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O jie ar kitokie ?
Pereitame numeryje mes šioje vietoje pasidžiaugėme, kad 

pasaulis jau praregėjo ir šių dienų laisvosios žmonijos pabaisą 
bei mūsų epochos didžiąją gėdą bolševizmą pradeda teisingai 
vertinti, o tuo pačiu teisingai vertina ir kovotojus prieš bolševi
kinę vergiją. Pasaulis susidomėjo jau Lenkijos kovotojais, o 
'vengrus visai teisingai laiko herojais, kovojančiais dėl visos žmo
nijos laisvės ir visai rimtai jų likimu susirūpino.

Šia proga betgi tinka prisiminti, kad tokių herojų ir mes 
turime. O jie tebėra neįvertinti. Jau prieš 10-12 metų mūsų bro
liai kovojo su bolševikine priespauda taip pat ginklu. Jie taip 

• pat buvo puųlami, buvo gaudomi po Lietuvos miškus sovietinių 
divizijų ir specialių istrebitelių būrių. Sugauti jie taip-pat buvo 
šaudomi ar tremiami į Sibirą sunkiesiems darbams žiauriausiose 
gamtinėse sąlygose. Skirtumas tik tas, kad jiems nebuvo pasise
kę užimti sostinės, nors ne kartą buvo pasisekę užimti mažesnius 
miestus bei miestelius, ir neįmanoma buvo pasprukti į užsienius, 
nes Lietuva buvo ir tebėra iš . visų pusių apsupta bolševikinės 
jūros. Bet argi dėl to jų kova kitokia ir jų ryžtas nėra toks pat 
herojiškas kaip vengrų, ar jų auka nelygi šiųjų aukai?!

Ar nevertėtų mūsų propagandos įstaigoms paieškoti dabar 
būdų nurodyti pasauliui, kad pavergtųjų kova su pavergėju ne 
šiemet teprasidėjo. Ji nebuvo nei sustojus. Ar negalima būtų šia 
kryptimi pradėti laužyti ledus kartu su ukrainiečiais* kurie turi 
taip pat nemažai pavyzdžių iš savųjų partizanų kovų? Gal kaip 
tik dabar būtų galima paskelbti nors dalį partizano Daumanto 
atsiminimų. Juk jie jau išversti į anglų kalbą ir tik kažkur įklim
po. Įklimpo nei vienu sakiniu neįžengę į didžiųjų magazinų 
skiltis. '

Mūsų tautos kova su okupantu bolševiku prasidėjo nuo pat 
pirmosios 1940-1941 m. “okupacijos bei 1941 m. sukilimo. 1941- 
1944 m. Lietuva buvo nuo bolševikų valdžios laisva, bet visą lai
ką buvo jos grįžimo grėsmėje. Bolševikai veikė ne tik fronte, bet 
ir vokiečių okupuotame krašte ruošdami dirvą grįžimui. Tai buvo 
akstinas kaikuriems lietuviams patriotams stoti kovoti prieš šias 
bolševikų pastangas net ir vokiškąjį mundurą apsivelkant. Toliau 
buvo tokių, kurie stojo dirbti vokiečių suorganizuotoje administ
racijoje, kad galėtų nors šiek tiek padėti savo žmonėms kaip 
nors išsisukti iš okupanto nagų bei apsiginti nuo jo kraunamų 
naštų. Visi jie po karo buvo paskelbti esą su dėmėmis, nes dirbę 
prieš sąjungininką, dirbę su priešu.

Bet bolševizmas juk nepasikeitė. Tada jis buvo nei kiek ne- 
geresnis, kaip yra šiandien. Tai kodėl šiandien kovoti su šia

Vengrijos pabėgėliai skuba Austrijos pasienin.

Savaitės įvykiai
i

Vengrija nesitraukia nuo pasaulinės politikos scenos. Nauji įvy
kiai vėl ir vėl verčia Jungt. Tautas svarstyti Vengrijos bylą. Pas
tarąją savaitę Budapešte ir kt. miestuose prie darbininkų, besi
priešinančių sovietams streikais, prisidėjo moterys. Jos, nešinos 
»ėlių puokštėmis ir vainikais, susirinko prie Nežinomo Kario pa- 
n’nklo .ir nepaisydamos rusų tankų bei slaptosios policijos, su
giedojo tautinį himną: “Telaimina Dievas Vengriją”. Po to viena 
ų grupė ėmė deklamuoti Aleksandro Petoefi laisvės poemą ir 
ardamos žodžius “daugiau mes nebevergausim” pakėlė dešines 
rankas priesaikai ir kartu su visa 15.000 minia atsigrįžo į sovietų 
šarvuočius.. Demonstracija liko •------------------------ --------- :------
:udrumsta incidento, per kurį' — gruodžio 16, bet atsakymas 
sovietų karininkas peršovė vie- j buvo -— ”ne”. Svarstomi toli
au moterį. Sekančią dieną įsidrą' mesni žingsniai — siųsti stebė-
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tebėra nenuplauta. Kaikuriems iš jų dar ir šiandien neleidžiama 
emigruoti į užjūrius. Tokie pat kovotojai vengrai yra sutinkami 
išskėstomis rankomis, o jie laikomi nusikaltėliais, tarytum prieš 
15-12 metų žmogus neturėjo teisės stoti ginti savo žmogiškosios 
vertės, savųjų teisių, savosios tautos ir savojo krašto ...

Anuos nuskriaustuosius dabar reikėtų atsiminti ir iškelti jų 
reabilitacijos klausimą. Ar netiktų tą bylą pradėti Pavergtosioms 
Jungtinėms Tautoms? Juk jos visos turėjo teisės kovoti dėl savo 
laisvės ir tada, ne tik šiandien. Daugeliui žmonių padaryta ne
teisybė turi būti kartą atitaisyta. Šiandien jų reikale mes jau drą
siai galime šaukti pasauliui: “Mes kaltiname!” Nes skriauda 
žmonėms tikrai padaryta ir turi būti atitaisyta.

KAS NAUJO KANADOJE?
Vengrijos pabėgėliai vis di

desniais būriais atvyksta Kana- 
don. Iki sausio pabaigos jų at
vyks 10.000 - 12.000. Vyriausybė 
tam reikalui užsakė visas lais
vas vietas civil, lėktuvuose ir 
laivuose. Į Br. Kolumbiją at
vyks visa Sopron miškininkų 
mokykla su studentais ir profe
soriais — 300 asmenų ir veiks 
prie vietinio un-to. Powell Ri
ver b-vė apsiėmė apgyvendinti 
studentus savo darbininkų sto
vyklose ir parūpinti darbo va
saros metu. Imigracijos min. 
Pickersgill aplankė vengrų pa
bėgėlius Austrijoj ir įvairių tau
tybių pabėgėlius V. Vokietijos 
stovyklose. Ontario prov. atsto
vai Yarcmko, Bottlick ir Arm
strong atvyko Austrijon, kur 
apie 50.000 vengrų nori imi
gruoti Kanadon.

Ambasadoriumi Jugoslavijai 
paskirtas George Ignatieff, gi
męs Petrapily iš rusų tėvų. 
Mokslus jis yra baigęs Toronto 
un-te ir buvo užsienio r. minis
terijos tarnyboj. Jis užims J. S. 
MacDonald vietą Belgrade, o 
pastarasis paskirtas pirmuoju 
Kanados ambasadorium Austri
jai. kur pasiuntinybė buvo pa
kelta į ambasados poaugštį.

imi-

Sovietų ambasados Otavoje 
pirm, sekretorius Novikov buvo 
pasižadėjęs skaiyti paskaitą Sir 
George William kolegijoj Mont- 
realyje, bet dėl Vengrijos įvy
kių studentų grupė pareiškė 
rengėjams protestą. Novikov at
sisakė atvykti ir atsiuntė 150 
egz. savo paskaitos apie Sov. 
Sąjungos aziniu respublikų plė
totę.

Komunistinės Vengrijos 
jero Janos Kadar brolis

prem 
Mike 

gyvena prie Elnora, Alta. Kana
don jis atvyko prieš 28 m. būda
mas 18 m. ir dabar ūkininkauja. 
Nuo to laiko savo brolio nėra 
matęs ir jau 10 metų negavęs jo 
laiškų. Calgary vengrų prašo
mas Mike bandė susisiekti tele
fonu su savo broliu. Budapešte, 
bet jam buvo atsakyta ,kad leis
ti oficialūs valdžios pasikalbė
jimai. Mat, rusai galingesni už 
premjerą.

laisvosios Europos radijo tar
nyboj dirbęs Tėvas Frederick 
Osuski, slovakų jėzuitas, atvyko 
Kanadon ir perėmė slovakų jė
zuitų vyresniojo pareigas ir rū
pinsis 50.000 slovakų sielovada. 
Jis gyveno Vokietijoje ir kalbė
jo per radiją religinėmis temo
mis. Jis, be kitko, pareiškė, kad 
nuo 1954 m. L. Europos radijas 
turėjęs aiškias direktyvas ne
kurstyti sukilimo, nes buvę ži
noma, kad tuo atveju amerikie
čiai negalės pagelbėti.

Automobilių apdraudos mo
kestis 1957 metams pakeliamas 
7% dėl padidėjusių taisymo iš
laidų ,ir pagausėjusių nelaimių. 
Srityse, kur nelaimių skaičius 
mažesnis, mažesnis bus ir ap
draudos mokestis. Daugelis 
bendrovių darys 30% nuolaidų 
neturėjusiems nelaimių vairuo
tojams per 3 metus, 20% — dve
jus metus ir 10% —r vienerius 
metus.

Pilictybci gauti pareiškimą 
pagal naująjį pilietybės įstaty
mo papildymą galima įteikti Ka 
nadoje išgyvenus 4 metus ir 9 
mėn., nors pilieču pasidaryti ga
lima krašte išgyvenus bent 5 
metus. Tie trys mėnesiai skiria
mi bylai praeiti per įvairias in
stancijas.

Yra pasaulyje tam tikros vie
tos, ties kuriomis visada eina 
mūšiai. Prie jų priklauso ir Su
ezo kanalas, Dardanelių ir Bos
foro sąsiauriai.; Kiekvienas iš jų 
istorijos laikotarpyje traukė ga
lingųjų akį.

Rusijos užsienio politikai gai
res nustatė jos valingas- valdo- 

.nasJRetrąs. Didyę^^šs s i
Rusiją prie jūrų ir įkūrė Petrai 
pilį, dabartinį Leningradą. Jis 
nurodė reikšmę Baltijos jūros, 
Juodųjų jūrų ir siekė laisvo iš
ėjimo į Viduržemių jūrą. Juo- 

■-’c<-;oš jūres be jos tėra ežeras. (
Per du šimtu metų Rusų im

perija niekaip negalėjo prasi
mušti per šiuos sąsiaurius. Juos 
laikė užėmusi Turkų valstybė, 
ir jai padėjo išlaikyti kitos vals
tybės, kaip Anglija.

Šitą trūkumą Rusija labai 
juto per karą, kada ji vesdama 
karą su Vokietija, Austrija ir ta 
pačia Turkija neturėjo laisvo iš
ėjimo į pasaulį ir negalėjo lais
vai susisiekti su Vakarų valsty
bėmis. Jai trūko visko ir ji bu
vo priversta naudoti šiaurės uos 
tus, esančius prie Baltosios jū
ros; buvo priversta statyti nau
jus geležinkelius ir uostus. Nors 
sąjungininkai buvo suinteresuo
ti. kad Rusija būtų pajėgi ka
riauti, bet-viską padarė, kad są
siauriai nepakliūtų jos žinion. 
Anglija visą laiką rūpinosi Eu
ropos jėgų pusiausvyra; žiūrėjo, 
kad nepradėtų -kuri viršyti kitų 
ir j u nustelbti.

Kai 19 š. Turkija vedė karus 
su Rusija — 1845-56 ir 1877-78, 
Anglija darė viską, kad Rusija 
nelaimėtų. Nors I D. Kare Ang
lija buvo Rusijos sąjungininkė, 
bet darė viską, kad Rusija pa
siliktų uždaryta Juodosiose jū
rose.

Pas pačius rusus buvo dvi nuo 
monės: pirmoji tvirtino: “sąsiau 
rių raktai yra Berlyne”; reiš
kia, reikia sumušti Vokietiją, .ir 
tada mes užvaldysime ir sąsiau
rius. Antroji buvo už tai, kad 
reikia užvaldyti sąsiaurius tuo
jau, t.y. 1914-16 m. Pirmai nuo
monei atstovavo sausumos gen. 
štabas, antrajai — laivyno šta
bas. Ir jei ne revoliucija, išti
kusi Rusiją 1917 m., tai antra
sis būdas buvo jau visai paruoš
tas. Rusai būtų užvaldę abu Tur 
kų sąsiaurius.

Šiandien bolševikai dėl šitų 
sąsiaurių tyli. Mėgino kelis 
kartus klausimą kelti, bet kiti 
pasipriešino vieningai, ir bolše-

Rašo J. M. ŠIUGŽDA 
iš Niujorko

vikiška Rusija liko Juodose jū
rose uždaryta. Vakarai sustipri
no pačią Turkiją, priėmė Š. At
lanto Sąj. nariu ir šiandien šie 
dalykai kaip ir užmiršti. '

Jie laikinai paliko ramybėj Tur
kiją, užmiršo apie sąsiaurius, 
nes kitaip iškart būtų karas. Jie 
yra susirūpinę tolimesniu tiks
lu — Suezo kanalu. Dabartinė 
'■.cva eina saskaiton būsimo ka-

ne-ir trumpu laiku ir palyginus 
didelėmis karo pajėgomis.

Bolševikų planams gali pavy
dėti visi buvę Rusijos carai kar
tu visus sudėjus, pradedant nuo 
Petro D. Ką jie užmanė, ką jie 
vykdo, baltieji carai ir svajoti 
negalėjo. Tai būtų karas su vi-

minusios moterys vėl su gėlėmis 
•ir vėliavomis susirinko prie lais 
vės dainiaus, Petoefi paminklo ir 
čia pakartojo demonstraciją. Pa 
našios demonstracijos įvyko 
Peis ir fet. vietovėse. Sovietai 
savo valdžią tebelaiko tankais ir 
kariuomene parėmę. Kadaro* vy 
riausybė bando surankioti savo 
šalininkus ir įsistiprinti. Porą 
šimtų jų, lydimi rusų tankų, 
bandė demonstruoti, bet tuoj 
buvo sutikti antikomunistų de
monstracijos m įvyko muštynės. 
Darbininkai gina savo vadus — 
vietomis sukliudė jų suėmimą, 
be to, išreikalavo 96 vadų palei
dimą. Sovietai savo geležinių 
replių neatleidžia ir suiiminėja 
vis daugiau vengrų. Pastarąją 
savaitę jie ėmė gaudyti moki
nius mokyklose ir sunkveži
miais gabenti į geležinkelio sto
tį ir kažkur išvežė. Partizanai, 
veikią provincijoj, daug kūr yra 
išsprogdinę arba nuėmę geležiu-

tojus į kaimynines Vengrijos 
valstybes, pašalinti iš JT Veng
rijos delegaciją. Austrija suti
ko tokius stebėtojus įsileisti, bet 
Jugoslavija, Rumunija ir Čeko
slovakija atsisakė.

Bulgarijoj vyksta dideli valy
mai. Iš kariuomenės atleista 200 
karininkų, jų tarpe du generolai 
— Panov ir Hopčev; pirmasis 
yra kompartijos centr okomite- 
toTljeĖys. Kaikuriose vietovėse 
ivyko studentų demonstracijos. 
Vyriausybė, prasidėjus sukili
mui Vengrijoj, įsakė laikyti So- 
fios aerodrome 20 lėktuvų, pasi
ruošusių kelionei į Maskvą. Bu
vo pasiūlytas ministerio portfe
lis žymiajam ūkininkų politikui 
Dimitar Gicev, kuris tebėra ka
lėjime, bet šis atsiakė.

Jugoslavijos Tito atšaukė savo 
ambasadorių iš Budapešto pro
testuodamas- prieš. Imre Nagy 
deportavimą, kuris esąs nesude
rinamas su Vengrijos vyriausy- .

Pragyvenimo lygis pakilo iki 
rekordinio skaič. 120.3 punktu 
daugiausia dėl pakilusių kainų 
automobiliams, gėralams ir mais 
tui. 1949 m. pragyvenimo lygis 
laikomas 100 punktų.

mėgino padėlį -gelbėti, bet bol
ševikai lanksčiais manevrais su
kėlė tokią audrą pasaulyje prieš 
“agresorius”, kad šiandien trau
kiasi.

Neramumai Lietuvoje

vyriausybė- _
ir įsakė likviduoti' darbininkų 
tarybas, kurios priešinosi sovie
tų valdžiai. Budapešte darbinin
kų taryba buvo paskelbusi 48 
'•?!. rireika. Ryšiai su užsieniu

jon 90 pa
Italijoj prasidėjo kompartijos 

kongresas, kuriame dalyvaujair 
kitų kraštų partijų delegacijos. 
Rnsn dele«acnai vadovauta Sus 

ro. Jei bolševikams pasisektu; /'^*-***- (nutraukti.. lov, bet Italijos vyriausybė, ga-
vienu ar kitu būdu užvaldyta Dienraštis Herald Tribune pra ! Jungt. Tautos pakartotinai vusi protestų^ atšaukė^o vizą, ir
Sueza. tai su sąsiauriais bus su- i neša, kad Lietuvoje ant sienų ir
sitvarkytav labai trumpu laiku, tvorų išdygsta tokie
Daug šia linkme jau yra pada
ryta. Britai yra iš Suezo ir iš1. , - ,.i. . ,
Egipto išstumti. Šimtmečiu ko- ir kltuose sa.tel.\tlnl“os,er kraatu°- 

anglu vra pralaimėta. Ir tai so%irPlrmoJ eileJ ?• Jokie
V sąjungininku pagalbą. Sukilimai esą pažeidžia labai

užrašai: 
"Ruskiai važiuokit namo!”.. Sa
ko. kad galima laukti sukilimo

va 
su savo 
Egipto viešpats Nasseris fakti- 
nai jau yra valdovas šio strate
ginio punkto. Bolševikai siekia 
arabų kraštus padaryti savo sa
telitais. Syrija tuo keliu eina. 
Apsupimas daromas plačiu lan
ku. Bolševikams neužtenka vie
no taško. Kai jie turės savo ži
nioj visus arba bent daugumą 
taškų, tada jie bus viešpačiai. 
Valdyti Suezo kanalui reikia ir 
prie jo esamų žemių: įsistiprinti 
prie Suezo, o tada ir šis punktas 
i^us jų žinioj.

Kai Suezo kanalas bus “su
tvarkytas”, Turkijos sąsiauriai 
liks tik peršokti. Ir karui ištikus 
vienu smūgiu šie sąsiauriai pe- 
eis bolševikų žinion. Rusų pa
sirengimai laike pirmojo karo 
iau rodo, kad tai galima atlikti

sunkiai sovietus, bet pažeidžia 
ir Vakarus, nes dar kartą įrodo, 
kad Vakarai nedarys nieko joms 
pagelbėti.

RELIGINIAME
Pasikalbėjimą su kard. Mind- 

szenty paskelbė JAV žurnalas 
“Look”. Jame kard. pasakoja 
kaip jis komunistinės policijos 
buvo 29 dienas kankinamas ir 
ruošiamas teismui. Jis buvęs iš
vilktas iš drabužių, turėjęs ste
bėti ištvirkaujančius; kasdien 
buvęs mušamas gumine lazda, 
laikomas šaltoj vienutėj ir visą 
laiką tardomas — dieną ir nak- 

Nualpus, tardytojai tuojau 
nedavė, 
vaistai

tį. 
atgaivino, bet poilsio 
Prisipažinimams išgauti

PLĖŠIA Už SIUNTINIUS
Pabaltiečių šalpos organizaci

jos ir atskiri asmenys per šve
dų karitatyvines organizacijas 
kreipėsi į Sovietų ambasadą, 
kad Sovietai sumažintų muitus 
siuntiniams į Pabaltijo kraštus 
ar j Sibirą, nes imamieji mui
tai yra nežmoniškai dideli. Tai 
esąs tikras plėšimas. Dabar gau
tas iš Sovietų ambasados prane
šimas, jog sovietinė vyriausybė 
atsisakė muitus mažinti. Pabal- 
tiečiai nurodo, kad vien už mui
tus, imamus už siuntinius į Pa
baltijo kraštus, Sovietai susida
rą apie 100.000 kronų sau pelno. 
Tuo būdu plėšikavimas muitais 
bus vykdomas toliau — matyti, 
tani, kad būtų parūpinta kiek

galima daugiau bolševikams 
taip reikalingos užsieninės va
liutos, kuria būtų • remiamas 
bolševikų ardomasis darbas Va
karuose. besiruošiant pasaulinei 
i-evoliucijąi.

kreipėsi į dabartinę Vengrijos 
prosovietinę vyriausybę reika
laudamos įsileisti gen. sekreto
rių Hammarskjold ir stebėtojus. 
Atsakymui buvo duotas termi
nas — iki penktadienio, bet jo
kio atsiliepimo. Anksčiau Veng
rijos atstovas Horvath buvo pra 
nešęs, kad Budapeštas pasiruo
šęs įsileisti gen. sekretorių ir 
buvo pasiūlyta iš JT pusės data

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ’.’ PLATINIMO VAJUS JAU PRASI
DĖJO. SKAITYTOJUS PRAŠOME SURASTI NORS PO 
VIENĄ NAUJĄ PRENUMERATĄ IR PASISKUBINTI SA
VO PRENUMERATĄ PRATĘSTI.
* T2” prenumerata NEPAKELTA: Kanadoje ir JAV tik $4, 
kituose kraštuose $4.50.
LEIDĖJAI BETGI BUS LABAI DĖKINGI, JEI GALINTIEJI 
PRIDĖS NORS PO $1, NES LEIDIMO IŠLAIDOS PER KE
LIS METUS YRA LABAI PADIDĖJUSIOS.

i “Tž” administracija.

Vokiečiai veikia ir JAV
Vokiečių laikraštis “Der Ruf” 

skelbia, kad iš rytinių Vokieti
jos sričių kilusių vokiečių or
ganizacijos dabar orientuojasi 
jau į Vašingtoną. Rytprūsių vo 
kiečių vad. “Landsmannschaft” 
suėjo į sąlytį su vokiečių kil
mės amerikiečiais ir JAV-se 
įsteigė savo reikalams ginti de- 
legatūrą. Jų pavyzdžiu žada pa
sekti ir kitos vokiečių organiza
cijos. Amerikiečių politikų pa
žadėta, kad bus remiamos jų 
rinkiminės pastangos, jei tie po
litikai gins vokiečių reikalus, 
pasisakys už Jaltos bei Potsda
mo sutarčių reviziją ir kt. Ligi 
šiol jau 40 amerikiečių politikų 
sutiko su tokiais pasiūlymais, 
rarp jų — ir buv. prezidento 
Roosevelto sūnus. (E)

Varšuva. — Lenkijoj užsienio 
radijų klausymas nebetrukdo- 
mas.

PASAULYJE
nebuvę pavartoti. Būdamas JA 
V-bių pasiuntinybėje, kardino
las rašo savo atsiminimus ir to
kiu būdu tikisi surinkti lėšų 
Vengrijos Bažnyčiai atstatyti.

* Kan. J. Stankevičius, Kau
no, Kaišiadorių ir Vilkaviškio 
vyskupijų valdytojas, pasak 
“Tass” pranešimo, pasirašęs ka
talikų, ortodoksų, žydų ir maho
metonų dvasininkų pareiškimą, 
kuriuo paneigiamos deportaci
jos Vengrijoje ir pasmerkiamas 
britų - prancūzų - izraelitų puo
limas Egipte. Tai jau nepirmas 
kartas, kad sovietai verčia dva
sininkus gelbėti jų įklimpusią 
politiką bei pasmilkyti jų pro
pagandai.

* Vengrijos vyskupai forma
liai uždraudė dvasiškiams pa
bėgti iš Vengrijos. Nepaklusnie
ji baudžiami tikybinėmis bau
domis, net atimant teisę eiti ku
nigiškas pareigas. Vyskupai ir 
tikinčiuosius paragino nepalikti 
krašto. Kardinolas Mindszenty 
atšaukė visus įgaliojimus kalbė
ti jo vardu, duotus, kadaise sa
vo sekretoriams ir bendradar
biams. Tuo būdu užsieniuose jo 
vardu jau niekas neturi teisės 
kalbėti.

* Lenkijos mokyklose leidžia
ma mokyti tikybos mokinius, 
kurie to nori. Švietimo min. Wl. 
Bienkowski viešoj kalboj pa
reiškė, kad einama prie susitari
mo su hierarchija ir jis jau 
oficialiai paskelbtas. Taip pat 
komunistinė vyriausybė sutiku
si pripažinti 1951* m. Vatikano 
paskirtus vyskupus buv .Vokie
tijos teritorijai ir atsisakyti nuo 
veto teisės naujų vyskupų sky
rime. Dėl šių klausimų per pas
taruosius 10 metų buvo aštriai 
kovota.

šis pasiliko Vienoje. Suslov yra 
vienas tų, kurie vykdė žiaurų 
Vengrijos sukilimo malšinimą.

Braškanti imperija
Britai - prancūzai atitraukia 

savo kariuomenes iš Port Saido 
ir prieš Kalėdas žada šią opera
ciją baigti. Kartu su jais skuba 
išvykti ir civiliniai gyventojai 
europiečiai, nės bijo egiptiečių 
keršto. Britų vyriausybė atlaikė 
parlamento puolimus, ypač iš 
darbiečių pusės, ir gavo pasiti
kėjimą 312 balsų prieš 260. Gru
pė konservatorių susilaikė nuo 
balsavimo prikišdama vyriausy
bei: esą arba reikėjo užimti visą 
Suezo kanalo sritį, arba visai žy
gio nepradėti. Min. pirm. Ede
no pozicijos gerokai susilpnėju- 
sios. Šią savaitę grįžęs iš atosto
gų jis ras Britaniją ūkiniuose 
sunkumuose. Ryšium su žygiu į 
Sueza Britanija išleido apie $140 
mil.; žibalo nustoliai—$219 mil., 
įvairios išlaidos — $33 mil. Jos 
dolerių atsargos tiek sumažėjo, 
kad pasitikėjimas sterlingu ge
rokai krito. Britanija kreipėsi į 
JAV ir Kanadą prašydama ne
imti 1956 m. palūkanų už karo 
skolas; tai sudarytų $104 mil. 
dovaną. Be to, ji kreipėsi į tarp
tautinį banką paskolos. Yra duo 
menų manyti, kad Britanija visa 
tai gaus. JAV planuoja naują 
pagalbos planą $5 bilijonų su
mai, kuris apims Europos vaka
rų valstybes ir kt. žemynų kraš
tus.

Tokio. — Iš Japonijos pasitrau 
kė paskutiniai JAV okupacinės 
kariuomenės likučiai. «

Londonas .— Pasklido žinia, 
kad Kipro arkivyskupas Maka
rios esąs atvežtas į Londoną, kur 
su juo esą deramasi dėl Kipro 
ateities.

Nauja Vykdomoji 
Taryba

Pirmininkė p. Devenienė iš 
pareigų atsistatydino it grįžta į 
Ameriką. Informacijos Tarny-» 
bos valdytojas M. Gelžinis jau 
yra imigravęs į JAV, o JT val
dytojo pareigas tuo tarpu eina 
dr. P. Karvelis.

Nauju Vykd. Tarybos pirmi
ninku VLIKas gruodžio 1 <f. iš- . 
rinko pulk. J. Lanskoronskį, ku
ris suformuos visą tarybą.
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VIII-sis BALFo Seimas

MEŠKIUKAS ar “EGLUTĖ0?
Štai ir vėl atėjo laikas, kai j mieli Tėveliai! Nesvarbu, kad 

mamytės, tėveliai, tetos ir dė- --1—11 -----
dės darome sąrašus, ką kam nu
pirkti dovanų. Važiuojam į di
džiąsias krautuves, kur lentynos 
lūžta nuo iškimštų, stiklinėmis 
akimis meškiukų, zuikučių, būg
nus mušančių beždžionėlių, au
tomobiliukų ir kt. Kainos nuo 
98 centų iki 10-15 dolerių.

Jei pirksi už 98 centus — bus 
sarmata nešti; pirksiu už 5-6 
dol. — kol visus aprūpinsiu, 
reikės po Kalėdų pačiam porą 
savaičių eiti pustuščiu pilvu. 
Galbūt, jei žinočiau, kad vaikas 
brangins tą dovaną ir per visus 
metus laikys savo geriausiu 

. draugu (taip būna tik tuomet, 
kai vaikas turi išviso vieną ar 
du žaisliuku), pirkčiau nesvy
ruodamas. Deja, gerai žinome, 
kad mūsų vaikai tiek jau per
krauti žaislais, kad namuose 
galima net kojas susilaužyti. Ir 
taip kiekvienos ^Kalėdos, Vely
kos, gimtadieniai bei vardadie
niai vis didina tą žaislų krūvą.

Besprendžiant šią problemą!

vaikas pats nemoka skaityti, jūs 
galite jam paskaityti iš laikraš
tuko. Jam bus įdomu ir paveiks
liukai. Gal būt veinas kitas karš 
tesnio temperamento vaikas ir 
išplėšys puslapius bei pripai
šys “balvonų”. Nesvarbu. Vie
nas kitas dalykas vistiek jam 
įstrigs į galvą. O pagaliau ir ki
tus žaislus juk sudaužo, su- 
lanksto, išdrasko akis ir liežuvį...

Tad, tėtes ir dėdės, vaikučių 
tėveliai — nieko nelaukdami 
kreipkitės į platintojus arba sius 
kite savo kalėdinių dovanų už
sakymus šiais adresais: *

’’EGLUTĖ”, $3.00 — Immac. 
Ccncep. Convent, R.F.O. 2, Put
nam, Conn.

“TĖVIŠKĖLĖ” $3.00 — 4346 
So. Western Chicago 9, Ill.

“ATEITIS” $5.00 — 916 Wil
loughby Ave., Brooklyn 21, N. 
Y., USA.

“SKAUTŲ AIDAS” $3.00 
310 Emery St., London, Ont.

v. a-tis. .

Lapkričio 23 ir 24 d. Detroite 
įvykęs aštuntasis BALF Seimas 
parodė gražų Amerikos lietuvių 
susiklausymą bendram darbui 
ir išryškino pastangas dirbti 
mūsų žmonių vargo sumažini
mui ir lietuvybė* išlaikymui.

Seime dalyvavo 40 atstovų, jų 
tarpe BALFo vadovai kan. J. 
Končius, prel. Balkūnas, N. Gu
gienė, A. Trečiokas, S. Bredes ir. 
svečiai vysk. Brizgys, konsulas 
Daužvardis, inž. Rudis, red. 
Vaidyla, Balfo direktoriai ir 
skyrių pirmininkai. Pirmą kar
tą dalyvavo ir Kanados LB Šal
pos Fondo atstovas (šias eilutes 
rašantis), turėjęs progų arčiau 
susipažinti su Balfo Šalpos or
ganizacija ir seime paryškėju- 
siomis šalpos problemomis.

Posėdžiai vyko Statler vieš
bučio salėje. Rytą 9 vai. buvo 
pamaldos šv. Antano parapijos 
bažnyčioje. Mišias atlaikė vysk. 
Brizgys, pamdkslą pasakė prel. 
Balkūnas.

Seimo posėdį 11 vai. atidarė 
Detroito Skyr. Pirmininkas Pa
gojus ir perdavė pirmininkavi
mą Seimo rengimo pirmininkei 
Paurazienei. Sekė vysk. Brizgio 
invokacija, Amerikos ir Lietu
vos himnai. Balfo pirm. kan. 
Končius pasveikino Seimą ir 
pasiūlė asmenis į prezidiumą ir 
komisijas. Seimas juos patvir
tino: pirmininkai: Kasevičienė 
(Detroit), Jurkevičienė (Niu-

štai ir atėjo gera mintis: duoti j 
tokią dovaną, kad per visus me
tus ji būtų vis nauja, įdomi ir 
nebrangi. Tai vaikų laikraštu
kai: Eglutė, Tėviškėlė; paaug
liams Ateitis, Skautų Aidas.

Vienu šūviu du zuikiu -— iš- 
sprendžiam Kalėdų dovanų klau 
simą ir palęngvinam pasišven
tėlių leidėjų darbą bei moraliai 
sustipriname tuos, kurie savo 
plunksna stengiasi išlaikyti mū
sų atžalyną tuo, kuo jie yra gi
mę — lietuviais!

Dažnai girdimas spaudos pla
tintojams tėvų pasisakymas 
yra: “Tai, kad mano vaikas dar 
toks bamblys, nieko neišmano; 
gal kai paaugs didesnis ...” Ne,

Visuotinis susirinkimas. KLB 
Londono apylinkės valdyba š.m. 
gruodžio 15 d., šeštadienį, šau
kia visuotinį apylinkės narių - 
lietuvių susirinkimą Londono 
miesto bibliotekos 210 kamba
ryje, antrame augšte, Queens 
gatvės 305 nr.

Visi tautiečiai maloniai pra
šomi dalyvauti. Susirinkimo 
orogr. numatyta: Valdybos ir 
Revizijos komisijos pranešimai, 
naujosios valdybos ir fev. k-jos 
rinkimai ir kitos aktualijos.

Pradžia punktualiai 7.30 vai: 
vak. Sakytu laiku nesusirinkus 
pakankamam dalyvių skaičiui

LONDON, Ont
tas

valandos bus antrasis teisė- 
susirinimas.

Apylinkės valdyba.

Nesu toks turtingas, 'kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dizaugsmo, pirkdamas tik pigios vartės, arba men
kos kokybės’ra&o aparatą arba inuzikoš kabinetą.'' 
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tik 
žinomų firmų:

Saba • Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

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

7 %

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ* 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose.

ROLEX OYSTER PERPETUAL

Absoliučiai tikslus pilnai užantspauduo
toje vandens nepraleidžiamoje Oyster 
dėžutėje... 19 akmenų, automagneti- 
nis, nebijo dūžio . . . automatiškas Rolex 
Perpetual užsivedimo "rotor" mecha
nizmas. • -

Vyrui, kuris pažįsta geriausį laikrodį

m; ROLEX
Kai nešiosite Rolex Oyster Perpetuol ant savo riešo, 

būsite tikros, kad turite geriausią pasaulyje laikrodį. Tai 
gražus, "vyriškos" išvaizdos, tai nepaprastas šveicarų spe
cialistų darbo kūrinys, iškėlęs Rolex vardą į pirmą vietą.

"Rotor" mechanizmas prie mažiausių judesių užveda 
šį laikrodį — šio laikrodžio negalima persukti ar nedasuk- 
ti! Oyster dėželė garantuoja, kad nei vanduo, drėgmė ar 
dulkės nepapuls vidun. Nesudužtantis. Tai Oyster dėželė, 
kurią nešioja tolimų distancijų plaukikai, Everesto kalno 
nugalėtojai, dykumų, džiunglių ar Arktikos tyrinėtojai.

Žinoma, jūs nepamatysite Rolex ant kiekvieno Žmo
gaus rankos. Bet šj laikrodį nešioja žmonės, kurie pažįsta 
geriausią. Jie kitokios rūšies niekuomet neiims.

W ROLEX
ROLEX OF GENEVA, SWITZERLAND, GAMINYS

Gaunami pas geresnius juvelyrus 
nuo vandenyno iki vandenyno.

OAKVILLE, Ont.
Tebeeinanti savo pareigas šios 

apylinkės KLB valdyba, gruo
džio 16 d. 4 vai. p.p. šaukia vi
suotinį nariu susirinkimą, kuris 
įvyks Oakvillėje, Watson Ave. 
101 nr. Darbotvarkėje be valdo
mųjų organų sudarymo sekan
tiems metams bus senosios val
dybos pranešimas ir labai išsa
mus revizijos komsiijos prane
šimas. Visi nariai kviečiami da
lyvauti. Pastebima, kad 1 vai. iš 
lauktis, susirinkimas bus laiko
mas. teisėtu betkuriam narių 
skaičiui atsilankius..

>> Ąpylinkęs v,-ba.

A. A. TĖVAS BONAVENTŪRA 
ZAJANČAUSKAS, OFM

mirė gruodžio 5 d. rytą, Bridge
ville, Pal.

Velionis gimė 1885 m. balan
džio 5 d., Molėtuose, Utenos ap. 
Į kunigus buvo įšventintas 1907 
m. birželio 13 d. Studijavo Pet
rapily, Švencarijoj ir Paryžiuje. 
Turėjo filosofijos doktoratą. Bu
vo direktorium Vilniaus mer
gaičių gimnazijoje. 1934 m. rug
sėjo 8 d. įstojo Kretingoje į Pran 
ciškonų ordiną. Buvo direkto
rium pranciškonų gimnazijos 
Kretingoje. Iš tremties atvyko 
Amerikon ir paskutiniu laiku 
gyveno Bridgeville, Pa., šv. An
tano vienuolyne. Jis buvo vaikš
čiojanti enciklopedija. Nemėgo 
daug rašyti, nes galvojo, kad 
perdaug prirašyta. Jis pirmas 
lietuviškai parašė visuotinės li
teratūros vadovėlį. Paskutiniu 
laiku buvo išvertęs Dantės “Die 
viškąją Komediją”, kuri liko 
Lietuvoje neišspausdinta. Buvo 
visų mylimas ir gerbiamas dėl 
savo augštos dvasinės kultūros. 
Palaidotas Bridgevillėje, gruo
džio 10 d. Laidotuvėse dalyvavo 
Tėvas Placidas.

jorkąs), GŪJtrieris (Čikaga); sek 
retoriai: Kųodaitienė, Keturakis 
ir Viščinis; Rezoliucijų komisi
ja: Dagilis, Boley, Trečiokienė; 
Mandatų komisija: inž. Rudis, 
inž. Lelis, Kutkus, Bach.

Seimą pasveikino Detroito 
miesto Tarybos pirm. Louis 
Miriani. Balfo pirm. kan. Kon
čius padarė ilgą pranešimą apie 
savo veiklą Europoj, kur jis iš
buvo 18 mėn., t.y. apyskaiti- 
nio laiko. Svarbiausias tikslas 
lankymosi Europoje buvo lietu
vių emigracijos vykdymas pa
gal 1953 m. Refugee Relief Act, 
kuris veikia iki šių metų pabai
gos. Pirma reikėjo išgauti Balfui 
iš Valstybės D-to teisę vykdyti 
emigraciją, antra — reikėjo tu
rėti pinigų ir trečia — reikėjo 
įsteigti Europoj emigracijos 
biurus. /

Valstybės iždas sutiko duoti 
$75.000 be nuošimčių 8 metams 
paskolą, naujų emigrantų įsikū
rimui, kurie prasigyvenę pasko
lą gražins. Pradžiai davė $25.- 
000. Kelionę per jūras finansuo
ja Tarpvalstybinis Emigracijos 
Komitetas Ženevoje (ICEM). 
Beto, pirmininkas gavęs iš JAV 
Episkopato Vykdomojo komite
to $15.000, kurių $10.000 palikęs 
Balfo ižde atsargai, o $5.000 tuoj 
panaudojęs emigracijai vykdyti. 
Europoj pirmiausia atidaręs 
emigracijos biurus ir pasamdęs 
tarnautojus: Frankfurte, Miun
chene, Vienoj, Salzburge ir Bo
rno j. Net keturis kartus tekę va
žinėti Ženevon, pas JAV konsu
lus teko aiškinti užkliuvusias 
bylas. Jis pats, net metrikus iš- 
rašinėjęs. Taip emigracijos ma
šina buvo užsukta ir konsulai 
pradėjo išdavinėti vizas. 1957 
m. pradžioj pagal minėtą įstaty
mą atvyks Amerikon apie 1500 
lietuvių. Dar liks Vokietijoj 
virš 5000, dauguma klaipėdie
čiai ir repatriantai. Jie Vokie
tijoj geriau įsikūrę ir neturi no
ro emigruoti. Dėl sveikatos ne
praeis apie 900 asmenų.

Antras reikalas, vertęs vykti 
Europon, tai Šalpos vykdymas. 
Dar' 1954 m. Vašingtone gavęs 
iš valdžios dalį maisto pertek
liaus (surplus commodities) 
mūsų žmonėms Europoj. Gauta 
sviesto, sūrio, alyvos, pieno mil
telių apie 1 milijoną svaru, ty. 
500 tonų. , ■

Kadangi lietuviai Vokietijoj 
gyvena 120 vietovių, tai reikėjo 
paskirti 100 įgaliotinių, atstovo 
Rugienio žinion. Buvo daug 
keblumų dėl tų gėrybių išvežio- 
įimo. Bremene susitarta su Vo
kiečių valdžia, kad ji išvežios į 
17 didesnių centrų. Evangeli- 
šche Hilfe ir kitos organizacijos 
sutiko išvežioti į mažesnes vie
toves. Iš gautų 350 tonų riebalų 
jis davęs dalį (apie 10 tonų) lat
viams ir estams, nes jie neturi 
Balfo o iš vokiečių “Caritas” 
mažai gauna. Mūsų žmonės ap
rūpinti maistu pakankamai. Ki
ti tos normos negauną.

Pagal susitarimą su vokiečių 
“Caritas” Balfas gavęs 115.000 
DM.

Būdamas Vokietijoj pirmi
ninkas surinkęs iš grįžusių.vo
kiečių belaisvių iš Sibiro ir Lie
tuvos 400 lietuvių adresų Sibi
re ir pagal juos pasiuntęs už 
$5000 paketėlių su vaistais. 
Gauta daug laiškų su padėko
mis. Pakietėliai siųsti be muito 
kainavę po $15, kas čia kainuo
tų $50. Tačiau siuntimas kol kas 
galimas tik individualus, t.y. at
skiriems žmdnėms.

Dėl Balfo veiklos išplėtimo 
už geležinės uždangos pirminin
kas susirašinėjęs su Sovietų 
ambasadorių Zarubinu, kuris

Kanados mėgiamiausi...

pataręs kreiptis į Amtorg. Pa
starasis atsakęs, kad su išdėsty
tais reikalais nieko bendro ne
turįs. Pridėjus Amtorgo rašto 
nuorašą vėl kreiptasi į ambasa
dą, bet iki šiol dar atsakymo 
negauta.

pranešė apie veiklą Amerikoje. 
Per paskutinius du metus Balto 
apyvarta padidėjo beveik dvi
gubai. Pajamų turėta pinigais 
$252.301, gėrybėmis $577.033; 
viso $829.334. Š.m .birželio 30 d. 
(apyskaitinių metų gale) balan«? 
sas: $43.034. Mūsų įtaka valdžios 
sferose žymiai padidėjo.. Lietu
vos kvota bus trigubai padidin
ta ir galės įvažiuoti kasmet 900 
lietuvių. Balfo aparatą suka tik 
3 apmokami tarnautojai: reika
lų vedėjas, mašinistė ir sandėli
ninkas. Šiemet pasamdytas rei
kalų vedėjas ir Čikagai Su $150 
alga, nes ten sunku be tarnauto
jo išsiversti. ; r

Pirmininko lankymasis Euro
poje per m metų kainavo tik 
$580, o jis uždirbu Balfui $70.- 
000. Maisto gausim tiek kiek 
mums reikia. Mus- laukta didės-' 
ni darbai. Grįžkim iš šio Seimo 
su šūkiu “Bąlfo darbas nesibai
gia, jis tik prasideda!”

Po pietų pertraukos 'vyko 
diskusijos ir trumpus, praneši
mus padarė Balfo sekretorė N., 
Gugienė, iždininkas Aib. Tre
čiokas ir Revizijos Kom. pirm. 
M. Zujus. Apyskaita buvo Sei
mo patvirtinta.

Toliau pranešimus darė Balto 
direktoriai. Kanados ŠF atsto
vas ir skyrių pirmininkai Cle
veland© atst. Laniauskas prane
šė, kad šiemet surinkta šalpai 
$10.000; Bostono Keturakis 
įteikė $700 čekį; Philadelphijos 
— Bach’as $500; Detroito — Pa
gojus $4000; Čikagos Gintneris 
pranešė, kad anksčiau , buvo 
įteikta $10.000, o dabar įteikia 
$4.000 čekį; New Jersey Trečio
kas įteikė $1000 čekį, Vašingto
no Jurkienė $250; Brčoklyno — 
Valaitis pranešė, kad surinkta 
$900 ir Ginkus turėjo atvežti. 
Kitų skyrių įteiktos mažesnės 
sumos.

Dėl Balfo darbo išplėtimo, 
veiklos pagyvinimo ir būdų lė
šoms sukelti buvo daug disku
tuota, ypatingai dėl kan. Kon
čiaus pasiūlymo, kad Balfas 
šelptų netik užjūryje esančius 

[ lietuvius bet ir Amerikoje. Prieš 
šį pasiūlymą- griežtai pasisakė 
prel. Balkūnas. Siūlymas nepra
ėjo. Antras pirmin. pasiūlymas 
dėl šelpimo talentingų studen
tų praėjo. ‘

Dėl būdų lėšoms sukelti daug 
kalbėjo Brooklyn© atst. Valai
tis, tarp kitko siūlęs Balfo veik
los išplėtimą rišti su Vengrijos 
įvykiais. Jis nurodė žydų pa
vyzdį, kaip jų rabinai aktyviai 
dirba sukeldami lėšas, primin
damas, kad ir mūsų kunigams 
.reikėtų daugiau šalpos darbą 
forsuoti.

šeštadienį lapkr. 24 d. posėdis 
pradėtas tik 11 vai. Skaityti 
sveikinimai ir rezoliucijos; to
liau sekė dienotvarkės punktai. 
Man, kaip mandatų komisijos 
nariui tuo tarpu teko apleisti 
posėdį ir su kitais komisijos na
riais sudaryti renkamų direkto
rių kandidatų sąrašą.

Mandatų komisijos pirminin
kas inž. Rudis, gerai pažystąs 
JAV lietuvių organizacijas ir 
jų veikėjus aiškino įvairius va
riantus tardamasis su srovių 
keturių pagrindinių politinių 
srovių, kurių kiekviena duoda 
po penkius žmones, sudarant 20 
direktorių Tarybą su neparti
niu pirmininku. Taigi viso ren
kami 21 direktoriai, kurie iš sa
vo tarpo išsirenka valdybą. Di-

lemen agreement” išlaikant pu
siausvyrą tarp srovių ir asme
nų. v

Kai Mandatų komisija po 3 
, vai. darbo pateikė kandidatų 

sąrašą, plenume kilo didelis su- 
’ bruzdimas. Kandidatas Vaidyla 

protestavo, kodėl neįtrauktas | 
kandidatus jo bičiulis Gegužis, 
kuris anksčiau buvo direkto
rium. Vaidyla save išbraukė iš 
sąrašo. Trečiokas ir Valaitis 
priešinosi, kad neįtrauktas į są
rašus buvęs dir. Olis. Jie siūlė 
palikti visus senus direktorius. 
Siūlymai ir kalbos užsitęsė ir 
jau atėjo laikas apleisti salę. 
Paurazienei suradus kitas patal
pas ir ten perėjus aistros kiek 
apsiramino. \

Buvo rasti 3 nauji kandidatai 
ir išrinktas vieton atsisakiusio 
Vaidylos — M. Zujus, buvęs di
rektorium Wilkes-Barrej. Kiti 
20 kandidatų buvo dauguma 
balsų priimti. Taigi Balfo direk
toriais išrinkti: prel, J. Balko
nas, St. Bredes, 3. Čerienė, A. 
Devenieriė, J. Cinkus, P. Gri- 
bienė, N. Gugienė, kan. J .Kon
čius, V. Kutkus, S .Laniauskas,
M. Michelsonienė, P. Minkūnas,
N. Rastenis, M. Rudienė, J. Sko- 
rubskas, B. Spudienė, A. Trečio
kas, J. Valaitis, P. Viščinis, A. 
Buch ir M; Zujus. Nauji yra — 
Katkus (Detroit), Bach (Phila
delphia) ir Minkūnas (Brook
lyn). Visi kiti perrinkti. Iš bu
vusių direktorių išėjo. Boley, 
Gegužis, Olis.

Išrinkus direktorius, jie pasi
skirstė pareigomis. Pirm, vėl 
išrinktas kan. J. Končius.

* ♦

Posėdis baigtas paskubomis 
nes jau rinkosi svečiai ir laikas 
pradėti balių. Atvyko kardino
lo atstovas vyskupas Donnely. 
Baliuj dalyvavo apie 100 žmo
nių. Kiekvienas dalyvis turėjo 
užsimokėti $6 už vidutinę vaka
rienę be jokių gėrimų. Žadėjęs 
dalyvauti Michigan gubernato
rius Williams — neatvyko, at
siuntė sveikinimą. Baliuje kal-

Končius, vysk, 
is Daužvardis 
lį išpildė solis- 
iš Toronto ir

Donnely, konsulas 
ir kiti. Meninę dalį 
tai V. Žemelytė iš 
Pr. Zarąnka iš Detroito. ų .

Bendros pastabos. Šiame. Sei
me teko susipažinti, su Balfo 
Šalpos organizacija iš Vidaus. 
Balfo vadovai kan. Končius ir 
prel. Balkūnas yra nepamaino
mi ir visų gerbiami.. Pirmasis 
yra judrus, apsukrus ir kiek 
ekscentriškas frontovikas, o 
antrasis tikslus, metodiškas sta- 
bistas. Kad kunigai vadovauja 
Balfui, yra natūralu, nes šalpa 
yra kunigų ir moterų sritis, 
kaip kan. Končius savo kalboje 
pabrėžė. \

Šios organizacijos aparate 
įjungti visi žymūs Amerikos 
lietuvių veikėjai ir visos srovės 
lygiai atstovaujamos pagal 
“gentlemen agreement”. Bąlfas 
yra pasaulinio masto šalpos or
ganizacija su tarptautiniu at
spalviu ir ją reikia stiprinti.

Kanados LB Šalpos Fondas 
turėtų visu , 100% įsijungti į 
Balfą. ir pasidaryti jo skyrių ar 
direktoratu. Mūsų kaikurių 
apylinkių skersavimas į- Balfą 
ir siuntimas atskirai savo- su
rinktų aukų Vokietijon yra ne
pateisinamas. Visos -aukos su
rinktos šalpai turi eiti betarpiai 
į vieną centrą — Balfą. • KLB 
rėmuose esąs Šalpos Fondo C. 
komitetas yra nereikalingas, nes 
šalpą decentralizuoja. KLB Kr. 
Taryba, kuri susirinks 1957 m. 
sausio mėn., turėtų šalpos orga
nizacijos reikalą visu rimtumu 
apsvarstyti ir pasikvietus Balfo 
vadovus viską vietoje- išsiaiš
kinti. -

LIETUVIS BATSiŪViS 
1050 DUNDAS ST. WEST

' '/prie Crawford/ - -: 
Taiso iv. avalynę naudodamas geriau
sių medžiagų. Darbas garantuotas. 
Vyriiki pusp. ir kulnys r— $2.75. 
Seneliams ir kovų involidorps su sa- 

• vo medžiaga, avalyne taisoma '
■ V E L T U I . ■ •

Batų taisymo ■ dirbtuve , 
"Julius batas;* .

Natūralios dujos
taipfekonomiškos

Atskiras namas — 10 kambarių, žie
miniai rėmai. Dujų įrengimai — Du
jų degiklis. Pilnas mokestis, už dujas:
ŠILDYMAS su pakeistu degikliu 9 
mėnesiai $191.00
Kiti patarnavimai per 12 mėn.

nieko

VISO: $191.00

Prašykite savo šildymo kontraktorious, kad j iš (kainuotų jūsų namo apšildymą 
natūraliom dujoim . . . Jis nustatys ar galima perstatyti dabartinį šildymą, ar 
iš viso įrengti naują. - ,

Natūralių dujų geros ypatybės
ŠVARU ...TYLU ... TIKRA ... SAUGU ... PATOGU,. 
GERIAUSIAI TINKA AUTOMATINEI KONTROLEI!

Mokestis— už dujas mokamas vėliau, ne prieš tai panau
dojant. Jei pageidausite, mokėsite tam tikrą 
sumą kas mėnesį

TIEK MAŽAI TEKAINUOJA!
Natūralių dujų namų šildymas nekainuos jums nieko 
iki sekančio balandžio mėnesio — tuomet mokėsite per 
5 metus kas mėnesį, kartu su .dujų sąskaita.

Paskubėkite—§is pasiūlymas galioja tik iki
1956 M. GRUODŽIO MĖN. 15 DIENOS.

Mes turime natūralių dujų -vąd. "Conversion Burners" beveik visų rūšių kros
nims, nesvarbu kuo krosnis kūrenama . . . mes turime taip pat natūralių dujų 
vad. "Custom Design" krosnių žiemai, šilto oro krosnių, šilto vandens ir garo . .. 
kambarių šildytojų . .. erdvės šiIdytojų . . . vad. "Fireplace Units" ir kt. krosnių:

Apsilankykite pas savo natūralių dujų atstovą, 
plumberį ar kontraktorių.

Torioma 
"Si-Si-EM‘ CCM

įi'i !■■■■ . .. ■!< i » ».i, ..................ii .... .................. i i —Mm—

Pranešame lietuvių visuomenei, kad per

ŽAISLAI
VAIKŲ VEŽIMĖLIAI

PAČIŪŽOS • TRIRAČIAI - 
DVIRAČIAI

I PIRKITE KALĖDOMS DABAR, KOL DAR YRA SANDĖLYJE. 
Apžiūrėkite mūsų televizijos aparatus, radijo, patefono plokšteles.

DUKE’S
CYCLE & RADIO LTD. Toronto, Oftt

' LIET-UVIŲ IŠTAIGĄ

BALTIC EXPORTING CO.
849 COLLEGE ST. (prie Ossinęton), TORONTO. Tel LE. 1-3098 

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus
RŪBŲ, VAISTŲ Ir KITŲ JVAIRIŲ REIKMENŲ

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ,
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

Muitas apnwk*mas' pifisų įstaigoje.. Gavėjas nemoka nieko.
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.

Vaistus iš Anglijos galimą siųsti oro paštu iki 20 svarų.
MŪSŲ SKYRIAI: 105 Cannon HAMILTON, pas p. A. Jurai* 
tį, telef. JA. 8-6686, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą iš 
Anglijos

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.
ATIDARYTA

VAKARAIS



ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI
Ir šiais metais pagalvokime 

apie gražųjį, iš seno prigijusi 
paprotį, švenčių progomis atvi
rukais sveikinti savo artimuo
sius bičiulius. Neturėdami pa
kankamai savųjų atvirukų, per
kame nelietuviškos dvasios 
vaizdelius, jų net neperskaitę 
dedame parašą po svetimos kal
bos linkėjimais ir skaitome bi
čiulį pagerbę.

“Seasons Greetings” laikotar
pyje didelės pinigų sumos su
plaukia į vertelgų kišenes. To
kių pat sumų, tuo pat laiku nu
stojame mes lietuviškoji bend
ruomenė.

Kelintieji metai pastebime 
mūsų lietuviškoje spaudoje ma
žus skelbimėlius, kurie skamba 
ir tautiškai ir nuoširdžiai bičiu
liškai:

“Sveikinu savo visus artimuo
sius pažįstamus ir bičiulius 
Švenčių proga paskirdamas

Artimesnių ry
Vargiai bus daug suklysta 

_ teigiant, jog kiekvienam nuola
tiniam betkurio laikraščio bend
radarbiui yra miela gauti redak
toriaus laiškutis, visiškai pra
verčia administracijos pasirašy
tas čekis, bet užvis labiausiai 
yra Jaukiami pačių, ^skaitytojų 
laiškai, atsiliepimai. Kokios rū
šies tie laiškai bebūtų, ar prita- 
rią ar pabarą ar kviečia iškelti 
naujas temas, naujus dalykus, 
— nes tik tas suteikia geriausią 
progą žinoti, ko skaitytojas pa
geidauja, kas jam įdomu, kuo 
jis rūpinasi ir ko laukia iš savų
jų laikraštininkų.

Tiesa, mūsuose nėra dar per
daug įsigalėjęs paproty^, gyvai 
ir- greitai reaguoti į laikraščiuo
se išspausdintus straipsnius, bet 
visdėltb esama ir aktyvesnių 
skaitytojų, kurie pastebi iškel
tas mintis ir į jas reaguoja 'ar 
tai parašydami tiesiai redakci
joms, ar, jei žinomas autoriaus 
adresas, siunčia savąsias pasta
tas tiesiogiai ar prašo redakci
jos tarpininkavimo laišką per
siųsti straipsnį rašiusiajam. Vi
si' šie būdai yra geri ir tegali 
būti tik sveikinami, o skaityto
jai prašomi nesivaržyti laišku
čiu ar kitais būdais pateikti sa
vąją nuomonę, nors ir visu 
100% .skirtingą nuo straipsnio 

! autoriaus įsitikinimų. Tik tuo 
kėliu eidami nepersunkiausiai 

į pasieksime tolimiausius užkam
pius kur tik lietuvių gyvenama, 
tik tuo būdu pajėgsime žinoti 
kuo rūpinasi ir kuo gyvena iš
eivijos lietuviai, tik taip patir
sime jų nuotaikas, nuomones ir 
pastabas. Vaisiais galės pasi
naudoti ne vien tik redakcijos 
ir. bendradarbiai, bet ir visa ir 
visų rūšių lietuviškoji veikla 
tiek ekonominė, kultūrinė ir po
litinė.

Maloni skaitytojų talka
Šis bendradarbis yra tikrai 

. giliai dėkingas visiems tiems, 
kurie atvirai ir nieko neslėpda
mi reaguoja į mintis spaudoje. 
Gražu, jog tokie skaitytojų atsi
liepimai ateina iš Montrealio ir 
Toronto, Hamiltono ir St. Ca
tharines, Čikagos ir Detroito, 
Waterburio ir Niujorko, Brook- 
lyno ir Clevelando. Nepaprastai 
įdomūs tie skaitytojų laiškai ir 
yra tikra — toks skaitytojų ry
šis su mūsų spaudos talkinin-

Tautos Fondui X sumą. Para
šas.”

Šiuo metu, kada pasaulinė 
tarptautinė padėtis dvelkia di
dele nežinia, kada Rytų Europos 
tautos pradeda išsilaisvinimo 
kovą, kas beužtikrins, kad ir 
mūsų gražioji Nemuno Krašto 
Lietuva neatsidurs išsilaisvini
mo kovos apimtyje.

Kiekvienas centas betkuria 
proga paskirtas Tautos Fondo 
reikalams padeda būti mums 
pasiruošusiais tam momentui, 
kada teks atsistoti kovojančios 
tautos didžiuoju užnugariu lais
vajame pasaulyje. Užtai šiais 
metais švenčių pasveikinimų 
klausimą svarstykime ir tauti
nio solidarumo dvasioje. Jei nu
tartume sveikinti artimuosius 
pasinaudodami spauda, tai su
sidariusį numatytų išlaidų liku
tį paskirkime mūsų visų didžia
jam reikalui — Tautos Fondui.

L. Girinis.
' - - f į

siu besiekiant
kais yra nepaprastai vertingas 
ir būtinas. Štai, rašantysis, jau 
ištisas savaites savo rašiniuose 
liečia beveik tik tas temas, 'ku
rių iškėlimo kaip tik ir pagei
dauja skaitytojų balsai. Ne visi 
gi pasiryžę patys rašyti, bet 
kiekvienas turi ką pasakyti. Yra 
rūpestingų skaitytojų, kurie 
prie savo laiškučių prijungia ir 
tikrai įdomios medžiagos: iškar
pų iš kitomis kalbomis leidžia
mų laikraščių, nuomonių vienu 
ar kitu klausimu jų gyvenamo
je vietoje, statistikos ar panašių 
davinių rūpimu reikalu ir t.t. 
Tas labai palengvina spaudos 
bendradarbiui išsamiau ir tiks
liau nušviesti keliamąjį dalyką. 
Laiktraštūninkai nėra juk visų 
dalykų žinovai. Ir jiems tenka 
suklysti, o kartais ir labai nu
vilti skaitytoją. Tokiu atveju 
visados sveikintinas viešas ar 
asmeniškas atitaisymas, papil
dymas ar paaiškinimas.

Nuolatinių skaitytojų
ratelis ' ' " ' ’ "' ’ \
Kiekvienas laikraštininkas 

turi savo “nuosavą”, -mažiau ,ar 
daugiau pastovų, skaitytojų bū
rį- Vienas skaitytojas, atrodo, 
skaito visą laikraštį bet neretas 
skaito tik' pasirinkdamas auto
rius. Tas pats mūsų, tas pats ir 
didžiojoje spaudoje, kurios nuo
latiniai kolumnistai kaikada tu
ri beveik fanatiškų skaitytojų, 
kuriems»jų mėgiamo autoriaus 
nuomonė ar žodis yra' tiesa ir 
neginčijama žinia. **

Liet, laikraštininko kelias
Laikraštininko darbas atsa

kingas, reikalingas didelio pasi
ruošimo ir daug darbo. Didžioji 
spauda juos neblogai ir atlygina 
(kai kurie savaitiniai “NYT” 
rašėjai gauna, ir - $15.000 me
tams). Gi liet, laikraščių bend
radarbiai dažniausiai negauną 
nei minimalaus honoraro, vis- 
dėlto rodo gražių pastangų ir 
noro įsijausti į bendrųjų reika
lų nuotaikas ir neretai norėda
mi pasiekti galimai platesnius 
tautiečių sluogsnius ir gyv. vie
tas, patys prideda nemažai ir 
pinigo. Reikia gi prenumeruo
tis visų pakraipų žurnalų ir laik
raščių, palaikyti pažintis su ki
tų tautybių veikėjais ar laikraš
tininkais, reikalui esant tenka 
naudotis užmiestiniu telefonu, 
susivažinėti su visuose konti-

SU MARIJA ARLAUSKAITE ATSISVEIKINUS
1956 m. lapkričio 6 d. iš Ka

nados Tautos Fondo Atstovybės 
pasitraukė ilgametė jos pirmi
ninkė Marija Arlauskaitė. Išbu
vęs jos bedradarbiu ir jos vado
vybėje penkis metus .turėjau 
progos susipažinti arčiau su jos 
veikimo metodais, jos nuoširdu
mu, tėvynės meile ir dideliu 
idealizmu ,tad jaučiu malonią 
pareigą keliomis trumpomis 
mintimis išryškinti jos asmenį, 
jos atliktu didelį darbą ir jos 
tikrą ir visišką atsidavimą savo 
tautai.

Marija Arlauskaitė, Juozo Ar
lausko ir Onos Kolytės duktė, 
yra augusi Kanadoje tokioj pa
čioj aplinkoj kaip ir mūsų nau
jųjų ateivių mažieji. Savo tėvų 
paprasto ir nuoširdaus lietuviš
kumo dėka, ji svetimoje šalyje 
išaugo didesne patrijote už šim
tus mūsų inteligentų, subrendu
sių nepriklausomoje Lietuvoje. 
Jau keturių metų amžiaus Ma
rytė pirmą kartą scenoje gražiai 
padainuoja “Kad noriu verkiu, 
kad noriu dainuoju...”, “Kur 
Nemunėlis; Dauguva...”, ir už 
jas laimi pirmą premiją. Augda
ma savo tėvelių, didelių lietuvių 
patrijotų šeimoje ,ir nuolat gir
dėdama iš jų gražių apie Lietu
vą pasakojimų, ji, nors nebuvu
si ir nemačiusi savo tėvų šalies, 
pamilsta ją visu jaunatvišku at
sidavimu.

M. Arlauskaitė pradžios moks 
lą gavo prancūzų mokykloje 
Montrealyje ir vėliau ten pat 
baigė Jacques Carties mokytojų 
seminariją. Šiuo metu mokyto
jauja prancūzų mokykloje, o at
liekamą nuo tiesioginio darbo 
laiką skiria lietuviškam darbui. 
Ji ilgą laiką dalyvavo šv. Kazi
miero parapijos chore, režisavo 
ir vaidino lietuviškus sceninius 
pastatymus, dirbo įvairiose or- 
ganzacijose, eidama jose įvarias 
pareigas. Jos veikimo plotas toks 
platus,1 kad trumpame rašinėly
je neįmanoma visko suminėti. 
Pažymėsiu tik jos didžiuosius 
darbus. Nuo 1942 m. iki 1948 m. 
“Nepriklausomos Lietuvos” ad
ministratorė. 1945-47 m. redak
torė. 1948 m. lapkričio 12 d. ji

nentuose išsimėčiusiais tautie
čiais ir pan. O jei jau turi savą
jį vardą įkišęs į spaudą, nebūsi 
niekados aplenktas jokių aukų 
rinkėjų, platintojų, neišvengsi 
lankymosi į susirinkimus, posė
džius ir vakarus, vaidinimus ar 
.kitokias iškilmes. .O užsimokėti 
reikia. - -

Nežiūrint tų visų pastabų, ne
žiūrint išlaidų, nežiūrint atimto 
laiko nuo šeimos ir namų židi
nio, mūsasis laikraščių bendra
darbis jaučia meilę ir didelį pri
sirišimą savajam spausdintam 
žodžiui. Ir ateity, reikia tikėtis, 
jis liks ištikimas savąjai spaudai 
ir savajam skaitytojui.

Žinia, iš viso to nereikėtų su
sidaryti įspūdį, jog spaudos 
žmogus nori laikyti save kaž
kokiu didvyriu ar kankiniu. Ne, 
taip nėra, bet šis rašinys buvo 
rašytas tik tam, kad bent kiek 
daugiau supažindintų skaitytoją 
su tais, kurių žodžius ar mintis 
tenka skaityti kiekvieną dieną. 
Be to, norėtųsi tikėti, jog tas 
gal ir galės prisidėti prie dar di
desnių ryšių sudarymo galimy
bių ir supratimo viens kito tarp 
skaitytojo ir lietuvio laikrašti
ninko. • Al. Gimantas

VLIKo paskiriama pirmąja 
Tautos Fon doįgaliotine Kana
dai ir per keletą metų ji suor
ganizuoja ir iškelia į pirmąją 
vietą laisvųjų pasaulio lietuvių 
bendruomenių tarpe. Šias pa
reigas ėjo ik iš. m.lapkričio 6 d. 
Per tą laiką jos vadovybėje Ka
nados lietuviai sudėjo TF $33.- 
676,99, kurių $32.449,63 persiųsti 
VLIKui. Prisiminus, kad Kana
doje tėra apie 20.000 lietuviu, 
kurių dalis išsiskirsčiusi po šį 
platų kraštą ir prie lietuviško 
judėjimo neprisideda, sukeltoji 
suma yra didelė, ir jokios kitos 
valstybės lietuviai, proporcin
gai jų skaičiui tokių rezultatų 
nėra atsiekę.

Supažindinus su M. Arlaus
kaitės asmeniu, yra būtina rim
čiau pažvelgti jos darbo meto
dus. Kas yra juose, kad ji suge
ba patraukti daugumos tautie
čių dėmesį ir apjungti juos ben
dra idėją šiame bedvasiniame 
kontinente. Čia bus pravartu 
palyginimui prisiminti mūsų 
pasakėčią “Aitvarus”. Joje kai
mynai turtingai gyvenantį že
maitį įskundžia valdžiai, kad 
jam aitvarai visko iš kitų ūki
ninkų prinešą. Atvykusiam val
džios atstovui žemaitis parodo 
savo “aitvarus” — plūgus, akė
čias ir kitus įrankius, kuriuos 
jis naudodamas taip gražiai pra 
sigyveno.

M. Arlauskaitės, veikimo, me
todų palyginimui ši pasakėčia 
tinka ta prasme, kad tie metodai 
yra visiems žinomi, paprasti, tik 
reikia juos nuoširdžiai .naudoti, 
o rezultatai bus visada užtikrin
ti. Nereikia nei daug važinėti, 
nei gražias kalbas sakyti, nei

I
plačių posėdžių su didelėmis iš
laidomis šaukti, o užtenka tik 
to, ką mums kiekvienam Dievas 
davė, bet tik retas kuris mūsų 
juos pilnoje naudojam: pasiau
kojimas, gerumas, tikras nuošir
dumas, artimo meilė. .Štai tie 
“aitvarai”, kurie M. Arlauskai
tei padėjo ir padeda lietuviško
je veikloje.

Šiuos savo įspūdžius rašau ne 
nugirstus, bet patirtus iš dažno 
per 5 metus bendradarbiavimo 
su ja Tautos Fonde. Prisipažin
siu, kad jos asmens dvasiniai 
deimančiukai daugeliu atvejų 
man buvo stipriausia atrama 
sunkesnėse tautinio darbo va
landose. Paimkime vien tik TF 
atskaitomybę. Kokiu kruopštu
mu ji per 8 metus pateikdavo 
visuomenei viešas TF apyskai
tas. Jose nieks negalėjo įžiūrėti 
nė dolerio, kuris būtų nuėjęs 
ne ten, kam aukotojas jį sky
rė. Ar rasime kurią kitą lietu
višką organizaciją, kuri būtų M. 
Arlauskaitę pasekusi? Ne. Lai
kinai — taip, bet nė viena nepa
rodė ištisinumo. Šis gi veikimo 
metodas yra labai veiksmingas 
ir visuomenei turi milžiniškos 
įtakos. Ypač šiuo metu, kada 
neturime valstybinių kontrolės 
organų. M. Arlauskaitės veiki
mo daug ko reikėtų pasisavinti 
ir mūsų VLIKui, kad kartais ne
liktų tik popierine figūra.

Šita proga--dar kartą dėkoda
mas M. Arlauskaitei už gražia- 
sią 5 m. bendradarbiavimą TF, 
linkiu jai, pagerėjus sveikatai, 
vėl sugrįžti į mūsų tautinės ko
vos barą ir nepalikti jo iki bus 
iškovota Lietuvai laisvė.

St. Bakšys.

Margis Vaistinė 
408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomojam vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui..
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė. RICHTER ARBATA.

PERSIUNČIAM VAISTUS Į LIETUVĄ IR Į VISUS 
S.S.R.S. KRAŠTUS.

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

Telefonas LE. 5-1944
Jonas V. Margis, Phm. B. Paskubėkite!!

Pasaulinė KD
Pirmoji pasaulinė krikščionių 

demokratų konferencija įvyko 
lapkričio 8-9 d. Paryžiuje. Joje 
pirmą kartą dalyvavo ir Pietų 
Amerikos k.d. atstovai. Vėliau 
numatyta įtraukti į veiklą ir 
Azijos bei Afrikos kontinentuo
se besireiškiančius sąjūdžius. Iš 
pavergtų kraštų dalyvavo Lie
tuvos, Latvijos, Lenkijos, Čeko
slovakijos, Vengrijos ir Jugosla
vijos atstovai. Lietuvos delega
ciją sudarė: prof. K. Pakštas, .E. 
Turauskas ir dr. VI. Viliamas.

Konferencija vienbalsiai pri
ėmė labai griežtą rezoliuciją 
Vengrijos įvykių reikalu rei
kalaudama, kad tiek Vengrijai, 
tiek kitiems Vid. Europos kraš
tams būtų leista laisvai pasi
rinkti vąldymosi formas bei su
daryti vyriausybes ir kad pa
vergėjų militarinė intervencija 
būtų griežtai pasmerkta.

Konferencijos sudarytos ko
misijos ideologinė, politinė ir 
organizacinė paruošė šiais klau
simais rezoliucijas, kurios vė
liau plenume buvo vienbalsiai 
priimtos.

Ideologinėje rezoliucijoje pa
smerkiamas tiek kapitalizmas 
tiek marksizmas, kurie veda 
prie žmonijos pavergimo ,iške-

55 PLYMOUTH SEDAN
/Specialiai prieš Kalėdas ....................... ... $795

55 FORD TUDOR
Puikiausioj padėty ... $1.495

52 PONTIAC TUDOR .......................__ ...... $895
ir daugybė kitų pasirinkimui.

FORD ir MONARCH 
AUTHORIZED DEALER

Atidaryta iki 9 vai. vakaro.

H. E. SIMPSON MOTORS
969 LAKE SHORE RD., NEW TORONTO 

(prieš Goodyear Tire) 
Telefonas CL. 9-4671

Jūsų naujojo krašto balsas 

aiškiau skamba...

D I E N R AŠ T Y J E

THE GLOBE AND MAIL
:r-.; ’-

Kaip didžiuosiuose Europos laikraščiuose, jo puslapiuose 
spausdinamos tik svarbesnės krašte ar pasaulyje įvyku
sios žinios, bet ne paprastos sensacijos.

‘ • • ■ ■ . • ■ . . ’ . • _■ ‘ .N

Jau daugiau kaip šimtmetis naujieji ateiviai iš šio dien
raščio puslapių mokosi pažinti savo pasirinkta kraštą 
žmonių mintis ir geriau supranta jų charakterį.

Jų palikuonys ir dabar džiaugiasi tebeskaitydami šį" 
laikraštį, kuris išaugo kartu su Kanada.

KANADOS TAUTINIS LAIKRAŠTIS

konferenciją
liamas asmenybės primatas ir 
žmogaus teisių, laisvių pilnas 
pripažinimas, atmetant bet ko
kią žmogaus diskriminaciją dėl 
jo rasės, lyties ar religijos. Iš
keliama natūralių žmonijos ben 
druomenių, ypač šeimos svarba 
ir tėvų nepaliečiamos teisės jų 
vaikų auklėjimo atžvilgiu; pri
pažįstama didelė svarba socia
linio teisingumo tiek paskirose 
tautose, tiek ir tarptautiniuose 
santykiuose įgyvendinimo, o 
taip pat solidarumo ir savitar
pinės pagalbos.

Politinėje rezoliucijoje pa
smerkiamas įvairaus pobūdžio 
diktatūra, imperializmas ir ko
lonializmas, iškeliama paskirų 
tautų laisvės principai ir teisės. 
Griežtai pasmerkta Vid. Euror 
pos kraštams Rusijos primesta 
žiauri vergija ir reikalaujama 
jiems teisės laisvai apsispręsti.

Organizacinėje rezoliucijoje 
pripažįstamas būtinumas plėsti 
ir stiprinti tarptautinę krikščio
nių demokratų veiklą ir solida
rumą, nurodomi būdai šiam 
tarptautiniam bendradarbiavi
mui.

Pasaulinį krikščionių demok-. 
ratų kongresą nutarta šaukti 
1957 m. Italijoje. VI. Viliamas.

STEBĖKITE ŠIUOS GYVIUS KANADIŠKUOSE POKALBIUOSE

Kvailas kaip naras

i f ' ■

Keistas, kvatojantis šio paukščio šauksmas davė pagrindą šiam 

kanadiškam išsireiškimui. Klaikus naro šauksmas suteikia šiaurei 

tipišką vaizdą, lygiai kaip ir Wendigo.

crazy as a loon

/

« / j. .
CARLING'S USD CAP ALE

Tariama: “KARLINGS RED KEP EIL”

Patys sau pasitarnaukite mūsų parduotuvės*

Honest Ned’s
1176 BLOOR ST. W. (arti Dufferin)
1192 Queen St W. (arti Gladstone)

I

Specialus papiginimas atidarant krautuvę 
9 vai. ryto - šeštadienį ir trečiadienį.

Šilti f tanelio 
baltiniai 89c

Vyry "Station Wagon" 
paltai su kailio 

pamušalu

Reg. $19.80

Dabar $12.95

Motery apatiniai 
99c

Vyrų odinės pirštinės 
$1.99Vaiku megztiniai 

iš nailono visu dydžiu 
99c Tikros vilnos 

megztiniai 
$1.99

Vaiky ir vyry 
apatiniai baltiniai 

79c

Šiltos vyriškos 
kojinės 

už porą $1.00
Guminės lėlės 21" 

$2.99

Krautuvės atidarytos iki 6 vai. vak. Penktadieniais ir šeštadie
niais iki 9 vai. vak. Didelis žieminių rūbų pasirinkimas siunti
niams už jūrin.
Kailiniai švarkai — žemos kainos! Specialios kainos š5ą savaitę!

Canto's FM SMrts

Jau daugiau 50 metų John Forsyth Limited
specialistai dirba augščiausios rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rosite rašytų 

garantijų apie jų kokybę ir rūšį, būsite 
patenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais, 

kuriuos tik pirksite.
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Pavergtoje tėvynėje Lietuviai pasaulyje

Kan. K. Kriščiūnas, ilgametis 
Pasvalio klebonas, šiemet per 
Kalėdas švęs savo kunigystės 50 
m. sukaktį. Taip pat Pasvaly gy-

J. Čepėnas, buvęs Anykščių kle
bonas, ir kun. J. Bagdonas.

Kun. V. Norkus, kun. J. Bubąs 
ir kun. Bliuoris gyvena Pabiržė
je, o kun. J. Nagulevičius gyve
na Krinčine.

Kun. V. Mieleška, buvęs Kau
no Karmelitų bažnyčios klebo
nas, kun. Rauda, buvęs Utenos 
par. klebonas yra grąžinti iš iš
trėmimo. Taip pat grąžintas 
kun. Ant. Rinkevičius, kuris gy
vena Raudondvary. Visų trijų 
sveikata yra labai pašlijusi.

Kun. Jonas Staškevičius, kilęs 
iš Anykščių, buvęs Akmenės 
klebonas, mirė 1955 m. gegužės 
31 d. Sibire.

Kun. Alf. Jarašiūnas, kilęs iš 
Grūzelių parapijos, mokęsis Lin 
kuvoje, įšventintas kunigu 1935 
m., mirė pernai Lietuvoje.

Juozas Rainys, buvęs švietimo 
min. vidurinių mokyklų inspek
torius, Mažeikių gimnazijos di
rektorius,. o laikinojoje vyriau
sybėje švietimo viceministeris, 
mirė ištrėmime Sibire.

Žemės ūkio akademijoje že
mės ūkio mašinų katedros vedė
jas yra Stasys Tarabilda, o inž. 
Antanas Kundrotas yra antrasis 
tos katedros dėstytojas.

Akademijoje dirba taip pat 
Kazys Dereškevičius.

Ant. Zuperskas, buvęs prof. 
Jucaičio asistentas dirba Pane
vėžy. Jo žmona Br. Vinkšnelytė 
ten pat dirba Panevėžy grūdų, 
kontrolės įstaigoje.

Prieš 50 metu, būtent 1906 m. 
lapkričio 6 d., Vilniuje dabarti
nės Filharmonijos patalpose bu
vo viešai parodyta pirmoji lie
tuvių kompozitoriaus Miko Pet
rausko sukurta opera “Birutė”. 
Ši sukaktis atžymėta ir okup. 
Lietuvoje. Ta proga “Tiesa” pa
skelbė K. Petrausko, M. Šlape
lienės, St. Audiejaus ir A. Žmui
dzinavičiaus atsiminimus. Oku
puok Lietuvos teatro draugija 
ruošia leidinį “Lietuvių nacio
nalinės operos”, kuriame’50 m. 
sukaktie/ proga apžvelgiamas 
lietuviškosios operos plėtros ke
lias, pradedant M. Petrausko 
“Birute” ir baigiant V. Klovos 
opera “Pilėnai”.

Rėžis. R. Juknevičius atšventė 
50 m. ir ti5 metų secnos darbo 
sukaktis. Jis per tą laiką sure
žisavo 50 Spektaklių. Jam suteik 
tas nusipelniusio artisto vardas,

Maironio “Rinktinių raštų” du 
tomai išėjo 25.000 egzempliorių 
tiražu. Į I-jį tomą sudėti jo ei
lėraščiai, anksčiau spausdintie
ji “Pavasario Balsuos”. Leidinys 
aprūpintas įvadu ir bolševiki
niais komentarais. Giriamasi, 
kad “Maironio raštai tokiu dide
liu tiražu dar niekuomet nebu- 
-vo išleisti”. Maironis, lietuvių 
tautos dainius, bolševikų vadi
namas “Lietuvių literatūros kla
siku“. (E)
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Maskvos istorinis muziejus ne 
seniai atsiuntęs į Lietuva Moks
lų Akademijos Istoriniam - et
nografiniam muziejui apie 130 
įvairių eksponatų. Šias vertybes 
po 1863 m. sukilimo numalšini
mo Muravjovas buvo iš Vilniaus 
senienų muziejaus išsiuntęs į 
Rumiancevo muziejų Maskvoje, 
iš kur jos vėliau ir pateko į Mas 
kvos istorini muziejų. Tarp eks
ponatų yra 17-18 a. didžiosios 
Lietuvos kunigaikšktystės stiklo 
gamyklų taurės su Rapackų, 
Radvilų, Rimšų, Tiškevičiaus 
herbais, Zigmanto Vazos laikų 
Trakų vaivadijos vėliava, kara
liaus Stanislovo Poniatovskio 
žirgo paradinė apranga, taip pat 
daug 15-18 a. ginklų.

Aukštadvario -tuberkuliozės 
sanatorijoje išėjęs Nr. 1 iliust
ruoto žurnalo, kuriame esą pa
minėtos sanatorijos įkūrimo me 
tinės ir kt. Žurnalą leisti pasiū
liusi “kultūrinio - masinio dar
bo instruktorius drg. Jončienė”.

Kurį laiką viešajame okup. 
Lietuvos gyvenime plačiau nesi- 
rodęs žinomasis Marijonas Gre- 
gorauskas 1956. X. 11 per Vil
niaus radiją skaitė paskaitą “So
cialistinis žemės ūkis ir jo toli
mesnio vystymo uždaviniai”, 
įrodinėjo, kaip “sužydęs plačio
sios tėvynės žemės ūkis”. Kal
bėdamas apie Lietuvą, visdėlto 
turėjo pripažinti, jog “didelę ža
lą atnešė administravimas va
dovaujant kolūkiams iš viršaus, 
kas pažeisdavo kolūkinius de
mokratijos principus, o taip pat 
vadinamoji gigantomanija stam 
binant kolūkius”.

Pasak jo, 1955 m. grūdinių 
kultūrų derliaus atžvilgiu “taYp 
kitų broliškųjų respublikų mū- 
'sų respublika buvo paskutinėje 
vietoje”. Pagal pieno gamybą 
visuomeniniame ūkyje iš 15 so
vietinių respublikų ji užėmė 8 
vietą, o pagal mėsos gamybą — 
7 vietą.

Apie bolševikines statybas ra
šo “Tiesa” Nr. 261/1956. Dar 
pereitų metų pradžioj Kauno 
valstybinis statybos trestas Nr. 
2 sudarė su Vilkaviškio rajono 
kolchozais sutartis dėl gyv. na
mų ir gyvulininkystės pastatų 
statybos. Iki šiol statybos darbų 
vykdytojai iš 40 statomų gyv. 
namų naudotis atidavė tik 3, o 
gyvulininkystės pastato neuž
baigė nė vieno. Šiuo metu staty
bos darbai iš viso nutraukti, o 
neužbaigtos statybos genda, 
griūva. “Ar ilgai tęsis tokia pa
dėtis?” — klausia j. Kapsas.

Sakavičius, sekr. G. Breichma- 
nienė, ižd. A. Paulauskas ir na
riai: B. šopienė ir J. Norkus.

Susirinkimas nutarė ir toliau

du savo 
loję” ir

tis s 
lutę,

įteikti mokyklos mokytojams 
pinigines dovanas. Tuo reikalu 
visoms o-joms parašyti raštai, 
prašant paremti mokyklos išlai
kymą piniginėmis aukomis. Gi

vičiūtė paskait 
eilėraščius: ’T 
“Debesėliai”. P 
stiprus ir rodo jos ryškų talen
tą. Linkime jai dažniau išeiti su 
savo kūryba į viešumą.

Minėjimą pravedė at-kų pirm.

Siunčiant i Lietuvą siuntimus 
sąžiningai patarnauja mūsų tau 
tietė E. Sakavičienė — 314 Bar-

va-

mta 240 svečių ir davęs per $400 
pelno. Vakaro loterija buvo vie-

turėjo apie 600 fantų. Ji davė 
$360 gryno pelno. Fantus ren
kant daug darbo įdėjo kun. dr. 
J. Tadarauskas, gavęs iš kana
diečių prekybininkų daug ver
tingų fafntų.

Namų Fondas. Gal būt niekur

RADIO ir TV 
technikas 

HAMILTONE
A. GARKŪNAS 

taiso radio ir televizijos apa. 
ratus. Darbas ir dalys garan
tuotos.

Skambinti JA. 8-2682.

Šis skelbimas yra vienas 
iš skelbimu serijos, 
skirtų tam, kad kiekvienas 
kanadietis geriau pažintų 
Kanadą.

čius, 43 Charlton Ave. E. arba 
A. Paulauskas, 130 Herkimes St. 

šiuo metu mokyklą lanko 136 
mokiniai, t.y. rekordinis vaikų hamiltoniečiai lietuviai neparo- 
skaičius per visą liet, mokyklos 
veikimo laiką.

Malonu konstatuoti, kad Ha
miltone lietuviai taip nuostabiai 
solidarūs pagrindiniuose lietu
vybės išlaikymo baruose! Mo
kyklos mokytojams tenka dide
lė moralinė atsakomybė išmo
kyti per 6 metus mūsų vaikus 
gerai lietuviškai skaityti ir ra
šyti.- Užtat jųdarbas yra visoke
riopai remtinas visų kolonijos 
lietuvių.

Prof. Šalkauskio 15 m. mirties 
sukaktį gruodžio 2 d. paminėjo 
ateitininkų kuopa. Įdomią pa
skaitą skaitė Iz. Matusevičiūtė, 
nupasakojusi prof. Šalkauskio 
gyvenimą ir darbus.

Prelegentė, kaip ir visada sa
vo paskaitose, buvo įdomi gra
žiu minčių reiškimu, didelėmis 
žiniomis ir gilia įžvalga į gy
venimą. Betgi rašantysis su po
ra minčių nenorėtų sutikti. I. 
Matusevičiūtė pabrėžė, kad pro-;tis nenorįs skelbti pavardės 
fesorius Šalkauskis galėjo pa- —-j—•- 

siekti tos dvasinės augštumos 
dėlto, kad buvęs iš senos bajo
rų giminės (jo protėviai buvę 
vieni tų totorių, kurių 5.000 Vy
tautas D. po Žalgirio kautynių 
1410 m. įkurdino Lietuvoje ir ap 
dovanojo juos bajorų titulais ir 
dvarais). Paskaitininkės nuo
mone, kilusiems iš ūkininkų 
mokslo vyrams prof. Šalkauskio 
dvasinės augštumos nepasiekia
mos (?!) Prelegentė, gal ir pati 
to nenorėdama, tuo būdu diskre
dituoja mūsų liaudį, kuri viena 
išlaikė lietuvybę' ir sudarė sąly
gas išaugti mūsų tautos moks
lo, meno irkįtų sričių didiesiems 
vyrams. Prelegentė tttb būdu 
iškėlė bajorijos luomą ir tai vi
sai be pagrindo, nes išimtys ne
naikina taisyklės. O taisyklė 
yra aiški: Lietuvos bajorija pir
moji išsižadėjo mūsų tautos ir 
vėliau visai išsigimė. Atgimu
sios tautos elitas atėjo iš pačių 
masių. Ne vadai palenkia tau
tas, bet tautos išstumia ir sufor
muoja vadus. Tą patvirtino ir 
pati prelegentė kalbėdama, kad 
komunizmas neprigijo vakaruo
se (kur yra jo lapšys), nes va
kariečiai yra praktikos žmonės 
ir idėja jiems tiek gera, kiek ją 
galima pritaikyti techniškai pa
žangai ir geresniam materiali
niam gyvenimui. Tuo tarpu Ry
tų tautos, linkusios į misticiz
mą komunizmą priėmė ir išlai
kė jį iki šiai'dienai. (Ne tautos 
išlaikė, bet organizuotas tero
ras. Red.).

Kitoje savo paskaitos* vietoje 
I. Matusevičiūtė pažymėjo: “Ir 
Kristaus idėjos negali būti pri
taikomos gyvenime”. Kad jas 
sunku pritaikyti — taip, bet kad 
jos nebūtų įmanomos pritaiky
ti, vargu ar galima būtų sutikti. 
Turime tūkstančius ir milijonus 
šventųjų, kurie jas pritaikė. 
Toks teigimas yra priešingas 
mūsų tikėjimui.

Meninę dalį gražiai išpildė 
mūsų jaunimas. V. Meškaus- 
kaitė paskambino pijaninu. Ma
žosios D. Paulaitytė, G. Lataus- 
kaitė ir Aldona Eismontaitė pui 
kia lietuvių kalba padeklama
vo Gudavičienės “Tėvynė mano

dė tiek vieningumo, kiek jo jau
čia NF v-ba. Jau dabar galima 
spėti, kad po 3 metų, skaitant 
nuo š.m. balandžio 1 d., maža 
teliks lietuvių neprisidėjusių 
prie LN įsigijimo. Kad ir toks 
gražus pavyzdys. Aną dieną už
suku pas p. Latauską, kuris vie
nas tedirba, o turi išlaikyti net 
6 asmenų šeimą. Ir kaip malo
niai nustembu, kai išgirstu iš jo 
greitą atsakymą, kad jis pla
nuojąs šimtine prisidėti birželio 
ar liepos mėnesį. Tokie pavyz
džiai suteikia NF v-bai daug jė
gų ir ištvermės ištesėti iki geros 
pabaigos.

Nauji NF nariai. Šį kartą su 
dideliu dėkingumu skelbiame 
didesnį būrelį tautiečių, pasky
rusių NF po $100: Steigvila An
tanas, Grigaitis Juozas, Slučka 
Povilas, gyd. Leonas Levinskas, 
Antanavičius Romualdas, Sa- 
kavčienė Erika ir vienas tautie-

Jau turbūt nuo seno mūsų 
tautoje pastebimas neigiamas 
reiškinys — pavydas savam 
tautiečiui. Visi žinome, kad tai 
bloga, bet daugelį šis jausmas 
užvaldo. Kad ir siuntinių siun
time: daug mūsiškių važiuoja į 
Torontą, ar siunčia per svetim
taučių įstaigas, nors ir brangiau 
mokėdami, bet neina pas sa
vuosius. Gi kai reikia aukų lie
tuviškiems reikalams — sukame 
pas saviškius, nes žinome, kad 
svetimieji mūsų nerems.

Prisimenant E. Sakavičienę 
malonu konstatuoti, kad jai lie
tuviški reikalai yra artimi. Ji 
jau antrus metus yra Vasario 16 
gimn. nuolatinė rėmėja, duosni 
parapijai, neatsako aukos nė 
vienam jų rinkėjui. Ją matome 
ir pirmųjų NF narių tarpe.

Turime Hamiltone ir daugiau 
tautiečių besiverčiančių preky
ba ar kitomis laisvomis profe
sijomis. Mūsų pareiga pirmoje 
eilėje naudotis jų patarnavi
mu. Beabejo, ir jie turėtų jausti 
pareigą savam tautiečiui patar
nauti kuo sąžiningiausiai.

Sk. St.

spaudoje.
Jau virš pusės metų, kai NF 

savaitė iš savaitės gauna naujų 
rėmėjų ir įžiebia visų kolonijos 
lietuviu širdyse mažą viltį, kad

Lapkričio 1 d. turėjau pavėluotą ir 
sunkią apendicito operaciją ir tik aty-- 
džios gyd. L. Levinsko ir gyd J. La 
Croix pagalbos dėka perneŠiau ligos 
krizę.

Sunkiais gyvenimo momentais patir
tas kito asmens nuoširdumas ir pagalba 
lieka atmintyje visą gyvenimą ir atsidė
koti už ją Žodžiais neįmanoma :— vis- 
tiek negali išreikšti to jausmo, kuriuo 
kupina yra mano Širdis, ši vieša gyd. 
L. Levinskui ir gyd. J. La Croix padėka 
tebūnie nors dalelė to dėkingumo, kurį 
jausiu jiems visą gyvenimą.

Ligos metu per trumpą ligoninėje 
buvimo laiką net keletą kartų aplankė 
mūsų gerb. klebonas kun. dr. J. Ta- 
darauskas, kurio dvasinė ir moralinė 
paguoda man visada liks labai brangi. 
Mielajam mūsų klebonui reiškiu giliau
sią padėką. Leonas Vindašius.

DELHI - TILLSONBURG, Ont 
visuotinis lietuvių susirinkimas. 
Pradžia 2 vaL po pietų.

Mes nuoširdžiai kviečiame 
visus lietuvius šiame susirinki
me dalyvauti ir savo dalyvavi
mu parodyti, jog namų įsigiji
mas yra mūsų visų bendras tiks
las.

Iki šiol dar nė vieno lietuvio 
nėra, kuris būtų pasisakęs prieš, 
iš tų, kurie šį pastatą yra apžiū
rėję. Todėl lai ir nelieka nė vie
no lietuvio, kuris nedalyvautų 
šiame susirinkime ir neapžiūrė
tų mūsų svarbiausio tikslo — 
busimųjų lietuvių namų.

Namų statymui v-ba.

Namų statymui laik. valdybos 
pranešimas

Valdyba yra aplankiusi visus 
apylinkės lietuvius ir surinkusi 
pasižadėjimus pirkti LN įsigi
jimui šėrus-akcijas.

Pasižadėjimų yra surinkta 
įmokėti per dvejus metus $20.- 
000. Suma nėra maža, bet daug 
permaža,. k^;: gąĮėtupiėm. . mūsų 
norimus namus pastatyti, o 
svarbiausia juos išlaikyti. Esant 
tokiai padėčiai, buvo įvairiau
sių pasiūlymų: atidėti namų 
statymą keliems metams, laiki
nai šį reikalą užmiršti, statyti 
namus už tiek kiek pajėgsim su
rinkti. Bet deja, nė viena iš šių 
minčių negalėjo mūsų paten
kinti, nes su bloga pradžia ga
lėtumėm susilaukti dar bloges
nės pabaigos. <

Deja, šį kartą laimė pasviro į 
mūsų pusę i? su džiaugsmu ga
lime pranešti, kad keleto ener
gingų valdybos narių pastan
goms! yra surastas pastatas, 
kuris mūsų reikalavimams ir iš
tekliams yra puikiausiai priei
namas.

Delhi miesto centre parduo
dama* kino teatro salė — 470 sė
dimų vietų, scena 42 pėdų plo
čio, 30 pėdų ilgio. Prie pastato 
priklauso trys krautuvės (visos 
išnuomotos) ir trys po 3-4 kam
barius butai. Viso metinių paja
mų susidaro $3.500, neskaitant 
pačios salės. Pastato dabartinė 
vertė skaitoma apie $40-45'000. 
Namų statybos valdyba, su pir
mininku Stradomskiu yra nu
matę šį pastatą nupirkti už $28- 
30.000 su $10.000 įmokėjimu.

Tautiečiai, reikalas yra sku
bus ir reikalaująs greito veiks
mo, Jūsų pritarimo bei patvir
tinimo.

Todėl gruodžio 16 d., šį sek
madienį, yra šaukiamas Delhi, 
““Capitol”” kino salėje — toje 
salėje, kurią galvojam pirkti —

JAV Liet. Bendruomenė įve
dė nario knygeles, kuriose atžy
mimos visos nario įmokos Bend 
ruomenės reikalams. Įmokos at
žymimos įlipinant atitinkamus 
ženklelius. Knygeles ir ženkle
lius parūpina Centro Valdyba 
Kaikurios apygardos ir apylin
kės yra pasigaminusios knygu
tes pačios, bet jas naudos tik kol 
išsibaigs ta laida.

Svarstant Pasaulio Liet. Sei
mo reikalą buvo pasiūlyta tuo 
pat metu šaukti ir Pasaulio Lie
tuvių Kongresą. JAV LB Cent
ro Valdyba pasisakė prieš tokį 
kongresą, nes tai, jOs nuomone, 
lyg ir suponuotu, kad yra lietu
vių, kurie PLB nepriklauso. C. 
Valdybos nuomone masės lietu
vių visokiose seimo meto mani
festacijose dalyvaus kaip PLB 
bariai, bet ne kaip specialaus 
kongreso dalyviai. PLB vardas 
masėms patraukti esąs pakan
kamas ir kitokių titulų nesą rei
kalinga.

KLB Kr. Valdyba tuo reika
lu savo nuomonės dar nepa
skelbė.

Kadangi spaudoje pasirodė ži
nių^ kad ALTo suvažiavime 
Niujorke pirm. L. Šimutis pa
siūlęs 1958 m. sušaukti Balti- 
morėje visuotinį JAV lietuvių 
kongresą ryšy su Nepriklauso
mybės akto 40 metų sukaktimi, 
tai JAV LB CVald. pirm. Barz- 
dukas pasiuntė p. Šimučiui laiš
ką, prašydamas tikslesnių infor
macijų. Toks kongresas tais pa
čiais metais tikrai susikirstų su 
PLB seimu.

Pulk. Juozas Musteikis, buv. 
gen. štabo rikiuotės skyr. virši
ninkas, mirė lapkričio 29 d. Či
kagoje.

Vicekonsulas Anicetas Simu
tis išvyko porai mėnesių į Pietų 
Ameriką. Kiek ilgiau sustos Bu
enos Aires, kur gyvena jo brolis 
Alfonsas.

Kun. Barnabas Mikalauskas, 
OFM, atšventė savo spaudos dar 
bo 20 metų sukaktį. Niujorko 
liet, žurnalistų skyrius, kurio 
pirmininko pareigas sukaktuvi
ninkas eina, suruošė jam spe
cialų pagerbimo susirinkimą.

Tėvas Barnabas yra redaga
vęs Pittsburgho Lietuvių Žinias, 
o dabar yra vienas iš Darbinin
ko redaktorių ir bendradar
biauja kituose laikraščiuose. “T 
Ž” Tėvas Barnabas pradėjo 
bendradarbiauti dar būdamas 
klebonu Winnipege ir dabar 
kartais parašo .

Į JAV iš Anglijos išvyko dai
nininkas J. Povilavičius ir p.p. 
Makauskai.

AUSTRIJA
Austrijos Lietuvių Bendruo

menę ir jos valdybą labai pa
lietė emigracija. Išsikėlus Vo
kietijon iždininkui ir sekreto
riui, Austrijoje beliko vienas

OTTAWA Ont.
Specialios advento pamaldos 

Otavos lietuviams įvyks gruo
džio 16 d. 11.30 vai. St. Patricks 
Home koplyčioje, 330 Laurier 
W .Str. Išpažintis klausys ir pa
sakys pamokslą kun. St. Kulbis, 
SJ iš Montrealio. Prašoma visų 
nesivėluoti, atvykti kokiu pus
valandžiu anksičau. Taip pat 
bus pamaldos lietuviams ir pir
mąją šv. Kalėdų dieną.

Inž. Albinas Paškevičius su 
žmona atšventė lapkričio 17 d. 
vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktį. Svečių susirinko apie 
30. Iškilmingas šv. Mišias sukak 
tuvininkų intencija atlaikė kun. 
Vikt. Skilandžiūnas. Reikia pa
stebėti, kad pp. Paškevičiai reiš
kiasi labai aktyviai* Otavos lie
tuvių religinėje ir visuomeninė
je veikloje.

Iš Toronto į Otavą atsikėlė 
gyventi inž. Petras Daunys ir 
Bronius Zabulionis su šeimomis. 
Naujiesiems Otavos gyvento
jams linkime laimingai įsikurti 
ir tuoj įsitraukti į mūsų visuo
meninę veiklą.

Pakrikštyta: Petras Povilas 
Šimanskis.

Solidarumo mokestį už 1956 
metus sumokėjo: J. Morkūnas. 
J. Buivydas, V. Žilinskas, kun. 
V. Skilandžiūnas, inž. A. Paške
vičius, J. Ambrozas, dr. A Šid
lauskaitė, J. Šimanskis, J. Ju- 
raitis. Nesumokėjusieji prašomi 
paskubėti, nes metai jau bai
giasi.

Paskutinio Otavos b-nės susi
rinkimo metu, lapkričio 4 d. bu
vo nutarta rengti vaikams Kalė
dų eglutę, bet tik .su ta sąlyga, 
jei patys tėvai prie to bent kiek 
prisidės. Pastebėta, kad dauge
lio‘tėvų mažieji vaikučiai ne tik 
kad nebekalba jau lietuviškai, 
bet ir patys tėvai niekur, nebe
sirodo ir nebedalyvauja lietu
viškuose parengimuose. Dar 
liūdniau, kad kaikurie tėvai sa
vo vaikų net nebeleidžia į ka
talikiškas mokyklas. Atrodo, 
kad principas “Ten tėvynė, kur 
gera” vis labiau apvaldo mūsų 
protus ir širdis. Kol dar nėra 
vėlu, taisykime pasitaikančias 
klaidas, kad vėliau nereikėtų 
rausti nei prieš Augščiausiąjį 
nei prieš Tėvynę. ’ Kor.

kėši pagaj PLB nuostatus. Pra
eitais metais Austrijai atgavus '■ 
laisvę ir nepriklausomybę visos 
tremtinių organizacijos turėjo 
prisitaikinti prie Austrijos įsta
tymų (Vereinsgesetz).

Šių metų pradžioje vald. prm. 
iniciatyva buvo sudaryta komi
sija iš Mgr. K. Razmino, kun. V. 
Pupinio ir dr. I. Joegr - Nau- 
džiūnaitės, kuri paruošė naujus 
įstatus, pritaikytus austrų įsta
tymams vokiečių kalboje ir pri
statė juos patvirtinti. Austrų 
valdžia Innsbrucko policijos įs
taigos raštu iš 1956. VI. 22 d. 
Nr. 1216/168/56/V. įregistravo 
Austrijos Lietuvių Bendruome- 
nž titulu: “Vereeiningung der 
Litauer in Oęsterreich”, apro
bavo statutus ir davė leidimą 
veikti.

Sutvarkius įstatų klausimą 
buvo sušauktas steigiamasis Au. 
L .Bendruomenės susirinkimas 
rugsėjo 9 d. Salzburge. Iš visų 
didesnių lietuvių koolnijų atvy
ko po keletą asmenų — viso 20 
atstovų. Dauguma jų atsivežė ir 
raštiškus įgaliojimus nuo 24 lie
tuvių. Taip pat suvažiavime 
buvo atstovaujama 44 Austrijos 
lietuviai.

Austrijos lietuvių suvažiavi
mas pradėtas gražioje Salzburg 
Caritasheim koplytėlėje pamal
domis, kur šv. Mišias atlaikė ir 
progai pritaikytą pamokslą pa
sakė Mgr. K. Razminas, kuris 
vęliau pradėjo suvažiavimą taip 
pat naujoje Caritas namų salė
je. Posėdžiams vadovauti pirmi
ninku pakviestas Silva GKoner- 
tas, o sekretoriauti Birutė Vo- 
kietaitytė - Ivoilov.

Pirmuoju darbų punktu ėjo 
naujų įstatų priėmimas. Jie bu
vo vienbalsiai priimti, palikus 
galimybę sekančiame suvažiavi
me juos papildyti ar pakeisti pa 
gal reikalą. • -

Antruoju punktu slaptu bal
savimu į naują valdybą išrink
ta: pirmininku — Msgr. K. Raz
minas, vicepirm; — Kun. V. Pu- 
piniSjSJsekr.^-dr.irenaNau- 
džiūhaitė - Joerg ir ižd. — Silva 
Glionertas. Kandidatais ' liko 
St. Digrys ir Simas Samuilis.

Revizijon kom. vienbalsiai iš
rinkti: mokyt. Alf. Himmel, H. 
šatkus, B. Vokietaityte ir E. 
Blauzdžiūnaitė. .

Garbės teismo pirm, išrinktas 
kun. Leo Olšauskas. Kitus du 
narius pagal naujus įstatus pa
sikviečia kaltintojas ir kaltina
masis kiekvienai bylai atskirai.

Au. LB kasoje iki 1956. IX. 30 
pajamų būta $.274,26. šil., išlaidų 
— 2.076,26. Kasoje liko 1.198 šil. 
. Ketvirtasis suvažiavimo dar
bų punktas buvo ateities veiki
mo gairės. Suvažiavimo daly
viai aptarė reikalą glaudžios 
vienybės ir. bendradarbiavimo, 
nutarė ir toliau leisti neperio
diniai Au. LB Informacijas, 
stengtis aprūpinti lietuvius. lie
tuviška spauda, plėsti turimą 
biblioteką ir raginti lietuvius 
uoliau ja naudotis. Bendruome
nės nario mokestis nutarta pa
likti kaip iki šiol, būtent dir
bantiems metams 18 šil., o ne
dirbantiems — 6 šil. Nepasitu
rintys nariai padavę rastu pa
reiškimą nuo nario mokesčio 
atleidžiami.

Visas suvažiavimas praėjo la
bai darnioje ir darbingoje nuo
taikoje pirmą kart susitinkant 
ir pasimatant asmeniškai dau
geliui Austrijos lietuvių, kurie 
iki šiol vien tik korespondenci
jos keliu buvo vienas apie kitą 
girdėję.

Visų Kanados namų 
procentai 
procentai 
procentų 
procentai 
procentai 
procentai

92 
78 
50 
95 
83
47

elektrą, 
Šaldytuvus, 
dulkių siurblius, 
radijus,
skalbimo mašinas, 
televizijos aparatus.

Šis kraštas elektras suvartojime, pagal gyventojų skaičių, užima 
antrą vietą pasaulyje. Norvegija užima pirmą vietą.

Praeitais metais naujų jėgainių statybai išleisto virš $370 mili
jonų ir tuo pridėta 40.000 o.j. 1956-57 m. periode numatoma pa
statyti jėgainių vieno milijonų a.j. pajėgumo. Bet, kad ir tokiu tempu 
vykdant elektrifikaciją, Kanada nespėjo išpildyti jėgos pareikalavimo. 
Beveik viso galima vandens jėga yra pažabota. Dabar mūsų inži
nieriai jau bando panaudoti goro ir atominę energiją.

turi 
turi 
turi 
turi 
turi 
turi
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Siųskite siuntinius į LIETUVA
ir į kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE,
sent by UKRAINSKA KNYHA

314 Barton St East, Hamilton, Ont
TELEFONAS JA. 9-9870

Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
kasdien, išskyrus sekmadienius.

Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad gavo
me leidimą atidaryti Ukrainskos Knyhos skyrių 
Hamiltone.

Siunčiame Jūsų pačių sudarytus maisto, drabu
žių, medžiagų ir vaistų siuntinius. Pas mus galite 
įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų 
dalyku žymiai pigesnėmis kainomis.

Siuntiniai iki 19 svarų pilnai garantuoti. Siun
tėjo apmokėti nueina per 6-8 savaites. Daug lietuvių 
jau patys tai patyrė.• - _

'f

Savininikai:

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės į mūsų atstovus:

1147 MAIN STR. EAST 
TeL IX 9-3597 arba LL 9-3238

Moderniškiausia lietuviška 
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA 

HAMILTONE
Bizniai • Ūkiai - Žemė
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Lietuviškos Džiamborės Fondas Nepriklausomybe, atkuriant 15 kultūros ir knygg pasaafio
Skautų Brolijos Užsienio Skyr. 
Džiamborės Fondas kreipėsi | 
lietuvių visuomenę, stengdama-

kė pirmųjų aukų ataskaitą ir 
prašė paramos, talkos ir aukų. 
Visuomenė neliko abejinga 
šiam prašymui. Lietuviai auko
jo Džiamborės Fondui. DF gavo 
padrąsinančių laiškų, gavo gra
žių atsiliepimų. Šiandien lietu-

duodame DF vajaus ataskaitas 
per “Skautų Aidą” — čia krei
piamės į visus lietuvius.

j Džiamborės Fondo Garbės 
Komitetą sutiko įeiti:

Juozas Audėnas, Juozas Ba
stūnas, prel. J. Balkūnas, Sta
sys Barzdukas, dr. St. Biežis, 
gen. J. Černius, Povilas Dargis, 
Elena Devenienė, min. St. Lozo
raitis, Leonardas Šimutis, min.

paremti liet, skautų reprezenta
cinių vienetų žygius tarptauti
nėse skautų stovyklose, suva
žiavimuose bei sąskrydžiuose, 
kur jie atstovauja brangią Tė-: 
vynę Kankinę Lietuvą, ir sten
giasi ginti lietuviškąją bylą! Tai 
yra visų lietuvių bendras reika
las įr skautai stengiasi šiame 
kovos už Lietuvos laisvę bare 
padaryti savo įnašą.

DF yra visiems jį aukomis 
parėmusiems giliai dėkingas. Jų 
aukos ne tik sustiprino DF, bet 
buvo kartu ir didelė moralinė 
paspirtis .Mūsų pareiga yra su
19. LSS vodovų-ių sąskrydžio dalyviai per ps, R. Mieželį
20. LSS vadovų..................................   "

{2L
22.
23.

DF yra giliai dėkingas didžiai 
gerbiamiems DF Garbės Kom. 
nariams už tai, kad jie taip gra
žiai įvertino DF pastangas su
daryti lietuvių skautų reprezen
taciniams vienetams materiali
nes sąlygas, • kad jie dar kartą 
įtikinančiai pabrėžė, kaip svar
bi ir reikalinga yra lietuvių 
skautų reprezentacija pasauli
niame forume.

Pagal pirmą DF pranešimą 
buvo viso surinkta $308.15. Že
miau'skelbiame vėliau atėjusias 
aukąs, stengdamiesi prisilaikyti 
chronologiškos tvarkos:

pių sąskrydžio iždo likutis per VS Stp. Kairį .................
Bostono "Žalgirio" tuntas per ps. Alg. Banevičių .......................
Bostono s.v. "Seenųjų Lapinų" būrelis per $.y.v.sl. A. Levinq -----
"Žalgirio" vietininkija iš Port Colborne, Kanada, per v.volt. Br. 
Simonaitį ............................................................... ................ ........
Čikagos "Baltijos Jūros" tuntas ir "Vaivos" laivas per v.volt 
J. Macijauską .............................................. ........... .................
I JAV rajono vilkiukų "Pilėnų" stovykla per ps. V. Bliumfeldą. .. 
London, Ont., DF-ui remti komitetas per s.v.v.sl. A Švilpą ..........
Pagal DF aukų lapą Nr. 54 iš Omahos per v.sl. St. Radžiūną........
Laiške iš p. P. Butkio, Inglewood, Calif. .......... *...........................
Tėvai Jėzuitai, Čikaga,, per kun. v.s. J. Voišnį .............:.............

30. "Simono Daukanto" d-vės Londone, Ont., Bičiulių būrelis per
p. K. Kudukį ..f.......      ;.......................... .

31. "Laisvosios Tėvynės" vyr. skautų-čių stovyklos dalyviai ............
32. IV-sios Kanados LD iškilm. minėjimo-koncerto dalyviai Windsore
33. " ‘ ‘
34.
35.
36.

3Z
38. Niujorko "Tauro" tuntas pagal aukų lopą Nr. 102 per ps. R. Kezį
39. Niujorko jūrų sk. "Audros" laivas pagal aukų lapą Nr. 104

24.

26.
27.
28.
29.

Montreolio Lietuvių Seimelio prezidiumas per v.s. J. Bulotą. ......
p. Leonas Ba!žaras, ^Montreolis ........................ ...........................
I JAV rajono "Nemuno" skautų stovykla per ps. V. Bliumfeldą ... 
Montreolio Skautų Tunto Šv. Jurgio/Skautų Kankinio Dienos ge
rasis darbelis ir dalis vasaros stovyklos aukų per s. S. Naginionį 
"Simono Daukanto" d-vės Londone, Ont., vasaros stovykla per 
S.V.V.ŠI. A. Pocių ..............

t 39. Niujorko jūrų sk. "Audros"
/ per ps, R. Kezį .;._____________ _______ ____________ ___

40. Čikagos sk. Židinys'pagal aukų lapą Nr.36 per s. Br. Gurėnę ...
41. Čikagos-jūrų sk. "Baltijos Jūros" tuntas per v.valt. J. Macijaus-

ką /vasaras stovyklos mokestis/ ..... ...........
- . ,42. Pagal aukų lapą Nr. 3a per ps. V. Rušą, Toronto, Ont. ........
_ 43. Los Angeles "Žalgirio" vietininkija pagal aukų lapą Nr. 26 per

br. Algirdą Avižienį  ....... .......... ...3...^...........
44. Los Angeles Senųjų Skautų Židinys pagal aukų lapą Nr. 51 per 

br. Vytautą Tamųlaitj ................     —......
- 45. Lo$ Angeles "Žalgirio" vietininkijos stovyklos mokestis per ps.
į- •• S. Makarevičiu .......................................................... .......... .............

46. Pelhi-Tiflsohburgo liet skautų vienetas pagal aukų lapus Nr. 17
Įr Nr. 18 per s. Z. Paulionį .....................................

47. Pagal aukų lapą Nr. 20 per p. K. Kudukį, London, Ont. .. ...
48. Pagal aukų lapą Nr. 25 per p. V. Gudelį, London, Ont. .... . .
49. Sk. vyčių kand. "Pulk. J. Šarausko" būrelio pagal r ą Nr.

’ 4a surinktos aukos, per s.v. kand. si. J. Kards»eju/Toronte, Ont. 
J. Balkūnas ........ ..... . . . : ..... .

51. I JAV rajono Worcesterio vietininkijos psg-sl suku lapus N r. 88,
■ •' 89, 90 per ps. V. Bliumfeldą ..... ........... ..... ..

shautųti^i^jbiču4ių,:j • • <-o 3 d. susirinkimas pa-
- gal aukų lape Nr. 103 per R. Kezį ........................ .

53. ^Toronto Jūrų Budžiu . . i9ula pagal aukų lapą Nr. 2a
per ps. V^ Kuša • ... :............................................................

54. |gal. Min. P. . .......... .. . .
55. Čikagoje su. ; uF atstovą psl. K. Dirkį ........ .

Viso D ' įplaukė $1.375, 
72 Č s .etJa pabrėžti, kad iš-
V r /ų yra kiek daugiau pinigų 
si rinkta, nes DF vajus yra pra
tęstas ir daugelis vietovių dar 
vajų tęsia ir iki šiol surinktų pi
nigų DF iždininkui nepersiuntė. 
Tokiu būdu ir žemiau skelbia
mas DF rėmėjams atžymėti są
rašas nebus visiškai pilnas. Jau 
anksčiau spaudoj buvo skelbta 
DF statuto ištrauka, liečianti 
DF rėmėjų atžymėjimą. Rem
damasis DF statutu skelbiu au
kotojų sąrašą:
DF Geradariai (aukoją $10-25)
1. p. A. Andriulionis, Bos

ton, Mass. .........  ..$20.00
2. v.s. V. šėnbergas, Cle

veland, Ohio ............... - 10.00
3. s. G. Juškėnas, Cleve

land, Ohio
4. dr. A. Kaveckas, Lon

don, Ont. ........į.............  15.00
5. “Simano Daukanto” d- 

vės Bičiulių ir Rėmėjų 
Būrelis, London, Ont.... 15.00

6. T. Jėzuitai, Čikaga, III. 10.00
7. Montrealio Liet. Seime

lio prezidiumas ............ 10.00
8. ̂ rel. J. Balkūnas .......... 10.00

DF Rėmėjai (aukoję $25-75)
1. dr. M. Mikšienė, Dėt- '

roit, Mich. .................... $25.00
2. “Dariaus ir Girėno”

klubas, Detroit, Mich.... 25.00
3. Įgal. Min. P. Žadeikis .. 50.00

Visiems DF Geradariams ir 
Rėmėjams tariame iš visos šir
dies mūsų lietuvišką ačiū.

Didieji 1957 m. skautiškojo 
pasaulio įvykiai artėja. Viso lais 
vajo pasaulio skautai ruošiasi 
tiems įvykiams — sukaktuvi
niam pasauliniam sąskrydžiui 
(Jamboree), pasaulinei skautų 
vyčių (vyresnių skautų) sto
vyklai, pasaulinei skautų vadų 
(skautininkų) stovyklai bei pa
saulinei skautų konferencijai, 
kuri yra lyg ir pasaulinis skau
tų parlamentas. Visi Šie įvykiai 
bus 1957 m. Anglijoje. Dar nie-

• kad šie visi sąskrydžiai, stovyk
los nebuvo vienu laiku, viename 
krašte. Vargu ar kada artimoje 
ateityje vėl pasitaikys tokia 
proga lietuvių skautijai repre
zentuoti Lietuvą viso laisvojo 
pasaulio jaunimo ir jaunimo 
vadovų akyse. Būtų nedovanoti
na Šios progos neišnaudoti. Bet 
kaip gražūs DF vajaus vaisiai 
bebūtų, jų toli gražu nebepa-

10.00

Lietuviškos grupės
Aktyviausia grupė buvo su

grįžusi iš Rusijos karininkija. 
Kaip, ten bebūtų, pradžioje kiek 

; vienos valstybės kūrimosi svar
biausiu veiksniu tampa jėga. Ši 
jėga glūdi kariuomenėje. -Lie
tuvių tauta būdama rusų oku
pacijoje rusų kariuofiienės ne
kentė, jos vengė. Ir viena iš prie 
žasčiu emigravimo į JAV buvo 
noras išvengti tarnybos kariuo
menėje. Neapkentė jų kaimas, 
neapkentė ir naujoji inteligen
tija. ■

Bet pasauliniam karui prasi
dėjus daugelį ir inteligentiško 
jaunimo rusai mobilizavo. Ten 
pateko mokytojai, studentai ir 
tik baigę gimnazijas. Daugelį iš 
jų per prievartą subruko į karo 
mokyklas. Tokiu būdu rusų ka
riuomenėje susidarė nemažas 
skaičius lietuvių karininkijos, 
kuri revoliucijai įvykus pradėjo 
tverti lietuviškus batalijonus, 
kad grįžti organizuotai į Lietu
vą. Bolševikai likvidavo juos vi
sus, nes įžiūrėjo neištikimumą.

Taigi dauguma lietuvių kari
ninkų dar būdami Rusijoje bu- 

; vo persiėmę nepriklausomos 
Lietuves idėja. Parvažiavus Lie
tuvon savaime kilo noras pasi-

$30.00
14.00
30.00
9:00

28.00 tarnauti savo tautai. Jie ir nera-

15.00
5.00

35 5228 00 tokių savanoriškai atvykusių
2.00 ' ~

10.00

ginami vyko sostinėn teirautis 
ar jie nebūtų ten reikalingi.

Pirmieji kadrai ir susidarė iš

10.00
84.50

100.00
10.00
5.00

14.70

19.35

5.00
42.25

7.00
93.25

3.60 
42.00

13.00

9.00

3.00

karininkų. Pirmajai vyriausy
bei delsiant kariuomenės orga
nizavimą, ypač šio reikalo prie
ky turint ne lietuviškos kilmės 
asmenis, pavojams didėjant iš 
išorės, didėjant suirutei vidu
je, ši karininkija rimtai susirū
pino valstybės atstatymu. Jų 
įtakoj formavosi savanorių šau
kimo akcija plačiu maštabu. Tą 
idėja persiėmė ir naujasis kabi- 
tas. Tuo labiau, kad priešaky 
kariuomenės atsistojo lietuviai 
augštesnio rango karininkai — 
krašto apsaugos ministeriu ka
rininkas Velykis, gen. štabo vir
šininku Liatukas. Generalinis 
štabas buvo suformuotas grynai 
iš lietuvių karininkų. Jis su vy
riausybe ir pradėjo energingai 
organizuoti kariuomenę. Bet tai 
jau vyko persikėlus Kaunan. Ši 
karininkija — kelios dešimtys 
karininkų — atrodo, ir bus sulo- 
šusi svarbiausią vaidmenį Lie-

(Tęsinys iš praeito nr.)

propagandą už “revoliuciją” ir1 Jie be rezervų prisidėjo visu 
pajėgė — ir propa

ganda už Lietuvą ir savo akty
vių prisidėjimu stojant į Lietu
vos kariuomenę pirmaisiais sa
vanoriais.

Kai M. Sleževičiaus vyriausy
bė priėmė lietuvių karininkų 
nusistatymą ir iš jų suformavo 
patį štabą, prasidėjo savanorių 
verbavimas.

Teko toje akcijoje dalyvauti. 
Iš Kauno pasiuntė po vieną

prisijungimą prie bolševikinės 
Rusijos. Didelė jaunimo organi
zacija “Aušrinė” arba aušrinin
kai daugumoje politiškai reiškė
si kaipo socialistų revoliucijo- 
nierių partija. Ši tragiška parti
ja atsidūrė kryžkelėje ir pakly
do. Dar 1918 metų rudenį ji pa
darė fatališką sprendimą.

ši kairiųjų organizacija nebu
vo bolševikai, bolševikai juos 
Rusijoje jau naikino kaip savo 
priešus, Lietuvoje daro daugiau 
negu keistą nutarimą: jei Lietu
va kurdama savo nepriklauso
mą valstybę, patenka į klerikalų 
(mūsiškai kalbant krik, dem.) ir 
tautinės srovės grupių rankąs, 
tai tegu ji geriau būna bolševi
kų - rusų žinioje.

Šiuo nutarimu socialrevoliu- 
cijonieriai, lygiai kaip ir bolše
vikų partija nustoja būti Lietu
vos valstybinė partija, save iš 
nepriklausomo Lietuvos gyve
nimo išbraukė. Minėtas nutari
mas įpareigojo visus tos gru]

Kita dalis besimokančio ja 
nimo buvo ateitininkų eilei

specialiai raginti vyrus stoti į 
kariuomenę. Man teko važiuoti 
į Vilkaviškio apskritį. Davė ka
rišką kepurę (gavau kartu su 
gen. štabo karininkais), davė 
liudymą. Geros kelionės palin
kėjo pats ministeris pirmininkas 
ir gen. štabo viršininkas pulk. 
Liatukas.

Tai buvo 1919 m. sausio 5-7 
dienomis.

38.85 
50.00 

100.00

kanka. Tenka labai susirūpinti, 
nes jau dabar reikia dalį sto
vyklos mokesčia įmokėti. Tai 
mus vėl verčia kreiptis į lietu
vių visuomenę ir vėl prašyti au
kų, talkos. Ne mes vieni jų 
prašome. Visur pasaulyje skau
tai to paties prašo, net ir dide
lėse, laisvose valstybėse. Gal 
tik ne visur tuo pat būdu. Visur 
jiems pritariama ir suprantama 
kad jų reprezentacija yra labai 
svarbi ir reikalinga.

Mes jau žinome, kad lietuviš
kasis DF yra suprastas, įvertin
tas' ir dėl to neabejojame, kad 
mums lietuvių visuomenė ir to
liau padės.

Norintiems DF paremti mū
sų tautiečiams pranešame, kad

24.00 
8.00 

30.00
tuvos kariuomenės organizavi- 

^qqq me — davė idėją, kurią visam 
[kraštui teko realizuoti.

68.501 Jaunoji inteligentija, besimo- 
kanti jaunuomenė; taip, pat -vai
dino didelį vaidmenį valstybę 
bekuriant. Ji buvo pasidalinusi 
i dvi dalis. Kairioji jaunuomenė 
buvo Lietuvos klausimu rezer
vuota. Bolševikiško nusistaty
mo buvo aiškiai prieš. Jie varė

kas faktinai ir buvo padarytą. 
Daugelis jųjų įstojo į Lietuvos 
kariuomenę, daugiausiai į 1 p. 
pulką, kad padarytų laikui at
ėjus perversmą, bendrai veikti 
kenkiant pačiai kariuomenei, ir 
daryti atskirus subversinius ak
tus. Ši organizacija buvo skait
linga. Iš kairiųjų, bent jaunimo, 
tarpe, skaitlingiausia. Šie visi 
jaunuoliai geriausiu atveju pa
siliko pasyvūs stebėtojai, gi va
dai metėsi veikti Lietuvos ne
naudai. Jų žinomas atstovas, dar 
buvęs Rusiškosios Dūmos narys, 
A. Bulota, Lietuvos nepriklau
somais laikais taip ir išliko kaip 
privatus asmuo. Ir tik atėjus : 
bolševikams į Lietuvą 1940 me- i 
tais jis aktyviai įsijungė į “kū
rybinį” darbą. .

Dauguma šios organizacijos j 
narių jau įsikūrus Lietuvos 
valstybei nesekė vadais — ap- 
leido organizacijos eiles ir įsi
jungė į valstybinį gyvenimą, 
ners nei vienas iš jų neatsistojo 
prieky valstybinio gyvenimo. \ 
Tie, kurie pasiliko ištikimi fa
tališkam nutarimui, nuėjo dirb
ti kartu su bolševikais į pogrin- ' 
dį ir suėjo į koliziją su įstaty
mais. Su jais kaip su tokiais ir 
buvo elgiamasi. Dalis jų nuėjo į < 
v. liaudininkų partiją, kur visą 
laiką sudarė jos kairį sparną ir 
buvo savotiška^ kliūtis šiai aiš
kiai prolietuviškai grupei. ' : i

Bet 1918-19* :irrietais jų visų . 
darbas buvo Lietuvai kenks
mingas. Be darbų, jie visi varė 
propagandą ir klaidino 'žmones, 
kliudė apsispręsti aktyvioje ko
voje, kada reikėjo kiekvienam 
individualaus pasiryžimo. ' |

Prieš išvažiuojant iš Kauno 
Agota Sabaliauskaitė iš Alekso
to, buvusi voronežietė, parūpi
no revolverį-parrabellum. Koks 
karys be’ginklo! Turėjau bėdos, 
kol Kaune gavau pirkti dilią. 
Nėra ir tiek.

Atvažiavęs į Vilkaviškį tuo
jau prisistačiau apskrities val
dybai. Ji jau buvo susitvėrusi. 
(Visuose valsčiuose buvo jau ir 
lietuviški viršaičiai). Pirminin
kavo, rodos; dr. Tercijonas. Sa
vivaldybininkai sutiko labai pa
lankiai ir tuojau pat paskirstė 
valsčius. Išvažiavau.

Buvau tik ką baigęs gimnazi
ją. Mokslas nedidelis, o patyri
mas dar mažesnis. Bet buvimas 
Rusijoje ,pergyvenimas revoliu
cijų, lankymas įvairių įvairiau
sių mitingų, susirinkimu, pa
skaitų, davė daug. Nuovoka bu
vo. Norai didžiausi. Taigi ir drą
sos užteko. Teko kopti į priekį, 
sakyti kalbas, atsakinėti į pa
klausimus, aiškinti, ginčytis. 
Žmonėms buvo naujiena matyti 
Lietuvos karį. Toks ten ir karys 
— viena kepurė. Ir pagrindinių 
kąrio dalykų nežinota. Bet svei
kintis jau reikėjo kariškai. Ma
tyt, žmonėms įspūdžio visdėlto 
buvo, nes visi pripažino “val
džia”.

Pirmas toks “valdžios” pajau
timas buvo Kybartuose. Tai bu
vo pirmoj sausio pusėj, kurį tai 
sekmadienį.,Atvažiavome nuo 
Alvito su stambiu ūkininku An
dziulių. Ligi tol savo parabelių 
kišau' po kailiniais. Jis mane įti
kino užsijuosti diržą ant taip 
vadinamo “bekėšo” ir viešai pa
rodyti dideles revolverio makš
tis. Aš taip ir padariau. (B.d.)

do serijiniu būdu. Į pirmąjį to- . 
mą turėtų įeiti tie darbai, kurie 
liestų aktualiąsias mūsų kai- 
bos, sienų, krašto turtų, kultū
ros ir kt. problemas. Tolimes
niais tomais turėtų pasirodyti V. 
Biržiškos “Aleksandrynas” ir 
kt. darbai.

Kultūros Fondas, susitaręs su 
mūsų knygų leidyklomis, prade
da leisti jaunimo literatūrą. Pir 
moj eilėj leidžiami mūsų rašy
tojų darbai. Jiems iliustruoti 
kviečiami lietuviai dailininkai.

Kultūros Fondas steigia kas
metinę lietuvių kultūros premi
ją. Šiais metais premija skiria
ma už liet, grožinės literatūros 
veikalą, atrinktą Liet. Rašytojų 
D-jos.

1958 m. sueinančiai 40 metų 
Lietuvos Neprklausomybės at
statymo sukakčiai paminėti KF 
susitaręs su Kanados LB KF, 
skelbia specialų tautinės miste
rijos konkursą. Misterijos idėja 
atskleidžiama žodžiu (tekstu), 
melodija (muzika, giesme), ju
desiu (šokiu, žaidimu).

Lituanistiniam prieaugliui ug 
dyti KF steigia lituanistinę sti
pendiją studijuoti kurią nors li
tuanistikos šaką.

KF padeda išleisti dr. M. Gim 
butienės mokslinį anglų kalba 
parašytą darbą apie lietuvių 
kryžius.

Lėšas KF telkia šiais būdais: 
nustatytą % gauna iš CV, leidi
niams skelbia prenumeratą, ieš
ko mecenatinės paramos, ir 1.1. 
KF rėmėjai leidinius gauna pa
piginta kaina. '

gauti 7 rankraščiai. Juos dabar 
skaito jury komisija Clevelan- 
de. Ją sudaro pirm. Petras Bal
čiūnas, sekr. Viktoras Kariū
nas, Aid. Augustinavičienė, kun. 
Alfa Sušinskas ir Mykolas Venc 
lauskas.

Aidų specialus dvigubas nu
meris, skirtas Kultūros kongre
so medžiagai paskelbti, turi 92 
psl. Jis platinamas ir atskirai. 
Neprenumeratoriai gali jį gauti 
pasiuntę $1 .Adresas: Aidai, 680 
Bush wick Ave., Brooklyn 21, 
N.Y.

Liet. Bibliografinė Tarnyba 
visiems laikraščių, žurnalų ir 
knygų leidėjams širdingai dė
koja už paramą — nemokamai 
atsiųstus 1956 m. leidinius. Jų 
vertė virš $700. Jie visi atsidūrė 
Pasaulio Lietuvių Archyve.

Iš veiksnių negauta pašalpų, 
išsiverčiamą dėka jūsų paramai 
ir iš LBT vadovo nedidelio už
darbio maisto krautuvėje, auko
jant darbui laisvalaikį. “Knygų 
Lentynos” leidžiama tiktai 18 
egz. mašinėle rašytų pro kalkę, 
siunčiamų svarbiausioms lais
vojo pasaulio bibliotekoms.

Kalėdinė Ateitis .skirta prof. 
St Šalkauskio 15 m. mirties su
kakčiai prisiminti, jau išėjo iš 
spaudos. Prof. dr. Juozas Eretas 
skelbia savo monografijos iš
trauką — Šalkauskis - filosofas 
profesorius. Be to, minimos Ere
to, Turausko ir Vaitkaus sukak
tys, platūs apžvalgų skyriai ir 
daug jaunųjų kūrybos.

JAV LB Kultūros Fondo val
dyba, dalyvaujant posėdy CV 
pirm. St. Barzdukui ir Čikagos 
Apyg. valdybos pirm. J. Bajer- 
čiui, priėmė savo veiklos planą, 
kurį svarstys KFTaryba. Siūlo
ma:

Lietuvių knygos mėnesius to
liau organizuos KF. Jam taip 
pat pereina Pasaulio Lietuvių minimų, parašytų ar rašomų 
Archyvo ir “Knygų Lentynos” i studijų apie M. Pečkauskaitę. 
leidimo rėmimas. Panaudojęs viską sugrąžins. Jo

Lituanistikos Instituto reda- adresas: Universidad del Toli- 
guojami lietuvių mokslininkų ma, Ap. aereo 613, Ibague, Co- 
darbai leidžiami Kultūros Fon- lombia, S.A.

dabar profesoriaująs Tolimos 
universitete Kolumbijoje, rašo 
ispanų kalba studiją — Lietuvos . 
renesansas Marijos Pečkauskai- 
tės kūryboje. Autorius prašo lie 
tuvių talkos — įspūdžių, atsi-

aukoti galima per lietuvių skau 
tų vienetus, lietuvių skautų tė
vų ir bičiulių komitetus arba 
aukas siųsti banko ar pašto per
laidomis bei bankų čekiais be
tarpiai DF iždininkui šiuo adre
su: Mr. Alfonsas Pocius, 43 Pad
dington Ave., London, Ont., Ca
nada.

Už kiekvieną, nors ir men
kiausią auką- DF bus labai dė
kingas.

DF nuoširdžiai linki visiems 
savo bičiuliams linksmų šv. 
Kalėdų 'ir laimingų Naujų Me
tų! ps. O. Gešventas

Džiamborės Fondo sekr.

Jūs galite sau turėti tuoj (dabar)
ST. BIJŪNO

“Gal pirksite, parduodam respubliką”
— satyros ir jumoro rinkinys iš diplomatę, šnipų, diktatorių 

gyvenimo. Kaina — $1 (vienas), negaiškite įsigyti.
Šalia pusšimčio amerikoniškų anekdotų, dar 7 ilgesni pasiskai
tymai: “Lenkų šnipas Maskvoje” (jo 13 nuotykingų metų), 
“kaip milijonieriaus sūnus nusipirko sau respubliką” ir kit. su 
Voldemaro, Trockio, Pilsudskio, Eisėnhowefio ir Raštikio nuo
tykiais trumpai.

Siųskite 1 doL (galite su laišku):
ST. Bijūnas, MONOMARK CO., 77 Victoria St, Toronto, Ont
Be to, gaunama: Toronte abiejų par. kioskuose, Hamiltone — 
knyg. “Švyturys”, Montrealy — Sp. kioskas 1465 rue de Seve.

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
★ Puokštės nuotekoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiškame ir kanodHkame stiliuje.
★ Įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
★ Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ

OSSINGTON TEXTILES
1173 Dundas St W., Toronto. - Tel LE. 4-8753

Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į. LIETUVĄ, Rusiją, 
Lenkiją ir kt Europos kraštus. žemos kainos.

Paskubinkite Įtikėjimo uoli

švenčiu
pasta,!

Jūs galite paskubinti paštą ir už- 
tikrinti saugų pristatymą, jei tik:

• Adresuokite aškiai, teisingai ir pilnai, 
imamai pilną gavėjo valstybės vardą, 
jei galima, rašant tai anglų kalboje.

• Duokite pašto įstaigai pasverti visus 
užjūrio siuntinius ir oro pašto laiškus. 
Čia jums bus nurodyta teisinga pašto 
ženklų , suma, pridėta atatinkamas 
blankas bei muitų deklaracijos formos.

• Gavėjo adresą rašykite “SPAUSDIN- 
^/TOMIS RAIDĖMIS”. Adresą užrašyki-

4e ant siuntinio, viršaus, įdėkite taip 
pat ir į siuntinio vidų. Patikrinkite, ar 
užrašėte savo adresą viršuje, kairėje 
suntinio ar voko pusėje.

Žinokite... jūsų siuntiniui ilga ke
lionė, tad supokuokite gerai, var
tokite kartono dėžes, įpakuokite į 
stiprų popierį, suriškite su labai 
stipria virvele.

Platesnių informacijų galite kreiptis į sa
vo artimiausią pašto įstaigą /

Spausdinama
CANADA POST OFFICE M

pavedus.

Kalėdinė dvasia,

atremta į tikėjimo uolą,

yra geros valios pareiškimas

visiems geros valioms žmonėms

ir kartu

mūsų vedamoji jėga

beieškant kelio į pastovią taiką

žemėje.

Švęsdami šiemetines Kalėdas

sustiprinkime ir vėl mūsų tikėjimą

į žmoniją

ir vėl iš naujo ryžkimės

uždaviniui padaryti pasaulį

geresniu — pasaulį,

atspindintį Kalėdų tikėjimą

su jo amžina taikos žinia

žemėje visiems 

geros valios žmonėms.

čhe Jiouse of Seagram
Distillers since 1857
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JOINT REALTY LTD.
SJ9 BLOOR ST. W. ■ TEL. LE. 4-63S1

Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui 
tik kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.

Tvarkome visus morgičių reikalus.

A. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

priklausys Tarauto Real Estate Board & National Assoc, of Real Estate Boards.

‘ 1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi- 
čius perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas 
namų ir biznių su įvairiais įmokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite agentams:
V. MORKIS, tel. LE. 4-8459. P. BUDREIKA, tel LE. 4-8459 

F. JONYNAS, tel. EM. 4-9641, arba LE, 4-8459.

RIDOUT
REAL ESTATE LTD.

2446 BLOOR ST. W. — Telefonas RO. 6-3401
Perkant ar parduodant skambinkite į šią didžiausią nuosavybių 
firmą Kanadoje. Morgičiai ir paskolos sudaromos žemu procen
tu. Turime didžiausią pasirinkimą įvairiausių nuosavybių.
ST. MARKS RD. - JANE,

$1.500 įmokėti, 6 did. kamb., la
bai gražus, tik venų metų senumo 
romas, alyvos šildymas su air-con- 
dition, ultramodern! virt., gražus 
kiemas su privačiu Įvažiavimu.

ST. JOHNS RD. - JANE,
$15.300 prašoma kaina, 7 gražūs 
kamb. per 2 augštus, visai atski
ras, gero mūro namas, air-condi- 
tion, alyvos šildymas, 2 geros vir
tuvės, didels kiemas, dvigubas ga
ražas su privačiu įvažiavimu.

10 NAUJŲ NAMŲ !!!
3.000 įmokėti, Bloor - West End 
rajone, 6 didelių gražių kamb., 
centrinio plano, visai nauji bun-

- galowai ir 2-jr augštų namai, la
bai moderniai įrengti, dideli skly-

/ pei, -NHA morgyčįai 25 metams, 
tik su 5 Vz % palūkanų. Žemos 
kainos. Norintieji pasiskubinkite, 
reta proga gražioje vietoje įsigyti 
naujus namus.

WINDERMERE - BLOOR,
$3.000 įmokėti, 8 didelių kam
barių, visai atskiras mūro namas,

” alyvos šildymas, modernios virtu
vės, gražus kiemas, garažas su 
plačiu įvažiavimu iš gatvės.

SOUTH KINGSWAY - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, 7 labai didelių 
k., square plano, rupuotų plytų, 
"steejL, beam construction", labai 
gražus pastatas; vandeniu alyva 
šildomas, moderni virtuvė, labai 
gražiai dekoruotos, didelis kiemas, 
prtv. įvažiavimas, garažas.

P. Mališauskas 1
Biznio RO. 6-3401 
Buto LE. 3-7425

INDIAN RD. - HOWARD PK., 
$15.900 prašoma kaina, atskiras, 
8 kamb. per 2 augštus, karšto 
vandens alyvos šldymas, 2 virtu- 
vsė, atvira skola balansui, užimti, 
galima prieš šventes.

BLOOR - ARMADALE,
$5.000 įmokėti, atskiras, 8 kam
bariu, kvadratinio plano namas, 
vandens alyvos šildymas, Šoninis 
įvažiavimas ir garažas. Užimt ga
lima tuojau.

BLOOR - MOUNTVIEW, 
$4.000 įmokėti, 7 kamb. per 2 
augštus, 2 virtuvės, vandens aly
vos šildymas, prašoma kaina 
$ 15.500, balanse viena atvira 
skola 10-čiai metu.

BLOOR - ROYAL YORK RD., 
$17.900 prašoma kaina, atskiros 
namas, 7 k. per 2. augštus, mo
derni virtuvė, naujas alyvos air- 
condition šildymas, privatus įvaž. 
ir garažas, geros išsimokėjimo są
lygos, savininkas pirko bungalow, 
nori greitai parduoti.

a

z
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RONCESVALLES - WESTMINSTER, 
$5.0.00 įmokėti, 13 kambarių, at
skiras pajamų namas, vandens 
alyvos šildymas, 4 virtuvės, šoni
nis įvažiavimas ir garažas. Savi
ninko 4 kambarius galima tuoj 
užimti. Balanse viena atvirą skola.

J. Karalius
Biznio RO. 6-3401 
Buto LE. 2-8146 '

RIDOUT REAL ESTATE LTD

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. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W, Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant bctkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai be< 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

no- 
kie-

mū

INDIAN RD. - ANNETTE, 
$1.000 įmokėti, 6 kambarių 
mos, naujos šildymas, didelis 
mos, arti susisiekimo.

DUNDAS - DOVERCOURT RD., 
$1.000 įmokėti, 6 kambarių
rinis namas, išilginis planas, nau
jas šildymas, greitos užėmimas.

WRIGHT AVE. - RONCESVALLES, 
$2.000 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis nomas, mod. virtuvė, alyva 
šildomos, dvigubas garažas.

COLLEGE - DUFFERIN,
$2.000 įmokėti, 6 kamb., mūri
nis namas, kietmedžio grindys, 2 
virtuvės, vieta garažui.

INDIAN RD. - HUMBERSIDE AVE., 
$3.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis 
narrtos, kietmedžio grindys, alyva 
šildomas, garažas, geros išsimokė- 
įimo sąlygos.

RUSHOLME RD. - COLLEGE ST., 
$3.000 įmokėti, 10 kambarių at
skiras mūrinis namas, dvi virtuvės, 
2 vonibs, vandeniu šildomos, vieta 
garažui, viena skola likučiui.

SI. CLARENS - BLOOR, 
$3.600 įmokėti, 10 kambarių mū
rinis namas, išilginis planas, kiet
medžio grindys, dvi mod. virtuvės, 
alyvo Šildomas, vieta garažui. Pil
na kaino tik $14.600, turi būti 
parduotas.

EVELYN AVE. - ANNETTE, 
$4.000 įmokėti, 8 kamb., mūrinis 
namas, išilginis plonas, kietmedžio 
grindys, 3 mod. virtuvės, dvigubos 
garažas, didelis kiemas, šeiminin
kas išvyksta, turi būti parduotos!

PACIFIC - BLOOR, 
$5.000 įmokėti* 9 kamb. mari
nis namas, kvadrat. plano, 2 mod. 
virtuvės, moderni vonia, vandens- 
alyvos šildymas.

DELAWARE AVE. - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių at- 

' skiros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 3 virtuvės, mod. 4 dalių 
vonia, vandeniu alyvo Šildomas, 
garažas, Šeimininkas išvyksta.

INDIAN GROVE - HUMBERSIDE, 
$5.500 įmokėti, 9 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvadratnis 
plonas, 2 mod. virtuvės, vandeniu 
šildomos, 3 garažai, geras nuo
mavimui.

WINDERMERE AVE. - BLOOR, 
$7.000 įmokėti, 8 kambarių per 
2 augštus, atskiras mūrinis namas, 
kvadratinis planas, mod. virtuvė, 
2 vonios, vandeniu šildomas, di
delis gražus kiemas, garažas su 
lobai plačiu įvažiavimu.

MARMADUKE - RONCESVALLES, 
$7.000 įmokėti, 9 kamb., atskiras 
mūrinis namas, kvadrat. planas, 2 
vonos, vandens - alyvos šldymas, 
garažas, labai geros Šsimokėjimo 
sąlygos. *

BLOOR - HIGH PARK,
$10.000 jmokėt, 17 kamb. atski
ros mūrinis namas, atskiri" 3 bu
tai, 3 vonios, 3 virtuvės, vondens- 
olyvos šildymas, dvigubos gara
žas, geros nuomavimui.

P. KERBERIS
Banio telef.: LE. 1-2471, 

Buto tol.: LE. 5-1584.

Vyčio žinios <
— Vyčio krepšininkės praėju

sią savaitę žaidė dvejas CYO 
krepšinio pirmenybių rungty
nes, kurias laimėjo: prieš Christ 
The King 29:9 ir prieš St. Bri- 
gids 19:14. Žaidė: Urbonaitė 11^ 
Biškevičienė 4, Kasperavičiūtė 
6, Kriaučiūnaitė 14, Žėkaitė O. 
11, Bilkštytė 2. Po šių laimėj b 
mų vytietės ir toliau be pralai
mėjimų savo grupėje pirmauja.

Pirmąsias tinklinio pirmeny
bių rungtynes vytietės žais gruo 
džio 19 d. 8.45 vaL vak. Harbord 
Coli, prieš Russ komandą.

— Šį šeštadienį įvyks pasku
tinioji vyrų krepšinio treniruotė 
šiais metais. Sekančiais metais 
treniruotės vyks senąja tvarka 
pradedant pirmuoju šešetadie- 
niu sausio mėn.

— Dar kartą kviečiame visus 
vytiečius ir prijaučiančius į Vy
čio .futbolininkų bei krepšinin
kų pobūvį, kuris įvyks gruodžio 
15 d. Lietuvių Ramuose. Ta pa
čia proga prašome sunešti visas 
visas klubo vardu turimas per
einamąsias bei vienkartinės do
vanas. Bus daromos nuotraukos. 

.Tas liečia ir buvusius klubo na
rius, pas kuriuos dar yra užsili
kę dovanų ar taurių.

Aušros žinios
— BC krepšinio lygoje mūsiš

kiai eina be pralaimėjimų ir 
šiuo metu stovi I-je vietoje. Pra 
ėjusios sekmadienio rungtynėse 
mūsiškiai nugalėjo šiais metais 
ypatingai gražiai žaidžiančią 
Mustangs komandą 94:64(43:34. 
Sekančiose rungtynėse, gruo
džio 23 d., Aušra susitiks su pra
ėjusių metų BC lygos meisteriu 
Tridens.

— šį - pirmadienį draugiškos 
rungtynės su Andys junior ko
manda.

— Šį šeštadienį vyrų ir jaunu 
čių komandos vyksta į svečius 
pas detroitiečiųš.

— Praėjusį sekmadienį CYO 
lygoje mūsiškės mergaitės sulo
šė lygiomis su Christ The King 
18:18. Šį antradienį paskutinės 
CYO lygos rungtynės: Aušra - 
St. Helens.

— Norį dalyvauti Aušros N. 
Metų sutikime prašomi užsire
gistruoti ikj gruodžio 20 d .

— Prašom baigti platinti Ha
miltono Aušros Vartų parapijos

loterijos bilietus.. Visi bilietai 
turi būti grąžinti iki gruodžio 
20 d. Ačiū.

Stalo tenisas. Praėjusią savai
tę T and D lygoje Aušra I lai
mėjo prieš Ryerson 16:5 ir Auš
ra II — prieš Teutonia 19:2. 
Taip pat mūsiškiai stalo tenisi
ninkai, viešėdami pas kanadie
čius lakūnus, sulošė su jais drau 
giškas rungtynes laimėdami 5:2.

A.S.

Detroito žaidynių 
nemalonumai

Turime, rodos, sporto reika
lams įvairiausio masto valdžias, 
kurios pradedu abejoti ar patei
sina joms patikėtas pareiga*. 
Akivaizdoje įvykusių nemalo
numų, kurie tik dabar mums te- 
paaiškėjo, reikia ką nors daryti. 
Gal neprošali persijoti vadovy
bes ar ką nors panašaus, nes to
liau eiti tuo pačiu keliu nenori
me. Jei ateinančios žaidynės 
bus panašiai tvarkomos, teks 
nuo jų atsisakyti.

Reikalas liečia futbolo varžy
bas Žaidynių vykdytojai, Vyr. 
FASK-tas, o svarbiausia apy
gardų sporto vadovai turėtų ži
noti, kurios komandos gali ir tu
ri teisę dalyvauti ir kurios ne. 
Esu tikras sakydamas, kad ne
begalime vadovautis taisykle, 
kad kiekviena lietuvių futbolo 
komanda turi teisę dalyvauti 
žaidynėse. Mus riša ne vien lie
tuvio vardas, bet esama ir dau
giau bei kitokių ryšių ir įsipa
reigojimų. Kadangi dauguma 
futbolo komandų Amerikoje ir 
Kanadoje dalyvauja savos vals
tybės vietiniuose turnyruose, 
yra to krašto futbolo (legalaus) 
sąjungos žinioje bei jos nariais, 
ir tuo pačiu yra tarptautinės fut 
bolo organizacijos sudėtyje. Dau 
gelis norime ir ateityje būti tarp 
tautinės futbolo sąjungos šei
moje. Tuo pačiu turime paklus
ti ir jos nuostatams. Pasirodo ne 
su visais mūsų ’klubais taip yra. 
Taigi tenka skirti, kad ir lietu
vius, turinčius teisę rungtyniau
ti vieni su kitais ir tos teisės ne
turinčius. Turime ir tokių ko
mandų, ačiū Dievui, kol kas tik 
vieną, kuri tarptautinės orga
nizacijos šeimoje nepriklauso, 
arba iš jos pašalinta, taip kaip 
Toronto National lygos koman
dos bei pavieniai žaidėjai — tai

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
-jw "TEARIA ir*AA6nTreal Real Estate Boar<į>*^

x Corporation of Real Estate Brokers of the Province of Quebec. 
PATVIRTINTI: Insurance Brokers Association of the province of Quebec, 

Government of the province of Quebec.

DISTRICT ESTATE BROKERS

Namai, žemė, ūkiai-pardavimui 
Paskolos namams ir visų rūšių draudimas

D. N. BALTRUKONIS, CR. 6-7634. F. YASUTIS, LA. 2-7879
A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816 ' "

Įstaiga 177 SHERBROOKE ST. W
P. ADAMONIS, PO. 6-7594 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

J. SKUČAS, RA. 2-6152

Telef. PL. 8501

Vyru ir motery rūby siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
modemiškų angliškų medžiagų. Vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 

modeliai. Žemiausios kainos.
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me

džiagų nupigintų net iki 50 procentų. 1 
1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT 

Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

Siuntiniai be muito
ir į Lenkiją! Pranešame savo klijentams, kad pasidarėme 
autorizuotu dealeriu PEKAO siuntinių be muito. Siųs
kite greitai ir užtikrintai per

JANIQUE TRADING CO.
J. KAMIENSKI

TORONTO, ONT., 835 QUEEN ST. W., Tel. EM. 4-4025 ,

Skyrius Edmontone, Alta., 
10649 — 97th Street, telefonas 2-3839

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytoj ai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gumey“ — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.

ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Ave. 1 Krautuvė — 723 Gerrard St E.

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

Niujorko lietuvių futbolo ko
manda. Kodėl ji atsirado už or
ganizuoto futbolo ribų, nelabai 
svarbu, tačiau turime skaitytis 
su faktu, kad su tokiomis ko
mandomis mes negalime turėti 
jokių sportiniu varžybų. Tai 
draudžia visi tarptautiniai nuo
statai. Negalima įsivaizduoti, 
kad apygardos sporto vadovas 
nežino arba nežinojo, kokiame 
stovyje randasi Niujorko ko
manda. Jei žinojo, tai padarytas 
sportinis nusikaltimas, jei neži
nojo — nepateisina užimamos 
vietos. Ta pati dėmė krenta ir 
FASK-tui.

Kiekivena komanda, norinti 
išvykti ir žaisti su kito miesto 
nekalbant su kitos valstybės, 
komandomis, turi gauti vietinės 
bei krašto futbolo sąjungos lei
dimą. Jau išvykstant į žaidynes 
man buvo žinoma, kad tokių lei
dimų Amerikos komandos ne
turėjo, ypač Niujorkas, kuris ir 
negalėjo gauti. Jeigu mūsų kraš
to futbolo valdžia būtų žinoju
si, kad Niujorkas yra suspen
duotas, Toronto “Vytis” niekaip 
nebūtų galėjęs išvykti.

Mūsų sportinė valdžia tą turi 
žinoti, ir jokio pasiteisinimo ne
gali būti. Jeigu Niujorko koman 
da savo padėties nesusitvarkys 
su Amerikos futbolo sąjunga, ji 
kitose žaidynėse jokiu būdu ne
galės dalyvauti. Toronto “Vytis” 
nenori būti diskvalifikuotas ar 
kitokiu būdu nubaustas. Detroi
to klubas už tą žaidynių netvar
ką yra nubaustas, nors jis irgi 
gal nežinojo Niujorko koman
dos nelegalaus stovio. Torontiš
kiams šis nemalonumas praėjo 
be sankcijų, o galėjo būti nu
bausti. Tuo reikalu buvau iš
šauktas Toronto futbolo sąjun
gos disciplinos komiteto posėdin 
pasiaiškinti dėl rungtynių su ne 
legaliomis komandomis. Buvo 
griežtai įspėta, kad tokie daly
kai ateityje neturi pasikartoti, 
.nes visokie tokie numeriai suda
ro didelių nemalonumų. Man 
parodė kokių 5 svarų susiraši
nėjimo bylą vien tik tuo klausi
mu. Kanados sąjunga nebūtu 
žinojusi, bet šį klausimą iškėlė 
JAV sąjunga.

Taigi dėl mūsų vadovybių 
kaltės turėjo nukentėti Detroi
to klubas, galėjo “Vytis” būti 
nubaustas. Aš manau, kad mes 
toliau eiti negalime lyg niekur 
nieko nebūtų atsitikę.

Aišku, kad sportinis nusikalti
mas yra padarytas. Nusikaltėliai 
aiškūs. Stebėtina, kad nieko iš 
FASK-to negirdėti, kaip šis 
klausimas išspręstas. Ar lytima 
ir laukiama, kad visi užmirštų? 
Taip praeiti negali. O gal jie nie 
ko nežino? Gal apygardos spor
to vadovas nieko nežino? Tai la
bai -gaila. Siūlyčiau šį reikalą 
FASK-tui patyrinėti ir-padaryti 
griežtą sprendimą, kaip nusikal
tusiam klubui tai ir vadovybei 
nežiūrint kokio posto, kuri tą 
liapsusą praleido iki žaidynių.

Jei nieko nebus padaryta, ga
liu užtikrinti, kad “Vyčio” fut
bolo komanda ateityje negalės 
dalyvauti žaidynėse, jei suspen
duotos komnados reikš į jas pre
tenzijų. K. Lukošius. ’

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistei. Visos vežamas tartos ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real!, Londone, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Glodrtene

Didžiausia 
naujiena 

Real Estate!
Dėmesio visi norintieji pirkti namus! 
Mes jums parduosime geresnį namą 

visai be {mokėjimo!
Jūsų senas namas priimamas kaipo 
{mokėjimas pagal nustatytą rinkos 
kainą. Jokios rizikos nėra, nes:
1. Ekspertas nustato jūsų namo vertę,
2. Jūs gaunate garantiją raštu, kad 

jums ši kaina bus sumokėta,
3. Jūs savo namą galite parduoti 

laisvoj rinkoj už augščiausią kai
ną arba priimti garantuotą vertę.

Susidomėję nauju planu ar norintieji 
pirkti ar parduoti savo namus, kreip
kitės asmeniškai'j

B. SERGAMUS 
Realtor

TEL. LE. 4-2426 
•17 BLOOR ST. W. • TORONTO

_ V , __ ___________ _

Mann & Martel
RBALTORS

1199 Bloor St. W.y Toronto. Tel. LE. 4-8481
L Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$5.500 įmokėti, atskiras, raupuotų 
plytų# 6 kambarių namas, kvadra
tinis planas, vandeniu alyva Šil
domos, dvi modernios virtuvės, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Jone ir Bloor rajone.

$3.500 {mokėti, 6 kambarių, mūri
nis atskiros namas, dvi modernios 
virtuvės, modernus alyvos šildy
mas, platus šoninis įvažiavimas, 
viena atvir askola balansui dešim
čiai metų. Randasi Swansea.

$3.000 įmokėti, atskiras mūrinis na
mas, 8 nepereinamų kambarių, 2 
modernios virtuvės, alyva vande
niu šildomas, du garažai. Skubus 
pardavimas. Randasi Dundas ir 
Brock rajone.

$13.800. 6 kambarių mūrinis, ne
pereinami kambariai, alyva apšil- 
dom as, 2virtuvės, dvigubos gara
žas. Bloor ir St. Clarens rajone.

$16.900. Atskiras, mūrinis, 8 kam
barių namas, kvadratinis planas, 
vandeniu alyva šildomas, dvi mo
dernios virtuvės, šoninis įvažiavi
mas, du garažai.

Skambinti
Ant MIČIUNAS y 

Telef. LE. 4-8481

$900 įmokėti, Roncesvalles - Garden 
Ave., 6 kambarių, 2 virtuvės, visai 
naujas automatinis šildymas.

$4.900 {mokėti, Bloor - Jane, atski
ras, rauplėtų plytų, 6 didelių k., 
dvi modernios virtuvės, vandeniu 
alyva šildomas, privatus įvažiavi
mas, garažas.

$4.500 įmokėti, Keele - Annette, at
skiroj, mūrinis, 9 labai dideli k., 
dvi vonios, dvi virtuvės, alyva op- 
išldomas, šoninis įvažiavimas, ga
ražas.

$2.400 įmokėti, arti Roncesvalles, 
mūrinis 6 . kambarių, moderni vir
tuvė, alyva opŠldomas, didelis kie
mas, 2 garažai.

$8.000 įmokėti, biznio pastatas ant 
College gatvės, arti lietuvių baž
nyčios, didelė patalpa krautuvei ir 
3 butai po 5 kambarius, pastatas 
apšildomas vandeniu, įvažiavimas 
į kiemą. .

Skambinti 
KUZMAS. 
Telef. LE. 4-8481

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Skubiai ręikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra
jonuose^- 8 kambarių namai. Dauguma mūsų pilkėjų 
sutinka duoti gerą kaihą su augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

Restoranas “ROTA”
994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Naujoi atidarytos ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytos nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

Taisau Radio - Televizijos aparatus,
patefonus, tikrinu radio lempas. Darbas ir dalys garantuotos.

J. STANIONIS, 
narys Radio Electronic Technicians Association.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

Norėdami padėtį savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vy
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir 
tt. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS kAINOS TORONTE.

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

J. BERŽINSKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-9547 
Čie pet galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

Geriausi

pirkite

Kanadoje — tik McCLARY. McClary 
krosnys garantuotos 3 metams.

Pirkite geriausius

McCLARY

Kanados premijuoti ŠALDYTUVAI ir KROS
NYS I ------------- “ ~

Lietuvių Baldų Krautuvėje

Mohawk Furniture 
Company

2448 Danforth Avenue, - Toronto 
Tel. OX. 9-4444, OX. 9-0977

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
z* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

. Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir

Smitas Electric and Heating Co
’ n BEATY AVR, TORONTO - TeL LE. 4-8719.; -
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. VAS1S
, V' REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

172 BLOOR ST. W. (prie Ossington) - - C 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, bknių,

.. /Y r> JENCĮ .. Dr. M. MATTIS
- SAURAZIENt

Dr.S.GOLAB

NIAGARA PUSIASALIS
Šaudymo sporto mėgėjams, 
šauliams ir medžiotojams j

Gruodžio 15 d. nuo 12 vai. iki 
•5 vai. vak. įvyksta kalakutų pri
zinis šaudymas, mūsų tautiečio 
p. Bieliūno ūkyje, R.R. 1, Wel
land, Ont. Maloniai kviečia Nia 
garos Pusiasalio Ramovėnų sky 
riaus valdyba visus minėtose 
varžybose pasistengti dalyvau
ti, kurios jau antri metai kaip 
praktikuojamos, šaudymo spor
to mėgėjų malonumui ir nau-. 
dai, nes tik už $1 galima laimė
ti šventėms kalakutą .
Šaudymo rungtynių dalyviams 

pranešame, kad vaišingasis tau
tietis p. Bieliūnas aprūpins ska
niai pagaminta vakariene ląei 
užkandžiais, o šaudymo rung
tynių vadovai aptarnaus nemo
kamais šoviniais 12 cal. medžio-

liniams ir 22 cat sporto šautu-

Matematikas
— Jonuk, ką skaičiuoji taip 

susikaupęs?
— Skaičiuoju, kiek man metų.
y— Na, kiek gi priskaičiavai?
— šešis. Taurėjau septynis, 

bet vienus metus sirgau ...
>

Daug darbo
—Žinai, Petruk, norėčiau turė

vams. Kas neturėtų nuosavo to}Sia.s aasi8, 5^" 
šautuvo, galės gauti šaudymo «»•'T» viską gera! girde- 
vietoje. ' . ■ - ciau---

“Ramovėnų” sk. v-ba. .

SUDBURY, Ont.

Gal niekam Staigmena nebuvo taip 
netikėta ir maloni, kaip kad mums su
ruoštos Sudburyje išleistuvės. Ačiū pp, 
t. K .Balčiūnams, J. Bataičiui, A. Bruš- 
kevičiui, B. J. Dženkaičiams, A, Jasiu- 
liui. A. Kusinskui, M. D. Niekams, N. 
J. Paulaičioms, S. P. Semežiams, O. Ą,; 
SiemaŠkams, D. J. Stankevičiams, A. V. 
Staškevičiąms, S. Tolvaišai, J. Vabalui, 
M. V. Žižiams ir K. Žukauskui už nuo
širdžias atsisveikinimo vaišes ir dova
nas ir kun. A. Sabui ir 'Sudburio lietu
vių bažnyčios komitetui už dovanas. Jo
kie žodžiai neišreikš tos padkoš, kurią 
mes jaučiame savo žirdyse. -

Regina ir Rimas Bagdonai.

— O aš nenorėčiau. Įsivaiz
duok, kaip sunku tokias ausis iš
plauti ... :

Amžius verčia
Cirko lankytojas užklausė vie

ną cirkininką: ,
— Kas tamstą paskatino imtis 

dramblio tramdytojo amato?
— Amžius, ponuli. Anksčiau 

buvau čia pat blusų tramdyto
ms, bet pradėjau neprimatyti, 
tai perėjau prie stambesnių gy
vių.

SVEIKINAM!

KOKYBĖS ŽENKLAS
ŽINOMAS VIRŠ 50 METŲ

AND COMPANY LIMITED

MIMICO ONTARIO

PELNINGA DRAUGYSTĖ 
VISIEMS ....

Visuose jūsų biznio reikoluose The Bonk of Novo Scotio yra 
jūsų partneris, padedąs augti Komodai — kartu ir jums. 
Jūs laimėsite veikdami artimoje bendrystėje su jūsų kaimy
nystėje esančiu The Bank of Nova Scotia skyriumi, tai daro 
daugybė kanadiečių.

Ar tai būtų biznio operacijos, asmeninė taupomoji sąskaita 
ar naujas verslas — jūs įsitikinsite, kad jūsų BNS skyrius 
yra gera vieta, kurioje teikiami sveiki patarimai ir tikslus 
patarnavimas. . -

Susipažinkite su savo BNS skyriaus vedėju -— jo paty-imos 
biznyje gali reikšti dolerius ir centus jūsų kišenėje.

----- O-----
Paieškojimai

Matininką Survilą, anksčiau 
’yv. Anglijoje, ar jį žinančius 
prašome atsiliepti šiuo adresu: 
A. Nastopkienė, 26 O’Brien PI., 
Brooklyn 8, N.Y., USA.

Černiausko Justino, kil. iš Ob- 
šrųtu ar Mažučių km., Pilviškių 
valsč., ieško brolio žmona iš Si- 
biro. Atsiliepti: A. Sagevičius, 
87 GoreVale Avė., Toronto.

Šibilskio Mykolo ar Šibilskie- 
nės ieško brolis Lietuvoje. Atsi-, 
lepiti: Suvaizonis H., 1332 So. ’ 
49th Ct., Cicero, III.

Onos Šiaulienės arba Alek-' 
Sandros Siaurytės, anksčiau gy
venusios Gregg, Manitoba, Can-. 
’ida, ieško dukra Lietuvoje — 
Skuode. Jas pačias ar žinantieji 
apie jas, prašomi rašyti: A. J. 
Gedrimas, 26 Belview Ave., Ha
milton,. Ont., Canada.

Uliui Kazmi, s. Jono, gim. 1917 
m .,yra žinių iš Lietuvos. Jis, ar 
.žinantieji apie jį prašomi pra
nešti: A. Gataveckienė, 64 
Rusholme Rd., Toronto".

Marijos Žadeikaitės - Petru- 
kaįtienėš, dukt. Antano, gim. 
1921 m., ieško giminės Lietuvo-- 
j e. Atsiliepti: Kuprevičius V., 30 
Hepbcurne St., Toronto. Ont.

Inž. Česlovo Šalkausko, sūn. 
Ipolito, gim. 1911 m., gyv. Erž
vilko miestely, ieško motina 
Lietuvoje; Ateilieptį: B.'Stepai- 
tis, 187 Dunn Avė., Toronto, tel. 
LE. 3-2522.

Praną Vaičiulį prašau atsiliep
ei labai svarbiu reikalu. Rašyti: 
E. Rėklys, 9907 Cascada, Detroit 
4, Mich., USA..

Per BALFo centrą ieškomi 
šie asmenys:

Guževičius Stasys, sūnus Sta
sio, gim. 1931 m., ir jo motina 
Teklė Karpavičiūtė.

Guževičiūtė* Elena, duktė Sta
sio, gim. 1921 m.} gyv. Kaune.

Užupis Juozas, sūnus Jono, 
apie 70 metų, gyv. Brooklyne.

Antanas ir Vincas Šiurkūs, s. 
Vinco. Ieško brolis.

_ Išora Petras, s. Liudviko, gim. 
1883 m. Ieško žmona ir vaikai.

Ignas Svilainis, s. Vinco, gyv. 
Brooklyne'

Leonas Bobrickas, sūn. Petro.
Marcijcna Lileskytė-Krasaus- 

kas, gyv. Brooklyne, ieško bro
lis.

Atsiliepti ar apie juos praneš
ti šiuo adresu: BALFas, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N.Y.

Cirko blusų kalba
Dvi cirko blusos, išmokytos 

išdarinėti visokių triukų, kalba
si tarp savęs:

— Žinai, vos tik truputį prasi
gyvensime, išeisime į pensiją ir 
gyvensime be jokių rūpesčių.—

— O kur gyvensime? — pasi
teiravo antroji.

— Ot durnelė! įsigysime nuo
savą kudlotą šunį...

Panašumas
— Ar dar kartą nori nusifoto-' 

grafuoti?
— Taip, nes anoje nuotrauko

je atrodau kažkaip idijotiškai...'
— Hm, o visi sako, kad tu ten 

toks panašus į save...
Menkas nuostolis

Nuolatinis pirkėjas knygyne 
išsirinko žurnalą, bet tada pa
stebėjo, kad pamiršo namie pi
nigus.

— Nieko, sumokėsit rytoj, — 
sako pardavėjas.

— O jei naktį numirsiu?
— Tai nedidelis bus nuosto

lis...
Išminties* rodiklis

— Tėte, vyrų išmintis iš ko 
pažįstama?
- — Iš galvos, sūnau.

—7.0 moterų?
— Iš to, ką jos ant galvos ne

šioja. .

UPHOLSTERING
Jums nebūtinai pirkti minkš
tus baldus tokius, kokius par
duoda krautuvė. Jūs galite 
užsisakyti kokio tik norite sti
liaus pagal savo skonį ir fab
riko kainomis. Seni baldai 

taisomi taip pat.
276 PAPE AVĖ., TORONTO

AR VERTA?
$2.25 į metus, kad užlaikius gra
žius plaukus. Mėgink NEW ERA 
40 metų sėkmingai vartojamas. 
Siųskite $2.25 už 8 oz. bonką.

F. BITAUTAS
’ 302 S. Pearl St., Denver,'Colo., USA

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

TAISO

TELEVIZIJOS
IR

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

THE BANK OF NOVA SCOTIA
— JŪSŲ PARTNERIS PADEDĄS AUGTI KANADAI.

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve
7 “PARAMA”

INDĖLIAI APDRAUSTI. X AUGŠTOS PALŪKANOS. 
Darbo valandos: ...

Pirmadieniais, antradieniais, tsečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.

Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St W.
Toronto, Ont. Telefonas LE. 2-8723. >

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš fnūsu sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
botai, maistas, saldainiai ir kt. da- 
lykai-

Atvykite asmeniškai j musų san
dėlį ar prašykite musų kainoraščio 
paštu.

Busite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonai EM. 8-9527.

Vlehietelė firma, tiunčiaafi siuntiniui 
B Kenedos. DHŽIeusies prekių past- 

rinkimą*.

VAISTAI

...v^WALTMAN$4ri)iRa^

WkMr.’-- savo

aftyjkito pas irius. It

i' X.’ i.

Lietuvių moterų
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904

\ Sae. D. KAUNAITĖ

Gydytoja ir chirurgė 
306 Runnymede Rd.
(prie Bloor St. W.)

Tel. RO. 6-6911
Priėmimo valandos: nuo 2-5 
ir nuo 6-8 kasdien. Kitu lai
ku pagal susitarimą.

1852 RLOOR ST. W., TORONTO

Darbo valandos: 2-4 ir 6.30-8 v. v.

Dr. A. M. GERULAIT1ENĖ
PANTŲ GYDYTOJA

51 Lfasmore Cresc., Toronto
• /prie pat Danforth Ave./

Tel. GE. 9927
Priima: 2-7 vai., šeštadienniais 9-2.

II . ................................ ..... V— —■ I

Dr. WILLIAM J. ZlNCHESlN 
B.A., M.D., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo valandos: 10-12 ve’, 2 • 

4.30 vol. ir 7-9 voL vok. 
606 BATHUtST *TRttT " 

Toronte- ' • '
s Telefono. Lt 3-432S

, II ■!■... l^l II ,

Dr. L. SIMON
Naujas adresas nuo balandėle 1 d.

288 ST. CLAIR AVi. W., 
/prie Spadlna Rd./

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arta

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

Telef. LE. 6-9622

Dr. V. Sadauskienė

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

Darbo valandos: kasdien 12-3 
vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Dantų gydytoja
129 GRENADIER RD. 

(2-ras namas nuo Roncesval- 
les), Toronto.

Telefonas LE. 1-4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. (pagal susi
tarimą) .

Dr. K. Žymantienė 
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ *. / * w *<

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto ' -

(torp Glodstone ir Rusholme)

Priima ligonius 
iš anksto susitarus.

Telefonas LE. 4-6851

Victor D. ALKSNIS 
ADVOKATAS - NOTARAS 

62 RICHMOND,ST. WEST .
ROOM 503 

/kampos Bay & Richmond/
TELEFONAI: 

jstaigos: . - Namy:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

Dr. M. Arštikaitytė
Akių ligų specialistė

345 BLOOR ST. W. /prie Huron/ 
Suite 12.

Telefonai: kabineto WA. 1-3584, 
namų WA. 3-5555.

- Toronto, Ont.

W. A LENCKI, B.A., L.L.B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933 ' 

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 12 vai. iki 
2 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. John REKAI /
Chirurgas ir akuieris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentge.ias)

219 St. Clair Ave. W., Taranta

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronte 
Telef. EM. 8-3754 J.

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.

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu- rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

I DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

| Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

TeL EM. 4-2715
■ I *11 iurw»

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

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 
(įvažiavimas iš Geary Ave.)

Sav. V. DUNDYS

VEDYBOS
Jei norite vesti, rąžykite /vokiečių ar 
lenkų k./, tefefonuokite ar atvykite 
asmeniškai į

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Ave, Toronto, Ont. 

TeL EM. 8-9181
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams rbŠtu pridėti Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas 

veltui.

I LIETUVA
• Siunčiame siuntinius tiesiai iš Kanados į Lietuvą,
• Krautuvėje turime.įvairlų medžiagų siuntiniams. Mū

sų išduoti kvitai galioja pajamų mok. sumažinimui.
• Vaistų ir maisto siuntinius siunčiame tiesiai iš vienos 

valstybės Skandinavijoje tiesiai į Lietuvą.
20 svarų cukraus (brutto) ____  $14.00
20 svaru taukų (brutto) ........  $25.00

(visi mokesčiai įskaityti).
• Siunčiame vaistus su ar be recepto. Pusė kainos pi

giau, negu siunčiant iš Kanados ir JAV.
• Geras ir skubus patarnavimas.
• Visi siuntiniai apdrausti ir garantuoti.
• BE MUITO SIUNTINIAI GIMINĖMS LENKIJOJE.

MAZAR TRADING CO
852 DUNDAS ST. W. > TORONTO • TEL. EM

• / .

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė.. 
TELEFONAS LE. 4-4778

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

P-P

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
1-3. Kabinetas uždarytas tre- 
čiadeniais. Kitu laiku pagal 
susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vok. (pagal susitorimg).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Kakarais ir ieštadieniail 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, BJL 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

1147 Dundas St W., Toronto
TeMoiMi: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

ANTANAS ČEPONIS

tus, patefonus, visų paskirčių outcėno- 
Vjs. Kintamos or tiasioginės srovėl 

motorus. .
*• to, txHmu namus pilnam tnstollo-

StairtMi HM. U. 3-1M0 
„44 GWYNN1 AVI., TORONTO

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

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais paęol susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK \ 

(optometrist)

Patikrina, akis k pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
yu tštftio akių nervus, kurie daŽ 

na i sukelia g^fvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbami*.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v. Į

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-9978

Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau 
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius.
A. LIŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

WALTER C DEAKON, 
B.A.Sc., R.P.E. 

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius. 

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo

— Telef. LE. 6-5413 —
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Dėmesio visiems Toronto lietuviams!! 
Iškilmingas Naujų 1957 Mėty

ŠOKIAI GROJANT G^ĄM,UNUOS ORKESTRUI.

\ \ TURTINGAS BUFETAS SU GĖRIMAIS.
lt

1

IŠPILDYS 
sol. PRUDENCUA BIČKIENĖ 

iš Čikagos.
Akompanuoja 

muz. St. Gailevičius,

TCKCNW, Ont
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį gra

žiai užbaigtas 40 vai. Švenčiau
siojo pagarbinimas. Ta proga 
daug tikinčiųjų priėmė sakra
mentus. Dėkojama susikaupimo 
vadovui Tėvui J. Kubiliui, SJ, 
Montrealio AV lietuvių parapi
jos klebonui, už konferencijas, o 
parap." Kat Mqt. D-jos skyriui 
už skoningą bendrų pusryčių 
paruošnną. ,

— Ateinantį sekmadienį 11 
vai. pamaldų metu giedos parap. 
clroras ir sol. V. Žemelytė, pa
gerbdama savo prieš vienerius 
melus auto nelaimėje žuvusią 
motiną. Pamokslai —..kun. B. 
Pacevičiaųs. . . .

— Praėjusį sekmadienį 26 Ma 
rijos vardo sodalietės pamaldų 
metu iškilmingai buvo priimtos 
į sodaliciją. Po specialios bend
rai sukalbėtos maldos, būrelio 
vardu dvi sodalietės prie sodali- 
cijos Globėjos Marijos stovy los 
padėjo puokštę gėlių. Agapės 
metu, sodalietės užėmė garbės 
vietą, o oficialiosios dalies me
tu išpildė nuotaikingą progra
mą. Sodalicijos įsteigėjas ir dva
sios vadas yra kūn. dr. J. Gu
tauskas.

— Jo Eminencija Toronto kar 
dinolaš, įvertindamas parapijos 
pastangas pastatant priestatą 
“TŽ”, per parap.-kleboną įteikė 
dovaną $2.000 čekį. Parapija dė
kinga už auką.

-—Kalėdinės plotkelės gauna
mos sekmadieniais po pamaldų 
parapijos salėje.

— Šį šeŠBkiienį. 8.30 vai. ryto 
gedulingos pamaldos už a.a. Apo 
lonijos ir Jono Miliauskų vėles.

— Šią .-.savaitę parapijos kuni
gai vizituoja šias gatves: Galley, 
Pearson. Marion, Merrick, Park 
dale. Glendale, Riddle Gardens, 
Sunnyside, Roncesvalles dr So- 
raureh. į

— Naujųjų Metų sutikimą ruo 
šia parapija su šv. Jono Kr. Pa- 
šalpine D-ja kartu. Bendro po
sėdžio metu sutarta rengti kala
kutų vakarienę su jaukiu pobū
viu. Įėjimas $2.50 asmeniui.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Prieškalėdinis susikaupi

mas prasidės gruodžio 17 d., pir
madienį, ir baigsis gruodžio 23 
d., sekmadienį. Konferencijos ir 
pamaldos vakarais 7.30 vai. Su
sikaupimą praves kun. dr. P. 
Gaida. Iškilmingas Fatimos Ma
rijos stovy los sutikimas gruo
džio 17 d. 7.30 vai. vak. Sutikime 
dalyvauja parapijos choras. Sto- 
vyla pasiliks visą savaitę pa
maldų salėje.

— Dėkojame parapijos cho
rui, sol. V. Verikaičiui ir sol. te
norui A. Crofoot už giesmes Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo šven
tės pamaldose.

— Parapijos bazaras gruodžio 
15 d., šeštadienį, nuo pietų iki 
Vėlyvos nakties, Prisikėlimo sa
lėje. Didžiai gražių fantų priau- 
kota. Laike bazaro veiks turtin
gas bufetas, graži muzika ir ki
tos įvairenybės. Rengia parapi
jos centr. Komitetas ir Kat. Mot. 
D-jos parengim ųskyrius.

— Naujų Metų sutikimas Pri
sikėlimo salėje įvyks kaip ir pėr 
nai. Visos vietos iš anksto turi 
būti užsisakytos. Staliukų pla
nai ir bilietai užsisakymui bus 
paruošti gruodžio 14 d., penkta
dieni. Vienam asmeniui įėjimas 
$5. Programoje: soĮ V. Verikai- 
tis, kvartetas ir Trimitas. Ren
gia Par. Centr. Komitetas ir K. 
Mot. D-jos parengimų skyrius.

— Šį sekmadienį dėl šeštad. 
mokyklos koncerto kino nebus.

— Ateinančią savaitę kalėdo
sime parapijiečius . sekančiose 
gatvėse: Huntington, Easson 
Ave^ Beresford Ave., Runny- 
mede, Lincoln, Gilmour, Fair
view, Woodside, Glenwood ir 
Kennedy.

Religinis koncertas
Praėjusį sekmadienį šv. Jono 

Kr. parap. bažnyčioje nuotaikin
gai praėjo pneškalėdipio susi- 
kaUpiune: r :religinis •, koncertas. 
Programoje dalyvavo lietuviai IT • a a ar v a w e » • *

BRANGUS LIETUVI,
Kalėdos jau čia pat Greit sė

dėsime prie Kūčių stalo visu 
kuo pertekusioje Kanadoje, kai 
tuo tarpu daugelis mūsų brolių - 
sesių vien tik prisiminti tegalės.

Toronto Šalpos Fondas krei
pėsi į 2.400 lietuvių išsiuntinė- 
damaą specialius laiškelius į ku
riuos dar tik apie 200 asmenų 
teatsiliepė. Rezultatas džiugi
nantis — suaukota veik 800 do
lerių. Bet kur likusieji 2000? Ne 
jaugi virš 90% pamiršo taip ne
seniai vargtą vargą? Aukokime 
kiek kas išgalime, bet aukokime 
visi! Juk taip nesunku įdėti čekį 
į vokelį ir užadresavūš (Toron
to Šalpos Fondui, 235 Ossingtoh 
Avė., Toronto, Ont) įmesti. į. paš 
to dėžutę, arba atiduoti prie bąž 
nyčių sekmadienį. Kvitai tuoj 
.bus. prisiųsti..

Padarykime tai dar iki sekan
čio sekmadienio Vardan Tos 
Lietuvos!

Taip pateki gruodžio 15 d. pri 
imsime aukas vietoj sveikinimų. 
Siųsti, nurodant kam paminėtu 
adresu. Toronto. ŠFondas.

Vaikų darželio eglutė 
sii įdomia vaikučių rograma 
įvyks sekmadienį, gruodžio 23 
d. 3 vai. pp., Prisikėlimo salėje.

Į eglutę kviečiami ir darželio 
nelanką vaikučiai.

Tėveliai prašomi sunešti vai
kams dovanėles iki gruodžio 20 
d., ketvirtadienio, į vaikų dar
želio patalpas 46 Delaware Avė.

Mokyklos Kalėdų eglutė
Lietuvių šeštadieninės Mai

ronio Vardo Mokyklos Kąlėdų 
eglutės parengimas įvyks į1957 
m. sausio 6 d. 3.30 vai. p.p. prisi
kėlimo parapijos salėje. Atvyks 
Kalėdų senelis su gausiomis do
vanomis. • \ . r

Tėveliai maloniai kviečiami 
toms iškilmėms vaikučius re
gistruoti iŠ anksto.

Registracija bus vykdoma: mo 
kyklą lankantiems, mokykloje 
gruodžio 15 d. pamokų metu. Vi 
siems kitiems abiejų parapijų 
salėse sekmadieniais po 11 vai. 
pamaldų gruodžio 16, 23 ir 30 d. 

‘ Įėjimo mokestis: už vieną vai
ką $1, už du ir daugiau vaikų 
šeimos moka $2. Šis mokestis su
mokamas registracijos metu.

Tėvų komitetas.
Pagalba vengrams

Imigracijos Įstaiga Toronte 
buvo - sušaukus etninių grupių 
pasitarimą, kurio metu buvo 
prašoma pagelbėti apgyvendin
ti vengrų pabėgėlius, kurie jau 
pradėjo plaukti į Torontą.

Kas gali apgyvendinti pabė
gėlius prašomi registruotis Liet. 
Namuose, Ossington ir Dun
das gatvių kampe, pas apylin
kės valdybos sekretorių V. Pet
raitį. Užsiregistruojant reikia 
pranešti, kiek žmonių galės pri- 
irti ir ar nuolatiniam apgyven
dinimui ar laikinai ir kokiom 
sąlygom. Pageidaujama, kad bu 
tas būtų duodamas veltui, kol 
pabėgėliai susiras darbo, bet jei
gu kas negali duoti veltui, val
džia pažadėjo pagal galimybes 
atlyginti. Kas žinotų, kur veng
rų pabėgėliai galėtų gauti dar
bo ar pats galėtų’ darbo parū
pinti, prašomi tai irgi pranešti 
augščiau minėtu adresu.

Toronto apyl. v-ba. .

Keturios lietuvaitės su tauti
niais drabužiais yra prašomos 
pagelbėti vengrų organizuoja
mai rinkliavai prie kino teatrų 
šį šeštadienį, gruodžio 15 d. Lie
tuvaitės. kurios galėtų pagelbė
ti, prašomos užsiregistruoti pas 
apyl. valdybos sekretorių Pet
raitį, TLN, tel. LE. 3-3027?

- suaukota veik 800 do-

Aukos Kalėdų proga
Toronto lietuvių Caritui kalė

diniam vargšų šelpimui po pen
kiasdešimt dolerių yra paskyn 
sios KLB-nės Toronto apylinkė 
valdyba ir Toronto apyl. Šalpe 
Fondo komitetas.

šiais metals'įvyksta z -

PRINCE GEORGE KOTELYJE, 91 YORK ST. (King & York)

Toronto Maironio vardo šeštadieninės Pradžios Mokyklos

koncertas
Programoje:

TORONTO LIETUVIŲ CHORAS “VARPAS”, 
Mokyklos Tautinių Šokių Grupė. Įvairūs mokinių pasirodymai.

—........ ...............................
Rezervuoti vietas ir gauti bilietus:

Toronto Liet. Namuose pas apyL sekr. 
\ V. Petraitį, tel. LE. 3-3027;

J. Margio vaistinėj, 408 Roncesvalles 
- Avė., teL LE. 5-1944;

J. Beržipsko prekyboj, 1212 Dundas St. 
W„ tel. LE. 2-9547.

■WRWIi
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Ruošia: 
KLB Toronto Apylinkės 

Valdyba.

NTREAL, Cue.
Pramonės parodą Palais de! šiuo metu Tauras turi krepši

Šią ramią advento sekmadienio popietę pasiklausyti mielo “Varpo” skambios dainos ir pasi
džiaugti lietuvišku atžalynu visus kviečia . , ?

TLMV Šeštadieninės Pradžios Mokyklos Tėvų Komitetas. '

VLIK6 sesija Toronte?
Pereitą savaitgalį atvykęs į To

rontą, VLIKo pirmininkas p. J. 
Matulionis šeštadienį turėjo pa
sitarimą su Toronto ir Hamilto
no Tautos Fondo atstovybių na
riais dėl Tautos Fondo specia
lios rinkliavos radijo tarnyboms 
išlaikyti. Posėdy dalyvavo Kr. 
V-bos pirm. Sakalauskas, iš Ha
miltono dalyvavo pp. Mikšys, 
Giedraitis ir Vainauskas, iš To
ronto TF atstovybės pp. Indre- 
lienė, Kuolas, Strazdas ir apy
linkės pirm. Simanavičius.

Ta proga buvo aptartas ir VLI 
Ko posėdžio Kanadoje klausi
mas. Anksčiau tuo reikalu buvo 
tartasi su Hamiltono TF ir apy
linkės vadovybe. Dabar visų bu
vo bendra nuomonė, kad VLIKo 
posėdį tiktų šaukti Toronte. 
Tuo būdu, jei neatsiras kokių 
kliūčių, kovo mėnesį VLIKo po
sėdis ir bus šaukiamas Toronte.

VLIKo pirm .šeštadienį kal
bėjo “Tėvynės prisiminimų” ra 
diįo programoje. Antradienį p- 
pirmininkas išvyko į Čikagą, kur 
kalbės Liet, prekybos rūmų su
sirinkime. Jei neatsiras kokių 
kliūčių, VLIKo pirm, šventes 
praleis Toronte savo šeimoje.

Kalbės Ch. J. Kersten
Ukrainiečių Kanados Komite

to Toronto skyrius gruodžio 16 
d. 3 vai. pp. Odeon kino teatro

Solidarumo mokesčio reikalu- ,
Metai jau bsigiasai, o dar tik 

maža dalis. Toronto lietuvių su
mokėjo solidarumo mokestį. 
Apylinkės valdyba šiais metais 
lietuvybės išlaikymo reikalams 
išmokėjo: “Varpui”, šeštadieni
nei mokyklai, lituanistikos kur
sams, skautų ir ateitininkų jau
nimo stovykloms, sporto klu
bam s— “Vytis” ir “Aušra”, tau
tinių šokių grupei ir t. p. virš 
tūkstančio dol., o pajamų turėjo 
žymiai mažiau. Todėl, susida
riusio deficito išlyginimui krei
piasi į Jus, mieli Toronto lietu
viai, ir ragina, kaip galint grėb
čiau, sumokėti solidarumo mo
kestį. Solidarumo mokestį moka 
kiekvienas dirbantysis — $2 į 
metus ir šios lėšos eina tik lietu
vybės išlaikymui. Solidarumo 
mokestį, galima sumokėti pas 
kiekvieną v-bos narį arba pa
siųsti laišku šiuo adresu: Can
adian Lithuanian Federation 
(arba v-bos ižd. J. Dvilaičio var 
du), 1129 Dundas St. W., Toron
to. Kiekvienam bus pasiųstas 
pakvitavimas. ,

Toronto lietuviai giliai supra
to vengrų tautos nelaimę ir jaut 
riai atsiliepė su aukomis. Ačiū! 
Bet lietuvių tauta neša tokią pat 
kančią — žudymus ir trėmimus. 
Naikinama lietuvybė ten — Tė
vų žemėje, nyksta ji ir čia — 
svetur, ir daug sparčiau negu

Išganytojo liūteribnių 
, bažnyčioje, >

1691 Bloor St W. įr .Indian Rd. 
ikampe, gruodžio 16 d., 1.30 vaL 
p.p., lietuvių pamaldos. Prieš 
jem sprasidedant,. (1.10 - 1.25 
vai.) eis liturginis pamokymas. 
Joms pasibaigus, Alįambra 
United Church salėje, mųsų ąek 
madienio mokykla patieks kalė
dinės šventės programą su ka-: 
vute. Visi kviečiami dalyvauti.

> Kųn. dr. M. Kavolis.

rūmuose aplankė 
30.000 lankytojų. Ją suren- 

vokiečių kolonija, prisidėjus 
tautybėms. Dalyvavo ir 

newviai. Išdirbinių pavyzdžiais 
dominavo vokiečiai, o muzika- 
Unių programų atlikime italai. 
Vieną vakarą per televiziją iš 
parodos buvo pademonstruota ir 
lietuvių tautinių šokių grupė. 
Lietuvių kioskai, kurių buvo du, 
buvo įrengti visai prie pat me
ninių pasirodymų estrados ir iš
siskyrė iš kitų tautybių kioskų 
eksponatų meniškumu. Buvo iš
statyti A. Tamošaitienės kili-

itoms

nio, šachmatų ir stalo teniso 
sekcijas. Numatoma organizuo
ti lengv. atletiką, o vėliau slidi
ninkus ir lauko tenisininkus.

Tauras pirmosiose Montrealio 
lygos B klasės rungtynėse su 
Quebec provincijos meisteriu 
Unity Boy’s Club laimėjo 65:63.

Finalinės “Golden Ball” rung
tynės pralaimėtos. Praėjusį šeš
tadienį. gruodžio 8 d., Tauras be 
pralošimo ėjęs visose “Golden 
Ball” rungtynėse, susitiko su 
Loyola College komanda. Nors 
priešas už Taurą buvo silpnes
nis, tačiau tauriečiams ši kartą

T; Liet. • Evangelikų 
Susivienijimo parapijos 

pamaldos su šv. Komunija įvyks 
gruodžio 16 d. 1 vai. p.p., Grace 
Lutheran-.Church, 1424‘r Daven
port Rd. Pamaldas laikys kuh. 
P. Dagys. : ’ Valdyba.

kilmės tenoras Paulo Crawfood, 
smiiikų Stp. Kairys ir šv. Jono 
Kr. parap- choras, vėdąmas kun. 
I^. Phcevičiauš. Vargonais akom 
ponavo muz. St Gailevičius. 
Koncertas buvo tikrai gražus ir 
įvairus. Baigiantis programai, 
Toronto liet Caritas šventiniam 
vargšų ir ligonių šelpimui pra-

1 , vedė rinkliavą .

Yra laiškų
Kiškūnui Justui, adresuoi 

216 Manning Ave., siųstas 
Smilgių, rašytas Kiškūno S 
'šio, Baltro sūnaus.

A. Burduliui, adresuotas N 
zar Trading Co., Toronto, siūsi 
iš šakių, rašytas Svazaityi 
Mortos.
Laiškus atsii imt“TZ2 tsiiml 

Laiškus atsiimti “TŽ” adr 
nistracijoje.

salėje (Carlton ir Yonge gt. kam ! mes tai pastebim. Tad, kol ne- 
pas) organizuoja didelį protes-1 vė]u _ paskubėkim ir atlikime 
to mitingą bolševikų terorui Į tautinę solidarumo pareiga 
Vengrijoje pasmerkti. Pagrin-1 * Apylinkės valdyba,
diniu kalbėtoju bus Charles J.
Kersten, buvęs pirm. JAV kon- Dr. Aldona Užupienė paskuti- 
greso komisijos Pabaltijo ir kt. nėję egzamenų sesijoje Montre- 
.kraštų okupacijai ištirti. —•j—------------------------------

Kviečiami dalyvauti ir lietu
viai.. ■'
Liet. Medž. ir Žuklautojų klubo 
visuotinis narių susirinkimas 
šaukiamas gruodžio 16 d. 3 vai. 
pp. Lietuvių Namų patalpoje. 
Visi nariai ir norį įstoti į klubą 
kviečiami dalyvauti. Bus aptarti 
svarbūs klubą liečiantieji klau
simai, Klubo v-ba.

Šeštadieninė mokykla 
Kalėdų atostogoms paleidžiama 
šį šeštadienį gruodžio 15 d. po 
pamokų. Po Kalėdų atostogų 
mokslas pradedamas 1957 m. sau 
šio 12 d., šeštadienį.

Kalėdiniai įvairumai ateiviams
(CSc) Tarptautinis institutas 

Metropolitan Toronte jau orga
nizuoja taip vadinamą “Namų 
aplinkos programą” tiems nau
jiesiems kanadiečiams, kurie, 
būdami toli nuo namų ir savo 
šeimos, norėtų praleisti kaikurį 
švenčių laiką Toronto šeimose.___________________________
Naujieji kanadiečiai, kurie no- Į Hnuomajamas frontinis -Saulėtos Jcamba' 
retų tokia paslauga pasinaudoti, 
prašomi skambinti WA. 5-1121 
kuogreičiausiai. Taip pat kiek
viena Toronto šeima, kuri norė
tų Kalėdoms pasikviesti ateivį, 
prašoma skambinti tuo pat tele
fonu — WA. 5-1-121. Bus sten
giamasi supažindinti iš anksto 
svečius su šeimininkais.

Institutas gruodžio 16 ir 22 d. 
ruošia mažą kalėdinį išpardavi
mą meno ir kitokių dalykų. 
Įvairių tautų menininkai, kurie 
norėtų išstatyti smulkius savo 
kūrinius pardavimui, prašomi 
nedelsiant pranešti Institutui 
telefonu WA .5-1121.

aly išlaikė gydytojos egzamenus 
ir gavo teisę verstis gydytojos 
praktika visoje Kanadoje. Dr. 
Užupienė šiuo metu Toronto urii 
versitete specialiai 
vaikų ligas.

Padėka
Giliai dėkoju visiems 

gams ir pažįstamiems, 
man tiek daug širdies ir 
ligoje, už ju grąžos gėles 
ypatingai dėkoju kun. dr. J. Gutaus
kui, dr. J. Yčui, min. V. Gyliui ir po
niai, kun. P. Ažubaliui, A .Augučiui, G. 
Balsienei, E. Dronseikienei, K. Fedoriy, 
A. Gečienei, E. Jankutei, E. Kotche, T. 
Kaveckui, dr. M._ Kavoliui, Z. Kryževi
čienei, prof. S. Kudokui ir poniai, D. La
zauskienei, A. Lcmešytei, Tėvui Pau
liui, J. Pcnkouskui, A. ir S. Pogožels- 
kioms, V. Pūgai, J. Strazdui, A. Šče- 
pavičienci, M. Tamulaiticnei, Ą. Užu- 
pienci, B. Vaitkevičienei, A. Volienei.

Vlada Sližienė.

s

mano drau- 
parodž tusiems 
šilimos mano 
ir dovanas, o

Išnuomojamas kambarys su minkštais 
baldais ir garažas. Tel. RO. 7-3944.

išnuomojamas frontinis kambarys ir vir
tuvė lt a. su baldais arba be j«j.‘ High 
Pork. raj. 108 Geoffrey St. LE. 6-6846.

rys l-me ougite. Tel. LE. 2-7583.

IŠnuomojomas kam be rys ir virtuvė ll-me 
augite. Tel. RO. 6-5530.
. .......... . ■■ ... ■ . į ■' 1 . * Į ltrF'.. -

linuomojami 2 kambariaiy4r virtuvė-ra- 
miame name, ll-mc ougite. Su or be bal
dų. Aircondition. TeL LE. 4-5039.

ESTĖ, išsilavinusi, 5’4”, .120 
sv., turinti gerą darbą, pagei
dauja susirašinėti su 45-55 m. 
amžiaus vyru, gero išsilavini
mo ir charakterio, rimtu ir 
nevėjavaikiu.
Rašlyti angliškai ar vokiškai 

“Tėviškės Žiburiai” Nr. 22.
■—-

suvenirą ir (vairią reikmenų krautuven

1212DUXDAS ST.W. T«L LA* 
J. Beržinskaa

Užsakymai priimami ir paft u.

Sol. Stasys Baranauskas, 
rašo iš Romos, kad ten jau ap
sipratęs, ir jau prasirgęs‘kiek-^ 
vieno naujo ateivio ten perser
gamas slogas.

Lapkričio 28 d. rašo, kad ne
seniai išlydėję žurnalistą H. Pie 
žą ir dr. V. Viliamą, o prof. K. ■ 
Pakštas tebesąs Romoje. Ta pro
ga sol. St. Baranauskas siunčia 
linkėjimų bičiuliams, ir padėką 
rėmėjams bei įo vardo fondo 
aukotėjains. \ f

Prisikėlimo parap. Liet. Kat. , 
Mot. D-jos' skyr. pradėjo darbą 
praėjusį sekmadienį, Nekalto 
Prasidėjimo šventėje, pirmuoju 
bendru susibūrimu. Prieš "tai su
mos metu gausiai ėjusios šv. Ko
munijos, visos susirinko :Į para
pijos muzikos studijų patalpas, 
kur laukė gražiai paruošti stalai 
bendriems pusryčiams.

Agapę - susirinkimą. : pradėjo 
skyr. pirm. dr. Karkienė, maldą 
sukalbėjo T. Placidas. Užkan
dus ir pasikalbėjus, Tėvas Pla
cidas skaitė moterims labai įdo
mią paskaitą “Kodėl vyrai taip 
dažnai nesupranta moterų”. 
Svarbiausioji to nesupratimo 
priežastis gal būt yra skirtinga
me berniukų ir mergaičių auk
lėjime. Negerai, kad jau nuo 
mažens busimieji vyrai pripran
ta būti aptarnaujami savo moti
nų ir seserų. Berniukai turėtų 
būti taip auklėjami, kad išmok
tų ir įprastų visus namų ruošos 
darbus dirbti. Auklėjimas kal
tas .kad vyrai neįvertina moters 
nuolatinių pastangų palaikyti 
namuose ,švarą ir tvarką. Nesu
pratimą priežastis gali būti ir ta, 
kad moters logika yra kitokia, 
negu vyro. Taip.pat grožio su
pratimas vyro yrą. visai kitoks. 
Siektina, kad vyras’ ir moteris 
Savo' skirlihgu'muš 7 suderintų. 
Moters ’ įtaka vyro’' gyvenimui 
yra labai didelė.

P.o. paskaitos dr. Užupienė vt 
sas mąlųniai nustebino tikrai ar
tistiškai paskilitydama B. Braz
džionio eilėraščių. Toliau kalbė
jo socialinių reikalų sekc. vado
vė p. Senkuvienė apie artimiau
sius šios sekcijos darbus. Arti
nasi Kalėdos. Visos moterys 
prašomos prisidėti ar daiktais, 
ar pinigais prie suruošimo ligo
niams pakietėlių. Taip pat yra 
numatyta suorganizuoti mote
ris, kurios eitų .į mažus vaiku
čius turinčias šeimas ir bent ret
karčiais išleistų abu tėvus “pra
sivėdinti”, Daug yra artimo mei
lės ddrbų, kuriuos moterys ga
lėtų atlikti ne tiek aukodamos 
pinigais, kiek gera širdimi.

P. Kerševičienė—kursų ir lais 
valaikių, sekfc vadovė • kalbėjo 
apie tuoj^fcOxN. Metų numato- 
milą'įaiidatfp^virimo - kepimo 
kursus.

Pp. Matuseevičiūtė ir Gudai- 

įtraukti į savo vėiklrtio

niai, A. Veselkienės užuolaidos, | nesisekė. Be to, Loyola College 
tautiniai rūbai, gintaro išdirbi-1 žaidėjai vartojo nevisai švarų 
niai ir grakštūs Br. Abromonio triuką: “kamuolio šaldymą 
medžio drožiniai. Jis pats ir bu
dėjo parodoje teikdamas paaiš- 
-kinimų, o gruodžio 1 d. kalbėjo 
.per CBC radiją į Lietuvą (ne 
Adomonis, kaip klaidingai buvo 
pranešta “TŽ” pereitame Nr.). 
Daugelis lankytojų norėjo įsi
gyti lietuviškų dirbinių, tik de
ja, pardavimui mes jų neturėjo
me. Lietuvių kioską aplankė ir 
Jo Em. kardinolas P. E. Leger, 
kuris žavėjosi Br. Abromonio 
paruoštu pasaulio žemėlapiu su 
siauru, labai įdomiu inkrustuo
tu mediniu kryžiumi, pakabintu 
viršuje, simbolizuojančiu krikš
čionybės laimėjimą .

Paveikslų parodoje lietuvius 
atstovavo Vytas Remeika su tri
mis ekspresionistinio stiliaus 
aliejaus darbais ir Irena Šimo- 
hėlytė su 4 piešiniais iš tautinės 
dailės. P.^Jocas — su savo Trans 
.ocean bendrovės radijo ir tele
vizijos aparatais.
. Madų paroda AV parapijos 
salėje sutraukė apie 500 žiūro- 
yų, buvo rūpestingai paruošta 
ir savo skoningumu galėtų drą
siai; konkuruoti su bet kokiais 
viešais anglų ar prancūzų suor
ganizuotais šios rūšies pasiro
dymais. Naujausių madų mote
riškos suknelės, skrybėlaitės ir 
apsiaustai buvo iš p. Ratavičie- 
nės ir. Stankaitytės Diva Mode 
rūbų saliono, o kailiniai paltai 
iš J, Gražio siuvyklos.

Pasirodo šių metų moterų ap- 
rėduose vyrauja juoda spalva. 
Diržiukai nepastovūs, augščiau 
ir žemiau juosmens, siluetas 
mažiau pabrėžtas, kaip pernai, 
medžiagos švelnios ir minkštos, 
detalės nugaroje, visur užak
centuotos moteriškumo apraiš
kos. Salė ir scena buvo papuoš
ta dail. Ladygos .Skoningą mu- 
zizkinį užnugarį sudarė Zigmas 
Lapinas pianinu. Foto nuotrau
kas darė V. Kerbelis. Bilietais 
rūpinosi pp. Jasu tienė ir Mališ- 
kienė, loterijos ir kavutės pa
ruošimu pp. Milašienė ir Stan- 
kienė. Transportą parūpino K. 
Burkšaitis ir Milašiai. Gauta 
$346,52 pelno.

“Tauro” valdyba pasiskirstė 
parpigomis: Mylė Augustinais — 
pirm., Šultė Pranas — vicepirm., 
Petraškevičius Jurgis — sekr., 
Šiaučiulis Juozas — įžd., Renky- 
tė Vanda — narys organiz. reik.

ir : 
daugiausiai mėtė iš baudinių. 
Mūsiškiai karščiavosi ir pulda
mi visu frontu palengvino prie
šui pelnyti baudas. Rungtynės 
pralaimėtos 49:42. Žaidė, ir .taš
kus pelnė: Bukauskas 2, Sinius 
22, Gražys 5, Piečaitis 2, Šipelis 
5, Morkūnas. Otto 6. Priešo ko
mandoj žaidė ir vienas buvęs 
Tauro žaidėjas lietuvis. J. P.

The Gazette gruodž'o 5 d. iš
spausdino J. Petraškevičiaus 
laišką - atsiliepimą į anksčiau 
spausdintą tūlo C .F.D. Stewart 
laišką dėl Kanados pozicijos Su 
ezo bylos klausimu. Jo nuomo
ne, naujieji ateiviai remsią tuos 
politinius junginius bei asme
nis, kurie stovės besąlyginai už 
teisėtumą, o .nuolatinė hipokri- 
zija jau atsibodusi.
I Montrealio lietuviams

Esame priimti nariais į Mont
real Real Estate Board. Bend
radarbiaudami su kitais 122 na
riais turime geresnes galimybes 
turėti daugiau namų pardavi
mui įvairiose miesto dalyse ar
ba, esant rimtam pardavimo. 
reikalui, Jūsų namą galime per
duoti kitiems nariams, kas pa- 
len-jvins pardavimą.

Už Jūsų pirmąją Montrealy- 
je Lietuvių Real Estate įs.taigą 
garantavo ir pasirašė: Canada 
Permanent Mortgage Corpcra- 
tio n.212 St. James St. W. ir Ro
yal Trust Company, 115 St. Ja
mes St. W. Montreal.

Su pagarba,
Adomonis & Budriūnas 

PL. 8501.
MOTERŲ SALIONAS 

privačiame name.
Daromi pusmetiniai ir šalti 

sušukavimai. •?
Prieinamiausias kainos. 
Pusmetiniai garantuotu

1005 DUFFERIN S., Toronto
Tol. LE. 4-4982

Sav. PEVCEVIčIEĮlĖ

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vai. p. p. Aušros Vartų 
parapijos salėje. Banko kambaryje.

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, HE. 4280
—r. ■ ..................................................- ................... .i

REAL ESTATE KLAUSIMU, 
pirkimo ar pardavimo reikalais, nejudomo turto, s 
biznio, morgičių ar paskolų gavimo, miesto valdy
bos zoninių įstatymų ir kitais Real Estate reikalais 
mielai ir sąžiningai patarnausiu savo tautiečiams 
be įsipareigojimų. Esu Toronto miesto gyventojas 
jau 28 metus

PRAŠAU KREIPTIS I

A L G ARBENS
tienė iškėlė reikalą moterims 
įtraukti į savo vėiklrtio planą 
lietuvybės išlaikymo reikalu. '

Kadangi iždas dar tuščias,' tai 
pusryčių metu visos dalyvės pp, 
truputį susidėjo šių bendrųjų 
vaišių* išlaidoms padengti ,

¥

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT, 

Kanados, Ontario if Toronto Real Estate Boards narys. 

Telefonas LR 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9-1543

Reikalingi namai pardavimui


