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Betliejaus žvaigždė 
teveda mus į Laisvės pergalę

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų: 
pavergtoj Lietuvoj, Sibiro tremty 

laisvajam pasauly!

Dabarties raktasEinant gruodžiui į galą, mūsų miestuose - miesteliuose - kaimuose kyla sujudimas. Parduotuvės prisipildo prekių, žiūrovų bei pirkėjų, paštai užverčiami laiškais bei atvirukais, laikraščių puslapiai pagausėja, virtuvėje atsiranda “ekstra” darbų ir tt. Visi pajunta nekasdieninę nuotaiką, dvelkiančią džiaugsmu, kuris, tarytum srovė, pasiekia plačiuosius pasaulio kraštus. Daugumas žino, kad tai Kalėdos, kurias reikia švęsti linksmai, rėksmingai, o kartais ir pelningai, bet nedaug kas klausia savo širdy viso to sujudimo prasmės, neieško keliamo džiaugsmo priežasties. Jei į visą tą išorinį sujudimą bei komercinį klegesį pažvelgtų prašalaitis, niekad nematęs mūsų papročių, neabejotinai padarytų išvadą, kad tuo būdu minimas koks nors profaninis įvykis — rinkimų laimėjimas ar pan. Kad tai didžioji krikščionybės šventė — Išganytojo gimimas, iš išorinių ženklų nelabai tematyti. Net daugybė atvirukų, skirtų pareikšti krikščioniškus linkėjimus bei sveikinimus, liko taip suprofanintos, kad jes su Kristaus gimimu neturi nieko bendro. Perkantieji tokias atvirutes rodo ne tik savo nutolimą nuo krikščioniškosios minties, bet ir skatina leidėjus gaminti vis daugiau tokio pobūdžio atviručių. Gal jos pirkėjams atrodo artimesnės, mažiau “šventos”, bet jos liudija, kad iš krikš
čioniškos šventės teliko nieko nebesakantis kiautas, tuščias pa
protys. Su tokiais gi papročiais mes gyvenimo nepaveiksime ir- prieš naujaį kylančias id^as neatsilaikysime.

Iš savo ilgesio pilnos pastogės 
Tavęs jieškoti, Kristau išeinu — 
Man sakė, kad guli sušalęs, nuogas 
Tvartelyje, išklotame šienu.

Nesuprantu, kaip Tu gali kentėti šaltį, 
Jei vėją, speigą ir pūgas valdai, 
Bet aš ugnelei kibirkšties einu išskelti 
Per žemę pasipuošusią baltai.

Tavęs tvartelyje nesušildys mėnesiena, 
Ir apšarmojusios eglaitės nepaguos — 
Drebėsi mano pavergtoj tėvynėje ant šieno 
Nuo šiaurės vėjo, speigo ir pūgos.

Spragės pastogėje ledinės žvakės — 
Bus vėpūtiniai, bus gili žiema...
Ir viskas pildysis, ką motina pasakė, 
Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.

Man gaila, kad gulir/ ’ęs, nuogas 
Tvartelyje išklotame šienu — 
Iš savo ilgesio pilnos pastogės 
Tavęs? jieškoti, Kristau, išeinu.

Kanadiškos Kalėdos
\ -(d. Sc.) Jūs, pasakysite, kad tai yra skirtingos Kfej’ędos nuo tų, kurios švenčiamos jūsų tėvynėj j e. Bet vistik Kalėdos. Ir visi krikščionių tikėjimo žmonės kreipia savo mintis šia proga savo ■vidun. v\-jasi daugybė srovių srovelių, tačiau, didžiajame front? stovi iš- * sjrikiavę: iš -vidnos pusės organizuota bedievybė, vadovaujama sovietinio komunizmo, iš antros — krikščionybė, jungianti savyje daugelį elementų. Komunistinėj pusėj yra krikščioniškų elementų; krikščionybės pusėj — bedieviškų. Kuri pusė taps dabarties laimėtoja, parodys gal ir nelabai tolima ateitis. Komunistiniai vadai jau dabar tvirtina, kad 20 šimtmetis esąs jų šimtmetis ir kad iš dabarties idėjinio ir net karinio susidūrimo jie išeisią laimėtojai jau vien dėlto, kad komunizmo kovotojai sugebą pakelti didesnių aukų. ■xKrikščionybė, kaip idėjinė - dvasinė jėga, yra pakėlusi jau ne vieną susidūrimą ir ilgainiui ji iškels Betlėjaus žvaigždę virš komunistinės — raudonosios, bet josios nuostoliai gali būti labai dideli. Dabarties susidūrime didieji politiniai vairuotojai ypač iškelia atominio sunaikinimo grėsmę, bet nekartą užmiršta idėjinę grėsmę. Vakaruose vis daugiau įsigali beidėjinis, buržuazi

nis žmogaus tipas, kuris neturi kam aukotis ir išviso nemoka pa
kelti aukos. Vadinamasis “American way of life” ir yra šios rūšies šūkis, dėl kurio niekas savo kraujo nelies, o doleris aukos neatstos. Ši beidėjiškumo grėsmė yra silpnoji vieta krikščionybės atstovaujamoj pusėj. Tai savos rūšies penktoji kolona, kuri gali sugriauti daugiau nei hidroatominė bomba ir atidaryti priešui vartus anksčiau nei jis griebsis visa naikinančio ginklo. Tai be
ldė jinei, savo , esme antikrikščioniškai, grėsmei atsverti reikia 
šviečiančio idealo, kuriam aukotųsi Vakarų pasaulio žmonės. Netenka laukti, kad jį iškeltų įvairios teorijos, ypač nihilistinės. Vienintelis toks idealas, kuris gali būti iš naujo pateiktas — tai Dievažmogis Kristus, kurį simbolizuoja Betlėj aus žvaigždė. Tai 
vienintelis -dabarties raktas, kuris gali atidaryti duris į laisvojo 
pasaulio pergalę. Iš jo mokyklos išėję kovotojai mokės aukotis, nes matys už ką, Jo įkvėpiami žmonės nepabūgs žygiuoti, nes žinos kur. Tuo būdu vėl galės iškilti anas nuostabusis pergalės ženklas — “in hoc signo vinces” — šiuo ženklu nugalėsi.

K. Pr. Gaidamavičius.

LEIDO LANKYTI BETLĖJUBetlėjfcus sritis šiuo metu yra valdoma Jordano - arabų valstybės. Kadangi Izraelis su Jordanu tebėra karo paddėtyje, tų sričių lankymas yra gerokai apsunkintas. Kristaus gimimo šventės proga Izraelio ir Jordano vyriausybės sutarė palengvintom sąlygom įsileisti tikinčiuosius lankyti jiems brangias vietas. Katalikai galės vykti iš Izraelio sričių Betlėjun penktadienį ir ten pasilikti per Kalėdų šventes — 3 dienas. Ortodoksams, kurie švenčia Kr. gimimą 13 d. vėliau, leista pereiti demarkacijos liniją sausio 6 d., o armėnų katalikams — sausio 18 d. Maldininkams leista atsinešti tik vieną jordanišką dinarą kelionės iš
laidoms. -

IZRAELIS ATSTATYS 
, DIEVNAMIUS

Per karą tarp izraelitų ir ara
bų smarkiai nukentėjo katalikų 
dievnamiai bei įstaigos. Pasira
šius paliaubas 1948 m. katalikų 
vyskupai kreipėsi į Izraelio vy
riausybę, nurodydami padary
tus nuostolius ir prašydami juos 
atlyginti. Po ilgoko delsimo ir 
svarstymo vyriausybė sutiko jų 
prašymą patenkinti ir atlyginti 

visus nurodytus nuostolius. Apie tai pranešė popiežiaus nuncijus Izraelyje kartu pareikšdamas pasitenkinimą.
PREKYBA KALĖDŲ 

EGLUTĖMIS(C.Sc.) Šiaurinėje Amerikoje Kalėdų emblema per šimtmečius yra buvusi visad žaliuojanti eglutė, nors pati idėja yra įvežta iš šiaurinės Europos.O Kanadoje kalėdinių eglučių verslas labai išaugo. Bet tik neseniai jis išsispeciaizavo, ko pasėkoje kiekvienais metais mes išauginame daugiau gerų eglučių.Kalėdinių eglučių ūkiai yra išsivystę iš miškų atželdinimo daigynų ir tuščios žemės plotuose daugiausiai yra susispietę Ontario centrinėje ir šiaurinėje dalyje, o taip pat pajūrio provincijose.Kanada dabar kasmet eksportuoja į JAV maždaug 10 milijonų kalėdinių eglučių, kai 1945 m. eksportavo vos 8 milijonus. Lau-
re
pa-

kiama, kad per šias Kalėdas eg- kad esąs sutikęs Jus. Tad besiar- 
lutės kaina svyruos nuo $1 iki $4. tinant kalėdų Šventėms ir Nau- 

Apskritai, Kalędų eglutė yra jiems Metams noriu palinkėti 
senos kilmės — siekia bene 16 š. 'jums-visko geriausio. Tetos Mar

Kristaus gimimas.

B Sveikinimas
NELĖ MAZALAITĖKoridoriaus blankioje švieso- celės Kęstutis ir Gediminas je, ką tiktai grįžęs iš darbo žmo- siunčia Jums taipgi nuoširdžius gus atsirakino savo pašto dėžu- sveikinimus”.tę. Vienas laikraštis neįtilpęs vidun riogsojo, kaip girtas atsirė- \ laišką iš naujo. Ir dar kartą. Ir męs tvoros — pagalvojo žmogus, j dar kartą. Paskui ėmė ir susijuokė. i’---- J—--i- J—-Abejingai išsiėmė jis kelis laiškus, didelius ir išsipūtusius šven tinius sveikinimus, gi vienas buvo visai prisiplojęs prie dėžutės sienos, žmogus vos nenusilaužė

Kazys Sėlenis pradėjo skaitytisavo kumščiu daužyti durų kraštą. Paskui susiėmė abiem rankomis už galvos — viskas ką nešėsi nukrito žemyn, tiktai ne laiškas, tas buvo priaugęs į jo pirštus, tarsi, ir gimė su šituo pilku po-nago atkabindamas jį, ir susi- j pierium.keikė. į Paskui staiga jį apėmė nuo-Ir tada atsirėmęs į sieną, nes I vargis ir vaikiškas džiaugsmas, po juo lingavo žemė, kaip liūnas, ir dėžutės metalas degino jo ranką.Kai po kelių minučių jis pradėjo lipti augštyn į savo kambarį, jis šoko po kelis laiptus iš karto, nes buvo atjaunėjęs dešimt metų. Ir tuojaus vos galėjo pakelti kojas, nes ir vienas laiptas atrodė peraugštas — jis buvo pasenęs daugiau negu žmogus pajėgia. Ir jo rankos virpėjo taip, kad laiškai, kuriuos laikė pirštais, spurdėjo, lyg paukščiai besiveržią išskristi. Ypač vienas. O gal čia buvo ne popierius — gal būt, jis nešė akmenis, kuriais turėjo pasistatyti pats sau kelią — į kur?Vos tiktai buvo atidaręs savo duris ir uždegęs šviesą, net pasitraukdamas nuo durų, atplėšė laišką:“Gerbiamas kaimyne, mano dėdė gavo laišką iš žįstamo. kuriame užsimenama,

Nepaleisdamas laiško jis pradėjo nusivalkstyti, užsidegė šviesą ant stalelio, nuėjo praustis, ir tada laišką užsikišo už marškinių, paskui persivilko šventiškais drabužiais, susišukavo ir atsisėdęs, kaip maldaknygę, pasidėjo prieš save laišką. Ir dabar vertė iį pats sau: vieta iš kurios atėjo laiškas nebuvo jo tėviškė, bet jis tikrai buvo turėjęs kaimyną tokiu vardu, kaip pasirašytas laiškas, jo dukterį Marcelę buvo vedęs. ir per nelaimę ją palikęs Lietuvoje. Ir savo sūnus — Kęstutį ir Gediminą. Jie gyvena. Čia yra jos rankos raštas, užteko vieno trumpo pažvelgimo, kad būtų ištiktas. Jiė rašo — užtenka keliolikos žodžių,, kad būtų nuramintas.Užtenka? ♦- Ne! Ne! Ne! — dabar 'jis nesiblaškė, bet buvo dar blogiau, kad negali, kad yra sustingęs,- tarytum apipiltas vandeniu ir paliktas speige sušalti. Kaip gali užtekti tiek, kiek žino? Negalima sužeistam tiktai praverti vietą, kur įsmigo kulka ir neišimti jos. Jie gyvena—kar

tojo sau, bet tai neramino — kaip? Ką ji dirba, jo žmona, kokios jos mintys, kokia jos širdis, ko mokosi jo vaikai, ką valgo jie, ar priklauso jie visi jam? kur jie?Jis paėmė voką ir pažvelgė į vidų: negali būti, kad čia tetilpo tiktai tiek žodžių, iš tokios tolumos, kad keliautų toks mažas laiškas. Kaip elgeta, kuriam nebuvo duota pakankamai, kad numalšintų badą. Ar nėra kokių slaptų ženklų? Ar nėra čia pabučiavimo? Ar nėra įkvėpuota čia atodūsis.? Ar neįkrito ašara? — Vokas buvo prastas, kaip ir popierius, jis buvo tuščias — bet žmogus negalėjo tikėti, jis kilojo rankose, ir juto sunkumą, tarytum ten buvo sudėta jo namų plytos, karstai ir nepasakyti grasinimai. Jis krūptelėjo nuo to jutimo ir nuleido ranką su voku ant stalo, ir akimirkai vokas per- sišvietė prieš lempą: kažinkas buvo jame! Sėlenis pakilo ir netvirtais pirštais atsargiai praplėtė voką, apvertė ir ant staltiesės iškratė. Iškrito mažas sausas eglės spyglys.Žmogus pasirėmė galvą ant rankų ir žiūrėjo į spyglį, tokį mažą, jog jo nepastebėjo jokia cenzūra, arba ir pamačius neprašalino, gal būt, net prasijuokė koks rusas pažvelgęs! — Ir (Nukelta į 6 psl.)
ŠV. KALĖDŲ PROGA SVEIKINAME VLIKą, DIPLOMATINĮ KOR
PUSĄ, ALTą, BALFą, LL KOMITETĄ, VISO PASAULIO LB KRAŠ
TŲ VALDYBAS, KLB APYLINKIŲ VALDYBAS, VISAS LIETUVIŠ
KAS ORGANIZACIJAS BEI VISUS LIETUVIUS ŠIAPUS IR ANAPUS 
GELEŽINĖS UŽDANGOS IR LINKIME DARNIAM SUTARIME SIEK
TI AUGŠČIAUSIO TIKSLO - TĖVYNĖS IŠLAISVINIMO.

KLB Krašto Valdyba.

Giotto

jaučiais vaizda^^suf nžgfškais kvapsniais įf 
■ žvilgsniais^ Su juokais ir muzika, ^fskariioin^: vaišėmis ir blizgančiomis dOvandn^.TBef buvę ir kartesnių Kalėdų. Ir tai tūkstančiams, kurie pribuvo į šią šalį, plačią ir draugišką: tai Kalėdos koncentracinėse stovyklose; Kalėdos jas palydint badui ir šalčiui; Kalėdos su baime ir mirtimi.Palaimintos yra Kalėdos Kanadoje, nes mūsų . likimas nėra surištas su baime. Gal daugeliui jos gali pasirodyti ir keistos, kai kam ir barbariškos su jų įkyria komercija ir begėdišku šventimu, bet tai yra vistik Kalėdos laisvų žmo-. nių, kur pasibeldimas vakare prie durų gali’ reikšti tik vaiko su laikraščiais atėjimą arba pavėlavusį duonos pristatinėtoją, bet jokiu būdu nei slaptosios policijos atstovus. Tai yra laisvųjų- žmonių Kalėdos su įvairių tautų papročiais, ku-1 rie pinasi su mūsiškiais. •Tai yra linksmos nuotaikingos Kalėdos dau-giau kaip dvylikoj visai skirtin-*------gų provincijų: pradedant nuo Newfoundland© krantų, kurių uolos pridengtos rūkais; senojo Quebec© su spalvingais kaimais, su giliu sniegu ir rogių skambalais; Ontario dideliais triukšmingais ir ne visai švariais miestais;' Vakarų sniegu padengtomis prerijomis ir jų vienatve, kur dūmai iš kaminų kyla stačiai link tylių žydrių mėlynių; Britų Ko-

KALĖDINIAI LIGONIŲ ŽENKLIUKAI(C.Sc.) National Sanitarium Association neseniai pasirodžiusios apžvalgos rodo, kad kiekvienas penktas kanadietis yra apkrėstas džiovos bacilomis. Jos gyvena jo plaučiuose, nors labai mažai kas iš šių asmenų žino apie savo apkrėtimą, ir nors dauguma pragyvens savo normalų gyvenimą be aktyvaus ligos pasireiškimo, bet vistik yra tiesa, kad kiekvienas apkrėstas asmuo yra kandidatas džiovos ligai.National Sanitarium Association kiekvienais metais prieš Kalėdas praveda rinkliavas sukelti reikalingus piniginius fondus, įgalinančius vesti džiovos tyrinėjimus. Ženkliukai yra siun čiami į kiekvienus namus. Draugijos tikslas yra įtikinti kiekvieną ir kartu padėti padaryti tyrimus šios ligos atžvilgiu, ir su- 

lumbijos kalnų granitų bokštais vėjo glamonėjamų; ir Van-! cauverio salos visada žaliomis pievomis. Kanadiškos Kalėdos turi daug ir įvairių atspindžių. 2Laisvos ir laimingos Kalėdos yra tiek brangus palikimas mū% sų kraštui, kiek jis ištikrųjų prP mena kas yra Kalėdos savo esmėje. ;Laimingų Kalėdų švenčių!
teikti nemokamai kiekvienam rentgeno peršvietimus.Tuberkulino bandymas yra labai paprastas lengvai atliekamas kiekvienoje gydytojo kabinete arba klinikose ir tuojau parodantis ar tiriamasis turi bacilų ar ne.Daugi j a jau yra rentgeno spinduliais peršvietusi daugiau kaip 2.250.000 asmenų. Iš jų pasirodė 150.000 krūtinės nenormalumų, 4.800 asmenų pasiųsta sanatori- jon, ir 900 asmenų turėjo ant plaučių navikus.Kanadoje praeitais metais buvo 10.000 džiovos susirgimų ir nuo šios ligos mirė 1.582 asm. 'Kalėdiniai ženkliukai buvę parduoti pirmą kartą Danijoj prieš 50 metų. Dabar jie parduodami 75 kraštuose, skirti kovai su džiovos plitimu.



HETIIBIU DRABUŽIŲ
Vienas senas “Liaudies Balso” 

Skaitytojas ir komunistinių idė
jų sekėjas parašė laišką broliui, 
•kurs gyvena bolševikų paverg
toje Lietuvoje, ir prašė atsiųsti 
savo fotografiją. Pagal “Liau
dies Balso” aprašymą, gyveni- 

.mas dabartinėje Lietuvoje yra 
labai geras. Jis tikėjosi pamatyti 

..savo brolį fotografijoje apvaliu 
veidu, gera eilute ir raudonu 
•kaklaraiščiu.

.„.Po kiek laliko gauna iš brolio 
•laišką, bet be fotografijos. Brolis 
.laišką pradeda jau visiems žino
mu trafaretu. “Mes čia gyvena- 

-me labai gerai”. Toliau rašo ki- 
’tas naujienas ir pabaigoje pri- 
■ deda: “Fotografi  j os neprisiun- 
_čiu, nes neturiu drabužių ir ne- 
-galiu nusifotografuoti. Jei turi 
■kokį nudėvėtą kostiumą, at
siųsk ...”

••• Tai buvo tarsi smūgis kūju į 
galvą tam komunizmo garbin
tojui. Jis negalėjo susigaudyti, 
.kad brolis pradžioje rašo, jog gy
vena labai gerai, o pabaigoje 
•prašo nors . nudėvėtų drabužių. 
.To jis niekados neprašydavo 
anais laikais, kai Lietuva buvo 
nepriklausoma valstybė.

Brolis lieka broliu. Jis greitai 
-paruošė siuntinėlį. Dėžutėn įdė- 
jo. savo seną eilutę, dvi poras pa
dėvėtų batų ir du nudėvėtus 
kaklaraiščius. Siuntinėlį nunešė 
į paštą ir išsiuntė. Kaimynai jam 
buvo patarę siųsti per tam tiks- 
lui susidariusias bendroves, ap
mokant iš anksto muitą. Bet jis 
— ne. Jis nusistatęs prieš kapi
talistus ir neduos jiems uždirb
ti.-Jei reikės, tuos kelis rublius 
muito užmokės pats brolis.
—Po keletos savaičių, gauna iš 
brolio laišką. Tas dėkoja už siun
tinėlį ir primena, kad gautą siun 
linelį jam buvo labai sunku iš
pirkti, nes muito tekę sumokėti 
septyniolika šimtų rublių ($425),

Ši naujiena tam komunizmo 
garbintojui buvo dar didesnis 
netikėtumas ir dar labiau suvir
pino jo komunistinio tikėjimo 
pagrindus. -

Jis skubiai paruošė naują dra
bužių siuntinėlį ir vėl pasiuntė 
broliui jau per siuntimo bėnd- 
rovę, iš anksto apmokėdamas 
muitą.

Komunistinių idėjų sekėjui 
staiga persilaužti yra sunku, 
nors ir po tokių pamokų. Jis ir 
toliau skaito “Liaudies Balsą”. 
Bet, kai randa- straipsnelį, kuria
me aprašomas geras gyvenimas 
dabartinėje Lietuvoje, spiauna į 
to straipsnelio antraštę ir sklei
džia laikraštį toliau. J-.J1

į gauna tr^^ublius, tai išeitų,;kad 

kolchozminkas turi atiduoti sa- 
vbi.dvįfejų metų piniginį uždarbį. 
Brolis rašo, kad vieną kaklaraiš- 
tLpardavęs už 100 rublių.

už tą 12X17 del vertės siuntinėlį;

Grėsmingos išvakarės
PERSVARA (Pabaiga)

Kinijoje, o ypač Mandžiūrijo- 
je, rusas patapo “Didžiuoju Bro
liu”, kuris taria paskutinį spren
džiamą žodį. Komunistinė dokt
rina, aklai sekant gerą ir blogą 
patirtį Rusijoje, jau per pasta
ruosius šešerius metus apėmė 
nemažus sluogsnius. Kinija, nors 
nepaprastai atsilikusi sunkiosios 
pramonės ir apsiginklavimo sri
tyse, rytoj gali tarti savo žodį 
rikiuojant jų milijoninę armiją. 
Kinams neįsikišus, Korėjos klau
simas būtų buvęs kitaip išspręs
tas. Jiems neremiant, vargu ko- 
munstai būtų įsigalėję Indokini
joje, iš kurios jie yra užsimoję 
toliau žengti. Laos, Kambodža, 
Siamas ir Burma apimtos •'bai
mės ir laukia paramos ne tiek iš 
laisvojo, bet komunistinio pa
saulio.

Nikita ir Nikolaj neveltui ‘pa
tapo piligrimais didžiosiose Azi
jos erdvėse, jie triumfališkai 
juvo sutikti apyraudonoje Čal- 

ėuttdje — 2 mil. žiūrovų juos

automatiškai turėtų 'pasisakyti 
prieš komunistų režimo valsty- 
bines tendencijas. Jau vien šiais 
sumetimais vargu galima tikėtis, 
kad Maskvos šios rūšies takti
niai ėjimai galėtų turėti nors 
kokį pasisekimą. Tuo tarpu Va
tikanas kaip tik ėfnėsi priešingų 
žygių įtraukdamas į indeksą 'ko- 
rriuriištams simpatizuojančių ti
kinčiųjų raštus ar tokį bendra
darbiavimą skatinančius leidi
nius.

Todėl ir į visus šios rūšies “pa- 
siskardeninimus” 'tenka žiūrėti 
daugiau kaip į bolševikų 'propa
gandinius manevrus ■ ir norą “pa- 
zondutoti dirvą*’, kurią jie taip 
pat galėtų išnaudoti savo sustip
rintai komunistinei propagan
dai. Iš tikro negali būti jokio re
alaus bendradarbiavimo tarp 
bedieviško kotriuriižino ir nuošir
džiai religinių žmonių.

Vokiečių spaudoje vėl rodosi 
•žinių, kad Sovietai gali mėginti 
užmegzti su Vatikanu kontaktą 
ir sudaryti Rytinio bloko kraš
tuose net ir konkordatus. To
kius konkordatus teoriškai galė
tu sudaryti Vatikanas su Lenki
jos, Vengrijos ir Lietuvos bei 
Čekoslovakijos kom. vyriausy
bėmis, kaip anksčiau yra suda
ręs su fašistų Italija, nacine Vo
kietija ir pan.

Sovietams rūpi tuo būdu pa
siekti tris uždavinius: 1. sustip
rinti neutralistines tendencijas 
tuose kraštuose, ypač Prancūzi
joje ir Italijoje, kur katalikų par 
tijų Įtaka jaučiama labai stipri; 
2. Rytų Europoje tuo būdu -su
silpninti ūkininkų ir valstiečių 
masių pasipriešinimą kbmufiisti- 
niam režimui; 3. Vatikano ir JA 
V-bių santykius kiek atšaldyti. 
Tačiau praktiškai tokie galimu
mai neatrodo realūs. Juk suda
rius konkordatus, reikėtų leisti , ._ K > > ;

I — Varšifva. — Čioriykštis ra
dijas paskelbė, kad Lenkijoje 
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da pasiekia kiekvieną užkampį.
KOMUNISTINĖ 
Propaganda 
Praėjusių metų vasarą komu- 

■ nistinė Rusija pirmavo propa
gandoje. JAV, žiūrint radijo sa
vaitinio valandų skaičiaus, bu
vo septintoji iš eilės. Komunis
tinis pasaulis kasmet skiria 3 
bil. dol. vien propagandai. Pa
pildomos sumos propagandai 
buvo paskirtos: Prancūzijai $150 
mil., Italijai $40 mil., vakarinei 
Vokietijai $30 mil ir Indijai $24 
milijonai.

Milžiniškos sumos, milžiniš
kas personalas tarnauja didžia
jam melui. Vakariečių propa
ganda, kai jų vedamoji užsienio 
politika nuolat svyruoja, toli, 
nepajėgi net tinkamai atsikirs
ti Maskvos vadovaujamai propa
gandai. Maskviškiai pasirodė esą 
žymiai lankstesni ^prisitaikyti 
vietos sąlygoms. Nors emėrikfe- 
čiai atsisakė'vadiiHBhos standar
tizuotos 'propagandos, visiems 
kraštams vienodos, tačiau ir 
šiandieną ji 'nepasižymi prisitai- 
kymu vietos sąlygoms. Ameri
kiečiai yra 'blogi vaidylos įsi
jausti į:pavergtų tautų padėtį ir 
jas tinkamai suprasti. Jie neju
čiomis Įsiterpia šavo .padėties 

rpavaiždaviinu ir turirnos civili
zacijos ’iškėliinu. -Gera (paverg
toms tautoms žinoti apie ameri-

sveikino. Nei vierias valdovas ne
sulaukė tokio triumfo, kaip me
chanikas NiMita, kuris patapo 
komunistinio pašaulio meistru. 
Tarkime, kad minios plyšavi
lnas yra apgaulingas, tačiau jis 
bus neabejotinai panaudotas su
stiprinti pasaulio komunistinę 
satrapiją. Jis juos palydės į Bur- 
mą ir Afganistaną, o grįžus Mas
kvoje kurį metą nebus pamirš
tas.

Maskva gerai paruoštu smū
giu sukėlė nerimą Viduržemio 
jūros pakrančiuose ir Grabų pa
saulyje. Tenykščiai įvykiai yra 
•pačiame įsibėgėjime. Niekas ne
gali šiandieną tiksliai pasakyti, 
kur jie sustos. Istorinė Rusija 
siekusi įsigalėti Dardaneluose, 
nūdieną akimi moja' į Suešą ir 
Gibraltarą. ’Ginčai iškyla tarp 
vakariečių dėl Kipro ir Tzraėlio- 
arabų santykių. Visierns aišku, 

fkad ten komunistai agentai -pa
laiko nuolatinį žaizdrą, kuris - ga
li būti panaudotas vakariečiams 
nusilpriiriti.

Nerimo apimtuose kraštuose 
naudojamos įvairios i-prięlnbnės 
komunizmui įsigalėti. Maskva 
pastoviai veikia politiškai. Nors 
ir rilėnkomis -ūkiškdhiis ?pHemo- 
nėrriis -žada Sukurti -gerbūvį ne
utraliuose” kraštuose. Jos agen
tai sprogdina tautas iš vidaus -kiečių gėribūvį, tačiau būtų žy- 
'paremiarit Kipro maciorialistuš miai ;frifeiiau patirti -kas ištikro 
ar Maroko, Tuniso, Alžyro ir nėt daroma bent :klek jų vergiją'dil- 
Libijos tautinį sąjūdį. Kai gar-|dyti. :Iki -šio meto -amerikiečiai 
šiai skelbiama “komunistinė ‘yra lyg aktoriai, -'kurie -stėngiasi 
taika”, komunistinė pr6pagan- [rie:vaidinamąjį, bėt savo charak-

midi ;fnreliau patirti -kas ištikro 
daroma bent kiek jų vergiją dil-

terį iškelti. Tokia jų laikysena, 
idėjų nesugretinimas su tikro
ve, didelis biurokratiškumas, su
stingimas, nelemtas eksperimen
tavimas, personalo apgailėtinas 
parinkimas^ krypčių sumaišy
mas ir neganėtinas atsargumas, 
vadinamą tiesos propagandą da
ro kažkuo sustingusiu, neįtiki
nančiu.

Numanu, kad vien propagan
da negali ko ypatingo atsiekti, 
kai Užsienio politika savais vin
giais eina ir nesutampa su pra
dais, kurie anksčiau beatožiūriš- 
kai per radiją buvo skelbti.

Komunistiniai kraštai ir jų pa
taikūnai vis dažniau naudoja ki
tus būdus savo propagandai su
stiprinti. Praėjusiais metais Mas 
kvoje lankėsi 683 delegacijos iš 
kitų kraštų, o 363 komunistinės 
delegacijos buvo svetur pasiųs
tos. Reikia tiesiog nustebti pa
siskaičius kaikurių JAV kongre
so atstovų ir senatorių praneši
mus, nors jie mažai ką tematė ir 
visai nesusipažino su pavergtų 
tautų padėtimi. Nėra ko ir kal
bėti apie komunistų ar saloni
nių komunistų nuotaikas, kai 
įsirėžę dėstė saviems tautie
čiams apie rusų laimėjimus. Va
karietiškų delegacijų ignoran- 
tiškumą kiek pataisė ilgiau Ru
sijoje pabuvę žurnalistai, kai 
grįžę turėjo progos laisvai pasi
sakyti apie gyvenimą Rusijoje.

Komunistinė Rusija naudoja 
ir ūkines priemones, prekybos 
sutartis, įmonių statymą jai pa
lankiai nusiteikusiuose kraštuo
se. Neretais atvejais ji pasiūlo 
ūkišką talkininkavimą, kurio už
davinys sustiprinti Maskvos įta
ką pvz. Kinijoje, Indijoje, Afga
nistane, Libane, Egipte ir kitur. 
Ūkiškas talkininkavimas susie-

metu

I
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visiškai laisvai pasireikšti jkūL 
tui, religiniam auklėjimui, leis
tilaisvą kąt^Įiki^ gudą,(dvasi-:

statyti katalikų dvasinę nierar- 
chiją, o bažnyčioms — rinkti au
kas bažnytiniams reikalams ir tt.

Kadangi Katalikų Bažnyčios 
skelbiama tiesa yra visai kitokia 
negu komunistų “tiesa”, tai ji

•(Tęsinys iš pr. numerio)
KARAS SU MĄ^CVA

iiius, Ir did:....buvo įtraukta Lenkų.-;Kai sukilę 
beriti Egiptui pažadėtus ginklus. Ukrainoj kazokai kelis kartus 
Manoma, jie bus pristatyti Kai- buvo sumušti, jie pagalbos ieš-

— Vašingtonas. —4 čia ^gaūto ;̂ 
mis žiniomis, soyiėtai skuba ga--

re už 30 dienų. Dar nepaaiškėjo, 
ar JAV teiks ginklų ^Izraeliui.

Gyvenimas Kanadoje

j.

2.

PRAŠYKITE BRADING'S /torioma BREOING'S/

to get in touch 
with Settlement 
Officer, Immi
gration Branch,

3. Jis žino, kurios vyriausybės 
įstaigos gali jums padėti, gauti 
paskolos žemės ūkiui, ūkio page
rinimui ir pan.

Išsikirpkite šį skelbimą. Nusineškite pošto įstaigon

Pastaba: žodžiai Ohglų kolboje Skirti jūsų pošto viršininkui.

♦Jūsų SETTLEMENT OFFICER'S odresos yra: 
Immigration Branch, Government of Canada 
viename iš šių — jums ARTIMIAUSIAME — 
miestų: Halifax, Quebec, Montreal, Toronto, 
Lndon, Ottawa, Winnipeg, Regina, Edmonton, 
Vancouver. Jūs turite teisę į šį pafariiavitną, 
todėl neabejokite ir KREIPKITtS!

RAJMNGS
BRADU4G TlfcWteitrCS LtMlTCD

Ottawa • Windsor . MoMtitil •

Kaip įsigyti prekybą (arba akį)
PIRMA — Yra naudinga padirbėti 
jūsų pasirinktame versle arba ūky
je, kol gerai susipažinsite su gyveni
mu Kanadoje.
ANTRA — Nepasirašykite jokių do
kumentų ir nesudarykite jokių sutar
čių paskubomis. Klauskite jums arti
miausioje imigracijos SETTLEMENT 
OFFICER* patarimo.
Jūsų SETTLEMENT OFFICER* gali 
jums padėti...

1. Jis žino arba jis gali paieškoti ge
resnių progų verslui jūsų gyven
vietėje, kokie bizniai ar ūkiai pa
siūlyti pardavimui, jų vertė, ge
riausias išsimokėjimo sąlygas ir 
tt. •
Jis gali jus pristatyti vietos val
džios organams.

SPAUSDINA, NORINT PAGELBSTI JUMS PILNAI NAUDOTIS KANADOS GYVENIMU . . .

4. Jis jums gali nurodyti tinkamą 
advokatą (jei gyvenate Quebeco 
provincijoje — notarą), kuris 
jums parūpins atitinkamus do
kumentus, kurie apsaugos visas 
jūsų teises. Ši tarnyba gali jums 

padėti išvengti nemalonumų ir 
sutaupyti pinigų.

kojo pas totorius bei turkus, o 
pagaliau pasidavė Maskvos caro 
globai. Maskva tada pasiuntė 
kariuomenę ne tik į Ukrainą 
prieš Lenkiją, bet ir į Lietuvą. 
Ji nujautė, kad tai bus proga at
siimti Smolenską, prarastą T611 
metais.

■Žygį i Lietuvą Maskva pradė
jo 1654 m. ir dar tais pačiais me
tais užėmė ir Smolenską ir Vi
tebską šu ’Polocku, ir Mogilevą 
su Mozyriu, ir visą kraštą ana
pus Dauguvos Berezinos linijos. 
O Lietuvoje tuo tarpu vyko het- 
monų peštynės ir didžiojo het- 
mono kovos su didžiuoju kuni
gaikščiu. Kariuomenės, kuri ga
lėtų stoti į kautynes su milžiniš
ka caro Aleksiejaus armija, ne
buvo. Dar tais pačiais 1654 m. 
caras -būtų pasiekęs ir Vilnių, 
bet jį sulaikė Smolensko tvirto
vės mūrai, kuriems įveikti turė
jo paskirti net 4 mėnesius. Tuo 
tarpu užslinko žiema. Žiemoti 
caro armijos sustojo anapus mi
nėtos linijos.

Tiesa’, po Gardino pasitarimų 
abu Lietuvos hetmonai 1654 m 
pabaigoje buvo išžygiavę į Gu
diją bandyti pastumti caro ka
riuomenę atgal, tačiau jų jėgos 
buvo per silpnos, ypač kai abu 
darniai neveikė. Gegužės mėn 
išvykdami į seimą jie savo ka
riuomenės stovyklas paliko prie 
Minsko.

Hetmonams esant Varšuvoje 
trys didžiulės caro armijos ėmė 
nesulaikomai veržtis Vilniaus 
kryptiirii. Nuo Smolensko ėjo 
Českaskio armija, prie kurios 
buvo ir pats caras, nuo Polocko 
ėjo Šeremetjevo armija, o nuo 
S. Bychovo — Zolotarenkos ka
zokai. Seimas, tiesa, buvo nu
taręs kariuomenės skaičių padi
dinti, buvo paskyręs tam ir di
delius mokesčius, tačiau jau bu
vo per vėlu. Anksčiau negu atė
jo mokesčių sumokėjimo termi
nas, caro armijos pasiekė Vilnių.

Sostinės ginti jėgų nebuvo. 
Hetmonai riejosi, tad ir esamoji 
kariuomenė tikslingai negalėjo 
būti panaudota. Gonsievskis iki 
pat Vilniaus puolimo sėdėjo 
Varšuvoje, stropiai remdamas 
Varšuvos dvaro akcyą .prieš Rad 
Vilą, kuris tuo pat metu Vilniu
je konferavo su bajorija ir sena
toriais, ieškodamas kelių išspręs
ti Lietuvos gynimo klausimą bė 
didžiojo kunigaikščio. Trauktis į 
Lenkiją jis nemanė. Jis ieškojo 
kelių išsigelbėti pačiai Lietuvai. 
Čia jam atrodė galftne vienih- 
telė išeitis — Švedijos pagalba.

'Dėl to jis zondavo dirvą ir ieš
kojo šiai idėjai šalininkų Lie
tuvoje. Tai .jam betgi ’jfė^ašišė-

!tahgų:mėtu ir ViŲ 
, ~ ........ Ji:ef!M^t,a,fi»ešT&-;
tūvos dalis iki pat Nėvėžio 
buvo Užimta Maskvos.

Hėtmonas Radvila, kuris bu
vo kartu ir Vilniaus VaiVDda, 
Lietuvos sostinę priešui atidavė 
skaudama širdžia be mūšio, nes 
šu saujele kariuomenės pradėti 
mūši buvo neprasminga. Jo 
priešai vėlesniais 'laikais paskel
bė apie sostinės atidavimą viso
kių šmeižtų. Esą, jis išplėšęs 
miestą, pagrobęs net bažnyčių 
brangenybes. IŠtikrųjų tai gryni 
šmeižtai. Niekas iš amžininkų 
jo tuo niekad nekaltino. Vysku
pas Tiškevičius iki pat paskuti
nio momento buvo artimame 
kontakte su Radvila, kan. Bia- 
lozoras su juo pasitraukė net j 
Kėdainius ir dalyvavo visose.de
rybose su Švedais. Radvilos ka
riuomenė miesto taip pat neplė
šė, nes per jį net nėjo. Per Nerį 
ji persikėlė Antakalnyje, kur 
buvo pastatytas laikinas panto- 
ninis tiltas. Per Žaliąjį tiltą trau 
kėši tik miesto įgula. Gonsievs- 
kio divizija per Nerį persikelti 
visai nesuskubo ir nuėjo į Už
nemunę, nors jis pats, iš Var
šuvos grįžęs prieš pat Vilniaus 
puolimą, pasitraukė kartu su 
Radvila į Kėdainius.

Į VILNIUS MASKVOS 
OKUPACIJOJE

Ši pirmoji Maskvos okupacija, 
užtrukusi 6 metus, Vilniaus 
miesto visoje istorijoje buvo pa
ti skaudžiausia. Išaugęs ir iš
puoštas miestas nuo Vytauto ko
vų su Jogaila meto priešo nebu
vo matęs net prie savo vartų. 
Jo normalų augimą tebuvo trik- 
dę tik protarpiais pasikartoją 
gaisrai. Bet už tai jų dėka jame 
veik visai išnyko medžio pastai 
tai. Paskutinis didžiulis gaisras 
1610 m. bdvo apnaikinęs viAą 
miestą, bet per tuos 45 metus 
buvo spėta atsistatyti. Buvo at
statyti ir didžiųjų kunigaikščių 
rūmai pilies kalno papėdėje, iš
augo daugybė didžiūnų rūmų, 
kurių dažni užėmė ištisus kvar
talus. Kaikurie didžiūnai turėjo 
net po kelis rūmus. Taip, greta 
jau minėtos Nesvyžiaus Radvi
lų kardinolijos, biržiškiai Rad
vilos turėjo savo rūmus priešais 
šv. Mykolo bažnyčią (juose 1940 
iri. Įsikūrė Lietuvos švietimo 
ministerija), o Jonušas Radvi
la pasistatė dar kitus puošnius 
rūmus Liejyklos gatvėje. Vil
nius didžiavosi didžiuliais aka
demijos rūmais, 37 krikščionių 
maldnamiais (23 katalikų, 9 uni
tų, 2 evangelikų, 1 pravoslavų), 
eile vienuolynų, 13 prieglaudų ir 
daugybe kitų viešų pastatų.

Kai 1655 m. rugpjūčio 8 d. įsi
veržė į Vilnių caro Aleksiejaus 
kariuomenė, miestas atrodė lyg 
miręs. Jame bebuvo likusi vien 
varguomenė. Didikai jau seniai 
buvo pabėgę. Daugumas į Prū
sus. Pabėgo taip pat pat turtin
gesnieji miestiečiai, ypač pirk
liai, pasitraukė ir vyskupas ir 
kapitula. Bažnyčių brangenybių 
dauguma buvo išvežta iš miešto.

(Nukelta į 6 psl.)

tas su propaganda, o propagan
da su ūkiniu talkininkavimu.

JAV SVYRAVIMAS
Taikos ir sugyvenimo pirši

mu šiais metais tiesiog išmušė 
amerikiečius politikus iš lygsva
ros. Krizės metu pasireiškė pra
eities atspindžiai: izoliacioniz- 
mas - pasitenkinimas dabartine 
padėtimi ir realinė politika — 
ieškojimas balanso. Nelaimei 
amerikiečiai jau neturi kitų, ku
rie galėtų sudaryti balansą. 
Prieš jų norą yra verčiami ba
lansuoti, kurti karines sąjungas, 
įsikišti Korėjos kare, remti ūkiš
kai atsilikusius kraštus ir gink
luotis.

Amerikiečiai ištiesų siekia ne
įmanomo dalyko: gyventi taiko
je su komunizmu, kuris slinkda
mas į įsigalėjimą pasaulyje tik 
propagandai naudoja “taikos ir 
sugyvenimo” piršlybas. Per pas
tarąjį dešimtmetį amerikiečiai 
išleido 284 bil. dol. apsiginklavi
mui ir 16 bil. dol. paskyrė kitų 
kraštų karinei pagalbai. Tačiau 
per pastarąjį dešimtmetį JAV 
neabejotinai pralaimėjo “šaltą
ją” kovą prieš komunistinį pa
saulį. Gal jos daug ko pasimokė, 
tačiau vis dar neišmoko derinti 
užsienio politiką su kariniu pa
jėgumu.

Tiesiog reikia apgailėti, kai 
JAV krašto apsaugos ministeris 
Wilson, nesugebėdamas suprasti 
dabartinės padėties, kalba apie 
savo įspūdžius iš Ženevos, kad 
karo pavojus nėra padidėjęs. 
Veik tuo pat metu jo žinioje esą 
kariai, darę rudens manevrus, 
dvylikoje pietinių valstybių, 
priėjo išvados: kraštas laukian
tis priešo antpuolio gali būti per
blokštas per keletą valandų ar 
net keliolika minučių.

Laisvajam pasauliui vadovau
jančios JAV atsidūrė alternaty
voje. Jų svyruojanti politika iš
muša ginklą iš jų rankų, nes lai
kas veikia ne jų naudai. Moder
niški ginklai ypač tarnauja puo
limui, bet ne gintis. Užsienio po
litika teturėjo prieš akis atidė
lioti karą, kai tinkamai padėties 
neįvertinus ir nepasiruošus ka
ras buvo paskubintas. Visai su
prantamas amerikiečių karių su
sijaudinimas, kuris net viešumą 
pasiekia, jog dabartinė svyravi
mo politika visai nesiderina su 
moderniška taktika, kai per 40 
min. gali priešas sunaikinti 80% 

i oro laivyno sustiprinimų. šis 
I įspėjimas turėtų paveikti vy
riausybę sustabdyti Rusijos verž 
•lą, kuri laisviesiems įvaro bai- / 
mę, o pavergtiesiems atima pas- "; 
kutinę viltį išsilaisvinti. Alter
natyva verčia pasirinkti aiškų 
kelią ir mesti klystkelius. ‘

PAKEITĖ “KOMUNIST” 
REDAKKTORIŲ

Sovietų žurnalo “Komunist” 
vyr. redaktorius S. M. Abalinas 
atleistas iš einamųjų pareigų. Jo 
vietoj vyr. redaktorium paskir
tas A. M. Rumencevas, centro 
komiteto kultūros ir mokslų rei
kalų skyriaus vedėjas. Prieš 
kiek laiko “Komunistas”, cent
ro komiteto politinis ir teoririis 
organas, buvo paskelbęs Molo
tovo savikritiką. Kodėl prireikė 
pakeisti vyriausius redaktorius, 
oficialiai nieko neskelbiama, 
taip pat nieko riežinoma, koks 
yra tolimesnis Abalino likimas. 
Tik šiais metais “Komunistas” 
išgyveno jau antrą sukrėtimą. 
Pirmasis buvo tada, kai į redak
ciją — saugoti nuo visokių nuo- 
krypų — buvo paskirtas komu
nistų partijos teoretikas Kon
stantinovas. Lapkričio 5 d. so
vietinės “Litefaturnaja Gazeta” 
vyr. redaktorius B. Riurikovas 
buvo be jokio oficialiai paskelb
to pagrindo pakeistas V. KoČ- 
tovu.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ 
VISIEMS SAVO KLIJENTAMS LINKI

LUNA fctc studija
1134 Dundas Street West (prie Ossington) 

Telefonas ME. 8967 x Toronto, Ont

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖ

Mokiwle Furniture
savo mieliems klijentams linki 

linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

244$ • 48 Danforth Ave., Toronto, Ont. Telefonai: 0X. 9-4444 ir OX. 9-0944
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LIETUVIŠKI SKAUDULIAI
Dainuojam, dainuojam...
Tuščia ir neįdomu būtų įrodi

nėti lietuviškosios dainos skambumą. Bloga tik tai, kad vis dažnėja atvejai, kada .mūsoji daina ne tik blogai reprezentuoja lietuvių tautės bet geba net ir savotiškai nerimtai pristatyti lietuvius svetimųjų akyse. Tiesa, ne pati daina tuo kalta, kiek mes patys, dainuotojąi. Va, bičiulis iš visiškai kitos ir tolimos parapijos vasaros pabaigoje viename savo laiške užsiminė sekantį atsitikimą. Vietos lietuvis, nusibodus sunkiai dirbti fabrike, su- . sitaupęs kiek skatiko, nusprendė “eiti, į biznį”. Nusipirko gražioje vietoje vasarnamį su labai gera ir nuolatine klijentūra, gi nenorėdamas likti skolingas ir saviesiems, paskebė, jog kiekvienas lietuvis šeštadieniais ir sekmadieniais pas jį gali būti svečias. Išties, ‘visiškai gražus sumanymas: tesimaudo, teside- gina saulėje, tegaivinasi, o kas pageidautų, nesunkiai būtų rasti vietos ir nakvynei. Viskas labai gražiai ėjosi. Buvo patenkintas ir savininkas ir svečiai. Kol buvo nutarta, jog prie ežero mėnesienoje ar prie lauželio būtina paimti ir vieną kitą burnelę. Kaip čia tokiu metu be to išsi- versi... Aišku, po to sektų tradicinė daina. Daina skambi, gaivalinga ir galinga’. .T kuo garsiau, tuo šauniau, o ypač, kai visi \.turi gerą nuotaiką, įsilinksminę.Rytojaus dieną jau visa vasarvietė piktinosi kažkokiais svetimtaučiais naktį žmonėms nedavusiais miego. Gi kai tokie savaitgaliai “su dainomis” pradėjo ir toliau kartotis, vienas po kito atsakė patalpas vasarotojai, neliko ramūs ir artimesni ar tolimesni kaimynai. Tie mūsų lietuviui savininkui nejuokais pagrūmojo ir įspėjo, kad šis liautųsi su tokiom viešnagėm. Teko girdėti, kad vargšas lietuvis savininkas jau norįs ir tą vasarnamį parduoti, nes ir “biznis” labai sumenkęs, o ir pati vila įgijusi nekokį vardą. Baigėsi taip liūdnai ne tiek dėl dainos, kiek dėl lietuviškų burnų. Vargu ar kas piktinsis gražiai’ir kultūringai dainuojančiais. Ir visokių su- . buvimų metu lietuvių gyvenamoje apylinkėje neretai išgirsi

holio ir tabako dūmais ir sun
kiai garsius šūkavimus... Argi 
ir toliau .tokiu būdu kitiems pri- 
statvsime savąją tautą?

TikslingumasNe kartą teko pastebėti mūsų spaudoje, jog ne visi rašantieji jaučia pareigą boti galimai didesnio tikslingumo ar savo žodžių bei minčių tikslumo. Atrodo, jcg kaikurie autoriai perdaug skuba, perdaug savimi pasitiki ir nemato reikalo patikrinti atitinkamuose leidiniuose savo skel biamų žinių. Tiesa, visumoje gal tai ir nebūtų joks kriminalas, bet skaitytojas būtų visiškai nuo seklus reikalaudamas, kad jam pateikta medžiaga būtų aiški ir nekeltų jokių abejonių. Ir taip, dar vis skaitome kalbant apie rusų - vokiečių karą, kad tai būta “didžiosios tėvynės karo”, kai tuo tarpu daugumai yra žinoma, kad sovietai paskutinįjį karą buvo apšaukę “didžiuoju tėvynės karu”. Dažnai, neskiriamas oriai- i
• i • 1 x m j i i ivis nuo lėktuvo. Tuo tarpu, kad • ir per labai trumpą Lietuvos ka- j ro ir civilinės aviacijos laikotarpį, vis dėlto jau buvo spėta nusikalti atitinkamus terminus. Tuo būdu ir žinome, kad orlaivis yra lengvesnis už orą skraidomasis prietaisas (balionai, dirižabliai), o lėktuvais vadiname visus sunkesniuosius. Rašant apie Kanados karališkąją raitąją policiją, ji pavadinama kalnų policija, nors “mounted” visuose žodynuose verčiamas “raitąja”. Neretai galime užtikti netikslius, iškraipytus vietovių pavadinimus, gi to būtų taip nesunku išvengti, vien tik žvilgterėjus į žemėlapį ar atlasą, kuriuos, reikia tikėti, vis jau turi mūsų laikraščių bendradarbiai.Autorius nedrįstų teigti, jog ir jis pats yra laisvas nuo panašios rūšies netikslumų, bet eilei asmenų atkreipus dėmesį ir paprašius iškelti tai spaudoje, tenka tai atlikti ir tikėtis, kad Vieni kitus pataisydami, papildydami vis jau artėsime prie visų laikraštininkų taip labai siekiamo kuo tikslesnių žinių skelbimo.Spauda — savotiškas žmonių sąžinės balsas. Ji nepaliaujamai turėtų kelti aikštėn visas negeroves, visas ydas, visus netikslumus ir jokiu būdu nesiduoti

ŠEŠI DOLERIAI METAMS
'undo Atsto-1 pašaukti mūsų veiksniai prie di- 
iš kiekvieno džiojo uždavinio vykdymo. Ir

Kanados Tautos F 
vybė yra numačiusi i 
Kanadoje gyvenančio lietuvio 
prašyti T. Fondui skirti vienos 
dienos uždarbį metams. Tai bū
tų apie $6. Taip.buvo pageidau
ta praeitais metais, taip prašoma 
ir dabar.

šešių dolerių auka metams 
yra pakeliama kiekvienam dir
bančiam lietuviui. Beabejo turi
me ir kitų lygiagrečių fondų, ku
rie taipgi prašosi paramos. Mes 
primename Tamstoms, kad kur 
ir kada beaukotumėte.atsiminki
te, kad TF skirtoji auka yra tas 
kraujas, kuris paląiko pulso pla
kimą visame lietuviškame orga
nizaciniame gyvenime. Sustotų 
Tavo brangioji auka, sustotų ir 
mūsų organizacinis lietuviškasis 
pulsas.

Gyvename dienas ir įvykius, 
kada staiga ir netikėtai gali būti

koks būtų jų nevaisingas darbas, 
jei mes ūžnugaris, nebūtume iš 
anksto šį uždavinį parėmę savo 
aukomis.

Šiuo trumpu atsišaukimu mes 
dar kartą kreipiame Tamstų dė
mesį į T. Fondo didįjį reikalą, 
prašydami ir ateity nuoširdžiai 
įsipareigoti, gal ir ne iš karto, 
tai bent dalimis skirti šešis dol. 
metams.

Kiekvienas mūsų paaukotas 
centas rodys Vyriausiam Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetui, kad 
jis nėra vienas, kad su juo mes 
visi, už tuos pat tikslus, už tuos 
pat uždavinius, už didelį vienin
gumą, už gimtojo krašto išlaisvi
nimą.

Aukokime Tautos Fondui!
. TF Atstovybė Kanadoje.

KIEK IMIGRAVO 
LIETUVIŲ?

Kanados spaudoje bent kelis 
kartus per metus skaitome vals
tybinio statistikos biuro arba 
imigracijos ministerijos prane
šimus apie imigracijos eigą. Ta
čiau pateikiant skaitlines, kiek 
kurios tautybės imigrantų atvy
ko, lietuvių vardo jau kelinti 
metai nebeužtinkame. Tai dėl 
to, kad lietuvių ateivių skaičius 
pastaraisiais metais buvo nebe- 
didelis, nesiekė 1.000, o statisti
kose tokie imigrantai bendroje 
“kitų” eilutėje.

O mums vis dėlto įdomu, kiek 
gi lietuvių atvyksta? Tenka tad 
klausimą specialiai išsiaiškinti— 
pasiteirauti atitinkamose įstai
gose. Taip oficialaus statistikos 
biuro duomenimis po karo nuo., 
1946 m. sausio 1 d. iki 1955 m. 
birželio 30 d. į Kanadą įvažiavo 
11.543 lietuviai ar .Lietuvos 
liečiai, joje gimę asmenys.

Iš “Tiesos” puslapių

Pražydo obelys ir kriaušės...

pi-

A r apsijungs V ak, E uropa ?Europinės sąjungos mintis, patyrusi skaudžių smūgių, pastaruoju metu tarsi susvyravo. Net pačios Europos spauda apie ją vis rečiau ir mažiau beužsi- mena. Ne vienas susidaro įspūdį, jog dar negimusiai Europai jau ruošiamos laidotuvės. Tačiau nereikia pamiršti, jog ir 
europinė mintis priklauso priej tos rūšies aktualių klausimų, ku- ; rie supami tylos sąmokslo. Ar- s gi nebūdinga, kad patys didžiausi smūgiai jungtinei Europai buvo suduoti neįtikėtinos, bet tikros koalicijos: komunistų ir nacionalistų? Šios dvi priešingos jėgos vieningai ir lemiamai smogė Europos gynybos bendruomenei pernai ir europiniam Saaro statutui šiemet.Nors šiuo metu ir mažiau apie Europos apsijungimą kalbama, tačiau jo gyvą reikalą jaučia patys žymiausi ir labiausiai V. Europos likimu susirūpinę valstybininkai. Europinė sąjunga jiems atrodo kaip pačios Euro-fabrikuotais bei neatitinkančiais tiesą teigimais. Tie žodžiai tai- kintini viso pasaulio spaudai, bet jie lygiai svarbūs bei būtini ir mūsų lietuviškajai.užliuliuojama fiktyviais ar super langus su virstančiais

dovana, kurios klausysi su
malonumu ištisus metus

Džiaukitės televizijos geriausia programa “STUDIO ONE” pirmadieniais 10 vai. vak.

RADASONIC. Model 6T116.
Nepaprasto grožio su dviem 5 colių koncertiniais 
gorsiokolbiois. Pilnos 6 lempų chassis suteikia 
aparatui jautrumų ir gerų priėmimą iš tolimų sto
čių. Akustinės konstrukcijos kabinetas Su sukio
jamomis kojomis. Galite pasirinkti importuoto 
walnut or mohogony medžio.

SONORAMIC. Model 5T119.
Ne vienos, bet du dvigubi dinaminiai garsiakal
biai išduodu naujų puikų tonų. 5 lempučių chassis 
perduoda pilnų garsų kiekvienoje kambario vietoje 
lygiai. Polysterene kabinetas su pritaikintais kont
rolės mygtukais, paauksuotais kraštais. Pasirin
kimui—Ivory, Walnut, Forest Green, Sahara Sand.

TIME MASTER. Model 5T120.
Puikiai užmigdys jus . . . pats išsijungs — paža
dins jus su muzika — ir viskas automatiškai! šis 
augštesnės rūšies 5 lempų radijas jūsų mėgiamos 
stotis perduoda stipriai ir aiškiai. Puikus Telechron 
laikrodis — su aiškiu ciferblatu — užtikrino me
tų metams tikrų laiką. ;

Štai puiki, nesenstanti dovana... nebrangi ir kiekvienam pasiekiama Kalėdoms... tinka: miegamajam, virtuvei bei betkur name. 1956 metais Westinghouse leidžia rinkon naujos konstrukcijos aparatus... naujų spalvų. . Full Range balso. Šių Kalėdų proga dovanok Westinghouse stalinį radiją — ir jums bus atsidėkota! Jūs galite pasirinkti šių keturių rūšių — ir kitokių!

YOU CAN BE SURE . . . 
IF IT’S

pos gyvybės ir mirties klausimas. “Susijungti arba žūti” -r- tokį šūkį paleido žinomas prancūzų politikas Paul Reynaud. Belgų min. pirm. Spaakas nesiliauja visu savo svoriu kovojęs už europinės minties įkūnijimą. Savo paskutinėje kalboje jis tiesiog perspėjo: “Jeigu nesusi
griebs, Europos kraštai po dvi
dešimties metų bus atsilikusieji 
kraštai”. Prieš pasibaigiant paskutinių j ai Ženevos konferencijai, Prancūzijos užs. reik, mi- nisteris Pinay lankėsi pas V. Vokietijos kanclerį dr. Adenauerį. Ir jų susitikimo pagrindinis tikslas buvo apsvarstyti V. Europos apsijungimo klausimus.

Už Jungtines Europos 
Valstybes!Tokiu šūkiu pradėta nauja akcija, kuriai vadovauja prancūzas Jean Monnet, buvęs Europos anglies ir plieno bendruomenės augštosios valdžios prezidentas. Sėkmingai vadovaudamas šiai vienintelei europinio masto institucijai, jis pasižymėjo dideliu sumanumu bei organizaciniu pojūčiu. Š.m. vasario mėn. jis" pasitraukė iš eitųjų pareigų, kad! paskirtų visas savo jėgas tolimesniems europinio apsijungimo. žygiams^ Anglies ir plieno bendruomene,. nežiūrint jos reikšmės, nėrėMiksląs sau — tai tik kukli pradžia, palaipsniškos veiklos pakopa.J. Monnet iniciatyva sudarytas komitetas vadovauti veiklai 

už Jungtines Europos Valstybes. Jam priklauso žymesnės Europos asmenybės, kurios pasižada veikti į savo atstovaujamas organizacijas bei sąjūdžius, idant šios priimtų ir prisidėtų prie jungtinės Europos programos įgyvendinimo. Komiteto užduotis derinti prisidėjusių organizacijų veiklą. Ši iniciatyva rado gyvo atbalsio V. Europos krikščionių ir socialistų partijose, o taip pat ir liberalų sluogsniuose. Ypatingu laimėjimu reikia laikyti faktą, jog net tokia Europos atžvilgiu rezervuota vokiečių socialistų partija (SPD) davė savo sutikimą. Net darbininkų sindikatai pažadėjo paramą.Pradžioje buvo stengiamasi paveikti atskirų Europos kraštų vyriausybes, atstovų rūmus bei viešąją nuomonę, kad š.m. liepos 2 d. Messinoje padaryti nutarimai būtų paversti tikru etapu, vedančiu prie Jungtinių Europos Valstybių sukūrimo. Mes- sinos konferencija svarstė Europos karštų ūkinio išsivystymo pagrindų praplėtimą, panaudojant atominę energiją bei siekiant palaipsniško bendros europinės rinkos sukūrimo. Tam pasiekti nepakanka tik paprasto atitinkamų vyriausybių bendradarbiavimo. Būtinai reikia, kad 
vyriausybės perleistų dalį savo- 
turimų galių Europos federali- nėms įstaigoms, turinčioms visų dalyvaujančių kraštų įgaliojimus. Tuo pačiu metu reikia užtikrinti galimai glaudesnį D.Bri- tanijos bendradarbiavimą.

Ūkinis bei socialinis Europos 
apsijungimas turi remtis vei
kiančia Anglies ir plieno bend
ruomene, kurią netrukus’ turėtų 
papildyti nauja Europos atomi
nės energijos bendruomenė. 
Kaip pareiškė prancūzų soc. 
partijos lyderis ir Europos ta
rybos patariamojo susirinkimo 
pirm. Guy Mollet, taikingas ato- 
miriės energijos panaudojimas 
yra ūkinės Europos plėtros bei 
jos gyvenimo lygio pakėlimo są
lyga; Nepaneigiant kitų bend
radarbiavimo galimybių, Euro
pa negalės atsistoti ant kojų, kol 
atskirų kraštų vyriausybės ne
sutinka perleisti dalį savo galių 
federal inei branduolinės energi
jos įstaigai.

Kas naujo Europos 
Taryboje?

Spalio 14-27 dd. Strassburgė 
įvyko 7-oji Europos Tarybos pa
tariamojo susirinkimo sesija, ku-

ri apsvarstė visą eilę svarbių politinių, ūkinių ir socialinių klausimų ir pastūmėjo pirmyn prieš keletą metų pradėtą Europos apjungimo darbą.Priimtoje bendros politikos rezoliucijoje pabrėžta Jungtinės Europos būtinybė:“Jungtinės Europos sukūrimas yra kaip niekuomet būtinas ne tik dėl to, kad ji įgalins taikingai išspręsti visus vidaus prieštaravimus, bet taip pat savo sąjungų ginamuoju pobūdžiu bei ginklavimosi priežiūra laiduos visuotinę taiką”.Buvo priimti šie pasiūlymai:— greitai sukurti europinę atominės energijos komisiją,— skirti “europinius patikėtinius” nuo vyriausybių nepriklausomas asmenybes, kurių užduotis būtų paruošti europines pasiūlas, pasiekti jų priėmimo iš vyriausybių pusės ir prižiūrėti jų vykdymą,— veikliai vykdyti Briuselio pastangas sukurti bendrą europinę rinką,— suteikti greitą ir veiksmingą technikinę paramą nepakan-Į karnai išsivysčiusiems Pietų Europos kraštams: Turkijai, Graikijai ir piet. Italijai.Reikia apgailestauti, kad šį kartą užkliuvo ir dar nepraėjo Europos socialinės chartos planas. Principe beveik visi vienbalsiai sutinka dėl jos reikalingumo, tačiau daugybė siūlomų pagerinimų privertė klausimą atidėti sekančiai sesijai. Tuo pačiu atkrito ir ūkinės bei socia- 
i linės tarybos sukūrimas.Pabėgėlių reikalu vienbalsiai nutarta paraginti vyriausybes, idant šios ilgiau nedelstų parūpinti reikalingus fondus greitam pabėgėlių klausimo išsprendimui.

Specialiai į Europos Tarybos 
sesiją buvo atvykęs iš Paryžk 
min. S. Bačkis.

' . ■ ■ ■' t .

Europa turi vėliavąNuo šiol prie Europos Nai Strassburgo posėdžių metu p vėsuos viena vėliava vietoj kos, kurios būdavo iškeliarr nuo 1949 m., įsikūrus Euroj Tarybai. Europos vėliava j 
šviesiai mėlynos spalvos su 
auksinių žvaigždžių ratu vi< 
ryje.Tai tikras europinio ide; simbolis. Iš to, kaip ilgai reik< laukti šitos vėliavos, galima n tyti, kokių sunkumų Euroj mintis sutinka kiekvienai žingsnyje. Pradžioje buvo i matyta 15 žvaigždžių, kui skaičius didėtų, prisidedant nj jom valstybėm. Planas užkliu dėl to, kad visos delegacijos i sutiko pripažinti Saaro “vals* be” ir teko ieškoti kitos išeiti kol galų gale apsistota prie Kai buvo paklausta, kodėl bū nai 12, o ne 11 žvaigždžių, pranešėjas atsakė, jog atsižye ta į “estetikos reikalavimus”.

Svarstytos ir kitos priemor 
sukonkretinti europinį idea 
Pasmerktas ministerių taryt 
nejudrumas, kuri daugelį pa' 
riamojo susirinkimo pasiūlų į 
vertė negyvomis raidėmis. V 
nas kalbėtojas ją tiesiog pa\ 
dino “skaičiavimo mašinėle, k 
ri moka tik dauginti sunkenyt 
ir niekad nemoka jų padalint 
Pagal kitą, ministerių taryba r 
ieškanti išspręsti sunkumus, l 
sprendimus apsunkinti.

Ligi šiol vis nesiseka supn 
tinti sienų perėjimo formalyb 
Švedijos atstovas tačiau pare 
kė, kad panaikinus pasus ta 
Skandinavų kraštų, žymiai į 
didėjo keliavimas ir sustipri 
tuos kraštus jungių ryšiai. Įsa 
miai patarta Europos ministei 
tarybai skubiai griebtis reik 
lingu žygių, kad pagaliau siei 
perėjimo formalybės būtų s 
prastihtos. Atkreiptas taip p 
dėmesys ir į tai, jog būtų palei 
vintas pabėgėlių judėjimas, k 
riš vis dar stipriai suvaržytas.

Nors ir kažin kaip komunistai 
kratosi nepriklausomos Lietuvos 
“buržuazinių” tradicijų, gyve
nimas juos priverčia tas sveikas 
tradicijas kopijuoti.Kadaise mes turėjome medelių sodinimo šventę. Tūkstančiai moksleivių vieną dieną metuose skirdavo Lietuvos miškų atžel- dinimui. Jų jaunutėmis rankomis pasodinti pušų ir eglių daigai šiandien jau, reikia manyti, yra išaugę į neblogus miškelius. Šis sveikintinas, gražus ir labai racionalus mostas niekada nebuvo įvilktas į propagandinius rūbus. Medelių sodinimo švente buvo siekiama skiepyti meilę tėviškės žemelei lietuvio moksleivio širdyje. Svetimų propagandos dievų nebuvo vaikomasi.

Sodai Mičiūrino garbeiŠį rudenį LTSR ministrų taryba ir LKP (b) centro komitetas, prisimindami medelių sodinimo šventę, nutarė visą mėnesį paskirti sodų sodinimui. Idėja graži. Tačiau komunistas juk nebūtų komunistu, jeigu jis susidomėtų Lietuvos sodais, bent vienam mėnesiui užmiršdamas Kremlių ir jo raupsuotųjų dievų stabus. Lietuviškų sodų reikalas tuojau pat suplakamas su komunistine propaganda: “Siekiant toliau išvystyti sodininkystę kolūkiuose ir tarybiniuose ūkiuose, kolūkiečių, darbininkų bei tarnautojų sodybiniuose skly puošė, o taip pat pažymint 100- ąsias įžymiojo mokslininko-bio- logo I. V. Mičiūrino gimimo metines, Lietuvos TSR Ministrų Taryba ir Lietuvos KP Centro Komitetas nutarė surengti nuo 1955 metų spalio 10 d. iki lapkričio 10 d. sodų sodinimo mėnesį...” Vadinasi, atiduok, lietuvi, \duoklę tarybiniam mokslininkui, tegu žaliuoja sovietų okupuotoje Lietuvoje sodai Mi- čiurino garbei. Kompartija, atrodo, tiki, kad taip pasodinti sodai duos vaisių kūjo ir piautuvo pavidale.
Įsakymai partijos rajonamsLietuviai kolchozininkai rudenį paprastai turi daug rūpesčio ruošdamiesi sutikti žiemos šalčius. Jiems daugiau rūpi, kiek gramų grūdų okupantas teiksis už darbadienį išmokėti, kiek paskirs bulvių ir kiek rublių, nu-skendęs, kas gi norėtų sodais susidomėti. LTSR ministrų taryba ir LKP (b) centro komitetas duoda griežtą įsakymą žemės ūkio ministerijai, partijos rajonų komitetams ir rajonų vykdomiesiems komitetams Lietuvą paversti žaliuojančiu Mičiūrino sodu. Visuose kolchozuose privalo būti užveisti sodai ir uogynai. Kolchozai turi tuojau pat sudaryti ■ sutartis su valstybiniais medelynais, užsakyti vaismedžius ir i uos laiku atsiimti. Per

mėnesį laiko turi būti paruošti 
žiemavojimui visi seni sodai Ne
priklausomos Lietuvos laikais 
beveik kiekviena sodyba jau tu
rėjo savo sodą. Dabar tokie so
dai raginami perkelti į kolcho
zus. Taigi, į kolchozus, atrodo, bus suvaryti ne tiktai lietuviai 
ūkininkai, bet ir lietuviški sodai. 
Pagarbos vertas komunistų at
sargumas: negali žinoti — ką tos mūsų obelys ir kriaušės galvoją, 
kiekvieną pavasarį plačiai pa- skleisdamos žiedus. Kolchozų--so- duose jas enkavedistams -Bus lengviau kontroliuoti... Saugumo tikslams čia gali labai lengvai būti panaudotos iš plačiosios tėvynės atvežtos rusiškos bitės. Lietuviškas bites, aišku, galima būtų kaipo fašistines išsiųsti į 
Sibirą... Duodamas aiškus įsakymas užveisti sodus prie mokyklų, ligoninių, vaikų darželių ir kitų įstaigų. Kaž kodėl šiaip jau labai apdairi komunistų partija užmiršo kalėjimus. Juos taipogi vertėtų apsodinti vaismedžiais, kad kalinami lietuviai pavasarį galėtų pajusti lietuviškų obelų ir kriaušių kvapą. Kadangi sovietai kalėjimų langus užkala medinėmis dėžėmis, "kaliniai sodų nematytų, bet jiems užtektų žiedų kvapo nuvargusiai širdžiai ir kūnui atgaivinti.

Tegyvuoja drg. Mičiūrinasln.Propagandinei pusei apvaiiii- kuoti komunistų partija siūlo-'to- kį receptą: “... sodų sodinimo mėnesio metu surengti visose MTS, tarybiniuose ūkiuose, bandymų stotyse, mokslo įstaigtiše, žemės ūkio mokyklose ir technikumuose, o taip pat kaimo septynmetėse ir vidurinėse mokyklose iškilmingus susirinkimus, skirtus 10-osioms I. V. Mičiūrino gimimo metinėms; į-^ū- sirinkimus, rengiamus MTS,'Užkviesti kolūkių pirmininkus, laukininkystės brigadų brigadininkus, kolūkių sodininkus, kolūkiuose dirbančius žemės ūkio specialistus...” DazdrastvujČt, tovarišč Mičiurin!... Tegyvuoja drg. Stalinas, drg. Leninas ir Indijos maharadža drg. Chruščio- vas!...
Rojus negali būti be sodo.7.”Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestams įsakoma vaismedžiais apsodinti 

pramonės įmones^ gydymo-įstri-_^. gas ir mokyklas. Šį sunkų dafĮ^ą turės atlikti į krūvą suvaryti minėtųjų miestų gyventojai. Lig šiol niekas Vakaruose netikėjo, kad Sovietų Sąjunga yra rojus, nes rojus juk buvo ištisas sodaš. Štai, kodėl dabar komunistar susirūpino sodų užveisimu. Iš rojaus kadaise buvo ištremta Ieva ir Adomas, o iš Lietuvos žemėje užveistų Mičiūrino sodų vieną dieną teks išsinešdinti visiems komunistų partijos pakalikams...
Vyt. Kastytis.

Toronto, Kanada.

širdingai
Jonas ir Marija F. Yokubynai

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

linkime visiems mūsų giminėms, bičiuliams, pažįs
tamiems ir lietuviškų organizacijų bendradarbiams,

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

linkime giminėms, draugams ir visiems lietuviams. 
Vietoje sveikinimų atvirutėmis aukojame dvidešimt 
dol. šalpai: dešimt dol. džiovininkams ir dešimt dol. 
seneliams Vokietijoje.

Sveikiname suŠVENTOMIS KALĖDOMIS

SVEIKINIMAS

Kalėdų ir N. Metų proga sveikiname 
savo gimines, draugus, gerus pažįstamus 
ir visus tuos, kurie sielojasi ir dirba dėl 
Lietuvos.

? NAUJAIS METAIS ■;Visas Tautos Fondo Atstovybes Kanadoje, visas Organizacijas, visus bendradarbius, visus Kanados LietuviusVisiems linkime sveikatos ir geriausių sėkmių.
TF Atstovybė Kanadoje.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Pavergtoje tėvynėje Lietuviai
“Tiesa” rugsėjo 15 <L vedama
me reiškia susirūpinimą “su-

sidariusia nenormalia padėtimi 
sėjos fronte”. Daugelyje Kauno 
grupės rajonų yra tikrai “rimta 
padėtis”. Rugsėjo 10 d. žiemken
čių sėjos planas šios grupės ra
jonuose tebuvo įvykdytas vos

Taip pat “nepatenkinami sė
jos' tempai Lazdijų ir Alytaus 
rajonuose”. Nors pvz. Lazdijų 
rajone yra 3500 darbinių arklių, 
bet kiekvienu arkliu “iki šiol 
neparuošta nei po vieną ha dir- 
yos”.

Potmoje buvo laikomi: kau
nietis Konstantinas Bitėnas, Ga
lina čechavičiūtė, mokytoja M. 
Kuzmickienė, T. Seniūnaitė, 
Magdaleną Šmitienė. Kadangi 
jos vaikai yra Lietuvoje, tai jos 
neleido išvykti į Vakarus. Ji sa
kėsi negaunanti siuntinių nei iš 
Lietuvos, nei iš vokiečių. Vincas 
Velevičius (ar Valavičius), Vi
gelis.

• Apkaltinti partizanavimu Sta
sys ir Antanas Jurkšaičiai buvo 
laikomi Vladimiro kalėjme. La
bai-daug ištremtųjų Irkucke.

Kai kur iš Lietuvos buvo iš
tremti ištisais kaimais, o buvu
sių stambesnių ūkininkų kažin 
koks ar belikęs. Kitų šeimos te
bėra perskirtos dar ir-dabar. Vis 
dėlto, grįžusiųjų teigimu, kai 
kam leidžiama net iš Lietuvos 
aplankyti savuosius Sibire. Vie
nas kitas iš 1941 m. ištremtųjų 
gavo leidimą grįžti atgal į tė
vynę, bet tokių yra labai maža. 
Darbo vergų stovyklose laikomi 
lietuviai kalbėjo, kad grąžinami 
visiškai pasenę, išsekę, išvargę 
— tik mirti.

Kun. Mykolas Buožis, buvęs 
Vidiškių klebonas, gyvena trem
tyje Krasnojarsko krašte.

Lietuvos siena nuo Lenkijos 
saugojama net trimis spygliuo
tų "vielų užtvaromis, beveik iki 
3 m augščio. Jpmis taip pat lei
džiama augštos įtampos elektros 
srovė. Iš vienos ir iš kitos pusės 
eina vad. “mirties zona”, kuri 
išarta ir išakėta; jei kas eitų — 
tuoj būtų matyti pėdos. Pasie
niais saugojama su šunimis, kul
kosvaidžiais, prožektoriais, auto
matine signalizacija ir tt.

Daugelis svetimšalių, kaip pra
neša iš Friedlando stovyklos, 

-'kur tvarkomi grįžusieji iš Rusi
joj .turėję dirbti drauge su dar
bo .vergais lietuviais, nors ir ne
mokėdami lietuviškai, išmoko 
visą eilę sovietinių darbo vergų 
buičiai pavaizduoti charakterin
gų“ terminų, kaip pvz.: “stumk”, ' 
“vežk”, “labai sunku”, “man

Garantuoti siunti
niai į Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
bdtai, maistas, saldainiai ir kt. da- 
lytai.

• ... . ė

.Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėli ar prašykite mūsų kainoraščio 
pdštu.

’Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

lYANA FABRICS
•698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527. .

Vįenintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš. Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

: ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
: PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS,

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
• 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.
..... ........ ................ ...................... . - ■ — 

e

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Zig ma^ Didzbali
, 1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

VEŠLIA Leal Estate

silpna”, “padėk”, “mėlyna aky
se” ir tt. Nors ir nemokėdami 
lietuviškai, bendro likimo drau
gai šiuos ir panašius terminus 
per ilgą laiką gerai įsidėjo į gal
vą ir žino jų prasmę. Ir juos da
bar ištaria, nors šiaip nemokė
dami daugiau lietuviškai nė žo
džio; labai gražia taisyklinga lie
tuvių kalba.
bą”.

Su sugrįžusiais vokiečiais į 
Vokietiją yra paleisti ir per 300 
iš Rytprūsių kilusių vokiečių, 
kurių kiti yra lietuviškomis pa
vardėmis, kaip pvz. Motuzas, 
Kančaitis, Jakšys, Juškus ir kt.

Organizuoja turgų prekybą. 
Vilniaus Miesto Turgų Prekyba 
(tokia įstaiga) lapkričio 1-6 d. 
buvo paskelbusi kolūkinę mu
gę, matyt, kad miestiečiai galė
tų prisipirkti daugiau maisto 
prieš didžiąją bolševikų šventę 
—spalio 7 d. Visi kolūkiai ir kol
ūkiečiai buvo kviečiami vežti į 
Vilnių parduoti turguose “bul
ves, mėsą, pieną, vaisius ir ki
tus žemės ūkio produktus”. 
Jiems pažadėtos mugės metui 
patalpos prekybai ir sandėliai, 
svarstyklės ir kt. Kolūkiams ar 
kolūkiečiams pageidaujant, bu
vo žadamą pasiųsti ir automaši
nas. Turguose pažadėta suorga
nizuoti pramoninių prekių pre
kybą. Atseit, kad kolūkiečiai ir
gi galėtų apsipirkti. ' ■

Kauno miesto turgaus direk
cija lapkričio 1-6 d. skelbė “Iki- 
šventinį turgų” miesto žuvų tur
gavietėje. Kolūkiai ir kolūkie
čiai buvo kviečiami atvežti že
mės ūkio produktus, o turguje 
būsiąs didelis pasirinkimas pra
moninių prekių — rūbų, autu
vo, galanterijos, indų, žemės 
ūkio inventoriaus ir kt.

Vad. “prieššventinė” mugė — 
prieš revoliucijos šventę, lap
kričio 1-6 d. — vyko ir Šiauliuo
se, kur taip pat buvo užraginti 
kolūkiai ir kolūkiečiai vežti vi
sokius žemės ūkio gaminius par
duoti ir pirktis pramoninių ga
minių.

Dotnuvoje veikia “vidurinė 
žemės ūkio mokykla kolūkių 
vadovaujantiems kadrams pa
ruošti”. Šiemet ji išleido IV-tą 
laidą jaunesniųjų agronomų. Jų 
buvo 41.

Medžioklės sezoną pradedant 
paskelbta, jog vienam medžioto
jui leidžiama sumedžioti per se
zoną ne daugiau kaip 2 šernus 
ir 20 kiškių. Voveres uždrausta 
medžioti visus 1956 m. Lūšis lei
džiama medžioti ištisus metus. 
Medžioklės reikalus tvarko že
mės ūkio ministerijos medžiok
lės ūkio valdyba.

Lenkų laikraščių, įskaitant ir 
rajoninius, dabartinėje Lietu
voje yra 37. Tuo tarpu Gudijoje 
neleidžiama jokių lenkiškų laik
raščių. nebent kiek atsiunčiama 
iš Lietuvos. Bendrai laikomasi 
nusistatymo, kad Gudijoje jo
kios lenkų mažumos nėra.

Vainiūno naujasis kvintetas 
skelbiamas “pirmuoju šio žanro 
kūriniui lietuvių tarybinėje mu
zikoje”. Fortepioninis kvintetas 
atliktas per viešą koncertą ir 
per radiją.

Kanados Lietuvių Bendruomenės

Britų Kolumbijos 
Apylinkės Valdybos 

Raštinė
ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras 

JONAS J. JUSTIS/LL.B.
Suite 22, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, 
Vancouver 1, B.C., Canada 

Telefonas: Pacific 4511.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS HAMILTONE
Hamiltono Apylinkės Valdyba 

kviečia a
Hamiltono ir apylinkės tautiečius atsilankyti į 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMĄ, 
kuris įvyks š.m. gruodžio mėn. 31 d. 

Royal Connaught Hotel, Normandie salėje.
Gros Vyt Babecko “Aidas”. Pradžia 7 vai. vak.

Staliukus užsakyti pas K. Mikšį, JA. 9-8593; P. Sakalą, JA. 7-6146. Hamiltono apyl v-ba.

HAMILTON Ont
Lietuvių evangelikų pamaldos 

Hamiltone, 36 Shadyąide S,t. tel. 
FU. 5-3323, Kalėldų pirmą dieną 
9.30 vai. ryto. Jose bus teikiami 
šv. krikšto ir komunijos sakra
mentai. Kun. dr. M. Kavolis.

Šatrijos Raganos — Marijos 
Pečkauskaitės mirties 25 m. su
kakties paminėjimą gruodžio 11 
d. surengė ateitininkai.

Kuopos pirm. J. Pleinys atida
rė šį minėjimą ir paprašė mok. 
Juozą Domeiką buvusį hamilto- 
nietį, o dabar gyvenantį Brand- 
forde, paskaitai.

Paskaitininkas pateikė gerai 
paruoštą, nuoseklią ir patoką 
studiją apie Marijos Pečkauskai
tės asmenį ir jos dvasinį pasaulį 
bei kūrybą. Užtat jam priklauso 
visų dalyvių gili padėka.

Meninėj dalyje girdėjome Li
nos Verbickaitės deklamaciją 
“Našlaitė” (Bern. Brazdžionio), 
solo gražiai padainavo “Vai pū
tė”, “Aš bijojau pasakyt” (Vana
gaičio) ir “Pamylėjau vakar” 
(Šimkaus) Laima Šturmaitytė 
akompanuojant Vyt. Babeckui 
ir pabaigai maloniai klausėmės 
Vacio Laniausko gražaus minti
nai perdavimo “Kalėdų varpe
liai(Vyt. Tamulaičio).

Vasario 16 gimnazijos būrelių 
vadovams. Komisijos iždininkas 
maloniai prašo iki sausio 15 d. 
prisiųsti rėmėjų vardinius sąra
šus, kuriems išduoti Vasario 16 
gimnazijos ženkliukai.

Didėja rėmėjų šeima. Nuo 
gruodžio 1 d. įstojo į Vasario 16 
gimn. rėmėjus Aleksas Paulaus
kas ir Pranas Lesevičius. Į sale
ziečių liet. gimn. rėmėjais—Onu
tė Čerškutė nuo lapkričio 1 d., 
Stasys Juozapavičius nuo spalio 
1 d. ir Bronė Paulauskienė nuo 
gruodžio 1 d. Visi pasižadėjo mo
kėti po $ mėnesiui. Po 50ę mėne
siui: Venckevičienė — nuo rug
sėjo 1 d., Julius Klypas — nuo 
birželio 1 d. ir F. Pajarskas — 
nuo birželio 1 d.

Ilgiau ar trumpiau išbuvę rė
mėjų eilėse, pasitraukė (suma 
prie pavardės rodo kiek paauko
jo): Aldona Kažemėkienė $15, 
nuo gruodžio 1 d., Stasė Prapuo- 
lenytė $13.50, nuo gruodžio 1 d. 
Tos sumos paaukotos nuo 1954 
m, rugsėjo 1 d. Jos priklausė 
Kat. Mot. D-jos būreliui, kuris 
prieš šią datą veikė atskirai nuo 
Vasario 16 gimn. remti k-jos, 
tad ir jų ankstyvesnės aukos ra- 
šančijam nėra žinomos. •

Iš V. Laniausko ir J. Jokūby- 
no būrelio išstojo: P. Kareckas, 
$12, nuo gruodžio 1 d., J. Saka
lauskas, 100 Balsam Avė. S., $12, 
ir Marytė Zurlienė, $12, abu nuo 
spalio 1 d.

Salelziečių gimnazijai gruo
džio 14 d. pasiųsta $163. Juos su
aukojo: V. Laniausko ir J. Jokū- 
byno vad. būrelio nariai už š.m. 
rugsėjo, spalio, lapkričio ir gruo
džio mėn. $82, Kat. Mot. D-jos 
būrelis, kurio vadovė M. Tumai- 
tienė, už rugsėjo, spalio ir lap
kričio mėn. $53, ir Zigmo Orvido 
naujai organizuojamas būrelis 
už rugsėjo, spalio ir lapkričio 
mėn. $24. Vienkartiniai aukojo 
M. Lazdutis $2 ir Petras Augai- 
tis, Tillsonburg, Ont., $2. Viso 
$163. Į Kat. Mot. D-jos būrelio 
aukas įeina vienkartinė A. Ma- 
čiulaitienės $1 auka.

“TŽ” 48 nr. buvo rašyta, kad 
M. Tumaitienė vadovės parei
gas perdavė T. Povilauskienei 
nuo rugsėjo 1 d. Tikrumoje bū
relio vadovavimą T. Povilaus- 
kienė perėmė nuo gruodžio 1 d.

“Dainavos” ansamblio kvieti

Tautos Fondo Atstovybės. Wellando skyrius 
svekina su NAUJAIS METAIS bendradarbius, 
aukotojus, rėmėjus ir ruošia

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ - BALIŲ, 

kuris įvyks 1955 m. gruodžio mėn. 31 d. 6 vai. v. 
WELLANDE, Ukrainian Ortodox Church Hall, 
46 Fourt St
Gausus Kanados ir Amerikos lietuvių atsilanky
mas parems rengėjų pastangas susiburti vienon 
vieton, vienomis ryžtingomis mintimis dėl mūsų 
tautos išlaisvinimo, sutikti Naujus Metus.

TFA Wellando skyrius.

mo reikalu gruodžio 5 d. Toron
te Prisikėlimo parapijos klebo
nijoje įvyko TF Hamiltono sk. 
v-bos atstovų ir TT Pranciško
nų pasitarimas. Susitarta, kad 
“Dainava” koncertuos Hamilto
ne kovo 17 d., šeštadienį ir To
ronte kovo 18 d., sekmadienį. Ke
lionės išlaidas ir honorarą — vi
so $2.000 — pasiskirstyta mokė
ti sekančiai: TT Pranciškonai 
$1.200 ir TF Hamiltono sk. $800.

Didėja “TŽ” skaitytojų šeima. 
“TŽ” paskelbto vajaus proga sa
vaitės bėgyje gauti 6 nauji pre
numeratoriai 1956 m. Mūsų ide
alas — kad kiekvieną lietuvišką 
šeimą ir atskirą tautietį visada 
lankytų “TŽ”. Tai geriausias ir 
didžiausias katalikiškas savait
raštis visoje Amerikoje, ir taip 
lengva jį turėti. Metams $4. 
Skambinkite St. Bakšiui, JA. 9- 
4662 ir už savaitės “Tėviškės Ži
buriai” jau pradės lankyti. O 
tuos $4 bet kada atiduosite. Ar 
bereikia lengvesnių sąlygų! Be 
to, ir žinių iš Hamiltono lietu
viško gyvenimo rasite daugiau
sia tik “TŽ”.

KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba.

KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba šv. Ka
lėdų ir 1956 Naujųjų Metų proga nuoširdžiai 
sveikina seses ir brolius lietuvius pasilikusius 
pavergtoje Tėvynėje bei ištremtus Sibiro tai
gose. .

Sveikiname visus Hamiltono ir apylinkės 
lietuvius ir visas Hamiltone veikiančias lietuviš
kas organizacijas linkėdami asmeninės laimės 
ir ištvermę kovoje už mūsų Tėvynės laisvę.

DAUG DŽIAUGSMO KALĖDŲ 
ŠVENTĖSE IR DAR DAUGIAU 

LAIMĖS NAUJUOSE METUOSE !
Su dideliu nuoširdumu ir meile sveikiname Jus, 
Gerieji Hamiltono Lietuviai, Šv. Kalėdų proga ir 
linkime visų Jūsų gražių siekimų išsilpildymo 

Naujuose 1956 Metuose !
Jau beveik 5 metus patyrę Tamstų visišką ir 
efektyvią paramą mūsų veikime, mes prašome 
ir linkime nepamiršti Lietuvos laisvinimo ir lie
tuvybės išlaikymo reikalų iki to meto, kada išauš 

mūsų tėvynei laisvės rytas! X
Jūsų

TFA Kanadoje Hamiltono skyriaus valdyba.
*4

Prašymas Hamiltono apylin
kėse ir toliau gyvenantiems lie
tuviams. Šiaip ar taip kalbėtu
me,bet vietovėse, kur yra liet, 
organizacijų, tautiečiai savo 
doleriu žymiai daugiau priside
da prie lietuviškų reikalų. At
skirai išsimėčiusius lietuvius 
ūkininkus, tabokos augintojus 
arba ir šiaip dirbančius mažes
niuose miesteliuose ar kaimuose 
aukų rinkėjui neįmanoma pa
siekti. O ir Tamstų geroji lietu
viška širdis norėtų prie bendrų 
reikalų prisidėti.

Hamiltono Šaipios Fondas ma
loniai prašo įdėti į voką didesnę 
ar mažesnę auką ir švenčių pro
ga prisiųsti ją šiuo adresu: V. 
Kazlauskas, 2 Fife St., Homil- 
ton, Ont. Tuojau bus pasiųstas 
Tamstoms kvitas, kuris galios 
prie Jūsų Income Tax pareiški
mo. Jei kas turėtų kokių asme
niškų pageidavimų, prašome 
juos parašyti ir jie bus pilnumo
je, kas liečia Jūsų auką išpildyti.

U

Į Šalpos Fondo Hamiltono sk. 
v-bos prašymą paaukoti vargs
tantiems lietuviams Vokietijoje 
Kalėdų proga atsiliepė A. Kuz
mickas net iš Paris, Ont., su $5 
auka. Hamiltoniečiai tuo tarpu 
santūresni — vos vienas kitas 
prisiuntė šiam kilniam reikalui 
savo auką.

Dažnas pagalvos ir vėl tas Sk. 
St. su moralais! Atsiprašau, bet 
ir vėl šaukiu: aukoti reikia! Kad 
pasaulyje susilaukėme komuniz
mo grėsmės — daug mes patys 
kalti, nes, paragavę gero gyve
nimo saldumo, viską pamiršta.- 
me, kas aplink dedasi. Tik krikš
čioniškai visuotinė auka gali su
stabdyti amžiais susikaupusį pa
vydą. Tai vienintelis kelias, ku
riuo visi turėtumėme pasukti.

Tad susitelkime, minutei ati
trūkime nuo biznieriško prieš
kalėdinio gatvės triukšmo ir pri- 
siverskime paskambinti LI. 9- 
3796. Kad ir po $1! Šimtai vie- 
npkių sudarys daug. Kol pasi
ryžti —- sunku, bet kai paaukoji 
— taip gera, ramu širdyje. Ogi 
Kalėdos ir yra Ramybės šventė. 
—— raww imi

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. KA
LĖDŲ! Su šiuo mūsų senolių 
gražiuoju sveikinimu kreipiuo
si į “TŽ” skaitytojus - hamilto- 
niečius. Kai šv. Kalėdų rimtyje 
kuris mūsų grįšime mintimis į 
savo praeitį — vaikystę ir jau
nystę, iš eilės gražių vaizdų mes 
dažnas pamatysime savo tėvelį 
ar senelį grįžusį apšarmojusiais 
ūsais iš ankstyvųjų rarotų, ir 
mamaitę, apsisiautusią didele 
skara ir .ilgais kailiniais. Jų pir
mieji šio švento ryto žodžiai 
mums būdavo: “Sveiki sulaukę 
šv. Kalėdų!” Kiek jie tada ramy
bės ir šilumos mums suteikda
vo! Tokio malonaus dvasinio 
jausmo mes čia vargu ar kuris 
nors patirsime. Su šiuo gražiuo
ju mūsų sveikinimu linkiu vi
siems ramių Kristaus gimimo 
švenčių ir tikrai daug pasise
kimo asmeniškuose reikaluose 
Naujuose 1956 metuose!

Šia proga prašau atleisk man, 
gerasis “TŽ” skaitytojau, kad 
metų bėgyje gal ir ne visada pa
vykdavo parašyti apie Hamilto
no lietuvišką gyvenimą absoliu
čiai teisingai ir pilnai. Vieną tik 
galiu užtikrinti, kad vengiau sa
vo informacijose liesti asmeniš
kų reikalų, o dėjau visas pastan
gas iškelti tas gražias mūsų tau
tiečių ypatybes, kuriomis jie 
prisidėjo prie mūsų religinių ar 
tautinių reikalų Hamiltone iš
populiarinimo. Visu nuoširdu
mu užtikrinu, kad savo žinutė
mis niekad neturėjau tendenci
jos ką nors neteisingai įskau
dinti ar įžeisti, juo labiau ką 
nors paniekinti.

Prisiminęs gražią, pasakyčiau, 
klestinčią liet organizacijų 
veiklą ir taip didelį visų lietuvių 
nuoširdumą mūsų bendruose 
tautiniuose reikaluose, jaučiu 
pagundą pasigirti, kad savo ži

JA VALSTYBĖS
BALFas lapkričio mėnesį au

kų yra gavęs $20.793,30. -Tame 
tarpe yra $8,29 iš Kanados — 
Verdun, Q., šeštadieninės mo
kyklos. Vasario 16 gimnazijai 
aukų gauta ir persiųsta $4.102,95. 
Tame tarpe $239,25 iš Kanados: 
Toronto būrelis Nr. 63 — $20; 
Verdun Q. būreliai Nr. 64 ir 91— 
$122,25 , būrelis Nr. 45 — $27; 
Vancouver B.C., KLT apyl. v-ba 
— $30 ir būrelis Nr. 77 — $40. 
Daiktų išviso gauta 6.024 svarai.

“Draugo” romano konkursui 
yra gauti 8 rankraščiai. Šiuo me
tu komisija juos stropiai skaito 
ir po Naujų Metų laukiama 
sprendimo. Komisija yra suda
ryta iš kanadiečių — daugumoje 
torontiečių.

Moterų Dirva, JAV liet, kata
likių moterų sąj. organas, pa
skelbė naujo viršelio konkursą, 
paskirdama dvi premijas — $25 
ir $15. Konkurso terminas: nuo 
lapkričio 15 iki sausio 15 d. Pie
šiniai siunčiami šiuo adresu: 
Moterų Dirva, 4223 So Mozart 
St., Chicago 32, Ill., USA.

Simas Urbonas, buvęs Lietu
vos kariuomenės kapitonas ir 
“Kario” redaktorius yra atsidū
ręs ligoninėje. Jis norėtų iš tęn, 
žūt, būt, išeiti, bet neišleidžia
mas, matyt, laikomas nepajėgiu 
savarankiškai gyventi. “Vieny
bė” paskelbė jo laišką, kuriame 
prašo jį gelbėti; Jis nebežinąs 
nei kur jo dvi dukrelės bei sū
nus, nei galįs jokios pagalbos 
prisišaukti. Jis yra P. State Hos
pital, Brenwood, LL.I.N.

Kun. E. Petrelevičius, spaudoj 
pasireiškęs kun. K. Mažučio sla- 
pyvarde, buvęs Ukmergės gim
nazijos kapelionas, dabar dirba 
fabrike kaip darbininkas.
VOKIETIJA

Irako atstovui dr. Jamaliui, 
energingai gynųsiam Pabaltijo 
ir kitų pavergtųjų kraštų teises 
per Jungt. Tautų posėdžius, taip 
pat pareiškta padėka VLIKo ir 
Vykdomosios Tarybos vardu. Dr. 
Jamalis pastebėjo, kad jis laiko 
savo pareiga užsistoti ir toliau 
pavergtųjų tautų teises. Jis taip 
pat yra pasakęs reikšmingą kal
bą ir už JT ribų. Dr. Jamalis 
painformuotas dpie VLIKo veik
lą, Pabaltijo Tarybą ir kt.

Alina Grinienė iš Mūneheno 
nuvyko į Hamburgą, kur tvarko 
lietuvių emigracijos reikalus. 
Ten įkurtas BALFo emigraci
nis skyrius.

Frankfurto teismas nubaudė 
tūlą lietuvį Petrą Dominą už įsi
laužimą ir vagystes trims me
tams kalėjimo. Už panašius nu
sikaltimus jis jau anksčiau teis
mo buvo baustas. Lietuvių Ben
druomenei Petras Dominas yra 
nežinomas.
Laivu “General Langfitt” gruo

džio 4 d. išplaukė iš Bremerha- 
veno į Niujorką šie asmenys ki
lę iš Lietuvos.

Bender Zdzislau, Brakauskas 
Vaidevutis, Mueller Melitta ir 
Karin, Rimša Petras, Bronė, Ed
vardas, Jonas ir Adomas, Scast- 
nas Konstantinas ir Ona, Staus- 
kis Kazys, Szczesniak Kazimie
ras, Zemikaitienė Elena, Gricius 
Juoas, Spankus Annemarie, 
Aukštikalnis Jonas, Adelė ir Vy
tautas, Endrukat August, Anna 
ir Helga, Grikschat Johann, 
Marta, Edvard ir Alfred, Joseitis 
Erna, Jurgeleit Gerhard ir Chris 
tel, Kasigkeit Rudi, Erna, Marju 
ir Ellen, Saladauski Anni, Sara- 
maha Olga, Schimkrat Ernst, 
Karla ir Petras, Weber Otto, 
Gertraud ir Sonja, Willuhn .Fer
dinand, Meta, Edelgard ir Rein- 
gard, Auschelis Erich, Aleksan-

nelėmis blogos įtakos į visuo
menę nepadariau. O siekti gėrio 
visu lietuvišku frontu — buvo1 
mano pagrindinis visų informa
cijų tikslas. Šio principo visą 
laiką laikiausi ir su Dievo pagal
ba tikiuosi ir teityje tęsėti.

Sk. St.
Vietoje sveikinimų aukojo. Į Šalpos 

Fondo Komiteto kvietimo atsiliepė ir vie
toje švenčių sveikinimų senelių ir ligonių 
Kalėdoms Vokietijoje aukojo, sveikinda
mi savo artimuosius, draugus ir pažįsta
mus šie tautiečiai:

Po $20 — Stedman, Kronas -ir-Vale
vičius Real Estate;

Po $10 — St. Bakšys, J. Svitos, O. ir
J. Valaičiaj, 2. Didžbalis;

Po $5 —— J. Mikšys, A. ir J. KŠivic- 
kiai, I. Varnos, i. ir V. Kazlauskai, Alf. 
Kuzmickas i€! Paris, Ont., J. ir V. Pil
kauskai, V. Novickos, A. Mingėla, J. Ša
rūnas, J. Stundžia;

Po $4 A. ir Z. Pulinauskai;
Po $3 — J. Giedraitis, A. Patamsis,

K. Bungarda;
Po $2 E. Lengnikas, K. Stonaitis, 

Navickienė, M. Juodis, J. Bajoraitis, A. 
Matulaitienė,1 V. Perkauskos, P. }Bra- 
sas, P. Cesevičius, P. Kanopa, VI. Sau
lis, A. GrajOuskaitė, J. Raguckas;

Po $1 —- Etv. Grinius, A. šukoitis, G. 
ir L Vindoškji.

Komitetas nuoširdžiai dėkoja visiems 
aukojusiems ir linki visiems tautiečiams 
tikrai giedrių ir nuotaikingų Kalėdų šven
čių ir loimingų Naujų Metų’

ŠF Hamiltono Komitetas.
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pasaulyje
der ir Anna, Jantschewsky Edu
ard, Emma ir Heinz, Zerull Wil- 
helrą, Annemarie, Dietmar ir 
Teerbel. , -

Šį laivą lydi dr. Juozas Šida- 
gis ir gailestingoji sesuo Lenk, 
Amerikos lietuvaitė.

Brakauskas Vaidevutis, Rimša 
Edvardas ir Aukštikalnis Vytau
tas yra buvę Vasario 16 gimna- 
ijos mokiniai: puikūs krepšinin
kai, dainininkai, muikantai ir 
šiaip labai tvarkingi vyrai. Pas
tarasis yra studijavęs Aacheno 
politechnikoje.

Tuo pačiu laivu anksčiau iš
plaukė į JAV dr. med. Stasys 
Samušis.

Laivu “Italia” sugrįžo į JAV 
med. dr. Stasys Vaičeliūnas.

Kaip laivo ’’Aurora Sun” ka
pelionas išvyko į JAV aplankyti 
savo tėvų bei pažįstamų Tėvas 
Leonas (Česlovas) Olšauskas, 
per ištisus 10 metų darbavęsis 
Austrijoje viename TT. Premon- 
stratiečių (TT. Norbertinų) vie
nuolyne kaip vienos austrų mo
kyklos kapelionas.

Baigiamuosius valstyb. medi
cinos egaminus Hamburge laiko 
iš Čikagos atvykęs Stepas Juo
delis.

Hamburgo universitete medi
ciną studijuoja Alfonsas Grinke
vičius.

Delmenhors lietuviška bend
ruomenė neorganizuota, bet vie
tos lietuviai yra geri, sumanūs 
ir sąmoningi. Jie įvairių šven
čių metu apsilanko didesnėse 
lietuviškose kolonijose ir daly
vauja ten bendruose susirinki
muose - minėjimuose. Dažniau
siai tenka apsilankyti Weh- 
nene ir Hamburge. Gyvena čia 
dvi lietuvaitės vienuolės - sese
lės Petra Augaitytė ir Bonita, 
Vaip girininkas čia dirba A. Po
žėla su šeima; su gyvenimo sun
kumais narsiai kovoja čia A. Ge- 
rulienė, lydima dviejų sūnų; 
gražiai kuriasi savo žemės skly
pe, buv. Lietuvos eigulys Tys- 
liavas; džiaugiasi savo šeima ir 
nuosavu butu E. Sultheisienė; 
rūpinasi savo šeimos laiminges
nę ateitimi Sterbienė su Jur
giene.

Lietuviškus laikraščius prenu
meruoja abi seselės ir gir. A. 
Požėla. Visi gi kiti uoliai lietu
višką spaudą',, seka ir . praturtėję 
žada ją užsisakyti.
ARGENTINA

Šv. Cecilijos vardo choras, Bu
enos Aires, minėdamas savo 
veiklos 25 m. sukaktį, suruošė 
įspūdingą koncertą, per kurį pa
sirodė solistai, moterų ir bend
rasis chorai. Šiuo metu choras 
turi 67 narius: 36 moteris ir 31 
vyrą. Choras yra išleidęs 14 lie
tuviškų plokštelių. Choro dainos 
dažnai skamba ir per ’’Lietuvos 
Aidų” transliacijas radijo ban
gomis. ’

Puošnus Buenos Aires prie
miestis Bernai turi daug vilų su 
gėlynais. Argentinos spaudoje 
buvo paskelbtas Bernalio gėly
nų premijavimas. Viena pilis ga
vo pirmąją premiją, antroji pre
mija teko P. E. Čekanauskiėnei, 
kurios vila paskendusi rožėse ir 
kitose žydinčiose gėlėse, o tre
čioji premija atiteko S. Čeka
nauskaitei — de Acroca.

linž. Anatolius Dičius, anks
čiau dirbęs Buenos Aires viena
me metalo fabrike, dabar atida
rė savą centrinio apšildymo ir 
sanitarinių įrengimų, firmą.

SINGER
PILNA KAINA ■ 

$19.50 
išsimokėjimas dalimis.

Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų perdirbta 
TIK DABAR! apvali špulė su 

apdangalu $29.50.
5 metams garantija!4?;^

* Nauja fvieaa * Naujai dangfh 
Naujas motoras*' Naujo kojinė č 

kontrolė
s i * s •. j _

* f *

Poskombinkite, pademonstruosimi' 
Jūsų namuose veltui^ •

WA. 1-5161 W
Nemokamai skylių dirbant 

pirmiems 25 pirkėjoms.* * V

IMPERIAL

742 Kūra St. U
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Seimininkėms
Stalo dekoravimas

Kovę su nepadoriom knygom

VEDA Stasė Prapuolenytė. Visą medžiagą prašoma siųsti šiuo adresu: 194 CharIton*West, Hamilton, Ontario

Mortos didybė

Tolimų kraštų iliuziją galima 
sudaryti dekoruojant stalą įvai
riais vaisiais, daržovėmis bei gė
lėmis. Naudoki t plastikinius 
smeigtukus, gėlių kotuose, ar, 
pvz., įsmeigti žvakes į ananasą 
(jrihe- applel), kas sudaro gražią 
dekoraciją stalo centrui. Deko
racijoms galima naudoti vynuo
gių lapus, trumpakotes gėles, vi
joklius ir pan. Padėklas turi bū
ti žemas.

Halina Didžiulytė - Mošinskienė.
— Oro pavojus atšauktas! — 

stipriu balsu pranešė slėptuvė
je vyriškas balsas. Moterys, pa
vienės‘ir su vaikais, senukai, 
spausdami rankose kas krepšelį 
su maistu, kas ryšulėlį, kas pi
niginę, dalindamiesi savo, įspū
džiais, stumdydami vienas kitą 
palengvėjusiomis širdimis sku
bėjo išėjimo link.

Minioje galima buvo išskirti 
vieną pagyvenusią moterį, smul
kaus sudėjimo, apnešiotu juodu 
žieminiu apsiaustu su augšta iš
trinta kailio apykakle. Amt gal
vos ji turėjo pasirišusi juodą 
pilkais langeliais skarelę. Iš kar
to galima buvo pastebėti, kad tai 
buvo svetimšalė. Jos gilių raukš
lių išvagotame, išvargintame 
veide spindėjo tamsios didžiulės 
akys; kurios patraukdavo ne vie
no žvilgsnį. Ji laikė stipriai už 
rankų berniuką keturių metų ir 
mergytę nepilnų dvejų metukų, 
be to, apskritą krepšelį, kuriame 
buvo sudėtas maistas, žvakė ir 
degtukai.

Įsimaišiusi minioje, ji rūpes
tingai saugojo, kad žmonės ne
stumdytų vaikų ir jei kas neat
sargiai užkliudydavo kurį jų, ji 
piktai sumurmėdavo, o žmogus, 
sutikęs jos akių žvilgsnį, neno
romis atsiprašydavo ir atitaisy
damas savo klaidą pagirdavo:

— Kokie gražūs vaikai!
Tada senutės veidas nušvis

davo ir ji atlyžusiai, nesupranta
ma kalba atsakydavo:

— Žinoma, jie gražūs, — jie 
lietuviai...

plaukų pluoštas. Vaikai ‘■pabėgė
jo pirmyn,- tarsi du. maži'‘pilki 
paukštukai, apsidairė ir’ sutikę 
gerą ' tetulės žvilgsnį, nusišyp
sojo. Berniukas įsikabino tetai į 
ranką ir žiūrėdamas protingo
mis juodomis akutėmis sakė:

— Teta Mile, tu sakei, ■ kad 
šiandien vakare prasideda Ka
lėdos. Kodėl nėra sniego?

— Et, vaikeli, matai, čia ne 
Lietuva, tai ir sniego nėra,,

Ir jai tikrai buvo pikta, kad 
nesimatė niekur sniego, tik.kur- 
ne-kur užšalęs vandens klanelis. 
Rodėsi senutei, kad tikrai karas 
viską sumaišė ir dangus bijosi 
pasiųsti žemei baltą žvilgantį 
apklotą, kuris bent šventėms už
dengtų tas biauriąs bombų iš
raustas duobes ir tuos klaikius 
gyvenamų namų griuvėsius.

— Teta, — nerimo berniukas, 
— kodėl niekas neatnešė eglu
tės?

— Čia, turbūt, ir nėra eglučių, 
nes nėra miško, tokio kaip Pa
nemunės ... — nepatenkintai 
atsakė teta..

— O aš mačiau eglaitę, at
siliepė plonu balsiuku mėlynakė 
mergytė, — ten dideliame lange.

— Matei? Mačiau ir aš, tai’bu
vo krautuvėje, bet jos neparduo
da, tetos balsas kaž kaip švelniai 
liūdnai skambėjo žiūrint į klau
siantį rausvą veidelį jos .myli
miausios augintinės. -

Jiems beeinant toliau paleng
va ėmė kristi viena po kitos 
lengvutės snaigės, rodos,.įtarsi 
paklydusios. Vaikai nudžiugo, 
jie vienbalsiai šaukė:

— Sniegas! Sniegas! — irjjėgo 
stengdamiesi pagauti besisupan
čią ore snaigę. .

— Reikia paskubėti, — galvo
jo sau teta, — ims snigti ir per
šlaps kojos tose šliuriukėse. Tai 
ir Kalėdos, kad vaikai , nei batų 
nepuri... .3 y

Pasuko visi trys į siaurą“ gat
vę, Vedančią į namus. Čia judėji
mas buvo didelis. Praeiviai sku
bėjo susirūpinę, kartas nuo kar
to pažvelgdami į pustuščius 
krautuvių langus, kuriuose kur- 
ne-kur stovėjo išpuoštas kalėdi
nis medelis. Prie vieno tokių 
langų vaikai sustojo ir gėrėjosi 
gražiu medeliu. Teta juos traukė 
namo nekantraudama, bet jie 
nei negalvojo klausyti.

— Tik žiūrėk, tetute, kokie

Senajame Testamente dau 
giausia rašoma apie vyrus 
senoviniame Oriento gyvenime 
moteris vaidino antraeilį vaid
menį. Niekuomet neprivalome 
užmiršti vienos Kristaus misijos 
pusės. Jo pažiūra į moterį pakei
tė jos padėtį pasaulyje. Niekas 
negali studijuoti bendruomenės 
klasikinėje senovėje, ar nekrikš
čioniškose šalyse šiandien, šito 
nesuprasdamas. Našlystė Indijo
je, vedybos Turkijoje tapo prie
žodžiais vaizduojančiais moterų 
gyvenimo nykumą.

Tarp Kristaus ir moterų su
pratimas ir užuojauta buvo spon
taniški. Moterys tarnavo Jam Jo 
misijoje. Jokia moteris niekuo
met Jo neišdavė. Šv. Luko Evan 
gelija tą itin išryškina. Mes tu
rime nepervišijamą. “Magnifi
cat” grožį, didų Elzbietos port
retą ir patetišką nusidėjėlės idi-

nes

Virš visa ko mes turime Mor
tos istoriją. Mes galime įsivaiz
duoti šią sceną. Namai su virtu
vės kvapais, nedidelis žalumy
nų pavėsis kieme, su Marija prie 
Jo kojų. Jie abu mato Mortą be
sidarbuojančią su puodais ir kep
tuvėmis, ji taip pat mato juos, il
sintis pavėsyje, kai ji sušilusi 
darbuojasi. Kokia žmogiška ji 
yra! Bardamasi ji neišskiria 
Kristaus.

jantį tikėjimą.
Yra gera žmonių rasei, kad na

mai nepriklauso, nuo vyro aukos. 
Kūbnret seneliai reikalauja, kad 
kas nors būtų namie, kas ateina 
tęsti darbus? Kada savanorė 
gail. sesuo yra reikalinga, yra 
Morta, kuri ryžtasi eiti, 'nesą, 
kad .kartais ji perdaug svarbos 
duoda kasdieninei rutinai. Gal
būt, kada Jėzus Kristus apsupa 
Mariją savo apsiaustu, Jo žo
džiai yra paraginimas, kad Jis 
trokšta pamatyti, Mortos veidą 
iš švelnesnę išraišką jos akyse.

, Marijos vaikaį. ir Mortos vai
kai, tarp .savęs amžinai ginčija
si. Jie pasidalina, tarp savęs pa- 
saulį,.,Tenysonas ir Rossetti gie
da apie Mariją, bet Rudyard Kip
ling skiria gerą žodį Mortai.

Mortos sielos duosnumas išky
la gražiausiai tada, kada jos bro
liui mirus, Jėzus ateina į liūdin
čius namus. Jėzus klausia, kur 
Marija, bet Morta Jį sutinka. 
Tada ji paslapčia aplanko savo 
seserį su žinia: “Mokytojas atėjo 
ir klausia apie tave”.

Kaikurios moterys būtų pa
vydžios. Morta išėjo ieškoti Jė
zaus, tuo tarpu, kai Marija pasi
liko verkdama namie. Kaikurie 
žmonės gal būtų kalbėję: “Nie
ko, nereiškia, ką; aš darau, ar 
kaip, Marija yisuomet pirmoji”. 
Bet jinai grįžta į gedulo apgaub-

Hamburg (stroganof)
Sumaišyti maltą mėsą, pridėti 

pipirų, druskos, skysčio (¥4 puo
delio svarui). Skystis gali būti 
buljonas, padažas ar pienas. Pa
daryti apvalius sviedinuku?, pa
skrudinti keptuvėje, išimti ir 
perėti į puodą.

Paimti grybų, apskrudinti kep 
tuvėje, neperkepinant, sudėti 
juos į keptuvę su mėsa, o paskui 
į puodą. Keptuvėn pridėti trupu
tį sviesto, 2 šaukštus miltų, puo
deli} buljono ar padažo, 1 šaukš
telį paprikos.

Pavirti maišant, pridėti 1% 
puodelio rūgščios grietinės, mai
šyti ir užpilti ant mėsos. Virti 
ant lengvos ugnies 30-40 min. 
Paduoti su bulvėmis, ryžiais, sa
lotomis, skrudinta duona.

Ontario prov. katalikės moterys 
pradėjo pereitą mėnesį. Gru
pės moterų eina per kioskus ir 
krautuves, kur pardavinėjama 
literatūra ir registruoja nepado
rias knygas. Pardavėjų daugu
ma esą palankūs, patys padedą 
tokias knygas atrinkti ir pasi
žadą jas grąžinti leidykloms. 
Prie šitos katalikių moterų ak
cijos pareiškė noro prisijungti ir 
kitos organizacijos: tėvų - mo
kytojų sąjunga, mokyklos ir ki
tos moterų organizacijos.

Kaikas betgi prieš šią veiklą 
ėmė protestuoti. Taip “Civil Li
berties Assaciotion” prikišo kat. 
moterims norą įvesti cenzūrą 
bei inkviziciją, priešingą demo
kratinei laisvei. Esą kiekvienas

turi teisę pasirinkti 
gas. kokias nori. F 
rodyti skaitytinas knygas ,ki- ’ 
tiems esą reiškia nepasitikėjimą 
žmonėmis. Į tai atsakydama mo- • 
terų tarybos atstovė Mrs. Mark
le pabrėžė, kad dėl jų žygio pas 
kelta perdaug triukšmo manant,.,, 
kad jos ketina skelbti karą ar-; 
reikalauti griežtesnių įstatymu*- 
Jų tikslas esąs ne cenzūra, o. vai-" 
kų apsaugojimas nuo tvirkinan
čių leidinių; tai daroma gerbsi 
valios žmonių, bendradarbiai!-*; 
jant knygų platintojams ir vi
suomenei. Svarbu atkreipti tėj 
vų ir platintojų dėmesį į pavojų- - 
tvirkinančios literatūros, kuria,.- 
taip lengvai gauna vaikai ir rnr1- 
eina nusikaltimų keliais. . •

Desperatiškos ligos

Bifstrogenas
Porcija 8-10 žmonių

1—Taip, taip, — užbaigdavo 
kalbą nepažįstamasis nelabai su
pratęs senutės žodžius ir skubė
davo savo keliu.

Išėjusi iš požemio, minia atsi
kvėpė grynu oru ir pabiro į vi
sas puses didžiulės Vienos mies
to aikštės. Dar valandėlė -ir nie
ko nebeliko, tik palengva einan
ti senoji moteris — ją vadino te
ta Mile — ir vaikai menkais 
žieminiais apsiaustėliais, smailo
mis šiltomis kepurytėmis ant 
šviesių galvučių ir lengvais kai
liniais naminiais batukais.

—-Gerai, kad nesninga ir ne
lyja, — pati sau kalbėjo moteriš
kė, — o tai vaikai visai kojas 
peršlaptų... O tie lėktuvai, ga
lėtų bent Kalėdų šventėms duo
ti žmonėms pailsėti.

Paleidusi vaikų rankutes, ji 
pasitaisė apsmukusią skarytę. Iš gražūs burbulai! O štai ir paukš 
po jos matėsi žilstančių tamsių (Nukelta į 9 psl.)(Nukelta į 9 psl.)
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KALĖDŲ
SVEIKINIMAI

VISIEMS

EATON’S
OF CANADA

JI

tuvės, gal ji nebūtų taip pykusi; 
bet Kristus ir Marija sėdėjo kie
me. Kaip Morta stovi prieš Kris
tų, mes ją taip gerai pažįstame. 
Ji yra nemirtinga ir tarptautinė. 

ŠVisose kalbose po saule, visais 
amžiais. Morta yra prabilusi su 
pasipiktinimu: “Jūs ten sėdite 
nieko neveikdami, kai man ran
kos šimpa nuo darlpo!” Daug po
etų giedojo Marijos garbei, bet 
leiskite pasakyti, kodėl mes ma
nome, kad Morta yra karalienė 
tai’b'1 moterų. . »■ -į

Mortos charakteris retai verti
namas, bet ištieskime kanvą ir 
pažvelkime su pagarba į šią šil
tos širdies, moterį, kuri buvo ver
ta pažinti-Kristų ir būti Jo ma
lonėje. Jei nebūtų Mortos pa
saulyje, nebūtų namų ir, galbūt, 
nebūtų mokyklų. Jėzus matė 
Mortos širdį, Jis pastebėjo nenu
ilstamą jos rankų tarnavimą ir 
permatė, kad vyresniosios sesers 
gyvenimas buvo nuolatinė auka. 
Jis išskyrė jos praktišką genijų, 
jos duosnią sielą ir jos nedvejo-

.tiems, kad Marijos pasigesta. Ar 
jūs manote, kad tai mažas daly
kas? Tai yra-didelis dvasinis lai
mėjimas, kada jūs galite taip pa
sielgti, kuomet kitas aptemdo 
jus augštose privilegijose, kai 
jūs pasiliekate nežinomi. Jūs bū
site tada vertos padėti vainiką 
ant Mortos kapo.

R. J. Renison.

3 sv. mėsos,
¥2 sv. piaustytų grybų,
1 litras buljono,
¥2 puodelio sviesto,
1 šaukštas pamidorų pastos,
¥2 sv. kapotų svogūnų,
1 žalias pipiras,
% puoduko miltų,
1 puodukas rūgščios grietinės,
1 citrina,'
druskos ir pipirų.
Supjaustyti jautieną gabaliu

kais, apibarstyti druska, pipi
rais ir citrinos sunka. Palaikyti 
vėsioje vietoje dvi valandas.

Parudinti svogūnus, grybus ir 
žalius pipirus svieste. Išimti iš 
keptuvės grybus, svogūnus ir 
pipirus. Apibarstyti mėsą miltais 
ir aprudinti keptuvėje. Pridėti 
buljoną, grybus, svogūnus ir pi
pirus. Viruoliuoti 10 min. Pri
dėti grietinę. Paduoti karštą su 
bulvėmis, papuošti petruškomis.

RUDYARD KIPLING

Marijos sūnūs nerūpestingi, nes jie paveldėjo gerąją dali;
Mortos gi sūnūs myli šią Motiną, jos rūpestingą širdį neramią.
Ir dėlto, kad kartą, netekus kantrybės, prabilo nemaloniai į Viešpati - Svečią 
Jos., sūnūs-tarnauti Marijos sūnums per amžius privalo. . .
Jie nekalba — Dievas atleis kiek anksčiau, nei mašinos sustoja. -

gailestingumas Jo leis palikti tarnybų pagal valia ir norųNeskelbia jie 
Ar keliais apšviestais miniose jie keliauja, ar tyrlaukiuos sutemus, 
Jie -pluša pailsę, kad broliu jų dienos: būt gausios šioj žemėj. 
Džiaugsmingi palaimoj Marijos vaikai — Angelai jų pusėje, žino — 
Nes gausios malonės ateina per juos, gausūs dėl jų teikiami atleidimai; 
Jie sėdi prie kojų, kad Žodi išgirstų, jie regi kai pažadas tęsimas: 
Jie sudėjo naštas ant Viešpaties pečių, o Viešpats jos uždėjo ant Mortos 

vaiku.
Sulietuvino S. P

Paskubėkite užsisakyti
Vaivos

JUOKTIS SVEIKA
300 juokų rinkinį, 100 iš jų — 
juokai iki ašarų. Nuėjęs į sve
čius — jūs galėsite visus ste
binti savo pasakojimais —- se
nus ir jaunus, vyrus ir mote-
ris,

Siųsk du dolerius 
(kiskuose bus brangiau) 

pirmieji gaus ant ypatingo, 
“Egg-shell” popieriaus.

Platintojams 
15-20% nuolaidos.

Vaivos General, platintojas 
NAPOLEONAS JONUŠKA 
15 Cotton St., Roslindale, 

Mass., USA :

Lietuvaitė soste
Katerina I, caro Petro Didžio

jo žmona ir Rusų imperijos im
peratorė, lietuviams visados bus 
šiek tiek įdomi, nes istorijoj ir 
literatūroje veik įsigyveno nuo
monė, kad ji buvusi — lietuvai
tė. Montrealio AThe Gazette” 
(rugpi. 27 d.) knygų skyrius re
cenzuoja Jeremėjos Price isto
rinę apysaką “Katarina”:

“Rusijos imperatorė, Katerina 
I (nemaišytina su kita -Kateri
na — Didžiąja) gimė Morta 
Skavronskaite, liėtuvio kaimie- 
čia dųktere. Tėvas paliko ją ma
žą. Ji tapo tarnaite pas pastorių 
Glūck, vyriaušį Marienburgo 
apskrityje. Švedams ši mieštą 
apleidus (karo nietū) ji pateko 
karo nelaisve maršalui Šerenfet- 
jevui, kuris ją pardavė kiini-

Sveikiname visus mūsų draugus ir klijentus

NAUJŲJŲ METŲ

proga

LEASIDE FUEL CO
3 INDUSTRIAL ST. U MA. 4414

gaikščiui Menšikovui. Šio na
muose ji tapo Petrę Didžiojo 
numylėtine.

“Jos pirmajai dukrelei, Kate- 
rinai, gimus Morta priėmė sta
čiatikybę ir persikrikštijo Kate- 
rinos Aleksejevnos vardu, caro 
sūnui Aleksiejui būnant krikšto 
tėvu. Jai suteikta carienės titu
las, nes caras Petras, persisky- 
ręs su žmona Evdokija, ją vedė 
1711 metais. Katerina tapo jo 
neatskiriamu bendrakeleiviu, 
vykstanti net į karo žygius ties 
Pruto upe ir Pakaspijy. Caro 
“ukazu” ji buvo paskirta Petro 
įpėdine ir buvo vainikuota im
peratore.

“Pagal šią pagrindinę istorinę 
medžiaga, nedaug nuo jos nutol
dama, Jeremėja Price parašė 
įvairiaspalvę apysaką iš audrin
gų ir dėmesį patraukiančių lai
kų. Jos Katerina, arba Katrina, 
išeina patraukli ir įtikinanti as
menybė, beraštė, bet labai su
mani moteris, su jos būklei įpras 
tais pasišvaistymais. Nuomario 
priepuolių nežiūrint, Petro el
gesys daugiau nesubrendėlio 
negu gilaus vyro, o Aleksis ge
riausiai pavaizduotas knygoje.

“Nors knyga gerai parašyta, 
tačiau čia tik šešėlis Merežkovs- 
kio apysakos “Petras ir Aleksis”, 
kuri apima tą patį laikotarpį, 
tuos pačiūs asmenis ir veiklos 
vietas. Jauti, kad ponia Price 
pamiršo eilę puikių dramatišku 
momentu, praleisdama “strelcų” 
maištą ir Aleksio nužudymą. 
Bet — čia juk ne Petro, bet 
Katrinos apysaka”. V. Sirvydas.

OIL BURNER

SALES & SERVICE

f

vedybų priežastys
1. Maži nesusipratimai, kurie 

yra multiplikuojami;
2. Ffotthis kankinimas (dary-

patinka);
3. Nepasitenkinimas vedybi

niu gyvehimu apskritai. Jau
čiant esant savotiška vergijos 
forma, laisvės netekimu.

(Dr. E. Berger)

“Aš pasakiau piktą melą apie melas reikalauja jam apginti tiu 
mūsų kaimyną. Neklausk kodėl, 
nes aš nežinau. Kaip visi melai, 
jis augo ir augo; Dabar mūsų 
mažame miestelyje visi tik apie 
tai ir kalba. Mano kaimynas 
(daug už mane visais atžvilgiais 
pranašesnis), dėl to kenčia. Aš 
tiesiog negaliu save priversti 
prisipažinti ir atšaukti. Betgi aš 
žinau, kad neturėsiu ramybės, 
kol tą padarysiu. Naktimis, kai 
visi sumiega, aš vartausi galvo
dama, kaip išvengti savo kaltės 
prisipažinimo” (CDNK)

“Desperatiškos ligos šaukiasi 
desperatiškų gydymo priemo
nių. Nėra kitos išeities, kaip at
šaukti per vietos laikraštį. Žmo
nės dėl to tiktai pasigėrės tavi
mi. Tas padės jiems būti teisin
gais. Pakelk galvą augštyn! 
šventas Raštas sako, kad žmo
gus, kuris sakosi esąs be nuodė
mės yra melagis! (Cnd. Reg.) 

Jėzuitas Daniel A. Lord savo 
knygelėje “Nebūk melagis” ana
lizuoja melo rūšis, motyvus, pa
sekmes. Išvadose jis aptaria me
lagį kaip “vieną didžiausių prie
šų, žmonių bendruomenėje. Me
las sunaikina pasitikėjimą kal
ba, kuri yra pagrindinis žmonių 
bendruomenės ryšys. Sunaikin
damas pasitikėjimą kalba mela
gis tuo būdu sunaikina pačią 
bendruomenę”. “Melo įprotis 
auga labai greit, nes kiekvienas

žino naujų melų”. Henry James

kad jo kalba tampa be jokios 
vertės, nes ką jis besakytų klauV’ 
santis šypsosi ir mano priešin-, 
gai. Jo melų pinklėse įsipainio
jusi jo žmona' kuri verčiama 
luoti, kad apsaugotų vyro me-_ 
lūs, rezultate irgi tampa melagė^

Ann Shipley Kanados Federa?,, 
liniame parlamente atstovauja 
Temiskaming provinciją. Ji yra, 
vienintelė liberalų partijos at~ 
stove — moteris. Iš pažiūros nc£Z 
pasakytum, kad šios moters gal- > 
voje būtų kokia nors kita minttš- 
šalia: “Ką aš šiandien virsiu vąT_ 
karienei?” Ši pareiginga trijy 
vaikų motina, tačiau yra gabi ne“, 
tik parlamente, kur ji darbuoja-^ 
si įvairiose parlamento komisui 
jose, bet ir darže, sode, prie sių-_ 
varnos mašinos, su piūklu ir —- 
net su palete. 'įl.

Vaikai užaugę ir kiekvienas 
kuria sau gyvenimą. Ji gyvena ' 
su seserim gražiame namelyje^ 
paliai ežerą. Jos vyras, gydyto
jas, miręs prieš 14 metų, buvb.’ 
pirmutinis, kuris jai patarė eiti- 
į viešą gyvenimą. Jis buvo įšfcX 
tikinęs, kad kiekvieno piliečro 
pareiga domėtis valstybės gyva-, 
vimo reikalais. .....

MOHAWK
FURNITURE
rudeninį YOUNGSTOWN virtuvių 

kabinetinų sinkų

Your best chance ever to 
CHOOSE AND SAVE!

SPECIAL CABINET SINK

Sutaupysite
s63.00

pirkdami šį plienini 
54" Deluxe’ kabinetini sinkų

Dobor QE
tik už lUViUd

SUSIDEDA Iš

-S puikaus Youngstown plieno,

5 stalčių su specialiu židiniu,

Vertingas, Mrs tik
Gražaus modelio su 4 skyriais 
ir 2 lentynomis. Padarytos iš 
plieno.

įstumiamo lentele kapojimui,

Deluxe įrengimai ir emalis, 
/garantuojamas 5 metams/

Muilo krepšelis ir kt.

SPECIAL CABINET SINK 42" SPECIAL CABINET SINK

179.9*5Sutaupysite 
pirkdami tik už 
Du dubeniai ii 
lentos, erdvus stačiai ir pasidė- 
jimo skyriai.

99.95Pirksite pigiau už
Grožiai ir potogioi įrengtos 3 durų.

Taip pat įvairiausios Kalėdų dovanos.

MOMAWX FURNITURE
2446-8 DANFORTH AVE.. TORONTO
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

SVEIKINIMAS

PUBLIC SHOE? STORE

Telefonas KE. 3881

Sav. L ASTRAUSKAS

JULIUS MILIUKAS
Montrose Bucher & Grocery kad pa

Savo mieluosius klijentus šv. kalėdųNaujųjų 1956 Metų proga sveikinu linkėdamas sėkmės
MARGIS DRUGS

PARKSIDE MEAT MARKET

Maisto Produktų ParduotuvėToronto, Ontario
335 Roncesvalles Avė., Toronto, Tel. LL. 1258

Gražiausi linkėjimaišv. Kalėdų ir Naujų Metų, proga Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metųlietuviams klijentams' Tmk’iDr. A. PACEVIČIUS
DEMPSTER’S BREAD LTD

280 Roncesvalles Avenue. (anksčiau Victoria*
Toronto, Ontario 1166 - 1188 Dundas St. W., Toronto, Tel. LO. 1196

PRIEŠ TRIS ŠIMTUS METU

REAL ESTATE

872 Bloor St. W. ME. 4605
METRO RADIO

1199 -1201 Dundas St. W., Toronto, Tel. KE. 6272

VL. ANDRIJAUSKAS
MORGICIŲ BROKERIS

Toronto, Ont.Tel. RO. 2-3415

ATOMINIU RAKETŲ PAVOJUS nėra 1637 Queen St. W. (prie Roncesvalles)

Telefonas KE. 3556 Toronto, Ont.

889 Dundas Street West Toronto, - Ont.

lietuviams linki
Sav. A. SamulevichHIGH PARK FOOD MARKET

Sav. J. DEMIKIŠ Tel. KE. 63981577-9 Dundas St W.
SAVO DRAUGUS LIETUVIUS

1669 Bloor St W., Toronto, Ont
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA

Telefonas LL. 3453
ŠIRDINGAI SVEIKINA

The Toronlo-Dominion Bank EŠTd'^AkėiMf®

Green Valley Meat Market

Dundas•Ossington Ave.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga savo mieluosius klijentus sveikina

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų savo klijentams

apkabins išlakią pušį, kur krump lėtas ąžuolas? Nieko, nieko, nieko! Sniegas ir tuštuma! Bet kaip mes gyvensime?bėgdamas, kys nė piktų vėjų, nė kaitrų, nė ligųį kur pasislėps gyvuliai per vidurdienio kaitrą, kur glaus savo vandenį kūdra, kur paukštis gyvens ir giedos, kaip sušildy- sim savo ugniakurą, kur paguldysim naujagimį? Kaip atsigul- -sime į žemę, jeigu karstui nebėra medžio? Štai kodėl viskas yra tuščia visame krašte, kad jis apnuogintas, be vilties, ir nebėra kur dėtis žmogui!Ar todėl jam buvo duotas paskutinis eglės spyglys, kad jis Įvertintų? Kad atsimintų, ir apverktų? Kad tikėtų? Ką? — Ar

Maskvos kariuomenės bėgo kaip nuo maro. Ponai bėgo i užsieni, o valstiečiai dažniausiai i miš-

Dundas • Roncesvalles Avė.

1330 Dundas St. W,. Tel. ME. 9347, Toronto

šaukia jis juk niekas nesulai-

jo juos iki kraujo: čia kažkur jis; mosi nuę priešo,^ laikėsi jo tau buvo turėjęs po savo galva spy g

Restorano “ATLANTIC

Gerbiamus musų parduotuvei klijentus Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga nuoširdžiausiai sveikina su geriausiais linkėjimais Jums dėkingi

Moteriškų suknelių, kostiumų, paltų 
ir kt. rūbų krautuvė

1006 Dundas St W., Toronto, Ont 
Telefonas ME. 9714

996 Dundas St W^ Toronto, .Ont 
Telefonas ME. 7462 '

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

Kristaus Užgimto-ft Naujųjų 1955 Metų L - r 
savo mielus klijeutus, bičiulius ir prietelius 

nuoširdžiai sveikiname

Visus klijentus šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga nuoširdžiai sveikina

Jeigu nors kas padrąsintų jį, padėtų, arba bent geru žodžiu paremtų, — kartais teisinosi jis, kai jau tarė, jog baigta ir jis nebegali ištverti. Tačiau jeigu kokius balsus girdėjo, jie tyčiojosi, jie viliojo jį — jis suprato, kad tyčia nori nusukti kitur — jie silpnino jį, ir jis taip norėjo pasiduoti. Taip, jeigu tiktai te

tas kaimas, kad ir kitas miestas 
— jis dabar norėjo surasti pirmą 
medį, o po to, jis žinojo, bus ir 
trobesiai, bus bažnyčia 
žmonės.
. Kur jis sustos, kur jisi 
Kur jo ranka nu

Gerbiamus pirkėjus bėi prietelius 
Kalėdų švenčių ir Naujų Metų proga 

prašau priimti mano nuoširdžiausius 
sveikinimus

Savininkai:
VL. GERMANAVIČIUS B. O. BRANSTON 

Manager

Gražiausi sveikinimai mūsų klijentam 
•• v ateinančių švenčių proga

G. M. KENNEDY 
Manager

i būrius, kaip bandos, užmirštieji ir aplenkti viso pasaulio?Kažinkas užkrito už jo akių — tai eglės šaka svyravo, tanki ir kvapi.' Jis nustūmė ją į-šoną ir nustebo, kad labai šviesu; žvaigž dės. Žvaigždės ir žvaigždės — sakytum begaliniai laiptai . iš dangaus ėjo žvaigždėmis. Tačiau jis pažino jog tai Viena žvaigždė — ji sustodavo prie namų, ir jis regėjo, jog retai tuose namuose tegyveno tie vieni, kurie sau statėsi pastogę. Suspausti ir išvaryti iš savo namų gyveno žmonės, ir uždaryti kalėjimuose buvo jo tautos žmonės, ir be namų slaptose lindynėse, ginda-

Gerbiamtts mūsų klijentus ir,bičiulius 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga 

nuoširdžiai sveikiname

MIELUS LIETUVIUS su šv. Kalėdomis*rir'Naujais Metais ' ;;t'MUšiveikina

luotiš, kokio istorija dar mačiusi. Pastarųjų metų patirtis rodanti, kad būtinai reikia eiti prie atominių raketų kontrolės. Esą didieji kraštai dabar siekia pagaminti, tokius sviedinius, kad kiekvienu momentugalėtų jais pasiekti betkurią žemės dalį. Kanados atstovas kvietė Sov. Sąjungą prisidėti prie kontrolės įvedimo, kol dar nevėlu. * < *:> -• - :■ ~ t # f * .

ECONOMY FOOD MARKET

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

Išradėjai įtemptai tebedirba tobulindami4 atomines raketas, kurios, radijo bangų valdomos, gali pasiekti kraštus kitam žemyne. Jų klausimas iškilo ir Jungt. Tautų politiniame komitete. Kanados atstovas min. P. Martin. viešoj kalboj kreipėsi į Sov. Sąjungą, daryti visa, kad lenktynės , atominių raketų srity būtų sustabdytos. Esą šios rūšies ginklų tobulinimas privesiąs pasaulį prie tokio įkraščio gink-

laukus. Jis galvojo kartą, jog ir 
tai bus gerai, kad paskui jį palie
ka tokie pėdsakai, kurių ir už
pustyti negalima 
gyvos žemės jis blaškė į šalis 
sniegus: gal dar kas nors išliks, 
kas eis paskui jį — ir atras.Ir staiga jo ranka pajuto šilumą, jo pirštai tirpo, lyg pavasario dirva prieš saulę, ir jis pamatė, kad delne laiko spyglį. Bet gi jis žaliavo! Žmogus juto, kad jo keliai šyla, sistebėjo, žemė po juo buvo apklota samanomis, ir jį dengė globojamai žemai užlinkusios eglės šakos.Kazys Sėlenis atkėlė galvą nuo stalo ir žiūrėjo į eglės spyglį — tas tebebuvo sausas, kaip ir pirma, tačiau savo širdyje jis juto tokį erdvumą, lyg tenai išsiteko didžiausia žalia eglė.— Ar tai jūs, jūs grąžinate mums viltį, laisviesiems, jūs iš kalėjimo? — tarė jis, ir tuojau vėl jį diegė, tarsi eglė visa sutrupėjo. Kaip jie dar gali ištarti Ka- nebuvo ten sėkla ir'pažadas? Bet1 ledų sveikinimą, jeigu jie išmėtai buvo paskutinis! Ir duotas- tyti iš savo trobų, jeigu ^suvaryti jam. Jeigu jis nebūtų pražudęs!Bet jis atras. Kaip? — sniegas staugė vėjuje ir juokėsi: — ar tu turi tokią stiprią širdį, tokią tikinčią, kad atrastum, kad išdrįstum ieškoti. Kad grįštum* užpustytais keliais, kad atkastum tuos kelius. Tu esi bailus ir nekantrus!Jeigu tiktai tebūčiau aš, —- galvoja jis pavargęs, — aš leisčiau save užpustyti, bet kodėl man buvo duotas spyglys, kodėl patikėjo man? Aš negaliu apgauti! — Ir jis bėgo atgal, jis ėjo kelklupščiomis,' jis kasėsi rankomis, jis negaišo nė poilsiui, nors jo krumpliai šalo ir ledai kapo-

Visiems mūšų klijentams ir draugams linkime linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
dybų ir gyventojų žymiai daugėjo .(Bus daugiau)

— Šventų Kalėdų, — pakartojo Kazys Sėlenis į savo šeimos pusę, į savo žemės pusę.
(Atkelta iš 2 psl.)Išvežtas buvo ir šv. Kazimiero karstas. Bet tokiame puošniame mieste barbariškoms Maskvos karių gaujoms dar buvo pakankamai ką plėšti. O jų gobšumas pasirodė neribotas. Jie nesitenkino didžiūnų bei miesto patricijų rūmais, krautuvėmis, bažnyčiomis bei vienuolynais, bet laužėsi net į bažnyčių pogrindžiuose buvusius karstus, ieškodami papuošalų bei brangenybių. Katedros pogrindžio karstai, kurie tik buvo atrasti, buvo visi sudaužyti, juose buvę mirusiųjų palaikai išmėtyti. Spėjama, kad gal būt tada buvo išplėštas ir Vytauto karstas, kurio niekaip nesiseka surasti, nors didžiojo kunigaikščio Aleksandro ir Zigmanto Augusto dviejų žmonių karstai 1930 m. buvo atrasti įmūryti visai nepaliesti.Ko nespėjo išplėšti barbariškieji Maskvos kariai, sunaikino išsiplėtęs milžiniškas gaisras, kuris siautėjo niekieno nekliudomas net 17 dienų, kol pats išblėso. Niekas miesto negesino, nes gyventojai, ypač vadovybė, buvo išbėgioję, o carui, kuris atvyko po 2 dienų, matyt, neatėjo nei į galvą pasirūpinti miestu, kuris jau per tas dvi dienas buvo taip sunaikintas, kad net pats caras neberado vietos kur jame sustoti — viskas buvo jau liepsnose arba apglobta dūmų. Dėl to caras sustojo lauko stovykloje už miesto.Pastebėtina dar, kad miestas buvo plėšiamas ne vien palaidų karių gaujų, bet ir vadovybės. Niekad nematę savo gyvenime

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų visiems lietuviams klijentams linki

tos vyrai. Žvaigždė švitėjo ties jais, ir prasiverdavo jiems Pra- kartėlė, o tenai gimė Kūdikis. Kuris nebuvo priimtas nė vieno nedoros širdies. Kūdikis - Tremtinys gyveno pavergtoje žemėje visada, ir todėl žmonės drįso sakyti: — Sveiki sulaukė šventų Kalėdų. -’■■■< ■'?/.

(Atkelta iš 1 pusi.)
Kazys Sėlenis ėmė pats juoktis 
Jis kvatojo iki ašarų, atmesda
mas galvą atgalpalinko ir sukniubo ant šitos vietos, kur turėjo gulėti eglės spyglys. Jis kalbėjo pats sau mintyje, tarytmu girtas mane nustebinti tokia dovana? Aš juk kirtau miškus, tam mane buvo įsileidi šie svetimi geri žmonės, svetima valstybė, aš mačiau medžius augštesnius už mūsų miestų namus, daug augštesnius, ko jūs man įdėjote spyglį? — Kodėl jis toks sudžiūvęs? Gal laiškas keliavo dešimtį metų? Gal tai mano paties sąžinė— susitraukusi ir baili? Juk aš priėmiau neviltį — aš apsipratau su ja, aš esu įtikėjęs, kad grįžimo nebus. Aš bijojau jūsų ieškoti, aš bijojau rašyti jums, kad nepakenkčiau — bet gal man buvo patogus tas bailumas, pasiteisinti? Gal savo širdies pelkėse aš turėjau ir kitų norųsidarysiu sau namus čia, ir pripildysiu juos kita šeima?NE! — karštai šnibžda jis, — ne! Jūs žinote, kad ne! Aš kaltinu save iš liūdesio. Bet kodėl jūs įdėjote spyglį? — Jam pasirodė, kad jam duria ir jis norėjo patraukti galvą, tačiau jis kažką pamatė: jis gulėjo ant sniego. Ir vis snigo. Ir snigo taip, kad tai iškarto virto ledais, ir jeigu jis nesijudins, tai jį užkals vietoje, kaip kape. Jis pašoko, jis turėjo bėgti ir susirasti kur prisiglausti kol nustos snigę. Jis apsidairė, vieta jam pažįstama pasirodė, taip, jeigu jis galėtų už- matyti mišką, tai juk pakeliui į tėviškę. Juo daugiau jis žvalgėsi, juo tikriau žinojo, kad pažįsta, bet kur miškas? Tiktai sniegas ir tuštuma. Jis mėgina eiti, bet nėra jokio kelio, nė atsekti, nė įspėti, nė užmatyti — viskas užnešta sniegais. Tai jis turi pasisukti į dešinę, tenai kaimyninis kaimas, netoli, tiktai pereisi pievą, kuri vasarą balta beržais, o dabar, aišku, net beržai neša sniegą. Ar todėl sunku įmatyti jų liemenis? Bet gi ir jų nėra! — Tuštuma! Dabar jis ėmė bėgti klupdamas, vistiek į kurią pusę, juk čia vistiek viskas sava, kad ir toli, kad ir ki-

krovėsi į vežinas ne tik-baldus, bet viską,: ką “galima- buvo išplėšti. Iš Jonušo Radvilos puošniųjų rūmų buvo išgabenta net marmurinės . palangės, kurios vėliau buvo įtaisytos Maskvos Kremliaus salėse. >Tai buvo didžiausias smūgis, kokį Vilnius kada pergyveno. Didžiųjų kunigaikščių rūmai jau niekad nebebuvo atstatyti. Didžiūnai savo rūmus, žinoma, atstatė, bažnyčios ir vienuolynai taip pat buvo atstatyti, bet miestiečiai dar ilgai labai sunkiai te- sivertė. Mat, šis didžiulis smūgis sutapo su jų teisių bei veiklos varžymo laikais. Iškerojo bajoriškojo sauvalė, trumparegė bajorija težiūrėjo tik savo luomo interesų bei naudos, o miestiečiais visai nesirūpino.Ne tik Vilniaus gyvenimas sustojo Maskvos antplūdžio metu. Sustojo visas kraštas. Gyventojai, ne vien bajorai, bet ir kaimiečiai baudžiauninkai, nuo

408 Roncesvalles Avė. (kampas Howard Park Ave.)
Telefonas LL. 1944

PETRAS KAIRYS
Lithuanian Grocery .

Linksmų švenčių ir laimingesnių 1956 metų 
liafcju-savo- maloniems kUj<mtaJ&adr 

prieteliams

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

kus. Caro armijos, užėmusios Vilnių, toliau nežygiavo. Mažesnės jų jėgos užėmė Gardiną ir Kauną, iš kur protarpiais jų jojos įpuldavo ir toliau. Nuo Kauno pasiekdavo Nevėžį, persikėlę per Nemuną buvo pasiekę Zapyškį, nuo Vilniaus nedidelį būreliai nuslinkdavo į šiaurės Lietuvą, net artyn Biržų, bet pastoviai nebuvo įsikūrę ir Anykščiuose. Nebuvo jų ir Užunėmu- nėje. Dėl to tai ten subėgo labai daug valstiečių, kurių nemaža dalis ten pradėjo miškuose dirbti žemę ir į savo senąsias vietas nebegrįžo. Tuo būdu nuo šio karo arba, kaip lenkai šį neramumų ir svetimų kariuomenių siautė jlimo laikotarpį vadina, nuo “tvano” laikų Užunemunėje so-
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Kanados ateitininkų kuopas, būrelius ir pa 
vienius narius

proga sveikina, tikėdamasi, kad netrukus 
pasimatysime bendroje konferencijoje To
ronte

VISUS PARAPIJIEČIUS, PRISIKĖLIMO 
BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNO GERA
DARIUS BEI RĖMĖJUS SU ŠV. KALĖDO
MIS IR NAUJAIS METAIS

Sveikina

TĖVAI PRANCIŠKONAI

VILNIEČIUS IR VISUS LIETUVIUS KA
NADOJE NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA ŠV, 
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA

Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Toronto Skyriaus Valdyba.

Sveikiname visus malonius aukotojus ir ben
druomenių - apylinkių Šalpos Komitetus Šv. 
Kalėdų ir 1956 Naujų Metų proga, linkėdami 
laimės ir sėkmės jų šalpos darbe.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Šalpos Fondo Centrinis Komitetas ir 

Toronto Apylinkės Komitetas.

-NAUJAISIAIS 1356 METAIS 
gimines, draugus ir pažįstamus,

Toronto, Ont Jadvyga ir Viktoras Dagiliai

GRfžO ŽVALGYBOS VIRŠININKAS
Prieš pusantrų metų V. Vo

kietijoj įvyko sensacingas daly
kas: žvalgybos viršininkas Otto 
John pabėgo pas sovietus. Rytų 
Berlyne spaudos konferencijoj 
buvo davęs keletą pareiškimų 
apie savo perbėgimo motyvus ir 
po to buvo dingęs. Daba'r staiga 
vėl atsirado Vak. Vokietijoj. Pa
bėgti jam padėjo danų žurnalis
tas Hendrik Bonde - Hendrikson, 
kuris turėjo leidimą važinėti au
tomobiliu iš Vak. į R. Berlyną. 
Kartą jiedu susitiko restorane ir 
tenai sutarė pabėgimo planą. 
Gruodžio 12 d. Hendrikson atvy
ko prie Humboldto un-to rūmų 
sutartą valandą ir laukė auto-

mobily. O. John, sovietinių sar
gų lydimas, atvyko į rūmus ne
va pas un-to vadovybę, paliko 
sargus prie įėjimo, o pats per ki
tas duris nuskubėjo pas laukian
tį danų žurnalistą. Čia kiek pa
keitė išvaizdą ir nesulaikyti so
vietų policijos pervažiavo vaka
riečių zonon. Pats prisistatė po
licijai ir tuojau buvo nuskrai
dintas į Bonną. Kaip buvo slap
tai pažadėta teisingumo minis- 
terio dr. Strauss, O. John nebu
vo suimtas, nors pavestas tardy
tojams.

Pagal paties O. John pareiški
mą žurnalistui, jis buvęs iš R. 
Berlyno pagrobtas, kur lankė sa

Be taikos ir ramybės
Geros valios tauta gintaro jū

ros pakrantėje ir jos išblaškyti 
Kazachstane, Europoj, Amerikoj 
ir Australijoj nariai neturėjo nei 
taikos bei ramybės, nei galvoją 
lietuviai negalėjo viltis sauges
ne ateitimi. Nerimastingai Niu
jorke politikai laukė iš Čikagos 
parvažiuojant krikščionių de
mokratų lyderių — VLIKo pirm. 
J. Matulionio, prel. M. Krupavi
čiaus ir Pr. Vainausko kurie ten 
tarėsi su “Draugo” redaktorium 
ir Amerikos Lietuvių Taryba, 
sekė tautininkų bloko “talkos” 
organizavimo eigą bei rūpinosi, 
kad Amerikos “pasauly” tebesi
ma tė ženklų ištižimo ir nežinios 
ką bedaryt, kur bebėgt. Pastarą
ją savaitę “ramybę drumsčią” 
pavergtieji buvo stebėtinai ne
populiarūs — nors atskiruose 
pasikalbėjimuose ir laiškuose 
didžiajai spaudai nemaža klausė 
ar “tautos anapus geležinės už
dangos mums kada bedovanos už 
kalėdinį “pakietą” Jungtinėse 
Tautose” (priimant į jas dar 4- 
turias sovietines kolonijas). Pa
čiose gi JT daugelio net džiū
gauta, kad “dabartinė reprezen
tacija jose tikrai išreiškia pa
saulio situaciją”, net Amerikos 
“oficiozas”, “The New York 
Times”, viename iš “nenusiseku-- 
šių” savo vedamųjų net išsireiš
kė, kad štai “Jungtinėse Tautose 
dabar randama beveik visa Eu
ropa”. (Lietuvos Laisvės Komi
teto pirmininkas V. Sidzikaus
kas šitokį išsireiškimą pavadino 
iššaukimu ir apeliavo į redakto
rius griežtu laišku). JT diplo
matai a la indusas Krišna gal 
juokais didžiavosi rusų “didžia
dvasiškumu“, o gal tuomi atsa
kydamas į šimtus lietuvių laiš
kų, kuriuose protestuota dėl jo 
pareiškimo, JAV televizijoje; 
kad jis nežinąs, kas atsitiko Pa
baltijo kraštams 1940 m.! (LŽur- 
halistų Sąjungos pirm, užklausė 
jo su knygele “Are you for Free
dom?”, o Jūsų bendradarbis už
tikrino, kad jei tikėti kelionių 
ciklu “Svečiuose 40 tautų”, tai 
Mahatma Gandhi dabartinio In
dijos atstovo elgesiu būtų nepa
tenkintas! Prie laiško buvo pri
segta nuotrauka,. kurioje Molo
tovas, su užpakaly išsišiepusiais 
Stalinu ir Ribbentropu, pasira
šo Lęnkijo^ę; ŲreĮuvos 
niirib aktą). Pridėtame N 
žemėlapyje Lietuvos, taiktai sie
nos, lyg “mirusių sielų”, tebuvo 
sužymėtos. Už tai “Times” tilpo 
didžiulė informacija, jog profe
soriaus Bermano dš Harvardo 
nuomone, MVD yra tvirtai pa
žabota, o /Vadeles laiko kariuo
menės vadovybė. Dienraštis sa
kosi, kad Bermano nuomonę pa
tikrinęs. MVD kariuomenė (mė- 
lynkepuriai dar 1953 m. buvo iš
formuota ir įjungta į Raudonąją 
Armiją. “Troikų” teismai likvi
davę už § 58 tūkstančius lietuvių 
veikėjų buvo panaikinti. Priver
čiamųjų darbų stovyklos Sibi
re yra arba švelninamos, arba

Niujorko bendradarbio britų džentelmenai atviriau nei 
bet kada anksčiau koliojo sovie
tus. Ar norėdami prisigerinti 
Amerikos kongresmenams, ar 
kas — bet Edenas ruošdamasis 
Vašingtonan net pareiškė, kad 
“sovietų valdžia Rytų Europo
je ir yra Europos tragedija!”. O 
jo ministeris užsienių reikalams 
Harold Macmillan, pridėjo, kad 
Sovietų Sąjunga tikrumoje yra 
didžiausia kolonijalinė valstybė 
ir ne iš pačių geriausių! Londo
ne kalbama, jog britai preziden
tui Eisenhoweriui ir Dulles pa- 
sipasokos, apie ką jie kalbėsią 
su maskviniais tironais, kai šie 
ateinantį pavasarį lankys Jos 
Didenybę. Šaltajam karui jau 
prasidėjus tai gal paskutinė gali
mybė Vakarų - Rytų pašneke
siui. Londone manoma, kad 
Chruščiov gal tyčiomis užgaudi- 
nėjo britus Azijoje, norėdamas 
išvengti jam nemalonaus akis 
akin susitikimo su britais.

.Niujorke lietuviai stebėtojai 
visdėlto prileido, kad pasikalbė
jimuose galįs vėl iškilti Pabalti
jo pripažinimo sovietams reika
las, nors tikėta, kad naujasis 
Valstybės Departamento Rytų 
Europos skyriaus vedėjas H. Ste
vens ir Lietuvos reik, vedėjas H. 
Trivers tik jau nepatars britams 
nusileisti. Čia tebemanoma, kad 
Pabaltijo kraštai Vašingtone ir 
Londone laikomi svarbiais pro
pagandiniais koziriais, kurių dar 
ne laikas naudoti — iki nepra- 
vestas Vokietijos suvienijimo ar 
nors V. Vokietijos apginklavimo 
reikalas.

Austrai Rygoje
Lapkričio pabaigoje Latvijos 

sostinėje Rygoje lankėsi Austrų 
parlamentarų delegacija, lydima 
Austrijos naujojo ambasado
riaus Maskvoje Herr Bischop. 
Latvijoje ir Lietuvoje ypač įstri
gęs net komunistų spaudoje til- 
pęs pareiškimas, kad “Austrijo
je Latvijos buitis gerai žinoma!” 
Vašingtone, pagal NYTimes, 
žvalgybos įstaigoms toks delega
cijų lindimas į Sovietiją visai ne
patiko ir buvo nurodoma, kad 
tai tėra dalis sovietinio vajau? 
sustiprinti komunistinę idėją V 
Europoje. Ministeris Dulles savo 
kalboje NATO prisipažino, kad 
Amerikai labai rūpi pagrindinis 
mūšis dėl Europos ir reiškė vil-

Savaitės įvykiai
visai likviduojamos. Kariuome
nės teismai peržiūri daugybę iš
tremtųjų bylų ir nemažai jų bu
vo leista sugrįžti į tėvynes. (Eilė 
buv. Lietuvos ministerių grįžo į 
tėvynę ir net gavę darbus).'Mas
kvoje esąs skubinamas naujojo 
sovietinio kriminalinio kodekso 
paruošimas, kuris žymiai sustip
rins sovietinių piliečių teises. 
Paskutiniosiomis žiniomis panai
kintos ir kriminalinės bausmės 
už “pavėlavimą į darbą” ar “sa
botažą” ... Tiek profesorius, tiek 
NYTimes tačiau ‘pripažįsta, kad 
esmėje Sovietų valstybėje nie
kas nepasikeitė. Nors įterpti į 
kariuomenę MVD daliniai tebė
ra matomi paraduose, lygiai kaip 
pasieniuose tebestovį žaliakepu
riai, nors ir jie priklauso mar
šalų atsakomybei. Kariuomenės 
teismai nemaišytini su karo lau
ko teismais ir yra pastovi insti
tucija. Dienraštis džiūgauja, kad 
jau ir biudžeto svarstymas atro
do rimčiau. “Deputatai” šiais 
metais iš tiesų svarstą, kiek ir 
kur “leisti Kremliaus tironams” 
skirti sovietinių rublių!!!

Nerimas Pavergtose 
Tautose 
Kaikurie pavergtųjų diploma

tai ir politikai, sakoma, beveik 
užsigavo, kai buvęs Prezidento - 
Išlaisvintojo patarėjas psicholo
ginio karo reikalais C. D. Jack- 
son jų seime jiems pasakojo sa
vo įspūdžius apie tarptautinę po
litiką — Amerikos pergalę vi
suose frontuose! Girdi, sovietai 
pamatę, kad nieko nelaimėsią 
ginklais, dabar bandą užša- 
chuoti amerikiečius gerbūvio 
frontuose. (Lengviau buvo atsi
dūsta Niujorke patyrūs; jog 
Egiptas sutiko “leisti” Pasauli
niam Bankui finansuoti milži
niškos užtvankos ir hidroelektri
nės statybą prie Nilo. Sovietai, 
mat, buvo pasisiūlę dovanai sta
tyti!). Ponas Jackson, pats ban
kininkas, manė kad Amerika ir 
toliau siųs pasauliui savo gerbū
vį dolerių formoje ir laimės dau
giau nei visi Churščiovo plepa
lai! Paskutinėje vietoje, 49 psl., 
NYTimes rašė, jog Pavergtųjų 
Tautų seimas vėl išsiuntinėjo JT 
apeliaciją prašant įgalinti pa-

^-{Vergtuose Europos.kraštuose laisĮtį, kad ’bi^ędatpnunė civilizacija

vo draugą gyd. Wohlgemut. Ten 
buvęs apsvaigintas ir atsibudęs 
po 2 dienų Karlshorste, kur pasi
jutęs esąs sovietinių agentų ap
suptas. Iš ten buvęs nuskraidin
tas Maskvon ir ten žiauriai tar
dytas, nors paslapčių neišdavęs. 
Po to gyvenęs Kryme ir iš ten 
vėl grąžintas į R. Berlyną, kur ir 
rado kelią atgal.

I talka Tėviškės Žiburiams 1
Laikraščių leidimas metai iš metų brangėja. Šių metų bėgyje ir popieris pabrango 

ir visos kitos išlaidos pakilo. Aišku, daugiau kainuoja ir “Tėviškės Žiburių” leidimas. 
VISDĖLTO “TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” PRENUMERATOS MOKESTIS IR ŠIEMET NEKE
LIAMAS, paliekamas tas pats — $4 Kanadoje bei JAV ir $4.50 kituose pasaulio kraštuose. 
Tuo būdu “Tėviškės Žiburiai” ir toliau lieka pigiausias lietuviškas savaitraštis pasaulyje.

Šitą mes darome tik pasitikėdami nuoširdžia savo bičiulių ir skaitytojų parama. 
Nuo Tamstų visų paramos priklauso visos galimybės laikraštį leisti ir jį toliau tobulinti.

“Tėviškės Žiburiams” reikia dar daugiau naujų skaitytojų! Suraskime kiekvienas 
nors po vieną naują skaitytoją!

vus rinkimus... Bet po poros 
dienų 4 psl. buvo paskelbta, kaip 
reagavo Maskva - Rumunija 
nuoširdžiausiai kviečia “sūnus 
palaidūnus grįžti namo!”

Sibire neauga javai
Nors Pažėra Vilniaus “Tieso

je” rašinyje “Giliai įleisti šak
nis” ... skelbė, kaip “džiūgauja” 
dulkinoje prerijoje rusiškas dai
nas dainuojantis lietuviškas jau
nimas, visiems laikams persikė
lęs į buvusias klajoklių kazachų 
žemes, jo pačio išsireiškimai ir 
neatydi “Tiesos” cenzūra atsklei
dė, kad Chruščiovo “plėšininių 
žemių” planas eina velniop. Pa
starąjį sekmadienį su tuo sutiko 
ir amerikiečiai žinovai. Girdi, 
nežiūrint kad užsėta buvo 5 kar
tus daugiau Sibiro “plėšininų že
mių” nei praėjusiais metais, der
lius gautas mažesnis už 1954 m. 
Lietuvoje atrodo sausros dides
nės žalos nepadarė, sausas ru
duo įgalino derliaus nuėmimą 
laiku, nors dabar baiminamasi, 
kad neiššaltų pasėliai, kai mūsų 
gimtąją šalį spaudžia nematyti 
dar gruodžio pradžioje šalčiai, o 
laukai be sniego

Britai susirūpinę
Ar Nikitos su Nikalojum 

pliauškalai beraščių azijatų ma
sėms Azijoje ar sovietų meilini
masis švedams, kurių laivynas 
vizituos birželio mėnesį Rygą,

KIEKVIENAM TALKININKUI, 
kuris suras bent du naujus skaitytojus, 
“TŽ” duos vertingą premiją — garsiojo 
italų rašytojo Guarechi knygą “Mažasis 
Don Kamiliaus pasaulis”. Knyga kai
nuoja $3.50.

KIEKVIENAS NAUJAS 
SKAITYTOJAS, 

užsiprenumeravęs laikraštį šio vajaus 
metu, galės gauti priedą Al. Barono ro
maną “Užgesęs sniegas”. (Knyga bus 
siunčiama platintojui pranešus arba pa
čiam paprašius).

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 
‘ SKELBIA

naujų skaitytojų verbavimo ir prenu
meratos rinkimo vajų nuo gruodžio 15 
d. iki sekančių metų vasario 16 d.

VISI SKAITYTOJAI, 
kurių prenumeratos laikas baigiasi apie 
metų pradžią, PRAŠOMI vajaus laiko
tarpyje atsilyginti.

PASTABA SKAITYTOJAMS 
JA VALSTYBĖSE

Siųsdami prenumeratos mokestį če
kiais, malonėkite pridėti 30č čekio iškei
timui. Per metus “TŽ” už čekių iškeiti
mą susidaro nemaža suma. Už jūsų pa
slaugą iš anksto dėkojame.

TARP ALTo ir VLIKo 
NESUTARIMŲ NĖRA

VLIKo pirmininkas J. Matu
lionis penktadienį atskrido į Či
kagą, kur tarėsi su ALTo vyk
domojo komiteto nariais ir pa
darė visą eilę vizitų. Pirmadie
nį VLIKo pirmininkas išvyko į 
Niujorką.

Nors anksčiau buvo pasigirdę 
visokių pastabų bei kalbų, ta
čiau reikalus -aptariant bendrai 
jokių nesutarimų nepasireiškę. 
Visais atžvilgiais VLIKo pirmi
ninko ir ALTo vykdomojo ko
miteto nuomonės sutapę. Tuo 
būdu tenka laukti ir tolimesnio 
darnaus šių lietuviškųjų reikš
mingiausių organų bendradar
biavimo.

visdėlto'privers Europą susivie
nyti ir glaudžiai bendradarbiau
ti su Amerika. Pačioje NATO 
tarybos konferencijoje buvo kę2 
lis kartus pabrėžta šios Atlan
to tautų organizacijos gynybinis 
charakteris ir dėlto ginčytasi. 
Buvo suprastas būtinumas kon- 
tra-ofenzyvos prieš sovietus nuo 
Viduržemio iki Azijos vidurio. 
Vakarų Europos valstybininkai 
pripažino, kad dėl to būtina ki
tas tautas remti doleriais, būtina 
lanksti diplomatija, būtina ir to
liau .stiprinti šventąją ginklo są
jungą apjuosiant visą Sovietiją. 
Dulles taipgi prisipažino, gal 
skaitęs Maxim Litvinov Notes 
for a Journal” (Litvinovo taria
mą dienoraštį), kuriame sako
ma, kad Kinijos Mao pirmasis 
pasiūlęs pulti Vakarus ne tiesio
giniai, bet dusinant, pirmoj eilėj 
atimant iš jų naftą, žaliavas ir 
rinkas. Mao gąsdino nepradėti 
karo jokia kaina, nes jį neišven
giamai laimėtų kapitalistinė sis
tema ir būtų jos išsigelbėjimas.

Bus lietuviškas biuletenis 
anglų kalba
Praėjusią savaitę dar ir Lie- 

tiAzos konsului Čikagoj pripaži
nus, kad “lietuviams būtina in
formacija anglų kalba”, kad jos 
pasigenda pasaulinės enciklope
dijos ir augštosios mokyklos, ir 
visi, Amerikoje baigę mokslus 
lietuvių naujakuriai ryžtasi to
kį leidinį paruošti. Jie žada 
pasisiūlyti talkininkauti mūsų 
veiksniams arba vykdyti ir savo 
iniciatyva bei lėšomis. Niekad 
anksčiau pastovi lietuviška in
formacija anglų kalba nebuvo 
taip reikalinga kaip dabar. Į tą 
darbą bus kviečiamos visos gy
vosios ir pirmaujančios pasaulio 
lietuvių intelektualinės pajėgos.

Kaip sovietai tai 
supranta?
Vakariečių koresspondentai 

“satelituose” stebėjo naujus 
varžtų atleidimo ženklus, o iš 
Maskvos NYTimes neatsidžiau
gė, kad jau satelitų spaudą gali
ma laisvai gauti pasiskaityti 
Maskvoje. Iš Lenkijos buvo pra
nešama, kad lenkai pradeda

(Nukelta į 8 psl.)

KOMUNIZMAS GRIŪTŲ, JEIGU

MIELI SKAITYTOJAI, MES JŪSŲ TARNYBOJE, PADĖKITE MUMS TAS PAREIGAS 
EITI ’ .

“T2” ADMINISTRACIJA,
Adresas:

941 DUNDAS ST. TORONTO, ONT. 
Tek EM. 8-6813

D. Britanijos aviacijos marša
las Basil Embry, kalbėdamas 
Prancūzijoje apgyvendintiems 
šešių valstybių katalikams lakū
nams ir esantiems š. Atlanto Są
jungos tarnyboj, pareiškė, kad 
komunizmui ateitų galas, jeigu 
visi katalikai tikrai vykdytų sa
vo tikėjimą. Anot jo, “Š. Atlanto 
Sąjunga yra bandymas išspręs
ti taikos problemą, bet mes netu-

rime daryti klaidos, manydami, 
kad tai pilnutinis išsprendimas”. 
Komunizmas esąs “dvasios liga, 
sielos vėžys”, kurį reikia nu
galėti. “Tarnaudami čia, mes 
reikšmingai prisidedame prie 
pasaulio taikos, tačiau to maža. 
Mes, katalikai, geriausiai galime 
prisidėti prie komunizmo už
tvenkime savo pavyzdingu gy
venimu”.

Prasidėjus naujam šaltojo karo tarpsniui vėl sujudo ir vakarie
čiai. Paryžiuje buvo sušauktas Š. Atlanto Sąj. tarybos posėdis, ku
riame dalyvavo 15 kraštų karo, finansų ir užsienio r. ministerial. 
Šis posėdis buvo atsakymas į sovietų ėjimus Vid. Rytuose ir P. Azi
joj. Jeigu kurį laiką Š. Atlanto S. narių tarpe buvo įsivyravęs tam 
tikras abuojumas sovietinės grėsmės atžvilgiu, tai šiame posėdyje 
to nebebuvo. Šį kartą visiems buvo aišku, kad sovietinė grėsmė nė 
kiek nesumažėjo ir kad reikia stiprinti V. Europos gynybą. Kari
nių Atlanto S. vadų nuomone, ta < 
grėsmė niekad nėra buvusi tokia 
didelė kaip dabar. Sovietai turį 
sprausminius lėktuvus, kuriais 
gali pasiekti betkurią Š. Atlanto 
S sritį ir bombarduoti atominėm 
bombom. Todėl Š. Atlanto S. ta
ryba priėmė projektą įrengti 
Europoje radaro tinklą, panašiai 
kaip JAV ir Kanadoj, kuris įga
lintų apsisaugoti nuo staigaus 
sovietų aviacijos puolimo. Tas 
tinklas apims Europos sritis nuo 
Norvegijos iki Turkijos ir turės 
keturias zonas: šiaurės, centro, 
pietų ir D. Britanijos. Zonų va
dovybės gyvensiančios Oslo, Ne
apoly, Paryžiuje ir Londone. Šio 
radarų tinklo įrengimas atsiei
siąs $42.000.000 ir būsiąs aptar
naujamas tik 250 asmenų.

Kadangi sovietų naujai pradė
tas šaltasis karas perkeltas ir į 
politinę ir ekonominę sritį, va
kariečiai svarstė ir šios rūšies 
klausimus. Visų buvo išreikštas 
pageidavimas padidinti Š. At
lanto S. pastangas tose srityse. 
Šios politikos pradžia jau maty
ti: JAV ir D. Britanija nutarė 
duoti ilgalaikę paskolą Egiptui, 
pasiryžusiam statyti didžiules 
Nilo upės užtvankas, kurios kai
nuos $1.300.000.000. Pradžiai pa
žadėta $75 mil., kurių 80% duo
siančios JAV, 20% — D. Britani
ja. Į tai atsiliepdama Sov. Są
junga sutiko paskolinti Afganis
tanui 100 mil. dol. ir duoti tech
ninę paramą.

16 naujų JT narių
Dėl sovietų veto visa eilė kraš

tų iki šiol negalėjo būti Jungt. 
Tautų nariais. Pastarosios sesi
jos metu Kanados atstovas min. 
P. Martin ėmėsi iniciatyvos pra
laužti šiai užtvarai. Po ilgų už
kulisinių derybų pavyko susi
tarti su sovietais, kad jie sutiks 
įsileisti vakariečių siūlomus 
kandidatus 13 kraštų, jeigu va
kariečiai sutiks įsileisti 5 sovieti
nius kraštus: Albaniją, Bulgari
ją, Rumuniją, Vengriją ir Išori
nę Mongoliją. Oolitinis' J'T~ ko
mitetas šį susitarimą patvirtino 
ir persiuntė Saugumo Tarybai, 
kur veikia veto teisė. Čia Nac. 
Kinijos atstovas pasipriešino Iš. 
Mongolijos, priėmimui, kuri ne
santi nepriklausomas kraštas. 
Tada sovietų atstovas pareiškė 
veto dėl 13 vakariečių siūlomų 
kraštų. Buvo manyta, kad visas 
reikalas galutinai palaidotas. Vi
sų nustebimui sovietai paprašė 
sušaukti naują Saug. Tarybos 
posėdį, kuriame pasiūlė savo pro 
jektą: išbraukti iš Kanados pro
jekto Iš. Mongoliją ir Japoni
ją. Visi su tuo sutiko, ir JT na
riais liko priimta 16 kraštų: Ai
rija, Portugalija, Italija, Austri
ja, Suomiją, Ceilonas, Nepalis, 
Kombodija, Laos, Ispanija, Libi

ja, Jordanas ir jau minėti 4 kom. 
kraštai. Tuo būdu dabar JT turi 
76 narius. Ypač sustiprėjo Azijos 
grupė, kuri dabar turės 23 at
stovus. Naujai priimtieji kraš
tai jau dalyvauja posėdžiuose.

Karo grėsmė Vid. Rytuose
Izraelio kariniai daliniai už

puolė Sirijos žemėj sirų karių 
būrį ir nužudė 49, keliolika pa
ėmė nelaisvėn. Sirijos vyriausy
bė skubiai kreipėsi į Jungt. Tau
tų Saugumo Tarybą, prašydama 
išmesti Izraelį iš JT ir pritaikyti 
ekonomines sankcijas pagal JT 
chartą. Daugumas Saugumo Ta
rybos narių jau pasisakė prieš 
Izraelį, bet oficialaus nutarimo 
nepadaryta, nes laukiama at
skrendant JT paliaubų komisi
jos pirm. gen. Burns su prane
šimu. ’

Prie šio konflikto prisidėjo ir 
Egiptas, pasiųsdamas Jungti
nėms Tautoms raštą, kuriuo gra
sinama pulti Izraelį visa jėga 
drauge. su Sirija, jeigu Izraelis 
tęs savo puldinėjimus ir toliau. 
Izraelis gi teisinasi puolęs Sirijos 
karinį dalinį, norėdamas apsau
goti savo gyventojus ir prime
na arabams, kad 1948 m. jis vie
nas atlaikęs jungtinį arabų puo
limą; ir dabar esąs pasiruošęs 
kariauti, jeigu arabai to norį.

Jordano arabų valstybėj kilo 
sąmyšis, kai anglams spaudžiant 
atsistatydino vyriausybė ir buvo 
paskirtas naujas min. pirm. H. 
Mahali, palankesnis anglams. 
Norima Jordaną įtraukti į Bag
dado sąjungą, nukreiptą prieš 
sovietus. Dėl to Jordane prasidė
jo demonstracijos ir net riaušės.

Rinkimai Saare
Saaro krašte rinkimus į par

lamentą laimėjo provokiškos 
partijos: kr. demokratai—25,4%, 
demokratų partija — 24,2%, vo
kiečių socialdemokratai—14,3%. 
Krikšč. liaudies partija, palan
ki prancūzams, gavo 21,8%. Pro
vokiškos partijos turės 33 atsto- 

^šūfys vyriausybę, 
kuri sieks padaryti Saarą 10 vals 
tija. feder. Vak. Vokietijoje. Kol 
kas Saaras negalės prisijungti 
prie V. Vokietijos, nes 
partijos nesurinko 75% 
mos, kaip reikalauja jo 
minė konstitucija.

provok. 
daugu- 
autono-

VIENUOLIAI MOKOSI 
TELEVIZIJOS

Bostono arkivyskupas R. Cu
shing yra sumanęs pastatydinti 
katalikų televizijos stotį, kuriai 
aptarnauti jau renkami atitinka
mi žmonės. Vienos firmos buvo 
surengti specialūs kursai, kurių 
lankyti buvo pasiųsta iš Bosto
no dešimt vienuolių seserų ir 
vienas vienuolis.

Lai Coke būna 
kalėdinio sveikinimo dalis z

mentėms

143X

"C«k«" yra regfctruotot ženklas. COCA-COLA LTD.

Galite būti tikri, 
kad jūsų svečiams patiks 

visais metų laikais skanus 
ir puikus gėrimas.



TŽVIBKgS ŽIBURIAI 
————JL—————MM - I

- Nr. 51 (311) 
1 - - •-nmr i

NAUJI RADIJO PRIIMTUVAI- 
Tikra šių dienų sensacija!

Naujausi, su natūraliu balso perdavimu (High Fidelity), vokiečiu gamybos 
radijo priimtuvai: KOERTING — SABA — BLAUPUNKT.

Muzikos kabinetai, automatiniai gramofonai, garsams užrašyti magnetofonai, 
televizijos aparatai, be to, įvairiausi gintariniai papuošalai bei odos išdirbiniai 
gaunami generalinėje atstovybėje —

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

Sav. K. MOTUŠIS.
Rodijo priimtuvu specialios trumposios bangos jums garantuoja Europos stočių 
priėmimų (Vilnius kasdien 6.30-—7.00 p.m.). Pas mus atliekami specialistų 
technikų visokiausi radijo pataisymai bei perdirbimai. Lengvinusios išsimokėjimo 
sglygos: įmokėjus tik 10%, likusi suma ligi 24 mėn. Job? vartotas aparatas 
gali.būti priimtos kaip jmokėjimo pagrindas

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO. Centrinė Prekyba ir Biuro*:
926 Dundas St. W„ Taranta 

Tel. EM. 6-1633.
SKYRIAI IR AGENTŪROS:

Toronto — 697 Queen St. W.
Hamilton — 236 James St. N. ir

24’/2 King St. W.
Kitchener — 343 King St. E.
Waterloo — 96 King. St. S.
London — 111 Vi King St
Golt, Ont. — 41 Dixon St.
Ottawa — 343 Lisgor St.
Vancouver — 340 Homer St.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

bendradarbius, prenumeratorius ir lietuvių vi
suomenę.

Visiems lietuviams ir klijentams linkime
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲsavo

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 1956 METŲ

A. MORKIS - Realtor,
Nuosavybių pardavėjai

SUDBURY Ont
BERŽINSKAS
General Insurance

1212 Dundas St. W., Toronto
Buto RO. 2-3940Tel. LA. 9547

FELIX RADIO ■ TELEVISION
SALES and SERVICE

1328 Dundas St. W., Toronto. Tel. OL. 3356

Sav.

LIETUVIŠKA DOVANU KRAUTUVĖ

VICTORIA

viso pasaulio žmonės.

YORK PACKING CO
jungiasi žinomo šūkio dvasioj ClUS,

104 Trowell Ave.

Toronto, Ont.Tel. RO. 2-8251

Mūsų nuoširdus linkėjimas Otava.

kad šios Kalėdos

kad
ROSE HEATING & TINSMITH CO

atneštų

543 Sherbourne St., Toronto. WA. 1-9758

HUDDLESTON MOTORS CO. Ltd
G. M. Warren, President

Lietuvių Enciklopedijos Leidėjas
265 C Street, So Boston 27, Mass.

827 College St., Toronto 
Tele. ME. 9644

SPAUDOS PApiROS

439, t.y. arti pusės. Toks pats 
santykis yra žiūrint i asmeni- 

$1.284.347.- 
334 ir $633.419.352, tas pat lygi
nant korporacijų mokesčius —

DIDELIS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKUIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

Ramybė geros valios žmonėms

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiai sveikina savo klijentus bei prietelius

Perstatymas, 
motoro nustotymas ir 

elektrinių įrengimų sutvarkymas, 
tepimas.

Kodėl Potsdame nekėlė 
Lietuvos reikalo?

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

■ 1956 metų

Linksmų švenčių ir laimingesnių 1956 metų 
linkiu visiems savo, maloniems klijentams ir 

prieteliams .

nius mokesčius

Paskubėk, pirmieji gaus ant 
Egg Shell popieriaus.. Platin

tojams 15-20% nuolaidos. 
Siųsk du doleriu.

Vaivos General, platintojas 
NAPOLEONAS JONUŠKA 

15 Cotton St., Roslindale, 
Mass., USA

Spalio mėn. 145 
gaisrai Kanadoje sunaikino 24.- 
600 akrų miško.

— Otava. — Iš Kanadoje su
mokėtų $2.344.496.759 Ontario

rų demokratijų sostinėse “jų po
litinei raidai sekti, reikale rea
guoti, kontaktams palaikyti ir 
VLIKo Vykdomąją Tarybą in
formuoti”. ALTas, be abejonės, 
ir toliau remiąs VLIKą ir finan
siškai, bet tik “akcijai Europoje 
ir kitur, bet tik ne Amerikoje”, 
nes čia, kaip pats VLIKas pripa
žįsta, “yra natūralus ALT© vei
kimo plotas”.

Atrodo, kad po ginčų kaip su
statyti kėdes, prasidės ginčai, 
kur jas pastatyti.

PASITRAUKIMAS 
NEGIRTINAS 

“Vienybės” redaktorius 
laikraščio Nr. 47 rašo:

PIGUSIS KNYGŲ MĖNUO pra
tęsiamas iki Kalėdų. Puiki,pro
ga pigiai įsigyti kalėdinių dova
nų, nes knygos nupigintos nuo 
25% iki 80%. Nupigintų knygų 
sąrašo reikalaukite iš leidyklos 
šiuo adresu: Gabija, Straight 
Path, Wyandanch, L.I., N.Y.

įrengia naujas, visų apšildymo rūšių krosnis: vandens, oro ar kombinuotas, kūre
namas anglimis, alyva ar gazu. Daro pogrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oil burnerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakas. Atlieka vi
sus skardos darbus, deda vamzdžius nuo stogų vandeniui nubėgti, {rengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

Mikas Tolišius, buvęs Lietu- 
Vos Laisvės Komiteto narys, grį
žęs Vokietijon, gavo teisėjo vie
tą vokiečių teisme. Kaip prane
ša Vokietijos lietuvių informaci
jos biuletenis, M. Tolišius su lie
tuvių bendruomene jokių ryšių 
nepalaikąs.

Delhi, Ont.
Naujų Metų sutikimą KLB 

Delhi apylinkės valdyba rengia 
Courtland salėje.

Sutikimas Įvyks gruodžio 31 d. 
Pradžia 8 vai. vak, Gros geras 
orkestras ir veiks bufetas su

PASITARNAUDAMI 
VISUOMENEI ŠI 
STRAIPSNI SKIRTA

:... šio laikraščio redaktorius 
betgi neketina varžytis dėl savo 
paties nuomonės.

Pavyzdžiui, jam tebeatrodo, 
kad bėgimas iš VLIKo ar kitų 
panašių organizacijų yra skaldy
mas to paties plauko, ant kurio 
jau ir taip vos 'kybo mūsų viltis 
grįžti į nepriklausomą Lietuvą.

Tegu, kaip J. Brazaitis sako, 
“nesimato ženklų”, jog vilkiniai 
derbininkai būtų pasirinkę visų 
lietuviškųjų jėgų sutelkimo ir 
bendradarbiavimo kelią”.

Bet ar Lietuvių Frontas, Lais
vės Kovotojai ir Tautinis Sąjū
dis, būdami “už VLIKo ribų” 
(to paties J. Brazaičio žodžiais 
taritnt) daugiau padarys?

Nepadarys, o ir savo moralinę 
teisę kritikuoti VLIKą1 jie, lyg 
tas kalvis, nusmailins iki...piš”.

BE TAIKOS IR 
RAMYBĖS...

(Atkelta iš 7 psl.) 
jaustis vis savarankiškesni ir 
Varšuvoje Vilniaus niekas nebe
mini, džiaugiantis, kad už jį gau
ta žymiai geresnė kaina 
torija iki Oderio - Neisės linijoj. 
Užsieniečiams klausiant ar so
vietai neapsigalvos, lenkai atkir
tę — “tegul pabando!” Lenkai 
didžiuojasi augančia 26.500.000 
valstybine galybe su atkurta pa
jėgia pramone ir Baltijos uos
tais. Komunistinės Lenkijos pa
reigūnai niekad neužmiršta ame 
rikiečiams korespondentams pri
minti Lenkijos istorijos ir kultū
rinio palikimo!

Lietuvoje dažnėjo pareiški
mai, kurie rodė, kad po sunkiau
siu vergijos kumščiu keliasi nau
ja Lietuva, “auklėjama” mate
rialistinio ateizmo ir “mokslo 
tradicijose”, Lietuva? kuriai vis 
dažniau kalbama, kad jau laikas 
užmiršti “praeities skurdą”, o 
per mokslą ir švietimą kurti ger
būvį!

Arch. A. Spelskis išdrįso kriti- 
kuti sovietinius projektus kaip 
“neatatinkančius Lietuvos ar
chitektūrines tradicijas”, ir klau 
sė, kodėl “mums neįsisavinti” 
statybos būdų, kurie buvo nau
dojami “prieškariniame laiko
tarpyje”? Arch. Spelskis, Vil
niaus universiteto docentas, rei
kalavo, kad būtų įsteigtas prie 
Mokslų Akademijos Architektū
ros Institutas, kuris spręstų to
kius klausimus kaip “nacionali
nės architektūros formos, arch, 
palikimo tyrimas ir įsisavinimas, 
liaudinės medinės architektūros 
išryškinimas ir apibendrinimas 
ir tt.” Inž. Gruodis, elektrofika- 
cijos pareigūnas, lietuvių inži
nierių vardu įpareigojo laiku pa
statyti pusantro kilometro ilgio 
gelžbetoninę užtvanką ties Kau
nu, kuri sukaups “Kauno jūrą” 
84 kv. km. plote. Jis didžiuojasi, 
kad pagrindinį vaidmenį atlie
ka lietuviai inžinieriai, padeda
mi prityrusių Dniepro ir Nar
vos užtvankos s.pecialistų. 4 tur
binų stotis būsianti paskutinis 
technikos žodis ir visi statybos 
darbai būsią atlikti mašinomis.

sų pretekstas užgrobti Pabaltijo 
valstybes buvo, jog jiems reika
lingi neužšąlą uostai. Statistika 
betgi sako visai ką kitą — 1939 
m. nepriklausomos Lietuvos 
Klaipėda pakrovė ir iškrovė 
daugiau prekinių laivų, nei vi
sus nacių ir bolševikų okupaci
jos metus sudėjus—atmetus ka
rinius laivu?.

VIS DAR PRIEŠ VLIKo 
ATKĖLIMĄ J JAV-bes

< “Draugas” jau kelis kartus pa- 
sisakė prieš VLIKo atkėlimą 
Amerikon. Gruodžio 10 d. nume
ry vedamajame redakcija dar 
kartą tuo reikalu pasisako. Esą, 
įų užimtą liniją daugumas pa
laiką. Tai esą matyti iš gautųjų 
laiškų ir- kitokių atsiliepimų. 
Laikraščio nuomone, VLIKas 
visdėlto perkeltas į JAV, nes 
prezidiumas vadovaus iš Niu
jorko. Tam laikraštis neprita
riąs, nes čia Amerikoje VLIKas 
nieko nebepridėsiąs. Nepritariąs 
ir įvedimui į vyriausiąjį Lietu
vos išlaisvinimo organą ne "Lie
tuvos piliečių. Tam nebuvę jo
kio reikalo.

Manydamas, kad šie persitvar
kymai padaryti tik iki kitos sesi
jos, “Draugas” nurodo 4 punktų 
naują persitvarkymo programą: 
“1. Būtinai atstatyti VLIKo pir
mininko instituciją, kuri veiktų 
Europoje šalia Vykdomosios Ta
rybos. 2. Vykdomąją Tarybą pa
didinti iki 5 asmenų. 3. Prie da
bartinių. 3 pakviesti dar 2: vieną 
iš Lietuvių Fronto, kitą iš LTS 
(žinoma, jiems grįžus į VLIKą). 
4. VLIKą sudaryti ne vien iš JA 
V-bėse gyvenančių Lietuvos pi
liečių, bet ir iš gyvenančių Eu
ropoje, Kanadoje ir kitur, kad 
kontaktai būtų platesni su lie
tuviais ir nelietuviais”.

Vykd. Taryba, esą, turinti tu
rėti savo atstovus visose Vaka-

Kas turi rūpintis? r
Amerikos bibliotekose tenka 

pavartyti naująsias didžiules is
torijas, naudojamas / kolegijose. 
Štai viena jų — F. Lee Benns, iš
leista Indianos universiteto 1955 
m. Stebiesi ir dantimis grieži, kai 
žinai, jog šis asmuo yra kreipę
sis į lietuviškas įstaigas, prašy
damas informacijų!!! Išvadoje — 
rasi pusėtiną skyrelį apie Alba
niją, tačiau nei vieno padoresnio 
sakinio apie Pabaltijo valstybes 
nors liečiami įvykiai nuo Kris
taus gimimo iki šiandien. Tik 
minint atskirus įvykius konsta
tuojama, jog yra tokios valsty
bės ant svieto. Istorijoje sako
ma, kad “didvyriški suomiai” 
drąsiai gynė savo laisvę prieš ru
sus, o lietuviai... “suprantama 
jie negalėjo priešintis Hitlerio 
ultimatumui dėl Klaipėdos ...” 
Būdinga, kad ir šioje isterijoje 
ryškėja nelaiminga Pabaltijo 
statuso padėtis — “nei velnias, 
nei gegutė“. Istorija nelaiko Pa
baltijo valstybių net “satelitais”.

KVALIFIKUOTŲ SPECIALISTŲ PATARNAVIMAS 
Pilna lengvų automobilių ir sunkvežimių tarnyba 
Karoserijo* ir sparai? 
remontas, mechaninė 

tarnyba, fronto 
sureguliavimas.

Vaičeliūnas, I. Vaičiulionis, St. 
Wilde; po $1 — M. Antanaitis, J. 
Bataitis, V. Bružas, K. Daunys, 
S. Čipkienė, I. Gansiniauskas, V. 
Juška, S. Juozaitienė, A. Juoza
pavičius, A. Kusinskas, A. La- 
pięnis, S. Liaudinskas, V. Lum- 
bis, J. Lukšys, P. Mikštas, A. 
Raškevičius, E. Sakalauskas, A. 
Strakauskas, J. Stapčinskas, S. 
Tolvaišą.

Liet, bažnytinis komitetas Ka
lėdų pirmą dieną ruošia dvigu
bą šokių vakarą Christ the King 
bažnyčios salėse. Didžiojoj sa
lėj suaugusiems, mažoj o j j auni- 
mui. Visiems lietuviukams bus 
išdalinti nemokamai biliečiukai, 
už kuriuos bufete galės pirkti, o 
lankantiems šeštadieninę mo
kyklą bus duędama dvigubai. 
Tarpais • pasirodys mūsų jauni
mas scenoje su baleto ir kitais 
numeriais- Bus mergaičių ir iš 
kitų lietuvių kolonijų, net iš JA 
V-bių. Veiks geras bufetas su 
įvairiais gėrimais ir užkandžiais. 
Atskiri pakvietimai niekam ne
bus siunčiami. Maloniai kviečia
mi visi tautiečiai apsilankyti ir 
atsivesti savo draugus. Parengi
mas prasidės 6 vai. ir baigsis 
11.30 nakties. Komitetas.

įvairiais gėrimais.
Apylinkės valdyba kviečia lie

tuvius skaitlingai dalyvauti.
Apylinkės valdyba.

Fort William, Ont.
Vasario 16 gimnazijai, be anksčiau 

skelbtųjų dar aukojo 1955 metais:
$6 — Martynas Avelis; po $5 —- 

Juozas Danėnas, Vytautas Radauskas 
Antanas Baltrušaitis, Henrikas Kava
liauskas; $2.30 -— Vytautas Lorentas; 
po $2 — Albinas Andriušis, Juozas“ Ven- 

Juozas Žvirblis, Jonas Čeponis, Mo
tiejus Kasperavičius, M. Kowalczyk, 
Zenonas Šimkus; po $1 — J. Gagnon, 
Vincas Bružas. Viso $44.30.

Aukos surinko Vytautas Radauskas.
Nuoširdi padėka aukojusiems ir rin

kėjui. E. J.

Neseniai Niujorko televizijo
je teko matyti 20 amžiaus veid
mainiškumo stebuklą. Meiliai 
šypsodamiesi, Maskvos tironai, 
išzudę ir jėga sunaikinę skautus 
Rytų Europoje, skautiškai svei
kinosi su Indijos skautais, pri- 
iminėdami iš jų dovanas ir glos
tydami jų galvas. Ar nebūt ge
rai, kad lietuviai skautų vado
vai vietoj tarpusavy piovęsi, 
sekdami buvusių partijų politi
kus, sunaudotų energiją dėl ši
tokio Indų skautų pataikavimo 
skautijos " priešams pasiųsdami 
argumentuotus protestus Tarp
tautiniam Skautų Biurui, Indi
jos Skautų Sąjungai ir, kitam to
kiam atvejui pasikartojus, tuoj 
pat reaguotų Amerikos spau
doje.

Marija Krygerytė - Skardžiu- 
vienė, prof. Prano Skardžiaus 
žmona, gruodžio 13 d. rytą eida
ma į darbą vienoje universalinė
je krautuvėje, buvo suvažinėta 
pravažiuojančio sunkvežinYio ir 
po pusvalandžio mirė.

Velionė, gimusi 1903 m. Ky
bartuose, buvo baigusi Humani
tarinių mokslų fakultetą ir Lie
tuvoje mokytojavo Kauno bei 
Vilniaus gimnazijose, Vilniuje 
kurį laiką ėjo gimnazijos direk
torės pareigas. Paliko jau ištekė
jusi duktė ir vienišas, vyras žy
mus kalbininkas.

VI. Ivanauskas, 
Vytautas Morkis

Savo mieliems klijentams—lietuviams linkime 
linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Amerika žinojo, su 
kito turi reikalą
Gyvenime dažnai išgirstama, 

kad Trumanas nežinojęs, kas yra 
bolševikai ir dėlto buvęs toks 
nuolaidus jiems. Dabar Harry S. 
tai neigia, sako, kad jau 1945 m. 
dabartinis Niujorko gubernato
rius jį perspėjęs, kad Europa yra 
grąšinama naujos barbarų inva
zijos. Harrimanas nurodė, kad 
sutikimas bet kokį kraštą palik
ti sovietų įtakos .zonpjp reiškė, 
kad kraštą perims sovietų sau
gumas. Tačiau nežiūrint to Har- 
rimanas pasiūlė nusileisti tuo 
atveju, jei rusai nusileistų.

-Statistika atskleidžia
Inacių - bolševikų melą
"Naciai kaip puspročiai plėšėsi 

iš-lietuvių atimti Klaipėdą, o ru-

F. Jonynas, 
J. Ivanauskas

Skaitą Trumano atsiminimus 
svarsto, kodėl Amerikos prezi
dentas, Potsdame reikalaudamas 
laisvės Rumunijai ir Bulgarijai, 
ir bendra faze aptardamas “Ry
tų Europą”, nerado reikalo at
skirai suminėti Pabaltijo tautų.

Šitas laikotarpis labai blankiai 
yra aptariamas metiniame AL 
Tarybos raporte, ir iki šiol nie
kas neišsidavė, kas buvo daryta 
Lietuvos respublikos atstovų. 
Gal ateitis parodys ir išryškins 
tikrąjį to laiko Amerikos nusi
statymą 'dėl “TSRS, vakarinių 
sričių”, kaip kad išsireiškė tuo 
metu Maskvoje ambasadoriavęs 
Averell Harriman. Trumanas 
taipgi rašo, kad prezidentas Roo- 
seveltas jam pasakojęs, jog Sta
linas buvęs tiek įžūlūs Jaltoje, 
kad reikalavęs, jog į Jungtines 
Tautas būtų įsileistos visos 16 
TSRS respublikų. Tada Rcose- 
veltas pasiūlė 48 Amerikos vals
tijas. Išvadoje Rooseveltas ne
pravedė nei vienos, Stalinas 
pravedė dvi.

Kas kam arčiau 
širdies
Nepaprastai Amerikoj respek

tuojamas buvęs Siracuse univer
siteto dėstytojas dabar sovieti- 
kos ekspertas Harry Schwartz 
neseniai lankėsi Tarybų Sąjun
goje ilgiausiai užtrukdamas 
Minske, iš kur yra kilusi-jo gi
minė. Jis kalbėjęsis su Jankeliu 
Gerber, rabinu, kuris pareiškė, 
kad vyriausybė prižadėjusi pa
statyti jiems naują sinagogą, ta
čiau jie turį palaukti, kol būsią 
pastatyti gyvenamieji namai. 
Schwartz skundėsi, kad Minsko 
žydukai nenorį mokintis žydiš
kai, nors pati kolonija esanti žy- 
diškesnė nei Maskvos, kur žy
dai maišosi su rusais ir kitokiais. 
Schwertz sako, kad daugumas 
Amerikos, žydų esą kilę iš Mins
ko srities. Skaitant tokias žinias 
stebiesi, kaip vargingi Gudijos 
ir Lietuvos žydai, “kompaktine 
mase” persikėlę Amerikon, iiš 
paskutiniųjų leido savo vaikus į 
mokslą, o dabar šie formuoja 
Amerikos viešąją nuomonę ir 
yra galingiausia pajėga vidaus 
gyvenime. ai.

Apylinkės valdyba praneša, 
kad visuotinis susirinkimas ir 
rinkimai į naują valdybą ir revi
zijos komisiją Įvyks 1956 m. sau
sio 15 d. 6.30 vai. vak. Christ the 
King bažnyčios mažojoje salėje. 
Sudaryta rinkiminė komisija Į 
kurią įeina Aug. Jasiūnas, Vyt. 
Lumbis ir J. Paulaitis. Kandida
tus siūlyti nustatyta rinkimine 
tvarka betkuriam iš rinkiminės 
komisijos narių iki 1956 m. sau
sio 7 d. .

Šv. Kazimiero lietuvių kolegi
jos Romoje rėmėjų būrelis įver
tindamas patriotiškai nusiteiku
sių pasauliečių kunigų svarbą 
lietuvių tautos gyvenime, šven
čių proga pasiuntė $102.

Aukojo: $12 — J, M. Kriauče- 
liūnai; po $10 — kun. A.,Sabas, 
S. Rakštienė; $6 — J. Glizickas; 
po $5 — VI. Kriaučeliūnas, P. 
Venskevičiuš; $4 — L. Remeikie
nė; $3 -— P. Visockas; po S2 — 
Pr.- Alkūnas, J. Dženkaitis, A. 
Gatautis, Pr. Gustas, S. Jackus, 
A. Jasiūnas, P. Jutelis. P. Seme- 
žys, K; Rimas-, E. Tikniėnė, J.

Žiemos dienos ir naktys bus 
tamsios (paniurę) ir šaltos — 
be juokų.
Juokis — būk linksmas.
Juokas —■ sveikatai, kaip ma
šinai — tepalas.
Įsigyk sau ir draugams — ki
šeninį, iliustruotą .i

Vaivos juokų patarėja 
“JUOKTIS SVEIKA” 

300 juokų rinkinys, 100 iš jų 
— juokai iki ašarų.

BREWERS SINCE 1828

provincija sumokėjo $1.145.518.- $1.060.148.923 ir $512.159.084.
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šven 
gimi-

Stebint krikščioniškąsias 
tęs atrodo, kad Kristaus 
mas turėtų būti pati pirmoji ir 
didžioji šventė, nes liturginiai 
metai sudaryti pagal svarbiuo
sius Kristaus gyvenimo įvykius. 
Iš tikrųjų betgi yra kitaip. Pir
mykštė krikščionija nuo pat pra
džios ėmė švęsti Kristaus iš nu
mirusių prisikėlimą. Gyvenda
ma persekiojimo laikus, ji skel
bė Išganytoją—nukryžiuotą, mi
rusį, palaidotą, prisikėlusį. Ji 
gyveno Jo kentėjimą ir Jo per
galę, ypač atsiremdama į izraeli
tų Velykas. Kai atėjo laisvės lai
kai po Konstantino Didžiojo per
galės, krikščionys ėmė reikštis 
plačiau ir gyvenime, ir liturgi
joj. Kristaus gyvenimo įvykiai 
pradėta minėti platesne apimti
mi. Tuo liturginio formavimosi 
metu — 4 šimtmety — ir kilo 
Kristaus gimimo šventė. Romo
je, ir apskritai Vakaruose, ji 
pradėta švęsti gruodžio 25 d., 
Rytuose — sausio 6 d. Nevieno
dai atsirado todėl, kad nebuvo 
vieningos tradicijos, liečiančios 
Kristaus gimimo datą. Todėl ji 
teko pasirinkti remiantis ne is
torinio, o simbolinio ir prakti
nio pobūdžio motyvais. Kadangi 
Romoje buvo dar labai populia
ri. tikybinė saulės šventė gruo
džio 25 d. — saulės pervartos 
diena,—krikščionims buvo pras
minga rinktis ją Kristaus gimi
mui minėti. Saulės religijos se
kėjams tai buvo mitologinio ne
nugalimo saulės dievo oficiali, 
valstybinė šventė, buvo minima 
tą dieną, kai saulė ima kilti bei 
“stiprėti”. Krikščionims terei
kėjo mitologinį ,- pagoniškąjį 
dievą pakeisti istoriniu Kristu
mi, ir tuo būdu sukrikščioninti 
saulės švente. Jau prieš tai Kris
tui buvo taikomas titulas “Tie
sos saulė”, minimas šv. Rašte 
(Mat. 4, 2), taip pat vadinamas 
šviesa šv. Jono evangelijoj ir kt. 
Todėl krikščionims, kuriems rū
pėjo pagoniškiems papročioms 
duoti krikščionišką turini, lyg 
ir savaime piršosi mintis rinktis 
gruodžio 25 d. Kristaus gimimui 
švęsti. Senosios tradicijos liudi
ninkas šv. Jeronimas užtat ir ra
šė: “Visa kūrinija bei visas pa

KAD “JAI” BŪTU DŽIAUGSMO
PER VISUS METUS!

YOU CAN BE SURE

Westinghouse

Gražu ir praktiška
Tik pripilkite vandens, įjunkite elektrą ir West
inghouse elektrinis virdulys per 3 minutes už
virins 2 kvortas vandens. Lengvai paimamas į 
rankas ,pilno balanso rankena patogi įpilti, taip 
pat nenusideginsite garu rankų.

Atviros rankenos garinis 
lygintuvas
Lengvo svorio lygintuvas puikiam lygi
nimui. Pasukus kontrolę gali lyginti su 
garu arba sausai. Atvira rankena duoda 
galimybės pasiekti “neprieinamas vie
tas”. be to, atviros rankenos konstrukci
jos lygintuvas pritaikytas jūsų riešui... 
ir jūsų rankai.

Naujas Westinghouse YRA ki
toks ... tai greitesnis, geriau vei
kiąs! Pirma, kadangi nepaprastu 
greičiu apsisukanti pompa iš
traukia iš kavos DAUGIAU stip
rumo. Virtuvas turi antrą karš
čio kontrolę, kurios pagalba iš
laikomas kavos šviežumas ir 
tėmperatūra... valandomis!

Naujas pilnai 
automatinis kavos 
virtuvas

saulis paliudija ir patvirtina tai, 
ką skelbiame; iki šios dienos di
dėja tamsa ir mąžta šviesa, o 
paskui didėja šviesa ir mažėja 
tamsa; švinta diena, nyksta klai
da ir iškyla tiesa: šiandieną 
gimsta mums tiesos saulė”.

Iš Romos Kristaus gimimo 
šventė veikiai išplito Vakaruo
se. Kaip parengiamasis laikas 
buvo įvestas adventas (lotyniš
kai adventus — atėjimas^ Pran
cūzijoj ir Ispanijoj jis buvo 2-3 
savaičių, o Romoj, kad ir kiek 
vėliau, 4 savaičių.

Rytuose, maždaug tuo pačiu 
laiku, ar net anksčiau, Kristaus 
gimimo šventei buvo parinkta 
sausio 6 d. Ši data liko parinkta 
irgi atsižvelgiant ne -j istori
nius, o praktinius ir simbolinius 
motyvus. Mat, Rytuose tą dieną 
irgi buvo švenčiama ne tik sau
lės, bet ir kito mitologinio dievo 
gimtadienis. (Kaikas mano, kad 
buvęs kalendorių skirtumas). 
Krikščionims ir čia buvo pato
gu priešpastatyti Kristaus gim
tadienį. Ši šventė greit išplito 
Rytuose ir pasiekė dalį Vakarų. 
Pvz. Prancūzijoj Kristaus gimi
mas pradėta švęsti sausio 6 d. ir 
tik vėliau pereita į gruodžio 25 d.

Ilgainiui ir Rytai pradėjo 
Kristaus gimimą švęsti gruodžio 
25 d. Mat,.sklido nuomonė, kad 
Romos data esanti arčiau istori
nės tiesos, nese ji turinti šv. 
Rašte minimo cezario Augusto 
gyventojų surašymą, padarvtą 
Kristaus gimimo metais. Juo 
daugiau Rytai linko prie gruo
džio 25 d. datos, juo labiau keitė
si sausio 6 d. šventės prasmė 
Anksčiau, be Kristaus gimimo ji 
minėjo Jo krikštą ir kaikuriose 
vietose pirmąjį Jo stebuklą Ka
noje; kai perkėlė Kristaus gimi
mo šventę į gruodžio 25 d„ sau
sio 6 d. -buvo minimas tiktai Iš
ganytojo krikštas. Dar ir dabar 
Rytų Bažnyčioj sausio 6 d. yra 
mėgiama kūdikių krikšto ir van
denų palaiminimo diena, šven
čiama su džiugiom iškilmėm.

Vakaruose sausio 6 d. šventė 
taip pat rado atgarsio. Galimas 
daiktas, ji Įkvėpė vakariečius 
švęsti Kristaus gimimą. Atėjusi 
į Vakarus ji betgi įgavo kitokį 
turinį. Čia tą dieną pradėta 
Švęsti ėpiphania — Kristaus pa
sirodymas, Jo susitikimas su pa
gonių pasauliu, .atstovaujamu 
trijų išminčių. Tai populiarioji 
“Trijų Karalių” šventė. Ja no
rėta pasakyti, kad prakartėlės 
Kūdikis yra karalių Karalius,

TtTtfiKĖS ŽIBURIAI 
====S======m================^

Kalėdinė dovana
*

Kalėdos, tamstos, nepaprasta 
šventė. Nepaisant žemos tem
peratūros, kažin kaip visi jaus
mai sušyla arba, inteligentiškai 
tariant, jaučiamas visuotinis dva 
sios pakilimas. Nuo prozaiškai 
plikų pakinklių iki pat širdies 
gelmių.

Tadeušo Blauzdaičio sielon 
jau gruodžio mėnesio pradžioje 
įsimetė tos kalėdiškos vėtros. Ji
sai labai atkakliai gainiojo nuo 
savo durų visokius aukų rinkė
jus, nepaisant kokiomis intenci
jomis jie buvo apsišarvavę. O, 
kaip žinote, aukų rinkėjų prieš 
Kalėdas labai apsčiai privista. 
Visokie idealistai, senos panos 
pamėlynavusiomis nosimis ir ro
mantiškų sentimentų sugriauž- 
tomis dūšiomis, taip visais vaka
rais ir zuja nuo durų prie durų. 
Va, aną vakarą, vos Blauzdaitis 
grįžo iš darbo ir dar nespėjo nei 
dulkių bei prakaito nuo sprando 
nubraukti, o aukų rinkėjai jau 
laužia duris.

— Mes, — sako panelė nupud
ruota nosimi remdamasi į neaiš
kaus tipelio manišką, — renka
me seneliams likusiems Vokie
tijoje. Juodą jų buitį nors aki
mirkai norime praskaidrinti... 
Gal penas kokį centą...

Blauzdaičiui, atsiminus, kad 
tiktai vakar vakare jisai paau
kojo vaikų darželiui visą kvode- 
rj, toji švelni giesmelė, moksliš
kai tariant, sugriovė nervų sis
temą.

— Seneliams Vokietijoje, — 
sako Blauzdaitis, — ryt ateisite 
bažnyčiai, poryt vietiniams be
darbiams, dar kitą vakarą ligo
niams ir taip saldi giesmelė be 
galo. O aš, tai jau manote, aš
tuoniolikos metų jaunikaitis 
naktimis skaičiuoju žvaigždes ir 
šildaus prieš mėnulį, o dienomis 
jums tik dolerius kalu, laukda
mas, kada mane Į labdarybės 
draugijos garbės pirmininkus iš
rinksite... Kas priderėjo atida
viau ir baigta. Šori ir labanakt... 
— ir uždarė duris prieš nuste
busius aukų rinkėjus.

Atkakliai ir giliai pasirausus 
po Blauzdaičio dūšią, joje galė
jai rasti šviesių ir blizgančių 
kampelių. Jisai nesigailėjo, kaip 
istorija sako, ir viso kvoderio 
pakloti ant labdarybės aukuro, 
nekvaršindamas galvos, kad tai 

Balys J. ARŪNAS

pasaulio Išgnytojs. Tai, tarsi, 
antroji Kristaus gimimo šventė, 
kurioj figūruoja nebe šventoji 
naktis, piemenėlių ir prakartė- 
lės idilija, o Išganytojo atskleidi
mas pagonių pasauliui. G.

Kūčių vakarą didžią dovaną 
Blauzdaitis nuvilko Anelytei.

— Pupyt, — sako Blauzdaitis, 
— pakaks tau vargti po pūdą 
sveriančiomis duknomis. Spau
džia krūtinę ir nemoderniška. O 
čia po tuo šilkeliu gulėsi tarsi 
debesėliu apsiklojusi. Šilumą 
galėsi reguliuoti mažuoju pirš
čiuku.

Anelytė apsiverkė girdėdama 
kalbant apie tokius stebuklus.

— Neverta aš, — sako, — Ta- 
daušėli, tokių prašmatnybių, bet 
kas nežino tavo minkštos šir
dies ... Ir sugalvok tu man... 
Ačiū, ačiū... Gal ir ramatas 
man blauzdų taip nelaužys. Juk, 
sako, kad elektra išduoda sausą 
šilumą.

Išlydėjusi Blauzdaitį vėlų va
karą, Anelytė nieko nelaukdama 
palindo po ta stebuklinga ant
klode. Rody klius kaip buvo mo
kyta, užstatė. Ir, tegu karaliauja 
Viešpats augštybėse, šiluma tik
rai glosto visą kūną visiškai taip 
pat, kaip pavasario saulutė. 
Blakstienos nenoromis linksta. 
Lyg bitutės sparnai po medaus 
našta...

Taip Anelytė ir užmigo. Kaip, 
ilgai jinai miegojo, nei. pati ne
nuvokė. Kas čia gali supaisyti 
mergautinį miegą ir sapnus! Ją 
pabudino biaurus kvapas. Tarsi 
kas tarakoną panosėje degintų, 
o taip pat į kairę šlaunį dūrė ko
kia tai viela. Išsigandusi ir ne
žinodama kas čia darosi, Anely
tė instinktyviai truktelėjo koją. 
Kas paskui vyko sunku apsaky
ti! Kažin kas subraškėjo, sučirš
kė ir tuo pačiu akimirksniu kad 
jau trenks per koją lyg lenta lyg 
tai akmeniu ir tarsi šimtas piktų 
dvasių ištrenkė Anelytę iš lovos. 
Maža to, ant grindų, turbūt, Ane- 
lytės laukė kitos veislės nelabie
ji, kurie ėmė ją taip kratyti, juk 
dantys, rodosi, iššoks iš žandi
kaulių.

— Gelbėkite, žmonės, gelbėki
te! ...—ėmė nesavu balsu šauk
ti Anelytė.

Atbėgo nuomininkai. Šviesą 
įžiebė. Anelytė guli ant žemės su 
smilkstančia antklode. Akys 
stulpu, žodžiu, kone miršta. 
Nuomininkai Anelytę šiaip taip 
iš tos moderniškes antklodės iš
painiojo.

— Tai matote, — sako Anely
tė nuomininkams, — tas nevido
nas Blauzdaitis mane nužudyti 

gali nustumti nuo bėgių jo mė
nesinį taupymo planą, bet dabar, 
kai jisai savo sielos ilgesiui — 
Anelytei — buvo suplanavęs nu
pirkti nepaprastą dovaną, visi 
aukų rinkėjai velniop! Juo la
biau, kad tos staigmenos įgyven
dinimas kvepėjo jau dešimtimis 
dolerių, tai bent kokio plauko 
aukų rinkėjai stačiai erzino 
Blauzdaitį.

Blauzdaitis jau smaugė ketu
riasdešimt aštuntą žiemą, o jo 
širdies karpelė — Anelytė — ir
gi kone tiek pat pavasarių buvo 
numarinusi. Bet čia, svetimoje 
padangėje ilgesys, kaip actas, 
griaužė Blauzdaičio dūšią, o did
miesčio triukšme ir Anelytės 
širdelė jautėsi baimingai vieni
ša... Va, tai Blauzdaitis rimtai 
buvo pasiryžęs nuvesti Anelytę 
prie altoriaus. Jo tasai pasiryži
mas ypatingai sustiprėjo, kada 
Anelytė, su amerikoniška dėdės 
pagalba, nusipirko namą ir rim
tą susidomėjimą šeimyniniu gy
venimu rodė.

— A, — dažnai jinai guodėsi 
Blauzdaičiui, — tai ne moteriš
kai galvai prižiūrėti namą ir vai
dytis su nuomininkais...

— Žinoma, žinoma, — pritar
davo Blauzdaitis, — sumainyki
me žiedais, Pupyt...

Taip vestuvės ir buvo sutartos 
tuojau po Kalėdų.

Ir Blauzdaitis pasiryžo bran
giai dovanai.

— Pakaks, — galvojo jisai — 
terliotis su šilkiniais skudurė
liais ir odekolonų bonkutėmis! 
Reikia Pupytei nupirkti tikrą 
dovaną vertą unaro. Juk vistiek 
nesvetimam...

Taigi Blauzdaitis, kietai su
spaudęs piniginę nuėjo į krautu
vę ir sako:

— Elektrinę antklodę prašau.
Ružavos spalvos. Galima su rau
donomis rožėmis arba pina vijo
mis. .. . ■ ■

Pardavėjas jam taip ir paklojo 
ružavą, su didelėmis rožėmis, o 
kampuose tokie riebūs angeliu
kai sėdi, alyvų žiedais apsikai- 
šę. ■

— Okei, — sako Blauzdaitis,— 
aš laikinu ir moku pinigus. Ale 
kaip su ja apsieiti, tai ponas pa
aiškink.

— Sir, — sako pardavėjas. — 
Pirmos rūšies tavorą gaunate. 
Šiluma ir raškažvs visa amžių 
jus lydės. Va čia. — parodo to-:norė j o Teisme liudininkais bū- 
kią apskritą dėžutę, — turite' 
kontrolę. Pastatote rodyklę ant 
70, sakysime, ir turite vienodą 
šilumą nuo pat kulnų iki pačių 
ausų galiukų. Nevermaind ar jū
sų kambario langas atdaras ar 
uždaras, pagaliau namas ir stogo 
gali neturėti, garantuojame: 70 
gradusų šildys jūsų kūną.. Jeigu 
norite didesnės šilumos irgi ga
lima... Tai ir viskas... Labai 
paprasta ir nepavojinga ...

site. Alektra užtrankyti suma
nė. Šiandien man tą velnio iš- 
mislą dovanojo. Sakė, kad jokios 
rizikos, galiu ramiai miegoti, 
kaip po gulbės sparnu, o matote 
kas atsitiko!... Žiūrėkite, tur
būt, šlaunies kaulą įlaužė... 
Duok Dieve, man sulaukti auš
ros, tai aš tam budeliui akis iš- 
lupinėsiu.

Ir Anelytė graudžiai pravir
ko ... .

Redakcijai prisiųsta
Jos. Schrijvers, C.SS.R., Mei

lės praktika. Iš prancūzų kalbos 
vertė O. Labanauskaitė, Im- 
maculata, 1955, 248 psl. Kaina 
nepažymėta.

Dr. A. Šapoka, Lithuania 
through the Ages. 200 iliustraci
jų, edited by T. J. Visgirdą.

Tai pakartojimas 1948 m. lai
dos, išėjusios Vokietijoje ir veik 
nėra žymių, kad tai ne ta pati 
laida. Tik teksto dalies popieris 
geresnis. Pačioje knygoje net 
nepažymėta, kad išleido Lietu
vių Dienų leidykla Los Ange
les. Kaina nepažymėta. Parduo
dama po $3.50.

Kun. A. Sabaliauskas, Pažink 
Don Bosko. Immaculata, 24 psl.

Knygų Lentyna, Liet. Biblio
grafinės Tarnybos Biuletenis, 
1955 m. gegužės - Birželio mėn., 
Nr. 5-6, VIII vol., 17-24 psl.

Tai paskutinis KL reguliarus 
numeris. Toliau redaktorius ža
da leisti tik neperiodinius, ra
šomąja mašinėle spausdintus 
per kalkę, viso 10-12 egz. skiria
mus bibliotekoms.

Ateitis, 1955 m. Gruodis, Nr.
Šiame kalėdiniame numery 

rašo: Alfa Sušinskas, S. Sužiedė
lis, G. Macelytė, A. Baužinskai- 
tė. J. Petrėnas, K. Bradūnas. E.

Marijošiūtė, D. Giedraitytė, J. 
P., Rugiagėlė, I. Paliokaitė, J. 
G rugelis, I. Stasaitė, Enata ir kt.

“Žibintas”, liet. kat. religinis 
kultūros dvimėnesinis žurnalas, 
1955 m. lapkritis - gruodis, Nr. 6, 
161-192 psl..

Šiame Nr. rašo: Danguolė Sa- 
dūnaitė, Jonas Gailius, kun. J. 
Mohr, kun. dr. P. Celiešius, A. 
Pačkauskas, kun. Jonas, H. Ref- 
ferty OC, T. Dambrauskas, Alg. 
Jurevičius, J. Kuzmickis, kun. 
St. Raila, S. Lukoševičiūtė ir kt.

Aidai, 1955 m. lapkričio mėn., 
Nr. 9(85), 345 - 392 psl.

Šiame nr. rašo: kun. dr. M. 
Ražaitis, K. Bradūnas, St. Yla, 
A. Lansbergis, E. Tųmienė, Z. 
Ivinskis ir kt.

Mūsų Vytis,, 1955 m. 
tis— gruodis, Nr. 6(68), 
psl.

Du Gaideliai, Spaudai 
šė ir išleido Toronto skautai vy
čiai mūsų mažiesiems. Tiražas 
1200 egz., Spausdino Foto-Lith 
Offset Printing Co., Toronto. 8 
psl. Parduodama po 15 c.

Skautų Aidas, 1955 m. lapkri
čio mėn. Nr. 11, 24 psl.

Darbininko kalendorius 1956 
m. Nuplėšimas mėnesinis.

lapkri- 
199-242

paruo-

KALtDŲ
(Atkelta iš 5 psl.) 

čiukas! — šaukė berniukas pri
spaudęs nosiukę prie šalto lan
go stiklo.

— Aš noriu burbuliuko, — zir
zėjo mergytė, pasistiepdama ant 
pirštukų galų įsikabinusi į pa
langę.

— Einam, vaikai, gana, Laikas 
pietų! Vakare ateis mama, — 
ragino teta, o ji taip mielai duo
tų vaikams tuos visus, taip vi
liojančiai spindinčius žaisle
lius ...

— Dar tik truputį pažiūrėsim, 
leisk..., — prašė berniukas.

Žmonės skubėjo pro šalį ne
kreipdami į nieką dėmesio. 
Smulkiu žingsniu praėjo senu
tė visa juodai apsirengusi, šiltu 
kailiniu gaubtuvėliu ant galvos. 
Išgirdusi vaikų balsus, ji atsi
grįžo ir stabtelėjo. Ji įsižiūrėjo 
prigesusiomis akimis į tetą Mi
lę, apsigaubusią languota ska- 
riuke, į vaikus apnešiotais ap
siaustėliais. ji priėjo prie jų vo
kiškai užkalbindama:

— Graži eglaitė? Ar turite to
kią namie?

— O ne, — atsakė teta Milė ir 
kaip mokėdama paaiškino, kad 
jie pabėgėliai.

— O mama ar namie? — pasi
teiravo senutė.

— Ne, motina ligoninėje su 
sergančia neseniai gimusia ma
žyte, — vos-ne-vos sugrabalio
dama kalbėjo vokiškai teta.

— O kur jūs gyvenate?
Teta pasakė namo numerį.
— Gerai, Kūdikėlis Kristus 

aplankys jus. Su Dievu, gražūs 
vaikučiai! Linksmų Kalėdų, — 
ir paglosčiusi įraudusius vaikų 
veidukus sefiutė nuėjo savo 
keliu.

— Ko ji norėjo? — paklausė 
berniukas nepasitikėjimo pilnu 
balsiuku. Jam labai nepatiko 
smaila seriutės nosis.

— Nei pati nežinau, — atsakė 
teta ir patraukė vaikus namų 
link.

Netoli namų buvo kepykla, 
kur žmonės pirkdavo normuotą 
duoną. Jiems trims besiartinant 
iš kepyklos išėjo liesa, augšta, 
sauso veido moteris. Ji nešėsi du 
kepaliukus duonos. Ji iš tolo ma
tė tą vargingą grupelę, kuri ar
tinosi neskubėdama. Kai vaikai 
jau buvo beeiną pro ją, ji su
stabdė seną tetą ir ištiesdama 
duonos kepalėlį skubiai pasakė:

Estų firma audžia Įvairiausius apvalkalus, pvz. sofoms ir kė- 
dėms, užuolaidas, staltieses, vyr. ir moterų šalikus, kaklaraiš
čius, mot. sijonus ir kt. audinius. Darbą atlieka pigiai, pagal 
specialų užsakymą.

Toronto Handweaving Studio, Reg’d,
238 BLOOR ST. W. — TORONTO — WA. 2-1315.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS 
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

Namai pardavimui — įvairiose Montreal io dalyse;
Paskolos — naujiems namams ir statybos eigoje — 5J6%. \
Žemė pardavimui — pavieniai lotai ir dideli plotai;
Ūkiai pardavimui — Montrealio apylinkėje;
Draudimas — pastatams ir kitiems objektams nuo nelaimingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti! 

Agentai: — ■
D. N. BALTRUKONIS, VI. 7634 A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816
F. YASUTIS, LA. 2-7879 ‘J. SKUČAS, RA. 2-6152
R. QUELLETTE, RA.7-3369 J. ZIENKA, TU. 2712
paskolų reikalams. A. GRAŽYS, RA. 7-3148

Įstaiga: 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501 
Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Res.: P. ADAMONIS PO. <6-4781. A. BUDRIŪNAS RA. 7-2690

DOVANŲ SIUNTINIAI Į SOV. SĄJUNGĄ 
IR KITUS UŽIMTUS KRAŠTUS

Su malonumu pranešame, kad PAGERINOME 
MAISTO, TEKSTILĖS ir VAISTŲ bei kitų da
lykų persiuntimą
JAU LAIKAS SIŲSTI KALĖDŲ DOVANAS;

Prašykite mūsų naujo kainoraščio ir. kt. informacijų paštu.

Mūsų kainos žemiausios Kanadoje ir JAV.

JŪS GALITE PILNAI pasitikėti Kanados di
džiausia ir labiausiai patyrusia dovanų siunti
nių persiuntimo firma

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

1176 SHERBROOKE ST. W. - Tel.: BElair 4860 
Montreal 2, P.Q., Canada.

Jūsų patogumui ir pinigų taupymui
Nesigailėsite nusipirkę ar davę pataisyti

T?1TT TYRAD,°’ television, 1? Il/JL/l-A. ELECTRONICS
1328 Dundas St W. (prie rusholme rd.)

Čia rasite geriausios kokybės radio, televizijų, įvairių patefonų 
ir kitų elektroninių reikmenų. Visos prekės pilnai garantuoto®, 
parduodamos fabriko nustatytomis kainomis ir geriausiomis 
išsimokėjimo sąlygomis.

Lietuviams duodama nuolaidos
Prie krautuvės veikia moderniškai įrengta dirbtuvė, kurioje tai* 
somi visi radio, televizijų aparatai ir kit elektroniniai prietaisai, 

Jūsų patogumui skambinkite
TELEFONU OL. 3356, ATVYKSIME Į NAMUS.

EGLAITE
— Ponia, paimkite....
— Bet... ne, nereikią, ačiū! 

Mes turime duonos, — gynėsi te
ta kaip įmanydama.

— Paimkite, aš matau, jūs pa
bėgėliai, benamiai... — ir 
įspraudė kepalėlį tetai į krepšį.

Teta įėjo į namus visai sumi
šusi. X

— Tai tau, kad nori. Mus laiko 
elgetomis.

Ir staiga ji pajuto gilų skaus-.. 
mą krūtinėje žiūrėdama į tuos 
vaikučius, kurie, jei ne karas, 
būtų turėję ir kalėdinę eglai
tę, gražius drabužėlius, savo na
mus. O ji kitiems būtų pratiesu- .' 
si duonos kepalėlį, o gal ir tik 
ką iškeptą kvepiantį baltą pyra
gėlį. 7,

Įėjus į namus juos pasitiko 
vaikų močiutė. Ji susijaudinusį 
šaukė:

— Vaikai, žiūrėkite, eglaitė!.'. 
Štai ten ant stalo!

Vaikai pribėgę pamatė mažy
tę, tą pačią mažiausią, kokia be-., 
galėjo būti, bet tikrą miškų eg
laitę, įstatytą į molinį puoduką/. 
Ant jos šakelių blizgėjo keli po-.„ 
pieriniai papuošalėliai ir trys 
mažos žvakutės.

Kaip vėliau močiutė nupasa-._ 
ko j o, tai buvo ana juodai apsi
rengusi senutė, kuri atnešė vai-.. 
kams dovanų. Ji buvo likusi vi
sai vieniša šiame karo niokoja- - 
mame pasaulyje ir norėjusi kam... 
nors padaryti kalėdinį džiaugs--- 
mą.

Abudu vaikai užslipę ant kė
džių, negalėjo atsitraukti nuo-• 
eglaitės. Jų akutės spindėjo ne- - 
kaltu džiaugsmu, kai sužibo trys“ 
mažos švieselės. Dar didesnis - 
džiaugsmas buvo visų tada, kai \ 
vakare atėjo mama ir pasakė, 
kad jų maža sesutė jau sveiksta — 
ir greit bus su jais.

Ant užtemdyto miesto buvo-' 
užslinkusi naktis. Snaigės bal
tais patalais klostė žemę. Gat-“ 
vės buvo tylios ir tuščios. Dau
gelyje turtingų namų spindėjo 
puikios puošnios eglaitės, skam
bėjo muzika. Tuo pat laiku šal
tame, skurdžiame butelyje, su-.J 
sėdusi prie apytuščio Kūčių va
karienei padengto stalo, pabėgę-., 
lių šeima gėrėjosi dviejų mažų' 
vaikų džiaugsmu, jautė, kad ir- 
čia juos laimino ta pati visiems.. 
vienodai spindinti Kalė d ų - 
Ž v a i g ž d ė.

DIDELIS TABAKO IR KITOKIŲ ŪKIŲ

Tautiečiai, būkit nepriklausomi bosam, bet tap- 
- kit jais patys, įsikurdami tabako auginimo biznyje. 
■"Ckių pasirinkime mielai patarpininkaus jums

SAV. F. NORVYDAS

Domas Šiurna
Adresas:

R. R.6 TILLSONBURG, ONT. Telef.: 703 W1 
Atstovaujantis Real Estate Brokerį

J. W. KOCIUK, Delhi, Ont



1955. XII. 22. — Nr. 51 (311)

Mann & Martel

$5.000 įmokėti, vienas morgičius, 9

Narių

100 Adelaide St W.
Board &

Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

TEL RO. 9-4773

Sav. G. KERAITIS

Mūsų šios savaitės pasiūlymai
1

21

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

rojone.

Turime dougeiį kitų lobai gerų Ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

Namų tel. RO. 9-6198

,r rM - .

kambarių, atskiras, mūrinis na
mas, vandeniu alyva šildydmos, 
garažas. Klauskite A. Bliudžius.

kamb. 
vonde- 
- Run-

$5.000 įmokėti, vienas morgičius, 10 
kambarių per du augštus, atski
ras, mūrinis namas, dvi vonios, 
vandeniu alyva šildydmos, gara
žas, High Parke. Klauskite R. Žu-

EDMONTON, Alta., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839. 
BUFFALO, N.Y.,USA, 1162 Broadway, Tel. FL 1272, 
WINDSOR, Ont. 439 Mercer St., Tel. CL. 6-3866. 
CLEVELAND, Ohio, 1029 Fairfield Ave., Tel. CH. 1-5547. 

kitose vietose.

F. JONYNAS, tel. OL. 8459, V. MORKIS, te!. OL. 8459, 
V. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450, J. IVANAUSKAS, tel. OL. 8450.

$19.500 pilna kaina, 8 kambarių per 
du augštus, puikus mūrinis atski
ras namas, gražioje vietoje, turi 
garažą. Klausti F. Senkus.

$4.000 įmokėti, vienas morgičius, 8 
komborių mūrinis, labai gerai už- w 
laikytos namas, garažas, patogio- |3 
je vietoj gyventi ir nuomoti. Klaus- w

* kite A. Paleckis. k

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

j alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui

10 PUSL. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

| JOINT REALTY LTD. 5
S’. 899 BLOOR ST. W. OL. 6381 JS 5

Geriausiai pirksite ar parduosite nekilnojamąjį turtą kreip-
2 damiesi Į didžiausią visoje Kanadoje lietuvišką įstaigą

$6.000 įmokėti, vienas morgičius, 9 
kambarių per du augštus, atskiras, 
mūrinis namas, privatus įvažiavi
mas, garažas, vandeniu alyva šil
dymas. High Parke prie pat Bloor. 
Klauskite P. Budreika.

$14.900 pilno kaina, 9 kambariai 
per du augštus ir 3 kambariai rū
syje, trys virtuvės, vandeniu alyva 
šildomas, atskiras mūrinis namas, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Klausti V. Plioplys.

$8.000 įmokėti, vienos morgičius, 8 
didelių kambarių mūrinis namas, 
vandeniu alyva šildymas, gražiau
sioj High Parke vietoje, privatus 
įvažiavimas, garažas. Klauskite S. 
Jucevičius.

Turime dar daug pasirinkimui namų įvairiose vietose ir |vairių kainų bei stilių, tik 
kreipkitės ir-gausite pilnas informacijas bei patarnavimus. Klauskite: J. BALTAKYS, B. 
KRIAUČELIŪNAS, J. KAŠKELIS, P. KRILAVIČIUS, J. KAMIŠAITIS IR J. KARPIS.

Visais morgičių sutvarkymo, įmokėjimo padidinimo, draudimo ar kitais nekilnoja- 3 
mojo turto reikalais kreipkitės ir lengvai išspręsite. Skambindami klauskite: J. KARPIS.

Didelė naujiena norintiems pirkti farmas.
Už mažus pinigus gali turėti geras ir gražias farmas, kurios pilnai tinka, kaip ir brau- 

w giai kainuojančios, auginimui tabako. Apie tai galvojantieji nepraleiskite progos ir dėl % 
smulkesnių informacijų skambinkite, klausdami: R. ŽULYS arba J. KARPIS.

PRIKLAUSOME TORONTO, ONTARIO, KANADOS IR TARPTAUTINEI 
REAL ESTATE SĄJUNGOMS.

A. MA) R KIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.
Pirmasis lietuvis Toronte REALTOR, priklausantis Toronto Reol Estate 

National Association of Reol Estate Boards.

1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių visuose miesto rajonuose su įvairiais 
įmokėjimais ir įvairiomis kainomis.

2. Parūpinamos paskolos su 6%. »
3. Geriausios sąlygos morgičius sutvarkyti.
4. įsitikinimui, —- prieš perkant ar parduodant bet kokia nuosavybę malonėkite 

paskambinti* agentams:

F. JONYNAS, tel. OL. 8459,

DEDA NAUJAS

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

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į Šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičioi bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

ir 1
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ !

Nuoširdžiai linkime visiems mūsų Mieliesiems 
Tautiečiams, kartu dėkojame už taip gausų krei
pimąsi į mus, užtikriname ir ateityje Jums mūsų 
nuoširdų patarnavimą visuose nuosavybių pirkimo 

ir pardavimo reikaluose.

HELENA AVE. - ST. CLAIR,
$2.00 įmokėti, visai atskiras, gero 
mūro, 7 nepereinamų kambarių 
per 2 augštus, "air condition" šil
dymas, moderni virtuvė, lobai šva
rus, gero dydžio kiemas ir- gara(os.

PEARSON AVE. - RONCESVALLEES, 
$5.00 įmokėti, visai atskiras, gero 
mūro, 9 grožių kamb., kvadratinio 
plono namas, alyvos šildymas, dvi 
geros virtuvės, vieta garažui

ARDAGH AVĖ. - JANE ST., 
$7.000 įmokėti, visai atskiros, 7 
grožių komb., kvadratinio plono, 
rupuotų plytų, lobai modernus na
mas, vandens alyvos šildymas, di
delė moderni virtuvė, gražus kie
mas, garažas. Balansui viena at
viro skola.

WINDERMERE * HIGH PARK, 
$3.500 įmokėti, 6 komborių, ot- 
skiros, mūrinis nomas, kvadratinis 
plonos, kietmedžio grindys, moder
ni virtuvė, alyva šildomas, garažas.

INDIAN RD.,
$3.500 įmokėti, 9 kambarių, at
skiras, mūrinis namas, kvadratinis 
plonos, vandeniu alyva šildomas, 
dvi virtuvės, dvi vonios, vieta ga
ražui, geros išsimokėjimo sąlygos, 
geras namas.

HOWARD PK. - INDIAN RD., 
$4.000 įmokėti, 9 kambarių per 
du augštus. Atskiros, mūrinis na
mas, kvadratinis plonas, vandeniu 
alyva šildomos, 2 virtuvės, dvi vo
nios, garažas. Viena skola liku
čiui.

Teisininkas
Advokatas — Notaras

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u: 

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

motorus.
Ba to, apimu namus^pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

P. MALIŠAUSKAS
B.t: ME. 24/1, Re*.: KE. 742$

1199 BLOOR ST. W., TORONTO. TELEF. OL. 8481
L Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$13.900 pilna kaina, 6 kambarių at
skiros, mūrinis namas, dvi moder
nios virtuves, alyva šildomos, dvi
gubas garažas. Randasi Bįoor ir 
Lansdowne rajone.

$15.400 pilna kaina, 6 kambarių at
skiras, kvadratinio plano namas, 
modernus alyvos apšildymas, pui
ki virtuvė, šoninis įvažiavimas, ga
ražas. Randasi Bloor ir Winder- 
mere rajone.

$3.500 jmokėti, 9 kambarių per du 
augštus, mūrinis namas. Dideli 
kambariai, vandeniu alyva apšil
domas. Dvi virtuvės, privatus įva
žiavimas, 3 mūriniai garažai. Ran
dasi Gladstone ir Queen rajone.

$3.900 įmokėti, atskiras, mūrinis, 8 
kambarių dupleksas, vandeniu ap
šildomas, privatus įvažiavimas. 
Randasi Bloor ir Brock rajone.

$1.900 įmokėti, Bloor - Dovercourt 
Rd. Mūrinis, 8 k., 2 modernios vir-, 
tuvės, garažas.

$3.800 įmokėti, Parkdale rajone, mū
rinis, atskiras, 8 kambarių per du 
augštus, dvi virtuvės, 2 vonios, at
skiri įėjimai, alyva šildomas, pri
vatus įvažiovimas, garažas.

$4.000 įmokėti, High Park rojone, 
mūrinis, 10 kambarių, 3 virtuvės, 
2 vonios, alyvos šildymas, įvažia- 
vimasį kiemą.

$4.700 įmokėti, Bloor - Indian Rd., 
mūrinis, atskiras, 10 kambarių per 
2 augštus, dvi virtuvės, dvi vonios, 
vandeniu šildomas, įvažiavimas į 
kiemą.

$17.800 pilna kaina, Bloor - Quebec, 
atskiras, mūrinis, 8 kambarių per 
du augštus, vandeniu alyva šildo
mas, garažas.

Didelis pasirinkimas didesnių namų, 
geromis išsimokėjimo sąlygomis.

Skambinti 
KUZMAS. 
Tel. OL. 8481.

Skambinti
Ant. MIČIŪNAS

Tel. OL 8481.

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

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

Garantuotas saugojimas. Mokama •%
atsiimant Garantuojama.
Pasiimame ir pristatome. t

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
M netinkamai laikomi sugenda. Mū-

SU 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

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Ccllisien
Pilnas buCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, ONT.

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

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

$7.000 įmokėti, 500 vietų kinas 
ir 4 butai susidedu iš 14 kamb. 
Labai lengvos išsimokėjimo sąly
gos. Pilna kaina tik $45.000. Va
karų Toronte.

2. $40.000 pilna kaina. 9 butų mū
rinis, atskiras namas. Lengvos iš
simokėjimo sąlygos. Bloor rajone.

3. $3.500 įmokėti. 200 akrų ūkis su 
modernišku inventorių. Yra gali
mybių auginti tabaką. Pilna kaina 
$12:500. Maždaug 70 mylių* nuo 
Toronto.

4. $5.000 įmokėti, 10 komb. mūri
nis, atskiros namas, vandeniu - 
alyva šildomas. Kaino $18.500. 
Parkdale rajone.

5. $4.000 įmokėti, 10 komb. per du 
augštus. Mūrinis, atskiras namas, 
vandeniu - alyva šildomas. Indian 
Rd. - Bloor rajone.

6. $20.000 pilna kaina. 8 kamb. per 
du augštus. Rusholme Rd.

7. $20.500 pilna koina. 8 
mūrinis, atskiras namas, 
niu - alyva šildomas Bloor 
nymede rojone.

8. $5.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
atskiros namas, vandeniu - alyva 
šildomas, garažas, šoninis įvažia
vimas. Bloor - Clendenon rojone.

9. $22.000 pilna kaina. 9 komb. 
mūrinis, atskiras namas, garažas. 
Lobai geram stovyje. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

10. $1.500 įmokėti. 9 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas. Dovercourt 
Rd. rajone.

1 1. $2.000 įmokėti. 6 kamb. mūri
nis namas, apie 10 metų senu
mo. St. Clair - Caledonia Rd. ra
jone.

12. $10.500 pilna kaina. 5 kamb. 
mūrinis namas. Alyva šildomas. 
Rusholme Rd. - Bloor rajone.

13. $1.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis namas. Alyva šildomas, pil
nas rūsys. Naujos kietmedžio 
grindys. Lengvos išsimokėjimo 
sąlygos. Dovercourt Rd. rajone.

14. $ 1.500 įmokėti. 5 komb. mūri
nis namas, garažas, gerame sto
vyje. St. Clair - Caledonia Rd.

15. $1.600 įmokėti. 7 kamb. mūri
nis namas. Labai gerame stovyje, 
didelis kiemas ir įvažiavimas. 
Lengvos išsimokėjimo sąlygos. 
Dundas • Runnymede rajone.

16. $2.000 įmokėti, 6 kamb. mūri
nis namas, alyva šildomas. Bloor
- Ossington rojone.

17. $14.000 pilno kaina, 6 kamb. 
mūrinis narnos. 2 mod. virtuvės, 
alyva šildomas. Indian Rd. • 
Bloor rajone.

I jB. $3.000 įmokėti, 8 komb. mūri
nis namas. Vandeniu - alyva šil- 
domsa. 2 mod. virtuvės. Bloor - 
Dufferin rojone.

19. $3.500 įmokėti. 8 komb. mūri
nis, atskiras namas, vandeniu - 
alyva šildomas, garažas. College
- Dufferin rajone.

20. $3.500 įmokėti, 8 kamb. mūri
nis namas, mod. virtuvė, garo-

žas, didelis kiemas. Bloor-Mont
rose rajone.
$15.700 pilna kaina. 6 kamb. 
mūrinis, atškiras namas, mod. 
virtuvė, garažas, privatus įva
žiavimas. Glenholme - St. Clair 
rajone.

22. . . .16.500 pilna kaina. 8 komb. 
mūrinis namas. 2 garažai. Vie
na skola balansui. Dufferin - 
Bloor rajone.

23. $3.000 įmokėti. 8 kamb. mūri
nis, atskiras namas, garažas. Pil
na kaino $16.500. Gilmour - 
Annette rajone.

24. $5.000 įmokėti. 7 kamb. ameri
koniškų plytų, mūrinis, atskiras 
namas. 2-jų* metų senumo. Van
deniu - alyva šildomas. Didelis 
kiemas. Bloor - Montrose rajone.

25. $18.000 pilna kaina, 7 komb., 
mūrinis, atskiras namas, vande
niu - alyva šildomas, garažas, šo
ninis įvažiavimas. Armadale - 
Bloor rajone.

26. $18.900 pilna kaina, 6 komb. 
mūrinis, atskiras namas. Vande
niu - alyva šildomos. Annette - 
Runnymede rojone.

27. $5.000 įmokėti. 9 kamb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, garažas, didelis kie
mas. Beatrice - College rajone.

28. $7.000 įmokėti, 7 komb. mūri
nis namas, 2 mod. virtuvės, 2 
prausyklos, 2 garažai, St. Clair 
rajone. Viena skola balansui.

29. $3.000 įmokėti. 6 komb. mūri
nis nomds, alyva I amodiš ,2s5 
nis namas, alyva šildomos, 2 
virtuvės, garažas. Shaw - Bloor 
rojone.

V. JUČAS
OL. 8444

R. KUPREVIČIENt
OL 8443

D. KAROSAS
OL 8443

J. BUCANTAS
OL 8444

V. PALIULIS
OL 2324

P. DAMBRAUSKAS

TLSK “Vytis • 
sveikina visus savo narius 
ir prijaučiančius šv. Kalėdų 
proga ir linki geros nuotai
kos ir ištvermės sekančiais 
metais.
TLSK ”Vytis“ praneša, kad 

Kalėdų švenčių proga gruodžio 
24 ir 31 dd. St. Christopher salė
je vyrų ir moterų krepšinio tre
niruočių nebus. Treniruotės pra
sidės sekančiais metais sausio 7 
d. toje pačioje salėje ir tuo pačiu 
laiku.

1956 m. sausio 8 d., sekma- 
dienj, 2 vai. pp., TLNamuose, 
šaukiamas metinis TLSK “Vy
tis” susirinkimas sekančia die
notvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Vykdomųjų org, pranešimas,
4. Statuto papild. klausimas,
5. Veikimo gairių nustatymas,
6. Vykd. organų rinkimai,
7. Klausimai ir sumanymai,
8. Susirinkimo uždarymas.
Po susirinkimo įvyks šeimy

niška sportininkų arbatėlė su šo
kiai. Kviečiami visi asmenys be- 
sidomį sportine veikla, 
dalyvavimas būtinas.

Nesusirinkus kvorumui, po 
valandos šaukiamas kitas susi
rinkimas, kuris bus teisėtas ne
žiūrint narių skaičiaus.

TLSK “Vytis” v-ba.
Įsisteigė slidininkų būrelis 

Toronte
Praėjusį sekmadienį sporto 

apygardos iniciatyva sukviesta
me slidininkų susirinkime atsi
lankė 16 šio sporto mėgėjų, ku
rie, prieš pradedant pasitarimus, 
turėjo progos pasigrožėti ke
liais filmais apie slidinėjimą. 
Po to, pirmą kartą Toronte ben
dromis jėgomis buvo aptarti sli
dinėjimo reikalai. Po trumpų dis 
kusijų susirinkusieji nutarė 
steigti atskirą,'‘jokiam klubui ne
priklausantį vienetą ir jį pava
dinti Toronto Slidinėto jų Būre
liu. Būrelio vadovu išrinktas p. 
Stripinis, teL.RO. 9-5136, o pava
duot. p. Pundzius, tel. LL. 6471.

Užbaigus organizavimosi rei
kalus • buvo aptarta ir būrelio 
veikla. Kadangi Toronte slidi
nėjimo sąlygų nėra, būrelio veik 
la daugumoj susidės iš iškylų or
ganizavimo į artimiausias slidi
nėjimo vietoves. Nutarta orga
nizuoti vienos ir kelių dienų iš
kylas. Taip pat manoma padary
ti ir didesnio masto ekskursijų Į 
tolimesnes .Ontario ar Quebeco 
slidinėjimo vietoves. Pradedan
tiems ir norintiems pasitobulin
ti bus ruošiamos mokyklos. Se
zono užbaigimui manoma suruoš 
ti rungtynes. Susipažinus su vi
somis slidinėjimo vietovėmis ir 
jų sąlygomis bus bandoma ben
drai įsigyti sezoninius ar pana
šius bilietus keltuvams.

Pirmoji iškyla yra organizuo
jama pirmadienį, gruodžio 26 d., 
į Collingwood. Norintieji prisi-

dėti prie šios išvykos ir bendrai 
prisijungti prie būrelio prašomi 
kreiptis į augščiau nurodytus 
asmenis. Antroji išvyka būtų 
tuoj po Naujų Metų.

Būreliui linkime geriausios 
sėkmės savo užsibrėžtoj veikloj 
ir tikime, kad Toronto slidinin
kams šio būrelio darbai bus di
delė parama.

Susirinkusiųjų vardu dėkoja
me šv. Jono Kr. parapijos klebo
nui kun. Ažubaliui už leidimą 
pasinaudoti parapijos sale bei 
filmams rodyti aparatu. A.S.

PPSK “Aušra” žinios
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Me
tų proga “Aušros” klubo 
valdyba sveikina visus na
rius, rėmėjus, TSK “Vytį” 
ir visą lietuviškąją visuo
menę.
II Kalėdų dieną “Aušra” ren

gia pirmąjį poadventinį pasi
linksminimą. 5 vai. pp. filmas, 
po to šokiai grojant TLO Trimi
tui. Klubo nariams įėjimas lais
vas; studentams ir moksleiviams 
50ė, visiems kitiems $1.

Prasidėjus Kalėdų atostogoms 
suaktyvinamos treniruotės. Vi
sų pirma, žinoma, treniruojama- 
si savo grupei paskirtu laiku, ta
čiau turį laiko ir noro, gali tre
niruotis ir bet kuriuo laisvu lai
ku. '

Futbolo treniruotės šią ir se
kančią savaitę ne šeštadieniais, 
bet antradieniais 8 vai. v. Treni
ruotės vyks didžiojoje salėje, to
dėl prašom atsinešti sportinius 
batukus.

Pritariame “NL” Nr. 47 “Spor
tas Toronte” korespondento ap
gailestavimams, kad “Aušros” 
klubas taip vėlai įsisteigė ir ne
spėjo per 6 mėnesius paruošti 
užtektinai stiprių sportininkų iš 
lietuviško jaunimo, taip kad 
kartais tenka komandos susitip- 
rinimui pasikviesti ir draugiškai 
nusiteikusių svetimtaučių. Ta
čiau tikime, jog nereikės laukti 
6 metų, kad savųjų turėtume su 
kaupu ne tik savo komandoms, 
bet ir paskolinti kitiems klu
bams. kuriems tenka samdytis 
tuos pačius svetimtaučius. Mū
sų klubo tikslas pozityviai dirb
ti jaunimo auklėjimo darbą, ne
svarbu kaip kitų būsime supras
ti ar įvertinti. Klubo vadovybė 
jaučia atsakomybę prieš tėvus ir 
jaunimą ir dės visas pastangas, 
kad nei vieni, nei kiti nebūtų ap
vilti. T. P.

— Otava. — Natūralių dujų 
vamzdžių iš Albertos statyba 
jau nutarta. Vyriausybė apsi
ėmė pastatyti dalį vamzdžių per 
negyvenamą šiaurės Ontario 
krašto dalį — nuo Manitobos iki 
Kapuskasingo. Federalinė val
džia tam reikalui duos $120.000.- 
000, o Ontario provincijos val
džia $35.000.000.

DIDŽIAUSIA NUOSAVYBIŲ FIRMA KANADOJE
Pagalbos ar informacijų SAVOJE KALBOJE bet kokios nuosa. 
vybės PARDAVIMO — PIRKIMO — ĮKAINAVIMO ar pasko
los reikalu kreipkitės:

1245 ST. CLAIR W. — TORONTO — Tel. OL. 3516
COLLEGE - HAVELOCK, 

$6.000 įmokėti, otskiras 9 kambarių 
namas, 2 moderniškos virtuvės, apšil
domas karštu vandeniu - alyva, dide
lis gražus kiemas, vieta 2 garažams. 
Balansui vienos skolos morgičius 10 
metų.

ST. CLAIR - BATHURST, 
$3.000 įmokėti, 7 komb., atskiras, 
gerų plytų namas su garažu.

BLOOR - HIGH PARK, 
$5.000 įmokėti, 9 kambarių atskiras

B. MARIJOŠIUS - OL. 3516
Įstaiga veikia iki 10 vai. vak.

namas, 2 virtuvės, dvigubas garažas 
bei privatus įvažiavimas.

HIGH PORK, 
$5.000 įmokėti, 10 kambarių, atski
ras namas, 2 virtuvės, 2 vonios kam
bariai.

COLLEGE - DOVERCOURT 
$5.000 įmokėti, atskiras, gerų plytų, 
8 kambarių namas, 3 virtuvės, dvi
gubas garažas, apšildymas alyva, di
delis kiemas.

REAL ESTATE LIMITED 
Kanados didžiausia nuosavybių firma.

MEDŽIAGOS — VAISTAI — MAISTAS 
Į VISUS RYTŲ EUROPOS KRAŠTUS .

Muitas ir visi primokė] imai atliekami čia. 
Garantuotas pristatymas.

JANIQUE TRADING CO.
CENTRINĖ ĮSTAIGA: '

835 Queen Street W., TORONTO, Telefonos EM. 4-4025.
SKYRIAI: WINNIPEG, Mon., 677 Moin St. Telefonos 927695.

HAMILTON, ONT., 652A Borton St. Telefonos LI. 5-0264. 
ST. CATHARINES, Ont., 198 King St., Tel. MU. 2-6796. 
EDMONTON, Alto., 10649 — 97th St. Tel. No. 23839.

P. KERBERIS
Bus.: M& 2471 - - Res.: U- 1SS4
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

V. VA SI S
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

872 BLOOR ST. W., (prie Ossington), TORONTO. Tel ME. 4605
Priklauso Toronto. Ontario, Canadian ir International Real Estate Boora

BLOOR - DUFFERIN, $1.500 įmokė
ti, 5 kambariai, atskiros, šoninis 
įvažiavimas, 2 garažai.

BLOOR - LANSDOWNE, $2.000 įmo
kėti, 8 dideli kambariai, mūrinis, 
didelis kiemas ir 2 garažai.

PARKDALE, 7 labai dideli kamba
riai, atskiras, vandeniu alyva šil
domas, sklypas 69 iš 150, geras 
pirkinys, įmokėti $7.000.

BLOOR - OSSINGTON, naujas 2-jų 
butų po 5 kambarius namas, di
delis kiemas ir garažai, įmokėti 
$5.900.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu ME. 4605

V. VASILIAUSKAS

WINNIPEG Man.
“Tik tu nesipriešink”. Lapkri

čio 26 d. šv. Kazimiero salėje, 
parapijos banketo proga, reži
suojant E. Kalasauskui, suvai
dinta linksma komedija “Tik tu 
nesipriešink”. Pradžia tos links
mos komedijos buvo labai liūd
na. Br. Jančiukienė, kuri turėjo 
vaidinti vieną iš pagrindinių 
rolių (motiną) įlipdama į auto
busą slydo ir nusilauž: koją. Vai
dinime buvo reikalinga kanarė
lė, nuvažiavus jos atsivežti, be
valant narvelį, nusitaikęs kati
nas pagriebė ją ir papjovė. Be to, 
perdegė 3 garsiakalbių lempos. 
Pradžia tikrai liūdna, bet išėjo 
gerai. Br. Jančiukienės vietoje 
sutiko vaidinti E. Federavičienė. 
kuri buvo su veikalu susipaži
nusi ir tą rolę puikiai suvaidino. 
Be jos dar vaidino: J. Sodaitis— 
tėvą, Z. Dielininkaitienė — duk
terį, J. Vaitekūnas — restorano 
savininką, V. Rutkauskas — tar
ną, T. Timarmanienė — tarnaitę. 
Visi artistai puikiai atliko savo 
roles, lengvai pagavo žiūrovų dė
mesį, kurie juokės pilvus susi
ėmę. Banketo metu šeimininka
vo E. Višniauskienė ir Br. So-

HIGH PARK, 7 kambariai, gero mū
ro, alyva šildomas, įmokėti $3.000.

COLLEGE - RUSHOLME RD., nau
jas 6-šių atskirų butų pastatas, di
delis kiemas ir garažai, geras pir
kinys. f

RUSHOLME RD., 9 labai dideli kam
bariai, 2-jų ougštų, atskiras, ekstra 
butas rūsyje, vandeniu alyva šil
domas, labai didelis kiemas ir 2 
garažai, įmokėti $7.500.

HIGH PARK, 18 butų apartamentas 
ir garažai, geros pajamos, žemas 
įmokėjimas.

daitienė.
Vaikų eglutė, į kurią atsilan

kys ir Kalėdų senelis įvyks ant
rą Kalėdų dieną. Ta proga liet, 
šeštad. mokykla, režisuojant P. 
Matulioniui, talkininkaujant V. 
Gedgaudienei ir A. Čingienei, 
ruošia vaidinimą “Meškiukas 
Rudnosiukas”.

Kalėdų nakti šv. Mišios bus 
12 vai. c ' ■

Naujų Metų sutikimo banke
tas įvyks parapijo ssalėje. '

Šalpos Fondo aukų lapas Nr. 1:
$4 — M. Šarauskas; S3 — dr. Č. Ku- 

rauskas; $2.50 — V, Daubaras; po $2 
—-S. Bujokas, T. Boyko, M. Bukauskas, 
J. Didžbalis, dr. E. Gedgaudas, J. Januš
ka, V. Januška, Lingienė, A. Mačiūnas, 
Pr. Matulionis,_J. Malinauskas, G. Prons- 
kienė, L. Stanevičius, Toliūnos. J. Vai
tekūnas, E. Vendenbergh, V. Zavads
kienė; po $1 — J. Činga, S. Dorgužas, 
J. Demereckos, E. Fedaravičius, K. Ge
nys, J. Grabys, M. Januška, V. Jančiu- 
kas, V. Kriščiūnas, Karaško, A. Koncoi- 
tis, A. Lingė, T. Lukoševičius, V. Mic- 
povilis, V. Marozas, J. Mikalauskas, K. 
Pranevičius, Radzevičius, A. Rutkauskie
nė, Šmaižienė, J. Sodaitis, J, Vidžiū
nas, P. Ziminskos, Mališauskas; 50c^ 
V. Šerkšnys. Išviso S6S.

St. Catherines* Ont
Tradicinis pabaltiečių vakaras. 

Kasmet Naujųjų Metų dieną St. 
Catharines apylinkės lietuviai, 
latviai ir estai ruošia pabaltiečių 
vakarą. Bendruomenės valdyba 
kaskart mielai prisideda prie to 
puikaus pasilinksminimo, tik 
paskutiniais dviem metais lietu
viai programos užpildyme neda
lyvavo. Mūsų kaimynai pagei
dauja, kad, bent dalinai, prisi- 
dėtumėm su savo meninėm pa
jėgom.

Šįkart toks susiartinimo vaka
ras numatomas sausio 28 d., šeš
tadienį, ir galima pasidžiaugti, 
kad meninę programos dalį suti
ko išpildyti solistas A. Paulio- 
nis. Vienoje iš gražiausių miesto 
salių — Queensway Hotel, Eli
zabeth room, pabaltiečių pasi
linksminimai praeina ypatingai 
draugiškoje ir linksmoje nuotai
koje. Tik kažkodėl lietuviai ne
gausiai dalyvauja, palyginus su 
latviais ir estais.

Būsimame vakare tikimasi 
skaitlingo mūsų tautiečių atsi
lankymo, nes meninėje progra
mos daly dalyvauja ir lietuviai.

LONDON, Ont.
Naujus Metus Londono lietu

viai šiemet rengiasi sutikti, la
bai iškilmingai. Apyl. Valdyba 
kviečia NM sutikimo nerengian
čias apylinkes būti londoniečių 
svečiais. Iki šiol dalis tautiečių 
salėn nebegalėdavo patekti dėl 
vietos stokos. Šiemet šis trūku
mas pašalintas gaunant keturius 
kartus didesnę salę ir iš anksto 
parduodant bilietus (visos vie
tos numeruotos). Sutikimas 
įvyks Londone gruodžio 31 d. 
gražiojoj Odd Fellows Temple 
salėje, 555 Dundas St. Dalyvaus 
solistas p. Rimkus. Šokiams gros 
puikus kariuomenės orkestro 
džaząs (profesionalai). Pagal pa- 

' geidavimą europietiška ir kana- 
dietiška muzika. Veiks bufetas 
su visų rūšių gėrimais. Šeimos 
prašomos atsinešti užkandžių, o 
viengungiai gaus vietoje. Norin
tieji pragramą išgirsti prašomi 
nevėluoti. Pradžia 7.30 vai. vak.

Bilietus galima iš anksto įsi
gyti pas Petrašiūną ir Daniliūną 
arba paštu pasiunčiant atitinka
mą pinigų sumą šiuo adresu: Mr. 
A. Petrašiūnas. 330 Oakland 
Ave.,. London, Ont. Bilieto kai
na (įėjimas plius vieta prie sta
lo) $2. Jų bus galima gauti ir 

jbrię jęjįthči. "
"Kviečiami visi' nuo Tofbntb' fi-"1 

gi Detroito. Detroitiečįai jau yra 
pažadėję atvykti. Tikime, kad 
gerieji kaimynai Sarnia, Rod
ney, Windsor, Woodstock. Del- 

: hi ir kiti mūsų prieteliai šį kartą 
i tikrai bus su mumis! D.E.F.

Visuotinas liet, b-nės narių 
; susirinkimas įvyko gruodžio 4 d. 
Išrinkta nauja apylinkės valdy
ba: pirm. V. Ignaitis, vicepirm. 
A. Statkevičienė, sekr. Z. Moc- 

: kus, kasininkas A. Kojelaitis, 
i kult, reikalams A. Kudirka. Rev. 
; komisijon išrinkta: pirm. J. Gu- 
į davičius, sekr. J. Paketurienė, 
narys K. Gaputis. Nutarta ruošti 
Kalėdų eglutę antrą Kalėdų die
ną ir sutikti N. Metus.

Vasario 16 gimnazijos vieno 
mokinio išlaikymas. Rodney apy
linkės lietuviai apsisprendė iš
laikyti vieną gimnazijos mokinį. 
Tam yra sudaryta komisija iš H. 
Jasinsko, V. Ignaičio ir P. Ens- 
kaičio sudaryti sąrašą žmonių 
norinčių prisidėti prie to gražaus 
kultūrinio šalpos darbo. Vieno 
mokinio išlaikymui reikalinga 
$240 metams. Žmonės tai su
pranta ir noriai dedasi.

Knygynas. Reikia džiaugtis, 
kad palyginamai nedidelė apy
linkė turi įsisteigusi knygyną ir 
nuolat jį didina. Lietuviai juo 
noriai naudojasi, knygas skaito

"VIENYBĖJE — GALYBĖ" !

TAUPYK
savo kredito koop. "PARAMA". Indė

liai apdrausti. Augštos palūkanos.
Darbo valandos: antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 va*, vak. iki 9 vai. v.

Šežtadieniais 2-4 vai. pp.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossing
ton Avė., Toronto, Ont. Telefoną: 
KE. 3027.

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Tel. KE. 2904

Sav. D. KAUNAITĖ

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis Basirinkimas imeortuotu mc* 
džiovų moterų ir vyrų kostiumams k 
pakams. Užsakymus atlieka žemiau
siomis kainomis.
12W DUNDAS ST. W. TORONTO

Vosylius tikrinimo komisijoj
PPf&^o rusai grįžtančius savo 

belaisvius atydžiai tikrindavo, 
ar kartais nėra per daug gero 
matę už komunistų sukurto ro
jaus sienų. Apsikrėtusius Vaka
rų pasaulio idėjom siųsdavo į 
darbo stovyklas, iš kurių nebu
vo vilties daugiau sugrįžti.

Vosylius, ilgai buvęs vokiečių 
karo belaisvis ir tik dėl savo ge
ležinės sveikatos išlikęs gyvas, 
karui pasibaigus parvyko į Ru
siją. Tikrinimo komisaras apsi
džiaugė jo grįžimu pareiškęs, 
kad dabar reikią tokių vyrų kaip 
jis, nes Rusija turinti padėti 
“atsistatyti” savo talkininkams 
— Amerikai ir Anglijai, kuries t 
labai vargstančios. Vėliau komi
saras draugiškai klausinėjo:

— Ką gražaus matei ten, drau
ge? K

— Nieko. Tik Maskvoj mačiau 
gražų elektrinį tramvajų.

— O Vokietijoje? Ką ten žmo
nės valgo?

— Ropes, — tarė Vosylius, — 
ir tos kietos, kaip medis arba 
supuvusios. Čia tokias šeriame 
kiaulėm, o ten jas duoda žmo
nėms.

— Ar žmonės ten turi radijus?
— Turi, bet labai keistus ir 

nepatogius. Čia atsuki ir girdi 
tiesiai iš Maskvos, o jie turi daug 
privargti, kol išsirenka stotį. Su
ka vienon pusėn — visom kal
bom prabyla, suka kiton -r— dar 
pasiučiau. Tik vargas ir nepato
gumas su jų radijais. Tai ne mū
sų ...

— Matei anglus ir amerikie
čius? ..

. — Mačiau. ''
— Kaip jie atrodo?
— Biednai. Jie turėjo viską iš 

mūsų: ginklus, automobilius ir 
net mūsų žvaigždę. Tik kad vi
sai nesusimaišy tumėm, mūsų 
žvaigždę buvo nutepę baltai.

— Ką iš ten parsivežei?
— Utėlių, drauge.
— Gerai, — linksmai tarė ko-' 

misaras. — Dabar gali įsijungti ' 
į didžiosios tėvynės ateities gar
bę.

Jis žino viską
Jauna istorijos mokytoja tu

rėjo sužadėtinį, bet paflirtuoda
vo su vienu ,sa^g| kolega. Kartą 
''sūsljatiaih^ stfSSttėtfrfs' įsiver
žia į mokytojų kambarį ir piktai 
šaukia sužadėtinei:

— Aš žinau viską’ , . .
’ — Šitaip! — atsako toji. — O 

kuriais metais mirė Aleksand
ras Makedonietis?...

ir kaikas net- aukoja savo turi
mas bendram reikalui. Knygyno 
vedėjas P. Enskaitis.

Po operacijos pasveikusi grįžo 
šeštadieninės mokyklos vedėja 
p. Kojelaitienė ir pradėjo mo
kinti Rodney apylinkės lietuvių 
vaikus. Kiekvienais’ metais mo
kiniai turi progos viešai pasiro
dyti ar tai per Kalėdų eglutę ar 
per Motinos dienos minėjimą. 
Tai jiems duoda daugiau drąsos 
lietuviškai kalbėti ir dalintis 
mintimis ne tik namuose tarp 
savęs ir su tėvais, bet ir gatvėje.

Nauji alyvos šaltiniai apie 
Rodney. Jau keli metai kaip vei
kia Rodney apylinkėj alyvos šal
tiniai. kurie duoda dideles paja
mas ūkininkams ir savivaldy
bei. Kaip rašo vietos spauda yra 
rasta nauji šaltiniai netoli Rod
ney, -Midle St., ir vis ieškoma 
naujų. Naujai atrastieji tinkami 
eksploatacijai. Darbai tęsiami 
toliau. A.

— Maskva. — Sovietų Sąjun
gos Aukščiausiojo sovieto posė
dis šaukiamas gruodžio 23 d.

duriantį 
skausmą
Palengvink sąnarių 
skousmus. Jūs padi
dinsite kraujo cirku
liaciją itrindami į 
ARTRIČIO ar REU
MATO skaudamas

veikiančio BUCKLEY'Svietos skubiai
WHITE RUB. Kieti, susitraukę raumenys 
pradeda reaguoti skubiai nuo jungtinės 
kelių vaistų esamų šiame indelyje akci
jos. Nekęsk nei minutės ilgiau konkinan 
čių skausmų — paimk dar šiandien 
WHITE RUB ir tuojau skausmai dings 
Tik 59c — verta tačiau milijono, ka. 
pradeda kankinti skausmai. Parduoda
ma visur.

VELTUI — NEMAŽO DYDŽIO ban 
domasis indelis.

W. K. BUCKLEY LIMITED, TORONTO 
559 College St., Dept. "T.Z."

Jei jus kankina

bronchites, nuo persišoldymo paimkit* 
BUCKLEY'S MIXTURE — 

geriausi Kanados voistg nuo kosulio ir 
slogos. VIENA DOZĖ SUSTABDO 

---------------------- “KOSULĮ. - -

, Nepėsčias mokinys
Meno mokykloje profesorius 

atranda mokinį tapantį paveiks
lą ir rūkantį.

— Ką tamsta su tuo teptuku 
tapai? — paklausė profesorius 
rodydamas cigaretę mokinio 
rankoje.

— Debesis, pone profesoriaus, 
— atsakė tas.

Tėtės džiaugsmas
Sužadėtinė pasakoja savo vai

kinui:
— Kai pasakiau tėtei, kad ei

les rašai, jis labai apsidžiaugė. 
Mat tas, kuris anksčiau man pir
šosi, buvo boksininkas. Tėtei 
toks tipas nepatinka, nes jis nori 
pas mane sulaukti gilios senat
vės.

Taip ilgai tai nebus
Jonui pasitaikė prasižengti su 

judėjimo taisyklėmis. Išklausęs 
liudininkų parodymų policinin
kas sako:

— Gerbiamasis, šitaip geri 
vairuotojai nevažiuoja. Tai tams 
tai beabejo teks su šoferio pa
žymėjimu kuriam' laikui atsi
sveikinti.

— Na, taip blogai tai nebus. 
Juk aš jo nei neturiu...

Teisinga
— Gydytojai vienbalsiai šau

kia, kad rūkymas kenkiąs svei
katai.

— Teisingai, aš pats kartą ra
dau cigaretėj surūdijusią vinį.

Dėmesio Ponioms ir Panelėm!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE 

Pusmetiniai 
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY 
Tel. KE. 4731

219 Roncesvalles Ave,«

kiekviend

SHOP

Toronto

Savi pas savus!
Auto masinu mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai .

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., KE. 6149.

’-'Sov. V. DUNDYS

Valau fotelius
IR ĮVAIRIAUSIUS KILIMUS, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI ME. 4973.

P. KARALIŪNAS.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.

1414 Duirdas St. West. Toronto
Tel. KE. 3881 - . iZ

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

VYRŲ ir MOTERŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAI

S. V. BARTŲSEVIČIAI
Didelis pasirinkimas angliškų 
medžiagų. Ponioms ir pane
lėms suknutės pagal naujau
sią madą ir pigiausiomis kai
nomis.
66 STAFFORD ST., Toronto. 

Telef. EM. 2-2705.

UPHOLSTERING
2 DELAWARE AVE., 

Toronto, 
atliekami įvairūs minkštų 
baldų užsakymai ir pataisy
mai. Pigi kaina.
Telef. OL. 9830, po 6 vai. v.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVE., LL. 7714
Toronto

Dr. M. Arštikaitytė
Akių ligų specialistė 

iš 167 College St. 

persikėlė
j 345 BLOOR ST. W. /prie Huron/

Suite 12.
Telefonai? kabineto WA. 1-3584, 

namų WA. 3-5555.
Toronto, Ont.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

. ’ (prie Dufferin)
Telefonas ME. 2933.

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 1 vai. pp.—3 vai. pp.
Rentgenas pagal susitarimą.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas '

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė.
Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p.

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(torp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
2-4. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

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

2-9 ve I. vak. (pagal susita r imą).

Raštinė: OLiver. 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima torp 7-9.

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

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912
arba EM. 4-8532.

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai. Notarai 
371 BAY ST., Toronto

Telef. EM.6 5255 
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

James B. Trotter,
B.A.

Teisininkas, advokatas, 
notaras.

Įstaiga: 220 Roncesvalles Avė. 
Tel. LA. 0846.

Buto tel. RO. 6-2944* 
Toronto.

Priimama susitarus iš anksto.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas —- 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

A. STANČIKAS, baigęs National Ra- 
dio Institute radio ir televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
ir

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir pręžinemi Į na
mas veltui. Darbas ir dalys garan-

Frefaw tkamMwH ME. 1602, kotdien

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specieHstat.

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

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

Tel. WA. 1-6614 arba WA 2-6015

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĄ z

,1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-3 ir 
nuo 6-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-2 vai. p.p., kitu laiku pagal susi
tarimų.

Telefonas OL 6S51

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialhtas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

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

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais Dagai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
; M.STEFANŲK __ 

(optometrist)

Potikr^k okis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
voms. titlrta akių nervus, kurie daž 
nai sukelia grv’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto

Telef. WA. 1-3924

B. BEJNAR . BUKOWSKA 
dirba nuo 1944 metų. 

274 RONCESVALLES AVĖ. 
/prie Geoffrey/ 
Tel. LA. 5493.

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

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

STANLEY SHOE STORE
Aug&iousios rūšies moterų, veikų ir 
vyrų botai, normolous dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Glodstone



TCDCNTC. Ont.
'3hr. Jonę Kr. parapijos žinios
•Kalėdų pamaldų tvarka: Ber

nelių Mišios Kūčių naktį 12 vai. 
Iškilmingų pamaldų metu gie
dos parapijos choras^ pritaria
mas dešimties. instrumentų or- 
ketsrui. Pamokslą sakys kun. 
Ažubalis “Dvyliktą kartą į Bet
liejų tremty”. į H

Kalėdų rytą pamaldos prasi
dės aštuntą vai. rytą; oficialio
sios iš jų 9.30 ir 11 vai. Bernelių 
Mišių metu — bendra parapijos 
Komunija. Išpažinčių klausoma 
Kūčių rytą 7-8.30 vai., Kūčių 
vakare 6-7 vai. ir prieš Bernelių 
Mišias nuo, 10.30 iki 12 vai. nak
ties.
- Antrąją Kalėdų dieną, pir

madienį, — šv. Stepono šventė
je pamaldos sekmadienio tvar
ka: 9.30, 11 ir 12 vai.
- —Kūčių dieną — vigilija. Iš
kilmingo Kūčių stalo metu kvie
čiamą nenaudoti svaiginamųjų 
gėrimų. Kalėdinių plotkučių 
galima gauti klebonijoje.

Naujos stacijos. Kalėdų šven
tėms parapijos bažnyčia pasi
puošia naujomis stacijomis — 
Kryžiaus keliais. Skulptūros ori
ginaliai išpjaustytos medyje. Jas 
gamino dali. Dagys . ■ ,.
-—Viešas Naujųjų Metų suti
kimas įvyks parapijos salėje. 
Parengimo metu iškilminga va
karienė. Šokiams gros orkestras. 
Bilietai gaunami “Tulpės” sve
tainėje ir klebonijoje. Sutikimą 
rengia parapijos komitetas ir šv. 
Jono Kr. pašalpinė draugija. Bi
lietų kaina $2.50.

2 Prisikėlimo parapijos žinios
• —Šią savaitę kasdien rytinių 
šv. Mišių metu, kurios laikomos 
7, 7.30, 8 ir 8.30 vai., bus klauso
ma išpažinčių.
2 —Parapijos bendros Kūčios 
prasidės 7 v.v. Užsiregistravę 
kviečiami laiku atvykti.
- —Bernelių Mišios bus šį šeš
tadienį 12 vai. naktį. Mišių me
tu kalėdines giesmes giedos pa
rapijos choras ir gros parapijos 
orkestro studijos mokiniai. Išpa
žinčių bus klausoma nuo 11 vai. 
nakties: Einantieji 12 vai. šv. ko
munijos ... nuo 10 vai. susilaiko 
nuo valgio ir alkoholinių gėri
mų.
- — I Kalėdų dieną šv. Mišios 
Bus laikomos nuo 8 vai. ryto be 
perstojimo iki 11 vai. .Visų-šv. 
Mišių metu bus klausoma, išpa
žinčių. 11 vai. giedotos šv. Mi
šios su “asperges”.
_ —Kalėdų antrą dieną, pirma
dienį,- šv. Mišios nuo 7 vai. ryto, 
kas pusvalandį iki 9 val^— 9 vai. 
giedotos. "''

— Kalėdų antrą dienai vai. 
pp. bus rodomas filmai Po to 
pobūvis, kuriam gros TLO Tri
mitas. Pobūvio- metu veiks bu
fetas su užkandžiais ir minkš
tais gėrimais. Rengia parapijos 
SK “Aušra”.

— Švenčių metu bus aplankyti 
visi ligonys. Ligoniams pakietė- 
lius paruošė tretininkės.

— Parapijos Naujų Metų suti
kimas prasidės 7 v.v. Programo
je TLO Trimitas ir sol. V. Ve- 
rikaitis. Maistas bus aptarnauja
mas nemokami, šalia to veiks 
bufetas su minkštais ir kietais 
gėrimais.

'•—Savaitę tarp Kalėdų ir N. 
Mėtų nelankysime parapijiečių.

— Po N. Metų bus išsiuntinėti 
\pakvitavimai visų metų duotų 
*ąukų sąryšyje su “income tax”.

— Parengimai Prisikėlimo sa
lėje tarp Naujų Metų ir gavė
nios: sausio 2d. — parapijos, 
sausio 7 d. — “Varpo”, sausio 14 
d. — parapijos bazaras, sausio 
21 d.—“Tėviškės žiburių” spau
dos balius, Sausio 28 d. •—“Tė
vynės Prisiminimų”, vasario 4 
d. — šeštad. mokyklos tėvų k-to, 
vasario 11 d. — parapijos balius. 
.. —Pakrikštytas Renis Juozas 
Lapienis. .

Išganytojo liuterionių 
bažnyčioje,

Bloor St. W. ir Indian Rd. kam
pe, Kalėdų pirmą dieną, gruo
džio 25 d., 1.30 vai. pp., lietuvių 
pamaldos. Jose bus teikiamas šv. 
krikšto sakramentas dviem vai
kučiam. Vargonais gros Miss 
Clara Berner, Kanados Sinodo 
prezidento pavaduotojo sesuo.

Kun. dr. M. Kavolis.

PARKSIDE MEATS
Didelis pasirinkimas gražiai išstatytų

ŠVIEŽIŲ IR RŪKYTŲ MĖSŲ BEI DEŠRŲ, 
kas ir yra mūsų biznio pagrindas.

Taipgi jūsų akį pavilios šviežias nesūdytas KAIMIŠKAS 
SVIESTAS, OLANDIŠKOS SILKĖS, importuoti delikatesai, 

dąržovės, groceteria ir pieno gaminiai.
Jau priimami užsakymai kalakutams, antims, žąsims.

PRISTATYMUI Į NAMUS

telefonuokite LL 1258.
KRAUTUVĖ RANDASI:

335 RONCESVALLES AVE. (prie Grenadier Rd.)
Savininkai:

E. J. PUNKRIS ir J. A. KRASAUSKAS

Į apylinkės tarybą išrinkti
KLB Toronto apylinkės rinki

mų komisija, pasiremdama KLB 
Rinkimų Taisyklių 8 str. p. f, 
skelbia išrinktųjų tarybos na
rių sąrašą:

1. Margis Jonas 357 balsai,
2. Matusevičiūtė 345 balsai,

- 3. Barisa Placidas 326,
4. Simanavičius Jonas R. 305,
5. Lelis Petras 270,
6. Kuolas Augustinas 255,
7. Banelis Algimantas 254,
8. Ažubalis Petras 253,
9. Vaidotas Vaclovas 249,

10. Kuolas Aloyzas 244,
11. Tamošauskas Liudas 208,
12. Šernas Petras 205,
13. Grigaitienė Stasė 204,
14. Pusvaškis Steponas 196,
15. Razgaitis Pranas 194,
16. Pabedinskienė Bronė 188,
17. Jonaitienė Ona 175,
18. Bubelis Eugenijus 174,
19. Dūda Algis 169,
20.. Krikščiūnas Vytautas 166,
21. Petraitis Viktoras 159,
22. Kvedaras Pranas 153,
23. Dvilaitis Juozas 152, 
24^ Račys Jurgis 151,
25. Kaškelis Juozas 138 balsai.
Kandidatai:
1. Bačėnas Vincas 137 balsai,
2. Germanavičius Vladas 134,
3. Gailevičienė Herta 131,
4. Mačiulaitis Pranas 127,
5. Barcevičius Bronius 123,
6. Novogrodskis Jonas 123. 
Visuose trijuose balsavimo

punktuose balsų paduota 507, iš 
kurių komisija rado vieną ne
tinkamą, kadangi buvo balsuo
ta už 26 asmenis.

KLB Toronto apylinkės 
Rinkimų Komisija:

Pirm. A. Liudžius, 
Sekret. J. Tamulionis, 
Nariai: K. Butienė, J. 
Yokubynas, Z. Jackevi
čius, J.' Nacevičius, V.

Butrimas.
Toronto apylinkės tarybos 

rinkimai praėjo gana gyvai. Jie 
vyko trijose vietose. T. Liet. Na
muose balsavo 79, šv. Jono Kr. 
parapijos salėje 98 ir Prisikėli
mo parapijos salėje 330, išviso 
507.

Kalėdų eglutė
Toronto skaūtų-čių tuntai ruo

šia Kalėdų eglutę savo jaunie
siems sausio 8 d. 3 vai. pp. Lie
tuvių Namuose.

Programoje: pasirodymai, žai
dimai, kavutė ir senelis su do
vanomis. Vėliau šokiai jauni
mui. Įėjimas jauniesiems 25r, tė
vams ir kitiems 50c.

Mažieji, norintieji sutikti Ka
lėdų senelį, registruojasi pas p. 
Kerševičienę, tel. LO. 2781 ir pas 
p. Pažėrą, RO. 2-7503.

Tuntininkai.
Šeštad. mokyklas eglutės mo

kinių repeticija įvyks šį penk
tadienį, gruodžio 23 d. 10 vai. 
rytą šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje. Mokyklos eglutė įvyks per 
Naujus Metus 3 vai. pp. Prisikė
limo parapijos salėje. Šiuo me
tu eglutėje dalyvauti užregist
ruota apie pustrečio šimto vaikų.

Statys antkapį
Sekmadienį šv. Jono Kr. pa

rapijos klebonijoje įvykusiame 
pasitarime sudaryta iniciatorių 
komisija pagerbti praėjusią va
sarą mirusį op. sol. Kostą Oren- 
tą, ant jo kapo pastatant antka
pį. Į komisiją įeina J. Januška, 
kun. P. Ažubalis, A. Ščepavičie- 
nė, J. R. Simanavičius, Stp. Kai
rys ir Br. Marijošius. Velioniui 
prisiminti ir pagerbti artimoje 
ateity numatoma atlaikyti iškil
mingas gedulingas pamaldas su 
po to įvykstančia akademija.

V

Toronto archidijecezijos ant
ruoju sufraganu šv. Tėvas pa
skyrė Peterborough katedros 
klebbną kun. Anthony Marocco. 
Primintina, kad buvęs Toronto 
sufraganas vyks. Webster pernai 
buvo paskirtas Peterborough 
vyskupu. Naujasis sufraganas 
tėra 42 m. amž. ir žinomas kaip 
veiklus visuomenininkas.

Aukojo ligonims ir 
našlaičiams

L. Katalikių Moterų D-jos To
ronto skyrius Kalėdų švenčių 
proga per Toronto liet. “Caritas” 
ligonims ir našlaičiams paauko
jo $25.
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MONTREAL, One
Šv. Jono liuterionių bažnyčioj, 

Jeanne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, Naujų Metų dieną, 
sausio 1 d., 12.30 vai., lietuvių 
pamaldos. Kun. dr. M. Kavolils.

ANTRĄ KALĖDŲ DIENĄ, PIRMADIENI, 
jau pidnai įrengtoje PRISIKĖLIMO PARAFUOS SALĖJE

Pirmasis poadventinis
PASILINKSMINIMAS

- - • -- ' —- -.j-- ■ ■

Turtingas bufetas, laimės ratas ir kiti įvairumai *
5 vai. v. filmas, po to šokiai. Įėjimas $1. Gros TLO “Trimitas”

“Aušros” klubo nąriams įėjimas veltui.
Rengėjai Sporto klubas “Aušra”.

Dėmesio! Dėmesio!
ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO 7 D. 1956, TORONTO LIETUVIŲ CHORAS “VARPAS” 

PRISIKĖLIMO PARAFUOS AUDITORIJOJE RENGIA DIDELĮ

KAUKIŲ BALIŲ - MASKARAD
su trumpa programa, kurią išpildys “Varpo” vyrų choras.

Trys geriausi kostiumai bus premijuojami
Bufetas su kietais ir minkštais gėrimais ir šaltais užkandžiais.

Gros TLO “Trimitas”. „Pradžia 7 v. v Įėjimas tik $1.
• TL Choras “Varpas“.

Š.m. gruodžio mėn. 31 d. šv. Nikalojaus salėje, 770 Queen Št. W. 
(įėjimas iš Bell woods Ave.),

RENGIAMAS TRADICINIS

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Įvairi programa. Kieti ir minkšti gėrimai. Užkandžiai veltui.

Visi maloniai kviečiami atsilankyt.
Bilietus prašome įsigyti iš anksto p. Beržinsko krautuvėje, 1212 

Dundas St. W. ir “Atlantic” restorane, 1330 Dundas St. W.
Įėjimas: moterims $2, studentams $2, vyrams $3.

Pradžia 7.30 vai. vak. L A S

VLIKo pirmininkas 
J. Matulionis

pereitą penktadienį 5 vai. rytą 
išskrido į Čikagą. Išsiaiškinęs 
kaikuriuos reikalus su ALTo va
dovybe, vyks į Niujorką. Šven
tėms, galimas dalykas, atvyks 
pas šeimą į Torontą.

Dr. Marija J. Arstikaitytė, 
akių gydytoja, perkėlė savo ka
binėta i naujas patalpas — 345 
Bloor Bt. W. Telef. WA. 1-3584.

Naujas lietuvis gydytojas 
Toronte

Chirurgas J. Urbaitis, nuo 1951 
m. praktikavęs Halifaxe, Nova 
Scotia pro vinci j o j e, šiais me
tais išlaikęs papildomus egza- 
menus, gavo teisę praktikuoti 
Ontario provincijoj ir nuo gruo
džio 21 d. perkėlė savo kabinetą 
i Torontą— 1398 Dundas St. W.

Per liet Caritas šv. Kalėdų 
proga šalpos tikslams aukojo: 
KLK Moterų D-ja Toronto sky
rius $25, J. M. $5 ir Šarkauskas 
$5, prašydamas persiųsti Neil 
McNeil lietuvaičių vadovauja
mam vaikų lopšeliui.

A. Masionis vietoje kalėdinių 
sveikinimų paaukojo Vasario 16 
gimnazijai $10.

Aldona ir Karolis Rusinai, vie
toj kalėdinių sveikinimų, per 
Šalpos Grupę “Daina” likusiems 
Vokietijoje sušelpti paaukojo $5.

Vietoj šventinių sveikinimų 
paskyrė Vasario 16 gimnazijai 
paremti: Feliksas Jonynas $10, 
Vincas Bačėnas $5.
KAS NORĖTŲ prižiūrėti 7 metų berniu
ką ir palaikyti namuose švarą. Už tai 
duodamas kambarys ir virtuvė be nuo
mos. Kreiptis tel. LL. 0811, po 6 vai. v.

DABAR VISIEMS LAIKRODUKAI "WER- 
MACHT". Anksčiau ir dabar gražūs ir 
tvirti /struck - waterproof/, 5-kių metų 
garantija, juodas ar baltos ciferblatas. 
Tokia kaina tik trumpam laikui:

chrom. - plieno ........ $29.95
20 mikronų aukso $33.95

Lietuviu Importo firma 
EDDY'S JEWELLER & 

WATCH REPAIR
345 Clarence St., London, Ont.

Siunčiame C.O.D. arba siunčiant pinigus 
K anksto. Jei nepatiks gplite nepriimti

TAISOM visos mašinas ir atliekam su 
garantija pigiausiai ir geriausiai kaip ki
tuose garažuose Grizas ir tune-up.

Skambinti vakarais tel. LO. 1785 
Adomui. Dienos metu kreiptis į M. Šim
kūnas — Matt's Garage, 827 Lakeshore 
Rd. E., Lakeview, tel. CR. 8-1271.

arba

A B. S Ė R G A U T I S - Realtor
REAL ESTATE, GENERAL INSURANCE, MORTGAGES

Telefonas OLi 2426 ‘
Didelis žemės sklypų pasirinkimas Toronte ir užmiestyje. Paskolas statybinin
kams geriausiomis sąlygomis. Esame Toronto ir Kanados Real Estate Bord'o na
riais. Gauname visus šios organizacijos namus pardavimui, todėl perkant ar 
parduodant, kreipkitės pas mus efektyviam patarnavimui.

Užsisakykite anglių
• per

Vytautų (r Sigitą AUŠROTUS

O. JONAITIENĘ

Tel. LL. 0527
Skubus pristatymas.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
ooiou pervežimas iofohtc if Toiimotww 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervtžime 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę J Mont
real}, Londoną, Windsor^, Hamiltonu, 
Hortli Bay, Sudburv ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OU 1403

A. A. Jonas Evaška
Sekmadienio rytą, eidamas 71 

metus, savo namuose, 104 Grace 
gt., mirė vienas iš pirmesniųjų į 
Kanadą atvykusių lietuvių a.a. 
Jonas Evaška, palikęs, žmoną ir 
tris suaugusius vaikus. Velionis 
Kanadoje gyvena nuo 1911 metų, 
didžiąją laiko dalį darbuodama
sis kaip stalius pas lietuvį kon- 
traktorių V. Danielių. Velionis, 
kilęs iš Vilniaus krašto, buvo ra
maus būdo, giliai tikįs žmogus, 
aktyviai prisidėjęs prie šv. Jono 
Kr. parapijos įsisteigimo ir duos- 
niai visą laiką ją rėmęs.

Iškilmingai laidojamas trečia
dienį, gruodžio 21 d. 10 vai. rytą 
iš šv. Jono Kr. parapijos bažny
čios Toronto Vilties kalno ka
pinėse.

“Aidų” koncertas Toronte
Kultūros žurnalo “Aidų” kon

certas - literatūros vakaras 1956 
m. rengiamas Toronte, Prisikėli
mo parapijos salėje balandžio 15 
d. 4 vai. pp. Su šiuo koncertu 
jungiamas ir $500 premijos įtei
kimas už literatūros veikalą.

Koncertą ir literatūros vakarą 
rengia žurnalo leidėjai — pran
ciškonai.

Gautas laiškas iš Kauno M, 
Paulauskui, gyvenusiam 154 
Crawford St., Toronto. Atsiimti 
“TŽ” administracijoje.

Robertui Tiriliui yra žinių iš 
Lietuvos.- Prašom kreiptis į “TŽ”

Kazimiera ir dr. inž. Antanas 
Juozapavičiai pereito penktadie
nio rytą susilaukė savo Rimu- 
čiui sesytės. Ponia yra buvusi K. 
Liet. Katalikių Moterų D-jos C. 
Valdybos pirmininkė. Laiminga
sis tėvelis yra K. Liet. Kat. Kul
tūros Draugijos valdybos narys.

Laimingų tėvų džiaugsmais ir 
mes džiaugiamės.

Religinis koncertas
Šv. Jono Kr. parapijos Caritas 

būrelis, norėdamas suteikti 
džiaugsmo savo šelpiamiesiems- 
Kristaus gimimo ventės pro
ga, surengė religinį koncertą šv. 
Pranciškaus bažnyčioj. Į progra
mą jis pakvietė Toronto liet, me
nines pajėgas. ;

Sol. A. Ščepavičienė pagiedo
jo Foure “Crucifix” ir Moniuš- 
kos “O. Visagalis”, L. Januška 
— C. Frank “Panis Angelicus” 
ir L. Luzzi “Avė Maria”. Stp. 
Kairys smuiku pagrojo Hendelio 
“Andante” iš Sonatos F Dur ir 
drauge su sol. Ščepavičiene iš
pildė Grabowskio “Ave Maria”. 
Sol. Br. Marijošius — P. Šopa- 
gos “Tėve Mūsų”, St. Gailevi- 
čiaus “Malda” ir Bizet “Agnus 
Dei”. Kun. dr. J. Roff vargonais 
išpildė J. S. Bach “Toccata”. J. 
Reinberger “Prelude” ir kt. Pa
rapijos choras, ved. kun. B. Pa- 
cevičiaus, pagiedojo Sasnausko 
“Gailestingoji”, choralą “Rorate 
coeli” ir užbaigai nuotaikingai 
pagiedojo kalėdinę giesmę 
“Adėste fideles”.

Tenka pasidžiaugti mūsų me
nininkų kruopštumu, rengiant 
tokį koncertą ir kartu laukti di
desnio mūsų publikos domėji
mosi tokia vertinga programa.

Išnuomojamas frontinis kambarys ir vir
tuvė ll-me augšte, garažas. 19 Delaware 
Ave. Tel. LL. 1278.

Išnuomojamas ll-me augšte naujai atre
montuotas didelis frontinis kambarys ir 
vituvė, 3 spintos, krosnis ir sinkos. Tet. 
LO. 1657 arba 287 Marguaretta St., ne
toli Bloor St. W.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė II 
augšte, be baldų, yra šiltas vanduo, 14 tarpo. 
Churchill Ave. Dundas - Ossington rajo
ne. Tel. LO. 7120.

Visais mSrgičių reikalais 
kreipkitės į

Mieliems klijentams, pažįstamiems ir visiems 
lietuviams linkime - 

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ

ACTIVE MORTGAGES SALES BROKER

VL Andrijauskas
Telef. RO. 2-3415

LAIMINGŲ 1956 METŲ.

Al Garbens
REAL ESTATE

i

KLB Montrealio Apylinkės Šalpos Ko
misijos vardu nuoširdžiai dėkoju Liet 
Kat. Moterų D-jos Montrealio skyriui pa
aukojus $30 liet, vargo mokykloms kaip 
Kalėdų dovaną, Šv. Onos Draugystei 
Montreolyje paaukojusiai $15, Šv. Elz
bietos Drg. Montreolyje, paaukojusiai 
$5 vargstantiems toutiečjoms Europoje 
šelpti.

Pastaba: Kitų aukojusių organizacijų 
ir asmenų sqrašos bus paskelbtas vėliau.

J. Kęsgailienė, K-jos iždininkė.

Laikraštininkų konferencija ....
Montrealy įvyko tarptautinė 

prancūziškai kalbančių kraštų 
laikraštininkų konferencija. Da
lyvavo šių kraštų atstovai: Pran 
cūzijos, Belgijos, Šveicarijos, 
Egipto, P. Amerikos, Haiti, N.

. A. A. ALEKSANDRUI PIEŠINAI mirus,

jo žmonai, sūnums ir visiems artimiesiems nuoširdžią užuo-
4... • - * ' ■*• ' V •• * * ' -r" ,

jautą reiškia z •• . .

Poniai VAŠKELIENE1,

jos brangiam vyrui mirus, giliausią užuojautą reiškia

Gyvojo Rožančiaus Draugija.

Ponią Mitalienę, dukras, sūnus ir gimines, didžio skausmo 
valandą dėl staigios

majoro, ekonomisto A.A. ADOLFO MITALO mirties.
nuoširdžiausiai užjaučiame ir drauge liūdime . ,

Fort William, Ont., apylinkės lietuviai.

— Torontas. — Miesto savi- 
I valdybė jau patvirtino planą 
Dundas - Yonge rajone pasta
tyti automobiliams garažą 305 
vietų.

Padėka
Labai nuoširdžiai dėkoju už suruošto 

man penkiolikmečio paminėjimo vaišes 
rengėjams: p. Indreiienei, p. Stepditienei, 
p. Kalendrienei, p. Vasiliauskienei, p. 
Skukauskienei, p. Pažėrai, p. Širkoi, p. 
Stepaičiui ir visiems kitiems, kurie teikė
si drauge su manimi praleisti keleto nuo
širdžių valandų.

Aičū visiems už brangias ir vertingas 
dovanos, kurios man amžinai primins 
jūsų nuoširdumą.

Dėkoju taip pat sveikinusiems žodžiu: 
šv. Jono Kr. parapijos klebonui kun. P. 
Ažubaliui, Prisikėlimo parapijos klebo
nui Tėvui Bernardinui, Evangelikų kle
bonui kun. dr. Kavoliui, Toronto apylin
kės pirmininkui p. Simanavičiui ir svei
kinusiems organizacijų vardu: p. Gai- 
liūnaitei, p. Baneliui, p. Stepaitienei, p. 
Anysaitei, p. Pažėrai, p. Tamulioniui, p. 
širkoi, brangiems šokėjams ir mieloms 
"Vandenėms".

Už sveikinimą raštu dėkoju Čiurlionio 
Ansambliui, p. N. Gugienei, p. Jankū
nui, p. Stasevičiui ir mieliems namiš
kiams.

Dar kartą tariu visiems ačiū! Jūsų 
parodytas nuoširdumas bus man ramsčiu 
kortais sunkiuose šio darbo momentuo
se ir paraginimu toliau mokyti mūsų pri- 
augančiąją kartę senųjų tautinių šokių, 
kad jie ilgainiui visai neišnyktų iš mūsų

Amžinai dėkinga
Jūsų A. Šodeikienė.

Tautų festivalis
Toronto arkivyskupijos imi- 

gratų globos skyrius sausio 6 d. 8 
vai. vak. slovakų salėje, Clare
mont - Robinson gt. kampe, ren
gia Toronte esančių tautybių 
festivalį. Festivalyje dalyvaus 
J. Em. kardinolas taip pat imi
gracijos ministeris.-

Padėka
KL Kat. Moterų D-jos Toronto skyrius 

nuoširdžiai dėkoja šv. Jono Kr. bažny
čios kunigams už Nekalto Prasidėjime 
šventėje skyriaus intencija atlaikytas pa
maldas, pamokslo ir kalbas agapės me
tu. Taip pat nuoširdžiai dėkoja sol. A. 
Ščepavičienei už gražias giesmes pamal
dų metu ir Danutei ščepayičiūtėi už 
akompanavimę. Skyriaus valdyba.

Savo pavardę pasakyti 
neprivaloma

Prieš du metus atvykęs į Ka
nadą vokietis Goetz Koechlin 
gatvėje buvo sulaikytas dviejų 
seklių civiliai apsirengusių, ku
rie pareikalavo pasakyti pavar
dę ir adresą. - Koechlin pareika
lavo, kad jie įrodytų, kas tokie 
esą. Tie parodė seklių ženklelius. 
Bet vokietis juos pirmą kartą 
matė ir nežinojo ką jie reiškia. 
Kai tas atsisakė savo asmenybę 
atidengti, sekliai jį sumušo ir 
nusitempę į nuovadą uždarė da
boklėje.

Bylai atsidūrus teisme, teisė
jas Martin nusprendė, kad sek
lių buvo pareiga savo asmenybes 
įrodyti Koechlinui. Ir išviso, ra
miai sau gatve einąs pilietis ne
privaląs policininkui sakyti sa
vo vardą ir adresą. Tai nesideri
ną su Kanados piliečių laisvėmis.

Anglijos — JAV ir Kanados 
iš viso apie 60. Jie nagrinėjo 
dabartinės prancūziškosios spau
dos būklę. Iš eilės paskaitų ir 
diskusijų išryškėjo, kad didžioji 
idėjinė spauda yra beveik išny
kusi ir josios vietą yra užėmusi 
informacinė. Ypač tai esą ryšku 
po pastarojo karo. Drauge buvo 
konstatuota, kad šiuo metu for
muojasi naujas laikraščio tipas, 
būtent, informacinio, kartu jun
giančio fr savo komentarus. Tai 
nesąs grįžimas į idėjinio tipo 
spaudą, o tik davimas laikraš
čiui orientacinio pobūdžio. Taip 
pat buvo pabrėžta mintis, kad 
laikraštis turi būti savo meto 
veidrodis, bet kartu jis turi ne
užmiršti esąs gyvenimo ir min
ties formuotojas. Faktų registra
vimas tesąs oficiali stenografija, 
literatūriškai padailinta.

E. Gailcvičiūtė.

Pilietybės prašymo blankos 
gaunamos ir paštu

Pilietybės ministerija paskel
bė palengvinimą naujiesiems at
eiviams, gyvenantiems toliau 
kaip 50 mylių nuo teismo įstai
gos. Iki šiol visi pareiškimus ga
lėjo užpildyti tik teismo įstaigo------
je. Dabar tie, kurie gyvena to
liau kaip 50 mylių nuo teismo, 
gali pareiškimo blankas gauti 
paštu iš Registrar of Canadian 
Citizenship, Ottawa. Kitus for
malumus toks prašytojas galės 
atlikti pas specialiai paskirtą as
menį, gyvenantį netoli jo gyve
namos vietoves.

Vienos berniukų choras, kon- - 
eertavęs pernai Massey Hali, at
vyksta į Torontą vėl ir koncer
tuos sausio 11. ir 13 dd. S

P.a d ė k a
Prisidėįusiems prie š.m. Kariuomenės 

šventės minėjimo reiškiame padėką:
Prof. dr. Pajaujui už įdomią paskai

tę iškilmingame minėjime. Šv. Jono Kr. ų * 
parapijos klebonui Vun. Ažubaliui ir pa
rapijos kunigams už gražų Šventės pa- 
minėjimę bažnyčioje atlaikant pamal
das už žuvusius karžygius, šventei pri- 
taikytę pamokslę ir iškilmes prie pa
minklo žuvusiems už Lietuvę.

Prisikėlimo parapijos klebonui Tėvui 
Bernardinui už tarpininkavimę išnuo
moti College teatro salę ir $50 auką Lie
tuvos laisvės kovų invalidams Vokietija^ 
je, vieton salės nuomos.

Muzikui^SL Gailevičiui ir D. Ščepavi- 
čiūtei už akompanavima solistams. Solis
tams A. Ščepavičienei, S. Žemelytei ir A. 
Simanavičiui už meninę programą. - ' 

Liet. Namų administratoriui už pick 
ninę, p. Petruliui ir kitiems talkininkams 
už pianino pargabenimą.

Lietuvių Karių, Kūrėjų-Sava norių 
ir Šaulių klulbo valdybos.
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