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Rasti kelias į žmogit^
Gal jau tokia žmogaus prigimtis, kad jis vis dejuoti linkęs. Ir 

kada žmonės nedejavo! Tai moralė visiškai kritusi, tai ūkinės 
sąlygos pablogėję, tai žmogtoįjpagarbos neberodoma, tai net gam
ta blūdijanti... Kiek ir dabar mes prisiskundžiame ir pridejuo- 
jame, kad viskas nebegerai: visuomenės pareigingumas atbukęs, 
maąai-kas besilankąs į kultūrinius parengimus bei tautinių šven
čių iškilmes, duosnumas labai susilpnėjęs ir t.t. ir t.t.

Beabejo, visose tose dejonėse yra tam tikra dalis tiesos. Bet 
yra ir perdėjimo. Juk dejuoja veik visi, o kas gi tada tie atsili
kėliai? Dejuojama daugiausia po tam tikrų nepasisekimų. Žino
ma, skaudu kai net didelės pastangos, daug įdėto darbo ir net 
nemažai išleistų pinigų nueina vėjais. Tačiau ar visada dėl nepa
sisekimo kalta visuomenė? Gal būt, jai norima pateikti nevisai 
lai, kas ją patraukia. Skaudu rengėjams bei patiems artistams, 
dažnai pakviestiems iš už daugelio šimtų mylių, kai koncerto 
salės kėdžių dauguma lieka tuščios. Bet ar visada galima stebėtis, 
kad neatsiranda tūkstančio ar nors pusės tiek klausytojų augšto 
lygio muzikinio koncerto kolonijoje, kurios gausumas mažai te- 
prašoka vidutinio Lietuvos bažnytkaimio gyventojų skaičių. Tie
sa, kultūrinis bei intelektualinis tokių kolonijų gyventojų lygis 
toli prašoka anų bažnytkaimių gyventojų lygį, tačiau ištobulinto 
skonio ir erudicijos tautiečių skaičius visdėlto nėra taip didelis. 
O mes juk visdėlto savose kolonijose į įvairių švenčių iškilmes 
ir į kaikuriuos koncertus matome susirenkant dalyvių dažnai I 
nemažiau negu pav. matydavome laikinojoje sostinėje panašių : 
iškilmių metu. Argi Kaune dažnas koncertas sulaukdavo klausy
tojų daugiau 500 ar net 1000? O čia juk per 1000 kartais susirenka j 
tokioje Toronto kolonijoje, kurioje vargu ar yra daugiau 6000 - 
7000 lietuvių.

Tai jei kartais kaikuriose srityse susiduriame su nepasiseki- j 
mais, tai gal nevertėtų visą kaltę mesti visuomenei, bet pasvars- j 
tyti ir parengimų pobūdžius ir veikimo metodus. Tokių balsų jau ) 
neretai pasigirsta, bet kažkaip nedasikasama iki pabaigos, ne
prieinama prie išvados bei bandymų. Pereitame “TŽ” numeryje 
mes spausdinome inž. P. Lėlio straipsnį ta linkme svarstantį KLB 
solidarumo mokesčio išrinkimo klausimą. Mintis, atrodo, visiškai 
teisinga — reikia rasti tam mokesčiui išrinkti tinkamą būdą, tin
kamą kelią prieiti prie lietuvio.

Kad nuo priėjimo labai daug kas priklauso, mes matome ir 
iš gyvenimiškos praktikos. Visi juk prisimename, kad Kanados 
visuomeniniame gyvenime labai žymią ir reikšmingą vietą prieš 
5-6^nt-4jbuiįQ^ųžėmusi Vai d.’Or kolonijėlė. Pastaraisiais metais 
savo judrumu ir masu lietuviškajame gyvenime garsėja Hamilto
no kolonija. O kodėl? Beabejo, tik todėl, kad ten atsirado keletas 
ar keliolika žmonių, kurie visus judina ir sugeba surasti išjudini
mo formas. Štai prieš akis guli popiery fiksuotas ryškus pavyz
dys. Tai Hamiltono Tautos Fondo skyriaus vykdytų dviejų spau
dos platinimo vajų apyskaitos. Šiam TF skyriui vadovauja St. 
Bakšys, tas pats, kuris anuomet judino Vai d’Or koloniją. Sky
rius- pajėgė surinkti maždaug pusę visų Kanados lietuvių sude
damų pinigų Tautos Fondui. Vykdydamas dar eilę kultūrinių 
ir kaiitatyvinių darbų savoje kolonijoje, Hamiltono TF skyrius 
pereitais metais pravedė ir du knygų platinimo vajus. Rezultatai 
gavosi stebėtini. Kolonijoje, kurioje surašyta 1220 lietuvių abiejų 
vajų metu išplatinta 582 knygos už $2.015,31. Vaikščiodami po 
butus pirmojo vajaus metu— nuo balandžio 1 iki rugpjūčio 1 d. 

—-7 asmenys pardavė 250 knygų už $808.80 (pats vienas St. Bak
šys išplatino už $655.00), o antrojo vajaus metu — 6 asmenys 
332 knygas už $1207.51 (vieno St. Bakšio išplatinta už $1009.15). 
Visa tai TF naudai davė $504.89. O kur dar viso to nauda koloni
jos lietuvybės sustiprinimui! Hamiltone normalus knygų platini
mas yra sutvarkytas ir kas knygos ieško, jų gali nusipirkti J. 
.Pleinio vedamame spaudos kioske. O visdėlto; per 9 mėnesius 
TF žmonės dar galėjo išplatinti 582 knygas. Ir tai dėl to, kad ėjo 
prie žmonių, nelaukė, kad jie patys ateitų. Atseit, gal ištikro ne 
taip jau viskas bloga, tik reikia rasti kelią prie žmogaus.

Susirūpino bedarbiais Kanadoje
Paskutiniai gruodžio mėnesio i biams padėti. Ypač stipriai pa- 

duomenys rodo, kad bedarbių brėžia nedarbo padidėjimą uni- 
skaičius yra žymiai padidėjęs, jų vadai. C. Jodoin, Amatų ir 
Pagal Kanados Darbo Įstaigos Darbo kongreso pirm., vadovau- 
gruodžio 9 d. statistiką, buvo už- jas 580.000 narių pareiškė, kad 
registruota 362.678 bedarbių, t.y. statistikos duomenys rodą be- 
24.612 daugiau nei 1953 m. tuo darbių padidėjimą 30%; Kanada 
pačiu metu. Pagal statistikos esą negaluojanti dabar ne tik se- 
biuro duomenis, gruodžio 11 d. zoniniu nedarbu bet ir nuolati- 
buvo 247:000 bedarbių, t.y. 57.- niu. Kongresas spaudžia vyriau- 
000 daugiau kaip 1953 m. gruo- sybę susirūpinti krašto ūkio pa- 
džio mėn. gyvinimu.

Skirtumas tarp abiejų įstaigų Kitos unijos — Kanados Dar- 
• statistinių duomenų eina iš ne- bo Kongreso — iždo sekretorius 

vienodo apskaičiavimo būdo. Į D. MacDonald paraškė, kad la- 
Statistikos biuras savo apskai
čiavimą remia darbo nuturinčio- 
mis šeimomis, kurių esą 30.000. 
Darbo Įstaiga remiasi darbo ieš
kančių pareiškimais, nors tai ne
reiškia, kad darbo ieškantieji 
-yra visiški bedarbiai, žodžiu, ir

- vienos, ir antros įstaigos duome
nys nėra visiškai tikslūs.

Kaip ten bebūtų, yra tikra, 
kad nedarbas Kanadoje šiuo me
tu yra padidėjęs. Tai yra konsta
tavusi vyriausybė ir pateikusi 
parlamentui įstatymą bedar-

MINOS BALTIJOJE
II D. Karo metu vokiečiai ir 

sąjungininkai primėtė Baltijos 
jūron ties Danija tūkstančius 
minų. Danijos laivynas, pradė
jęs gaudyti minas tuoj karui pa
sibaigus, ikišiol rado apie 20 000. 
Manoma, kad jų yra dar apie 
2000, ir Danijos minogaudžiai tu
rės darbo dar 4-5 metams iki 
Baltijos jūros priėjimas bus ne- 

bai atsargiai vertinąnt bedarbių 
skaičių, reikia manyti jis šiuo 
metu siekia 550.000. Jo manymu, 
bedarbių skaičius š. m? pašok
siąs iki 600.000, jei vyriausybė 
nesiims atitinkamų priemonių. 
Tai būsiąs rekordinis skaičius po 
karo. Didžiausias bedarbių skai
čius ikišiol buvęs 1954 m.: sta
tistikos biuras skelbė 518.000, o 
darbo įstaiga 570.000.

MacDonald mano, kad parla
mento priimtas įstatymas padi
dinti papildomą nedarbo ap- 

bepavojingas. Minas gaudyti pa
deda šeši JAV minogaudžiai 350 
tonų talpos.

— Mūnchenas. —■ Viename į 
Bavariją prisiųstame iš Lenkijos 
vagone šaldytuve rastas sušalęs 
vyras. Spėjama, jog jo norėta 
šaldytuvuose pasiekti laisvus va
karus, bet neišlaikė.

’’Jums pasiūlymą pateiktų.

Iš Vorkutos priverstinio darbo 
stovyklų buvo paleisti du ame
rikiečiai : ,W. Marchuk iš Norris
town Pa. ir J. H. Noble iš Det
roito. Pirmasis buvo pakliuvęs 
į sovietų rankas Berlyne 1949 m., 
antrasis — Dresdene 1945 m. ir 
eilę metų išbuvo Vorkutoje.

. Kaip žinoma; Vorkuta yra pa
čioj Rusijos šiaurėj — arktinėj 
srity apie, 1.500 mylių nuo Lie
tuvos. Kai Nikalojaus I patarė
jai siūlė įrengti tenai politinių 
kalinių stovyklą caras atsakė: 
“perdaug yra reikalauti iš žmo
gaus, kad ten gyventų”. Sovietai 
betgi tą pasiūlymą įvykdė 1942 
m., kai vokiečių kariuomenės 
spaudžiami traukėsi į rytus ir į 
šiaurę. Tada jie sumobilizavo 
pabėgėlius iš -Pabaltijo, Ukrai
nos ir kt., nutiesė, geležinkelį, 
įrengė anglių kasyklas ir kone, 
stovyklas.

drauda žiemos bedarbiams, 
esanti nepakankama priemonė.

Vyriausybė savo pranešime 
apie bedarbių būklę sako, kad 
bedarbių skaičių padidinęs dar
bo jėgos prieauglius 107.000; 
bendras dirbančiųjų skaičius 
gruodžio 11 d. buvęs 5.414.000. 
Nedarbas nepalietęs miško pra
monės, kasyklų, prekybos. Be
darbių atsiradę sezoniniu©^ 
darbuose—žemės ūky, statyboje, 
transporte ir kaikuriose įmonė
se.

SCHMITTLĖIN VĖL MINISTER®
Prancūzas Raiymond Schmitt- 

lein, lietuviams gerai žinomas 
kąip buvęs Kaune VD un-to lek
torių, parašęs veikalų apie Lie
tuvą ir lietuviams tremtiniams 
Vokietijoj — prancūzų zonoj — 
daug padėjęs. Ten jis buvo augš- 
tu švietimo pareigūnu okupaci
nėj prancūzų valdžioj. Pernai 
vasarą jis buvo tapęs ministeriu, 
bet tiktai vienai dienai. Dabar 
jis vėl pakviestas prekybinio lai
vyno ministeriu naujai pertvar- 
kyton Prancūzijos vyriausybėn. 
Min. pirm. Mendes-France, jaus
damas didėjančią opoziciją, per
tvarkė savo min. kabinetą, pa
kviesdamas naujų jėgų. Jis pats 
atsisakė užs. r. ministerijos, ją 
pavesdamas Edgar Faure, radi- 
kalsocialistui. Tuo būdu Mendes 
France galės dabar atsidėti ūki
niam Prancūzijos atkutimui. Be 
to, naujai pakviesti ministerial

ja
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Taip atrodo^® 
fe aparatas bin 
Š^ėjo paįceltif 
žemė apima 9( 
Jifežas apačioj 
%iį§uj iš dešinė 
White Sands,1!

fotografuota iš 100 mylių augštumos. Fo- 
įdėtas 20 pėdų ilgio raketoj (kairėj), kuri 
svarų Įrankių. Vaizde, žiūrint vertikaliai, 
mylių, o jos lankas 1700 mylių. Tamsus 
kairės — Rio Grande slėnys, o tamsi juosta 

Kalifornijos srovė. Raketa buvo paleista 
, JAValstybėse

laisvės
. Dabar tose srityse yra 

skylu su 235.000 žmonių: 12.000 
sargybinių, pareigūnų, technikų; 
105.000 belaisvių ir 120.000 be- 
lasivių, gyvenančių “laisvai” už 
stovyklos ribų, bet negalinčių iš 
ten pasitraukti. Stovyklos yra 
aptvertos augštomis vielomis, 
stipriai saugojamos. Barakai — 
apie 30 — pastatyti iš lentų, daž
nai be narų — belaisviai turi gu
lėti ant grindų. Vyrai nešioja 
mėlynas, moterys —Juodas uni
formas. Politinių kalinių unifor- 
•mos yra išrašinėtos skaitlinėmis 
ber raidėmis,, iš kurių pareigū
nai mato visą belaisvio istoriją. 
Jų tarpe yra senų bolševikų, so
cialistų, apie 30 vokiečių gene
rolų, keli tūkstančiai vokiečių 
karo belaisvių, SS vyrų, žydų, 
tūkstančiai lenkų, lietuvių, lat
vių, estų, armėnų, graikų, pran
cūzų, kiniečių, japonų, tibetie
čių.

Yra speciali vad. tikinčiųjų 
(“vierujuščije”) grupė, kuri esą 
dėl religinių motyvų nenorėjusi 
tarnauti valdžiai. Jų tarpe yra 
“monaški” — savotiškos rusų 
vienuolės.

Prisimintina, kad dr. J. Schol- 
mer, vokietis, 3,5 metų išbuvęs 
Vorkutoj, savo atsiminimuose 
rašo apie lietuvius, kurie meldę
si susirinkę požeminiame kasyk
los koridoriuj. Ten esą buvę 
saugu, nes joks sargybinis ne
drįstąs užklysti.

Dienraštis “Pravda” iškabina
mas ant sienos. Iš jo belaisviai 
sužinojo apie Stalino mirtį. Visi 
manė, kad “dėdė Žorka” — “ėd
rusis dėdė” Malenkovas pakeis 

iš parlamento grupių, kurios bu
vo priešingos V. Vokietijos ap
ginklavimui. Dabar Prancūzijos 
kabinetą sudaro 37 ministerial: 
13 nepriklausomų konservato
rių, 12 radical socialistų, 9 gau- 
listai ir 3 MRP (katalikų). Pas
tarieji įėjo be partijos vadovy
bės sutikimo. Min. pirmininkas, 
matyt, tikisi, kad šitoks pergru
pavimas sudarys jam stipresnę 
parlamento daugumą, kuri bus 
reikalinga ūkinėms reformoms 
pravesti. Pažymėtina, kad kabi
nete nedalyvauja nė vienas so
cialistas, nors ikišiol socialistai 
rėmė M.-France politiką. Ban
dymai prikalbinti socialistus įei
ti vyriausybėn buvo nesėkmingi.

— Varšuva. — Lenkijoje tiek 
priviso vilkų ir jie pasidarė to
kie pavojingi, kad už vilko nu
šovimą paskirta 1000 zl. premija. 

belaisviai sužinojo ir apie Rytų 
Vokietijos sukilimą. Jų nuotai
kos buvo tokios, kad 1953 m. lie
pos 22 d. prasidėjo atviras pasi
priešinimas — atsisakė eiti į dar
bą. Atvyko pats Vorkutos ko
mendantas gen. Derevejenko. 
Kai viename barake sakė kalbą, 
vienas lietuvis pertraukė jį ir 
tarė: “Aš nebegaliu. Dirbk ir 
dirbk iki krisi negyvas kur tu
nely ar tundroj”. Derevijenko 
atsakė: “Tau juk nereikia laisvės 
gyventi. Tu gyveni kaip darbi
ninkas, o kaip pilietis — tik po
pieriuj”. Belaisviai iš to padarė 
šūkį: popierinis pilietis negali 
dirbti ir kai buvo įsakyta eiti į 
darbą, 3000 belaisvių juokėsi iš 
to. Streikas truko 10 dienų. Pa
galiau pasklido žinia, kad at
skrenda iš Maskvos vidaus reik, 
viceministeris Maslenikov. Jis 
pasakė “tėvišką” kalbą ir, atsi
žvelgdamas į įteiktus prašymus, 
pažadėjo nerakinti barakų, leis
ti rašyt daugiau laiškų ir keletą 
rublių algos. Viena stovykla po 
kitos nuėjo į darbą, išskyrus 20 
stovyklą. Jai buvo pateiktas ul
timatumas, ir kai šis negelbėjo, 
sargybiniai atidarė ugnį; žuvo 
apie 150 belaisvių.

BELGŲ KATALIKAI PROTESTUOJA
Belgijos parlamentas, kurio 

dauumą sudaro socialistų - libe
ralų blokas, neseniai nubalsavo 
105 balsais prieš 85 sumažinti 
29-25% privatinių mokyklų mo
kytojų algas.: Kadangi daugumas 
priv. mokyklų yra katalikų, kilo 
didelis nepasitenkinimas vyriau
sybės politika. Apie 30.000 kata
likų mokytojų nuorganizavo vie
nos dienos protesto streiką. Kai- 
kuriose vietovėse įvyko katalikų 
tėvų protesto susirinkimai. Į ki
virčą įsikišo ir katalikų darbi
ninkų unijos — “La Confedera- 
tiion dės syndicats chrėtiems”. 
Jos, turėdamos apie 650.000 na
rių, pagrasino žygiuosiančios į 
sostinę Briuselį.

Dabartinės belgų vyriausybės 
politika katalikų mokyklų at
žvilgiu sukėlė didelio susirūpini
mo ir Belgų Konge, kur ji pasi
šovė perimti jau nuo seno misi- 
jonierių vedamas mokyklas ir 
padaryti jas betikybinėmis. Bel
gų Kongo vyskupai pareiškė ko
lektyvinį protestą.

Socialinė krikščionių partija, 
turėjusi daugumą per užpraei
tus rinkimus, daro spaudimą į 
vyriausybę. Po pasimatymo su 
min. pirm. Achille Van Acker 
gavo pažadą, kad jis rems social.

Savaitės įvykiai
Kom. Kinija užėmė nacionalistų valdomą salą. Ikišiol grasinusi, 

Peipingo vyriausybė staiga puolė Yi-Kiang-Shan salą, priklausan- 
• čią Tachen salyno grupei, ir po trumpų kovų užėmė. Pulti pradėjo 
aviacija, o paskui išsikėlė sausumos kariuomenės daliniai. Užim
toji sala yra 9,5 kv. mylių su 3000 gyv. Tai bus naujas atramos 
taškas komunistams pulti kitas Tachen salas ir vis labiau grasinti 
Formozai, esančiai už 200 mylių.

Nauju Kom. Kinijos puolimu susirūpino JAV. Nors J. F. Dulles 
pareiškė, kad ■ užimtoji sala ne
esanti strategiškai svarbi ir ne
įeinanti į 7-tos laivyno flotilijos 
dengiamą sritį, tačiau JAV vi
suomenė, Kongresas ir Parla
mentas tai vertina kaip komu
nistinės grėsmės padidėjimą. 
Prezid. Eisenhoweris, pasitaręs 
su savo bendradarbiais ir saugu
mo taryba, kreipėsi į Kongresą, 
prašydamas leidimo panaudoti 
karines JAV pajėgas evakuoti 
kiniečių nacionaį. kariuomenės 
dalinius iš kaikurių salų, jei bū
tų reikalinga, ir nustatyti gyny
bos liniją, kurią peržengus ko
munistams JAV laivynas įsikiš
tų. Pagal Formozos - JAV gyny
bos sutartį,; prezidentas galėtų 
veikti ir be Kongreso, tačiau jis 
tai padarė norėdamas parodyti, 
kad šiame reikale JAV yra vie
ningos. Manoma, Kongresas pre
zidento prašymą priims.

Prasidėjus iš naujo karo veiks
mams tarp kiniečių komunistų ir 
nacionalistų, prez. Eisenhoweris 
ir Dulles pareiškė, kad į konflik
tą turėtų įsikišti JT ir organizuo
ti paliaubas. Tai būtų galima pa
daryti, jei kuris JT narys tokį

G vatemaToTTkur pnė§WjSt- 
ką valdžią iš prokomunistinės
vyriausybės sukilimu perėmė 
prez. Castillo Armas, įvyko ne
didelio masto sukilimas. Grupė 
sukilėlių bandė paimti Aurora 
aerodromą, bet vyriausybės ka
riniai daliniai juos greitai atmu
šė. Žuvo 10 asmenų ir nežinomas 
skaičius buvo sužeista. Vyriau
sybė paskelbė visame krašte ka
ro stovį. Prez. Armas pareiški
mu, sukilimas buvęs organizuo
tas prokomunistinių grupių.

Costa Ricoj kariniai veiksmai 
aptilo. Prez. Figueres paskelbė, 
kad nugalėti sukilėliai bėga at
gal į Nicaragvą. Costa Ricoj jų 
belikę vos apie 150. Nicargvos 
prez. Samoza tai neigia. Ikišiol 
padėtis šioj srity nėra paaiškėju
si. Konflikte.be Costa Ricos ir 
Nicaragvos yra minimos Vene
zuela ir Gvatemala. Tarptautinė 
Amerikos valstybių komisija da
ro viską, kad konfliktas neišsi- 
plėstų.

Tikroji konflikto priežastis te
bėra neaiški. Iš Costa Rica sos
tinės San-Jose Meksikon atvy
kęs mons. Hidalgo pareiškęs, kad 
sukilimas esąs vidaus reikalas, 
nes kostarikiečiai panorę nusi
kratyti prezid. Figueres jungu. 
Be to, esą laukiama, kad val- 

krikščionių partijos pasiūlymą, 
reikalaujanti atšaukti privatinių 
mokyklų mokytojų atlyginimo 
sumažinimą. Tikybiniu požiūriu 
Belgijoj daugumas yra katalikai. 
Kadangi * jie moka mokesčius 
kaip ir visi kiti, ne be pagrindo 
reikalauja, kad jų mokyklos ne
būtų skriaudžiamos.

STRASSER NEGAUNA VIZOS
Nuo pat pradžios gyvena Ka

nadoj Hitlerio bendradarbis Ot
to Strasser, Vokietijoj buvęs 
vad. “juodojo fronto” vadas ir 
varęs propagandą ypač prieš žy
dus. Susipykęs su Hitleriu turė
jo pasitraukti užsienin. Dabar, 
kai V. Vokietija apsitvarkė, jis 
išsikovojo teisę grįžti atgal ir 
atgauti prarastą pilietybę. Jau 
du mėnesiai kaip gen. V. Vokie
tijos konsulas Montrealy neiš
duoda jam vizos, nes vis dar ne
turįs leidimo iš Bonnos. Stras- 
seris pareiškė, kad vizai gauti 
kliudą komunistai, ypač perbė
gėlis pas komunistus Otto John, 
kuris pripasakojo nebūtų daly
kų. Komunistai esą įsibrovę net 
j augščiausias Bonnos vyriausy- 

džią perims buvęs prezid. Calde
ron Guardia. Panašus sukilimas 
galįs taip pat prasidėti ir Nica- 
ragvoj. Didžiausią reikšmę bet
gi, matyt, turi blogi abiejų kraš
tų prezidentų asmeniniai santy
kiai. Pasinaudodami atsiradusiu 
krašte nepasitenkinimu, jie sie
kia vienas kitą nuversti.

Costa Elea yra mažiausia vid. 
Amerikos valstybė, turinti 23.- 
000 kv. myk ir 900.000 gyv., o 
Nicaragva — 57.145 kv. m. ir 
virš milijono gyventojų.

Arabai šiaušiasi
Turkijos min. pirm. Menderez 

prikalbinęs Iraką dėtis į bendrą 
gynybos sąjungą, nuvyko į Liba
ną, kur, pagal oficialų praneši
mą, taip pat laimėjęs palanku
mo. Prieš šitokius planus betgi 
užprotestavo kitos arabų vals
tybės, sakydamos, kad Arabų 
Lygos nariai negalį priklausyti 
jokioms kitoms polit sąjungoms 
be jos sutikimo. Ypač griežtai 
pasipriešino Egipto vyriausybė/ 
pareikšdama, kad tai esąs arabų 
vienybės griovimas. Jordano vy- 

esanti Izraelio sąjungininkė.
klausimo - svarstyti susirinko 
Kaire Arabų Lygos min. pirmi
ninkai.

Vakariečiai jau seniai siekia 
sudaryti Vid. Rytuose bendrą 
frontą prieš sovietų grėsmę, bet 
vis nesėkmingai. Irako ir kt. ara
bų valstybių dėjimasis į bendrą 
gynybos sąjungą būtų pirmas 
žingsnis į tokio fronto sudarymą. 
Per Turkiją, kuri yra Š. Atlanto 
Sąjungos narys, Vid. Rytai būtų 
susieti su Vakarų gynybos siste
ma.

Potvyniai ir politika
Praėjusią savaitę Europa bu

vo nusiaubta audrų bei sniego 
pūgų. D. Brit. sniegas izoliavo 
ištisas vietoves; Austrijoj, Vak. 
Vokietijoj, Prancūzijoj ir Belgi
joj ištvino upės dėl liūčių ir Al
pių tirpstančio sniego. Paryžiaus 
centras liko apsemtas. Vanduo 
įsiveržė į garsiosios Notre Dame 
katedros rūsį ir priartėjo prie 
parlamento rūmų. Buvo manyta, 
kad teks nutraukti parlamento 
posėdžius. Tūkstančiai gyvento
jų liko išvyti iš savo namų. Ka
riuomenė ir policija pašauktos 
pagalbon.

Maskva betgi rūpinasi “raudo
nuoju” potvyniu. Ji išsikvietė sa
vo ambasadorius Londone, Pa
ryžiuje, R. Berlyne ir Vašingto
ne. Be to, ji paskelbė sušauksian
ti augšč. sovietą posėdžio vasario 
3 d. Kadangi jis šaukiamas ne
įprastu laiku, manoma, kad 
Maskva planuoja naują bandy
mą sutrukdyti Paryžiaus sutar
čių ratifikavimui. Bonnos parla
mentas ratifikavimą atidėjo ko
vo mėn.

Vokietijos. Strasserio gi politika 
būsianti išlaisvinti Vokietiją nuo 
Maskvos ir Londono jungo.

— Berlynas. — Vokietijos mar 
šąląs Schoerner ir admirolas 
Voss paleisti iš sovietų nelaisvės 
ir grįžo Vokiętijon.

— Bonna. — V. Vokietijos vy
riausybė savo atstovu Londone 
paskyrė H. Herwarth von Bit- 
tenfeld, Paryžiuje — baroną 
Vollrath von Maltzan.

— Paryžius. — Apie tūkstantį 
seserų vienuolių Lenkijos ko
munistai laiko kone, stovyklose. 
Praėjusią vasarą jos buvo suran
kiotos iš Žem. ir Augšt. Silezijos 
ligoninių ir išvežtos .į Poznanės 
ir Krokuvos sritis. Dabar esą 

šuvoj.
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INDIVIDAS IR NUtAUTĖJIMASTeko įkaityti “Drauge” Latvijos nepriklausomybės minėjimą Švedijoje, kuriame žymus švedų poetas išsireiškęs, kad žmogaus nutautėjimas yra mažas nuostolis individui, bet didelis tautai. Man atrodo atvirkščiai. Nutau- tėdamas individas nužudo save, tautai netekimas vieno “molio Motiejaus” nėra didelė žala. Žmogus lengvai prekiaująs savo tautybe nebus didelis ramstis ir naujai valstybei. Menka vertybė, kaip sako Š. Ragana Vincuko lūpomis, už aukso saują ir gardaus valgio šaukšto išsižadėti savo krašto.Individualybė auga, bręsta aplinkoj. Ją formuoja šeima, mokykla, bažnyčia, tauta ir pati aplinka. Nėišauginsi aro ViŠtindėje. Nuvešk lygumų žmogų į kalnus, jis juos sunkiai virškins. Rusų drastiškos priemonės negali klajoklio pažaboti. Jų išmirė ištisos giminės kolchozuose.Prisimenu prof. Kolupailos žodžius, kada jo paklausė po pranešimo Amerikoje (ją lankant dar prieš karą): “Ar dar kukuoja Lietuvoj gegutė?*’ Taip. Kiekvienas takelis, kiekvienas mėdis. Net akmuo prie kelio, ar šv. Jonas prie upelio tave seka sapnuose, mintyse. Ir suki svajonių filmą iš prabėgusių dienų. Ten šokta, ten dainuota, o vėl ten verkta, o dar ten... mylėta. Dievaž, nėišskaičiuosi prabėgusių dienų verpetų. Ten mūsų palikimas. Ten mūsų lopšys. Kaip Kostlerio Ivanovas sako, kad mes gimėm su virkštele, kuri mus riša su praeitim. Ją yra sunku nukirpti. Geresnis pragyvenimo standartas. Didmiestis. Automobilis. Šaldytuvas. Televizija. Namas. Šilta banko knygelė kišenėj. Et, kas ta Lietuvėlė! Ten uodas nosies neįkišdavo pro mūsų vargus ir dūmus.Taip. Tiesa. Mes neturėjom didelių fabrikų, kasyklą, aukso. " Dažnokai phs mus atsilankydavo ir Vargas. Bet mes buvom savo žemėj savi. Nepadarys tavęs amerikonu kaubojiškas švarkas ir skrybėlė. Visada lieki lakštingalų tarpe varna. Per daug greit nori viską suvirškinti ir persiimti. -Tas kenkia sveikatai. Nenustebk vieną dieną radęs save “komikuose” — “Forineris ame- rikonėja”.Aš, tai jau sunkiai čia pritapsiu! Bet mano vaikdi tai tikrai. Bet ir čia klaida. Jau dabar tave • nekartą sūnus ar dukra per savo “bordis” išvaro į virtuvę, kad tu nemoki angliškai. Gėda, sako Kudirka, būdavo sveikinti tėvą su sermėga draugų tarpe. Tik gegutė svetimam lizde išperi gegužiukus. Daugiau fenomenų nėra. Taip. Aukok save, šeimą, tė- ’ vynę už dolerio mamoną. Greit, oi greit pamiršim stovyklas. Taip norėdavosi iš jų nerti į laukus. ; Atsikvėpti Pažvelgti į šiaurę ir atsidūsėjus tarti: “Kada, oi kada grįšiu”. Mainos rūbai margo

svieto. Dabar per taukinę sunku* ir alsuoti, ką čia dūsauti.Pamiršom vargą Tėvynėje, pamiršom savus Sibire, šokim ant brolių kapų. Juk vieną kartą tegyvenam. Kam liūdėt. Daugiau optimizmo ir ugnies. Stovykloje — veršiena, o čia biznio Kraštas. Čia, brol, dėl silkutės nereikia bėgioti į Hamburgą.Skaudūs kaleidoskopas. Bet nu siminti nereikia. Prasidės išsipa- giriojimas. Per daug karštai čiu- pom čia gyvenimą. Ne saujomis, bet rieškučiomis. Palūžo medeliai. Bet ateis Duonelaičio pavasaris, pažadins saulutė atkopdama ir nudžiuvusią šaką skleisti pumpurus. Nesame tokie dideli ir gausūs, kad galėtume save pardavinėti svetimiesiems. Istorijoj jų nemažai pardavėm. At- minkim, kad Tauta po skaudžių ’ išgyvenimų pareikalaus sulčių. Kraujo. Darbo. Rankų. Mes neliksime tais, kurie bundančiai Tautai pasiųstų dolerį, švarkelį, i bet mes save jai sugrąžinsim. <R. Medelis.

Visapusiškai peržvelgus mūsų propagandinius - informacinius reikalus ir jų derinimą bei vykdymu reikėtų pasidžiaugti, kad pereitais metais padaryta graži ir žymi pažanga. Sustiprinta keliomis kalbomis leidžiama informacija, suefektyvihtos radijo transliacijos į kraštą, gauta ir naujų programų. Tvarkosi panašiai ir kiti lygiagretūs klausimai ir tai visa daroma, daugiausia, Europoje. zBet ne visa taip jau sklandžiai klojasi šiam kontinente. Šis autorius, jau kuris laikas daug įvairių pastangų deda, susirašinėja su atitinkamomis įstaigomis, šaukia ir primena Spaudoje, kad mums būtina, ir tai skubiai, efektyvi ir pakankama periodinė Informacija anglų kalba. Iš visur gaunamas pritarimas, reikalo supratimas, pažadai, bet visa tuo ir lieka, be gražių ir mandagių žodžių, nieko konkretaus. Šiuo, rašantysis pažada, surinkęs visus atsakymus, įstaigų ir asmenų pasisakymus, paskelbti spaudoje, nes giliu įsitikinimu mūsų skaitančioji Visuomenė turi būti galimai daugiau ir tiksliau painformuota Visais klausimais, kurie tik siejasi su bet kuriomis laisvinimo ar visuomeninės veiklos problemomis.Gi šiandien, Jūsų bendradarbis, pasitaręs su eile mūsų spaudos bendradarbių ir visuomenės Veikėjų, norėtų pasiūlyti vieną

kitą mintį, kaip, jo nuomone, galima būtų suaktyvinti visą lietuviškąją reklamą - propagandą ne tik angliškai kalbančiajame eMcant in-

LENKŲ PREMJERAS AMERIKOJELondono lenkų vyriausybė pasiuntė į šį kontinentą dabartinį savo' ministerį pirmininką, lietuviams pažįstamą St. Mackievi- čių, kuris hėsivaržo visą politinę padėtį liešti gana blaiviai ir įspėjančiai. Kalbėdamas Detroite, jis pareiškęs, kad vienintelė reali Lenkijos (ir vidur, bei ryt Europos valstybių) išlaisvinimo Viltis tėra tik JAV. Bet ir tai dar ne viskas, nes amerikiečių laikysena ir elgesys gali priklausyti tik nuo to, kaip šio krašto vadovaujantieji sluogsniai pajėgs giliai ir visapusiškai ir suprantamai žvelgti į ateitį.“Aišku, mes teesame tik ma-i žutė viso laisvojo pasaulio konflikto su komuftizmWwdalis, bet geriausiai pasitarnautume ir pa-, dėtume mūsų viltims išsipildyti, jei Visapusiškai remsime JAV politiką”, — reiškė savo įsitikini-: mą lenkas politikas. Pasak jo, “lenkų ėgzilinė vyriausybė nepriims jokios materialinės paramos iš bet kurios valstybės, nes mes norime būti visiškai nuo nieko nepriklausomi, nepasižadėję”. ■ ■"'/ JTad, kaip lenkai galvoja gauti lėšų savo institucijų išlaikymui? Čia pirmoje eilėje įeitų egziliries vyriausybės diplomatinių misijų Airijoje, Lebanone, Vatikane,; Ispanijoje, Portugalijoje ir kt. kraštuose išlaikymas. Jiems ateina talkon gana stiproka Amerikos lenkų organizacija, jų Kongresas, kuris prašys vietos lenkų kiekvienais metais suaukoti tam reikalui bent $25.000. Iš visa ko sprendžiant, lenkai tokią sumai galės nepersunkiausiai surinkti, nes lenkų kolonijos JAV ir Kanadoje gana gausingos ir, daugu-

moję, patriotiniai nusiteikusios.Mat, kaip žinoma, lenkai Suskubo dalį istorinių retenybių ir meno vertybių išgabenti užju- rin. Tos, nuo 60 iki 80 mil. dol. vertės brangenybės dabar laikomos Quebec City,' Kanadoje. Premjeras ieško Amerikoje vietos kuriame muziejuje, kuris sutiktų priimti ši lenkiškąjį turtą. Tuo reikalu daryta žygių Niujorke, Detroite ir kt. A-is.VIENYBĖJE GALYBĖTaupyk Lietuviškame Kredito Kooperatyve
’’PARAMA”.

Indėliai apdrausti.,Augštas palūka
nos. būstinė Lietuviu Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. TeL 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vak.
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pasaulyje, bet ir šiaip ii draugų ir Natūralių sajur 
kų Lietuvos laisvės byloje.Pirmiausia, jokiu būdu neatsisakyti, bet būtinai įgyvendinti 
savaitinio informacijų biuletenio 
anglų kalba leidimą. Jo leidimas dalinai galėtų remtis prenumerata, o kitą dalį turėtų paremti mūsų privatinė iniciatyva ir visuomenės organizacijos. Čia, lengva žurnalistine kalba ir forma turėtų būti pranešami ALT žygiai, LLK ir VLIK pastangos, JAV Kongreso kai kurie darbai, projektai ir sumanymai vidur, ir ryt. Europos laisvinimo klausimais, čia turėtų tilpti savaitinės šio kontinento lietuvių spaudos apžvalgos, svarbesnių vedamųjų ir kitų ryškesnių straipsnių santraukos. Bent iš pradžių, toks biuletenis galėtų būti spausdinamas ir rotatoriumi.

Turėtų būti vėl pradėtas regu
liarus “Lithuanian Bulletin” kas 
mėnesį leidimas. Į jį reikėtų dėti žymesnių amerikiečių ar, kanadiečių, mūsų bičiulių rašiniai, mintys, taip pat ir žymesniųjų lietuvių asmenų pasisakymai, straipsniai, iliustracijos, pavergtosios Tėvynės gyvenimo apžvalgos, lygiai ir lietuvių politinio bei kultūrinio gyvenimo santraukos, atsiųstų knygų recenzijos.Pasinaudojant čia pat turimais talentais ir jėgomis, kuo greičiausiai paruošti neperilgų filmų 
apie Lietuvą televizijos ekranui, gi pramoginiam žiūrėjimui galima būtų susukti pirmos rūsies, taip vadinamus: “travelogue” ir pan. Mielai viską finansuotų privatūs kapitalai. Be to, reikėtų bandyti suorganizuoti filmavimo mėgėjus ar ir profesionalus, ku-~ rie galėtų nesunkiai visą laiką vesti Amerikos ir Kanados lietuvių gyvenimo kroniką atskirose vietovėse. Tas, aišku, apsimokėtų savaime. Taipogi, atitinkamos mūsų įstaigos turėtų užmegzti glaudžiausius ryšius su savaisiais ir svetimais fotografais, kad tik kuo daugiau lietuviškojo gyvenimo įvairybių^nuotraukų pasiektų didžiuosmfe laikraščius ir žurnalus.Būtina, kad kuri nors mūsų informacinė institucija užmegs- tų ryšį ir talkininkautų lokalinėms lietuviškosioms radijo valandėlėms, lygia greta turint kontaktą ir su tarptautiniais radijo tinklais, kaip “Am. Balsu”, “Free Europe”, “Radio Roma”,. “Radio Vaticano” ar su dabar pradėjusiu veikti Madrido radiofonu. Būtina skatinti tas programas klausyti visus lietuvius gyvenančius atokiausiuose pasaulio kampuose.Taip pat, kas nors nedelsiant turi užmegsti ryšius ir su nelie-

tėviškų įstaigų informaciniais 
tinklais, kad kuo Sėkmingiau galima būtų pasikeisti ne tik informacine medžiaga, bet ir gautu patyrimu, metodais ir galimybė- : mis. Sustiprintas ryšys su kitų pavergtų tautų centrai^ Suprantama, paruoštų gerą dirvą ir dar sėkmingesnei ALT ar kitų organizacijų veiklai. • sBendruomenei dar vis sunkiai judant, dėti visas pastangas daugiau iškelti lietuvių ir Lietuvos vardą, remti, skatinti ir ruošti organizuotus lietuviškosios kultūros pasirodymus ar parodymus: meno parodos, muzikų koncertai, tautodailė etc.Ne tik palaikyti, bet ir inten

syviai plėsti ryšius su JAV ir Kanados viešosios opinijos formavimo faktoriais, k.a., spauda, radiju ir tėlėVižija. O, svarbiausia, visiems, bė išimties, skirti daugiau dėmesio reikalo svarbai ir bent kiek savęs atsižadėti, visais galimais būdais prisidėti prie lietuviškosios propagandos — reklamos — informacijos.Nebūtinai šie pateikti metmenys tari būti visa šimtu nuošįm- čiū tikslūs ar teisingi, reikėtų pasvarstyti Visas galimybes, ką pakeisti, išmesti ar papildyti, bet tai jau būtų šiokios tokios gairės didelių darbų pradžiai. Priimant dėmesin visą ligšiolinį LAIC atliktą darbą kaipo visiškai teigiamą ir vertingą, atrodo, nemaža dalim minėtų projektinių minčių ir jų įgyvendinimu reikėtų susidomėti kaip tik tam pačiam LAI C-ui, kuris jau^daug kam iš svetimųjų yra žinomas ir jo adresų gaunama oi daug įvairių paklausimų ar net ir tiesiogiai prašymai daugiau žinių, daugiau in-. formacijos apie Lietuvą ir lietuvius. Bet tuo atveju, reikia būtinai papildyti visą LAIC sąstatą, nes tai nėra tik vieno žmogaus uždavinys. Darbo kalnai nusitęsia į nesibaigiančias tolumas, pabaigos nematyti, bet . juk tas jokiu būdu negali atbaidyti nuoširdžių lietuviškosios veiklos talkininkų. Kuo greičiau pradėsime, tuo greičiau, daugiau ir nuveiksime. Bet ko sulauksime jei ir toliau nepakankamai judėsime priekin? Gi jei tikime į šviesią lietuvių tautos ateitį — privalome ir dirbti. Dirbti taip, kad jokios kliūtys, jokie nesklandumai nebūtų heįvėikiafnL Nes nėra neįveikiamų kliūčių, nebent tik neveiklūs darbininkai!

“Tėviškės Žiburiai” skelbia platinimo 
vajų nuo gruodžio 15 d. iki kovo 1 d.Kreipiamės į mieluosius mūsų skaitytojus, bičiulius ir platintojus, prašydami surasti BENf PO VIENĄ NAUJĄ 
SKAITYTOJĄ.

■ ■„ Iiiiri iru II

Spaudos laisvės jubiliejiniais teėtais tebelie
ka nei vieno lietuvio be lietuviško laikraščio! “TŽ.” leidėjai kiekvienam skaitytojui, Sura
dusiam bent vieną^ naują prenumeratą, skiria 

dovanu
po knyga^

kurių vertė 2-3 doleriai.
Dovanom skiriamų knygų sąrašą 

skelbiame žemiau.

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 PRENUMERATĄ, DOVANOJAMŲ KNYGŲ SĄRAŠAS
A. Vilainių Amžini šešėliai
A. Rūkas Bokštai, meilė ir buitis 
V. Banaitis Liaudies dainos IV sas. 
P. Kbžulis Dulkės ežere 
A. Puškinas Dubrovskis 
J.
A. 
J.
B.

Kėkštas Diena naktin
Vaičiulaitis Kur bakūžė samanota
Gailius Kartuvės
Sruoga Kazimieras Sapiega 
Kastytis Kolektyvinė prausykla 
Giedrius LekučiO atsiminimai 
Nogys Lapkričio naktysH.

J. Mantas Lietuva bolš. okupacijoje
J. Būčys Marijos apsireiškimas Liurde 
j. Skvireckas Naujasis Testamentas
K. Girtautas Portraėt dės HeimatL 
M. Juras Pranašystės apie pasaulio p. 
f. Prunskis Prie vilties kryžiaus
J. Grušas Pabučiavimas 
J. Kėkštas Ramybė man
B. Rutkūnas Sparnus man meta p.
A. Škėma Šventoji Inga

B. Voveraitė VHtrakhi vaikai

§. Rogena Sename dvare
T. Daveau Šv. Pranicškus Asyžietis 
N. Viah Šv. Antanas Paduvietis 
M. Juras Šventųjų gyvenimai 
P. Orihtete Šulinys sodyboje 
J. Steinbeck Tarp pelių ir vyrų 
E. Williams Medinis arklys
A. Baronas Užgesęs sniegas
J. Neverdadskas Užrūstinti dievai 
J. Dabrila Vai lėkite dainos 
S. Būdavas Varpai skamba 
P. Orintaitė Vilrgailė 
Aliūnas Valerijono lašai 
P. Tarutis Žirgeliai padebesiais 
V. Jonikas Trys margi laiškeliai
B. Rukša Žemės rankose 
B. Gražulis Išdavimas

--------Lietuvos konstitucija 
Tamulaitis Raguvos malūnininkas 
Ėnskaitis Svajūnas 
Dooley Ar tu klausai Marijos? 
Zobarskos Gandras ir gandrytė 
Švaistas Siela lagamine

v.
p.

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

Slaptieji Rusu darbai K ASK(^ĄT AMBROJE

šv. Mykolo vardo ligoninėje

Katodo t-ūplnaU sąvokiais

KANADA RŪPINASI

Kanadoje Šeimos gali prisiminti savo kilm^ ir 
savo kdlbg kortu taikingai gyvendamos su 
{vairių tąsių ir religijų kaimynais. Kanada 
tai0 pat pasitarnauja Jungtinėms Tautoms 
ir NATO išlaikyti taikų pasaulyje ir apsau
goti laisvų Kanados gyvenimo būdų — būdų, 
kurj jūs gyvenate. Kanados tikslas, kad mes 
visi ištektumėme gyvendami it dirbdami kor
tu taikoje ir santaikoje.

jūsų laisve

Stenkis daugiau žinoti apie jg.

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

A. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1M7 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.
Pirmasis ir vienintelis lietuvis Toronte REALTOR, priklausan
tis Toronto Real Estate Board & National Association of Real 
Estate Boards.

1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių, nes mes gauname 
ii Real Estate Board’o kooperatyviniai listinguotus viso To
ronto namus, biznius, įvairiais {mokėjimais ir įvairiomis kai* 
Domis. ' .

Toronto Šv. Mykolo ligoninė, vedama seserų juozapiečių, ruoš damasi dideliam vajui, sukvietė Toronte išeinančių mažumų laikraščių atstovus, kuriuos painformavo apie ligoninės būklę ir aprodė svarbesniuosius skyrius. Prie specialiai paruošto stalo laikraštininkai buvo pavaišinti pietumis ligonio daviniu. Visi nustebę žiūrėjome į ant stalo padėtą menu su pažymėta kaina — 37č- Valgis getai pagamintas, gausus it skanus. Vargiai ar kas galėtų pagaminti tokius pietus pigiau! Tokia privilegija naudojasi ir ligoninės tarnautojai valgykloje, kur jie gaŪ pasirinkti net trijų rūšių pietus. O tų tarnautojų čia knibždėte knibžda — 1.232. Tuo tarpu ligonių lovų tėra 934. Tarnautojai visi samdomi, išskyrus vienuoles seseris, kurių tėra 56. Jos čia yra šeimininkės ir ligoninė yra jų nuosavybė. Neteko tiksliai patirti, kiek yra neokanadiečių tarnautojų, nes nėra'tdkios statistikos, tačiau apytikrėmis patologijos skyr. fotografo Smielows- ki žiniomis, jų gali būti apie 25%. Jų ypač gausu virtuvėje ir slaugių skyriuose. Lietuvių ten esama bene 9. Tai tikrai Jungtinės Tautos. Pridėjus dar religijų skirtingumą, tas įvairumas dar labiau padidėja. Nors ligoninė yra katalikų, tačiau jie čia visur mažumoj — net pačiose viršūnėse. Pav. Vykd. komitete, kuris rūpinasi medžiaginiais ligoninės reikalais, yra apie 40 asmenų, kurių tik 4 katalikai. Per metus čia pereina apie 175.000 ligonių. Jų 61% pernai buvo protestantai, 29% — katalikai, 10% — izraelitai. Gydytoju personale — 65% protestantų. Juos skiria Toronto un-to med. fakultetas.
Didžiulis ligoninės pastatas 

kainuoja apie $15.000.0W. Pra
džia 1892 m. buvo gana kukli —

26 lovos, šeši gydytojai, devynios gail. seserys bei slaugės. Dabar Šv. Mykolo ligoninė yra bene ketvirtoji savo didumu Kanadoje. Ypač išplėstas yra pirmosios pagalbos skyrius, kuris praleidžia 100 ligonių kasdien. Tai daugiausia darbo turįs skyrius visoj Kanadoj.Nors pastatai atrodo dideli — 9 augštų, tačiau' erdvės ligoniams neperdaugiausia: matyt, ligonių kambariai gana kuklūs, gydytojų kabinetai taip pat. Operacinės salės nedidelės. Atrodo, su vieta labai skaitomasi. Dalis patalpų dar neįrengta, nes nėra lėšų. Prieš 20-30 m. padaryti įrengimai yra pasenę ir prašosi pakeičiami modernesniais.Labai retas atvejis teko matyti fotografiniame patologijos skyriuje: moteris su ragu kaktoje! Ragas didelis, spiraled formos. Vargšė moteris nešiojo jį 25 metus, kol pagaliau operacijos būdu buvo pašalintas. Tai esąs labai retai pasitaikąs nenormalumas ir būsiąs paskelbtas spaudoje. Antras panašus atvejis — vyro ausyje išaugęs ragelis, bet gana nežymius. Jis buvo labai lengvai pašalintas. Ir dar visokiausių nenormalumų šiame skyriuje gali pamatyti.Perėjus keletą skyrių norėjosi vėl grįžti į normalų gyvenimą, kur, rodos, visi sVeiki ir niekas nenori užsidaryti ligoninėj. Išleisdamos savo svečius, sėserys vienuolės ir vajaus komiteto nariai prašė priminti sveikiesiems, kad neužmirštų ligonių karalystės, kurios išvengti retas kuris įstengia.'Ligoninės pagalba būsianti visiems reikalinga. O ligoninei Šiuo metu reikia $5.105.- 000. Vajus prasideda sekmadienį — sausio 30 dieną. Adresas: St Michael's Hospital Fund 37 Shu* ter Street Toronto 2, telefonas

Amerikos garsioji parama “Lend and Lease”, praeito karo metu suteikta Rusijai, gal būt tuo laiku ir buvo pateisinama. Bet kas vyko po skolos kauke, to niekad jos vadovaujantiems asmenims atleisti negalima. Jie atidavė nevien virš devynių bilijonų vertės įvairaus turto, bet kartu daugybe neapskaičiuojamos vertės paslapčių.Prieš mane guli knyga “From Major Jordan’s Dairies” išleista 1952 m. Toronte. Tai yra dienoraštis buv. Amerikos ryšių karininko prie Rusų paskolos komisijos viršininko pulk. N. Kotiko- vo. Čia maj. Jordan aprašo savo tarnybos eigą prie tos komisijos. Bandysiu perduoti trumpą santrauką to dienoraščio.“1942 m. pavasarį paskyrus mane ryšių karininku prie Rusų komisijos, buvau įspėtas, kad tai bus sunki tarnyba, reikalaujanti ypatingo takto ir apdairumo.Savo asmens gerovei, idant neužmirščiau ką kiekvieną dieną veikiau ir su kuo turėjau reikalų nuo pat pirmos tarnybos dienos pradėjau rašyti smulkų dienoraštį. Taip aš suregistravau kiekvieną man žinomą rusą, jų laipsnius, darbo paskirtį ir bendrai visą savo darbą. Savo sąrašuose pririnkau 418 asmenų, apie kuriuos net FBI nedaug težinojo. Vėlesniais laikais už tai susilaukiau iš saugumo organų padėkos. NedaUgėliUi ameriKiečių iš viso yra žinomi pilni daviniai tos stambios “paskolos”, bet aš savo pareigose privalėjau viską matyti ir žinoti. Mano pareiga buvo patikrinti kiekvieną sąrašą reikmenų atiduodamų Sovietų transportui; Tuo pačiu turėjau teisę sustabdyti kiekvieną man įtartiną siuntą.Tuo laiku aš nieko nežinojau apie atominius projektus. Nežinojau, kaip ir iš kokių medžiagų atominės bombos buvo ruošiamos gaminti. Ir tik daug vėliau susipratau, kad net 1942 m. įvairios medžiagos, reikalingos atominei bombai gaminti, laisvai vyko į Rusiją.
1943 m. vasario mėn. pulk. Ko* 

tikov ir aš buvome paskirti prie 
Gore aetddromo, Great Falls, 
Mont., tai buvo pa 
batė, iŠ kurios lėkti

reikmenis į Fairbanks, Alaską. Transportaci ją vykdė Amerikos lėktuvai, bet Alaskoje juos perimdavo sovietai. Ten jų buvo apie 600 asmenų ir amerikiečiai nebuvo įleidžiami į jų rajoną. Čia trumpai pabuvęs aš pamačiau, kad Sovietų pareigūnų skaičiaus mūsų organai nežinojo ir jie nekontroliuojami atvykdavo. Mačiau juos iššokant su parašiutais, pasigriebiant taksį ir spaudžiant jiems žinomu adresu. Čia jiems buvo geriausia proga su padirbtais dokumentais paleisti šnipų, kiek tik norėjo. Kitas dalykas, patraukęs mano dėmesį, buvo lagaminai. Betikrin- damas pakrautus lėktuvus, surasdavau lagaminų daug kartų daugiau, nei normaliai pareigūnai galėtų turėti. Ir tai būdavo geros odos, sandarūs, stiprūs lagaminai, dažniausiai užpliom-1 buoti vašku. Pirmuosius šešis, priklausančius vienam karininkui, praleidau netikrinęs, bet pagaliau jų skaičius pakildavo tarpe 20-50 viename lėktuve. Jų bendras svoris’ kartais pasiekdavo apie porą tonų, kas jau atri-i liepdavo ir į patį lėktuvo pakrovimą. Aš pranešiau apie tai pulk. Kotikovui ir mano nustebimui, jH asmeniškai nubaudė kelis karininkus už perdidelį apšikrovi- mą “savo asmeniškais daiktais”, ir taip neužilgo karininkai - palydovai visai prapuolė, o jų vietoje atsirado kurjeriai. Bet lagaminai vistiėk keliavo adresuoti Maskvon iš Vašingtono Sovietų prekybos komisijos.Vieną pavakarę šalto kovo mėnesio Rusų misijos viršininkas pulk. Kotfkov pakvietė mane labai nustebimo. Iki to laiko bebuvau girdėjęs, kad rusai pakviestų amerikietį prie stalo, bes kaip visi, taip ir ši misija asme
niškam gyvenime buvo užsida
riusi. Pietūs turėjo įvykti septib- tą valandą vakare Viename iŠ Great Falls restoranų. Man tas 
pakvietimas buvo įtartinas, ypač, kad vienas iš transporto lėktuvų C47 buvo pilnai pakrau
tas išskridimui. Kadangi aš tu
rėjau teisę tikrinti kiekvieną 
transportą ir be mane žinios ne
galėjo pakilti lėktuvas, o taip 
pat pakilusį u teisę nutup
dyti, tad prieš amas da-

viau įsakymą kontroliniam bokštui, kad be mano leidimo nepakiltų lėktuvai į orą. Pietums vos įpusėjus, restorano padavėja perdavė man žinią, jog neatidėliojant susfriščiau su aerodromo kontrole. Telefonu sužinojau, kad atvykę du sovietų kurjeriai reikalaują nedelsiant lėktuvą išleisti.Prie stalo nesugrįžau, bet greit nuskubėjau į aerodromą. Lėktuvo duryse mane pasitiko augalotas rusas, savo ūgiu užblokuodamas duris. Bet aš pranėręs pro jo rankas atsiradau viduje. Ten buvo ir antras kurjeris. Jie abu buvo ginkluoti pistoletais. Čia man kilo mintis patikrinti tuos “diplomatinius” lagaminus. Nemokėdamas rusų kalbos, ženk lais parodžiau, ką noriu daryti. Jie išbalo ir kartodami žodį “di- plomatik” bandė mane nustumti toliau nuo lagaminų. Rusai atrodė nėrVuoti ar viskam pasiruošę. Buvau vienas ir stebėdamas jų Veidūs nevisiškai jaukiai pasijutau. Pagalvojau, kad jie gali lengvai mane- sutvarkyti ir neesant liudininkų suversti kaltę nelaimingam atsitikimui. Įsivaręs sau baimės, skubėjau laukan, bet mano laimei pamačiau rajone patruliuojanį mūsų kareivį. Pasišaukęs pas save pasakiau: “Aš atidarysiu lagaminus, o tu stebėk rusus, jei kuris iš jų bah- dytų pasikėsinti prieš mane, pasiskubink tą pati jam atlikti anksčiau už jį”. Kareivis rimtai užklausė: ”Ar tai yra isakvmas?” “Taip” — atsakiau. Jis užsitaisė šautuvą. Rusai suprato, kad čia rimtas reikalas ir vienas iš jų iššoko iš lėktuvo.Vėl parodžiau ženklais likusiam rusui, kad būtų prie manęs, nes atfdarinėsiu lagaminus, šį kartą lagaminai buvo senoki, apdėvėti ir be užraktų. Visi buvo adresuoti Tecnnikos - Ekonomijos Institutui Maskvoje. Adresą užsirašiaū savo užrašų knygelėn.(Bus daugiau)
na

nį, malonėkite paskambinti.

ns užtraukti 
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THE PARISIAN LAUNDRY 
Company of Toronto Ltd.

241 Bathurst St EM. 84482 
PAIMAME h PRISTATOME 

| NAMUS.



1955. I. 27. — Nr. 4 (264)
I

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Lietuviški apmastymai
Atgal į vakaras, bet ar ■ 
neperanksti?
Jaunųjų žurnalistų kartos AL 

Gimantas “Drauge” sielojasi, jog 
pasaulis visai be reikalo vadinąs 
mus “Rytų Europiečiais”, nes 
tokiais nesame nei geografiniu, 
nei savo būdu ar kultūra ir t.t. 
Ne taip seniai vienas ALT pa
reigūnų sielojosi, kad visų ne
sėkmių kaltininkai esą tie “ru
siškos kultūros dipukai”! Ma
tyt, kaikas įsivaizdina esą tipiš
ki “vakariečių” atstovai. Pakla
joję dešimtmetį po Vakarų pa
saulį turime visdėlto sutikti, kad 
politikoje ir tarpusavio bendra
vime tikrai tebesame Rytų euro
piečiai. Mūsiškės polit. aferos, 
partinių laikraščių ir dienraščių 
lygmuo, publicistika, gązdina ir 
stumia nuo lietuviškojo gyveni
mo mūsų tautos atžalyną - stu
dentiją ir jaunosios kartos inte
ligentiją. Vienas jų aiškintų mū
sų politikoje neišvengiamą poli
tinių fanatikų vadizmą’kaip tik 
šiuo “rusiškumu”. Remdamasis 
mokslo pasaulio autoritetais, 
Amerikoje baigiąs mokslus stu
dentas, kaltina senąją Caro Ru
sijoje mokslus baigusią lietuvių 
politikų kartą klaidingu demo
kratijos supratimu. Jiems “de
mokratija” tėra tada, kada tik 
jis ar jo partietis valdo. Visi kiti, 
“liaudies priešai“, šu kuriais 
joks susitarimas, ar kompromi
sas bendro tikslo labui nė ne- 
svarstytinas. “Nė vieno balso 
liaudies priešams” — pajuokos 
šūkis, nelaimei tebėra prakti- 

. kuojamas laisvųjų lietuvių po
litikoje.

Rusiška pasitarimų technika
Lietuviams politikieriams reik 

tų atpažinti savuosius pasitari
mus Philip Mosely, Columbijos 
Universiteto Rusų Instituto di
rektoriaus, išvedžiojimuose: “Ru 
siško žodyno viena keistenybių 
yra žodis “koinpromisas”. Sve
timos kilmės, nė pozityvios pras
mės žodis. Paprastai “kompro
misas” pas juos naudojamas su 
būdvardžiu “putrid” (supuvi
mas, korupcija). Kompromisas, 
kad darbas galėtų būti tęsiamas, 
yra natūralūs dalykas amerikie
čiams ir britams. Šis žodis betgi 
visiškai svetimas partiečiams. 
Komunistų partija įskiepijo savo 
nariams visai kitokį ’’kompromi
so” supratimą. Nusileisti kito pa
siūlymui ar minčiai, kad ir men
kiausiam punkte ar formaliam 
reikalo apibrėžime bolševiki
niam partiečiu! reikštų, kad jis 
praranda reikalo kontrolę ir 
tuomi pasiduoda svetimai valiai. 
Dėl kiekvieno apibrėžimo dėlto 
ryžtingiausiai kovojama nors 
yra suprantamas ginčo bepras
miškumas”. Ar netinka tai VLI 
Ko - Diplomatu ligšioliniam gin
čui, ar ALT - LLK - VLIKo be
vaisiams pasikalbėjimams lietu
viškos informacijos anglų kalba 
reikalu? ,

“Rūpinasi reiškiniais”
“NL” bendradarbis, hlj, ku

riuo esant įtariama kadaise po
zityvų lietuvių žurnalistą, sielo
jasi dėl “liaudies priešų” prisi- 
veisimo VLIKe. Jam, mat, rū
pinti “vieninga kova”, trokštąs! 
jis “vienybės, sugyvenimo, neša-

liškumo”. Pasak jo, KD “blokas” 
plečiasi ir tvirtinąs! daugiau 
žiūrėdamas savo srovės interesų, 

; ne bendrųjų tikslų, (kai kiti tik 
i savanoriškai išmiršta ir išblun

ka). Jam paaiškėjo iš to, kad į 
Raud. Kryžių suleisti “frontinin
kai”, į gimnaziją — “frontinin
kai" ir net • sekretore pakviesta 
“frontininke”. Atseit hlj lietu

sius tepajėgia vertinti pagal jų 
įsitikinimus ir norėtų vadizmo. 
Jis tikriausiai uždraustų gimna
zijoje ateitininkus, nes jų globa 
— tai “neobjektyvu”. Objekty
vus hlj betgi nemato, kad jų vi
sur atsiranda, kad jie sugeba 
pravesti pasigėrėtinas studijų 
dienas ir kongresus, leidžia savo 
laikraščius, gajūs visais atžvil
giais, kai tuo tarpu hlj globoja
mas jaunimas pasitenkina išky
lomis į jaukias kurortų palėpes, 
kur dėl visa ko pasiskaito apie 
meną ir literatūrą. Hlj sakosi 
pranešąs tai “be pykčio”, bet te- 
norįs pusiausvyros. Reikią kad 
kas nors tuos dalykus moderuo- 
tų (Kad taip policija ar kariuo
menė, kaip Costa Ricoj ar Gva
temaloj, padėtų moderuoti!) Hlj 
išmintingai sutinka, kad nieko 
nebūtų galima turėti prieš atski
ras sroves! “Jų visų nagai į save' 
riesti”. Hlj tuomi sutiktų, kad 
šitokioje lietuviškoje politikoje 
kompromisai nėra įmanomi ar 
lauktini Hlj pripažįsta ir vadiz- 
mą ir jam — matytųsi, kad VLI 
Ko užnugariai (gal geriau “kup
ranugariai”), rimčiau išsiaiškin
tų (Gal kaip Nicaraguas prezi
dento iššaukimas dvikovon Cos
ta Ricos prezidento už apšauki
mą melagiu?). “NL” hlj kviečia 
liberalinio bloko vadus Susikal
bėti, nesišiaušti, nes nuo jų pri
klausąs VLIKo darbas ir darbin
gumas”. Tad šalin visi “liaudies 
priešai” — kas ne su mumis, tai 
prieš mus! Nesvarbu, kad kvie
čiami žmonės, kurie gali ir tiki
ma, sugebėtų Lietuvai dirbti 
Nesvarbu, kad “tūkstantį narių” 
laisvajame pasaulyje turinčios 
partijos ir jų vadai nei siunčia 
savo gabių žmonių VLIKan, nei 
patys, įsitaisę šiltas vietas pas 
svetimtaučius, ar smulkaus po
būdžio verslavietes, nenori ir 
peman.0 Vokietijon keltis. Juk 
ar negeriau būtų, kad VLlKas 
pas juos atvažiuotų ir jie tada 
galėtų atstovauti savo “partiją” 
visuose veiksniuose: ALT, LLK. 
ir VLIKe? Ar tai irgi nėra kitas 
rusiškumo ir net bolševikinio 
stiliaus pavyzdys, kur vadai už
ima vietas visuose veiksniuose?

“Draugas” krypsta iš “linijos”
“TŽ” jau ne pirmi metai sielo

jasi Amerikos kontinento lietu
vių pairusiais politiniais, o ypač 
informacijos, reikalais. Nors tu
rint ir nedidžiausi skaitytoju bū
relį JAV, “TŽ” balsas “eina į 
dangų”. Ne tik “Amerikos Bal
se”, ir kitose valstybinio mąsto 
informacijos įstaigose vyksta 
drąsinančios permainos. Šiuo 
kartu konkuYso keliu ieškomi 
nauji tarnautojai. Sakoma, vien 
iš tokio Detroito pasisiūlę bene 
aštuoni su plačia žurnalistine re
putacija senais laikais esmenys 
Bėda tik, kad žinomiausi dabar
tinės lietuviškos spaudos bend-

radarbiai nesisiūlą, argumentuo
dami, kad esminiai informacijos 
lygmuo negalėsiąs pakilti, jei 
vadovybė bus ta pati. Jie argu
mentuoja nuostabia “AB” pa
žanga Europoje ar VLIKo radi
jų programom, kur vadovauja 
tinkarftai atrinkti asmenys. Už 
vis puikiausia, kad “Draugas”, 
plačiausiai skaitomas laisvųjų 
lietuvių dienraštis pasaulyje, vis 
dažniau praleidžia straipsnius 
dėl lietuviškos informacijos bū
tinumo. Al. Gimantas, A-is, Vyt. 
Žvirzdys, o paskutiniu laiku ir 
Juozas Kaributas iš Los Angeles 
puikiai argumentuoja reikalą. 
Tačiau visagalės “Naujienos“ ty
li. Tyli aišku ir jų padalinys 
LAIC, tai/, nuolankiai sugebąs 
ALTarybos informaciją perduo
ti tik ALT sekretoriaus laikraš
čiui. Kas pasakytų, kodėl gabaus 
marksisto redaktoriaus dienraš
tis “N”, ypač mėgstąs polemizuo" 
ti su “Laisve” ir “Viltim” — yra 
taip pat nusistatęs prieš lietu
viškos informacijos išplėtimą 
anglų kalba? (ai.)

Juozas Dumša su sūnumi" Pra
nu ir dviem draugais — A. Ma
žeika iš Delhi, ir A. Masių' iš To
ronto — pereitų metų gale iš
vyko su mašina į pietinę Kali
forniją, kur lankė draugus ir pa
žįstamus bei atostogavo. Pereitą 
savaitę jie grįžo pilni smagių

TORONTO “DAINA” VEIKIA
Sausio 9 d. įvyko grupės me

tinis susirinkimas pas narę J. 
Rukšienę. Kad ir blogas buvo 
oras, narių susirinko per 20. 
Skaityta daug padėkos laiškų, 
jau už kalėdines dovanas ir p. 
Vyšniauskienės prašymas, kuri 
yra pusiau nustojusi regėjimo ir 
turi nepilnametę dukrelę. Ja 
“Daina” jau kelinti metai remia 
ir dabar paskyrė $10.

Revizijos komisija — M. Po
cienė, L. Novogrodskienė ir V. 
Jasinevičienė — pranešė sekamą 
finansinį stovį:

otkelto seldo 1954. 1.1.
pajohnų nuo sausio 1 d. iki 
gruodžio 31 d. 1954 m.

viso ■' 
Išlaidų ...... ...................
Saldo 1955 m. sausio 1 d.
Pinigais pasiųsta Vokietijon $ 1064.56 
Siuntiniais, 4 maisto ir 16
rūbų .....................  69.28
Tėvų Saleziečių gimnazijai 53.25 
($30 iš kasos ir $23.25 aukoto narių) 

Tai yra svarbesnės ištraukos iš Revizijos 
komisijos akto.

Aukomis Kalėdų dovanoms gauto: 
Svetainėje "Tulpė" gruo
džio 5 d. per B. Žiobienę 
per narę St. Mašolaitę 
Šv. Jono Kr. bažnyčioje 
gruodžio 12 d. surinkta

• Viso

$ 282.97

'1004.84
$1287.81
$ 1254.56

$33.25

artimųjų, draugų, pažįstamų, mes, čia 
Vokietijoje, daugiėu ir sunkiau jaučiame 
nei "tautiečiai kituose kraštuose, kur jie 
sveiki, darbingi, tūri savo kasdieninių 
rūpesčių, kur jie lengviau gali surasti 
lietuvių būrelį, kur dažnai būna lietuviš
ki parengimai, kur lietuviška muzika^ 
knyga ir per. spauda lengviau prieinama, 
kur viso tas ilgesys mažiau progos 
turi pasireikšti.

Baigdamas dar kartą dėkoju už Jūsų 
medžiaginę ir moralinę paramų, ir linkiu 
visiems Jūsų grupės nariams daug sėk
mės visuose darbuose besiartinančių šv. 
Kalėdų proga — linksmų švenčių, o taip 
pat laimingų Naujų 1955 metų.

Jums dėkingas
Vokietija. Dr. L. Stelmokas.

DAR SVEIKINO
Didžiai gerbiamas 
Pone Redaktoriau!
Tautos Fondo Atstovybe Ka

nadoje nuoširdžiai sveikina “Tė- 
viškės Žiburius” švenčiant 5 inė- 
tų gyvavimo sukaktį. Kad Augš- 
čiausias suteiktų didesnės sėk
mės, laimės ir ištvermės ; Jūsų“ 
lietuviškame spaudos darbe.

Taipgi sveikina “Tėviškės Ži
burių” Redaktorių dr. A. Šapoką 
ir visą redakcinį* kolektyvą, lin
ki sveikatos ir visokiariopo pa
sisekimo. ..... -r

TFA-bė Kanadoje, karštai dė
koja už talpininmą nemokamai 
visų mūsų aplinkraščių, apyskai-, 
tų ir Įvairių raštų.

M. Arlauskaitė,' 
TFA Kanadoje Įgaliotinė.

įspūdžių. (Tik ką grįžęs iš ke
lionės dar nei namų nepasiekęs, 
p. Dumša apsilankė TŽ spaudos 
baliuje. Čia jį matome viduryje 
su loterijoje laimėtomis saldai
nių dėžėmis).

Juozas ir Ona Dumšai, Simcoe, 
Ontario, turi gražiausią viešbutį 
“Norfolk Hotel”. Praeitų metų 
gale jie nupirko didelį ir vertin
gą tabako ūkį, kurį atidavė pu
sininkui. Tabako auginimas 
jiems yra irgi nesvetimas biznis, 
nes prieš nuperkant viešbutį 
daugelį metų turėjo tabako ūkį. 
P.p; Dumšų sūnus Prabas šiais 
metais baigia Toronte S. Michels 
kolegiją. Jis yra didelis ledo 
sporto mėgėjas. Už gerą moky
mąsi ir sportą labai mėgiamas 
savo mokytojų ir draugų. Bend
rai, p.p. Dumšai yra visuomeniš
ki žmonės ir turi visur daug prie- 
telių ir draugų netik lietuvių, 
bet ir svetimtaučių tarpe. J. M.

“T. ŽIBURIUS”
Augščiausiojo Viešpaties pa

laima telydi Jūsų darbus.
Skyriaus Valdyba.

KANADOJE

Savais reikalais

$ 34.15 
25.00 
68.15 

165.72 
$293.02

$202.22

turi savo 
specialius vaistus 

nuo

kosulio
Ir

slogos
Taip, vienas iš daugelio Kana
dos teigiamybių yra faktas, 
kad yra SPECIALŪS vaistai 
mažiesiems, kurie suserga slo
ga arba gauna kosulį.
Šiam specialiam gydymui yra 
JACK and JILL kosulio siru
pas — vaikų nuosavas vaistas, 
pagamintas specialiai vaikams 
GREITAI ir SAUGIAI pagy
dyti kankinantį, miegą atiman
tį vaikų kosulį. JACK and

JILL yra taip skanus, kad ma
žieji vis prašo daugiau. It tai 
yra labai efektingas Vaistas, 
nes tapo Kanadoje labiausiai 
vartojamu vaikų kosulio siru
pu. Prašykite JACK and JILL 
kosulio sirupo, kuris pagamin
tas laboratorijose, kurios davė 
Buckley’s Mixture — Kana
doje populiariausią nuo kosu
lio ir slogos vaistą suaugu
siems.

$41.00 
35.31

48.65 
$124.96

P.p, Basalykams už leidimą 
“Tulpėje” aukas parinkti ir kun. 
kleb. P. Ažubaliui bei visiems 
aukavusiems reiškiame širdingą 
padėką. Per narę N. Kaveckienę 
gauta p.p. L. ir L. Karbūnų $10 
auka; širdingai ačiū!

Kalėdinės dovanos išsiųstos 
senelių prieglaudoms:

Berchtesgaden -— 14 sen.
Dornstadt -— 10 sen.
Muenchen — 28 sen.
Varel — 66 sen.

Viso 
Pavieniams ligonims ir šei
moms pasiųsto ..........
“Dainos” Valdyba 1955 m.: 

pirm. Br. Žiobienė, vicepirm. W. 
Kundrotienė ir N. Kaveckienė, 
sekr. J. Rukšienė, ižd. St. Ma- 
šalaitė. Parengimų kom.: L. Ali
šauskienė, E. Astrovienė, B. Če- 
ponkiėnė ir Br. Dambrauskienė; 
Korespondentės: E. Liaudinskie- 
nė ir M. F. Yokubynienė. Rev. 
komisija: V. Jasinevičienė, Al. 
Rusinienė ir L. Novogrodskienė.

Kadangi “Dainos“ iždas veik 
išsisėmė, tai nutarta imtis žygių 
kaip galima greičiau ruoštis va
karui ir štai jau dabar, kviečia
me mūsų senuosius geruosius 
rėmėjus ir naujų geradarių ieš
kome į “Dainos” Užgavėnių Bly
nų balių, vasario 19 d. Lietuvių 
Namų antrajam augšte ir prie
state. Dainietės kaip visuomet, 
pasiruoš svetelius gražiai priim
ti. M. F. Y-nė.

MKOM Už RALtOINf DOVANĄ
Mieto "Doinb",
Stoi k vėl netikėtai atskrido. Jūsų 

pooukotas dešimties dolerių čekis. O kad 
taip nelauktai ši didelė dovana — tai 
mano džiaugsmas dar didesnis, bekoju 
oš Jums visiems širdingai, kad padėjote 
ir pbdedbtė mano bėdoje. Kortu džiau
giuosi, gdlėddntas Jums parašyti, jdį 
mono sveikata po truputį taisosi ir da
bar oš jau turiu vilties sulaukti dienos, 
kuomet vėl pats savimi rūpintis galėsiu. 
Tačiau kodo tos laikas ateis dbr dėdiš
ku, bet fau vien viltis yra nemažos lai
mėjimas. O už tai esu oš Jums dėkin
gos. lt dėkingas ne vien už tui,^ jog 
mane sušelpėt, bet ir už tai, kad Jūs 
iš viso tg kil^ šalpos darbų dirbate. 
Savo laikų aukojate ir kitos bostonuos 
dedate. Jūsų tas darbas ir oukds sverto 
nė vien moterioliai, bet kartu padeda 
visiems mums kovėti su ilgėsiu. Tų tė
vynės ilgėsi, praeitų diėnų, ilįėsi

Didžiai gerbiamas
Pone Redaktoriau,
KLK Moterų Draugijos To

ronto skyrius nuoširdžiai sveiki
na “Tėviškės Žiburius” ir visus 
darbuotojus penkių metų gyva
vimo sukakties proga ir linki vi
siems ištvermės ir pasiryžimo 
šiame darbe, kad šie žiburiai kas 
kart vis labiau šviestų tamsų 
tremties kelią ir vestų mus visus 
į Rūpintojėlio šalį prie Nemuno 
krantų.

Didžiai gerbiamas
Pone Redaktoriau!

“TŽ” penkerių metų sukakties 
proga,-Toronto Liet. Moterų Šal
pos Grupė “Daina” širdingai 
sveikina Tamstą, visą redakcinį, 
administracinį bei spaustuvės 
Jtotektyvą. Džiaugdamos atsiek
tais užsimoj imais praeityj e, lin
kime dar giedresnės ateities.

Spausdintas lietuviškas žodis 
išeivijoje turi milžinišką galią 
lietuvybės išlaikyme svetur — 
mes gi, “Dainos” grupės narės, 
jaučiame dar didelę talką - pro
pagavimą šalpos reikalų. Ten 
kur mūsų gyvas žodis negali pa
siekti tautiečių ir priminti jiems 
apie likusius mūsų brolius ir se
ses tremtyje— “Tėv. Žiburiai” 
jiems primena.

Reiškiame padėką
“Dainos” Grupės Valdyba.

Penkerių metų Jūsų laikraščio 
sukaktuvių proga, siunčiu nuo
širdžiausius sveikinimus ir lin
kėjimus ateičiai.

Kl. Prielgauskas.

Namai pragarai
Be namų negerai...

Kur negyventum žmogus, sa
vi namai dažnai pasidaro “pra
garais”. Visdėlto, be savų namų, 
be savos pastogės kurkas blo
giau, negu su jais... ’ y

Žinodami šitokią tiesą, lietu
viai, kur jie bebūtų sparnus su
glaudę, didelio rūpestingumo ir 
sveikos nuojautos diktuojami, 
stengiasi ar jau įsigijo savas pa
stoges. Ir torontiečių lietuvių la
bai didelis procentas turi savus 
namus. Žinoma, tie savi namai, 
dažniausiai dar tebėra kabutėse 
“savi”, nes tebėra skoloj... Sun
kiai dirbdami, taupydami, laiky
dami nuomininkus, kartais ir 
savo šeimos suglaudimo sąskai- 
ton, tas skolas jie moka ir — dar 
po keleto metų — vaizdas tikrai 
pasikeis.
Atsiranda ir blogesnių faktorių

Ligi šiol įsigijusiems savus na
mus neblogai sekėsi. Čia, Toron
te, kaip ir visoj Kanadoj, darbo 
konjunktūra buvo itin gera. 
Žmonės gerai uždirbo, turėjo ge
rai apmokamus darbus, o be to, 
dar gražią paramą teikė skoloms 
(“morgičiams) mokėti gaunama 
nuoma. Deja, šiuo laiku — reika
lai kiek blogėja. Užėjo taip va
dinamo “prosperity” atoslūgis: 
sumažėjo darbai, pablogėjo dar
bo gavimo sąlygos, o Toronte 
įsigijusiems savą namelį dar ir 
daugiau nemalonių reiškinių 
girdėti.

Sujungus Toronto miestą su 
buvusiais savarankiškais prie
miesčiais ir padarius iš to viena
lytį junginį su daugiau kaip mi
lijonu gyventojų, padidėjo To
ronto savivaldybės organų išlai
dos, kurios, be abejonės krauna
mos ant miesto namų savininkų 
pečių. Toronto miestas naujai 
sudarytam milžiniškajam Met
ropolitan junginiui turi duoti 
62% visų išlaidų. Dėl tos prie
žasties jau praeituosius mokes
čius už namus teko mokėti di
desnius, negu pirmesniais me
tais. Ateinančių metų municipa
liniai mokesčiai, esą, vėl turės 
padidėti apie 2,3 mil. Taip pa
reiškė viena iš Education Board 
pareigūnių, nes, esą, mokyklų 
išlaikymo išlaidos žymiai padi
dėjusios. O laikantiems nuomi
ninkus — numatomas

Dar kitas mastas
- Juos norima apkrautr specia

liais mokesčiais. Taigi, nuo vieno 
ir to paties vilko norima lupti, 
bene, trečią kailį. Šių eilučių au
torius šitaip yra pažymėjęs ir 
savo laiške “Daily Star” redak
toriui. Juk iš tikrųjų kiekvie
nas namo savininkas moka mo
kesčius Federalinei vyriausybei, 
vėliau — iš tų “nutaksintų” pi
nigų — dar moka miestui, (va
dinasi, jau antras kailis), o dar 
specialiais mokesčiais apdėjimas 
— tikrai jau būtų trečias kailis.

Nežiūrint to, kas seka vietinę 
anglišką spaudą, yra matę (nes 
toji žinia ėjo net “headline’mis” 
Toronto dienraščiuose), kad pra
eitų metų gruodžio 14 d. Toronto 
Metropolitan Council, 23 balsais, 
prieš vieną tarėją W. Dennison, 
priėmė nutarimą, kad turi būti 
apdėti specialiais mokesčiais vi

M® AND SIU
TIK VAIKŲ

Kosulio Sirupas

Balčiausiai » svariausiai 
MHMtn iistalbtemi Metropolitan 

Toronto rojone

Canada Laundry 
KE. 1146

Met patmeme ii nemq ir pmtatom 
ATSKIRO mokbčio. ,
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Jūsų patogumui turime CASH & 
CARRY krputwt 1125 Dundos St. W.

Kalbame ukroiftietilkdi, lenkiškai, vo- 
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Populiarus Bavarijos - 
porų šokis

SOTlHTfWR
Vienas iš įdomiausių senųjų 

vokiečių tautinių šokių yra 
Schuhplatter — bavarų flirto šo
kis, vaizduojąs kaip vyras mer
ginas! prie mergaitės. Šokis pra
sideda mergaitės sukimuši, iš 
paskos ją iš labai arti seka vy
ras, plodamas rankomis, kad at
kreiptų jos dėmesį. Pagaliau, ji 
meta užsispyrimą ir pora sukasi 
vad. landter stiliumi. Šokis už
baigiamas simbdline poza, paro
dančio, kad mergaitei vyriškis 
patinka.

Šis šokis kartu su kitais vo
kiečių kultūros reiškiniais, atsi
neštais Kanadon imigrantų, be 
abejonės turės didelės reikšmės 
jūsų naujojo krašto kultūriniam 
vystymuisi. Prisiminkite tai, kai 
galvojate apie savo tėvynę.

si tų namų savininkai, kurie lai
ko nuomininkus arba tie nuomi
ninkai, kurie gyvena nuomoja
muose namuose. Šitokį nutari
mą, kaip mokesčių ėmimo įsta
tymo, vadinamo Assesment Act, 
priedą Metropolitan Taryba pa
siuntė Ontario prov. parlamen
tui patvirtinti. Jeigu parlamen
tas, kuris susirinks posėdžiauti 
apie vasario vidurį, sutiks tai 
patvirtinti, tuomet reikės laukti 
specialių mokesčių nuo tų namų, 
kuriuose laikomi nuomininkai. 
Kaip minėta, tie mokesčiai guls 
arba ant namų savininkų pečių, 
arba ant nuomininkų. Ir vienas 
ir kitas atvejai yra beveik vieno
dai blogi. Kas gi yra šitokių na
mų savininkai? Ogi žmonės, šei
myninių reikalų verčiami, pirkę 
namus labai išpūstomis kaino
mis (tai dažniausias atvejis) ir 
turį mokėti po dvejis arba trejis 
“morgičius”. Gaunama nuoma, 
bent dalimi, jiems pagelbi tą 
sunkią naštą nešti. Šitokį moty
vą naudojo posėdyje ir aid De
nison, deja Metro taryba į tai 
neatsižvelgė. Gi nuomininkai, 
jeigu ir jiems kristų ši našta, 
taip pat daugumoj finansiškai 
nėra pajėgūs mokėti specialių 
mokesčių.

Reikia ką nors daryti
Visi, kurie galime pasirinkti 

bent kurį metodą, turime steng
tis, kad parlamentas tokį Asses
ment Act priedą atmestų — ne
patvirtintų. Rašąs šias eilutes ta 
kryptimi jau yra nemaža daręs. 
Jo parašyti raštai trims Ontario 
parlamento nariams: A. Frostui, 
Bracondale distriktą atstovau
jančiam, Alfred H. Cowling — 
High Parko distrikto atstovui ir 
John Yaremko — Bellwoods at
stovui. Taip pat kreiptasi raštu . 
į naująjį Toronto mayorą, Mr. 
Nathan Phillips, Q.C. Iš dviejų 
parlamento atstovų ir iš mayoro 
Executive Assistant Mr. Hamil
ton, jau gauti atsakymai, kuriuo
se pažadama laiškuose nurody
tais argumentais pasinaudoti. 
Atsakymo laukiama dar tik iš 
parlamento atstovp John Ya
remko. Be’ to, šių ’eilučių auto
riui teko parašyti tuo reikalu ir 
visų trijų Toronto dienraščių re
daktoriams laiškus, kurie buvo 
atspausdinti: The Globe and 
Mail — sausio 14 d., Daily Star 

sausio 15 ir The Telegram — 
sausio 17 d.- -

Toronto dienraščiuose būta ir 
kitų svarių pasisakymų prieš ši
tokį specialių mokesčių užkrovi- 
mą. Daily Star ir- The Glob and 
Mail išspausdino tuo reikalu 
netgi plačius vedamuosius. Be 
to, laiškų redaktoriui skyriuose 
buvo taip pat nemaža pasisaky
mų pavienių asmenų. Tokie 
spaudos balsai, be abejonės, for
muoja opiniją ne tik visuome
nėje, bet ir parlamento atstovų 
tarpe. Rašančiojo šias eilutes bu
vo atlikta dar šitokia. pareiga: 
surinkti visi spaudos pasisaky
mai padarytos iškarpos, jos su
klijuotos ant atskirų baltų lapų 
ir pasiųstos parlamento atstovui 
Mr. A. H. Cowling, kuris paža
dėjo šitą reikalą ypatingai nuo- • 
širdžiai ginti parlamento sesijos 
metu. Tai bus jam medžiaga.

Pasak a.a. Jakšto - Dambraus
ko, “Vienas žodis ne šnekta, vie
nas vyras ne talka”... Gera 
būtų, kad daug kas parašytų 
laiškų parlamentarams, pasiųs
tų savo nuomones spaudai. • ••

Šitokių namų Toronte, kurie 
skirti gyventi Vienai šeimai, ta
čiau dalinasi juos su kitais, pa
gal aiderman Dennison, esą apie 
100.000.

Taigi, kaip matome, namų mo
kesčiai Toronte kasmet eina 
augštyn ir augštyn, nors Toron
to municipaliniai mokesčiai jau 
ir dabar gal augščiausi net vi
same pasaulyje. Teko skaityti 
kartą spaudoj, jog Miami, JAV, 
ųž $15.000 vertės namą mokama 
į metus tik $18 mokesčių. Tuo 
tarpu Toronte — už tokį namą 
jau reikia mokėti apie $200.

Pr. Aiženas.
Keturi milljopai DM 

užsieniečiams
Kreditų benamiams užsienie

čiams Lastenausgleichsbanko, * 
kuris pabėgėliams ir kare nu- 
kentėjusiems jų išduoda šimtais 
milijonų markių, iki šių metų 
pradžios išmokėta per 4 milio- 
nus DM. Patenkinti 737 prašy
mai: 59 laisvųjų profesijų^ 103 
amatininkų, 142 smulkios pra
monės įmonių, 266 prekybos 
įmonių, 58 transporto, 71 žemės 
ūkio ir 38 viešbučių bei pirčių. 
Per tą laiką apie 60-banko finan* 
suotų įmonių jau atsikūrė finan
siniuose sunkumuose.

Paskolų gavėjų tarpe lietuviai 
stovi dešimtoje vietoje. Pirmau
ja lenkai^ vengrai, jugoslavai, 
ukrainiečiai, rusai, latviai ir žy
dai. Užsieniečių paskolų fondą 
sudaro nepilni 7 milijonai DM, 
iš kurių apie 5 mil. davė IRO 
įstaiga ir tik 2 mil. vokiečių ‘ 
įstaigos. ”
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St Catherines, Ont.
Niagara pusiasalio lietuvių 

chcras Naujuosius Metus sutiko 
gražioje St. Catharines, tremties 
likimo padangėje, bet lietuviš
kos daines nuotaikoje.

Po gražių sveikinimų ir linkė
jimų -dalyvių tarpe atsirado gra
ži jrtj iritis sumesti po doleri Vo
kietijoje likusiems tautiečiams 
paremti. Tęs gražios minties ini
ciatorius buvo St. Gudaitis iš 
Niagara Falls. Surinkta $31.

Aukojo po $1: St. Gudaitis, J. 
Janušonis, V. Paulionienė, A. Še- 
tikas, J. Tarvydas, P. Meškaus

kas, P. Šukys^ J. Dainora, J. Ka- 
volėlis, J. Skeivalas, A Paulionis 
Po $2: K. Galdikas, J. Vyšniaus
kas, A. Zubrickas. $1,46 — St. 
Šetkus. $3 — J. Alonderis. $4.54 
— ukrainietis. $5—J. Girevičius.

Reikia pastebėti, kad St. Ca
tharines, Niagara Falls ir, tik 
gaila, kad iki šiol vis dar negali
ma Wellando priskirti — lietu
vių choras ryžtingai ruošiasi bū
ti meno ir kultūros žydinių eilė
se. Žengiant per 1955 metus, 
nuoširdūs linkėjimai St. Catha
rines ir Niagara Falls gerb. cho
ro dalyviams ir jų vadovams.

V-s J.

Sault Ste. Marie, Ont.
Prieš pat Kalėdų šventes buyo 

šaukiamas visuotinis apylinkės 
lietuvių susirinkimas išrinkti 
naują valdybą. Kadangi susirin
ko mažai, susirinkimas buvo ati
dėtas. Sausio 9 d. įvyko antras 
susirinkimas. Šį kartą tautiečiai 
į kvietimą rimtai reagavo ir at
silankė nemažas būrys. Slaptais 
balsavimais išrinkta nauja val
dyba, kuri pasiskirstė pareigo
mis: pirm. R. Galinis, sekr. A. 
Vanagas, ftd. Dabulskis, Tautos 
Fondo įgal. V. Mockus ir Šalpos 
fondo įgal. V. Staškūnas. Revi

zijos komisija: P. Motuzas, V. 
Karnėnas ir J. Volovickas. Lin
kime naujai valdybai neužmigti 
savose vietose, bet duoti mūsų 
užkampiui ką nors naujo.

Nors jau įpusėjo sausis, bet 
žiema dar nedaug mus palietė. 
Sniego nedaug, o ir šaltis ne
spaudžia. Seni žmonės sako, kad 
už tai atsiimsim galbūt gegužės 
mėnesį. Gal nepastovumas oro 
paveikė — pasitaiko gapa nema
žai susirgimų gripu. Tarpe kitų 
vietinių ir mūsų tautiečių nepa
miršo. A. Skardžius praleido ke
lias dienas ligoninėje, o A. Kon- 
tautas pora savaičių savo lovoje.

LAIMĖKITE AUTOMOBILI!
SAVAITĖS KRYŽIAŽODŽIUS KASDIEN SPRĘSDAMI TELEGRAM DIENRAŠTYJE

CA
AttįfbctAe.

NA UJA S
1955 melu modelis

kas savaite

PLYMOUTH
ar keliuose vokuose—tai padarys daugiau. įj 
bių. Kas ketvirtadienį (tęsis iki atskilto pn___ s T

. gram pradeda.spausdinti, naują Nę^ Cąr-^y^eėjc_kryžiąž<xiį, 
kurį kartos kasdien iki sekančio trečiadieni^.iniamai.

The Telegram dienraščio kryžiažodis “KAS SAVAITĘ AUTO
MOBILIS” yra įdomus jumoristinis galvosūkis,. Jums nereikia 
profesoriško žodyno ar net paprasto- žodynėlio. Išmintingai 
naudodami seną kasdienišką jumorą, pamaišę šu truputį sun
kesne modernia logika, galite lengvai laimėti puikias premijas. 
Štai draugiškas patarimo žodis—šis kryžiažodis}x.rą.tik juokas, 
bet reikia supratimo. Atsakymų siųskite kiek norite—viename

MOKINKIS ANGLIŠKAI - VARTOK ŠIĄ FORMĄ IR LAIMĖSI NAUJĄ AUTOMOBILĮ.

įėjimo galimy*

CLUES ACROSS:
4—Every one separately.

6—Necessitates concentration on 
what you are doing.

t—Handled or operated.

10—.Men roughing It in the wilds 
won't be too fussy about it.

12— Is usually forthcoming when 
called for.

13— What every goiter always has.

14— -A nervous person b likely to be
more deeply affected by it.

15 Folks sleep in them.

17—& football coach would probably . 
be very annoyed at a player ,1 
who happened to be thb when f 
he rei 
game.

Atsakymas - Sąlygos
I^rvyiaTFrtrll^ Kas savaitę spręsk nauja žaidimo. ; iki yziozuuio s k . k otSQk kiek n nes i

Nr. 3 tuo padidinsi laimėjimo galimybę. ■

Visus šios savaites atsakymus 1955 . .
m. Chevrolo laimėjimui atsiųskite paš- įPristatymo tu j CAR-A-WEEK Puzzle, 29 Metin- |

i . da St, Toronto 1, arba pristatykite iaata The Telegrom, Bay and Melinda Sts., 1
Toronto, prieš 9 vai. vok., ketvirta- . 
dienj, vasario 3 d. 1955 m. |

I
I 
I

20—At tint, e mfoht ewify f held it clvmsily. ; ’held it ckimsifr-

sense «f humor.

-Many hard-heeded mes'lravs'no | 

1 

I 

I 

I 

I 

I

26*—In o debate, -------  points may
fhre rise to bitter element.

27 ------- experiences could be n*
citing to e dull type.

2$—*ew>We consequence of e dock 
xtrflke.

CLUES DOWN
1— A CIMintry'i administrative centra.
2— Bctowgint ta Mm.-
J—Yo«n* at the ,eet.
4—Scramble the word "fined.**
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Name

Street
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» SWH e» (trained. 
II—Ant perfect. >

I

City or Town .. R.R. .

IS—Amt otttmpt —— • eywte

Potoei ttiMkymo forma naujiems skaitytojams.

□ Prašau pirstatindti laikraštį nuo dabar.

(GiMS’otOfQs pristatys 6 dienos kas savaitę į jūsų namus 
The Telegram dienroitj plius THE WEEKEND Tely, tik 
už 30 centų; *

L

The Telegram
TORONTO 1

KAIP LAIMĖTI
Štai ką jums belieka atlikti — surasti atsakymus, 

keip kiekviename paprastame kryžiažodyje. Kai šį kry
žiažodi (ar atitinkamą tokio pat dydžio fupieštą) užpil- 
dysite, iškirpkite pagal pažymėtas linijos ir pasiųskite j 
Car-A-Week Puzzle, 29 Melinda St., Toronto 1, arba 
pristatykite į The Telegram įstaigą, Bay ir Melinda Sts. 
kampas, Toronto. Visi atsakymai turi būti pristatyti 
(paštu ar asmeniškai) iki 9 vai. vak., ketvirtadienį, po 

-paskutinio kryžiažodžio išspausdinimo.

Kryžiažodžio sprendimas bus išspausdintas penkta
dienį, po paskutinės įteikimo dienos. Laimėtojas bus pa
skelbtos, kai teisėjai užbaigs savo,'darbą.* Pirmas atsa
kymas, rastas išspręstas teisingai, bus paskelbtas lai
mėtoju.

Teisėjų sprendimas skaitomas galutiniu. Pradeda
mas spręsti The Telegram Car-A-Week kryžiažodį, skai
tytojos automatiškai priima visas žaidimo nustatytas tai
sykles ir taip pat su tuo susijusius teisėjų sprendimus. 
The Telegram neves tuo klausimu jokios koresponden
cijos ir diskusijų del teisėjų sprendimo

Kiekvienos laimėtojas gaus premiją — The Tele
gram čekį $1.500. The Telegram nustatė, kad kiek
vienas laimėtojas, jei jis to pageidauja, gali pirkti 1955 
metų automobilį, pažymėtą The Telegram, už $1.500, 
pirkimą reikia atlikti trijų dienų laikotarpyje, gavus pre
mijos Čekf

• Tuo atveju, jei kurią savaitę nebūtų laimėtojo, se
kančią savaitę bus dvi $1.500 premijos tiems, kurie 
pirmieji du atsiųs teisingus atsakymus ir teisėjai pripa
žins. Abu laimėtojai turi teisę pirkti The Telegram nu
matytus automobilius

Kiekvienos The Telegram skaitytojas, išskyrus The 
Telegram ir Horry E. Foster Advertising Co Ltd. tarnau
tojus ir jų artimiausius šeimų norius, turi teisę dalyvauti 
The Telegram Cor A-Week kryžiažodžiuose. Nėra rei
kalo būti nuolatiniu The Telegram dienraščio skaitytoju 
ar pirkėju, kad galimo butų dalyvauti šiame žaidime. 
1 he Telegram laikraštį pagal pareikalavimą galimo gau
ti Telegram įstaigoje, Bay and Melinda Sts., Toronto 
oibo kiekvienoje T Ik Telegram agentūroje Ontario pro
vincijoje

The Telegram nebus atsakingas už atsakymus, 
kūne pavėluos ar žus pašte, be tor nepriims atsakymų, 
ant kurių nebus pakankamai prilipinta pašto ženklų. 
Yra būtina, kad ant voko butų prilipinta atitinkamos 
sumos pošto ženklų ir kad būtų ant voko siuntėjo adre
sas, kuris Siunčia atsakymą ar atsakymus.

Darbo reikalai beveik nesitai- 
so. Plieno įmonė, nors sakoma 
turi nemažą bėgių užsakymą ir 
artimoje ateityje žada pradėti 

, gamybą, bet šiuo metu dar vis 
šlubuoja, Beveik kasdien atlei
dinėja, o sniegui iškritus vėl 
šaukia į darbą. Vienu žodžiu, tai 
tik atsitiktiniai darbai, o šiaip 
nieko rimto dar nesimato.

Kadangi vietovė yra apsupta 
miškais ir žiemos metu kertama, 
tai keli iš lietuvių turį įsigiję 
sunkvežimius ir, atrodo, neblo
gai verčiasi. Artojas.

WINNIPEG, Man.
Apylinkės pirmininkas J. Ma

linauskas parapijos klebonui 
įteikė LB rūpesčiu nupirktą pia
niną, kuris padėtas parap. salėje.

Jaukus Naujų Metų sutikimas 
įvyko parapijos salėje. Šeiminin
kavo: J. Vaitiekūnas, O. Deme- 
reckienė, J. Demereckas, T. Lu
koševičius, B. Vyšniauskas, Suo- 
daitienė ir Šerkšnys. Loteriją 
pravedė J. Vaitekūnas. M. Ja
nuškienė laimėjo Kosto Prance- 
vičiaus dovanotą gražią, moder
nišką stalo lempą ir B. Serapi
nienė — M. Grabienės išaustą 
tautinę juostą. Muzika rūpinosi 
R. Michalauskas, rūbinę tvarkė
L. ir V. Radzevičiai.

Balius praėjo labai gražioje 
nuotaikoje prie turtingai įvai
riais valgiais apkrautų stalų, 
linksmai padainuota, pasišokta.

Liet, šeštadieninės mokyklos 
šventė, į kurią atsilankė ir Kalė
dų Senelis, Įvyko sausio 2 d., 
sekmadienį. Pirmoje programos 
dalyje buvo jaunųjų jėgų pasiro
dymas. Deklamavo: A. Malinaus
kas, R. Zulonas, J. Kurauskaitė; 
solo dainavo: V. Demereckaitė, 
J. Kurauskaitė, D. Matulionytė; 
pianinu skambino: D. Januškai- 
tė. 7' '

Antroje dalyje buvo suvaidin
ta “Kalėdų Senelis pas Danutę 
ir Algiuką”. Vaidino: Algiuką —
M. Matulionis, Danutę — D. De- 
mėreckaitč, Snieguolių Karalai
tę — L. Čingaitė, Snieguoles 
Birutė ir Aldona Jančiukaitės, 
M. Kazlauskaitė, G .Gustytė, V. 
Sodaitytė, Ir. Skamaročiūtė; Kiš
kį — D. Matulionytė, Nykštukų 
Karalių — A. Bujokas, Nykštu
kus — E. Bagdonas, A. Dielinin- 
kaitis, A. Januška, Gustys, Kaz
lauskas, R. Urniežius, Kalėdų 
Senelį — J. Vaitiekūnas; režisa
vo — V. Šmaižienė, programą 
pranešinėjo — D. Januškaitė.

Po vaidinimo vaikučiai ir Ka
lėdų Senelis pavaišinti kakava. 
Po to dar parodyta pora filmų ir 
pasišokta.

Sausio 8 d. pakrikštyta Arvy
das Adomas Rutkauskas, Aldo
nos ir Valentino sūnus. Šioje 
jaunutėje šeimoje atšvęstos jau 
ketvirtos krikštynos.

Apylinkės valdybos rinkimai 
įvyko sausio 9 d., sekmadienį. 
Išrinkta: J. Demereckas, J. Vai
tekūnas, dr. C. Kurauskas, E. 
Federąyičius, St. Bujokas, L. Ra
dzevičius.

Liet, parapijos klebonas pra
dėjo kalėdinį šeimų ir pavienių 
asmenų lankymą.

Klebonas nuoširdžiai dėkoja 
visiems mieliems parapijiečiams 
už aktyvų ir nenuilstamą prisi
dėjimą pereitais metais parapi
jos darbe ir linki daug ištvermės 
ir Dievo palaimos šiuose metuo
se.

Didžiai dėkingas
Kun. J. Bertašius.

»-■ At tk. praiiwt MMMMt.

ii—we«M expect e doctor to

Lietuviai pasaulyje
ITALIJA

PLB Italijos Krašto Valdyba. 
Gruodžio mėnesį korespondenci
jos būdu buvo pravesti Italijos 
LB Kr. Tarybos ir Kontrolės Ko
misijos rinkimai. Rink, komisija 
buvo: pirm. VI. Gailiuvienė, na
riai P. Dauginčius SJ‘, ir VI. Go- 
ras. | Kr. Tarybą išrinkti ir gavo 
balsų: kun. dr. V. Balčiūnas 79, 
prof. dr. Z. Ivinskis 73, kun. V. 
Mincevičius 71, kun. dr. J. Ze- 
liauskas 61, dr. J. Gailius 59, kun. 
dr. J. Sakevičius 57, Elena Ber- 
gaitė 54, kun. dr K. Žalalis 52, 
kun. P. Rabikauskas 49.

Kandidatais lieka: kun. V. Bi
tinas 46, Kazys Lozoraitis 33, 
kun. R. Krasauskas 31, kun. dr. 
J. Bičiūnas 30, Irena Pacevičiū- 
tė 25, kun. K. Dobrovolskis 23, 
kun. J. Riaubūnas 22.

Į ILB Kontrolės Komisiją iš
rinkti: kun. dr. V. Kazlauskas 80, 
kun. dr. J. Vaišnora 70, kun. dr. 
J. Naujokas 54. Kandidatai: kun. 
A. Pupšys 30, kun. dr. A. Buč
inys 27.

dė gatves. Šūvis duoda pradžią 
lenktynėms. Radijai transliuoja 
lenktynes, prožektorių galingi 
spinduliai, minios šauksmas, ra- 
kietų sproginėjimai lydi bėgikus. 
24 vai. pasipilia įvairiaspalvių 
rakietų lietus, staugia fabrikų 
sirenos — įžengiama į naujuo
sius metus. Salonuose piliąsi 
šampanas, visi įtemptai seka 
lenktynių rezultatus. Pirmąją 
vietą laimi jugoslavas Franjo 
Michalicz (laimėjęs ir 1952 m.), 
perbėgęs distanciją per 21 min. 
51 sek. Antrąją vietą laimėjo 
brazilas Edgar Freire. Šių metų 
bėgimai skaitoma geriausiai pa
vykę.

LKB choras suruošė Naujųjų 
Metų sutikimą Seselių Pranciš- 
kiečių gimnazijos salėje. Sutiki
mas praėjo šeimyniškoje nuotai
koje paįvairintas programos.

Į S. Paulį gruodžio 31 d. atvy
ko iš Čikągos kun. Juozas Šeške
vičius, kuris šiuo metu padeda 
kun. P. Ragažinskui V. Zelinos 
parapijoje.

VOKIETIJA
Komwestheinio apyl., Stutt- 

gartto seniūnijos Kariuomenės 
šventės minėjimo prelegentas 
buvo inž. P. Narutis. Programą 
paįvairino deklamacijomis jau
nieji: Laisvūnas Skeivalas ir Vy
tautas Narutis. Svečiais dalyva
vo Amerikos lietuvis kpt. dr. 
Labanauskas su ponia.-

Vainiko vieton dalyviai sudėjo 
j Vasario 16 gimnazijai 23 DM.

Wehnene išrinkta nauja apy
linkės valdyba: P. Kazirskis pir
mininkas, J. Gustainis pirm, pa
vaduotojas,- O. Lungas švietimo 
vadov., J. Jakštas sekretorius.

Vokietijos Kr. Valdybos įga
liotiniai prie kraštų vyriausybių 
yra: E. Žilius Schleswig - Hol- 
steine, J. Jakš - Tyris Baden - 
Wiirttemberge, Tėv. Konstanti
nas OFM, Nordrhein - Westfali- 
joje ir Pr. Sadžius Hamburge. 
A. Lileikis Mūncherie atstovauja 
Krašto Valdybą tremtinių AGA 
FIB organizacijoje.
BRAZILIJA

Sao Paulo miesto centre Nau
jųjų Metų išvakarėse įvyko tra
dicinis 7.300 metrų distancijos 
bėgimas. Jame dalyvavo geriau
si įvairių tautų bėgikai. Dalyva
vo apie 200. su viršum sportinin
kų. Ši tradicija kartojasi jau 30 
metų, bet šiais metais ji susilau
kė bene didžiausio susidomėji
mo. Jau iš vakaro minios užtvin-

LKB choras pagaliau turi pa
stovų chorvedį. Sausio 1 d. at
vyko iš Š. Amerikos kompozito
rius Juozas Strolia, pakviestas 

j nuolatiniu LKB choro dirigentu, 
i Aerpporte jį pasitiko nemažas 
I lietuvių būrelis. Sutikimas buvo
filmuojamas ir vėliau rodomas 
radio televizijos dienos apžval
goje. \ . .

Lietuvių S-gos Brazilijoje sa
vo metiniame susirinkime sausio 
2 d. išrinkta nauja valdyba: J. 
Čiuvinskas, K. Bratkauskas,. J. 
Balkevičius, J. Matelionis, D: 
Saukaitė, D. Ruzgaitė ir P. Žar- 
kauskas. Revizijos komisiją su
daro: A. Dutkus, M. Tamoliūnas 
ir St. Vancevičius.

Tai vienintelė lietuviška orga
nizacija Brazilijoje turinti ir val
danti nejudomą turtą, tris pasta
tus V. Belos, Mookos ir V. Ąna- 
tazijos S. Paulo miesto rajonuo
se. Tie pastatai yra pritaikinti 
mokyklų reikalams. Prieš karą 
Sąjungos mokyklose mokėsi ne
mažas skaičius lietuvių vaikų. 
Prie mokyklų išlaikymo anais 
laikais prisidėjo Draugija Užsie
nio Lietuviams Remti. Karui už
ėjus viskas pairo ir Lietuvių Są
junga buvo priversta persitvar
kyti. Atsiradus materialinių sun
kumų teko du pastatus parduoti, 
kad išgelbėjus likusį turtą. Liė- 
tuvių Š-gai daug yra pasidarba
vęs Lietuvos konsulas A. Poli- 
šaitis. H. D.

E
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Ponų K U K T Ų šeimą,

mm sūneliui mirus, nuoširdžiai užjaučia

St. Catharines lietuvių Choras.r —

. -----------------------——

Motinai, uošvei ir senelei
a. a. PRANCIŠKAI KUNCA1TIENEI mirus

skausmo valandoje pp. Dumčiams ir Kuncaičiams reiškiame 
užuojautą

KLB Windsoro Apylinkės Valdyba.

MENO ŠVENTĖS IR PAGERBIMAI ČIKAGOJE
Čikagoje lietuvių kultūrinis 

gyvenimas judrus. Prisimintina 
kad ir pereitų metų spaudos pa
roda. Net ir rengėjai — Kultūros 
Taryba abejojo ar įmanoma bus 
tąją parodą suruošti. Daugiausia 
žurn. Jono Vaidelio rūpesčiu pa
roda buvo reta, kokios ir laisv. 
Lietuvoje nebuvo suruošta. Vien 
laisv. Lietuvos periodikos buvo 
išstatyta 150 vardų. Prisiminti
nas muzikinis bei scenos judėji
mas. Savaitgaliais net po du ar 
tris parengimus būva. Naujieji 
metai gražiai prasidėjo. Tai 
smuikininkės EI. Kuprevičiūtės 
koncertas, literatūros premijos 
vakaras, inžinierių - architektų 
vakaras su solistėmis: M. Krip- 
kauskiene ir R. Maslianikienę, 
vasario mėn. solisto St. Bara
nausko dainos koncertas, vėliau 
-J- smuik. Alf. Paukščio smuiko 
rečitalis, dail. K. Žoromskio me
no paroda ir viena didžiųjų me
no švenčių — kovo 19 d. pager
biamas lietuvių meno veteranas 
dail. prof. Adomas Varnas. Kul
tūros Taryba dail. Ad. Varno 75 
metų amžiaus sukaktį minės jo 
darbų apžvalgine paroda su aka
demija ir bankietu. Numatoma 
išstatyti per šimtą kūrinių, net 
ir paskutinį — Mindaugo karū
navimą. Parodai ir minėjimui 
ruošti, sudarytas komitetas, ku- 
rin įeina: dail. prof. Ig. Šlapelis, 
kun. dr. A. Baltinis, dail. M. Ši
leikis, muz. A. Nakas, inž. arch. 
J. Mulokas, inž. J. Jurkūnas, 
žurn. J. Vaidelys, “Draugo” mo
terų skyriaus red. St Semėnienė,

(Laiškas iš Čikagos)

inž. Stankus, P. Grybienė, V. 
Šimkus, Glemža, red. Alg. Gus
taitis. Numatomas išleisti katalo
gas. Paroda atidaroma kovo 19 
d. Marijos vardo augšt. mokyk
los salėje. Programoje prof. dail. 
V. K. Jonyno paskaita, sveikini
mai ir meninė dalis. Parodos lan
kymas bus paįvairinamas muzi
kine bei literatūrine programa. 
Paroda tęsis dešimt dienų, užda
roma kovo 29 d. Norima išleisti 
ir parodos ženklelis.

Kitų metų pradžioje — sausio. 
31 d. Kultūros Taryba numačius 
suruošti ir kito žymaus mūsų 
dailininko, meno kritiko ir isto
riko prof. Igno Šlapelio 75 metų 
amžiaus sukakčiai paminėti pa
rodą su akademija ir menine 
programa. Dail. Ig. šlapelis rašo 
savo atsiminimus, kuriuos išleis 
knygų leidykla “Terra”. Be to, 
išeina dar dvi jo knygos: apie 
dail. Leonardo da Vinci ir “Me
no raida ir dail. J. Pautienius”. 
Dar šiemet numatoma dail. Ado
mo Galdiko meno paroda.

Kovo mėn. įvyksta Rašytojų 
D-jos literatūros premijos sky
rimas ir literatūros vakaras, kur 
dalyvaus ir rašytojai iš kitur. 
Ruošiamas vasario 6 d. mūsų kal
bos tėvo Jono Jablonskio pami
nėjimas — jo gimimo 95 ir mir
ties 25 meti} sukaktys. Numato
ma platesnio masto akademija 
su paskaitomis, prisiminimais ir 
menine dalimi. Minėjimą ruošia 
Lietuvių Kalbos D-ja, kuriai va
dovauja prof. dr. P. Jonikas, su

kitomis organizacijomis.
Vienas lietuviškiausių kunigų, 

tai kun. Ignas Albavičius, nese
niai pakeltas į prelatus. Jis yra 
klebonu Čikagos priemiesty Ci
cero], kur apsigyvenę daug trem
tinių. Ne tik šventoriuje pasta
tytas lietuviškas kryžius, bet ir 
lituanistinės klasės kambarys iš
puoštas mūsų žymiųjų dailinin
kų darbais ir pati parapijos salė 
papuošta Lietuvos miestų hei> 
bais. Kultūrinėj veikloj be prel. 
I. Albavičiaus neapsieinama. Jis 
palaiko ir lietuvišką knygą ir^ 
ypač rūpinasi lietuviška mokyk
la. Pas jį apsigyvenęs tremtinis 
kun. dr. P. Karalius, buv. Kybar
tų gimnazijos direktorius ir ilga
metis mokytojas, vienintelis At
eitininkų Federacijos garbės na
rys laisvajame pasaulyje. Apie 
prel. Ig. Albavičiaus darbus ir 
veiklą lietuvybei išėjo knyga, 
parašyta Al. Barono.

Čikagoje einantis vienintelis 
muzikos ir dainos žurnalas lais
vajame pasaulyje, “Muzikos ži
nios”, kurį puikiai redaguoja 
muz. J. Kreivėnas, be duodamų 
prie kiekvieno numerio priedu 
gaidų, leis lietuvių muzikų var
dyną, kurį redaguoja muz. J. 
Kreivėnas ir medžiagą paruošė 
muz. prof. J. Žilevičius. Tai bus 
muzikos enciklopedija, kokios ir 
kitos tautos neturi. Numatoma 
du ar trys tomai. Leidžiama bus 
sąsiuviniais ir pirmasis sąsiuvi- 
nys išeina vasario pradžioje. Są
siuviniai po 16 psl. ir toman įeis 
12 sąsiuvinių. Sveikintina.

^Zanavykas.



5 PUSHTŽVISKČS ŽIBURIAI1955. I. 27. — Nr. 4 (264)

Kun. Benediktui Sugintai 60 mėty
Retai Čikagoje sutiksi lietuvį, 

kuris nepažintų kun. B. Suginto. 
To tvirto, kaip ąžuolas, stataus, 
energingo ir judraus dvasininko 
ir labdario, kuris per mėnesį tu
ri apibėgti kuone 600 šeimų, kad 
visur gautų po dolerį jo suorga
nizuotam šalpos planui įvykdyti. 
Kun. B. Sugintas savo iniciatyva 
turi suorganizavęs 28 būrelius, 
kurie nuolatiniai remia Vasario 
16 gimnaziją Vokietijoje, Sale
ziečių gimnaziją Italijoje ir 
tremtinių vargo mokyklas Vo
kieti joie. Todėl kun. Benedikto 
gyvenimas yra nuolatinis bėgi
mas per žmones, keliant ir žadi
nant, kad nepamirštų tų, kurie 
vargsta tremtyje, kurie per var- 
ga siekia mokslo šviesos, kad ją 
parvežtų į laisvą Lietuvą. Dažnai 
mes spaudoje ir susirinkimuose 
skundžiamės mūsų tautiečių at
bukimu bei atšalimu. Bet šviesus
kun. Benedikto-pavyzdys aiškiai 
parodo, kad reikia tik akcijos bei 
iniciatyvos, ir tikslas bus pasiek
tas,

Pereitą pavasarį, kun. B. Su
gintui švenčiant 35 m. kunigys
tės jubilėjų, aplankiau jį jo “re
zidencijoje” — 194 E. 115 Street, 
Chicago, Iii. Kukli, lietuviško 
stiliaus pirkelė stovi giliai dar
žuose. Aplink darželis, žaliuoja 
rūtos ir vaikšto vištos. Tokia 
miela lietuviško sodžiaus idilija 
šalia Čikagos didmiesčio. Toje 
pirkelėje nei elektros šviesos, nei 
vandentiekio, nei kįtų patogumų. 
Tik kunigo globėjai — du nuo
širdūs senosios imigracijos lietu-

laidojo savo lėšomis iškilmingai, 
kaip pridera. Taip kun. Benedik
tas į savo namelius grįžta tik vi
durnakty. Brevijorių ir rožančių 
visada kalba tramvajuje, grįžda
mas į namus — visa valanda ke
lionės Į tolimą Roselando prie
miestį! Taip ir prabėga sukaktu
vininko diena, skirta Dievui ir 
artimui.

Dienorašti ir laiškus rašo vi
durnaktį prie paprastų vaškinių 
žvakių šviesos. Įdomus kun. Be
nedikto dienoraštis, kurio susi
darę keli tomai. Jis užfiksuoja 
kiekvieną dieną ir kiekvieną 
žmogų, bet kur-sutiktą ar aplan
kytą. Kai gyveno Vokietijoje,

V i zitai V asingtone Iš “TŽ” SPAUDOS BALIAUS

viai senukai ir kun. Benediktas 
ten gyvena. ‘Man buvo nustabu, 
kaip kunigas gali apseiti be elek
tros šviesos, nes jis yra ir mokslo 
žmogus, moka virš dešimties ir
dar mokosi gruzinų ir arabų kal
bų. Tada kun. man nupasakojo 
savo darbo dieną. Mišias laiko 
8 vai. ryte. Taigi, keliasi su die
nos šviesa. Paskui išvažiuoja į 
Čikagą ir iš ten grįžta tik naktį. 
Reikalų begalės. Seniau, kol su
važiavo jo sukviesti 450 tremti
nių, daugumoje senelių ir kito
kių užmirštų žmonių, kiek rū
pesčio buvo su visokiomis sutar
timis, butais, dokumentais, dar
bu, transportacija. Visa tai kun. 
Benediktas kantriai pakėlė ant 
savo pečių, žmonių neapleido 
gatvėse be buto ir darbo, ir dar 
kelioms daugiavaikėms šeimoms 

. . namus užpirko. Kai didžioji jo
* “šeima” Įsikūrė,-jo energiją nu

krypo į šalpos darbą. Reikia su
rinkti kas mėnesį tuos 600 dol. iš 
plačiai po Čikagą išsisklaidžiu
sių žmonių. Tik tramvajais ir ko
jomis tuos žygius atlieka. Beto, 
kun. Benediktas neapleis paka- 
sinų. ypač, jei buvęs tremtinys 
ar šiaip vargingesnis žmogus mi
ręs. Dažnai palydės į kapines ir 
dar pasakys pamokslą prie kapo. 
Vien iš jo atsikviestųjų tremti
nių kelios senutės jau mirė. Pa-

užsirašė Į dienoraštį visus tuos, 
kurie prašė, kad sutartis parū
pintų. Atvykęs į JAV, atsivers
davo dienoraštį ir iš eilės ėmė 
sutartis sudarinėti. Taip ir suva-
žiavo per kun. Benediktą 450 as
menų. Vien atsikviestųjų trem
tinių išlaidos kunigui kainavo 
$10 205. Tada bėgo per žmones, 
skolinosi pinigus ir viską apmo
kėjo.

Kuri. B. Sugintas gimė 1895 m. 
sausio 3 d. Vytogalos k., Skaud
vilės valsčiuje, kunigu įšventin
tas 1919. V. 14. Teologijos licen
ciatą gavo 1926 m. Kauno un-te. 
Vikaravo ir kapelionavo įvairio
se Lietuvos vietose. 1931 m. nu
vyko į Braziliją, ten pastatė Sao 

* Paulo mieste lietuviams bažny
čią, katekizavo vaikus, redagavo 
liet, katalikiškus laikraščius, kū
rė lietuviškas draugijas. Sugrį
žęs,! Lietuvą, studij avą^ygina
mąją kalbotyrą Kauno un-te’ ir 
baigė 1942 m. Vilniuje.

Tokie yra kontūrai darbų, ku
riuos Jubiliatas nudirbo per 60 
metų ... Tiesa, jis originalus, sa
vitas, kiek strazdeliškas kunigas. 
Bet j is vargšų ir nuskriaustųjų 
draugas, ir tokių apaštalų labai 
reikia. Dieve, duok Jubiliatui jė
gų, kad jis ilgai būtų toks stiprus 
ir energingas, koks šiandien yra.

j ' VI. Rmj.

Demokratinėse bendruomenė
se paprastai prieš rinkimus poli
tinės organizacijos sukrunta. Ne
renkama Amerikos Lietuvių Ta
ryba, “Naujienų” žodžiais, “pa
grįsta Gentlemen’s Agreement”, 
kasmet veiklą pagyvina artėjant 
Vasario 16 šventei. ALT veiklą 
“Drauge” būdingai aprašė jau
nas Wisconsin© un-to politinių 
mokslų dėstytojas Vyt. Žvirz- 
dys: “Be daugybės memorandu
mų, kelionių į Vašingtoną, pa
simatymų — jų pasekmėj ir 
šiandieniniam JAV ambasado
riui Maskvoie Bohlenui yra ge
rai žinoma Lietuvos byla. ALT 
iškovojo ne tik teises lietuviams 
veterinarijos gydytojams... bet 
per kongresą pravedė ir Lietu
vos okupacijos nagrinėjimo rei
kalą. Kersteno, komiteto istori
ja visiems yra žinoma. Rezulta
te šiandien turime dokumentuo
tą Lietuvos bylą, ko iki šiol jo
kia lietuviška institucija nebuvo 
sugebėjusi parengti; turime ge
riausią veikalą anglų kalba apie 
Pabaltijo valstybes. Viskas pa
ruošta ateičiai...” P. Žvirzdys 
skatina remti ALT, kuri po 1948 
m. atstovauja visus JAV lietu
vius, išskyrus bimbininkus, kad 
mūsų bendrinė organizacija tu
rėtų lėšų paveikti JAV viešajai 
opinijai ir atstovauti Lietuvos 
reikalams. .

JAV istorikų išvada
Atstovaujantiems lietuvius tu

rėjo būti iš tikro nelengvas už
davinys užsistoti Lietuvą JAV 
vyriausybėje. Reikėjo daugelio 
metų, kad užpraėjusiomis savai
tėmis “Amerikos Istorikų D-ja”, 
posėdžiavusi Niujorke, galiau
siai su Maurice Matloff, “The 
Strategic Plans Section of the 
Army’s Office of the Chief of 
Military Power” viršininku, jog 
rusai visad žinoję ko nori, kai 
tuo tarpu JAV ir britai, ne! Is
torikai “sutiko” ir su kita išva
da, būtent, praėjusio dešimtme
čio ivvkiai tebuvo natūrali išda

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

veikėjai — redaktoriai: “Drau
go” L. Šimutis, “Naujienų” P. 
Grigaitis, “Sandaros M. Vaidy- 
la; Čikagos Švaros Palaikymo 
Departamento viršininkas A. 
Olis ir LAIC direktorė M. Kižy- 
tė lankėsi Vašingtone, kur pra
nešimo žodžiai, tarėsi su V. De
partamento pareigūnais ir Kon
greso nariais Lietuvos išlaisvi
nimo reikalais”. Prasmingesni 
buvo pirmieji “Naujienų” ir 
“Draugo” vedamieji, iš kurių 
matyti, kad ALT žiūrėjo, kas 
dar galima išgelbėti Kersteno 
komitete, kuris esą “nerealiai 
vadovautas” susmukdė ALT ir 
visų lietuvių įdėtas viltis, nesu
silaukė nei reikšmingesnio JAV 
viešosios nuomonės dėmesio ir 
atsisveikinant sausio 2 d. po visų 
tyrinėjimu ir šimtatūkstantinių 
išlaidų JAV spaudai .pareiškė, 
kad nėra pagrindo “taikingam 
sugyvenimui” ir santykius su 
TSRS verčiau reikia nutraukti. 
“Naujienos” vizitą aiškino, kad 
besidomintiems “didžiąja politi
ka” žmonėms naudinga apsilan
kyti sostinėje, nes tik iš to esą 
galima suvokti kokie vėjai pu
čia jos sferose“. “Naujienų” re
daktorius konstatavo taipgi, kad 
“šiuo kartu buvo kitaip, nei prieš 
dvejis metus”, kada jie buvo pri
imti net paties Prezidento ir 
abiejų partijų kongresmenai 
sveikino juos iškėstomis ranko
mis. Dabar Valst. Departamen
tas juos siuntęs pas kongresme
nus, o respublikonai siūlę eiti 
pas demokratus. “Naujienos” 
laimingos džiaugiasi, jog dabar 
demokratai daugiau kalba apie 
“išlaisvinimą” nei respublikonai, 
nors priduria: “Žodiniai pareiš
kimai vienas dalykas, o praktiš
ki darbai— kitas. Katra partija 
yra geresnė ar blogesnė, išryš
kės, kada reikės imtis konkre-

va istorinio rusų veržimosi, šie- čios akcijos Lietuvos ir kitų lau
kiant įsistiprinti Rytų Europo-; tų reikalu”.
• . f • V •je. Istorikai veik užsigavo, kai 
mūsų dažnai cituojamas karinis 
komentatorius Hanson W. Bald
win pašaipiai pareiškė, taip esą 
atsitikę dėlto, kad užsienių po
litikoj perdaug įtakos turėjusi 
viešoji nuomonė, komunistai ir —----- , . .
jų simpatikai, nepakankama -Jiom šoko .jiems .padėti.,jkLprie

Kerstenas susipainiojo
Pralaimė j usio kongresmeno 

Kersteno dorybė buvo jo jaut
rumas “nuskriaustiesiems”. Lie
tuviams gudriai paprašius ginti 
jų bylą 1952 m., jis.visom ketu-

Kaikurios pastabėlės dėl baugių
Paskutiniuoju laiku vis daž

niau ir daugiau reikalaujama iš 
veiksnių lietuviškos informaci
jos anglų kalba. Pasiteiravus tuo 
reikalu pas kompetentingus VL
IKo asmenis patirta štai kas: Su 
LLK •ir ALT susitarta, jog tie 
rūpinsis šiuo reikalu ir susitari
mo privalo laikytis. Tam reika
lui nesą nei reikalingų kreditų. 
Viskas pirma turi būti pravesta 
pro sąmatą ir gautas VLIKo ple
numo sutikimas.

—O'

Dei “Radio Nacional Madrid” 
nėra taip blogai, kaip informuo
ja “Dirva”. Ji net pradėjo vers
tis tokiomis “sensacijomis” kaip 
VLIKo pirmininko sekretorių 
pasikeitimas (Mat, viena iš jv 
buvo p. Šidiškio “Įtakos sfero
je). Eilei žmonių nesutikus vyk
ti į Madridą, buvo laikinai pa
siųstas dokumentacijos skyriaus 
vedėjas J. Lukošius. Jis laisvo.- 
je Lietuvoje yra vedęs per radi
ją jaunimo skyrių ir šiaip dažnai 
turėjęs su radiju reikalų. Jis dir
ba kartu su kun. Patalavičium, 
o jiems talkininkauja ispanė — 
mašininkė. Tvarkosi visai neblo
gai. Dauguma komentarų siun
čiama iš VLIKo Radijo skyriaus. 
Ateityje jiems talkon žadama 
siųsti gabiausius, rinktinius lie
tuvius kandidatus. Radijo klau
sytojų nuomone, Madrido lietu
viškos transliacijos jau dabar 
savo turiniu, dikcija, išraišku- 
mu, paįvairinimu, etc ne tik nė
ra silpnesnė už Vatikano ir Ro
mos transliacijų programas, bet

kai kuriais atžvilgiais jas net 
praneša.

—O—

Koks “Privačių laiškų likimas 
VLIKe”? Net “Naujienos” rašė, 
jog Šidiškis grasina teismu ir 
kreipsis ar jau kreipėsi į Reut- 
lingeno kriminalinę policiją. Tik 
šuva ne ten pakastas. Europoje 
įvairiai svarstomos galimybės, 
kaip šis laiškas atsirado VLIKo 
prezidiume. Vieni sako, kad jo 
turėtojas girtas pametęs, kiti, 
kad fotokopijos buvo persiųstos 
iš Amerikos, treti — kad jo as
meniškas draugas pasidarbavęs. 
Pats p. Šidiškis kaltina VLIKo 
“agentus”... Bet kaip? Paštinin
kai papirkti? Tai tik ne vokie
čiai. Priėjo prie okupacinės pa
jėgios cenzūros? Neatrodo, kad 
prancūzai leistųsi į tokias afe
ras. “Įtariamųjų” tarpe minimi 
L. Prapuolenis, S. Miglinas, net 

-buto šeimininkė — ji parsidavu
si “Vlikui”. Tačiau paskutiniu 
laiku vis daugiau žmonių įtiki, 
neatsargiai kam prasitarus, jog 
“laiško pavogimas” ar ne pačio 
“nukentėjusio” inscenizacija. Ir 
iš tiesų kaip patogu: Tautininkų 
Sąjungos akyse tapsi kankiniu, 
VLIKas bus apšmeižtas, dėmesį 
nukreipsi nuo savęs ir savų dar
belių. P. Šidiškis seniai grąsin- 
davo: “Tik tegul jie mane paju
dina, aš jiems užtaisysiu.” Tau
tininkai turėjo būti įtikinti, jog 
Rastenis tai niekis prieš šidiškio 
išradingumą. “Laiško pavogimo” 
bylos išdavoje p. šidiškio asme
ninė byla VLIKe nustumta į šo
ną. Europos lietuviai stebisi tau-

DĖMESIO !!
Gerbiamiems AIMRE'S agurkų klijentams. 

PRANEŠU, KAD 

sumažinau agurkų dėžėse kainas.
Tikiuosi, kad klijentų skaičius padidės, todėl 
galima bus išlaikyti pastoviai žemesnę kainą.

Telef. JU. 8801. V. AIMRE
TORONTO, ONT.

žvalgyba ir prez. Rooseveltas, 
tvirtinęs, kad tik jis suprantąs 
Staliną (Velionis sen. Bob Taft 
knygoje - testamente mini ir 
prez. Trumaną, kurio “nuolaidu
mu galutinai buvo užantspau
duotos Pabaltijo ir kitų tautų li
kimas).

ALT vėl Vašingtone
Praėjusios savaitės visą pra

džią ALTarybos Prezidiumo 
penkiolikamečiai' nepakeičiami

dalykų
tininkais Amerikoje ir Kanado
je, kaip jie Sidiškiu ir tiki! Pa
siųstų rimtą žmogų, sakysim B. 
Vyliaudą arba tas pats Rastenis 
sutiktų vykti ir VLIKe visai ki
ti vėjai papūstų. Visos grupės ir 
partijos jau seniai prašė, kad 
tautininkai jį atsiimtų. Visi iki 
vieno žino šidiškį ir jo veiks
mingumą, bet tautininkai laiko
mi savo. Jo išsišokimą vysk. Ran- 
cano akyvaizdoje ar “termino
logiją” moterų draugijoje Vokie
tijoje daugelis gyvai komentuo
ja... Anksčiau tylėjo, bet da
bar visi atiduoda “kreditą” Zai
kauskui už “drąsą ir ryžtingu
mą”, nesibaidant p. Šidiškio 
“keršto”. O pastarasis dargi la
bai dievobaimingu dedasi.

jo prisisuko kiti. Užpraėjusiais 
metais jam pav. daug nesmagu
mų sudarė jo suteikta rekomen
dacija nepažįstamam “nuskriaus 
tam” žmogui, kuris pasirodė be
esąs žinomas sukčius. Jo princi
pingumą dažnai nustelbdavo ne
susigaudymas. Jį liudija “Drau
go” pranešimas apie Kersteno 
Kongreso Komiteto raporto at
skiras knygeles - brošiūras apie 
kiekvieną komunistų pavergtą 
tautą. “Draugas ’’vertai džiūga
vo, kad Kongreso Komitetas, 
priešingai persenusiam JAV ad
ministracijos Kongreso ir net to
kio NYTimes nusistatymui lai
kytis 1937 m. sienų, vienoj tokių 
brošiūrų Vilnių pripažįsta Lie
tuvai, nes “paduoda 3.000.000 gy
ventojų skaičių”. Knygelės sta
tistinė, istorinė, ūkinė informa
cija esanti kuo puikiausia. “Ši 
brošiūra, kartu su kitais anks
čiau išleistais komisijos leidi
niais pusėtinai praturtins litera
tūrą apie Lietuvą. Komisijos au
toritetas tą medžiagą daro sva
resnę ir vertingesne. Girdėti, 
brošiūros tiražas siekiąs 20.000. 
Tai didelis dalykas” — rašė Či
kagos dienraštis, toliau liūdnai 
pastebėdamas, jog toli gražu ne 
visa ALT surinkta medžiaga bu
vo patalpinta. Dėlto ALT pada-

riusi rimtų žygių, ir būsią progos 
naujai pajudėti...

Kersteno raporte Vilnius 
gudų
Niujorke praėjusią savaitę 

piktintas!, kai buvo gauti kiti 
Kersteno Komiteto leidiniai lie
čiu Lietuvą ir kaimynus slavus. 
Gudai triumfavo, kad JAV-bių 
Kongreso komitetas pripažino 
jiems ne tik Lietuvos sostinę 
Vilnių, bet ištisai perspausdino 
gudų karštakošišką Lietuvos 
isterijos iškraipymo versijas. 
Apie tai, deja, nei LAIC, nei abu 
dienraščiai neskelbė. Lietuviai, 
iš kitos pusės, stebėjosi, jog len
kų brošiūroje Vilnius iš viso ne
minimas ir bendra istorija palie
čiama korektiškai. Spėliojama, 
kad šis gudų išsišokimas galėjo 
praeiti Kersteno asistento Mr. 
O’Connor, didelio gudų ir ukrai
niečių bičiulio, dėka. Šitaip bu
kai užsibaigus akcijai, iš kurios 
buvo tiek visų tikėtasi ir kuri 
ištikro Įgalintų JAV-bes netoli
moj ateity iškelti TSRS bylą JT, 
lietuvių dėmesį vis labiau pa
traukia gabiai vadovaujamas ki
tas “profesionalų” ir idealistų 
politikų sambūris “Pavergtųjų 
Tautų Seimas”, vis plačiau pri
pažįstamas pasaulyje.

PT Seimo vadovai Kongrese
ALT užbaigus savąjį vizitą, 

PT Seimo Generalinis Komite
tas, kurį sudaro 9 tautų delega
cijų pirmininkai su Seimo pil
naties pirmininku Vilis Masens 
priešaky, nuvyko Vašingtonan, 
šiuo kartu susipažinti su galin
giausios pasaulyje demokratinės 
valstybės Kongreso vadovais. 
P.p. Masens ir Sidzikausko įspū
džiais, pavergtieji net nesitikėję 
tokio palankaus ir nuoširdaus 
priėmimo. Gal dėlto PTSeimo 
Generalinis Komitetas šios sa
vaitės pabaigoje vėl vyks Va- 
šingtenan, kur matysis su visa 
eile kitų Atstovų Rūmų ir Sena
to vadovų, Kongreso užsienio r. 
r. komisijų pirmininkais ir kt. 
(Valst. Departamente Paverg
tieji lankėsi tuoj pasibaigus PT 
Seimo I. sesijai Niujorke prieš 
Kalėdas). Gal padrąsinti Pata
riamosios Europos Tarybos ir 
jos Ministerių Komiteto palan
kaus atsiliepimo apie pavergtas 
Europos valstybes (“TŽ” Nr. 1) 

-PTSebmK Gfeęl:- Komitetas.
nuo j a po keturių mėnesių Sei
mo Pilnaties sesiją šaukti Pata
riamosios Europos Tarybos sos
tinėje Strasburge. Siekdami kuo 
platesnio tremtinių apjungimo, 
ten vyksią tik PTSeimo delega
cijų pirmininkai, o pačios dele-

Kepuraičių valsas.'

Už stalo: gen. konsulas min. V. 
Gylys, ponia Br. Pabedinskienė, 
p. M. Dervinis ir red. dr. A. Ša
poka.

Dervinis ir red. dr. A. Ša-

Ponia ir KLKat. 
B. Sakalauskas.

D-jos pirm.

Linksmieji

Kaknevičius

Bedarbių tremtinių 
dar padidės

Prancūzų okupacinė valdžia, 
atsižvelgdama į atgausimą Vo-

gacijos bus suformuotos iš euro- į Svečias iš .Brazilijos p. St. Stri- ■ kietijos suverenumą, jau dabar
piečių tremtinių — kalbama maltis atsiima loterijos laimikį pertvarko etatus, atleisdama iš
Niujorke. Ta pačia proga Pa- — dėžę liet, saldainių. Priešais j tarnybų visus benamius užsie-
vergtieji aplankys Europos sos- stovi: “TŽ administratorius p. | niečius. Prancūzai tikisi, jų su
tinęs ir užmegs ryšį su laisvųjų 
valstybių parlamentais, dėkoda
mi už dėmesį mūsų reikalui.

Einama prie JAV - TSRS
santykių nutraukimo?
Vis griežtėja JAV vyriausybės 

suvaržymai piliečiams, keršijant 
už laisvojo pasaulio diplomatų ir 
turistų sekiojimą TSRS, sukelia 
“Pravdos” pyktį dėl auksinės 
uždangos” įvedimo. Kaikurių 
stebėtojų nuomone, tai esąs nuo
seklus “išlaisvinimo” politikos 
papildinys, vedantis prie visiško 
JAV - TSRS santykių nutrau
kimo, jei... sovietai nenusileis. 
Jų nusileidimas, kaip tai leisti 
vakariečiams Įvažiuoti į 15 metų 
aklinai uždarytas Pabaltijo vals
tybes, reikštų “taikingos laisvi
nimo politikos” laimėjimą. Ne
tolima ateitis esą žada didelių 
permainų.

: “TZ administratorius p.' niečius. Prancūzai tikisi, jų są- 
J. Prakapas, p. S. Sakalauskienė, i skaiton priėmę vokiečius, išside- 
p. A. Šapokienė ir laimėtojo dūk- i rėti vokiečių palankumą, išlai- 
terėčia Štrimaitytė, traukusi lai-' kant tarnybose galimai daugiau 
mėjimo bilietus.

Ar Vilniaus katedra 
uždaryta?

Pagal Įvairias žinias iš Lietu
vos Vilniaus katedra yra užda
ryta, o šv. Kazimiero palaikai 
perkelti į Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčią Antakalny. Dabar bet
gi laisvoji lenkų spauda prane
ša, kad per vieną lenkišką pra
nešimą Maskvos radijas pasako
jęs apie didelę daugybę maldi
ninkų, kurie dalyvavę Vilniuje 
pamaldose Aušros Vartų koply
čioje, katedroje ir Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje. Tik nepasa
koma, kada tai įvyko. Panaši ži
nia jau buvo paskelbta prieš 7-8 
mėn.

prancūzų.
— Niujorkas. — JT gen. sekr. 

Hammarskjold pranešė, kad 
amerikiečių šeimos, kurių sūnūs 
yra kalinami Kom. Kinijoj, ga
lės juos aplankyti. Kaikurios 
šeimos atsisakė pasinaudoti šia 
galimybe. Dar nežinia, kas ap
mokės kelionę norintiems aplan
kyti — R. Kryžius ar vyriausy
bė. Be to, nežinia ar vyriausybė 
leis lankytis Kom. Kinijoj, nes 
negali garantuoti savo piliečių 
saugumo.

— Halifaksas. — Lėktuvnešio 
“Magnificent” 47 jūrininkai ap- . 
sinuodijo metilio alkoholiu, ku
rio buvo primaišę į vaišėms skir
tus gėrimus. Jie paguldyti ligo
ninėj. 7 jų yra susirgę pavojin
gai.

Čikagoje plačiai kalbama, jog 
Niujorke partijų centrai sutarę 
VLIKą iš Reutlingeno kelti. Tik 
KD-tai spiriąsi jį palikti Euro
poje. Tai tik principinis sutari
mas: data nesanti žinoma.

A. B-kas.

Kanados komunistų : 
nauji žygiai

Kanados komunistai ruošiasi 
naujam žygiui. Apie tai sužino
me iš komunistų leidino “Natio
nal Affairs Monthly”, kuris 1954 
m. gruodžio mėn. rašė:

’’Mes užtat sveikiname Kana
dos Taikos Kongresą (Canada 
Peace Council) už jo pasiryžimą 
pradėti dešimt savaičių žygį su 
tikslu neprileisti prie Paryžiaus 
ir Londono susitarimų ratifika
cijos”.

Šis organizuotas žygis, turbūt, 
pasireikš šiomis savaitėmis Įvai
riose formose visoje Kanadoje. 
Dabartiniu metu komunistai Ka
nadoje dalina lapelius ir orga
nizuoja susirinkimus. Komunistų 
oagrindinės grupės prašo pinigų 
šio žygio finansavimui. C.Sc.

— Otava. — Kanados elektros 
jėgainių pajėgumas 1954 m. pa
didėjo net 1758 450 arklio jėgom 
ir dabar siekia 16684 200 a.j.

Malonūs prisiminimai

HAMBURGO MIESTO ROTUŠĖ.
Nors paskutinio karo metu ji buvo visiškai su

naikinta, kaip ir pats Hamburgo miestas, tačiau miesto 
piliečių noru ir kietu pasiryžimu ji vėl atgimė kaip 
kultūrinis ir ekonominis vakarų Vokietijos centras. 
Išdidžiai tarnaudama miestui kaip demokratinės mies
to savivaldybės namai, miesto rotušė stovi kaip di
dingas Renesanso architektūros paminklas.

Būdamas visai arti pavergtosios Rytų Vokietijos 
sienos, Hamburgas stovi kaip laisvės ir vieningos jėgos 
simbolis abiems tautos dalims — rytinei ir vakari
nei ... tai buvusios Vokietijos priminimas... tai senų
jų laikų priminimas... laikų, kurie grąžina malonius 
prisiminimus.

Jūsų molonumui skiria •. .
Tariama “BREDINGS’;

BRADIN61S
BRADING BREWERIES LIMITED 

Ottawa - Windsor • Montreal • Hamilton
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SIMCOE, OntSLOGOS PAŠALINIMUI Adresas

Padėkos žodis

Kanadiečiu ne

Paieškojimai

Mandagumas turėtų būti gyvenimo taisyklė.

Vietą šiam straipsniui aukoja

ų rengti sau- 
70. svečių ir

skausmai. Išbandykite. Prašykite už 
50ė bonkutės.

namų telefonas ME. 2647

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

anda^itmas

pajamos suteikė galimybę nu
šluostyti vargo ašarą keliolikai 
lietuvių skurstančių Vokietijoje.

Šiuo metu skyriui vadovauja 
p. Meškauskienė, 492 Wilson St

TF skyriaus knygų platinimo

įrengiąma per 
24 valandas.

Atvyksta “Čiurlionio’ 
ansamblis

Ieškau Alfonso JUOZAPAVI
ČIAUS, kilusio iš Kauno, turi- 
mom žiniom, gyvenąs Kanadoje.MYLĖK SAVO KAIMYNĄ ... senos dainos žodžiai ... ir čia Ka

Jau galutinai susitarta 
Čiurlionio” administratorių

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

susitarimą.

adresą, prašau pranešti — Pet
ras Juozapavičius, 5613 S. Eme
rald Ave., Chicago 21, Ill., USA

Tai KAMADISKA priemonė SKUBIAI pašalinti
Nesvarbu kaip stiprūs yra jūsų rankų, 
kojų ar kūno raumenų skausmai, W. 
K. Buckley užtikrina jums skubiausią 
pagalbą, kokią bet kada esate patyrę. 
Taip, Buckley’s White Rub patrynus 
mų skubiai su Buckley’s Stainless 
White Rub. Buckley’s White Rub su
teiks jums greitą palengvinimą nuo 
artričio, reumatinių ir kitų muskula- 
rinių skausmų ir pavargusių, skau
dančių kojų, nes tai pirmas vaistas, 
sudarytas iš 9, skausmus palengvinan
čių medikamentų, sniego baltumo 
kremas, kuris patepus PRANYKSTA! 
Visur plačiai žinomąs, kaip ir ’’Solid 
linament”.
Taip, jūs galit ATSIKRATYTI skaus-

GARNET and CO 
IS Barton Ave.

Toronto 
TeLME.2554

Loterijos laimėjimai
AV parapijos loterijos bilietų 

traukimo 1954 m. gruodžio 30 d., 
parapijos salėje, 58 Dundurn St. 
N., laimėjimai:

1. Moterišką rankinį laikrodį, 
dovanotą pp. K. ir V. Stanaičių, 
laimėjo Juozas Giedraitis: bilie
to Nr. 4102.

2. Moteriškus papuošalus, do
vanotus p. M. Lazdučio, laimėjo 
Albina Grajauskaitė, Nr. 861.

3. Servizą 8 asmenims, dova
notą N. ir J. Zabulionių, laimė
jo P. Astrauskienė, Toronto, Nr. 
8067. .

4. Tautinę lėlę, dovanotą p. E. 
Giedraitienės, laimėjo p. Dob
rovolskis, Toronto, Nr. 11040.

5. Pagalvėlę, dovanotą p. J. 
Kazlauskienės, laimėjo p. Ere
lis, Nr. 3460.

6. Pagalvėlę, dovanotą p. Va
levičienės, laimėjo W. C. Mass, 
Nr. 1172. Fantą laimėtojui įteikė 
p. Bogailiškis.

7. Pagalvėlę, dovanotą p. Gu
žienės, laimėjo p. Pranskevičius, 
Toronto, Nr. 10565.

8. Pagalvėlę, dovanotą p. Kro- 
nienės, laimėjo p. Kaminskas, 
Nr. 1656.

9. Pagalvėlę (rudą), dovanotą 
p. Kronienės, laimėjo p. Zavis- 
tauskas, Nr. 8845.

10. Pagalvėlę, dovanotą p.
Meškauskienės (Wilson 492), 
laimėjo p. V. Lukoševičius, bilie
to Nr. 9366. z

J. W. PASEMKCt REALTOR 

OL. 4267, 333 RONęESVALLES AVĘ

1 Pavyzdžiai veltui Į
1 W. K. Buckley Ltd.
I. Department N.P. 306. t
I 559 College Street, , |

^1' I
* Prašau atsiųsti vieną pa- ’ 
I, vyzdiriįBuckley's 'White Rub į 
g buteliuką. Kartu pridedu 15 g 
1 centų už įpakavimą ir pas- * 
1 to išlaidas.

Širdingai dėkojame visiems draugams 
ir draugėms už suruoštą puikų pobūvį 
mūsų 30 metų vedybinio gyvenimo pro
ga. Taip pat dėkojame visiems drau
gams ir draugėms, kurie prisidėjo ir at
silankė mūsų pagerbti ir už tokias bran
gias dovanas, kuriomis mus apdovano
jo. Jos primins mums mūsų visą gyve
nimą. Tik labai apgailestaujame tų, ku- 

prisidėjo, bet negalėjo dalyvauti su 
visais kartu. Dėkojame visiems ir vi
soms rengėjams ir rengėjoms už tokį 
puikų pasidarbavimą. Taip pat dėkoja
me ir torontiečiams ip hamiltorrieČiams, 
visiems bei'visoms kartu.

Dar kartą tariame širdingą ačiū
Marya no ir Kazys Veiveriai.

Net ir dabar šis paprotys neatrodo senoviškas. Jūs, mūsų naujieji 
kaimynai, jaučiatės atsidūrę mylių mylias nuo savo kaimynų . . . nes 
daugumas jūsų beveik nekalba angliškai ir beveik neturite šiame krašte 
draugų. Jei “senasis“ kanadietis teikia geros kaimynystės “dovaną”, jis, 
vadinasi, svikina naująjį ateivi. Tai teikia malonumo ir bičiuliškos jąų- 
kumos.

Mūsų naujieji kaimynai gyvena greta . . . pasveikinkite juos ų 
pradėkite kaimynišką draugystę.

11. Virimui puodą, dovanotą 
pp. Šulių, laimėjo Z. Vainauskas, 
N r. 4889. Fantą įteikti paėmė p. 
Petkūnas.

12. Elektrinį skutimo aparatą, 
dovanotą J. Leverio, laimėjo p. 
Mary Priolo, Toronto, Nr. 7164.

13. Staltiesę, laimėjo V. Levic
kas, Toronto, Nr. 11411.

14. Staltieses ir vazą, dovano
tą K. Stankevičienės ir P. Zilg- 
me, laimėjo p. Skorobogatienė, 
Oakville, Nr. 3109.

15. Modemišką žaislą, dovano
tą J. Inkrato, laimėjo p. A. Ba- 
jors, Nr. 12617.

Pastaba: Torontiškiai išloštus 
fantus gali atsiimti, atnešę išloš
to bilieto šaknelę. Fantai randa
si pas Tėvus Pranciškonus.

Hamiltono Vilniaus Aušros 
Vartų parapijos klebonas ir ko
mitetas nuoširdžiai dėkoja vi
siems, kurie pirkote loterijos 
knygutes ir tuo būdu parėmėte 
lietuvišką katalikišką reikalą. 
Dievas teatlygina. Kartu sveiki- 

visus fantų laimėtojus.
Hamiltono AV parapijos 
klebonas ir komitetas.

• 10% įmokėti
•.6% palūkanų 

už likusius
• Už likusius 

mokama rato- 
mis kas mėne
sį Gazo kom
panijai

• 5 rūšių šildy
tuvai (heater) 
nuo 18 iki 64 
galionų į va
landą.

AUTOMATINIS 
natūraliu gazu 

ŠILDYMAS
Water 
ti eater 

(vandens šildytojas)
PILNA KAINA

$128.85

nadoje yra tūkstančiai priežasčių', kodėl mes turime prisitaikinti šiuos 
žodžius mūsų kasdieniame gyvenime . . . nes Kanadon, jau atvažiavo
milijonas naujųjų kanadiečių, kurie pasirinko šį kraštą savo naująja 
tėvyne. ..

HIGH PARK, 9 kamb., mūrinis, 2 virtuvės, koridorinė sistema, kambariai pil
nai apstatyti, įmokėti $5.000. Viso $15.500.

PARKDALE, $5.000 įmokėti. 9 kamb. per 2 augštus, mūrinis, 2 vonios k., 
koridorinė sistema, puikiai dekoruotas, air condition su olyVa Šildomas, 
geras rajonas nuomaVimui, arti susisiekimo ir krautuvių. Viso $1.3.500.

vajus vyksta tuo pačiu vienodu 
ištisiniu tempu ir vis didesnius 
apima plotus. Jau baigiami lan
kyti visi lietuviai po vieną kartą 
ir beveik nė vienas neatsisako 
nusipirkti knygą.

Šį kartą norėčiau atkreipti tė
vų rimtą dėmesį, kurie turi mo
kyklinio amžiaus vaikų, į šias 
knygas: kun. Pr. Gavėno, SDB, 
“Jaunojo galiūno keliu”. Knyga 
kietais viršeliais, 157 psl. ir, kas 
įdomiausia vaikams, turi kelias
dešimt gražių spalvotų iliustra
cijų. Jų spalvos taip malonios 
savo ryškumu ir keliančios dva
sią, kad nieko panašaus neteko 
matyti šiame krašte. Knyga iš
leista Italijoje ir kainuoja $2.

Ne vienos kitos lietuviškos 
knygos taip. azartiškai neskaito 
mūsų amerikoniškasis jauniau
sias jaunimas kaip R. Spalio 
“Gatvės berniuko nuotykius” 
Šiuo metu išėjo iš spaudos to 
paties autoriaus šios trilogijos 
II dalis — “Ant ribos”. Abi kny
gos išleistos “Tremties” leidyk
los Vokietijoj, gražiai įrištos į 
kietus viršelius ir turi po 500 
psl. Jų kaina po $5.

Praėjusių metų kariuomenės 
šventės minėjimo kalbėtojas, 
pik. Saladžius primygtinai pra
šė visų tėvų nupirkti savo vai
kams A. Bendoriaus “Lietuvą”. 
Knyga yra gražiai išleista, tu
rinti daug puikių iliustracijų, iš
leista “Sūduvos”.

Visos šios knygos yra būtinos, 
norint įskiepyti jaunose širdelė
se meilę Lietuvai.

Tarp eilės kitų liet, knygų TF 
platintojų krepšy rasite “Dievas 
ir žmogus”, Vinco Kudirkos raš
tus vienoje knygoje, ir daug ki
tų įdomesnių leidinių. Būtų ge
ra, jei tautiečiai knygos reikalu 
patys paskambintų St. Bakšiui, 
JA. 9-4662 nuo 4 iki 5 kasdien. 
Knygos duodamos pačiomis 
lengviausiomis sąlygomis!

Kviečiame kuo daugiausia 
tautiečių pasiruošti kostiumus 
(kaukes) Kaukių baliui, kuris 
įvyks vasario 19 d. Royal Con
naught viešbučio Normandie 
salėje.

Staliukus prašom užsakyti iš 
anksto pas V. Kazlauską 2 Fife 
St., Hamilton, Ont., telefonas 
LI. 9-3796. Sk. St.

DPYĘRCOURT - QUEEN, $2.500 įmokėti, 6 did. kamb. per 2 augštus, korido- 
rinė. s&terna, šilto vandens šildymas, garažas, viso kaina $10.500.

DUNDAS - BATHURST: $2.500 įmokėti, 8 did. kamb., mūrinis, koridorinė. sis
tema, alyos šildymas, kiėtmedžio grindys, alyos dažymas. Viso $13.000.

ST„ CLAIR -’ WINONA DR., $3.500 įmokėti, 6 kamb. per 2 augštus, mūrinis, 
alyvos šildymas, garažas, pilno kaina $13.500.

Liutkų dėl ansamblio atvykimo į 
Hamiltoną koncertui.

Šio puikaus mūsų tautinio me
no reprezentanto, pasirodymas, 
įvyks kovo 19 d., šeštadienį, West 
dale Colegiate, 7 vai. vak.

Šį lietuvių mėgiamą koncertą 
rengia TF Hamiltono šk. Jo pra- 
vedimui skyriaus v-ba išrinko 
3-jų narių komisiją. Į ją įeina: 
Vincas Urbaitis, tek JA. 2-7565, 
Ant. Šimkevičius, JA. 9-1223 ir 
Povilas Kanopa, JA. 9-9934.

Šį dideliomasto koncertą vie
nai v-bai be visų hamiltoniečių 
paramos pavesti būtų sunkoka. 
Kad padengus didokas išlaidas 
(apie $1000.) v-ba prašo visų 
tautiečių jai padėti. Mes visi su
sitinkam su kanadiečiais., ir tu
rime jų . tarpe vieną kitą arti
miau pažįstamą. Pasistenkime 
jiems parduoti nors po 2 bilietus. 
Tuo reikalu visi maloniai prašo
mi skambinti betkuriam komisi
jos nariui.

“Čiurlionis” atvyksta 72 as
menų sąstate. Hamiltonui reikia 
jiems parūpinti nakvynę, nes 
kitą dieną jie vyksta koncertui 
į Rochesterį.-Kas sutiktų pas sa
ve priimti vieną svečią ar vieš
nią, malonėkite skambinti St. 
Bakšiui, tel. JA. 9-4662.

TF v-bos tikslas, kad šį kon
certą pamatytų galimai didesnis 
skaičius kanadiečių, todėl visi 
jauskime pareigą.parduoti jiems 
vieną antrą bilietą.

Tarp nuolatinių aimanų dėl 
mūsų mažųjų lietuviško auklėji
mo mūšų šėštad. mokyklos mo
kytojos p. Slavinskienės pareiš
kimas Jūsų, korespondentui su
teikė malonių ir pagrįstų vilčių.

Atsitiktinai užsukęs į Slavins
kų gražius namus, 92 Eastbour
ne Ave., turėjau progos atydžiau 
pakalbėti šiuo opiu klausimu, 
kas, manau, irdaugeliui bus įdo
mu.

“Esu labai patenkinta savo 
skyriaus vaikais. Per trejis me

dus su jais labai susigyvenau ir 
jaučiu, kad ir mokiniai prie ma
nęs prisirišo. Šiemet jie labai 
uoliai lanko pamokas ir, jei ku
riam dėl ligos ar kitų priežasčių 
tenka praleisti dieną, toks kitą 
šeštadienį nuoširdžiai sielojasi, 
kad negalėjęs atvykti, Manau, 
kad šio susigyvenimo tikroji 
priežastis —pripolamai atėjęs į 
mintį naujas mokymo metodas, 
— surfkesnius lietuvių kalbos da
lykus jungti su piešimu, o ypač 
su spalvavimu.

Su vaikais taip supratau,'kad 
nors sveikata ir gerokai šlubuo
ju visdėlto dar apsisprendžiau 
šiemet mokytojauti”.

Kiek tenka išgirsti hąmiltonie- 
čių nuomonių, p. Slavinskienė 
yra visų tautiečių augštai verti
nama. Linkėtina mūsų mielajai 
jaunosios liet kartos nuoširdžiai 
auklėtojai geriausios sveikatos ir 
gražios ateities!

LKM D? jos šok 
šio 16 d., turėjo 
kartu su loteriją davė $230 gry
no pelno. Iš loterijos gauta $130

Senosiomis pionierių dienomis, kai šeima nuvykdavo į naują kai
mynystę, kartais atsidurdavo daugelį mylių nuo artimiausio žmogaus. Ne
žiūrint to, kaimynai jau pirmą dieną sueidavo krūvon ir aplankydavo 
naująjį kaimyną, kartu atsinešdami namie virto maisto.

95 DELAWARE AVE., HAMILTON
Bendroji praktiko; moterų ligos su 

gimdymo pagalba specialiai.
Priėmimo vai. kasdien nuo 2-8 vai. pp.

Šeštadieniais nuo 9.30-12 vai.
Kitu laiku pagal susitarimą.

Telefonas JA. 8-5340.

BREWERS SINCE

Šv. Povilo liuter% bažnyčioje, 
Gore ir Hughson gt. kampe, sau
sio 30 d., 1 vaL, lietuvių pamal
dos. Po jų parapijiečių susirin
kimas einamiems reikalams ap
tarti. Kun. dr. M. Kavolis.

Parapijos visuot. susirinkimas 
šaukiamas sausio mėn. 30 d. Auš
ros Vartų parapijos salėje, 58 
Dundurn Str., tuoj po sumos. -

Kviečiame visus parapijiečius 
skaitlingai dalyvauti.

Susirinkimo dienotvarkė: 1. 
Susirinkimo atidarymas, 2. pre
zidiumo kvietimas, 3. Klebono 
žodis, 4. Pirmininko pranešimas, 
5. Iždininko pranešimas, 6. Revi
zijos komisijos pranešimas, 7. 
naujo komiteto rinkimas, 8. Re
vizijos komisijos rinkimas, 9. 
klausimai ir sumanymai.

Parapijos komitetas.
Paremkime švietimo darbą.
Lietuvybės išlaikymo bare, la

bai didelį vaidmenį atlieka mū
sų vadin. šeštadieninės mokyk
los. Šių mokyklų tikslas, jų už
daviniai ir pasiekiami rezultatai 
mums gerai žinomi.

Bet to dar neužtenka. Kad 
darbas būtų našesnis, reikalinga 
lėšų, kurias visokiais būdais mes 
telkiame. Ir štai šiam tikslui T. 
Fondo Hamiltono skyriaus Val
dyba savo rengiamame Užgavė
nių kaukių baliuje, vasario 19 d., 
Royal Connaught viešbučio Nor
mandie salėje, leido padaryti 
daiktinę loteriją, kurios pelnas 
būtų Vysk. M. Valančiaus prad. 
mokyklos išlaikymui. Užtai TF 
Hamiltono valdybai, ypač jos 
pirm. St. Bakšiui tariame širdin
gą padėką.

Kad ši loterija gerai pasisektų, 
būtų turtinga, patraukli ir duo
tų didesnį pelną — šiuo kreipia
mės į Jus, mieli hamiltoniečiai, 
su prašymu ateiti mums į talką. 
O mūsų prašymas būtų: paukoti 
pp vieną kitą vertingesnį loteri
jai fantą. Vietoj daiktinių fantų, 
galima aukoti ir pinigais. Ver
tingų fantų aukotojai bus pa
skelbti spaudoje.

Aukojamus’ fantus prašome

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

T A T A IT

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami i 

" - nąmus 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.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOR 
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvailes Ave,. Toronto 

įteikti iki vasario 13 d., arba pa
gal susitarimą čia nurodytiems 
asmenims: mok. vedėjui J. Mik
šiui — 18 Barton St. W., tel. JA. 
9-8593; tėvų komit. pirm. P. Vai- 
toniui — 212 Emerald Ave., N., 
tel. JA. 9-2762; G. Breichmanie- 
nei — 233 Locke St. S.; J. Vai
čiui — 56 Migeli St.; V. Kybar
tui — 142 James St. N.

Tikimės, kad įvertinę mūsų 
prašymą, gausiai paukosite fan
tų ir skaitlingai atsilankysite į 
minėtą parengimą, už ką vi
siems aukotojams tariame lietu
višką padėkos žodį.

Mokyklos Vedėjas ir 
Tėvų Komitetas.

Kanadoje 6 milijonai 
katalikų

Sąjūdis krikščioniškai kultū
rai puoselėti — .“Pro civitate 
Christiana”, kurio centras, yra 
Asyžiuje, Italijoj, išleido knygą 
apie katalikybės dabartinę būk
lę — “Cristo del mondo” — Kris
tus pasaulyje. Pirmoj daly duo
dama statistika, antroj — kata
likybės įtaka žmonijos gyveni
mui. Iš statistikos matyti, kad 
Kanadęj yra 15.535.000 gyv., ku
rių 6.350.000 katalikai t.y. 45%; 
53 vyskupijos, 8 apašt. vikaria
tai, viena abatija nullius, 4 rytų 
apeigų ekzarchatai - vyskupijos; 
2 kardinolai, 80 vyskupų, 16.000 
kunigų, 83 vyrų ir 196 moterų 
vienuolijos; 220 ligoninių, 31 kli
nika, 110 sveikatos namų, kur 
dirba apie 10.000 seserų vienuo
lių. ‘ CCC

— Varšuva. “ Lenkijoje pa
skelbtas Įsakymas knygynams, 
kad kiekvienam pirkėjui, kuris 
nupirks knygų už 75 zlotus, 
marksistinės literatūros būtų 
pridedama veltui.

— Toronto. — Čionykščiuose 
dienraščiuose tarp kitko pasiro
dė propagandiniai skelbimai 
prieš Vokietijos apginklavimą, 
pasirašyti karo veteranų. Jų tar
pe buvo 3 lietuviškos pavardės.

“JOSEPHINE
BEAUTY SALON”

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

f jaus sustojimo.
’ TeL EM. 8-4138.
Įvgirių rūšių ilgalaikis sušukavimas, 

j darymas, sutvarkymas ir moderniškas. / 
^.kicpitnas. Sąžiningas darbas. Kainos 

prieinamos. Susitarus dirbama 
vakarais.

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
JANETS 

i BEAUTY SALON
407 Roncesvailes Ave.

prie Howard. Park Ave.
Toronto.

; TeL OL. 6415.

Perkant ar parduadant namus, 
HAMILTONE
kreipkitės į mūsų atstovą

Didzhali^
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

R. IIMIA Real Estate

Sbliltan
Parkeriai . . . P E LIK AN . . . Didžiausias pasirinkimas

URMU IR DETALIAI
"f TIESIAJ IŠ IMPORTUOTOJŲ BANKŲ.

TELEFONAS fi F TP «4 QUEEN ST. W.
EM. 6-4572 vZXLaZXX TORONTO, ONT.

Siunčiame veltui, be pašto lųokesčio Visur Kanadoje

Prašykite iliustruoto spalvoto katalogo, 
iš kurio galime išsirinkti sau tinkamą. Ne
aprėžta gamintojo garantija . . . Viri par 
taisymai atliekami .mūsų krautuvėje. *

TURIME VOKIŠKŲ RADIJO APARATŲ!

TAIP PAT EUROPIETIŠKŲ BATŲ!
v

J



’■ ANIŠKIS ŽIBURIAI ? PUSL

AIDU leidimo penkmetį baigus
! naują Liet Enciklopedijos tomą, 

ivilttią Jpehu,1 • • •

Kaip praneša spauda, 1954-ųjų 
metu Lietuvių Rašytojų Draugi
jos literatūrinės premijos mece
natais pakviesti čikagiškiai lie
tuviai gydytojai. Abiejuose Či
kagos lietuviu dienraščiuose lie
tuvių gydytojų profesiniai skel
bimai užpildo beveik visą laik
raščio puslapį, taigi, jų daug 
esama. Tikėkimės, kad suauko
toji literatūrinė premija nebus 
mažesnė už 1951-ųjų metų, kurią 
didžiadvasiškai sudėjo keli Ve- 
necuelos lietuviai. Ją laimėjo, 
kaip atmename, Pulgis Andriu
šis už savo romaną “Sudiev, 
kvietkeli!”.

Kalbant apie šią premiją, no
rėtųsi išgirsti daugiau pasisa
kymų apie dabartinę jos skyri
mo procedūrą. (Ir šiais metais 
ji bus paskirta, Rašytojų Drau
gijos nariams balsuojant. Tokiu 
būdu premiją laimės knyga, su
rinkusi daugiausia mūsų rašy
tojų balsų). Lietuvių Rašytojų 
Draugijos biuletenyje skelbia
ma, kad Valdyba vienbalsiai nu
tarusi palikti pereitų metų pre
mijos skyrimo būdą, nes “rašy
tojai nėra minia: ar 5, ar 7, ar 50 
narių dalyvaus sprendime — 
kiekvienas sprendžia sąmonin
gai, apgalvotai ir atsakingai”. 
Sutinkant su šiuo tvirtinimu, 
yisdelto, drįstume paabejoti ar 
meno kūrinio vertę įmanoma 
nuspręsti visuotiniu balsavimu. 
Čia visuomet yra galimybė, kad 
populiarumas (pvz. autoriaus) ir 
kitos panašios aplinkybės leng
vai gali nulemti sprendimą ir su
rinkti, nebūtinai pajėgiausiai, 
knygai reikalingų daugiau kaip 
50% balsų. Nereikia pamiršti ir 
to fakto, kad ne kiekvienas ra
šytojas įstengs ir turės galimy
bių perskaityti visas 1954 me
tais pasirodžiusias knygas. Mūsų 
manymu, rimtai parinkta jury 
komisija visdėlto būtų tiksles
nė sprendėja. Neatsitiktinai vi
sam pasaulyje premijos skiria
mos pastaruoju būdu.

Dar viena sugestija premijų 
reikalu. Ar negalėtų Kanada, ša
lia LR D-jos ir “Aidų” premijų, 
(taip pat ir kiti kraštai, kur gy- 

* vena daugiau lietuvių) įsteigti 
KLB literatūrinę premiją? Pre
mija būtų, be abejo, skiriama už 
lietuviškas -knygas, pasirodžiu 
sias tais metais betkuriame kraš
te. Turime Kultūros Fondą, ku
rio tikslai ir uždaviniai (tikime, 
ir veikla) puikūs. Ar nevertėtų 
jam susirūpinti šituo pionieriš
ku žygiu? Tokia premija būtų 
netiktai finansinė (kad ir nedi
delė) parama rašytojui, bet ir 
nepaprastas paskatinimas ir 
ženklas, kad lietuviškuoju raštu 
konkrečiai rūpinamasi.

maloni tautinio pasididžiavimo 
šilumos bangelė dvelkteli į širdį. 
Dar vienas įrodymas, kad išeivi
jos Lietuva gyvai Ir ne tik gyva, 
bet gaji ir kūrybinga. Su malo
numu ir smalsumu lapas po lapo 
verti kiekvieną naują tomą, o sis, 
ketvirtasis, patraukia ypatingą 
dėmesį: išėjo po ilgesnės per-

1954 metų “Draugo” romano 
konkursą (varžybose, dramatiš
kose ligi paskutinio momento — 
kaip rašoma spaudoj) laimėjo 
Alė Nakaitė (Rūta) Arbačiaus
kienė už kaimo buities romaną 
“Trumpa dieną”. Kiek - galima 
spręsti iš pirmųjų atkarpų, vei
kalas parašytas nuoširdžiai, sub
tiliai, Apie jo meninį lygį, be 
abejo, bus galima daugiau pasa
kyti tiktai perskaičius visą kū
rinį. Pažymėtina, kad konkur
są jau antrą kartą iš eilės (per
eitais metais jį laimėjo A. Lands
bergis už “Kelionę”) laimi jau
nosios kartos atstovai.

Dar paskutiniu momentu pasi
rodžius keletai prozos knygų, 
aiškiai matosi, kad praeitųjų me
tų literatūrinių kūrinių tarpe 
labai stipriai dominuoja proza. 
Šalia Jankaus “Namas geroj 
gatvėj”, Būdavo “Uždrausto ste
buklo” (tik ką pasirodžiusi ir 
anglų kalba), Kralikausko “Ur
vinių žmonių”, Jurkaus* “Pava
saris prie Varduvos” ir kt. anks
čiau dar išleistųjų, pasirodė šio
mis dienomis Alanto “Svetimos 
pagairės”, Barono “Antrasis 
krantas”, Andriušio “Tipelis”, 
Mazalaitės “Saulės takas”, — 
taip kad poezija, atstovaujama 
tiktai kelių autorių (Gricius 
“Tropikų elegijos”, Žitkevičius 
“Daiktai ir nuorūkos”, Kairys 
“Auksinė sėja” ir Blekatiis “Var
dai vandenims ir dienoms”), at
rodo, vis labjau ir labjau trau
kiasi šešėlin. Ypač, kad ir pasi
rodžiusios poezijos tarpe tik ke
li leidiniai verti didesnio dėme
sio — Žitkevičiaus ir, dalinai, 
Griciaus.

šia proga, maža ekskursija į 
poezijos sodus: Nusistebėjome 
“Aidų” gruodžio numeryje (10) 
atspausta recenzija apie Šlekai
čio pirmuosius poetinius bandy
mus. Tegul ir leistina skonio 
klausimais įvairuoti, bet dar ne
teko šiame žurnale skaityti to
kios (visais atžvilgiais diskutuo
tinos) aprobacijos.

"Vardai vandenims ir die-

mų redakciniame kolektyve. 
Apie šias reformas sužinome iš 
metrikinio puslapio: atskiri re
daktoriai — Pr. Čepėnas ir J. 
Girnius — redagavo atskiras rai
des, vyr. redaktorius beredagavo 
tik dalį tomo — iki “Del”. Po to 
iš tų pareigų pasitraukė. O ir 
prieš pasitraukdamas, kaip gir
dėti, buvo davęs raidžių redak
toriams daugiau laisvės. Taigi 
tur būt mažai suklysime sakyda
mi, kad ketvirtasis tomas yra jau 
didele dalimi kolektyvinio reda
gavimo darbas. Ar ši naujoji 
linkmė, dirbti be vyr. redakto
riaus, teisinga? — tuo tarpu sun
ku pasakyti. Tas galutinai paaiš
kės bent po kelių sekančių tomų. 
Taęiau aprioriškai jau ir dabar 
galime pasakyti, kad šis ketvir
tasis tomas išėjo stipresnis už 
tris pirmuosius.

Pirmiausia — bendradarbiai. 
Tai labai svarbu, nes juk jie yra 
svarbiausi tomo kūrėjai. Džiugu 
konstatuoti, kad tomas po tomo 
bendradarbių skaičius didėja. 
Štai I-me tome jų išskaičiuota 
75. Antrajame šis skaičius paky
la iki 109, tarp kitų prisidedant 
tokioms asmenybėms, kaip dr. J. 
Aistis, Vyt. Alseika, K- Baraus
kas, kun. J. Borevičius SJ, P. 
Butėnas, kun. Vikt. Gidžiūnas 
OFM, Z. Ivinskis, Ig. Malinaus
kas, dail. A. Valeška. Trečiojo to
mo bendradarbių sąraše randa
me jau 117 asmenų. Tarp kitų 
čia prisideda iki tol pamiršti ka
nadiečiai — dr. A. Šapoka, dr. 
Paplauskas - Ramūnas, dr. A. 
Šidlauskaitė. Pagaliau naujasis 
IV tomas turi net 148 bendradar
bius. Čia prisideda visa eilė labai 
stiprių asmenų, kaip kalbin. St. 
Barzdukas, prof. J. Brazaitis, 
kalb. Z..Dambriūnas, kun. dr. J. 
Gutauskas, kun. dr. Pr. Gaida, 
dr. J. Grinius, pedag. J. Ignato- 
nis, J. Kardelis, mišk. J. Kuprio- 
nis, prof. dr. A. Maceina, H. Na- 
gys, Pr. Naujokaitis, dail. A. 
Rukšlelė, istorikas. V. Trumpa ir 
eilė kitų.

Straipsnių atžvilgiu IV-j ame 
tome randame dvi svarbias nau
joves: autorių inicialus po 
straipsniais ir sudėtinius straips
nius. Autorių inicialų pasigedo
me jau nuo pat pradžios. Tiesa, 
tomų pradžioje visad būdavo 
duodama svarbesniųjų straips
nių ir jų autorių sąrašas, tačiau 
skaitytojui žymiai parankiau, jei 
randą inicialus tuoj po straips
nio. Labai sveikintinas dalykas 
yra ir sudėtiniai straipsniai, kai 
apie tą patį dalyką ar asmenį 
parašo keli autoriai, kiekvienas 
iš savo taško. Kaip būdingą tuo 
reikalu pavyzdį galėtumėm pa
lyginti II-jo tomo’ vieno auto
riaus rašytą studiją apie Bara
nauską ir IV tomo keturių auto
rių (V. Biržiškos, J. Brazaičio, L. 
Dambriūno ir dr. Girniaus) stu
diją apie Dambrauską - Jakštą. 
Tuo tarpu kai ilgoka studija apie 
Baranauską duoda daugiausia 
tik biografinius ir bibliografi
nius nagrinėjimus, Dambrauskas 
- Jakštas atskleidžiamas daug 
plačiau ir vispusiškiau. Iš kitų 
didžiųjų mūsų tautos žmonių 
šiame tome dar sudėt, straips
niais plačiai apibūdinamas M. 
Čiurlionis (Girniaus ir muzikos 
skyriaus redaktoriaus), S. Dau
kantas (V. Biržiškos ir Maciū
no), M. Daukša (V. Biržiškos ir 
Girniaus).

Liet. Enciklopedijai visą laiką 
statomas uždavinys, kad ji būtų 
kuo daugiausia lietuviška. Pra
džioje juk buvo rimtų balsų už 
vien lituanistinės enciklopedijos 

nom$” tėra labai žalias — ir ne
daug ką žadantis — debiutas, ku
riame, tiesa, jaučiame daug gerų 
norų, kruopštumo, įdėto vargo, 
netgi pretenzijų pakalbėti “kaip” 
Eliot, Pound etc., bet visa tai ne
įkvepia poetinės šilimos sausai, 
perdažnai neskoningai ligi ko
miškumo, dirbtinai sueiliuotai 
Blekaičio poetinei premjerai. Ar 
tik nepradedam, tariamo surrea- 
lizmo vardan, užmerkti akis 
prieš gana pavojingą kitos rūšies 
grafomaniją — pseudointelek- 
tualizmą? įmantrumas kažin ar 
gali pridengt kūrybinę impoten
ciją ir sentimentalumas a la 
Vertinski...

leidimą. Džiugu, kad tąja kryp
timi su kiekvienu tomu vis ei
nama priekin. Šiame tome ran
dame visą eilę puikių retos me
džiagos straipsnių ne tik iš Lie
tuvos istorijos, literatūros isto
rijos bei Lietuvos geografijos, 
bet ir iš mūsų etnografijos, kaip 
darželis, daržinė, deivė, derliaus 
papročiai, dievdirbiai, tautinis 
šokis čiutyta ir kit. Papuošti sko
ningomis iliustracijomis, š i e 
straipsniai priduoda visam to
mui gražų lietuvišką atspalvį. 
Lituanistinę medžiagą redakto
riai stengiasi prijungti net ir prie 
bendrųjų temų. Taip, sakysime, 
kalbant apie darbą, prisimena
mas ir darbas Lietuvoje. Čia pat 
artėjo iliustracija.

Apskritai enciklopedijos iliust
racijos gerėja. Šiame tome ran
dame jau keturias spalvotas 
iliustracijas — M. K. Čiurlionio 
paveikslų reprodukcijos. Malonu 
būtų, kad bent po vieną spalvotą 
reprodukciją gautų ir kitų lietu
vių dailininkų paveikslai. Iliust
racijas parenkant, stengiamasi 
vis daugiau ir daugiau pabrėžti 
enciklopedijos lietuviškumą. Ta 
prasme labai. tinka reprodukci
jos (nors ir bespalvės) mūsų dai
lininkų paveikslų Lietuvos te
momis: Žmuidzinavičiaus “Ne
munas Dainavos krašte”, V. Viz
girdos “Iš darbo”, A. Rūkštelės 
“Miškas prie Degučių”. Be viso 
to, randame visą eilę gana retų 
fotografijų, kaip pav.: S. Dau
kanto tėviškė, Lietuvos darbo 
tarnybos savanoriai dirba prie 
Šventosios geležinkelio, preki
niai vagonai su Sibiran tremia
maisiais ir kit. Skaitytojui norė
tųsi, kad lietuviškųjų iliustraci? 
jų būtų dar daugiau. Ton sąskai- 
ton be jokio nuostolio galima 
būtų sumažinti nelietuviškųjų 
iliustracijų skaičių, ypač kita
taučių dailininkų paveikslų re
produkcijų, kurių šiame tome 
gana gausu. A. Rinkūnas.

KLB KULTŪROS FONOO
INFORMACIJA Nr. 1

1. FONDO VALDYBOS 
SĄSTATAS IR PAREIGOS 
A Rinkūnas — pirmininkas, 

dr. A. Šapoka — I vicepirminin
kas ir propagandos vadovas, J. 
Mikšys — II vicepirmininkas

J. Kralikauskas — I sekretorius, 
S. Sakalauskienė — II sekreto
rius susirašinėjimo reikalams, 
J. Jankaitis — narys, KF Toron
to apylinkės įgaliotinis.

švietimo skyrius
V. Matulaitis — pirmininkas, 

nariai — O. Gailiūnaitė, J. Širka, 
I. Matusevičiūtė, J. Mikšys, A. 
Rinkūnas.

Kultūros skyrius
Nariai: dr. A. Šapoka, Tėv. dr. 

Gidžiūnas, dail. T. Valius, muz. 
Št. Gailevičius, I. Matusevičiū
tė, A. Supronas.

Šis skyrius dar bus papildytas 
rašytojų atstovu. Tada išsirinks 
skyriaus pirmininką.

Finansų skyrius
M. F. Yokubynienė — pirmi

ninkas, V. Skrinskas — vicepir
mininkas, VI. Kazlauskas — I 
sekretorius, V. Abromaitis — II 
sekretorius, VI. Sonda — iždi
ninkas ir nariai: dr. A. Pacevi- 
čius, dr. M. Arštikaitytė, inž. P. 
Lelis ir J. Zovė.

H. VEIKLOS METMENYS
I. Prezidiumas jau išsiuntinė

jo raštus KLB apylinkių valdy
boms, prašydamas skirti KF įga
liotinius ir organizuoti fondo 
apylinkių skyrius. Tikimės iš 
apylinkių valdybų greito šio 
prašymo įvykdymo.

2. Švietimo Skyrius numatęs 
1955 metais atlikti šiuos svarbes
nius darbus:

a. peržiūrėti mokyklų progra
mas, galbūt, pereinant prie 
aštųonerių metų šeštadieni
nės mokyklos.

b. paruošti augštesniųjų litua-

nistikos kursų programas,
c. remti jaunimo klubus ir 

plėsti jų tinklą,
d. toliau domėtis mokytojų at

lyginimo reikalais,
e. įvykdyti dainų rinkimo if 

dienoraščių rašymo konkur
sus,

f. patraukti daugiau mokinių į 
, jaunimo organizacijas,

d. visoje Kanadoje pravesti 
pedagoginę savaitę š.m. ko
vo 12-20 dienomis, savaitės 
pabaigoje, kovo 19 ir 20 d.d. 
sušaukti Toronte Kanados 
lietuvių mokytojų suvažia
vimą.

3. Finansų skyrius: •
a. organizuoti finansus, krei

piantis į asmenis laiškais ir 
per spaudą;

b. aukotojus, paaukojusius ne
mažiau $10 — vadinti KF 
rėmėjais, nemažiau $50 — 
garbės rėmėjais, nemažiau 
$100 — mecenatais ir nema
žiau $300 — garbės mecena
tais.

Pirmaisiais rėmėjais jau įsira
šė inž. P. Lėlys — $20 ir V- Ma
tulaitis— $10 (abu Toronte).

Kultūros skyrius tebėra orga
nizavimosi stadijoje.

Visais Kultūros Fondo reika
lais kreiptis ir aukas siųsti šiuo 
adresu: Lithuanian Association 
of Canada, Cultural Fund, 235 
Ossington Ave., Toronto, Ont. 
Canada.

KLB Kultūros Fondo Valdyba.

Į Naujos knygos

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

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

Dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Valdybos pranešimas,
3. Kapitalo Verbavimo Komisijos pranešimas,
4. Revizijos Komisijos pranešimas,
5. Diskusijos dėl pranešimų, - • --- : '*
6. 1954 m. ataskaitos ir Rev. Komisijos akto priėmimas,
7. 1954 m. pelno paskirstymas,
8. 1955 m. sąmatos priėmimas,
9. Valdybos ir Revizijos Komisijos rinkimai,

10. Einamieji reikalai,
11. Susirinkimo uždarymas.

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

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

Spaudos Bendrovės “Žiburiai” Valdyba.

1955 m. sąmatos priėmimas,

VYTAUTAS ALANTAS, Svetimos pa- 
gairės. Nidos knygų klubo leidinys 
Nr. 3; 256 psl.

V. Alantas tremtyje pasirodė 
labai produktyvus. Dar tik nese
nai nuaidėjo savo Pragaro Pro
švaistėmis, Vanagaičio biografi
ją, o čia vėl 20 novelių, feljetonų 
bei vaizdelių, parašytų jau trem
tyje į kovojąnčo patriotizmo to
ną. Čia ir raudonojo okupanto 
teroras, ir benamio tremtinio 
palėpinė dalia, ir pagaliau gyve
nimas emigracijoje. Knyga su
skirstyta į 4 skyrius: Praamžius 
mūs lęmia žingsnius—čia veiks
mas vyksta Lietuvoje, okupantų 
vergijoje (išskyrus vieną daly
kėlį); Po palapinės stogu iš 
gyvenimo stovykloje; Tarptauti
nėje smuklėje — feljetonai; Su
džiūvęs dobiliukas — vieną no
velę. kur jaunuolis tremtinys 
turi apsispręsti ar viliokė šmaikš 
ti amerikonka, ar kuklutė švel- 
niąširdė jaunystės draugė. Jis 
pasirenka visdėlto pastarąją.

Kai 1949 m. perėmėme leisti 
AIDUS, vieno tenorėjome — pa
sitarnauti savo tautai. Lietuvoje 
komunistams naikinant dvasines 
vertybes, o išeivijoje didėjant 
nutautimo pavojui, reikia bent 
vieno kultūrinio žurnalo, kuria
me giliau ir plačiau galėtų pra
bilti mokslo bei rašto žmonės.

Šiandien kultūros žurnalui ten
ka uždavinys — ugdyti, skatinti 
ir skelbti gimtąja kalba lietuvių 
mokslininkų, rašytojų bei daili
ninkų darbus, palaikyti kūrybi
nę dvasią gyvą ir galimai augš- 
tesniame lygyje. Šiuo metu AI
DAMS tenka atstovauti laisvos 
Lietuvos tiek buvusią specialiąją 
mokslinę bei grožinę periodiką, 
tiek jos bendruosius kultūros 
žurnalus, kaip Židinį, Naująją 
Romuvą ir kt.

Ikišiol visa lietuviškoji spau
da yra palankiai vertinusi AI
DUS, Taip pat ir skaitytojai, at
siklausus jų raštu, pasisakė už 
šią žurnalo kryptį.

Penkerių metų leidimo, proga 
pirmiausia norime išreikšti 
džiaugsmą, kad AIDAMS talkon 
atėjo, galima tarti, visi lietuviai 
mokslininkai, rašytojai ir daili
ninkai. Per tą laiką jų rodytas 
idealizmas, bendradarbiaujant 
be atlyginimo, kurio žurnalas 
neišgali duoti, buvo leidėjams di
delis paskatinimas nuolatinėje 
kovoje už jo išlaikymą.

Į talką maloniai atėjo ir lietu
viškoji visuomenė, užsiprenume
ruodama AIDUS. Tačiau dalis 
mūsų šviesuomenės dar tebesto
vi nuošaliai. Norėtume labai 
nuoširdžiai pasakyti, jog žurnalo 
ateitis priklauso ne tik nuo tų, 
kurie jį prenumeruojasi, bet ir 
nuo tų, kurie dar gali prenume
ruotis.

Žengdami į šeštuosius metus, 
didžiai dėkojame AIDŲ redakci
jai, bendradarbiams, prenumera
toriams, platintojams ir rėmė
jams už teikiamą pagalbą. Tuo 
pačiu mielai kreipiamės į visus 
laisvojo pasaulio lietuvius, kurių 
pastogės dar AIDAI negalėjo 
lankyti, kviesdami dėtis į mūsų

skaitytojų ir bičiulių šeimą. Pa
daugėjus prenumeratoriams, su
stiprėtų viltys užtikrinti išsilai
kymą šiam vieninteliam kultū
ros žurnalui.

AIDŲ misija bei reikšmė šian
dien tikrai yra verta visų Ii’t t- 
vių talkos, kurios, Dievui pade
dant, ir tikimės susilaukti

AIDŲ prenumerata — $6. Ad
resas: 680 Bushwick Ave. Brook
lyn 21, N.Y. USA.

AIDŲ Leidėjai.

Kultūrinė kronika
Gen. St Raštikis yra parašę? 

atsiminimus, kuriuos išlęis “Lie
tuvių Dienų” leidykla.

A. Marius Katiliškis rašo nau
ją romaną taip pat iš nepriklau 
somos Lietuvos kaimo gyvena
mo. Katiliškio “Užuovėjos” bū
dingų ištraukų vertimų spaus
dino torontiškė “Latvija”.

Adomo Mickevičiaus mirties 
100 metų sukakčiai paminėti len
kai ruošiasi išleisti jo raštus ang
lų, prancūzų ir ispanų kalbomis. 
Lenkijos delegacijai prašant pas
kutinioji UNESCO generalinė 
konferencija, vykusi Montevideo 
nuo lapkričio 12 iki gruodžio 11, 
tam paskyrė paramos $6.420.

Siūlymas konferencijos buvo 
priimtas 26 balsais prieš 3. Prieš 
balsavo JAV, Kanada ir Pietų 
Afrika. Įdomu, kad šią JAV po
ziciją — pasisakymą prieš bolš ?- 
vikinės Lenkijos propagandinius 
sumanymus — smarkiai puola 
JAV lenkų spauda. Kažin ar j.* i 
neteks pulti ir to leidinio, kurį 
paskelbs Varšuva?

Vasario 16 gimnazijos 
mokinių kelionėms į namus 
Kalėdų atostogoms išrūpinta vo
kiečių apskrities socialinės glo
bos įstaigos pašalpa 1.980 DM. 
Prie jos prisidėjo gimnazijos 
mokytojo Wingerath Heidelber
go amerikiečių tarpe parinktos 
aukos 270 DM. Tad šiemet gim
nazijos administracijai mokinių 
kelionėms neteko skirti lėšų.

Redakcijai prisiųsta
Šv. Kryžiaus lietuvių parapi

jos 50 metų istoriniai bruožai, 
1954 m.

B. Sruoga, Milžino paunksmė,. ko daugiau nežinojo laivinin- 
istoriška kronika, išleido knygų 
leidykla Terra, viršeliui aplanką 
piešė Alb. Bielskis, 173 psl. kai
na $2.50, įrišta į kietus viršelius 
— $3; gaunama leidykloje Terra 
748 W. 33rd Street, Chicago I1L, 
ir pas knygų platintojus.

“Milžino paunksmė” — bran
džiausias ir įdomiausias Balio 
Sruogos veikalas. Knygai siuže
tas paimtas iš Vytauto Didžiojo 
laikų, ir jo kovos už Lietuvos 
karaliaus vainiką yra centrinė 
veikalo ašis. Istoriniai įvykiai, 
kaip Lucko, Horodlės suvažiavi
mai, Jogailienei byla už neišti
kimybę ir kt.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1955 
m., Nr. 1, 32 psl.

Thor Heyerdahl, Kon-Tiki, 
knyga apie garsią to paties var
do norvegų mokslinę ekspedici
ją plaustu per Ramųjį vandeny
ną. Iš norvegų kalbos vertė St. 
Vainoras, išleido Terra, 748 W. 
33rd Street, Chicago 16, Ill, 414 
psl. iliustruota ekspedicijos me
tu darytomis foto nuotraukomis, 
kaina $3.75.

Thor Heyerdahl, jaunas nor
vegas mokslininkas, bestudijuo
damas gyvūniją Polynezijoje, 
Ramiojo vandenyno salose, susi
domėjo keistais akmeniniais pa
minklais, išlikusiais iš žilos se
novės, ir senų žmonių mėgiamo
mis legendomis, nuostabų pana
šumą turinčiais su tokiais pat 
akmeniniais paminklais ir legen
domis vakarinėje Piętų Ameri
kos dalyje. Iš šių sugretinimu

Peru ir kaimyninių kraštų in
dėnai gyveno akmens amžiaus 
kultūroje ir be rąstų plaustų nie-

kystėje. Thor Heyerdahl teliko 
tik pačiam perplaukti Ramųjį 
vandenyną plaustu ir tuo įrody
ti savo teorijos teisingumą, ką 
jis 1946 m. vasarą ir padarė.

Thor Heyerdahl ne tik drąsus 
mokslininkas, bet ir talentingas 
rašytojas. Knyga parašyta taip 
gyvai ir įdomiai, šešių drąsuolių 
nuotykiai jūrose toki be pavyz
džio, jog “Kon-Tiki” nuo pat pa
sirodymo knygų rinkoje tapo 
“best seller”, sulaukusi vertimų 
į visas kultūringąsias kalbas.

“Unda” tarptaut. kongresas
Tarptautinė katalikų radijo ir 

televizijos organizaciją šaukia 
Vienoj, Austrijoj, balandžio 22- 
23 savo kongresą. Pagrindinė 
kongreso temą: “Dievo žodis ir 
moderniosios priemonės jam 
skleisti”.

Uždaryti vienuolynai
• Kom. Čekoslovakijos valdžia 
uždarė visus vienuolynus, kurių 
buvo 331. Iš 4000 kunigų bei vie
nuolių pusė yra kone, stovyklo
se; 313 kunigų sėdi kalėjimuose. 
300 parapijų liko be kunigų.

r f

Mykolas Vaitkuj, TVANAS, senovinių 
amžių apysaka, Nidos knygų klubo 
leidinys Nr. 4, 1954, 206 psl.

Kaip ketvirtą leidinį savosios 
pigiosios serijos Nidos klubas 
perspausdina šią Myk. Vaitkaus 
apysaką iš biblinio tvano laikų. 
Joje vaizduojamas baisus ištvir
kavimų, prievartavimų ir žudy
nių pilnas Sunnaro krašto gyve
nimas. Pranašo Noach (Nojaus) 
perspėjimų niekas neklauso ir 
visi juokiasi iš jo statomos “dė
žės”. Valdovui su kariais grįžus 
iš pergalės žygio siautulys vylio- 
ja ir Noach giminaitę Aninoth, 
kurią globodamas sekioja jos 
pusbrolis kuprelis Jaredas. Taip 
ir jie abu pakliūna į baisųjį tva
ną. Gudriojo Jaredo dėka jie il
giausia išsilaiko augštajame kal
ne, pamato visų kitų žuvimą, bet 
nepajėgia prisišaukti visai netoli 
jų plaukiančios Noach “dėžės” ir 
pagaliau abu žūna.

Ištvirkavimų siautulys ir siau
bingos grumtynės su stichija, 
įvairių tipų žmonių pergyveni
mai beviltiškoje mirties grėsmė
je sudaro apysakos turinį. Iš pa
dorių žmonių apysakoje užtinka
me tik naivoką, smalsią ir į avan
tiūras linkusią lepūnėlę Aninoth 
su gudriuoju globėju Jared ir 
paskutinio pavergto krašto be
laisvius su jfį valdovu taip pat 
belaisviu. Noach, ypač jo aplinka 
palikta, beveik už scenos.

Sugrįžęs iš Poryžious, vyriausias ali- 
jontų žemės pajėgų vadas Europoje, 
parodos atidarymo metu priima gar
bės sargybos paradų.

SVEIKINIMAS IS TĖVYNĖS..
KANADOS KARIUOMENEI 

UŽJŪRIUOSE

Šiame piešiny vaizduojamos iškilmės, kai 
Seagram paveikslų kolekcija “Kanados 
miestai” aplankė mūsų karines pajėgas 
Europoje.

Aplankymas Kanados pirmosios pėsti- 
tininkų brigados užjūriuose buvo jau 16-toji 
kolekcijos paroda jos 30.000 mylių tarptau
tinėje kelionėje. Visur, kur tik Seagramo 
kolekcija buvo rodoma, Lotynų Amerikoje 
ar Europoje, ji buvo sutikta su dideliu en
tuziazmu. Bet šilčiausiai ją priėmė mūsų 
kariai, nes jiems tai buvo daugiau negu 
paveikslai... tai buvo sveikinimas iš namų.

Ii
L '■<

pseudointelek-

pakraščių ir Pol 
praplaukti rąs

“Literatūros Lankų” penktas 
numeris netrukus pasieks Kana
dą ir JĄV. Jame daug origina
lities ir verstinės kūrybos ir pla
tus kritikos skyrius.

nęziečįų tauta prieš penkiolika 
šimtmečių atsikraustė į šias sa
las iš Pietų Amerikos. Ši teori
ja mokslininkų tarpe nesulaukė 
jokio dėmesio, ji atrodė papras
čiausias lakios vaizduotės pada- Che jHouse of Seagram
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NORĖDAMI PIRKTI AR PARDUOTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ KREIPKITĖS Į 
DIDŽIAUSIĄ LIETUVIŠKĄ FIRMĄ Mann & Martel

“ REALTORS

JOINT REALTY LTD
899 BLOOR ST. W., TEL. OL. 6381 arba 1609 DUNDAS ST. W., TEL. OL. 7996, OL. 7997.

Symington - Dupont, 8 kamb., mū
rinis nomas, garažas, tik $ 13.000. 
Skambinti 8. Sergautis, OL. 6381.

Netoli statomos bažnyčios, 10 k., 
mūrinis narnos, atskiros, tik $17.500. 
Skambinti A. Paleckis, OL. 6381.

Bloor - Gladstone, 7 kamb., mūri
nis, atskiras, 2 garažai, įmokėti tik 
$4.000. Skambinti B. Marijošius, tel. 
OL. 6381.

, Bloor - Pauline, 8 kamb., mūrinis, 
geram stovy, 2 garažai, pilna kaina 
*$14.000. Skambinti Krilavičius, tel. 
OL. 6381.

Prie naujai statomos bažnyčios, 6 
kamb., atskiros mūrinis namas, alyva 
šildomos, tik $4.000 įmokėti. Skam
binti J. Kaškelis, OL. 6381.

High Parke, 7 kamb., atskiros mū
rinis nomas, privatus įvažiavimas, ge
rom stovy, alyvos Šildymas, pilna kai
na $17.900. Skambinti R. Žulys, tel. 
OL. 6381.

Rusholme - College, 8 kamb., mūri
nis, 2 virtuvės, 2 vonios, garažui vie
ta, pilna kaina $15.000. Skambinti 
Jucevičius, OL. 6381.

Dundas - Brock, IOVž kamb., mū
rinis, atskiras, lobai geras vidus, van
deniu alyva Šildomas, 2 garažai, pui
kios pajamos. Skambinti V. Plioplys, 
OL. 7996-7.

Dundas - Dupont, 10 kamb., atski
ros mūrinis dupleksas, per du augštus, 
garažas, pilna kaina tik $15.000. 
Skambinti Budreika, OL. 7996-7.

Parkdale, 8 kamb.# atskiras mūri
nis namas, garažui vieta, vandens aly
va šildymas, pilna kaina $15.000. 
Skambinti Rimkevičius, OL. 7996-7.

Roncesvalles - Howard Park Rd., S 
kamb., geras mūrinis namas, tikrai 
geras pirkimas, tik už $16.500. 
Skambinti Barcevičius, OL. 7996-7.

Glenlake - Keele, 11 kamb., atski
ras, mūrinis namas, garažas, geras 
namas ir pajamos už $20.000. Skam
binti V. Lunys, OL. 7996-7.

High Parke, 8 kamb., per du augš
tus, mūrinis, atskiros, geras namas, 
garažas už $15.000. Skambinti F. 
Senkus, OL. 7996-7.

Dundas - Queen, 10 kamb., mūri
nis, garažui vieta, 3 virtuvės, tikras 
pajamų namas, už $15.500. Skam
binti Posius, OL. 7996-7.

High Parke, 6 kamb., atskiros, mū
rinis nbmas, geram stovy, pilna kai
na $17.500. Skambinti j. Baltakys, 
OL. 7996-7.

High Parke, 7 kamb., atskiras, mū
rinis namas, privatus įvažiavimas, ga
ražas, alyvos šildymas, pilna kaina 
$17.900. -Skambinti Mociunskos, tel. 
OL. 7996-7.

High Parke, 10 kamb., atskiros, 
mūrinis namas, trys virtuvės, geram 
stovy, pilno kaina $18.000. Skambin
ti Kriaučeliūnas, OL. 7996-7.

High Parke, 10 kamb., atskiros, 
mūrinis dupleksas, tuojau galima už
imti, patogus nuomavimui ir pačiam 
gyventi. Tik už $20.000. Skambinti 
Beržanskis, OL. 7996-7.

KASDIEN NAUJŲ NAMŲ, PASKAMBINKITE IR PASITIKRINKITE, NES NEVISADA 
GERUS NAMUS SPĖJAME PASKELBTI.

Joint Realty Limited

R. TESLIA
REAL ĖSTAT E

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

namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:

2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street West, Toronto

- 575 Queen Street West, Toronto
1294 King Street East, Hamilton

MIELI HAMILTONIECIAI’
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
B. KKCNAS

R. TESLIA
REAL ESTATE AND INSURANCE ’

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

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 
perstota u:

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

motorus.
Be tor apimu namuš^pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 10S0

44 GWYNNE AVĖ, TORONTO

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

J. TAMUUONIS
1245 BLOOR ST W.

M. tel. OL. 8481. Namą OL 8074. 
$2.500 įmokėti. Runnymede-St. Cloir.

4 kamb. puikus bungalow, geroj 
vietoj, 2 miegami kamb., alyvos 
šildymas, vieta garažui, šoninis 
įvažiavimas. Viso tik $9.900.

$3.500 įmokėti. Pearson - Rancesval- 
les. 7 kamb. mūrinis namas, ge-

, ri kambariai, alyvos šildymas, 
garažas. Viso apie $14.000.

$4.000 įmokėti. Oakmount - Bloor.
9 kamb. atskiras, mūrinis, dide
li kamb., alyvos šildymas, garo 
žas. Kaina apie $16.000.

$4.000 įmokėti. Bloor - Pauline. 8 k. 
mūrinis namas, lobai gerpj vie
toj, reikalingos remonto, 2.ga
ražai.

$4.000 įmokėti. Indian Rd. - Glen
lake. 9 kamb., atskiras, mūrinis 
namas. Dideli kamb., alyvos šil
dymas. Viso apie $16.000.

$5.000 įmokėti. Bloor - Windermere.
7 kamb. mūrinis namas, pui
kūs kambariai, 2 vonios, puikus 
2-jų šeimų namas, viena skola 
balansui, garažas, šoninis įva
žiavimas.

ANTANAS MIČICNAS
2336 BLOOR ST. W.

1st. td. MU. 8255. Hamw LA. 2143. 
$6.000 įmokėti. 9 kambarių, puikus 

plytų namas. Dideli nepereinami 
kambariai, šoninis įvažiavimas, 
garažas. Vandeniu, alyva šildo
mas. Labai gražus iš lauko ir vi
duje. Randasi High parke.

$4.500 įmokėti. 8 kambarių, atskiros 
mūrinis namas. Alyva šildomas. 
Kvadratinio plano. Dideli saulėti 
kambariai, yra garažas. Parduo
damas pigia kaina. Randasi 
High Parko rajone.

$15.900 pilno kaino, mūrinis, 8 kam- 
. barių namas. Nepereinami kam
bariai, dvigubas garažas, priva
tus įvažiavimas. Randasi prie 
Bloor ir Dufferin.

$11.900 pilno kaino. Šešių kambarių 
atskiros narnos. Kambariai gra
žūs, nepereinami,. moderniško 
virtuvė. Vandeniu, alyva šildo
mas. Randasi Bloor ir Runny me
de rajone.

$11.500 pilna kaina. 6 kambarių ašt
rių plytų "bungalow". Šoninis 
įvažiavimas, garažas. Moderniš
ka virtuvė. Randasi prie St. Clair 
ir Rosethorn.

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX .PATARIMAI DUODAMI 

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

561- 567 KEELE ST. TEL; JUnction 4773
1% Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

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

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

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

Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

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

30 metų valymo patyrimas

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St. West. Toronto

Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Toronto, Ont. 

Tel. EM. 4-2715

J. J.ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Sąžininpi 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:

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS j LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. W.,Toronto OL.8443-OL.8444
579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:

A. W. rARLINGEK
REAL ESTATE

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

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
Parkdale rajone, 10 k. atskiros, labai gerų plytų, dvi virtuvės ,vandeniu alyva 

Šildomos, privatus įvažiavimas, kieme galima sutalpinti 20 mašinų.
$4.000 įmokėti. Grenadier - Roncesvalles, 7 k. per du augštus, dvi virtuvės, du 

garažai, alyvos šildymas.
$11.500 pilna kaina, Bloor - Clinton, pusiau atskiras, 7 k. per du augštus, dvi 

virtuvės, dvi vonios, vandeniu ir alyva šildomos.
$7.000 įmokėti. Roncesvalles - Geoffrey, atskiras mūrinis, 11 k. namas, pri

vatus įvažiavimas, dvi virtuves, vond. alyva šildomas, du erdvūs garažai.
$3.000 įmokėti. Bloor - Jane. Mūrinis, 6 erdvūs kamb., alyva šildomas, garažas 
$1.500 įmokėti. Bloor - Gladstone, 6 k. per du augštus, kietos grindys, pilna 

prašoma kaina $11.900.
$3.900 įmokėti. Bloor - Jone, 8 k. per du augštus, dvi virtuvės, privatus įva

žiavimas, plieninės sijos rūsyje.
Jei tie namai Jums nepatinka — nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums, 

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

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

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

NAMAI PARDAVIMUI: — įvariose Montrealio dalyse;
PASKOLOS: — 5%% užbaigt, namams ir iš 6% statybos eigoje;

Patarnavimas paskoloms iš 6% be atskiro atlyginimo. 
ŽEMĖ PARDAVIMUI: — Pavieniai lotai ir didesni plotai; 
ŪKIAI PARDAVIMUI: — Montrealio apylinkėje;
DRAUDIMAS: — Pastatams ir kt. objektams nuo nelaimingų 
atsitikimų
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti!

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

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

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į- naujos, 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 tšsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

Jonas V. Margis, Phm. B.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir įstatau naujas krosnis ir oilburnerius.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

ATLAS - ST. CLAIR.
Įmokėti apie $4.000, 7 kamba
rių, mūrinis namas, kietmedžio 
grindys, kvadratinis planas, ga- 
zu šildomas, geras įvažiavimas, 
naujas garažas, narnos be sko
lų. Parduoda anglai senukai. La
bai puikus ir geras pirkinys. Tik 
vienos blokas nuo St. Cloir Avė.

HIGH PARK AVE.
Įmokėti apie $4.000. 8 kamba
rių, mūrinis namas, išilginis plo
nas, kietmedžio grindys, geras 
nuomavimui, garažas, greitas 
užėmimas.

INDIAN GROVE - BLOOR.
Įmokėti apie $7.000, atskiros 9 
kambarių mūrinis nuomos, kvad
ratinis plonas, kietmedžio grin
dys, 2 virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, dvigubos garažas, į 
kainų įeina visi baldai, $300 
nuomos gaunama mėnesiui. Par
duodamas kaipo palikimas.

WESTMINSTER - RONCESVALLES.
Įmokėti apie $8.000, atskiras, 
10 kambarių, mūrinis namas, 
vandeniu, alyva šildomos, 3 vir
tuvės, 2 vonios, kieetmedžro 
grindys, kvodrot. planas. Plius 
pusiau baigti kambriai rūsyje, 
garažas.

BLOOR.
$9.000 pilna kaino, mėsinė ir 
6 kambarių butas, nuoma už 
viskg $260 mėnesiui, $2.000 
apyvarta savaitėje. Labai gera 
vieta.

P. KERBERIS

DELAWARE - BLOOR.
$5.000 įmokėti, 8 nepereinamų 
kambarių, labai gero mūro na
mas, 2 modernios virtuvės, 4 
gabalų moderni vonia, alyvos 
šildymas, arti susisiekimo ir 
krautuvių.

GLENLAKE - KEELE.
$5.000 įmokėti. Laboi gero mū
ro, 10 kambarių dupleksas, 2 
gražios virtuvės, 2 vonios, van
dens šildymas. Namų galima 
tuojau užimti.

WESTMINSTER - SORAUREN.
$2.700 įmokėti. Labai grožiai 
užlaikytas 6 kambarių namas, 
gražios kietmedžio grindys, 2 
modernios virtuvės, didelis ir 
gražus kiemas su įvažiavimu. 
Savininkas išvyksta iš Toronto. 

GLENDONWYNE - EVELYN.
$5.000 įmokėti, gero mūro, 6 
didelių kambarių namas, van
deniu, alyva šildomas, kvadra
tinis planas, gražios kietmedžio 
grindys, moderni virtuvė, vietd 
garažui. Namas lobai švarus iš 
lauko ir vidaus.

Uxbridge - Davenport, $2.500 įmo
kėti, gero mūro, 6 kambarių namas, 
kietmedžio grindys, alyvos šildymas, 
garažas, namų galima tuojau užimti. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

Borden - College, $3.500 įmokė
ti, gero mūro, 8 gražių kambarių na
mas, dvi gražios virtuvės, garažas. 
Labai pelningas namas. Skambinti P. 
Grybas, ME. 2471. '

P. GRYBAS

$2.500 įmokėti, 8 kamb. mūrinis, 
dvi virtuvės, garažas, pilna kaina 
$15.000. Bathurst - College.

$4.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
dvi modern, virtuvės, naujos alyvos 
šildymas, garažas. Kaina $14.500. 
Shaw - Harbord.

$4.000 įmokėti. 8 komb. mūrinis, 
alyva šildomas, garažas. 8 metų at
vira skola. Pilna kaina $15.500. High 
Park rajone.

$4.500 įmokėti. 8 k. mūrinis, alyva 
šildomas, 2 garažai, lengvos mokė
jimo sglygos. Prašoma kaina $16.- 
300 Bloor - Keele St. rajone.

$2.000 įmokėti. 10 nepereinamų 
kamb. mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 
vonios, alyvos šildymas, reikia vidaus 
remonto. Pilna kaina $14.000. Dun
das * Dovercourt Rd.

$5.000 įmokėti. 10 k. otsk., mū
rinis dupleksas, gero dydžio kamba
riai, vandens šildymas stokeriu. Pa
jamų namas, gerame Bloor - Indian 
Rood rajone. Pilna kaina $20.000.

$6.000 įmokėti, 10 didelių kamba
rių, atskiras, mūrinis narnas, apšil
domos vandeniu - alyva, 2 modem, 
vonios, 2 virtuvės, galimybė gara
žams. Namas Rusholme Rd. - College 
rajone. Pilno kaina $18.000.

$5.000 įmokėti. 8 k. mūrinis, 2 
mod. virtuvės, alyvos šildymas, pri
važiavimas, viena skola balansui su 
lengvais mokėjimais. Pilno kaina 
$15.500. Montrose • College.

$1.500 įmokėti. 6 k. naujai atre
montuotas namas, moderni virtuvė, 
privažiavimas. Pilno kaino tik $10.- 
500. Brock - Dundas rajone.

$5-6.000 įmokėti. 7 k. puikus, mū
rinis namas, apšildomas vandeniu - 
alyva, moderni virtuvė, garažas. Vie
no skola balansui. Rusholme Rd. - 
Dundas. 4

$8.000 įmokėti. 10 kamb. atskiras, 
mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 2 vo
nios, 2 garažai, su privglįtu įvažiavi
mu, alyva - vandeniu apšildomas. 10 
metų atvira skola. Prašomo kaina 
$26.000. Rushplme Rd. £ Bloor.

$4.000 įmokėti. 7 k. mūrinis na
mas, 2 mod. virtuvės, alyva šildomos, 
privažiavimas, parduodamas tik už 
$14.500. Dufferin • College rojorte.

$4.000 įmokėti. 8 k. mūrinis na
mas, alyva Šildomos, turi privažia
vimų. Nesunkūs mokėjimai. Namas 
yra ant High Prk. Avi Pilna kaina 
$16.000.

$3.500 įmokėti. 6 k. mūrinis na
mas, 2 mod. virtuvės, didelis skly
pas, privažiavimas. Pilna kaino $15.- 
000. Wright - Roncesvallees Avė.

Turime pardavimui 18 tabako ūkių. 

Įmokėsimai nuo $5.000 pradedant.

Turime daugelį kitų laboi gerų Ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių

$4.500 įmokėti. 6 kamb. mūrinis 
namas, moderni virtuvė, vandeniu, 
alyva šildomas, garažas. Glendonwy- 
ne Ave. - Bloor. $16.000 plina kaina.

$6.000 įmokėti. 9 kamb. mūrinis, 
atskiras, stokeriu šildomas, 2 mod. 
virtuvės, didelis kiemas, privažiavi
mas. Nuosavybė be skolų. Prašoma 
kaina $.18.500. Grace - College.

$4-5.000 įmokėti. Puikus 10 k. 
mūrinis, atskiras namas, vandeniu - 
alyva šildomas, moderni virtuvė, pato
gus kambarių išdėstymas, 10 metų 
atvira skola. Pilna kaina $19.500. 
Evelyn - Bloor.

$4.000 įmokėti. 8 k. mūrinis, gra
žiai atremontuotas, mod. virtuvė, aly
va šildomos, užėręimos tuojau pat. 
$15.500 pilna kaina. Bloor - Indian 
Road. t

t
$2.000 įmokėti. 7 erdvūs neperei

nami kambariai, naujai dekoruotos, 
užėmimas tuoj pat. Pilna kaina $11.- 
500. Dundas - Beaconsfield.

$2.000 įmokėti. 6 k. mūrinis na
mas, yra privažiavimas, arti susisie
kimo ir krautuvių. $11.500 pilna kai
no. Dundas - Lisgor.

$10.000 įmokėti ir daugiau, nauji 
14 kambarių tripleksai. Bloor ir St. 
Clair rajone. Modemiškai įrengti, ge- 
ruosee išnuomavimui rajonuose, ne
sunkios išmokėjimo sąlygos. Tikrai 
verti dėmesio objektai.

dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS
★ RADIJO,

* KROSNYS,
* ŠALDYTUVAI,

* SKALBIMO MAŠINOS, L
★ TELEVIZIJOS APARATAI,

* SIUVIMO MAŠINOS,
★ ĮVAIRŪS KILIMAI,

★ LINOLEUMAS,
* VAIKŲ BALDAI,

★ VEŽIMĖLIAI.

V. JUČAS
OL. 2324

V. PALIULIS
OL 2325 *

J. BUCANTAS
OL 8443

D. KAROSAS
OL 8444

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

SABA, 
KOERTING, 

BLAUPUNKT 
GRUNDIG.

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai paga
minti Kanadai

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

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

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



V. VA SIS - Vasiliauskas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

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

1. DUNDAS - BROCK. $1.500 jmo- 
kėti/6 dideli kombarioi ir garažas

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

namas ir garažas. y 
^OSSINGTON-QUEEN. $1.500 įmo

kėti, 6-§ių kambarių mūrinis na
mas, vandeniu apšildomas, didelis 
kiemas ir garažas.

4. BLOOR - SHAW. $2.900 įmokėti, 
6 dideli kambariai, gero mūrp, dvi 
modernios virtuvės, alyva Šildomas.

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

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

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Board.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.
P. MALIŠAUSKAS V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

SPORTO AKTUALIJOS
Toronto krepšininkai praėjusi 

šeštadienį viešėjo Hamiltone — 
žaidė draugiškas rungtynes su 
vietine latvių “Spartos” krepši
nio komanda ir MKL pirmeny
bių rungtynes su Kovo krepši
nio komanda. Apylygioj kovoj 
pirmenybes laimėjo vytiečiai 
pasekme 47:36. Vyti atstovavo: 
Žukas 12, Butkys 7. Šupronaš 14, 
Laurinavičius 4, Mitalas, Paukš
tys, Strimaitis 4, Venckus, Bal
sys 2, Kasperavičius 4. Hamilto
no Kovą: Jankauskas 1, Trum- 
pickas 4, Stanaitis 4, Liškauskasi 
6, Apanavičius 8, Ansonas 13. i

Su Hamiltono latvių Spartos 
krepšininkais pirmas puslaikis 
rodė permainingą ir apylygų 
žaidimą, tačiau antram puslaiky 
vyravo vytiečiai ir rungtynės 
baigėsi pasekme 82:49.

Pirmojo puslaikio pasekmė 
36:32 Vyties naudai. Už Vytį žai
dė: Kulys 23, Žukas 5, Ignatavi
čius 8. Preikšaitis 21. Duliūnas 
5, Supronas 17, Laurinavičius 3, 
Kasperavičius, Strimaitis.

Be krepšinio rungtynių Vytis 
dar turėjo ir stalo teniso pirme
nybių rungtynes su Kovo stalo 
tenisininkais, ir netikėtai šias 
rungtynes pralaimėjo sustiprin
tai Kovo komandai net 5:1. Vy
ties komanda žaisdama be savo 
antrosios rakietės Nėšukaičio ir 
Gvildžiui pralaimėjus Paltaro

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.

S10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

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

COLLiS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadma). TeL EM.

PAR DU O D A M A:
7. RUSHOLME* RD. - COLLEGE, (mo

kėti $4.900, 9-nių didelių kamba
rių, gero mūro, kvadratinis planas, 
alyva apšildomos.

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 
$6.900 įmokėti, 11 didelių kamba
rių, 2-jų atskirų butų, atskiros mū
rinis namas, vandeniu apšildomas, 
2 garažai.

10. RONCESVALLES - SUNNYSIDE 
Ave., $6.900 įmokėti, 11 dide
lių kambarių, gero mūro, kvadra
tinis plonos, atskiras, vandeniu 
šildomas, apie, $300 pajamų į mė
nesį. -

kui 14:21; 21:15; 24:22; buvo silp
nokas priešas koviečiams. Žaidė: 
Kovas — Paltarokas 2, Grajaus
kas 1, Žulpis 2. Vytis — Gvildys 
1, Rautinš, Žukas. A. S.

Vyties iinkliriinkės dalyvauja 
moterų tinklinio pirmenybėse 
Toronto Senior lygoje kartu su 
keturiomis komandomis. Be jau 
žaistų anksčiau vienų rungty
nių pirmojo rato rungtynėms su
darytas sekantis tvarkaraštis:

vasario 7 d. 8.15 vai. Vytis - 
TLSK, Harbord Collegiate;

vasario 12 diena 9val. Vytis - 
YWCA, Central Y;

vasario 26 dieną 8 vai. Vytis 
- Ukrainians, Central Y.

Tinklinio Sekcija.
Niujorko Lietuvių Sporto Klu

bo futbolininkai naujus metus 
pradėjo iš geros kojos. Sausio 9 
d. mūsų vienuolikė vietos vokie
čių augštosios futbolo lygos pir
menybių rungtynėse nugalėjo S. 
C. New York klubą pasekme 1:0 
(0:0). Šiuo metu LSK pirmeny
bių lentelėj užima aštuntą vietą.

— Niujorko Lietuvių Atletų 
Klubo krepšininkai, dalyvaują 
vietinės YMCA Bažnytinės ly
gos pirmenybėse, paskutiniu lai
ku pasiekė porą svarbių laimėji
mų. Gruodžio 18 d. mūsiškiai ne
tikėtai įveikė stiprią latvių ko

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

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

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

mandą pasekme 53:50. Sausio 8 
d. lietuviai sudorojo ispanų kil
mės vienetą 61:55. Lietuvių AK, 
laimėję keturias ir pralaimėję 
dvejas rungtynes, pirmenybių 
lentelėj užima ketvirtą, vietą.

Buvęs Sheinfeldo “Kovo” ir 
Mulhouso Prancūzijoj rinktinės 
krepšininkas Algirdas Birutis 
šiuo metu ne tik padeda Lietu
vių Atletų klubui, bet kartu žai
džia ir Brooklyn© Politechniku
mo pirmoj komandoj.

— Pereitų metų gruodžio gale 
amerikiečių mėgėjų lauko teni
so rinktinė baigminėse varžybo
se nugalėjo australus pasekme 
3:2 ir parsivežė namo garsiąją 
Davis taurę. Varžybos dėl šio 
augščiausįo teniso laimikio buvo 
įsteigtos 1900 m. amerikiečio D. 
F. Davis. Nuo to laiko dėl Davis 
sidabrinės taurės buvo kovota 43 
kartus. Amerikiečiams teko 17 
laimėjimų, australams 11, Angli
jai 9 ir Prancūzijai 6. Ilgiausiai 
taurę yra išlaikę JAV (7 metus), 
po to Prancūzija (6 m.) ir Aust
ralija su Anglija — du kart po 
keturis metus iš eilės.

Paskutiniu laimėjimu ameri
kiečiai po keturių metų vėl grą
žino Davis taurę į savo gimtinę, 
kur turės ją šių metų rudenį Fo
rest Hills, New York, apginti.

— Bene kiekvienoj sporto aikš 
tėj pasitaiko nelaimingų atsitiki
mų arba net mirtinų susižeidi- 
mų. Ypač to galima tikėtis sun
kiosios atletikos šakoj — bokse. 
Tačiau pažvelgus atgal į 1954-ius 
metus, yra priežasties nustebti, 
kad visam pasauly per tuos me
tus nuo susižeidimų ringe mirė 
tiktai 6 asmenys. 1953 m. mirti
nų susižeidimų skaičius buvo re
kordinis — 22! Sumažėjimas ne
laimingų atsitikimų bokso ringe 
yra išdava švelnesnių taisyklių, 
griežtesnės medicinos priežiūros 
ir bokso priemonių bei ringo 
konstrukcijos patobulinimo.

Bajoras.
Tarpt, šachmatų turnyre Has- 

tingse (Anglijoj) estas P. Keres 
pasidalino pirmąja vieta su Ru
sijos čempionu V. Smyslov, abu 
surinkę po lygiai taškų 7:2; nors 
Smyslov nepralaimėjo nei vie
nos partijos, o Keres pralošė vie
ną jugoslavui A. Fuderer, kuris 
su L. Szabo (vengras), pasidali
no trečią vietą.

Olimpiados dailiojo čiuožimo 
meisterė kanadietė Barbara Ann 
Scott 1948 m. turėjo grąžinti jai 
dovanotą automobilį, kad nebū
tų skaitoma profesionale; pana
šiai įvyko ir Bob Richards pa
sauliniam šokikui į augštį su 
kartimi. Jis yra baptistų kuni
gas. Iškilus klausimui dėl nusto- 
jimo sportininko teisių, buvo, 
specialiai sušauktas sporto są
jungos posėdis, kuris visgi nu
sprendė. kad gautos dovanos ne
reiškiančios perėjimo į profesio
nalizmą. Komitetas išaiškino, 
kad dovanotoji mašina esanti ne 
jo asmeniniam gerbūviui, bet jo 
vadovaujamos parapijos ir pa
rapijiečių naudai. • K. Lukošius.

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Dideli* pa»ir«nkima» importuotų me
džiagų moterų ir vyrų kostiumam* h 
paltam*. Užsakymu* atlieku žemiau-

Ramonui.
1299 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.
1 . . . • . . _

LIETUVIS LAIKRODININKAS
TAISAU šveicariškos, vokiško* ir «m«- 
rikoniško* gamybos laikrodžiu* ir ža- 
dintovu*. Uš darbg. duodu motoms 
gorontifa. Darbg atlieku pigiai ir. se* 
žiniagal.

1228 DUNDAS ST. WIST* 
Toronto. Tel. Kt. 1050

Stiprūs cigarai
Ponia perka krautuvėje ciga

rus.
— Ar tamsta norite stiprių? — 

klausia pardavėjas.
— O, taip, stiprių! Mano vyras 

vis skundžiasi, kad cigarai jam 
vis sutrupa kišenėje.

Dideliu būti nenori
Tėvas sūnui, kuris nenori mo

kytis, sako:
— Argi tu nenori būti dideliu, 

įžymiu žmogum?...
— O ne, man užteks, jei būsiu 

tokis, kaip tu, tėte.
Nerami sąžinė

— Kodėl tu šiandien perki gė
les? Ir dar tokią didelę puokštę!

— 2mona šįryt buvo tokia at
šaki. Aš tik abejoju ar tai bus 
jos gimtadienis ar vedybų meti
nės,..

Kiekvienas savaip
Vienas vokietis pasakoja:
Kartą su savo vaikaičiu išvy

kome į ilgą kelionę. Maksas pa
siėmė didelį sąsiuvinį dienoraš
čiui. Ištikrųjų jis kasdien vakare 
užrašinėjo savo įspūdžius bei 
pergyvenimus. Vieną dieną mes 
plaukėme Reino upe.pro gražiau
sias apylinkes, didingas pilis ir 
puošnius miestus. Atrodė, ber
niukui įspūdis buvo didelis. Va
kare, kai jis atsigulė, nuspren
džiau pažiūrėti, kaip jis įvertino 
tą gamtos grožį ir architektūros 
paminklus. Atsiverčiau sąsiuvi. 
nį ir radau įrašytą trumpą pasta
bą: “Šiandien nuspioviaų dau
giau 11 metrų”...

PADĖKA TWiWWim
Per visus 1954 m. Toronto apy

linkės Šalpos K-tas pasiuntė var
go mokykloms Vokietijoj $1120.- 
43. Iš daugelio vargo mokyklų 
k-tas gavo padėkos laiškų, ku
riuos sutrumpintai ir skelbiame 
Toronto lietuvių visuomenei.

Wehnen vargo mokyklos vedė
ja Atienė nuoširdžiai dėkoja už 
gautus 168.96 DM.

Seedorf mokyklos mok. Beino- 
rauskienė dėkoja už 114 DM ir 
džiaugiasi, kad Toronto lietu
viai nepamiršta^ir padeda augin
ti jaunimą lietuviškoje dvasioje.

Neustadtcr mokyklos Tnok.-Pa- 
reigis dėkoja už aukas ir prašo 
nors kuklios paramos Kalėdų eg
lutei suruošti.

Liubeko apyl. v-bos pirminin
kas Veraitis dėkoja motinų var
du, kurios buvo sušelptos gera
darių Torontiečių dėka.

Spakenbergo mok. vedėjas A. 
Midveris rašo: per Vok. Kr. Val
dybą Tamstų auką. 275 DM ga
vome.' Jūsų parama. įgalina mus 
tęsti darbą su prieaugliu. Ši pa
rama yra didelis ramstis lietu
vybės išlaikymui. Linkiu bro
liams ir sesėms užjūryje kuo ge
riausios kloties ir prašome atei
tyje mūs nepamiršti.

Memingeno apyl. v-ba 100 DM 
gavo ft1 rašo: dižugu žinoti, kad 
kažkur už marių yra širdžių, ski
riančių tiek meilės, čia skausmo 
suspaustiems tremtiniams. Mes 
esame Jums kalti, nes žodinė pa
dėka yra menka.

Suttgarto apyl. v-ba dėkoja už 
100 DM skirtus seneliams ir li
goniams, kurie išdalinti po 5 DM 
asmeniui.

Hannoverio mok, ved. Šukys 
aprašo mokinių vargą ir dėkoja 
Torontiečiams už gautas 201.20 
DM.

Augustdorfo apyl. v-bos P-kas 
rašo, kad jų stovyklą vieną iš 
skurdžiausių, nes joje, patalpinti 
ligo’nys, seneliai, invalidai ir mo
tinos su vaikais. Dėkoja už 181

ja ■rswouiirw -1 ■ 1
A. LĘNCKI, B.A., L.L.B.

Teisininkas -~
Advokatas — Notaras

OKULISTĖ 
B. ĖEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų. 
94 LAWS ST., TORONTO, 

(prieš 3146 Dundas St. W.) 
Telęfnn&s LY. 0052 

Priėmimo vol.: 10 ryto iki 9- vak., sek- 
mod. ir šventad. nuo 2-4 vai. popiet.

—U ■ i J 'Į...

SLOGOS
ATSIKRATYSI ne per dietias, bet per 

valaiufes?

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

12 kapsulių 35c. Seimas dydžio 79c.

, Ji nežinojo
Tarnaitė eidama į šokius užsi

vilko poųios vakarinę suknelę. 
Sužinojusi, ponia barasi:

— Kaip, tau negėda, Maryte!...
— Aš, ponia, nežinojau, kad 

jos krūtinė taip giliai iškirpta...

Permaža mėsos
— Atrodo, kad į mėsą būsiu 

pridėjusi perdaug druskos...
— O, ne. Bet mėsos, matyt, bu

vo permaža dėl tiek druskos.

Nedaug komunistų
į Torontą, atvyko iš Sovietų 

Rusijos trys prekybiniai agentai. 
Kai grįžo, draugai Grigorijų Ni- 
kiforiovičių klausinėja kelionės 
įspūdžių.

— Ar. daug Toronte komunis
tų?. ..

— O, ne. Visiškai neteko paste
bėti. Gatvėse kai pasirodydavo 
raudonos šviesos, tai tik mes trys 
būdavo teeiname, o visi sustoja. 
Gi kai. žalios pasirodo, tai visi tik 
puola, ir pėsti ir važiuoti...

A

Naujas saikas
Motina pasiuntė vaikutį pieno, 

nupirkti. Tas krautuvėj paprašė:
— Norėčiau pieno svarą.
— Pięno svarais nepardavinė- 

jam — paaiškino pardavėja.
— Tai duokite- kokį metrą, — 

sutiko vaikutis.

Optinjistas?
Optimistas yra toks vyras, ku

ris žmoną paleidęs pirktis dra
bužių, prie krautuvės durų sėdi 
automobily ir neužgęsinęs mo
toro laukia jos greitai išeinant.

DM vargo mok. ir 50 DM ligo
niams.

K. Simonavičius iš Giesen 
džiov. sanatorijos ligonis dėkoja 
užgautas 15.DM.

E. Čerkus iš Hamburg-Altona, 
ligonis turįs sūnų mokinį Vasa
rio 16 gimn. dėkoja, už gautą pa
šalpą 50. DM-.

Dar dėkoja už pašalpas Diep- 
holzo' vargo mokykla 243,19 DM; 
Dillingeno už 89 DM; Hamburgo 
už 88.60 DM; Sandplatz už 175.75 
DM; Rosęnheimo už 53 DM ir 
Krefeldo už 41 DM.

Padėkos laiškuose konstatuo
jama labai varginga ir skurdi tė
vų ir ypatingai vaikučių padėtis. 
Jei jie gauna keletą centų pašal
pos, tas įgalina retkarčiais nu
pirkti vaikučiams stiklinę pieno 
ir bulkutę, taip pat palengvina 
neatitraukti mažiesiems nuo lie
tuviško kamieno. Jie prašo ir to
liau, jų. nepamiršti, o mes mato
me, kad mūsų paukoti keli cen
tai varge suteikia daug džiaugs
mo ir vilties. Toronto apyt ŠK

GEORGĘ BEN, B.A.
tęisįninkas — 

advokatas ^ir notaras.
Kalbą slavų kalbomis.

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

' LIETUVIO ADVOKATO i
, ĮSTAIGA

BfSSETT į

SEGUIN Į
Advokatai — Notarai

Į ' ’ !
< 38 King St W. - Toronto
j Suite 46. •
•Telef. įstaigos: Telef. namų: * 
’K#. 3-7461 BE. 3-0978 I *. 1 . -___________ __ * ___ I

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST

Advokatai, Notarai 
91 Yonge St, Toronto 

Telet EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N» OEPULKAUSKIENĘ

L Adelaidę St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

UmmwoMe w     ■ ■—u

' Seymour Hermant
■ ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt
O

Suite 410
3*4 Bay St, Toronto, Ont

• TJetet: EM.4-M12

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priime H anksto *u*itaru* 
Telef.: offiso WA. 1.3584 

namų WA. 3-5555
11 .. i ■ ■ ■

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

. (prie Dufferin)
J priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak.

I Ketvirtadieniais ir šeštadie- 
, niais nuo 2-4 vai.

į Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.
... - ■ 1 \

............ ........ ■■■—!■■ IB ■ tll

Dr. A. Pacevičius
; Gydytojas ir Chirurgas

KABINETAS 314 Bathurst St.
Priėmimo vok: 11-12.30 kasdien; va- 

; karais nuo 7-8.30 vai. išskyrus tre- 
jčiodienius ir šeštadienius.
. Telefonas EM. 6-2696.

. NAUJAS KABINETAS
280 Roncesvalles Avė.

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

Telefonas OL. 4778.

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
139Q DUNDAS ST. W.

; (tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
Šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai.

i p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai.

! p.p. arba pagal susitarimą.
Telefonas LO. 1794

Toronto

Dr.V.P- Baltrušaitis 
l GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1554A Bloor st. w.z Toronto 
(kampas Dundas - Bloor)

J 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. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS ~ "

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

WA, 1-0219
249 HOWLAND AVE., TORONTO 

(prie Dupont ir Bathurst)

Dr- hb Novošickis
t ‘

DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

< TORONTO

J WA. 3-2003
e Priėmimo valandas: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

260 S*. Clair Ave. Vf.
Darbo vai. 2-7 vaL pp. ir pagal 

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

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

PEĘKfiLĖ 
savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE 
>. Suite 501 — Herman Building 

Toronto
Telefonas EM, 6-4681-2
Ketvirtadienio vakarais: 

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

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant Uudžius

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas. ’
73 Adelaide St W., Toronto ■ 

Saito 436
LietuviJkoi kalbančius prašoma kreip
tis: pirm, ir trei. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeštod. 10-1 va, p.p.
Offica EM. 6-S679. Re*. ME. 0636.

SXAJiU^ SHOE STORE
: AuflKiousies riJžies moterų, vaikų Ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs

EB—EEB
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone

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

Mtokao wlu 2-4.30 Ir 7-9 vol. pp. 
386 Bathurst St Toronto

Telet EM. 8-1344

Odos ir Veneros ligų specialistas.
3 Spadma Rd., Toronto

(Bloor - Spadina kampas) 
valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

pagal susitarimą.
WAf 1-6614 arba WA. 2-8015

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

Dirbę? Europos ir Kanados ligoninėse.
Vidaus ligų specialistas: širdies ast* 

; mąs, reumatizmo, skilvio ir kt.
479% Euclid AveM Toronto

Tel. WA. 1-6708

Dr. K. žyiMntieDė
GYDYTOJA ir CHIRURGE
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVL, 

TORONTO
(lėiimas iš 613 Brock Avė.>

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

Telefonas OL. 6851

Dr. J. ŠEGAMOGAS
Specialistas chirurgas 

4906 Wellington, Verdun, 
Montreal 19.

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

Tel.: YO. 3611 — office
PO. 6-9964.

Dr.John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave. W., Toronto 

(prie Avenue RdJ j 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir . ■ 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7»9 po pietų

U Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

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

kampos Euclid Ąve.
' Priima vakarais oagal susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS
Dr. ELIASr WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto
TeL EM. 4-6515 i x * ' • - .;

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. RA

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. IMrie akių nervus, kurie dal 
nei sukelia galvos skaudėjimą ir nėr 
vingumą. Kalba slavu kalbomis
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

Biles &
ADVOKATAI NOTARAI 

ir tt
John F. Biles, - 

Leonard Ę. Wraften.
Telefonai:

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

Toronto.

t
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Baliu - šokius

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Įdomus bufetas. 
Įžanga $1.00.

Mokyklos Tėvų Komitetas.

Svečiams gros TLO “TRIMITAS”.
Netikėtumai loterija.

Šv. Jono Kr. parap. žinios
-- Sekmadieniais 7.30 vai. v. 

kcirferencija su palaiminimu. 
Pamaldų metu rinkliava bažny
čios remonto skoloms apmokėti.

— Parapijos rekolekcijos vyks 
nuo Kančios sekmadienio iki 
Verbų. Rekolekcijoms vadovauti 
pakviesti Tėvai Jėzuitai iš Čika
gos.

— Parapijos kunigai šią savai
tę vizituoja šias gatves: Glad
stone, Concord, Deleware, Have
lock, Dufferin, Brock, Margua- 
retta ir Rusholme Rd.
— Šį penktadienį parapijos 

salėje arbatėlė parapijos chorui 
•r vaidybos mylėtojų būreliui.

— Nuo vasario mėnesio ket
virtadienių vakarais parapijos 
salėje įvedama Bingo lošimai.

— Pakrikštyta: Viktoras Sta
sys Laurinavičius.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos statyba tęsiama 

pilnu tempu. Lyons Engineering 
Co. sumontavo krosnį katilinėje 
ir baigia vesti apšildymo bei vė
dinimo vamzdžius kavinės patal
pose. Horvath Engineering Co. 
sudėjo kanalizacijos ir vanden
tiekio vamzdžius artistų patalpo
se, kurios grindys paruoštos be
tono liejimui. Gregoris Brs. Co. 
mūrija centrinio apšildymo ka
miną ir virtuvės bei didžiojo kė
džių sandėlio pertvaras. L. Di 
Cecco Concrete & Drain Constr. 
suleido drenažo ir kanalizacijos 
tankus ir ruošia didžiosios salės 
drenažus. Lietuviai savanoriai 
kviečiami talkon, nes norima pa
siruošti didžiosios salės grindų 
liejimui betonu.

— Naujų Metų sutikimo pa
rengimas BS Fondui davė 810 
dol. ir 18 c. pelno. .

— Iki šiol BS Fondui suauko
ta $77.250,10.

— Per Amerikos lietuvių tėvų 
pranciškonų provinciją parapija! 
gavo $100.000 paskolos statybai.

— Daugumai parapijoje dir
bančių tėvų išvykus tekolekci- 
jčms, ateinančią savaitę nelan
kysime parapijiečių.

— Sekmadienį, sausio 30 d., 
1.30 vai. klebonijos patalpose 
šaukiamas 7-13 metų berniukų 
susirinkimas.

— Šį sekmadienį 3 vai. TT. 
Pranciškonų patalpose įvyks 
ateitininkų susirinkimas. ‘Kvie
čiami nariai, kandidatai irt jau- 
nuoliai-ės, besimokantieji vy- 
resn. pr. mokyklos skyriuose ar 
gimnazijoje. - i

Kultūros Fondo skyrius
KLB Krašto Tarybos pastaroji 

sesija įkūrė KLB Kultūros Fon
dą liet, išlaikymo tikslams

1. lituanistiniam švietimui bei 
auklėjimui globoti;

2. lietuvių mokslui, menui ir 
.•eitoms kultūrinio gyvenimo ap
raiškoms ugdyti ir

3. studijuojantiems bei litua
nistinį darbą dirbantiems pa
remti.

Kultūros Fondo skyrius suor
ganizuotas praeitą savaitę ir To
ronto apylinkėje. Jis paskirsty
tas į 4 skyrius, į kuriuos įėjo:

Centrinis skyr.: pirm, mokyt. 
Jankaitis, ižd. Preikšaitis, sekr. 
Abromaitis.

Švietimo skyr.: kun. *Šakalys, 
DFM, mokyt. Širka, Kalendrienė 
ir mokyt. Šadeikienė.

Kultūros skyrius: Bumbulis, 
Uleckaitė, Cicėnas, Jurevičius, 
Pažėra.

Propagandos skyr.: I. Matuse
vičiūtė, O. Indrelienė, J. Karka.

Posėdis buvo gana įdomus, ir 
•yvas. Vyko plačios diskusijos 
įvairiais lietuvybės reikalais.

Š| ŠEŠTADIENI, SAUSIO 29 DIENĄ, 8 V AL. VAK. 
VISI Į UNF SALĘ j

TORONTO LIETUVIU ŠEŠT. MOKYKLAI PASEMTI 
RENGIAMĄ

Pedagoginė savaitė
KLB Kultūros Fondo Švieti

mo skyrius kovo 12-20 dienomis 
rengia visoje Kanadoje lietuvių 
pedagoginę savaitę, kurios tiks
las daugiau sudominti tėvus ir 
visuomenę lituanistiniu auklėji
mu.
Klaipėdos atvadavimo metines 
Toronto lietuviai atžymėjo ra
dijo vai. programomis ir viešu 
aktu, kurį parengė Maž. Lietu
vos Bič. D-ja ir Jūrų skautai. 
Pirm. J. R. Simonavičius pakvie
tė min. V. Gylį, 6-j į Klaipėdos 
gub., tarti žodį. Jis, be kitko, 
pareiškė, kad nors Klaipėdos 

- i prijungimo prie Vokietijos įsta-
Konstatuota, kad ir Toronte lie-! tymas oficialiai nėra atšauktas, 
tuvybės išlaikymo, židiniai silps- , tačiau yra* pagrįstos vilties tikė
ta ir reikalinga tiek moralinės, j ti tautų apsisprendimo teisės lai-
tiek materialinės skubios pagal
bos. Lietuvių šeštadieninė mo
kykla veikia, bet dar daug vaikų 
jos nelanko. Nutarta kreiptis į 
tėvus ir prikelti iš lietuviško 
miego. Aųgštesn. lituanistiniai 
kursai gerai veikę porą metų, ir
gi nusilpo, sako, išsivaikščiojo ir

mėjimu. M. Brakas, atvykęs iš 
Niujorko, skaitė turiningą pa
skaitą apie Sausio 15 ir Vasario 
16 d. prasmę. Pasak jo, nors tos 
dvi datos minimos atskirai, ta-

Apylinkės .Šalpos komitetas ; 
prie Prisikėlimo parapijos salės 
pravestos viešos aukų rinklia
vos užbaigti mokėti skolą už Va
sario 16 gimnazijos rūmus ir 
sklypą surinko išviso $96.78. To
ronte Apylinkės K-tas dėkoja 
aukotojams ir aukas rinkusiems. 
Tam pačiam tikslui aukos bus 
toliau priimamos “Tulpės“ sve
tainėje ir Lietuvių Namuose iki 
vasario 10 d. •

Toronto apyl. šalpos K-tas.
Mokyklos mokytojai

Toronto Maironio mokykloje 
yra 6 skyriai ir šiuo metu joje 
mokytojauja 10 mokytojų: J. 
Širka, vedėjas, E. Pusvaškienė, 
J. Jankaitis, J. Gaižutis, Pr. Ma- 
čiulaitis, J. Vasaris, J. Ličkūnai- 
tė (taut, šokiai). Kat. mokiniams 
tikybą dėsto kapelionai: kun. B. 
Pacevičius ir Tėv. Paulius Balt
akis; evangelikams — kun. L. 
Kosticenas.

Mok. Br. Mackevičiui dėl šeš-

Pranešimas. Nespėjus Mont- 
realio liet, organizacijoms laiku 
sutvarkyti reikiamų formalumų, 
apylinkės v-ba skelbia:

a) Kandidatų sąrašams į M. 
apylinkės Tarybą pristatyti lai
kas yra pratęstas iki vasario 13 
d. imtinai.

b) Montrealio liet, organizaci
jų registracija pratęsiama iki 
kovo mėn. 1 dienos.

Montrealio apyl. Valdyba.
Pranešimas. Montrealio Šalpos 

komitetas maloniai prašo visus 
aukų rinkėjus paskubinti už
baigti aukų rinkimą ir pinigus 
perduoti iždininkei M. Lecknic- 
kienei, 163 — 9th Ave., Ville La 
Salle arba kuriam nors komiteto 

i nariui.
Jeigu, skelbiant sąrašus, pasi-

Str. Paskolų reikalu pareiškimus 
paduoti kredito kom. nariams: 
J. Juškevičiui, J. Lukoševičiui, 
D. Jurkui, A. Kudžmai arba ban
kelio pirm. A. Norkeliūnui..

“Litas” reikalų vedėjas.
Bažnyčios Fondo vajus. Šią 

savaitę bus aplankyti bemaž vi
si Montrealio lietuviai.

Rinkėjai turi su savim įgalio
jimus klebono pasirašytus ir la
pus su parapijos antspauda, į ku
riuos yra įrašoma suma ir auko
tojas pasirašo. Kurie jau turi 
Bažnyčios Statymo Fondo kny
gutes, teduoda kad aukojamą 
sumą rinkėjas įtrauktų į knygu
tę ir pasirašytų.

Vajaus proga Petras Vaupsha 
davė $200, P. Sakalas $100.

AV bažnyčios statyboj visi iš
oriniai darbai yra užbaigti. Baž
nyčios salė, jau galima sakyti, 
yra baigta: sienos ištinkuotos, 
grindys išlietos, langai sudėt, 
šildymas paleistas, elektra įves
ta; lieka tik keli menki užbaigi
mo darbai. Pati bažnyčia yra 
pradėta tinkuoti, taip pat terzo

“Lietuvos garsai” 
radio valandėlė

nuo sausio 30 d..savo translia
cijas perkelia į Brampton radio 
stotį banga 1090 kiekvieną sek
madienį nuo 9.30 iki 10 vai. ryto.,

Toronto ir kitų vietovių lietu- j 
viai ar organizacijos prašomi 
bendradarbiauti. Aktualijas, ži
nias, pranešimus ir skelbimus' - , . .
(pageidautina pastovūs korės-! !31ko netikslumų, maloniai pra- 
pondentai) kreipti šių asmenų : į komiteto narį Pr.
adresu į Torontą: dr. J. Kaškelis j ^n^aiti, tel TR. 2859.
246 Barton Ave., telef. KE. 75361 . \lsĮems aukojusiems ir aukų 
arba A. Pulkys, 287 Margueretta Į rinkėjams komitetas savo ir li- 
St tel LO 1657 ’ kusi4lu vardu reiškia nuoširdų

” ■ lietuvišką ačiū.
Baletas Toronte j Montrealio Šalpos Komitetas.

Kanados Baleto Kompanija,: LK Moterų D-jos susirinkimas, .
nuo sausio 31 d. iki vasario 12 d. i įVvks sausio 30 d. po 11 vai. pa- yra dedamas. Darbai ilgai nebe- A,---- —A— -----________ --
eilę baletų: Gulbių ežeras, Co- į s3iėje"

čiau tikrumoje yra vienos visų i tadieniniu darbu darbovietėje 
lietuvių valios pareiškimas. Į negalint toliau mokytojauti, tre- 

Meninėje dalyje pasirodė su čiojo skyriaus mokytoju pa-
klausytojai ir lektoriai Reika- vaizdeliu jūrų skautės, solistas ^tas^olL juo^s V^is5 
hngi paramos choras. Varpas , g Marijošius, padainavęs: “Ma- 
sporto klubas “Vytis” ir kt. Lė- no gimtinė” — Kačanausko, “Vai i 
šoms sukelti buvo įvairių pasiū- j^ur. nužė^liuos” — 
lymų. Iš jų charakteringiausias: d., “Kas ant žirgelio 

alaus benkos ar visky stikliuko 
per liet, parengimus lietuvių 
Kultūros Fondo palaikymtri.

Geros sėkmės skyriui!

«■ Sveikatos savaitė

Alexandra Teatre pastatys visą, maldų, Aušros Vartų paranijos užsitęs. Liks altoriai, suolus su- 
<
pelia, Giselle (II aktas) ir kt.

Pastebėtina, kad ši kompanija 
Kanadoje yra pirmaujanti, ypač 
po to, kai Karališkasis Baletas' 
Winnipege neteko savo turto 
gaisre ir yra veik bankrutavęs.

Aldona ir dr. Al. Valadkai 
ankstyvą pereito sekmadienio 
rytą sulaukė sūnelio, Andriukui 
ir Mikučiui broliuko.

E. ir S. Čepai pereitą sekma
dienį pakrikštijo sūnelį Liną. 
Šeimos šventėje dalyvavo apie
20 šeimos bičiulių ir giminių.
IEŠKO kambario moteris su- vaiku, kur 
vaiko prižiūrėtu darbo dienos metu, tel.
ME. 0667.

dėti ir Kryžiaus Kelių stacijas 
Augšt. Lituanistikos kursai šį įrengti.

šeštadieni bus ten pat — 1220. O kaip su fundacijomis. Ne- 
Mountain St., kampas St. Cathe-. reiktų nusivilti. Kr. Kelių Sla
vine W„ 10 vai. ryto. Paskaitos: į ei jos yra jau visos paimtos; di- 
’ • . i dysis altorius ir vienas šalutinis

jau paimti; lieka tik vienas šalu
tinis. Kiek blogiau su suolais. 
Iki šiol paėmė: p.p. Jokubauskai, 
Vaupshai (E. Vaupšienė), Vytai, 
Bendžiūnienė ir P. Dubauskas.

L. šeštad. mokyklų mokinių 
Kalėdų eglutė kas metai darosi 
vis įdomesnė savo programa ir 
didėjančiu dalyvių skaičiumi. 
Retas lietuviškas parengimas 
sulaukia tokio dalyvių skaičiaus.

Eglutėje dalyvavo prancūzų 
katalikų mokyklų komisijos na
rys M Gauthier, didelis lietuvių 
draugas. Mokyklų globėjo kun. 
J. Kubiliui SJ tarpininkaujant 
Mokyklų komisijoj, liet, šeštad. 
mokykla naudojasi nemokamo
mis patalpomis ir gauna šiek 
tiek mokytojų atlyginimui (Ne
mokamai patalpomis naudojasi 
ir augšt. lituanistiniai kursai, 
tautinių šokių ratelis, • kartais 
skautai-ės, Liet. Akad. Sambūris

Valdyba.

Lietuvos istorija, Lietuvos geo
grafija ir muzika.

L. Akademinio Sambūrio vi
suotinis narių susirinkimas 
įvyk sekantį penktadienį, sausio 
28 d., 3 v.v. 4225 Berri St. Pro
gramoj: metinė veiklos apžval
ga, revizijos komisijos praneši
mas, valdybes rinkimai, rev. ko
misijos rinkimai, einamieji rei
kalai.

Nariams dalyvavimas būtinas.
Valdyba.

M. Liet. Kredito Sąj. “Litas” 
veikla priklausys nuo lietuvių 
susidomėjimo ir pasitikėjimo 
juo. Jo veikimas tinkamai ap
draustas Kredito Sąjungoje. Vei
kimui išplėsti reikia indėlių. To
dėl lietuviai kviečiami stoti na
riais ir nešti indėlius. Už indė
lius mokama kai bankai 
moka tik 2/<. Įstoti galima įmo
kant istoj. mokesnio ir įnešant 
bent vieną pajų $5. Kol bus ki- 
taip paskelbta, reikalus galima ir kt.) Ta proga kun. J. Kubilius 
atlikti pas D. Jurku spaudos SJ, padėkojo svečiui M. Gau
ki oske po pamaldų arba pas A. tier, o mokyklos įteike dovaną 
Norkeliūną 5637 Jeanne d’Arc — puikią tautinę lėlę.

Į Pirmąją programos dalį atliko 
j Verdūno mokykla — pasirodė 
iarti20“aktorių”.Eilėraščiuspa- 

. sausio 25 d.,' ruošė sesuo Felicija, pasakėčią
- : “Žiogas ir Skruzdėlė” mok. S.

■as Odctt lai- Vaišvilienė. Antrąją programos 
dotuvių namuose, 1498 Dundas I dali atliko Rosemounto mokyk- 
Sl. W. Laidojamas penktadienį! la. Pastatė vaidinimą “Kur gy- 
19 vai. iŠ šv? Jono Kr. bažnyčios, vena Kalėdų Senelis?”, kurį pa-
Toronto Liet. Choro “Varpas” 

metinis koncertas šiais metais 
ruošiamas balandžio 16 d., šešta
dieni, Eatcno auditorijoje. Or
ganizacijos prašomos tą dieną 
parengimu - šokiu neruošti.

‘ TLCh. “Varpas”.

- mažlietuvių: Kanados Sveikatos Sąjunga, 
_______ __ o__  —St. Šim-j veikianti nuo 1919 m. ir savo 

visi sumoka 1 centą nuo išgertos kaus. Akompcnavo muz. St. Gai- tikslu turinti krašto gyventojų 
otivm.tn 2-..:^..- Orkestras “Trimitas”, sveikatingumo pakėlimą bei ati- 

yad. muz. Alf. Prialgausko, pa-j tinkamą gyventojų švietimą, 
grojo Maž. Lietuvos dainų gran-I skelbia Sveikatos Savaitę nuo 

’ t iri ; dinę. Minėjimas baigtas Tautos i sausio 30 iki vasario 5 d. Konkre-
J. Krk. j Himnu. Dalyvavo arti 300 žmo- į čių uždavinių tarpe ši Sveikatos 

Kūrėjų - Savanorių dėmesiui | A.a. Petras Alekna
Sausio 29 d., šeštadienį, 8 v.v.j Sausio 19 d. New Market mies

n

° Ulevičius. Orkestras “Trimitas sveikatingumo pakėlimą bei ati-

i dihę. Minėjimas baigtas Tautos ' sausio 30 iki vasario 5 d. Konkre-

Lietuvių Namuose ruošiamas 
Kūr. - Savanorių S-gos Toronto 
skyriaus narių susipažinimo už
daras pobūvis - alutis.

Kviečiame visus Toronte ir 
plačioje apylinkėje gyvenančius 
kur.-savanorius, nors .dar ir ne
sančius skyriaus nariais, su šei
momis dalyvauti.

•Dalyvavimas labai svarbus, 
nes bus daromos nuotraukos 
specialiam leidiniui ir enciklo
pedijai. . Skyriaus v-ba.

i

“-Pakrikštyti: Audrius Anta-' Liet. Teisininkų D-jos, 
nas ‘ 
Čepas.

Sv. Jono Krikštytojo D-jos 
valdyba

pasiskirstė pareigomis: A. Ku- 
niūtis — pirm., A. čirūnas — 
viccpirm., Pr. Kundrotas—prot. 
bekret., Pr. Lekšas — iždin., V. 
Streikas — finansų sekretorius. 
Reviz. komisija: Pr. Motiejūnas, 
Stp. Pusvaškis ir J. Baltakys.

Šv. Jono Kr. pašalpinė D-ja 
įkurta ankstybesnės imigracijos 
lietuvių, tarpusavinės pagalbos 
ir lietuvybės išlaikymo tikslu. 
Svarbiausias Draugijos nuopel
nas: įkūrimas Šv. Jono Kr. liet, 
parapijos Toronte.

Šv. Jono parapijos jaunimo 
klubas pereitą penktadienį išsi
rinko vadovybę: S. Kazlauskas 
— pirm., J. Statančius ir R. 
Punkrys — vicepirmininkai, R. 
Juknevičiūtė — sekretorė. Moks 
♦Jus einančio jaunimo pobūviai 
esti f kas penktadienį. Tik atei
nantį penktadienį (28 d.) pobū
vio nebus, nes salė užimta choro 
parengimui.

' Savaitė siekia: sumažinti vaikų 
i mirtingumą (šiuo atžvilgiu Ka- 

, ™ : nada yra 10 vietoje pasaulyje),
tely, netoli Toronto, nuo širdies J dantų sveikatingumą, sumažinti 

alkonolizmą ir tt.
įdomus filmas

Šį sekmadienį 4 vai. Šv. Jono 
Kr. parap. salėje rodomas fil
mas “Ninočka” su Greta Garbo.

smūgio mirė senosios kartos lie
tuvis a.a. Petras Alekna. Šv. Jo
no Kr. pašalpinės D-jos pastan
gomis jo palaikai buvo perga
benti į Torontą ir, praėjusį šeš
tadienį, iš Šv. Jono Kr. bažny
čios palaidoti Vilties Kalno ka
pinėse. Velionis kilęs nuo Radvi
liškio. Jo brolis kan. Ant. Alek
na, ’ profesoriavęs Kauno VD 
un-te, buvo žinomas Lietuvos is-

Išnuomoįomi 11 augšte 2 kambariai su 
baldais arba be, dviems asmenims, be 
vaikų. Galima naudotis virtuve; IIl-mc 
augšte — 1 kambarys su baldais, tcl.
MU. 9558.
Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte vienam asmeniui. Tel. LO. 8268.

Padėka
Toronto lietuvių šeštad. mokykla dė

kojo mokyklos eglutę pdrėmušiems doik- 
D3, proiesoriavęs liauno V U J tais: p.p. Demikiui/ Aukštaičiui,. Germa- 
un-te. buvo Žinomas Lietuvos is- i novičiui, Margiui, Kazlauskui ir Nciivai- 
torijos«žinovas ir tos pačios sri- , kai; pinigais parėmusiems: dr. Arštikdi- 
ties vadovėliu autorius. Velionis į h'tci/ ^r- Volod!<QVdr-

I Toronto skyriaus, visuotinis su- j pasižymėjo darbštumu, sumanu- , prisidėjusiferns dQrbu; jogė|Ql SupronieJ 
fkiupsas, luinas nrunonas . sirinkjmas įvyks shusio 31 d.J V taupumu. Jis buvo sūtau- į nei> Mošalienei, 'Žalpienei ir čeponkui. i 

pirmadieni, 7'30 v.v. Lietuvių 4LP*?S nemažas santaupas, kurių j Gili padėka abiejų parapijų kunigams ir j 
Namuose. Dienotvarkėje: skv- dužiąją-, dalį savo testamentui visai liet, visuomenei gausiai atsilankiu- j 

• ■ ■ • paliko misijų reikalams. i s,ai i mokyklos vaikų šventę. .
1 Mokytojai ir Tėvą Komitetas.

Nauji Kanados piliečiai
f. ■ LL Kov^ Invalidų6Draugijos Valdyba

naujiems kanadiečiams piliety- Sąjungos skyriaus’ valdybai ir visiems au- 
bės dokumentu iškilmingas įtei- kojusiems už invalidams surinktas aukas.

‘ & 4 A. Eigulis,
LLK Invalid. D-jos pirmininkas.

Padcka
Nesant galimybei išvardinti pavardė

mis, visiems- mūsų prieteliams bei gera
širdžiams aukotojams už aukas ištikus 
mus gaisro nelaimei’ nuoširdžiai dėkoja
me.

Didelis ačių už provedimę šios rink
liavos ir asmenines aukas p.p. VI. Ger
manavičiui, Br. Barcevičiui, Myk. Dik
čiui, kun. P. Ažubaliui, R. J. Simona 
vičiui, J. Ročiui, St. Catherines p. Juoz. 
Vyšniauskui ir "Tėviškės Žiburių Redak
cijai. Taip pat dėkojame mūsų bendra
darbiams p. H. J. Racki, R. D. Ben- 
dikoms ir svainiams E. Z. Paulioniams 
už pareikšta nuoširdumę ir didelę parė
mę mūsų nclaimėie.

Ščcpanavičių šeima.

Kaip praleisti nuobodžius žiemos 
vakarus?

Atsakymas aiškus: skaityk įdomias 
knygas. Viena iš įdomiausių nepaprastos 
intrygos knygų neseniai išėjusi iš spau
dos Br. D a u b o r o A:

MĖLYNA SUKNELĖ
Knygoje pavaizduota sovietinių 

pu veikla Britanijos lietuvių tarpe. Jos 
kaina tik $1.50. Reikalaukite visose 
knygų pardavimo vietose.

Išnuomojamas kambarys. Galima naudo
tis virtuve. 333 Delaware Ave. Telef. 
OL. 2720.

Išnuomojama didelis kambarys ir virtuvė 
High Park raj., su baldais. tel.MU. 9301

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, be 
baldų, H augšte; ir kambarys su virtuve 
III augšte su baldais. Ossington - College 
rajonas, tel. LL. 4237.

lės kambarys su baldais Ii augšte. Skarn- . 
tinti vakarais ir prašyti "Householder" i 
tel. OL. 4800.

Išnuomojamas kambarys II augšte. 87 
Gcrcvalc Avc./ tcl. EM. 3-1514.

— puikią tautinę lėlę.

A. A. Pranas Lastauskas 
mirė šį antradien 
Western ligoninėje tesirgęs vos ■ “žiogas ir Skruzdėlė” mok. S.

riaus valdybos pranešimas ir rin
kimai.

Visi liet, teisininkai kviečiami 
dalyvauti.

Sekantis

Išnuomojamas didelis kambarys I augšte, 
1 arba 2 asmenims, galima naudotis 
virtuve, tcl. LA. 3960.

Skyriaus v-ba.
‘Dainos” susirinki

mas įvyks sausio 30 d, 3 v. p.p.

tarybos posėdžių saleje įvyko ; nuošjrdijof dėkoja v/eflando Tautines Išnuomojamos kambarys, su baudais,
- --- 1-- - * -- . ........ į vyrui ar moteriai. 115 Pacific Avc.,

pas narę Morkūnienę, 277 Ėve- kimas. Išpuoštoj salėj, pirminin- 
lyn Ave., tel. MU. 2425. Važiuoti kaujant teisėjui Young ir daly- j 
Annette autobusu, netoli nuo vaujant eilei svečių bei spaudos 
Jane. Visos narės ir prijaučian- atstovų, 61 asmuo prisiekė išatstovų, 61 asmuo prisiekė įs
čios kviečiamos gausiai atsilan- tikimybe karalienei ir Kanados
kyti.' '

Toronto šaulių klubo 
visuotinis susirinkimas įvyks 
sausio 30 d., sekmadienį, 5 vai. 
Lietuvių Namuose.

Prašomi nariai iir norintieji 
užsirašyti aktyviai dalyvauti.

TŠK laik. valdyba.
Paminklas velioniui Saunders
Ontario Hydro prezidentui, 

mirusiam nuo susižeidimo lėk
tuvo avarijoje, numatoma pa
statyti paminklą University gat
vėje prieš Hydro rūmus.

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 didžiaųsį pasirin
kimą. Nuo mažiausio iki didžiausio.

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

įstatymamas. Prisiekiantieji ner
vinosi, juoba, kad ir televizijos 
šviesos savotiškai veikė. Teisė
jas kvietė žmones nesinervinti.

Iš lietuvių gavo pilietybę Fre
das Hagentornas, Br. Žolpys su 
žmona ir dar, berods du, kurių 
pavardžių nebuvo galima nu
girsti. Lietuvių visuomenė iškil
mėse buvo atstovaujama Toron
to LB pirm. J. R. Simanavičiaus, 
Baltų Tarybos pirm. M. Anyso 
ir “TŽ” atstovo.

Pagrindinę kalbą pasakė On
tario prov. gubernatorius Breit- 
haupt. Jis pasveikino naujuosius 
piliečius ir palinkėjo jaustis da
limi didelio augančio krašto, ku
riame dar daugeliui yra vietos, 

j Po iškilmių Imperijos Ordeno 
į dukterys pavaišino kava ir su- 
! muštiniais.

šni-

SAVI PAS SAVUS ! !
Sąžiningas ir greitas patarnavimas: taisome auto mašinas, kei
čiame alyvą, aprūpiname degalais ir kt. auto reikmenimis, taip 
pat plauname ir dedame mašinoms stiklus. Darbas garantuotas.

BROLIŲ DUNDŽIŲ GARAŽE
• (WHITE ROSE GAS STATION)

SCARLETT RD. TEL. MU. 6591
(Dundas St. W - .St. Clair Ave. W. susikirtime)

REMONTO DARBUOSE LIETUVIAMS 10% NUOLAIDOS.
Įsitikinkite — neapsivilsite.

i JONAS ir VYTAUTAS DUNDZIAI.

35

tcl. KE. 2220.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė l-mc 
augšte, tcl. KE. 4644.

Išnuomojami kambariai, su baldais, vie
nas didelis -— 2 asmenims. 1227 Col
lege St., tel. KE. 1029.

„ __ ___ ”, kurį pa
rašė ir režisavo mokyklos vedė
ja J. Rinkevičienė. Prie pasta
tymo taip pat dirbo mokyt. A. 
Paškėyičienė.

Pabaigai atėjo Kalėdų Senelis 
su dideliu maišu dovanų ir pa
naudojęs modernią paskirstymo 
sistemą greit susitvarkė su tais 
dviem šimtais mažųjų.

--- ----------- --- -- ----------- --------_______ j “T ž" K N Y G Y N E 
Išnuomojama* kambarys v.engungiui; ; s<jusi<) mdn g<Jut0$ knygos
yra ir garažas. 214 Dovcrcourt Road, j v Alantas Svetimos pagairės

7415.________ ______ _ ____ Vaitkus Tvanas
IšnUomojami 2 arba 1 kambarys su vir- *• Stonas Antrasis krantas 
tuve suaugusiu šeimai, Gorevote Avc., I J M*uc£s L.y"kos k~,hS 

i ru ? CAnk 1. —-------- - Hamiltono albumas
e' * - A. Šapoka Vilnius Liet, gyvenime

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II j L Končius Medžio drožiniai S5.00
augšte, 348 Rusholme Rd. tcl. KE. 6185.

Išnuomojamas II augšte vienas arba 2 
kambariai ir virtuvė, be baldų, 442 
Crowford St., tcl. KE. 9308.

Išnuomojami be baldų 2 frontiniai kam
bariai ir virtuvė II augšte, tcl. LA. 8903.

PARDUODAMA sofa, dviguba lova su 
matracu, vaiko lova su matracu, dvi 
komodos, gazinė krosnis, virtuvės bal
dai ir kt. 167 Westmoreland Avc.

VISŲ LAIKRAŠČIŲ 
PRENUMERATAS

priima ir pratęsia Vytau
tas Aušrotas, kiekvieną 
sekmadienį pamaldų metu 
prie •‘Tėviškės Žiburių’* 
knygyno, šv. Jono Krikš
tytojo bažnyčioje.

TIKSLIAS IR SĄŽININGAS infor
macijos apie Jūsų namų šildymų 
natūraliu gaxu Toronte teikia 

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

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Beldi, pervežimo* Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
speciolistai. Vito* vežomo* turto* ap
drausta*. Važiuojam kas savaitę i Mont
real*, Londono, Windsor^, Hamilton^, 
North Boy, Sudbury ir kitar.

30 DEWSON ST. TEL OL 1403 
TORONTO

B. Sruoaa Milžino paunksmė, 
T. Heyerdahl Kon-Tiki ............
--------— Gabija - metraštis 
P. Andriušis Tipelis
L. Žitkevičius Daiktai ir nuorūkos

1.75
1.75
1.50
2.50
3.00
1.50

2.50

6.50
3.00
1.0C

Olandų meno paroda
Toronto meno galerijoje nuo 

vasario 19 d. iki kovo 20 d. vyks 
olandų didžiųjų menininkų kū
rinių paroda. Bus išstatyta 90 
didžiųjų paveikslų, apie 40 me
nininkų kūrinių, surinktų iš 
Olandijos, Anglijos, JAV, Itali
jos ir 4 pav. iš Kanados kolekci- 
jonierių. Bus išstatyta kūrinių 
Rembrandto, Van Goyen, Cuyp, 
Heyden, Hals, J. Steen, Vermeer 
ir kt.

VALd’OR, Que.
Apyl. valdybos gruodžio mėn. 

buvo pravesta piniginė rinkliava 
ligoniams lietuviams Vokietijoj 
sušelpti. Rinkliava vyko dviejo
se vietose, tad tenka dar aukoto
jų sąrašą paskelbti. Pirmą sykį 
buvo surinkta $23, o antrą — 
$29, viso $52. Pinigai pasiųsti ŠF 
C. Komitetui.

Aukojo: $5 -— Mickus Vladas; 
$4— Povilaitis T.; po $3 — Pa
kalniškis Vytas, Grabošas A. ir 
Tomošauskas Simas; po $2 — 
Grabošaitė G., Grabošas Leonar
das, Meškauskas E., Giedraitis 
Vytas ir Jokubilius Silvestras; 
$1 — Ozelis Vytautas.

Vai d’or, Que, Gedvilą Pranas 
ir Kovulskis Kazys priėmė Ka
nados pilietybę, kartu gavo do
kumentus. Šiais metais jie žada 
per vasaros atostogas aplankyti 
savo pažįstamus JAV. J. C.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Bloor - Alhambra, įmokėti $4.000, atskiras, mūrinis namas, 6 komb., ap
šildytas žaidimų kambarys rūsy, vandens Šildymas. Reikalingas dekoravimo. Vie
ta garožui. Kaina $12.500

Willowdole, įmokėti $2.500, 6 komb. per 2 augštus, plytų nomas, 2 virtu
vės, air condition šildymas, privatus įvažiavimas, naujos nemos. Kaina $14.000.

$3.500 įmokėti, Indian Rd. - Gorden Avc., pusiau atskiros, plytų nomas, 
vond. - alyva Šildomas, 7 ncrercin. komborioi per 3 ougštus, nėra garažo, 
atviri 2 morgičiai. Kaina $14.500.

Gorden - Ronccsvolles, $5.000 įmokėti, atskiros plytų narnos, 7 kombor. 
per 2 ougštus, vandeniu - olyvo šildomos, 2 virtuvės. Baldnse I atviros margi
ems 10-čiai metų

Service Station sklypas, lietuvių gyvenam 
►ampinis sklypas, Zone C2V1, galimo statyti 
$35.000

Naujų mašinų ir sunkvežimių

.1 i

e CHRYSLER — PLYMOUTH — FARGO

HUDDLESTON MOTORS CO. LIMITED
2803 DUNDAS STREET W. (prie KEELE) 

TEL. MU. 8333
Puikus garažas, atliekami visi remonto datbai.

Lietuvių kalboje visas informacijas suteiks kvalifikuotas auto 
mechanikas BRONIUS ZOLPYS.

L GARBĖMS
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vakarai* HU. 9-1343.

Virai* tarto pirkimo ar pardavimo reikalais kreipkitės vH nurodyta adraaa.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

k

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 DUNDAS STW. Tel: LA-9547
J. Beržinskas.


