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Visus telydi negęstanti Tėvynės laisvės viltis! ®toŽ&Ž®K

Kalėdų šviesa
1 

Leonardas

MŪSŲ DIENŲ TAMSOJE

Krikščioniškosios pasaulėžiūros centre stovi Kristus. Jau 
vien šio fakto reikšmė yra milžiniška: mąstant Kristų kaip mūsų 
dvasinio pasaulio Centrą, iš jo yra išstumiamas mūsų mažasis 

“aš”, užkertamas mums kelias savąjį “aš” pastatyti viso ko cent
re, paneigiamas egoizmas ir atsiskleidžaima meilei ir žmoniš
kumui. Kalėdos savo Dievožmogiškumo misterija sutelkia savy- 

. je visą mūsų likimą: Dievo neapsakomas Nuostabumas, Šventu
mas ir Spindesys nusileidžia į žmonių tarpą, kad jiems parodytų 
kaip išsilaisvinti iš blogio siautėjimo ir artintis prie Dievo nu
statyto tobulumo pilnatvės.

Blogis siautėja pasaulyje visur, kur nėra Kristaus, Jo dva
sios. Istorija ir kasdieninis gyvenimas tai patvirtina. Stabtelė- 

.' kime prie kelių šio gyvenimo teikiamų pavyzdžių. Nietzschei, 
krikščioniškoje dvasioje išauklėtam, motinos ir seserų meilės 
apsuptam, menui, literatūrai ir filosofijai atsidavusiam, atrodė, 
kad pasaulyje perdaug meilės, gailestingumo ir užuojautos silp
niesiems. Jis matė tame išsigimimą ir aistringai kovojo prieš 
krikščionybę, .kaip šio “išsigimimo” ugdytoją ir reikalavo, kad 

•pasaulyje vėl pradėtų viešpatauti neapykanta, žiaurumas ir ne
gailestingumas! Komunizme, kur Kristaus dvasia paneigta ir iš 
gyvenimo pašalinta, neapykanta, negailestingumas ir žiaurumas, 
kaip matome iš pasaulį sukrėtusių šiurpulingų Vengrijos įvykių, 
yra pasiekęs savo viršūnę. Paneigus Kristaus dvasią, nėra jau 
jokių kliūčių apsieiti su žmogumi kaip su paprasta medžiaga 
“socialistinei statybai”. Ten neapykanta, žiaurumai ir smurtas 
yra paskelbti dorybėmis, o meilė ir užuojauta režime nųkentė- 
jųsiems laikoma nusikaltimu ir grasoma visiems, kurie drįsta ją 
parodyti. Tai vaizdas pasaulio be Kristaus dvasios!

Todėl nėra abejonės, kad Kristaus dvasios, išsaugojimas ar
- jos .gąĮ&t

atgauti laisvę-ir ją išsaugoti tik tada, kai pasauly bus nugalėta 
antikrikščioniškoji džiunglių dvasia ir jos vietą užims krikščio
niškoji dvasia. Tik tiek, kiek pasauly viešpataus krikščioniško
sios meilės ir teisybės dvasia, mes galime tikėtis, kad mes kaip 
tauta ir k»^'atskiri acmen^i ravėsime gyventi tikrą žmogaus 
vertą gyvenimą. “Demokratiškumo” dvasios vien čia neužtenka: 
patyrimas rodo, kad demokratijos, kurioms yra svetima Kristaus 
dvasia, gali -būti taip pat pavojingos žmonių laisvei ir teisei, kaip 
ir diktatūra. .. .

Jei krikščioniškoji dvasia mums reikalinga išoriniai išsilai
kyti, tai ji juo labiau reikalinga, kad mes viduje nesuirtumėm. 
Tik tiek, kiek mūsų savitarpio santykiuose viešpataus krikščio
niškoji meilė, teisybė ir pagarba žmogui, kiek mes pajusime šios 
meilės šilumą ir šviesą savo tautos narių tarpe, tiek mes galėsime 
būti tikri, kad daug šakų nuo mūsų tautos kamieno neatkris, ir

- mes išliksime gyvi ir vieningi, kiek ilgai tai bus reikalinga. Mūsų 
likimas tat tampriai yra surištas išoriniai ir išvidiniai su krikš- 
čionišlkosios dvasios likimu mumyse ir pasaulyje. Ir nors mes 
kažin kaip garbintume pažangą, demokratiją ar laisvę, nelaiky
kime krikščioniškosios dvasios žlugimo ar silpnėjimo pažanga,

' bet giliu atkritimu į barbarizmą, gresiančiu tiek mums tiek.mū- 
«šų tautai ir visai žmonijai. A- Bit.

Taip norėtų angelai sparnus ištiesti į 
Ir pridengti tavo kūną, dangiškas Svety, i?
Taip norėtų ant Betlėjaus miesto " f J®
Kristi žvaigždės, saulė, pilnatis. t
Bet liepi stovėti angelams' iš tolo ž 
Ir žvaigždynams eit savais keliais.
Toj ekstazėj norėtų skilti uolos, 
Palmės vainikus iki dangaus išskleis!.
Toj ekstazėj sraunios upės tyruos
Šiąnakt į marias atplaukt pasivėluos —

Neturėsi kur priglaust galvos...
Taip norėtų angelai sparnus ištiesti r 
Ir pridengti tavo kūną, dangiškas Svety, t 
Taip norėtų ant Betlėjaus miesto 
Kristi žvaigždės, saulė, pilnatis.
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Naktis ]\lazarei
FRANŲOIS MAURIAC 
Prancūzų Akademijos narys

Ciesoriaus Tiberijaus valdy-l “Jokūbas, . 
mo metu gyveno stalius Jėzus' ” i

(Jėšua), Juozapo ir Marijos sū
nus, atsilikusiaihe Nazareto 
miestelyje, kuris savo išraustais 

minėtas nei istorijoj, nei Šven
tajame Rašte. Šių olų pėdsakai, 
kurių viena kadaise priglaudė 
ana kūdiki, jaunuolį ir valiau
siai vyrą su staliumi Jr Mergele, 
ir dabar ten randami. Ten jis 
gyveno apie trisdešimt metų — 
ne maldos, susikaupimo ir mei
lės tyloje, o pačioj savo giminės 
tirštumoje, tarp įvairių apkal
binėjimų, šmeižtų, pavydo ir 
šiaip visokiausių nuotykių, 
įvykstančių tarp jo giminių, tų 
galilėjiečių, Romos ir Erodo 
priešų, kurie, belaukdami Izra
elio pergalės, eidavo Jeruzalėn 
švęsti savo švenčių.

Ten gyveno ir tie, kurie vėr 
liau, po jo pirmų stebuklų, įti
kinėjo kitus, esą jis nepilno pro
to ir norėjo jį suimti. Jų vardai 
mums žinomi iš Evangelijos:

Judas...” Kiek jis buvo jiems 
panašus ir- neišsiskyrė iš kitų 
savo amžiaus yafkųy
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KALĖDOS
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Medžiai liūdni ir
Graudųjį liūdesį
Prarastą vasarą, 
Prarastą saulę ir 

, ★
Bet iš tolimos šiaurės atlėkęs 
Atsimuša vėjas
Į dieviškojo Kūdikio šypsnį — 
Atlyžta gražiai sušvelnėjęs.

be lapų 
gieda —

žiedą.

Ir nuo to šypsnio saulėto 
Audros nurimo, ir gėlės, 

i Rodos, seniai jau išmirę
Žydėti vėl kėlės.

Sibiro plotuose
Rusų rašytojas F. Dostojevs

kis pasakoja apie praleistas Ka
lėdas Sibire. Jis buvo nuteistas 
ir deportuotas Sibiran dešijinčiai 
metų. Tuos metus praleido kaip 
pragare. Dostojevskis Sibirą va
dina • “Mirusiųjų miestu”, kur 
laidojami gyvi žmonės.

Tame beviltiškame pragare 
Kalėdos nuskaidrina ir anų ne
laimingųjų gyvenimą bent ke
lioms valandoms. Kristaus Už
gimimo šventėje pasijunta esą 
žmonėmis, tartum nebepasmerk 
ti, neatmesti, bet kaip laisvojo 
pasaulio žmonės meilėje ir ra

mybėje.
Toje džiaugsmo dienoje pra

rastos laisvės prisiminimus, sa
vo šeimos ar vaikelių pasiilgi
mas, suspaudžia kaip replėmis 
išvežtųjų širdis, išspausdamas 
paskutinę ašarą.

di-Keli belaisviai dirbo ir 
džiosios dienos išvakarėse iš 
to, bet nė vienas popiet.

Pasinaudodami suteiktu poil
siu. visi rūpinosi savais reika
lais: ėjo ir grįžo skubėdami, lyg 
laukdami didelių įvykių .Vaka
rop jie rinkosi į pašiuręs neš- 
damiesi įvaikius pirkinius. Ir 
labai sunkiai dirbantieji, ir in
validai jautė pareigą dalį pini
gų išleisti Kūčioms bei Kalė
doms.

Ir šioje Sibiro vergijoje buvo 
jaučiamos Kalėdos, buvo pripa
žinta šventė, kurioje kiekvienas 
yra laisvas nuo darbo ir gauna 
geresnį maistą.

Kiek gražių prisiminimų grį
žo į tų nelaimingųjų sielas! Juk 
Kalėdos buvo švenčiamos nuo 
kūdikystės dienų. Kaip būdavo 
smagu tą dieną praleisti šeimo
je: tai kažkas jaudinančio, kaž
kas švento!

| Niekas tą vakarą nedirbo ir 
nežaidė. Kas būtų drįsęs tai da
ryli? Visi nuėjo anksčiau gulti.

Atėjo rytmetis. Pasigirdo 
būgnų garsai. Įėjęs sargybinis 
palinkėjo visiems “Linksmų Ka
lėdų”. Mandagiai buvo atsakyta 
linkint ir jam to paties.

Visi skubėjo į virtuvę. Pro 
(Nukelta į 6 psl.)
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kaip^ negalėjo jų įtikinti. <“Argi 
čia ne stalius — jie šakė — Ma
rijos sūnus, argi jo broliai (pus- 
bmliai)... neevvena tarp mū
sų?” Šitaip apie jį kalbėjo tie 
apylinkės žmonės, kurių aki
vaizdoj jis užaugo, su kuriais 
žaidė ir kurių įsakymų dar taip 
neseniai klausė; juk jis buvo 
vienas anų dviejų ar trijų mies
telio stalių.

Kaip kitose to paprasto pa
saulio dirbtuvėse, taip ir tame 
staliaus namelyje ateidavo va
karas; durys ir langai iš gatvės 
pusės būdavo uždaromi — tada 
jie trise susėsdavo pirkelėje 
apie stalą su duona: Juozapas, 
Marija ir vaikutis, vardu Jėšua. 
Vėliau, kai Juozapas atsiskyrė 
su šiuo pasauliu, liko tik jie du: 
sūnus ir motina.

Apie ką gi, jie kalbėjosi tarp 
savęs? “Marija dėmėjosi sau vi
sus šituos dalykus ir svarstė 
juos savo širdyje.” Šis tekstas 
paimtas iš šv. Luko, ir /kitas iš 
to paties Evangelisto: “Jo mo
tina laikė visus šituos dalykus 
savo širdyje” įrodo, kad jis (šv. 
Lukas) gavo iš Marijos šias vi
sas žinias, ir kad jos, lyg^ šviesi 
strėlė nušviečia tą nežinomą 
gyvenimą, praleistą trijų, o pas
kui — dviejų toje staliaus dirb
tuvėlėje. Tkriausiai- ši moteris 
nieko negalėjo pamiršti iš jos 
kūne įvykusios paslapties; bet 
metams bėgant • ir Apreiškimo 
Angelo pažadui vis neišsipildant 
kita jos vietoje gal būtų visai 
pamiršusi, kadangi tie pranaša
vimai nesuprantami ir bauginą.

Gabrielis buvo sakęs: “Štai, 
tu pradėsi savo įsčioje, pagim
dysi sūnų ir praminsi jį vardu 
Jėzus. Jis bus didis ir bus vadi
namas Augščiausiojo Sūnumi. 
Viešpats Dievas duos jam jo tė
vo Dovydo sostą: jis karaliaus 
Jokūbo namuose per amžius, ir 
jo karaliavimui nebus galo.”

Kūdikis tapo berniuku, jau
nuoliu, o paskui jau vyru — 
Galilėjos darbininku, užgulusiu 
savo varstotą. Nebuvo jis didis, 
nebuvo vadinamas Augščiausio
jo Sūnumi, neturėjo jokio sosto, 
išskyrus krėslelį prie ugniakuro 
vargingoje virtuvėlėje. Motina 
galėjo suabejoti...' Čia atminti
nas šv. Luko liudijimas: “Mari
ja gi dėmėjosi sau visus šituos 
dalykus ir svarstė juos savo šir
dyje.”

Ji savo širdyje saugojo juos, 
gal net neišduodama savo sū
nui. Pokalbis tarp juodviejų 
sunku įsivaizduoti. Jie kalbėjo 

(Nukelta j € psl.)
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Francisco Zurbaran. Piemenėliai garbina gimusį Kristų. Grenoblio muzėjus, Prancūzija

Kučiu vakaras
Mėnesiena. Kieme šalta, žverb 

la ir tylu. Tik tvora kaikada su
treška nuo šalčio, tai šuo kieme 
suamsi kartą kitą ir vėl nutyla, 
tai sniegas sugurgžda einančiam 
po kojų.

Ar šuo suloja, ar tvora suterš
kina, ar sniegas sugurgžda — 
kiekvienas balsas toli nuskam
ba įšalusioj tylumoje.

Rambio pirkioj buvo niauru 
ir tamsu.

Pas krosnį žibinte rūko skala 
ir leido mirgančią, uksnėtą švie
są. -

Senė Rambienė stovėjo pas 
krosnį, poteriavo ir traukė kriu- 
kaite slizikus, o mažas anūkėlis, 
Vikčiukas, čia pat stovėjo, prisi
laikydamas viena ranka bobutės 
suknelės, kitos pirštus sukimšęs 
bumon ir pasistiepęs žiūrėjo, 
kaip bobutė, traukydama iš kros 
nies. mėtė niekotaitėn karštus 
slizikus.

— Bobule, duok man vieną sli 
ziką, tą mažiuką mažiuką... — 
neiškentęs paprašė anūkas.

— Kad karšti jie, anūkėli: ap
degsi rankeles.

Vaikas paleido sijoną ir užėjo 
iš kito bobulės šono, kur stovėjo 
niekotaitė, ir išsitraukė patikusį 
jam sliziką, bet (asai buvo tik
rai karštas. Vikčiukas, pūsdamas 
jį pilna burna, prispaudė ranko
ve sliziką į pilvą, o kita ranka 
užraitojo marškinių sterblę ir su 
griebė jon savo lobį...

Linksmas, kad gavo sliziką, 
nubėgo j lovą kur sėdėjo motu
tė. Ten pasistiepė ant josios ko
jos plaksno, kurį jąm atkišo mo
tutė, kaip lieptu užkopo ant lo
vos, atsigulė pasiėny, už motu
tės pečių, ir ėmė gardžiai velė
ti sliziką.

Alena. Vikčiuko motutė, sė
dėjo ant lovos ir supę už raikš
čių lopšį. Lūpos krutėjo — ma
tyti, ji meldėsi, poteriaVo. Akys, 
įsmeigtos vienon vieton, lyg ji 
stengėsi toli, kažkur už šaltos 
lygumų bekraštės, pamatyti ka

žinką, buvo užsiašarojusios. Ji 
nieko nei matė, nei girdėjo, kas 
darėsi aplinkui, net kai pravirko 
lopšy vaikas.

— Alena, argi tu nematai, kad 
vaikas nusiklostė?

Alena apklostė vaiką margo
mis palelėmis, antklodėle ir supė 
toliau, bet vaikas nesiliovė ver
kęs.

— Užmik, užmik, vargdienėli 
mano mažas, užmik, našlaitėli, 
prisiverksi, bus dar laiko tėve
lio netekusiam .kol didis užaug
si. — migdė jį graudžiai motu
tė; paskui ji užsigulė ant lopšio 
ir davė jam krūties...

Durys prasivėrė; trobon įrita
vo šalto oro volai, lyg garai ar 
tiršta migla, pakriko pirkioje ir 
pranyko. Lyg debesy įėjo pir-

VINCAS KRĖVĖ

Jis grįžo iš pirties ,kuri buvo 
net pačiam sodžiaus gale, toli 
nuo namų ir kitų ūkio trobesių.

— Ačiū už šilimą, :— prabilo 
įėjęs pirkion.

Jam niekas nieko neatsakė.
Nelinksma buvo, gūdu ir niau 

ru Rambio pirkioje. Gedulą ir 
skausmas skraidė aplinkui, šai
pėsi iš tamsių kampų, šešėliais 
mirgėjo ant sienų...

O kieme buvo šalta, žverbla ir 
tylu; tik tvoros traiškino nuo 
šalčio, bei kur rie kur kartą kitą 
sulojo šuo...

Svyravo durys, ir pirkion įėjo 
senas Rambys. Jisai atsinešė šie
no glėbį ir .padėjo jį ant skobnių. 
Nusirengęs uždegė lėmpą, kuri 
buvo musių trėkte nutrėkta ir 
kabojo ties skobnių viduriu, iš- 

kion piemuo, apsirengęs kaili- taisė šieną, kad visur lygu būtų, 
niais ir giliai ant ausų užsimo- ir užklojo balta paklote. . 
vęs kepurę. (Nukelta į 9 psl.)

Birutė P ū k e 1 e v i či ū t ė

Aš nubarstysiu taką į namus eglišakiais...
Ir šventą Kūčią valgysiu drauge su savo mirusiais.

Sescrys, broliai — pasiklausykit, kaip skamba naktis: 
lyg didžiulis, šarmotas varpas, supdamas tyro sidabro šerdį.

Blykčioja šonais prasilcnkdamos žvaigždės. Žemė ap- 
skriedžia erdvėj savo ratą ir grįžta pasitikti artėjančios saulės.

Maldininkų lazdos pražysta lelijų žiedais. Saldi jų kvap- , 
tis kyla į viršų, lyg smilkalo dūmas.

Viskas parengta vidurnakčio apeigai. Vėjas aptilo ir 
bokštai nulenkė savo viršūnes...

Septynios gentkartės bus apšlakstytos yzopu.
Nes žemei užgimė Kūdikis.

- »-'»
Paklausykit, kaip skamba naktis: skaidria ir aČBgšta 
lyg didžiulė, virpanti styga, ištempta iki skausmo.

Seserys, broliai — užžiebkit septynšakį iškilmės žibin-
tą ir giedokit džiaugsmo psalmę!

Jūsų širdys plazdės, kaip vieversiai balandžio rvtą. Jūsų 
kaktos, bus apjuostos šviesiais lankais, lyg kunigaikščių.

Rarotų žvakės nulašėjo vaško ašarom — — —
Septynias gentkartes nuplaus pralietas kraujas.
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Į At gali rusu pavergtos tautos issilaisvinti?
I “Naujienos” ątsako “taip” —įgalėjo pastudijuoti, jei pergreitl 
parašė tuo klausimu net tris ve- užmiršo, kiek daug tokių nepa- 
damuosiūs, į šį taip opų reikalą sisekusių bandymų bei laikinų vė pro šalį, dargi labiau kajp 
suplakdamos eilę kurių J “laimęįimų” praeity yra buvę, janas^ “garsusis^ žurnalistas”
ryškiausios — sukiki ir išsilab- ............................ .. xx..
vintd (tartum, tai būtų visvien).

ST. BIJŪNAS

menę, kad paremtų, kad būtų 
pajamų. Aišku, salės, muzikos, 
aktorių ir kitos išlaidos yra bū
tinos. Be jų negalima būtų su
ruošti bet kokios pramogas. Jas 
turi kas nors sumokėti. Organi
zacija nori papildyti ir savo apy-

Lietuvių šeštadieninės mokvk- los parengime susirenka pilna salė lietuviško jaunimo. Jis vi- ~ sas aktyvus: scenoje — jie visi ten būtų; ir salėje — pagyrimais, plojimu ir visus jaunuo- lišku gyvumu. Tą ir suaugesnį- v skautų bei studentų bendruose L suėjimuose. Jis ten dar aktyvesnis sporte, dainose, šokiuose,' nors jau nepilnas'skaičiumi. Tą skaičiaus dalį nubraukė vietos krašto mokykla, tėvų pagailėtas susisiekimo bilietėlis į lietuviškas pramogas bei tėvų sutaupytas doleris nuo lietuviško jaunimo laikraštėlio ar naujos lietuviškos knygelės. Ar jaunuolis -lė gali mylėti tai, kojis nematė ir nežino? Ne, nes tėvai (tų nubyrėjusių ir nubyrėsiančių) taupo centus nuo savo vaikų ateities sėklų: lietuviškos spaudos, lietuviškų parengimų. Toks tė- /vų nuskriaustas jaunimas susį^ randa šio krašto gatvės spauaą (komikus), artimiausius gatvės beidėjinius draugus ir bręsta dienos malonumų ieškojime bei lenktynėse su doleriu. Tėvai vėliau skundžiasi, kad jie savo vaikų nesuvaldo, nesupranta ir būna apleidžiami. Jie' sutaupė centus nuo savo vaikų ateities auklėjimo...Lietuviškų organizacijų netrūksta, o gal jų net ir per daug. Jei: žmonės, dirbantieji' šiose organizacijose, sutilptų bent į pusę to skaičiaus, tai visų organizacijų veikla žymiai suaktyvėtų, ir tas darbas būtų produk- tingesnis. Žinoma, vadovaujančių skaičius sumažėtų, o turėtų padidėti dirbančiųjų skaičius. Visuose parengimuose, organizacijose matome beveik tuos pa- M čius žmones su mažomis išimtimis'. Tačiau ten beveik visi tik _ suaugusieji - (“seniai”), o jaunimo beveik nėra.< “Gaila, kad mažai matėsi jaunimo (Rengėjai, matyt, -jauni-
- mo ir nelaukė, imdatoi poc$L00
S?,. UŽ įėjmiąJ^^T^’ j^ ’Tai buvo tautos" įvykių dienos .. minėjimas.' Tą pat galima matyti beveik kiekviename minėji-- me, koncerte, bei kituose parengimuose. Jaunimo ten beveik nėra, nes šeimos taupo dolerius. Ir tikrai, kiekvienam savaitga-. liui išleisti 2-3 jaunuolius i pra-- mogą į)0 $1.00 ne kiekviena šei- ... ma yra pajėgi. Be to, dar susisiekimas kaštuoja. O kur dar-.-choro, mokyklos, orkestro bei ... kitų repeticijų išvykos?!- Jau- - nuoliai nėra pajėgūs tiek mokė- ti už pramogas bei tautinių švenčių minėjimus.Tenka pasvarstyti šį klausimą ir iš organizacijų vadovu pusės. Pramogų tikslas: kultūrinis ar. tik pasipelnymas? Žinoma, šiais | ko mūsų tautos ateitį — laikais propaganda yra žymiai mą. Kiekviena lietuviška orga-

' jaunimą matome /ateitininkų, tuštį iždą ar remti specialų rei-

čiau visi rengėjai žino, kad S-

atsižvelgiant į atsilankiusiųjų 
skaičių. Čia skiriasi tik pajamų 
klausimas.

Aš manau, gal ir daugelis 
šia mintimi sutiks, kad beveik

ko jau vengrai ir lenkai pasiekė, 
nors tos dvi tautos dar, toli gra
žu, neišsilaisvino, o tik sukilo; 
jų laimėjimai gali būti už- 
.gniaužti po metų, 2-3-5, ar net 
pirmam vėjeliui pūstelėjus 
Kremliuje.

Kad Naujienos nemėgsta bol
ševikų, tai vienas dalykas, bet 
kad jos ^aro pavojingus siūly
mus (ir tai joms įprastu “ne- 
klaidingumu”) nuversti kie
čiausią ir didžiausią pasaulio 
diktatūrą, ir tai plikom kalinių

gūs .plepalai, erziną žmones, tu-

aktyvesnė už prekę. Taip yra ir

lios kultūrinės programas. Pats 
lietuvių susitelkimas pabend
rauti, pasilinksminti kultūrin
gai, jau yra kultūrinė pramoga, 
lietuvių suartėjimas savo tautos 
reikaluose, tarpusavio santykių 
palaikymas. Ką jau ir bekalbėti 
apie tas pramogas, kuriose yra 
specialios kultūrinės prc^rii- 
mos! Jos ypatingai atnaujuia, 
pagyvina tėvynės meilę bei tau
tos vienybę. Tačiau mūsų jauni
mas į ten neįleidžiamas be mo
kesčio — kaip iš kitos valstybės 
įvežama prekė apmuituojamja. 
Turime faktą, kad jaunimas 'Į

Jietindų, šeiriuos rusai trėmė 
pirmiau, &egu padarė jų revo
liucijom*3fcadimąw.

Apie tai plačiai rašoma ir kal- 
bama jau vienuolika metų. De-

išeitų, kad mes ne pirmyn, o at-

riant labai mažą skaičių). Jis 
neišgirsta žodžių bei melodijų 
apie tėvynės gynėjus - karius, 
apie tėvynę, apie visa tai, kas li
ko už vandenyno. Jaunimą 
muituoja, ir salėse lieka tuščių 
vietų. Tos tuščios vietos netei
kia' pelno. Jei tos vietos būtų 
užimtos jaunimo, tai daugiau 
išlaidų taip pat nebūtų.

Įsileiskime jaunimą veltui -r- nemokamai į visus tautiiuų švenčių minėjimus, kultūrinius 
parengimus ir visas kitas lietuviškas pramogas, kurios ruošia
mos be svaigiųjų gėrimų. Juk 
tik jie bus ateityje mūsų pra
mogų nuolatiniai lankytojai ir 
ruošėjai. Jie bus / 
kultūros tęsėjai^ 

^dovšrturifF ' vienas lietuvis jaunuolis-lė yra 
jūsų vaikas tautai, ir duoti jam progos tą tautos gyvenimą pažinti. Tenelieka nė vieno lietuviško skelbimo, kuris skelbtų betkokį kultūrinį parengimą ne- j įvardindamas “Jaunimas lau
kiamas nemokamai”. Jaunimo sąvoka turi būti aiški — tai visas besimokantis jaunimas, Įskaitant ir studentus. Studentai yra užaugę ūgiu, gal ir metais, bet juk jų kišenius yrą tuščias, o jie bet kokios kultūrinės pramogos dar labiau reikalingi negu piniginės paramos.Kiekvienas suaugęs turėtų pasirinkti lankyti tik tų orgarii- zacijų parengimus, kurios palai- jauhi-

gebėjimų”. Tikrai, ne vienas iš 
mūsų pernelyg daug vartojame 
žodinio balasto savo pasisaky
muose, susimaišom sąvokose, 
perdaug sentimentaliai (ne ra- 
cionaliai) perteikiame medžia
gą. Rezultatai tokie, kad juo 
daugiau kalbame, tuo labiau ne- 
beįtikiname ne tik mums sveti
mų amerikiečių, bet ir brolių 
Amerikos lietuvių.

Norint linksniuoti Rusijos tau
tų sukilimą, žodelis “kaikada” 
gal geriausiai tiktų paskui len-

juos ir .pasisektų praplėsti daug 
didesniais laimėjimais," deja, ku
rių pastovumui jokių ateities 
garantijų nesimato. Naujienos

Iš praeito karo užrašų.

Vertė P. BRAKAS

1944 metais, rugpiūčio 24 d.
Priešas banda persikelti per 

Šeinės upę panV>niniais tiltais 
tarp Vernon ir Mantes. Persikė
limas saugojamas nepaliaujamai

nizacija turi skleisti tautiškąsu parengimais: visi — tik kul- aplinką mūsų jaunimui, bet neturimai (taip yra skelbiami), taupyti tai nesurinktų doleriųbet visi taip pat kviečia visuo- pavidale. V. Matis

921 Dundas St W., Toronto

Linksmų Kalėdų ir laimingų 1957 metų visiems lietuviams —'klijentams linki

LINKSMŲ ŠVENČIŲ visiems klijentams linki

ALBERT SAMULEVICZ
ECONOMY FOOD MARKET

1577-9 Dundas Si W., Toronto Tel LE. 3-6398

Sav. F. RICKUS .

Nuoširdžiausi linkėjimai
Šv. Kalėdų ir Naujų 1957 Metų proga 

visiems esamiems ir buvusiems mano parduotuvės 
gerb. pirkėjams

JULIUS MILIUSAS
MONTROSE BUTCHER & GROCERY

1006 Dundas St Wn Toronto

tai sukoncentruotų priešlėktu--

šis skridimus į šį ruožą; Esame 
pribaigti.Šio rytmečio tarnybinis pranešimas į štabą rodo tik ketu- rius lėktuvus tinkamus kautynėms. Dar du su smarkiai sulankstytais šonais yra niekam netinkami. Aš negaliu prisiimti atsakomybės su jais siųsti savo vyrus į kovą.Šeštą valandą esu pašaukiamas prie telefono. Vadovaująs karininkas iš korpo štabo duoda man griežtą įspėjimą:— Šį rytą gavau iš jūsų raportą, kad tik keturi lėktuvai yra tinkami operacijoms. Tuo tarpu sužinojau jus turint šešis lėktuvus tinkamus skridimui. Ar jums protas susimaišė? Nejaugi nematote padėties pavojingu- i mo? Tai yra grynas sabotažas! Tokie dalykai neleistini! Visi turimi lėktuvai privalo skristi. Toks yra įsakymas.Jis maurojo kaip įpykęs jautis. Nuo to laiko, kai esu pabaigęs lakūno apmokymą, niekas nėra man panašių įspėjimų davęs. Aš vos besusivaldžiau. Visas tiesiog degu. Kaip prisiverčiau klausyti tos išsipūtusios beždžionės? Jo net turima užtenkamai nervų mane apkaltinti sabotažu. Bloga darosi pagalvojus apie tuos fotelių strategus ir štabo herojus. Jie mažai ką žino apie mūsų sąlygas ir dar mažiau jomis domisi.

Nusprendžiau paimti'vieną iš 
netinkamų lėktuvų pats, o kitą 
duoti, savo antram numeriui 
viršilai Doring. Pagal įsakymą ’ 
mes turėjome išskristi 8 vai. ir 
virš Soisson susitikti su kitomis 
dviem eskadrilėmis. Tada turė
jau vadovauti visam daliniui

Varikliai užvedami dvi minu
tės prieš nustatytą laiką. Išsiri- 
tame iš maskuotų krūmų ir pa
sisukame prieš vėją. Nebėra 
kieto tako. Priešais vien tik 
minkštas ilgas laukas. Pamažu, 
pamažu greitėdama mano dėžė 
ritasi paskui kitus. Tiktai pa
čiam lauko gale įstengiu ją pa
kelti į orą ir permesti per me
džius.

Viršila Doring neapskaičiuoja 
ir truputį per anksti bando kil
ti. Jis pakimba ore, kairysis 
sparnas nusvyra žemyn ir krin
ta j medžius. Lėktuvą apgaubia 
liepsnos ir lakūnas žūsta. Lie-

Telefoninis įsakymas iš korpo 
štabo yra niekas daugiau kaip 
gryna, beprotybė. Tai žmogžu
dystė.

Iš vadavietės per radiją gau-, 
nu pranešimą, kad kitos eskad-

______  _ ,, > ’'garsusis žurnalistaš’ 
kodeCda^r "kraujuoja ištisos| Monrealio savaitrašty,, kuria- 

, tautos, kodėl Sibire 15 milijonų 
kalinių (Tiek jų ten buvo Stali
nui mirštant. Per visą bolševiz
mo periodą, reikia spėti, dėl augšto mirtingumo, daugiau perėję — milijonų).“Naujienos” Nr. džiaugiasi: “Viena, galimumą įrodė tas faktas, kad ji įvyko? Įvyko Vengrijoje ir Lenkijoje” ... Bet šiandien jau kyla revoliucijos prieš bolševikų tironiją. Ir pasirodo, kad jos yra galimos.” Tai palaidų “he- rezijų” sauja, nei kiek negeriau, kaip garsaus Containemento planuotojo George Kenan plepaluose *— “Amerikai nereikią pridėti nei piršto: pavergtos tautos vienos pačios sumuš rusus.” Tereikią joms skambiai pakalbėti apie laisvę (tam — «r Amerikos Balsas). Stambi, nelogiška ir pavojinga” klaida. Vargu begali būti didesnė! Amerika šitaip sulauks, kad Niujorkas pasidarys greičiau Perl Harbour’u Nr. 2, negu jos didysis priešas bus “sudaužytas iš vidaus” beginklėm vergų, kalinių rankom. Tikrai taip jau yra, kad reikia pirmiau suduoti stiprų, net labai stiprų smūgį iš lauko, o pavergtų tautų sukilimai, rizikuojant net gauti rusų atombombų, paankstinus, tiks tik valymo operacijoms. Gi šiaip jau gręsia fiasco daviniai, kaip visai nesenai Egipto pavyzdys parodė. Nors turima geriausių noru ir būrį smarkių vyrukų, bet duodant jiems vos mūšių išvakarėse ultramodernius ginklus, kurių valdymo technikos jie gi neįgaus per naktį.Taip, čia “N” smarkiai prašo

bus 3 kart apie 45-50274 naiviai revoliucijos

me Trečiasis pasaulio karas... prasiveržė Korėjos - Kinijos pasieny 1950 m. lapkričio vidury. Noras mėgauti savo “gražbylyste” betkuria kaina tautai ne visur gali būti pateisintas. Jokiu būdu neleistinas pigių pliauškalų kimšimas, kai pirmaeiliai ar net žūtbūtiniai tautos reikalai atsistoja dienotvarkėje.“N” galima teisinti, kad tai susidarė iš “gerų norų”, kaipjaa- sąmoniškas, ilgai, slėptas tulžies išliejimas. Turint galvoj vien ultimatumų' priiminėjimo spe- ,cus, tokią tulžį ftiri labai didelis skaičius Amerikos lietuvių, tartum čia visa tauta būta kalta. Be to, “N” neatsilaikė. Airių įtaka Čikagoje labai didelė. Gi airiai netiki, kad nėra galima sukilti. Ir tai jie patys “gerai žiną”, nes Tų ZVz milijonų tauta vien savo jėgom išsikovojusi laisvę iš 50 milijonų britų, faktiškai, girdi, tuo pačiu prieš save turėdama 500 milijonų (visą britų imperiją). Deja, čia užmiršta, kad anglai neturi Sibiro, be to, civilizuota, demokratinė tauta, kai lietuviai turi vergauti bolševizmui: niekšybių ir banditizmo diktatūrai, kur apgaulė yra — ne privilegija ,o prievolė, norint išlikti gyvam.Be to, tie trys “N” vedamieji leido sau į margą košę sumaišyti evoliucijos ir revoliucijos sąvokas, proteguojant neva, revoliucinę evoliuciją (kuri taip tėra galima, kaip “šlapia ugnis”, ar “degąs vanduo”).Mes trokštume labai,' kad apsiriktume, kad būtų teisios “N” su jų tirada: “Bet šiandien jau kyla revoliucijos prieš bolševikų tiraniją ir pasirodo, kad jos yra galimos.” Tada jos savo for-
Iki paskutiniorilės negali pakilti, nes jų aerodromai bombarduojami. Įsakoma skristi vieniems.Į šiaurę nuo Soissons yra mažas Tergnier ^miestelis. Tai didelis geležinkelio mazgas prie tos 

vietos, kur Soųlme kanalas įsįlie-
atstumo. Virs šios vietos pirmojo naikintuvų sparno trečioji eskadrilė kovoja paskutinę kovą su amerikiečiais virš prancūzų teritorijos. .■ jČia mus pasitiko daugiau kaip šešiasdešimt Thunderbolts ir Mustangs tipo amerikoniškų naikintuvų. Negali būti nė kalbos apie ištrūkimą. Tai yra pabaiga. Nieko man neliko daugiau kaip tik duoti įsakymą kovai. Tuo mes galėjome sau suteikti šiokią tokią moralinę pergalę. Kitaip sakant, kad ir kokios priešo jėgos; mes puolame.Vadovietė darSzis bando duoti nurodymus. Išjungiu radijo. Tegul eina sau į peklą su savo nurodymais.j Lėktuvas nebeįstengia pakilti virš 10.000 pėdų. Matau, kad tai jo paskutinė kova, nes, be to, neturi greičio ir yra labai nevikrus.Kova nesitęsia ilgai. Viršila Wagner numušamas pirmiausiai. Jis neišsigelbsti — sudega su lėktuvu.Tuoj matau kitą lėktuvą degant, ir Freigang iššoka. Po kelių minučių ir jo kaimynas liepsnodamas krenta žemyn.Belieka tik mano palydovas Ickes ir aš. Mums nėra išsigelbėjimo. Jei jau galas, tai noriu atiduoti savo-^yvybę kaip galima brangiau. Jei galėčiau smogti su lėktuvu įpankį ir jį pasiimti kartu!...Iš visų pusių mus siekia ku- lipkų pėdsakai. Kaip akmenų kruša jos. sminga į lėktuvą. Dar

daugiau nustoju greičio. Ickes neatsilieka. Suku kaip galima ankstesnius 'ratus. Mustangas prikimba prie uodegos. Neįstengiu nukratyti. Lėktuvas nenori klausyti, lyg jaustųsi per daug pavargęs skristi. Dar daugiau . jčųĮipkų/jsmįnga į lięmęnį užpa- ^If^mančr ^jųvosl • ■Su paskutiniu variklio pasispardymu patraukiu lėktuvą augštyn,. pasiverčiu ant šono ir uždarau kurą. Mustangas nenu- matė šio manevro. Iš inercijos jis prašauna'pro mane ir dabar yra priekyje manęs ir truputį žemiau. Aiškiai matau lakūno veidą, kai jis pasuka galvą, norėdamas pamatyti, kur esu. Jis bando pasprukti smigdamas. Per vėlu. Jis mano rankose. Jei nepaisisekš nušauti, kirsiu su visu lėktuvu. Jaučiuosi šaltai. Vienintelė mintis pas mane, ir tai pirmą kartą mano gyvenime — didžiulė, priešo neapykanta. Troškimas jį sunaikinti.Atstumas greitai mažėja. Jau tik kelios pėdos vienas nuo kito. Mano šūviai smenga į jo liemenį. Taikau pilotą, sprogsta į liepsnas, žemyn kartu.Aštrus smūgis nuo mo. Mano lėktuvo sparnas' sulinksta ir Per sekundės dalelę atmetu dangtį ir iššoku. Kartu su vėju grybštelia staigi liepsna ir greičiau pajuntu, kaip Messerschmitt ir Mustang yra sulieti į vieną didžiulį ugnies kamuolį. Tuojau mano parašiutas išsiskleidžia. Už šešių - aštuonių šimtų pėdų ir truputį augščiau yra kitas parašiutas. Ickes.Aplink ir viršui amerikonai dunda maišydamiesi kaip pamišę. Tiktai po kelių minučių da- siproti, kad jau nė vieno Messer schmitt'nebeliko ore.(Bus daugiau) -

VariklisVažiuosimatsitrenki- dešinysis atsiskiria.

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

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos 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

čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados

EM. 4-1633

mulę, jei tokią turi, tepaleidžia | savuosius parsidavėlius — jie 
per Voice of America: kelis gi ” ' * •• • *kartus sukilti? Kiek kartų dera pakartoti, jei pirmoji revoliucija būtų užgniaužta? Ar iš Sibiro grįžę kaliniai — gyvieji lavonai turi prievolę įsijungti, ar tikslu daryti priešui sabotažą iš pasalų, kur visai nekalti žmonės gali būti įtariami ir nubausti, ar apsiriboti tik ekonominiu boikotu ir kaip tada priešintis baudžiamom ekspedicijom? Negi “N” naiviai mano, kad okupantas nepasiųs tokių? Be to1 ,ar rusas, visai prie sienos prispirtas, nepanaudos H & Atombombų, kurių savo priešams atsargoje atrodo, turi ne taip jau mažai. Pagaliau, ką gi gali 2 milijonų tauta, kurios ¥4 jau Sibire, kai reikalas eina apie pasaulį užkariauti pasirengusio milžino-des- poto “pažabojimą”, ar net sunaikinimą, kai mes ir savo viduje negalėjom nuversti silpnos diktatūros, nors yra buvę keli bandymai sukilti? Ką jau besakyti apie Rusiją, kur 1937 m. R. Armijos sukilimas — didelis ir geria organizuotas — nepavyko, perpintoj .šnipų ir agentų tinklo Rusijoj, vos išvakarėse buvo atidengtas ir sulaužytas, 5000 aųgštųjų karininkų užmokėjo galvom, imtinai su maršalu Tu- :hačevskiu—“raud. Napoleonu”.Amerika, tačiau, vis dar nieko nepasimoko ir šiandien naiviai pasidžiaugia — va studentai Maskvoje nebesišypso, merginų būrelis jau rodo gatvėse rūgščias minas, žodžiu, mūsų Voice of America išaugins-ne- oasitenkinimą Rusijoje, visai užmiršdami, kad vos vakar girdėjo Chruščevo raportą suvažiavimui: pas mus nieko nesudaro daugumos norai ar nuotaikos—užteko vieno balso Kremliuje, kad diktuotų 6 milijonų kompartiją, • gi ši keliaklupsčiaudama diktavo 300 milijonų vergų, deja, taip per 27 metus. . Be užsienio paramos rusų tauta niekados nenuvers “proletarų” diktatūros, nors šiandien grupė pakeičia Staliną ir greičiau gali susipešti, bet kas iš to. Ji pasikartos 1953 m. Berijos nuvertimo istorija, jokių pėdsakų nepalikdama, kad vėl viskas pasikartotų iš naujo.Mums, lietuviams, mažai, x silpnai tautai, bene geriau taur pyti jėgąs^Afstatymui kiekvie? nas žmogus bus reikalingas. Tuščia svajoti nuvertimo priešo “sunaikinimo” projektus, kurie gali vesti tik tartum į savižudybę, kai daug didesnės galybės to nepadaro.Nuraminti ir “sutvarkyti”

labiausiai pavojingi tautai, kai 
pasišoksta perdaug uoliai tar
nauti okupantui — tėra pats 
augščiausias pogrindinės resią- 
tencijos uždavinys ir toks yra 
savaime suprantamas, nebe tik 
pateisinamas.

Po liūdnų praeities bandymų, 
kainavusių 45 milijonus Sibiro 
kalinių, Lenkijos ir Vengrijos

daugiau pasisekimo, vargu ar 
tiks pavyzdžiu kitoms tautoms. 
Juk sakoma, nėra taisyklės be 
išimties ir — išimtys negriauna bendros taisyklės. Viena, juk lenkai yra 25 milijonų tauta, tokią visvien neišveš į Sibirą, kad ir daugiau maištautų. Be to, prisigrobusi Vokietijos žemių net ligi Berlyno, bijodama šios keršto, ji pasidarė natūraliu Rusijos sąjungininku, ką puikiai supranta Kremlius ir gali kiek duoti pigių nuolaidų, toleruojant nedidelį pasišiaušimą. Lenkai, be abejo, irgi žinos savo ribas. Kai Hitleris, sakoma, 3 milijonus lenkų vien * Aušvico konclagery sunaikino, Lenkija nieko sau tuo neišsikovojo, net jei būtų ir patrigubinę aukas, kol iš lauko priešas nesunaikino Hitlerio imperijos.Kai dėl vengrų, užteks bent prisiminti, kad jie, kaip ir suomiai, priklauso geltonųjų mongolų rasei, kuri, jei ir nevisada didvyriškumu, tai bent jau kar- žygiškumu, mokėjimu pasišvęsti toli pralenkia baltąją, sulep- šėjusią rasę (iš kurios kiek daugiau prasikiša tik germanų tautos). Šalia ugro-finų dar eina totoriai,, turkai (abeji viduram- . žiais * buvo ginklu sukūrę didžiausias imperijas pasaulio istorijoje), korėjiečiai, japonai; Bene didesnė išimtis tėra kinai su smulkiais mongoliniais kaimynais, kurie, kaip didelė ir veisli tauta, visvien sudaro pavojų baltojo pasaulio ateičiai.Kalbant dėl vengrų laimėjimų, “N” neturėjo kantrumo palaukti pabaigos, gi — “Negirk pradžią, girk pabaigą” — sako sena išmintis.Ir Hitleriui gerai pradėti visada pasisekdavo, bet kas iš to, kai pabaigoje jis išėjo didžiausiu Vokietijos sunaikintoju, ko pasėkoje trečdalis tautos, dar tebesėdi bolševikų vergijoje. Mū-tautoms, neturinčioms lango į Vakarus (Baltijos pajūrys vargu ar tokiu laikytinas) daug sunkiau sukilti, negu Vengrijai, kuri gi turi sieną su laisva Austrija ir su pusiau laisva Jugoslavija. ' ■ '

Jūsų naujojo krašto balsas

DIENRAŠTYJE

THE GLOBE AND MAIL

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

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

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

KANADOS TAUTINIS LAIKRAŠTIS

Pranešame lietuvių visuomenei, kad per

i

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

jau galite siųsti savo sudarytus apdraustus
RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

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

Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.

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

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.
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Baigiantis metams, ne tik or-į žeminti ar prikaišioti. Tegu 
* ganizacijos, įstaigos; bet ir šiaip Plieka grynai privatine sriti 

asmenys mėgsta sumesti vieną 
kitą skaitlinę ir suvesti galimai 
tikslesnį įvairių reikalų balan
są, kuris kiekvienam leidžia su
sidaryti vieną ar kitą išvadą. Ir 
mes šį kartą ryžomės tokios rū
šies apžvalgai. Gal ji- bus ir skai
tytojams įdomi

Pateikiamoji lentelė imta iš 
savųjų tautiečių gyvenimo, vie
name pramoniniame JAV mies
te. Žinios jokiu būdu neturi tiks 
lo nei ką nors girti, kelti, nei ką

•į kurią brautis nėra nei reik? 
nei, pagaliau, noro.
- Vargu ar turime teisę k 
kam nors viešai išmėtinėti 
versti atgailoti. Žinoma, geri 
ir skaidrūs pavyzdžiai ne tik ] 
moko, bet ir paskatina, tad 
didelės mūsiškių daugumos j 
tik pareiga teikti galimai ger 
nius pavyzdžius, kad juos ] 
sektų ir likusieji. Nuolatir 
burnojimai, barimai, kažin 
padės.
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Šešiolikos metų lietuvaite, gtį 
žūsi iš Sibiro ir priėmusi pirmą 

ją šv. Komuniją.

I RELIGINIAME FU|IUJE
* Šv. Petro ir Povilo bazilikai, 

i nuo jos kertinio akmens padė
jimo 1506 m., sukanka 450 metų. 
Bazilika stovi toje pačioje vie
toje, kur pagal tradiciją buvo 
šv. Petro kapas virš kurio po
piežiaus šv. Silvestro laikais ba
ziliką pastatė imperatorius Kon
stantinas, vietoje dar pop. Ana- 
kleto pastatytos koplyčios.

Konstantino bazilika stovėjp 
iki XVI a. ir kai dabartinės pro
jektą paruošė didysis renesanso 
architektas Bramąnte, senoji 
grėsė sugriūti Dabartinės sta
tyba užtruko 120 metų ir buvo 
pašventinta tik 1626 m. lapkri
čio 18 d. Jos aikštę supantį ba
rokinė kolonada pastatyta XVII 
ą. vidury.

nigų. žurnalistas A Wenger ap
rašinėdamas savo įspūdžius mi
ni, kad dabar Sov. Sąjungoj esą 
apie.50 mil. tikinčių ortodoksų, 
80 jų vyskupijų, 20.000 parapijų, 

seminarijos — Maskvoj, Le-

KANADOS MINISTERIS PIRMININKAS

JLf eveik du tūkstančius metų Taikos Kunigaikščio gi- a 
mimo diena krikščioniškame pasaulyje švenčiama įt 

senų ir jaunų, turtingų ir vargšų, laisvų ir prispaustųjų, «
Kai, ruošiamės šių metų Kalėdų šventėms mūsų & 

džiugesys yrą temdomas užuojautos tiems, kurių viltys * jį 
gyventi laisvame ir laimingame pasaulyje buvo negai- £

ke, Saratove, Stavropoly — ir 
dvi akademijos Maskvoj ir Le
ningrade. Maskvos seminarija ir 
akademija esančios Zagorske, 70 
km, už Maskvos, garsiajame šv. 
Sergijus vieųų^yoek- 
me 1340 m. Ten esą 20Q-250 se
minaristų, kurie mokomi ir iš- 
laikomi nemokamai, dargi gau
na šiokias takias stipendijas 150 
-250 pagal pažangumą moksle. 
Studijų sistema esanti panaši L, 
vąistyb. universitetų. Profeso
riai, seminaristai ir kt., neiš
skiriant nė parapijų kunigų, yra 
išlaikomi Maskvos pątrijarko, 
pas kurį suplaukia tikinčiųjų 
aukos. Kasmet parengiama 200 
naujų kunigų.

* Lenkijos vyskupų gan. laiš
ką paskelbė “katalikų - progre- 
sistų” laikraštis “Slowo Pow- 
szechne”. Jame vyskupai pa
smerkia negimusių gyvybių žu
dymą, skatina kelti ūkinę kraš
to gerovę, padidinti darbininkų 
algas, kad jie galėtų išlaikyti sa
vo šeimas. Taip pat jie paliečia 
jaunimo nusikaltimus, ištvirki
mą ir girtavimą. Tie pavojai 
gresią visam kraštui.

* Norvegijos parlamentas at
šaukė draudimą įsileisti jėzui
tus, 111 balsų prieš-31. 1814 m. 
konstitucijoj buvo uždrausta įsi
leisti žydus ir jėzuitus. Žydai 
pradėta įsileisti nuo~1851 m.* Pa
staraisiais metais norvegų spau
doj pasirodė vedamųjų ir šiaip 
laiškų, reikalaujančių atšaukti 
nustatus prieš jėzuitus kaip ne
suderinamus su JT žmogaus tei
sių deklaracija. Šiam reikalavi
mui priešinosi tik kraštutiniai 
protestantai ir vienas jų vysku
pas iš esamų 6.

* Kilnojamą koplyčią Pijus 
XII pasiuntė Austrijon vengrų 
pabėgėliams. Joje įrengtas alto
rius, garsiakalbiai ir palapinė, 
kurioje gali tilpti 300 asmenų. 
Ši koplyčia — sunkvežimis lan
ko pabėgėlių stovyklas. Ją ap
tarnauja vengrų kunigai.

* Kolegija “Russicum” Ro
moje turi 25. stud. Jos rektorius 
T. Horacek, neseniai lankęsis 
JAV, pareiškė, kad jų tarpe esąs

jiems jėgų ir viltį šviesesnių ateities Kalėdų.
Ištikima Kalėdų dvasiai, Kanada atvėrė savo du

ris, <o kanadiečiai savo širdis persekiojamiems ir bena- 
niams.. Mes sveikiname tuos vyrus ir moteris, kurie pa-

kylančios tautos gerbūvio dalininkais.
Tegu šios Kalėdos jums ir jūsų namams atneša 

Taiką ir Laimę.
ordinaro pavaduotoju'rytų apei
gų tikinčiųjų reikalams paskir
tas Pittsburgh© unitų egzarchas 
M. Elko. Vyr. kapelionu ir ordi
naru yra kardinolas Fr. Spell
man.
. * Sov. Sąjungoj lankėsi pran
cūzų grupė, kurioj buvo ir ku-
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įdomu patir- 
'• ti, kaip šios žinios buvo, gautos. 

Teko naudotis keliais būdais. 
Dalį skaičių radaus sekant perio 
dinę spaudą. Kitą dalį įvairiom 
progom teko sužinoti iš pačių 
asmenų.

Kad vaizdas būtų pilnesnis, 
galima būtų tarti, jog 3 pirmo-, 
sios šeimos gyvena savo nuosa- 
vuose namuose, t.y. moka už 
juos kas mėnesį. A. ir B. žmo
nos dirba ir jų algos čia neįskai
tytos. D. yra nevedęs ir nuomo- 

. ja kambarį su visu išlaikymu. B. 
ir C. iš kiekvienos algos kiek
vieną kartą įdeda į banką tam 
tikrą sumą. Gi A. ir D. tą įsten
gia tik labai išimtinais atvejais. 
Šiaip, lietuviškąjame organizą-. 
ciniame gyvenime gyviausiai 
reiškiasi D., toliau sektų A., ma
žiausiai B. ir C. Be to, vidutiniš
kai žvelgiant, į lietuviškus pa
rengimus dažniausiai atsilanko 
D. Kiti žymiai rečiau matomi.

Čia netektų aiškinti ar visi jie 
pagal savo pajamas skiria pa
kankamai lėšų bendriems rei
kalams. Tai, kaip minėta, kiek
vieno asmeniškas dalykas, bet 
su- didžiu pasitenkinimu galima

• 3
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pabrėžti, jog iš čia minėtųjų, 
kurie turi vaikus, stengiasi juos 
labai gražiai auklėti pirmoje ei
lėje lietuviškoje nuotaikoje ir 
dvasioje. Tam reikalui šeimose 
yra išlaikoma ir būtina atmos
fera. Į tai, galima būtų žvelgti 
kaip į dalyką žymiai vertingesnį 
už pinigą. Be to, tai duoda vil
čių, kad ir sekančioji karta dar 
tęs lietuviškuosius papročius, 
tradicijas ir neužmirš lietuvišk- 
jo gyvenimo būdo.
. Tiesa, iš šių kelių pavyzdžių 
nėra drąsu ryžtis rimtesniems 
sprendimams, bet jie vis dėlto 
šį bei tą parodo. Aišku, būtų 
įdomu sekti, kaip toji pati len
telė atrodytų kitų, t.y. 1957 m. 
pabaigoje. Norėtųsi, kad išlaidų 
balansas lietuviškųjų reikalų 
naudai žymiai pasunkėtų, bet 
bet tai jau priklauso nuo mūsų. 
_Kas žino, gal būtų galima 
džiaugtis, jei jis išliktų bent to
je pačioje vietoje?

- Al. Gimantas.

Varšuva. — Lenkijos liejyk
lų ministeris ir kuro tvarkymo 
komisaras yra Kiejstut Žemaj- 
tis. Labai lietuviškai skamba.

Kaip gyvena darbo jauninas?
“Tiesos” korespondentė Koro- 

liova priekaištauja dėl netiku
sio jaunimo auklėjimo. Ji prisi
mena neseną žinutę, kad “Vil
niaus, šiluminės elektrocentralės 
jaunųjų darbininkų grupė” nu
teista už apiplėšimą Vingio par
ke. Kas esąs kaltas, kad “jaunie
ji kvalifikuoti darbininkai ėmė 
plėšikauti?” Nuteistieji — Skas- 
kevičius, Stasiulevičius, devy
niolikametis Kalininas buvę 
geri darbininkai i? gerai uždirb
davę. Bet jie neturėję padorių 
gyvenimo sąlygų: “Montuotojų 
bendrabučiai ankšti, purvini, 
šalti, nesutvarkyti. Čia nei nu
siprausti žmoniškai, nei pailsėti 
knygą skaitydamas arba žaisda
mas stalo žaidimus bei kalbėda
masis su draugais. Nejauku ben
drabuty. Iš jo jaunimas bėgo 
kur nors kitur, kad tik laiką 

.praleistų, o grįždavo' vien mie
goti”. Jokių pramogų, klubo, pa
skaitų, net kino ten nesą.

Jaunimui neorganizuojama 
nieko. Jaunuoliai randą užeigų, 
kur ruošiamos išgertuvės, šo-

kiai, azartiniai lošimai Iš vienos 
tokios landynės, dar šeiminin
ko pakurstyti, Skaskevičius, 
Stasiulevičius ir Kalininas su 
“eile kitų jaunų darbininkų” iš
ėję į parką, kur pradėję kabi
nėtis prie praeivių ir baigę nu
sikaltimų. Blogiausia - esą, kad 
dėl to įvykio ne visi jaudinusi. 
Pasak komjaunimo organizaci
jos sekr..Kopčionovo, “O kas to
kio iš esmės atsitiko?”... Na, 
prikrėtę juokų komjaunuoliai... 
Didelio čia daikto?” Jaunimu 
niekas nesirūpiną. ŠEC direkto
rius Markinas žinąs biaurias jų 
gyvenimo sąlygas, ir net artė
jant žiemai niekam neateiną į 
galvą mintis parengti patalpą, 
kur jie galėtų apšilti, kur galė
tų pailsėti po, darbo.

Budapeštas. — Sovietų kariai 
čia apiplėšė ir vieną diplomati
nę atstovybę, tai Egipto. Kai at
stovas pareiškė dėl to protestą, 
jam buvo . grąžinta1' tik. dalis 
pagrobtų dalykų. Kitko nebesu- 
radę. < .

BREWERY LIMITED

Kalėdinius 
sveikinimus Jums 

visiems siunčia 
O’Keefe

ir visi 
čia dirbantieji

NftUJO KARO GRĖSMĖJE
Staigiai keičiasi' šaltojo karo 

temperatūra. Tik atgaliop žvelg
dami, pastebime, kaip pavojin
gai arti- buvo priartėjęs trečiasis 
pasaulinis karas. Vengrijos ir. 
Egipto įvykiams užklupus, nie
kas savęs neberamino įprastiniu 
posakiu, girdi, “karas nėra ne
išvengiamas”. Iš- tų palengvėji
mo atodūsių, kuriuos girdėjo
me Vakaruose, įtampai atslūgus, 
galima spręsti, kad į pasaulinio 
konflikto pavojų žiūrėta labai 
rimtai. Gi baimė, sakoma, yra 
išminties pradžia. Reikia tikė
tis, jog dabar pavergtųjų tautų 
atstovai nebebus vadinami ne
pataisomais pesimistais už tai, 
kad nesiliovė aiškinę apie nuo
latinę sovietinio komunizmo 
grėsmę pasaulio taikai.

Klaidinga dilema
Padaugėjus kalboms apie ka

rą, daugėja ir svarstymų apie 
ateities karo ginklus1 bei kovos 
būdus. Joks normalus žmogus 
negali lengva širdimi sutikti su 
atominio karo baisumąis. Todėl 
nenuostabu, kad masinio sunai-XVQ.V4. J --------v---------- T--------- J , -.v’

vienas buy. raud. armijos lakūr kinimo grėsmė paralizuoja ne

kelti neramumų židinius. Kari
niui sluogsniai šias priemones 
jau įvertino ir jomis planuoja. 
Jokia moderni kariuomenė ne
apsieina be psichologinio, sub- 
versyvinio bei partizaninio — 
PSP — karo ginklų. Išvystyti 
naujieji atominiai, biologiniai ir 
cheminiai — ABC — ginklai tu
ri tokią milžinišką naikinančią 
galią, .kad jie nebetinka karo 
reikalams: jais galima viską su
naikinti, tik negalima laimėt 
karo! To pasėkoje darosi neįma
noma visa ligšiolinė karo tech
nika, būtent, tiesioginis vienos 
karo galybės žygis prieš kitą. 
Dėl tos pačios priežasties išky
la nepaprasta PSP ginklų reikš
mė. Jų paskirtis — pamažu, bet 
sistemingai silpninti priešą iš 
vidaus, visų pirma ūkinėmis ir 
politinėmis priemonėmis, neuž
sitraukiant priešo atsakymo ma
siniais ginklais. Šiaip rasime ga
lima sakyti, kad trečiasis pasau
linis karas jau vyksta. Deja, ten
ka su apgailestavimu pripažin
ti, kad iki šiol komunistai^šiame 
kare pirmavo ir tinkamai var
tojo PSP ginklus. Vakarai tuo

nai buvęs įšventintas kunigu 
buvęs sovietų karininkas, tarna
vęs gen. Žukovo armijoj. Kole
gijos auklėtiniai, tapę kunigais, 
kol kas negali vykti Rusijon. Jie 
dirba Paryžiuje, Sao Paulo ir kt. 
vietovėse su rusu išeiviais.

* Juri Rastvorov, buvęs so
vietų MVD pulk. Įeit, ir 1954 m. 
pabėgęs iš tarnybos Tokijo at
stovybėj, JAV senato komisijai, 
vadovaujamai R. Morris, R. pa
reiškė, kad 1943 m. gen. majoras 
G. G. Karpov buvo paskirtas 
slaptosios policijos religinio sky 
riaus viršininku ir pavestas su- 
komunistinti ortodoksų bažny
čią. Jis pasirinkęs sau patiki
mus kandidatus ir pasiuntęs į 
seminarijas,.kurių du vėliau ta
po net vyskupais. Ratsvorovo 
tvirtinimu, sovietų parinktieji 
kandidatai buvę MVD pareigū
nai. Jis pats būdamas Tokijo 
1946 m. bandęs drauge su kitais 
agentais paveikti vietinius orto
doksus, kad sutiktų priimti du 
dvasininkus iš Maskvos, bet tai 
nepavykę.

atsakingus valstybių vadus. 
Akivaizdoje žiauraus pasirinki
mo tarp atominio karo ir “tai
kos betkokia kaina” linkstama į 
pastarąjį sprendimą. Ir vargiai 
ką galima būtų prikišti tokiam 
pasirinkimui, jeigu pats klausi
mo pastatymas savyje nebūtų 
kladingas. Iš tikrųjų yra didelė 

•klaida manyti, kad stovim prieš 
dilemą arba — arba: arba rizi
kuoti atominio karo visuotinu 
sunaikinimu arba žengti iš kapi
tuliacijos į kapituliaciją palaips* 
niui, bet tikro pralaimėjimo ke
liu.

PSP karas
Galima pagrįstai kaltinti Va

karų spaudą, o ypač politikus, 
kad jie šiuo klausimu pakanka
mai neapšvietė viešosios nuo
monės. Nereikia užmiršti, kad 
praėjusio karo metu sėkmingai 
panaudotos naujos priemonės 
turi nepaprastos reikšmės. Tai 

—penktoji kolona, sabotažas, 
partizanai, politinis - psicholo
ginis karas, kurių paskirtis de

moralizuoti priešą, jo viduje su-

Liet, švietimo D-ja Vokietijoje
Prieš porą savaičių “Dirva” 

savo visu mėnesiu pavėluotai 
kor espondenci j ai iš Vokieti j os 
Kr. Tarybos suvažiavimo užrašė 
dviprasmišką antraštę, kad jis 
atmetęs Tėvo Bernatonio siū
lymą, o tekste trumpai prisimi
nė, kad T. Bernatonis, Vasario 
16 gimnazijos kuratorijos var
du pasiūlęs projektą naujos gim 
nazijai globoti draugijos, per 
kurią, girdi, norima siekti kaž
kokių neaiškių tikslų. Suvažia
vimas siūlymą atmetęs.

Lapkričio 25 d. pasirodęs JAV 
Diet. Bendruomenės biuletenis 
tuo reikalu pateikia smulkesnių 
žinių. •

Vasario 16 gimnazijos kura
torijos pirmininkas M. Bajori
nas dar vasarą JAV LB CValdy- 
bai prisiuntęs susipažinti mini
mos draugijos įstatų projektą. 
Pagal projektą draugija per
imanti gimnaziją ir kt. švietimo 
įstaigas Vokietijoje. Jos steigė
jais laikomi liet, katalikų ir 
evangelikų sielovados tarnybos 
Vokietijoje, Vokietijos LB, BAL 
Fas, JAV, LB, JAV ir Kanados 
gimnazijos rėmėjų būrelių sam
būriai ir visų kraštų LB. JAV 
LB CValdyba principe projek
tui pritarė ir savo įgaliotiniu 
šiam reikale išrinko dr. A Da
mijonaitį, gyvenantį Hanau, Vo
kietijoje.

lio 27 d. pačioje gimnazijoje bu
vo sušauktas tuo reikalu posė-

pirm. kan. Končius, BALFo įga
liotinis Vokietijoje Iz. Rugie
nius, D. Brit. LB pirm. M. Ba- 
jorinas, Liet. Kat. Sielovados 
direktorius T. Bernatonis, gim
nazijos dir. dr. VI. Literskis, tė
vų komiteto narys V. Vasiliaus-

mijonaitis.
Kadangi neatvyko Vok. LB 

Kr. Valdybos atstovas, tai nieko 
konkretaus nebuvo nutarta. Po 
posėdžio gimnazijos kuratorijos 
pirm. M. Bajorinas parašė Vok. 
LB Kr. Valdybai raštą, kuriame 
pranešė ,kad susirinkimas pasi
sakė už sudarymą gimnazijai 
valdyti ir išlaikyti platesnės or
ganizacijos, kuri apimtų visą or
ganizuotą pasaulio lietuvių vi
suomenę, kad tuo būdu būtų pa
siekta didesnio pasaulio lietuviu 
pasitikėjimo bei pritarimo, kad 
būtų galima sutelkti daugiau lė
šų gimnazijai išlaikyti ir kad 
gimnazija būtų išjungta iš sro
vinių ginčų. ‘ i "

Tokioje padėtyje šis klapsi
mas tuo tarpu ir tebestovi. Vok. 
Kr. Valdyba, kuri skaitoma ofi
ciali gimnazijos laikytoja, ku
ratorijos pastangas ignoruoja.

tekis konfliktas gali turėti labai

ypač dabar apgailėtinas, kai są
ryšyje su Lenkijos ir Vengrijos 
įvykiais Sov. S-ga pirmą sykį 
po šio karo atsidūrė defenzy- 
voje.

Sovietai pasiruošę
Ligi šiol sovietų vykdomas 

puolimas rėmėsi komunistų par
tijos ir “taikos šalininkų” penk
tosiomis kolonomis,, o taip pat 
vietinio pobūdžio konfliktais. 
Tačiau jie yra pasiruošę ir par
tizanų karui. Jie gerai išstudi-_ 
javo ne tik savo pačių, bet ir 
kitų kraštų — Prancūzijos, Ju
goslavijos, Graikijos, Lenkijos 
— partizaninio karo patirtis. So
vietų karo vadai gerai nusivo
kia, kad naujo karo atveju At
lanto pakto karinės pajėgos mė
gins plačiu mastu pasinaudoti 
sovietų pavergtų .kraštų tauti
niais išsilaisvinimo sąjūdžiais. 
Ir tam jie pasiruošė.

Konievo armija
Dar 1950 m. maršalas Konie- 

vas tekreipė sovietų armijos šta
bo dėmesį į tai, kad karo atve
ju sovietų priešakiniai daliniai 
dėl partizanų veikimo gali atsi
durti panašioje padėtyje, kaip 
praeitame kare vokiečiai. Visas 
užnugaris gali lengvai pakliūti į 
sukilusių tautų rankas. Taip 
pat sukiltų ir visi priverčiamojo 
darbo stovyklų kaliniai, kurie 
betkokiomis priemonėmis kovo
tų už savo laisvę.

1953 m. vasario mėn. politbiu- 
ras pakvietė marš. Konievą iš
dėstyti savo planus tuo reikalu 
ir jam pavedė išdirbti Sov. 
S-gos vidaus fronto strategiją 
bei taktiką. Jam pavesta derinti 
prosovietinių “taikos šalininkų” 
veiklą užsienyje. Satelitiniuose 
kraštuose sudaryta atskira ka
riuomenė, esanti MVD žinioje, 
kurios karininkai ir puskarinin
kiai yra išėję specialią “vidaus 
fronto” mokyklą.

Konievui duota teisė savo ži
nioje turėti specialius dalinius, 
kurie gali būti naudojami nepri 
klausomai nuo reguliarios ka
riuomenės. Juos sudaro motori
zuoti artilerijos vienetai, žval
gybinė aviacija ir parašiutinin
kai. Todėl jie yra labai judrūs 
ir gali būti greitai panaudoti 
betkur prieš sukilėlius.

Sabotažui ir agitacijai išveng
ti prie kiekvienos sovietų karo 
bazės, ginklų sandėlių, darbo ir 
apmokymo stovyklų sudarytos 
5-8 kip spinduliu “apsaugos juos 
tos”. Visos šios priemonės laiko
mos paslaptyje net nuo vieti
nės valdžios organų .



“MANO GIMTINĖS” KONKURSAS 
j Kaip jau buvo skelbta spau- 

doje dar gegužės mėnesį, kele
tas asmenų S. M. V. per Kana-

■ d08 Kultūros Fondą paskyrė do
vaną $150 lituanistinių mokyk
lų mokiniams savo gimtinės pa-

* vaizdavimo konkursui - Prime-
; ■ name jo taisykles (žr. “TŽ” š.m.

gegužės 24 d. nr.). t
Konkurse gali dalyvauti visų 

lituanistinių pradžios mokyklų, 
aiigštesniųjų kursų bei lietuvi^ 

-kojų Vasario 16 ir Saleziečių 
gimnarijų mokiniai.

• Gimtinės pavaizdavimui gali-
’ ma naudoti dainas ir lietuvių
• Jpoetų eilėraščius bei kitą lietu- 
. vių literatūrą. .

Rašinys gali būti paįvairintas 
piešiniais, fotografijomis ir įvai 

; riomis citatohmis.
Rašinys turi būti rašytas ran-

• ka ir nemažiau kaip 8-10 psl.
Konkurso dalyviai baigia sa- 

į vo darbą iki 1957 m. vasario 16 
\ dienos. . . s

Lituanistinių mokyklų vado
vybė išrenka dū geriausius dar
bus ir persiunčia savo krašto lie
tuvių bendruomenės ' Švietimo 
skyriui—Kultūros Fondui. Krašl

' Dr. M. Arštikaitytė.Toronto, Ont.
Vietoj kalėdinių sveikinimų pinigus paaukoju Vasario 16 Dienos Vardo Gimnazijai.

DAINŲ ŠVENTĖS PELNAS PASKIRSTYTAS

i

’ Ruošiant Dainų Šventę Čika- ’ goję buvo imtasi didelės rizi-—-kos. Numatomos išlaidos ir nebuvimas tikrus-garantijos dėl jų padengimo kėlė pagrįstą rūpes-°ti rengėjams. Išėjo viskas puir . kiaušiai. Dainų šventė tiek kul- ' tūriniu tiek finansiniu atžvilgiu* pasisekė ir iš to susidarė šven- tės komitetui antrasis rūpestis,~~dėl kurio galvos skausmas ilgiau užsitęs. Tai taip vadinamo dainų šventės “grobio - pelno” pa-* sidalinimas. Surinkta virš $22 ‘ tūkstančių aukų forma fr už bi- ‘ lietus-.. Apmokėjus visas išlaidasir dalį chorų kelionių^ sąskaitų,’ kasoje liko $7.652,24. Nežinau ar 
t tai galima būtų pavadinti pelnu j ar tik pinigais sulaikytais xju(>■ chorų kelionės išlaidų, bet giė* liko kasoje. Nežinau, kokio prin- ? „ęipo buvo laikomasi apmokant* kelionės išlaidas. Bet žinoma, 4-_jog chorams buvo duodama pusė jų kelionės išlaidų. Nemanau, | į kad kas nors iš choristų dėl to■ protestuotų,, tik žinau^_jog kitoms dainų šventėms jų bus sun kiau gauti. Choristas mokinosi visą žiemą. Vargo atsisakęs sa-vq laisvalaikio, vargo kelionėje ankeįų paaiškėjo, jog niekas ne- ir-scenoj ir dar uz tai turėjo is protestuoja dėl nepadengimo

»

r

savo kišenės primokėti po dvy-• lika - keturiolika dolerių. Žino- i ma, jeigu mieli choristai iki sekančio karto apie tai pamirš,' bus gražu iš jų pusės...Gruodžio 8 d. įvyko bendras posėdis, kuriame dalyvavo Dainų šventės komitetas ir Lietuvių Bendruomenės Čikagos apy- gardos valdyba. Mat, jau prade-• dant Dainų šventės orgahizavi- ’ mą buvo nutarta, jog pelno ar• nuostolio klausimus spręs šios ‘ dvi institucijos. Po ilgų ir ne- ■ malonių ginčų pelnas paskirs-• tytas šitaip:' Būsimos dainų šventės organizavimui ___ ___ $2.500Žurnalo “Muzikos Ži-• nios” gaidoms ..............' Dainų leidimui jaunimo‘ reikalams . ....................... ...- Muzik. premijoms ........• Bendr. Čikagos ’ apyl.• valdybai ................................• Tautinių šokių festiv. ..
1.5001.0001.0001.000500

tų lietuvių bendruomenės švie
timo skyriai — Kultūros Fondai 
išrenka po du geriausius darbus 
ir prisiunčia Kanados Kultūros 
Fondui “Mano gimtinė” Konkur

Canada, ne vėliau 1967 m. kovo 
mėn. 16 d. z

Kanados Kultūros Fondo “Ma 
no gimtinės” konkurso komisija 
išrenka geriausius darbus Ir ski
ria premijas: I-ji premija $160, 
antroji $50.

Konkurso dalyviai sutinka, 
kad jų premijuoti darbai bus 
spausdinami lietuvių perijodi- 
nėje spaudoje. Kiti konkurso 
darbai bus grąžinti konkurso 
dalyviams.

Kiekvieno krašto
Fondai prašomi paskatinti litu
anistinių mokyklų vadovybes, 
kad jos paragintų savo mokslei
vius šiame konkurse dalyvauti 
ir skirti papildomas dovanas už 
geresnius rašinius.

Konkurso komisijos sudėtis 
bus paskelbta 1957 m. sausio 
mėnesį.

* KLB Kultūros Fondo 
Švietimo skyrius.

Kultūros

Bendr. kult, reikalams 250 Kultūros Fondui -—. $152.24 Kaikurios sumos bus išmokamos tuojau, kitoms palikta globa. Globėjais pakviesti: Bajer- čius, Blinstrubas, Kreivėnas, Kudirka ir Radzius. Ar šie atstovai pasiliks nuolatiniais globėjais, dar neaišku, nes jų paskirtis yra tirti šį reikalą.Prieš pat posėdį privačios iniciatyvos buvo imtasi patyrinėti lietuviškosios visuomenės nuomonę dėl šių pinigų padalinimo. Sulaukta iš visų Amerikos ir Ka nados apylinkių net 24 atsakymai raštu. Tik dešimts iš jų laikė, jog truputį reikėtų skirti lietuvių bendruomenei. Savaime suprantama, jog LB reikia pini
gų, bet ar iš chorams nesumokėtų sąskaitų, klausimas ginčytinas .Choristai gal nieko prieš neturėtų, jeigu šie pinigai būtų skiriami muzikiniams reikalams. Jie muziką myli ir jai aukojasi, dėl jos važiavo ir vargo. Dėl jos ir pinigų paaukotų. Bet Bendruomenės, ypač svetimos, parėmimas, kitas klausimas. Kiekvienas choras turi savą bendruomenę ir ją remia. Iš 
kelionių išlaidų chorams. Gal būt todėl, kad tikėjosi, jog pelnas bus skiriamas tik muzikos reikalams. 23 balsai pasisakė už “Muzikos Žinių” žurnalo parėmimą. Įdomu, kad visa eilė muzikų pasisakė prieš premijų tei- Daugelis maloniau lauktų ne kimą už naujas kompozicijas, premijų, bet užsakymų. Deja, pelno skirstytojai iš to nepadarė jokių išvadų. . ■ 'Muzikų buvo siūlyta:Angliškai leidžiamo žurnalo "Lituanus” vieną numerį prašyti skirti muzikos reikalams ir jį iš šio pelno išleisti.2. Skirti $1.000 ir prašyti, kad prof. K .V. Banaitis parašytų liaudies temomis rinkinėlį fortepijonui besimokinančiam jaunimui. Reikalas labai aktualus, nes neturim'tos _ rūšies literatū- foR3. Įkurti stipendijų fondą jau-
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JV epriklausomybe^ alku riant
Po pamaldų valsčiaus savi

valdybė sušaukė ugniagesių sa
lėje valsčiaus vytų susirinkimą. 
Belaukiant pradžios, prieina 
prie manęs rusų karininko dra
bužiuose' (žinoma be ženklų) 
taip pat jaunas vyras ir kviečia

Tamsta čia kalbesį? — klausia 
maną^Įpfr tai patvirtinus, jis 
tęsia toliau: “Gal tamsta čia vie
tos reikalų nežinai, tai būk at
sargus. Čia yra daug komunis
tų”, — perspėja jis mane ir pats 
eina į šalį. Tai buvo karininkas 
J. Giedraitis, vėliau pulkinin
kas, dabar hamiltonietis.

Ką reikėjo daryti ir ką galima 
buvo daryti?

Bolševikus pažinojau iš Rusi
jos. Pažinojau iš pačios blogo
sios pusės. Tai buvo brutalumo, 
jėgos, smurto atstovai. Jie nesi
varžė niekuo., Tiesa, jei jiems 
buvo nenaudinga, tai buvo ir ne 
reikalingai Kas galėjo pasitar
nauti jų tikslams, tas ir buvo ge
ra. Propagandai ir agitacijai ti
ko viskas.

Taigi ir čia laukiau visko. Tuo 
labiau, kad aš jų visai nepažino
jau. Nežinojau ar jie yra buvę 
Rusijoj, ar tik čia susiagitavę. 
Bet laiko ir galvoti nebuvo. Žmo 
nės jau rinkosi. Valsčiaus savi
valdybės atstovai buvo visa vie
tinė valdžia. Milicijos nebuvo. 
Tvarką dar palaikė vokiečiai. O 
jiems tada lietuviški reikalai 
nerūpėjo.' • .

Valsčiaus viršaitis atidarė su-

nimui. Taikrai stebėtis tenka mūsų kultūrininkais, kurie nemato tokio svarbaus reikalo, kaip paskatinti mūsų jaunimą siekti Lietuvai garbės muzikinėje srityje. Senajai kartai nyks tant, nesimato prieauglio. Be mūsų paskatinimo ir paramos to prieauglio ir neturėsime. Kodėl nepasistengti šį jaunimą išlaikyti saviems reikalams. Pora atstovų kėlė šį reikalą posėdy, bet daugumos buvo nustelbti. Gaila-.4. Išleisti ar _ multiplikuoti stambių instrumentalinių kūrinių, kad svetimtaučiai galėtų jais gėrėtis.5. jRemti- pastangas suruošti
lietuviškos simfoninės - muzikos 
koncertus. ?.Kaip’ ten bebūtų, ..šiame. reikale, kur' buvo sprendžiami- tik lietuviškos muzikos reikalai, patiems muzikams ir jų pasiūlymams visuomenininkai skyrė labai mažai reikšmės. Nedidelis _ , e .lietuvių kompozitorių būrelis ir t.y. už valstybės kūrimąsi ir už lietuvių muzikologija beveik ne savanorių šaukimą. Kada aš jam turi besimokančio prieauglio, 'šimtai besimokančių jaunuolių neturi lietuviškos fortepijonui literatūros, visai apleisti mūsų instrumentinės muzikos reika-Žinoma, šiomis keliomis pastabomis nenoriu mažinti tų organų nuopelnų Dainų šventę ruošiant. Be šio komiteto nebūtume turėję tos didingos dainos demonstracijos. Tilę gaila, kad nebeįstengta nueiti iki galo. Pra dėjus šūkiu viskas muzikai, reikėjo juo ir baigti.

V- Verikaitis.
Geologai Lietuvoje sakosi ištyrę,. jog Lietuvos pietvakarinėje dalyje galimi naftos - dujų tel kiniai. Geologijos mineralogijos mokslų kandidatas A. Vala nustatęs, kad Palangoje turėtų būti Druskininkų 'kurorto vandenų tipo mineralinių vandenų.Tuo atveju būtų galima žymiai išplėsti Palangos pajūryje esančią klimatologinę gydyklą.

Cow

GERK

Jūs. pažinsite ikirtumą 
' net putos skaesnės.
Jūs pajusite artumą.
Coke suteikiaryvumą, 

' pakilimą.

(Pabaiga)

sirinkimą, pristatė mane kaip 
valdžios iš Kauno atstovą ir pats 
nuo scenos pasišalino. Aš pasi
likau vienas prieš minią.

Kalbėjau kaip visada. Žino
ma, šiandien atrodo, tai turėjo 
būti prasta kalba. Ką toks jau
nas vyras gali daug gero pasa
kyti? Bet reikalas buvo aiškus, 
visiems suprantamas: reikia 
kurti Lietuvos kariuomenę ir 
vyrai raginami stoti savanoriais. 
Kalbėti niekas netrukdė.

Baigus kalbėti paprastai sek
davo paklausimai. Žmonėms 
daug kas nebuvo aišku. Jie iš 
“valdžios atstovo” tikėjosi iš
girsti atsakymus į visus klausi
mus. Jis privalo viską žinoti. 
Kokia kitaip bus valdžia ir koks 
jos atstovas.

Taigi pakelia ranką žmogelis 
ir klausia:

“Ar galiima paklausti?”
“Žinoma”, — šaltai atsakiau,“Žinoma”, nors karšta darosi prisiminus Giedraičio perspėjimą. Na, manau, sau, — prasidės.“Bet.ar... už paklausimą... neareštuosi?” — klausia vėl tas pats..Man ir akyse šviesiau pasidarė. Ir visa situacija iškart paaiškėjo. “Valdžios atstovas” su kariška kepure ir atsipūtusia para- beliaus makštimi tada buvo didelė. naujiena. Vadinasi, buvo padarytas reikalingas įspūdis. Magiškas žodis buvo ir “valdžia”. Aš pasijaučiau padėties viešpats. Jeigu jau patys komunistai bijosi ir viešai prisipažįsta, tai ką kalbėti apie padorų kaimo lietuvį, kuris visuomet gerbė valdžią.Skubėjau užtikrinti, kad mes turime žodžio laisvę ir už jokius paklausimus areštų nebus. Sekė' klausimai, sekė atsakymai. Ir viskas gerai pasibaigė. O valsčiaus raštinėje užsirašė keliolika vyrų tuoj pat vykti savanoriais.Tai buvo pirmas susidūrimas su Vilkaviškio komunistais ir pasibaigė labai gerai.Didesnis susirėmimas buvo su bolševikais Alksninių valsčiuje, kur pirmą kartą teko pamatyti a.a. Vosylių. Teko mitinguoti lauke nuo valsčiaus viršaičio gonkelių. Viršaitis, paprastai ^atidaręs sušįrįn^imą, nerdavo į minią, o man^ tėkdavo viferiam susirinkimą tvarkyti. Pradėjus bolševikams aktyviau reikštis išsirinkom susirinkimo pirmininku p. Vosylių tada dar kaime gyvenusį. Iš karto teko pajusti, kad tai “mūsų” žmogus, 

pasiūliau tvarkyti susirinkimą/ jis-atsakė, kad tegul jį siūlo vietiniai, — bus daugiau pasitikėjimo.Čia teko atsakinėti į daug klausimų. Daugiausiai jie sukosi apie būsimą Lietuvos valstybinę santvarką ir socialinius, o ypač žemės reikalus. “Valdžios atstovas” negalėjo pasakyti “aš nežinau”. Reikėjo duoti, vienokį ar kitokį atsakymą, pridedant, kad visi klausimai bus išspręsti St. Seimo, kurį rinks visa tauta. Šitoks atsakymas patenkindavo visus. Demokratiškas tvarkymasis imponuodavo ir bolše- vikėliai netekdavo pagrindo. Jie turėdavo sutikti su tokiuo sprendimu.Vilkaviškio apskrityje buvo daug dvarų, taigi'daūg kumečių, buvo ir šiaip bežemių, nors buvo' ir stiprių ūkininkų, susipratusių tautiškai, kur fe p neblogai orientavosi bendroje padėtyje. Žemės klausimu bent aš užėmiau liniją, kurią skelbė krikš-
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čionys demokratai — dvarai bus 
dalinami, žemė bus .duodama 
nuosavybėn, kariai - savanoriai 
gaus pirmoj eilėj. Komunistai 
sutikdavo su dvanį nusavinimu, 
bet žemės nenorėjo dalinti,'ne
norėjo duoti nuosavybėn. Žmo
nėms mano atsakymai patikda
vo ir bolševikai turėjo trauktis, 
nes su minia reikėjo skaitytis.

Dideliausias susidūrimas bu
vo Gižuose. Tai buvo apie vasa
rio vidurį. ' Gižai buvo garsūs 
savo bolševikais. Ten gyveno 
kažkoks senas komunistas. Ste- 
paitis ir Lingis. Tuo laiku Spau
dos Biuras prisiuntė į Vilkaviš
kį ir antrą instruktorių, dabar
tinį inž. Joną Augustaitį, tada 
jauną studentą. Pasijutau tvir
čiau. i

Ir štai vienos mokyklos patalpose įvyksta mitingas. Ateina ir bolševikai. Prasideda ne tik paklausimai, bet ir diskusijos. Jie, matyti, jau “valdžios atstovų” nebijo — turi praktikos iš kitų valsčių. Kalba drąsiai ir pagal savo programą. Mitingas užsitęsia apie 4 valandas. Buvo paliesta viskas — ir praeitis, ir ateitis. Ir politika, ir ekonomika, ir religija ir kariuomenė. Ir vistik po 4 vai. daug kartų kalbėjimo mūsų oponentai, buvo priversti padaryti kaip ir viso mitingo išvadą, kad “mes lietuviai turim sukurti- savo valstybę, o paskiau susitvarkysim taip, kaip mes norėsim... Kad sukurti savo valstybę, reikia ją apginti nuo svetimųjų. Todėl ir kariuomenė reikalinga...” Mes skaitėme, kad tai buvo didelis mūsų laimėjimas. Bolševikai pripažino viešai reikalą kurti Lietuvos kariuomenę ir siųsti j on savanorius. Mūsų tikslas buvo pasiektas. Ką jiems pasakė Maskvoj treniruoti bolševikai, sužinoti neteko. Už tokį nacionalinį nukrypimą, be abejo, jie turėjo gauti pylos., Ir šičia vienas iš svarbiausių ginčų objektų buvo lietuviška žemė. Ir vėl pakartota, kas buvo ir kitur sakyta — dvarai dalinami, žemė duodania nuosavybėn, ir pirmoj eilėj aprūpinami savanoriai. Tai buvo priimtiniausia, suprantamiausia ir mieliausia programa, kuri vėliau ir įvykdyta: Antra mintis jau tada stipriai mūsų akcentuotą, tai St. Seimo idėja. Ir ši 'idėja buvo priimama atvirą širdįrhl. Su-^a turėjo skaitytis ir visi bolševikų agentai. Paneigti St. Seimo, bent viešai, jie nedrįso.Bolševikai atviruose ginčuose niekur nepakenkė mūsų darbui, nei tiesioginiam, nei netiesioginiam. Nesutrukdė niekur savanorių stojimo. Jie tada dar viešai neišdrįso tam priešintis. Jie viešai neišdrįso pasisakyti ir prieš Lietuvos valstybę, nei prieš Lietuvos kariuomenės kūrimąsi. Neišdrįso paneigti St. Seimo idėjos, kuri žmonėms iš karto buvo aiški ir būtina.^ Neišdrįso piršti ir savos žemės klausimu programos — kolektyvinių ūkių ar kažkokios kitos komunos. Lietuviškas kaimas priėmė atvirai krikščionių demokratų partijos nutarimą, kuris atitiko daugumos norus.Verbuojant savanorius buvo atliktas ir kitas didžiulės svarbos darbas — stiprinami valstybingumo pamatai. Buvo duota, gal ir netobulai, bet vis tik tam tikra programa, kaip bus su valstybės pagindais, kas bus daroma tos Lietuvos. Buvo duodamas turinys. O tas žmonėms ir buvo svarbu. Jie nors maždaug galėjo nuvokti savo valstybės apmatus ir socialinių reikalų pagrindus.
< J. Matulionis.

i
Ą,A. JONUJRELEI i,

p. ONAI INRELIENhkrai BIEI ir žent
G ; i t i ‘ 4 * m h į

JONUI reiškime nuošį užuojau

KLB to ir Toi Apylink 
>s Fondo jtet ai.

Mielą
NĄ 11* E L IE bvyrui JONUIlNDRELlirus, nuciai užjat ,

TonLietuvių as “Varp

Toronto skalų rėmėju
poni; ONĄ INLIENĘ imą,jos vyrui JQUI INDEI mirus,širdžiai u.jaučia ir kari liūdi

■P '•

Šatrijos čių Tunti 
'.ambyno itų Tuntą 
ikautdmsiti Drau;

Mielainarei O D R E L ]E I, gilaus liūdeio valant mylimo ) neteku nuoširdžią uiojautą rt
I šalpos lė “Daina

Ponia ON AI )REL Iii, vyrui JONU INDRELnirus, nužios užu, jautos reiškia
tos Fond<tovybėš 1 

Torontrius.

Didžiajai lietvybės vei išeivijoj^
ONAI 1NILIENI 'jos vyrui a.a JONUI 1ELEI m užuojaut reiškiame

ILiet. Kalterų D-j<
kėlimo pjos skyri

Toronto Lietvių Namildybos n<
p. O Al INDĖNEI su i, netikėtai mirs jos myli vyrui JI INDRI LEI, didžio skusmo vaij.e nuošii užjauči

5to Liet, k Valdyb

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.

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . •
* Puokftės nuotekoms bet įvairiom* kitoms progoms — 

europietiikome Ir kenediikame stiliuje.
* Jveiriausig rūiių skintos gMs bei vozonel su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokią fifcftrbmig tfevonoms. 

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

Ilgesnis, žemesnis, šauniau atrodantis 1957 m. “Pontiac”, šešių ar astuonių cilinde- 
rių, su 283 HP motoru ir vad. “fuel injection” sistema.. Paveiksle — “Laurentian 
two-door convertible”. ' • '• s

1957 metams General Motors of Canada siūlo naujuosius Cadillac, Buick, Oldsmobile, Pon
tiac ir Chevrolet automobilius. Šiemet stiliaus pakeitimai sensaciški! Ypatingai pakeistas šie
met Pontiac. Vad. “Ramjet fuel injection“ įves ta .pirmą karią auto pramonėje. Ši sistema įves
ta tik Pontiac ir Chevrolet serijoje. pt y-

1957 m. Chevrolet taip pat visiškai nau jas automobilis, daug kuo skiriasi nuo 1956 me
tų modelio: pusantro colio ilgesnis, žemesnis, langai didesni.
a v «------- ----- a------------------- »---------------------------------- ---- --

Išgėrę puikius sko 
Jūs pasijusie maiai 
atsigaivinę

f
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D jis ar galės ? ' Riebi, liesa ir akla
Nusipirkau skaičiavimo ma- Vienas Vokietijos kumgaikš- 

, — pasakoja Jonas. — Jautis kartą susapnavo tris žiurkes:
galėtu skaičiuoti ir- kvailiausias į vieną r

■iiii i—i

V. VASIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

•72 BLOOU ST. W. (prie Ossington) • • TELEF. tE. 1-460^ 
-Didelis pasirinkimus gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

. MOSiTREAL, Que.
i • -Hta--- - * •

; PREL J. BALKONAS MONTREALYJE
Montrealio Šalpos Komitetas, brolių Prūsų kraštą, į mūsų 

atskiriamą Tėvynės dalį. * 
JAV vyriausybė BALFą 

mia ir jam reiškia pasitikėjimą. 
Nuo sekančių metų pradžios, t. 
y. 1957 m., BALFas rūpinsis ir 
latviais bei estais.

Sibire esančių šalpos reikalu 
iki šiol dar nedaug atsiekta. 
CARE skirs 1 
lietuvių šalpai Sibire, bet tik ft

žioplvs.
— Ištiktųjų?! — nusistebi Pet 

ras. — Na, duok pabandyti ar ir 
aš galėsiu...

Teisybė
— Kaip manai, kur aš dabar

ninkę čigonę, kad jam atideng 
tų sapno prasmę.

norėdamas geriau informuoti 
vietos liet visuomenę šalpos 
darbe, pasikvietė į Montreal} 
BALFo vicepirm .prel. J. Bal
koną, kuris gruodžio 9 d. atvy
ko stačiai į šv. Kazimiero para
pijos salę, kur tuo momentu vy
ko bažnyčios kertinio akmens 
šventinimas. Pasibaigus iškil
mingoms pamaldoms ,salėje vy
ko vaišės, jų metu svečias, pre
latas tarė susirinkusiai Montre
alio visuomenei, virš 700, jautrų 
žodį.

Pristatydamas svečią klebo
nas kun. Bobinas pareiškė: “... 

. kalbės BALFo pirmininkas, ma- 
I no geriausias, draugas, prel. Bal- 

kųnas. žinokite, kad nei vienas 
neturite teisės vadintis katali
kai, kuris neaukoja šalpos rei- 
italams”.
‘ Pasveikinęs parapiją ir klebo
ną; prelatas vaizdžiai nupiešė 
Uždavinius, kuriuos atlieka BA 
LFas, bet dar vaizdžiau pabrėžė, 
kas BALFo laukia ateityje: “... 
mes užmiršti pasaulio... bet ne 
turime nusiminti, turime laiky
tis vieningum^. Politinėje kovo
je randame vieningumo. Kartu 
■dirbame visos srovės. Tiek ka-. 
talikai, tiek socialistai ir libe
ralai, ranka rankon einame Tė
vynės vadavimo keliu. !

užima vieną iš svarbiausių uždą-, bo pirmininkas Skinkys, KLT 
vinių. Ir šioje srityje esame vie-'skyr. pirm. A. Navickas, Paukš- 
ningi. Netikėkite tiems, kurie taitis, vėliau klebonas kun. Bo- 
kalba, kad mes nevieningi. Tik i binas ir Gudžiūnas.
Tėvynės išgama šiandien gali; Šiamesusirinkimeperdviva- 
ardyti mūsų vieningumą., O kaip . landas buvo išgvildenti opieji 
katalikai, mes jokiu būdu ne- Į šalpos ir lietuvybės palaikymo 
galime būti tokiais ir tai gerais' klausimai. Šalpos kom. pirm, 
katalikais, jeigu nebūsime gai-' pateikė savo bendro pobūdžio 
lestingi ir duosnūs labdarybei”...

Šiandien Vokietijoje dar yra 
7.000 tautiečių, daugumoje maž- 
lietuvių, iš ių 4.000 be sveikatos. 
Turime rūpintis jais, juos globo- 
tįtįkad išlaikę savo gyvybę, par
neštų lietuvybės žiburį į mūsų

ne— būčiau, jei turėčiau milijoną? — 
[vyrukas klausia savo draugės.

—Žinau, ogi povestuvinėj ke
lionėj, — atsako ji šelmiškai.

Šiurkštokas budinimas
Žmona virtuvėje ruošia pus

ryčius. Staiga miegamajame pa
sigirsta skaudus “Oi!” Po minu-

kui ji jų trijų metų sūnelis .
— Na, daugiau taip nedaryk! 

>— šaukia vyras delną prispau
dęs prie kaktos.
. —Ko nedaryti? — klausia 
Žmona.

— Nesiųsk jo manęs pabudin-. 
ti, kai jis rankoje laiko plaktu-

tuomet, kai ten bus mūsų atsto
vas. O tokį atstovą ten turėti 
mes galime tik tuomet, kai So
vietai su tuo sutiks.

Gimnazijos būrelių išlaiky
mas yra aktualus ir būtinas. 
Gimnazija — mūsų ateitis. BA‘ 
LFas ir čia deda dideles pastan
gas ir pagal išgales, kartais net 
avansuodamas, šelpia gimnaziją.

Bendrai prelato kalba buvo 
taikli, patriotizmu ir humapiz- 
mu persunkta, reiškianti didėlę 
toleranciją visų grupių atžvil
giu. Prelegentas pakeltu tonu, 
karštai susirinkusiems prita
riant, pareiškė: “... akivaizdoje 
esančios padėties .ardyti vieny
be Tėvynės vadavimo darbe ir 
labdarybėje gali tik išdavikas”.

Po prelato kalbos įvyko užda
ras pasitarimas, kuriame daly
vavo dalis šalpos komiteto na- .kartais iš pirmo požiūrio ir ne
rių, apylinkės pirm. L. Balzaras, 'visai aiškią. Dalis vardų yra in-

. ' Nenori vienatvės
— Tai ponia norite skirtis su 

vyru? — klausia advokatas. — 
O kokia gi priežastis?

— Nebegaliu pernešti tos vie
natvės, pone advokate...

m riebioji
tai Jūsų ministeris pir
as, liesoji — Jūsų valdi- 
akloji — tai Jū 
ats, — išaiškino

Bn* Minis
- ■- SAURAZIENČ

Gydytoja ir chirurgė 
308 Rannymede Rd.

V (prie Bhobr St. W.)
Tel. HO. 6-8011 

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

1B52 BLOOR ST- W., TORONTO į
■? /Pacific sustojimas/ 

TN. RO. 8-9779 
-Carte eefeteost 1-4 ir 8.30-8 v.

Dr.WHJUAM J. Z1NCHESIN 
B.A., M.D., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volondos; 10-12 vo», 2- 

4.30 vol. ir 7-9 vol. vok. 
888 BATHURST TMFT 

Toronto.
TelefeMs U. 5-4323 L

žiurkė tai 
mininkas, 
hiai, o 
hybė
Laki fantazija nepanaudojama
' Nepatenkintas svetys pakvie
čia restorano šeimininką.

— Sakyk, tamsta,/ką čia man 
davėte valgyti?

—Tai veršienos kepenis. >
— Mielasis, tamsta čia berei- 

kalo eikvoji laiką.
— Kaip tai?
— Su šitokia lakia fantazija 

Jums čia ne -vieta. Tamsta gale-.

DANTŲ GYDYTOJA 
81 Limmore Crete., Termite 

/prie pot Danforth Ave./ 
Tel. GE. 9f27

Priima. 2-7 vol., šejtpdienniais 9-2

Dide- 
igonė. Dr.J. UR&AITIS

Gydytojas Ir Chirurgas 
1996 DUNDAS ST W.

288 ST. CLAIR AVE. W., 
/prie Spodine Rd./

Dorbo volondos: 10-12 ir 3-7 pp. arte 
pagal susitarimų.

TeL WA. 4-8814 erbe WA. 2-B815

Priima taip, pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

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

tųm parašyti puikiausių romą.-, 
nų!...-

Puikus diagnozas
Gydytoj as apžiūrėjęs pacien

tę sako:
— Man atbodo, kad tamstai. 

nereikia nieko daugiau, kaip tik 
poilsio.

— Bet, daktare, aš jaučiu, kad 
man reikalinga vaistų, — spiria
si pacientė. — Kodėl tamsta ne
pažiūri liežuvio.

t—Ir jam reikia poilsio, po
nia, — atsako gydytojas.

Lietuvio advokato ■ 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

82 RICHMOND ST. WEST
ROOM 503 

/kompos Boy & Richmond/

TELEFONAI:
Jotaigos:
EM. 2-2585. ST. 8-5088.

F L IN FLON
W. A. LENCKI, B.A., L.L.B. j

(C Sc) Daugelio Kanados 
miestų bei miestelių vardai tu
ri kokią nors prasmę... nors

yxico vauavxixxv ncuu. , —---— r~----  —-------- ? : vioai vamu pa 111
Tėvynės vadavime labdarybė J- Kardelis, DLK Vytauto klu-j^ėnų kilmės, pvz. Winnipegas

reiškia purviną vandenį, o To
rontas — susirinkimo vietą. Kai 
kurie miestai pavadinti, istori
nių asmenų vardais: Vancouve- 
ris, Brockville ir kt. Kiti vėl turi 
geografinius pavadinimus: Bal
toji Upė, Ąžuolas, -Ežeras ir t.t. 
Bet viena vietovė turi vardą, 
kurio joks žodynas negali pap
rastai išaiškinti, jeigu nėra ži
noma vietovės istorija. Tai Flin 
'Flon — kasyklų miestas šiauri
nėje Manitoba j e.

Vardas nėra indėniškas. Jo
kio Kanados didvyrio nėra žino
ma šiuo vardu. Vardas taip pat 
nėrė europietiškos kilmės. Flin 
Flon skamba kjek kiniškai,.tą-, 
čiau jis nėra kilęs iš ten.

Flin Flon vardas yra paimtas 
iš vieno romano, spausdinto ano 
meto vieno laikraščio atkarpo
je- . .

1919 m. Thcmas Creighton su 
asmenų. Gal dėl to, jausdamasis būreliu bendradarbių ieškotojų 
apleistas vyresniųjų, jaunimas atrado didelius žemės turtų plo- 
pasidarąs pasyvus. tus toje vietoje, kur dabar stovi

Organizacijos bei sąjūdžiai miestas. Nuobodžias ieškotojo 
dažnai.apsiriboją savo ideologi- dienas jis paįvairindavo skaity
mais ir sroviniais sektoriais, re- damas iš laikraščio atkarpos per 
tais atvejais nueiną į bendrą lie- į spausdintą romanėlį 
tuviškojo darbo barą. Šalpos. be saulės”, kurio pagrindinis 
darbe nesimatą nepriklausomy
bės meto inteligentų ir asmenų 
vadovavusių valstybiniam apa
ratui, išskyrus vieną kita. Džiu- 
ginančiom prošvaistėm pranešė
jas laiko katalikes moteris, L. 
Darb. draugiją (socialdemokr.), 
ateitininkus, Savanorių S-gos 
skyrių, šeštadieninių mokyklų 
mokinius, KLTarybos centrą ir 
kanadišką bei JAV liet, spaudą. 
Visas viltis pranešėjas atrėmė į 
liaudį. Jį.kadaise išlaikiusi tau
tos gyvybę — savąją kalbą ir ti
kėjimą, ji ir dabar neapvilsianti

ŠALPOS KOMITETAS PRANEŠA 
Klontrealio Šalpos Komitetas, 

randa reikalinga painformuoti 
tautiečius šiais reikalais:

1. Drabužių, paklodžių ir kitų 
daiktų persiuntimas į Sovietų 
okupuotus kraštus bei Vokieti
ją, šalpos Kom. Montrealyje 
nėra pakeliamas. Tam trūksta 
lėšų. Bet iš Kanados šie daiktai 
tiek į Lietuvą, tiek i Rusiją bei 
tolimuosius Rytus, kaip išaiš
kinta su BALFo vicepirm. prel. 
Balkūnu, yra lengviau ir pigiau 
pasiunčiami. Smulkesnių infor
macijų šalpos Kom. teiks asme
niškai.

2. Montrealio Šalpos Komite
tas praplečiamas. Pirmieji pra
plėstojo komiteto nariai: šv. Ka
zimiero parapijos atstovė Anelė 
Nomeikienė. Laukiama arti
miausiomis dienomis kitos dide
lės Montrealio liet, organizaci
jos, DLK Vytauto klubo atsto
vo. Sveikiname naujuosius tal
kininkus lietuvybės išlaikymo ir 
labdarybės darbo baruose. ■

3. Tautiečiams, gyvenantiems 
už Montrealio ribų, atsiliepu
siems į mūsų kvietimą aukoti, 
nuoširdžiai dėkojame. Kartu lau 
kiame ir kitus pasekti pirmųjų 
pėdomis.

Aukojo: A. Žilėnas, gyv. P. B.
124 'Coniston, Ont., $5; O. Bie- 
liūnaitė, gyv. Hudson Ave. $5 
Sibire esantiems, LKM D-jos 
Montrealio skyr. $30 vargo mo
kykloms Vokietijoje šelpti; O. 
Bieliūnaitė $5 Vasario 16 gimn.;

1 pranešimą.
Tikrai nuoširdi padėka pri

klauso prelegentui prel. J. Bal- 
kūnui už nuoširdų ir toleran
tiška bei lietuviškai atvirą žo
dį Montrealio lietuviams.

P. Šimelaitis.

primenantis romane aprašytą. 
Tai ir davė mintį.

Pradžioje buvo galvota pava
dinti vietovę Flintabotty Flona- 
tin. Bet tai pasirodė nepraktiš
ka. Tada vardas buvo sutrum
pintas j Flin Flon.

Šiandien mieste yra pagrindi
nė būstinė Hudson Bay Mining 
and Smelting kompanijos, kuri 
valdo vieną iš pasaulyje didžiau 
šių svarbiųjų metalų kasyklų. 
Mieste dabar gyvena 13.000 gy
ventojų, kurie džiaugiasi visais 
reikalingais patogumais ir ge
rais atlyginimais. Kasmet kasyk , 
lose išmokama darbininkams al
gų apie $9.5 milijonų.

Teisininkas » 
Advokatas — Ndtaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuę Roncesval-' 

les), Toronto. J

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

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

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

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesveiles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

Priėmimo volondos: 11-1 vai.
vakarais nuo 6~8 vai. vok.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vol. p.p. 

Kitu laiku pogal susitarimų.

pp.

Dr. K. Žymanfreitė
GYDYTOJA ir CHIRURGĄ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(torp Glodstone ir Rusholme)

- Priima ligonius 
iš anksto susitarus.

Telefonas LE. 4-8851

Dr. John RE KAI
Chirurgas b akušarte /

Dr. Paul REKAI
Vidam ligų tpeciėlint**, 

X RAY (Rentge.ta*)

219 St. Qoir Av*. W„ Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas
> ■ - j

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir , 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

IŠ ŠALPOS KOMITETO PIRMININKO PRANEŠIMO ,
• gruodžio 9 d. susirinkime daly- laimingojo brolio atžvilgiu ga

vau j ant BALFo atstovui prel. J. na šalta. Dauguma, esą, tenkina- 
Balkūnui skaityto A. Šimelaičio: .si $1 auka, parengimuose, kai

... Mūsų kolonija nėra maža. Į norima sukelti lėšų šalpai ar 
Joje veikia net 42 atskiri organi- ; jaunimo vaikiai nesimatą vad. 
zaciniai vienetai, yra įsikūrę 7 
organizacijų centrai Turime

* gausų organizacijų ir visuome
nės rinktų atstovų seimelį, bet 
šalpos komitetą teko organizuo
ti kooptacijos būdu. Į jo sudary
mą atsiliepė tik šios organizaci
jos, prisiųsdamos savo atstovus:

Lietuvių Kat. Moterų D-ja, 
LKJ S-ga “Ateitis”, LA Sąjun
ga, Liet. Liaudininkų Klubas ir 
Liet. D. D-ja (socialdemokratai, 
kuriems ir teko pirmininko vie
ta). Kitos organizaijos, ypač 
jaunimo, kaip skautai ir studen
tija, šiais metais šalpos darban 
aktyviai" neįsijungė. Parapijos, 
bent iki šiai dienai, laikosi ga
na pasyviai.

Techniškoji pusė: miestas su- 
skirstytas, pagal mūsų jėgas, į 
47 rajonus, bet ir juose jaučia
mas trūkumas padėjėjų - aukų 
rinkėjų. Tautiečių laikysena ne / ,

smetonėlės”, vadovaujančiųjų

Miestas
• , -------- -- ----.-------------
veikėjas buvo Joseph Flintabat
ty Flonatin. Knygoje buvo ap
rašoma, kad Mr. Flonatin bu
vęs nusileidęs į vulkano krate
ri. Atradėjo žvalgomoje vieto
vėje taip pat buvo krateris, kiek

Tenka gintis nuo smalsuolių
Edinburgho princas Pilypas 

pakeitė savo kilnojamojo radijo 
.sii/stuvo bangos ilgį. Jis,, mat, 
sužinojo, kad^badijo mėgėjai su
čiupo jo siųstuvo bangą ir klau
sosi jo pasikalbėjimų su kara
liene, kai jis Tišvažiuoja kur au
tomobiliu už miesto.

LIETUVIS BATSIUVIS 
1050 DUNDAS ST. WEST

_ /prie Crawford/
Taiso įy. avalynę naudodamas geriau
sia medžiagą. Darbas garantuotas. 
Vyriiki pusp. ir kulnys — $2.75. 
Seneliams ir kovų invalidams su sa

vo medžiaga, avalynė taisoma 
VELTUI.

Batu taisymo dirbtuvė 
'JULIUS BATAS"

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

TELEVIZIJOS

k Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras .

Jonas J.JustiSyLL.B.
Suite 22, Tunstall Building, 

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

Telefonas: Pacific 4511.

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

taip pat Him u rašalo dėmes. Sutaisau 

Hirusius galus irzpr.adegintus kilimus. 

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST- W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

Sibire, Rusijoje, vargstančių Tėvynėje 
ir tremtyje Vokietijoje.

Daf karta nuoširdus lietuviškos ačiū! 
šimelaitis, ŠK pirmininkas.

Kanados Lietuvių* Tarybos Montrealio 
skyriaus vakarienės gruodžio 1 d. DLK 

Vytauto klube apyskaita
Pajamos:
1. Parduoto prie 

po $1.50 už
2. Boro pajamos

RADIO APARATUS
mus veltui. Dar>a* ir daly* garan
tuoto*.

Skambinti telef. LE. 1-1602.
įėjimo bilietų
.......................... $148.50

131.20
KLT Centro prezidiumas $15 
lietuviams Sibire šelpti.

4. Didėjant skaičiui tautiečių, 
kurie skiria savo auką Sibire 
esantiems tautiečiams, Montre- 3 DUC Vyt k( už g6rimus
alio Šalpos-kom. atidaro prie sa
vo einamosios sąskaitos atskirą 
tam skyrių.; Nuoširdžiai prašo
me tautiečius be-savo metinės 
aukos fondui skirti papildomą 
auką Sibire esantiems tautie
čiams.

Pastaba: Sibire čia minimi 
tautiečai yra laikomi koncent
racijos stovyklose ir yra suras
tas kelias juos sušelpti.

Turima žinių apie 400 tokių 
tautiečių. Kas turėtų kokių nors 
žinių7 prašome būtinai raštu nu
rodyti jų adresus ir kalinio nu
merį. Šimelaitis 

Montrealio ŠK pirm.

Tegul būna mon leisto pareikšti nuo
širdžių padėkų šv. Kazimiero parapijos 
klebonui kyn. Bobinui už:

1. Nuoširdų sutikima leisti BALFo vi- 
cepirm. prel. J. Balkonui parapijos baž
nyčios kertinio akmens Sventinmio iškil
mėse tarti žodj j susirinkusius bendrai
siais lietuvybės ir labdarybės reikalais, 
nors toks kreipimasis gali sumažinti ilgų 
metų ir jtemto dorbo opvoinikovimo 
šventės didingumų.

2. Už priėmimų ir globojimų prele
gentė prel. Jono Bolkūno vaškai veltui.

3. Už pritarimų šv. Kazimeiro parapi
jos atstovo inkorporuoti į Šalpos Komi- 
retg ir pozoog oei paraginimų poropt- 
jiečių fliliou labdarybės darbą atjausti.

šios padėkos eina ne tik iš mūsų šir
dies, bet jos ateina ir iš nelaimingųjų

Viso pajamų $279.70

$45.00 
89.67 
94.41

Išloidos: x
1. Salės nuoma ..... ......................
2. Maisto produktai vakarienei

4. Smulkios išlaidos pagal pa
teiktas sųskaitas

VICTOR ELECTRIC' 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami

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

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

Sov. V. D0NDYS

15.29

■ Viso ijloidų $244.37 
Parengimo pelnos ................ $35.33
A. Navickas, skyriaus pirm.

' L .Guda^ iždin.
Pr. Šimelaitis, sek re t.

Jūros Skautu Tėvų ir Rėmėju f.m. spalio 
10 d. Ville LaSalle Golf & Country Club 
patalpose rengto vakaro Montrealio Jū

ros skautam* paremti apyskaita
Poiomos:
1. UŽ įėjimo bilietus .................. $83.00
2. Loterijos pajamos ................... 67.00

Viso pajamų $150.00

$43.00 
50.00 

3.00

7.15

Išlaidos:
1. Salės nuoma ............................
2. Kapelai "Lituonico" ....... ...
3. "NL" už vakaro skelbimų.
4. Kitos smulkios ill. poqol sq 

skaitos

I < Vfeo Hlaidą $10945 
Liko gryno pelno, kuris įneštos ko- 

son: ............  ...> $45.05
Postottoį c$kęlbdamo$‘ šių opyskaitų 

nuoširdžia? dėkoju visiems atsilankiu
siems, tuom porerškusiems solidarumų 
rengėjoms Ir perėmimų musų jaunimo, 
jūros skautų.

Nuoširdi podėko priklauso visiems ir 
visoms, parengimo metu nuolirdžioi ben
dradarbiavusiems su rengėjais, o ypač 
jums, kurie loterijų parėmėte fantais. 

Negalima pamirkti iJ provincijos at
vykusios p. Mincevičių šeimos ir atve
žusias vertingų fantų, o taip pat p. P. 
Jociaus, už Baltijos krantų gintaro apy
rankės padovanojimų loterijai.

Iždie. ftmeteitis

kainomis.

VEDYBOS
M norite vesti, rąžykite /vokiečių or 
lenkų k/, telefonuokite ar atvykite 
asm en riko i į • .

VEDYBŲ ^WALDP*

Licenced toaster electrician. Į 
251 LAUDER AVENUE 

Telef. LE. 5-7714 i 
Toronto

Informo^jos kasdien rfuo.6-9 vol. v.' 
Atsakymams roStu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. ami., tčrpininkavimos 

ve! f’tf j .
*uiĮi»iaiR

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

sų išduoti kvitai galioja pajamų‘jnok. sumažinimui. '
• Vaistų ir maisto siuntinius -siunčiame tiesiai iš vienos 

valstybės Skandinavijoje tiesiai į Lietuva.
20 svarų cukraus (brutto) .......A. $14.00
20 svarų taukų (bnttto) v....... . $25.00 j

/ (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 KM.

- .iii. ...... ............................. ■ J - - -

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

(torp Glodstone ir Rusholme Rd.)

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

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

kampos Euclid Avė.
Priima vakarais Dogai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrino akis ir pritaiko aklnh^J. 
^reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING1

312 Bathurst St. Telef. EM. 3-8373 
(at Dundas)

Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

345 BLOOR ST. WEST 
(kampos Bloor ir rluron gatvių)

TORONTO

WA. 3-2003

AKIŲ SPECIALISTAS .1

L LUNSKY. R.O.

Priėmimo volondos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vol. vok. (pagol susitorirnq). Pritaiko akinius visiems akių defek- 

tėttrta akių nervus, kurie daž 
nai sukelia grčvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba stovų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1^3924Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniai* 
pagal susitarimą

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

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmodie- ( 
niois, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.J

386 Bathurst St., Toronto , 
» Tel. EM. 4-6515 ■>

GEORGE BEN, BA. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W., Toronto < 
Telefono!: LE. 4-8431 ir LE. 4-8432

DtMESIOl
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

tus, potefonus, visų ooskkčių autame- •

motorus.

technikus patarimus.
Skambinti telaf. LE. 3-1BM 

44 GWYNNE AVt., TORONTO 
■ > , n , m ...... p.. .

. ....................   , i <

Augiausio* rK1« Moterą, M»ikų ir 
vyrų botai normolous dydfio R ptotfi* 

EE—ES
1438 Dunda* St W-TeVMhto

OKULISTĖS
n

Br. BUKOWSKA- 
BEJNAR, R.O.

WIKTORIA 
BUKOWSKA, R.O.

274 RONCESVALLES AVE.
(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.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

SEGUIN
AdvokataiNotarai

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

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-S56L BE. 3-0978

Nauja lietuviška įstaiga
International

įstaigos direktorius
A. LIODŽIUS, 

Advokatas iš .Lietuvos - Trem
tinių ReScalams Teisių

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jū< 
galite sutvarkyti visus savo * 
teisinius ir kitus reikalus.

*



J. BERŽINSKAS

Ont

SIBIRO PLOTUOSE

Tel. LE. 5-1258335 Ronccsvallcs Avė., Toronto

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Hie Toronto-Dominion Bank

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVĖ

Mohawk Furniture

linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Nžiujų Metų

2446 * 48 Danforth Ave^ Toronto, Ont

Possa ii Santo 
Natale Esservi 
Propizio Ed ii 
Nuovo Anno 
Apporiatore Di 
Ogno Felicitia

Linksmų švenčių ir lainlin 
gesnių 1957 metų linkiu 
visiems savo maloniems 

klijentams ir pieteliams

BoHog karacsonyi 
iinnepeket ds egy 

nagyon boldog njevet

Kalėdų švenčių ir Naujųjų 'Metųr'prd ’ga 
savo mieluosius klijentus sveikina

Maglhre 
Weihaaeht 

fraehEchseiind 
das nene Jahr 
voller Glieck

1212 Dundas St, W, 
Toronto, <n»fT . 

Tel LE. 2-9547

Gal ne visiems žinoma, iš kur

Tuokoon 
Joaln Teille lloa 
ja lįsi Viod 
OmĮiiaitli

Oby Bože 
Narodzenie bylo 

dla Was wesole, 
a Nowy Rok peles 

szczįscia

Tariama. Karlings Red

savo mieliems klijentams lihki

Gerbiamus mūsų parduotuvės klijentus'; , 
Kalėdų švenčių ir Nauj ųMetų proga 

nuoširdžiausiai sveikina su geriausiais linkėjimais 
Jums dėkingi • ‘ .

(Atkelta iš 1 psl.) 
aramajiškai, papi-----Į__

HERA eh BAN 
MlNli ERO BĖGIO 

AHOBAfOflMHA 
6HM bam nm 

CPFEE!

CA»W«* S 
BED CAP Al o v U- » e e. B ” x

SAVO DRAUGUS LIETUVIUS 
KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA 

ŠIRDINGAI SVEIKINA

realistinio ‘pagrindo. Miestuose 
toks K. Senelis panaudojamas 
biznio propagandai taip, kad 
pav. tūkstančiams Toronto vai
kų Kalėdų Senelio vardas auto
matiškai primena Eaton’o krau
tuvės vardą...

Toronto lietuvių Maironio var 
do šeštadieninė mokykla sausio 
6 d. rengia mokiniams eglutę, 
kurios programos paskutinis nu
meris 
mis.

(RčomAaid 
joulupūJu ja 

keadl 
uut aa&tat!

Savo mieluosius klijentus šv. Kalėdų ir 
Naujųjų 1957 metų proga sveikinu linkėdamas sėkmės

Uay y°UI 

and
G. Ml KENNEDY

Manager.<• 
Dūhdą$$

Kalėdų Senelis. Angliškai jį čia 
vadina Santa Claus. Tai yra su
trumpinimas iš Saint Nicolaus.

§v. Mikalojus gyveno ni-čipjo 
šimtm. pabaigoje ir IV-to pra
džioje. Jis gimę Pataros mies
telyje, Mažojoje Azijoje. Jaunas 
būdamas neteko savo tėvų. Ne
vertindamas žemiškų turtu, pra
dėjo juos dalinti vargšams. Pa
sakojama, kad vienas neturtin
gas miestelio gyventojas turėjo 
tris dukteris, kurių negalėjo iš
leisti už vyrų, nes merginos ne
turėjo pasogos. Apie tai sužino
jo jaunasis Mikalojus. Vieną 
rytą vargšas miesčionis rado 
kambaryje ant grindų ryšuliu
ką su nemaža pinigų suma, ir 
vyresnioji duktė buvo aprūpin
ta pasoga. Sekančią naktį per 
atvirą langą įkrito antras ryšu
liukas su pinigais. -Laimingas 
tėvas pasiryžo išaiškinti slaptą
jį geradarį- Trečią naktį, jis bu
dėjo prie lango. Apie vidurnak
tį pasigirdo atsargūs žingsniai ir 
netrukus pro langą įkrito ryšu
lėlis su pasoga trečiajai dukrai. 
Tėvas skubiai šoko pro duris ir 
ėmė vytis bėgantį žmogų. Su
gavęs atpažino jaunąjį Mikalo
jų ir su ašaromis akyse dėkojo 
jam už tokią gausią paramą, Ne
trukus visos trys merginos ga
vo tinkamus vyrus.

Išdalinęs turtus vargšmas, Mi 
kalojus išvyko į Palestiną ap
lankyti šventųjų'vietų. Grįžęs į 
Lyciją, netrukus buvo konsek-

B. O. BRANSTON
Manager

Dundas - Ronccsvallcs Avc.

krūtines. Liko dar vyskupiški 
rūbai, o pakaitalą reikėjo ir 
jiems surasti. Buvo sukurta le
genda, kad Kalėdų- genelis at
vyksta iš tolimos šiatiirės, o ten 
juk- šalta, taigi reikia jį apvilkti 
kailiniais ir šiltomis kailinėmis 
kelnėmis. Iš vyskupo’ kostiumo 
belik tik ... raudona spalva. Ka
lėdų Senelis liko neaiškus as
muo, neturįs nei istorinio, nei

Uis, kaip Palestiną, tai tik tam, 
kad vienas vyras su moterimi 
keliautų tuo keliu, einančiu iš 
Nazareto Jeruzalėn ir Betlejun, 
ir todėl, kad Mikėjas buvo pra
našavęs: “Tu Betlėjau Efratos, 
nųrs mažiausias esi tarp Judo 
tūkstančių, bet iš tavęs kils yar- 
•ias, kurs valdys mano tautą 
Izraelį.”

Šio darbininko, paprasto sta
liaus senutė motiną žvelgė tam- 
sumon. ieškodama angelų, kurie 
po Apreiškimo dienų buvo pri- 
nildę jos gyvenimą. Juk jie tą 
šventą naktį parodė kelią pie
menims; ir iš tamsios olos gilu
mos, kurioje žmonijos Meilė 
drebėjo nuo šalčio prakartėlėje, 
jie žadėjo taiką geros valios 
žmonėms. Angelas taip pat ap
sireiškė Juozapui sapne, įsaky
damas paimti Kūdikėlį su mo
tina ir bėgti Egiptan nuo Erodo 
pykčio... Bet po sugrįžimo Na- 
zaretan, dangus užsidarė, ir an
gelai nebesirodė.'' . '

Viso to reikėjo, kad Dievo 
Sūnus giliai įaugtų į žmogaus 
kūną. Metai po metų, ir gal sta
liaus motina būtų pradėjusi ti
kėti, jog tik sapnavusi, jei 'ne
būtų pasilikusi nuolatinėj Tėvo 
ir Sūnaus akivaizdoje be palio
vos perkratinėdama savo širdy
je visa tai, kas buvo įvykę.

SENELIS SIMEONAS
Gal tiktai nuo vieno šių įvy

kių ji kartais bandydavo ati
traukti savo mintis. Tai buvo 
žodžiai, ištarti šventykloje, ku
riuos ji bandė kartais pamiršti. 
Keturiasdešimtą dieną po Kūdi
kio gimimo jie buvo sugrįžę Je
ruzalėn priimti palaiminimo ir 
paaukoti Viešpačiui kūdikio, 
kuris priklausė Jam, kaip ir 
kiekvienas pirmagimis, ir turė
jo būti išpirktas už penkis še
kelius.

Senelis Simeonas paėmė Kū
diki ant rankų; staiga, pilnas 
Šventosios Dvasios džiaugsmo, 
tarė: Teleidžia Viešpats dabar 
įam mirti ramybėje, nes jo akys 
regėjo išgelbėjimą, ■ apreikšta 
šviesą tautoms, Izraelio garbę... 
Bet kodėl gi šis senukas staiga 
atsigręžė i Mariją? Kodėl gi 
pranašavo: Tavo širdi pervers 
kalavijas’’?

Nuo to laiko šie žodžiai jai vis 
stovėjo prieš akis; tie žodžiai, 
tas kalavijas. Visa tai buvo <n-

(Atkelta iš T psl.) 
miegamojo kambario langus, 
pusiau ledu ir sniegu prideng
tus, matėsi žybčiojanti tamsoje 
ki®snies liepsnelė.

Kieme, dar prieš aušrą, be
laisviai grūdosi prie virtuvės. 
Seneliai vos paėjo. Tačiau ne
buvo girdėti nei keiksmų, nei 
ginčų. Daugelis ėjo į kitus ba
rakus pasikeisti sveikinimais. 
Atrodė, kad toje Užgimimo die
noje kažkokia giminystė juos 
jungtų.

Išėjau ir aš iš lagerio — sako 
F. Dostojevskis — apsidairyti: 
žvaigždės balavo, rytas aušo. 
Lengvutė šalta migla, kėlėsi nuo

408 Roncesyalles Avė. (kampas Iloward. Pąrl£*- ^vę,) 
Telefonas LE. 5-1944 , Toronto, Ontario

Moteriškų suknelių, kostiumų, paltų .. ; ... 
' ir kit. rūbų' krautuve- •-» ’ • K.

K. Senelis su dovano- 
Tėveliai ir vaikučiai tegul 

nenustemba, pamatę Senelį su 
kitokiu apdaru. Mūsų šeštad. 
mokykla yra krikščioniška. Jo
je dėstoma tikyba tiek katali
kų, tiek evangelikų vąikams. Ko 
dėl mūsų vaikams slėpti tikrą
ją K. Senelio kilmę ,juo labiau, 
kad Senelio istorija nėra kokia 
nors pasaka, 'bet reali ir pilna 
gražiausių pamokymų? Jei 
mums gėda prisipažinti, kad 
pirmasis Kalėdų Senelis buvo 
dvasiškis; tai ar nevertėtų išsi
ginti, kad esame krikščionys?

Mokytojams ir Tėvų Komite
tui susitarus, šį kartą vaikams 
dovanas atneš tas pats gerasis 
senelis, kuris davė pradžią ka
lėdinių dovanų tradicijai — šv. 
Mikalojus. Vaikai susipažins 
nebe su legenda, bet su istoriniu 
asmeniu, geraširdžiu vargšų ir 
vaikų globėju. Daugely kraštų 
K. Senelis težinomas tik šv. Mi
kalojaus vardu ir lanko vaikus 
su dovanomis gruodžio 6 d., t.y. 
Mikalojaus šventės proga.

T. Rafaelis.

Moge Qw 
Kerstfeestvrolijk 

ziįn en Uw 
Nieowjaar 
vol gelak

aramajiškai, paprastučiais eili
nių žmonių žodžiais, išreiškian
čiais kasdieninius daiktus: įran
kius, maistą. Nebuvo žodžių iš
reikšti tam, kas įvyko šioje mo
teriškėje, Šeima tyloje mąstė tą 
paslaptį. Taigi, tų paslapčių ap
mąstymas prasidėjo ten, Naza
reto šešėliuose, kur gyveno 
Trejybė.

Ką gi ta nekalta mergaitė, 
skalbdama prie šaltinio, būtų 
galėjus įtikinti, jog skaistybėje 
pagimdžiusi Mesiją? -O vjsdėlto 
niekas negalėjo atitraukti jos 
minčių nuo šių jos širdie^ turtų: 
angelo pasveikinimo žodžių, iš
tartų pirmą kartą: “Sveika, ma
lonės pilnoji, Viešpats su tavi
mi”; “Pagirta tu tarp moterų” 
— žodžių, kurie bus tariami ne
suskaitomą skaičių kartų per 
amžius. Ši paprastutė, nusižemi
nusi Mergelė Marija žinojo, kąi 
įkvėpia Šventosios Dvasios pra
našavo savo pusseserei Elžbie
tai: “Visos kartos vadins mane 
palaimintąja.”

Po dvidėšimt metų, po. trisde
šimt nejaugi staliaus motina vis 
dar tikėjo, kad visos kartos va
dins ją palaimintąja? Ji, būda
ma su kūdikiu; prisiminė aną 
kelionę kalnuotan kraštan, Ju
do miestan; ji apsilankė pas ku
nigą Zachariją, kurs buvo ne
bylys, ir jo žmoną Elžbietą.. Tuo 
momentu krustelėjo kūdikis jau 
pagyvenusios moters įsčioje ir 
Elžbieta sušuko: “Palaiminta tu 
tarp moterų..

Po dvidešimt metų, ir net po 
trisdešimt, argi ji vis tikėjo 
esanti palaiminta tarp moterų? 
Dar niekas nebuvo įvykę, ir kas 
gi galėjo įvykti šiam darbu ap
sikrovusiam staliui, šiam -jau 
nebe visai jaunam žydui, kurs 
žinojo tiktai kaip obliuoti len
tas, mąstyti šv. Raštą, klausyti 
ir melstis.

Ar buvo likęs nors vienas liu
dininkas, dalyvavęs tą šventą 
naktį Dievo gimime? Kur dingo 
visi tie piemenys? Ir tie išmin
čiai, žvaigždžių stebėtojai, atė
ję net iš užu Mirties jūros pa
garbinti -Kūdikėlio? Tada visa 
pasaulio istorija atrodė besilen
kianti Amžinojo tikslams. Jei, 
Erodo metų-riesorius Augustas 
įsakė surašyti -visą savo impe
riją ir jani -priklausančius kraš-

PETRAS KAIRYS
' " 'Lithuanian Groccęy ‘į
889 Duhdas Street West . Toronto,

žemės, susimaišydama su dū
mais, išsiveržiančiais iš kaminų. 
Dauguma kalinių sveikino mane 
mandagiai, dėkodami už linkė
jimus. Kaikurie visai neatsakė.

Kalėdų dieną visi sočiai pa
valgė, visų veidai buvo links
mesni, rodos, būtų pamiršę sun
kią Sibiro vergiją. Buvo ir pa
juokauta ir padainuota.

Buvęs, nors ir paviršutinis, 
džiaugsmas greit apsiniaukė. 
Kalėdų dienai baigiantis iš nau
jo nasireiškė nerimas, kažkoks 
širdžių slėgimas. Kaikas, prieš 
valandą juokęsis, dabar pasislė
pęs kampe, verkė. Vieni, svy
ruodami, pabalę vaikštinėjo, 
ginčijosi. Kiti nusiminę ieškojo 
patikimesnių draugų, kuriems 
galėtų atverti širdį, išlieti savo 
sielvartą. Visa ta nelaimingoji 
minia, bandžiusi rasti linksmes
nę valandėlę, alpo. Ir ta šventoji 
Kalėdų diena baigėsi kančia!

Kalėdos praėjo. Vergai mie
gojo ant kietų guolių; retkar
čiais miege kalbėjo ir klajojo. 
Ilgai lauktoji šventė prabėgo. 
Rytoj vėl pasmerktojo belaisvio 
gyvenimas, vėl reikia grįžti prie 
sunkiųjų Sibiro darbų!...

T. B. Mikalauskas

Jonas V. MARGIS, Phm.B. 
“MARGIS DRUGS“

J. E. PUNKRIS k J- Ą. KRASĄySKAS
PARKSIDE MEAT MARKET

uai įsmigę jos širdyje. JT žino
jo, kad gali būti sužeista tiktai 
per sūnų, kad visos kančios ir 
džiaugsmai gali ateiti'tik per jį. 
Štai kodėl dar užsilikusi Mari
joje dalelė žmogiškojo silpnumo 
džiaugėsi, galbūt, kad metai 
bėgo ir nieko nebuvo įvykę kas 
pašalintų jų varganos būstinės 
ir kuklaus gyvenimo uždangą. 
Gal ji manė, kad pasaulio išga
nymui tebuvo reikalingas tiktai 
sis būvimas, nežinomas pasau
liui, šis slaptas Dievo pridengi
mas kūnu ir kad jai nereikėjo 
bijoti kitokio kalavijo, kaip tik 
to sopulio būti vienišai tarp vi
sų sutvėrimų ir liudyti tą nęap- 
sakomą meilę.

Vertė stud. J. Staškevičius

LAI 
PRIEKA PILNI 

JŪSŲ 
ZIEMASSVĖTKI 

UN PANaKUMIEM 
BAGATS JAUNAIS 

GADS!

Telefonai: OX. 9-4444 ir OX. 9-W77

Btazsio 
Vmrkc a Veh 
Stastia v Navom

1637 Queen St. W. (prie Roncęsv.alles) ?•, v
Telefonas LE. 3-3556 Toronto, Ont.

$V. MIKALOJUS - KALĖDŲ SENELIS
ruotas Myros vyskupu. Eidamas 
augštas pareigas Mikalojus ir 
toliau liko didelis vargšų drau
gas ir globėjas, ypač padėdamas 
nelaimingiems našlaičiams savo 
dovanomis. >

Mikalojui mirus, žmonės ilgą 
laiką prisimindavo savo didįjį 
geradarį. Artinantis Kalėdų 
šventėms, /mesteltuose ir kai
muose /pasirodydavo vyskupo 
rūbais apsirengęs vyras, dalin
damas dovanas bei pinigus varg
šams ir naslačiams vaikams, o 
vėliau ir visiems vaikams, kaip 
kad anksčiau darydavo šv. Mi
kalojus. Tas malonusis senelis 
ir gavo šv. Mikalojous vardą.

Amžiams bėgant, atsirado vis 
daugiau žmonių, kuriems religi
ja gyvenime nevaidino jokios 
relės. Dar daugiau: visa tai, kas 
priminė Dievą, religinį kultą,ar 
dvasiškius, juos erzino. Taigi ir 
Kalėdų Senelis, pasipuošęs vys
kupo rūbais ir nešiojąs šv. Mi
kalojaus vardą, jiems buvo ne
priimtinas. -Kalėdų Senelio vys
kupiška f mitrą buvo pakeista 
raudona gnomo kepure. Dingo
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KAS NAUJO KANADOJE?‘Virš

Konservtaorių partijos šuva-i seksią kiti tūkstančiai.

niam vienetui

Padėka ir sveikinimai
kenčiančius sunkią tremties da-Baigiantis šiems tremties me-

Vor- "Heikis, K. Lukošius, Z. Juckevičiųs.

BALFo siuntiniai į Lietuvę

vyrui JONUI INDRELEI mirus, z užuojautą reiškia

noširdžią užuojautą reiškia
R. V. Vcrikaičiai.

Pasitarimai
SVEIKINAM

Poniai ONAI INDRELIENEI su šeima

Prakartėlės, eglutės, atvirukai Mielam vyrui ir tėveliui

N. ir V. Kavcckai.

Čepai, Naccvičiai, Zubrickai ir Valiukai.

Poniai ONAI INDRELIENEI ir šeimai,

Kalendrai ir Kazilcvičiai.

TORONTO ŠAULIŲ KLUBAS

Abna> Petras StaniunaL

linki, kad ateinančias šventes švęstumėm Laisvoj 
Nepriklausomoj Lietuvoj.

Poniai ONAI INDRELIENEI ir šeimai, mirus brangiam 
vyrui ir tėvui,

liūdinčioms: žmonai p. ONAI INDRELIENEI ir dukrai 
p. BIRUTEI LINARTIENEI nuoširdžią užuojautą reiš
kiame

poniai ONAI INDRELIENEI su šeima gilią užuojau 
tą reiškia

Pradžios Mo-

Banelių, Mockų, Petraičių ir Petrulių šeimos.

/Tariomo: "MAKGVINES/

Poniai ONAI INDRELIENEI ir šeimai, mirus brangiam 
vyrui ir tėvui

Varšuva. — Lenkijos valdžios 
sferose jaudinamas!, kad į krei
pimąsi susitarti dėl paskolos JA 
V-bės vis nieko neatsako.

ius, v. Korsokos, A. j tams, mes kreipiamės į Jus,
Persunkti gilaus dėkingumo, 

mes tikime ,kad Jūs, Brangūs 
Kanados Lietuviai, ir per sekan
čius metus nepamiršite vargs
tančių brolių ir seserų lietuvių 
Vokietijoje, gerai žinodami, kad 
sušelpdami juos — ligonius, ap
leistuosius ir nelaimingus — Jūs 
sušelpiate Tą, Kuris gimė pra- 
kartėlėje, kad mums paruoštų 
dangų!

Prie Taikos Kūdikio Motinos, 
Ttremtinių Karalienės, kojų mal 
dos dvasioje mes sudėsime Jū
sų troškimus ir ilgesius, prašy
dami Jums šviesios ateities!

Jums Kristuje atsidavęs

Solidarumo mokestį už 1956 
sumokėjo:

Baranaus-
• Beresne-

Alaus pardavinėjimą paleng
vinti prašo Ontario prov. maisto 
gaminių parduotuvės. Jos krei
pėsi į premjerą L. Forst ir alko
holinių gėrimų komisijos pirm. 
W. H. Collings su 100.000 para
šų. Prašytojai pradėjo rinkti 
parašus nuo rugsėjo mėn. Jie 
remiasi Quebeco provincijos 
patyrimu it cituoja (premjerą 
Duplessis, esą Quebeco prov. 
girtavimas sumažėjęs, kai alus 
pradėtas pardavinėti maisto 
krautuvėse.

Standartinis vaistų siuntinys
1. Aspirin, 100 tablečių,
2. Multibiontfa, 2x100 tablečių, 

(įvairūs vitaminai) ,
3. Rimifon, 500 tablečių, 

(džiovos gydymo trijų mė
nesių kursui),

4. Dolviran, 2x20 tablečių, 
(nuo. reumatizmo, karščiavi
mo, skausmų),

5. Codein Hydrochl. (tab.0,02)
20 . tablečių, (suaugusiems 
nuo kosulio,

6. Vitamin C 100 tablečių,
7. T-ra Valeriana sipm. 50.0.
Tokio siuntinio kaina su per-

Maironio vardo šeštad. 
mokyklos koncertas 

pereitą sekmadienį Prisikėlimo 
salėje praėjo su dideliu pasise
kimui Scenoje pasirodė labai 
įvairios pajėgos: pačių mokinių 
tautinių šokių grupė, paruošta 
R. Juknevičiūtės (akordeonu 
grojo A. Žiobakas), pijaninu pa
skambino Živilė Šlekytė, padek
lamavo Laimutė Švėgždaitė, to
liau jau sekė mokyklos talkinin
kai: nuolat visus žavinti dekla- 
matorės talentu Dalia Meilutė 
(deklamavo Mačernio Ketvirtą
ją viziją), sol. V. Verikaitis vie
nas bei su “Varpo” vyrų choru 
ir mišrus “Varpo” choras.

Miela buvo žiūrėti į guvų prie 
auglį scenoje ir ypač pirmose ei
lėse, kuris taip pat buvo patrauk 
tas tikrai puikaus tolimesnio 
koncerto. O ir tėvelių bei mo
kyklos bičiulių ir meno mėgėjų 
buvo nemažai. Veik pilnutėlė

E. A. Lorenrai,
K. E. Šlekiai,
M. V. Tamulaičiai

šlavimas Otavoj nauju vadu, vie 
ton atsistatydinusio G. Drew, iš
rinko John Diefenbąker, Prince’ 
Albert atstovą parlamente. vJis 
tuo būdu tapo opozicijos vadu 
parlamente, kurio metinis atly
ginimas * $27.000. Be to, jis ' turi 
teisę nemokamai gyventi Ota
voje rūmuose, skirtuose opozici
jos vadui.

Vakariečių pagalba Vengrijos 
pabėgėliams nėra pakankama— 
pareiškė min. Pickersgill, ap
lankęs pabėgėlių stovyklas Aust 
rijoj, V. Vokietijoj, Olandijoj, 
Belgijoj ir Prancūzijoj. Austri
jos padėtis esanti tiek sunki, 
kad pabėgėlius kuogreičiausiai 
reikią iš ten išgabenti. Kanada 
priimsianti 20.000 - 25.000 pabė
gėlių; sausio pabaigoj Kanadą 
pasieksią apie 10.000, ,kovo mėn.

Gruodžio 3 d. lenkų iniciatyva 
turėtas informacinis pasitarimas 
su lenkų egzilinių veiksnių at
stovais. Iš lietuvių pusės dalyva
vo prof. J. Kamniskas, V. Sidzi
kauskas ir dr. A. Trimakas, iš 
lenkų — A. Ciolkosz (atvykęs iš 
Londono), B. Wierzbianski, B. 
Bicga ir F. Gadomski, atstovavę

* Lietuvių Caritas 
gruodžio mėnesį keturiems mū
sų tautiečiams padėjo surasti 
darbo, o šešiems ligoniams tar
pininkavo ligoninėse veltui gau
ti kraujo transfūzijas. Taip pat 
pagelbėta fabriko nelaimėje nu
kentėjusiam lietuviui jaunuo
liui Neimantui, esančiam Mal- 
ton ligoninėje, išsikviesti Vokie
tijoje gyvenančius tėvelius. Ka
lėdų švenčių proga Caritas na-

CIJAS IR VISUS LIETUVIUS ŠIAPUS IR ANAPUS GELEŽINĖS UŽDANGOS IR 
LINKIME DARNIAM SUTARIME SIEKTI AUGŠČIAUSIO TIKSLO - LIETUVY
BĖS IŠLAIKYMO IR TĖVYNĖS LAISVES.

tuviai meno parodoje
Toronte atidaryta Kanados 

meno paroda — 8 Wellington 
St. W. ir truks iki gruodžio 22 
d. Joje išstatyti žymiųjų Kana
dos menininkų darbai iš įvairių 
sričių: tapybos, akvarelės, gra
fikos ir skultūros. Parodoje da
lyvauja ir Telesforas Valius su 
Viktoru Bričkum kaip kanadie
čių dail. sąjungos nariai. Pir
masis yra išstatęs: “Paryžių” ir 
“Pavasari”, antrasis 
Bastilijos” ir “Madoną”. Katalo
ge, kur sužymėta 107 darbai, 
matyti ir kitų tautybių pavar
džių — lenkų, vengrų, vokiečių. 
Parodą globoja dienraštis “The 
Globe and Mail”.

Pažymėtina, kad dail. T. Va
lius dalyvavo praėjusią vasarą 
Kanados meno parodoj, kuri bu-, 
vo surengta N. Zelandijoj. Jai 
buvo parinkti 35 dailininkų 
darbai.

Kun. dr. Gutauskas J., T. dr. Bernar
dinas Grauslys, OFM, T. Placidas Ba
rius, OFM, T. Paulius Baltakis, OFM, T; 
Rafaeiis Šakalys, OFM, T. Vytautas

siuntimu į Lietuvą — $15,00, o į 
Sovietų Rusiją -— $17.00. Mui
tas neapmokamas, jis yra ma
žas, gavėjai lengvai apsimoka.

Norintieji tokį vaistų siuntinį 
užsakyti, prašomi kreiptis šiuo 
adresu: ULRA — BALFas, 105 
Grand Street, Brooklyn 11, N.Y.

Jei kas norėtų vietoj čia išvar 
dintų vaistų įdėti kitų, prašome 
’paketą užsakant pažymėti, ką 
reikia išimti ir ką įdėti.

Paketas siunčiamas iš Vokie
tijos ir greitai nueina. Į Lietuvą 
eina apie 8 dienas, į Sibirą apie 
20 dienų.

Brangūs Kanadds Lietuviai, no
rėdami Jums padėkoti ir Jus pa
sveikinti.

šūkis “sukrikščioninti Kalėdas” 
randa- vis daugiau atgarsio. Kai- 
kuriuose kraštuose iš anksto bu
vo spaudoj paskelbti raginimai 
visų iškilmių rengimą telkti 
apie Kristaus. asmenį. Juose re
komenduojama rengti namuose 
ir viešose vietose prakartėlės, 
gyvai atvaizduojančias Kris
taus gimimą ir ties jomis orga
nizuoti kalėdinių giesmių geido- 
iimus. Prakartėlių paprotys sie
kia 1223 pi. ir buvo pradėtas šv. 
Pranciškaus Asižiuje. Jis esąs 
tinkamesnis nei eglutė. Religi
niai atvirukai randa kasmet vis 
daugiau pasisekimo. Kyla bal
sų ir prieš dabartinį Kalėdų se
nį, kuris pradžioje buvo šv. Ni- 
kalojus, vyskupas, ir dovanas 
vaikams dalino apsirėdęs vys
kupo drabužiais. Ilgainiui jis 
tapo ' supasaulietintas Santa 
Claus su raudonais kailiniais, 
kurie pakeitė raudoną sutaną.

< patikrinamuosius egzaminus ir
dėties Sov. Sąjungoj fir Vengri- išmokti anglų k. prieš pradž
ios įvykių, ir bando paimti kom- damas studijas Toronto un-te. 

Vengrų studentams betgi nebū
sią leista likti kaip autonomi- 

jiė turėsią įsi
jungti į bendrą un-to gyvenimą. 
Kvalifikuotiems profesoriams 
bus esą duotas atitinkamas dar-

A. A. JONUI INDRELEI 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Su dideliu nuoširdumu 'dė
kojame Kanados lietuviams ku
nigams ir gerašįrdžiams to kraš
to lietuviams už visa gera, ką 
mes per tuos metus čia Vokieti
joj patyrėme. Jūsų aukos mums 
palengvino išlaikyti per šiuos 
metus visiems taip brangią Va
sario 16-tos Gimnaziją ir tas 
smulkutes Vargo Mokyklas. Su 
giliausiu dėkingumu prisimena
me visas tas Jūsų organizacijas 
ir pąvienius geradarius, kurie ne 
užmiršo Sielovados Vokietijcggl 
ir duosnia. ranks^ftsims pagelbė-' 
jo sušelpti ligonius ir vargšus,

kilmių dalį 
Maesse — 
paveikusi kitus papročius. Ang
lijoj 1645 m. įstatymu buvo už
draustos religinės Kalėdų apei
gos. JAV dar 1870 m. gruodžio 
25 d. buvusi paprasta diena, ir 
.mokiniai turėjo būti mokyklo
je. S. Amerikoj * Kalgdų šventė 
imta vis plačiau švęsti 18 š. vi
duty, kai atvyko daugiau vokie
čių ir airių ateivių. Pirmoji ka
lėdinė giesmė Š. Amerikoj buvo 
parašyta kankinio ir šventojo 
Jono de Brebeuf, SJ, Huron in
dėnų kalba? “Jesous Ahatonnia” 
— “Jėzus gimė”. Pirmieji kalė
diniai vaidinimai Š. Amerikoje 
buvo pradėti jėzuitų 1679 m. in
dėnų gyvenvietėse prie Huron 
ežero.

-ir kitų 19 kraštų delegacijų, reikalauja Sov. Sąjungą tuojau^ ati
traukti savo karįuomenę iš Vengrijos ir, prižiūrint JT, grąžinti 
jai politinę nepriklausomybę. Už rezoliuciją balsavo ir dalis Azijos 
kraštų, paprastai susilaikančių tokiais atvejais. Mat, buvo priimtas 
papildymas, siūląs gen. JT sekret. eventualiai vykti į Maskvą 
Vengrijos reikalu. Vengrijos atstovas JT ir užsienio reik. min. 
Horwath, išgirdęs, kad planuojama jį pašalinti, pasiskubino pats 
išeiti, nes esą JT įžeidusios Vengriją. Kaikurie atstovai pareiškė, 
kad tai nesąs joks nuostolis, nes 
Horwath neatstovaująs tikrosios 
Vengrijos. Sovietai pasiūlė re
zoliuciją smerkiančią JAV už 
neva R. Europos tautų kursty
mą. Kol kas ji tebėra politinia
me komitete.

Vengrijos sukilimas po 8 sa
vaičių baigiamas malšinti. Kai- 
kuriose provincijose tebesiprie- 
šina laisvės kovotojų būriai, ku
riuos sovietų kariuomenė laiko 
apsupusi. Pasyvus pasipriešini
mas tebevyksta visame krašte. 
Pasak Indijos min. pirm. Neh
ru, tai primeną indiečių pasiprie 
šinimą anglams. Jo žiniomis, 

. gautomis per K. Menon, kuris 
priek Savaitę lankėsi Budapeš
te, ir kt. Indijos diplomatus, — 
per sukilimą ten žuvę 25.000 
vengrų ir 7.000 rusų. Pažymėti
na, kad daug sov. karių - ukrai
niečių pereina į sukilėlių pusę.

Lenkijoje keliuose miestuose, 
ypač Štetine, įvyko studentų ir 
darbininkų protesto demonstra
cijos prieš sovietų žiaurumus 
Vengrijoj. Štetine demonstran
tai įsiveržė į sovietų konsulatą 
ir sunaikino visus vidaus įren
gimus. Lenkijoš vyriausybė at
siprašė Kremlių ir pasisiūlė at
lyginti nuostolius.

Balčiūnas, OFM, Brolis Hortulanas So
deika, OFM, V., Verikaitis, V. Slėnys, 
L. Šolno, dr. A. Šapoka, J. Pusvaškis, 
A. Diržys, A. Saulis, S. Pusvaškis, V. 
Aušrota, P Sopaga, P. Strazdas, J. Les- 
kauskas, V. Juodišius, B. Sčepanovičius, 
Z. Sčeponavičienė, J. Stonaitis, J. Tu
naitis, E.. Senkuvienė, inž. J. Sližys, J. 
Baltakys, P. -Sidaras, S. Jokūbauskas, S. 
Dūda, J. Bubelis, J. Yokubynas, M. Yo- 
kubynienė, A. Žindi
Čeponis, dr. A. Pocevičius, P. Budreika,
J. Šimkus, K. Aperavičius, P. Kvedaras, 
S. Čepas, A: Liudžius, inž. J. Jasine- 
vičius, V. Krikščiūnas, P-. Edukoitis, V. 
Stanevičius, E. Norvošienė, J. Kerpis, 
V. Bočėnas, V. Urbonas, P. Dabkus, P. 
Gulbinskas, V. Tamulaitis, V. Eižinas, 
Iz. Matusevičiūtė, V. Aperavičiūtė, inž. 
G. Šernas, A. Šalkauskas, J. Rugys, A. 
Benotaitis, P. Aušrotos, inž. V. Balsys, 
P. Jonelis, P. Kirstukas, E. Jankutė, B. 
Buntinas, F. Jonynas, I. Krasauskas, J- 
Purtulis, G. Kačanauskas. V. Jokūbaitis,

I J. Pusvaškis, L. Biekštys, J. Genutis, V. 
i'Rušas, P. Morkūnas, K. Dargis, V. Bal

sys, J. Vainauskas, dr. J. Anysos, P- 
Vilutis, dr. J. Sungaila, A. Sungailienė,
K. . Goputis, A -Grigas, T. Stanulis, dr. 
kun. P. Goida, V. Sastauskas, E. Kond- 
rotos, J. Miliušas, J. Šipelis, J. Zubric- 
kos, M. Dikčius, K. Kudirka, J. Vilkos, 
P. Janusevičjys, dr. K. Liutkus, E. Kas-

te P I I

Š. Atlanto Sąjungos kraštų 
užs. ministerial posėdžiavo Pa
ryžiuje, kur apsvarstė vakarie
čius liečiančias problemas. Sa
koma, konferencija buvusi svar 
biausia ŠAS istorijoj. Joje buvo 
pasistengta baigti vakariečiuose 
atsiradusius nesutarimus, į. savo 
programą įtraukti politinius 
klausimus bei juos spręsti-ben
dru susitarimu duoti daugiau

netikėtai mirus jos vyrui JONUI INDRELEI, liūde- 
šio valandoje reiškia nuoširdžią užuojautą

partijos vadovybę. Ryšium su 
Kompartijos centro komitetas, 

susidedąs iš 55 narių, posėdžia
vo Toronte prie uždarų durų ir 
svarstė planus kaip išbristi iš 
krizės. Pavasarį šaukiamas par
tijos suvažiavimas ir jam bus 
pateikti tie planai. Žydo J. Sals- 
berg vadovaujama grupė yra nu 
sistačiusi prieš dabartinę Krem
liaus politiką, ypač dėl žydų pa- 
tuo iš Maskv.os atskrido Stanley 
Ryeson, ten gyvenąs nuo 1954 
m. ir, matyt, dirbąs tarptauti
niam komunizmui: Šiuo metu 
Kanadoj, spėjama, yra 5.500 - 
7.000 kompart. narių. Tai ma
žiausias skaičius 35 m. kompar
tijos istorijoj.

Vengrų studentų grupę — 250 
asmenų — sutiko priimti Toron
to un-tas. Tai Sopron un-to tech 
nikos fakulteto studentai ir pro
fesoriai . su šeimomis. Kiekvie
nas studentas turėsiąs išlaikyti

jos vyrui JONUI INDRELEI mirus, liūdesio valandoje 
reiškia gilią užuojautą .

per 30 lietuvių ligonių.
Inž. Juozas Gvildys su šeima 

persikėlė iš Toronto į JAV ir 
apsigyveno Detroite, kur jau 
turi darbą savo specialybėje.

— Mišias
Christmas ir kartu

Tai buvo 16 š. reformacijos pa
sekmė. Pasak prof. Weiser, re
formacija panaikinusi iki tol 
svarbiausią .Kristaus Gimiiho iš- 

Cristes

AND COMPANY LIMITED 
MIMICO

galios gen. sekretoriui, kuris, 
pasitelkęs tris ŠAS narius veik
tų kaip taikintojas nesutarimų 
atveju. Nauju gen. sekretorium 
išrinktas Belgijos užs. r. min. 
P. H. Spąak vieton anglo Ismay. 
Sovietams nuraminti ŠAS minis 
teriai paskelbė pareiškimą, ku
riuo pasisako, kad R. Europos 
kraštai turėtų būti laisvi, tačiau 
dėl jų vakariečiai nekelsią karo. 
Šią rezoliuciją pateikė V. Vokie
tijos užs. reik. min. Von Brentar 
no, kuris mano, kad R. Euro
pos kraštai galį būti išlaisvinti 
ekonominėmis bei socialinėmis 
priemonėmis. Gi pasak Dulles, 
komunizmas jau pradėjęs griūti. 
Visdėlto konferencija nutarė sa
vo karines pajėgas V .Europoj 
aprūpinti moderniais atominiais 
ginklais. Ji apeliavo į sovietus 
atitraukti savo kariuomenę iš 
visų R. Europos kraštų. *

Lietuvoje Vengrijos sukilimas 
rado atgarsio, pareiškė savo kal
boje augšč. tarybos sesijoj kom. 
part, sekret. A. Sniečkus. Esą 
Vengrijos įvykiai “padrąsino 
reakciją mūsų respublikoj”. Tai 
ypač esą pastebima inteligentų 
sluogsniuose. Jis puola mokyto
jus, menininkus ir studentus už 
nesveikas nuotaikas, bei nuomo
nes. Esą prieš visa tai nieko dar 
nepadaryta.

Lenkija su Maskva pirmadienį 
pasirašė sutartį dėl sovietų įgu
lų Lenkijoje. Įgulos pavedamos 
Lenkijos kontrolei, kariai teisia
mi pagal Lenkijos įstatymus. 
Įdomu, kaip tai bus vykdoma 
praktiškai.

P o d ė k a
TLMV Šeštadieninės

kyklos koncerto, gruodžio T6 d., prog
ramos dalyviams — TL Chorui ' 
pas" irjo dirigentui p. St. Gailevičiui, 
solistui p. Vaclovui Verikaičui reiškia
me nuoširdžią padėką už skambias dai
nas ir parodytą prielankumą Šio kon
certo pajamas skiriant mokyklos išlai
kymui. /

Ačiū jaunosioms šokėjoms, jų vadovei 
p-lei R. Juknevičiūtei, akordeonistui p. 
A. Žiobokui, deklamatorėms Daliai Mei
lutei ir Laimutei Švėgždoitei, pijanisfrei 
Živilei Šlekytei.

Tėvai Pranciškonai ir šį korta mokyk
lą parėmė, nemokamai leisdami naudo
tis auditorija. Ačiū.

T. Liet. Maironio Vardo Šcs- ' 
ta dieninės Pradžios Mokyklos 

Tėvu Komitetas.

Tėvų komiteto ir mokyklos 
vardu programos išpildytoj ams 
padėkojo inž. Pr. Razgaitis ir 
mok. vedėjas p. Širka.

Dr. Kavolis atstovavo Jungt. 
Liut. Bažnyčios Kanados Sinodą 
kunigų komitete sekančių me
tų sveikatingumo savaitei ruoš
ti. Jame dalyvavo svarbesnių 
bažnytinių organizacijų atstovai 
— po vieną iš kiekvienos.

Charles J. Kersten, 
žinomasis JAV politikas, perei
tame kongrese buvęs pirminin
kas komisijos tyrusios Pabaltijo 
kraštų okupaciją, o vėliau bol
ševikinę agresiją apskritai, pre
zidento patarėjas psiheologinio 
karo reikaluose, autorius eilės 
šios srities įstatymų, Kanados 
Ukrainiečių Komiteto pakvies
tas kalbėti masiniame priešbol- 
ševikiniame mitinge, atvyko į 
Torontą penktadienį. Tą patį 
vakarą King Edward hotelyje 
įvyko susitikimas su spaudos ir 
organizacijų atstovais. Iš lietu
vių dalyvavo KLB Kr.' V-bos 
pirm. B. Sakalauskas, “TŽ” re
daktorius ir pp. Kerstenų šeimos 
bičiulė dr. M. Arštikaitytė, kuri 
svečią atsivežė iš aerodromo ir 
visą laiką globojo jam esant čia 
Toronte. Taip pat ji užkvietė p,. 
Kersten atvykti į lietuvių pamal 
das Prisikėlimo parapijoje, ku
rios salėje svetys, pristatytas 
Kr. V-bos pirm .Sakalausko, pa
sakė lietuviams trumpą kalbą 
ir visų buvo labai šiltai sutiktas. 
Atsisveikinant net buvo sugie
dota Ilgiausių metų! Salę pripil
dė pamaldų dalyviai. Gaila, kad 
dėl šito lankymosi buvo susitar
ta kaip tik besibaigiant liet, ra
dijo programai* ir nebespėta pra
nešti visiems Toronto lietu
viams. 3 vai. p.p. p. K. kalbėjo 
minėtame mitinge Odeon kino 
teatre, o vakare įvyko jam pa
gerbti banketas.

Iš įvairiomis progomis p. K. 
pareikštų minčių minėtina jo 
pažiūra, kad komunizmui nuga
lėti neužtenka rezoliucijų bei žo 
džių, bet reikia aiškios, veiklos 
programos. Nugalėti jį reikia 
betgi politinėmis priemonėmis, 
ne ginklais. Viena iš tokių prie
monių galinti būti jo kadaise iš
keltas sudarymas tautinių kariš
kų dalinių iš pavergtųjų tautų 
bėglių (Toronto didžioji spau
da šį dalyką išpūtė kaip naują 
K. sumanymą). Kita jo žurna
listams plačiau dėstyta idėja .— 
komunizmui paspausti panau
doti prekybą ir tam sudaryti 
tarptautinį prekybos komitetą.

Paklaustas, ką jis mano apie 
vaisius jo paties vadovautos ko
misijos Pabaltijo okupacijai iš
tirti, atsakė, kad jie dar būsią 
panaudoti .tinkamu melu. Pa
klaustas, ką mano apie sumany
mą tarp Sovietų Sąj. ir antiko
munistinių Vakarų sudary ti bu
ferį iš neutralių Maskvai sim
patizuojančių valstybių, y atsakė, 
kad šitą idėją remianti viena 
grupė. Esanti tokio nusistatymo 
grupė ir paties Valst. Departa
mento sferose. Jis pats tokią idė
ją laikąs klaida..

Šaulių klubo ruoštame 
šaudymo pratime, gruodžio 9 d., 
Narušio ūkyje, dalyvavo daugu
moje jaunimas. Klubas dėkoja 
visiems dalyviams, kurie nepa
gailėjo laiko šiam maloniam 
sportui. Po prisišaudymo praves 
tame tarpusavio laisvame šau
dyme geriausi šauliai pasirodė: 
Kriščiūnas M., Dūda A. ir Dra- 
gąšius A. Be to, labai gerai pa
sirodė jaun. šauliai 
kas V., Malkauskas 
vičius A.

KOKYBĖS ŽENKLAS
ŽINOMAS VIRS 50 METŲ

T. Sekonienė 
prieš V/z metų baigusi Marvel 
Hairdressing mokyklą, buvo iš
važiavusi specializuotis plaukų 
stilizavimo į JAV Virginia Sa- 
relf Academy, dabar dirba ‘ na
muose, 198 Sunnyside Ave., tel. 
LE. 3-8774.

Ontario prov. CCF 'Tarybos 
nuolatiniu nariu gruodžio 8 d. 
posėdy įvestas dr. Ancevičius, 
einąs vad. etninės, t.y. mažumų 
tarybos pirmininko pareigas. 
Ta proga naujasis narys padarė 
platų pranešimą naujųjų ateivių 
klausimu.

Jungtinė Liutcrionų Bažnyčia 
išlaiko keletą imigracijos pagal
bos biurų JAV ir Kanadoj. Vie
nas tokių biurų veikia šv. And
riaus liuterionių bažnyčios pa
talpose. To biuro tarnautojai 
teikia pagalbą veltui imigran
tams visų tautybių ir tikybų. 
Šalia to biuro veikia imigraci
jos taryba, kurios pirmininku 
yra kuru dr. Grumyald ir sekret. 
kun. dr. Kavolis.

skausmo ir liūdesio prislėgtą žmoną ir dukrą sd vyri! 
giliai atjaučiame

su lenkais
Lenkų Radai Londone, kurios 
atstovybė yra Niujorke. A. Ciol
kosz yra tos Rados egzekutyvo 
pirmininkas. Tai buvo pirmas 
toks bendro informacinio pobū
džio pasitarimas po dviejų metų, 
ypač apie paskutinius įvykius 
Lenkijoje. Kitas pasitarimas 
numatytas sausio viduryje. (E)

Už 1955 m. — V. Juodišiys/J. Ker
pis, K. Dargis.

Už 1957 m. — S. Oiekienė, K. Go
putis, M. Dikčius.

J. Dvi lai t is, apyl. v-bos ižd.

Padėka
Laikinai įsikūręs Romoje, noriu padė

koti visiems brangiems asmenims, kurie 
sudarė galimybę atvykti Italijon ir to
liau tobulintis dainavime.

Nuoširdžiai dėkoju: kun. klebonui P- 
Ažubaliui, p. J. Strazdui, dr. A. Pacevi- 
čiui, gerb. Tėvams Pranciškonams, p. 
J. Margiui, p. inž. V. Balsiui, p. inž. J. 
Sližui, p. V. Germanavičiui, kun. J. Gu
tauskui, p. J. Smanavičiui, p. K. Bdro- 
nui, p. inž.-J. Kšivickui, p. inž. P. Lėliui 
in p. I. Slapšinskui už įnašus Į fondą 
studijoms tęsti.

Man sunku žodžiais išreikšti tą di
deli dėkingumo, kurį oš Jums visems 
jaučiu.

Jūsų Stasys Baranauskas.



8PVSL. z -    ■ . 2’“.' TtVMKtS ŽIBURIAI , 1956. XII. 20. - Nr. 51-52 (3634)

Ukrainos laisvinimo komite;
Mieluosius Bičiulius ir Bendradarbius Švenčių pro
ga sveikinu ir linkiu gražiasjoą sėkmės. t

Ta proga, vietoj individualių sveikinimų, Tau
tos Fondui skitui $10.00. 1." .<

L. Girinis - Norvaiša.

BALTIC EXPORTING CO

I

V. LASTAUSKAS
WALTER BARBER SHOP

874 College St, Toronto

Mielus klijentus sveikinu Šv. Kalėdų ir’Naujų Metų 
proga 'į

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir
..... rLAIMINGŲ 1957 METŲ, ,.... .... 

linki visiems klijentams ir lietuviams

849 College St, Toronto 
Telefonas LE. 1-3098

Bolševikiniame kacete
ramčių atstovus pakvietė pasi-

ševiku koncęntr. stovyklose iš* 
buvusiu 10 mėtų, dabar imigran 
tu JAV. '/.t

Dr. Kniažinskij yrą .gimęs 
Austrijoje. Ten 1945 m. būvo ru-i 
sų suimtas i kaip antibolševikiniš 
ukrainiečių veikėjas ir nugaben
tas j Maskvą, kur sov. teismas 
nubaudė jį 10 metų priverčia
mųjų darbų stovyklom Bausmei 
atlikti buvo mrLbentas į Lenos 
upės pakraščius (pati šalčiausia 
sritis Sibire). Ten dirbo miškuo
se ir buvo kilnojamas iš stovyk
los į stovyklą. Yra gyvenęs 21 
stovykloje .Ten visus taip mai
šo bei kilnoją iš stovyklos į sto
vyklą, kad kaliniai nesusigru
puotų ir neįvykdytų kokio nors 
sąmokslo. Keisdavętaip pat ir 
stovyklų numerius (jos vardų 
neturėję, tik numerius), kad pa
tekę į laisvą pasaulį negalėtų 
tiksliai informuoti ajpię. stovyk
las ar asmeniu esančius jose. 
Pav.: jei būtų susekta, kad Ame 
rikos koks lakūnas randasi be
vardėje stovykloje, pav. Nr. 497, 
tai* už kelių dienų tokį numerį 
pakeitus ir kalinius * pertranspor 
tavus sumaišomi, keliai surasti 
tokį asmenį. Kaliniai vadinami 
ne pavardėmis ar vardais, bet

numeriais, kurie žymimi ant pe
čių, kelių ir ant- kepurių. Buvo 
labai didelė staigmena, kai 1952 
m. numerių žymėjimą panaiki
no. Kaliniai tebejturėjo savo nu
merius, bet knygosę. ir kalinių 
atmintyje. Moterims ir vyrams 
darbų sąlygos. normalioje bri
gadoje buvo vienodos—kiekvie
nas turėjo-per. dieną, pagaminti 3 
kubinius metrus miško medžia
gos. Duonos duodavo į dieną 
apie 600 gramų. Sriubos iki 1952 
m. duodavo vieną kartą ir šilto 
vandens 2 kartus. Nuo 1952 m.— 
du kartus sriubos ir vieną, kar
tą šilto vandens.

Žmonės eina varomi su lazdo
mis kaip gyvuliai. < Kartais iš
virsta, pasikelia, bet kartais ir 
miršta, čia- pat ir apkasamas. 
Ten mirtis nėra jau taip baisi, 
kaip čia laisvėje. Ten mirtis 
vienintelis išsilaisvinimas' ir 
kaip paprasčiausias kasdieninis, 

■įvykis. . , .
Kaliniai labai sugyvena tarp 

savęs. Vienoda-nelaimė visų tau
tybių suartina bei .suriša į bro
liškus santykius. .. Ten visų vie
nodas mintys nuo pat ryto iki; 
vakaro: ’ “Kaži ar padės mums 
laisvasis pasaulis? Kažin ar pa
matysime. dar kada . nors savo 
šeimas ir bendrai kaip žmogus 
gyvena žmoniškai?” Iki 1952 m. 
politiniai kaliniai buvo skiriami 
nuo kriminalistų, bet nuo . 1952 
m. abi rūšys buvo suvienodintos 
— visiems taikomas tas pats 
vardas “kalinys”-. Pasak polit- 
rukų “Kriminaliniai kaliniai ga
li pasitaisyti ir būti labai “ge
ri” Sovietų S-gos piliečiai. Poli
tiniai — tai yra Sov. S-gos para
zitai, jau nepataisomas elemen
tas. Jie turi būti dėkingi Sov. 
S-gai, kad juos laiko vienodai 
su kriminalistais. Nes jų darbai 
yra baisesni negu vagystė, įsi
laužimas, išniekinimas ar užmu
šimas. Jie norėjo ir dar daug jų 
yra laisvėje, kurie nori “nužu
dyti” visą prolętarijatą”. Taip 
buvome “pašventinti” panaiki
nant skirtumą tarp abiejų rūšių 
kalinių.

Nuo 1952 m. kaliniams pradė
jo mokėti ir pinigais už atliktą 
pilną nornm (3 kub. metr.). Bu
vo sakoma^kad moka mėnesiui 
700 rb. Bet iš tų 700 rb. išskai- 
tydavo: penkmečio plano vyk
dymui, “užsienio proletariiatui 
remti”, raudoniesiems kampe-: 
•liams steigti irz-pan. Po.,tų vi
sokių išskaitymų likdavo tiktai 
140 rublių, kurių taip pat kali
nys negaudavo į rankas, bet bū
davo įrašoma į jo sąskaitą. Iš to 
jis galėdavo kaiką nusipirkti, 
pav.: siūlų, adatų, sagų, šniū
rų susijuosti ar autams aprišti; 
bei suveržti ir kitų smulkmenų/ 
Pagal specialų leidimą kartais 
galima buvo nusipirkti ir mais
to. Už 140 rb. galima buvo pirk
ti: ¥4 kg cukraus, ¥2 kg papras
čiausių taukų arba 9 pokėlius ci
garečių po 20 pokelyje.

Bėgti iš kone, stovyklos be
veik niekas nedrįsta bandyti, 
nes nėra vilties pabėgti. Kas 
bandė, buVo pagauti ir sušaudy
ti. Kelias dienas jų lavonai buvo 
laikomi prie stovyklos, kad visi 
galėtų matyti, kas laukia už ban 
dymą bėgti. Tik vienas pabėgi
mas yra pasisekęs 1947 m. Tai 
pats, didžiausias pabėgimas, 
koks buvo žinomas per visą ko
munistų valdymo laiką, nes pa
sisekė pabėgti iškarto 120 kali
nių. Pabėgimą suorganizavo ir 
jam sėkmingai, vadovavo kaži- 
koks generolas. Po to dar nie
kam nepasisekė pabėgti.

Nuo 1947 m. Sov. satelitinės 
valstybės turėjo savo atstovus 
prie kone, stovyklų (Rumunija, 
Vengrija, Bulgarija, Čekoslova
kija, Lenkija), kurie pagelbėda
vo .savo tautiečiams ir darė pa
stangų, kaip kuo daugiau jų grą 
žinti į savo tėvynę' baigti atlik
ti bausmę. ;

Pranešėjui buvo pateikta daug 
klausimų. - Paminėsiu tik porą 
mus liečiančių:

Kl. — Ar atvykdavo tarnspor

IŠ SVETIMOS SPAUDOS
Naujos gairės Amerikos- 

; politikoje
“New York Times” korespon

dentas Vašingtone James Res
ton rašo:

“Eisenhowewriui prezidentu 
tapus užsienio politiką nustatę 
ir vedė jo užsienio reikalų sek
retorius Dulles, bet dabar Ame
rikos diplomatijoje pastebima 
•domi ir reikšminga permaina, 
nes'pats prezidentas'paėmė di
desnį vaidmenį nustatyti užsie
nio politika. Dar perankšti pa
sakyti ar čia bus laikinas reiš- 
skinys, ar pastovus,, ar sąmonin
gas, ar ne. Bet jau paaiški šie 
dalykai: f

1. kreipiama daugiau dėmesio 
veikti per JTO; 2. viešuose pa
reiškimuose mažiau kalbama 
apie nuogą pajėgą kaip priemo
nę sudrausti komunistų agresi
ją; 3. pabrėžiama didesnis no
ras kooperuoti su besiveržian
čiais nacionalistiniais sąjūdžiais 
Azijoje, Afrikoje ir arabų pa
saulyje; 4. norima su Anglija ir 
Prancūzija bendradarbiauti tik 
NATO reikalais, bet ne kitur.”

Rusų imperijos galvosūkiai
Buvęs JAV departamento pa

tarėjas ir Maskvoj ambasado
rius, dabar politikos profesorius 
Princeton universitete, George 

»ĮF .Kennan, pasikalbėjime su ži- 
k^inys "skubiai* nusifma“kepu- Į am^“on« komentatorių

tų lietuvių į stovyklas?
.Ats.— Kur neatvyks. Juk lie

tuvių bei kitų pabaltiečių ir uk
rainiečių pagal gyventojų skai
čių kacetuose buvo didžiausias 
procentas. Su lietuviais teko 
daug kartų pasidalinti bendra 
mūsų it' mūsų tautų nelaime. 
Tai buvo nuoširdūs, malonūs 'ir 
daugiausiai apsišvietę žmonės. 
Jie man paliko neišdildomų at
siminimų. . X

Kl. . ‘ . *
vo tose stovyklose? Jeigu buvo, 
tai ar jiems sąlygos buvo kiek 
geresnės negu kitiems kali
niams? Ar nebuvo jiems drau
džiama atliktų jų dvasines pa
reigas? * ’

Ats. — Dvasiškių sutikau 
daug visose mano pereitose 
kone, stovyklose. Jie buvo trak
tuojami blogiau, negu kiti kali
niai- .Dvasininkams darbo nor
mos buvo didesnės, o maistas 
blogesnis. Už mažiausį įsakymo 
peržengimą dažniausiai žudomi. 
Nepaisydami visų sunkumų, dva 
siškiai savo pašaukimo pareigas 
atlieka, taip kaip ten įmanoma. 
Paprastai pamaldas atlaikyda
vo prie savo guolio. Išpažinčių 
išklausydavo pasivaikščiodami 
su norinčiu atlikti išpažintį. 
Nuodėmių atleidimo akimirkoje

O kaip dvasiškių-ar bu-

rę, o dvasiškis peržegnoja. To
kios išpažintys vyksta net ir la
bai sunkaus darbo metu. Sargų 
pastebėtas darbo metu sutei
kiant nuodėmių atleidimą pa
skaitomas “sabotažnmku” ir 
dvasiškis turi be jokio teismo 
mirti, o kaikada (priklauso nuo 
sargo) ir kalinys.

Kl. — Ar tamsta nesutikote 
dvasiškio lietuvio? Gal žinote 
pavardę?

Ats. — Taip, sutikau. Bet pa
vardės nežinau. To lietuvio dva
siškio paveikslas neatsiskirs su 
manim iki gyvas būsiu. To lie
tuvio kunigo paveikslą nešiosiu 
pačioje gilumoje savo širdies 
kaip' švenčiausią relikviją. Aš 
galiu apie tą dvasiškį idealistą 
savam pašaukimui papasakoti 
kiek plačiau. Vienoje iš stovyk
lų buvo vienas ukrainietis visiš
kai netikintis. Tas lietuvis ku
nigas dėjo dideles pastangas jį 

,atversti, sugrąžinti į tikėjimą. 
Per. ilgesnį laiką jiedu suėjo į 
gerus draugiškus santykius. Ne
tikįs ukrainietis nuoširdų liet, 
kunigą, labai pamilo,, bet paliko 
ir toliau prie Asavo netikėjimo. 
Vieną kartą pastebėjom, kad tą 
ukrainietį veda už vartų sušau
dyti Už ką nežinojom. ; Tokie' 
šaudymai ten buvo dažni. Kuni- 1 
gas labai išsigando, kad jis ga
li mirti be atgailos. Kunigas la
bai gerai žinojo, kad jis pats 
mirs, jei išdrįs artintis prie pa
smerktojo, bet jis nežiūrėjo to. 
Jo buvo tik viena mintis—“mir
ti kūnu, bet išgelbėti sielą”. Ir 
jis pasileido bėgti prie pasmerk
tojo ukrainiečio. .Niekad nepa
miršiu, kaip ukrainietis, pama
tęs bėgantį jo link kunigą, sušu
ko: “Kunige, aš tikiu visa tai, 
ką tu sakei. Laimink mane!” 
Kunigas pribėgęs apsikabino ir 
žegnojo jį. Ir taip susikibę abu 
buvo sušaudyti...

— Po tokio papasakojimo ne
pajėgiau toliau klausti.

B. Naujalis.

Kur daugiausia žudosi?
Jungtinių Tautų įstaigos pa

skelbė statistinius duomenis 
apie saužudystes 25 kraštuose. 
Tuose 25 kraštuose per metus 
vidutiniškai nusižudo 72.000 
žmonių'— po 17 kiekvienam 
100.000 gyventojų. Pasirodo di
džiausias nusižudymų skaičius 
yra Japonijoje — kiekvienam 
100.000 gyventojų 23.4. Toliau 
seka Danija su 23.3, Austrija su 
23,1, Šveicarija su 22.6, Vokieti
ja' Stt 19.3, Suomija su 18.9, Šve
diją su 18.6 ir t.t. Mažiausiai nu
sižudymų Airijoj — 2.0, Čilėje 
—•4.6, Ispanijoje — 5.9.

Statistika rodo, kad vyrų žu
dosi tris kartus daugiau

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

■ pavyzdžiui, kraštai, kuriems 
į pirmiau ,javų užtekdavo dabar 
neturi duonos.

“Po Stalino mirties komuniz
mo pasaulyje aiškūs du daly
kai. Vienas tai kova dėl tautinas 
nepriklausomybės ir už laisvę 
nuo Maskvos kontrolės. Čia net ( 
vietos komunistai prisideda. 
Kitas dalykas tai kova dėl as
mens ir piliečio laisvių. Čia visi 
komunistai stoja bendrai prieš 
kovotoius. įvykiai Lenkijoje ir - 
Vengrijoj, tačiau, jau taip visą 
santvarką sukratė, kad pasėkų 
kils visuose raudonojo pasaulio 
užkampiuose. Sovietai gyveni
mo atgal jau nebegalės pasukti.

“Pasirodys pasėkų ir Sovietų 
Sąjungos vidaus gyvenime. Iš 
istorijos žinome, kad tamsius 
varguolius galima ilgai despo
tiškai valdyti. Bet rusai, visgi, 
jau pažengė pirmyn ir Stalino 
valdymo sistema grįžti negali. 
Prieš dabartinę kolektyvinę 
diktatūrą stovi neišsprendžia
mas dalykas. Aštrėja nesutari
mas tarp Lenino - Stalino su
kurtų valdymo būdų ir gyveni
mo tikrovės, kur dorai gyventi 
trokšta su krašto supramonėji- 
mu iškilę apšviestūnų, profesio
nalų, raštingų žmonių luomai. 
Kas ners turės pasiduoti. Kada 
— nežinau. Gali būti, pirmieji 
ženklai pasirodys Pabaltijo 
kraštuose arba Ukrainoje.”

Kas Nasseris?
“New York Times” kariškų 

reikalų redaktorius, Hanson W. 
Baldwin, apsilankęs Egypte to 
dienraščio savaitiniame žurnale 
rašo:

“Egipto prezidentas ir dikta
torius Nassseris Įdomus mišinys 
juokingo idealisto, gudraus po- 
litikieriaus ir kietarankio val
dytojo. Širdyje jis nešioja sap
ną, liežuviu moka guvų žodį nu
mesti, sieloje turi ambicijos ir. t 
kietą valią. Jis sakė: “Mes ne? 
didelė tauta. Jei mus izoliuotų, 
būtume praryti.” Tą jo nedidelę 
tautą dabar vėto-mėto didelių 
audrų vėjai: smarkus naciona
lizmas, nenumaldoma arabu’ -

V - A

J. Alsop, “The Saturday Even
ing Pešt” žurnale maždaug pa
reiškė:

“Rusijos ir Rytų Europos gy
venime veikia istorinės pajėgos, 
kurios neišvengiamai verčia 
daryti permainas. Prieš vienuo
lika metų sakiau, kad, nežiūrint 
rusų nenoro apleisti pavergtą
sias tautas, jie neįstengs jų So
vietų imperijos ribose išlaikyti. 
Rytų' Europos tautos "gyveno 
augštesniu gerovės, kultūros ir 
pelitinių laisvių laipsniu, negu 
rusai. Tokiu būdu, Maskva su
sidūrė su neišsprendžiamu da
lyku: jei Rytų Europai paliks 
įprastus gyvenio laipsnius, rusų 
piliečiai klaus" kodėl' jie jų ne
gali gauti; o jei uždraus— Rytui____ , ____________
Europa niekad nebus rami. Ša-j izraelitų kova, rungtynės dėl 
lia to, mano nuomone, komuniz- aliejaus šaltinių, atsiminimai 
mo santvarka pagrinduose su- garbingos senovės, komunizmo 
klydusi. Ji klysta pažiūrose dėl sąmokslas, didžiųjų valstybių 
žmogaus įgimties, ji klysta’ pa-; politika ir ambicijos vyrų, kurie 
jaūlėžiūroje kaip iš tikrųjų pa-: nebijo kitų kūnais augštyn lip- 
saulyje gyvenama. Štai, kodėl, Į ti.” ' . V.

Tai vienas iš ihfomacinių pranešimų serijos; padedančių" '” 
jums suprasti ir paminėti

Iškilmingos 
progos Kanadoje

&& -

iw

NAUJI METAI
1752 metais rugsėjo 14 dieną, įvedus Anglijoje Gregoria- 
nišką kalendorių, oficialiai nutarta Naujus Metus švęsti 
sausio 1-mą. Iki šios dienos Nauji Metai iškilmingai su
tinkami sausio pirmos dienos išvakarėse. Šiose iškilmėse 
šokama ir žaidžiama per naktį. Kai laikrodis išmuša dvy
liktą nakties — iškilmių dalyviai vieni kitiems

Laimingų Naujų Metų”.-
linki V

i

&

. / Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, tsečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vaL 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.
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Kada senelė atnešė ir pastatė Vidury skobnių? lėkštę kurioj gulėjo kelios -.spalvotos pįažkelės, yaikas neiškentė ir paprašė: ' — Dieduli, duok man šitą raudoną. / . •Rambys atlaužė pusę plotke-

surasi. -Davinėjo jam .arkliapirk- liai ■ net pustrečio šimto... Gal būtų ir pardavęs, bet sūnus nedavė. Bijojo paskui, kad nepavogtų jo 4r rairtin-ra^no dve-tnarti jais geležiniais pančiais. Ir ko-| _t dėl jis neturėjo būti geras, jei Jonukas,, kur tik galėdamas,; vogė avižas ir Šėrė jį. Ne kartą už■ tai tekdavo jam nuo tėvo.Vikčiukas pavartė gautą, ap- žiūrėjo jiibyisų pysį,ų,ų^r: pavartė irtatkando-kartąar. kitą.Paskui nubėgo į Joyą, kur vis dar-sėdėjo motutė irsupė-migdė mažutį jo broliuką.— Motute, motute, prilipo 
-nusiskundė . jis iripan... —-nustskwde jis ir į krapštė pirštu-burnoj.•Senė-~Rainbienė~sunešė ir- su- statė ant stalo. dvyliką valgymų, kuriuos -kiekviena ūkininkė gamino kūčiai. Buvo čia ir silkėssvogūnuose, ir žuvys, dr grybai, ir. grucė, tir kisielius, ir šlizikai,. ir s miešimas, ir daug ki- tųdar; valgymų.^Senis jRmnbys kiekvieno val- gymo^ atidalino; kąsnelį atlaužė, atkabino. šaukštą ir krovė visa vienan dubenėliu, kuris stovėjo ■skobnių, gale antsuolo..Vdsųval-

gi manė, kas gi .tikėjosi, kąd jį tokis vargas laukia,-tokisbaisus likimas...Pernai Kūčios dieną šėrė gyvulius-pats ketvirtas, ir vyrų buvo pilna pirkia du sūnų ir ber-

— Ar nenutilsi tu! čiai subarė, ją senis.Alena, kaip Įwyo -jatkandusi silkės kąsnį, taip ir ..paspringo juo. Metė šaukštą.^Uždengusi delnais 9 įkimšo opagąhrin bavo, itfsikvatųjc springo,Neiškentė* įįįį* paleido balsą, an numirėliškai ma, radodama.Vikčiukas, pamatęs,'fųiptū! •te verkia, >ir bobulė- verkia, -su-

šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikina:.Šalpos Komitetus ir Įgaliotinius; visus

TedeLLE.^-9547 ?Buto:RO.i2-3940

Ir taip pagailo janvsūnų ir savęs, kad vienui vienas senatvėn Ūko, kaip pirštas, jog vos nepravirko senis. Sukandęs dantis murmėjo:— Ne man vienam, ne man Vienam... Kitiems -dar įprasčiau ... Dievas taip norėjo....Nors lūpos kuštėjo šiuos-nu- siramniimo žodžius ,bet širdis jų neklausė, ir senis juto,’kaip sūn-

-•futriū-

.ir laimingų L957<metų maloniems klijentams linki

ųuoiseniausių laikų .tėvų tęvai darydavo. . -Anūkėlis :jau-vėl rymavo skob pjųgale 4r-atsidėjęs stebėjosi,* ką giltaiųsenelis-dąro.— Di«iųli,:-kam tu ysįęko-^ka- bini jįuLrjąąziiakan tdjUbenė|įn?-^įGyyulėUams, •> anūkėli ^Te- žino irxjie,.-įądjųųi»i.rKūčia, —r

oro. >Krūrinėje iyg<kates dras- kėsi,. kąd-nęprąvirktų^^aip moteriškas, o juo lamau stengėsi, juo labiau širdį skaudėjo? Net dantis sugriežė senis.— Ot gi neverks^—ir tiek! Ir . peverkė, nepravirko.Gamino Rambys kūčią šeimy-

navo, trindamas kumščiukąis ašarotas akis, o lopšy jam-prita- rė mažas broliukas. * ,? , < ;Tik vienas piemuo, padėjęs, šaukštą, dairėsi, į, yigąą salis iri ! svyravo^ ar jam Mr ne. i i— Arx nesiliausite staugusios!’ i s-, šuktelėjo. Rambys' ir piktab^ trenkė šaukštą vidųrin- skobnių.'—.Sųyalgyti -neduodate ' h čios!.... Ir be jūsų staugimo' h sunku! —.pasisakė tyliau. ■Jaučia senis, kad gerklėje lyg’ ?' kažkokis kam»olys. jįcppa r augščiau, augščiau, tojoja, smau •

ir jų valdybas/ Toronto jApylinkes Tarybos narius, “Tėviškės Žiburių”, “Skautui: Aido” ir “Moters” redakcijas bei tegebėjus, visus parapijų Gerb. Klebonus ir bažnytinius komitetu?,, šeštadieninės Maironio vardenMokyklos >ir 'Lituanistinių Kuršų mokytojus,
Toronto lietuyršką bęndpuomenę- ir Jinki esant išeivijoje ir,toliau. petys. į petį visiems vieningai dirbti lietuvybės išlaikymo dirvonuose. .

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ .NAUJŲ METŲ linkime •.visiems mūsų giminėms, bičiuliams, pažįs|ąmięjns: Jt .Hętuviškų orgąiiiįacijų- bendradarbiams. • . T
Širdingai, Jonas ir^Marija F.- Yokųbynai.Toronto,-Kanada.

VRŪTA” RESTORANAS
' '

994 Dundas St W., - TeL LE. 6-4393

Pajuto sena; Rambienėsayo ŠVENČIŲ-tPROGA mielus šėrininkus ir tarnąųtojus sveikina

HtGH .RARK FOOD MARKET
- Sav. J. DĖMĖKIS - -

tyąrįai^atoyfHttisti, nėra kas kūčia šerti.,-/Visuose*; tvariuose yps - viena nekemėžna xkaiyytė užsiliko, ’kumelšė,.-kurią dvi sa- vaįti -atgaL; pirko ;UŽ- pusiakapio. rublių, įįr viena -avis — štai ir visasjgyyuiys.Atsiminė senis,:kokis j į-nūnai ąpėpė .-skausmas ,^ai jisai šėrė šiuos.- savo-gyvulėlius. Suplakė ėdžio vglėbį ir:be^ rezginių aime-. šė -tvartan L pamesti karvei ;ir aviai. Paskui pravėrė .-senis t varto-duris — tuš^a; v būdavo čia stovėdavo į keturios karvės; -dabar tik branktai ąnt .-įįsūtų pa-.

pas lentyną, senė Rambienė mer kė - miešiman slizikus, poteriavo ir jdažnai ;ŠĮųostė rankove senas akis... Senis piktai žvairėsi į. jas,. nes jisai nekentė ašarų, o dar labiau nemėgo, kad tos ašaros ir jį verste vertė pravirkti. Dirstelėjo senis į verkiančią marčią^ į savo senę ir lyg votį sau.sužeidė...— Na, eikite gi... — prabilo; Rambys, pabaigęs . savo darbą' patsai atsisėdo ant suolo, skob- ųių gale, kur sėdėjo jau 'daugel daugel metų. Tą vietą, jis užėmė

— Tai, -Ąlariųte, prisigyveno- vakAuginoya^yaįkelius ir senat-
BLOOR - OAKMOUNT,

> $5x400 jtnokėU, 40- kamb., ots-
> kiras, . gerų plytų, - šilto vandens 

šildymas, prašoma kaina $18,200.
FERMANAGH - RONCESVĄLLES, 

c $4.500 įmokėti, 40 kamb. atskiras

NORTHSILVĄ CO. VALDYBA

12i Bartlett sAvę.,- Toronto

>1669. Bloor St. W ‘ z-f iQnt
'Tėlef^naš L J. 5-3453 stovėjo

Visiems savo klijeniams,įdraugams
FELJX RADIO - TELEVISION

SALES-& SERVICE1328 Dundąs St. 'W., Toronto

Savo mieliems-klijentams—lietuviams linkime linksmų Kalėdų dr-laimingų Naujų-Metų

.pieninga,; ir ;pąrduoti.jos.igailėjosi../O .ten, kitame .- kampe, -stovėjo “Grąžagalvė”. čia buvo atitverta vietą teUams^ Ir ten dabar tuščia, o • vasarą juk darže bėginėjo trejetas teliukų, - dabar jų ųei vieno- nebeliko — ar juos- kabąs suėdė.Paskui - nunešė .-šieno glėbelį arklidėn ir vos nęapąlpo senis,- teąp jam- širdį.£ųgėįė. Tokio gyvulio,-kaip. pamena,,jo arklidėje niekuomet dar nebuvo.'Bet dabar .geresnio negausi ...niekur,, ačiū Dieyųi, kad nors tokis yra.O pernai šią Kūčios-dieną čia stovėjo dvejetas arklių ir ėrži-< .las, kurisįdabar po- žiemos būtu buvęs Jcetyįrtpn. Geras buvo;

vyresnysis sūnus, tik jam mirus.: Atsisėdęs .senis paėmė plotke-; lės kąsrielj ir persižegnojo ...—^Teleidžia; Dievas slaukti geroj sveikatoj linksmesnių \Kū-į čių, — prabilo jisai ir atkando plotekelės.Piemuo ir Vąkeiųkas sėdėjo už skobnių.ant suolo, .moterys susėdo, ant uslano. Skobnys bu-į vo didelės,, ilgos, pagamintos di-^ delei šeimynai, ir gūdu buvo vosį keliems užu jų.sędėti.Visi , valgė plotekeles tylėdami. Tik skalą pas krosnį traiški- no, ir šešėliai mirgėjo, ant sienų..—-Kur mūsų vaikeliai dabar? :Kas jiem, Dievuliau, kūčią - pagamino? —. neiškentusi - graudžiai prakalbėjo Rambienė. — Gal jų nei gyvų nėra, gal jų tik kaulelius jau vėjas purto!Ir, ašaros nukrito tš senės akių, kaip rasa, nuriedėjo per;senus,

nes. pajamos. yiso^^Į 8.500.
ST. CLARIS - BLOOR: ST., 

$6.000 įmokėti/-B-kamb. -atskiras 
namas,: gerų.iplytų,:garožos,; 2 mo- 

<dem. yirtuyės/.š^to^vondęns šiĮdy- 
>jnas, 1 , morgičiusz $eras< pirkinys.

Office 
Namų

<BLOOR - ISLINGTON, 
$17.900 prašoma kaina, 6 gražūs 
kamb., 2 virtuvės,,piĮyotus įvažia
vimas, šilto vandens šildymas, 

* gražus kiemas.
vWEST:END,

^.$h900 įmokėti,-* 9 kamb., *$^65 
į pajamų per mėnesį; savininkas iš

vyksta iš Kanados. Kreipkitės tuo
jau.

.HIGH PARK,
$5.000 įmokėti, i 8-dideli-kamba
riai, dviguįas ^aražas, 2, modem, 
virtuvės, ^vandens ši Įdymas, prašo
ma kaina -— $17.500.

Br. r Marijošius 
Office — Lt 4-3516 
Namų — RO. 2-5543

KING. - DUFFERIN, 
$5.000 įmokėti, 10 kamb.z 3 ga
ražai, 3 virtuvės, puikus pajamų 
namas, prašoma kaina $13.000; 
tai reta proga.

BLOOR - RUNNYMEDE,
$5.000 įmokėti, 6 gražūs kamb.į 
šiurkščių, plytų, atskiras narnas^ _ 

vandens šildymas, didelis kie*

KODĖL MOKĖTI NUOMĄ?
- $1.500 jmokėti, 6 kamb., * pui
kių .plytų, arti transporto priemo^ < 

.nių, garažas.

Office — LE. 4-3516
Noriu LE. 1-6442

U 'T į~\ T:T nr* REAL estate ltd.V_Z UJ a. 1245St.Clair Ave. W., Toronto
.... ...............................  n m. j i ii. ■■■'■"■|n.i"ii .Mini ■■■■■—■ i ■.■■■■■i
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Vienas išserjjosOntario vyriausybės parengtų straipsnių

Šv.-Kalėdų. ir NajųjųjĮ^JetųįPt^ga Mielus klijentus, prietęliusUr v^ęiiiąĮpą^įąinvs sveikina

/TeULEJ 1-9347

Telefonas*

z LŲET4JYlŲ>piEN0S,iliustruotas; lietuvių kultūros ir visuomenės-gyve
nimo mėnesinis žurnalas/ 1 $56 m .gruodžio men, N r. 1 O-tas. Atskiro »nr. fcai- 
no* 55 xt.,.pren. metams -—- 5 dol.- Adresas:? 9204 S. Broadway, Los. Angeles 
3, Calif. Vyr. red. Bern. Brazdžionis, red. kolegija: J. Kojelis, P. Puzinas, 
Milton Stark, J. Tininis ir E. Tumienė.

/jGfuodžio ^numeris atrodo puošnus k turiningas. Jame minimo Gruodžio 
.IZ-los .pen<ersmo^30.>meXų.sukaktis ir pakviesti, pasisakyti svarbiausi ta įvy
kio liudininkai: .gen. P. Plechavičius, gen..V ^Grigaliūnas Glpyodusei pulk^K. 
Škirpa, buvęs Kariupfnenės -štabo viršininkas,, ir- prel. M. Krupavičius. Apie 
perversmų ir jo pasekmes rašo dr. K.~ Šidlauskas.

Toliau dr. A Laimonasdrpša,apie sukaktuvininką prof. J,Eretą, kartu su 
juo pasikalbėdamas.. Jonas Aistis rašo opie- valstybių santvarką, kuri turėtų 
garantuoti pastovią taiką. ,

Literatūrinėje dalyje randame Fausto Kiršos poezijos ir Fabijono Neve- 
avičiaus novelę; Leonardos Andnekus cdoudoj,kalėdinės poezijo$.> AAenui šį 
kortą atstovauja.J<gQtalkė E. Marčiulionienė; kartu dedama daug jos darbų 
pavyzdžių k doii/T.’ Voliousuošir—

. j Angliškąjį _ _
G. VolonČiou$Astfęipsnis gpie pąve 
bais, o ne guodžiančiais žodžiais? 
tės kūrinių vertimus j ungių^kalbą 

lietuviškojo gyvenimo įvykių.

Netikite.kitais metais be šio kultūrinio lietuvių gyvenimo veidrodžio. 
Užsisakykite jį tuojau, nes dabar Jis yra lietuvio bibliotekos papuošalas, o 
vėliau bus vienintelis toks platus dokumentuotas istorinis šaltinis musų kavos

ie$dqlyje .paiymėtinas labai- aktualus -ir griežtai , parašytas- dr.
i 9Pje, pąyergtųjų tautų skubų laisvinimo reikalą dar- 

rdžicnšiais žodžiais.“Čia -pat -randame E. Kiršos ir N. Mozalai-
2 J. ‘ “ J-

Gausios^,iliustracijos. vaizduoja - federacijos .kongresą ir daugelį., kitų 
lietuviškojo gyvenimo įvykių.

Viršelį puošia prenąįjuotos V. Kasiulio paveikslas Bėgimas Į JĘgiptą.
Netikite.kitais metais be šio kultūrinio lietuvių gyvenimo veidrodžio. 

Užsisakykite jį tuojau, .nes dabar' jis yra lietuvio bibliotekos papuošalas, o

ir musų kultūros keliams pažinti.

ST. BIJŪNO KNYGA -
“Gal pirkaite, parduodam respubliką” «

— tikra švenčių dovana Tau, kaina $1. ž-Daug be galo spalvingų nuotykių iš Kanados ir Lietuvos istorijos: kaip amėrikonų dvi armijos buvo užėmę Moot- realį, kodėl pasitraukė namo iš Kanados, kaip H«iry t

Galbpt-, ųų$tebsite« patyrę, * kad Ontario provincijoje yra 973 savivaldybės, į ku- rias.^įeįna^gpskritys, miestai, rajonai, miesteliai, priemiesčiai ir kaimai.Kiekvieno vieneto piliečiai susiorganizuoja, išrenka valdybas, .leidžia įstatymus ir tvarko vietos'reikalus,Skajp pav. ugniagesybą, vandens tiekimą, gatvės -ir mokyklas.Nepaprastas pramonės augimai per paskutinius dešimt metų provincijoje Iškėlė daug problemų visoms įstaigoms, tąip pat ir savivaldybėms.Ątįausdama savivaldybių sunkumus, Ontario vyriausybė kasmet dovanoja savivaldybėms tam tikras sumas, ipav. praeitais .metais ušjnpkėia $191.000.000,
t|i®.<l0Qi0004^įi^u megtt minėtais

ptieS.tai. i?'-' \

$08 stebi 973 savivaldybių darbą, taip kad esant reikalui gali išvystyti atitin- kamą akciją. ' .■ Departamentas taip, .pat gali pagerinti tuo savivaldybių atskaitomybės metodus bei patarti.ar padėti, iškilus finansinėms ar kitokioms problemoms.Vienas iš ypatingų departamento uždavinių . — planavimas organizuotų naujų gyvenviečių ar vad. pagerinimo rajonų .j^tos-turtui eksploatavimo srityse -šiaurinėje t Ontario. To dėka vietovės

mai (pulk. Birento — 32 psl., gen.rie geriau. Siųskit 1 dol. (su laišku)
St. Bijūnas, MondmajrkCo^ 7LVietori& Str Torontu Dnt

DAR GAUNAMA: Toronto, abiejų parapijų kioskuose, "švyturys”, Ha
miltone, 87«$c«^d.$tvV$poMd,Juoske Manual, .M65-wejdei^©re.
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SUDBURY Ont

Robert’s Restaurant salėj
Hamiltono Bendruomenės Valdyba.

Robert’s Restaurant Ebony Room!
Pelnas skiriamas skautų vasaros stovyklai surengti.

Hamiltono Skautų Rėmėjų Komitetas.

Naujų 1957 metų

sutikimo vakaras
ĮVYKS. Š.M. GRUODŽIO 31 DIENĄ

ROYAL CONNAUGHT HOTEL, NORMANDIE ROOM.

Pradžia 8 vat vak.
Bendruomenės Valdyba.

HAMILTON, Ont
A. JŪRAITIS

105 Cannon St. E.

24 Blake St.

SHURHEET SALES CO. LTD
R.R. 4., Hamilton, Ont. Tel. FU. 5-7743

Sav. ANTHONY SIMS (Šimkevičius)

CONCESSION GARAGE

Garantuoti siunti
niai į Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

366 Main St. E

Lietuviai atstovai 1173 Dundas St. W., Toronto.
S. SAVICKAS

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS!

Moderniškiausia lietuviškaSiuskite siuntinius į LIETUVĄ
HAMILTONE

BizniaiNamai

Dorna Hairstyling

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės j mūsų atstovus

Po kelių metų pertraukos vėl turime progą susitikti labiausiai 
lįetuvių mėgstamoje salėje — f ~

Kredito Koop-vas “TALKA”, Hamiltone.

.Linkširriį Kalėdų švenčių ir 
laimingiausių Naujų Metų 

linkiu visiems Hamiltono lietuviams

Vestuvinės nuotraukos, portretai, kopijos 
filmų išaiškinimas.

Nuotaikingų Kalėdų švenčių ir 
laimingiausių Naujų Metų linkiu 

savo klijentams ir visiems Hamiltono lietuviams!

Šv. Kalėdų ir ateinančių Naujųjų Metų proga svei
kiname savo esamus ir būsimus narius bei visus 
brangiusius tautiečius. Linkime Jums ir Jūsų šei
moms geriausios sėkmės į šviesesnę ateitį. .

nas irgi eina Rėmėjų Komitetui.
Sk. St

Muzika — Benny Ferri.

430 Concession St., Hamilton, Ont. TeL JA. 9-5150

linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų 
linkime visiems savo klijentams ir 

. visiems lietuviams!

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

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ 
ir daug laimės Naujuose Metuose 

linkių visiems Hamiltono ir apylinkių lietuviams!

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

Darbo valandos nuo 10 vai. ryto 
kasdien, išskyrus sekinai

Šalpos Fondui rinkliava Auš
ros Vartų bažnyčioje gruodžio 
9 d. davė $71,13. z /

Mūsų parapijoje gruodžio 2 d. 
lankėsi ir atlaikė pamaldas sve
čias iš Švedijos »kun. Kazimie
ras Vilnis (latvis). Klebonas 
kun. dr. J. Tadarauskas malo
niai sutiko ir pats asmeniškai 
rinko aukas Švecįijos katalikų 
mokykloms paremti, kurių pa
rapijiečiai sudėjo $125. Kun. K.

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

SAKAS PARCEL SERVICE, 
sent by UKRAINSKA KNTYHA

MRS. EDITE HYDER 
žinomoji radijo komentatorė, ku 
rios kalba transliuojama kas 
antradienį 9.30 vai. vak. per CH 
ML radijo stotį, žinoma lietuvių 
bičiulė, kuri aplanko beveik vi
sus didesnius lietuvių pasirody
mus ne tik Hamiltone, bet ir To
ronte, šy. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga visiems lietuviams 
siunčia gražiausių sveikinimų ir 
nuoširdžiausių linkėjimų .

SVEIKINAME visus Hamilto
no Lietuvių Namų Fondo narius 
ir linkime ramių šv. Kalėdų ir 
laimingiausių Naujųjų 1957 Me-

Sia proga siunčiame musų 
nuoširdžiausius sveikinimus vi
siems Hamiltono, Paryžiaus, 
Oakvilles, Brantfordo ir jo apy
linkių lietuviams linkėdami, 
kad 1957 m. sujungtų visus mus 
pa gražia Tautos Namų idėja 
ir priartintų mūsų visų pastan
gas prie galutinio tikslo.

Su ypatinga padėka sveikina
me NF Garbės Narius — Steiblį 
Joną ir Rainį Petrą, tikėdamie
si, kad jų gražus pavyzdys pa
skatins ir daugiau tautiečių pa
sekti'jukeliu.

Jūsų Hamiltono Lietuvių 
Namų Fondo valdyba.

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

Siunčiame Jūsų pačių sudarytas maisto, drabu
žių, medžiagų ir vaistų siuntinius^ Pas mus galite 
įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų* apatinių ir kitų 
dalykų žymiai pigesnėmis kainomis.

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

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

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

daręs FINA gazolino stotį ir mą 
šinų taisymo garažą Kingsway 
gatvėje. Visi palaikykime savo 
tautietį naujame versle..

Mokyklos tėvų susirinkimas 
įvyko gruodžio 2 d. tuoj po pa
maldų. Ten buvo iškeltas dides
nio tėvų bendradarbiavimo su 
mokykla reikalas.

Naujas vyskupas. Kadangi da
bartinis vyskupas jau senas ir 
nestiprios sveikatos, tai šv. Tė
vas paskyrė jam vyskupą pagel- 
bihinką Aleksandrą Carter iš 
Montrealio. Sąryšy su naujų 
fabrikų ir kasyklų atidarymu ši 
vyskupija smarkiai auga. Per 
penkerius metus Sudburio rajo
nas padidėjo 35%. Vien tik Sud
bury, įskaitant ir priemiesčius, 
įsisteigė septynios naujos katali
kų parapijos, dvi kolegijos ir vi
sa eilė mokyklų.

Stato naują fabriką. Šalia dar 
nebaigto statyti geležies ir plie
no fabriko ta pati INCO kom
panija jau pradėjo statyti sieros 
rūgšties fabriką .Sąmata — trys 
milijonai dolerių. Naujasis fab
rikas pradės veikti ateinančių 
metų gale. Daugiausiai sieros 
rūgšties numatoma išvežti į 
Blind River uranijaus pramonę.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
visiems Hamiltono lietuviams linki

STEADMAN, KRONAS, VALEVIČIUS
Limited

JURGIS EIDUKEVIČIUS
Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas

GROS ITALŲ ORKESTRAS IŠ TORONTO! 
Veiks* turtingas bufetas pigesnėmis kainomis!

Dvigubas šeimyninis vakaras
Liet Bažnytinis Komitetas 

pirmąjį sekmadienį po Kalėdų, 
gruodžio 30 d., Christ the King 
parapijos salėje, vyno šventini
mo proga, ruošia metinį tradi
cinį šeimynišką vakarą. Ta pa
čia proga Kalėdų senelis aplan
kys lietuviukus ir įteiks visiems 
lankantiems ir nelankantiems 
mokyklą, dovanų. Bendruome
nė dovanoms paskyrė $20, o kita 
dalis ateis iš kitų šaltinių. Bus 
taip pat ir meninė programa, ku
rią išpildys Tumo - Vaižganto 
vardo šeštadieninės mokyklos 
mokiniai: baletas, įvairūs muzi
kos numeriai, deklamacijos ir 
kitkas. Po programos mažieji 
pereis į kitą jiems paruoštą sa
lę, kad nekliudytų suaugusiems 
šokti. Veiks bufetas kaip ir ki
tais metais. Parengimo pradžia 
5 vai. p.p. Maloniai prašome 
visus tautiečius su savo drau
gais parengime gausiai daly
vauti. Liet. Bažn. K-tas.

Gražus rfiostas. Msgr. J. C. 
Humphrey, V.C., D.P., Kristaus 
Karaliaus parapijos klebonas, 
dalyvaudamas Kanados katalikų 
suvažiavime Toronte nupirko 
liet, dailininko Dagio lietuviš
ką madoną ir padovanojo Sud
burio lietuvių kolonijos altoriui 
praturtinti ir papuošti. Būdamas 
šios vyskupijos generalini vika
ru turi daug svečių ir jiems su 
malonumu rodo lietuvišką me
ną — Sopulingos Dievo Motinos 
skulptūrą kaip kenčiančios tau
tos simbolį. Ne viena proga, 
ypač paskutiniu laiku, yra paro
dęs daug dėmesio ir simpatijų 
Lietuvai.

Pakrikštyta: Paulina Marija 
Daveikytė ir Alfonsas Juotas 
Alfredas Zlatkus. Kūmai buvo 
K. Daunys ir S. Poderienė. Zlat
kų kūmos namuose buvo su
ruoštos šaunios vaišės

Algimantas Siemaška turi ati-

RADIO ir TV 
technikas 

HAMILTONE 
A. GARKŪNAS

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

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

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%..

WELLAND, Ont.
Artėjant metų pabaigai apyl. 

valdyba prašo mielus tautiečius 
nesumokėjusius solidarumo mo
kesčio, nedelsiant sumokėti. Pa
togumo dėliai skambinkite tel. 
RE. 2-3615 ir kasininkas Jus ap
lankys. Be to, prašome remti lie 
tuvišką veiklą savo gausiu daly
vavimu bendruomenės rengia
muose parengimuose.

Artimiausiu laiku numatyta 
ruošti: bendras Naujų Metų su
tikimas ukrainiečių gr. ortodok
sų salėje, 4th St. Wellande. Sau
sio 6 dieną tuoj po pamaldų St. 
Columbus salėje vaikučiams ka
lėdinę eglutę. Apyl. valdyba.

Vilnis lanko parapijas įgaliotas 
Stockholmo vyskupo Mūller. 
Prieš keletą metų ir kun. dr. J. 
Tadarauskas, tik ką atvykęs iš 
Švedijos, rinko aukas . lietuvių 
tarpe tam pačiam tikslui.

Mūsų bažnyčioje lapkričio 25 
d. buvo renkamos aukos veng
rų pabėgėliams. Sudėta $165. Į 
kleboniją asmeniškai aukas at
nešė N. Zabulionis $5 ir S. Pakš
tienė $10. Tokiu būdu susidarė 
$180. .

Ir vėl malonu išryškinti S. 
Pakštienės nuolatinį duosnumą, 
kurio šiais laikais taip pasigen
dame. Linkime jai ištvermės 
pasirinktame idealizmo kelyje 
ir sėkmės asmeniškame gyveni
me.

Malonu pabrėžti mūsų klebo
no jautrumą tautiniams reika
lams ir jo rūpinimąsi pagalba 
artimui. Šelpdamas savuosius 
Lietuvoje ir Sibire kun. dr. J. 
Tadarauskas yra pasiuntęs nuo 
gegužės mėn .net 33 siuntinius, 
du visai svetimiems asmenims. 
Jis visada atsiliepia su dideliu 
jautrumu į visų organizacijų 
kreipimąsi ir per parapiją yra 
suteikęs daugeliui jų piniginę 
paramą. Šioje srityje mes tikrai 
galime džiaugtis mūsų klebonu 
ir linkime jam šv. Kalėdų ir N. 
Metų proga daug džiaugsmo ir 
laimės.

Moksleivės ateitininkės, vado
vaujamos Gintros Bakaitytės, 
pasiuntė Kalėdų proga mažą do
vanėlę— $5 — Saleziečių gim
nazijos Italijoje mokiniams. Šis 
nors ir kuklus, bet labai gražus 
pavyzdys jau dabar rodo, kad 
Hamiltono lietuviai turi jautrių 
širdžių ir priaugančioje kartoje.

Visus maloniai kviečiame šeš
tadienį, gruodžio 29 d., atsilan
kyti į Skautų Rėmėjų šokių va
karą Robert’s Restaurant. Po 
kelių metų pertraukos pokalėdi- 
nį šeštadienį vėl turėsime pro
gos susitikti šioje jaukioje lietu
vių mėgtoje salėje. Vakaro pel
nas skiriamas skautų vasaros 
stovyklai. Pigus' įėjimas ir že
mesnės bufeto kainos, kurio pel-

1618 BLOOR ST. W. 
(netoli Dundas) 

Telefonas LE. 3>2904 
Sav. D. KAUNAIT£

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 FATE AVĖ, TORONTO 

T< Gt M«3.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ

O$SINGTON TEXTILES

Pranešame NF v-bos narių ži
niai, kad visos gautos loterijai 
aukos daiktais ar pinigais turi 
būti įrašomos į aukų lapus, ku
riuos iždininkas K. Žukauskas 
išsiuntinėjo visiems v-bos na
riams. Kartu prašome paimti ir 
aukotojo parašą.

Šiuo reikalu yra gauta iš vi
suomenės tarpo keletas pastabų, 
kurias pozityviai priimant ir 
buvo apsispręsta už aukų lapų 
loterijoms įvedimą.

NF v-bos pirm.
Namų Fondo augimas atrodo, 

tada pasibaigs, kai teliks vienas 
kitas prie jo neprisidėjęs. Ši 
savaitė vėl atnešė 4 naujus NF 
narius, paskyrusius po $100: 
Elzbieta ir Jurgis Kazickai, Je
ronimas Mikutaitis, Albinas Sta 
sevičius ir Pikienė Danutė. Vi
siems mūsų mieliesiems na
riams tariame v-bos vardu nuo
širdžiausią padėką ir prašome 
visus lietuvius vėliau ar anks
čiau prie NF. prisidėti.

Nuo pat pirmos į Hamiltoną 
atvykimo savaitės visu nuošir
dumu stengiausi informuoti ha- 
miltoniečius per “TŽ” apie mū
sų kolonijos lietuviškus rūpes
čius bei džiaugsmus

Be galo esu patenkintas, kad 
neouvo savaitės, kuri nebūtų 
davusi mūsų lietuviškam reika
lui gražių darbų. Džiaugiuosi, 
kad apsigyvenau tokioje koloni
joje, kur visiška dauguma lie
tuvių be savo asmeniškų rūpes
čių, nepamiršta ir tautinių rei
kalų. Irstai jau šešeri metai. Tau 
tiečių gerumas yra man didžiau
sias moralinis atlyginimas už 
mano kuklų darbą.

ŠV. KALĖDŲ proga nuošir
džiai sveikinu visus šio skyrelio 
skaitytojus ir linkiu, kad NAU
JIEJI METAI suteiktų visiems 
geriausio pasisekimo asmenišl- 
kuose reikaluose ir užgrūdintų 
mus visus lietuviškame kovos 
kelyje. Sk. St.

A.A. Petrė Giedraitienė, pagal 
pirmą vyrą Mačiulaitienė, mirė 
gruodžio 10 d. Hamiltone, su
laukusi 91 metų. Užaugino 4 sū
nus ir 3 dukteris, iš kurių 2 sū
nūs gyvena Kanadoje ir, duktė 
JAV, kiti likę Lietuvoje. Kana- 
nadoje išgyvena 8 metus.

Ph-tnieJI pokalėdiniai šokiai HAMILTONE rengiami 1956 
m. gruodžio 29 d., šeštadieni, gražioje ir jaukioje

likes
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Linksmų švenčių gerb. klijentams

bei visiems lietuviams linki

1077 BLOOR ST. W.

Geriausi
J. J. ELLIS

:w:

REAL ESTATE LTD.

Siuntiniai be muito

kaino 
atviro

Perkant or parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite j šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turit hk didelį pasirinkimą 
namą, biznių, formą, sklypą ir tt. visuose Toronto rajonuose.

42 EVELYN AVĖ.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandos.

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

ŽEMĖS INVESTACIJOS
817 Bloor St W., 

Toronto

Sveikinu mielus tautiečius 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 

linkėdamas daug sėkmės, 
kartu dėkodamas už nuoširdų ir dažnų 

kreipimąsi pirkimo bei pardavimo reikalais

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
barių, kvadratinio plono namas, 
vandens alyvos šildymas, Šoninis 
įvažiavimas ir garažas. Užimt ga
lima tuojau.

riebių ! pasiūlymų, siekiančių 
$100.000 iš Ispanijos ir Meksikos 
futbolų klubų. Vakaruose randa
si ir kita žvaigždė — Sandor 
Koscis^ tačiau nennsistatęs ar pa 
sllikti, Les nėtferi žinių apie savo 
šeimą. K. Lukašius-
- Pasaulinėje* sporto olimpiado
je Melburne Sov. Sąjupgos rink
tinėje buvo priversti dalyvauti, 
gindami okupanto spalvas, ir 7 
lietuviai sportininkai.,Krepšinio 
'rungtynės tarp JĄV ‘ir Sov. Są
jungos rinktipėk pasibaigė 85:50 
Amerikos-naudei. Sov.' Sąjungos 
trepsimo rinktinės kapitonas 
<ra K. Petkevičius, kuris taip 
pat gerai valdo sviedinį ir pui
kiai mėto. Joje žaidęs St. Ston
kus, kuris dabar dirba Kauno 
Kultūros Institute dėstytoju, lai 
komas vienu iš geriausių krep- 
•ininku. 1955 m. per krepšinio 
pirmenybes jis buvo pripažin- 

. tas geriausiu Sov. Sąjungos čem 
i pionato žaidėju, pasižyminčiu 
ypatingu veržlumu. Kaunietis 
A. Lauritėpas studijuoja Žemės 
ūkio Akademijoje, Sov. S-gos 
rinktinėje žaidė 55 kartus. Iš 
pabaltiečių .rinktinėje dar buvo 
3 latviai, atsarginiai? 20 km spor 
tiniam ėjime antrąją vietą ir si
dabro mędąlį iškovojo A. Mikė
nas, o bronzos — pussunkio svo
rio boksininkas Murauskas. Pri- 

’ versti ginti okupanto spalvas, už 
sieninėj spaudoj buvo skelbiami 
“rusais”. Be to, dar dalyvavo 
fechtuotojas J. Ūdras. Visi lie
tuviai yra labai draugiški ir ma
lonūs vyrai. Melburne su jais 
pavykę pasikalbėti kaikuriems 
mūsų tautiečiams. (E).

B. SERGAUTIS 
Realtor

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELEF. LE. 2-95471 
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus..

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra- 

S kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augŠtu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien! >

RONCESVALLES - WESTMINSTER, 
$5.000 įmokėti, 13 kambarių, at
skiras panarnu namas, vandens 
alyvos šildymas, 4 virtuvės, šoni
nis įvažiavimas ir garažas. Savi
ninko 4 kambarius galima tuoj, 
užimti. Balanse vieną..atvira skola.

Karalius

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 J. SKUČAS, RA. 2-6152

Įstaiga 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501
P. ADAMONIS, PO. 6-7594 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

Paieškojimai
Praną Vaičiulį prašau atsiliept' 

ti labai svarbiu reikalu. Rašyti: 
E. Rėklys, 9907 Cascada, Detroit 
4, Mich., USA.

Vaito Kazio, kilusio iš Kretin
gos, ieško motiną Lietuvoje. 
Kreiptis: 221 Jane St., tel. RO. 
9-1389. _ _______

Gedimino Almonaičio, kilusio 
s Kudirkos Naumiesčio, Šakių 
apskr., ieško seserys Aldona ir 

Į Bronė iš Lietuvos. Atsiliepti: Jo- 
:nas Maniuška, 130 Dunn Avė., 
. Toronto, Ont., Canada.
■ Papeikąitės Marijos, jos bro
lio Papeikos ir Dudinsko Kazio, 
kilusių nuo Krosnos, ieško gi
minės Lietuvoje. Atsiliepti: M. 
Valiulienė. 56 Mountview Ave., 
Toronto, Oht.

Bronius Staleronka prašomas 
atsiliepti, arba žinantieji apie'jį 
pranešti: ' Stasys Staleronka, 
Dūkšto rajonas, Dūkšto paštas, 
Plavėjų km., Lithuania. USSR.

Vytauto Remeikos, gyv. Mont 
realy, kil. iš Valkiškių km., Pa
pilio valse., ieško Romas Mal- 
dūnas, 4359 W. Madison St., Chi
cago 24, Ill., USA.

Aldonos Gylytės, d. Eugeni
jaus, gim. 1926 m. Sedoje; Biru
tės Šimkutės - Bačiulienės ir 
Galinos Šimkutės ieško artimie
ji iš Lietuvos. Teirautis: Elena 
Baltrušaitienė, 3229 So. Lithua- 
nica Ave., Chicago 8, Ill.

Juozui Kučui, 1944 m. gyv. 
Furshel, Alta., Canada, yra ži
nių iš Lietuvos. Jis pats arba jį 
žinantieji prašomi rašyti: Kazys 
Rimas,' 94 Douglas St., Sudbu
ry, Ont., Canada.

Mickūnų Vlado ir Antano ieš
ko giminės iš Lietuvos. Atsi
liepti: A. D. Aulinskas, 299 
Watson Ave., Oakville, Ont.

Vlado Juškos ir Mykolo Vaiš
vilos, gyv. Kanadoje ar Ameri
koje, prašo atsiliepti V. Leonas, 
34 Chadwick Rd., Eccles-Man
chester, England.

Vyru ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

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

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

Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

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

ST. MARKS RD. - JANE,
$1.500 įmokėti, 6 did. kamb., la
bai gražus, tik venų metu senumo 
narnos, alyvos šildymas su a i r-con
dition, ultramodern! virt., gražus 
kiemas su privačiu ivažiervumu.

ST. JOHNS RD. - JANE,
$15.300 prašoma kaina, 7 gražūs 
kamb. per 2 augštus, visai atski
ras, pero 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-i* augštų namai, lo
bai moderniai įrengti, dideli skly
pai, NHA margyčiai 25 metams, 
tik su 516% palūkanų. Žemos 
kainos. Norintieji pasiskubinkite, 
reta proga gražioje vietoje įsigyti 
nąujus 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, 
"steel beam construction", labai 
gražus pastatas; vandeniu alyva 
šildomas, moderni virtuvė, labai Į 
gražiai dekoruotas, didelis kiemas, 
priv. įvažiavimas, garažas.

P. Mališauskas 
Biznio RO, 6-3401 

Buto LE. 3-7425 

RIDOUT REAL

« RIDOUT
ĮįggMl REAL ESTATE LTQ.

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.

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

J. STANIONIS,
’ : "■* narys Radio Electronic Technicians Association.
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

ta teko JAV su 593 t., trečią vie
tą, visų nustebimui, paėmė Aust 
ralija, kuri tuo labai didžiuoja
si ir to priežastimi laiko privers
tinį fizinį auklėjimą >visose mo
kyklose, net ir už mokyklų ri
bų. Panašūs si^yqoai girdimi 
ir Kanados fiziniam auklėjimui 
stiprinti. Ji šiose žaidynėse už
ėmė 16 vietą su 52 taškais ir su 
dviem aukso medaliais — už 
rklavimą 4 vietų valtimi ir už 
šaųdyma iš mažojo kalibro šau
tuvų. SSSR laimėjo 37 aukso 
medalius — daugumą už gimnas 
tiką ir imtynes. Žaidynių pa
grindu skaitoma lenvoji atleti
ka, kur kaip ir visada domina
vo JAV, laimėjusios 32 aukso 
medalius — 24 už lengv. atleti
ką, likusius už krepšinį, irkla
vimą ir imtynes.

Sekančioms žaidynėms atletai 
susitiks Romoje 1960 m.

Vengrai atvykę j žaidynes nu
plėšė komunistinę ir iškėlė savo 
tautinę vėliavą.

Dėl politinio įtempimo ir Ru
sijos ^skerdynių, .Vengrijoje eilė 
valstybių reikšdamos protestą 
atsisakė dalyvauti žaidynėse. Pa 
sak Olandijos, argi galima spor
tuoti kartu su .skerdikų .valsty
bės atstovais?

Trečdalis vengrų atletų atsi
sakė grįžii tėvynėn. Daugelis 
jų su pasaulio masto savo rezul
tatais. Aukso medalistė gimnas
tikoj Agnes Keleti, 4 min. my
lios bėgikas Laszlo Tabori nori 
vykti Kanadon.v Taipgi plaukikė 
Valeria Gyenge atvykus pas sa
vo sužadėtinį Torontan.

Komunistinė Kinija taipgi ne
dalyvavo. Negalėjo pakęsti bei 
kartu rungtyniauti su savo bro
liais — tautinės Kinijos atsto
vais. Dalis arabų valstybių ne
galėjo rungtyniauti dėl žydų ir 
anglų dalyvavimo.

Ferenc Puskas, žymiausias 
Vengrijos ir viso pasaulio fut
bolininkas, buvęs skaitomas žu
vusi vengrų kovose, yra gyvas 
Vakaruose. Vengrų futbolo ko
mandos gatsrolių metu Europo
je, jis sutvarkė ir žmonos pabė
gimą. Tarp kitko jis turi gana

ir Įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

J. BERŽINSKAS

SAVO KLIJENTUS 
KANADOJE IR 

AMERIKOJE 
IR VISUS 

MIELUS LIETUVIUS 
ŠV. KALĖDŲ 

PROGA 
SVEIKINA

Aušros žinios
— Šį sekmadienį 1 va], p.p. 

'JNF salėje BC lygos* rungtynė- 
e susitinka iki šiol be pralaimė- 
įmu einančios Tridens ir Auš

ros komandos.
— Praėjusį pirmadienį mūsiš

kai sužaidė* draugiškas krepši-
10 rungtynes su Andys jr. Lai
mėjo'mūsiškiai 81:54.

— Praėjusį šeštadienį vyrų ir 
aunių komandos Rochestery su 
aidė su Sakalu draugiškas krep 
inio rungtynes. Rezultatai: jau- 
tiai 31:31 ir vyrai 50:60 Aušros. 
”a pačia proga nuoširdus ačiū 
ochesteriečiams už taip gražų 
r šilta priėmimą.

— “T and D” stalo teniso ly- 
oje Aušra I nugalėjo Bowlad- 
ome 18:3.

— Šia savaitę dėl vykstančio 
'riesk □ ledinio susikaupimo krėp 
šinio treniruočių nebus.

T. P.
Šachmatai. Pereitą sekmadie-

11 Vyčio šachmatininkai A kla- 
•>ės Toronto tarpkomandinėse 
varžybose nugalėjo YMCA ko
mandą, rezultatu 4:2. Taškus lai
mėjo; Vaitonis 0, (dėl ligos ne
atvyko ir jo partneriui taškas 
buvo užskaitytas be žaidimo), 
Matusevičius — 1, Stepaitis — 0, 
Fabriciūs — 1, Paškauskas — 1 
'ir Sirutis — 1.

B komanda pralaimėjo prieš 
universiteto komandą. Lošė: Ra
manauskas — 0. Genčius — 1, 
Sineka — %, Ciplijauskas — 0, 
Juozapavičius — 0 ir Abromai
tis — 1. A. S.

Olimpiniams žaidimams 
pasibaigus

Simbolinė Olimpo ugnis, kuri 
kas 4 metai sutraukia tūkstan
čius atletų individualiniams su
gebėjimams pademonstruoti, 
jau užgesinta. Šios žaidynės bu
vo veikiamos politinių įvykių, 
kurie atnešė gana žymių neskian 
durnų, paveikė dalyvių skaičių, 
gal būt, ir pasekmes. Visdėlto 
šios žaidynės davė 11 naujų pa
saulinių ir 31 olimpinį rekordą. 
Tiek ne kiekvienose žaidynėse 
pasiekiama. Melburno žadynės 
pralenkė buvusias ne tik rekor
dais, bet ir žiūrovų skaičiumi. Jų 
būta virš 2 milijonų.

Olimpiniuose žaidimuose offi- 
cialiai neleidžiama skaičiuoti 
valstybių laimėjimų, kad išven-

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros, šaldyto jai (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. Krautuvė —• 723 Gerrard St E.

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

’us betkokio 'politinio įvertini
mo, tačiau n.eofięiąliąi tai darę- 
ma su didžiausiu kruopštumu. 
Šiemet pirmą kartą istorijoje 
žaidynes laimėjo sovietų.atitetai

JOINT REALTY ITD.
899 BLOOR ST. W. ■ TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

ir į Lenkiją! Pranešame savo klijentams, kad pasidarėme 
autorizuotu dealeriu PEKAO siuntinių bė 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

15 500 įmokėti, otskiros, raupuotų 
V plytų, 6 kambarių narnos, kvodra- 
,’Ątinis pląnas, vandeniu alyva šd- 
K damas, • dvi modernios virtuvės, 
/privatus įvažiavimas, garažas, 

r? Jone ir Bldor rajone.
$3.500 įmokėti* 6 kambarių, mūri- 

nis atskiras namas, dvi modernios 
virtuvės, modemus alyvos šildy
mas, plotus šoninis įvažiavimas, 
viena atvir askola balansui dešim
čiai metų, Randasi Swansea.

$3.000 įmokėti, atskiros mūrinis na
mas, 8 nepereinamų kambarių, 2 
modernios virtuvės, alyva vande- 
niu šildomas, dų garažai. Skubus 

, pardavimas. Randasi Dundas ir 
Brock rajone.

$13.800. 6 kambarių mūrinis, ne
pereinami kambariai, alyva apšil- 
dom qs, 2virtuvės, dvigubos gara- 

• * žoSi Bloor ir St. Clarens rajone. 
>16.900, Atskiros, mūrinis, 8 kbm- 

barįu . narnoj, kyodrcąW* P|Qnas/
^ vandeniu i&yvo .šildomai, dvi mo- 
Nį derhios virtuves, įvažiavi

mas, du garažai.
Skambinti 

AntMIČIŪNAS 
Telef., LĘ 4-8481

Biznio RO. 6-3401 
Buto LE. 2-8146

ESTATE LTD.
1245 St. Clair Ave. W., Toronto

BfALTOaS

U99 Bloor St Toronto. TeL LE. 4-849
1. Siūlome piačiausią namų pasirinkimą visame Toronte, 

r 2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas ii bankų.

Lietuvių Baldu Krautuvėje 

<Mohawk Furniture 
Company

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

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

Noujai atidarytos if naujai įrengtos. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

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.

BLOOR - ROYAL YORK RD., 
$17.900 prašoma kaina, atskiras 
namas, 7 k. per 2 augštus, mo
derni virtuvė, naujas alyvos air- 
condition š:ldymas, privatūs įvaž. 
ir garažas., geros išsimokėjirno są
lygos, savininkas pirko bungalow, 
nori greitai parduoti. Western Textiles

766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984
Norėdami padėti 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.

ATSKIRU MEDŽIAGOS GABALU UŽ PIGIĄ 
KAINA PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
NARIAI: Montreal Real Estate Board, *• 

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 ,

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Ižsimokėjimo sąlygos — 24 mėa^

Techniški patarimai veltui *

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

$4.900 įmokėti, Bloor - Jone, atski- į 
ros, rauplėtų plytų, 6 didelių k., 
dvi modernios virtuvės, vandeniu * 
alyva šildomas, privatus įvažiavę- ’ 
mos, garažas.

$4.500 įmokėtų Keele - Annette, at
skiros, mūrinis, 9 labai dideli k., 
dvi vonios, dvi virtuvės, alyva ap- ; 
i ši dama s, šoninis įvažiavimas, ga
ražas.

$2X00 įmokėti, arti Roncesvalles, 
mūrinis 6 kambarių, moderni vir
tuvė, alyva opšldomas, didelis kie- t 
mos, ’2 garažai.

$8.000 įmokėti, biznio pastotos ant 
College gatves, arti lietuvių baž
nyčios, didelė patalpa krautuvei 
3 butai po 5 kambarius, pastatą^ 
apšildomas vandeniu, įvažiavimas 
į kiemą.

Skambinti 
KUZMAS. 2
Telef. LE. 4-8481

Kanados premijuoti ŠALDYTUVAI ir KROS
NYS Kanadoje — tik McCLARY. McClary 

krosnys garantuotos 3 metams.

Pirkite geriausius — pirkite

McCLARY.

cJ^****^^^*?*^

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanijs
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS: «

* Vandens ir oru apšildymo, Z 
MMigP * Paprastas ar “Air Condi-WE tionning”, 3

- * Perstoto apšildymą iš angii<
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Svečių tarpe bus viešnia iŠ Čikagos 
sol. p. Prudencija Bičkienė su savo 
vyru, kuri akompanuojant muz. 

St. Gailevičiui, išpildys keletą

fOKONTO. Cnt.
šv. Jono Kr. parapijos žinios 

.’'—Bernelių Mišios laikomos 12 
vai. naktį, Kalėdų rytą — 9.30 ir 
Ii vali Pirmadienį, Kūčių dieną, 
yįgUįja: Kūčių rytą 9 vaL gie
dotinės pamaldos prisimenant 
brolius ir seseris Lietuyoj ir ki- 
topse kraštuose. Kalėdinių plot- 
Stalių gaunamą sekmadienį po 
kįękvienų pamaldų. »

Metų dieną pamal- 
dpš sekmadienio tvarka. Pamoks 
lo metu bus pranešimas ;apie 
parapijos dvasinę ir medžiagi
nę būklę. N. Metų išvakarėse, 
pirmadienį, 9 vai. ryto giedo
tinės pamaldos už 1956 m. To
ronte mirusius lietuvius.

Viešą N. Metų sutikimo 
briketą parapijos salėje rengia 
parap. komitetas ir Šv. Jono Kr. 
Ęąšalpinė D-ja. Rengėjai užtik
rina jaukią šeimyninę nuotaiką. 
Bilietai platinami per parapijos 
kpniiteto ir draugijos valdybos 
narius, o taip pat gaunami po 
pamaldų parap. salėje. Kaina — 
$2.50 asmeniui.
..— Užbaigiant metus, jaunimo 

pobūvis - šokiai parapijos salėje 
įvyks gruodžio 28 d., penktadie
nį,. vakare. Salės puošimu ir 
svečių priėmimu rūpinasi mer
gaičių sodalicijos narės.

— Parapijos Kat. Mot. D-jos 
skyrius švenčių proga aplankė 
JVestono sanatorijoje sergan
čius lietuvius, o šią savaitę lanko 
psichiatrinę ligoninę ir Toronto 
kalėjime esančius lietuvius.
2 —Gedulingos pamaldos už 
prieš metus , mirusį Joną Evaš- 
ką įvyks šį šeštadienį, gruodžio 
32 d., 9 vai. ryto.
t Prisikėlimo parapijos žinios

— Prieškalėdinis susikapimas 
prasidėjo praeitą pirmadienį iš
kilmingu Marijos Fatimos sto- 
Vylos pagerbimu. Pamaldas kas 
vakarą 7.30 vai., tik trečiadienį 
ir. penktadienį prasidės 7.15. Kon 
ferencijas laiko kun. dr. P. Gai
da. Kas. vakarą tėvai klauso iš
pažinčių. Šią savaitę visi tikin
tieji gali laimėti visuotinius at
laidūs tiek-kartų, kiek kartų ap
lankys bažnyčią ir joje sukalbės 
6 Tėve mūsų, Sveika Marija ir 
Girbė Tėvui. Be to, reikia būti 
malonės stovyje, atlikti išpažin
tį ir prieiti šv. Komunijos.

— Dėkojame visoms Kat.' Mot. 
D-jos Prisikėlimo parap. sky
riaus parengimų sekcijos na
rėms už darbą, pravedant para
pijos bazarą, kuris nešė bažny
čios statybos fondui virš $1.000, 
ir visiems darbu ir auka prisidė- 
jj&ięm$.

■.?— Naujų Metų sutikimo para
pijos auditorijoje rezervuotų vie 
tų bilietai per dvi dienas išseko 
visi. Gaila, kad parapijos audito
riją nepajėgi patenkinti visų pa
geidavimų. Sutikimo proga gruo 
džio 20 d., po susikaupimo pa
maldų, šaukiamas centrinio par. 
komiteto susirinkimas, kuria
me bus apsvarstytos NM suti
kimo. detalės: salės dekoravi
mas, apšvietimas, svečių priėmi
mas, programa ir kitos smulk- 
inėhos. Programoje dalyvauja 
soh" V. - Verikaitis, kvartetas ir 
Trimitas. Komitetui talkinin- 
kątlją Kat Mot. D-jos parapijos] 
skyriaus parengimų sekcija. 
^ .jaršią savaitę dėl prieškalėd. 
susikaupimo nelankysime para
pijiečių, nebent iš anksto būtų 
susitarta telefonu.

Šį sekmadienį, 6 vai. vak., 
bus rodomas religinis filmas 
“Song of Bernadette” su Jen
nifer, Jones. Be to, puikus ka
lėdinis priedas “The LJttlest 
Angel” ir kitas priedas vaikams. 
- w.T-Katachetinės pamokos vai
kams ir. mokiniams, lankantiems 
nekatalikiškas mokyklas ir gim
nazijas vyks po Naujų Metų. 
Laikas bus paskelbtas vėliau.

Parapijiečiai prašomi vi- 
suomet pranešti ligonius T. Pau
liui, kad jie laikū būtų aplanko
mi ir aptarnaujami. Tretininkai 
•parodė grąžų pavyzdį, pasiųsda
mi yiriWMį.ligoniams po pakie-

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI” 
kitą’ savaitę dėl Kalėdų švenčių 
neišeis. Sekantis numeris išeis 
trečiadienį po Naujų Meų, sau
sio 2 dieną.

Čikagos, vyrų choras, vadov. 
sol. Baltrušaičio, ruošia Verdi 
operą “Rigoletto”. Dir. mūz. Ku- 
čiūnas. Apylinkės valdyba nu
tarė tą operą pakviesti gastro
lėm ateinančią vasarą į Torontą.

Rinkliavą vengrų pabėgėliams 
šelpti pereitą šeštadienį suorga
nizavo Inter Ethnic Council. Au 
kų rinkti prie Toronto kino te
atrų buvo pakviestos visos tau
tybės. Lietuvius atstovavo tau
tiniais rūbais pasipuošusios Al
dona Gvazdaitytė ir Irena Kilo- 
taitytė.

Toronto Apylinkės Tarybos 
posėdis šaukiamas sausio 6 d., 
sekmadienį. ■ Pakvietimai tary
bos nariams bus išsiuntinėti šio
mis dienomis.

Vasario 16 d. minėjime kalbė
toju kviečiamas adv. Olis iš Či
kagos.

Lietuvių pagalba vengrams
Toronto apylinkės valdybos 

rūpesčiu, sausio 15 d., antradie
nį, Universiteto Hart House 
teatre ruošiamas koncertas, ku
rio visas pelnas bus skiriamas 
vengrų pagalbos fondui. Koncer 
tą remia Kanados Raudonasis 
Kryžius. Programą išpildys cho
ras “Varpas”, ved. muz. St. Gai- 
levičiaus, sol. V. .Verikaitis ir 
skautų - skaučių tautinių šokių 
grupė, vad. p. Turūtos. Visi me
nininkai sutiko dalyvauti be at
lyginimo.

“TŽ” spaudos balius 
įvyks vasario 2 d. Linksmą prog 
ramą jame išpildys Verikaičio 
kvartetas, kuris tam baliui tu
ri specialią naują programą.

Vietoj sveikinimų aukojo: 
Vasario 16 gimn. Dr. M. Aršti- 
kaitytė $25, V. Jonynas $5, St. 
Dabkus $5 ir V. Bačėnas $5.

Jų draugams ir pažįstamiems 
linkime linksmų Kalėdų šven
čių ir laimingų Naujų Metų.

Toronto Šalpos Fondas.
Mirusiam Jonui Indrelei pa

gerbti vietoj vainiko Toronto 
Lietuvių Namų Valdyba aukoja 
Šalpos Fondui $20.

Toronto šaulių klubas 
prašo Toronto lietuvius tarp ka
lėdinių pirkinių bei dovanėlių 
nepamiršti tautinės stalo vėlia-, 
vėlės, kurios gaunamos parapi
jų kioskuose, “Rūtos” ir “Atlan
tic” svetainėse, p. Demikio ir p. 
Jankausko prekybose ir pas p. 
Jasiūną, tel. L E.3-4370. Klubo 
valdyba vėliavėlių kainą suma
žino iki $1.50. Klubo v-ba.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

ŠOKIAI GROJANT GERAM UNIJOS ORKESTRUI.
Pradžia 7 vai. 30 min. vakaro ir tęsis iki 2 vai. nakties.

Įėjimas $5.00 įskaitant ir įvairų maistą ir gėrimus ant stalo.
. TURTINGAS BUFETAS SU GĖRIMAIS.

s šiais metais įvyksta

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

Rezervuoti vietas ir gauti bilietus: 
(Stalai 8 žmonėms)

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

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

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

Šv. Jono Kr. liet. par. Komitetas ir šv. Jono Kr. Pašalpinė 
Draugija, gruodžio 31 d.

PARAPIJOS SALĖJE RENGIA VIEŠĄ

Įėjimas $2.50

Nauju,' MetU' bankela
PROGRAMOJE: 

Svekinimai, kalakutų vakarienė, 
pilnas bufetas, laimės šulinys, 

šokiai.
Pradžia 7.30 v. v

Naujuosius 1957 Metus
, smagiausiai sutiksite šv. Mikalojaus salėje

(Queen ir Bellwoods kampas) '
Gerai nuotaikai sudaryti šio sutikimo rengėjai viskuo 
pasirūpino. Gros didelis šokių orkestras, bufetas su - 
įvairiausiais gėrimais ir užkandžiais, balionai, confetti, 
kepurėlės

Bilietus ir staliukus prašome už- Pradžia gruodžio 31 d. 8 v.v. Pabai-
sisakyti iš anksto Liet. Namuose, .’ ga neanksčiau 2 vai. ryto. Įėjimas
J. Beržinsko krautuvėje, “Rūtos” tik $3 vyrams ir $2 moterims.

restorane' arba tel. LE. 4-6964. L A S

Išganytojo liut. bažnyčioje, 
1691 Bloor St. W. ir Indian Road 
kampe, lietuvių pamaldos 1.30 
vai. pp. įvyks sekančiomis die
nomis: Kalėdų pirmą dieną, 
gruodžio 25 d. ir Naujų Metų 
dieną, sausio 1 d.

Kun. dr. M. Kavolis.

Malonės liet, liuterionių baž
nyčioje, 1424 Davenport Rd., 
gruodžio 23 d. 1 vai. p.p. lietu
vių pamaldos su šv. Komuniją. 
Po pamaldų — vaikų eglutė. Pa
rapijos vaikai vaidins trumpą 
vaidinime į: “Kalėdos pavergtoj 
Tėvynėj”.

Kun. Leonas Kostizenas.

Sol. V. Verikaitis
šį sekmadienį, gruodžio 23 d., 
9.30 - 10 vai. vak., per CJBC ra
dijo stotį ’’Opportunity Knocks” 
programoje dainuos Najalio “Oi 
neverk motušėlė” su CBC sim
foniniu orkestru, dirig. John 
Adaskin. Banga 940.

A. A. Jonas Indrelė
staiga susirgęs pereitą ketvirta
dienį darbovietėje, mirė naktį 
iš šeštadienio į sekmadienį. Ve
lionis buvo kupiškėnas, Kana- 
don atvykęs prieš keliasdešimt 
metų, vyras žinomos visuomeni- 
ninkės Onos Indrelienės, pali
kęs taip pat dukterį p. Linartie- 
nę. Laidojamas naujosiose Holy 
Cross kapinėse šį trečiadienį 10 
vai. iš Prisikėlimo parap. baž
nyčios.

Paskubėkite!!

Patys sau pasitarnaukite mūsų parduotuvėse

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

Cigaretės 
kartonas — $2.69

Modern, vilnonio i 
vyr. švarkai $11.95

Suknelės mergaitėms 
su apatiniais $1.99

Vaikų pižamos 99c.

Vaikų apat. baltinio* 79c

Pirmos ■ rūšies 
rtoilono kojinės 59c

Mot apatiniai 99c

KLB Toronto Apylinkės 
.* Valdyba.

MONTREAL. Oue.

Veikų marškinio! su 

kaklaraiščiais ir 

rankogaliais 79c

Staltiesės visų spalvų 

ir dydžių $1.99

UŽBAIGIANT SENUOSIUS METUS, 

penktadienį, gruodžio 28 d. 8 vai. vak 
_ Mergaičių Sodalicija

Šv. Jono Kr. lietuvių salėje rengia

pobūvi - sokius
Kviečiamas atsilankyti visas lietuviškas jaunimas.

ĮĖJIMAS NEMOKAMAS.
Rengėjos.

Kun. Br. Jurkšas, buvęs lie
tuvių kapelionas Edmontone, 
persikėlė į Torontą, kur vietos 
konservatorijoje gilins muziki
nes studijas.

Lietuviai ligoniai,
Toronto liet. Caritas žiniomis 

įvairiose Toronto,, ligoninėse ir 
privačiai namuose yra šie ligo
niai:

St. Joseph ligoninėje: Agur- 
kis — kamb. 221, Vaškevičienė
— 547, Čepaitis — 109, Marcin
kus — 115.

Queen Elizabeth, ligoninėj: A. 
Sląnina — 6, Karmus — 124, 
Miskus —r 125.

Western (Bathurst ir Dundas 
W.): J. Yokubynas — 711, Basa
lykas — 102.

North Western General ligo
ninėje (Keel Blvd.): Paleckis— 
216, Šlekys — 405.
St Michael ligoninėje (Bond 
St.): Mrs. Baltaduonis — kamb. 
405 ir Gužauskas.

Weston sanatorijoj (Weston): 
Surgical Bldg.: Dovydaitis Nr. 
8, Dailidė Nr.-l; Medicąl Bldg.: 
Kazlauskas — Ward Č 3-4, II 
augštas, Grubevičius — D 2-1, 
Raslanas'— D 4-10; Queen Mery 
Bldg:. Mrs. Kipp * Kupčiūnienė 
ir Penikaitė. •

Malton ligoninėj: Bumbingas.
— Ward 9-B, lova H; Neiman
tas — Ward 9-A, lova 18.

General ligoninėje: Daugėla— 
Ward G.

Ontario psich. figon. (Queen 
W.) yra 8 lietuviai ligoniai. Apie 
juos tikslesnių informacijų ga
lima gauti abiejų liet, parapijų 
klebonijose.

Privačiai serga: Kazlauskienė, 
120 Robinson St.; Jesutis — 18 
Markham Rd., Kazakevičius, 95 
'Merritt Ave., Jurienė, 51 Lake
view, Petraitis, 105 Constance, 
Žmuidzinavičius, 170 Bellwood 
Street. 1

Liet, organizacijos ir pavieni 
asmenys maloniai prašomi Ka
lėdų švenčių proga aplankyti 
sergančius mūsų tautiečius.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė /rū
sy/, su baldais. Bloor - Lansdowne, tel. 
LE. 6-2956.

Išnuomojamos kambarys ir garažas vien
gungiams, 36 Mayfield Avc., netoli 
Bloor. Tel. RO. 6-3925, po 5 vai. vok.

Išnuomojami du dideli kambariai ir vir
tuve High Park rajone. Teirautis tcl. 
RO. 2-3940.

Išnuomojamas butas ir atskiras kamba
rys vyrui ar mergaitei. Bloor - Delaware 
rajone. Tel. LE. 4-6075.

Dėl pasikeitimo gyvenimo aplinkybių, 
parduodama sofa, fotelis, staliukas, dvi 
kėdės spintelė /dreseris/ ir obliuotos 
naujos lentos. 47 Van Stassen Blvd. 
Tcl. RO. 6-5667.

KAS PAKEITĖTE PALTĄ "Varpo" pa
rengimo metu, grąžinkite į Lietuvių Na
mus. Negrąžinus iki Kalėdų, skaitysiu 
paltą pasisavinus ir trauksiu atsako
mybėn.

MALONUS TAUTIETI, pereitą šeštadie
nį Jūs pirkote Sp- B-vėje ŽIBURIAI ka
lėdines atvirutes, bet ne visos buvo 

Jums įduotos: dalis pasiliko. Maloniai 
prašome pranešti savo adresą — pasių
sime paštu ar sugrąžinsime dalį sumo
kėtų pinigų.

PAIEŠKAU gyvenimo draugės — tarp 
20-25 metų amžiaus. Jei panelė esate 
vieniša, prašau susirašinėti, tik rimtai. 
Rašyti: A. Dalius, 362 Brunswick Ave., 
Toronto, Ont. /

Maskva. — Sovietų laivyno 
žurnalas pagaliau paskelbė, kad 
britų naras Crabb , žuvęs bandy
damas susekti sovietų laivyno 
paslaptis.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real?, Londonu, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

^mv^čiatn^ wune.

PrieirtortwfUsKX dainos. 
.hffttieftaMi garantuoti.

Vyrų kojinės 
4 poros už $1.00

Vaikų nailono 

megstinioi $1.29

Planelio sport, 
marškiniai 89c.

Gumncs lėlės 2V 
už $1W

Moterų baltiniai 
nailono ar oriono $1.99

Rankžluosžioi 3 už $1

Mot. apatiniai 99c

Veikų piržtinės 
1 poro už 79c

ATIDARYTA kasdien nuo 10 • 9 vai. vak. . ' 
Penktadieniais hr šeštadieniais — nuo 9 • 9 vai. vak.

Šv. Kazimiero parapijos nau
josios bažnyčios kertinio ak
mens pašventinimą atliko vysk. 
J. E. Whejan, svečių tarpe buvo 
taip pat prel. J. Balkūnas, o taip 
pat grupė Columbo vyčių.

Po šventinimo sekusiose vai
šėse dalyvavo apie 500 asmenų. 
Kalbas čia pasakė vyks. J. E. 
Whelan, AV parapijos klebono 
ir savo vardu sveikino kun. Kub 
bis, SJ, Kolumbo vyčių atstovas, 
seimelio prez. pirm. Balzaras ir 
red .J. Kardelis. Pagaliau vi
siems talkininkams ir svečiams 
padėkojo klebonas kun. J. Bobi- 
nas.

Liet. Katalikių Mot. D-jos sky 
rius savo metinę šventę gražiai 
atšventė gruodžio 8 d. Ji pradėta 
pamaldomis AV bažnyčioje 7 v. 
vak. Per Mišias giedojo d-jos ną 
rė A. Paškevičienė. D-jos narės 
per šv. Mišias priėmė Švenčiau
siąjį.

Po šv. Mišių parapijos salėje 
įvyko iškilmingas posėdis. Sky. 
pirm. M. Povilaitienei padarius 
metinį pranešimą, sveikino LK 
M D-jos ęV pirm. Giriūnienė, 
Dvasios vadas T. St. Kulbis, SJ, 
ir seimelio prez. pirm. Balzaras. 
Po to įdomią paskaitą “Motina ir 
vaikas” Skaitė viešnia iš Otavos 
dr. A. Šidlauskaitė.

Riekia pastebėti, kad LKM 
D-jos skyrius Montrealyje yra 
viena iš judriausių organizacijų.

Vytauto klubo valdybon iš
rinkti: pp. Macijauskas (vice- 
pirm.), J. Bakanavičius, K. Am
brasas, Juška, Mitchel ir Griūš- 
kūnas.

Liet. Namų org. komtietas pir
mininku išsirinko D. Norkeliū-

ną, sekr. P. Adomonį, ižd. Šiau- 
čiulį. Šero dydis nustatytas $25.

Šv. Jono Ihiterionių bažnyčioj, 
Jeanne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, Kūčių vakarą, gruo
džio 24 d., 7 vai. vak., lietuvių 
pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.

Delhi, Ont.
- Kalėdų pamaldos

Kalėdų šventėms į pagąlbą at
važiuoja Tėvas St. Kulbių iš' 
Montreafio. > ./ .4. j

Gruodžio 23 d., sekxnądi®nį*' 
bus pamaldos West Lome baž
nyčioje (Rodney apyl.) 
Išpažinčių bus klausomą gruo
džio 22 d., šeštadienį, nuo 7 vai, 
vakaro ir sekmadienį nuo 9 vai. 
ryto. • . ’
. Kalėdų šventėje vyks pamal
dos Courtland, vengrų, bažny
čioje. Pradžia 11.30 vai. ryto. Iš
pažinčių bus klausomą nua 9 v; 
ryto, Courtland bažnyčioje.

Širdingai kviečiu visus' į pa
maldas ir prie šventų sakraųaen- 
tų. Kun. K. Riekus.

Otava — Krupo fabrikai nu
mato įkurti savo skyrių ir Ka
nadoje. Tokie skyriai jau Veikią 
Indijoje, Ispanijoje ir Graikijo
je. Krupo fabrikai dabar gami
na lokomotyvus, sunkvežimius, 
autobusus, tiltų dalis ir .t.t.' Vo
kietijoje Krupo fabrikuose jau 
dirba 45.000 darbinihkų; ■ Pats 
Krupas yra jau multimilijonie
rius, nors vos tik prieš tris me
tus teišėjo iš kalėjimo, kaip ka
ro nusikaltėlis. " . ‘

EDMONTON Alta.
Lapkričio 11 d. apylinkės me

tinis visuotinis susirinkimas, se
nos valdybos kadencijai pasibai
gus, išrinkta nauja valdyba iš 5 
asmenų: pirm. J. Augis, sekr. V. 
Nastajienė.

Dėl įvykių Vengrijoj valdyba 
pakvietė pasitariman estų ir lat
vių atstovus. Nutarta padaryti 
pinigines rinkliavas kiekvienoj 
bendruomenėj ir siųsti individu
alius laiškus Kanados, JAV ir 
JT vadovaujantiems asmenims. 
Lietuviai lapkričio 18 d. bažny
čioje ir kitur surinko $85,25, ku
rie valdybos atstovo su atitin
kama kalba buvo įteikti vengrų 
Šalpos fondui viešame Edmon- 
tono vengrų susirinkime.

Lapkričio 18 d. ukrainiečių 
salėje Vengrijos reikalu Įvyko 
didžiulis ukrainiečių mitingas, 
kuriame, į garbės prezidiumą

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 
nevėjavąikiu.
Raškyti angliškai ar vokiškai 

“Tėviškės Žiburiai” Nr. 22.

kaipo lietuviu atstovas, buvo 
pakviestas A. :KantSutas,' kūriš 
ir pasakė momentui pritaikintą 
kalbą. > . į-'’. :

Apyl. valdybos sušauktame 
tėvų susirinkime lapkričio 18 d. 
nutarta šeštadieninės mokyklos 
nebeatgaivinti, nes nedaug te
susirenka vaikų; kaikuriė tėvai 
neturi laiko vaikų atvesti, kitų 
vaikams reikia busais važiuoti; 
vieni tėvai vaikų gaili,, o kiti 
savo vaikus pamokyti lietuviš
kai iš viso nesidomi. Kad .vaikai 
visai nepakriktų,' rimtesni tėvai 
pageidauja vaikus suburti bent 
šventadieniais, ypač ruošiant 
parengimus. Pageidautina,- kad 
tuo reikalu imtųsi iniciatyvos 
vietos lietuvių kunigas.

Kariuomenės šventės proga, J. 
Augiui pasiūlius, buvę kariai ir 
ių draugai lapkričio 24 d .Lietu
vių Namuose surengė jaukų šei
myninio pobūdžio i subuvimą 
kovų už Lietuvą prisiminimų 
dvasioje. Kalbėjo J. Pūpikaitįs, 
savan, karys J. Pašukoms ir sa
vo atsiminimus papasakojo savi 
karys Petruškevičius.

Lietuvių šokių grupei, valdy- 
bos prašoma, sutiko vadovauti 
A. Dūdonienė, talkininkaujant 
A. Smitui. , P .Š.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve "LITAS”

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greitai / 
duodamos bet kokiam geram tiksluL «

“LITAS” veikia sekmadieniais 11-1 vaĮ, p< p. Aušros jVartų 
parapijos salėje. Banko kartibaryjė.

Pirm. A. Norkcliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, HE. 4280

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

PRAŠAU KREIPTIS

1611, BLOOR ST. WEST,

Kanados, Ontario ir Tbrdhlo

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772,

Reikalingi namai


