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Dievo gimimas KŪČIŲ DUONA

DIEVO GIMIMAS ŽMOGAUS SIELOJE
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PASAKA APIE KALĖDŲ SENĮ
NELĖ MAZALAITĖ

tėvai

Nazareto keleiviai
ten judėjo
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mus
laisves dziaugsma

tai, jeigu 
į Sibirą,

žalčionuoanioj&r^m^ 
be saulutės, be tėvynės.. 
O pasaulis kietas, šaltas.

Gimusiojo zvai

niniu reikalu. Šiais laikais dau,

Kai Kūčių duoną laušim 
Mums ašaros byrės, 
Ir skausmas neataušęs 
Skros ilgesio marias. 
Pabirom, kaip karoliai 
Po svetimas žemes 
Ir ieškom ligi šiolei 
Tik vieno kelio mes. 
Nušvies iš prakartėlės 
Jį žvaigždė tolima, 
Padvelks į širdį vėliai 
Namelių šilima. 
Juk Tu užgimęs kūtėj, 
Benamis, kaip ir mes, 
Sužerk mus rieškutėm 
Į Tėvo kišenes. 
Tegul iš mūs nė vienas 
Pasauly nepaklys, 
Kol kruvinas blakstienas 
Pakels gimta šalis. ’!

Į dieviškosios dramos veikimą žmogus įėjo su savo nuodėme. 
Aūgš^iaūsįuose Dievo planuose, kur = buvo nutarta įvykdyti gi- 
ĮįįįįSią įsikūnijimo paslaptį, būvp atsižvelgta ir į didžiausią ^si-

Kalėdų išvakarėse jaunas vy
ras lėtai ėjo per didelį.Amerikos 
miestą. Jis neturėjo ko skubėti, 
nes žinojo, kad niekas nepasitiks 
jo su meiliu priekaištu, jog yra 
pavėlavęs ir privertė namiškius 
laukti Kūčių Vakarienės. Kas gi 
galėjo jam kalbėti 

buvo išvežti

ją, ir ėjo žvalgydamasis, ir jis 
girdgjo, kaip iš krautuvių sklido 
Kalėdų giesmės, ir grojo pas ant 
gatvės pakraščių muzikantai, ir 
jos krito iš aukštų namų, tary
tum iš dangaus, bet jis pro viską 
girdėjo, kaip jo širdis giedojo la
bai tyliai ir garsiau už viską. Ir, 
nenorėdamas klausytis jos, jis 
vėl žiūrėjo į langus, ir jis matė, 
kaip kiekviename stovėjo Kalė
dų senis ir linko nuo dovanų 
gausumo ir, kai žmogus atsisuk
davo į gatvę, susimušdavo pe
čiais su seniu ir, kai pakeldavo 
akis į namų sienas 
sugyvinti ir reklaminiai seniai, 
ir pravažiuojantys sunkvežimiai 
turėjo tokius paveikslus, ir jis 
atsiminė požeminius traukinius, 
kur regėjo tuos pačius šypsan
čius gerus veidus, mielas barz
das, ir sunkius maišus. Visas gy
venimas buvo pavirtęs dovana, 
visi laimės sandėliai plačiai at
sivėrė, ir didieji, ir vaikai galėjo 
semti sau džiaugsmą ir gėrybių. 
Ir staiga, jo galva ėmė suktis, 
jam atrodė, kad šitos giesmės 
yra tiktai triukšmas, ir jis su 
siaubu galvojo, kad Kalėdų se
neliai yra netikri, nes ju yra 
perdaug. Ir jis pajuto, kaip jo 
širdis verkia. Ji norėjo pamatv- 
ti nors vieną paprastą neoanuoš- 
tą eglę, ir ji troško pajusti tikra 
šaltą sniegą. Jis ėjo vis tolyn, jis

(Nukelta į 3 pusi.)

brolis nužudytas, o sesuo tyliai 
grimzdo į mirtį kažkokioje neži
nomoje tėvynės kertėje. Ir kur 
turėjo jis skubėti, jeigu jo na
mai buvo toliau, negu už vande
nyno? Jis buvo vienas, jis buvo 
pripratęs būti vienas, tarp bega
lės tokių pat vienų. Jis turėjo 
tai paprasti nuo tos valandos, 
kai, grįžęs iš svečių į namus, bol- 
ševikmetyje neberado tėvų, ir, 
kai vėliau vieną dieną iš univer
siteto vokiečiai išvarė jį į dar
bus, ir, kai ten atsivežę keikė 
svetimšaliu. Ir, kai praėjo karas, 
jis apsižvalgė, kad yra vienas 
taip, kaip dabar plačios gatvės 
kamšatyje jis ėjo vienas.

O, kokios šviesios šitos gatvės, 
ir už visu langų galėjai akis į akį 
matyti Kalėdas, nes kas gi tai 
yra. jeigu ne jos? Šitos eglės iš
puoštos, prikritusios sniego taip 
blizgančio ir patvaraus, kad tik
rasis sniegas turėjo sutirpti iš 
gėdos dėl savo menkumo.' Ir sto- 
vėio advento žvakės, tokios sto
ros, kad ant jų galėjai statyti 
namus, ir kiekvienas daiktas tu
rėjo savyje palaimintą Kalėdų 
ženklą, kiekvienas, nuo negyvos 
Vištos iki skustuvo. Tačiau vy
ras ėio nieku nesigodėdamas, jis 
netroško nieko iš to, ką jis regė
jo, jam tik kažkaip diegė širdį.

Jis nenorėjo nieko žinoti apie

Šitokia padėtis buvo tomis die
nomis, kai Marija ir Juozapas 
išsiruošė kelionėn iš Nazareto į 
Retlėjų. Tris ar keturis kartus 
jie turėjo sustoti nakvynei už
eigose. Romos dekretas tose už
eigose greičiausiai buvo visaip 
peikiamas bei plūstamas, juo la
biau, kad ten kalbos ir šiaip bū
na netašytos. Mažai kas kreipė 
dėmesio į Juozapą ir Mariją, ku
rie patylomis ėmė iš savo ryšu
lėlio minkštus paplotėlius ir 
valgė. Jei kas juos pastebėjo, 
galė’O palaikyti asmenimis, ma
žai tesidžiaugiančiais Romos ne
teisybe išrinktajai tautai.

Lukas rašo, kad apsistojimas 
Betlėjuje kažkodėl užtrukęs. 
Galbūt giminės ir šeimos buvo 
šaukiamos pagal tam tikrą tvar
ką, o gal Juozapas ir Marija įsi
rašydinę dar pasiliko dėl

kraštui provincijos statuso, kas 
netrukus ir įvyko.

Galime įsivaizduoti žmonių 
reakciją į -surašymo paskelbimą, 
šitokie įstatai paliečia prasčio
kus nemažiau, kaip pasiturin- 
čius. Prasčiokai žino, kad tokie 
Įstatymai niekada neina jų nau
dai. Tik lygumų gyventojų tarpe 
šie potvarkiai gali būti įvykdyti 
be didesnio sujudimo bei prieši
nimosi; kalniečiai visada jiems 
smarkiai priešinasi. Kaip yra ži
noma, vėlesnis surašinėjimas 
Palestinoj ę davė progos . žiau
riam sukilimui. Lukas, paminė
damas “antrąjį” surašymą, ma
tyt norėjo pabrėžti, kad šis su- 
rašinėjimas buvo ramiai įvykdy
tas. Gerai galime įsivaizduoti, ką 
jautė gyventojai anuo metu, 
įsižiūrėję į dabartinę Palestinos 
gyventojų laikyseną, kai pasiro
do surašinėtojai kalnų kaimely
je su savo matais, įrankiais ir 
t.t.; reikia tik pažvelgti į jų ju
desius ir pasiklausyti jų pokal-

“Anomis dienomis atsitiko, kad DR. FRANZ MICHEL WILLAM 
išėjo ciesoriaus Augusto paliepi
mas surašyti visą pasaulį. Tas 
pirmas surašymas buvo padary
tas Syrijos valdovo Kirino. Ir 
visi ėjo įsirašydinti, kiekvienas į 
savo miestą” (Luko 2, 1-3).

Jeigu Jėzus būtų gimęs Naza
rete, būtu galėję kilti įtarimų 
prieš Mariją. Apvaizdos plane 
visdėlto Betlėjus, Dovydo na
mai, buvo parinkti gimimui di
džiojo Dovydo ainio, jo karalys
tės paveldėtojo, kurs atneš jos iš
sipildymą. Marija betgi nebuvo 
nuvesta į tą miestą iškilmingo 
apreiškimo, o Romos imperato
riaus Augusto dekreto. Tie me
tai, turėję būti malonės metais, 
prasidėjo liūdna nelaime Pales
tinai.

Miegą šventas Kūdikėlis 
ant švelnių Motulės kelių. 
Jam šiušena tyliai smėlis, 
Jam oazės kvepia gėlės, 
palmėj čiulba jam paukšteliai.
Va, rankutė Jam nusvirus, 
va, sapne piršteliai kruta.. 
Su tėveliais slapstos tyruos 
nuo plėšraus karaliaus liūto 
be tėvynės ir be buto..
Vai, Aukštybių Karalaiti, 
kaip norėčiau aš prieiti 
ir rankutę tą paimti, 
kur piršteliai taip Įkaitę, 
ją bučiuot, bučiuot, nurimti..

susitiktų. Ir štai' iš Įrikūmj^^j^yz^usikaltusiaygžMnniJgl išga
nymas. Kristus gimė didžiSuŠfaižė skurde, kad me&--atgimtume 
Dievo turtingume ir Jo dvasioje. “Jei kas neatgims iš vandens ir 
Šv. Dvasios, tas negalės įeiti į Dievo karalystę” (Jo. 2, 5). Šis atgi
mimas yra naujas Kristaus Dievo gimimas žmogaus sieloje, kad 
žmogus pakiltu iki dieviškosios karalystės augštybių. Ir kai dan
guje skamba amžinai gimstančiam Dievo Sūnui giesmė, šiandieną 
pasiekianti ir mūsų žemę su žodžiais: “Garbė Dievui augštybėse ir 
žemėje ramybė geros valios.žmonėms!” (Lk. 2 14), tai visi an
gelai ir visi šventieji susirūpinę žiūri į mūsų sielą, ar joje užgims 
Kristus. Šv. Augustinas sako: “Kas iš to man, jog amžinai vyksta 
dieviškojo žodžio gimimas, jeigu Jis nėra gimęs manyje?”. Iš tik
rųjų, visa žmogaus vertė priklauso nuo to, ar Kristus yra gimęs jo 
sieloje. Gi jeigu Kristus bus užgimęs sieloje, tai tada, žmogus, ei
damas, žinoma, per savo gyvenimo Kalvarijos kalną, prieis kartą 
ir Taboro. kalną, kur išgirs dangaus Tėvo balsą: “Tu mylimasis 
mano Sūnus, tave aš sau pamėgau” (Lk. 3, 21). Tada jis su šv. Po
vilu galės pasakyti: “Esu gyvas tačiau jau nebe aš, bet gyvas ma
nyje Kristus” (Gal. 2, 20).

Tad Kalėdų Švenčių gražiausias linkėjimas tebūnie: Iš Ne
kalčiausios Mergelės gimęs Kristus Dievas tegimsta tavo ir mano 
sieloje! i

turėję registruotis ne savo gy
venamoje vietoje, bet savo šei
mos kilmės vietoje. Rastieji de
kretai patvirtina ir šį Luko, pa
sakojimą. Vienas toksai įsakas 
yra šitaip išreikštas:

“Gaius Vibius Maximus, Egip
to valdovas, šiuo raštu praneša: 
Kadangi tuoj prasidės šeimų su
rašymas, reikia įsakyti visiems, 
kurie dėl kurios nors priežasties 
būtų užsienyje, sugrįžti, į savo 
namų židinį ir atitinkamai atlik
ti įprastinio įsirašydinimo pa
reigą”.

Įsakas, kurį mini Lukas, galė
jo būti visai toks pat. Juk ir 
Egipte reikėdavo prisistatyti 
gimtajame mieste ar kaime apo- 
graphe - įsirašydinimuL Cituota
me dekrete yra minimas “įpras- 

; tinis” surašymas, nes yra įrody
ta, kad tuo metu Egipte gyven
tojų surašymas buvo skelbiamas 
kas keturiolika metų. Jei mini
masis surašymas tuo metu buvo 
pirmas Palestinoje, matyt, jau 
turėta šiame darbe patyrusių 
valdininkų. Egipto dokumentai 
taip pat rodo, kad “komisijos”, 
skiriamos mokesčių uždėjimui, 
dažnai susidėdavo iš vietinių 
tarnautojų ir iš augštesnių val
dininkų; pastarieji būdavo iš di
desnių miestų.

Visai pagrįstai galima prileisti, 
kad Palestinoje gyventojų sura
šinėjimas buvo pravestas pana
šiu būdu. Neįmanoma patikrinti 
šio surašymo tikslo; mūsų nuo
mone, tai buvo asmenų, šeimų, 
verslų bei užsiėmimų, nuosavy
bės surašinėjimas atitinkamų 
mokesčių uždėjimui. Erodo am
žius, ir ta aplinkybė, jog pasku
tiniuoju metu Augustas pilnai 
nebepasitikėio juo kaip seniau, 
galėjo turėti šiek tiek įtakos. Su
rašinėjimo pravedimas buvo pa
ruošiamasis žingsnis į suteikimą

Švč. Trejybės paslaptis mums sako, kad Dięvuje yra ir garbės 
ir laimės pilnumas. Gimstąs Sūnus yra Tėvo Garbė, o Šv. Dvasia 
yra Meilė. Ir tokiam Dievui, tokiai būties pilnybei, nieko nebe
trūksta. Jo yra visa amžinybė, Jis — visas džiaugsmas ir visa lai
mė. Iš čia ir Dievo gerumas išsiliejo visoje kūryboje. Danguje ir 
žemėje pilna yra Jo garbės. Ir ko gi Dievui galėtų trūkti? Nieko 
Jam netrūksta ir nieko Jis nestokoja. Bet ko gi tame laimės pil
nume galėtų Dievas ilgėtis? ~ :

Mark Twain savo knygoje “Princas ir Elgetą” aprašo, kaip 
princas karaliaus dvare, visko pertekęs, pasiilgo elgetos gyvenimo. 
Jis negalėjo, kaip elgetos vaikas, pasivolioti ant purvinos žemės 
ir lipdyti iš purvo namukus, o jam to labai reikėjo ir labai norė- 
josi.šios žemės žmonių kalba kalbėdami galėtume pasakyti, kad ir 
Dievas galėjo pasiilgti to, ko Jis neturėjo. Gi Jis neturėjo savo 
prigimtyje nei pradžios, nei laiko, nei mirties, nei skausmo. Jis 
tartum ilgėjosi patirti savo beribėse prigimties gelmėse to ribotu
mo ir tų visų sąlygų, kuriose gyvena kūrinija. Iš savosios amžiny
bės beistorinis Dievas panūdo turėti savo istorijos pradžią. Būda
mas būties pilnybė; nutarė patirti būties trūkumą. Dievas nutarė 
priimti žmogiškąją prigimtį į savo antrojo asmens vienybę. Atėjus 
laikų pilnybei, įsikūnijo antrasis Švč. Trejybės asmuo ir gimė iš 
nekalčiausios Mergaitės. Gimė tasai, kuris gimsta amžiais, kaip 
Dievo Išmintis. Dievas sukūrė Kristui žmogiškąją prigimtį ir ją 
paėmė į savosios gyvybės vienybę. Iš čia atėjo istorijos pradžia į 
paties Dievo gyvenimą. Kristaus gimimu šiandieną atžymėta ir 
visa žmonijos istorija. Kristaus skurdus gimimas, paskui vargin
gas gyvenimas, kentėjimas ir pagaliau mirtis taip ir sako, kad 
Dievas atėjo į šį pasaulį patirti ne džiaugsmo, bet skusmo. Jis 
atėjo patirti to, kas nėra iš Dievo — patirti būties trūkumo. Jis 
atėjo kentėti, ir mirti. Dievo Sūnus, gimdamas žmogaus kūne, įėjo 
į Šį pasaulį šaltame tvartelyje. Papuošęs dangaus skliautą tokia 
daugybe žvaigždynų, patsai nerado sau gimti pastogės. Šitai rodo, 
kad Dievas šiame pasaulyje įvertina neturtą daugiau kaip turtus, 
o skausmą ir kentėjimus labiau, negu šios žemės laimę ir džiaugs
mus.

žmonių, gyvenančių miestuose, 
nebežino savo senelių gimimo 
vietovės. Rytietis gi, nors ir 
Amerikoje . gyvendamas, 
tiksliausiai kuriai giminei ar šei
mai priklauso. Lygiai taip buvo 
ir su izraelitais. Šiuo atžvilgiu 
surašinėjimas buvo palyginamai 
lengvas darbas. Bet sąrašai turė
jo tik tada didesnę praktinę nau
dą, jei, pridedant prie viso to ką 
žmonės žinojo, jie sugrupuodavo 
surašytuosius giminėmis ir šei
momis.

Dieviškojo, plano aplinkybė, 
kad Išganytojas gimė ne žmonių 
gyvenamame pastate, bet tvarte, 
vra taip išryškinta pamaldžiose 
knygose ir populiariuose pa
veiksluose. kad kita, labiau jau
dinanti aplinkybė, atrodo lyg . ir 
pamiršta. Netenka abejoti, kad 
Juozapui buvo sunku rasti ne 
kurią nors pastogę, bet tokią 
vietelę, kur jie galėtų būti vieni. 
Marija jautė, kad Kūdikis,

(Nukelta j 3 psl.)
Gyventojų surašymas

Kol kas dar nėra tiksliai nu
statyta kaip Luko minimas sura
šymas turėtų būti vertinamas 
laiko atžvilgiu ir koks jo santy
kis su kitais gyventojų surašy
mais. Egiptietiški dokumentai iš 
■paštalų laikų atidengia daug 
būdingų dalykų apie šitokius su
rašinėjimus, taip kad tik nereikš 
mingos smulkmenos gal lieka ne
žinomos. Kaikurie praėjusios 
kartos tyrinėtojai sakvdavo, kad 
tokie įvykiai, kaip Lukas atpasa- 
koia. esą “techniškai nevisiškai 
-"alimi” ir “praktiškai visiškai ne 
įmanomi”. Dabar atitinkami 
Egipto valdovų dekretų origina
lai atrasti. Jie vartoja visai tą 
patį išsireiškimą kaip ir Lukas: 
a”ogra.phein: tai buvo oficialus 
dekrelų pavadinimas. Pats doku
mentas buvo žinomas kaip apo- 
gr»Dbe: jis buvo paruoštas kelio
se formose, nors bendras tekstas 
naudotas tas pats. Tais laikais, 
matvt, buvo raštų savo įvairumu 
atitinkančiu mūsų spaudinių 
įvairumą. Vienas Luko tvirtini
mu anksčiau buvo laikomas ypač 
negalimu, būtent, kad žmonės

Kasmet Pijus XII Kalėdų iš
vakarėse pasako svarbiausią visų 
metų kalbą. Šiemet kalėdinę sa
vo kalbą popiežius pasakys gruo
džio 22 d. — anksčiau nei buvo 
įprasta. Tuo būdu jos vertimai 
galės būti transliuojami Kalėdų 
išvakarėse ir per pačias šventes. 
Šiemet Pijus XII kalbės per nau
jąjį Vatikano siųstuvą, kuris yra 
žymiai galingesnis ir trumpom 
bangom gali pasiekti visą pasau
lį. Taip pat ruošiamasi jo kalbą 
transliuoti per Europos televizi
jos stotis.

■te.
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Š.m. gegužės mėn. N. S. Chruš- čiov nurodė, kad daugelis sovietinių rašytojų reikalingi griežtesnės ideologinės priežiūros. Nuo to meto sovietų rašytojų pasaulyje įsivyravo tyla. K.
galvą ateina. Tegu jie numiršta ir dings tuoj nežinomybėje. Kas po 20 m. prisimins dvokiančias sąŠlavietes”? Ar Ehrenburgo klouniškumą kas bent tiek atsimins?

RELIGINIAME PASAULYJE

tarptautiškumą. Ehrenburg palūžo ne del savęs, bet dėl persekiojamų žydų ir grėsmės paskutiniam stulpui — L. Kaganovi- čitfi, kuris buvo iš Kremliaus išsviestas.
Atsiskaitymas

L. Kaganovi
CASTORIA

.26,

v • komu-ji"N? Čhkųščiovas po- rijoj. Dabar, įsigalėjus komuniz-if^toyu 'W, įgpdamasis — ..._-Tųkųs betgiV pasiskubino pa- 'šmš pedievis^kąįp ir visięsąnti toleruojama, kiek i^nft'politik’on, Apie re-1
;el

Oklausti: Wė! Vii-: ėara. būvo liždafytat ūr 
rišakį ~ ar koihuhistąi

Sovietiniai dienraščiai “Iž- 7“PrąVda” ' paminėjo dfWdofcsu-' Maskvos1 "batriąrcno A'lek.sno 80 Įnėtų. Sukaktį 'pareikš-; dSinf; stt" ortoidb^ųJ^džnyčia. Atsiliepdamas į 
tai patriarchas Aleksis pasižadėjo “dėti visas pastangas taikos labui... Dievui padedant”. Sovietiniai laikraščiai išdrįso pa- sfcėlĖfi' jo pareiškimą ištisai. 

’’’%- imli jonų bedievių esą bu-vb^Sotr. Sąjungoj 1935 m., rašo sdvfetų žurnalas “Nauka i Žižn”; paskutiniam hr., mini, kad tikih-' či^jų įkaičius mažėjąs, bet nesako” kže?k‘ dabar yra bedievių. Korūpartija esą kietai kovojusi prieš '^tikybinius prietarus”, su- .dfeyStela sąlygas, reikalingas tikybai iŠiiaikintr. Ideologinė kd- v'S ;ęlabar esą turinti būti tę- siaifiąF. '
sentikių (starove- 

ri) iš ’Mandžiūrijos persikelia i 250-jų atvyko jau j]
gėliijkomitetas ' Intėrgovem- mėžrtąl Committee for European Migration. Ši ortodoksų sekta atsirado'prieš 300 m., kai reformų ‘šalininkas patriarchas Nikon įvedė naują šv. Rašto Vertimą ir isake. žėsbotis trinr pirštais užuot;
kitiems nesusipratimams, jie at- sišKylt^ irao4 ;6ficiėlfoš ortodoksų= bažnyčios ir, vengdami persekio- jimS/ijskŠiavb į-’Sibirą. Kai atėjo komunizmas, ėmė planuoti išsikėlimą užsienin, ir 1927 m.

pavyko jiems įsikurti Mandžū- mui Kinijoj, kuriai priklauso ir Mandžūrija, sentikiams pavyko rasti kelius P. Amerikon. Jų vadovas pareiškė: “Mes norime tik žemės. Gyvename ateinančiam pasauliui. Mūsų žemiškasis gyvenimas tėra jam pasiruošimas”.
*. Žydai Sov. Sąjungoj laikosi savo tikybinių tradicijų, pareiš- Jre anglų-žydų dr-jos pirm. Carvalho Londone. Jie dabar stengiasi užmegzti glaudesnius ryšius su užsienio žydais. Vadinamojo tarpt, jaunimo festivalio, metu Maskvoje žydų delegacija buvusi sutikta su nepaprastu entuziazmu ir per visą buvimų laiką buvusi Sov. Sąjungos žydų globojama.

pažintimi. Šolochov ir Leonov atsidūrė tyliame pakampyje. Pastaruoju metu pasižymėjęs novelių rašytojas ir kritikas V. Ovečkin, po nesėkmingos kalbos, uždarė burną ir priveržė plunksną.Nuo to meto pasireiškė tik du ryškesni nesklandumai. Vladimir Dudincev paskelbė romaną “Ne vien duona gyvename”, kuriame apstu kritikos, skirtos sovietinei tikrovei. Romanas išleistas ir anglų kalboje.Nereikia stebėtis Dudincevo nukrypimu. Jis dar jaunas, nenusistovėjusių pažiūrų ir taip dar neseniai buvo nežinomas pačioje Rusijoje. Visai kita kalba apie Ilją Ehrenburg, seną komunistą, anuometinį politgramatos skelbėją, kuris patenka bėdon j dėl poezijos pomėgio Marinos

Sunkiausia ir lengviausia atsakyti į klausimą, kas yra sovietinė tikrovė. Jis sunkus, kai žvelgiama paniekinto ir pavergto žmogaus sielon. Jis dar sunkesnis užsimojus viešumon kelti tai,
Rugpjūčio 22 d. Literatumaja Gazieta buvo santūri. Tamancev puolė straipsnį, bet nelietė autoriaus.Kai naujasis ždanovizmas vėl įsigali Rusijoje ,kai pradedama be pasigailėjimo kaltinti ne tik

Jei jūsų kūdikiui užkietėję vidurioi, neduokite 
suaugusiems skirtų vaistų. Duokite švelnaus 
CASTORIA. Tai pagaminta specialiai kūdi
kiams. Nepakenks mažiesiems — jie mėgsta 
GERĄ §KONI. Švelniai išvalo vidurius. Pra
šykite savo vaistininko ar gydytojo.

! ★ Senkatalikių grupė Anglijoj; Cvetaievos, kuri nusižudė 1941 pareiškė norą grįžti į K. Bažny- m., de neapgalvoto garsinimo čią. Du ju kunigai W. G. King- ^oris Sluckij aiškinimo JAV tu-ston ir G. SaintsbUry jau priimti į K. Bažnyčią; kiti 5 jų kunigai ir vienas vyskupas su grupe pasauliečių dar tebesiriiošia. Sen- katalikių sekta atsirado 1870 m., kai bažnytinis Vatikano susirinkimas paskelbė popiežiaus neklaidingumą tikėjimo ir dorovės srityje. Tada grupė vokiečių kunigų atskilo ir savo hierarchiją sudarė susidėję su jansenistų vyskupais Olandijoj. Nuo to laiko jie daugelį dalykų iš tradicinio tikėjimo atmetė; pvz. pamaldose įvedė gimtąją kalbą, panaikino celibatą, išpažintį padarė neprivaloma.* Maldos dieną už persekiuo- jamuosius komunistiniuose kraštuose paskelbė JAV katalikų vyskupai, susirinkę metinei konferencijai Vašingtone. Ji bus gruodžio 29 d. Vašingtono bazilikoj gruodžio 8 d. įvyko specialios pamaldos už kenčiančią Bažnyčią, per kurias buvo nešama 16 kryžių, atstovaujančių 16 persekiojamų kraštų. Dayton, Ohio universitete studentai, persekiojamųjų maldos savai 
' ^600 angiRėę^ą fr 
ologų dalyvavo “Keturių Even- gelijų” kongrese Oxforde, Anglijoj. Iš abiejų pusių buvo pasisakyta prieš naujovines linkmes, iškreipiančias šv. Raštą.

į vairus siuntiniai 
■.■oii..£iETUVA, Latvija, Estiia, Ukrainą, 
SZT' Lenkiją ir U.S.S.R.Lenkiją ir U.S.S.R.

- . per *
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

Baltic Exporting Co.
■ ■■■. ■ CENTRINĖ Į S T AIG A :

849 College : St,' Toronto, Ont, Canada. Telefonas LE. 1-3098
’•ų."ibšs; f-u ^„.SKYRIAI:

_<105: Cannen St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686 
. ponia V. Juraitis.

94 Douglas.St, Sudbury, Ont Tel. OS. 3-5315 
ponia M. Venskevičienė.

žolni ..
■ O i } i,' f;

Iš Anglijos siuntiniai iki 38 sv. gryno svorio. 
Prašau tašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų plataus ir turinin
go katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio pasirinkimo 
įtaifhl gėrybiiĮ.
Yra gauta kostiumams ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.

: v STANDARTNIAI SIUNTINIAI:
1..2kost5 vilnonės medžiagos 7 yrd. 3. 2 košt arba iengv. mot. paltams vil

nonė medžiaga 6 yrd.
4 košt. vyr. viln. medžiagos 14 yrd. 
2 vyr. paltams vilnonės medž. 6 yrd.

pamušalo 18 yrd.
šerinės /klijonkės/ 8 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

•v ’ a
______ -

l .pdftui vilnonės medžibgOs 3 yrd.
1 suknelei'viln. medžiogos 3 yrd.

šerinės /klijonkės/

Iš viso už $70.60

2. 2 košt, vilnonės medžiogos 7 yrd.
2 paltams vilnonės- medžiagos 6 yrd.
1 Sukenlei viln. medžiagos 3 yrd.
•2 suknelėm royono medžiagos 8 yrd.

pamušalo 10 yrd.
Šerinės /klijonkės/ 4 yrd.
stiklui piauti peiliukas su deimantu

3 yrd.

Iš viso už $157.90

4. 4 košt. vin. medžiagos 
pamušalas

šerinės /klijonkės/

14 yrd.
8 yrd.
4 yrd.

. •' Iš viso už $112.60 . Iš viso už $72.30(Užsakant prašau nurodyti medžiagų spalvą ir vyr. ar mot.).
BE TO SIUNČIAME įvairius vaistus, dantims taisyti įvairias medžiagas, siuva- 
mdr mažinąs, akordeonus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 
parkertas, skustuvus, plaukams kirpti mašinėles, avalynę, rūbus, įvairios teks
tilės medžiagas, maistę ir t.t. ir t.t.
f Mažesnio tdrmdH siuvama mašina firmos "Essex" rankinė $48.50
1 ' 1 * elektrinė — pastatoma ant stalo $68.20
♦ /Užrakant reikia^ pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti/. 

^Siunčiant elektrinę mošing reikia nurodyti voltožg.

Taip pat siunčiame iš Kanados:
avalynės, vaistu ir kt. reikmenų įvairius siuntinius. I 

savo sudarytus ftti 17 svarų gryno svorio siuntinius I 
ar ekspresu. Apmokėsite gavę mūsų pranešimų. j 

-jnei vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams j 
medžiagų, priedų ir įvairių kitų prekių. į

DARBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai. ryta iki 7 vol. I

Sav. A. Kaluza

kas draudžiama, nes įsakyfa esą- lietuvius, latvius, estus, bet ir mo blogio nematyti. Tikrovė ge- didžiarusius rašytojus nukrypus ra, garbinama, jei palanki tiro- nuo “socialistinio kelio", nui. Ir čia Ehrenburgas paprašo atsiskaitymas ir su Uja. ” atėjo CASTORIAStendhal žodį tarti: “Jei angelas karalium būtų, naikintų jis meną todėl, kad meno objektas jam nepatiktų, bet tik norėdamas sutrėkšti rašytojo ar menininko sielą”. Prie šių žodžių Ehrenburg prideda: “Kai rašytojas sukuria savo veikėją, jis neišranda žmogaus. Kūrėjui reikalinga laisvė. Jei visuomerie turėtų Newtonui, Kopernikui, MendeĮejevui ar Einšteinui pasakyti, ko jie turi siekti, ką išrasti, jų genijus būtų bergždžiai eikvojamas, o išradimas tikrai nebūtų -padaromas”.Nors Ehrenburg buvo Stalino įrankiu, kuris netiesioginiai neša atsakomybę už padarytus nusikaltimus ir teroro .palaikymą, bet svetimomis lūpomis bando pripažinti tiesą: “Visuomenė imasi atsakomybės už pamišimą bausti tiesos ieškančių, kai jie nutolsta nuo to meto papročių”.Ir pagaliau Ehrenburg save išduoda, Stendhal vadindamas patriotu, tačiau pripažįstančiu ir

cinti savą kultūra, o svarbiausia dėl strainsnio “Stendelio pamoka’’. kuris buvo paskelbtas š.m. birželio mėn. “Innostrannaja Literatūra” žurnale.Kodėl Ehrenburg, “Vienaaugš- tės Amerikos” autorius, labai pašaipiai piešes amerikietišką gyvenimą prieš kelias dešimtis metų, daro salto mortale? Ar kartais jo nebus paveikusi komunistinė tikrovė, kurią jis dar taip neseniai gynė plunksna ir kumštimi. kai jo bendrataučiai - žydai Maskvoje, ilgai gerbti, nu- stoio pagarbos?Jis pasirinko suktą kelią pulti sovietinę santvarka. Jis dažnai nekalba savo lūpomis, bet, atsišlieja i 19 a. rašytoią Stendhal, panaudodamas jo “Le rouge et le no’re” (Juoda ir balta) romano kaikurias vietas, kurios labiau Maskvos tironus deginai negu ligi raudonumo įkaitintą geležį.Asmens kultasKai agitpropas išsijuosęs puolė Stalino sukurtą asmens kultą įr7 JShrenburgui tai patiko. Tačiau jis persilpnas šaukti .- ’Chruščiovai: ir tu tuo pat kefiu eini!' Jis negali kritikuoti jo, kai prieš mėnesį jau buvo nauji žąslai rašytojams uždėti. Teatsako mirusieji, nes ir galingoji kompartija negali jų antrą kartą nužudyti, tekalba Stendhal: “Tironijoje sudaro esmę ne asmuo, bet pati tironijos santvarka. Tironas gali būti apsišvietęs ar kvailas, geras ar blogas, valingas ar be valios visuomet baiminasi suokalbių, pataikūnų ir apgavikų. Kalėjimai prikimšti, prisidengėliai ir bailiai šnibžda, o visur jsivyrau- į ja toka tyluma, kad ir širdis bi- 1 josi garsiau plakti”.| Kaž kaip neįtikėtina, kad Eh- irenburg imasi paaiškinimo skaitytojams, kurie, jo nuomone, Stendhal minties nėra pagavę: “Jis priklauso mums, nes kiek- ; vienas mūsų jį gali laikyti savo mokytoju ne praeities, bet nūdienos išblaškyti iliuzijoms, kad ' tiesą atpažintume”. Nuo kada tiesą Ehrenburgas atpažino, kai anskčiau ugnimi spiaudė prieš nekomunistus?Stalino tarpsnio ideologas, ma- m gegužės m. rinkimai parodė, tvti, plunksnos smaigalį taikė;kad šių trijų grupių norėtų re- Chruščiovui, kai jo varžybos i žultatų'minimumas buvo pasiek- kompartijos prezidiume pasiekė Į tas. Krikščioniškasis blokas Sei- pavoiingą įtampa: “Niekas neži- !mo atstovų daugumos nebegavo.Tačiau jis visgi liko pati gausingiausioj! atstovais grupė, nes iš 85 seimo narių gavo 30, kai tuo tarpu liaudininkai gavo 22, o socialdemokratai j '15 Krikščioiiiškasai blokas su liaudininkais galėjo sudaryti stiprią, didelę seimo atstovų daugūiną turinčią koaliciją. Tokią koaliciją turėjo gražios praktikos Steigiamojo Seimo laikais, nors tuomet krikšČioniškasai blokas turėjo absoliutinę seimo atstovų daugumą. Šiuo, metu krikščio-

E. Knipovič, prieš dešimtmetį rašiusi, kad socializmas nedraudžia pasirinkti rašymo būdo, š. m. “Znamia” 10 numeryje dėsto, kad pats socializmas esąs absoliučios tiesos šaltinis, objektyvioji tiesa. Ten Ehrenburg jau sulaukia “įvertinime” — esąs už-; sienio reakcijos atstovas ir prisidengęs Stendhal nuodijąs sočia-- listinį šaltinį. Ehrenburg kosminio pesimizmo atstovas, kuris visas savo tezes pridengęs kaukė-; mis. Su pagieža ji klausia, kodėl Ehrenburg neišaugštino Gorkio, Rolland, Barbusse ar Fadejevo?Jo išvedžiojimai esą nenauji, bet visai klaidingi. Kas nutiks Ehrenburgui už jo susibičiuliavimą su Stendhal, netiesioginį gynimą Dudincevo, kuris Lietuvoje sulaukė pasekėjų, o Lenkijoje gerbėjų?Kaltinamojo akto dalis paruošta. Ar jam gresia tokia pat bausmė, kaip jo aukoms, kai jis sėdėjo Stalino olimpe?

Saugus vaistas kūdikiams ir vaikams.

Senatvės pensijos ŠvedijojeŠvedijos; žmogus-jau ir iki tol buvo apdraustas ligos, nelaimingo atsitikimo, nedarbo ir senatvės atveju, bet senatvės' aprūpinimo klausimas vis dėlto kėlė visuotino susirūpinimo. ’ Švedams atrodė, -kad ji per mažai aprūpinta, kad nusenusiam ir pensijon išėjusiam žmogui sunku gyventi. Tie, kurie naudojasi pensijomis, savo gyvenimą;-praleido darbe. Jų poilsis neturėtų vesti į skurdą. Todėl vyriausybė nusistatė sudaryti planą, kaip palaipsniui turėtų būti gerinama pensininkų padėtis. Opozicinės partijos pareikalavo, kad ir joms būtų leista pateikti savo projektus. Ir vyriausybės ir partijų projektai buvo leisti balsavimui,

no, kas dėsis metams praslinkus. Gal mes atsidursime inkvizicijos elėbvie. o gal Orleano kunigaikštis įsirioglins Prancūzijos sos- tan”. Taikinys puikus ir vertas Stendhal plunksnos, tačiau nei komunizmo juo nesugriausi, nei Ehrenburgas neatgaus visagalio padėties.Jis griebiasi net šiurpesnio palyginimo, išplėšto iš Stendhal puslapiu: “Mirtis sukeis vaidme- nius. Iki mes gvvename, tironai gali viską daryti, kas tik jiems į
Alyvos krosnių va 

lymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6-5113

88 DELAWARE AVE. 
Toronto

--- .1926 m, pavasarį ruošėmės Trečiojo Seimo rinkimams. Še-, š's metus valdžios vairą buvo' laikęs krikščionių demokratų blokas (krikščionys demokratai, ūkininkų sąjunga ir darbo federacija). Visuomenėje buvo jaučiamas noras politinių pasikeitimų. Tiesą pasakius, bene kada nors būna tokia valdžia, kuri gyventojams niekuomet nenusibostų’! 120 jųi ’ valdzids priės svetimos rusų doje išbuvusi ____ ? -j^atįisi kritiškai žiūrėti. į valdžios' darbus ir greičiau tikėjo tiems, kurie ką blogo apie valdžią sakė, negu tiems, kurie ją gyrė arba rėmė. Bet demokratinėje santvarkoje tam ir daromi rinkimai, kad piliečiai galėtų išsirinkti naują valdžią, jei senoji nusibodo.Taigi,s politinių partijų bei grupių vadovybės planavo, bruzdėjo, kad rinkimuose kuodau- giausia balsų laimėtų, kad kuo- didesnės įtakos šalies valdyme bei tvarkyme turėtų.Trys krikščioniškajam blokui nepriklausančios ir nesocialistiš- kos partijos: liaudininkai, tautininkai ir ūkininkų partija susitarė rinkiminėj propagandoj nekovoti prieš vienas kitą, ir tam reikalui net bendrą atsišaukimą buvo išleidusios. Visos trys grupės buvo nusistačiusios paveržti iš krikščioniškojo bloko bent tiek balsų, kad jis nebegalėtų valdyti vienas, o priverstas būtų tartis su kitomis grupėmis, — sudaryti koaliciją. Tų pat 1926

kad patys gyventojai tiesiai pasisakytų dėl jų. Opozicinės partijos siūlė tokį projektą, kad senatvės aprūpinimo pagrindan dedamas daugiau laisvas apsidraudimas. Valstybė turinti padėti tik tais atvejais, kai pilietis patenka į skurdą. Tačiau krašto gyventojai daugiausia balsų padavė už vyriausybės pasiūlymą, kuris palaipsniui dabar ir bus vykdomas. Pensininkai galės gauti iki 65% savo geriausiųjų metų atlyginimo. Į tą pensijų fondą turės dėti savo įnašą darbininkas, darbdavys ir valstybė.Ryšium su tomis įdomiomis socialinėmis reformomis įvyko net vyriausybės krizė. Ūkininkų (centro) partija iš vyriausybės išėjo ir kabinete liko vieni socialdemokratai, kurie valdžioje yra jau ilgus metus. Bet kai už jų projektus pasisakė gyventojų dauguma, jų padėtis -vistiek skaitosi kol kas tvirta. Šiaip ar taip, socialinės reformos Švedijoje parodė, kaip tvarkosi demokratinis kraštas, kai patys piliečiai turi teisę išspręsti ginčijamus klausimus. (E)

1926 m. gruodžo 17 d. perversmas
ADVOKATO R. SKIPIČIO ATSIMINIMAIniškasai blokas į valdžią labai nesiveržė ir neparodė iniciatyvos sudaryti sa liaudininkais koaliciją. Tegu pamėgina dirbti kiti, 6 mes būdami opozicijoj ir vyriausybės darbus kritikuodami tu. Jie matė A. Kerenskio val- galėsime vėl susigrąžinti didesnį džią, kuri buvo davusi piliečiams piliečių pasitikėjimą, — sampro- visas laisves, bet nesugebėjo tavo krikščioniškojo bloko gal- įvesti krašte tinkamos tvarkos ir vos. Gi sustiprėję liaudininkai ’ ’ ’ ” ” r”‘‘nebuvo linkę dėtis su krikščioniškuoju bloku, nes norėję pa- darytLJs^ikurias reformas. Liau- cfininkįūsudarė 4dŠaliciją su SO cialdemokrataiš.’ 7 grupės ir kartu susidėję neturėjo daugumos seime, todėl joms teko susitarti dar ir su tautinių mažumų atstovais. Vargu ir patys tokios koalicijos kūrėjai tikėjo, kad ji bus stipri ir ilgai truks. Bet M. Sleževičiaus vyriausybė buvo nusistačiusi sku- oos keliu būtinai pravesti kaikurias reformas, o paskui, jei reikės, koaliciją pertvarkyti.Susirinkęs Tretysis Seimas išleido platų amnestijos įstatymą, kuris davė laisvę visokiems politiniams, priešvalstybiniams ele mentams.Maža >r jauna Lietuvos valstybė dar nebuvo spėjusi apsivalyti nuo priešvalstybinio elemento. Lenkijos ir bolševikų agentų vis dar nemažai buvo miestuose, dvaruose ir. kaimuose. Valstybingumo tradicija dar tebuvo tik daiginama. O valstybės teritorijos mažumas leido lenkui ar bolševikui manyti, jog, kilus krašte sumišimui, jo agentaujama valstybė ateis įvesti ’ Lietuvoj tvarką ir, žinoma, įjungs Lietuvą į jo agentaujamą valstybę. Tą pavojų suprasdamos visos vyriausybės ligi Trečiojo Seimo laikė Lietuvoje kietesnį ar sušvelnintą karo stovį. Dabar ir karo stovis buvo .panaikintas. ................................ aūno gatvėse maršavo bolseyikų organizuota demonstraciją, /su visokiais ekscesais. Vėliau prisidėjo dirbtuvėse darbininkų streikai, kaikur net su mašinų daužymais. Kaune atsirado bedarbių minios ir jų skaičius vis augo, nes net •š tolimų provincijų atvykdavo bedarbiai gal todėl, kad Kaune visi bedarbiai gaudavo pašalpas arba darbą prie viešųjų darbų. Mūsų gabusis rašytojas A. Vienuolis anais metais buvo parašęs feljetoną, vaizduojantį zarasiškį burlioką, kurs armoniką grodamas linksmas važiavo plentu į Kauną, o paklaustas kur važiuoja linksmai atsakė: “Na bezdar- bije v Kovno” (į nedarbą Kaunan).Prie viešųjų darbų pastatyti bedarbiai daugiau stovinėdavo, rūkydavo ar Šiaip sau šnekučiuodavo negu dirbdavo. O savivaldybės tarnautojai, — bedarbių darbų vedėjai bijojo stovinėjančius bedarbius paraginti dirbti, o kuris išdrįsdavo tai padaryti — tą bedarbiai apkuldavo. Toks darbininkų palaidumas; fabrikuose ir prie viešųjų darbų ramius piliečius blogai nuteikda- ’ vo ir ne vienas prasitardavo: jau ir pas mus atsirado “kerenš- į

eina”. Tas žodis, kaip žinome, yra atėjęs iš Rusijos ir reiškia valdžios silpnumą. Mat, apie 200 tūkstančių lietuvių buvo pabėgę į Rusiją I-jo Pasaulinio karo me-
prieš bolševikų perversmą. Tai- dėl savo silpnumo neatsilaikė gi, mūsų žmonės prisiminę, kad po “kerenščinos” Rusijoj atėjo bolševizmas, baiminosi, kad Lie-Bet šios dvi tuvoj taip neatsitiktų.

• • • e • — *!■** ■. <

) 22, o Užtat vos mėnesiui praėjus atstovų, rinkimų, birželio 13 d. Kati

Lietuviškas 
suknelių salionas 

(siuvykla)

Vestuvinės, balinės ir kitos suknelės 
pagal užsakymu. Priimame ir pataisy
mus. . ~

MADAMS ANELE 
DESIGNER 

1978 Eglirrton Ave. West, 
Tel. RU. 1-8477

Savininkė AHELt ŠLEKIENt

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTREČia gausite urmo kainomis geriausių angliškų mėdžiagų. Įvairiausių medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kainos.
231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Telef. EM. 8-6576

Jt

Jau vasaros metu plito gandai, kad Švieitmo ministerija leido įsikurti ir veikti dar 75 lenkų mokyklom. Tie gandai irgi nervino patriotiniai nusiteikusius lietuvius, o ypač lietuviškąją studentiją.Čia suminėti faktai apie bolševikų demonstracijas, darbininkų palaidumą ir lenkiškųjų mokyklų tinklo praplėtimą, be kita ko, buvo 'labai geri argumentai opozicijai prieš vyriausybės politiką., ,Opozicijos atstovų seime .buvo daug, bet dar daugiau buvo talkininkų opozicijai mokslus einančios jaunuomenės tarpe..(Nukelta į 13 psl.)

VOGĖ SLAPTUS BRITU 
DOKUMENTUSItalijos spauda paskelbė šnipo Francesco Constantini veiklą II' D. karo metu Romoje, kur jis tarnavo britų ambasadoj.- Kaip i. . jis pats sakosi, labai slaptus dokumentus arba bent jų turinį perduodavęs Mussoliniui. Britanijos užs. r. ministerija oficialiai šio atvejo nepatvirtino, tačiau iš jos pareiškimo matyti, kad tai nėra iš piršto laužta istorija. Jame sakoma: “Remiantis šiuo įvykiu ir kitomis žiniomis, gautomis karo metu apie svetimųjų' šnipinėjimą,... visa saugumo sistema atstovybėse-buvo pertvarkyta, kad būtų išvengta panašių įsibrovimų.”Gdynia — Lenkiją jau pasiekė 280.000 tonų amerikoniškų kviečiu. Išviso bus nugabenta 500.- 000 tonų. Jie parduoti pagal paskolos sutartį.

KANADIEČIAI ŽAIDIMUOSE 
DŽIAUGIASI GAIVINANČIA 

PERTRAUKA

Sustokime poilsiui po keleto greitų posūkių ant ledo. Tegul Coca-Cola suteikia jums daugiau energijos visuomet ir padidina jūsų gyvenimo malonumus.Parsineškite į namus Coke — Kanados mėgiamiausį putojantį gėrimą . . . taip skanų — nepaprastai skanų. . ’
"Coco-Cola" ir "Cok«" yra registruotas 

fabriko ženklas' Coca-Cola Ltd.
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PASAKA APIE KALĖDŲ SENĮ
(Atkelta iš 1 pri.) traukėsi, nesirinkdamas gatvių, jam atrodė, kad užteks tik truputį pasišalinti iš miesto, ir jis pamatys mišką, ir negali būti, kad tenai nebūtų pasnigę — juk Kalėdos yra žiemą.Tačiau miestas iš tikrųjų yra didelis, ir nelengva iš jo išeiti, bet vyras negalvojo to, jis žengė tolyn ir tolyn, ir kažin kur būtų nuėjęs, staigiai už savęs išgirdo varpelius, ir pro jį pralėkė rogės. Tuomet jos sustojo, ir vyras pamatė, kad jos užkinkytos briedžiais, ir rogėse sėdėjo didelis Kalėdų Senelis. — štai, kur tikrasis,—pagalvojo vyras, — iš tikrųjų, joks kitas neturi tokios olačios barzdos, kad po ja galėtum užmigti, ir jis taip šypsojosi, tarytum tave labai myli. — Ir gal taip ir yra, nes, štai, senelis sako:— Kaip ilgai turėjau tave vytis, argi tai gražu, — reikėtų pagalvoti, kiek aš atlikau darbo ir kiek dar jo laukia. Tu žinai, ką aš reiškiu vaikams ir suaugusiems, kiek jų norų turiu išpildyti.— O,—pasakė žmogus,—aš ma- ■ niau, kad tai daro prekybininkai.— Tu esi nustojęs padoraus pasakų jausmo, — sudraudė Senelis, — tu matai, kad aš tikrai nešu laimę, argi kitaip aš būčiau vijęsis tave, kad atiduočiau tau skirtą dovaną.— Man? — sušuko vyras — man? — Ir staiga jis pasijuto susigėdęs, ir susigraudenęs. — Argi yra kas gali manimi rūpintis, galvoja jis — ir dabar pasidaro kaip mažas vaikas, smalsus, ką jam duos. Jis visiškai berniokiškai užsirangė ant rogių krašto, nes jaučia, jog yra labai pavargęs, ir tylomis žiūri į Senelio rankas.— Matai, — pasakė tas, — o rodaisi, kad esi išdidus ir nieko nenori, negerai skirtis iš kitų. Na, o dabar sakyk, ko nori, gausi viską.— Viską? — naiviai kartoja vyras, ir meiliai šypsosi Senelis:— Viską.Vyras pasižiūrėjo į jo veidą, ir nusišypsojo pats — tikrai, užtenka pamatyti, kaip yra pasikeitusi aplinkui naktis, ir koks čia vežimas, kad pažintum, jog taip pasirodo tik tie, kurie gali daug, ir jis nedrąsiai, taip, kad tokie prašymai neatmetami, ty-— Atvesk mano tėvus.— Ne, — ramiai sako Senelis.— Bet aš manau, tu kalbi, kad norėtum automobilio,— Ne, — taria žmogus liūdniau. — Tai gal tu gali nuvežti mane namo? Nors neilgam, nors tik truputį pasižiūrėti. Juk tau nebus iš kelio, juk vistiek tu šią naktį ten būsi?— Ne, — dar ramiau sako Senelis. — Tačiau aš suprantu — tu pageidautum televizijos aparato, iš tikrųjų nebloga, yra tokios geros bokso rungtynių ir jumoro programos.— Ne, — dar liūdniau taria vyras. — Argi tu nori pasakyti, kad tu iš viso mano šalyje nebūsi? Na, kad pirmiau važiuosi 'į turtingesnius kraštus, aišku, bet nors visai vėlai?Jis žiūrėjo į senelio veidą ir vis labiau nerimo:— Ir tu nenuneši mano seseriai truputį geresnės nuotaikos, lašelį vilties?— Ar tu negali, pravažiuodamas iš tolo, visiems ką gero pažadėti? Ir tu paliksi anuos vaikus be nieko, kuriems labiausiai reikia? Ach, nieko ypatingo nereikia įdėti į jų kojinę — pagalvok, jiems geriau pačias kojines dovanoti, ir duonos, pagalvok, tik duonos! Ir vieną kitą gražų sapną jų motinoms, kad jų vyrai laukia grįžimo, kad jos "pačios nepavargtų laukti, kad nepavargtų laukti jie visi, visi.— Ne, — sako abejingai Senelis.padarytum gerą karjerą?— Ne, — sušunka žmogus, — aš noriu paklausti, kam tu apgavai mane, kam žadėjai viską?— Žinoma, viską, — tu, tur būt, nori pinigų, sakysim, turtuolę žmoną, ar ne?— Ne, — sako piktai vyras, ir senis juokiasi:— Tu gal trokšti garbės? Tu veržiesi į mokslą?— Ne, — taria žmogus, — aš mokiausi. Iš manęs juokėsi, kad nesu praktiškas, tačiau mano tėvas ir jo tėvas buvo teisės žinovai, jie gynė tik nuskriaustuosius ir teisinguosius, ir aš nuėjau jų keliu.— Suprantu, — sako Senelis,— ir dabar tu dirbi, kaip paprastas darbininkas, ir jautiesi pažemintas. Reikia, kad tave pastebėtų ir įvertintų?— Ne, — sušunka vyras piktai,— ne. Kas gali įvertinti mano jaunystės dešimtį prarastų metų! Dešimtį metų, kurie yra atimti iš mano tėvynės, dėl svetimųjų kaltės. Ar gali duoti tai?

— Tai ko tu prašai pats sau,

Tai tu nori pažadų, kad

aš negirdėjau, — nekantriai sa
ko Senelis, — tu pagalvok greit, 
mano laikas — pinigai— Ko prašau savo žemei — sau prašau, — kalba vyras. — Argi Ui manai kad žmogus gali turėti kokių norų, nenorėdamas gero geriausiam? O, mano tėvynė, kaip tu esi užmiršta ir'išsižadėta! Kai pasaulis švenčia ramybės šventę — Tu nebaigi kovoti. Tu, kuri buvai kaip mažytė paukštė, giedanti Dievo soduose, dabar nedaug reikia, kad tu tapsi relikvija. Tave rodys, kai mokys, kaip reikia ginti laisvę, bet kas iš to! Ar mes tik teužsipel- nome būti pavyzdžiu dar negyvenę? Kam kalbu jums apie skausmą — mes tiek išliejome ašarų, kad verkti nebemokame, — o jūs, jūs iš viso nemokate. Ir nekalbėkit apie jūsų šventes, aš noriu prisiglausti prie anų tolimų širdžių kaip dykumoje prie smėlio, kurio gelmė išlaikė vandenį — tokią meilę savo kraštui, kurio jūs nesuprasite. Linksmin kitės — jūs puikiai pildote Biblijos įsakymą: Palikite mirusioms laidoti savo numirėlius. Tačiau jūs užmiršote, kad iš nelaiku mirusiųjų kyla vaiduokliai!— Gana, gana, — pyksta Senelis. — Tu esi pamišęs: vietoj dėkingumo, tu sakai kaltinamąją kalbą, į ką tai panašu! Paskutinį kartą duodu tau ką nors pasirinkti, tiktai greitai

i ’ — Gerai, — taria vyras, — iš 
tikrųjų, negi tu kaltas, bet juk 
tu galėtum truputį pataisyti. Tu 
gali viską?

— Žinoma, — šypsosi senelis, 
kiškas, ir maldaujančiai prašo:— Nunešk tiems, kurie valdo pasaulį -----------— O, savaime suprantama, aš jų neaplenksiu, — sako Senelis, — bet, ko tu nori?— Nunešk jiems išminties ir drąsos nebijoti teisybės.— Bet jiems užtenka to, — juokiasi Senelis ir ploja jam per petį, — pamatysi, per kelias dešimtis metų viskas taip puikiai susitvarkys.— Ach, — sušunka žmogus, grieždamas dantimis, — jūs, kurie savo laiką skaičiuojate turtu ir savo ramybe, ar jūs žinote, kad mūsų laikrodis sekundes lašina krauju! — Ir žmogus buvo toks beprotis, kad jis griebė šypsantį gerąjį Kalėdų Senelį už barzdos ir pajuto, kad guli ant žemės, Ne, tai ne dėlto, kad būtų gavęs smūgį — rankoje jis laikė pakulinę barzdą, ir prieš save regėjo apnuogintą pašai- pingą ir plokščią veidą': ir šitas senelis buvo netikras.

Otava. — Po karo į Kanadą yra atvykę 1.629.176 imigrantai, t.y. arti 10% visų dabartinių gyventojų yra pokariniai imigrantai. Daugiausia atvyko šiemet — iki spalio pabaigos jau 242.000.

?

TADA...

ir DABARBREWERY LIMITED

PRAKARTĖ BETLĖJAUS OLOJ(Atkelta iš 1 pusi.) ji stebuklingai pradėjo, gims nepaprastu būdu, ir ją svetimųjų dėmesys būtų varžęs.Vienintelė Luko minima aplinkybė — kad Marija paguldė tik gimusį Kūdikį prakartėlėje. Iš to daroma išvada, kad tai įvyko tvarte, o Rytuose tvartas — dažniausiai urvas uoloje. Tos prakartėlės padaromos pridedant molio prie natūralaus iškyšulio akmeninėje sienoje, kad išeitų lovio pavidalas. Piemenys nemėgsta naudoti šių olų savo avims, nes kitų gyvulių iškvėpuojami garai kenkia vilnoms, kurios pasidaro susivėlusios ir strangios.Dar ir šiandien yra daug tokių olų netoli Gimimo Grotos. Kaikurios olos, padidintos priestatu priekyje, naudojamos kaip butai, kurių niekaip negalima pastebėti iš lauko pusės, išskyrus duris ir įėjimą. Kitos yra naudojamos kaip sandėliai prakuroms; dar ki tos yra tvartai, ir klajokliai piemenys, atėję iš dykumų prekiauti, ten apsistoja. Tokioj oloj Marija pagimdė savo Sūnų.
ATSKUBA PIEMENYS“Toje pačioje šalyje buvo piemenų, kurie budėjo ir sergėjo per naktį savo bandą. Štai Viešpaties angelas atsistojo prie jų, ir Dievo skaistumas apšvietė juos. Jie labai nusigando” (Luko 2, 8-9).

Evangelija sako, kad Jėzaus gimimas buvo specialiu būdu praneštas piemenų grupei, kurie stovyklavo laukuose. Anksčiau kalbėdami apie Betlėjaus apylinkės vaizdą, paaiškinom, kodėl piemenys kartais ateidavo ten žiemos metu. Šie vyrai greičiausiai buvo tikri dykumų piemenys, ne tokie, kurie varydavosi savo kaimenes į laukus kasdien. Taip pat atrodo, kad jų kaimenės daugiausiai susidėjo iš avių. Net ir dabar avys nevisuomet laikomos tvartuose, nes tai gali pakenkti vilnų kokybei. Senasis Testamentas išskiria “tvartų galvijus”, kurie ten nakčiai uždaromi, ir “laukų galvijus”, kurie laikomi ganyklose nuo Velykų iki pirmojo rudens lietaus arba net ištisus metus. Piemenys minimi Evangelijoj raštuose greičiausia šitokie ir buvo. Palestinoje klajokliai piemenys dar ir dabar apibūdinami kaip “žmonės, gyveną atvirame ore.” Luko išsireiškimas atrodo • tėra graikiškas įprastas frazės vertimas. ■ Šie piemenys gyveno panašų gyvenimą kaip Abraomas. Kas naktį jie žvelgdavo žvaigždėtan skliautan, kuriuo gėrėjosi ir Abraomas. Jų gyvenimas buvo be rūpesčių, bet šioji laisvė reikėjo apmokėti kasdieniniais vargais. Tokiu būdu jie išlaikė seną, paprastą Izraelio tikybą geriau nei kiti. Geresniam įvertinimui įvykio, kurį čia minėsim reikia

žinoti, kad to laiko piemenys1 
priklausė pažemintųjų klasei 
Buvo posakis: Neleisk savo sū
nui tapti asilų ar kupranugarių 
varovu, kirpėjų irklininku, pie
meniu, pirkliu — nes tai vagių 
verslai.

“Nebijokite!”
Evangelija sako, kad staiga 

prieš piemenis atsistojo angelas 
ramus susidūręs su antgamtinėm jėgom. Šie narsūs vyrai buvo išsigandę. Tik faktas, kad angelas kalbėjo, juos šiek tiek apramino.“Angelas tarė jiems: Nebijokite! Nes štai aš skelbiu jums didelį džiaugsmą, kurs bus visai tautai, kad šiandien jums gimė Dovydo mieste Išganytojas, kurs yra Kristus, Viešpats. Ir tas bus jums ženklas: rasite kūdikį suvystytą ir paguldytą prakartėj”.Kaip tikį Izraelio vaikai, piemenys tuojau suprato, ką ši žinia reiškia. Mesijas jau čia! Angelas jiems davė ir stebuklingą atpažinimo ženklą. Žvilgsnis į tik gimusį Kūdikį parodys, kad Jis buvo lauktas, nes motina turėjo pasiėmusi vystyklų. Jie ras Kūdikį, bet apleistą, tartum, kartu su savo tėvais, pasaulio atmestą. Kūdikis gulėjo prakar- tėje, skirtoje gyvuliams; tvartas atstojo gyvenamojo namo vietą, o prakartė — lopšį.Angelui pranešus žinią, pasirodė daugybė kitų dangiškų dvasių, tarsi spindinčių debesėlių, ir ten nuskambėjo anksčiau

negirdėta "'garbinimo giesmė: 
“Garbė Dievui augštybėse, o žę- 
mėje ramybė geros valios žmo
nėms.” Dievo garbė buvo atsta- > n ♦ • « «• « • *
giausia dangiškojo Tėvo nuosa
vybė, nes jame gyveno Jo paties

angelų chorai praųyko. Pieme
nys sakė nudžiugę ir susijaudi
nę: “Nueikime į Betlėjų ir pa
žiūrėkime kas įvyko, ką Viešpats 
yra mums apskelbęs.”

Neturime žinių koktu būduAngelo duoti nurodymai jiems buvo pakankami, nes piemenys, kasdien ganą savo bandas, turi, gerą atmintį smulkmenoms. Pri- , tyrę piemenys Alpėse žino kiekvieną lūšnelę plačiausioj apylinkėj; dažnai žino, kaip kiekvię- non lūšnelėn įeiti be rakto arba žino kur medinio rakto ieškoti, kuris šiek tiek panašus į Palestinoje naudojamus raktus. Netenka abejoti, kad Betlėjaus piemenys buvo lygiai taip pat susipažinę su savo apylinke. Užsiminimas apie prakartę jiems galėjo palengvinti ieškojimą, nes kaikurios olos buvo be prakarčių. Taip pat reikėjo prileisti, kad tuo metu anoj oloj nebuvo gy
vulių. Taigi piemenys žinojo, įog jie turi ieškoti tuščios olos su prakartė. Be to, neužmirština, kad tokie klajokliai piemenys kartais miegodavo tose olose, kaip ir dabar jie dažnai tai daro.Evangelija sako, jog piemenys tuoj pat išsiruošė ieškoti. Jie rado Kūdikį prakartėj e ir pasakė Marijai su Juozapu, kodėl jie atėjo tokiu neįprastu laiku. Jie pasiteisino atėję ne savo iniciatyva: buvo angelo pasiųsti.Eidami olos link arba grįždami iš jos auštant, piemenys sutiko žmonių iš miesto ir išpasakojo stebuklinguosius įvykius. Evangelistas aiškiai nepasako kaip Betlėjaus gyventojai į šias žinias reagavo, bet jis priešpastato juos Marijai, kuri “domėjosi sau visus šituos dalykus ir svarstė juos savo širdyje”; ji kaupė juos ir visa grupavo apie šią pirmąją didžią paslaptį, žinomą tik jai vienai, paslaptį Dievo tapimo žmogumi. Luko specialus Marijos paminėjimas šioje vietoje gal būt pabrėžtas todėl, kad jo Kristaus vaikystės aprašymas yra pagrįstas žiniomis, imtomis iš jos.Piemenys grįžo prie savo bandų, pilni džiaugsmo. Matydami tik kągimusį.. Kūdikį jie džiau- gėsi, kad Jis galų gale atėjo ir kad jiems buvo leista Jį aplankyti.Vertė stud. J. Staškevičius

* Stevenistų sekta rengiasi grįžti Katalikų Bažnyčion. Pijus XII, sektos vadovų paprašytas, paskyrė arkiv. Morel rūpintis įos grįžmu bei būti dvasios vadu. Ši sekta atsirado 1802 m. Bei gijoj, kai buvo sudarytas konkordatas su Napoleonu, pagal kurį naujai buvo paskirstytos vyskupijos, pakeista vyskupų skyrimo tvarka ir panaikintos kaikurios šventės. Nepatenkintųjų grupė atsiskyrė nuo K. Bažnyčios ir pasivadino stevenistais remdamies Kornelijaus Stevens, Namuro generalvikaro autoritetu, kuris kovojo prieš valstybės kišimąsi į bažnyt. reikalus, bet pasiliko ištikimu kataliku. Sekta savo šalininkų turi Flandrijoj ir Vendėe srityje, kur ji vadinosi “mažąja bažnyčia”.
STATO RAKETŲ 

SVAIDYKLASVakarų Vokietijos šaltiniai praneša, kad Čekoslovakijoje skubiai gaminamos raketų svaidyk- los - įrengimai, nuo kurių raketos paleidžiamos. Jų statybai vadovaują sovietų specialistai. Jų aptarnavimui betgi esą apmokomi ir čekoslovakų kariuomenės daliniai, o netrukus būsią apmokomi ir lenkų bei rytų Vokietijos kariai.Raketų svaidyklų klausimas D. Britanijoje buvo aptartas, kai į Londoą atvyko JAV gynybos sekretorius McElroy. Jis tuo reikalu tarėsi su britų karo minis- teriu Sandys ir kitais vyriausybės nariais. D. Britanijoje, pagal neoficialius duomenis, būsią įrengtos 4 tokios bazės, kurių tik viena būsianti skirta JAV kariams. Manoma, kad Š. Atlanto S-gos konferencijoj bus apsvarstytas klausimas tokių bazių įsteigimo kitose sąjungos valstybėse.
ZUBRUVKA

Importuota tikra vofctaioU. 
Pokelio koiuo $1.00.

TREJANKA
Sudaryto » 27 vorttožoiię.

Pokelio kaino* $1.00.
▼ HOaIVB KRTv*

Pokelio koine $1.00.
Siųskite pinigus, o mes užmokėsime 
persiuntimų.

WORLD HERBCO., Dept. t 
459 — 18H» Avenue, Newark 3, MJ. 
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LORDOR, OIL
Lietuviai pasaulyje

Šv. Kalėdų proga

r ištaisyta

WELLAND, Ont

PARIS Ont

RUTH FROCKS

oms
Telefonas LE. 3-3556

Lietuvių Baldų Krautuvė

Mohawk Furniture Ltd

LABATT’Š

2446 - 48 Danforth Ave., Toronto, Ont

miestas. Daug jo jau at- 
ir matyti dar vis stato-

kun. Ant. Sobds, J. Voiče- 
— P. Venskevičius; po $2

J. Baltrtršaitis-Davidson turėjo 
skaudžią automobilio katastrofą. 
Sunkiai sužeista jo žmona ir nu
vežta j ligbhinę tuoj mirė.

įdėliai, kvepalai, odekolonas, saldainiai, dienoraščiai, 
■piniginės, kalėdiniai korsažai.

Furgis Dovydaitis 
rašytojo gimines

AB

KOJINĖ SU DOVANOM ... tai tradicinis 
būdas tufėti malonumo duodant, kai

Visiems mūsų klijentams ir draugams linkime 
LINKSMŲ KALĖDŲ ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Moteriškų suknelių, kostiumų, paltų 
ir kitokių rūbų krautuvė

.jų geradariai — mūšy vakaro 
dalyviai puikioj nuotaikoj pra
leis šventes, žinodami, kad jie 
savo lietuvišką .ir krikščionišką 
artimo meilės pareigą yra atlikę. 
Dar syki labai nuoširdžiai vi
siems dėkojame ir linkime, kad 
įy. Kalėdos Jums būtų tyro 
džiaugsmo-šventė, o 1958-ji me
tai — visais atžvilgiais laimingi!

Šalpos Komisija 
Auka Tautos Fondui

Barvydis, vienas nuoširdžiau
sių lietuviškos veiklos rėmėjų 
aukomis Londone (neprašomas 
visada pats pasiūto savo" auką) 
ir šį kartą ne tik Sibiro lietuvius 
stambia auka parėmė, bet. ir 
Tautos Fondui paaukojo $2.00. 
Pavasarį irgi buvo įteikęs dviejų 
dolerių auką. Labai gražus nuo
širdaus rėmėjo pavyzdys.

'jau vieną $100 pasirašė. Šis retas 
pavyzdys įrodo, kad šimtą ar du 
mes visi į Liet. Namus investuoti 
galime.

Paryžiaus lietuviai su darbais 
nedejuoja. Bedarbis yra tik vie
nas. Tikisi ir toliau savo dar
buose išsilaikyti.

Visada malonu gražiu padė
kos žodžiu minėti geruosius Liu
dą ir Alfonsą Kuzmickus, kurie 
ir šį kartą NF v-bos atstovui su
teikė jaukią nakvynę ir nuošir
džiai priėmė. Alfonsas yra vie
nas pirmųjų NF narių ir yra di
delis visų lietuviškų reikalų rė
mėjas.

Atsisveikinant ilgesniam lai
kui ŠU Paryžiumi,'savo anksty
vesnį pažadą išpildė Vyt. Pėl- 
džius, įteikęs Liet. Namų įsigi
jimui $100.

Visiems mieliesiems Paryižaus 
lietuviams linkime geriausio pa
sisekimo ir nuoširdžiausiai dėko
jame.

apgėdinta aikštelė. O turgavimui 
rinka dabar perkelta prie Kak- 
tiškės upeliuko, kur seniau va
dinosi arklių rinka. Neiškentė
me,1 užėjotne į alinę" paragauti

Šv. Kdzitrilėro lleMvi* kolegijai Ramoje 
Kalėdų IvenEhį proga aukojo:

po $5. - 
liūnas; $3
— K. Balčiūnas, J. Bataitis, Pr. Gustas, 
V. Krioučeliūnas, L. Remeikis, K. Rimos, 
A. Stndkouskos, K. Šviežtkas, F. Tiknius; 
pė $1. — B. AugUstihbs, St. Cipkus, K. 
Daunys, A. Gatautis, P. Gurklys, St. Jac
kus, J. Jakubonis, A. Josiūnos, J. Jonai
tis, J. KriaučėliOnuš, St. Krivickas, A. 
KusinskiS, A. Lapienls, P. Mazaitis, P. 
Mikitos, V. Petrovas, M. Pronckūnos, 
K. Ramonas, A. Rašl 
V. Skildndiiūnos, St.

Vėl teko užsukti į šį mažą 
Ontario miestelį su dideliu tikslu 
— prašyti paremti Hamiltono 
Liet. Namų įsigijimą.

Pirmiausia sU višada paslau
giu geruoju Vyt. Pėldžiumi už
rūkome pas Pakulius; šis tylus 
tautietis, auginąs’ 4 vaikus — 2 
rtiėrgaitęš iiį.2 berniukus, yra. ve
dęs klaipėdietę, kuri anksčiau 
sūkosi nemokėjusi lįėtuviškai, 
dabar kalba puikiausiai. Tūri 
įsigijęs gražų tik savo šėiinai na
rną; važinėja nauja mašina ir še
šių šeimdje vienas tedirba. Bu
vo nejaukti it prašyti šimtinės 
Haftiiltond Liėt. Namams, nbrs 
praėjusį pavašatį jis būvo ją pa
žadėjęs. Ir,koks nustebimas, kai 
S. Pakulis pirihašis paprašė žmo
ną atnešti čekių knygutę ir tuo-

BRANTFORD, Olit.
Gruodžio 7 d. seniau čia gyve

ną lietuviai Olga ir Jonas Šir- 
vinskai surengė puikias sutiktu
ves tik prieš keletą dienų iš Vo
kietijos atvykusioms pp. šly- 
žiams. Kazys Šlyžys išbuvo Vo
kietijoje 3-jus metus, kaip Ka
nados kariuomenės karys. Prieš 
įstodamas į ją, jis gyveno Sault 
Ste. Marie, Ont. ir dirbo plieno 
fabrike. Būdamas Kanados kariu 
Vokietijoje, susipažino su jauna 
gražia lietuvaite Jurkute ir da
bar džiaugiasi laimingas sukūręs 
lietuvišką šeimą. Jaunoji p. Jur
kuvienė, pabuvusi Kanadoje tik 
trumpą laiką pareiškė, kad jai 
šis kraštas labai patinkąs. Be mi
nėtų “kaltininkų” šiose gražiose 
vaišėse dalyvavo Jurkai, Ignas 
Markevičius, Vyt. Peldžius iš Pa
ris, Ont. ir netikėtai užsukęs iš 
Samiltono NF v-bos pirm.- St. 
Bakšys.

Tenka pisdžiaugti, kad mažas 
Brantforde gyvenančių lietuvių 
būrelis randa kultūringų progų 
savo tarpe pabendrauti ir išlai
kyti tarpusavyje gyvą tautinį 
ryšį. Mieliesiems gi Olgai ir Jo
nui Širvinskams už surengtą jau
kų priėmimą nuoširdi padėka.

Beveik visi lietuviai Hamilto
no Liet. NF nariai. Iš mažo čia 
esančių lietuvių būrelio stambi 
Hamiltono . kaimyninė lietuvių 
kolonija savo užsibrėžtame di
deliame Liet. Namų įsigijimo 
darbe gavo tikrai didelę pagalbą 
— nariais įsirašė net 8 tautiečiai, 
o dar likę 4 žada prisidėti atei
tyje. Linkime, kad ir hamiltonie- 
čiai pasektu šiuo gražiu pavyz
džiu. Sk. St.

Otava. — Marrisburg mieste
lis buvo paskutinis, kuris buvo 
lapkričio gale baigtas visas išti
sai nukelti už keleto mylių, kad 
galima būtų kasti St. Lawrence 
Seaway kanalą. Išviso buvo per
kelta sodybų su 6.500 gyventojų. 
Perkelti visi pastatai, net kapi
nės.

f A VALSTYBES- - - l
Vienybės savaitraštis persikė

lė į naujas patalpas, į naujai nu
pirktą namą 2-30 Miller Place, 
Brooklyn 7, N.J. Dėl persikraus
tymo Vienybės Nr. 49 išpuolan- 
čią savaitę neišėjo.

Dirva, kuri nuo Naujų Metų 
pasiryžusi eiti du kartu per sa
vaitę, savo prenumeratos mokes
tį nuo $5 pakėlė iki $8.

Rašyt. Juozas Švaistas-Baleiū- 
nas, gyvenąs Čikagoje, įsigijo 
nuosavus namus—4336 So Camp
bell Avė. Įkurtuvės buvo suruoš
tos, gruodžio 8 d.

Čiurlionio meno galerija Čika
goje nutarė organizuoti liaudies 
meno skyrių, kurio vedėju iš
rinktas dail. A. Rūkštelė.

L. Profesorių D-jos Amerikoje 
visuotinis suvažiavimas išrinko 
naują valdybą dviejų metų ka
dencijai. Valdyba jau pasiskirs
tė pareigomis: pirmu M. Krikš
čiūnas, vicepirm. irižd. St. Dir- 
mantas, sekr. dr. K. Gudaitis, 
nariai J. Šimoliūnas ir M. Nas- 
vytis.
D. BRITANIJA

D. Britanijos liet, jaunimo su
važiavimui ruošti susidarė orga
nizacinis komitetas. Jis šaukia 
suvažiavimą sausio 4 d. Londone 
Liet. Namuose. Suvažiavimo 
tikslas sukurti D. Britanijos liet, 
jaunimo organizaciją, kuri padė
tų išlaikyti jaunimą lietuvišką. 
Organizacija numatoma bendri-

SAVO MIELIEMS KLIJENTAMS LINKI 
LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

tas, kanklės, deklamacijos. Šo
kiams gros gera nauja lietuviš
ka niiizįkū. Veiks turtingas bu
fetas; Kalėdų Senelis išdalins 
vaikučiams dovanas. Pradžia 6 
vai. vakaro.

SudburiO ir apylinkės lietu
viai maloniai kviečiami parengi- 
irie dalyvauti su savo draugais 
ir praleisti riialohiai laiką lietu
viškoj aplinkoj. Atskiri pakvie
timai niekam nebus siuntinėja
mi. Rengėjai

“Nidos” spaustuvė telkia lė
šas mašinų fondui. Renkamos 
aukos ir ruošiama loterija — 
platinami jos bilietai.

Europos Lietuvio lapkričio 21 
d., Nr. 46, du puslapiai paskirti 
Nottingham© lietuvių kolonijom 
dešimtmečiui paminėti.
VOKIETIJA

I Steinhaldenfeldo kapines ii 
šiais metais Vėlinių dienos pava
karyje susirinko stambus Stutt- 
garto apylinkes lietuvių būrys. 
Svetimšalių pabėgėlių kapai leng 
vai pastebimi: stovi keli marmu
riniai turtingesnių armėnų pa
statyti antkapiai su savotiško jų 
rašto adresais, o toliau visur jau 
apleisti, žole užžėlę ir daugumo
je jau be kryžių kitų tautybių 
kapai. Lietuvių kiekvienas kapas 
buvo papuoštas gėlių puokšte su 
trispalve juostele, matomai iš to
lo, o visi artimųjų neglobojami 
lietuvių kapai turėjo naują juo
dą kryžių su taisyklingai užra
šyta lietuviška pavarde ir vardu. 
Po kiekvieno kryžiumi .gulėjo 
kuklus šakelių vainikas.

Petras Bakanauskas, Elena Ga- 
siūnienė. Jonas Laurinaitis, Lie
tuvos kariuomenės majoras Juo
zas Memenąs, Jurgis Šeblovins- 
kas, dipl. agr. Jievutė Budejienė, 
Lietuvos kariuom. pulk. Alek
sandras Uspenskis, Sofija Kaula
kienė, Jonas Balsys, Liucija Siūr 
kuvienė, Jadvyga Baublienė — 
tai yra lietuvių vardai ir pavar
dės, kurie nuo 1946 metų čia ra
do amžino poilsio vietą.

PLB Stuttgarto apylinkės val
dybos pirm. Sofija Jauniškytė 
išdalino lankytojams žvakutes, 
kurios tuoj sužibo tarp šakelių 
ir trispalvių. Giedama nebuvo. 
Ankstyvesniais 'metais Stuttgar
to lietuviai susilaukdavo lietu
vio kunigo. Bet šįmet jis neatvy
ko. Visų nuomone, tyli malda pa
siekė savo tikslą ir be liturginio 
įforminimo. Daugelis pro šalį ei
nančių vokiečių sustodavo ir su
simąstę stebėdavo, kad viena už
sieniečių tautinė grupė savo mi
rusiųjų neužmiršta. Stuttgarto 
apylinkės narys fotografas Anta
nas Plėnys padarė keletą nuo
traukų.

Jau 1953 m. buvęs Stuttgarto 
apylinkės vald. pirm. Mečys Jau
niškis susirūpino lietuvių kapais 
Stuttgarte. Jis išaiškino jų skai
čių, ju vietas ir ant dviejų visiš
kai apleistų kapų Stuttgarto apy
linkės lėšomis pastatė naujus 
kryžius. Šįmet kapinių administ
racija du kryžius pašalino, nes 
jie neatitiko reikalaujamos for
mos. Stuttgarto apylinkės valdy
bos bei Moterų klubo lėšomis ir 
pirmininkių S. Jauniškytės ir Jo
nės Krasnauskienės rūpesčiu 
prieš pat Vėlinių dieną buvo pa
statyti trys nauji kryžiai ant ap
leistųjų kapų (Bakanauskui, Bal
siui ir Kaulakienei). Neskaitant 
6 akmeninių antkapių, visi lietu
viu kapai dabar atžymėti vieno
dais kryžiais ir visi kapai bus 
Stuttgarto apylinkės valdybos 
globojami ir toliau.

BREWERY LIMITED
VISUOMENĖS ŽINIAI SPAUSDINA JOHN LABATT LIMITED

susircn
Š^i KELETAS nebrangių būdų pripildyti kojinę 
BEŠNIUKAMSr ..
AųtbulODilių modeliai, sunkvežimukai, švilpukai, piešimo krei
doj, žaisliniai kareivėliai, chemijos ar Meccano setų priedai, 
balionai, pieštukiniai žibintuvai, žaidimų pistoletai, saldainiai, 
piėšimb sąsiuviniai, lėlių teatras, muilo burbulų pūtimo laz- 
delėš su niūilb maišytuvu, galvosūkiai, sviediniai, sklandy- 
tūVtj’ modeliai.
MERGAITĖMS:
Lėlių namo baldai, mažos lėlės, kudloti žvėreliai, spalvų dėže
lės,- rankdarbių įrankiai, siuvimo kompl. dėžutės, shellwork 
komplektai, naminiai gyvuliai, piniginės, pieštukų dėžutės, 
siuvinėjimui komp. maišeliai, lėlių drabužiai, saldainiai, ru- 
tuliukai maustymui ant virvutės, plastikiniai lopšeliai, pasa
kų knygos, virtuvėlių indai, vežimėliai.
PAAUGLIAMS BERNIUKAMS:
Kojinės, kaklaraiščiai ir jų segtukai, raktų rinkutės, piniginės, 
kišeniniai žibintuvai, rašomi pieštukai, foto aparato priedai 
— lemputės, filmos ir 1.1, “TV” nosinės, naujoviški pieštukai, 
record bar kviteliai, laikrodžių apyrankės, rankogalių segtu
kai, šaškės, domino komplektai, golfo sviedinukai, diržai.
PAAUGLĖMS MERGAITĖMS:
Dovanų kuponai, kailinės pirštinės, nauji papuošalai, nailono

Lietuviško solidarumo 
demonstracija

Londono lietuvių šalpos ko
misijos lapkričio 23 d. rengtasis 
vakaras buvo ne tik labai nuo
taikingas, bet taip pat ir pelnin
gas. Atvyko daug svečių iš kitų 
apylinkių, atvyko daug ir vietos 
lietuvių, kurie niekad į šios rū
šies parengimus nesilankydavo. 
Didžiais būriais lietuviai rinkosi 
gražion salėn, kariuomenės šven 
tės proga pragyventi lietuviška 
nuotaika ir nuoširdžia auka pa
remti kenčiančius Sibiro brolius 
ir seses. Tikslas, atrodo, pasiek
tas. Apie tai liudija ir žemiau 
pateikiami finansiniai duome
nys.

Pajamos: a) Įėjimo bilietais $131.00,
b) už gėrimus, ir užkandžius $178.45,
c) loterijos pajamos $53.98; viso paja
mų $363.43. Hlaldos: a) salės nuoma 
$50.00, b) orkestras $36.00 c) gėrimai 
ir užkandžiai $104.74, d) loterijos išl. 
$3.50, e) skelbimai laikraščiuos $10.00, 
f) pakvietimai, salės papuošimas ir kt. 
$11.95; vjso išlaidų $216.19. Gryna 
pelnė: $147.24

AUKOS: Dauguma vakaro dalyvių 
parėmė Šalpos komisijos pastangas, įra
šydami savo aukas aukų - lape. Airkojo: 
$12. — A, E. A. Pociai jr.; $10. — 
dr. A. Kaveckos; $6. -— Daniliūhoi; 
$5.80 torontiškiai; po $5. — Barvydis 
ir Br. Misius; po $2 ---■ J. Aušrotas, 
kun. J. Danielius, Ad. Kalnėnas, P. Ko- 
žiiikonis, B. Kebu ris, J. Misius, V. Or
das, J .Petrauskas, Ir J.. Pėrminds; po 
$1. — V. Andriulionis, G. Baližkdt; A. 
Bartkus, A. BuŠnia, J. Butkus, J. Čėgis; 
E. Gocentos, A. Grigas, J. Jakaitis; P. 
Jakštas, A. kisielius. K,. Kudukiai, V. 
Leriouskds, J. Norgėlas, D. Pumputis, P. 
Ruikis, Styga, J. švilpa; Pr. Tumbsas, 
Z. Uždrovis, V. Vaitkus, Vitkauskas, 
parašas neišskaitomas (Danielius?); 50c. 
— A. Piekontas. Viso pagal aukų lapą 
$85.30. Taigi vakaro pelno ir aukų lo
po bendra suma $232.54. Ši suma yra 
Londono lietuvių parengimų rekordas!

Aukos loterijai: Mūsų rėmėjų duos- 
numas tuo dar nesibaigia. Ne vienas jų 
dar atnešė ir loterijai padovanojo nau
dingus fantus. Pav. P. Kaziukonis iš 
Woodstock'o, nuolatinis mūsų loterijos 
rėmėjas, paakojo net du labai vertingus 
fantus. Be jo ,dar fantus aukojo, dau
gumoj irgi nuolatiniai rėmėjai: S. B. Ke
rai, J. Tonkūnas, Eddy's Jewellery, 402 
Adelaide St., savininkas Povilaitis, Ad. 
Kalnėnas, Uždrovytė, Kuzmas ir.. Dani- 
hūnai. Mūsų mieli ■ svečiai iš Toronto

nia iš Detroito. Krikštynų vai
šės vyko p.p. Ablėnų erdviuose 
namuose, dalyvaujant svečiams 
iš Toronto, Delhi, Detroito, Či
kagos ir kitur.

CBE Radio Stotis 
savo “Traditional Echoes” radio 
pusvalandžiui yra pakeitusi lai
ką, kuris nuo dabar bus kiek
vieną šeštadienį nuo 3.30 iki 4 
vai. p:p; ŠiO pusvalandžio metu 
dažnokai yra duodama ir lietu
viškos muzikos bei dairių, dėlto 
verta pasiklausyti. Transliacijos 
vykdohios iš Windsoro CBE ra
dio stoties banga 1550 ir per
transliuojamos Toronto C J B C 
radio stoties banga 860. Gruodžio 
21 d. programoje Kalėdų gies
mės; kurių tarpe bus duota ir 
lietuviškosios. Pasiklausykime.

Kor.

išvakarėse, bet susirinkime Visi 
bendrai į vieną krūvą, palinkė
kime vienas kitam laimės, 
džiaugmo. Nors tos kelios valan
dos sutinkant Naujuosius Metus 
lai būna mūsų visų bendros. Kas 
žino, gal daugeliui iš mūsų atei
nantieji metai bus paskutiniai. 
Ištieskime vienas kitam ranką ir 
linksmai ir kantriai neškime sun
kią išeivio dalią. ’

Mes neko Jums nežadame, nei 
puikiai išpuoštos salės, nei žavin
gos muzikos, nei puikiai išsipuo
šusios publikos, bet susirinkime 
visi tokie, koke esame kiekvie
ną dieną, tik atsineškime savo 
širdyse linksmą nuotaiką ir ben
drą sugyvenimą. Kada yra kala
mi mirtį nešą visai žmonijai gink 
lai, būkime visi kartu, nesiskal- 
dykime, padėkime vienas kitam.

Mes neskiriame nei senųjų, nei 
naujųjų ateivių, taip pat nesvar
bu įsitikinimai, kviečiame visus 
ir vietos visiems užteks.

Iki pasimatymo N. Metų, išva
karėse.

Muzika, bufetas, šokiai ir įvai
rūs gėrimai. Pradžia 7 vai. vak.

Wellando apyl. v-ba.

Viduržiemio šokių vakaras.
Viena iš veikliausių vietos or

ganizacijų — Medžiotojų ir Žve
jų Klubas šių metų gruodžio 28 
d. 6.30 vai. vak. Crowland hotelio 
patalpose rengia tradicinį vidur
žiemio šokių vakarą. Medžiotojai 
ir žvejai, žiemą vasarą išbraidę 
laukus, miškus, upes bei paeže
res, šia proga pabendraus ir pa
silinksmins savųjų tarpe, patar
naujami malonaus užeigos savi
ninko Jurgio Sinkaus, taip pat 
aktyvaus medžiotojo. Lietuviai 
yra kviečiami atsilankyti į po
būvį. A. M.

1958 m. sutikimas
Welland apylinkės valdyba 

gruodžio 31 d. 4th St., Ukrainie
čių salėje, po ukrainiečių bažny
čia, Welland, rengia Naujųjų Me
tų sutikimą. Jau keli metai dau- 
guiria lietuvių praktikuoja Nau
jus Metus sutikti savo šeimyni
niuose rateliuose. Tai kiekvieno 
asmeniškas reikalas ir mes nieko 
prieš neturime, bet mums vi
siems yra gerai žinoma, kad lai
kui bėgant, tai vienas, tai kitas 
mūsų kolonijos gyventojas išsi
skiria su šia žemiška kelione. Ne
užsidarykime savo šeimyniniuo
se reikaluose nors Naujų Metų

1637 Queen St. W. (prie Roncesvalles
Toronto, Ontario

št> “banditams”) vadovavę bro
liai Nefaltai iš Giraitėlių kaimo, 
kurie prieš kąrą Šventežerio 
dvare buvę pirkę žemės. Buvę 
nužudyti iš Teizų ir apylinkės: 
broliai Mykolas ir Antanas Le- 
sevičiai, Jurgio sūnūs, Pranas 
Marcinkevičius, Jurgis Jonuška 
iš Giraitės. Jis buvęs nukankin
tas Teizų k. Baležančio Aritano 
stuboj, Elzbieta Belezenčiūtė - 
Šinkevicienė Nemajūnų kaime, 
Vladas Sasnauskas Sabinavos k. 
if kt. Tumosą Karolį išgelbėję 
sūnūs ir kaimynai. Vos išsigel- 
bėjęs Antanas Lesevičius, sūnus 
Lauryno, VI. Milukas if VI. Kra
sauskas. Dabar partizanų nebesą.

Rugsėjo 8 d. Šventežery Mari
jos atlaidai. Nuėjęs ir jis su kai
mynais. Bažnytkaimis esąs veik 
niekuo nepasikeitęs ir nuo karo 
lenukeritėjęs. Tik esanti pasta
tyta graži septynmetė mokykla, 
girdi, “netoli raštinės pastatų” 
ir gatvės-, akmenimis išgrįstos. Ir 
vienas riulicininkas tebesąs, o 
iaboklės visai nebesą, kuri ka
daise buvusi įrengta senosios 
valsčiaus raštinės rūsy. “Šiaip 
riša tas pat, veik visi tie patys 
gyvenančiųjų namai, Damausko 
raistinė (jis ir dabar vaistinin- 
kauja), ta pati medinė bažnyčia 
ir net ta pati varpinė kampe 
šventoriaus stovi”.

Žihonių į atlaidus prisirinkę 
labai daug, “ne tik vietinių, bet 
ir iš kaimyninių parapijų. Po 
pamaldų bažnytkaimio gatvės 
pilnos žmonių. Vieni sustoję 
šnekučiuojasi, kiti — daugiau
sia — pasivaikščiodami, dar kiti 
užėję į alinę troškulį gaivina 
arba šiaip sau kur atsisėdę ilsi
si”... Toliau jis išvardina eilę 
pažįstamų, kuriuos ten sutikęs.

Dusės kolūkiui, kaip rašo iš 
Teizų kaimo kilęs Lesevičius, 
vadovavęs kanadiečių ekskursi
jai į Lietuvą, priklausą 7 kaimai: 
Giraitės, Teizų, Teizininkų, Bar- 
čių, Driebienų, Staigūnų ir Pet
ravičių. “Centras, ar kolūkio raš
tinė — Barčių km.” Kolūkis ne
kaip verčiąsis; gal vadovybė 
menka, gal per didelis esąs. Pir
mininkai buvę kelis sykius keis
ti. Dabar esąs geras ir sąžiningas 
tad reikalai gėrėją. Šiemet tikįsi 
gauti už darbadienį po 2 klg grū
dų ir po kelis rublius. Gyvuliams 
dar neturį jokių bendrų pastatų 
nei klojimo. Naudoją buv. pri
vačius tvartus, kūtės ir klojimus. 
Tam reikią daugiau darbo ir iš
laidų, tad apsieiną brangiau.

SfaUne pradėjo veikti šilu
minė elektros stotis. Stotis duos 
švfesą vėliau ir apylinkės kol
ūkiams.

Apte Lazdijus, buvęs kanadie
čių lietuvių ėkskursiios Lietu
voje vadovas Lesevičius, pats 
lazdijietis, išvykęs prieš 27 me- 
LŪS, Liaudies Balse rašo šitaip: 

pasidarė įvažiavus 
j ĮjjįįĮįĮįl ' aiškiai matosi,
kj&im&f&^šiharkiai nukentėjęs 
ntib karo audrų. Veik visas bu- 
vjg^- išgriautas (Kaip paskiau su- 
žM^ėtL^’tai^vbkeičiai pačiomis 
pirmomis karo dienomis iš or
laivių smarkiai subombardavo ir 
vsk Visą išdegino). Kiek galė
ja®1 prisiminti, tai. vidury mies- 
tcžl&uši tik bažnyčia ir pietinėje 
buvusios rinkos dalyje, pasilikę 
birtę geležinės krautuvės ir vais
tinės Čia ir dabar yra

džiamas to mirusio garsaus ra
šytojo knygas, sau paimdamas 
trečdalį. Vėliau iš nenusimanan- 
čitiT giminių dar išspaudęs taria- 
miėms reikalams gerą dalį. Tuo 
būdu iš 42.000 rub. giminaitės 
to rašytojo tegayę 21.000 rub.

P. Kūbertavičius T.B. rašo dir
bąs’, dabar Kauno Jaunojo Žiū
rono teatre aktorium-režisorium. 
Su^juo kartu dirbą daug serio- 
sios .kartos aktorių: L Vasaitis, 
K., Gėcėvičius, B. Kurmytė, V. 
Raiįianavičiūtė ir kt. Jis kviečia 
grįžti kartu dirbti H. Kačinską, 
Palubinską, Pilką, Valiuką, Dau- 
bafctaitę, Dauguvietytę...

Apie Šventežerį, buvęs kana
diečių ekskursijos į Lietuvą va
das Lesevičius pasakoja, kad ten 
pomarė buvę “banditų”. Jie 
Švųųtėzėrio parąpijpje^artą vie- 
hą- naktį nužudę '23 žmones* *Fų 
hel^^ girdi,; Sfaūg, bet jie buvę 
gerai Organizuoti ir ginkluoti. 
Šveaįtęžerio partizanams (jis ra-

(teotleidiio, kod nepoėmėm pavardės), 
netikėtai turėjo anksčiau išvykti ir jie 
buvo tiek malonūs, kad ne tik orkestrui 
aidus numirko, įsigijo loterijos bilietus, 
bet išvykdami juos perleido Šalpos ko
misijai. S. Keros tuos bilietus globojo. 
Du iš jų buvo kaip tik laimingi — bran
gios degtinės bonko, vaisių krepšis ir 
vyno bohka. Gėrimai realizuoti ir gauti 
pinigai ($5.80) įrašyti aukų lapan "to
rontiškių“ vardu, o vaisių krepšis pa
leistos dar sykj j loterijų.

Šis vakaras buvo tikra Lon
dono lietuvių ir inūsų prietelių 
iš kaimyninių apylinkių nuošir
dumo ir artiino meilės demonst
racija. Ji dar sykį patvirtino mū
šų teigimą; kad tautiečiai yra 
atitenkamai jautrūs, dubsnūs ir 
suprantą reikalą, kai jiems au
kos rėikalįhguirias yra tinkamai 
išaiškinamas-

? L. 1. Šalpos koinisija Sibire 
kenčiančių lietuvių ir savo var
du šia proga nori išreikšti ypa
tingą padėką visiems to vakaro 
dalyviam^ o ypač tiems, kurie 
ne tik paryš atvyko, bet dar ir 
fantus atnešė arba iš širdies šį 
vajų parėmė savo reikšrriingo- 
mis aukoįriis. Artėjančios didžio
sios šventės — Šv. Kalėdų proga 
mintimis mes jungiamės su Si
biro broliais' ir šešėinis ir tikime, 
kad jų Viltys ateity padidės; o 
.jų. geradariai

timai visiems. gerai žįnoinds 
East Windsor Tavern, dėlto hė- 
šūnkiai surandama.

.Pakrikštytas winsoriečių mė
giamo gydytojo dri Vyt; AhlėĮib 
sūnus Alfredas, Kihgsvilles St. 
John R.G. bažnyčioje. Krikšto; 
apeigas atliko vietos klebonas" 
kun. Fred. M. DolL Krikšto tė
vais buvo inž. A. Šatraitis su po-

SIIOBBRY Ont
Lietuviškas vakaras , ‘

Liet. Bažnytinis kOtiiitetiš pir
mąjį sekmadienį po kalėdų, 
gruodžio 29 čh, Christ the King 
didžiojoj parapijos salėj ruošia 
tradicinį mėtiriį parengimą; Ta 
proga šeštadieninės mokyklos 
mokiniai suvaidins “Kalėdos 
tremtyje”, kurį režisuoja moky
toja J. Gabtėnienė. Šį kartą me
ninė dalis bus labai turtinga ir 
įvairi. Be vaidinimo bus dar ir 
daugiau įdomių numerių: bale-

WINDSOR, flit
Nauja KLB Apyl. Valdyba

Gruodžio 8 d. visuotinis apy
linkės gyvent, susirinkimas Kro
atų bažnyčios salėje išsirinko 
naują apylinkės valdybą, į kurią 
įeina: P. Januška, R. Duriičius, 
B. Markevičius, J. Giedriūnas ir 
ir L. Leparskas. Naujoji vaidyba 
pareigomis dar nepasiskirstė. 
Revizijos komisijon išrinkti: S. 
Rakauskas, V. Čiuprinskas ir, V. 
Kačinskas,

Nauji verslininkai.
A. Butavičiuš nupirko B-A 

benzino stotį, esančią 4690 Te
cumseh Rd. East kampas Pillette 
Rd. Čia greta benzino pardavi
mo yra modernus garažas turin
tis visus įrengimus automobilių 
tepimui, dažymui, motoro ir ka- 
roserijos taisymui. Darbą atlieka 
prityrę mechanikai, išlaikę nu
statytus valdžios egzaminus. Di
desniam klijentų patoguriuii sto
ties pavadinimas nepakeistas ir 
dabar vadinsis “Big Boy Service 
Station”, tel. WH. 8-1921.

V. Janūšas atidarė didelį krau
tuvę vad/“Vitė Sho'wrbbiri, 1202 
Droulliard Rd., kurioje yra di
delis pasirinkimas įvairių žaislų, 
sveikinimų taip pat ir didesnių 
prekių, k.t. elektrinių pūbdū vir
tuvei, prosų, dviračių, įvairių 
medžiagų kostiumams ir pal-
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eriau bū

JULIUS MI LIU ŠAS
Montrose butcher & grocery

1006 Dundas Street West Toronto

Toronto, Ont1212 Dundas Street West

Telefonas LE. 2-9547

V. LASTAUSKAS
WALTER BARBER SHOP

874 College Street Toronto

1982 Bloor Street West Toronto
(Tarp Quebec ir Clendenan gatvių)

žiniomis,

Telefonas LĖ. 2-9621

Ė. Čepienė ir J. Nacevičius

Dar apie menę prabėgomis

1330 Dundas St. W.

MEŠKIUKAS
HIGH PARK FOOD MARKET

Sav. J. DEM I KISsven-

1669 Bloor St W. Toronto, Ont
Telefonas LE. 5-3453ŠVENČIŲ PROGA

sveikiname
visus mūsų klijentus ir bičiulius

UKRAINSKA KNYHA
siuntinių į Sovietų Sąjungą siuntimo įstaiga.

J. E. PUNKRIS ir J. A. KRASAUSKASFoto aparatų, patefonų, plokštelių ir knygų

PARKSIDE meat market

335 Roncesvalles Avenue, Toronto

Linksmų Kalėdų ir laimingų
Naujų Metų

lietuviams klijentafos linki
Jūsų malonumui parengė

DEMPSTERS BREAD LTD,

1166 • 1188 Dundas St W., Toronto
Telefonas LE. 6-1196

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
sveikinu savo Gerb. klijentus ir pažįstamus

Europietiškos duonos gamintojai — 
klauskite visose maisto krautuvėse.

120 tobl. $2. 60 tobl. $1.25

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
LAIMINGŲ 1958 MEIŲ 

maloniems klijentamš linki

RŪTA” RESTORANAS

Tarp Patricijos ir Genės stovi 
studentas Jonas. Nors jis ir

Bendros pastabos apie 
JAV liet, studentiją

Klausant pranešimų bei ilgų 
diskusijų, pašalinį asmenį stebi
no studentų s-gos veiklos platu
mas. Be sąjungos skyrių, pasiro
do, veikia kelios atskiros institu
cijos, kurios priklauso s-gai, bet 
turi specifines užduotis. Jų var
dai jau pasako jų paskirtį: užsie
nio skyrius, žurnalas Lituanus, 
biuletenis Studentų Gairės ir 
Pabaltijo studentų federacija.

Užsienio skyriaus užduotis re-

Gerbiamsu mūsų klijentus ir bičiulius 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 

proga nuoširdžiai sveikiname

Mielus klijentus sveikinu 
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ 
proga mielus klijentus, prietelius ir visus pažįstamus

Gerbiamus mūsų parduotuvės klijentus 
KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAŪJŲJŲ METŲ 

proga nuoširdžiausiai sveikina su geriausiais linkėjimais 
Jums dėkingi

skyriaus
letenio Studentų Gairės—R. Mi- 
šauskas. Pabaltijo Studentų Fe- 

;— v. Jakas. Suvažiavi-

LINKSMŲ ŠVENČIŲ ir LAIMINGESNIŲ 1958 METŲ 
linkiu visiems savo maloniems klijentamš 

ir prieteliams

deracijos
mą sveikino pulk. J. Šlepetys LB 
Tarybos prezidiumo vardu. Po 
pietų sekė K. Ostrausko paskai
ta — Specialybių pasirinkimas ir 
bendrasis išsilavinimas, vakarė 
ivyko banketas, kuriame kalbė
jo Lietuvos pasiuntinys Vašing
tone J. Kajeckas, A. Gečiaūškas, 
dr. V. VygantaSj R. Kežys ir kit. 
Banketo metu Kanadoje Litua
nus remti komiteto pirmininkas 
įteikė $1.000 čekį studentų s-goš 
pirmininkui V. Kleizai. Banketui 
vadovavo J. Ulėnaš, meninę pro
gramą išpildė Gaigalaitė, Papie-

Jos metu Angelika Matukaitė, 
neseniai baigusi muzikos studi
jas Paryžiuje, supažindino susi
rinkusiuosius su muzikos istori
ja, pademonstruodama įvairius 
muzikos išsivystymo laikotar
pius plokštelėmis. Po paskaitos 
sekė gyvos diskusijos. Pastebėta, 
kad daų

mą daro Patricia — tik gale Jo
nas apsisprendžia likt studentų 
sambūryje. Gal būt, 
tų buvę, jei Jonas būtų apsi
sprendęs dar prieš pirmą veiks
mą ar likt savųjų tarpe, ar vest 
Patricią. Tada būtumėm turėję 
komediją arba tragediją — da
bar gi neaiškus abiejų mišinys.

Kas liečia idėjinį veiksmo as
pektą, prieš darydami besąlygi
nį sprendimą turėkime galvoje 
šias tris mintis: asmeninė meilė 
ir tautos meilė nevisada sutam
pa, tautos laimė nevisada svar
besnė už asmeninę laimę, ir ga
le, mes patys išbėgdami, pastatę 
savo asmeninę gyvybę virš tau
tos idealo, nemeskime akmens į 
tuos, kurie tapo šio “išdavimo” 
pasekmių aukomis. Tragedija — 
taip, bet ne sąmokslas.

Romas Vaštokas

savųjų išdavimas. 
Neneigiant šios išvados teisumo 
pagrinde, tenka pasakyt, kad jos 
realizavimas vaidinime charak
terių atžvilgiu neįtikinantis, o 
idėjinėje plotmėje neįgyvendi
namas.

Žvelgiant į charakterius, gry
nai iš dramatinio taško pasidaro 
labai neaišku, kodėl Patricia 
Sherwood charakteris išjuoktas; 
dar neaiškiau, kodėl į šias pajuo
kas nereaguoja: jai paplavos ant 
slenksčio papiltos, jos paveiks
las sutryptas ir gale jai įteikia
mas veidą kraipąs veidrodis. Jos 
išdidus ir lengvapėdiškas cha
rakteris sunkiai derinasi su įžei
dimų priėmimu ypač, kad mei
lė Jonui nėra tokia gili, kad ji 
pasiliktų jo draugų tarpe, kurie

Tariamo Dau Kingsbyr

BREWERY LIMITED

čia taip nedėkingai ir nesuderi
namai sukurta ne todėl kad gy
venime tokie charakteriai sutin
kami, bet kad dramos veiksmo 
rėmuose ji yra Jono nutautėji
mo priežastis — visos nelaimės 
pradžia, šią mintį sustiprina ir 
jos tėvo, George, charakteris — 
kietasprandžio biznierio karika
tūra. Šitokia pažiūra, kuri ir iš 
moralinio taško nepriimtina, vai
dinimą sužaloja ne tik charakte
riuose. kurie tampa nenatūralūs 
ir dirbtini, bet ir temos raidoje, 
kuri pernelyg persisunkia vien- 
šališko patriotizmo atspalviu.

Pažvelgus į Genės personažą, 
kuris savyje turėtų įgyvendinti 
veikalo bėrojo ypatybes, susida
ro vaizdas, kad Jonas išmintin
gai nusprendė pasirinkdamas jos 
vieton Patricią — jei jam galima 
skirti daugiau įžvalgumo, negu 
jis parodė. Jei Genės elgesį ir 
aiškinsime kerštu — kadangi ir 
ji Joną mylėjo, —- jos vistiek ne
pateisinsime; pilt paplavas ant 
slenksčio, savo konkurentės fo
tografiją trenkt į šiukšlių dėžę, 
mindžiot, ir galų gale mest lauk 
pro duris — ypač jei tai ne jos 
nuosavybė — tai manieros, ku
rios studentės mentalitetui gar
bės nedaro. Gal dar būt galima 
jos elgesį aiškinti tautos meile, 
bet tada jos kerštas dar žemes
nis; kuo Patricia kalta, jei Jonas 
ją myli? Vienaip ar kitaip Ge
nės charakteris nepatrauklus, 
pagiežus ir jos deklamacijos apie 
savo kraštą skamba veidmainiš
kai. Žinoma, šių kliūčių būtų 
buvę išvengta, jei jos visa prota
vimo plotmė būtų žemesnė, bet 
studentės statusas reikalauja ir 
atitinkamo subrendimo laipsnio.

IRONIZED 
YEAST

Trečioji suvažiavimo diena 
pradėta pamaldomis. Po pietų 
:vyko uždaromasis posėdis ir dr. 
A. Vasio paskaita — Lituanisti
nė saviaukla.

Programa plati ir įvairi. Suva
žiavimas sutraukė virš 200 stu
dentų iš įvairių JAV universite
tų. Deja, galėjau tik antrą dieną 
stebėti šį nuotaikingą suvažia
vimą, tad pasidalinu mintimis 
pasiremdamas tik tos dienos įs- 
būdžiais.

Per 24 valan
das IRONIZED 
YEAST pavers 
geležies trokš
tantį kraują į 
normalų raudo
ną kraują — j 
tokį kraujų, 
kuris sugrąžins 
jums normalų 
tvirtumą ir 
energiją.
PER 7 DIENAS 
jausies stipres-

skaudžiai tik tuos asmenis, ; 
didžiu M. K. Čiurlionio vardu ir 
visa tai per grupei lengvai priei
namos spaudos puslapius išpu
čiama į didžiausią lietuvių dailės 
bei kultūros laimėjimą! Tuomet 
reaguoti tikrai reikia.

Čiurlionis mums yra tapęs fi
gūra simbolizuojančia aukščiau
sią mūsų dailės geniališkumą 
(nors gaf tik teįsivaizduojamą). 
Jis, kaip ir Vytautas ar Kudir
ka kitose srityse, yra jau visos 
tautos, visų lietuvių mehininkų 
nuosavybė ir jo vardą tepridera 
naudoti aūgščiausiai dailės insti
tucijai — tautinei galerijai, stei
giamai, išlaikomai ir tvarkomai

— Toronto skautai akademi
kai ruošia Naujųjų Metų sutiki
mą. Į rengimo komisiją išrinkti 
Regina Kulienė ir Algimantas 
Baneliš;

— JAV ASS Centro Valdyba 
ruošia gruodžio 27 d. - sausio 2 
d. žiemos—slidinėjimo stovyklą 
šiaurės Michigane, Wellston’e.

— Lapkričio 29 d. Šv. Jono 
parap. salėje Toronto Liet. Stu
dentų Skyrius suruošė kaukių 
balių. Tema —- Sputnikas. Pre
mijas už geriausias kaukes lai
mėjo Joana Balickaitė, vaizda
vusi 1955 metų Miss Moon, ir 
Bronius Nartisevičius, vaizdavęs 
erdvės žmogų.

— Kanados Lietuvių Studentų 
S-gos Toronto skyrius vasario 8 
d. naujausiame Toronto viešbu
tyje Westbury ruošia tradicinį 
balių.

RESTORANO “ATLANTIC 
sav. J. Bleizgys ir šeima

gali at- 
isuome-

Praeitą kartą čia užsiminus tikrų dailininkų viešoje vietoje 
apie kai kuriuos mūsų išeiviško Į įsteigta meno galerija, apimanti 
meno skaudulius, skaudžiai tik tuos asmenis, pavadinama 
įdrėkstu pasijuto p. Dagys ir TŽ ' 
49 nr. aštriai reagavo, tą progą 
panaudojęs taip pat ir Lietuvių 
Dailės Instituto apšaudymui, lyg 
Alba būtų LDI apmokamu ad
vokatu. Galima užtikrinti p. Da
gį, kad jis nei su vienu dailinin
kų . sambūriu ryšių bei didelių 
draugysčių ar pykčių neturi, o 
tik stebėdamas lietuvių dailės 
gyvenimą nepagydomai serga ir 
jos ligomis.

Nebūtų prasmės gadinti 
plunksnos dėl kurio vardo gale
rijų ar visai teisėtai susibūrusių 
piešti mėgstančių žmonių gru
pių, tačiau reikalas atsistoja vi
sai kitoje plotmėje, kuomet tam | valstybės, o šiuo metu išeivijoje

prezentuoti Lietuvą JAV stu
dentų tarpe, jų organizacijose. 
Čia įeina atstovų siuntimas į 
įvairius studentiškus suvažiavi
mus, propagavimas, reagavimas 
į spaudos bei asmenų neteisin
gus interpretavimus apie Lietu
vą ir t.t. Kaip išryškėjo iš prane- 
šimų, užsienio skyrius yra jau 
daug nuveikęs ta kryptimi. Be 
to, jis net gavo sutikimą kaiku- 
riuošė universitetuose padaryti 
informacinius pranešimus apie 
Lietuvą bei su ja susijusiais 
klausimais.

Taip pat užsienio skyriui teo- 
fetiškai priklauso žurnalo Litua
nus leidimo reikalai. Tačiau iš- 
tikrųjų jo leidimą tvarko redak
cinė komisija, lėšas organizuoja 
atskiri iš įvairių studentiškų or
ganizacijų sudaryti komitetai. 
Lituanuš, jau per trejis metus iš
leidęs 12 nr., viso 26.050 egz., kas 
viso susidarytų nemaža 290 pus
lapių knyga. Į Lituanus iždą šie
met iki lapkričio pabaigos įplau
kė $5.256,16, iš kurių 4.338,94 iš
leista leidimo išlaidoms padeng
ti. Kaip iš redakcijos pranešimo 
paaiškėjo, žurnalas sparčiai au
ga tiražo ir palankių atsiliepi
mų atžvilgiu, todėl nebeįmano
ma pavienių savanoriškų talki
ninkų bei redakcijos pajėgų ad- 
mihistradiniuš reikalus sutvar
kyti. Suvažiavimas priėmė vyr. 
redaktoriaus pasiūlymą skirti 
$1.000 atlyginimo nuolatiniam 
administratoriui.

Pabaltijo studentų federacija 
yra dar savo organizavimosi sta
dijoje ir tik Niujorke pozityviau 
oasireiškia. Jos tikslas yra beri- 
dradrabiauti su estų ir latvių 
studentija, dalintis 
sprendžiant bendras tas tautas 
liečiančias problemas ir, kas 
svarbiausia, arčiau susipažinti. 
Jau buvo padaryta bendrų iški
lų, susirinkimų. Ateityje žada
ma suaktyvinti diskusinius su
sirinkimus.

Studentų Gairės irgi yra re- 
formavimosi stadijoje. Jos pra
dėtos spausdinti spaustuvėje ir 
daroma žygių jas padalyti JAV 
ir Kanados liet, studentų leidinė
liu. šias pastangas reikėtų svei
kinti — būtų neabejotinos naų- 

(Nukelta į 6 psl.)

— Šiuo metu Liet, studentai 
įvairiuose kontinentuose ruošia 
metinius suvažiavimus. JAV-bių 
Studentų S-gos suvažiavimas 
įvyko lapkričio 29 - gruodžio 1 
<f.d. Vokietijos- Liet. Studentų 
suvažiavimas įvyko spalio 31 - 
lapkričio 2 d-& Schloss Anna- 
berg’e, netoli Bonnos. Australi
jos Liet. Studentų S-gos suva
žiavimas įvyks gruodžio 28-30 
d.d. Melbourne.

— Į Vokietijos Liet. Studen
tų S-gos Centro valdybą išrink
ti: K. Narsčius — pirmininkas, 
K. Ašoklis — iždin., A. Kava
liauskaitė — sekret. M- Herma
nas ir Bylaitis — kandidatai.

— Lapkričių 28 d. Niujorke 
įvyko Liet.* Štud. Ateitininkų 
S-gos draugovių valdybų suva
žiavimas. Albertas šiaudinis 

ALBERTS KIRPYKLA

nepasitenkina 
Vien klasikine muzika ir domisi 
šio meto populiariąja šaka — 
jazz’u.

— Toronto Skaučių Akademi- 
kių draugovės naująją 1957 m. 
valdybą sudaro: Birutė Petruly
tė — pirm., Birutė Grigaitytė *•— 
sekretorė ir Nijolė Bėrsėnaitė — 
iždininkė.

— Genė Norkutė paskirta To
ronto Skautų Akademikų sky
riaus bibliotekos vedėja.

—- Gražina Girdauskaitė pri
ima “Mūsų Vyties” prenumera
tas 1958 m.

— Lapkričio 7 d. Toronto stu
dentai ateitininkai turėjo susi
rinkimą Prisikėlimo parap. salė
je. Dr; Gaida skaitė paskaitą.

— Gruodžio 9 d. Toronto stu
dentai ateitininkai turėjo susi
rinkimą, bendrą komuniją ir 
pusryčius. ~

— Į naująją Toronto studentų 
ateitininkų valdybą išrinkti: R. 
Vaštokas, Judita Matuliohytė ir 
Vyt. Birieta.

— Australijos Liet. Studentų 
S-gos Melboumo skyrius M. u-to 
bibliotekai įteikė eilę lituanisti
nių knygų. j

— Šiais mokslo metais įvai
riuose Montreąlio. ų-tuose studi
juoja 38 lietuviai- .-McGilLu-te — 
15, Montreąlio 3, Marianapo- 
lyje — 5, Loyoloje — 3 ir St. 
Georgė — 2.

— Viltis Vaičiūnaitė šį rudenį 
įgijo bakalaureato laipsnį Mont- 
realio (prancūzų) ųn-te. Studi
javo humanitarinius mokslus. 
Žada siekti augštesnio laipsnio.

Tragedija - taip, bet ne sąmokslas
Neseniai Toronte pastatytoje 

V; Alanto pjesėje nagrinėjama 
mišrių vedybų problema su la
bai aiškiu sprendimu: vedybos 
su kitais

— Stasys Matulis šių metų ru
deninėje laidoje gavo Montreąlio 
McGill u-te metalurgijos inžinie
riaus bakalaureato laipsnį.

— Architektas V. P. Zubas šį 
pavasarį išlaikė prie McGill u-to 
Montrealyje nustatytus įstoji
mui į Royal Institute of British 
Architects egzaminus tuo įsigy
damas architekto vardą ir pri
pažinimą visoj Britų Imperijoj. 
/ — Gruodžio 7 d. Toronto skau
tai akademikai turėjo sueigą.

1162 Dundas Street West, 
Toronto, Ontario

Pas kaimynus pasikiėminėjus
Lapkričio 29 - gruodžio 1 d.d. 

Niujorke įvyko JAV liet, studen
tų suvažiavimas. Pirmininkavo 
A Avižienius ir V. Bruzgelevi- 
čius, sekretoriavo G. Musteiky
tė (Čikaga) ir B. Danelytė.

Pirmoji diena pradėta centro 
valdybos pranešimais ir susipa
žinimo vakarų Brooklyno Pilie
čių klubo salėjė. Antrąją dieną, 
šeštadienį, tęsti skyrių, revizi
jos komisijos pranešimia. Be to, 
Lituanus žurnalo reikalus refe
ravo dr. V. Vygantas, užsienio 

t — A. Gečiauskas, biu-

— Liet. Studentų Sąj. Čikagos 
skyriui priklauso 211 studentų.

— Kazimierui Manglicui pa
sitraukus iš “Studentiškuoju Ke
liu” redakcinio kolektyvo S.K. 
skyrelis dėkoja už^ įdėtą darbą 
tobulinant studentiškąjį skyrių^

— Romas Vaštokas pakviestas 
į “Studentiškuoju Kėliu” redak
cinį kolektyvą. B.R.P.

Dr. Kazickas ir Valiūnas pa
sižadėjo padengti visas dviejų 
metų išlaidas lituanistikos dės
tymo Fordhamo universitete.

— centrinės ir kompetentingos 
kultūrinės įstaigos. Jokiai kitai 
paskirai organizacijai netinka 
savo siauriems tikslams naudoti 
šį mums brangų vardą. Pagal
vokime ar kartais nepapildoma 
net tautinė šventvagystė?

Menininkai, kaip ir inžinieriai 
ir pan. dažnai jungiasi į savas 
organizacijas. Vienos jų sudaro
mos grynai profesiniais pagrin
dais, tikslu populiarinti meną 
bendrai ir užtikrinti materiali
nius interesus. Kitos gali būti 
pagal meno kryptį arba, dar pla
čiau, pagal esminį meno supra
timą (menas — amatas; menas
— išpažinimas). Taip ir lietuvių 
menininkų gyvenime matome 
įvairių sambūrių, jų tarpe ir p. 
Dagio nemėgstamą Liet. Dailės 
Institutą ir užtariamą Lietuvių 
Amerikiečių Menininkų Klubą. 
Pirmasis šiemet, berods, 
čia savo dešimtmetį ir turi už
tarnautai svarią reputaciją. Jo 
nariai kviečiami iš jau atsižymė
jusių menininkų tarpo, nors, de
ja tenka pastebėti, tas principas 
pastaruoju metu pradedamas 
lankstyti ir dėl to Instituto svo
ris lengvėja. Tačiau apie LDI 
net ir .Draugo” vienas - rašeiva 
neseniai užsiminė, kad “kuomet 
Institutas reprezentuoja, tai tik
rai reprezentuoja.” Tuo tarpu, 
kaip Čikagos klubas moka repre
zentuoti, net perdaug vaizdžiai 
parodė Jaunimo kongreso “re
prezentacinė”. Taigi ar norime, 
kad ir vėl panašiai lietuvių dai
lė būtų reprezentuojama istori
niame Seime Niujorke?

P. Dagys klysta sugestionuo
damas kad Seimo parodą orga
nizuoti siūlau LDI. Anaiptol. 
Norėjau tik iškelti tam tikrus 
pavojus parodai patekus į ne
kuriu rankas, o kad tai] 
sitikti, ženklų jau yra. 
nės veikėjai lengvai įtikinami. 
Būsimos parodos kryptis darosi 
vis neaiškesnė. Todėl ir pagrįs
tas susirūpinimas ir noras at
kreipti atatinkamų asmehiį dė
mesį.

Apie amatininkus, kūrėjus ar 
tik mėgėjus, bei jų vertės ma
tus, vėl tik prabėgomis keliau
damas, tuo tarpu neužsiminsiu. 
Gi atsakyti į kitas dail. Dagio 
malonaus atsakymo smulkmenas 
nematau degančio reikalo ir, be 
to, neturiu laiko, nes Šventėms 
besiartinant, turiu skubėti šveis
ti savo Picasso rėmus. P. Alba.

Nuoširdžiausi Hnkėjimai
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ 1958 M. proga 

visiems esamiems ir buvusiems mano parduotuvės 
gerb. pirkėjams ir prieteliams
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ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

visus savo gerb. bičiulius ir pažįstamus

ALGIS ir IRENA ROP£
ROPE CONSTRUCTION CO. LTD

Toronto

V. K. BLOCKIAI
BALTICA, liet, rūbų valykla

966 DUNDAS ST. W.
B. Audrys

K. ARDAVIČIUS
Liet, rūbų siuvyklos sav

TORONTO2102 DUNDAS ST. W

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir SĖKMINGŲ 1958 METŲ

BALTIC EXPORTING CO

TORONTO849 COLLEGE ST
GEORGE FEYER* ŽVILGSNIS Į KANADĄ

Automatinis tarpmiestinis telefonas

(kampas Howard Park Ave.)
Toronto^ Ontario

vien vyrai

357
TORONTO1328 DUNDAS ST. W.

TOOTH POWDtK

Sveikiname visus lietuvius
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

TURNER and PORTER Ltd
Funeral Home

Toronto

džias ir visuomenę apie dabarti
nę Lietuvos būklę — i " _ 
Rastenis.

Dantų milteliai išlaikys jūsų 
dantis BALTESNIUS

ne, o pilyje įrengė vietinio po
būdžio muziejų.

Vienoje pilies dalyje leista iki 
-gyvos-galvos gyventi našlei ku
nigaikštienei. Jai dabar 62 m.

cas-drąsiai kertasi, kad 
gĖGps itrišvadofi nekal-

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ 1958 METŲ 
visiems lietuviams klijentams linki

1957X11.20. — Nr. 51-52 (415-16)

Lietuviška radio ir laikrodžių pardavimo 
ir taisymo krautuvė

Savo mieluosius klijentus 
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 1958 METŲ proga 

sveikinu linkėdamas sėkmės

1577-9 Dundas St. W., Toronto Telefonas LE. 3-6398

sen. Kennedy, Charge d’Affaires 
J. Kajecką, Pavergtos Lietuvos 
Studentiją, Amerikos Lietuvių 
Bendruomenę, Amerikos Lietu
vių Tarybą, National Students’ 
Association.

Tuoj padarys jūsų 
kvapų malonų. Pa
dės apsaugoti 

! dantis nuo gedi- 
imo ir išlaikys jūsų 
'dantis gražiai bal
dus*

Uždaviniai ateičiai
Kiekviename didesniame žmo

nių susibūrime iškyla klausimų, 
kuriuos neįmanoma ten pat iš
spręsti ar dėl laiko stokos, ar 
dėl nepasiruošimo. Ir šiame su
važiavime, man atrodo, pasiliko 
du nepilnai išspręsti klausimai, 
svarbūs ir būdingi tiek JAV,

Atsiminkit — vei
kia dvigubai il
giau už dantų 

pastą.

Anglijos aristokratų didelė da
lis nebepajėgia išlaikyti arba ne
bepajėgia sumokėti mokesčių už 
paveldėjamas pilis ir jas perima 
valstybė. Štai visai neseniai vals
tybinė “National Trust” įstaiga, 
kuri globoja istorinius pamink- 

perėmė kunigaikščio Devon
shire vad. “Hardwick Hali”. Mat, 
kunigaikštis nepajėgė sumokėti 
paveldėjimo mokesčių $14 mil.

■ Dabartinis kunigaikštis De
vonshire tėvo palikimą perėmė 
1950 m-.-.Prie Mansfield, apie 145 
mylios nuo Londono, dvare bu
vo dvi pilys: 1597 m. statyta 
Hardwick Hali ir 1707 m. statyta 
Chatsworth House. Kai paveldė- 
tpjas nepajėgė sumokėti pavel- 
cįėjimo mokesčio, N. Trust norė
ję perimtį pastarąją pilį, kurioje 
būtų buVęs įrengtas muziejus. 
Kunig. D. betgi šią pilį atlaikė. 
Jas atidavė Hardwick Hall ir ke
letą Rembrandto, Van Dyko ir

ševikų koloborantu 1940-1941 m. 
parėmė ištraukomis iš Gaidžiū- 
jteoonas visus savo priekaištus 

atsiminimų, jas savaip sude
rgdamas bei savaip iškomen- 
twdamas. Gaidžiūnas apkaltino 
jį*čitatas iškraipius ir išvadas 
danus, iš išpešiotų sakinių, pri-

Įvedus automatišką iššaukimą 
betkurio miesto, centrinės ope
ratorių skaičius labai sumažės, 
nors jos visiškai ir neišnyks. Per 
centrinę bus iššaukiama reikia
mos vietovės viešojo naudojimo
si telefonais, taip pat šaukiant 
asmenis arba numerius iš tokios 
zonos, kuri nebus prijungta prie 
tiesioginės linijos. Manoma, kad 
apie 1965 m. telefono operatorių 
skaičius bus sumažėjęs bent dvi
gubai.

Tačiau, nežiūrint įvairiausių 
mirtingąjį užliuliujančių praš- 
matynybių, buvo banalių ir ne
vertų pasididžiavimo momentų. 
Pav., revizijos pranešimus ar ne 
geriau paskelbti kur nors spau
doje, negu juos skaityti vis tuš
tėjančiai salei, nėra kuo taip pat 
didžiuotis, jei į posėdžius kaiku- 
rie pasirodo 2-3 vai. pavėlavus.

Londonas. — Į Anglijos lordų 
rūmus nutarti įsileisti ir mote
ris. Iki šiol juose tegalėjo būti

5. Giliai išdiskutavęs “Litua- 
nus” reikalus, suvažiavimas pa
sisako už šio žurnalo tęstinumą 
Lietuvių Studentų Sąjungos ju
risdikcijoje praplečiant admi
nistracinį kolektyvą ir kviečiant 
Sąjungos alumnus į aktyvų dar-

The Bell Telephon Co. prane
ša, kad pavasarį torontiečiai jau 
galės savo telefono aparatu pa
tys be centrinės iššaukti užmies
tinius telefonus 50-70 mylių ra- 
dijusu. Tai bus pirmas žingsnis 
pereinant prie šitokių telefono 
ryšių visame kontinente.

Tam visas kontinentas yra pa
dalintas -į 100 - sričių. Ontario

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga 
sveikiname savo pažįstamus ir'klijentus

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
sveikinu gerb. klijentus ir pažįstamus

408 Roncesvalles Avė 
Telefonas LE. 5-1944

Sveikinu visus klijentus ir pažįstamus 
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga

linkime savo maloniems klijentams, 
prieteliams. ir visiems pažįstamiems

prov. turės 4, Quebec prov. 3 to
kias sritis. Kiekvienai sričiai bus 
atskiri skaičiai. Taip Toronto 
sritis bus iššaukiama “416”. Tuo 
būdu, jei kas iš kur nors toliau 
norės kalbėtis pav. su Tėviškės 
Žiburiais, turės pasukti: 416- 
EM. 8:6813.

Kai torontiečiai skambins už 
savo miesto ribų, juos perjungią 
įrengimai bus 15 Asquith Ave. 
pastate.

rašo p. 
Savo laiku girdėjo

me, labai plačių pasigarsinimų 
— net su puslapių ir eilučių ap
skaičiavimais, kaip ir kokiu 
mastu gaudomos informacijos iš 
Lietuvos. Be abejo, tai yra vie
nas iš pačių reikalingiausių da
lykų, atliekamų mūsų politinių 
veiksnių pastogėse. Bet pats 
paskutinis dalykas pagal reika
lingumą ir pirmutinis pagal ne
leistinumą — tai tokio darbo 
smulkmeniški garsinimai”... 
Svarbiausias dalykas esą studi
javimas tos informacijos. O to 
vaisiai negreit pasirodą.

Kai kas iš td p. Rastenio pra
nešimo klausytojų sako, šitas pa
stabas supratę, kaip LN Talkos 
pirmininko netiesioginį pasitei
sinimą dėl kažkur dingusio LNT 
pažado sukurti dabartinės Lie
tuvos padėties studijų biurą, 
kam ir fondas buvo sukurtas. 
Kaip žinia pats p. V. R. LN Tal
kai įsikūrus buvo pradėjęs 
skelbti “savo studijų rezulta
tus” specialiam biuleteny. Bet 
jis štai jau apie dveji metai ne
bepasirodo, apie studijų centrą 
nieko nebesigirdi. Dabar p. V.R. 
prikiša, kad VLIKas perdaug 
viešai skelbęs apie žinių iš Lie
tuvos rinkimo aparatą bei prie
mones. To nereikią skelbti. Tuo 
pačiu, matyt, norima įtaigoti 
mintį, kad LNT studijos tik nesą 
skelbiamos, bet vykstą. Tik klau
sytojai, o vėliau ir skaitytojai 
visa tai kitaip suprato.

O visdėlto gera propagandinin
ko savybė visada rasti sau nau
dingą kiekvieno reiškinio išaiš
kinimą. Kadaise Goebbelsas ra
do pagrindo džiaugtis, kad sąjun
gininkai užėmė Romą. Girdi, di
džiulis miestas buvęs pačioje 
pafrontėje, tai genealioji vokie
čių karinė vadovybė privertusi 
sąjungininkus jį paimti. Esą da
bar jiems esanti permesta mies
to gyventojų maitinimo bei ap
rūpinimo našta...

O kodėl neišaiškinti gudriai ir 
LN Talkos nutilimo? . ..

(Atkelta iš 5 psl.) 
dos mūsų studentijai. Anot JAV 
studentų s-gos pirmininko, jeigu 
tam sumanymui atsirastų kliū
čių, tai tik iš kanadiečių pusės. 
(Ar tik ne mūsų centro valdybai 
įspėjimas!). Be to, Studentų Gai
res manoma palengva plėsti, tal
pinant ne vien tik informacines 
žinias, bet ir sąjungą bei bendrai 
studentiją liečiančius klausimus, 
kultūrines bei literatūrines te
mas. Šis praplėtimas būtų lyg ir 
žingsnis į bendro pobūdžio stu
dentiško žurnalo pradžią. Tas be 
abejo, pagyvintų studentišką ju
dėjimą, suteiktų didesnių gali
mybių plačiau išdiskutuoti įvai
rias problemas viename leidinė
lyje, nes prie dabartinių sąlygų 
įvariomis spalvomis spalvinti ir 
įtakomis apriboti studentiški 
skyreliai įvairių laikraščių skil
tyse jokiu būdu nepatenkina vis 
daugėjančių studentiškų parei
kalavimų ir iškylančių keblesnių 
bei sudėtingesnių problemų. JA 
V-bių liet, studentija pajėgė tei
giamai išspręsti lietuvių reikalų 
reprezentavimą svetimųjų tarpe 
išleisdama Lituanus, reikia tikė
tis, kad jau nėra anksti pagal
voti ir apie savo “naminių” rei
kalų patvarkymą.

Bendrai man, kanadiečiui, bu
vo maloni staigmena, girdėti ir 
matyti darbingą ir tolerantišką 
suvažiavimo nuotaiką ir diskusi
jų, ir pranešimų, ir pasikalbėji
mų metu. Anksčiau, kada pagal
vodavau apie JAV studentų su
važiavimą, iškildavo dar neišdilę 
įspūdžiai iš člikagoje įvykusio 
suvažiavimo, berods, 1953 me
tais. Juk tada buvo momentų, ka
da atrodė, jog vien žodžiais ne
beįmanoma prieiti bendrų spren
dimų. Ir dabar ryšku atskirų or
ganizacijų atstovavimo atmosfe
ra, bet ji daugumoje pasireiškia 
stropiu sekimu, pranešėjų bei 
diskutuotojų patikslinimu arba 
iškėlimu kontrapasiūlymų. Tas 
viskas įneša daugiau judrumo, 
sveiko lenktyniavimo ir atydes- 
nio kritiškumo nuotaiką į bend
rąjį veikimą.

Banketas, įvykęs didžiulėje 
Statlerio viešbučio salėje, buvo 
lyg suvažiavimo apvainikavimas. 
Tai studentijos* pajėgumo, didy
bės, frakų, balinių suknelių pa- 
radavimas ir Lituanui ištikimy
bės demonstracija, tiek iš visuo
menės, tiek iš studentijos pusės. 
Be to, kur gi rasi darnesnį regi
nį, kada prie to pačio staliuko 
matai žilagalvius tėvus ir jų pa
sididžiavimą — tviskančius jau
natve jų vaikus studentus.

tiek Kanados lietuviškai studen
tijai.

Vienas klausimas buvo iškel
tas V. Valaičio, pasiūliusio rezo
liuciją daryti žygių, kad studen
tija stotų organizuotai į Lietu
vių Bendruomenę. Deja, po ilgų 
diskusijų, aiškinimų ir daugiau
sia neužtenkamai išryškinus re
zoliucijos prasmę, balsuojant 
dauguma pasisakė už skatinimą 
studentų inivididualiai jungtis 
L. Bendruomenės darban. Tokia 
rezoliucija yra, žinoma, geriau 
negu nieko, tačiau, man atrodo, 
ji susilauks panašaus likimo, 
kaip ir daugelis skambių praei
tyje priimtų rezoliucijų.

Kiek dabartis liudija, jauni
mas nerodo didelio susidomėji
mo L. Bendruomenės darbu. Net 
universitetus baigę laikosi ato
kiai, lyg kažko laukdami. Įsijun
gusieji dažnai nusiskundžia, kad 
jaunesniųjų pastangos atsimuša 
į vyresniųjų daugumos nuomo
nę. Telieka tokiu atveju sutikti

toms, bet čia neveiksmingoms 
priemonėmis arba likti tik skait
line sąrašuose.

Norint efektingiau prisidėti 
prie tos svarbios organizacijos 
darbų, reikia ne kelių individų, 
bet didžiumos jaunimo. Tam pri
sidėjimui reikėtų rasti priemo
nių suįdominti ir įtraukti jauni
mą į tą veiklą. Vien rezoliucijos 
mažai ką padės. Gal būt, pasiū
lytas žodis organizuotai nėra vi
siškai tinkamas, bet juo supran
tama, kad studentų vadovybė ar 
atskiros grupės imtųsi tos verba
vimo akcijos. Visas informavi
mas ir išdiskutavimas reikalo 
turėtų būti organizuota akcija.

Antras klausimas buvo iškel
tas netiesioginiai K. Ostrausko 
paskaitos metu. Prelegentas, na
grinėdamas bendrąjį išsilavini
mą dviejų aspektų plotmėje — 
žmogiškąja ir lietuviška prasme 
— ragino išnaudoti visas gyve
nimo teikiamas vertybes bei ga
limybes. Jis diskutavo, kad per 
bendrąjį išsilavinimą galima 
įgyti tikslesnį intelektualinį kri
tiškumą, kuris dalinai apsaugo
tų nuo' urapatriotizmo, fanatiš-

ALBERT SAMULEVICZ 
ECONOMY FOOD MARKET

Viena. — Vengrų majoras A. 
Palinka, kuris pastarosios revo
liucijos metu išlaisvino iš kalėji
mo kardinolą Mindszenty, kaip 
paskelbė Budapešto radijas, su
šaudytas. Jis buvęs apkaltintas 
organizavęs kontrrevoliucinius 
dalinius, suiminėjęs valstybės 
saugumo pareigūnus ir skleidęs 
prieš valdžią nukreiptus raštus.

Toronto. — Prieš keletą metų 
Ontario provincija įkūrė Water 
Resources Commission, kurios 
uždavinys padėti aprūpinti van
deniu mažesnėms vietovėms. Ji 
jau stato vandentiekio stotis prie 
Erie ežero, kurios aprūpins Lea
mington rajoną.

Maskva. — čia paskelbta, kad 
sušaudyti 4 ukrainiečiai “nacio
nalistiniai banditai”, vadinasi 
partizanai, pogrindžio armijos 
kariai, kurie 1944-9 m. laikotar
pyje nužudę 400 komunistų Rivn 
rajone.

. šia proga suvažiavimas išreiš
kia savo gilią padėką organizaci
joms ir asmenims prisidedan
tiems prie “Lituanus” leidimo ir 
visiems talkininkavusiems ir au
kojusiems per “Lituanus” pini
ginį vajų, ypač Dr. P. V. Vygan
tui ir jo vadovaujamam redakci
niam kolektyvui, V. Šliūpui ir jo 
vadovautai vajaus komisijai, B. 
Vaškeliui ir visai Kanados Lie
tuvių Studentų Sąjungai ir Tė
vams Pranciškonams.

6. Suvažiavimas dėkoja ren
gimo komisijai ir visiems prisi- 
dėjusiems prie suvažiavimo ir 
banketo suruošimo.

Suvažiavimas sveikino: Prez. 
Eisenhoweri, sen. Knowland,

1. Lietuvybės pagrindo sustip
rinimui ir gilesniam tautinės 
kultūros supratimui, suvažiavi
mas ragina visą lietuviškąjį jau
nimą stoti į augštąsias mokyk
las, o studentiją skatina siekti 
kiek galima pilnesnio išsilavini
mo ir lituanistinių dalykų stu- 
dijavimo.- .

2. Koordinuojant S-gos Užsie
nio skyriui; per “Lituanus” pus
lapius ir skyrių bei privačia ini
ciatyva visa lietuviška studenti
ja stengsis kreipti pasaulio tau
tų akis į Lietuvos padėtį.

3. Suvažiavimas, suprasdamas 
Lietuvių Bendruomenės reika
lingumą" ir įvertindamas Ameri
kos Lietuvių Bendruomenės dar
bą ir pastangas, skatina visus 
studentus individualiai jungtis 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės darban.
. 4. Suvažiavimas dėkoja Lietu
vių Studentų Šalpos Fondo ad
ministratoriams, lėšų teikėjams 
bei aukotojams, kurie savo dar
bais palengvina lietuviams stu
dentams nugalėti finansines 
kliūtis siekiant aukštojo mokslo 
ir tuo pačiu prašo jų bei visos 
studentijos ir toliau šiame rei
kale bendradarbiauti.

“KAS JDS ESATE?!”
šokinėja vaikai apačioje. Tenai stovi didingo 6-ią pėdu eglutė, 
nupirkta priež savaitę gatvės kampe. Ji žėri žvilgančiomis {viešo
mis — spalvotomis elektros lemputėmis ir papuačalais. Po ja ma
tosi krūvos gražiai įrižtą dovanėliu. Atvyksta Santa Klaus pasi
kinkęs ožtuonias stirnas. Tai Kalėdą žventės Kanadoje. Kaip ir 
visi vaikai, Kanados vaikai labai mėgsta Kalėdas. Kaikuriuose 
Europos krantuose sakomo, kad Kristus Kūdikėlis atneia dovanas 
vaikams, o žv. Mikalojus aplanko juos gruodžio 6-tą. Italijoje 
sakomo, kad linksma riebi moteriukė otneia dovanas vaikams. 
Kalėdą papročiai yra skirtingi ir jaunesnieji naujieji kanadiečiai 
dar bus konodižką Kalėdą nustebinti, tačiau jie supras bendrą 
Kalėdą prasmę: džiaugsmą ir gerą nuotaiką.

VANDENILIO BOMBOS 
ANGLIJOJE

Britų parlamento diskusijose 
paaiškėjo, kad Amerikos lėktu
vai patruliuodami virš D. Brita
nijos bei jūrose nešiojasi ir van
denilio bombas. Kai parlamente 
kilo dėl to triukšmas, vyriausy
bės atstovas užtikrino, kad kraš
tui dėl to negresia joks pavojus. 
Net ir lėktuvo avarija nesanti 
pavojinga, nes bombos esą vežio
jamos “mirties” stovyje ir nie
kad negalį sprogti. Tik priešui 
puolant lėktuvų įgulos, esą, pa
tvarkytų, kad jos galėtų veikti. 
Be to, iš D. Britanijos atominės 
bombos niekad nebūsią panau
dotos be jos vyriausybės žinios.

Otava. — Kanados sostinė da
bar turi 228.446 gyventojus. Nuo 
pernai metų lapkričio mėn. pri
augo 8.205.

įJfcįįLgLgal ir nesusigaudė. ,B«t 
LėSrib? konjgfitarai visdėlto bu- 
v<r alskraf - netvarkoj e. ' Skaitant 
jo išvadas iš pateikiamų citatų, 
kad ir išimtų iš teksto, kad ir 
gaĮ nesąmoningai nutrauktų, 
juokas ėmė. Gelbėk Viešpatie 
nito tokios publicistikos. Argi 
Naujiėhoins tikrai nebuvo gaila 
popieriaus? Ar negaila jo ir da
bar stengiantis reabilituotis? Iš 
juoda vistiek nebus balta...

' “Dirva” Nr. 48 spausdina tęsi
nį'LNT pirm. V. Rastenio kal
bos tautininkų suvažiavime Bos
tone. Pagrindinė šios ištraukos 
mintis, kad šiuo metu joks veiks
nys nieko negalįs padaryti nei 
propagandos bei informacijos 
srityse, kad visiems reiką pri
sėsti ir gerai pastudijuoti padėtį 
Lietuvoje — “būtina sėsti prie 
studijų stalo ir stengtis visose 
srityse moksliniais metodais su
daryti tolesniems propagandi
niams pareiškimams bei žygiams 
tvirtesnę- atramą”. Atrodo, kad 
pagal L. N. Talkos pirmininką 
dabar nebereikią nieko daryti, 
hės esame nepasiruošę ir niekas 
neklausą. “Vienas iš natūraliau
sių mūsų politinių ūždavinių — 
informuoti . Vakarų kraštų vai--

kūmo ir pan. Tačiau tam atsiek
ti, ypač jaunuoliui lietuviškuose 
reikaluose, dažnai labai sunku. 
Dabartinė padėtis, nežiūrint įvai 
rių bubnų ir šauksmų, menkys
čių nesumažina, bet dar daugiau 
viską sumaišo. Mažiau laiko pa
švenčius nuodugnesniam tyrinė
jimui, negali atskirti, kas yra 
vertingą ir kas yra šlamštas. To 
pasėkoje išgirstame iš jaunes
niųjų pareiškimų, kad lietuvių 
literatūra neverta laiko gaišinti 
ją skaitant ir lietuviškasis me
nas nesąs nei meniškas, nei tik
rai lietuviškas. Žinoma, vyres
nieji tai girdėdami stojasi pies
tu. Tačiau ar jaunesnieji turi 
progos ir galimybės atskirti pe
lus nuo grūdų. Juk įvairūs žino
vai spaudoj pila straipsnius iš
keldami kas lietuviška, ar kas jo 
grupės, į pačias padanges, net 
lygina su Šekspyru ar Leonardo 
De Vinci. Panaši komedija pa
sitaiko ir su kažkuriomis premi
juotomis knygomis. Ir kada jau

sti gal kartais kai kam ir įpras- (nuolis susipažįsta su tais lietu
viškais “Šekspyrais” ar “leonar- 
dais”, nenuostabu, jei prieina 
netikslių ir kraštutinių išvadų.

Aš manau,. K. Ostrauskas pa
darė įvadą į šią sritį. Reikalinga 
daugiau panašių paskaitų bei 
diskusijų, kas galėtų išryškinti 
padėtį. Gal būtų surasta išeitis, 
tikslesniam mūsų literatūros, 
muzikos bei meno interpretavi
mui, ir galimybės patiekti jau
nuoliui lietuviškas vertybes, ku
rių turime ir vienoje ir kitoje 
srityje.

Ar negalima daryti žygių su
daryti tam reikalui autoritetin
gų ir tiesą statančių augščiau už 
partinius bei asmeniškus reika
lus asmenų kolektyvą, kurie ga
lėtų ateiti jaunimui į pagalbą 
tiek vertybių pažinimo, tiek rei
kalingų konspektų bei vadovėlių 
parūpinimo telkime. Pradžia ga
lėtų būti ir Studentų Gairėse, o 
vėliau, reikalui esant, išeiti ir 
platesniu leidiniu. Q į pagalbą, 
reikia manyti, neatsisakytų atei
ti Grinius, Maceina, Nagys, Ni- 
liūnas, Ostrauskas, Lansbergis...

MOLSON S 

CROWN
ANCHOR
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,$2.500 poefcW, 7 kombdrią atskiras 
' namas su 2 vii tuvėm. Arti susisiekimo 
‘įr apsipirkimo.

Brock - Bloor 
$1.000 įmokėti, 6 kamboriu mūrinis 
namas, kietrnediio grindys, alyva Šil
domos, 2 virtuvės.

Čia duodamas vienas pavyz-'džio, sudarė kelias komisijas po 
dys, kaip Lietuvoje sovietinė t—
valdžia 1941 m. pavasarį prie
varta vertė Lietuvos žmones 
pirkti vadinamą vidaus paskolą, 
o visur garsino, kad perkama sa
vanoriškai Dabargi, atėjus lai
kui ją išpirkti Nikita paskelbė, 
kad valdžia negalinti išpirkti, 
kad tai atidėta 20 metų. Būkime 
tikri, kad ir praėjus 20-čiai me
tų, jei ne Nikita, tai kitas pa
skelbs, kad toji paskola anuliuo
jama, paskelbs, kad tai buvęs 
staliniškas išmislas ir reikalas 
bus užbaigtas. O ko gero dar

tris asmenis, kad pasirašiusieji 
’mažesnėmis sumomis būtų pri
versti padidinti savo įsipareigo
jimus. J tokias komisijas buvo 
paskirti po 2 jau aiškius komu
nistus, o vienas galėjo būti ir ne
utralus. Tokios komisijos pradė- 

ijo šaukti kiekvieną, kas buvo 
pasirašęs mažesnę sumą negu 
mėnesio atlyginimas, į raštinę ir 
jam aiškino, kad girdi pirkda
mas paskolą prisidėti prie liau
dies gerovės pakėlimo, padėsi su
triuškinti kapitalistus, kurie tik 
ir tykoja sugriauti socialistinę 
šalį. Tokios paskolos esą nepra-*$3.500 įmokėti/ 6 kdmborių rhūrinis 

namas su vieta garąžui, 2 modemiš
kos virtuvės, alyva apšildomos.

Warren Purk
$3.500 įmokėti, 2 mėtų senumo pu
siau atskiras mūrinis namas su pri

vačiu įvož avimu, alyva opšiMorAas, 
moderniška virtuvė, geros morgičius.
- St. Clair -Christfe
<4.000 įmokėti, 6 kambariu atskiras 
r;mūrinis narnos su garažu, alyva opšil- 
Tidomas, 2 Hoderniškos virtuvės.

Bloor - Jane
. $4.500 įmokėtu ‘6 kambarių atskiros 
įnurirtis noHas sū garažu, olyrb apšrl- 
'*domas, 2 moderniškos virtuvės, arti 
aBIoot.
£ Dufferin - Rogers
,■$6.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
^mūrinis riarrtas su garažu, vandeniu 
.’Olyva šildomas. Viena škplo balansui. 
iĄrti apsipirkimo irėsusisfekimo. • ' ;
iC' Sunnyside
$10.000 įnokėti, 12 tamborių du-

/'plekšės, vand. alyva šildom., 3 goraž.
. B'oof - 'Brunswick

$TO;dOO (mokėti, mūrinis 4 butų (viso 
kambar y) namas su 2 garažais,

vanden. alyva apšildomas. Viena sko
la balansui. Pilna kaina tik $30.000.

. Oakwood - St. Clair
$“12.000 įmokėti, 2 metų senumo tri- 

tpleksas (14 kambarių), vandeniu aly- 
^■yd šildomas, vieta 2 garažams.
“ / Bloor • High Park
^7 kambarių atskiras mūrinis narnos 
“su dvigubu garažu. Vandeniu apšil
domas, 4 virtuvės, 4 vonios. Geros pa
jamos. Pilna kaina $33.500.

Casa Loma
$15.000 įmokėti, 5 < kambarių? mo
derniškas tripieksas, viename iŠ ge

niausių miesto rajonų. Vandeniu ap
šildomas, du garažai, privatus įvažia- 
^vimas. Viena skola balansui.

$t. Čia ir - Spadina
^18 kambarių mūrinis namas su vieta 
Į garažams, 4 vonios, vandeniu alyva 
šildomas. Geram nuomavimui rajo- 

^ne. Prašoma kaina $45.000.
Bathurst - St. Clair

16 kambarių mūrą namas su privačiu 
įvažiavimu, vandeniu alyva apšildo
mas (vasarai vėdinimo sistema), 4 vir
tuvės, 5 vonios. Daugumoje kilimais 

^dengtos grindys. Labai patogus nuo- 
/mavimui. Pilna kaina $44.000.

J B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS _

įt Tel. darbo LE. 4-8481 
Namų LE. 6-1410

P.S. Jeigu kartais Jus nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, 
.tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gau
name kas dieną daug naujų nuosavybių.

$3.000 jmokėti, 6 komb. mūrinis na
rnos, mod. virtuvė, alyva šildomas, il
gos išsimokėjimo sąlygos, vieta garai. į

Pacific - Bloor
$3.500 įmokėti, 6 kamb. mūr. na
rnas, 2 mod. virtuvės ,2 vonios, mo
derniai įrengtos, verta nors pažiūrėti.J.

Rusholme Rd. - College
$3.500 įmokėti, 8 kambarių atskiras, 
friūr. namas, 2 mod. virtuvės, 2 vo
nios, vandeniu alyva šildomas, goraž.

Havelock - Bloor 
$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūr. namas, 
2 mod. virtuvės, alyva Šildomas, gra-^ 
žus didelis kiemas, vieno skola 10 m.

Jane - Bloor
$4.000 įmokėti, 5 kamb. atskiras mū
rinis namas (Bungalow), mod. virtuvė, 
alyva šildomas, 15 metu atvira skola.

Jane - ’Bloor
$4.400 įmokėti, 6 kamb. atskiras mū
rinis namas, 2 mbd.’ virtuvės, alyva ‘ 
šildom., garažas. Turi būti parduotas. į

Clendenon - Bloor
$4.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, mod. virt., kietmedžio grindys, į 
alyva šild., goraž. namas be skolų.

Dufferin - St. Cloir
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvadratinis planas, mod. virt., 
vand. alyva šildomas, garažas, viena 
skola likučiui, vienas iŠ gražiausių na
mų tame rajone.

Avenue Rd. - Eglinton 
$6.000 Įmokėti, puikus 7 kamb. atsk. 
mūrinis namas, mod. virtuvė,. naujas 
vand. alyva šildymas, garažas, gražus 
kiemas, arti susisiekimo bei dižiųjų 
krautuvių. 4 ' * '

Runhymede - BloOr 
$6.700 Įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
narnos, mod. virtuvė, alyva šildomas, 
garažas, ilgos išsimokėjimo sąlygos.

Sunnyside - Roncėsvdlles 
$7.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūr. namas,- 3 virtuvės, 3 vonios, van
deniu alyva Šildomas, privatus įva
žiavimas, garažas. Gauna $80 savai
tei nuomos ir butas savininkui.

High Park - Roncesvalles 
$8.000 Įmokėti, 9 kamb. atsk. mūr. 
narnos, 2 rnod. virtuvės, 2 vonios, 
vandeniu šildomas, garažas, geros ir. 
ilgos išsimokėjimo sxlygos, turi 
parduotas.

;P. KERBERIS
Tel. darbo LE. 4-8481

Namų LE. 5-1584

būti

RESTORANAS “ROTA”
■ Naujai atidarytos Ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida- 
srytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vaL vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

994 DUNDAS ST. W„ TORONTO, TEL. LE. 2-9621

Dėmesio!I
'$11.800 pilna kaina, Bloor - Crawford, mūrinis atskiras namas, 

modemiška virtuvė, vandens alyvos šildymas, garažas.
Teirautis:

B. SERGAUTIS Real Estate
817 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426

Wally’s Garage 
į 5 ROBERT STREET, TORONTO 
i /prie Spa dine-College/
2? Sav; VL. TARVYDAS
“MAŠINŲ PARUOŠIMAS ŽIEMAI — antifreeze — šveicavimo 

‘ — įvairūs mašinų remonto darbai — automatinės trans-.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
-darbai - 
-misijos, 
t r

- į GARANTUOTAS DARBAS
LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR.

tEL NAMUOSE: LE. 3-7215 DARBE: WA. 1-9541

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičtus!

JMiekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo i 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar- 

Tiavimu ir parduodome nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rosite tikrą Jūsų reikalų supratimą 

,4r sprendimą perkant or parduodant namus ir biznius.

a. i i
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

! ‘ ' 1077 Bloor St. W. • - • Telef. LE. 4-8459
v. Jums patarnaus:

P. BUDREIKA F. JONYNAS A. BL1UDŽIUS
; Namų WA. 1-7672 Namų tel. EM. 4-t641 Namų tel. RO. 7-1W8 

ir EM. 6-0091 V. MORK1S

VAISTAI LIETUVON!
is<;ki.b:-kith I.vvvm-s. ftSSlŲSRiTĖ SAVO

t iCMIN.-MS . \aistv

mformarlios veltui.
■................  ■.fc.Ml.KDRVO STORE

ton kampas (prieš Lietuvių Namus)
n a s LE. \

’ A■ /■:- /'////.A\ -.i'; /.......... ■. - ■ '■ ■
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sauKS milingus ir aarys nutari
mus, kad klaida buvo padaryta 
ir reikia dabar savanoriškai ati
taisyti nuo žmonių sunkiai už
dirbtu pinigu, kuriuos tada val
džia išplėšė. Kaip ir visuose rei
kaluose pais juos priimta, esą 
žmonės turi viską atiduoti val
džiai savanoriškai ir dar padė
koti komunistų partijai ir val
džiai, kad ji rūpinasi liaudies 
gerove. Žinoma, žmonės tremia
mi iš savo tėviškės atsižadėję 
visko, vien tik su Tyšuliais, išve
žami į tolimiausias Sibiro taigas 
irgi -savanoriškai, lygiai taip, 
kaip paskolas pirko “savanoriš
kai”. Tur būt didieji stalinistai 
— malenkovai, molotovai, kaga- 
novičiai. šepilovai ir pervuchi- 
nai iškeliavo irgi savanoriškai...

Grįžkime gi prie savo temos. 
Daug kam tas savanoriškumas 
yra gerai žinomas, bet yra ir to
kių, kuriems tas savanoriškumas jį geraį žinanti kaip takių sava- 
atrodo gražiai skambąs. Šitą sa- į norj§kų pagkolų verbavimai eina 
yanoriskuma dabar jau tur būt j§ mefų į metus. Sako, paaukojau 
ir pažangieji buvę Lietuvoje ge- kįeĮę galėjau, o tai buvo mažiau 
rai supranta. negu vieno mėnesio jos atlygi-

Tai buvo 1941 m. pavasaris.. nįmas Apie jų išpirkimą atėjus
Buvo kartojama ir per spaudą ir 
per radiją sovietų valdžios įsa
kas, kad raginami visi piliečiai 

* savanoriškai pirkti paskolas. 
Rodos, nieko dėtas toks įsakas. 
•Juk jei norėsi pirksi, jei nenorė
si, ar neturėsi iš ko, nepirksi.

žūsią, o valdžia dar palūkanas 
sumokėsianti, atėjus laikui jas 
išpirksianti. Esą tik kapitalistai 
paskolų neišperką, o pas sovietus 
nesą ko bijoti, pinigai būsią kaip 
banke padėti.

Na, kągi žmogus darys, atsidū
ręs tokioje padėtyje, jis pasko
los sumą padidina, atseit sava
noriškai ir pats savo ranka dar 
ir pasirašo. Mat, kiekvienas bijo 
— dar sabotažininku paskaitys 
;ei nesutiksi. Ir taip komisijoms 
nekasi dalbas neblogai— sava
noriškai visi sutinka. Žmonės 
įbauginti turi sū visokiom prie
monėm sutikti.

Štai iškviečia vieną biuro tar
nautoją - rusę. Ji buvo atkelta iš 
Maskvos slaptųjų raštų skyriui 
tvarkyti. Ji į tokšį aiškinimą at
virai pareiškė, kad ji didesnei 
sumai pirkti nesutinkanti, nes

■ J Toronto Vyčio sporto klubo futbolininkai

Kai prieš 7 metus Toronte su-, 
Į siorganižavo Vyčio futbolo ko- 
, manda, lietuviai sportininkai 
tuoj įsijungė į vietinių kanadie
čių pirmenybes. Be vienintelio 
1951 m. ryškesnio pasirodymo, 
kada mūsų futbolininkai pateko 
į Campbell taurės baigmę, reikė
jo ilgiau palaukti, kol priaugo 
naujoji karta — Vyčio juniorai, 
kurie beveik užpildė veteranų 
pozicijas. Pereitais metais jau 
įkopta į Consol taurės finalą, 
miesto meisteriui išaiškinti ir 
taip pusiaukely, pritrūkus jėgų, 
sustota. Tai visdėlto buvo geras 
žingsnis Į priekį.

Tikrasis laimėjimas, kada iš
tisą sezoną tenka rungtis prie

visokių sąlygų ir nuotaikų, vy- 
tiečiams atiteko tik šiais metais, 
tampant savo Continental lygos 
meisteriu. Nežiūrint didelės kon
kurencijos ir paskutinėmis die
nomis net nelabai švarių kombi
nacijų — kai kurioms koman-' 
doms stiprinant savo eiles už or-, 
gnizuoto futbolo ribų esančios 
National lygos žaidėjais, lietu
viai futbolininkai sugebėjo per
kopti visas kliūtis ir išsimušti 
tvirtai į priekį, tuo vainikuojant 
ilgų metų darbą ir pasiaukoji
mą neeilinę pergale.

Vytiečiai futbolininkai, kurie 
lietuviškame sporte neturi lygių 
— iš eilės kiekvienais metais lai
mi Š. Amerikos lietuvių varžy-

terminui, nereikia, esą, ir svajo
ti. Jai aiškino, jog jiems esą la
bai nesmagu, kad ji (būdama jau 
sovietų importuota) taip pasiel
gia. Ji išeidama iš kambario vis- 
dėlto piktai pareiškė, kad nesu
tinkanti padidinti savanoriškos

AUŠROS ŽINIOS
PPSK Aušra Šv. Kalėdų ir N. 
Mėtų proga sveikina visus savo 
rėmėjus ir bičiulius bei visą To-

-Tuk raginama pirkti savanoris- paskolos sumos. Jos alga buvo»ronto visuomenę linkėdami links 
. j 500 rb., o ji paskolą buvo pasira-! mų švenčių ir laimingų 1958

I Po oficialaus pasKelbimo. ko- §ju-gj 300 Tada komisijos pir- ‘ metų.
munistų partija ir sovietinė vai- mininkas komunistas pats užrašė;
vJj m trūkstamą sumą iki vieno ; tėveliui, reiškia nuoširdžia’užuo-

i buvo daromi mitingai, ragina- > -mėnesio atlvginimo dvdzio.
ma per spaudą, radio ir visokiuo- Į Pasirašytos paskolos sumos i 
se pokalbiuose. Bandoma itikinė-j į)]jVO prayėtos atskaityti iš gau-; 
ti, kad ši paskola tikrai bus su- našios algos dalimis. Kadangi 
naudota tik liaudies reikalams, birželio mėn. jau prasidėjo ka- 
ne taip kaip smetoninės valdžios ras, tai nebuvo spėta iš algų pa
buvę užtrauktos paskolos. Esą skolbs visą sumų atskaityti/ 
los buvusios tik liaudžiai išnau- Įsidėmėtinas dar vienas cha- 
doti. Suprask, jųjų paskola, tai rakteringas komunistinės -apgau- 
nėra liaudies išnaudojimas. iės aiškinimas. Tai buvo 1940 m.

Štai pavyzdys vienos stambios ■ Sovietams Lietuvą okupavus bu- 
įmonės, kaip praktiškai toji “sa-jv0 nacionalizuotos žmonių san- 
vanoriška” paskola buvo darbi- taupos bankuose. Komunistinės 
ninkams ir tarnautojams primes- valdžios buvo palikta savinin- 
ta dar 1941 m. kams tįk po 2.000 litu (doleriais

Pradžioje kiekvienam įmonės verčiant tada buvo apie $300). 
skyriui - cechui buvo duotas nu- į per viena mitinga vienas darbi- 
statytos formos sąrašas, kuriameninkas politrūka ‘klausia, kodėl 
kiekvienas asmuo turi Įsirašyti įdaroma tokia skriauda? Politru- 
kokią suma paskolos lakštų jis kas trumpai ątsakė, kad darbi- 
sutinka pirkti. Žinoma, pasirašė, ninkas žmogus negalįs daugiau 
Po to visi sąrašai buvo sugrąžin- turėti susitaupęs negu 2.000 litų, 
ti įmonės direktoriui. Šis gi juos jej įjs turįs daugiau, tai jis įgi- 
nerdavė savo pavaduotojui, ku- jęs ’liaudį išnaudodamas. Dabar 
ris buvo rusas, atsiųstas iš Mask- esa valdžia gerai padariusi ir iš 
vos komisariato. Šis peržiūrėjęs tokiu išnaudotoju atėmusi.
sąrašus ir radęs, kad tik maža Kažin ar daug‘mes turime čia

lės aiškinimas. Tai buvo 1940 m.

Vytautui Daugėlai, mirus jo
J 7 - .

: jautą PPSK valdyba ir nariai.
’ į Šį sekmadienį, 12.45 vai. mūsų 

salėje B.C. lygos rungtynės. Žais 
Aušra - Mustangs.

Church lygoj Aušra J. nuga
lėjo Parkdale santykiu 60:38 ir 
Aušra M., neatvykus St. Nick, 
laimėjimą gavo be žaidynių.

CYO lygoj Aušra JJ. nugalėjo

kams tik po 2.000 litų (doleriais

dalis pasižadėjo pirkti paskolą 
. savo mėnesinio atlyginimo dy-

Paieškosimai
Eimutis Antanas ir Brazauskas 

Edvardas prašomi atsiliepti šiuo 
adresu: Juozas Dziminskas, 264 
Lisgar St., Toronto 3, Ont., Ca
nada.

Bilėnas Pranas, sūnus Prano, 
gimęs 1931 m., prašomas atsiliep
ti dėl smulkesnių informacijų 
šiuo adresu: A. Paliliūnas, 6308 
So. Mozart St., Chicago 29, Ill., 
USA.

Baltrušaitis Henrikas, s. Sta
sio gim. 1924 m,, pats arba žinan-: 
tieii kur jis randasi, prašomi ra-! 
švti: A. Vanagienė. 178 March 
St., Sault Ste. Marie, Ont. Jo 
ieško motina gyv. Lietuvoje.

Romualdo Petriko, kilimo nuo 
Švenčionių iš Miežionių kaimo, : 
ieško iš okupuotos Lietuvos bro
lis ir sesuo. Atsiliepti arba apie 
ji žinantieji pranešti adresu: J. 
Šimelis. 11 Erie St., St. Catha-( 
rines, Ontario. Canada.

Juozas Pinkavičius, kilęs iš 
Skarulių kaimo. Jonavos valse., I 
prašomas atsiliepti ar žinantieji 
apie ji prašomi pranešti Stasiui 
Gronskiui. Yra žinių iš jo brolio. 
Box 335, Wells. B.C.

Kažin ar daug mes turime čia 
Kanadoje tokių pažangiųjų, ku
rie garbina komunistinę tvarką 
ir teisingumą, bet iš kitos pusės 
turi ir nemažus turtus susikrovę 
ir bankuose laiko tikrai daugiau 
negu $300. Reikia manyti, kad 
delegacija buvusi Lietuvoje, to
kius gudrius komunistinius me
todus jau gerai žino, tik ne vi
siems juos papasakoja.

A. Mažutis.

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių $14.75 
22 svarai taukų $23.20

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St. W., Toronto 
Tel. EM. 4-4025

Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt.

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos. . .

1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT.
Tarp Dovėrcourt Ril. ir LisgaY.
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Žemiau išvardintų kompanijų vardu 
noriu pranešti visiems turintiems reikalų su draudimo kompa
nijomis, kad mūsų agentūra atstovauja minimas kompanijas 
Ontario Provincijoje ir kai kurias kompanijas Kanados Terito
rijoje visose draudimo klasėse: judomo ir nejudomo turto, au
tomobilių, garantijų, bondų, apiplėšimo, vagysčių bei įsilauži
mo, liability, transporto, Stiklo, susisiekimo ir pan.

Taip pat vienkartinius draudimus bei bond garantijas mes 
tvarkome su bet kuria kompanija turinčia leidimą operuoti 
draudimą Ontario Provincijoje.

Dar tebėra laikas siųsti pini
gus — labiausiai norimą do

vaną Kalėdoms į Lietuvą.
Pilnai garantuota - Oficialiai.

100 rublių — $10.00 
Už persiuntimą $5.00 

Didžiausias orderis $50.00 
bet įūs galite sigsti kiek norite per- 
loidg, kad ir tom pačiam govė]uL

Pristatoma laike 2 savaičių. Siųskite 
dabar, kad išvengus Kalėdų skubų. 
Prašome reikalauti mūsų 16 pusi, ka
talogo maistui, drabužiams ir vais

tams j SSSR siųsti.

GRAMERCY 
744 BROAD STREET, 
NEWARK, NJ., USA.

Licenced and Bonded by New Jersey 
State Bonking Commission.

Canadian Fire Insurance Co. 
Canada Security Assurance Co. 
Eagle Fire Ins. Co.
Norwich Union Ins. Co. 
Canadian Indemnity Ins. Co. 
'Halifax Ins. Co.
Ontario Casualty Ins. Co. 
Providence Washington Ins. Co. 
Unity Fire & General Ins. Co.

Monument Ins. Co.

Union Fire & General Ins .Co.
Indemnity Ins. Co. of North America 
Philadelphia Fire & Marine Ins. Co. 
Central Mutual Ins. Co.
Reliance Ins. Co.
Fire Ass'n of Philadelphia
Security Ins. Co.
Employers Liability Ass. Co.
Guardian Ins. Co.
Guardian Assurance Co.
Ins. Co. of. North America

Mūsų agentūra atstovaujama 
“Dūda General Insurance” vardu ir privati raštinė yra

42 Evelyn Ave., telefonas RO. 9*4612.
Su pagarba AL. DŪDA.

P 

-Ū 
bas, įrodė, , kad jie gali ir .turėtų. 
turėti svarų balsą svetimtaučių 
tarpe. Šituo motyvu nuoširdžiai 
išsireiškė vietiniai kanadiečųų- 
Carling taurės įteikimo vakarie
nėj lapkričio 14 d. Lietuvių Ną^ 
mu’ose. . . _

Per ištisą . sezoną atsiekti .17 
laimėjimų, 2 lygios ir tik 3 pra
laimėjimai rodo vytiečių futbo
lininkų pastovumą ir gerą darbš
tumą pratimuose. Puolime pa
stoviai reiškėsi R. Preikšaitiš, .J. 
Vėlyvis, R. Šimkus, J. Lietuvą, 
ninkas, H. Rožaitis, A. Kaspe
ravičius; sauguose — R. Vėlyvis, 
P. Rožaitis ir J. Žukas; gynime; 
— V. Baliūnas, K. Budreckas, y. 
Palm, O. Kulys ir kt. Komandos, 
susižaidimui daug nusipelnė tre
neriai J.. Normantas ir P. Ro
žaitis. i —alpuk —

St. Anselm santykiu 32:9. Šį ket
virtadienį 7 vai. v., Bloor Colle
giate, antrosios CYO žaibo tur
nyro finalų rungtynės. Žais Auš
ra J. su St. Cecilia’s. Pirmąsias 
rungtynes laimėjo St. Cecilia’s: 
santykiu 37:30.

Aušra perėmė buvusį P.P. or
kestrą. Orkestrui vadovaus sol. 
V. Verikaitis, talkininkaujant A.' 
Kuzmarskiuį. Orkestrantai pa-! 
skirstyti į dvi grupes: jau mo-! 
kančių groti ir pradedančiųjų, i 
Tikimės, kad po 3-4 repeticijų: 
pirmoji grupė galės pasirodyti •. 
scenoje. Tam proga čia pat!

Gruodžio 28-29 d.d. laukiame. 
svečių iš Amerikos ’ — Čikagos : 
AŠK Lituanicos. Ta proga Auš
ra ruošia didžiulį pokalėdinį pa
rengimą su įdomia sportine ir; 
kultūrine programa, šeštadienį. ■ 
gruodžio 28 d. 7.30 vai. v. šokiai, į 
kurių metų Jonės Kvietytės-Ur- j
bonienės Išraiškos Šokio Studi- I f
jos mokinės atliks kultūrinę pro- |Vardas- Povarde -.......   • g.
gramos dalį. Sekmadienį tuoj po tl Amžius ...... ....... ......
pamaldų Lietuvos Krepšinio lĄdresas ’
Pergalių šventės turnyro finalų I ......— 
pakartojimas Toronto visuome- > I ivri<'??Ri'T'rr C'd intC I nei. Čia pamatysime geriausias j I KING MERRITT & INC 1 
Š. Amerikos lietuvių krepšinio i I 
komandas: Lituanicą ir Aušrą.; I 
Po rungtynių, 6 v.v. arbatėlė ir : I 
šokiai jaunimui. T. P. į J,

TEGUL

JUMS DIRBA!
Ne vienas dažnai pagalvojame — 
kaip būtų vertinga dalyvauti pelne 
didžiųjų Amerikos pramonės bendro
vių, kaip G.M.,G.E.,FORD£HRYSLER, 
U.Š. STEEL, STANDARD OIL (NJ.) 
bei daugybės kitų.

TIESA, dabar tas yra prieinama vi
siems per INVESTAVIMO FONDUS - 
MUTUAL FUNDS, kurie tinkamai ap
saugo nuo esamos INFLIACIJOS ir 
sumažina ųivęstavirno t RIZIICĄ iki 
.MINIMUMO. RefkoTinga leist? sutau- 
poms dirbti — auginti kapitalą atei
čiai. 'f f

Visą turimą informaciją lietuviškai 
bei angliška? siunčiame be jokių įsi
pareigojimų. Rašykite'.

vienas dažnai pagalvojame

pamaldų Lietuvos

Foreign Language Dept. . |
391 Grand Avenue 

Englewood, New Jersėy I

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

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Saldy tojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney”'— gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

ROSE HEATING — TINSMITH CO.
844 Broadview Avė. , Krautuvė — 723 Gerrard St. E.

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

vienintelė lietuvių BENDROVĖ 
ANGLIJOJE.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

Centrinė ištaiga 146, Holland Park Ave., London, W. 11
SIUNČIA: Maisto, Vaistų, Rūbų, Avalynės ir kitokius siuntinius 

į LIETUVĄ, Estiją, Latviją, Sibirą ir kitus ktaštus.

Pigiausi maisto siuntiniai galima pasiųsti tik per mūsų firmą.

Maisto siuntinio pavyzdys:
S sv. sviesto, 5 sv. taukų, 5 sv. cukraus, 2 
sv. ryžių, su muitu ir visomis persiuntimo 

išlaidomis kainuoja 23 doleriai.

Mes atsakome ne tik už siuntinio vertę, 
bet už visas muito ir persiuntimo išlaidas. 

Siunčiame taip pat ir Jūsų sudarytus 
siuntinius.

Medžiagų pav. prisiunČiame visiems pareikalavus. 
Siuntinio pristatymas garantuotas.
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Tremtiniams, netekusiems Tėvynės, Broliams ir ' 
Seserims liūdintiems pavergtoje Tėvų Žemėje, Lais- i 
vinimo Veiksniams, Pasaulio Lietuvių Bendruome- j 

"• nėms, Kraštų Valdyboms, Kanados Lietuvių Bend- , 
rusmenės Tarybos nariams, Apylinkių Vaidyboms, . 
visiems mieliems tautiečiams, kurių širdyse dega 
šventoji Lietuvos meilės ugnis, linkime ryžto, sek- 
mės ir vienybės, džiugių šv. Kalėdų ir laimingų, 

jėvynel laisvę'nešančių, 1958 metų. ? • .1
’į ‘ ** i • ' - ' f *'/’■' ‘ - '*- ■ -4^ t ‘ ■ 4 j

KLB KRAŠTO VALDYBA i

VISUS PARAPIJIEČIUS, PRISIKĖLIMO.

BAŽNYČIOS IĘ VIENUOLYNO GERADARIUS

BEI RĖMĖJUS

SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS

-i J ’Tėvai Praftciškonai

. { . KRISTAUS GIMIMO ir
1958' NAUJŲ METŲ proga - * -

mielus bendradarbius; tarnautojus ir akcininkus 
•' 'i- •■■?■■■ nuoširdžia; sveikiname

NORTH SYLVA CO. LTD
Lietuviškos Akc. statybos medžiagų ir importo b-vės

563 Brock Ave., Toronto Telef. 2-0586

Ką sako Kalėdos sielai ir pa- 
į šauliui? Sako, kad Žodis tapo 
' kūnu ir atėjo gyventi tarpe mū- 
’ sų. Šis istorinis įvykis yra visų 
I tiesų pagrindu. Galima sakyti, 
į kad visos krikščionių šventės 
į turi savo pradžią Kalėdose. Bet 
į vieną dalyką iškilmingiausiai 
į pasako pranašo žodžiai: štai yra 

mums gimęs Kūdikis...
Kūdikis., Motina ir kūdikis. 

S Nieko gražesnio nėra pasaulyje, 
į dėt amžių sūkuryje prieš Kris- 
į taus atėjimą jiedu buvo praradę 

tą grožį ir vertę. Mene, filosofi- 
' joj, poezijoj, nuo Rytų iki Vaka- 
' rų, nuo Atėnų iki Romos, kūdi- 
' kis nebeiškilo, motina dingo. 
S Vietoj kūdikio vainikuojamas 
į grožis, jėga ir išmintis. Visame 
i didingume iškilo atletas, karys 
į ir moteris.

Tik su krikščionybe ir per 
' krikščionybę kūdikis vėl tapo
■ istorine tema, gyvenimo centru, 
i ir tai prasidėjo nuo Kūdikio, gi- 
j mūšio Betlėjųje. Nuo Jo užgi- 
j mimo dienos žmonijos istorija 
: pasuko nauju keliu.
j Kad Žodis apsireikštų kūdikiu 

ir kad tas Kūdikis nuo Motinos 
: rankų šviestų, valdytų ir atpirk- 
i tų pasaulį, tai naujas dalykas. 
: Nei vienas iš pasaulio didžiųjų
■ nepagarsėjo kūdikystėje. Ar ga-
: lėtume įsivaizduoti Aleksandrą,, 

Cezarį, Napoleoną kūdikiais? Jų 
didybė ir galybė negali būti iš
reikšta kitaip, kaip suaugusio 

i žmogaus pilnybėje. Kristaus gi 
didybė spindi Be tie j aus prakar- 
tėje. Čia ir yra dieviškojo Kū
dikio nuostabumas, tapęs evan- 
geliškąja dorybe ir Atpirkimo 
sąlyga: “Jei netapsite kaip kūdi- 

; kiai, neįeisite į Dangaus Kara- 
lystę”.

Būti kūdikiais. Štai krikščio-

KALĖŪOS - VAIKĮĮ DŽIAUGSMAS
Jų lūpos be šypsenos. Jų akyse Mūrinė Klaipėdos katalikų baž- 
vien tamsi dargana. z u*— — -----

Už tuos mažutėlius, pavasario 
pumpurėlius, tyliąją Kalėdų- 
naktį tepakyla mūsų malda į 
dieviškąjį Kūdikėlį. Iš širdies 
pasakykime: šią valandą, kurio
je laisvasis pasaulis, vedamas 
meilės ir broliškumo, artinasi 
prie Tavęs, nepamiršk nuskriaus 
tų mažutėlių kurių sielos skais
tesnės už lelijos žiedą. Pažvelk 
į juos ir globok. Tegul ir jie pa
junta šios dienos džiaugsmą, 
kaip jį jaučia laisvojo pasaulio 
vaikučiai. Nušluostyk jų ašarėlę, 
išblaškyk nuliūdimą, kad ir jų 
giesmė, virpanti tikėjimu ir dė
kingumu, pasiektų Tave, dieviš
kasis Kūdikėli.

B. Mikalauskas

itiškojo gyvenimo paslaptis! Tai 
prieštaravimas senovei, kada bu
vo gerbiami: seni išminčiai, seni 
filosofai, seni valdovai, seni ku
nigai. Prie dieviškojo Kūdikėlio 
tos vertybės pasikeitė; čia visi 
— seni ir jauni — kviečiami tap
ti kūdikiais, jei nori pasiekti Iš
ganymą.

Ką reiškia tapti kūdikiu? Tik
riausiai tai nereiškia “suvaikė- 
ti” protu ir elgesiu. Atpirkėjas 
norėjo, kad iš ęenojo žmogaus 
gimtų naujas, ir tas atgimimas 
įvyktų sieloje. Žodis “kūdikis”, 
Kristaus supratimu, reiškia pa
prastumą, nekaltumą ir nuošir
dumą. Visa krikščioniškojo gy
venimo tikrovė slypi šioje nesi
baigiančiojo pavasario dovanoje, 
Kurią Išganytojas atnešė pasau
liui.

Užtat Kalėdos yra kūdikių 
šventė. Šventė, nešanti, begalinį 
džiaugsmą. Tą dieną visi šeimos 
nariai susirenka, vyresnieji pa
sakoja seniausias ir įdomiausias 
legendas, įvairius padavimus, o 
vaikučiai mielai jų klausosi. Ka
lėdos yra gyvas poezijos pusla
pis, tai giesmė, nuskaidrinanti 
Kiekvieną širdį; jautri kaip moti
nos daina prie lopšelio. Čia ir 
eglutė teturi tik'vieną simbolį: 
džiaugsmą. Tai visų metų lauki
mo išsipildymas. Mažųjų filoso
fija labai paprasta: matyti ir tu
rėti.

Milijonai vaikučių už geleži
nės uždangos dar kartą nematys 
Kalėdų senelio, jie nepatirs to 
tyro ir nekalto džiaugsmo, kurį 
atneša Kalėdos. Tiems mažutė
liams gyvenimas parodys rūstų 
veidą. Jų širdyse užgims ir nu
mirs neišsipildę troškimai. Dau
gelis jų nebeturi tėvelio, mamy
tės. Jų kūdikystės be džiaugsmo.

Aukokime Klaipėdos šventovei!
nyčia karo metu sunaikinta. Po 
karo daug katalikų ten nusikėlė 
gyventi iš visos Lietuvos ir da
bar Klaipėdos RK parapija turi 
per 35.000 tikinčiųjų. Pamaldoms 
naudojama laikina bažnyčia, ku 
ri visų negali sutalpinti.

Veiklaus klebono kun. Liudo 
Pavilonio rūpesčiu pradėta sta
tyti nauja djįtięlė Marijos Taikos' 
Karalienės bažnyčia. Gautas tam 
valdžios leidimas ir 1 ha žemės 
sklypas miesto centre. Bažnyčią 
talpins 3.000 žmonių. Jos statyte 
kaštuos per 3,5 mil. rublių. Sta
tyba jau vykdoma. .Iki birželk 
pabaigos jau buvo išmūryti pa 
matai išleidž'ant 270.000 rubliu 
kurių 75% sudėjo Klaipėdos par. 
..aiaxiAai, o zo/c’Kun. V-. Rašy-
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Kooperatyvas
WRAMA”

1129 Dundas Street West ( / (Lietuvių Namai)
Toronto Telefonas LE. 2-8723

SVEIKINAME SU ŠV. KALĖDOMIS IR 
NAUJAISIAIS METAIS 

ir linkime daug laimės ir pasisekimo visięms 
mūsų klijentams ir pažįstamiems

A. V. TARVYDAI 
s Wally’s Garage

Lietuyiška mašinų remonto dirbtuvė

5 Robert St. (prie Spadina-College), Toronto. WA. 1-9541

MIELUS LIETUVIUS
KLIJENTUS IR
BIČIULIUS SVEIKINAME
SU ŠV. KALĖDOMIS IR 
1958 NAUJAISIAIS METAIS

MAZAR TRADING CO.
V“ , r ’

Siuntinių į Lietuvą, Sov. S-gą ir kitus kraštus 
siuntimo įstaiga

863 QUEEN ST. W. TORONTO, ONT
Telefonas EM. 3-5520

Lenkija reikalinga pagalbos
Canadoj lankosi lenkų vysku- 
> Karol Pekala apsiribodamas 
įgiausia lenkų išeivių koloni- 
nis. Tai pirmas katalikų vys- 
pas iš anapus geležinės uždan- 
t, kuriam po II D. karo buvo 
sta išvykti užsienin, jei ne- 
lityti vieno Rytų apeigų vys- 
po iš Jugoslavijos, kuris ap- 
kė V. Europą ir Š. Ameriką, 
sak wsk. K. Pekala, dabarti- 
i Lenkijoj jaučiama daugiau 
svės. Vyriausybė leidusi at- 
sti iš užsienio 105 tonas drą
sių, už kuriuos neėmusi mui- 
ir dargi davusi sunkvežimius 
tns pergabenti. Drabužiai bu- 

išdalinti vargšams. Lenkija 
kianti daugiau pagalbos; ypač 
i trūksta vaistų ligchiams, pie- 

vaikartis ir :$iltu drabužių, 
litiniais klausimais vyskupais 
įgė kaP'ėti, ypač anie valstv- 
s-Bažnyčios santvkrus. Jis tik 
minėjo? kad vykstanti kova 
p komunistinio materializmo 
katalikvbės. Visdėlto, palygi- 
s su Stalino laikais, būklė pa
rėjusi: wskupai ir kunigai bu

lose ir gimnazijose leista dėstyti 
tikybą. Be to, Liubline veikiąs 
vienintelis katalikų universite
tas anapus geležinės uždangos, 
kur marksizmas-leninizmas ko
munistine prasme nedėstomas. 
Savo prakalbose bei pamoksluo
se vysk. K. Pekala kviečia tau
tiečius aplankyti Lenkiją ir sa
kosi būsiąs laimingas priimti 
juos kaip vyskupijos šeiminin-

mas surinko kitose Lietuvos baž- 
nyčiose. < s -

Birželio 30 d. buvo didingas 
bažnyčios^ pamatų pašventini
mais. Tokios katalikų-.manifesta
cijos Klaipėda niekad nebuvo 
mačiusi. Žmonių susirinko per 
25.O0O minia užtvindindama aikš 
tę ir aplinkines gatves. Bet apei
gas visi galėja sąkti, neą,.bųvo 
įtaisyti garsiakalbiai. - Kertinio 
akmens pašventinimo apeigas 
atliko J.E. vysk? Petras Maže
lis.! kertinį akmenį įmūrytas šio 
turinio aktas: /‘Klaipėdos ir vi
sos Lietuvos katalikai, pasives- 
dami motiniškai Marijos Globai, 
savo aukomis Klaipėdoje stato 
Taikos Karalienės bažnyčią, ku
rios pamatus pašventino 1957 m. 
birželio 30 cT XE. Telšių ’Vysku
pijos Valdytojas Vyskupas Pet
ras Maželis”. Buvęs Klaipėdos 
klebonas jubiliatas kan. dr. Jur
gis Galdikas atlaikė šv. Mišias, 
pamokslą pasakė kun. J. Beino- 
ris. Iškilmėse dalyvavę 19 kuni- 
-’ų.- Ta proga vyskupas suteikė 
sutvirtinimo -'sakramentą -1506 
asmenims.

Statyba vyksta toliau, šiemet 
.umūrijama 200.000 plytų, kitą-,

Kanadietis - Nr. 1
rius..... ......... t

Jo išsilavinimas nuo mažumės 
buvo toks ąugštas, lyg-būtų bu
vęs specialiai u:uoštas«generaJi-„ 
niu gubernatoriumi. Gimęs labai 
turtingoje šeimoje, susijusioje 
su seniausia Kąnądosvąemės ūkio 

tybinio Tutomobilto“ visur ’ten, i jo“tėie *r“jaunystėje“gavb >- met:^ųmatoma uždėti stogą, j 
i’-ausią iš galimų išsilavinimu. Ar galime mes Amerikos ir 

sliavo. Mokėsi' gabi Ji* Ir h^uviai katalikai prie
o si°s statybos prisidėti? Taip, ga-

—t, ------------------- Būdamas dar tik j^auriublis; jis ^bJaū paf 'dufc'Sš'galite ;
A mare usque ad mare, — ir yra : jau buvo laikomas .vienu iš di- siųsti žemiau nurodytais adre- 

džiausių savojo krašto intelek- sa^s- Kiekvienas doleris bus pa- 
iualų. Pagal savo šeimos tradi- varstas natūra, persiųstas ten.

s
(C.Sc.) Auksiniai mėlyna ge

neralinio gubernatoriaus vėlia
vėlė yra plevėsavusi jau dauge
lyje Kanados vietovių. Ji plevė
savo ant laivų Atlante ir Paci- 
fike, ant šunų traukiamų rogu
čių tolimoje šiaurėje, ant lėktų- __ ___
vo virš šiaurės poliaus, ant vals- į mašinų gamybos firma, jis vai

kur tik keliavo Kanados Venera- į • ^usią iš 
linis gubernatorius Vincent i Daug keliavo. 
Massey. Jis pažodžiui vykdo sa- i atsidėjęs, 
kinį, įrašytą Kanados herbe — ~ ‘ *

įau apkeliavęs kraštą nuo van
denynų iki vandenynų skersai ir 
išilgai.

Neseniai Mr. Massey kadenci
ja buvo pratęsta jau antrą kar
tą. Tai pirmas toks atsitikimas 
Kanados istorijoje, lygiai kaip 
pirmas atsitikimas, kad kanadie
tis būtų generalinis gubernato-

LIETUVA, UŽDANGA, KOEGZISTENCIJA..
Gerai, labai gerai, kad į bend- gali pro jį pasiųsti artimui laiš- 

rus, nors kolkas ir nelabai ryš- kelį, paramos siuntinį, reikalui 
kius pasiūlymus dėl tampresnių esant pasiųsti ar gauti telegra- 
ryšių išeivijos lietuvių su savo mą, bent telefonu giminaičio 
tautiečiais okupuotame krašte, balsą išgirsti. Ir toliau su dėme- 
atsiliepia daugiau tautiečių. Da- siu vartome ir skaitome vieną 
lykas yra labai platus, gilus ir kitą grožinės literatūros knygą, 

’ ypač tokias, kuriose pasiseka ne
prikaišioti svetimo tvaiko. Džiau
giamės gautomis gintaro ar kitų 
rūšių tautodailės dovanėlėmis, 
kurias įstengia mūsų artimieji 
šion pusėn atsiųsti. Mielai klau-!

• •• *1 1 • ••

Ar verta plačiau 
prakirpti? 
Kojinės, užuolaidos ir

cijas, jis turėjo būti didžiulės 
savo šeimos firmos Massey-Har- 
ris prezidentu ir pirmuoju savi
ninku, tačiau pramonė ir finan
sai jo netraukė. Šiandien jo šei
ma firmos vadovavime visai ne
dalyvauja.

Dabar, būctorms jau 70 metų 
jis gali išdidžiai pasižiūrėti at- 

I gal į nueitą kelią. Jis buvo: mo- 
■ kytojas, didžiulės firmos prezi- 
identas, ministeris, Kanados pir
masis pasiuntinys JAV-se, Ka- 
nadcs Pasiuntinys Didž. Brita
nijoj, Toronto Un-to Kancleris, 
Karališkosios Meno, Mokslo ir 
Teisių Komisijos Pirmininkas, 
nuo 1952 m. Generalinis Guber
natorius, pirmasis kanadietis, 
paskirtas į šią aųgŠciausią krašte'

Kojinės, užuolaidos ir kitos 
medžiagos, jei kartą bent kiek 
įplėštos, paprastai galimos ne- 
taip sunkiai ir visai suplėšyti. 
Uždangos, kad ir geležinės, kar
tą prakirptu kraštu, kad ir ne- 
taip lengvai įveikiamos, bet su 
didesnėmis pastangomis galimos 1 vietą.
ir plačiau prakirpti. Kodėl tad j Nežiūrint viso to, jis yra pa- 
nieko nedaryti ir leisti bent kiek prastas ir prieinamas žmogus, 
prakiurusiai uždangai rūdyti ar Nors jo žmona mirė 1950 m., bet 

somės naujųjų lietuviškų įgroji-Įnet ją užlopyti, o nebandyti vi-! jis gyvena gražų šeimos gyveni
mų plokštelėse, juos girdime ir įsomis mums įmanomomis prie- mą su-savo dviem sūnumis, ir

Ar galime mes Amerikos ir

šios statybos prisidėti? Taip, ga-

virs rubliais ir bus įmūrytas į 
Taikos Karalienės bažnyčią. 
Kaip ten visos Lietuvos katalikai 
stato šią bažnyčią, taip mes irgi 
visi šią statybą paremkime.

Bažnyčios statvtoiai iš mūsų 
labiausiai pageidauja dviejų da
lykų: vargonų ir metalinio Die
vo namelio — tabernakulio, Gal 
atsirastų pavieniai aukotojai, ku
rie tai norėtų paaukoti ir savo 
vardą įamžinti šioje Taikos Ka
ralienės bažnveioje? Kaip tai 
reiktų padaryti, kiek tai kaštuo
tų, informacijų galima gauti že
miau nurodytais adresais.

Paaiškėjo, kad visa eilė Žemai
tijos bažnyčių sudegė per karą 
su yįsajs 5 Jiturgiųiąis. indais ir 

-rūbaiš, O’ ir kitos ^reikalingos li
turginių rūbų, tad dar šia proga 
primename, kad priimame aukas 
arnotams, kapoms, alboms ir per
siunčiame į Telšių vyskupiją. 
Taipgi ir. liturginiams indams.

Aukas Klaipėdos bažnyčios 
statybai ir lįturg. rūbams siųs
ti šiais adresais: Rev. V. Martin- 
kus — 350 Smith St., Providence 
3 R.I.; Rev. A. Račkauskas. — 
259 N. 5 St.. Brooklyn 11, N.Y. ir

reikalingas galimai platesnio ir 
gilesnio' išsiaiškinimo. Visais at
vejais, net ir siekiant to gilesnio 
bendradarbiavimo, reikalingas 
tam tikras budrumas ir reikiami 
rezervai, kad toji akcija nebūtų 
suprasta, kaip savotiškas rėmi
mas dabartinio režimo Lietuvo
je. Bet jei tuos santykius būtų 
galima praplėsti vien tik lietu
vių tautos interesų vardan ir iš x ___ ___ ______  _____
to teturėtų naudos tik lietuviai, i balso. Kodėl tad; nesiekti, kad j dagaus mūsų tautiečiai Lietuvo-į ——
esantieji Rytuose ir Vakaruose? toks bendravimas būtų galimai ije, tuo labiau jie bus atsparesni- Otava. — Šiemet iki metų ga- ... __ _

kovoje už savo būvi ir visos tau- lo į Kanadą bus. atvykę apie 280 iRev. J. Pragulbickas — 211 Rip- 
’ - ' .... —... I ley Pl., Elizabeth lr N. J.

per mūsų radijo balandėles. Ir, monėmis, nors ir labai mažą ply- šešiais vaikaičiais, kurie yra lą- 
bent iki šiol, dar beteko išgirsti šį bandyti didinti bei plėsti? Kuo bai dažni svečiai gen. gubernato- 
nei vieno dėl to pasipiktinančio daugiau šviežio laisvės oro pa- riaus rezidencijoje Ridenu Hali. 
I^Alr-n + .   ”  J 12- *4—.2 T 2—— i

būtų tikrai neatlaidu, jei tokio: didesnės apimties, kad jis nebū- 
momento negebėtume tinkamai' tų vienpusiškas, bet būtinai abi- 
išnaudoti. I pūsis, t.y. kad ir išeivijos lietu-

Užtat įdomu skaityti gana gau-; vių kultūriniai pasiekimai galė- 
sius paskutiniu metu tais reisą- tų būti tautiečių matomi ir kraš
tais pasisakymus. Va, mietas vii- ‘ te. Neatsitiktinai tad, kai nese- 
nietis J. Cicėnas, nejuokais siūlo niai buvo pasiųsta eilė klausimų 
mesti perdėtą drovumą ir “emi- Vilniun, vienam valdančiosios 
grantinę skaistybę”, imti iš Lie- • klasės atstovui, jų tarpe buvo ir 
tuvos knygas, aišku, atmetant j tokių: “Kodėl Lietuvos spauda 
visas,, kurios turi bet ką bendro i veik ignoruoja išeivijos lietuvių 
su komunizmu. Išties, kaip jis > menininkų, literatų, intelektualų 
rašo, koks tikslas'čia mokėti u£ j ir profesionalų pasiekimus?. Ar 
“Altorių šešėlyje” $6, jei tėvynė- galima tikėtis, kad. 1958 m. Niu- 
je išleista laida • tekaštuoja vos jorke įvykstančiame nepolitinia- 
du. Ar dera mokėti už valgių ga- me Lietuvių Pasaulio Bendruo- 
minimo knygą net $7,50, jei ten menės kongrese - festivalyje da- 
išleista toji pati knyga nekaštuo- lyvautų Lietuvos kultūrininkų 
ja nei $2,50. Muz. J. Strolia, nese- ir sportininkų delegacijos? Ar 
nai spaudoje rašė, kad iš tėvynės galėtų Kanados, JAV, Europos 
gautais J. Švedo vokalinio ir ”• ............................................
instrumentalinio ansamblio įgro- 
jimais, čia žavįsi muzikoje nusi
maną žmonės. Juk tai mūsų liau
dies lobis! Dr. J. Grinius pasisa
kė, jog jis tikisi, kad čia, išeivi
joje, paruošti, perharmonizuoti 
mūsų taut, šokiai ar deramai iš
leistos išeivijos dailininkų re
produkcijos, albumai turėtų ras
ti kelių pasiekti ir Lietuvą. Žo
džiu, už pasiūlymą atidaryti abi
pusiai duris ir langus, mūsų laik
raščiuose pasisakė nemažai kas. 
Žinoma, viena yra planuoti ir 
rašyti, o kita įvykdyti. Jau yra 
davinių spręsti, kad išeivijoj pra
dėta tokio pobūdžio akcija, deja, 
nelabai randa pritarimo lietuviš
kųjų Kremliaus patikėtinių tar
pe, Vilniuje. Jie supranta, kad 
platesnis Vakarų vėjo ir idėjų 
paskleidimas tautiečių tarpe kraš 
te, tegali juos padaryti dar at-

tos ateitį. O ir mums, išeiviams, ar 285 tūkstančiai imigrantų, 
nuolatinis ir gaivinąs lietuviškas,, 
grynas ir nesužalotas, nuo pačios j 
tautos kamieno ateinąs dvelkte-: 
Įėjimas taipgi gali būti labai x iiro
pravartus ir veikiąs lyg sayotiš- glaudžius ryšius su Maskva paskolų užsienv. Iš kur numato-

Grįžta prie penkmečio plano
įvykdyti numatoma užtrauktiNuo to meto, kai Tito nutrau-

kas balzamas, galįs prisidėti, kad 1 
ilgėliau galėtume išlikti lietu- 1948 m., ūkinių penkmečių planų 

nebebuvo. Šiemet vėl paruoštas
ma skolintis, tuo tarpu neaišku. 
Sovietai yra pažadėję Jugoslavi-. . , - . . j • uvucuavv. uituici vui uai uvovuo jjvviciai via uaz-aucję uutruoiavi-

viais audringoje ir gundančioje to^s nau-jas pianas. Jjs paruoštas jai $20.000.000 paskolą prekėmis.

lituanistai tikėti stipendijų ir lei
dimo tobulintis Lietuvos univer
sitetuose (kaip tai daro lenkai) ?” 
Ir likę klausimai gana panašūs, 
liečią grynai tik lietuviškus rei
kalus. Jei tikrai jie ten Vilniuje 
rūpinasi lietuvių tautos intere
sais, kaip mėgsta tai gana dažnai 
iškilmingai deklaruoti, į juos tu
rėtų ateiti atitinkami atsakymai.

Lietuvos žmonių 
pageidavimai
Bet kuri akcija, kuri tik prisi

dėtų prie uždangos nudengimo ar 
bent didesnio jos pradarymo, lie
tuviams krašte galėtų būti tik 
naudinga. Kuo tampresni, kuo 
ryškesni bus tie ryšiai, tuo la
biau galės jie padėti Lietuvos 
žmonėms. Štai, “Tiesos” nr. 237, 
neseniai buvo išspausdintas 
straipsnis, tariamas feljetonas, 
kuriame buvo vaizdžiai išdėstyta 
visa eilė Lietuvos žmonių pagei-- ----- ----------- - r----------- ----------------------- į W A A V A A A *

sparesniais kovoje prieš sveti- davimų ir lūkesčių, kuriu jie lau- 
mųjų primestą režimą. Gi mūsų kia kasdieniniame gyvenime. Ir, 
kaikurie autoritetai išeivijoje ' ’ . ?I ?
taipgi prisibijo " tokių gyvesnių kai ir nebando nuneigti, pasišai- 
santykių, nes esą tuo pačiu gali-Įnvti, kad tie visi pageidavimaiA2 1 a;_; , ar ųa<, pana|aus

kaikurie autoritetai išeivijoje '■-as svarbiausia, laikraštis visiš-

kas. Lankydamasis JAV, vysku- mas paremti ir komunistinis rei- —a fant^ja ar kas panašaus, 
pas turėjo progos kalbėti per ra-1 kalas. Ir taip, abiems pusėms bi- Tame rašinyje pasiūlyta, kad ir 
diją ir televiziją. Tuo būdu Len- ,ant v;ena kitos, nieko konkre- I mtuvas žmorės turėtu bent dab 
kiios vyskupai užmezgė tiesio- ■ taus nenuveikiama, stovima vie- u patogumų, kuriuos kasdien 
einį ryši su plačiomis savo išei- toje. Bet jau pats faktas rodąs,; nustota Vakaru n».ss>ulio žino
vių-masėmis, kurios prašomos;kad dabartiniams Lietuvos vai-įnės. J’*e nori ir skalbimo mašinų 
paramos nesigaili.- dovams tai nėra arti širdies, sa- ir dulkiasiurblių, nori pasukus

—__ ko, jog sumanymas pagyvinti, i atitinkamą numeri telefonu suži-
i praplėsti santykius tarp tautos not i o-a; paskiausias žinias, jie 

Otava. — Kanadoj didžiausias ir jos išeivijos dalies, yra visiš- -'on miestuose turėti atskira- 
nlęas sauna: CNR prezidentas kai vietoje ir taiklus, o gal net aikštes autovežimių pasistatv-

į praplėsti santykius tarp tautos
Otata. — Kanadoj didžiausias ir jos išeivijos dalies, yra visiš-

Donald Gordon — $75.000 me- ir skaudus bei pavojingas sovie
tams, Bank of Canada valdvtoias tiškąiai pusei.
James Coyne — $50.000, ministo- Bendravimo klausimas
ris pirm. Diefenbakeris—W.000 , Ne mėnesiais, bet metų metais 
ir Ontario gubernatorius J. Kel-1 Saukėme ir reikalavome geleži- 
ler. Jis tebešaus ir savo turėtąją nės uždangos pašalinimo nuo

tmui ir t.t. ir t.t. Geriau isiskai- 
Ičius minėtą straipsnį, labai ne- 
«vnkv snnrąsti tos mintvs >r 
informaciją apie Vakarų gyveni

 

mo smulkmenas, tėra išdava ke- 
w - m > . -— ------— r------------------- ----- leriu_ rtiis trunkanč:o olatair

Ontario augšc. teismo tei-sėio ai- Lietuvos. Tiesa, šiuo metu ji dar susirašinėjimo ir siuntiniu gavi-

gražinti iš kalenmų j savo gą $9.600 ir gaus dar $22.000 kaip toli gražu nenuimta, tik jos kraš- mo iš laisvėje gyvenančiu tau- 
rbovietes, o pradinėse mokyk- gubernatorius, i tas bent kiek prasidaręs, jog vis tiečių. 1

svetimybių jūroje.
Koegzistencija lietuvio 
su lietuviu

,Visi, fiūjbūt, sutiks, jog esama 
didelio skirtumo tarp koegzisten
cijos su komunizmu ir tarp ko
egzistencijos išeivijos lietuvio su 
savo tautos sese ir broliu paverg
toje tėvynėje. Pirmosios rūšies 
koegzistencijos šalininkų vargiai 
rasime tarp mūsų, bet siūlančių 
ieškoti artimesnių ryšių su lietu
viškąja Lietuva, kaip pradžioje 
minėta, regis, vis daugiau pasi
taiko; Ilgą laiką, ištisus metus, 
tebuvome tik stebėtojais; kartą 
turėtume pasistengti tapti ir vei
kėjais, ypač dabar kai viso pa
saulio politinė padėtis yra tokia 
netikra, kai žymesnių pragiedru
lių laisvės reikalams kaip ir ne
matyti, negalime palikti gyvo
sios Lietuvos vien tik savo liki
mui. Esančiu krašte galimybės 
tr pirmoji iniciatyva, gerai žino- 
mė, gali būti labai ribota, tad 
pirmuosius žingsnius derėtų pra
dėti mums, laisvėje gyvenan
tiems. Jei tai ir būtų lemta ne
pasisekimui, žinotume bent, jog 
dėjome visas pastangas. Prisi
minkime nelaiminguosius, už
griautus anglies kasyklose. Jei 
dar turi galimybę, žiauraus liki
mo ištiktieji bando kastis, bet vi
sa gelbėjimo akcija juk vedama 
iš lauko pusės; iš čia skubama su 
pirmąja pagalba ir gelbėjimo 
viltimi.

Diskusinės mintys
Kadangi ši tema yra gan ’’karš 

ta” ir aktuali, šios mintys tebū
na laikomos diskusinėmis, nes, 
reikia galvoti, vra ir daugiau 
nuomonių ir minčių, kurios gali 
būti įdomios ir vertos platesnio 
jų pažinimo ir įvertinimo. Paga
liau. tenesirūstina mūsų purito
niškieji sluogsniai ant autoriaus 
už tų minčių iškėlimą, o ant re
dakcijos už išspausdinimą. Pri
pažinkime. kad šios mintvs yra 
ir gyvos ir kasdieninės. Tvlėti ir 
tais reikalais neišsitarti, iokiu 
būdu nereiškia, kad tie klausi
mai visai neegzistuoja. Nebūtų 
reikalo vengti degamos proble
mos plačiau padiskutuoti savųjų 
tarpe. Al. Gimantas

Kur numatoma skolintis darpagal Maskvos pavyzdį, tačiau
nėra toks griežtas — yra numa- $310.000.000? .-

tų ūkinė konjunktūra bei kito- lankė Brioni, Tito užtikrino, kad 
kios aplinkybės. iJugoslaviia vesianti nepriklau-

Planas numato pramonę per somą politiką ir nesusirišianti su 
tuos 5 metus pakelti 68%, o že- jokiuo bloku, 
mės ūkio gamybą 42,7%. Gamy
bai augant numatoma mažinti

Styti nukrypimai, jei to reikalau- į JAV ambasadorių, kuris jį ap-
O. ' a — 12* 1 _ __ 2 1a_ “ 1 2 1-21- i i . • .. 2 _ • . m2 j  2C1.21 2  — T

Pamatysim.

importą, pirmiausia maisto pro- Borna. — Kancleris Adenaue- 
duktų importą. Tuo tarpu valsty- ris sekančiais metais pasižadėjęs 
bės skolos nuo dabar turimų vykti į Braziliją. Kelionės tiks- 
$410.000.000 turėsią pakilti iki las — sustiprinti ryšius su Pietų 
$920.000.00. Vadinasi, planui Amerika.

Vyriškų ir' moteriškų rūbų siuvėjas
K. ARDAVIČIUS

High Park rajone f <
2102 DUNDAS ST. W. Tel. LE. 3-2220

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)
...  ............................ .................. ........ .. . I !■ ,| ..............fl H , ■

DĖMESIO! DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

AL ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD., Toronto. Tel. RO. 6-4063

LEO SIGN SERVICE
Iškabų priežiūra, taisymas. Dažymas. Neo iškabų valymas. 
Keičiančių šviesų iškabos. Gaminame įvairiausias iškabas.

394a Roncesvalles Avė., Toronto. Telefonas LE. 4-2104.

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVU . 
802 BATHURST ST. (kampas BloorJ 
Telefonas LE. 3-3884.

' PAS MŪS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . . f
* Puoktti* nuotakom* bai JvatriMH* kitom* progom* — 
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(Perduotos į Lietuvę per loisvojo 
pasaulio radijo stotis)

skelbė per.savo angelus taiką ir 
ramybę geros valios žmonėms. 
Nuo to laiko šimtmečiais Kalė
dos buvo švenčiamos kaip taikos 

„ ir ramybės šventė. Taip Kalėdas 
šventė ir lietuvių tauta, nepaisy
dama sąlygų, persekiojimo ir 
vargo. Taip jas šiandieną šven
čiame kur bebūtume: savo nu
mylėtoje žemėje — Lietuvoje, 
Sibiro taigose ar visur kitur pla
čiajame pasauly. Skirtumas yra 
tik tas, kad mus laisvėje esan
čiųjų niekas nevaržo, mes gali
me Kalėdas laisvai švęsti, laisvai 
garbinti Augščiausiąjį Kūrėją, 
džiaugtis ir ne tik skelbti, bet ir 
įgyvendinti taiką ir ramybę. Mū
sų tą džiaugsmą temdo tik toji 
aplinkybė, kad negalime valgyti 
Kūčių vakarienės kartu su ju
mis, kad kraštas tebėra Maskvos 
retežiuose, kad mūsų tautą ru
siškieji satrapai niekina ir iš
naudoja savo imperialistiniams

lams gaminti, karą kurstyti ir 
jam ruoštis, kiršinant vienas 
tautas prieš kitas, kad nebūtų 
nei taikos, nei gerovės.

Visus 1957 metus Maskva at
žymėjo kurstymo, kiršinimo ir 
drumstymo veiksmais. Krauju 
paplūdusi vengrų tauta kentėjo 
Sovietų persekiojimus ir vilko iš 
naujo primestą komunistų prie
spaudos jungą. Didžiuliai pa
vergtųjų tautų pagamintų gink
lų kiekiai buvo siunčiami į Egip
tą. Siriją, Šiaurės Korėją, Viet
namą ir Kiniją. Ne taikai stip
rini ir ne žmonijos gerbūviui 
kelti buvo pagamintos rakietos 
ir sputnikai. Ne. Jie turi grėsti 
pasauliui naujomis nelaimėmis, 
skerdynėmis ir kultūros bei civi
lizacijos sunaikinimu. Šiems tiks 
lams nuslėpti Maskva neva de
rėjosi Londone dėl nusiginklavi
mo, bet su jokiomis sąlygomis 
nesutikusi, jas nutraukė, o vė
liau išėjo ir iš Jungtinių Tautų 
posėdžių, kur nusiginklavimo 

'reikalai buvo svarstomi. Paga
liau, po komunistų vadų suvažia
vimo Maskvoje paskelbtasis ma
nifestas išsklaidė betkokias abe
jones apie Kremliaus tikruosius 
siekius. Jame aiškiai pasakyta, 
kad bus daroma visa, kad pa
jungus pasaulį komunistų .vieš
patavimui. Jei tautos nepasiduos

buvusios, komunistų svarbiau
sios priemonės imperialistiniams 
tikslams siekti.

Kas begali po viso to tikėti 
Kremliaus skelbiamai neva tai
kingai sugyvenimo politikai? Jų 
žygiai ir veiksmai tai sugriauna. 
Jie nieko bendro neturi nei su 
taikingu sugyvenimu, nei su tik
rąja Kalėdų dvasia. Nenuostabu 
todėl, kad komunistai garbina 
ne Kalėdas ir taiką, bet senį šaltį 
ir jo siautėjimą su speigais ir 
pūgomis. Tačiau nenusiminkite. 
Subyrės jų senis su sputnikais 
prieš galingą visuotiną žmonijos 
judėjimą už laisvę tautoms, už 
pagarbą žmogui, už jo išsilaisvi
nimą iš komunistų vergijos, iš
naudojimo ir apgaulės. To judė
jimo nieks nesulaikys. Jis apima 
vis platesnius žmonijos sluogs- 
nius, neišskiriant nė pavergtųjų 
tautų, kurios, nepaisant vergijos 
pančių, nenutils reikalavusios 
laisvės tikėjimui, laisvės be bai
mės reikšti savo nuomonę, kriti
kuoti, jei reikalinga, valdančiųjų 
žygius, laisvės nevaržomai kurti, 
veikti, kalbėti, organizuoti, ra
šyti, dirbti ir naudotis savo dar
bo ir turto vaisiais, kaip kas tin
kamas. Azijos ir net Afrikos 
tautos kelia savo balsą vis aiš
kiau, kad joms, kaip ir visoms 
kitoms tautoms, būtų leista su
kurti ar atstatyti savo nepriklau
somas valstybes ir laisvai pasi
rinkti tokią valdžios formą, kuri 
joms patiks. " ,

Taip supranta ir švenčia Kalė
das laisvę mylį žmonės.

Nuoširdžiai sveikinu Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto vardu jų proga ir iš visos 
širdies linkiu, kad Naujieji Me
tai atneštų jums laisvę, gerbūvį 
ir kad vėl bendromis Jėgomis 
galėtume atkurti nepriklausomą 
demokratinę Lietuvos valstybę, 
kurioje visiems būtų gera ir ma
lonu gyventi, kurioje visi būtu
me lygūs ir kurios nemindžiotų 
svetimieji satrapai. Darome ir 
darysime visa, kad tai greičiau 
įvyktų ir kad greičiau išauštų 
laisvės rytojus..

Te Dievas mums padeda.

Dr. Antanas Trimakas
Vyr Lietuvos Išlaisvinimo 

Komiteto Pirmininkas

TORONTO
Išganytojo liuter. bažnyčioje, 

1691 Bloor St. W, ir Indian Rd. 
kampe; lietuvių pamaldosd lai- 

, komo'': Advento IV sekmad., 
gruodžio 2 d., 1.30 vai. p.p. ir Ka-; 
ledų pirmą dieną, gruodžio 25 
d., 11 vai. ryto.

Kun. dr. M. Kavolis.
Malonės liut. bažnyčioje,

1424 Davenport Rd., gruodžio 22 
d. ruošiama vaikų eglutė. Šventė 
prasidės 1 vai. p.p. su iškilmin
gomis pamaldomis. Po pamaldų 
bažnyčios rūsyje — kalėdinis 
vaidinimėlis. Kalėdų senelis pri
žadėjo apdovanoti visus vaiku
čius. Moterų ratelis ruošia ka-:

■ vutę.
Pirmą šv. Kalėdų dieną ir per 

Naujuosius Metus pamaldos kaip 
paprastai 9 vai. 45 min.

Kun. L. Kostizenas.
Toronto liet. Caritas

Iš paskutinių parengimų Cari
tas gavo pelno: iš “Baltaragio 
Malūno“ $161,88, iš Grušo “Tė
vas” $164,16. Kalėdų švenčių 
proga Caritas yra sudaręs gana 
tikslų liet, ligonių ir neturtingų 
sąrašą aplankyti ligonius ir su
šelpti neturtingas šeimas. Nervi
nių liet, ligonių aplankymas dėl 
susidėjusių aplinkybių vykdo
mas prieš N. Metus. Kelias varge 
esančias šeimas gera būtų pa
remti švenčių proga maistu ir 
rūbais. Galį ir norį prisidėti prie 
šio vajaus, prašomi šį sekmadie
nį ar pirmadienį atnešti į šv. Jo
no Kr.-kleboniją arba pas Cari
tas narius: J. Kaunaitę — 1618 
Bloor St. W„ tel. LE. 3-2904, A. 
Kaluzą — 849 College St., tel. 
LE. 1-3098. (Esant reikalui Ca
ritas nariai patys sutinka paimti 
daiktus iš namų). Į prasmingą 
labdaros darbą Caritas eilėse įsi
jungė Sof. Barauskienė.

Vietoje kalėdinių sveikinimų 
Caritui aukojo: dr. Valadkos šei
ma $20 ir inž. P. Ščepavičiaus — 
10 dolerių.

Parduodamas palikimas 
50 akrų farma su trobesiais,, ne
toli Toronto. Tekantis upelio 
vanduo. Kaina $17.500.

Teirautis B. Sergantis Real 
Estate. 817 Bloor St. W. Telef. 
LE. 4-2426.

Račiui I. yra laiškas iš Sibiro, 
siųstas į 211 Yonge St. Rašo Da- 
nisevičius Antanas. Atsiimit “T 
2” administracijoje.

K. Žukauskui yra atėjęs laiš
kas iš Lietuvos atstovybės Mon
tevideo (Urugvauje). Atsiimti 
“TŽ” administracijoje.

Vasario 16 d. minėjimui, 
kuris įvyks vasario 16 d., sekma
dienį, Toronto didžiajame Odeon 
teatre (Yong ir Calrton). kalbė- 
toiu pakviestas dr. S. Biežis iš 
Čikagos, žymus Amerikos Tauti
nės Sąjungos veikėjas ir SLA 
organizacijos gydytojas.

Trečias Rigoletto pastatymas 
gruodžio 8 d. Čikagoje praėjo su 
dideliu pasisekimu. Po spektak
lio įvyko vakarienė sol, VI. Balt
rušaičiui pagerbti 25 metų sceni
nio darbo sukakties proga. Va
karienės metu buvo pasakyta 
daug kalbų linkint sol. VI. Balt
rušaičiui dar daug nudirbti mu
zikos- baruos.

Operoje ir vakarienėje daly
vavęs Toronto apyl. pirm. J. R. 
Simanavičius vakarienės metu 
pasveikino jubiliatą Toronto lie
tuvių vardu ir perskaitė specia
lų Toronto Liet. Choro “Varpas” 
sveikinimą.

Čikagos vyrų choras kovo 15- 
16 d.d. stato Gounod operą “Faus 
tas”. Po šio pastatymo sol. VI. 
Baltrušaitis pakeičia savo darbo 
vietą ir išvažiuoja į Brookliną.

Teisybė, bet argi neaišku, 
kodėl?

Visiškai teisybę “Liaudies Bal
so” gruodžio 13 d. numery para
šė, berods bostonietis Jaunutis. 
Esą, “kanadiečių delegacija” grį
žusi iš Lietuvos dabar rašydama 
įspūdžius “tik ūždeda antspaudą 
ant Lietuvos rašytojų, kurie pla
čiai pavaizdavo Lietuvos mokyk
las. meno organizacijas ir kol
ūkius. Bet kažin kodėl niekas ne
suteikia platesnių žinių išeivijai 
iš Lietuvos nuogo gyvenimo?” 
Lesevičius rašęs, kad buvęs mu
gėje, bet apie ją nieko nerašęs.

Šį kartą “Liaudies Balsas” pa
rašė, ką ir mes sakom, kad “de
legatai” kartoja tą pačią propa
gandinę giesmelę, bet ne savo įs
pūdžius rašo. O kaip rašys apie 
matyta skurdą, vargą ir rusų bei 
partiečių sauvalę?! Juk tai būtų 
“buržuaziniai nacionalistiniai 
šmeižtai”. Taip vadai rašo, o kiti 
tylf ir dūsauja... ,

“TŽ” NAUJŲ METŲ NR. 
išeis gruodžio 27 d. Prenu
meratoriai jo prašome ne
laukti anksčiau kaip gruo
džio 28 d., šeštadienį. Prane
šimus ir visokią kitokią me
džiagą šiam numeriui pra
šome prisiųsti ne vėliau Kū
čių dienos, gruodžio 24 d.

Naujų Metų savaitėje laik
raštis neišeis. Sekantis Nr. 
išeis jau normaliai sausio 7

Paryžiuje nariai
svarstyti pasaulio taikos problemų. Iš 15 narių 14 vyriausybių 
galvų. Atskrido ir prez. Eisenhoweris, kurį prieš dvi savaites bu
vo ištikęs galvos arterijos užsikimšimas. Gydytojai rado jį pakan
kamai atsigavusį, nors tarenoje užsikirtimai dar nevisai išnykę. 
Pirmoj eilėj vakariečiams rūpi suglaudinti savo eiles, kuriose at
sirado spragų dėl įvairių sovietiniu manevrų ir pačių Atlanto S-gos 
narių interesų kryžiavimosi. Pvz.®----------------------------------------
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“Songs of My People” pirmą kartą televizijoje.
Populiarioji radio valandėlė “Songs of My People” Kalėdų pirmą dieną bus rodo
ma per Toronto TV stotį Ch. 6. Programa tęsis nuo 1 vai. iki 1.30. Bus rodoma įvai
rių kraštų kalėdiniai papročiai bei giesmės. Čia yra viena iš šios programos scenos, 
vaizduojanti ukrainiečių papročius. Antras iš kairės yra sol. V. Verikaitis.

, Šį kartą nebus progos pamatyti ir lietuviškų Kalėdų scenų. Kad ateityje leng
viau būtų to pasiekti, būtų gera, kad CBC TV stočiai būtų pareikšta tokių pagei
davimų laiškais.

Didžioji Viltis
“Taikos ir Ramybės geros va

lios žmonėms žemėje” nuo amžių 
meldė tikintieji, gi lietuviai, gy
veną pavojingam kampe, visad 
džiaugės “Sveiki sulaukę šv. Ka
lėdų ir Naujų Metų’’.

Šūkį gabiai pasigavę, marksis
tiniai despotai dabar, garsiau nei 
bet kada, įtikinėjo Žemės tautas 
ir rases, kad‘tik jų ateizmas ir 
materializmas teįgalins “tikrąją 
taiką, tikrąją ramybę” ir — so
cialinį teisingumą. Girdi, tik 
Sovietijoje. tai tesą galima, nes 
Vakarų demokratijoje kaip pri
versi kiekvieną savanoriškai pri
siimti bendruomenės uždedamas 
pareigas, kad visi, ne paskiri in
dividai, džiaugtųsi taika ir ra
mybe.

Ir jei tikėti šiuo metu NATO 
sesijoje karštai besiginčijančio 
John Foster Dulles “War or

dangi Vakaruose kiekvienas tesi
rūpina tik savimi, daugelis iš 
mūsų jau prarado pasitikėjimą 
laįsvųju bendruomene...”

Neviltis Vakaruose
Su didžiosios spaudos praėju

sios savaitės antraštėmis: “Nie
kad istorijoje USA taip nebuvo 
pažeista kaip šiandien”, derinosi 
minėtos Dulles knygos taip tei
singi išvedžiojimai “kai mūsų ti
kėjimas nebesiderina su mūsų 
darbais mes nebeturime pasiti
kėjimo nei pasaulyje, kurį iki 
šiol imponavo mūsų pačių dva
sinis veržlumas”. “Elgesys ir pa
vyzdys”, kurio reikalavo Ameri
kos įkūrėjai, — rašo toliau Dul
les, —- nebėra daugiau švyturiu 
toms tautoms, kurias gaubė des-

Atvyksta Čikagos sportininkai
Čikagos ASK “Lituanica” at

vyksta sužaisti su Aušra drau
giškas rungtynes gruodžio 28-29 
d. Atvyksta: Jonas Kaunas, Leo
nas Kalvaitis, Romas Korzonas, 
V. Kamarauskas, Remigijus Gaš
ka, Povilas Zumbakis, Kęstutis 
Germanas ir Rymantas Dirvonis.

Kas norėtų kurį iš šių sporti
ninkų studentų apnakvydinti, 
prašomi kreiptis į Tėvą Paulių, 
OFM, tel. LE. 3-0621.

Sportininkai atvyksta gruodžio 
27 d. vakare arba gruodžio 28 d. 
rytą.

Svetys iš Hawk Junition, Ont.
Ir šioj nuošalioj Ontario pro-

darbiavimą su buržuaziniais na
cionalistais”, įgalinant respubli
kų kompartijose nukrypimus ir 
gal LTSR “valdantieji” mano 
tiksliausiai prilaikyti liežuvį ir 
visdėlto Vilniaus “Tiesos” Spa
lio revoliucijai paminėti nume
ry randame tokią “hereziją”:

“...Rodos fėja tyliai klausia— 
Ko tu, žmogau, norėtum?
— Laisvės trokštu labiausiai, 
Žemės šiek tiek turėti..
Sunku pasakyti, kokia yra Sus- 

lovo štalinistų galia — bet pra
ėjusią savaitę Inturistas paskel
bė Įeisiąs vykti Rygon savais au
tomobiliais, kas reiškia, jei ne 
per Maskvą, tai Lietuvos auto
stradomis!

. Vilkimės, kad ateinantieji me
tai dar priartins šią didžiąją vil
tį — Pasaulio. Jungtines Valsty
bes?' Pajėgę Taikinai < susiveržti 
diržus,[vakariečiai be kraujo la
šo, o diplomatija įgalintų visų 
geidžiamą kompromisą. Jokios 
rokietos, jokie pančiai nesulai- 

r^ems didžiausios Kristaus 
atneštos idėjos — “Taika ir Ra
mybė geros valios žmonėms že-

ALMAUS, 
mūsų bendradarbio Niujorke.

potizmo šešėlis. Nebeturime 
kuom pasididžiuoti prieš pasaulį, 
kuom sustiprinti jų viltis ir ti
kėjimą ...”

Generolas-Prezidentas, gal sa
vo mėgstamų monopolijų direk
torių įtakoj, išvykdamas Pary
žiun, kaip rašė didžiosios spau
dos komentatoriai, vylės sustip
rinsiąs žmonijos viltis ir tikėji
mą užtikrinęs “duosiąs” mažo
sioms valstybėms atominių ra- 
kietų, kurias jie betgi šaudys tik 
iam leidus. Adlai Stevenson, mi- 
nisterio Dulles buvęs patarėjas 
ir vienas pajėgiausių Amerikos 
politinių galvotojų, nesusilaukė 
kariškio dėmesio. Jo siūlymas 
suteikti pradžioj bent Atlanto 
tautoms vienybės’viltį, gerbūvio, 
atgimstaiiSroms Azijos, Afrikos 
tautoms, buvo greičiau supras
tas Europoj, nei Vašingtono biu
rokratų’ kurie rūpinosi pirmoj 
eilėj suderinti Amerikos genero
le t"rnusvri -A’riet’ne' {n*rv- 
gas. Vienas NYTimes komenta-į a 
torių Prezidento atsinešimą į in- įr , 
telektualo Stevensono pasiūly-fmeje 
mus aptaręs šitaip: “I have’nt 
listened to that fellow yet, and 280.000 ateivių atvyks šiais 
I am not going to now”. metais Kanadon. Didžiąją jų da-

Europa nori vienytis lį sudaro britai ir vengrai. Britų
Jau savaitė prieš konferenciją 115.000, vengrų 35.797. Pernai 

vokiečiai ir britai sakėsi konkre- Kanadon imigravo 164.857. 
čiai siūlysią daugiau galios NA
TO Sąjungos generaliniam sek
retoriui — H. Spaak, jo įvairių 
tautų asistentams suteikiant mi- 
nisterių titulus ir tuo būdu su
formuojant pirmąjį Europos mi- 
nisterių kabinetą. Net karališ
kieji britai, iki šiol sugebėję ba
lansuoti tarp tautų, savo labui 
irgi jau norėjo, kad NATO kon
ferencija spręstų Europos ne 
vien tik karinius, bet ir ekono
minius bei politinius susivieniji
mo klausimus. Bet ir tai dar ne
buvo didžioji viltis įgyvendini
mo “taikos ir ramybės visiems 
geros valios žmonėms”.

Didžioji idėja, kurios įgyven
dinimas'tebuvo jau tik laiko klau 
simas vis labiau ryškėjo sąmo
nėje — Pasaulio Jungtinių Vals
tybių mintis. Šitoks dabartiniam 
technologiniam progresui lygus 
oolitinis ėjimas tegalėjo susi
laukti ir įlektrinti žmonijos dė
mėsi. Slaptai tikėjom, jog įgali-

vincijos vietovėje, miškų ir ka- nūs žodines derybas tarp dviejų 
sykių aplinkumoje, nutolusioje 
nuo Toronto apie 800 mylių, gy
vena taip pat saujelę lietuvių se
nosios ir naujosios kartos. Kai- 
kurie jų yra ir gana gerai įsikū
rę: turi savo nuosavybes bei 1 1 • n • • T 1• 1 •

šiandienos galybių pasaulyje 
eventualiai būtų užtikrintas so
cialinis teisingumas ir toliau įga
linąs laisvą žmogaus mintį.

rę: turi savo nuosavybes bei “Sovietų jautrumas laisvos 
verslus, kiti dirba apylinkės miš- į minties pasireiškimui yra feno- 
kuose ar kasyklose. menas”, neseniai nurodė H. E.

Hawk Junction Hotel savinin- j Salisbury iš NYTimes. Tai tu- 
kas besąs senosios kartos ateivis | retų būti rimtai studijuojama 
lietuvis Jonas Paliulis, labai ma
lonus ir energingas vyras. Se
niau gyvendamas Toronte buvo 
jisai kurčių tarpe besikuriančios 
šv. Jono Kr. parapijos prisidėda
mas savo darbu ir auka..

Šiomis dienomis buvodamas 
Toronte aplankė čia likusius, se
nus savo bičiulius, o gruodžio 13 
d. aplankė ir “T2”. Pasidžiaugė 
Toronto lietuvių nuveiktais dar
bais. apžiūrėjo “TŽ” patalpas bei 
naujai atremontuotą bažnyčią, 
kurios pirmąjį rūsį ir patsai sa
vo rankomis kasė. Apsimokėjo

Vakaruose. Tai leidžia spėti, kad 
Maskva žino — netgi jei Vašing
tonas dar ne — jog komunizmo 
silpniausias fronto baras yra 
žmogaus proto, jo laisvos min
ties suvaržymo klausimas.

Laisvos minties
fenomenas lietuviuose
Drąsiai šaipydamiesi iš lietu

vių “buržuazinių politikų” ir 
“kapitalistų” komunistai Lietu
voje betgi nedrįsta net komen
tuoti kvietimą atsiųsti Amerikon 
ansamblius, sportininkus; Vil
niaus politbiuras į Amerikos lie-

TŽ prenumeratą net dviems; tuvių žurnalistų klausimus ne- 
metams pirmvn ir dar pridėjo atsako. Dėl laisvos minties trak- 
priedo $10 auką. , tavimo vyksta kova pačioj Mask-

Mielajam p. Paliuliui nuošir- >ooj — Chruščiovą griežtai puolė 
džiai dėkojame. i Suslovo stalinistai už “bendra-

priedo $10 auką.

o valstybių nuoiaktos. Griežtos 
linijos valstybės dar nesiryžta 
imtis.

Sovietai jaudinasi
Apie Š. Atlanto S-gą sovietai 

niekad negalėjo ramiai kalbėti. 
Jai atsverti jie įsteigė Varšuvos 
pakto valstybių S-gą ir darė vis
ką Atlanto S-gai sutirpdyti. Dar 
bargi, Paryžiaus konferencijos 
išvakarėse, sovietai papylė de
šimtis diplomatinių raštų — vie
nuose grasindami, kituose pa
brėždami taikingumą ir siūlyda
mi netgi draugystės sutartį su 
JAV. Tokias notas jie atsiuntė 
Indijos premjerui Nehru, JAV 
prez. Eisenhoweriui ir visoms 
Atlanto S-gos kraštų vyriausy
bių galvoms. Be to, panašius raš
tus jie išsiuntinėjo visiems Jung
tinių Tautų nariams pabrėždami 
vis tą patį sovietinį “taikingu
mą” ir atominės grėsmės priar
tėjimą. Pagrindiniai sovietų siū
lymai yra šie: sustabdyti atomi
nių ginklų bandymus, uždrausti 
jų laikymą V. ir R. Vokietijoje, 
Lenkijoj ir Čekoslovakijoj, ati
traukti svetimas kariuomenes iš 
V. Europos ir Varšuvos S-gos na
rių kraštų, sušaukti Vakarų - Ry
tų konferenciją. Daugumas va
kariečių diplomatų ir šiuos so
vietų pasiūlymus Ihiko propa
ganda, siekiančia pakenkti Pa
ryžiaus konferencijai. Nesitikė
dami apčiuojiamų rezultatų, so
vietai tebestiprina savo kariuo
menės apginklavimą moderniai
siais ginklais. Jie pertvarkė gy
nybos ministerijas paskirdami jų 
vieton keturius komitetus: avia
cijos, sausumos, radio technikos 
ir laivyno. ,

Taika iš Oslo
Gavęs šiemetinę taikos premi

ją buv. Kanados užs. r. min. L. B. 
Pearson, laikydamasis tradicijos, 
skaitė Oslo mieste, Norvegijoje, 
paskaitą, kuri buvo transliuoja
ma per radiją eilei kraštų. Jis 
nagrinėjo taiką keturiais požiū
riais— prekybos, jėgos, politikos 
ir tautos. Jo nuomone, pasaulyje 
taika gali būti įgyvendinta pa-

prancūzai yra įklimpę Alžerijoj, 
ten sutraukę savo kariuomenę 
atitraukdami ją nuo V. Europos 
gynybos; be to, su Alžerijos 
klausimu jie klampina ir kitus 
S-gos narius tarptautinėje poli
tikoje. Jie reikalauja asvo sąjun? 
gininkus remti Prancūziją, kai 
tuo tarpu šie suinteresuoti išlai
kyti ir arabų draugystę. Britai 
turi rūpesčių dėl Kipro salos, ku
rios gyventojų dauguma norėtų 
prisijungti prie Graikijos. Bri
tams ši sala svarbi strateginiu 
požiūriu, o turkai su graikais— 
nedraugai Be to, atskirų Atlan
to S-gos narių laikysena sovietų 
atžvilgiu nėra vienoda. Silpnes
nieji, ypač Sov. S-gos kaimynai, 
nedrįsta imtis griežtai, antisovie- 
tinės politikos, o tokia Švedija 
nedrįso netgi būti Atlanto S-gos 
nariu. Ir dabar, kai iškilo klau
simas įrengti atominių bei rake
tinių ginklų bazes Atlanto S-gos 
kraštuose, pasigirdo abejojančių 
balsų. Tiktai Turkija paprašė 
JAV'raketų ir Britanija, nors 
pastarosios parlamentarai dėl to 
ir kėlė triukšmą.
Konferencijos atidaromąją kal

bą pasakė prez. Eisenhoweris, 
užtikrindamas sąjungininkams 
visišką pagalbą jų puolimo at
veju. Tačiau JAV siūlymas Š.At- 
lanto Sąj. valstybių kraštuose 
įrengti atominių ginklų ir vai
ruojamųjų raketų bazes bei san
dėlius valstybes išskyrė. Tokias 
bazes tuojau sutiko priimti tik 
viena Olandija, griežtokai atsi
sakė Norvegija, kurios pozicijai 
pritaria visos Skandinavų vals
tybės, o kitos bandė išsisukti nuo 
tiesioginio atsakymo. Dauguma 
konferencijos dalyvių vėl grie
bėsi senojo žaisliuko — amžinų
jų nusiginklavimo derybų, kurių 
sėkmė jau seniai tėra sovietų 
rankose. Dauguma vyriausybių 
galvų gražbyliavo apie reikalą 
“nuodugniai apsvarstyti sovietų 
pastaruosius pasiūlymus”. Jų 
propagandinis pobūdis, be abe
jonės. visiems aiškus, bet verti- 
nami jie kaip priemonė radika- ...... . ., ___
lierhš4#rtiSdimSfiš vištai pršgyvjmimo

Rašant šiuos žodžius Paryžiu
je užsienių r., ministerial, kurie 
posėdžiauja atskirai nuo savo 
vyriausybių galvų, svarsto kon- 
<"*erci'os komunikato projektą 
Ssą du jo variantai — viename 
oirmiausia priimamas minėtų 
bazių įrengimo principas, kartu

raduspašalinus karo priežastis, 
bendradarbiavimo arba bent to
lerancijos pagrindą tarp didžiųjų 
valstybių ir davus laisvę visoms 
♦automs. Esą taika nasaulvje da
bar esanti JAV - Sov. Sąjungos 
rankose ir todėl reikią tuodu 
kraštu suartinti; užsikirtimas iš

pareiškiant pasirengimą tartis su . vienos ar kitos pusės esąs rizi- 
~ . z-m • I •_______ _ • ' zJ nl. »l-r O/—Sovietų Sąj., o antrame pirmoje 
vietoje anų bazių įrengimas ati
dedamas — jei nepavyktų dery
bos su sovietais. Skirtumo dide
lio nebus, lemia ne komunikatai,

ŠV. KALĖDŲ

pažįstamus

Zuzana ir Bronius Ščepanavičiai 
Regina ir Dovas Bendikai

NAUJŲJŲ METŲ 
sveikiname visus mūsų 

j klijentus, 
. draugus

kingas dalykas.
Kipras J. Tautose

Graikijai pavyko pagaliau iš
kelti Kipro salos klausimą JT 
politiniame komitete. Čia ilgokai 
buvo sustota ties apsisprendimo 
teise, nes britai ir jų draugai siū
lė rezoliuciją, kurioje ši teisė ne
minima. Komitetas dauguma 
balsų betgi pasisakė už Graikijos 
rezoliuciją, kurioje siūloma JT 
pilnačiai remti Kipro salos gyv. 
teisę apsispręsti — likti britų ko
lonija ar prisijungti prie Graiki
jos. Diskusijų metu britų atsto
vas A. Noble pareiškė, kad jo 
vyriausybės 1956 m. pasiūlymas 
duoti Kiprui autonomiją tebesąs 
galioje ir būsiąs įgyvendintas 
nurimus įtampai. Kipro graikai 
tuo tarpu sukėlė demonstracijas, - 
per kurias buvo suimta 200 ir su
žeista 180 asmenų, nes įsikišo 
turkai, policija ir britų kariniai ' 
daliniai.

Nubaudė advokatą Duncan 
$2.000 arba 2 mėn. kalėjimo Vyr. 
Tribunolas už teismo įžeidimą. 
Mat, vienoj byloj jis pareiškė ne
pasitikėjimą Vyr. Tribunolo tei
sėju Locke net nepateikdamas 
motyvų.

SAVO DRAUGUS LIETUVIUS

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA
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Šio rudens sezonas pasižymėjo 
parengimų gausumu. Be nuolati
nių šokių net keliose vietose, bū
ta ir gerų koncertų bei vaidini
mų. Vieni jų pasižymėjo puikiu 
muzikiniu pasiruošimu (“Varpo” 
choro koncertas), kiti gera vai
dybine technika (Hamiltono te
atras “Tėvas”), neskaitant gau
sybės smulkesnių, bet lygiai įdo
mių pasirodymų bei minėjimų. 
Ano savaitgalio (gruodžio 7-8 d. 
d.) koncertai, net du 2 eilės, ver
ti paminėjimo dėl savo turinin
gumo bei atlikimo.

Janinos Liustikaitės 
koncertas

Dainininkė pateikė klausyto
jams įdomią ir rimtą programą. 
Jai talkininkavo sol. Vaclovas 
Verikaitis ir smuikininkė Caro
lyn Gundy. Solistams akompo- 
navo muz. St. Gailevičius, smui
kininkei — Rudi van Dijk,

Dainininkė pradėjo koncertą 
XVI-XVII šimtmečio itališko kla 
sicizmo atstovų dainomis, kaip 
Ą. Scarliati, G. Paisielo ir kit. 
Šių dainų stilius suprastas ir iš
ieškotas. Dikcija gera ir dainuota 
lengvai, nesistengiant parodyti 
balso, bet gerą tų laikų dainos 
supratimą. Tas dainininkei pa
vyko. Gal būt, įvairesnis lempi
niu atžvilgiu dainų pasirinkimas 
būtų patraukęs klausytoją,' bet 
pakenkęs muzikinei idėjai, ku
riai dainininkė buvo pasiruošu
si pirmoje dainų grupėje.

Vokiškų dainų (Lieder) grupė
je dainininkė pasirinko Fr. Schu- 
berto dainas. Jos žavios savo 
struktūra bei melodingumu, bet 
dainininkės dar ne visiškai iš
ieškotos. Trūko gilesnio pajuti
mo,nors kaikurios ir davė daliną 

/ grožio pajautimą, bet šį kompli
mentą skirtume daugiau Schu- 
bertui, nei dainininkei.

Pirmoji dainininkės progra
mos dalis baigta arijomis Bielli-
nio Oh! quante volte ir Verdi 
Ah, force e lui che l’anima iš 
“Traviatos”. Italija operų gimti
nė, todėl žinant, jog dainininkė 
studijavusi kaip tik tenai, tikė
tasi, jog dainininkė čia pasireikš 
stipriausiai. Tačiau dainininkė 
kaikur forsavo, o kaikur per daž
nai išeidavo iš tono, sudarydama 
rie visai estetišką vaizdą klausy
tojo ausiai. .Žinoma, šį detonavi
mą reikėtų laikyti nervinio po
būdžio, ir tikėtis, jog daininin
kė, įgavusi daugiau patyrimo, 
šios neigiamybės nusikratys.

Antroje dalyje Liustikaitė pa
dainavo jau lietuviškųjų kompo
zicijų grupę: Nuliūdimo valan-

Turtingas savaitgalis Toronte
Kepalaitė turi ne vieną iš šių 

savybių. Jos šokyje vistik pasi
gendama išbaigimo ir judėsiu są
ryšio su muzika. Taip pat pasi
gendama originalumo. Nors kai- 
kurie šokiai rodė, jog jai gabu
mų ir fantazijos netrūksta, liudi
jo. jog ji šioje srityje tikrų ga
bumų turinti.

Pirmuose šokiuose — Skundas, 
Beviltiškumas, ir Įspėjimas — 
matėsi skirtumo tik šviesų ap
švietime ir kostiumuose, gi jude
siai buvo tie patys; net sceninė 
erdvė naudojama tuo pačiu iš
planavimu. Tas pirmąją šokių 
grupę darė neefektinga. Čia pa
sigedome ir minties, ką šokėja 
norėjo šiuose trijuose šokiuose 
pasakyti.

Jau žymiai daugiau vykęs bu
vo “Angelus”, kur matėsi ryšys 
tarp muzikos ir judėsiu, o taip 
pat išryškinta mintis.

Labiausiai vykusiu reikėtų lai
kyti “Lietų”. Solistės judesiai čia 
buvo vykusiai parinkti ir per
duoti tiskliai bei įtikinančiai. Čia 
šokėjos muzikinis tikslumas bu
vo be priekaištų. Tai liudija, jog 
giliau paieškojus ji galėjo ir su 
kitais šokiais to paties atsiekti.

Atrodo, jog Kepalaitei vyksta 
pantomiminiai kūriniai, kurie 
įtikina žiūrovą. Vaikystės prisi
minimai buvo ypač vykę, rodą, 
jog jai gal būtų geriau šioje sri
tyje reikštis. Tik čia vėl pasiges
ta pagrindinės minties išvedimo 
iki galo. O tai ypač svarbu šio sti
liaus šokiui.

Muzikos dėžutė simpatingas 
šokis, bet pasigesta originalumo.

Koncertas, užbaigtas Barbariš
ku Allegro. Paėmus bendrai, šis 
koncertas laikytinas vienu iš ge
riau pavykusių parengimų ir lin
kėtina menininkei dažniau pasi
rodyti mūsų scenoje.

Enigma.

Čia sustota ilgėliau prie Jani
nos Liustikaitės todėl, kad ją gir
dėjome pirmą kartą šiame kon
tinente. Kiti toje pačioje progra-, 
moj dalyvavę menininkai mums

Ar ištikryjy taip buvo? JAUNIMAS IR LITERATŪRA

i

pasirodymų. Smuikininkė, rodos, 
irgi ne pirmą kartą pasirodė mū
sų scenoje visuomet patraukda
ma klausytojus savo jaunatviška 
švaizda, gerą grojimo technika 
>ei muzikalumu.

Liustikaitės koncertas nenu
vylė, o rašyta apie jį jau grynai 
š profesinio taško, todėl in čia 
suminėtos blogosios pusės, apei
nant gerąsias. Mūsų spaudos pus
lapiuose būna daug muzikinių 
įprašymų neaptariančių tiksliai 
dainininko, bet pilnų panegirikų, 
tuo pažeminančių ne tik daini
ninką, bet ir klausytoją.

Antrasis koncertas įvyko sek
madienį, gruodžio 8 d. Tai

Elenos Kepalaitės 
išraiškos šokio pademonstravi
mas.

Programoj^ be šokėjos įtrauk
ta dab ir solo grupė pianinui, ku
rią išpildė viešnia Helena Cimon!

Nepretenduojant į šios srities 
specialistus, bet turint tik meni
nį ir estetinį pajautimą, norėtų- 
i pateikti keletą pastabų ir dėl 
jio gan gerai pavykusio koncer
to.

Šios srities specialistai sako, 
jog išraiškos šokis nėra chaotiš
kas judėsiu rezginys, bet gerai 
apgalvotų, techniškai apipavida
lintu ir muzikiniai sustiprintų 
judėsiu tikslus derinys, sudarąs 
numatytą žiūrovui perduoti nuo
taiką arba mintį. Iš išraiškos šo
kio šokėjos reikalaujama: stip
rios fantazijos, gero savo kūno 
valdymo ir puikaus muzikinio 
kūrinio supratimo, nes šie ele
mentai yra tampriai susiję tam 
tikslui atsiekti.

Savo VII-me tome “A Study 
of History” (išėjo 1954 m.) žy
mus anglų istorikas Arnold J. 
Toynbee prieraše prie puslapio 
531 pasakoja:

Kada 1928 metais lankiausi 
Kaune, tuo metu nepriklauso
mos Lietuvos respublikos sosti
nėj, man papasakota įdomus pa
vyzdys žemės dalyko iškilimo į 
dangų. Nemuno krante stovėda
mas, kitoje plačiosios upės pusė
je pastebėjau trijų augštų mūro 
pastatą su bokštu viename gale. 
Matyti, buvo neseniai pastaty
tas ir traukė akį. Palydovas man 
išaiškino: “Tai mūsų neseniai

A. Kačanausko, Daina apie sesy
tę — J. Tallat-Kelpšos ir Baltija 
— J. Bertulio. Apie šių dainų iš
pildymą galima būtų pasakyti 
tik tiek, jog jos mūsų lietuviškai 
publikai buvo arčiausiai prie šir
dies, bet anaip tol ne stipriausios 
dainininkės repertuare. Tai su
prantama.. Juk dainininkei nebu
vo per daug progos nei jų Studi
juoti, nei kur dainuoti. Bet svar
biausia, kad čia dainininkė pasi
reiškė ir dikciniai silpniausiai. 
Linkėtina dainininkei atkreipti į 
tai ypatingą dėmesį. Būtų liūd
na, jei ir ši dainininkė, kuri turi 
tiek, daug žadančių ateičiai dai
nininkės davinių, pasektų buvu
sių mūsų primadonų pavyzdžiu 
dainuoti lietuviškai svetimu ak
centu.

Pabaigai dainininkė padainavo 
Cavatina iš op. “Perlų ieškotojai” 
ir L’altra notte iš “Mefistofelio”. 
Čia dainininkei pavyko žymiai 
geriau, nei pirmosios dalies ari
jos.

Kalbant apie dainininkės bal- 
' są, rėkia pripažinti, kad ji turi 

puikią balsinę medžiagą, platų 
diapozoną ir protarpiais malonų 
tembrą. Smulkų vibrato pasitai
kantį kaikurios gaidose, reikėtų 
laikyti vaisiu netaisyklingo kvė
pavimo, kurio dainininkei nė
ra pavykę visiškai apvaldyti. 
Augštos gaidos skamba tikrai ir 
maloniai, jeigu dainininkė ne
spaudžia. Forsavimas įduoda 
aštrų atspalvi, kurio dainininkei 
reikėtų vengti. Dar pasigendama 
lygumo ir tikslesnio frazavimo.

Dainininkė yra gerame kelyje 
ir linkėtina, jog ji neužmestų 
dainavimo ir eitų užsibrėžtu ke
liu Duomenys yra puikūs, muzi
kali ir įgavusi patyrimo bus gera 
dainų interpretatorė - meninin
kė, ko jai ir linkime.

Lietuvių beletristikos anto
logijai pasirodžius

Neseniai įvykęs lietuvių stu
dentų suvažiavimas Niujorke 
aiškiai parodė, kaip mūsų augš- 
tojo mokslo siekiąs jaunimas 
kad ir svetimame krašte ir sve
timose aplinkybėse, tebėra karš 
tai prisirišęs prie lietuvybės. Su
važiavime tebuvo atstovauta gal 
tik kelintoji to jaunimo dalis, bet 
tie, kurie atstovavo, be abejo 
kalbėjo pasilikusiųjų įgalioti.

Bet i gyvenmą besiveržian
čiam jaunimui, tėvynę prieš ke 
lioliką jau metų tik su nedide
liais jos atsiminimais palikus, 
lietuvybę išlaikyti kur kas sun
kiau, kaip vyresniesiems, kurie j 
ta tėvynę ir savo šaknimis tebėra 
giliau įaugę ir ne taip lengvai pa 
siddoda gyvenimo aplinkybių 
kad ir kaip jos nepalankios bū
tų, palenkiami.

Čia svarbu ne tik tai, kad lie
tuviškasis jaunimas dabar, pa- 
-ių gyvenimo aplinkybių verčia
mas, daugiausia imasi praktinių 
mokslų studijų, bet ir tai, kad li
tuanistinių studijų šaltiniai jam 
’ieka tolydžio vis mažiau bepri
einami. Nes kiek gi, sakysim, 
Amerikoj teturim universitetų, 
kuriuose būtų dėstoma litunisti- 
ka? Jų tėra vos vienas kitas, bet 
ir juos lankančių mūsų studentų 
skaičius yra pernelyg mažas dėl 
įvairių priežasčių, kurių bene 
svarbiausia ta, kad lituanistika 
niekad nebegali būti imama pa
grindiniu dalyku, o dėl vieno ša
lutinio dalyko jo ir visai atsisa
koma ir bandoma savo kalbos ir 
literatūros spragą išlyginti ki
tais būdais ir kitom priemonėm.

Bet čia pat kyla klausimas, ar 
tuo būdu bus laimėta. siekiamų 
rezultatų. Nekalbame apie tuos, 
kuriems savoji kalba ir litera
tūra turėtų būti pagrindiniu da
lyku, kuo ji čia gal labai retam 
kam ar iš viso ir niekam nebus, 
bet negalim užmiršti bendrojo 
lituanistinio išsilavinimo, kaip 
pagrindinės kiekvieno lietuvio, 
einančio ar išėjusio mokslą, sąly
gos. Laimingesni tie, kuriems 
dar kad ir tremty pavyko išeiti 
gimnazijos kursą su lietuvių kal
bos ir literatūros žiniomis.. Tų 
karta jau ir čia augštąjį mokslą 
baigia, šeštadieninės mokyklos 
jau tik iš dalies beatstos anas 
žinias, kurias dar teikė, palygin
ti, pakankamo pajėgumo dėsty
tojai. Bet ir Šeštadienines mo- 

- kyklas lankančių skaičius .gali 
Vyt. Sirvydas imti tolydžio mažėti. x

krikščionybės siekimui — gal ne 
nuodėmė.

Toynbee toje savo veikalo vie
toje kalba apie taip vadinamą 
žmonijos istorijoje pastebimą 
“eterelizacijos” (“sudvasėjimo”) 
veiklą, kada mirštanti civilizaci
ja parūpina gimstančiai Bažny
čiai žemiškų vardų sudvasinti.

Pavyzdžiui, žodžių “klierikas, 
klerikalas” kilmė yra senovės 
graikų pagonų žodis “kleros”, 
kuris tada reiškė, “dalią” arb? 
“kraitį”. Tuo žodžiu būdavo va
dinama paveldėtojo dalis iš mi
rusiojo turtų, arba kariškiams 
duotoji dalis užkariautos žemės 
(taip žodį vartojo spartėnai).

įrengtas grūdų elevatorius (san- Krikščionys šitą, “lobį” žymintį, 
dėlis). Mes juo didžiuojamės, bet žodį “sudvasino” ir “kietu ’ 
kaimiečiai, kurie Šia upės puse į dino tuos, kurie buvo ypatingai 
turgų miestan važiuoja, jį gar- - —i_.-_._-
bina įdomiu sumetimu. Neturė
dami reikalo anon pusėn persi
kelti ir pastatą iš arti pažinti, 
jiems šis pagal moderniškiausią 
amerikiečių planą .pastatytas 
elevatorius išrodo, tartum, nau
ja mūro bažnyčia, nes, girdi, ku
riam kitam tikslui būtų tokie 
mūrai statomi, jei ne Dievą mal
domis garbinti? Todėl jie sandė
lį vadiną Šv. Levatoriaus baž
nyčia.”

Matyti, kada jie ko paklausė, 
kuo šie mūrai vardu, jiems atsa
kyta “elevatorius”. Lietuvių kal
ba geriausiai išlaikė senąsias 
indo-europėnų kalbų savybes ir 
galūnė “jus” skamba kaip pas 
poetą Homerą vardai ir puikiai 
tinka naujos bažnyčios patronui. 
Galima net sakyti, nerasime ki
to šventojo, kuriam vardas taip 
tiktų, nes ar tai ne šventojo pa
reiga paduoti ranką augštyn į 
dangų norinčiom keltis (elevuo- 
tis”) sieloms? Todėl iš moder
ninės ekonomijos pastato vardo 

■ pasidaryti šventąjį tradiciniam

” va-

Motiejus Gustaitis kovoje už seinijos laisvę
Gruodžio 23 d., šiais metais, 

sueis 30 metų kai mirė kunigas 
poetas, pedagogas, humanistas ir 
eruditas Motiejus Gustaitis.

Neseniai Niujorke gauta bi
bliografinė retenybė —: “Motie
jaus Gustaičio raštai”. Šis, bro
lių Miko ir Kazio Gustaičių, o 
ypač Antaninos Gustaitytės ir 
jos vyro Petro Šalčiaus pastan
gomis, 1940 metais pasirodęs 
“Sakalo” bendrovės leidinys, 
buvo stalinistų agentų bematant 
sunaikintas dar prieš spėjant "jį 
išsiuntinėti knygynams. Išliko 
pasauly vienintelė kopija.

Knygos įvadą parašė V. My
kolaitis. Raštuos sutalpinti visi 
Gustaičio religinio, filosofinio, 
visuomeninio, patriotinio turinio 
eilėraščiai.

Politiką M. Gustaitis smerkė:
"Ačiū Tau, Viešpatie, jogei 

apsaugojai
Mano gyvenimą ir jnuo politikos..."
Nei vienas mūsų poetas tur

būt tiek nesisielojo dėl lietuvių 
partinio susiskaldymo, vienybės 
stokos ir lenkų šlėktų daromų 
skriaudų.

"...Tai kerštas, pavydas, nesandoros 
aistra

Pagavo mūs šalį audringais 
verpetais;

Tai partijos — srovės kamuojasi 
kaujas —

Ne ginklais iŠ plieno, bet žodžio 
vylyčio.

Užmiršome besą piliečiai tėvynės, 
Kuriai virš galvos kalavijas 

tebkabo; ■ .
Užmiršome priešus, galandančius 

kardą,
Pietuos, vakaruos ir čia pat mūsų 

tarpe."
Laisvės temą Gustaitis tipiškai 

apeiliavo himne “Laisvė”:
"Pakilkite tautos ir kartos;
Pavefdėkit Laisvės turtus, 
O būsit galingos ir vertos 
Atkelti sau Laimės vartus! 
...Mės žmonės, mes lygūs, mes 

broliai
Akyvaizdoj žemės dangaus!
Kur eisim, ką veiksim, nuo šiolei 
Mūs darbus Liuosybės dangaus." 
Laisve jis bene bus susižavėjęs 

vizito Amerikoj metu, kur lan
kėsi prieš pat 1914 m. rinkdamas 
aukas šalpai ir švietimui. Eilė
rašty “New Yorko Laisvės Sta
tulai” rašė:

"Sudiev liuosybės Pranokėjo 
Liuosybės paremtos dora, 
Bei išminties šviesa tikra. 
Kaip jure ta gili idėja.
Daugiau tavęs gal nebregėsiu, 
Bet įkvėpta dangaus dvasia 
Ilgai stovės akyse

. Po vėliavos kitos pavėsiu.
Kaip paukštis laisvos čia skrajojau

Brangiai motinai Lietuvoje mirus,
mielą JURGĮ R A C į 

nuoširdžiai užjaučiame

Elena ir Pranas Žuliai.

Rašo ALMUS

JURGI RACI ir MARIJĄ RAČYTĘ,

jų mylimai mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžiai už

jaučiame
J. J. Stanaičiai.

O ten, Rusijoj, gal tuojaus 
Apyskaitos jausmų paklaus 
Ar ne i "motto" ką giedojau. . . 
...Geriaus mums jungą nešti seną, 
Kad laisvės šviečia kibirkštis, 
Negu išvien eit su jumis 
Keliais Čingišo Tamerlano 
Sudie liuosybės pranokėja! 
Kaip, liūdna paskutinį kart 
Šį savo laisvės žodį tart. . .
Tačiau, sudie, tautų globėja."
Ypatingai griežtai Motiejus 

Gustaitis smerkė Želigovskio 
aferą ir taip vadinamą kompro
misinę Curzono liniją, kuri at
skyrė jo ir “Žiburio” gimnazijos 
gyventus Seinus nuo Lietuvos. 
(Ši linija Stalino buvo pasiūly
ta Potsdamo konferencijoj 1945 
m., priimta laikinai vakariečių 
ir taip Dzūkijos dalis toliau pa
siliko svetimos valstybės rė
muos.).. M. Gustaitis skaudžiai 
pergyveno šią skriaudą ir išreiš
kė tai bent keliuose eilėraščiuo
se: ■■

"...Nors atsiminimų dangų niaukia
— Rūsti likimo kaukė, .

Nors tieka sluoksnių jau apkrovė 
Seinus ir tą vietovę/
Man tebeskamba dar ausyse 
Laukinis lenkų plūdesys: 
"Rzuc' bombę — księža tu 

mieszkają!"
Ir veik kulka piktąja <
Langai ir sienos sudejavo. 
Tuoj vadas surikiavo — 
Ir penkiasdešimt šautuvų 
Sužiuro linkui mūs namų. 
O ten našlaičių begyventa. 
Nors priešui nieko šventa. .." 
Britų valstybininkui Curzo- 

nui, kurio komisija nustatė Len
kijos rytinę sieną, kuri ją turėjo 
skirti ir nuo Lietuvos, atskirda
ma nuo tėvynės Seinus, Punską, 
Motiejus Gustaitis paskyrė spe
cialų eilėraštį:

"Mes nematėm tavo veido —
Įsivdizdinam ana: 
kada saulė nusileido 
Krito žemei tamsuma. 
Tavo veidas, kaip naktis, 
Temdo mūs sritis."
Dzūkijai, kurią demarkacijos 

linija taip pat palietė, M. Gus
taitis šitaip kalbėjo:

Myliu tave Dzūkija!
Tu Lietuvai esi
Per savo kalavijų
Auka tautos narsi.
Dabartės ir senovėj 
Tikra šalies tvirtovė. . . 
Kad govėdos mozūrų 
Naikino getyingius. 
Tu gyvu stojus mūru, 
Jų otrėmei žygius 
Ir sovo kraujo kaina 
Sukūrei laisvės dainę. 
O tu, baisus Kurzone, 
Kursai subiourotas 
| poniškę malonę 
Mums ištiesi rankas 
Kardu atkirst Seiniję 
Barbariškai vergijai. 
Sakyk, kai rėžei sienę 
Be sęžinės aklai 
Sakyk, ar tu tę 
Sau jsivaizdinai

* Kiek ašarų, kiek 
Plūs iš to buožo 
Gustaičio kerštas 

rykštė:
"Atkeršyt? Ne, nenoriu 
Kordu kovoti nepodoriu! 
Noboust žmogėdrų norių gouję 

Nubausti žodžių rykšte 
Skerdynę šiųmet ir pernykštę 

Kapčiamiesty ir Kučiūnuos, 
Sventjonėj, Liubave, Lėpliūnuos .

Neišskaičiuoti vietų, ' 
Kur kraujas nekaltai pralietas.

Į tę lietuvių kraują 
Pavilgęs plieno plunksnų nouję. 

Pradėsiu nuo Kurzono, — 
Ne vietos vardo,' tik šeitono,

dienę

kraujo 
noujo?

žodinė

Neteisingiousio brito, 
Kurs šitą sieną mums užrito 

Pavesdamas Smalėnus, 
Seinus ir Punską, net Varėnus 

Plėšriųjų lenkų ilčiai. 
Už tai ateikit jūs, bevilčiai 

Ateikit ašaroti 
Anam Kurzonui padėkoti. 

O motina lietuve, 
Už savo sūnus, kur jau žuvę 

PasemkL kraujo kaušą 
Ir pavaišinki tą padaužą, . 

Vis vien ar gyvas alksta, 
Ar pragare ištroškęs alpsta." 
Nei vienas lietuvių poetas, 

rods, taip nepergyveno lenkų 
tuometinio siautėjimo lietuvių 
krašte. Gustaitis, paprastai .šal
tas ir susivaldąs, švelnios sielos, 
prisiminęs Seinus tiesiog verda. 
Jį užgavo lietuvių išskaičiavi
mai:

"Stebėkitės būsimos kartos! 
Štai trisdešimt šešios mokyklos 
Be kaltės, be teismo užgniaužtos! 
Tas smūgis turėtų uždegti 
Kiekvieną pilietinę širdį; 
Uždegti ne keršto ugnim, 
Nes įgimta priešui žalingai 
Naudoti kaimyno silpnybė; 
Stebėkitės, kaip surambėję, 
Kaip teisių, garbės neatjaučiam"...

i Gustaitis pyktinosi, kad jo su- 
! pratimu tuometinė lietuvių vy
riausybė ir visuomenė buvo lin
kusios vardan Vilniaus atiduoti 
lenkams Seinus, kaip kad britas 

iCurzonas siūlė —- 
Į Tokia nedorybė turėtų 
I lt gaisras, sukelt visą tautą
i Turėtų po miestus ir kaimus

Banguoti užuojauta skriaudai: 
Mokytojams teikti paguodos, 
Vaikeliams šviesos pagaminti 
Ir tėvišką širdį parodyt 
Užgrobtai vargstančiai šaliai. 
Lengviau ten kentėtojams būtų 
Pakelti kančios kalavijas, 
Totai būt galinga tvirtovė 
Nelygioj kovoj atsispirti.
Tokia nedorybė turėtų 
Viešai ir visur pasmerkta būti 
Kad kurčias išgirstų, kad aklas 
Išvystų ta pragaro darbą. 
Tuomet ir pasaulis mus gerbtų 
Ir priešas grožiai nusHęnktų. 
Deja, mes be valios, be žado 
Be pasiryžimo tauta!
Kam niaukdinti veltui dangus 
M-lotais skundų debesiais. 
Negirdime patys savęs, 
Kaip gali dangus išklausyt. 
Pripratome žvengiančius pančius 
Laikti apyrankėmis, 
Kas gali išdrįst juos numauti 
Va protėviai narsūs, ne taip jūs 
Kariavot už laisvę ir garbę!

t Nesilenkėt nei chanui, nei carui, 
Graudenote vokiečius, lenkus; 
O nūdien tarpusavio kovos 
ir partijų rietenos ginčai 
Mums rūpi labiau už tėvynę. . / 
Būdinga, kaip ši Gustaičio 

sielvarto poezija tinka ir nū
dien. ..

Poeto intuicija Gustaitis pra
našavo:

"...Ko negoli kolovijas 
Anė kumštis kruvina, 
Tai privalom mes, draugai, 
Nugalėti su knyga: 
Tik pastangomis šviesūnijos 
Grįš mums Vilnius ir Seinai!"

pasišventę Dievą garbinti — ku
nigus, reiškia, vyrus, kurie buvo 
Dievo “lobis”.

Imkime žodį “liturgija”. Penki 
šimtai metų prieš Kristaus gimi
mą senovės graikai pagonys 
Atėnuose šiuo žodžiu vadino tam 
tikrą viešą patarnavimą, kuris’ 
buvo, tartum, lažas, ar baudžia
va, kurią piliečiai “savanoriai” 
apsidėdavo valstybės labui. Aiš
ku, savanoriškumo būta mažo. 
Pirmieji krikščionys šį žodį “su
dvasino” ir juo pradėjo vadinti 
vis tiksliau ir tiksliau apipavi
dalinamas maldas bei apeigas sa
vo suėjimuose. Kaip mūsų kai
miečiai atlikdavo baudžiavą, 
taip tie krikščionys atlikdavo 
Dievo garbei “liturgiją.”

Gal retas lietuvis žino, kad 
tarp žodžių “organas” (organi
zacija) ir “vargonai” esama labai 
artimo ryšio. Jie, galima sakyti, 
vienos kilmės. Pas graikų filoso
fą Aristotelį “organon” .reiškė 
“įrankį”, ypač proto įrankį gam
tai tirti. Žodis atatiko lotynų 
“instrumentum” — žymų mūsų 
posakyje “muzikos instrumen
tas”. Tokiu būdu, mes tą patį 
graikų žodį pasiėmėm ir “orga
nui” ir “vargonų” prasmei. Var
gonai tai įrankis Dievą garbinti.

Kauno elevatoriaus pavyzdį 
prof. Toynbee pavartojo parody
ti, kad ir mūsų dienose visai ne
kaltai žmonės žemišką dalyką 
“sudvasina”. Būtų įdomu, tačiau, 
patirti, ar kas nors iš to meto 
kauniškių tokį dalyką prisirriena, 
ar jis ištikrųių nutiko? (Juokais 
tada daug kas elevatorių taip | 
vadino, nes ištolo jis atrodė pa
statu su bokštu. O kas gi be baž- 
nyios turi bokštą?! Red.).

Inž. VYTAUTUI BALSIUI, jo motinai

gilią užuojautą reiškia

KEIČIANT ADRESUS 
skaitytojai prašomi rašyti pilną 
savo vardą ir seną adresą, kad 
būtų išvengiama nesusipratimų 
su kitais tos pačios pavardės as
menimis. Taip pat prašome pa
rašyti pilną vardą ir adresą siun
čiant prenumeratos mokestį.

“TŽ” Administracija

Taip palengva susiduriame su 
rimta lėto nutautimo problema: 
savos kalbos ir literatūros žinių 
stoka tam bus pirmasis įrody
mas. Kasdieninės kalbos ratas 
ima vis siaurėti, vis labiau ima 
stigti padoresnių išsireiškimo 
priemonių, kurios sukauptos ne 
kur kitur, kaip mūsų raštijos lo-' 
byne. Tad laikymasis literatū
ros versmių, artinimasis į jas, kol 
'.aikas, kol jos prieinamos, yra 
viena pagrindinių lietuvybės iš
laikymo sąlygų jaunime.

Ne tik ambicingam, bet ir šiaip 
padoriam lietuviui studentui nė
ra didelė garbė prisipažinti ne
skaičius Žemaitės, Pietario, Ku
dirkos, Lazdynų Pelėdos, Šatri
jos Raganos, Vaižganto, Vienuo
lio, Krėvės, Biliūno, .Šeiniaus, 
Savickio, Putino, taigi bent tų 
mūsų pagrindinių klasikų, kurių 
pažinimas buvo pats pagrindinis 
lietuviškosios mokyklos uždavi
nys.

Be abejo, minėtiem autoriam 
oerskaityti reikia ilgo laiko, il
gesnių metų studijų. O naujojo 
gyvenimo aplinkybės tam ir ma
žiau laiko skiria. Tad lieka tam 
tikra prasme užakinis lituanisti
nių studijų būdas. Koncentruo
tai bent pati svarbiausioji pa
tiekta medžiaga jau gali nemaža 
vaisių atnešti.

Tam reikalui kaip tik pasirodė 
gana vertingas leidinys, Lietuvių 
beletrstikos antologija, redaguo
ta Bern. Brazdžionio, kur kaip 
tik sudėta tartum kokioj san
traukoj visa tai, kas iš mūsų li
teratūros reikalinga žinoti kiek
vienam jaunam lietuviui. Knygą 
išleido Lietuviškosios Knygos 
Klubas Čikagoj, ir į ją sudėta net 
50 mūsų rašytojų, pradedant Si- 
manu Daukantu ir baigiant Ma
rija Aukštaite. Tai pirmoji tos 
antologijos dalis, apimanti per
eitam šimtmety gimusius rašyto
jus; į antrąją dalį įeis visi 
šiame šimtmety gimusieji.

Ši antologija, pirmoji tos 
sies ir dargi ne Lietuvoje, 
tremty išleista, kaip įžangoj 
koma, yra “spalvotos prozos 
puokštė, parodanti Lietuvą jau
nimui, užaugusiam ir išsimoksli
nusiam ne Lietuvoj”. Šią antalo- 
giją skaitant prisimena mūsų 

-poeto, prancūziškai rašiusio Mi
lašiaus žodžiai apie lietuviškąjį 
pavasarį: “Ateik, aš noriu tave 
oarodyti savo broliams ir sesėms 
iš pietų šalies. Ateik, sese, štai 
mano šalis; štai mano meilė pasi-' 
ouošusi spalvomis”.

Didžiulėj 600 puslapių knygoj 
mūsų jaunimas ras visa, ko jam 
reikia iš lietuvių literatūros, kaip 
minėta pradedant senuoju Dau
kantu, kurio istorinių raštų sti
lius toks maloniai beletristiškas, 
jog tokį jo Būdą miela skaityti, 
kaip ir kokį romaną. Jau vien tas 
veikalas ugdo jaunimo lietuvių 
kalbos meilę ir lietuviško cha
rakterio taurumą. Tiesa, čia tu
rim kaikurių didžiųjų veikalų 
ištraukas, bet ir to bus gana pri
sipažinti Daukantą ar Valančių 
skaičius, jų stiliumi gėrėjusis. O 
jau kiti dalykai, jaunimui tiesiog 
būtini, eina ištisai, kaip št: Ku- 

matoma kur nors didžiųjų ežerų i dirkos Lietuvos tilto atsiminimai, 
rajone, kur patogiau pasirodys į Lazdynu Pelėdos Stebuklingoji

kiti

ru- 
bet 
sa-

V. ir J. Sližiai.

Kultūros ir knygų pasauly
Moksleivių ateitininkų sąjun

gos visuotin. suvažiavimas įvyks 
gruodžio 28-29 d. Čikagoje Jauni
mo namuose. Tarp kitko bus 
centro valdybos rinkimai, meno 
vakaras ir bendri pietūs.

Tarptautinis Laisvųjų Žurna
listų Federacijos centras Londo
ne kurį laiką buvo apmiręs, nes 
pirmininkas išvyko į JAV. Ten 
neblogai tebeveikė feder. sky
rius. Pirm. Wierzbianski lapkri
čio vidury lankėsi Londone. Ta 
proga feder. veiklą nutarta at
gaivinti ir tam sudarytas 5 as
menų komitetas. Jis numato 1958 
m. gegužės mėn. įvyksiančios 
žurnalistų feder. konferencijos 
proga sušaukti egzilų žurnalistų 
kongresą ir suorganizuoti anti
komunistinių karikatūrų paro
dą. Iš lietuvių į 5 komitetą įėjo 
M. Bajorinas.

Liet Skautų organizacijos 40 
metų sukakties proga ateinančią

vasarą projektuojama suruošti 
Tautinę Stovyklą. Jos vieta nū

Redakcijai prisiųsta
Ateitis, 1957 m., lapkričio Nr. 

9, 193-216 psl.
Turinys: St. Yla — Ateitinin

kų šūkis; kun. V. Bagdonavičius
— Dievo nesudėtingumas; Lap
kričio 23; B. Mituzaitė — Dzin- 
tars; A. Sušinskas — Brangiau
sias šėtono įrankis; A. Kalvelis
— Dideli žmonės ateina; J. Me- 
daičio, N. Narutės ir B. Dabušy- 
tės eil.; A. Vienuoliui iškelia
vus; Piskirtos Nobelio premijos; 
Mirė antroji Lazdynų Pelėda; 
A. Landsbergis — laureatas; gb
— Nuo Daukanto iki Aukštaitės 
ir t.t.

Lietuviškas krepšinis, Lietu
vos pergalėms krepšinyje prisi
minti. Red. Edvardas šulaitis, 
Chicago 1957, Spausdino M.Mor- 
kūno spaustuvė, Chicago. Tiražas 
1.200 egz., 56 psl.

Laiškai Lietuviams, 1957 m. 
gruodžio mėn., vol. VIII, Nr. 11, 
321-352 pšl.

Skautų Aidas, 1957 m. gruo
džio mėn., Nr. 12, 24 psl.

Pelėda, Nr. 4, 1957 m. žiema, 
VIII perėjimo metai, 20 psl.

stovyklauti ir lengviau pasiekti 
JAV ir Kanados vienetams.

Austrai. LB Kultūros ir Švie
timo Taryba svarsto Australijos 
Lietuvių Dienų suruošimo klau
simą. Pageidavimas tokias die
nas suruošti yra jau keletą me
tų, bet vis nesiryžtama.

St. Santvaro eilėraščių rinkti
nę išleis J. Kapočius. Eilėraščius 
atrinko B. Brazdžionis.

S. Miglino knygą “Pavergtoji 
Lietuva” leidžia “Tremties” lei
dykla. Knyga išleidžiama Kalė
dų šventėms.

Australijos Liet. Metraštis bus 
pradėtas spausdinti po naujų 
metų. Sausio mėn. bus atiduoti 
spaustuvei' rankraščiai. Met
raštį redaguoja Jurgis Kalako- 
nis, talkininkaujant red. kolegi
jai.

Rūta. Lee - Kilmonytė vaidina 
naujame filme “Marjore Mornin- 
star”. »

tošelė, Vaižganto Rimai ir Neri
mai, Šatrijos Raganos Irkos tra
gedija, Krėvės Gilšė, Vienuolio 
Užkeiktieji vienuoliai. Vis tai tie 
klasikiniai dalykai, kuriuos šalia 
Pietario Algimanto, Vaižganto 
Pragiedrulių, Krėvės Dainavos 
šalies padavimų ar Iš šiaudinės 
pastogės kiekvienam lietuviui 
moksleiviui bei studentui reikėjo 
būti skaičiusiam.

Biografinės ir bibliografinės 
žinios šalia kiekvieno rašytojo 
kūrinių padės geriau suprasti ir 
patį rašytoją ir jo laiko dvasią. 
Bet visi jie sėmė iš gausaus Lie
tuvos gyvenimo aruodo ir paliko 
net 
toli 
vo 
tad 
mo 
dūlys į šaltą vidų, kad jį nušvies
tų tėvynės Lietuvos jaukia ir 
malonia šilima. A. Tyruolis.

ir tiems, kuriems teks būti 
nuo savo žemės, kalbos, sa- 

krašto papročių. Tesiveržia 
tas palikimas į mūsų jauni- 
širdis, kaip tas saulės spin-

I Z. ORENTIENĖS l

Baleto Studijoje
sudaroma nauja klasė,

į kurią dar priimami nauji mokiniai — berniukai bei 
mergaitės 7-21 m. amžiaus.

Pamokos vyksta Lietuvių Namų salėje antradieniais 
ir trečiadieniais nuo 6-8 vai .vakaro. •

Užsirašyti galima pamokų metu arba pas Studijos 
administratorių VL. EI2INĄ telef. LE. 6-8841.

Studijos administracija.

* / ’
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Nauju, Melu, sutikimas
Įvyksta 1957 m. gruodžio 31 d.

Royal Connaught Hotel* Normandie salėjo.

Pradžia 8 yak yak. Pabaiga 3 vai. ryto. 
GROJA BENNI FERRI ORKESTRAS. 
Veiks bufetas. Įėjimas 3 dol. asmeniui.

Rengia
KLB Hamilton,©! Apylinkės Valdyba.

Kalėdų Eglutė
Vysk. M. Valančiaus vardo 

šeštadieninės pradž. mokyklos, 
Hamiltone, mokiniams ir jos dar 
nelankantiems (nuo 3 metų am
žiaus) Šv. Kalėdų eglutė įvyks 
gruodžio 29 d., sekmadienį, 3.30 
v. p.p. “Aušros Vartų” parapijos 
salėje, Dundurn St. N.

Eglutės metu įvairią ir įdomią 
programą atliks mokyklos moki
niai. Kalėdų senelis atsilankys 
su gausiomis dovanomis vaiku
čiams. Malonūs , tėveliai prašomi 
talkininkauti seneliui paruošiant 
dovanėles vaikučiams su aiškiais 
užrašais, kam jos skiriamos.

Visi tėvai su vaikučiais ir visi 
kiti Hamiltoniečiai kviečiami 
kuo skaitlingiausiai atsilankyti 
į vaikų džiaugsmo šventę — Ka
lėdų eglutės parengimą.

Tėvų komitetas
Liet. gimn. remti būrelių va

dovai maloniai prašomi iki 1958 
m. sausio 15 d. pristatyti XK-jos 
iždininkui St. Bakšiui savo bū
relių rėmėjų vardinį sąrašą, nu
rodant jame aukotojo, pavardę, 
vardą, adresą ir paaukotą per 
1957 m. pinigų sumą. Šios žinios 
reikalingos išrašymui kvitų, ku- 

*rie galios prie asmeninės pajamų 
mokesčio apyskaitos (Income 
Tax Return) .

L. Namų Fondas praėjusią sa-

HAMILTON, Qnt
vaitę susilaukė 4 P.arių gyvenan
čių toliau puo Hamiltono. Po 
$100 paskyrė Šlyžys Kązys, Lui
są Jurkienė ir Gečas Zenius — 
visi iš Brantford, Ont. Taip pat 
NF turėjo garbės susilaukti pir
mojo nario iš kaimyninės St. 
Catharines, Ont., kolonijos — 
Girevičiąus Juozo, kuris,, tuo rei-. 

i kalų pakalbintas v-bos narės M- 
Uikįenės, tuojau išrašė NF $100 
čekį. Iš hamiitoniečių įsirašė Po
vilas Ščegauskas. Jis ir namo ap
šildymui alyvą tuo pat kartu už
sisakė per NF tuo būdu parem- 
damas jį $15.

Visiems naujiems nariams, o 
ypač tautiečiams iš Brantford, 
6ht. ir taip mielam pirmajam 
NF nariui iš St. Catharines, Ont. 

, J. Gįrevičiui gražiausiai dėko
jame.

Iš anksto pasižadėjusių po $100 
įnešė Pakulis Stasys ir Peldžius 
'Vytautas, abu iš Paris, Ont., Ja
cobs - Jakubauskas Pijus iš 
Brantford, Ont. ir hamiitonietė 
mūsų liet, jaunimo auklėtoja 
mokyt. A. Grajsuskaitė.. Lietu
viškas ačiū.

Visus Hamiltono lietuvius 
sveikiname sų šv. Kalėdomis 
ir Naujųjų Metų proga tin-

Apylinkės visuotinis susirinki
mas buvo sušauktas gruodžio 10 
d. Su širdgėla tenka konstatuo
ti kaip mūsiškė visuomenė ne
jautri valdybos prašymams ir 
raginimams. Tiems žmonėms, 
kurie visus metus užkrautą naš
tą kantriai vilko nesulaukdami 
užuojautos ir paramos šiandieną 
bebaigiant darbą dar tėkštelėįa- 
ma į veidą tokiu dideliu nejaut
rumu. Iy veltui Hamiltono lie
tuvių kolonija didžiuojasi, kad 
daug padaro ir nuveikia, veltui 
tos pagyros Hamiltono visuome
nės adresu. Atimkime tuos kelio
lika pasišventėlių, kurie visas jė
gas įtempę stengiasi išnešti Ha
miltono vėliavą kuo augščiau iš
kėlę, atimkime tas darbo peles, 
kurie visuomenės labui aukoja 
savo liuoslaikio valandas ir tas 
didybės ir pirmavimo mitas bus 
išnykęs kaip dūmas. Nebus na
rių į valdybas, nebus kas plati
na knygas ir laikraščius, nebus 
ir tų tyliųjų talkininkų, kurie 
vaikščiodami po grįčias renka 
grašius nešdami į krūvą visiems 
fondams ir fondeliams. O po to 
kai darbas atliktas, kai rezulta
tai jau rėžia visiems akis neži
nantieji stebisi: kaip tas Hamil
tonas tą padaro? Tai ne visų nuo
pelnas. Ir vieną kartą būtų ge
rai, kad kas iškeltų spaudoje tuos

Sk. St
I kelįoliką pasišventėlių, kurie dir 
.ba ne vienoje, bet keliose valdy-

bose, kurie prenumeruoja ne 
vieną' bet kelioliką laikraščių, 
kurie perka visas išeinančias 
knygas, deda jau eilę metų savo 
skatiką gimnazijoms remti bū
reliuose, kurie bėga po namus 
rinkdami aukas arba maldauda
mi desėtkus kartų dėtis prie Lie
tuvių Namų įsigijimo, kurie pa
stoviai kas savaitę duoda žinias 
iš mūsų kolonijos gyvenimo laik
raščiuose nesulaukdami nei pa
dėkos nei įvertinimo. Prieš kele
tą metų vienam laikraštyje K. 
Zadlauskas rašė, kad atėmus iš 
Hamiltono keletą asmenų jo vi
sas organizacinis judėjimo ra
tas sustotų ir nebejudėtų ir rei
kią tuos asmenis laiku prisimin
ti ir tinkamai įvertinti. Praslin
kus keletai metų, mes tebemato- 
me valdybose tuos pačius žmo
nes, niekas neateina pavaduoti 
ar pakeisti ir niekas nenori jų 
gaunamų laurų vainikų užsidėti 
sau ant galvos. Visi tik purtosi 
jei tik kokios pareigos pasiūlo
mos, visi tik bėga šalin, jeigu pa
mato, kad bus kokiam darbui 
prašomas, susirinkimuose paro
dijos vyksta kaį į paprasčiausią 
komisiją iš pasiūlytų bent 20 
kandidatų vos pora sutinka pa
dirbėti bendram kolonijos labui.

Po tokios neįdomios įžangos 
tenka grįžti prie pačio susirinka 
mo, kuris pradėtas visa valanda 
vėliau, nes šauktam laikui nebu
vo kvorumo. Iš 289 asmenų, su
mokėjusiu solidarumo mokestį, 
dalyvavo vos 48 asmenys. Susi
rinkimą atidarė y aid. pirm. inž. 
A. Jazbutis pasiūlydamas išrink
ti į darbo prezidiumą pirm. E. 
Sudiką ir sekr. J. Pleinį. Daly
vavusieji tam pritarė.

Praeito susirinkimo protoko
las buvo priimtas be pataisų. 
Apylinkės v-bos darbo praneši
mą padarė pirm. inž. A. Jazbu
tis suminėdamas atliktus dar
bus. Padaryti 8 valdybos posė
džiai, dalyvauta Krąšto Valdy
bos ir pirmininkų suvažiavime, 
KLB Krašto Tarybos sesijoj, su
rengtas Motinos dienos minėji
mas, Birželio trėmimų demonst
racija ir minėjimas kartu su lat
viais ir estais, surengta Kariuo
menės šventės minėjimas, atsto
vauta bendruomenė Council of

Visus Hamiltono lietuvius ir lietuvius kitur
Kalėdų švenčių ir Naujų 1958 Metų proga sveikina

K R ON A ST- V AE E VICIU S
LIMITED

*THE CENTRE OF REAL ESTATE
DABAR 100% LIETUVIŲ NUOSAVYBĖ

3 strateginiai išdėstytos įstaigos:
CENTRINĖ: 366 Main St. E.

SKYRIAI: 1410 Main St. E. (cor. Kenilworth) 
“The Centre” (The Hamiton’s Greater Shopping Centre)

45 patyrę pardavėja t

Lietuviai! Visus sąvo nekilnojamo turto
pirkimo bei pardavimo reika

lus su pasitikėjimu paveskite mūsų lietuviškai įstaigai, kuri 
Real Estate pardavimo srityje atsiekė rekordinius rezultatus 
ir išaugusi į DIDŽIAUSIĄ ĮSTAIGĄ Hamiltono mieste. Šis 
pastatė lietuvius prekybininkus į pirmaujančią vietą, kurią 
mes tvirtai išlaikėm per pastaruosius 2 metus. Mūsų pasise
kimas paremtas darbStumu ir greitu bei sąžiningu patarna- 
vijnų. Finansavimas, morgičiai, paskolos įmok ėjimui etc. 
yrą mūsų specialybė. Neieškokite “ekspertų” kitur, mūsų 
lietuviai atstovai, yra pakankamai patyrę ir užima garbingą 
vįetą tarpe pirmaujančių mieste pardavėjų.Balys KRONAS Juozas VALEVIČIUS

LIETUVIAI, norintieji atsikelti į Hamiltoną, rašykite mums ir męs suteiksime jums pageidaujamas informacijas bei 
pagalbą nekilnojamo turto Įsigijunui. Sekite mūsų televizijęs, radio bei vietinės spaudos “Hamilton Spectator” skel
bimus.

Mūsų atstovai lietuviai

p. Stela PANAVIENĖ 
tel. JA. 8-8491

p. Vladas ANTANAITIS 
jst. tel, JA. 8-8491

p. Antanas ZARANKA 
tel LL 9-3572

18 TELEFONO 

linijų I mūsų 
CENTRINES

Nantu;
Hamilton Real 
Estate Board

& Co-op Group

3 ĮSTAIGOS 
HAMILTONE

Nariai:
Ontario and Canadian 

Associations of 
Real Estate 

Boards

• p. Leonas GASIŪNAS 
tel. LL 9-1341

p. Janas MIKELĖNAS 
Ml. JA. 8-8491

p. Vladas PANAVAS 
tel JA. 8-8491

PRIEŠ PERKANT AR PARDUODANT NAMUS, BIZNI, FARMĄ —'PASITARKITE SU MUMIS. SKAMBINKITE 
MŪSŲ ATSTOVAMS NURODYTAIS TELEFONAIS.

Friendship posėdžiuose. Tą atli
ko labai vykusiai vald. narys K. 
Žukauskas; kreiptas didelis dė
mesys į propagandą kanadiečių 
tarpe: bandyta skverbtis į ang
lų spaudą nors tas labai sunkiai 
vyko, žymiai geriau tas pavyko 
su televizijos ir radio stotimis, 
kur per asmeniškus kontaktus 
keliomis progomis pavyko lietu
vių ir Lietuvos vardą pagarsinti. 
Užsakytos kelios naujos knygos 
miesto bibliotekai liečiančios 
Lietuvą, be to, užprenumeruotas 
“Lituanus” ir “Lietuvių Dienos” 
bibliotekai, Mac Master Uni
versity ir radio komentatorei 
Mrs. E. Hyder. Rašyti laiškai par 
lamentarams dėl Lietuvos pa
vergimo bylos iškėlimo ir dau
gelis smulkesnių darbų, kurie 
gal būt ir nematomi visuomenei, 
bet valdybai ėmė laiką ir naudo
jo energiją ką nors pasiekti, arba 
suplanuoti. Kaip pavyzdžiui at
liktas solidarumo mokesčio rin
kimas, kuriame dalyvavo visi 
septyni valdybos nariai ir šeši 
talkininkai, kurie iki šiam laikui 
surinko $578. Čia reikėjo paau
koti dešimtis valandų bevaikš
čiojant po namus berenkant šį 
mokestį.

Tautos Fondo, skyriaus prane- 
,šimą padarė pirm. Jonas Mikšys, 
pažymėdamas, kad šiais metais 
ypatingai daug daryta parengi
mų. Jų buvo 7. Iš tų parengimų 
gauta gryno pelno $1.154,73. Už 
parduotas knygas gauta $75,38 
(knygų dar turima virš $300 ver
tės). Aukų rinkimo vajus davė 
$541,90. Viso per šiuos metus tu
rėta pajamų $2.306,94, išlaidų 
$732 (stambiausią sumą sudarė 
pasiųsti ientrui $600). Dabar ka
soje yra .$1.574,94. Numatoma 
dar šiais metais pasiųsti centrui 
apie $700.

Šalpos Fondo komiteto prane
šimą padarė Kazys Mikšys, pa
duodamas kaikurias skaitlines. 
Pajamų turėta $671,01. Išlaidos 
sušelpti vietoje reikalingi para
mos ir išsiųsta į Vokietiją 299,08 
dol. Kasoje yra $371,93. Dabar 
vykdoma Šalpos Fondo rinklia
va. Jau surinkta virš $500. Ti
kimasi surinkti apie $700.

Vasario 16 gimn. Remti Ko
misijos pranešimą padarė pirm. 
Jonas Mikšys, pažymėdamas, 
kad ši komisija patarnauja ir Sa
leziečių gimnazijai persiųsdama 
aukas. Šiais metais iš rėmėjų bū
relių narių surinkta $1.568,92 ir 
išsiųsta $1.239,51. Kasoje dabar 
yra $329,41, paskutinių trijų mė
nesių įnašai, kurie bus netrukus 
persiųsti, nes su gimnazija susi-' 
tarta atsiskaityti kas trys mėne
siai. Šiuo metu veikia 6 būreliai 
Vasario 16 gimn. remti. Kažkurie 
būreliai jau yra nebepilni todėl 
reikalingi rėmėjų papildymo, tad 
prašomi nauji nariai jsijungti į 
būrelius. I. Varno vadovaujamas 
būrelis, kuris komisijai tiesiogi
niai nepriklausė paskutiniu lai
ku iširo ir savo funkcijų nebeat- 
lieka. šį būrelį sudarė 7 nariai.

Revizijos komisijos aktus per
skaitė K. Stanaitis. Visuose ben
druomenės padaliniuose rasta 
gera tvarka, knygos vedamos 
tvarkingai ir piniginiai reikalai 
teisingai vedami, tiktai rasti keli 
formaliniai netikslumai apylin
kės valdyboje ir valdyba Įparei
gota tuos dalykus formališkai su
tvarkyti.

Po pranešimų diskusijose ypa
tingų klausimų neiškilo. Tačiau 
buvo užsiminta, kad per didelės 
pinigu sumos laikomos bankuo
se jų nesiunčiant į paskirties vie
tas. Buvo pasiūlyta, kad likusios 
Tautos Fondo knygos būtų pa
dovanotos šeštadięninei mokyk
lai. Bendruomenės išleista prieš 
tris metus knyga Hamiltono Lie
tuviai vėl su kartumu prisimin
ta, visiškai pamirštant, kad pra
ėjus dar keleriems metams bus 
tai istorinis dalykas iš Hamilto
no lietuvių veiklos ir ji ateityje 
gal bus vienintelis pėdsakas to 
nedėkingo organizacinio darbo.

Apylinkės Valdyba atsistaty
dino. Nuspręsta rinkimus pra
vesti vėliau lapeliais kaip buvo 
daryta ankstyvesniais metais. Po 
ilgų atsisakinėjimų ir atsikalbė- 
jimų vos ne vos sulipdyta Rin
kiminė komisija, kurion įėjo J. 
Krištolaitis, P. Enskaitis, J. Ba
joraitis, p. Boguslauskienė, p. 
Stonkienė.'

Klausimuose ir sumanymuose 
niekas nebandė kelti naujų klau
simų, nebuvo pasiūlymų nei su- j 
gestijų ateičiai, taip susirinki
mas baigėsi tyliai ir apatiškai. 
Nors buvo rodoma filmą po su
sirinkimo norint patraukti dau
giau visuomenę, bet išlaidos ne
pateisino vilčių ir dalyvavo pats 
mažiausias skaičius.

Solidarumo mokesčio rinki
mas, galima skaityti baigtas, 
nors keletas rinkėjų atsiskaitę 
su kasininku pasiliko knygutes, 
norėdami dar praleistus aplan
kyti. Rezultatai labai gražūs, j 
Pirmą kartą Hamiltone tokia žy- I 
mi suma solidarumo mokesčio Į 
surinkta. Iki gruodžio 8 d. paski- I 
ri rinkėjai surinko šias sumas: « 
M. Jazbutienė $103, inž. A. Jaz- į 
būtis $100, St. Dalius $70, V. I 
Stabingis $51, P. Kažemėkas $50, j 
St. Juozapavičius $40, P. Lese- |

EDITH HYDER 

VISIEMS BIČIULIAMS LIETUVIAMS SIUNČIA 
SV. KALĖDŲ U* NAUJŲJŲ METŲ SVEIKINIMUS. 
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Didžioji Viltis žmonijai gimė prieš 2000 metų — pirmose Kal- 
lėdose, kai Kristus atėjo į šią žemę. Jis atėjo išlaisvinti žmoni jų, visus 
krikščionis bei ^ikinčiyosius. Ir tai turėtų vėl gržti į pasaulį.

1957 metai baigiasi ir Naujieji Metai ateina mums, kaip Dievo 
dovana. Ten kitur dar ir dabar —* liūdesys, bodas ir ilgesys geresnio 
rytojaus, ilgesys savo artimųjų, kad jie vėl butų kortu

Brangūs Draugai — mes turime dirbti ir kovoti dėl pavergtųjų 
išlaisvinimo, dėl sukūrimo laisvųjų tautų stipresnį ryšių taip kad galė
tume bandyti grąžinti Viltį visam pasauliui, kad Ramybė žemėje ir Ge
ra Valia užviešpatautų.

Šitose puikiose Kalėdose pagalvokime ką geri žmonės turėtų daryti. 
Betgi žiūrėkite į Rytojų, nes Dievas yra danguje ir pasaulis jam am

žiais priklauso. Tai yra Jo Pažadas, kurio negalės pakeisti joks dikta
torius.

Jei oš galiu padėti Jūsų laisvės-bylai, tai pasižadu dirbti.
Lai Dievas laimina jus ir būna su jumis. — Ir mano linkėjimas 

visiems yra — Linksmų §v. Kalėdų ir Naujųjų Metų

Nuoširdžiai — EDYTH HYDER

504 Main St. E. — Hamilton, Ontario

Mano programa per radiją kiekvieną antradienį
9.30 vai. vak. per CHMį. Hamilton, Ont.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ proga, 
savo nares, organizacijas ir visą visuomenę, j 
linksmų švenčių ir daug laimės bei gero 
darbuose, siekiant įgyvendinti “Tiesą ir

$ sveikiname 
? linkėdamos 
įį pasisekimo
f Meilę”.

Hamiltono Lietuvių Katalikių Moterų Draugijos 
Skyriaus Valdyba.

NORFOLK HEATING SERVICE,
69 Napier St, Hamilton, Ont. Telefonas JA. 7-6281

Gazo ir alyvos burneriai, pečiai, vandens tankai ir įvai
rių rūšių remontas. Kreipkite ypatingą dėmesį Į natūralų 

gazą. Pigios kainos. Sąžiningas darbas.

Juozas Žemaitis ir Antanas Kuras

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ Į 
METŲ visiems mūsų klijentąms nuoširdžiai linki jūsų 

lietuviška šildymo bendrovė 3

vičius $34, V. Leparskis ir K. 
Žukauskas po $26, Alf. Juozapa
vičius $25, S. Lukoševičiūtė $21, 
K. Mikšys $18, P. Galinis $14. Iš 
viso surinkta S578.00 Kas dar 
bus nesumokėjęs arba vaikščio
jant po namus aplenktas prašo
me sumokėti vald. kasininkui P. 
Lesevičiuį kiekvieną sekmadienį 
tuojau po pamaldų parapijos sa
lėje.

Pasauk Lietuvių Seimas įvyks 
sekančiais metais Amerikoje. 
Šiam seimui atstovai renkami 
Krašto Tarybos. Išrinktieji turės 
vykti i seimą savo lėšomis, kur 
teks išbūti apie savaitę. Iš Ha
miltono lietuvių kolonijos irgi 
reikalingi kandidatai, kurie su
tiktų būti tenkami. Pageidauti
na, kad būtų aktyvūs bendruo
menės nariai. Sutinkantieji kan
didatuoti prašomi kreiptis į Apy
linkės pirm. inž. A. Jazbuti te
lefonu JA. 8-2795.

Naujų Metų sutikimas rengia
mas apylinkės valdybos gruo
džio 31 d. didžiausiame Hamilto
no viešbutyje Royal Connaught 
Normandie salėje. Prie šios salės 
paimta ir kita mažesnė salė — 
Oriental Hall. Pradžia 8 v.v., pa
baiga 3 vai. ryto. Svečius links
mins populiarus Benni Ferri or
kestras. Bus pravesta loterija, 
kepuraičių valsas ir kitos praš
matnybės. Įėjimas vienam asme
niui $3. Norintieji rezervuoti iš 
anksto vietas prašomi skambin
ti pirm. A. Jazbučiui JA, 8-2795. 
Rezervuotos vietos bus laikomos 
iki 9 vai. vakaro, o vėliau bus

skirstomos atvykusioms sve
čiams.

Parapijos choras, vadovauja
mas kun. B. Jurkšo, ruošia ir 
pasaulietinių dainų repertuarą, 
su kuriuo pirmą kartą pasirodys t 
per Nepriklausomybės šventės 
minėjimą. Dabar kas sekmadienį 
per pamaldas išgirstame vis nau
jų giesmių. Hamiltone jau seniai 
reikėjo prityrusios rankos, kuri 
vadovautų pastoviai chorui, nes 
ir Rūtos choras nustojo egzista
vęs neturėdamas dirigento. Da
bar šis trūkumas išlyginamas 
kun. B. Jurkšo.

Liet bankelis Talka gruodžio 
7 d. turėjo savo mėnesinį posė
dį. Dabartinis bankelio finansi
nis stovis yra gana geras su nuo
latiniu augimu, tiktai šiuo me
tu susikaupė didesnė suma lais
vų pinigų, nes taupytojų skaičius 
pastoviai auga, o paskolų parei
kalavimas yra sumažėjęs. Lap
kričio mėn. balansas taip atrodo: 
Indėliai šėrų sąskaitoje $46.796.- 
02. Depositoriai $16.933.88. Padė
ta OCU Leag. Banke $10.000. 
Kasa Komercijos banke $6.308- 
12. Išduota paskolų iki lapkričio 
30 d. $50.142.08. Balansas lapkri
čio mėn. $67.385.72.

Lapkričio mėn. į bankelį įsto
jo 5 nauji nariai, tad dabar tu
rima 240 narių. Depositorių yra 
20. Skolininku 102. Kredito ko
mitetas lapkričio mėn. leido iš
duoti naujų paskolų $4.900. Nu
tarta šaukti bankelio šėrininkų 
visuotinį susirinkimą 1958 m.

(Nukelta į 12 psl.)

Hamiltono ir apylinkės lietuviai
TAUPYKITE IR SKOLINKITĖS PAS SAVUS — TALKOJE.

Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos.
Talkos kosa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Parapijos knygyne, 
58 Dundurn St. N., arba skambinkite iždininkui E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114, 

15 Homewood Ave., Hamilton.

755 Barton St. E., Hamilton, Ont. 
Tel. LI. 4-7239

Jūsų siuntiniai yra garantuoti ir apdrausti. Galite siųsti 
maistą, avalynę, vaistus bei rūbus nuo 4-17 sv. Muito mo
kestis yra Ukrainskos Knyhos nustatytas.

Mūsų naujoje — didesnėje patalpoje Jūs rasite: avaly
nės, skaručių, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių 
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
gos, kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, fla- 
nelio įpilams ir kitko.

Mes Jums patarnausime greitai, nuoširdžiai ir teisingai. 
Darbo vaL 10 ryto - 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius.

Ukrainska Knyha

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ, LATVIJĄ ir kt Rusijos kraštus 
siųskite savo giminėms ir artimiesiems siuntinius per

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by
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1957.XII.20. — Nr. 51-52 (415-16)NUOPOLIS TREMTYJE
Kelias į nutautėjimą

Bendras gyvenimas stovyklo
se paliko, o jose gyvenantiems 
tremtiniams ir dabar daro gilių 
neigiamų ženklų. Tėvynės nete
kus, atsiradusi tuštuma pasireiš
kia ir tarpusavio santykiuose. Tą 
tuštumą daugelis tremtinių ne
sąmoningai bando užpildyti sek
dami vieni kitų gyvenimą, ypač 
ydas, silpnybes ir apie jas vieni 
kitiems pasakodami, dar daugiau 
išpūsdami — iki neatpažimmo, 
sukeldami begalinius pletkus. Iš 
to prasideda nesutarimai, ginčai, 
intrigos, dvasinis pasaulėlis visai 
susiaurėja. Sunkus tremties gy
venimas pasidaro dar sunkesnis, 
tiesiog nepakeliamas.

Dar blogiau yra, kad tokioj 
aplinkumoj bręsta tremtinių pri
augantis jaunimas. Kas iš jo iš
augs? Ar toks jaunimas supras, 
dėl ko jų tėvai, bėgo iš Lietuvos? 
Ar pajėgs atlikti tai, ko jų tėvai 
norėjo, bet nepajėgė?

Auksaveršiai
Nuopuoliui pasiduoda ir tie 

tautiečiai, kurie savo prarastą 
tėvynę iškeičia į aukso veršį, į 
turtą; prarastą tėvynę bando iš
pirkti turtu, visa kita užmiršda
mi. Užmiršta ir savo tautietį pa
tekusį į skurdą, neranda atlieka
mo skatiko ir lietuvybės reika
lams. Tokius turtui pasidavusius 
tremtinius vertėtų pavadinti tie
siog auksąveršiais.

Atkreiptinas dėmesys ir į kitą 
materialinį kraštutinumą. Ilges
nį laiką papratę būti Unros ir Iro 
globojami, dalis tremtiniu ypač 
pasilikusių Vokietijoje ,dar ir 
šiandien nepajėgia sugrįžti į nor
malias vėžes. Kai kuriems iš jų 
elgetavimas yra pavirtęs amatu; 
nors ir pajėgūs bei sveiki, darbo 
nesirūpina gauti. Jiems atrodo, 
kad juos turi šelpti visą gyveni
mą ir gerai šelpti! O jeigu tos 
šalpos permaža, tai burnoj a prieš 
šelpėjus - geradarius, prieš šal
pos organizacijas. Tokių yra la
bai mažai, tačiau yra. Ir juos ga
lima būtų priskirti auksaveršių 
grupei.

Sumasėjimas
Pasaulyje pasireiškianti suma- 

sėjimo dvasia gerokai paliečia ir 
lietuvius tremtinius. Sumasėji- 
mo dvasia jau buvo pasireiškusi 
Unros - Iro stovyklose, bet neat- 
slūgsta ir iki šiandien. Sumasėji- 
mo dvasia pirmoj eilėj pasireiš
kia pastangomis nustelbti elitą. Į 
elitui priklausančią vietą, kaip 
neseniai miręs garsus ispanų fi- 

-losofas Ortega y Gasset savo 
knygoje “Masių sukilimas” ra
šo, brutaliomis priemonėmis, ne
siskaitydami su pasekmėmis, 
veržiasi masės žmogus. Masės 
žmogus jaučiasi esąs visagalis. 
Jam nėra autoritetų, nėra, vyres
niųjų. Tiesa yra tik tai, ką jis 
pats sako ir daro. Jis pats ne
galvoja, nenori galvoti ir net ne
pajėgia. Todėl fanatiškai neap
kenčia galvojančių žmonių, ypač 
tų, kurių polinkiai skirtingi. Ma
sės žmoguje viešpatauja lauki-

u*
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niškumas, įtūžimas; jis nejaučia 
jokio atsakomybės jausmo, tole
rancijos ar žmogiškumo. Tokia 
dvasia yra daug kur persimetusi 
į šiandieninį bendruomeninį gy
venimą, ypačiai į politinį bei 
spaudą, ir rodo tendencijos stip
rėti.

Tremties negerovės 
politiniame gyvenime
Jei dar prieš keletą metų sve

timtaučiai lietuvių politinius 
veiksnius emigracijoje dėl vie
ningumo laikydavo pavyzdžu, tai 
šiandien į mus žiūri jau su iro
nija ar net pasityčiojimu. Nesu
tarimai dėl vieningo vyriausiojo 
politinio organo, o pagaliau ir 
dar vieno “veiksnio” atsiradimas 
graužia mūsų politinį gyvenimą, 
kaip koks kirminas. Kuo liūd
niau, kad nesutarimas pasireiš
kia ir tarptautinėj plotmėj, že
mindamas lietuvių vardą ir kenk 
damas Lietuvos laisvinimo ko
vai. Tai lyg koks svaigulys: visi 
kalba ape vienybės reikalingu
mą, visi tai supranta ir visi pri
pažįsta, tačiau kaskart vis labiau 
suskyla.

Dvasinis atbukimas, 
nuovargis
Yra dar viena sunki tremties 

liga, kuria paskutiniu laiku vis 
daugiau pradėjo sirgti labiau su
sipratusi mūsų tremtiniškos vi
suomenės dalis. Ta liga pasireiš
kia dvasios atbukimu ir nuovar
giu kultūrinei bei visuomeninei 
ar politinei veiklai.

Pirmaisiais tremties metais 
mūsų veiklesnioji visuomenės 
dalis buvo pilna gražių idealų, 
kilnių užsimojimų, noro veikti, 
siekti, kovoti. Tikėjimas, kad Lie 
tuva greitai atgaus laisvę, buvo 
tas akstinas, kurs išjudindavo 
naudingai veiklai, neleisdavo ap
snūsti, sustoti vietoje. Tačiau 
tremčiai užsitęsiant lyg ir iki be
galybės, vis stipriau pasireiškia 
dvasinis nuovargis, atbukimas. 
Atslūgsta notas siekti, traukia
masi iš visuomeninės, bendruo
meninės ir kitokios veiklos; nesi
rūpinama net'savo paties augš- 
tesniu išsilavinimu ,o ir tas, kas 
jau atsiekta, eina į užmarštį, ap
sikloja laiko dulkėmis. Neskaito 
net savos spaudos ir apskritai ne
seka kunkuliuojančio gyvenimo, 
į viską moja ranka. Žmonės, ku
rie dar neseniai buvo pilni kil
nių idealų, daug siekė ir pasiekė, 
šiandien lieka dvasiniais benau
džiais kitiems bei sau ir vis dau
giau atropuojasi. Jų dvasinis 
horizontas, kitados buvęs gal ir 
labai platus, siaurėja, užauga 
maurais.

Toki dvasini atbukimą ir ne
norą veikti palaiko kaikuriems 
pagerėjusios materialinės gy
venimo sąlygos, asmeniški pato
gumai. Tai žmonės, kurie širdy
se dar jaučia nerimą. O tam tikro 
mis progomis dar pakalba ir apie 
dinamiškesnės veiklos reikalin
gumą, rodo nuoširdų entuziazmą 
ir net patys pažada išsijudinti, 
tačiau tuo pažadu viskas ir pasi-

baigia. Sekant prof. J. Brazaičiu, 
tokie žmonės galima būtų paly
ginti su pakirptais sparnais 
paukščiais, kurie dar plasnoja, 
tačiau jau nepaskrenda, nepaky
la į augštumas (Į Laisvę Nr. 4, 
1954 m. — Pavargimo grėsmė).

Svetimų kultūrų 
trauka
Gyvenant svetimųjų masėse, 

ypač paskiriems tautiečiams, kur 
savųjų tautiečių artumoje yra 
maža, iškyla kita didelė grėsmė, 
tai svetimos kultūros įtaka, kuri 
nustelbiu savąją lietuvišką kul
tūrą, ir palengva apmarina tau
tinę sąmonę. Mūsų tremties pa
šaukimui ypatingai pavojinga 
toji svetimų kultūrų įtaka, kuri 
materialines vertybes stato 
augščiau už dvasines, nes mūsų 
tremties pašaukimas yra parem
tas tik dvasinėmis vertybėmis. 
Visų svetimų kultūrų įtaka ypa
tingai pavojinga priaugančiai 
kartai, kuri Lietuvos nėra mačiu
si ar ją mažai atsimena. Ypač pa
vojinga jaunimui, kurs neturi 
galimybės lankyti savųjų lietu
viškų mokyklų.

Nutautėjimas
Yra ir daugiau blogosios trem

ties įtakos — grėsmės reiškinių, 
bet svarbiausi, atrodo, jau bus 
suminėti. Visa tai paliečia viso
kio išsilavinimo ir visų užsiėmi
mų žmones, ir ne tik pastoja ke
lią mūsų tremties pašaukimui ar 
palaužia mus dvasiniai, bet ypa
čiai stumia į nutautėjimą. Dr. J. 
Girnius savo leidinėlyje “Tauti
niai mūsų uždaviniai tremtyje”, 
yra pabrėžęs, kad nutautėjimas 
prasideda nepastebimai, o kai 
jau pastebima, tai būna pervėlu. 
Ir tai yra neabejotina tiesa. Da
bartinis dalies vyresniųjų trem
tinių pasidavimas tremties nuo
puoliui atsilieps jaunosiose kar
tose nesulaikomu nutautėjimu 
visiems laikams.

Nutautėjimo priežasčių yra 
daugiau, kaip socialinis gerbūvis, 
svetima aplinka, mišrios šeimos 
ir kita. Bet, turbūt, pati didžiau
sia nutautėjimo priežastis yra ta, 
kad tremtiniai nebežino, kodėl 
jie neturi nutautėti. Prieš kele
tą metų dabartinis popiežius Pi
jus XII yra pasakęs, kad šiais 
laikais pati didžiausia nuodėmė 
yra nuodėmės nelaikyti nuodė
me. Šį posakį galima pritaikyti 
ir nutautėjimo problemai: šian
dien pati didžiausia blogybė yra 
ta, kad daugelis tremtinių nutau
tėjimo aplamai nelaiko blogybe.

Nutautėjimas yra didžiausia 
priešingybė mūsų tremties pa
šaukimui. Blogi būtų vaikai, jei 
nesirūpintų į vargą patekusia sa
vo motina, arba jos atsižadėtų 
vien dėl to, kad motina varge. 
Juk tai būtų nusikaltimas prieš 
žmogišką prigimtį. Tokie vaikai 
būtų kiekviena doro žmogaus 
smerkiami ir net laikomi nusi
kaltėliais. O savoji tauta juk taip 
pat yra šeima, bendra šeima, va
dinama tėvyne, daugelio — visų 
tos pačios tautos šeimų: viena 
didelė šeima, turinti tą pačią kal
bą, tą pačią kultūrą, papročius, 
tradicijas, tą pačią praeitį. Rū
pintis savo šeima ir tėvyne yra 
prigimties įsipareigojimas. Ir tas 
įsipareigojimas liečia ne tik tuos, 
kurie gimė savam krašte, bet ir 
tuos, kurie iš tos pačios tautos 
šeimų yra kilę tremtyje. Dėl to 
reikia ir priaugančioje kartoje 
ugdyti tėvynės meilės jausmą ir 
saugoti ją nuo nutautėjimo net 
labiau, negu save pačius. Mont- 
realio kardinolas P. E. Leger III 
Lietuvių Dienų metu Kanados 
lietuviams pasakė, kad atsižadė
ti tėvynės ir tėvų palikimo yra 
nedėkingumo nuodėmė. Nutau- 
tėdami tremtiniai skriaudžia sa
vo tautą, sumažindami jos narių 
skaičių.

Mečys Musteikis (ELI)

Pavergtos Jungtinės Tautos
gruodžio 10-11 d. turėjo 56-tą po
sėdį, kuriame buvo svarstoma 
buv. Lietuvos Žemės Ūkio mi- 
nisterio J. Audėno parengtas 
pranešimas apie žemės ūkio pa
dėtį sovietų pavergtuose kraš
tuose. Kadangi artėjanti Š. At
lanto S-gos kraštų konferencija 
Paryžiuje daugiau rūpėjo, daly
viai šia proga atkreipė vakarie
čių dėmesį į sovietų kėslus ypač 
R. ir C. Europoje. Buvo pasisa
kyta taipgi prieš sovietų perša
mą koegzistenciją nurodant fak
tus iŠ pavergtųjų kraštų. Lietu
vos delegacijos vardu V. Raste
nis pareiškė, kad sovietų pasiū
lymas plėsti rašytojų ir kitų kul
tūrininkų bendradarbiavimą te
sąs bandymas įvesdinti savo 
agentus į laisvąjį pasaulį. Jis nu
rodė faktus iš Lietuvos patirties.

Buvo paminėtos ir Visuotinės 
Žmogaus teisių deklaracijos me
tinės. Ta proga kalbėjo Olandi
jos atstovė JT J. M. Stoffels, Fi
lipinų atstovas JT O. L. Maloles,

Žmogaus Teisių Tarpt. Lygos 
pirm. R. N. Baldvinas, JT mote
rų federacijos pirmininkė R. P. 
Patterson.

PJT posėdis pareiškė protestą 
dėl Vengrijos sukilimo vado
pulk. Maleter ir jo bendradarbių!;

VALIO/ Bufetas -
su SEVEN-UP!
Nieko nėra malonesnio už Seven-Up!

Hi-Fi! FM!
Ar Jums Šios raidė
Tai augštos kolcvh-01^0 nesaI<o? Nieko neprimena?
tik aparatai ir MUZIKOS
iie ,rF’x,r aParatai ^ai;en nieIcas nenori pirkti, nes 
3,e gah įgauti iš plokfLlh ’?erdu°ti serą muzikę ir tik 

ų visą muzikos grožį.

(IllSU1
dotana

fabrikuojamos bylos ir kreipėsi 
į laisvųjų kraštų vyriausybes ir 
JT ragindamas gelbėti nekaltus 
žmones. PJT seimas kreipėsi į 
JT komisijos Vengrijos reika
lams narius, prašydamas apsau
goti jos sekretoriaus pavaduoto
ją Bauf-Jensen nuo JT gen. se
kretoriato teroro. Kaip žinoma, 
B.-Jensen nesutiko išduoti veng
rų pavardžių, kurie liudijo mi
nėtai komisijai, nes jų artimieji 
tebėra Vengrijoje. Už tai jis bu
vo suspenduotas.

Iškėlė bylą paštų ministerijai 
ukrainietis Pawlo Hluszanyza už 
tai, kad paštas pristatinėja jam 
komunistinės propagandos leidi
nius, kuriuose jis šmeižiamas. Jo 
šeima liko Sov. Sąjungoje ir laiš
kais bei radijo pranešimais kvie
čia jį grįžti. Dėl to jis kreipėsi į 
sovietų ambasadą Otavoje ir pa
grasino jos tarnautojams laiky
siąs juos atsakingais už savo šei- 

>mo slikimą.
Apdraudų bendrovės Kanado- 

daugiausia yra JAV, Britanijos, 
Šveicarijos, Olandijos rankose. 
Finansų min. Fleming pateikė 
parlamentui įstatymą, įvedantį 
didesnę kanadiečių kontrolę. 
Pvz. būsią reikalaujama, kad 
bendrovių vadovybėse daugumą 
sudaryt ųkanadiečiai.

Delhi, Ont.
West Lomė (Rodney apyl.) 

prieš šv. Kalėdas lietuviams bus 
laikomos pamaldos paskutinį 
Advento sekmadienį — gruodžio 
22 dieną, 10 vai. Išpažinčių bus 
klausoma šeštadienį — gruodžio 
21 d. nuo 7 vai. vak. ir sekma
dienį nuo 9 vai. ryto.

Courtland. Šv. Kalėdų — gruo
džio 25 d. pamaldos bus laikomos 
11.45 vai. dieną. Išpažinčių bus 
klausoma prieš šv. Mišias nuo 
10 vai. ryto. Taipogi bus klauso
ma išpažinčių Courtland bažny
čioje sekmadienį — gruodžio 22 
d. nuo 6 iki 8 vai. vak. Maloniai 
sutiko atvažiuoti į pagalbą Tėvas 
St. Kulbis, SJ, iš Montrealio.

Širdingai kviečiu visus lietu- 
vius dalyvauti. Kun. K. Riekus.

ATLANTIS bendrovės prekes 
galima gauti:

■ 626, Bloor Street West 
(netoli Euclid Street) pas p. PREIKŠAITį

ir

380, College Street
Prekes galmia įsigyti įmok - • (netoli Vokiečių kino) pas p. ŠKĖMĄ.
^A^Aw3at\dėli°kit6 rytojaus diena/^e^-va^no?’. lengvos ir patogios išsimokėjimo są- 

AKOME: NAUJAUSIU MODELIU šių naujausių modelių gali pritrūkti,
also perdavimu, vadinamu Dvnami^ -p Pat°bulintu ir naujai patentuotu natūralaus

Re.kalaukite High ■ Fidelity su Dynamic Expander!

TILLSONBURG, Ont
Gruodžio 29 d., sekmadienį 4

vaL p.p. Delhi Slovaku salėje 
vaikams

KALĖDŲ EGLUTĖ. Programoj 
dalyvaus vietos šeštad. mokyk

los mokiniai su Kalėdom pritai
kintu vaidinimu. Bus lietuviškas 
Kalėdų Senelis su dovanomis 
mažiesiems. '

Maloniai prašome visus gau
siai dalyvauti. Salės išlaidom pa
dengti iš suaugusiu bus pagei
daujama 50 centų auka.

Vietos Bendruomenės ir Ūki
ninkų klubo valdybos maloniai 
prašomos prisidėti prie Eglutės 
surengimo ir darbu ir auka.

Šešt. Mok. Tėvų komitetas

HAMILTON, Ont.
(Atkelta iš 11 psl) 

sausio 26 d. Plačiai svarstytas ir 
diskutuotas klausimas bankelio 
išduodamų paskolų nuošimčio su 
mažinimo išeinant iš bankelio 
finansinio pajėgumo. Galutinai 
nuspręsta palikti tai po Naujų 
Metų, kai bus padaryti provizo
riniai apskaičiavimai ir kalku
liacijos išeinant iš numatomo 
imti nuošimčio. Jeigu tik banke
lis bus ūkiškai pajėgus, bus 
stengiamasi savo nariams pa
lengvinti skolinimosi sąlygas su
mažinant nuošimtį. O tas įmano
ma bus atlikti tik tada, kai na
rių skaičius pagausės, indėliai 
bus padidinti ir paskolų parei
kalavimas padidės. Šie visi fak
toriai nulems procentų sumaži
nimą, nes kuo didesnė bus apy
varta, tuo geriau patarnauti sa
vo nariams pavyks.

Bedarbių skaičius H. vis dar 
didėja. Tebevyksta iš fabrikų 
atleidinėjimai. Praeitą savaitę 
oficialiais duomenimis buvo 12.- 
935, kai pernai tuo pačiu laiku 
buvo tik 6.562 ieškantieji darbo.

Council of Friendship . gruo 
džio 11 d. YMCA patalpose su
rengė Kalėdų eglutę vaikams. 
Programą išpildė armėnai, ita
lai, lietuviai, škotai ir vokiečiai. 
Lietuvių programoje pasirodė 
šeštadienio mokyklos mokiniai 
pašokę du šokius ir pagiedoję 
giesmę Tyliąją Naktį. Po to vai
kai buvo apdovanoti knygomis, 
vaisiais ir saldumynais bei pa
vaišinti kava su pyragaičiais. 
Dalyvavo nemažai ir lietuvių 
šeimų su vaikais.______J- D-

ED. KONDRATAS
Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas. 
Žiemos sezonui paltai ir kostiu
mai geriausios angliškos medžia- 
gos. Pasirinkimas iš 600 pavyz
džių. Žemos kainos, naujausios 

mados, garantuotas darbas.
1113 Dundas St. W., Toronte 

(prie Lietuvių Namų) 
Telefonai:

siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

Prityręs Admiral T.V. Corporation, technikas 
taisau Radio - Televizijos aparatus 

ir visų rūsių elektrinius indus, prosus
Darbas ir dalys garantuotos visiems metams.

RO. 7-5976 V. S1MINKEVIČIUS 386 Durie St

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 

burnerius. 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. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS

KELIONIŲ BIURAS
LĖKTUVAI — LAIVAI — AUTOBU 
SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dabar 1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

Skambinkite ar rašykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo 
O. K. JOHNSON & CO. LTD. 
Travel & Insurance Agencies

697 Bay Str., Toronto 2 - - - EM. 6-9488

Lietuviška valgykla “NIDA”
876 QUEEN ST. W. (Tarp Crawford - Bellwoods g-vių) 

Telefonas LE. 3-9907

Naujai atremontuotos patalpos. Maistas gaminamas iš šviežių 
produktų prityrusios šeimininkės.
Maloniai kviečiame atsilankyti 

Savininkė PRANĖ TREČIOKIENĖ

Baby Point Paint & Wallpaper 
{vairūs dažai, sienoms popieris, grindims toilės ir kiti reikmenys. 

Lietuviams, perkantiems dažus 20% nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2*4931* 

Scv. A. F. GALDIKAI v 
351 JANE ST. /prie Annette/

ADAMONIS ir BUDRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS 

Montrealio Real Estate Board Nariai
177 Sherbrooke St W., Montreal, tel. PL. 8501

Namai — Apartmentai — Žemė
D. N. Baltrukonis CR. 6-5075
A. MarkevWiu* OR. 1-8951
F. Yosuth LA. 2-7879

Paskolos
J. Skučas
V. Liesūnoitis
S. Rudnik

- Draudimas
RA. 2-6152 

HE. 6719 
HA. 8864

P. Adamontt PO. 6-7594 A. Budriūna* RA. 7-2690

Darbo laikos nuo 9 vol. ryto iki 9 vol. vokoro. _____

1212 DUNDAS ST. W. • TORONTO • TEL. LE. 2-9547 
Čia pat galima uititakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.;

ZUKLAVIMO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

T

Variety Textiles
948 DUNDAS ST. W., TORONTO - TEL. LE. 6-7394 

(prieš šv. Jono Kr. bažnyčią) ;
Norėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams Įvairios medžiagos 
vyriškiems rūbams. Taip pat įvairus priedai: pamušalai, siūlai, 
ir tX Impilai, pagalvės ir kt.Lovos baJUmaj. <

Atskirų medžiagų gabalų už pigią kainą pasunnkiinag. 
Žemiausios kainos Toronte.



VAS1S
REAL ESTATE 

’2 Bloor SL W. Telefonas LE. 1-460S
ietis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

Jūsų patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605
L GUDAS V. VASILIAUSKAS

■^■IRĮ.Į II.H ................................................................ I ■Niams.......  ..........■■■ II—II i I

.. /ypf ENOJ ..

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA 
966 Dundas SL W. - - Tel. LE. 1-5688

Valome, dažome, įaudžiame ir taisome. 
PAIMAME IR PRISTATOME Į NAMUS. 

Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. ‘

Sav. V. BLOCKIS

Pranešu
VISIEMS,

kuriems patarnavau gyvybės 
draudimų ir pensijų reikaluo
se, kad dabar tarpnininkauju 
ir AUTOMOBILIŲ, NAMŲ 

BALDŲ, NELAIMINGŲ 
ATSITIKIMŲ ir ki
tuose draudimuose.

L y • - ' '

Patarimams skambinkite

. v-■.< v-rv.- : ■; i, Į,’;; ~ - ..
■ y;:---: >

Susitikite Lenkijoj

iŠ-'LiėtUVOS;!

MėsėžėjnrniU

į^Ųžžišąkyki'tė ysetąs pigiausiai' 
; , ■5^įMįį9Mdm:;''per* ■' -

FOURSEASONS 
<RAVELr ■' W

‘■■■■■ .Ai/,;,:--

■TW■'V.'Ml

Ar aplinka daro įtaką?
Jonas visada susimąstydavo ir 

imdavo filosofuoti, kai tik dau
giau nugerdavo. “Sakyk, drau
guži, ar ir tu manai, kad žmogui 
daro įtakos aplinka, kurioje jis 
gyvena?”

Draugužis: “Ne visada, Jonai, 
ne visada. Aš turėjau kaimyną, 
kuris per dvylika metų išvežio
davę po miestą pieną, o vis dėl
to jis mirė nuo alkoholio”.

Tai tik kitiems
Ilgai nesimatę du draugai su

sitiko viename paskutinės rū
šies restorane, kur valgiai su- 
mušdavo visus blogo skonio re
kordus. Vienas iš draugų dirbo 
kaip padavėjas, antrasis buvo 
svetys. Šisai nesusivaldė:

— Gaila man tavęs, turi būti 
begalo liūdna dirbti tokiam blo
game restorane.

Tai tiesa, — atsakė šis — bet 
aš čia niekad nevalgau.

Jis netiki
• Vienas Niels Bohr draugas at
silankęs pas garsųjį fiziką, No
belio premijos laimėtoją, klau
sia:

— Nesuprantu, kodėl tu paka
binai šią seną arklio pasagą prie 
savo namų durų? Nejaugi tu, 
mokslo vyras, tiki į kvailus prie
tarus?

— Žinoma, kad netikiu — at
sakė Bohr su šypsena, — bet 
man buvo sakę, kad ji atneša 
laimę vistiek ar kas tiki ar ne...

Be politikos
Salione sėdi namų šeimininkė 

su viešnia. Pasigirsta telefono 
skambutis. Vaikutis nubėga at-

■ sakyt.
— Mamyte, — šaukia vaikas

— tėvelis klausia ar jis jau gali 
pareiti namo, ar dar ta neuraste
nike senė tebesėdi.

— Pasakyk, kad jau išėjo — 
gelbsti padėtį motina.

Jis nebuvo susipykęs
Didysis natūralistas Thoreau 

buvo prie mirties. Jį aplankė 
vienas iš daugelio draugų, labai 
dievobaimingas žmogus:

— Mano drauge, ar tu jau su
sitaikei su Dievu? — paklausė 
jis.

— Dar nežinau — atsakė tas.
— Tik aš niekad nebuvau su Juo 
susipykęs...

Nauja šventė Albanijoje
Sako, Albanija lapkričio 4 d. 

paskelbsianti savo tautine šven
te. Mat, tą dieną buvo paleistas 
pirmasis sovietų satelitas į erd
ves ir Albanija iš mažiausio sa
telito padėties pakilo į antrą 
vietą.

Neužjaučia
— Bet, sūneli, kas čia baisaus. 

Dabar net dantis ištraukia be 
jokio skausmo! — tėvas pasako
ja sūnui grįžusiam nuo dantų 
gydytojo.

—Be jokio skausmo!. . . Kad 
tu būtum girdėjęs, kaip gydyto-1 
jas suriko, kai sukandau jo pirš
tą.

Dr. A. Užupienė 
GYDYTOJA b CHIRURGĖ 

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Rdhcetvol- 
le . Dundas St./. Tel. LE. 5-TMI.

Kabineto telefonas LE. 5-1551
Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pt r mod., trečiad. 2-4 vai. p.p., ont- 
rad., ketvirtad., penktad. 6-8 v. v., 
šeštod. 10-11 vai.

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

Telef. LE. 6-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

"vai. p.p. ir 6-8 vai. vak.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

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

Advokatas — Notaras

Dr. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST: W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 11 vai. iki 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Ave.
Telef. LE. 4-4778

RENTGENAS
Priėmimo valandos: 

12-2 ir 6-8. Trečiadieniais 
šeštadieniais 12-2.

ir

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE*. 2-4108
Priėmimo valandos: nuo 9-12, 
3-8, šeštadieniais 9-12 (pagal 
susitarimą). Kabinetas užda
rytas trečiadieniais.

Dr. A. JOSIUKAS
Vidaus ligos, 

specialiai plaučių ir širdies.

230 PACIFIC AVĖ.

TEL. RO. 7-8624.

priima ligonius pagal 
susitarimą.

Dr. L. SIMON
Odos ir venero* ligų specioliatM. 

Naujos adresas nuo balandžio 1 d.
288 ST. CLAIR AVE. W., 

/prie Spadina Rd./ 
Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

r \_inur ii • —*'—*-*■ -3^

Member ortne Life Underwriters 
Association.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

1926 m. gruodžio 17 d. perversmas
patirti A. Smetonos nuomonę 
kuriuo nors Seimo svarstomu 
klausimu. Bet A. Smetona neno
romis ir neaiškiai atsakydavo į 
mano klausimus. Atrodė, kad jis 
visai nenorėjo gilintis į Seime 
svarstomus dalykus. Vėliau mu
dviejų pasikalbėjimuose pietų 
pertraukos metu A. Smetona pa
sidarė kalbesnis. Jis keliais at- 

■ vėjais mane įtikinėjo, jog Seimo 
nepribrendę valstybi-

100 Adelaide St. W
Room 107

Elektros 
mechanikas

Taisau visų rūšių elektros motorus 
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
mašinos, elektros plytos ir alyvos pe
čius.

Telefonas LE. 4-5697
Skambinti darbo dienomis po 6 vai. 

voki, kitomis dienomis betkada.
V. NORUS

(Atkelta iš 2 dsI.)
Atsiminkime, kad Švietimo mi
nisteriją ligi Trečiojo Seimo vi
są laiką valdė krikščionių demo
kratų žmonės. Švietimo ministe
rija visgi turėjo nemažos įtakos, 
naudingos ateitininkijai išaugti į 
gausingiausią grupę aukštųjų 
ir aukštesniųjų mokyklų moks
leivių tarpe._ Šimtai ateitininkų 
agitavo žmones prieš vyriausybę 
ir mažino valdžios autoritetą, atstovai nepribrendę valstybi- 
kuris ir taip buvo gerokai nu- niams uždaviniams spręsti, kad 
smukęs dėl minėtos politikos mūsų tauta dar nėra tiek politi- 
bolševikų, darbininkų ir lenkų niai išprususi, kad galėtų demo

Telefonas EM. 6-41X2
Toronto

SIUNTINIAI | LIETUVĄ 
KALĖDŲ - ŽIEMOS SEZONAS 

Jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. 
Trumpiausias pristatymo laikas. 

ORBIS siuntiniai 22 svarų svorio.
Siunčiame yiskų, kas yra leistina. Kainos žemiausios. Prekių kokybė augštos 
rūšies. KAINOS ČIA PAŽYMĖTOS YRA SU MUITU. Siunčiame įvairiaustoš 
rūšies maistų pagal Jūsų pasirinkimų kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siun
čiame mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopas, miltus, riebalus, 
vaisius džiovintus ir šviežius, kavų, kakavų, cukrų, saldainius, šokoladų ir t.t*.

$21.90 
$12.95 
$24.40

$1.50 
$1.90 
$0.80 
$0.80 
$2.75 

kainoraščių.

atžvilgiu. Atrodė, kad M. Šleže
vičiaus -vyriausybė savo nepopu- 
larumo nejautė ir nusistatė dar 
vieną labai rizikingą reformą 
padaryti: sumažinti kariuomenę. 
Seime liaudininkų ir socialde- 
nfokratų atstovai energingai kal
bėjo, kad mūsų kariuomenė yra 

' perdidelė našta tautai ir todėl ją 
reikia bent per pusę sumažinti. 

I Seimo atstovas J. Plečkaitis net 
įsiūlė, kad Šančių kareivinės, ar 
■ bent jų dalis, būtų užleistos be
darbiams.

Neatrodė, kad kariuomenės 
vadovybė sugebėjo numatyti, ko 
kiu aidu atsilieps karininkų šir
dyse debatai seime kariuomenės 
sumažinimo reikalu. Po kalbų 
seime apie kariuomenės suma
žinimą man teko kalbėtis su vie
nu kitu karininku ir mačiau! jo> ka<į reikia laukti pačio di- 
kaip jie labai pasipiktinę vy-1 džiausio mūšio su krikščioniš- 
riausybės ir seimo pasiryžimu kuoju bloku svarstant biudžetą, 
mažinti kariuomenę net ligi pu- nes valdančioji koalicija nusista- 
sės esamo skaičiaus. Vienas ka- t(Į smarkiai apkarpyti biudžeto 
rininkas tiesiog pasakė:“ Ne, po- pozicijas katalikiškoms moky-

kratiniais balsavimais išsirinkti 
tinkamą Seimą, kad išviso ka
žin ar betinka mūsų laikams de
mokratinė valdymosi forma. Su 
A. Smetonos tezėmis negalėjau 
sutikti ir stengiaus iškelti demo
kratijos pirmenybes. Mačiau, 
kad A. Smetonai mano argu
mentacija buvo neįdomi. Dar 
vėliau mudviejų pasikalbėjimai 
visai nutrūko. A. Smetona daž
nokai Seime nepasirodydavo, o 
kad ir atvykdavo, atrodydavo, 
kad jo mintys kažkuo kitu buvo 
užimtos — ne Seimo darbų klau
simais.

Būdamas mažutės frakcijos 
narys, neviską tegalėjau žinoti, 
ką svarstė ir darė didžiosios f rak 
cijos. Tačiau vienas liaudininkų 
frakcijos žmogus man papasako-

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas) 
Telefonas LE. 3-2904
Sav. D. KAUNAITĖ

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

sės esamo skaičiaus. Vienas ka tė smarkiai apkarpyti biudžeto

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont. 

TeL EM. 4-2715

nai seimininkai, ne jūs kariuo
menę sumažinsite, bet kariuome
nė jus sumažins”. To karininko

kloms ir klebonijoms.
Sekmadieniais ir kitais šven

tadieniais Seimo atstovai važiuo-

1
1

%
1

22 sv tauku kiauliniu
22 sv. CUKRAUS
22 sv. lašintų /storų '

$15 60 + 
$ 6.45 - 
$17.95 +

Vi kg kavos $1.80
Vi kg ‘ kakavos $1.95
Vi kg Šokolado $1.78

1 kg sviesto $2.65
1 kg taukų $1.80
1 kg bekono $2.60

$6.50 viso
$6.50 viso
$6.50 viso

persiuntimas 
persiuntimas 
persiuntimas

kg 
kg 
kg 
kg 
kg
kiti produktai iš mūsų

citrinų
džiov.
figų
datulių
riešutu mišinio

aprikosų

TEKSTILĖS MEDŽIAGOS:
Vyriški kostiumai nuo ............ $9.25 ir daugiau /už 3^2 vardo/
Medžiaga paltams nuo .....  $9.45 ir daugiau /už 3^ yardo/
Medžiagos suknelėms nuo . ...... $4.45 /21/2 yardo dvigubo pi./

Pavyzdžius .apžiūrėkite vietoje.
2 kg odos /5 poroms batelių/    ......$18.30
1 kg odos storų padų 4 mm    ..... ...........$ 3.95
Vyriški tuflici ar bateliai — dvigubų padų bile kokio fasono $12.90 
Moteriški bateliai bile kokio fasono*........................................ $10.95

VAISTAI:
Streptomycino 10 gr.
Isoniazid / rimifon /

50 mgm 
PAS 500 tabl. 
Isopas /Rim. 4- Pas/

Vit. B-l 10 mgm 100 tabl. $0.80 '
*

Siunčiame skustuvus $4.50; specialios žirkles $4.00; plaukams kirpti mašina 
les $4.00; ir kitas kirpėjų priemones.

Akordeonus 120 bosų 5+4 registrų /su muitu/ $215.00; Šveicariškus laikro
džius; įvarius papuošalus. Tabakų bei amerikoniškas cigaretes. 1000 cigarečių 
Chesterfield ir 7 kg cukraus $24.50; 10 pokelių cigarečių /200 št./ $4.25. 
Išsirinkus prekes reikia persiuntimui į Lietuvą pridėti dar $6.50, j Sibirą $7.90. 
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas įskaitytas.

SĄŽININGAS IR GREITAS PATARNAVIMAS PER

Vit. B-12 6 omp. 
Cortisone 50 t. 
Largoctil 
Hydrocortisone 3x10 
Glucose 100 cc

$2.60 
1000 tabl.

$4 60
$3.50

1000 tabl.
$8.25 ir daugelis kitų vaistų..

S 1.00 
$9.50 
$3.00 
$7.50 
$1.85

. ’ v. . tau iti lietis oeiiiio atbtuvai vaz-iuu-
ir tuomet pavardes nežinojau. cĮavome į provincija pranešimu
bet žinojau, kad jis buvo artimas 
krikščioniškajam blokui.

Grįžkime į seimą. 2 maž. liet, 
frakcijos: tautininkai ir ūkin. 
partija laikėme save vidurio 
grupėmis ir susėdome greta. Tik 
tautininkai kaimvnu prie kito 
šono turėjo krikščioniškąjį blo
kų, o ūkininkų partija — liaudi
ninkus. Su A. Smetona teko tu
rėti reikalų rinkiminės kampa
nijos metu ir man atrodė, kad 

’mudu pusėtinai suartėjome. Pie- t
rtų pertraukų metu eidavome j Karo Muzėju. Policija, rai-

daryti, pamitingauti. Visų Šven
tųjų dieną — lapkričio 1 d. nu
vykau į Dotnuvą Žemės Ūkio 
Akademijos profesoriams bei 
studentams padaryti pranešimą 
apie Seimo darbus. Rytojaus 
diena grįžęs iš Dotnuvos- į Kau
ną išgirdau negeru nervinančių 
dalyku. Mat. tą pačią Visų Šven
tųjų dieną studentai buvo suruo
šę senamiesty mitingą ir iš mi
tingo patriotines dainas dainuo
dami iškilminga eisena jie trau-

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd
roma tie transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

ORBIS
298 BATHURST ST., TORONTO 2B, ONT. TEL. EM. 4-2810 

HAMILTONE skambinkite JA. 8-5257 (42 Brodick St.).
ORBIS SKYRIUS ČIKAGOJE: 

4415 o. Rockwell St., Chicago 32. Hl. 
r

Gyvenantieji už Toronto siųskite Jūsų užsakymus paštu. 
Priimame užsakymus telefonu.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
10-12. Kabinetas uždarytas 
trečiadieniais. Kitu laiku pa
gal susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priėmimo valandos:
Kasdien nuo 9-1 1 ir nuo 6-8. šešta

dieniais 11-1 vai. p.p.
Kitu laiku pagal susitarimą.

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS .

Dr. Paul REKAI
Vidaus liga specialistas, 

X RAY (Rentge.w)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir
chirurgas , j

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų . "

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

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA ' 

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto
Telefonai: LE. 4-£431 ir LE. 4-8432

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
akių nervus, kurie daž 

nai sukelia ga-’vos skaudėjimų ir nėr- 
vingumq. Kalba slavų kalbami*.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

i drauge i Seimo valgyklą valgy
ti. Jau buvo praėję gal 20 posė- 

.džių, o A. Smetona tebuvo kal
bėjęs pirmajame ar antrajame 
posėdy rinkiminės procedūros 
klausimu. Po to visą laiką prie 
tribūnos nebuvo priėjęs. Vieną 
kartą pietų metu paklausiau, ko
dėl jis neina kalbėti iš tribūnos 
Seimo svarstomais klausimais. 
A. Smetona, kiek patylėjęs pa
sakė: “Tegul kalba Voldemaras, 
— jis profesorius, daugiau pra
tęs kalbėti”. Kartais norėdavau

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, 
sulankstymai ir dažymas atlieka
mi kvalifikuotų mechanikų greitai 
ir sąžiningai.

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE. 3-6149 

/įvožmvifiras H Georry Av../ 
Sov. V. DUNDYS

toji ir pėsčioji, tuos studentus. 
Lietuvos himną giedančius, iš
vaikė. vartodama bizūnus bei 
gumines lazdas. Tie policijos 
veiksmai mane sukrėtė. Tuojau 
nuėiau pas patį prezidentą Dr. 
K. Grinių. O pasiekti prezidentą 
buvo lengviau, negu kokį fana- 
berną apskrities viršininką. 
Koks buvo paprastas, neišdidus 
br. Grinius neužimdamas jokios 
augštos vietos, toks jis buvo pa
keltas į ministerio pirmininko 
vietą, toks jis pasiliko ir dabar, 
kai tapo išrinktas pirmuoju vals
tybės piliečiu — Lietuvos Res
publikos Prezidentu. Net duri
ninkas man nusiskundė, kad jis 
jaučiasi ponui prezidentui esąs 
dentas ir apsiaustą užsivelkąs ir 
nereikalingas, nes ponas prezi- 
skrybėlę pasiimąs pats be duri
ninko patarnavimo. Taip pir
miau buvę ponai prezidentai ne
darydavę. .. (B. d.)

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefanuokite ar atvykite 
asmeniškai į

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

Tel. EM. 8-9281 
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas 

veltui.

Pr. Čeponis, P.Eng.
STATYBOS INŽINIERIUS

Planai, specifikacijos, reportai. Me
džio, plieno ir gelžbetonio pastatams. 

Žemės gręžimai ir tyrimas.
145 Evelyn Ave. TeL RO. 6-7151

OKULISTĖS
Br. BUK0WSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOE1A

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją
ir užimtus kraštus

Mes siunčiome tksroi iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 
dalykai: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

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

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%.

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikio 24 volondos.

SEGUIN
Advokatai — Notarai

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

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. . BE. 3-0978

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

TAISO

TELEVIZIJOS

TAISAU 

televizijos ir radio aparatus 
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA. 

J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė Firma, siunčianti siuntinius 
H Kanados. Didžiausias prekių pasi

rinkimas.

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

STANLEY SHOE STORE
AugŠčiousios rūšies moterų, veikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir plotu;

’ EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

91 Roncesvalles Avė., Toronto
Telef. LE. 6-5613

East Upholstering
>«rome minkžfu* baldu* pigia kaine

s L
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TORONTO, Cnt.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios

penktadienį ir šeštadienį 7.30 
vai. vakarais. Jį praves kun. dr. 
Pr. Gaida: konferencija, palai
minimas Švenčiausiuoju, išpažin
čių klausymas.

‘ Susikaupimas užbaigiamas sek 
» madienį 4.30 vai. p.p. didingu re

liginiu koncertu, kuriam paruoš
ta nauja programa.

— Šį sekmadienį pamokslai 
kun. P. Ažubalio: Pakeliui į Ka
lėdas. Solo sol. A. Ščepavičienė. 
11 vai. pamaldų metu iškilmin
ga vienos lietuvaitės pirmoji 
komunija.

Kalėdų pamaldų tvarka: 12 vai. 
naktį — Bernelių Mišios, pirmą
ją Kalėdų dieną — 9.30 ir 11 vai. 
Švenčių proga pageidaujamos 
baltos gėlės altoriams papuošti. 
Girtinas paprotys Kalėdų šven
čių proga priimti šv. Komuniją. 
Bernelių Mišiose einą prie Ko
munijos nevalgo nuo 9.30 vai. v.

kimas: parapijos salėje rengia
mas par. komiteto ir šv. Jono 

' > d-jos. Bilietai 
savaitgalio pa
jų kaina $2.50

Kr* pašalpinės 
gaunami nuo šio 
rapijos knygyne, 
asmeniui.

— Parapijiečių vizitavimas ir 
religinės pamokos vaikams Ka
lėdų atostogų metu nutraukia
mos ir pradedamos tik po Naujų 
Metų. Kalėdinių plotkelių gau
nama šį sekmadienį par. salėje 
po visų pamaldų. , .

— Šį šeštadienį 8.30 vai. ryto 
gedulingos pamaldos už Besa- 
sparių ir Valiulių šeimų miru
sius.

Prisikėlimo parapijos žinios
Parapijiečiai nebus lankomi

MONTREAL, Oue.Advento rimčiai ir prieššventiniam 
savųjų prisiminimui
, 'ŠĮ SEKMADIENĮ, gruodžio 22 d., 4.30 vai. P P- Šv. Jono Kr. liet, bažnyčioje įvyksta

Vaikų darželio Kalėdų eglutė
Šį sekmadienį, gruodžio 22 d., 

3 vai. p.p. Prisikėlimo parapijos 
salėje rengiama labai puošni Ne
kalto Prasidėjimo seselių lietu
viško vaikų darželio eglutė.

Programoj angelų choras, Ęet- 
lėjaus prakartėlė, šv. Mikalojaus 
atsilankymas į Torontą ir dova
nos geriems vaikams.

Po programos nuotaikingas 
vaikų pobūvis su turtingomis do
vanomis.

Prašome lietuvikas šeimas šio
je vaikų šventėje su savo vaikais 
dalyvauti.

N. Prasidėjimo seserys.
Mokyklos eglutės repeticija
Ateinantį šeštadienį, gruodžio 

21 d. 10 vai. ryto Šv. Jono para
pijos patalpose įvyks Maironio 
vardo mokyklos ruošiamai Ka
lėdų eglutei bendra repeticija. 
Visi programos dalyviai renkasi 
punktualiai. Be to, V ir VI sky
riaus mergaitės taip pat susiren
ka choro repeticijai tą pačią va
landą.

Šeštadieninė liet, mokykla 
nuo praėjusio šeštadienio atosto
gauja iki sausio 14 d. Šiuo laiku 
sparčiai ruošiasi Kalėdų eglutei, 
kurioje dalyvauti užsiregistravo 
iau 268 vaikai. Tėvų^ komitetas 
maloniai primena, kad dovanė
lių tvarkymo reikalui būtų gera 
šį sekmadienį užbaigti registra
cijos darbą. Šį sekmadienį re
gistracija eglutės iškilmėms vyk
doma prie liet, parapijų po visų 
pamaldų. Neturtingų šeimų vai
kams, norintiems dalyvauti Ka
lėdų eglutėje, mokyklos tėvų ko
mitetas per Toronto liet. Caritas 
yra rezervavęs 32 bilietukus, ku
rie gaunami per visų liet, para-

religinės muzikos ir giesmių

Programoje dalyvauja: solistai — JANINA LIUSTIKAITĖ, VACLAVA ŽEMELYTĖ, VACLO
VAS VERIKAITIS, BRONIUS MARIJOŠIUS, smuiku STEPONAS KAIRYS ir šv. Jono Kr. 
parapijos choras, vadov. kun. B. Pacevičiaus. Vargonais akomp. muz. Stasys Gailevičius.

Koncertą globoja Toronto Lietuvių Caritas.

*

1958 Metu sutikimas
o>

įvyksta PRINCE GEORGE Kotelyje (King ir York gatvių kampas) 
8 vai. vakaro ir tęsis iki 1 vai. nakties.
GROS unijos Dom JERULLO orkestras.

Pradžioje, 8.30, kol blaivios galvos, trumpa meninė programa.
Pakvietimų kaina $5.00. Į tą kainą įeina: maistas, pradžiai kas nors 
dėl apetito, graži salė, gera muzika. Garantuotai gera nuotaika.

Veiks ir turtingas bufetas.
Rezervuokite stalus neatidėliodami. Stalai po 8 vietas. Skambin

kite liet, radio valandos vedėjo telefonu LE. 4-1274.
N. Metų sutikimą ruošia Radio Programa “Tėvynės Prisiminimai”.

Apylinkės Tarybos rinkimai
Toronto Apylinkės Valdyba 

primena, kad įstatyti kandida
tus j KLB Toronto apylinkės Ta
rybą reikia iki gruodžio 27 die
nos 8 vai. vak. ir pilnai sutvar
kytus kandidatų sąrašus prista
tyti rinkimų komisijos pirminin
kui V. Užupiui 41 Hewitt Ave. 
arba komisijos nariui J. Česėkui 
77 Lynd Avė.

j*“" 'V i . v. . i Tor- Apylinkės Valdybad., nebent tik is anksto telefonis- I Toronto skautų-cių tuntai
kai susitarus. ruošia Kalėdų eglutę savo jau- ■ TLN bibliotekoje

Naujos bazilikos statybai > niesiems sausio 5 d. 3 vai. p-P-lRūčiu diena ir Nauju Metu iš- mŪSU baŽnyČU gaU‘ Prikėlimo parapijos salėje. . 'vakarėse k’ Jbus keičia- 
ta $178.30. Programoje pasirodymai, zai- Į
Į— Į kleboniją atsilanko daug dimai ir senelis su dovanomis. ;mos 

žmonių prašančių gero elgesio i Vėliau šokiai jaunimui. Mažie- ’ 
pažymėjimo gauti Kanados pi- ji, norintieji sutikti Kalėdų sene-( 
lietybei, darbovietei, vizai į JAV ]į, kurie nepriklauso tuntui, re- ( 
ir panašiai. Mes mielai padedam gistruojasi iki sausio 1 d. pas tun-;
ir vėl padėsim visiems, kurie yra U / '__ Z. II—Y__ c
mūsų parapijos knygų sąrašuose: 6-2781 ir pas H. Stepaitį - 
ar bent asmeniškai kunigams; RO. 6-2845. ___ _
pažįstami, nes tai mūsų pareiga, i . . . ,
Tačiau paskutiniu laiku atsiran- j kalėdų giesmių tarpe __ ; 
da vis daugiau ir daugiau tokių, Per CJBC radijo stotį (740) Ka-

•X- ęu. uX1CUU0 XCXXXXXXZXXXA i 111 ••

nuo gruodžio 21 d. iki sausio 5' P1Jų klebonijas.

Liūrde per mūsų bažnyčią gau-1 Prisikėlimo parapijos salėje.
ta $178.30. Programoje pasirodymai, žai-i “

ir vėl padėsim visiems, kurie yra tininkus: D. Keršienę — tel. LE. j
— tel. i• • -*■ ** I

Tuntininkai.

kurie prašo panašios rūšies liu- 
dyjimų ne tik nebūdami parapi-

ledų pirmąją dieną bus trans-j 
liuojama ir lietuviška.

jiečiąi, bet visiškai nepažįstami Ugniagesiai prieš Kalėdas per- 
ir"~nėt kartotekoj neegzistuoją, spėjo saugotis gaisro pavojaus j 

♦j engiant eglutes. Jie pataria: ' 
eglutę parinkti neseniai kirstą,
kambary laikyti stove galą įmer- Į 
kus į vandenį, nestatyti eglutės :

Su apgailestavimu turime pa
reikšti, kad šitiem mes pagelbėti 
negalim ir ateityje taip pat ne- ( 
galėsim. Parapijos antspaudas ir 
kunigo parašas yra surištas su 
didele atsakomybe prieš valsty
bines įstaigas. Įstatymai reika
lauja, kad asmuo, kuriam pažy
mėjimas išduodamas, parapijai 
ar kdnigui turi būti pažįstamas 
mažiausiai 2 metu laiko.

— Šį šeštadienį jokio lietuviš
ko parengimo Prisikėlimo salėj 
nebus. Sekmadienį, 3 vai. .p.p 
Vaikų Darželio eglutė. Kitą šeš
tadienį, gruodžio 28 d., 7.30 v.v. 
“Aušros” šokių vakaras, o sek
madienį, gruodžio 29 d., 4 vai. p. 
p. šeštad. Maironio vardo lietu
vių mokyklos Eglutė..

— Antradienį, gruodžio 24 d., 
yra Kūčios ir pasninko diena. 
Sočiai valgoma tik vieną kartą 
dienoje ir tai visiškai susilaiko
ma nuo mėsiškų valgių.

— Bernelių Mišios laikomos 
12 vai. naktį laikinoje bažnyčioje 
ir salėje. Bažnyčioj iškilmingos 
giedotos Mišios, o apatinėj salėj 
— skaitytos. Bažnyčioj choro 
giedamos kalėdinės giesmės bus 
garsiakalbiais perduodamos į sa
lę. Tikinčiuosius prašom Kalėdų • 
naktį gausiai eiti šv. Komunijos. 
Išpažinčių bus klausoma nuo 
10.45 iki 11.55 vai. naktį. Per 

. Bernelių Mišias išpažinčių nebus 
klausoma, nes visi kunigai bus 
užimti prie altoriaus. Einan
tiems prie šv. Komunijos reikia 
bent tris valandas prieš susilai
kyti nuo valgių bei svaig. gėrimų 
ir. 1 vai. nuo gėrimų (išskyrus 
vandenį).

— Mišios Kalėdų dieną laiko
mos. 8, 9, 10 ir 11 vai. Apatinėj 
salėj 11.30 vai. Mišių tą dieną 
nebus.

— Pereitą šeštadienį iš Prisi
kėlimo bažnyčios Park Lawn ka
pinėse palaidotas 66 metų am
žiaus Jonas Daugėla.

—• Pakrikštytas Viktoras Leo
nas Razgaitis.

Solidarumo mokesčio vajui 
einant i galą, surenkama suma 
vis mažėja, nes daugumas sąmo
ningu Bmės narių yra jau susi- 
mokėię. o pasiliek'* tik kietasis 
branduolvs, kuris vangia mokė
ti. Praeita sekmadieni prie Pri
sikėlimo bažnyčios rinkėjai V. 
Bubelis, A. Suoronas ir J. Širka 
surinko $26 Viso nuo pradžios 
Šių metų $1.380.

Ateinanti sekmad’eni numatv- 
ti rinkėiai nrie Prisikėlimo baž
nyčios: V. Vaitonis, Č. Valiukas 
ir J. žilvs. Tai bus oaskutiniai 
plane numatyti rinkėjai.

Apylinkės valdyba.

Visose Lietuvių Namų 
Didžiulis Naujų Metų

Pradžia 7.30 vai. v., pabaiga 2 vai.

GERAS UŽKANDIS, 
GERA MUZIKA.

Pakvietimas asmeniui $3.50.

Pakvietimai gaunami: 
Lietuviu Namuose ir tek: LĖ. 2-2021, 

OX. 9-4224.

Toronto Skautų-čių Židinys.

Maloniai kviečiami visi į pirmąjį poadventinį

šokių vakarą - 
Čikagos ir Toronto sportininkų 

susipažinimo balių
gruodžio 28 d., šeštadienį, Prisikėlimo parapijos salėje.

Programoje: JONĖS.KVIETYTĖS išraiškos šokio studija.
Šokiams gros mėgstamasis orkestras “CUBANA”.
Loterija, gėrimai-— savikaina ir dar kas nors ...

Pradžia: 7.30 vai. vakaro. ’ Rengia “Aušra

patalpose 
sutikimas

Kalėdų eglutė ruošiama šešta
dieninių lietuvių mokyklų gruo
džio 29 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. 
Aušros Vartų parapijos salėje 
Scenoje programą atliks Rose- 
mounto mokvkla. jos progra
ma bus tęsiama visų mokinių 
salėje kartu su Kalėdų seneliu, 
kuris taip pat įteiks visiems vai
kučiams dovanas.

Veiks bufetas dideliems ir ma
žiems. Gros du akordeonistai: 
stud. Baltuonis ir Vičas. Visi ga
lės linksmai pasišokti.

įėjimas suaugusiems $1.
Šv. Jono liuteronų bažnyčioje 

3594 Jeanne Mance ir Prince Ar 
thur f?t. kampe, lietuvių pamal
dos Kūčių vakarą, gruodžio 24 d.. 
8.30 vai. vak.

Kun. dr. M. Kavolis.
LK Moterų Draugijos skyrius 

Gruodžio 8 d. minėjo 50 metų 
nraugiios veiklos sukaktį. Po šv. 
Mišių Aušros Vartų parapijos sa- 
‘ė’e ivyko iškilmingas susirinki
mas P°minė'imas pradėtas “Ma
rija. Marija”. Sukvietus garbės 
nrezMiumą. pirmininkaujant Gi- 
riūnienei. gana plačią LKMD 
veiklos L'etuvoje ir užsieniuose 
•aptrauką pateikė seselė Felicija.

Šventės proga skyrių sveikino 
skyriaus vėliavos kūmas P. Ru- 
dinskas, Liet. Sav. Kūrėjų pirm. 
L. Balzaras, B-nės pirm. St. Kęs
gailą. ateitininkių kuopos pirm. 
Lukoševičienė ir Neringos tunto 
tuntinįnkė I. Šipelytė. Po svei
kinimų paskaitą apie Nekaltai 
Pradėtą Mergelę Mariją skaitė 
naujasi sparapijos klebonas Tė
vas J. Borevičius. JS. Po oficia
liosios dalies svpč’4 buvo pa
vaišinti moterų šiai progai pa
ruoštais užkandžiais. J. P.

Rūta KiH'O’-vfė savo apsilan- 
i kvmo Mont’-p-'h-'e proga( AV 
(bažnyčios statybos fondui savo ir 
'savo tėvelių vardu paaukojo $50. 
Į Tėvas St. Kulbis Kalėdų šven- 
ičių metui išvyko į Ontario pro-

vinciją. Grįš Montrealin tuoj po 
Kalėdų.

J. A. Gagnon reikšdamas savu, 
ypatingą pagarbą Aušros Vartų 
Marijai, dovanojo AV parapiją* 
mozaikos Aušros Vartų Marijos 
paveiksią, kuris yra bažnyčios 
fasade. Paveikslas kainavo vE& 
$2.400.

“Tauro” sporto klubas meti
niame susirinkime gruodžio 
d. išsirinko naują valdybą. Seno- y 
ji valdyba padarė savo apyskai- 
tinį pranešimą. Į naująją valdy
bą slaptu balsavimu išrinktii.J. 
Lukoševičius, A. Mylė, V. Pau
lius, M. Siniūtė, J. Šiaučiulis. 
Kandidatais liko D. Dargytė-ir 
J. Petraškevičius.

Į Montrealio krepšinio Lygą 
įsiregistravę “Tauro” klubo vy
rai pirmas rungtynes gruodžio 14 
d. prieš RCAF Flyers laimėjo 
77:75. Už “Taurą” žaidė ir krep
šių įmetė: Bukauskas 15, Baltuo- 
nis 11, Mažeika 0, Piečaitis 7, Si- 
nius .30, Otto 14, Vazalinskas 0, 
Paulius 0.

Kitos “Tauro” rungtynės bus: 
prieš Meteors, pirmadienį, gruo
džio 16 d., 9 vai. v.; prie. Pt. St 
Charles, šeštad., sausio 4 d., 7.15 
v.v.;’prieš Holy Trinity, sekm., 
sausio 12 d., 7.45 v.v.; prieš Me
teors, šešt., sausio 25 d., 7.15 v.v.; 
prieš RCAF Flyers, trečiad., va
sario 5 d., 8 v.v.; prieš Pt. St. 
Charles, pirmad., vasario 10 d., 
9.15 v.v.; prieš Holy Trinity, šeš
tad., vasario 45 d., 7.15 v.v.

“TŽ” PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI

Esama padėtis verčia Primename, kad oapiginta kai- 
susirūpinti farmomis na at.sil?'gį".ti už 1958nm pre""* 1 : meratą beliko vos viena savaite.
1. 36 akrai prie Maltono. Iki š.m. gruodžio 31 d. dar ga-

Karna $14.000. ; įima atsilyginti mokant senaia
I“ tono?”’J' Pne M° (kaina - po $4 Kanadoje ir JAV

i 3. 116 akrų, vienos mylios frontas prie j ir PO $4.50 visuose kituose kras-
h

1 Po Naujų Metų prenumeratos 
... - . . i. ’ • u u,e! mokestis bus jau pakeltas — SIdalinamais žemes sklypais Hamilto- !

■ 2. 67 akrai,
‘ tono.
{ *• ’ '•—f/ fv-— ,

Queen Elizabeth kelio, tarp St. Ca- Į tUOSC. 
tharines ir Niagaros.
13 akru sodo su visais įrankiais4

ne. Žemos kainos.
SERGAUTIS REAL ESTATE 

į 817 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426

REIKALINGA MOTERIS ateinanti į na
mus prižiūrėti 14 mėn. berniuką nuo 8 

į vai. ryto iki 5 vai. vak. Skambinti bet- 
kuriuo laiku tel. RO. 2-2997.

i daugiau.
i Prašome pasinaudoti paskuti-
i nės savaitės nalengvinimais.

“TŽ” administracija.

arti betkokio karščio šaltinio j Klaipėdos krašto atvadavimo “TŽ” Spaudos balius
(radiatorių, televizijos' ir pan.), minėjimas
nepuošti degančiais papuošalais. Kadangi ateinančiais metais met, tai bus, be abejonės, pra- j _—-------------- -----
žiūrėti, kad šviesų laidai būtų ori„Qi,,e cva;x;lic t.. oc • šmatniausias ir smagiausias šio ( išnuomojami du kambariai ir virtuvė ll
sveiki. Nudžiūvusios eglutės ne-: Suelna apvalus SKaieiUS, uy. mėsiedo balius ’ ( ougšte ir vienos kambarys III augšte.
deginti šildymo krosnyje, nes ga- i metai nuo Klaipėdos krašto at-j Vyrų kvartetas jau baigia ruoš- j ‘54 Gorvole Avė. _______
Ii šokti liepsnos. Pagaliau nie- į vadavimo, tai lietuvių bendruo- i tj visjgkai naują programą. Lote- J DĖMESIO! Pasinaudokite Kalėdų ir Nau-
kad neužstatyti eglute išeinamų i menėje yra mintis, kad tą sukak- rija, bufetas ir visokios įdomy-
Juru.

“TŽ” Spaudos balius išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
iau Čia pat Kaip pernai ir kas-:°u9žte- B,<x>r - Runnymede rajone. Tel. 

' - - - RO. 7-5976.

Podėka
Už grožiai pavykusi L. Grušo vaidini-

i tį reikia visos lietuviškos bend-
' ruomenės mastu paminėti. KLB _
Toronto apylinkės valdyba savo gyti “TŽ” administracijoje.

bės.
Bilietų galima jau dabar

mę "Tęvos" gili podėko Homiitono liet, posėdyje, dalyvaujant Maž. Liet, (kaina $1.50. Studentams 
dromos teatrui "Aukuras" ir jo režiso- Bičiuliu d-ios oirm. L. Tarno- moksleiviams —- $1.Bičiuliu d-jos pirm. L. Tarno- moksleiviams — $1. 
rei Oktorei E. Douguvietytei didžio jom šauskuf svarstė, kaip ta minėj i- 
lonioi prisidejusiems talko: Kaluzienei, įpadaryti placiOSlOS lietuvių 
J. Sirkoi, p. Sčepovičiui, D. ščepovičiūtei, | visuomenės vardu ir nutarė mi-
H. Stepoiėiui, O. Indrelienei, v. Aušrotui, j nėjimui ruošti sudaryti specialų : Lietuvi Choras “Pirmyn 
J. Azubohui, J. Dudeloi^J. Jogeloi, Mo-; komitetą iš KLB Toronto apyl.1 
bowk boldų įmonei, o toip pot gousioi j ML Bičiuliu D_jos valdybų at- 
Toronto liet, visuomenei sovo atsilonky- x ... J J j-

padėjusiai Caritui vykdyti kalėdinę stovų. Minėjimas manoma dary-mu __ ,___ _____ , ____ t
lietuvių šalpa. Toronto liet. Caritas, ii sausio 19 d.

Nauja maisto krautuvė 
Pranešame, kad 

125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley) 
naujai atidaryta

MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ.
Mes turime lietuviškų sūrių, kaimiškų lašinių, kumpių, taip pat 

, įvairiausio europietiško bei kanadiško maisto.
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS. 

APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE TEL. LE. 3-9911. 
Savininkai J. ir V. MOTEKONIAI

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drugstore

“Šikšnosparnis” Toronte
1958 m. sausio 18 d. Čikagos

”, va
dov. muz. K. Steponavičiaus, da
lyvaujant Metropolitan operos 
sol. A. Braziui, sol. Onuks Ste
phens ir kitiems, Eatono audito
rijoje stato J. Strausso 3* v. ope
retę “šikšnosparnis” 
dermaus).

Bilietai nuo 1 iki 3 dol. jau 
gaunami: V. Margio 
pas O. Indrelienę, tel. LE. 1-8522, 
D. Keršienę, LE. 6-2781, “Rūtos” 
valgykloj, Hamiltone pas K. Ba
roną.

Rengia Jūrų Skaučių Rėmėjai 
ir “Šatrijos” tuntas.

Toronto burmistras N. Phillips 
pareiškė nuomonę Ontario, pro
vincijos valdinei komisijai, kad 
dabar veikianti Toronto metro
polinė taryba tik trukdanti dar
bą ir ją reikią panaikinti. Tuo 
tarpu septyni labiausiai su To
rontu suaugę priemiesčiai — 
East York, Forest Hill, Swansea, 
Mimico, New Toronto ir Lang 
Branch — turį būti prijungti 
prie miešto.

: ių Metų proga nusipirkti labai pigia koi- 
j <ia geros medžiagos visai naujas sofas ir

• - fotelius. Telefonas HO. 3-5493.
---------------------------------------------------------------

Jų ( DĖMESIO!
bei ; Privatiškai parduodami stiklo ir kristalo, 

‘sidabro gėlėmis išlieti indai, įvairių rū- 
i šių, didelis pasirinkimas. Viskas parduo- 
Į dama fabriko kainomis —- gero proga 
■ įsigyti vestuvėms, gimtadieniams ir Ka-

(Die Fle-

vaistinėje,

ledu dovanoms bei stalo ir komodų pa
puošimui. Kainos nuo 1 iki 30 dolerių. 
Kreiptis asmeniškai ar telefonu kasdien 
nuo 3.30 iki 7 v.v. Šeštadieniais iki pie
tų ir sekmadieniais visą dieną.

Justinas Bakutis, 5 Vi McKenzie Cres
cent, Toronto 3, Ont. Tel. LE. 3-9222.

DAŽYTOJAS - DEKORATORIUS, artė
jant žiemai, darbus atlieka pigiau. Da
ro parengimų skelbimus ir panašius dar
bus. Taip pat galima gauti suvenyrinių 
medžio drožinių: kryžių, koplytėlių, Vy
čių, vėliavėlių ir pan. Tel. RO. 9-7044.

BALTIC MOVERS 
pervežimas Toronte ir tolimomisBaldų 

distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont- 
realį, Londonu, Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

UŽSISAKYKITE

DOMINION COAL & WOOD CO. 
Atstovas V. AUŠROTAS 
Telefonas LE. 5-0527 

Ang lys išveš tojo mos ir šeštadienio ts.

JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite j MARGIS DRUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

N

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios. ramunėlės, zubra- 
žolė, “C” termometrai ir kt.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
' Įsteigta nuo 1900 m.

Artėjant šventėms jau priimame užsakymus kalakutams, 
antinis, žąsims ir vištoms

PARKSIDE MEAT
335 RONCESVALLES AVĖ

* (prie Grenadier Rd.)

Tel. LE. 5-1258
Sav. E. PUNKRIS ir J. KRASAUSKAS

Taip pat turime didelį pasirinkimą rūkytų ir šviežių mėsų, deš
rų ir šviežų kaimišką sviestą, lietuviškų sūrių ir kumpių, ski- 

landinių dešrų, olandiškų silkių, importuotų delikatesų, 
daržovių ir groceterijos. 

PRISTATYMAS VELTUI.

A.

Ar įsoės?
Montrealietis Ervk Neal, ku

ris iau seniai mėgsta skelbti oro 
j spėjimus iš paprastų savo ste- 
; bėjimu. oranašauia šia žiemą bū
siant šaltą. Pasak jo temperatū
ros vidurkis būsiąs 5 laipsniais 
žemesnis už pernykštį. Kalėdos 
būsiančios baltos, t.y. su- sniegu. 
Greit įsitikinsim...

vus vykti iš piet. Jeruzalės Į Bet- 
lėju. Pernai betgi, pablogėjus 
Santykiams su Izraeliu. Jordano 
vvriausybė atsisakč beleisti, ir 
užsienio diplomatai turėjo vykti 
Betlšiun aplinkiniu keliu per 
Mandelbaum uostą. Šiemet Jor
dano vvriausybė pranešė, kad 
uždraudimas galioja ir toliau.

NAUJAS RADIO SIŲSTUVAS 
R. PRŪSIJOJE

Kaip praneša rytų vokiečių 
spauda; sovietai esą pastatę nau
ją galingą radio siųstuvą arti 
Karaliaučiaus. Iš jo bus siunčia
mos žinios toli siekiančiomis 
bangomis į visas oasaūlio dalis. ' 
Lietuvos neuriklausomvbės lai

kais III-sis Reichas buvo pasta
tęs galingą radio stotį Heilsber- 
ge prie Alnos upės, iš kur buvo 
vedama radio propaganda prieš 
Lietuvą Klaipėdos krašto reika= 
lais. ' - ' '

Atrodo, kad Heisbergo stotis 
buvo sunaikinta II-jo pasaulinio

UŽKIRSTAS KELIAS 
BETLĖJUN

Kristaus gimtinė Betlėms šiuo 
metu yra pordaniečių rankose ir 
tarp Jeruzalės - Betlėjaus nėra 
reguliaaus susisiekimo, nes pa
gal paliaubų sutartį tarp arabų - 
Izraelitu, per kelią, jungianti tas 
dvi vietoves, eina demarkacijos 
linija, sustiprinta spygliuotomis 
vielomis ir barikadomis. Nuo, _ b
1948 - 1955 d. Jordano vyriausy-. karo pabaigoje. Heilsbergo miėš- 
hė leisdavo Kalėdų proga sve-, tas ir apylinkė dabar įeina į len- 
cimų kraštu diplomatinius atsto; kų valdomą sritį. A. Ė

■P

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

14 K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmeną krautuvėn

1212 Dundas St W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakvmai priimami ir paštu.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St W. Toronto, O n t.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais HU. 9-1543

Fem - Roncesvalles, $15.600, 6 kambarių plytų namas, pusiau 
atskiras, 2 virtuvės, oru - alyva šildome.', garažas. Įmokėti apie 
$6.00G

Beresford • Bloor. $'7.500. d kambarių atskiras namas, 2 vir
tuvės, oru-alyva apšildomas, garažas. Įmokėti apie $4.000.

Fourpicx. $30.500. 4 atskiri butai po 4 kambarius, vandeniu 
apšildomas. 2 garažai, visi butai išnuomoti, pastatas ame 20 me
tų senumo. Įmokėt $15.000.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ



dvasiškiams, organizacijoms ir brangiems žmonėms

siunčiu savo nuoširdžiausius linkėjimus,

SIUNČIAME GRAŽIAUSIUS

taikingi, sveiki bei laimingi

NAUJIEJI METAI
1958-tiems METAMS'

Stanley HAIDASZ, M.D
Liberalų partijos parlamento narys

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖ

KANADOJEToronto - Trinity

ruošia

sun

Redakcijai prisiųsta

Sielovados Tvarkytojas Vokietijoje.

Vienas iš Ontario

POLIO SKIEPAI MEŠKIUKAS
DABAR PRIEINAMI Kultūrinė kronika

KIEKVIENAM
ONTARIO GYVENTOJUI

HON. MACKINNON PHILLIPS

Jūsų malonumui parengėskiepai

ONTARIO DEPARTMENT OF HEALTH

M*.

Gaudeamus, Stud, ateitininkų 
Sąj. informacinis leidinys. 1957

valdžios pranešimų serijos

Kas teiktina jaunimui - svirtys ar raketos

Toronto — Ontario
šeima, šeštadieninė

gimęs 1911 
m. balandžio 7 d. Gulbinų kai
me, Pabiržės parap., Biržų aoskr.

Kūnas buvo pašarvotas St. Ni
cholas klebonijoje, laidotuvių iš
vakarėse perkeltas į parapijos 
bažnyčią. Gedulingos pamaldos 
įvyko ten pat gruodžio 20 d. 10 
vai. ryte. Jose dalyvavo mokyk-

Dėl smulkesnių informacijų kreipkitės 
j vietos sveikatos medicinos pareigūnus.

Iki išeidamas į žmones, rašo 
dr. Kennworthy, žinomas Niu
jorko pedagogas, jaunuolis turi 
žinoti, kokiomis sąlygomis žmo-

Algirdas Landsbergis priimtas ties proga, 
į tarptautinę pasaulio rašytojų 
sąjungą PEN. Jis yra parašęs 
dramą šv. Kazimieras, kuri bus 
statoma kitais metais šv. Kazi
miero 500 metų gimimo sukak-

Praktinėj veikloj
Kaip priklausantį Panevėžio 

vyskupijai, vysk. K. Paltarokas 
naskyrė kun. J. Petrėną Anykš
čių vikaru, vėliau persikėlė į Ro
kiškį ir pagaliau į Linkuvą, kur 
sėkmingai ėjo gimnazijos kape
liono pareigas. Čia jį užklupo 
pirmoji bolševikinė okupacija, 
kuri izoliavo jį nuo pamiltojo 
jaunimo uždarydama kalėjiman. 
Ir tai nebuvo staigmena, nes bol
ševikai gerai žinojo, kad kun. J. 
Petrėnas, kad ir išvarytas iš gim
nazijos, nenurims ir ras kelius į 
jaunimo širdis. Kas klausė kun. 
Jono tikybos pamokų, gerai atsi
mena jo nepaprastą sugebėjimą 
negyvą medžiagą padaryti gyva 
bei patrauklia. Tikyba jo ranko
se tapo vienu įdom-5 risiu dalykų. 
Prie to reikią pride i jo organi
zacinį talentą: apie jį spietėsi 
gausūs ateitininkai moksleiviai, 
nežiūrint Šviejųnp ^misterijos 
draudimo. J iš" ou vo pakūręs jau
kią atmosferą gimnazijoj ir mo
kėjo vikriai praslinkti pro visus 
užsikirtimus gimnazijos vadovy
bėje. ,

Į Vakarus
Užėjus antrajai sovietų oku

pacijai, kun. J. Petrėnas su visa 
mase tremtinių pasuko į Vaka
rus. Po ištisos odisėjos Vokieti
joj, kun. Jonas atsirado Freiburg 
i. Br., kur jau buvo suplaukę bū
riai tautiečių. Čia jis gana greitai 
išpopuliarėjo ir nuo 1946 m. ba
landžio liko visos lietuvių kolo
nijos kapelionu. Kadangi tai bu
vo prancūzų zona, tremtiniams

Nuo 1955 metų, kai poliomelyčio skiepai 
buvo pradėti teikti, Ontario provincija 
turėjo tikslą įskiepyti visus priešmo
kyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikus. 
Ir iki šių mokslo metų pabaigos bus virš 
1.800.000 vaikų pilnai įskiepyti ir dar 
150.000 vaikų bus mažiausiai gavę po 
dvi skiepų dozes.

Sveikindamas šv. Kalėdų proga Kanados .lietu
vius, kartų dėkoju visiems, kurie ir šių mėtų bėgyje 
teikę paramos Vokietijos lietuviams, ypač jaunimui 
Vasario 16-tosios gimnazijoj, vasaros vaikų stovyk
lose ir vargo mokyklose. Dieviškasis Kūdikis telai
mina visus ir tegul suteikia stiprybės ir ištvermės 
Naujuosiuose 1958 Metuose 1

Ne mokslui gimęs
Dar būdamas Freiburge kuri. 

J. Petrėnas klausė paskaitų uni
versitete. Kai atsirado keliai į 
Romą, kur buvo įsteigta šv. Ka
zimiero kolegija, jis panūdo ten 
studijuoti. Berods, čia jis buvo 
užsimojęs vainikuoti savo studi
jas daktaratu. Jau buvo gerokai 
įsikibęs į mokslus, bet pasipai
niojo emigracija į JAV, ir jis at
sisveikino su Roma, nenuskynęs 
mokslo laurų. Mintis baigti juos 
visdėlto pasiliko gyva, ir jis kiek 
apšilęs J A V. sukombinavo studi
jas Vašingtono katalikų univer
sitete. Bet ir čia jis moksliniais 
laurais nesusiviliojo: pradėjo 
judėti naujai įsikūręs lietuvių 
jaunimas, stiprėti liet, organiza
cijos, spauda ir kun. Pertėnas 
ėmė nerimti. Mat, jis iš prigim
ties nepakėlė vienumos, o vienu
ma — jo. Jis turėjo būti ir gy
venti būryje. Mokslą mėgo, juo 
domėjosi, bet jo širdis linko į 
praktinę veiklą, jai jis jautėsi 
pašauktas. Jis buvo įsigijęs pla
čią orientaciją, kuri buvo skirta 
reikštis praktiniame gyvenime.

Suaugusių apsauga, ypatingai iki 40 me
tų amžiaus, darosi vis svarbesnė. Kiek
vienais metais suaugusių žmonių tarpe 
atsiranda daugiau poliomelyčio aukų su 
tragiškais rezultatais. Ir vienintelė mū
sų apsauga nuo poliomelyčio

pacinėj prancūzų vadovybėj bu
vo lietuvių draugas prof.Schmitt 
lein, kuris lietuviams daug kuo 
padėjo. Fręiburgan suplaukė 
daug lietuvių šviesuomenės. 
Kun. Petrėnas čia dirbo išsijuo
sęs ir tai niekam neužkliūdamas. 
Jo būdas buvo toks, kad visi er? 
zeliąi jo rankose tartum tirpte 
sutirpdavo.

ne manierų, ne 
šdidumo, o nuoširdaus draugiš

kumo prasme. Jis mokėjo priei
ti prie kiekvierio — prie mažiau
sių ir prie augščiausių. Niekas 
nėra patyręs iš jo užgaunančio 
žodžio. Be to, natūralus jo pa
linkimas į humorą darė jį pa
traukliu. Niekad Petrėno nema
tydavai vieno — užteko jam pa
sirodyti seminarijos koridoriuj 
ar sode, ir, žiūrėk, jau turi su 
kuo šnekėti. Moksle buvo gabus, 
bet perdaug į juos nesigilino. Jis 
mėgo daug skaityti, dalyvavo se
minarijos literatų būrely, visuo
menininkų sambūryje. Kunigu 
^šventintas 1935 m. birželio 15 d.

viške. Nekitaip kalbėtų ir a.a. 
kun. J. Petrėnas, jeigu jam būtų 
lemta atsisveikinti su savąja Lie- 

įtuva poezijon įvilktu žodžiu. De
ja, kun. Jono mirtis buvo staigi 

f— neleido atsisveikinti nė vienu 
žodžiu: nukirto jį besikalbantį su 
;vyr. “Darbininko^“ redaktorium 
(S. Sužiedėliu'gruodžio 17 d. 7 vai. 
i vak. Prieš keliąs dienas jis buvo 
susirgęs vad. azijiniu gripu, tu
rėjo kięk pakilusią temperatū
rą, bet būdamas stiprios sveika
tos vaikštinėjo ir dirbo. Taip be- 
plušantį ištiko jį širdies smūgis. 
Paskutinį Patepimą suteikė T. 
Pranciškonai, kurių namuose jis 
ir mirė. Jo mirtis buvo didelė 
staigmena, juoba, kad kun. Jo
nas tebuvo 46 m

Ką vaikai — ateities 
lietuviai turėtų skaityti, 
patirti?
Dr. Kennworthy mano, 

šiaip auklėjimo programai 
vesti kiekvienam vaikui patarti
na nuo pat mažumės parinkti 
sekančią literatūrą: pasiskaity
mai, kaip vaikai gyvena kituose 
kraštuose, po kurių sektų disku
sijos, kodėl jie negyvena taip, 
kaip jie; skatinti susirašinėti (iš
eivių lietuvių atžvilgiu pirmoj 
eilėj su tėvynėje gyvenančiais 
lietuviukais ar kituos kontinen
tuos), su kitų kraštų vaikais, 
keičiantis piešiniais, fotografijo
mis, ir dovanomis; skatinti pra
mokti svetimas kalbas, pratinant 
skaityti tomis kalbomis litera
tūrą ir žiūrėti filmas; skatinti 
vaikus pažinti kitų kraštų tauto- 
taką ir legendas, ne tik lietuviš
kas bet ir kitų Europos, Azijos ir 
Afrikos tautų. Ypač yra svarbu, m. gruodžio 16 d., Nr. 3 (34)

kad 
pra-

Toriama Dou Kingsbyr

Kun. St. Yla šiuo metu renka 
Romoje medžiagą Šiluvos isto
rijai. Į JAV jis grįžta sausio mė
nesio gale, " _

Kun. Tomas Žiūraitis gruo
džio 8 d. Salzburgo universitete 
gavo daktaro laipsnį už diserta
ciją apie žmogaus asmenybę. 
Gruodžio 18 d. naujasis daktaras 
grįžo į JAV.

Vasario 16 gimnazijoje evan
gelikų jaunimo ratelis suruošė 
Kalėdų eglutę gruodžio 14 d. Šia 
proga gimnaziją aplankė vokie
čių Mannheimo National teatro 
artistai bei stygų kvartetas, o 
taip pat eilė augštų svečių: Hes
sen - Nassau evangelikų bažny
čios prezidento atstovas Rau, 
Odenwaldo evangelikų dekanas 
Trautmann ir spaudos atstovai. 
Dalyvavo taip pat Kr. Valdybos 
bei Maž. Liet. Tarybos pirm. Si
monaitis, ginm. direktorius T. 
Gailius, katalikų kapelionas kun. 
dr. Petraitis, ateitininkų, skau
tų ir karinių dalinių atstovai.

Meninę programą atliko minė
to teatro muzikai bei vokalistai. 
Po to buvo bendra vakarienė, 
paruošta ratelio mergaičių ir vir
tuvės personalo. Vakarienės iš
laidoms padengti iŠ anksto buvo 
parinkta aukų. Po vakarienės 
antrąją programos dalį atliko ra
telio choras, paruoštas ir diriguo
jamas mokyt. Motgabio. Be to, 
mokiniai padeklamavo keletą ei
lėraščių ir paskambino piianinu. 
Po programos atvyko Kalėdų se
nelis su dovanėlių maišu.

Iškilmės plačiai buvo paminė
tos ir vietos vokiečių spaudoje. 
Lampertheimer Nachrichten sa
vo platokam aprašymui uždėjo 
net lietuvišką antraštę: “Tyli 
naktis, šventa naktis”.

Draugų padedamas, kun. J. 
Petrėnas įsikūrė Brooklyne St. 
Nicholas airių parapijoj kaip vi
karas. Matydamas, kad lieka lai
ko, įsijungė į' ateitininkų veiklą 
ir buvo pakviestas į “Ateities” 
redakcinį kolektyvą. P. Jurkui 
pasitraukus, tapo vyr. redakto
rium. Deja, neilgai teko jam čia 
dirbti. Prireikė redaktoriaus žur
nalui “Lux Christi”, išeinančiam 
kas trys mėnesiai. Mat, kun. V. 
Rimšelis, MIC, buvo pasitraukęs 
dėl naujų viršininko pareigų Či
kagos marijonų vienuolyne.

Kun. J. Petrėnas sutiko perim
ti šį darbą ir savo draugams ra
šė: “Pasiūlė , o aš kaip durne
lis ėmiau ir, sutikau. Užsidėjau 
sau kalėjimą’”. Matyt, redakto- 
riavimas jam visdėlto nebuvo 
kalėjimas:, dirbo nuoširdžiai, su 
tuo pačiu gyvumu bei originalu
mu ir jautėsi savam vežime. Ša
lia to jis suredagavo leidinį apie 
popiežių Pijų X, kur iškėlė šven
tumo vertybes ir reikalą gilinti 
krikščioniškąjį gyvenimą. Taip 
pat gerokai buvo pasistūmėjęs ir 
monografijoj apie vysk. K. Pal

taroką. O straipsnių laikraščiams 
i jis nesigailėjo. Rašė “Ateičiai”, 
“Darbininkui”, “Draugui” ir kt. 
pasirašydamas Gulbinu arba tik
rąja pavarde. Lietuvoje jis rašė 
visai eilei laikraščių.

Užgeso kun. Jonas pačiame 
darbo įkaršty. Liko dar daugybė 
planų, kuriuos jis užuot įvykdęs 
turėjo sudėti į Viešpaties rankas 
kaip nepražydusius pumpurus. 
Jo darbai liudys jo ryžtą išlikti 
gyvenimo idealizme ir kalbės 
apie jo giedrią sielą, kurios spin
duliai ilgai dar švies ypač jau
nimo širdyse.

Ilsėkis negęstančiame džiaugs
me, kurio atšvaitas skleidei že
mės prieblandoje! Pr. G.

Akivaizdoje tokios padėties Ontario pro
vincija yra pasiruošusi teikti veltui po
liomelyčio skiepus kiekvienam provin
cijos asmeniui, vaikui ar suaugusiam. 
Norima sumažinti skiepij:tno išlaidas 
vykdant skiepijimą per vitos sveika
tos tarnybas ir per šeimų gydytojus.

Šiluvos Balsas, 1957 m., Kalė
dos, Nr. 2, 24 psl.

Ateitis, 1957 m. gruodis, Nr. 10, 
217-240 psl.

Turinys: At-kų Fed. Vado svei
kinimas; V. Bagdonavičius — 
Dievas yra dvasia; Yla St. — 
At-kų Credo; D .Brazytė — Di
džioji dovana; Stasaitė Į. — Ka
lėdų šventės Norvegijoje; Kate- 
lytė A. — Kalėdos didmiestyje; 
Sušinskas A. — Kaukėti charak
teriai; P. Vainauskas — Ant. Pa
bedinskui mirus: K. Grigaitytės, 
B. Brazdžionio, V. Karečkaitės, 
A. Kazio eilėraščiai; Kultūros 
pasaulyje; Pastabos ir kt. Sky
riuje Ateitininkų Sąjungoje net 
4 vaizdai iš Kanados at-kų gyve
nimo.

nės gyvena visuose pasaulio j kad vaikai kuo geriausiai žinotų 
kampuose ir kodėl jie reikalingi ' pasaulio žemėlapį — pirmiausiai 
gyvenimo lygio pakėlimo; jie ■ savo gyvenamą vietovę, miestą 
turi išmokti galvoti demokratiš
kai ir aktyviai dalyvauti bend
ruomenės gyvenime, stengda
miesi suprasti, kodėl kitose pa
saulio dalyse yra kitokio pobū
džio vyriausybės; vaikas turi ge
rai pažinti savąją religiją, kartu 
pažindamas pagrindinius bruo
žus visų kitų religijų pasaulyje, 
išmokdamas gerbti kitų įsitiki
nimus; januolis turi gerai įsisą
moninti žmonijos ilgas 
kias pastangas pakeisti nuolatinį 
konfliktą į bendradarbiavimą - 
kooperaciją ir pajusti norą viso
mis išgalėmis įsijungti į geresnio 
nasaulio kūrimą.

men torių!
Išeivijos 

mokykla, bažnyčia, jaunimo gru
pės argi neprivalo persirefor- 
muoti ruošdama jaunąjį lietuvį 
ateities amžiui? Bet iki patriotai 
tėvai patys nesupras šio besikei
čiančio pasauilo atmainų vargiai 
galima tikėtis jie suteiks ir sa
vo vaikams būtiną perspektyvą, 
kuri įgalintų juos pasilikti lietu
viais moderniojoj žmonijoj.

Ką turėtume
pateikti jaunimui
Ieškant atsakymo į šitokius 

klausimus pravarti Dr. L .Kenn
worthy knyga “Introducing 
Children to the World” (Harper 
& Brothers). Knygoje sumeta
mos mūsų vaikų auklėjimui šios 
apybraižos:

Vaikas turi įprasti žemę ver
tinti kaip visų žmonių tėvynę; 
pažinti žmonijos tautas ir gentis 
su jų skirtingumais ir panašu
mais; patirti apie visokį gyveni
mo būdą šioj planetoj ir prie
žastis privedusias prie to; pažin
ti pasaulį kaip džiaugsmo ir gro
žio šaltinį; patirti kaip daug vie
na nuo kitos priklauso pasaulio 
tautos ir ką reiktų daryti, kad 
jos geriau sugyventų; pažinti 
žmonijos suskirstymą į tautas ir 
kultūras, ką šis susiskaldymas 
yra davęs gero civilizacijai, ko
kios problemos yra spręstinos 
rvšium su tuo.

los mokiniai, pilna bažnyčia pa
rapijiečių, apie 30 lietuvių kuni
gų, atvykusių iš Albany, Grand 
Rapids ir kitų vyskupijų. Pamal
doms vadovavo ir šv. Jono ka
pinėse atsisveikinimo žodį pa
sakė kun. Alf. Sušinskas, miru
siojo kurso draugas. A.a. kun. 
Jonas atsigulė šalia kitų lietuvių 
kunigų—kan. J. Meškausko, kun. 
dr. Sideravičiaus.

Kad ir labai smarkus lietus li
jo, amžinam poilsiui jį palydėjo 
didelis būrys pasauliečių ir dva
siškių.

Seminarijos mūruose
Augalota jo figūra gerokai iš

siskyrė iš kitų klierikų. Nešiojo 
jis naminės medžiagos sutaną, 
neatrodė aristokratiškai. Savo 
dvasia betgi jis buvo savotiškas 
aristokratas

ŠALPOS FONDO 
CENTRO koiftlTETAŠ

Šv. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ PROGA 
sveikiname, visus geros valios tautiečius parėmusius 
savo auka lietuvišką šalpą, taip pat visus Šalpos Fon
do darbuotojus bei Vasario 16 Gimnazijai remti bū
relius su jų vadovais. Linkime visiems tyriausio 
džiaugsmo ir visokeriopos sėkmės asmeniškame gy
venime

ir apylinkę, vėliau visą planetą, 
o dar vėliau gal net visatą.

Skatinti vaikų užsiėmimą
Dažnai užsiėmimai — kaip 

tautinių lėlių, pašto ženklų, pini
gų rinkimas, muzikos mokyma
sis skatina vaikus domėtis kraš
tais ir žmonėmis kurie tuos daik
tus sukuria ar leidžia. Vėliau 
ekskursijos, . taip kaip 
skautai ir kitos jaunųjų ir stu 
dentų organizacijos padeda š 
auklėjimą galutinai atbaigti — 
pataria dr. Kennworthy.

(Almus)

Iki šiol ši programa pareiki!avo virš 5 
milijonų dožų skiepų. Šio skiepijimo iš
laidos buvo lygiai pasidalintos tarp pro
vincijos ir federalinės vaidžids, vien On
tario provincijai tai kainavi apie pus
antro milijono dolerių.

Nuoširdžiai aną dieną piršau 
savo pirmaklasiui sūnui lietu
višką elementorių. Klausė jis 
manęs kas tai-per daiktas rody
damas į sentimentaliai autoriaus 
išpaišytą svirtį. Neįdomūs buvo 
(jam mano paaiškinimas. “Te
tuk”, galiausiai pareiškė “pa
skaityk Tu man apie rakietas”.

Nenaujiena diskusijose apie 
dviejų generacijų pasaulių skir
tingumą. Tačiau skirtumas tarp 
šių dienų pirmaklasio ir jo se
nelio, net tėvo, yra tiesiog beri
bis! Jei sputnikai ir visi šių die
nų geofizinių metų siurpryzai 
mums atrodo fantastiški, o vy
resniems — nesuprantami, tai 
mūsų vaikams — normaliausi.

Jei sakoma,. kad amerikiečio 
mokykla ir šeima nespėja eiti su 
laiku, tai permetęs 19 šimtmečio 
romantiško sentimentalizmo ku
pinus lietuviškosios šeštadieni
nės mokyklos elementorius spė
ji, ar mūsoji išeivijos šeima ir 
mokykla iš tikro yra atsilikusi 
šimtmečiais? Net išeivijoj puo
šiami siauri “nepriklausomos 
valstybėlės mąsto lietuviams 
auklėti vadovėliai.

Tuo tarpu jau šiandieninis 
mūsų pasaulis pilnu tempu per
eina į neapsakomo greičio ir pai
numo, atominės energijos ir ro
botų, neišvengiamo sugyvenimo 
su kitais žmonėmis, amžių. Mū
sų vaikai daugumoje gyvens 
trečdalį savo amžiaus 21 šimt
mety — pradinį mokslą gauda
mi iš 19-20 amž. pradžios ele-
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1199 BLOOR ST. W. TEL. LE. 4-8481
Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas ir sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
įmokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

Oakwood - St. Clair
^$2.500 įmokėti, 7 kambarių atskiras 

’* 'rwiwiu 2 virtuvėm. Arti susisiekimo 
"yjr”apsipirkimo.

Btoor - Dufterin -
< $3.500 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
. namas su. vieta garažui, 2 moderniš-

1 kos virtuvės, alyva apšildomos.
’ Warren Park
$3.590 įmokėti, 2 metų senumo pu
siau atskiros mūrinis namas su pri
vačiu įvažiavimu, alyva apšildomas, 
modįernįška virtuve, geras morgičius.

St. Clair -Christie
4.000 įmokėti, 6 kambariu atskiras 
mūrinis namas su garažu, alyva apšil
domas, 2 modemiškos virtuvės.

Bloor - Jane
’ $4.500 įmokėti, kambarių atskiras 

ntūrinrsT namas su garažu, alyva apšif-
. 2 moderniškos virtuvės, arti 

Bloor.
3 1 , Dufferin - Rogers

$6.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas su garažu, vandeniu 
alyva šildomas. Viena skola balansui. 
Arti apsipirkimo ir susisiekimo.

t Sunnyside
$10.000 įmokėti, 12 kambarių du" 
pleksas, vand. alyva šildom., 3 garaž.

Bloor - Brunswick
$10X00 įmokėti, mūrinis 4 butu (viso 
17 kambarių) namas su 2 garažais, 
varxlcn. alyva apšildomas. Viena sko
la balansui. Pilno kaina tik $30.000..

Oakwood - St. Clair
$12.000 įmokėti, 2 metų senumo tri- 
p.leksas (14 kambarių), vandeniu aly
va šildomas, vieta 2 garažams.

Bloor - High Park
17 kambarių atskiras mūrinis namas 
su dvigubu garažu. Vandeniu apšil
domas, 4 virtuvės, 4 vonios. Geros pa
jamos. Pilna kaina $33.500.

Casa Loma
$ J 5X00 įmokėti, 15 kambarių mo
derniškas tripleksas, viename iš ge
riausių miesto rajonų. Vandeniu ap
šildomas, du garažai, privatus įvažia- 
vimas.^Viena skola balansui.

St. Clair - Spadina
18 kambarių mūrinis namas su vieta
2 garažams, 4 vonios, vandeniu alyva 
šildomas. Geram nuomavimui rajo
ne. Prašoma kaina $45.000.

Bathurst - St. Clair
16 kambarių mūrą namas su privačiu 
įvažiavimu, vandeniu alyva apšildo- 

,mas (vasarai vėdinimo sistema), 4 vir
tuvės, 5 vonios. Daugumoje kilimais 
dengtos grindys. Labai patogus nuo- 
mdyimui. Pilno kaina $44.000. > =

B. SAKALAS N
- SAKALAUSKAS

Td. darbo LE. 4-8481 
Namu LE. 6-1410

Brock - Bloor
$1.000 įmokėti, 6 kambariu mūrinis 
namas, kietmedžio grindys, alyva šil
domas, 2 virtuvės.

Jane • Annette
$3.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, mod. virtuvė, alyva šildomas, il
gos išsimokėjimo sąlygos, vieta garaž.

Pacific - Bloor
$3.500 įmokėti, 6 kamb. mūr. na
mas, 2 mod. virtuvės ,2 vonios, mo
derniai įrengtas, verta nors pažiūrėti.

Rushofme Rd. - College 
$3.500 įmokėti, 8 kambarių atskiras 
mūr. namas, 2 mod. virtuvės, 2 vo
nios, vandeniu alyva šildomas, garaž.

Havelock - Bloor
$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūr. namas, 
2 mod. virtuvės, alyva šildomas, gra
žus didelis kiemas, viena skola 10 m.

Jane - Bloor
$4.000 įmokėti, 5 kamb. atskiros mū
rinis namas (Bungalow), mod. virtuvė, 
alyva šildomos, 15 metu atvira skola.

Jane - Bloor
$4.400 įmokėti, 6 kamb. atskiras mū
rinis namas, 2 mod. virtuves, alyva 
šildom., garažas. Turi būti parduotas.

Clendenan - Bloor
$4.500 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
mas, mod. virt., kietmedžio grindys, 
alyva šild., garaž. namas be skolų.

Dufferin - St. Clair
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, kvadratinis planas, mod. virt., 
vand. alyva šildomas, garažas, viena 
skola likučiui, vienas iš gražiausių na
mų tame rajone.

Avenue Rd. - Eglinton 
$6.000 įmokėti, puikus 7 kamb. atsk. 
mūrinis namas, mod. virtuvė, naujas 
vand. alyva šildymas, garažas, gražus 
kiemas, arti susisiekimo bei dižiųjų 
krautuvių.

Runnymede - Bloor 
$6.700 įmokėti, 7 kamb. atsk. mūr. 
namas, mod. virtuvė, alyva šildomas, 
garažas, ilgos išsimokėjimo sąlygos. .

Sunnyside - Roncesvolles 
$7.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūr. namas, 3 virtuvės, 3 vonios, van
deniu alyva šildomas, privatus įva
žiavimas, garažas. Gauna $80 savai
tei nuomos ir butas savininkui.

High Park - Roncesvolles 
$8.000 įmokėti, 9 kamb. atsk. mūr. 
namas, 2 mod. virtuvės, 2 vonios, 
vandeniu šildomas, garažas, geros ir 
ilgos išsimokėjimo sxlygos> turi 
parduotas..^

P. KERBERIS
Tel. darbo LE. 4-8481 

Namu LE. 5-1584

būti

P.S. Jeigu kartais Jūs nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, 
tuoįau. skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gau
name Teas dieną daug naujų nuosavybių.

RESTORANAS “RŪTA”
^Naufdi atidąrytas iY. naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
lytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

^94 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 2-9621

Dėmesio!!
PARDUODAMAS PALIKIMAS — 50 akrų fanna su trobesiais, 

netoli Toronto. Tekantis upelio vanduo. Kaina $17.500.
Teirautis:

B. SERGAUTIS Real Estate
817 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426

(Atkelta iš 2 psl.) 
pareiškė, kad esu kviečiamas į 
generalinž štabą. Maniau, kad 
esu areštuotas. Šu mane kalbė
jusius kolegas palikau labai nu
stebusius, nes kaip vėliau jie 
prisipažino, ir jie buvo nuomo
nės, kad mane areštavo. Prie 
teismo durų stovėjo automobilis, 
į kurį leitenantas pasiūlė sėstis. 
Leitenantas buvo labai manda
gus ir neklausiamas pasakojo, 
kad buvę nuvažiavęs pas mane į 
butą, sužinojęs iš tarnaitės, kad 
esu išvykęs į Apylinkės teismą, 
todėl ir atvykęs į teismą. “Kam 
gi esu reikalingas?” — paklau
siau .mandagaus leitenanto. 
“Tikrai ir aš nežinau”, atsakė 
leitenantas, “manau, kad minis- 
terio portfelį nori tamstai duoti”.

Štai ir Generalinis štabas, pil
nas kariškių. Tik pro duris įžen
gusį pirmasis mane pasitiko Jur
gis Linartas, kurį laiką buvęs 
vyresniuoju notaru. “Gerai, kad 
tamstą surado. Prašau eiti į šitą 
kambarį. Ten visi ponai tamstai 
pažįstami”, — kalbėjo man Li
nartas. Jo nurodyto kambario 
durys buvo praviros. Įėjęs pa
mačiau A. Smetoną, L. Bistrą, 
A. Voldemarą, S. Šilingą. Buvo 
ir daugiau civilių, bet jų nebe

Wally’s Garage 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadina-College/ 
Sav. VL. TARVYDAS

MAŠINŲ PARUOŠIMAS ŽIEMAI — antifreeze — šveicavimo 
darbai — įvairūs mašinų remonto darbai — automatinės trans
misijos.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00
GARANTUOTAS DARBAS. 

LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR.
TEL NAMUOSE: LE. 3-7215 DARBE: WA. 1-9541

Dar tebėra laikas 
siųsti pinigus labiausiai nori

mą dovaną šventėms į 
Lietuvą.

Pilnai garantuota - Oficialiai. 
100 rublių — $10.00 
Už persiuntimą $5.00 

< Didžiausias orderis $50.00 
bet jūs galite siųsti kiek norite per
laidų, kad ir tam pačiam gavėjui.

Pristatomo laike 2 savaičių. Siųskite 
dabar, kad išvengus Kalėdų skubą. 
Prašome reikalauti mūsų 16 pusi, ka
talogo maistui, drabužiams ir vais

tams į SSSR siųsti.

Mes skoliname įmokėjimui pinigus, 
duodame ir perkame morgičius!

Niekur kitur Jūs nerasite tikro ir teisingo morgičių patvarkymo 
parduodant nuosavybę, kaip tik čia, nes mes turime ilgametį biznį su geromis 
firmomis ir jų pilną pasitikėjimą. Mūsų biznis remiasi geru ir sąžiningu patar
navimu ir parduodame nuosavybes tik su geromis išsimokėjimo sąlygomis. 
Skambinkite mūsų firmai ir agentams ir Jūs rasite tikrą Jūsų reikalų supratimą 
ir sprendimą perkant ar parduodant namus ir biznius.

A. MCKMS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1077 Bloor St W. ----- Telef. LE. 4-8459
Jums patarnaus:

P. BUDREIKA F. JONYNAS A. BLIUDŽIUS
Nomų tel. WA. 1-7672 Namu tel. EM. 4-9641 Namų tel. RO. 7-1948 

ir EM. 6-0091 V. MORRIS

PIGIAUSI

$14.75
$23.20

1SG '

WALTMAN’S DEPEXDAinj: DRUG STOKE
, 1147\)vndas 'jjOjįfiŽSo
< " - V T o I H n n a s LE. 6-2139 SS

WINNIPEG Man
Mirė Jonas Musteikis. Pasir-'aaitienė. Saldain Liet, sporto žaidynės Niujorke

Kasmet JAV ir Kanados spor
tuojantis lietuvių jaunimas su
skrenda išmėginti savo jėgų ku
rioje nors Š. Amerikos didesnė
je lietuvių kolonijoje. Paskutinį 
Kartą toks sąskrydis įvyko Ro- 
chesteryje, N.Y.

1958 m. liepos 4, 5, 5 dienomis 
įvyks FASK Lietuvių Sporto 
Žaidynių (VTII-jų) II ratas Niu
jorke. Žaidynių programoje: 
lengvoji atletika, lauko tenisas, 
plaukimas ir futbolas.

Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas Clevelande 
pavedė Rytų Sporto Apygardai 
šias žaidynes pravesti. Apygar
dos komitetas paskutiniame po
sėdyje nutarė kreiptis į Niujor
ko lituviškąją visuomenę ir or
ganizacijas, prašydamas morali
nės ir materialinės paramos. 1958 
m. sukanka 20 metų nuo pirmo
sios Lietuvių Tautinės Olimpia
dos, todėl šios žaidynės vyks 
kartu ir jos minėjimo ženkle. 
Tais pačiais metais įvyksta Pa
saulio Lietuvių Seimas Niujor
ke (VIII. 29, 30 ir IX. 1). Tebū
na šios žaidynės pirmuoju žings
niu į tą didįjį mūsų kultūrinin
kų suvažiavimą.

Rengėjai, sutikdami tokio di
delio masto žaidynes pravesti 
Niujorke, tikisi visų lietuvių pri
tarimą, kai į juos bus kreipia
masi.

FASK Rytų Sp. Apyg. Kom. 
AUŠROS ŽINIOS

Ši sekmadienį, gruodžio 29 d., 
tuoj po pamaldų draugiškos krep 
šinio rungtynės tarp Lietuvos 
krepšinio pergalių šventės fina
listų — Lituanicos ir Aušros. 6 v. 
v. svečių garbei arbatėlė (kvie
čiami visi nariai, narių tėvai, rė
mėjai ir visi mūsų bičiuliai) ir 
šokiai jaunimui. Programą išpil
dys Aušros “sekmadienio popie-

it. Boniface ligoninėje mirė 
Jonas Musteikis. Jis buvo gimęs 
Rokiškio ap., Kamajų vai., Kurk
liečių kaime. Jaunas būdamas iš
vyksta į Rusiją. Prasidėjus Rusi
joje revoliucijai grįžta atgal į sa 

ivo tėviškę. Čia radęs gana sunkų 
(gyvenimą, 1912 m. jšvyksta į JA 
V-bes. Sulaukęs 72 metų ir nebe
galėdamas dirbti persikelia Ka- 
uadon ir apsigyvena pas brolį 
Kazimierą Winnipege. Čia ir už
baigė savo gyvenimo kelionę.

Laidotuvių pamaldos įvyko 
liet. šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Po pamaldų brolis Kazimieras 
su savo žmona padarė savo na
muose mirusiojo prisiminimą.

Lietuvių kariuomenės minėji
mas įvyko lapkričio 24 d. liet. šv. 
Kazimiero parapijos salėje. Jį 
atidarė ir pravedė Liet. B-nės 
pirm. J. Demereckas. Paskaitą 
skaitė E. Federavičius. Jo veda
moji mintis — nenutautėjimas 
laikantis lietuviškos parapijos. 
Meninę - muzikinę dalį išpildė: 
Vidas ir Danguolė Januškos ir 
vyrų choras, padainavęs keletą 
liaudies dainelių.

Parapijos bazaras - mugė įvy
ko gruodžio 5-7 d. Klebonui su
sirgus visą bazaro pravedimo 
naštą perėmė M. Bukauskas. Ba
zaro pelnas $626,09 paskirtas baž
nyčios statybos fondan, priekinių 
laiptų statybai.

Per bazarą kas vakaras buvo 
duodama šilta vakarienė. Ketvir
tadienį šeimininkavo M. Dauba
rienė, V. Zawadskiene, V. Dau- 
baraitė, Saulė Daubarienė. Penk
tadienį — EI. Ginkuvienė ir O. 
Žiminskienė. Šeštadienį — EI. 
Januškienė, O. Jančiukienė ir 
M. Januškienė (Mykolo žmo- 

»na). Loteriją tvarkė: Saulė ir Al
fredas Daubarai ir D. Januškai- 
tė. Šokoladu lošė EI. Januškie- 

!nė, E. Federavičius ir G. Gali-

Saldainiais — J. gry
bas. Gaivinančius gėrimus par
davinėjo J. šmaižys. Knygučių 
bilietėlių traukimą pravedė E. 
Kalasauskas. Laimėjo: virtuvės 
laikrodį Pr. Gustys, stalo lempą
D. Andruška, elektrinį maišytu
vą B. Stapulionis, automatinį ly
gintuvą B. Januška, elektrinį 
vėsintuvą Malinauskas, elektrinį 
puodą E. Tampson, automat, rus- 
tintuvą V. Antanavičius,' šoko
ladą J. Liaukevičienė, P. Paliu
lis, E. Bushenlonga, V. Januška 
ir A. Gregin.

Stasės ir Liudviko Bartninkų 
25 metų vedybinio gyvenimo su
kakties paminėjimas įvyko lap
kričio 30 d. šv. Kazimiero para
pijos salėje. Draugiškas atsine- 
šimas į visus į minėjimą sutrau
kė beveik visus lietuvius, tiek 
senuosius imigrantus, tiek nau
juosius. Salė buvo sausakimšai 
perpildyta.

Liudvikas Kanadon atvyko 
prieš 27 metus. Po poros metų 
parsikvietė iš to paties gimtojo 
Lazdijų kaimo, Seinų aps., Stasę 
ir čia apsivedė. Lietuvišką šeimą 
Dievas palaimina 6 vaikučiais, 
kurie visi sveiki ir gražūs, nors 
laikai buvo ir sunkūs ir vargingi. 
Jonas baigė 11 klasių ir mecha
niką, Ona — 12 klasių ir steno
grafiją, Albertas 10 klasių, Biru
tė, Vytautas ir Kęstutis dar lan
ko mokyklą.

Bartninkai aktyviai priklauso 
parapijiniam gyvenimui prisidė
dami ir aukomis ir darbu. Jis 
tai ppat yra statybos komiteto 
narys.

Sveikinimo kalbas pasakė kle
bonas kun. J. Bertašius, Vincas 
ir Elena Januškos, M. Bukaus
kas ir P. Liaukevičius. Įteikta 
sukaktuvininkams daug gražių į nuoiw 
dovanu. Minėjimą suorganizavo čio” rengėjai ir naujasis Aušros
E. Januškienė, O. Voltner ir M. orkestras, kuris taip pat žada pa-
Januška. groti vieną-kitą šokį.

1926 m. gruodžio 17 d. perversmas

744 BROAD STREET, 
NEWARK, NJ., USA.

Licenced and Bonded by New Jersey 
State Banking Commission.

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

Štai mūsų kainų pavyzdžiai: 
22 svarai cukraus $11.95 
22 svarai ryžių 
22 svarai taukų

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

835 Queen St W., Toronto 
TeL EM. 4-4025

Skyriai Hamiltone, St Ca
tharines, Edmonton, Buffa
lo ir kt

atsimenu. Maišėsi ten ir P. Ple
chavičius. A. Voldemaras, pasi 
tempęs mane kiek nuošaliau,1 prasiveržė ir atėjo mane pasvei- 
ėmė kalbinti mane į Vidaus rei- "
kalų ministerius. Atsisakiau. 
Paprašiau leisti pasimatyti su 
visais areštuotais Seimo atsto
vais ir ministeriais. “Žinoma, 
tamsta g^li su visais pasimatyti” 
įr pamofe^^\a^yienarn „kąri- 
nmkui, pfaSke/'kad manė nu
vestų pas Areštuotus. Areštuo
tieji visi buvo suvaryti į vieną 
kambarį, to paties generalinio 
štabo rūmų antrame augšte. Ant 
grindų buvo pakloti gana švarūs 
čiužiniai. Nš kambarys, nė čiu
žiniai kalėjimo nepriminė^ bet 
laisvės netekimas ir klausimas 
— ar nežlugdome savo valsty
bę — giliu skausmu žvelgė iš 
areštuotųjų veidų. Areštuotų 
tarpe radau Stepą Kairį, dr. 
Staugaitį, V. Požėlą, J. Papečkį, 
J. Plečkaitį ir kitus,, kurių dabar 
nebeatsimenu. Labiausia protes
tavo S. Kairys ir dr. Staugaitis. 
Gi V. Požėla šypsodamasis pa
reiškė, jog nebėra ko nė spirtis, 
nė karščiuotis kai esame areš
tuoti.

Areštuotiesiems pažadėjau rū
pintis, kad nedelsiant jie būtų 
paleisti, ir nuėjau žemyn vėl į 
tą kambarį, kuriame buvo prof. 
Voldemaras ir kiti. Čia S. Šilin
gas baigė redaguoti raštą, kurį 
turėjo iškilmingai perskaityti ir 
įteikti A. Smetonai pik. P. Ple
chavičius, kaip perversmo for
malus vadas. Galėjau klausytis 
kai tą raštą P. Pleihavičius skai
tė A. Smetonai ir tuomet pirmą 
kartą išgirdau tautos vado ti
tulą. Manau, jog tą titulą pirma
sis buvo davęs S. Šilingas. Po 
rašto perskaitymo ceremonijos, 
neiškenčiau S. Šilingui nepaste
bėjęs, kad mes, teisiiinkairnėtu- 
rėtume laužyti valstybės konsti
tucijos. Į tą mano pastabą Šilin
gas atkirto: “Reikia gelbėti vals
tybę nuo gręsiančijs katastrofos. 
Geriau paaukoti. konstituciją 
valstybei, o ne valstybę konsti
tucijai”.

A. Voldemaras; jautėsi kaip 
ministeris pirmiiunkas. Krei
piaus į jį, kad įsfekytų P. Ple
chavičiui paleisti areštuotuosius.

‘ti, aš prižadu 
yti. Nematau 
f laikyti areš- 

‘ i hei Seimo na- 
pareišSė man Volde-

tabo nuvykau

“Gerai, pone Skipit 
šį reikalą sutvanjj 
jokio reikalo ilgiafr 
te nei ministerių 
stovų”, — [ 
maras. į

Iš generalinio i
į prezidentūrą. I >argyba mane 
įleido, kai pasaki 
dę. Supratau, ka 
ninku esu laiko®)

u savo pavar- 
id perversmi- 
as nepavojin

gu. Prezidento lįabif^te- radau 
dr. K. Grinių, 14ai sunervintą. 
Ant stalo stovėjo vaza su puikio
mis rožėmis. Nenorėdamas pra
dėti nuo tragiškįjų įvykių, — 
pasidžiaugiau gri iomis rožėmis. 
Dr. K. Grinius, k ip silpno regė
jimo žmogus, grJ valiodamas su
rado elektros mi tuką sienoje ir 
užžibino daugiau lempų, lyg no
rėdamas, kad di ugiau pasigro 
žėčiau rožėmis. D ena buvo ūka
nota, todėl lempį šviesos ir iš-

■aušus pravertė.
“Mat, ponios ir pro sargybas 

' nrocuTArr-A ■i?' ofAin mono

kinti gimtadienio proga”, pasa
kė, truputį šyptelėjęs, Dr. K. 
Grinius. Dabar ir aš jam pareiš
kiau savo geriausius linkėjimus' 
jo 60-ties metų sukaktuvių pro
ga. “Ne visi man gero linki, ki
ti matai ką padarė”, pratarė 
Grinius. “Kas man belieka? — 
tik nusižudyti... Koks aš Vy
riausias ginkluotų jėgų viršinin
kas, jei mane leitenantai laiko 
arešte.” Stengiaus Dr. K. Grinių 
raminti sakydamas, kad katast
rofa įvyko ne dėl jo kaltės, kad 
gera bent tas, kad jokio vidaus 
karo neivvko. Nors buvau ma
nęs kalbėti su Dr. K. Grinium 
kaip išeiti iš susidariusios pa
dėties, kad nenukentėtų mūsų 
valstybės prestižas, bet pergal
vojau ir išvykau atgal į genera
linį štabą, manydamas, kad vė
liau gal Dr. K. Grinius apsira
mins ir lengviau bus su juo tar
tis.' Be to/ norėjau pasitelkti V. 
Sidzikauską, kaip patyrusį dip
lomatą, padėti surasti formas ir 
būdus, kad įvykdytas pervers
mas kuomažiausiai pakenktų, 
valstybės prestižui. V. Sidzi
kauską susiradau ir abu nuvy
kome į generalinį štabą, kur te- 
beradome arešte Seimo atstovus 
ir ministerįus. Kreipėmės į prof. 
Voldemarą ir priminėme jo pa
žadą. Čia pat Voldemaras pasi
šaukė P. Plechavičių ir pasakė, 
kad jis yra davęs garbės žodį 
nedelsiant paleisti areštuotus 
Seimo atstovus ir ministerius ir 
kad jo žodis turi būti tesėtas.

Netrukus areštuotieji buvo 
paleisti. Vėliau mudu su V. Si
dzikausku nuvykom pas Dr. K. 
Grinių į prezidentūrą. Siūlėme 
Griniui atsistatydinti, nes kitos 
išeities nėra, perversmas įvyk
dytas be mažiausio pasipriešini
mo. Dr. K; Grinius svyravo ir 
pagaliau pasakė, kad jis atsista
tydins, jei prof. A. Voldemaras 
duos pasižadėjimą raštu, jog lai
kysis esamos konstitucijos. Grį
žome su V. Sidzikausku į gene
ralinį štabą. V. Sidzikauskui pa
sisekė gauti iš prof. A. Volde
maro Dr. K. Griniaus reikalautą 
pasižadėjimą raštu. Tą pasižadė
jimą V. Sidzikauskas su pik. 
Kalmantu nuvežė Dr. K. Gri
niui ir gavo iš jo atsistatydini
mą. Už kelių dienų A. Smetona 
Seime prisiekė, jog laikysis esa
mos konstitucijos, bet įsistipri
nęs valdžioje tos konstitucijos 
nesilaikė.

Į pirmosios po perversmo vy
riausybės sudėtį įėjo ir nuo 
krikščionių demokratų L. Bist
ras ir P. Karvelis. Ūkininkų par
tijos narys ir Seimo atstovas J. 
Aleksa savo asmenišku apsi
sprendimu sutiko į šios vyriau
sybės sudėtį įeiti, už tai jis iš 
Ūkininkų partijos narių buvo iš
brauktas. Taipogi buvo iš Ūki
ninkų partijos išbrauktas ir gen. 
T. Daukantas, nes jis irgi palai
kė Smetonos-Voldemaro valdžią, 
kuriai Ūkininkų partija buvo 
opozicijoj. (Teisin. Žinios)

rado elektros mi 
užžibino daugiau

Praėjusio sekmadienio, gruo
džio 22 d., B-C rungtynėse Aušra 
nugaėljo Mustangs rezultatu 
95:78. Žaidė: A. Vaičiulis 30, A. 
Buntinas 33, J. Laurinavičius 6, 
P. Rusenąs 2, D. Turack 2, O. 
Kulys 4, K. Grigaitis 5, B. Mis- 
cenko 2 ir R. Preikšaitis 11. Šio- 
msi rungtynėmis Aušra užbaigė 
pirmąjį ratą. Antrojo rato pir
mosios rungtynės įvyks sausio 5 
d. mūsų salėje.

Church lygoje Inter. A klasėje 
Aušra j. baigė pirmąjį ratą su 
vienu pralaimėjimu. Šiuo metu 
ji stovi pirmoje vietoje. Linkime 
ją išlaikyti iki galo. Midget kla
sėje mūsų mažiukai buvo mažiau 
laimingi. Pirmąjį ratą baigė su 
trim pralaimėjimais ir vienu lai
mėjimu. Tikimės, kad antrąjį ra
tą, turėdami daugiau patyrimo, 
baigs geresniu rezultatu.

CYO lygoje Aušra j. baigė pir
mąjį ir pradėjo antrąjį ratą be 
pralaimėjimo. Aušra s. baigė su 
trim pralaimėjimais ir dviem lai
mėjimais.

Stalo teniso lygoje Aušra A 
nugalėjo latvius rėzultatu 14:7. 
Aušra B, neatvykus Ryerson ko- 
mondai,. laimėjimą gavo be žai
dynių. t

TEGUL

jVordos, Povorde .................... ............ *

I Amžius ............................... |
■ 
.Adresas ..................i....... I

1J KING MERRITT & CO. INC. I 
į Foreign Language Dept. ®
J 391 Grand Avenue I
t Englewood, New Jersey I

JUMS DIRBA!
Ne vienos dožnoi pagalvojome — 
kaip būtų vertingo dalyvauti pelne 
didžiųjų Amerikos pramonės bendro
vių, kaip G.M.,G.E,FORD,CHRYSLER, 
U.S. STEEL, STANDARD OIL (NJ.) 
bei daugybės kitų.

TIESA, dabar tas yra prieinama vi
siems per INVESTAVIMO FONDUS • 
MUTUAL FUNDS, kurie tinkamai ap
saugo nuo esamos INFLIACIJOS h 
sumažina investavimo RIZIKĄ iki 
MINIMUMO. Reikalinga leisti sutau- 
poms dirbti — auginti kapitalą atei
viai.

Visą turimą informaciją lietuviškai 
bei angliškai siunčiame be jokių įsi
pareigojimų. Rašykite!

v JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. VV. - TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

KELIONIŲ BIURAS
LĖKTUVAfr — LAIVAI — AUTOBU
SAI — GELEŽINKELIAI — EKSKUR

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dabar 1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIU — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t.
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

Skambinkite ar rašykite pageidaudami patyrusio ir patikimo patarnavimo 
O. K. JOHNSON & CO. LTD. 
Travel & Insurance Agencies

697 Bay Str., Toronto 2 - - - EM. 6-9488

Baby Point Paint & Wallpaper
Įvairūs dažai, sienoms popieris, grindims tailės ir kiti reikmenys.

Lietuviams, perkantiems dažus 20% nuolaida.
Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2’4931.

Sav. A. F. GALDIKAI
351 JANE ST. /prie Annette/

W estern Textiles
, . • 766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0M4 . - .

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 GABALŲ UŽ PIGIA 
‘ KAINA PASIRINKIMAS. .

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

ED. KONDRATAS
Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas.
Žiemos sezonui paltai ir kostiu
mai geriausios angliškos medžia
gos. Pasirinkimas iš 600 pavyz
džių. Žemos kainos, naujausios 

mados, garantuotas darbas.
1113 Dundas St. W., Toronte 

(prie Lietuvių Namų) 
Telefonai:

siuv. LE.3-5454 namų LE.4-6643

Prityręs Admiral T.V. Corporation technikas 
taisau Radio - Televizijos aparatus 

ir visų rūšių elektrinius indus, prosus
Darbas ir dalys garantuotos visiems metams.

RO. 7-5976 V. S1MINKEVIČIUS 386 Durie SL

ŽUKLAV1MO
ir įvairius kitus SPORTO REIKME
NIS su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik > cg

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. LE. 2-9547 
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys 
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros, šaldytoj ai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gumey” — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 6-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis-pasirinkimas

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STĄTAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 

burnerius. 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 SL, Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAIT1S

-. . - . - -- . ...... . -... -...... 1 ...........— —
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V.VASIS
REAL ESTATE

872 Bloor Si W. Telefonas LE. 1-4605
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms, 

patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605 
DAS V. VASILIAUSKAS

LlĖTUViŠKA RŪBŲ VALYKLA
966 Dundas St. W. - - Tel. LE. 1-5688

Valome, dąžome, įaudžiame ir taisome.
PAIMAME IR PRISTATOME | NAMUS.

Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Sav. V. BLOCK*IS

******

a^^^o“giiniųerriiS|

Siunčiame viską, kas yra leistina. Kainos žemiausios. Prekių kokybė augštos 
rūšies. KAINOS ČIA PAŽYMĖTOS YRA SU MUITU. Siunčiame įvairiausios 
rūšies maistą pagal Jūsų pasirinkimą kilogramais, puskilogramiais ir pan. Siun
čiame mėsos produktus, pieno gaminius, įvairias kruopas, miltus, riebalus, 
vaisius džiovintus ir šviežius, kavą, kakavą, cukrų, saldainius, šokoladą ir t.t.

22 sv tauku kiauliniu
22 sv. CUKRAUS

sv. lašinių /storų/

kavos
kakavos 
Šokolado 
sviesto 
taukų 
bekono

mBBWsfwewii 
;.1
'.WA. 3-9484 ir WA. 3 9715

v iairtfes 
Naujų Metų

proga

Member of the Life Underwriters 
Association.

on

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

y. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

Elektros 
mechanikas

Taisau, visų rūšių elektros motorus 
bei elektros įrankius; Taip pat tai
sau ir patikrinu Šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, elektros plytas ir alyvos pe
čius.

Telefonas LE. 4-5697
Skambinti darbo dienomis po 6 vai. 

vak., kitomis dienomis betkada.
V. NORUS

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ 
KALĖDŲ - ŽIEMOS SEZONAS 

jūsų siuntiniai per 4 savaites vietoje. 
Trumpiausias pristatymo laikas. 

ORB1S siuntiniai 22 svarų svorio.

22

V2 
V2 
V2 

1

1

kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg

$1560 + 
$ 6.45 + 
$17.95 +

$1.80
$1.95
$1.78
$2.65 
$1.80 
$2.60

$6.50 viso
$6.50 viso
$6.50 viso

persiuntimas
persiuntimas
persiuntimas

kg citrinų
kg džiov.
kg figų
kg datulių
kg riešutų mišinio 

produktai iš mūsų

1
1 

Va 
Va

1
kiti

aprikosų

Abipusis pasitikėjimas
Dantų gydytojas pasakė pa

cientui, kad reikia traukti dantį 
ir reikia dėl to jį apmarinti.

Pacientas pasakė “gerai” ir iš
sitraukė piniginę.

— Bet gi apsimokėsite paskui, 
kai sąskaitą atsiųsiu, — patarė 
gydytojas.

— Bet aš noriu susiskaityti 
i pinigus...

Mandagumas pirmoje vietoje
Jaunavedžiai nusprendė savo 

povestuvinę kelionę atlikti ori
ginaliu būdu — plaukti per kraš
to upes ir ežerus valtimi. Be
plaukiant per ežerą kilo audra. 

| Vyras sėdėdamas prie vairo pa
vojingu momentu šūktelėjo: 
• — Nuleisk bures’...

T-! Jaunoji žmonelė tik pažiūrėjo 
nustebus į jį ir nieko nedarė.

! — Nuleisk bures! — vėl šūk- 
i telėįo vyras, bet jau buvo ’per 
j vėlu. Valtis apvirto ir jaunave
džiai atsidūrė vandeny.

Kai jie pagaliau išsikapstė į 
krantą, vyras paklausė:

— Kodėl nenuleidai burių, kai 
šaukiau?

— Bet, brangusis, argi tu iš- 
tikrųjų manai, kad su žmona ga
lima kada nors tokiuo tonu kal
bėti!?. .. — atsakė žmonelė.

Pasiteisinimas
Už vagystes pakliuvęs teisman 

šitaip teisinosi:
— Pone teisėjau, visą savo gy

venimą buvau teisingas ir kil
nus. Neseniai sirgau ir man įlei
do svetimo kraujo. Matyt, bus 
pataikę kokio vagies.

Mokyklinis rašinys
Mokykloje uždavė parašyti ra

šinį: “Šuns nauda žmonėms”. 
Vytukas šitaip nurašė:

“Šuo yra plaukuotas gyvulys. 
Turi kojas, ausis, akis, vieną 
uodegą ir daug dantų, su kuriais 
jis kanda. Kaimynas irgi turi 
šunį, kuris perkando jų vaikui 
koją. Aš nuėiau jo aplankyti ir 
pagalvojau: ,’Ot gerai, kad tau 
įkando. Nereikia bent į mokyk
lą eiti’. Tai tokia yra nauda iš 
šunų.

Apsukrus berniukas
Jurgaičiai suruošė bridžo par

tiją. Savo 9 metų Jurgiuku! tė
vas pavedė pasirūpinti svečių 
ploščiais ir skrybėlėm. Tas pro
blemą lengvai išsprendė. Prie 
rūbinės ant kėdės jis padėjo 
lėkštę ir įdėjo į ją 10 centų.

Kai svečiai išsiskirstė Jurgai
tis rado lėkštę ir $4.60 joje.

$21.90
$12.95 •
$24.40

$1.50
$1.90
$0.80
$0.80

' $2.75 
kainoraščių.

dougiou /už 316 yoręjo/ 
dougiou /už 314 yardo/ 
/2!4 yordo dvigubo pl./

$18.30 
$ 3.95

Vyriški kostiumai nuo ............ $9.25 ir
Medžiaga paltams nuo .............  $9.45 ir
'Medžiagos suknelėms nuo ......... $4.45
. Pavyzdžius apžiūrėkite vietoje.
2 kg odos /5 poroms batelių/ 
j kg odos storų padų 4 mm . 
Vyriški tufliai ar bateliai — dvigubų padų bile kokio fasono $12.90 
Moteriški bateliai bile kokio fasono .........................................$10.95

VAISTAI:
Stneptomycįpo 10 g r.
Isoniazid /rimifon/

50 mg m 
PAS 500 tabl. 
Isopas /Rim. + Pas/

Vit. B-l 10 mgm 100 tabl. $0.86.
Siunčiame skustuvus $4.50; specialias žirkles $4.00; plaukams kirpti rnašmė 
les $4.00; ir kitas kirpėjų priemones. ; į

Akordeonus 120 bosų 54-4 registrų /su muitu/ $215.00; ŠveicarHlkos laikro
džius; įvarius papuošalus. Taboka bei amerikoniškos cigaretes. 1000 cigarečių 
Chesterfield ir 7 ką cukraus $24.50; 10 pokefių cigarečių /206 >./ $4.2$. 
Išsirinl us prekes reikia persiuntimui į Lietuvą pridėti dar $6.50, į Sibirą $7.90. 
Standartiniuose siuntiniuose persiuntimas iškaitytos.

SĄŽININGAS Ifc GRfetTAS PATARNAVIMAS PER

$2.60 Į Vit. B-12 6 omp.
1000 tabl. (Cortisone 50 t.

$4 60 j Largocti)
$3.50 : Hydrocortisone 3x10 

1000 tabl. ♦ Glucose 100 cc
$8.25 ir daugelis kitų vaistų.

. Padarė, kaip patarė
Gydytojas psichiatras atleis

damas pacientę naują vizitą pa
skyrė po savaitės. Bet praėjo ir 
dvi savaitės, o pacientė nesiro
dė. Tada gydytojas jai paskam
bino telefonu. Paklausta, kodėl 
ji taip ilgai nesirodo, ligonė at
sakė:

— Pone Daktare, Tamsta man 
patarei vengti žmonių, kurie ma
ne verčia nervintis. Nepykit, 
Daktare, bet aš nežinau kito as
mens, susitikimas su kuriuo ma
ne labiau nervintų, kaip susiti-: 
kimaš su Tamsta. : .

Receptas
Atėjęs pas gydytoją nervingas 

pacientas aiškina:
— Aš gerai jau. neprisimenu 

kada, bet mėn kažkas atsitiko, 
pats nežinau kas, bet jaučiuosi 
kažkaip, kaip negaliu nei pasa
kyti.. .

— Eikite į vaistinę ir paprašy
kit nežinau, kokių vaistų, pri
imkit juos nežinau, kiek kartų 
per dieną ir pasveiksite nežinau 
kada — aiškino gydytojas.

Ir męs turim, bet...
Šviesus lietuvis, ir mėgstąs 

knygą su maža dukrele aplanko 
savo draugą. Mergaitei krito į 
akį pilna knygų spinta ir ji iš
sitarė:

— Ir tėvelis parsineša iš bi
bliotekos knygų, bet perskaitęs į 
visad nuneša atgal.

I

t

Paieškojimai
Bilėnas Pranas, sūnus Prano, 

gimęs 1931 m., prašomas atsi
liepti dėl smulkesnių informaci
jų šiuo adresu: A. Paliliūnas, 
6308 So. Mozart St., Chicago 29, 
Ill., USA.

J

$10.95

$1.00
$9.50
$3.00
$7.50
$1.85

ORBIS
298 BATHURST Št., TORONTO 2B, ONT. TEL. EM. 4-2818 

HAMILTONE skambinkite JA. 8-5257 (42 Brodick Št)

ORBIS SKYRIUS ČIKAGOJE: 
4415 o. Rockwell St., Chicago 32. Ill

Gyvenantieji už Toronto siųskite Jūsų užsakymus paštu. 
Priimame užsakymus telefonu.

su

Dh A. Užupienė 
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

Moterų ir vaikų ligos, gimdymo 
pagalba.

41 HEWITT AVE. /prie Roncesval- 
le - (fon<fo« $t./. Tol. LE. $-1961.

Kabineto telefonas LE. 5-1551
Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmod., trečiad- 2-4 vai. p.p., ant- 
rod., ketvirtod.. penktad. 6-8 v. v., 
teštod. 10-11 vai.

Dr. j. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ŠT. W.

Telef. LE. 6-9622
Priima taip pat ausų, nosies ir 

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. p.p. ir 6-8 vai. vak.

lietuvio advokato 
fštaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

A. LENCKI, B.A., L.L.B. '

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W
Room 107

I SUNKU?
f UŽKIETĖJĘ

I Viduriai?

Telefonas EM 6-4182
Toronto

Paimkite
gyctaiiČios

ANDRtWS
liVERSALT

Kepenų druskos |

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W.

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904 
Sav. D. KAUKAITĖ

DĖMESIO! , DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir ghrantuotaš.

ĄfČIŽIKAS
18 SKYLARK RD., Toronto. Tel. RO. 6-4063

LEO SIGN SERVICE
Iškabų priežiūra, taisymas. Dažymas. Neo iškabų valymas.
Keičiančių šviesų iškabos. Gaminame įvairtausias iškabas.

31 A HERMA?? AVĖ. Telefonas LE. 4-2104

v ' - •• «’■ «

Žemiau išvardintų kompanijų vardu 
noriu pranešti visiems turintiems reikalų su draudimo kompa
nijomis, kad mūsų agentūra atstovauja minimas kompanijas 
Ontario Provincijoje ir kai kurias kompanijas Kanados Terito
rijoje visose draudimo klasėse: judomo ir nejudomo turto, au
tomobilių, garantijų, bondų, apiplėšimo, vagysčių bei įsilauži
mo, liability, transporto, stiklo, susisiekimo ir pan.

Taip pat vienkartinius draudimus bei bond garantijas mes 
tvarkome su bet kuria kompanija turinčia leidimą operuoti 
draudimą Ontario Provincijoje.

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERlS!

Vaškas, šepečiai, 'terpentinas
Šky’s Pąint & Wallpaper

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel EM. 4-2715

A. P. GARAŽAS
IS39 DUHDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomotic - Hyd- 
romotic transmisijos.

Sav.ANTANAS PAŠKEVIČIUS 
Tefrefenos LE. 5-9130

Canadian iFire Insurance Co. 
Canada Security Assurance Co. 
Eagle Fire Ins. Co.
Norwich Union Ins. Co.
Canadian Indemnity Ins. Co.
Halifax Ins. Co.
Ontario Casualty Ins. Co.
Providence Washington Ins. Co. 
Unity Fire & General Ins. Co. 
Provincial Ins.. Co.
CornhifI Ins. Co.
Monument Ins. Co.

Union Fire & General Ins .Co.
Indemnity Ins. Co. of North America 
PhiladelpM Fire & Marine Ins. Co. 
Central Mutual Ins. Co.
Reliance Ins.; Co.
Fire Ass'Ą of Philadelphia
Security Ins. J£o.
Employers Liability Ass. Co.
Guardian Ins. Co.
Guardian Assurance Co.
Ins. Co. of. North America

VEDYBOS
Jei norite verti, rašykite /vokiečių er 
Tenkų k./, tėfefonuokite ar atvykite 
asmen&ai j ,

VEDYBŲ fcttHĮĄ "WALDI" 
191 Aufvrta Avė«. Toronto, Ont.

Tel. ĖM. 8-9281
Informacijos kasdien nuo 6-9 vol. v. 
Atsakymams raštu pridėti $L Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas 

v e Lt u I *

Mūsų agentūra atstovaujama 
“Dūda General Insurance” vardu ir privati rastinė yra 

iŽ Evelyn Ave., telefonas RO. 9-4812.

Garahtuoti siunti- 
niai j Sovietų Rusife

I

Ir užimtus kraštus
Su pagarba AL. DŪDA.

Vyrų Ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonams pasirinkimas naujausių modemiškų angliškų medžiagų kos
tiumams ir paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi mo
deliai. Žemiausios kainos.

1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT. 
Tarp Doverconrt Rd. ir Lfsgar.

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA.

. _ , . J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE. TELEF. L£ 1-5142

i

Mes siunčiome tiesiai iš musų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nouji 
dalykai: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai Ir kt. dalykai.

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

Būsite patenkinti musų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
«9S QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonai EM. 8-9527.

I* l\O"vvV>. V'OXlQuIlwI pDjl*

riekime*.

Dr. V.Sadauskienė
banfą gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras damas nuo Rdricesval- 

les), Toronto.

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

~......... ................
...................    *■. ■■iiimin

«*■■■■' ■.'WWN . ...................... ■JI.........................................

Dr. Afektas Vatadka
16$1 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima lįgonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 11 vai. iki 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. E. Zabrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo,valandos: nuo 9-12, 
3-8, šeštadieniais 9-12 (pagal 
susitarimą). Kabinetas užda
rytas trečiadieniais.

4

I

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvailes Ave.
Telef. LE. 4-4778

RENTGENAS
Priėmimo valandos: 

12-2 ir 6-8. Trečiadieniais 
šeštadieniais 12-2. 

9” . J 1.1 i . • - .

ir

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas

k 1390 DUNDAS ST. W.
(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8. šeštadieniais 
10-12. Kabinetas uždarytas 
trečiadieniais. Kitu laiku pa
gal susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimų).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir Šeštadieniais 
pagal susitarimų

1082 BLOOR W.z TORONTO 4. 
(į rytus nuo Dufferin St J

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Snvi pas savus!
Auto molinų mechaniniai darbai, 
sulankstymai, ir dažymas atlieka
mi kvalifikuotų mechanikų greitai 
ir sąžiningai.

Šūffėrih Garage
1423 PUFFERIN ST.,, LE. 3-6149 

/įvažiavimas iš Gearry Avė./
Sav. V. DUNDYS

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVH.YN AVI.

RO. Mil 2

Veikia 24 valandas.
«*» it * v

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS

Skambinti telef. LE. 1-1662.

STANLEY SHOE STORE
Auginusios rūšies moterų, vaikų Ir 
vyrų batoi, normo»ous dydžio »r ptatOs 

ee—"jia*
1438 Dundas St W. Toronto

Dr. A; JOSIUKAS
Vidaus ligos, 

specialiai plaučių ir širdies.

230 PACIFIC AVĖ.,

TEL. R O. 7-8624.'

priima ligonius pagal 
susitarimą.

Dr. L. SIMON
. Odos ir Veneros ligų speciėlhitot.
Naujus adresas nuo balandžio 1 d.

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

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

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ii CHIRURGĖ

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Priėmimo valandos:
Kasdien nuo 9-11 ir nuo 6-8. šešta

dieniais 11-1 vai. p.p.
Kitu laiku pagal susitarimų.

Telefonas LE. 4-6851

Dr. John REKĄI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialiuos, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gbre Vate Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
ištiria akių nervus, kurio daž

nai sukelia gaJvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
wiKtoria

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCES VALLES AVE.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

Telef. Įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-078

A. L10DŽ1US, B.L 
VlSSASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir ti
siniai patarnavimai, 

morgičial

91 Roncesvailes Avė, Toronto
Telef. LE. 6-5413

Telefonus HO. 2-5493

*



TORONTO. Ont
Atvyksta Tautos Fondo

VISŲ LAUKIAMAS TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ t

SPAUDOS BALIUS

mi
A ė'

SMAGIĄ IR VISIŠKAI NAUJĄ PROGRAMĄ IŠPILDYS TO
RONTO VYRŲ KVARTETAS, VADOV. V. VERIKAIČIO.
ŠOKIAMS GROS VISŲ MĖGIAMAS CUBANA ORKESTRAS.

BUFETAS, LOTERIJA IR KITOS ĮDOMYBĖS.
Pradžia 7.30 vai. vak. Įėjimas $1.50, studentams — $1.

ĮVYKS SAUSIO 11 D., ŠEŠTADIENĮ, PRISIKĖLIMO PARAPI
JOS SALĖJE.

1958.1. 2. — Nr. 1 (417)*
—1, ■ J N, ■   ——

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Naujųjų metų pamaldos 

įprasta sekmadienių tvarka: 9.30, 
11 ir 12 vai. Pamaldų metu kle
bono metinis pranešimas. Naujų 
Metų sutikimas — antradienį 
7.30 vai. vak. parapijos salėje. 
Sutikimą rengia parapija ir šv. 
^ono Kr. Pašalpinė Draugija.

— Dėkojama už giesmes sol. A. 
Ščepavičienei ir Br. Marijošiui 

’dose.
dieną, paskutinią

ją šįąis metais, 9 vai. gedulingos 
Idos iiž šiais metais Toronte 

štttsĮfetuvius.
parapijos klierikai iš semi
tas grįžo Kalėdų ątostogoms, 

tęsis iki sausio 6 d. L. Ja
nuška atostogoms išvyko pas sa
vo

Tautos Fondo pirm. prel. 
Balkūnas sausio 7-9 dienomis at 
vyksta į Kanadą ir aplankys di
džiąsias lietuvių kolonijas, kur 
turės pasitarimų su Bendruo
menės organais bei padarys vie
šus pranešimus visuomenei.

Hamiltone TF pirmininkas bus 
ir padarys pranešimą V. Aušros 
Vartų parapijos salėje sausio 7 d. 
(antradienį) 8 vai. vak.; Toron
te pranešimas bus sausio 8 d. 
(trečiadienį) 8 vai. vak. šv. Jono 
Kr. parapijos salėje; o Montre
al v — sausio 9 d. ketvirtadienį 
(dėl vietos ir laiko dar nesusi
tarta).

Linksmai pradėkime naują balių sezoną!
‘- <? - • * *

MONTREAL, One.

DŽIAUGSMINGŲ ŠV. KALĖDŲ 
ir Kristaus gausios palaimos 
NAUJIESIEMS METAMS 

nuoširdžiai linki konfratrams, vienuolijoms, 
savo-mieliems parapijiečiams, bičiuliams 

ir visiems lietuviams

Tėv. J. Borevičius, S.J., 
Tėv. J. Aranauskas, S.J 
Tėv. St. Kulbis, S.J.

1465 De Sėve, Montreal 20, Que., Canada.

Naujų Metų sutikimui Prince
nes į Ameriką, J. Štaške- 
‘ ledų naktį asistavo Jo 
ąfdinolui pontifikalinėse 

mišiose'
' — Run. dr. J. Gutauskas buvo 

išvykęs į Bfooklyną dalyvauti a. 
a. ^ūn J. Petrėno laidotuvėse.

^šta^iįėnį, gruodžio 28 d. iš 
par bąžnvcios laidojama a.a. Ag
nietė Didžbalienė.

— Pakrikštyta: Zuzana Laima 
Jackevičiūtė, Darius Arūnas Ma- 
sši<rs,v Renata Irena Valiukaitė 
ir Ėdvardas Leonas Benetis.

Prisikėlimo parapijos žinios
Dėkojame p. Petrui Reginai ir 

poniai, padovanojusiems daug 
gerų indų Tėvų Pranciškonų sto
vyklavietei Wasagoje.

— Užbaigiant šiuos metus, kad 
padėkojus Dievui už gautas ma
lones ir paprašius naujų ateinan
tiems metams, antradienį, gruo
džio 31 d., 7 vai, vak. daromos 
.trumpos padėkos pamaldos su iš
statytu švč. Sakramentu. Po pa
maldų 7.30 vai. vak. Prisikėlimo 
salėje pradedamas Naujų Metų 
sutikimas.

— Nąujų Metų dieną pamaldų 
tvąrka kaip sekmadieniais. Mi
šios: 8. 9. 10 ir 11 vai. Bet apati
nėj salėj 11.30 vai. Mišių tą die
ną nebus.

— Šeštadienį, sausio 4 d., Pri
sikėlimo salėj jokio lietuviško 
parengimo nebus, nes salė per
leista vestuvininkams. Sekma- 

• dieni skautai turės savo Kadėlų 
eglutę.

— Kūčių dieną iš Prisikėlimo 
bažnyčios Park Lawn kapinėse 
buvo palaidotas Ignas Anužis, 75 
m. amžiaus, miręs gruodžio.^ d- 

' išganytojo liut. bažnyčioje, ...
1691 Bloor St. W. ir Indian Road 
kampe, sausio 5 d., 1.30 vai. p.p., 
lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Kalėdų eglutė gruodžio 22 d. 

lietuvių ev. liut. parapijos mo
terų , ratelio buvo suruošta Al
hambra United Church salėje^ 
Ratelio valdybos pirm. Elzė Jan
kutė, sekr. M. Dambarienė ir iž- 
din. G. Buntinienė, šiek tiek ne- 
galaudama, su talkininkėmis 
šventę buvo gražiai paruošusios 
ir svečius maloniai priėmė. Gar
bingų svečių tarpe dalyvavo 
geri, konsulas Gylys su ponia. 
Prisimintos dvi ratelio valdybos 
narės, negalėjusios dalyvauti 
eglutės šventėj: Agnė Ruzgienė 
apsirgo, o Natalija Šalkauskienė 
išvyko su šeima kalėdinio poil
sio. Kalėdų senelis aplankė vai
kučių būrį su dovanomis.

Religinis koncertas
Šv. Jono Kr. parapijos bažny

čioj adventinio susikaupimo už
baigai gruodžio 22 d. buvo su
rengtas religinis koncertas. Sol. 
V. Verikaitis pagiedojo: “Pater 
noster” L. Niedermayerio, “Ado- 
remus Te” J. M. Loretz ir “Ma
rija, Motina malonės”; sol. V.Že- 
melytė — “O Jesu Clementissi- 
me” ir “Parce Domine” Ch. Gou
nod. Smuik. Stp. Kairys su gi
liu įsijautimu pagrojo G. F. 
Haendelio sonatų ištraukų. Vieš 
nia iš Europos sol. J. Liustikaitė 
pagiedojo “Da pacem Domine” 
J. Roffo ir “O Neapleisk” J. S. 
Bacho, o sol. Br. Marijošius — 
“Avė Maria” P. Kahno ir “Šven
toji naktie” A. Adamo. Šv. Jono 
Kr. parapijos choras, diriguoja
mas kun. B. Pacevičiaus, sugie
dojo “Tyli naktis” ir “Transea- 
mus” J. Schnabel. Vargonais vi
siems palydėjo muz. St. Gailevi- 
čius. Apvgausiai susirinkę klau
sytojai ištisą valandą pagyveno 
pakilia relig. nuotaika. Jie liko 
dėkingi menininkams ir rengėjui 
— Caritas sambūriui, kuris gau
tas aukas paskyrė ligonių šalpai.

Toronto lietuvių Caritas 
pinigais parėmė: O. Spurgaitie- 
nės šeimą $80. B. Krūminienę 
$20, O. Gailevičienę $30, S. Kup
čiūnienę $30. O. Dubauskienę 
$25. O. Buračiene $10 ir L. Mi
niotienę $10. Lankant ligonis 
įvairiose Toronto ligoninėse iš
leista $35. o nervų Ii'u liet, ligo
niu švenčių pakietukams išleista 
$50. Caritas iniciatvva taip pat 
keletas šeimų apruošta rūbais, 
avalyne ir maistu. O. Spurgaitie- 
nės šeimai, neseniai atvykusiai 
su septyniais vaikais iš Vokieti- 
ios. pagelbėta suruošti jauku 
Kūčių stala. Kalėdų sezono metu 
aplankyti 34 ligoniai.

Mokyklos Kalėdų eglutė
Toronto Maironio vardo šeš

tadieninės liet, mokyklos tradici
nė Kalėdų eglutė įvyks šį -sekma
dienį, gruodžio 29 d. 3.36 vai. p.p. 
Prisikėlimo par. salėje. Progra
moje kun. B. Pacevičiaus Kalėdų 
scenos vaizdelis, deklamacijos ir 
baleto šokių studijos mokinių šo
kiai. Po to — gausios dovanos 
vaikučiams. Visi mažieji, o taip 
pat suaugę kviečiami į didžiąją 
Toronto lietuvių jaunimo šventę.

Mokytojai ir tėvų k-tas.

Seimelio posėdis. 1958 m. sai? 
šio 4 d., šeštadienį, 7 vai. vak. Ąf 
Vartų parapijos salėje šaukiamai 
KLB Montrealio organizacijų ij 
rinktų atstovų seimelio posėdi^ 
Posėdžiui numatyta sekanti daęj 
bų tvarka:

1. Atidarymas, VS
59 -

2. Susirinkimo prezidiumo riip 
kimas,

3. Pereito posėdžio protokolo 
skaitymas,

4. Seimelio prezidiumo veiklos
pusmetinis apyskaitinis pra
nešimas, *

5. Vasario 16 minėjimo klausi
mas,

6. Kandidatų į Pasaulio Lietu
vių Seimą rinkimas,

7. Klausimai ir sumanymai.
Kviečiamu laiku nesusirinkus 

reikiamam skaičiui seimelio na
rių, po valandos posėdis įvyks; 
nepaisant jame dalyvaujančių 
seimelio narių skaičiaus.

Seimelio prezidiumas. J

susirinkusiems sudarė gyvą iri Kalėdų eglutė. Lietuvių šešta- 
gražų vaizdą lengvai šokančios Į dieninės mokyklos gruodžio 29 
snaigės aplink miegančią kara- d-. 4 vai. p.p. Aušros V artu para-

Sportininkų balius
Šį sekmadienį pas Aušrą sve- George Kotelyje bilietų dar ga- 

čiuojasi Čikagos lietuvių studen- Įima gauti. Vietas užsakant skam 
tų krepšinio komanda Lituanica. • ■ - - 
Ta proga šeštadienį, gruodžio 28 
d., ruošiamas didžiulis pokalėdi- 
nis balius - šokiau Pradžia 7.30 
vai. vak. Programą išpildys J. 
Kvietytės - Urbonienės išraiškos 
šokio studija. Šokiams gros lie
tuvy mėgstamas orkestras “Cu
bans”. Į šį Amerikos ir Kanados 
sportininkų susipažinimo vaka
rą kviečiame visus kuo gausiau
siai atsilankyti ir linkime kuo 
smagiausiai praleisti pirmąjį po- 

i kalėdinį ir paskutinį šiais metais 
■ savatgalį. “Aušra”.

Vasario 16 minės atskirai

binti Tėvynės . Prisiminimų ra
dijo vedėjui 01. LE. 4-1274.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
35 metų sukakties minėjimui šie
met Toronte sudarytas specialus 
komitetas į kįirį įeina nuo B-nės 
apyl. pirm. J. R. Simanavičius ir 
A. Liūdžius, nuo Maž. Liet. Bi
čiulių d-jos L. Tamošauskas ir 
A. Aperavičius ir nuo Maž. Liet. 
Rezistencinės S-gos dr. M. Any- 
sas. Komiteto pirmininku išrink
tas L. Tamošauskas. Minėjimas 
nutarta ruošti Prisikėlimo para
pijos salėje sausio 19 d. 4 vai.

Vaikų darželio Kalėdų eglutė 
gruodžio 22 d.~ Prisikėlimo par. 
salėje sulaukė labai didelio būrio 
dalyvių. Programą išpildė darže-' 
lio vaikučiai, vadovaujami Nek.; 
Pr. Švč. M. Marijos seserų. :

Pirmoje programos daly matė-: sikeitęs, nes miestas pakeitė gat- 
gyvąjį paveikslą “Prakartė-: vės namu numerius.

lė” apsuptą daugybės angelų, tri- j Dabartinis adresas yra 21 (bu- 
; \, 
mažųjų vaikučių, kurie savo si-> 
dabriniais balseliais sugiedojo i 
“Gul šiandieną”. Du mažiausieji 
darželio vaikai — Sigita Virku- 
tytė ir Petriukas Matijošaitis 
(abu 3 metų) — įspūdingai pa
deklamavo eilėraštį “Ant šiene
lio Jėzus guli”.

_ . _ _ _ . Antroji programos dalis pra- 
lyvavimas būtinas. Kviečiami ir į ir Clendenan), tel. RO. 2-3751 sidėjo iškilmingu maršu įžen- 
svečiai, kurie norėtų tapti na-! arba per Caritas narius. \ 'giant vyriausiajam angelui", še
riais.________________________________ Toronto liet. Caritas. kant snaigėms, karaliams, pie-

menėliams ir Kalėdų seneliui — 
šv. Mikalojui. Jis buvo sutiktas ; ,

g :su dideliu vaikų džiaugsmu. Visi i „I5Ū Books., hma
saleje esantieji plojo ir saukė va- j .., J * , . , . ilio. Lėtais žĄgsniais senelis su kSe VieS°’
savo palydovė užlipo ant sce-

KLB Toronto apylinkės 
tarybos posėdis 

šaukiamas sausio 5 d. 3.30 
pp., sekmadienį, Lietuvių 
muose. ‘ 
aptarti tik Vasario 16 minėjimo! 
reikalai. Išsamų pranešimą apie' . .................. . .. . _T
apylinksė valdybos Nepriklauso- tais; ruošia viešą iškilmingą Va- 
mybės šventės minėjimo planus' fano 16 dienos minėjimą. Lai- 
oadarys valdybos pirmininkas.; kas, vieta ir programa busią pa- 

noriai toir>' skelbta vėliau.
Reikalinga pagalba

Dubinskų šeimai, sesių asmenų, 
kurių abu tėvai nedirba, reika
linga skubi parama, ypač drabu- 

i žiais ir avalyne. Vaikučių am
žius: mergaitės — 11 metų, 3 me- 

Sausio 5 d., sekmadienį, 3 vai.: tų ir 6 mėnesių, berniukas 5 me- 
p.p. Prisikėlimo parapijos muzi- j tų. Su šia šeima galima susisiek- 
kos studijoje ruošiama jaunes- Į ti tiesioginiai — O. Dubinskienė, 
niųjų at-kų ągapė. Nariams da-; 52 Maria Street (prie Dundas W.

vai.; 
Na-

Tarybos posėdyje bus I Lietuvos Neprkilausomybės Tai
kos Toronto komitetas praneša, 

i kad kaip kasmet taip ir šiais me-

kas, vieta ir programa būsią pa
Visi apyl. tarybos nariai, o taip! 
oat organizacijų atstovai k vie- i 
čiami posėdyje gausiai daly vau-! 
ti ir punktualiai atvykti.

Apylinkės v-ba
Dėmesio jaunesniesiems 

ateitininkams

X
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NUO MIESTO TARYBOS PIRMININKĖS 
PONIOS JANE NEWMAN.

pijos salėje ruošia tradicinę mo
kyklų eglutę. Programą scenoje 
atliks Rosemounto mokykla, po 
to bus programa tęsiama salėje 
visų mokyklų mokinių kartu su 
Kalėdų seneliu. Programa bus 
labai. įdomi. Kalėdų senelis vi- 

.sierns vaikučiams. duos įvairias 
ir idomais dovanas. Visi vaikai

laitę. Mikliai atjojo drąsusis 
princas (Petras Matijošaitis), 
žiūrovų sutiktas su didelėmis 
ovacijomis.

Du klasikinio baleto dalykus 
puikiai išpildė p. Dudko mergai
čių baleto studijos mergaitės.

Po programos Kalėdų senelis 
vaikučiams padalino dovanas. , .

Eglutės programa buvo r eilga, i tą dieną kviečiami į didelę ir įao- 
bet nepaprastai įvairi, idomi ir! eglutes šventę, kuri jau eilė 
vaikams imponuojanti. Mes vai- nietų ruošima Montrealyje. 
kūčių tėvai esame nepaprastai Veiks bufetas dideliemsirma- 
dėkingi seselėms, kurios taip mo- ziems- ' \ , ,
ka pagauti šių laikų vaikų dva-' Muzika: du žinomi mūsų kolo- 
sią ir taip atsidavusios dirba mū- akordeonistai stud. Baltuo- 
sų vaikams, skiepydamos jiems n^s Vičas. Salė bus gražiai de-

koruota, todėl galės linksmai pa
sišokti ir mūsų jaunimas, buvę 
lietuvių mokyklos mokiniai. Vi
sus kviečiame pasižiūrėti įdo
mios mūsų mažųiu programos. 
Linksmai praleisti laiką ir savo 
atsilankymu naremsite lietuviš
kas mokyklas Montrealyje.

jų karalių, piemenėlių, snaigių ir j vo u) Grenadier Heights. ' vienaTdoleris.USJS~

tėvynės ir religijos meilę per to
kius moderniškus perengimus.

Dėkingas J. Remys.
Liet. Generalinio ko~snlato

■ adresas nuo Naujų Metų yra pa-

lio Jėzus guli

Toronfo Viešoji Biblioteka, no
rėdama padėti savo skaitytojams 
susiorentuoti naujųjų knygų gau 
sybėje, išleido 3 pastarųjų metų 
bėgyje pasirodžiusių rekomen
duotinų knygų sąrašą — 150 at
rinktų knygų. Šias visas 150 kny
gų dabar galima pamatyti cent
rinėje bibliotekoje — 20 St. 
George St. — įrengtoje parodoje, 
kuri tęsis iki sausio/14 d. ir ati
daryta kasdien nuo 9 vai. ryto 
iki 8.30 vai. v., o šeštadieniais iki i

Brangiam tėveliui mirus
mielą bendradarbį IGNĄ ANUZĮ

nuoširdžiai užjaučiame
A. D. Arlauskai, A. J. Augūnas.
V. O. Braziai, J. V. Gvildžiai, A. Rimša, 
A. D. Velavičiai, A. E. Žalkauskai.

HHonni

Brangiai Motinai ir Senelei A. t A. Balsienei mirus

šius Bibliotekos skyriuje.
Padėka

.j * į Nuoširdžiai dėkojome Gerb. TT Pran- ;
: mažuosius ir suaugusius. Po to ' ciškonoms už veltui duoto salę. Taip pat

! Šv. Jono Palaipinės D-jos [ A.a. A. Didžbalienė darželio vaikai padainavo tris!dėkojome P._ imbresui puikiai otliktq Į 
‘ ‘ ' ------ mirė Kalėdų naktį Bernelių pa- daineles: Naujienos, Senis ir pu-

aaldų metu, sūnaus namuose 212 pos ir Dūdelė. _________ _________ ,__
Jr. Velionė buvo 77 Pertraukų metu senelis įdo-; boitienei, Kizienai ir česikienei už didelę 
nuo Pilviškių ture- ! miai užimdavo vaikučius, O pro- pagalbą parengimo metu. Nuoširdi mū-

■ uoi šchiid- iš dvylikos i gramos metu sėdėjo jam pareng- Sl^ P°deko A Motukoitei už okompona-juoi ulu«ulę is uvyiiKvs.ž, J J r => ; vima mūsu možuju vaikučiu dQir,eiems.
vaiku aštuom vra gyvi. Pries tame soste. i ' ■ -

TEKLELEI BALSYTEI - STRAZDIENEI,

ONUTEI BALSYTEI - RADZEVIČIENEI,

i metinis susirinkimas įvyks 1958 
m. sausio 5 d., sekmadienį, 3 vai. 
p.p. parapijos salėje.

Visi nariai prašomi skaitlingai 
dalyvauti. Bus svarstomi svar
būs metiniai draugijos reikalai ir 
valdybos rinkimai. Valdyba.

Dr. N. Novošickis 
išvyko atostogų į Floridą, 
dantų gydymo kabinetas bus 
darytas nuo gruodžio 26 d. 
sausio 20 d.

; Kolėdų senelio — šv. Mikolojpus rolę. I 
! Dėkojome mūsų mieloms ponioms Koi- 
♦ rienei, Kriv;ckienei, Stotulevičienei, Duo-

VLADUI ir VYTAUTUI BALSIAMS,

Jo 
už- 
iki

Skaučių-tų tėvų ir rėmėjų 
valdyba savo pirmame susirin
kime pasiskirstė pareigomis: pir
mininkas — J. Matulaitis, vice- 
pirm. — J. Kuprevičius, sekr. — 
K. Prušinskienė, ižd. — S. Dab- 
kus, parengimų vadovė — B. Ab- 
romaitienė. Valdyba.

Indian Rd. C 
m. amžiaus, 
jusi didžiulę šeimą 
vaikų astuoni yra gyvi, rnesj UU'IC sysie- _ i Dėkojome ir mielai visuomenei už
mirtį velionė sirguliavo apie tre-1 Trecią programos aaų sudarė I gousų otsilankyma ir aukas.
ieta mėnesiu Palaidota iš šv. Jo- i įvairūs baletiniai šokiai. Visiems Nek. Pr. švč. M. Marijos Seserys.jetą mėnesių. Palaidota iš šv. Jo-; įvairūs baletiniai šokiai. Visiems
no Kr. bažnyčios Toronto šv. į 
Kryžiaus kapinėse. ;

Toronto apyl. Šalpos Fondas 
Kalėdų švenčių proga $150 per j 
centrinį fondą pasiuntė Vokieti-! 
jon liet, šalpai. Kooperuojant su; 
Toronto liet. Caritas, apyl. Šal-' 
pos Fondas vienkartinę paramą Į 
paskyrė šiems Toronto lietu-! 
L. Miniotinei $25, O. Spurgaitie-j 
nei $20, O. Gailevičienei $20, O. j 
Dubinskienei $20, S. Kupčiūnie
nei $15 ir E. Jankutei $10.

Apylinkės ŠFondas.

Maisto produktų krautuvė 
125 Roncesvalles Avė. (kampas Galley) 

Tel. LE. 3-9911
Mes turime lietuviškų sūrių, kaimiškų lašinių, kumpių, taip pat 

įvairiausio europietiško bei kanadiško maisto. 
PRISTATOME VELTUI Į NAMUS. 

APSILANKYKITE ARBA SKAMBINKITE.
Savininkai J. ir V. MATEKONlAI

1.

2.

3.

NUOMOJAMOS KLUBINĖS PATALPOS 
35714 College St Patalpos turi miesto 
leidimą kaip vieša salė. Patalpos naujai 
išdekoruotos, oro ventiliacija, po bufeftu 
šaldutuvas ir dar vienas 20' šaldytuvas, 
fluorescentinis apšvietimas, grindys lino
leumu išklotos, apšildymas vandens ga
rais, 2 augštai, (viename įrengti kortų 
kambariai). Sandėliui 500' ploto, augs- 
tos lubos ir t.t Skambinti RO. 9-2423.

Esama padėtis verčia 
susirūpinti farmomis

34 akrai prie Maltono.
Kaina $14.000.
67 akrai, kampinė farma prie Mal- 
tono.
116 akrą, vienos mylios frontas 
Queen Elizabeth kelio, tarp St. 
tharines ir Niagaros.
13 akru sodo su visais įrankiais
dalinamais žemės sklypais Hamilto
ne. Žemos kainos.

SERGAUTIS REAL ESTATE
817 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426

DAŽYTOJAS - DEKORATORIUS, artė
jant žiemai, darbus atlieka pigiau. Da
ro parengimą skelbimus ir panašius dar
bus. Taip pat galima gauti suvenyrinių 
medžio drožiniu: kryžią, koplytėlių. Vy
čių, vėliavėlių ir pan. Tel. RO. 9-7044.GERIAUSIAS NAUJŲ METŲ LINKĖJIMAS . . .

7e būna mieli 1958 metai
SENIEJI METAI JAU MIRŠTA . . . 
tegul miršta. Nes tai metas pradėti 
viską iš naujo, kada yra daug vilčių, 
kada atsiveria nauios progos. Pasau
lyje naujas draugiškumas gimsta, kai 
žmonės visur sveikina Naujus Me
tus. O pradėti naujuosius metus reiš
kia daugiau ne«m Auldui Langui Sv- 
nei. Daugiau negu atnaujinti senas 
pažintis.

Tikroji reikšmė Naujų Metų išvaka
rių yra visų bendras treš urnas sukur
ti naujas draugystes. Ir kai varpai su
skambės, prasidės rankų paspaudi
mai, sveikinimai, juck~s, — atmosfe-’ 
ra prisipildys vieninteliu troškimu, iš
reiškiančiu laimingiausią visų linkė
jimų...’Te būna tai mielieji 1958 
metai”

BALTIC MOVERS 
Baldu pervežimas To-onte ir tolinomi- 
dėstančiomis. Visos vežamos tortas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę į Mo.it 
realį, Londoną, Windsorą, Hamiltoną, 
Hor*k fcav. ^pdfctiry ir kitur.
30 DEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

TORONTO

UŽSISAKYKITE

ir jų šeimoms

reiškiame nuoširdžią užuojautą

J. Narakienė, D. ir K. Viskantai.

Neo-Lithuania korporacijos su-. Ansamblis iš Lenkijos, su tat£ 
sirinkime gruodžio 1-5 d. išrinkta tiniais šokiais ir choru, viso 86 
valdyba: pirm. A. Kiršonis, vi_ žmonių atvyksta į Torontą ko^ 

a a -i ~ i men. Atrodo, kad tai bus tas patecepirm. Ą. Statulevicius, sekr. O.^S]onsk ansambliS; koncertavęs 2 
Gailiūnaitė. : Lietuvoje. K.K

TAUPYK, SKOLINKIS •
savo kredito kooperatyve “LITAS”: * 

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

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

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280-’

prie

orie

nepamirškite užsukti lietuviškai dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

/f
1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 

J. BERŽINSKAS 
Užsakymai priimami ir paštu.

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 Blovr St W Toronto, Ont.
Kanadoj Or/ario ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664
Vakarais H U. 9-1543

t

LABATT’S 5O ALE BREWERY LIMITED
[ DOMINION COAL t WOOD CO. 

Atstoves V. AUŠROTAS 
Telefonas LE. 5-0527 
Hveiiotemns ir icitadie-ioi-

I
i

Fcm - Roncesvalles, $15.600, 6 kambarių plytų namas, pusiau; 
atc’.-iras, 2 virtuvės* oru - alyva šildome^, garažas. Įmokėti apie* 
$6.000

lieresford - Floor. $17,500, d kambarių atskiras namas, 2 vir-' 
iuvės. pru-alj’va apšildomas, garažas. Įmokėti apie $4.000.

Fourplex. *30 500. 4 atskiri bufai po 4 kambarius, vandeniu* 
apšildomas, 2 garažai, visi butai išnuemoti, pastatas a.ne 20 me-« 
tų senumo. Įmokėt $15.000.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
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