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Laiko verte
Najieji Metai mums primena, kad ir vėl trys šimtai šešias

dešimt penkios dienos praslinko pro mūsų gyvenimą. Kai dabar 
jas apžvelgiame savo mintimi, atrodo, kad bent daugumai žmo
nių jos buvo vienodos — tokios pačios metų pradžioje ir tokios 
pačios jų gale. Kažkur ten toli vyko gal ir nemažų dalykų, daug 
žmonių kentėjo, nemažai, tiesa, ir džiaugėsi, bet milijonai vargu 
ar galėtų išskirti kurią metų dieną ir pavadinti ją žymiausia. 
Milijonams jos visos maždaug vienodos. Milijonai laiko tėkmėje 
plūduriuoja lyg ramūs šapeliai O ir jų daugumai Naujųjų Metų 
naktis kasmet atrodo lyg koks slenkstis, už kurio prasidės naujas 
gyvenimas, atrodo, kad jie atneš kažką nauja. O visdėlto aušta 
vėl vienas nuo kito nesiskirią monotoniški rytai.

Žmogaus gyvenime naujas rytas pats neišausta — jis nu
šviečiamas, atidengiamas. Dienos ne savaime įvairėja, bet kaita
liojamos pačių žmonių. Tik vegetuojantiems, tiems, kurie tenki
nasi gyvi esą, jos visos vienodos. Jos įvairios tiems, kurie kur 
nors veržiasi, ko nors siekia. Kiekviena nauja pakopa tiems at
skleidžia naujus horizontus, paįvairina dienas naujais vaizdais, 
blaško monotoniškumą, gyvenimą daro įdomesnį, jį įprasmina, 
atitolina visokias depresijos priežastis. Darbas ir užsimojimai yra 
žmogaus gyvybingumo ir energijos šaltinis. Tūnojimas, neryžtin
gas laukimas nežinomo rytojaus žmogų sendina ir žlugdo, kova 
dėl savųjų užsimojimų — grūdina ir stiprina.

Laiką dėl to tegali įvertinti tik tas, kas jį naudoja, bet ne tas, 
kas jame tėra srovės nešamas šapelis. Kas nežino, kam ir kaip 
dera sunaudoti valandas ir dienas, tas nežino ir metų vertės, ne
žino laiko vertės, nežino ir gyvenimo prasmės. Žmogus juk gyve
na ne tam, kad gyventų. Tik stuobrys riogso dėl to, kad kieno 
pastatytas, ar guli, kad nuverstas. Žmogus gyvenimui — veiklai 
skirtas. Veikla bei darbas įprasmina žmogaus dienas ir jo gyve
nimą. O visdėlto kaip daugelis žmonių laiko nevaldo, jo nenau
doja ir nežino, kaip jį galima būtų panaudoti prasmingai, neleisti 
jam praeiti be jokios naudos. Neišnaudota diena ištikrųjų yra 
žmogaus gyvenime tuštuma. Nepanaudota diena reiškia nuostolį 
ne laiko srovei, bet žmogui kuris jos jau niekad ir jokiais keliais 
nebesusigrąžins. Kiekviena neišnaudota diena, kiekviena neiš
naudota valanda yra prarasta amžiams. Gaila, kad žmogus apie 
tai kažkip nelinkęs nė galvoti. Kątp^dažnai jis tuščiai leidžia lai
ką nei nepagalvodamasj kad švaasto brangenybes.ką nei nepagalvodama

io nenori ar n<
savųjų vidinį ver^^ų~ų»g- 

dymui'arba visuomenės tarnybai Tai yra dirvos, kuriose darbų 
visada pakanka ir kiekvienas ten gali rasti savąjį barą. Šiaip mes 
apie laiko prasmę ir jo panaudojimo reikalą gal nė nepagalvoja
me, gyvename pasinėrę kasdienybės rutinoje. Pagalvoti apie tai 
mums duoda progos kalendorius, ypač kai užverčiame metinį jo 
lapą, kai atverčiame naują, dar neprirašytą. O pagalvoti tikrai 
verta ir prasminga. ’

KAS NAUJO KANADOJE?
Lenkijos vyriausybė pareiškė netenka pilietybės dažniausiai 

parvykę į savo kilmės kraštą ir 
nepareiškę noro pasilaikyti Ka
nados pilietybę. Tokiu atveju jie 
gauna pranešimą iš Kanados įs
taigų, kad jų pilietybė yra atim
ta, bet dar gali apeliuoti į pilie
tybės komisiją Otavoje, kurią 
sudaro 6 nariai, jų tarpe du pir
mininkaują teisėjai — W. S. La
ne iš-Ont. ir P. Ste-Marie iš Que. 
Jeigu paliestas asmuo neapeliuo
ja, pilietybės netenka automatiš
kai. Pilietybės komisija veikia 
nuo 1937 m. ir per tą laiką ji at
ėmė pilietybę 4.000 ateivių. Jų 
tarpe buvo ir Fred Rose, lenkų 
ateivis; tapęs feder. parlamento 
nariu jis ėmė šnipinėti sovie
tams, buvo nubaustas 6 metais 
kalėjimo ir atlikęs bausmę išvy
ko gyventi už “gelež. uždangos”.

norą pirkti 5-7,5 mil. bušelių kvie 
čių Kanadoje, jeigu Kanados vy
riausybė palengvintų sąlygas: 
duotų ilgalaikį kreditą ir priim
tų bent dalį mokėjimų Lenkijos 
pinigais. Tuo reikalu eina pasi
tarimai Varšuvoje tarp abiejų 
kraštų.

Yukon provincija į feder. par
lamentą išrinko konservatorių 
partijos kandidatą Nielsen. Anks 
čiau buvo išrinktas liberalų kan
didatas Simmons, bet konserva
toriai kreipėsi į teismą dėl rinki
minių taisyklių pažeidimo. Teis
mas panaikino buv. rinkimus, ir 
per naujuosius laimėjo konser
vatorius bet tik 148 balsų daugu
ma. Dabar partijos parlamente 
turi atstovų: konservatoriai 113, 

/ liberalai 104, CCF 25, socialinio 
kredito 19, nepriklausomi 2, ne- 
prikl. liberalai 1. darbininkai li
beralai 1, viso 265.

Didėjant nedarbui vyriausybė 
nutarė paspartinti statybos pro
gramą bei kaikuriuos kitus vie
šuosius darbus. Sausio mėn. bus 
užsakyti įvairiose statyklose 4 
naujai laivai už $10.000.000. Ne
darbas, vyriausybės žiniomis, 
nuo spalio vidurio padidėjęs 40 
% ir lapkričio mėn. pasiekęs 
292.000.

Statybai skirti ištekliai esą iš
sekę. pareiškė viešųjų darbų 
min. Green. Vasaros pabaigoje 
esą buvę skirta $150 mil., o da
bar belikę $4 mil. dar neišskolin- 
tų lėšų. Jo nuomone, reikėtų dar 
skirti papildomų $150 mik, nes 
1958 m. statyba sumažėsianti. 
CCF atstovas C. Ellis iš Regina 
pasiūlė parlamentui sumažinti 
hipotekinių paskolų palūkanas 
— dabar maksimum 6% — ir 
pradinius įmokėjimus perkant 
namus. Pasiūlymas nepraėjo.

Kanados pilietybę natūraliza- 
vęsi ateiviai gali prarasti: gyven
dami ištisus 6 metus užsieny ar
ba 2 metus savo kilmės krašte ir 
nepalaikydami oficialaus ryšio 
su Kanada; gavę pilietybę ap
gaulingu būdu; nubausti už 
veiksmą, įrodantį priešingą arba 
nelojalų nusistatymą kraštui 
Kasmet apie šimtas kanadiečių

Vengrų ateiviai susirėmė su 
policija Quebeco mieste. Imigra
cijos patalpose ėmė muštis du 
vengrai su vokiečiu. Iškviesti du 
policininkai uždėjo grandines 
dviem vengram ir buvo besive
dą, bet kiti vengrai ėmė protes
tuoti, puolė policininkus, atėmė 
grandinių raktus, išvadavo su
imtuosius ir paslėpė. Policinin
kai telefonu pasikvietė pagalbon 
30 policininkų, kurie išvaikė su
sirinkusius ateivius, surado pa
slėptuosius mušeikas ir suėmė. 
Šie vengrai yra iš naujųjų atei
vių, apgyvendinti imigracinėj 
stovykloj kol gaus darbo.

♦
Vengrų pabėgėliai, nesugebėję 

prisitaikyti prie Kanados sąly
gų ir norį grįžti Vengrijon, vy
riausybės lėšomis yra pergabe
nami lėktuvais iki pat Vengrijos. 
Prie Montrealio, St. Paul l’Er- 
mite vietovėje, jiems yra įrengta 
stovykla, kur jie turi laukti eilės. 
Prieš Kalėdas jų susirinko ar
ti 200 ir kai buvo paskelbta, kad 
nevisi galės grįžti šventėms, bu
vo paskelbę bado streiką, bet 
greitai nusiramino.

Ontario ūkininkai jau kuris 
laikas nerimsta dėl žemės ūkio 
gaminių pardavimo tvarkos. Vie
ni nori, kad ją kontroliuotų prov. 
vyriausybė, kiti — tiesioginio 
ryšio su pirkėjais. Prov. vyriau
sybė paskelbė svarstanti projdc-

Naujųjų Metų proga sveikinase mielus skaitytojus, bendradarbius, bičiulius ir visus tautiečius, 
linkėdami ištvermės kovoje už laimingesnę ateitį. Tėviškės Žiburių leidėjai, redakcija ir administracija.

Kvailės įvykiai

. Trys Išminčiai keliauja per tyrus pasveikinti Betlėjaus Kūdikio

Buities f ii
Naujų metų išvakarėse dera 

svarstyti' besibaigiantieji, ap
čiuopti naujuosius metus, atatin
kamai perplanuojant savąjį gy
venimą. Senieji metai įteigė 
mintį, kad vien “Vakarais” pasi
tikėti nėra nei tikslu, nei protin
ga. Ne vienas protaujantis lietu
vis vėl tautos sutemose dairės 
saugaus kelio tautai išsprukti 
per Rytų - Vakarų problemų la
birintą. Pasigirdo svarstymų ar 
nederėtų išeiviams ieškoti būdų 
koegzistuoti su savo širdim — 
tauta siekiant išlikti lietuviais. 
Kitiems “šiaušės plaukai” supra
tus tai “koegzistencija su bolše
vikine Lietuva”.

“Vakaruos” Lietuva vis aiš
kiau buvo nurašoma “Rytams”, 
nepaisant ką JAV-bių Valstybės 
Departamento auksnburniai biu
rokratai, net ir pats Dulles, be
žadėtų. Praėjusieji metai dėlto 
padrąsino tuos, kurie manė, kad 
Lietuva pilnai atsigaus ar kam 
nors Vakaruos ar Rytuos patin
ka, ar ne, nusistovėjus Rytų su 
Vakarais santykiams.

Praėjusi savaitė Paryž:uje at 
skleidė kaip stipri yra “žmogiš 
kojo elemento” grupė Europoje 
Jos politikai užmirštų viską, kas 
buvo praeity, užmirštų ir visus 
savo vakarietiškus moralus, nes 
juk pagal jų žymiausią šių dienų 
filosofą Bertrand Russelį, “tie
sa nėra nesikeičianti; ji dinamiš
ka, nuolatiniai prisitaikanti prie 
gyvenimo”. •

Grasinama sovietinių raketų 
ši europiečių “gyvenimiška tie

viešą laišką, deklaravo apie So-

Š. Atlanto Sąjungos naujųjų nutarimų Paryžiaus konferencijoje 
laukė laisvasis pasaulis, laukė ir sovietai. Juos paskelbė oficialus 
jomunikatas, be to, vyriausybių galvos, grįžusios iš konferencijos 
dar atskirai darė pranešimus savo.kraštų'parlamentams ir visiems 
piliečiams per radiją bei televiziją. JAV prez. Eisenhoweris drau
ge su užsienio ręįk. min. J. F. Dulles konferencijos rezultatus pa
teikė visienį^ amerikiečiams pasikalbėjimo forma per televiziją. 
O tie rezultįt&i buvę tokie: Atlanto S-gos narių kraštuose Euro
poje sudary^atominių bombų atsargas, kurios galėtų būti panau
dotos reikalo jrtveju įvairių gink- •------------ -----------------------------
lų rūšių; įrengti raketų bazes ir 
pavesti jas Atlanto S-gos kari
niam. vadui; suvienodinti stan
dartinius ginklus, ypač aviacijoj, 
laivyne; kalbėti-.sū sovietais dėl 
nusiginklavimo JT rėmuose arba 
per užsienio r. ministerius; pri
minti sovietams 1955 m. pažadą 
leisti suvienyti Vokietiją’ laisvip 
rinkimų keliu; ■< suorganizuoti 
technikos specialistų grupę, ku
riai būtų pavest a . studijuoti gink 
lų pažangą, derinti išradimus bei 
jų vykdymą, telkti atitinkamus 
specialistus; prie ’ Atlanto S-gos 
gen. sekretoriaus paskirti specia
lų mokslinį patarėją. Be to, kon
ferencija konstatavo, kad sovie
tiniai valdovai yra aiškiai nusi
statę siekti pasaulio užvaldymo 
klasta arba jė<?a ir pareiškė, jog 
vieno kurio Atlanto - S-gos nario 
užpuolimu- būtų laikomas visos

iš įsitikinimo vengė griežtesnės 
politikos ir siūlė tartis su sovie
tais. Matydami rezultatus, sovie
tai tęsia pradėtą ofenzyvą, ją 
ypač nukreipdami į Britaniją, 
ees gerai žino, kad čia bus su
telktos atominių-raketinių gink- 
,ų bazės, iš kurių galės būti ap-

sovietų miestai. St 
— suvilioti britus

riais jfažadais ir tuo bent nudels
ti bazių įrengimą. Paryžiaus kon
ferencijos išvakarėse min. -pirm. 
Macmillan gavo Bulganind. spe
cialų laišką .vėliau kairiųjų 
“New Statesman” paskelbė N. 
Chruščiovo laišką, o neprikl. 
konservatorių “Daily Express” 
atspaude pasikalbėjimą su Niki- ' 
ta Chruščiovu. Šis siūk* britams 
taiką ir prekybą. Pastaroji ypač 
vilioja britus, ir ne vienas jų 
ląikj£g$»*siūto s^Maiti su s<>-

|||i|gionezijos vyri.
■Rusi Olandijos Į perleisti N. 
Gvinėjos salą, tebetęsia jos tur
tų konfiskavimą ir neždda-jokio 
atlyginimo. Jos piliečiai iškraus- 
tomi iš krašto. Ikišiol išduota 
10.063 vizų. D^r sulaikomi įvai
riu sričių specialistai. Olandijos 

į komisija. Nusiginklavimo klau- vyriausybe kreipėsi į JT Saugu- 
i . . _ mn I arxrha ir JT* ni noh ch nrn-

Vos paskelbus Atlanto S-gos 
komunikatą pasigirdo griežtas 
“niet” iš Maskvos: ir užs. r. min. 
A. Gromyko ir N. Chruščiovas 
pareiškė, esą pasiūlytoji užs. r. 
ministerių konferencija nusigink --y Įv_
nai kaip ir JT nusiginklavimo

ALMAUt.
mūsų bendradarbi Niujorke, j vietijos “meilę tautoms bei norą 

sa” jau veikė Ameriką, jos užsie
nių politiką, nepaisant “didžiojo 
biznio advokato” J. F. Dulles, . . ,
neigiančio politinio rašytojo J.' belieka — atominis susinaikini- 
F. Dulles tezes, kietų bet neuž- į mas? 
tikrintų pastangų ginti senojo 
pasaulio “tiesos” pozicijas. “Di
dysis biznis” buvo normaliai 
tradiciniai konservatyvus — nei 
jis siūlė naujos idėjos, nei manė 
leisti Amerikos prezidentui — 
“valstybininkui mėgėjui” gyve
nimiškai pafilosofuoti su sovietų 
“profesionalu valstybininku”, Ni 
kita Chruščiovu.

Reikalauja susitarti
Šito “pozityvaus, žmogiško” 

politinio žingsnio vis garsiau rei
kalavo ne tik sovietai, bet euro
piečiai ir vis gausėjanti ameri
kiečių grupė, suminint iš pra
ėjusios savaitės puslapių tik ne
daugelį: Stevenson, NYTimes 
vyr. red. Catledge, sen. Kenne- 
iy, G. Kennan ir kt. Bertrand 
lussell, filosofas, tikis į žmoni- 
os tobulėjimą tik per techniką, 
tmetęs DievąĮir žmogaus nemir- 
ingumą, o religiją laikąs nega- 
•’via, nes ji esanti paremta pri- 
nityvaus žmogaus baime, lyg ir 
pritarė Chrušaovo reikalavimui 
pripažinti Rytams ir Vakarams 
’u “esamas teises”, sutikti, jog 
abi pusės turį išmokti sugyventi 
u viena kita, ir konkuruoti ne 
inklais, bet ideologijom. Chruš- 

’iovas atsakydamas į Russell

gerbti jų teises”, ir pasiryžimą 
kad ir tuoj pat “nusiginkluoti”... 
Russell laikė tai “pozityviu at
sakymu”, nes kitu atveju kas gi

Lietuviams įdomios galėjo bū
ti kanclerio Adenauerio, pasau
linio valstybininko pastangos 
laviruoti tarp Rytų ir Vakarų. Ir 
jis pripažino ‘"koegzistencijos” 
realybę. Kaip iš Paryžiaus rašė 
įžvalgūs komentatoriai, tik jo 
pastangomis buvęs rastas kad ir 
dabartinis NATO “išviršinis” 
kompromisas: NATO sąjunga iš

simas turįs būti svarstomas vy
riausybių galvų konferencijoj ar 
JT pilnaties specialioj sesijoj. 
JAV, nusivylusios buvusio Žene
vos konferencija, nerodo noro 
tokiam pasiūlymui. Pasak Dul
les, viršūnių konferencijos nega
li nieko duoti, jeigu svarstomais 
klausimais nėra susitarta iš es
mės; be to. jei kas ir sutariama 
su sovietais, vistiek pastarųjų 
lieka neįvykdyta; J. Tautose esą 
nusiginklavimo klausimas buvęs 
daug kartų svarstomas ir nieko 
nepasiekta; naujas jo iškėlimas 
nieko nepadėtų. Prez. Eiseųho- 
weris, kai pir prieš Ženevos kon
ferenciją, pareiškė esąs pasiruo-

amerikoniškos karinės sąjungos ■ ^aryti visa kas realiai prisi-
buvo pradėta planuoti i ateities Prie tajkos stiprinimo, ne- 
Atlanto federaciją, uz tai sutin-. 
kant “leisti” JAV prie Sovieti- 
jos Europos sienų įsitaisyti savo' 
raketines bazes. Skandinavai ir 
vokiečiai kitu atveju grasino net 
trauktis iš NATO. Danai net bu
vo pasiruošę anglosaksus išpra
šyti iš savo krašto, taip sugriau
nant šių planus konflikto atveju 
užminuoti Baltijos jūros išėji
mus.

išskiriant nė derybų su Krem- 
i liaus valdovais, tačiau pirmiau- 
I šia laukiąs sovietų nuoširdumo 
įrodymų tiek derybose, tiek nu
tarimų vykdyme.

Vilioja britus
Prieš Atlanto S-gos konferen

cija sovietai buvo užpylę savo 
“taikos” pasiūlymias viso pasau
lio kraštų vyriausybes. Ši jų 
ofenzyva nebuvo be įtakos vaka
riečiams. Vieni iš baimės, kiti

tno Tarybą ir JT pilnatį su pro
testu, nors šiuo metu dar nepra
šo kviesti specialų posėdį. Užsie
nio r. min. Lunn parlamente ašt
riai kritikavo JT už nesiėmimą 
jokios iniciatyvos apsaugoti Olan 
dijos piliečius Indonezijoje, kur 
laužomi JT principai. Indonezi
jos prez. Sukamo išvyko gydy
tis Indijon, jo pareigas eina sei
mo pirm. Kraštą tvarko prie 
min. pirmininko sudaryta kari
nė taryba; paskelbtas karo sto
vis.

Teisia sukilėlius
Specialūs komunistinės Veng

rijos teismai nagrinėja buv. su
kilimo dalyvių bylas, jų tarpe 
kard. Mindszenty sekret. kun. 
Turcsanyi ir kitu 15 kunigų. JT 
Vengrijos reikalams komitetas 
kreipėsi i vengrų delegaciją, pra
šydama Vengrijos teismus laiky
tis humaniškumo. Delegacijos va 
dovas Mod betgi atsisakė jos 
kreipimąsi persiųsti Kadaro vy
riausybei, nes ši to komiteto ne
pripažįsta. Valstybės prokuroro 
duomenimis, šiuo metu suimtų 
esą 1.869. Pasak Vyr. Tribunolo 
pirmininko, iki lapkričio 30 d. 
tribunolas turėjęs 1.717 bylų, ku
rių 1.432 buvusios išspręstos.

Rccnne, Bornholm. — Iš Kol- 
berg uosto atplaukė žvejiniu lai
vu keturi lenkai — tėvas, moti
na. sūrus ir dar vienas žvejys — 
ir paprašė Danijos vyriausybę 
politinės globos, nes Lenkijoj są
lygos jiems esą nepakenčiamos. 
Laivelyje turėjo ir Kalėdų eg
lutę.

Graikas apie arkiv. M. Reinįtą, pagal kurį pardavimo tvarkos 
nustatymas būsų pavestas pa 
čioms ūkininkų organizacijoms 
kad jos sudarytų tam reikalui 
specialią tarybą ir veiktų pagal 
daugumos norą. Vyriausybė no
rėtų kuo mažiausiai kištis į šluos 
reikalus.

Autovežimių vairuotojai Onta
rio prov. turi išsiimti leidimus 
1958 m. iki kovo 12 d. vidurnak
čio. Visoj prov. bus 250 biurų 
kurie išduos baltas plokšteles su 
atitinkamais juodais nr. Pr'švto 
jai kartu turi pristatvti apdrau
dos liudijimą, nes kitaip reikia 
mokėti $5.00 specialiam fondui. 
Nuo 1959 m. Ontario vvriausvbė 
ketina įvesti privalomą apdrau
dę visiems autovežimiams. sibijo organizuoti pasipriešinimo I mirties.

Neseniai grįžo iš Sibiro per 
"•faskvą ir Mariopolį graikas 
Emmanuel Lysicatos. Jis yra jū- 
dninkas ir vienoje kelionėje pa
kliuvo į komunistų rankas. Jis 
;uvo pasodintas į sovietų kalė- 
’’ma. vėliau išsiųstas į. Sibirą. 
Po 8.5 metų jis grižo gimtojon 
Graikijon, kur atrado savo šei
mą. Jis pasakoja, kad Sibire te- 
Vsa 30-40 milijonų deportuotų
jų. Daugumas jų dirba anglių ka
syklose ir kitokiose įmonėse kaip

Didžiausią nuošimtį su
daro ukrainiečiai, nusikaltę, kaio 

kiti, baudžiamojo statuto § 58. 
Jie yra kovingos dvasios ir ne-

komunistų tvarkai. Pasak jo, pa
sivažinėti Rusijoj galima gana 
maloniai, bet norint pamatyti 
tikrovę reikia nusileisti į Sibiro 
kasyklas.

E. Lysicatos gyveno dvejus su 
puse metų ir garsiajame Vladi
miro kalėiime, kur buvo arki- 
vysk. M. Reinys, kun. VI. Miro
nas. vokiečiu gen. Vicklin, M. 
Clairs ir kt. Kun. Mironą jis va
dina paskutiniu Latvijos min. 
pirmininku, o arkiv. Reinį—Lat
viios arkivyskunu. Jam dar ten 
būnant, kun. Mironas mires, 
melsdamasis už savo tėvynės iš
laisvinimą. Daugumas kalina
mųjų Vladimire laukia lėtos

Ragina budėti ir dirbti taikai
Popiežius Pijus XII savo kalė- šauliui atsikvėpti. Darnos išlai- 

dinėj kalboj ragino krikščionis 
turėti drąsos tvkojančių pavojų 
akivaizdoie, cituodamas evange
lijos žodžius: “Nebijokite, nes 
štai skelbiu jums didelį džaugs- 
mą, kurs bus visai tautai”. Da
barties žmonės, pasinešę į tech
nikos pažangą, yra pilni baimės, 
kad kartais patys netaptų šios 
pažangos aukomis. Pasaulio Kū
rėjas, suteikęs damą visatai, yra 
pavedęs žmonėms išlaikyti ją ir 
savo gyvenime, šia linkme ypač 
turėtu dirbti valstybininkai, nes 
nuo jų priklauso taikos išlaiky
mas, ir tarptautinės institucijos. 
Gresiant pavojams taikos sie
kiantiems kraštams reikia su
glaudinti eiles tarpusavės pri
klausomybės pagrindu. Kaip 
praeitvie, taip ir dabar, jei tik 
nasirodvs pavojaus ženklai tai
kos gynėjų eilės esą atitinkamai 
išsirikiuos, šiuo metu esą svar
biau sukliudyti tvarkos griovimą 
rei skubinti gynybos organiza-

kvmui pasaulyje katalikai turį 
dirbti išvien su visais geros va
lios žmonėmis.

Popiežiaus kalba buvo išvers
ta į 22 kalbas, neišskiriant rusų, 
ir perduota per naująjį Vątikano 
radijo sisųtuvą.

KAM PRIKLAUSO ERDVĖ?
Buvęs Austrijos kanleris — 

min. pirmininkas dr. K. Schu- 
schnigg, dabar dėstąs tarptautinę 
teisę St.Louis, JAV, universitete, 
viešoj paskaitoj nagrinėjo klau
simą ar sovietu žemės palydo
vas pažeidžia kitų kraštų teises? 
Remdamasis tarpt teisės dės
niais jis įrodinėjo, kad. panašiai ’ * 
kaip jūros, tolimoii erdve nie-\ 
kam nepriklauso. Esą aviacijos 
teise čia negalima remtis, nes to
limoj erdvėj nėra atmosferos. Jei 
dirbtinis žemės palydovas arba
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SSį-; ’ hi$ve, Lygybė, Brolybė
zion laisvės Jakais. 1932 misų ir. nuolaidų. Ten nėra neilaisvės. Individas yra visiškas vergas visuomenės, o visuomenė — komunistinių vadų, kurių galvoms riedant, sunku ir jų “didiesiems ideologams” besusigau- dyti tiesoje. Kas šiandien šventa, rytoj gali būti suminta su krauju ir purvu. Laisvė reikalauja grynos, nekintamos tiesos, už Kurią žmonės nedvejodami kovotų ir mirtų. Tai rodo pavergtųjų Kova prieš sovietinius tankus. Brutali jėga negali sukaustyti žmogaus troškimo — laisvės.

-oumelada.man vienas mokslų dak- 
ii tacasj.'-(neminėsiu nei specialy

bės, nei pavardės), universiteto

•^iiariio '"žmonijos' tikros;liigvėį- Į§^bė^‘31itV)lybėtai obaįsis kt>TOš’”>-Tjrnąktį- abu ne- -o2 --Daktaras su- gimha->uįriMistu' ‘Visą naktį - vaitė;‘-‘visus 1,s?^rAitiSi|Kis”.' 'Grimšdo ’metai.Jau 1939 m. įkopė į -prbfęšeriūs. Jis- to . vertas...rudila 1941-ip. Abu įšr i^ėjbfti grybauti.- Jis — po piririos ^■dku^ufcijės toj pačioj- profesūros• ’ ’ -kėdėj, u-aš — buvęs kalinys. Pa- Jhtrbiižiau -j6 .foto-. 'Jis išbrąukė’žo- ‘t-i^į. laisvė ir nubraukęs ašarą ta-• ■ ■'rėt' -“Žiūrėk, Romuk, koks gra- - • feus'baraVykas!” Jis ir dabar ten 
*■ -sėdi toje"-pačioje kėdėje. Sunku 
';'PcSakytų bet tikiu, kad jis ir du •_ paškutinius žodžius išbrauktų... 

' - - Gražūs žodžiai, didžiosios Pran- 
;<'citeų revoliucijos sukurti. Juk' :-’feiniamą • balsą t nešusį mirtį 
' ‘Artimam giminaičiui Liudvikui

. - ■ XVII nuo giljotinos peilio.. ' -- Laisvė ~ brangus žodis. Jos ’Sąvoka- yra plati? Dėl Jos mili- Jonai’-žuvo ir žūsta. Šių dienų ■’• įvąkių formų tironijose (prade- ■' ^dant komunizmu, o baigiant ko- ! vlonijizmu) aukų -kraujas plau- •”"‘kla laisvėm vardan. Prisiminkim,
• -'Russo Emilis nepripažįsta jokio -/ IStetynib. Jis siekia visiškos lais- 

-iT"Vėš. Žmogus iš prigimties esąs
tobulas, tik kultūra su jos įsta- 

“ tymais žmogaus prigimtį sužalo
sią: Įstatymas buvo ir yra reika- 

iriigas. Jis apsaugo silpnesnį ir 
dorą žmogų nuo sunaikinimo. Žrnogęs nėra tpbulas ir nevieno
dai supranta laistfę. Prie ko\ privestų pasaulį Dostojevskio Ros- -^olnikovo filosofija: “Ji sena, li-

v .. .. .. ,. , - icHua Mimu.tini tiiYviniiq., oicn.iiNaujoji tironija aplink save su- laisvė Ho verg?ja visJ iabiau įsi-rinko tik padlaižius, kurie dėl duonos kąsnio bučiuoja budeliui brolių krauju suteptas rankas. Per mažos Sibiro taigos užmušti laisvės troškimą.Lygybė yra neįmanoma. Jau Evangelijos palyginimas apie denarus yra aiškus. Geri įstatymai lygina per didelį klasių pasiskirstymą. Teisė visiems vienoda. Demokratinė santvarka
-'tada net-princas “Egalitė” metė kiekvieną pilietį vienodai trak- 

i"- lemiamą •' balsą-; nešusį mirtį i tuoja.Pažvelkime į pasaulio “lygintoją” Sovietų Sąjungą. Naujoji buržuazinė komunistų klika susikūrė sau geras gyvenimo sąlygas. Gražiausios vilos, naujausio modelio mašinos, liuksusinis gyvenimas, kai kolchoznikui stinga duonos, jis negauna kuino nuvažiuoti į artimiausią miestelį. Kai raudonarmietis su pasigėrėjimu rūko laikraštiniam po- piery susuktą “karački”, generolas — keliolikos rublių vertės cigaretes. Valgyklos, ramovės, i j t_ i_ • •__ ________ _____ 1___ .1-^______  !Komisarų vaikai neis į koicho- j žus dirbti ir iš ten : mais prasimušti. Jam kelią ___ na.Mvas, jei moka išlaviruoti! “painioj politikoj”. Stalino sūnus Vosilijus buvo jauniausias pa- šaiily 'generolas! Netikiu, kad į’ _ _ žy^aL —tais ir laidokavimū. ’levą nuvainikavus ir jo likitnas sunkus.Brolybės ten neieškokim. Amžinas sekimas, skundimas. Net savų tėvų išdavinėjimas. Tėvžu- _.......... _ . džiui Morozovui paminklai! Am-riiirk!” Ten negali būti abejonės ‘žinąs nepasitikėjimas, baimė, : kritikos. Negali būti kompro- įtarimas, negali kelti brolišku-

et
' č> Bet ;stat neturi
$nogi| .šuparaližuati. Kom 

'^tipę sistema daro baisią klaidą. 
‘ ”Prir prievartą įbruka komunistų 
• Mo^rią ir įsako: “Tikėk ja,, arba •' * iri m •*•••«.• !

ji?

“Garbė Dievui Augštybėje ir Į tiškas pasaulis dar nesugeba tik- 
žemėje ramybė geros valios žmo- rai pabusti. Jis tenkinibi aavt 
nėms” skelbia (Luko 2, l-H) 
evangelija, skaitoma per Kalė
das.Veik du tūkstančiai metų skelbiami žodžiai, nugirsti iš angelų lūpų. O tuo pat metu vyksta aštri kova prieš Bažnyčią, prieš Kristų ir prieš patį Dievą. Ištinka daugelis sukrėtimų, vidinių skilimų ir neretas atitrūkimas nuo idealo, kurį Kristus skelbė žodžiu bei liudijo savo gyvenimu ir mirtimi. Vargu kitus laikotarpius galima palyginti dabartiniam.Nūdieną žmogus vis labiau nusigręžta nuo Dievo. Jis tik savimi pasikliauna, siekią į Dievo sostą įsėsti. Jis išpažįsta Dievą, tačiau Jo įsakymų nevykdo. Vidiniai suskilęs žmogus, nes praranda pilnutinį tikėjimą, siekia gali, siekia Gerbūvio, laisvės ūkiškoje veikloje, bet netrukus pajunta ūkiškų monopolių naštą, tariasi turįs demokratinę santvarką, bet ir ji neskaitlingų rankų tvarkoma, toli nedemokratiškų tikslų siekia, tik tesidangs- tanti demokratiškumo skraiste................... .Ir kain bebūtų keista, bet kaiku- zenpsKiesiems tikslams: pasiekti rios žymės yra labai bendros Sel?buvio ir pasaulines revoliuci- didžiųjų valstybių “dėmokrati- jos įgyvendinimo, nevisai Augš- joms” rytuose ir vakaruose. Ūkis tybių atslijusioje, bet jau daugu- kojo tarpimo besiekiant bendras moį6 visuomenės žymiai daugiau reiškinys garbinti techniškąsias: kalbama apie augstęšnį pragyve-

aklu tikėjimu, kad jis visur pra
našiausias, nors daugelis sričių 
šaukiasi skubių reformų. Vaka
rai panūdo ir toliau garbinti auk
so veršį. Žmogaus rankų sukur
tas aukso veršis tepripažįsta tik 
savo įstatymus.Pripuolamai ar sąmoningai, filme :The Commandments” pateikiama scena, kai Mozė grįžęs su Dievo įstatymų lentomis išvysta tautiečius begarbinančius aukso veršį. Jis ilgai stebėjęs, svarstės pagaliau visa jėga sviedžia abi lentas į aukso veršį, kuris nugarma su dalim garbintojų, tačiau abi lentos širiiėtriškai perlūžo... Dievo įstatymai,'.atsitrenkę j auksą trupa...

Vakarai ir rytai :Abi santvarkos, turi daug pa-; našumų. Abi jos išpažįsta tech- nokratijos religiją, abi paskęsta masėse, kurios vienur gainiojamos pelno, naudos betkuriuo būdu įgyti, kitur geležine draūsme rikiuojamos.Jei vienur Augštybių Dievas yra neigiamas, kitur jis šaltai pripažįstamas. Bedieviškoje santvarkoje žmogus pajungiamas
$

priemones. Žmogaus sukurtoji technokratija patampa nauja religija. Kapitalistinė ir valstybinio kapitalizmo santvarkos vis sparčiau ruošia kelią įsigalėti tik refleksais tegyvenančiam žmogui. Jam protas dalimi tėreįka- lingas, ries už jį kiti galvoja. Jam nereikalinga valia, nes kiti apsprendžia. Ir taip žmogus atitraukęs savo akis riųo/Augšty- jbių, nuo Dievo, Kuris įpareigoja , . i gyventi pagal Jo įstatymus, pri-klubai įvairių rangų .kariams. į i^iamas prie žemės/o jamė vi- , idme suirute pradeda vis labiau savo gabu- • ryšįėti. Net ir tuo metu, kai tr’ėč- i seną ski- pasaulio įsigali kerštaujanti santvarka prieš krikščioniškąją kultūrą, -santvarka paremta tefchripfo-a'tij'a, pnėšpau-:

nimo lygį t.y. žymios dalies savosios laisvės praradimą sąskai- ton automobilių, televizijos, ir nesuskaitomų kitų techniškų įrengimų. Bedieviškoji santvarka turi grynai politinį idealą kurį lydi valstybės išnaudojimas, pavergimas ir skurdas. Dievą išpažįstanti santvarka tarnpą^ Vis labiau mąfėn^istmiė,., tarytum Jo vyriausiu ^tątyinų būtų: ėar- pe diem — naudokis progą. Pir- mykštieji riėikalayirnaį: mąlstš's, apranga, išorinė apsauga bei sek-. šūąližmas tampa iesniįriiaiš_ Varikliais. Jie tampa lyg savaimingu ti^sijx ‘ "kėlė j špalvo

Ir neabejotinai pavergtieji pelnė 
didesnės vidinės stiprybės, ries 
jie norėdami išlikti turi ieškoti 
stiprybės Ąugštybėše ir būti sau 
ištikiirij,. >

Mūsoji geroji ViliąYra išmušusi valanda ir mums, išeiviams, pasidaryti savo darže geros valios. Per pastaruosius tryliką metų ne kartą praradome vidinės stiprybės ir geros valios kelią. Mes žaidėme nuo pat pradžios. Mūsasis žaismas prasidėjo tariamybėmis, kai šnekėjome apie šimtus tūkstančių apleidusių tėvynę. Mes žaidėme beieškodami sau vis kilnesnio vario. Ir suradome esą “tremtiniai”. □ kaip jau pavadinti tuos, kurie jėgos ištremti kančiai į Sibirą? ties žaidėme savus nesugebėjimus vadindami galia, nesutarimus — vienybe, ginčus — šavai- mingų tikslu. Mes žaidėme veiks niais, kurie nesugebėjo iki pat' sunykimo savo daržo išvalyti. .Mes žaidėme net pačiu švenčiausiu reikalu — tautos laisvinimu, ries jis teliko sūkių be organizacijos, plano ir reikalingų darbų. Vakarietiškoji suirutė ir atšiaurus materįąlizmaš ir mus suėmė kietai į reples.Visais reikalais, per praėjusį metą, iries tenkinomės įvykių raida. Nepraregėjome, apleidę Lietuvą 1944 m., kad ir toliau gyvena lietuviu tauta, kuri puoselėjo viltis ir darė kas buvo galima anuometinėse sąlygose.Maža kalbėti apie Lietuvos atsikūrimą, jos suverenumą. To- kids kalbos ganėtinai bergždžios. Bergždi ir savaimingi ar pirkti svetimųjų balsai; “Lietuvos valstybėbus nepriklausoma”. Jie yra rofimi^fietuVių tautai, kuri dejuoja, kad ariglosakšai mus išdavė, o savieji nėritiieka pareigos.Valstybę galimu . atkurti tam tikroje teritorijoje. Ir ištiesų pel- noriie pasmerkimą, kad iki šio meto neatlikome esminio užda-
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Greitai sustabdo šldhišifius

Jūs negausite nieko geresnio .. . 

Net dvigubai daugiau mokėdami?

TRADE MARK Rt», _

A PRODUCT OF ®A?l

100 tobl. 79c. 48 tobl. 49c. 24 tobl. 29c. 12 tobl. 19c

Jei jūs kenčiate galvos skausmo, r^nušbtirno, neu
ralgijos, muskulų skausmų, reumatizmo Or nugaros 
dieglių, atsimink — •

Nuo galvos skaudėjimo ir reumatizmo -

ASPIRIN

viirio, pagrindinio ir gynimo et-

nografinių žemių, aiškaus apta- (utiniais ne dėl kūrybos menka- rimo būsimos Lietuvos valstybės yertiškumo, bet dėl praradimo sienų/ C ’ - ' - • •Lietuvių tauta iš mūsų visų, trukus sulauksime technologijos laukia ne tiek medžiaginės para- ♦’kėiimn «arhir>t/viu mos, nors ji apverktinai reikalinga, bet sutarimo ir bent mintimi bendravimo. Jei norima palaikyti ryšį su gyva lietuvių tauta, turime surasti naujus būdus ir peržiūrėti senuosius, kai veik visos radijo programos yra sunykusios ir nevertos pavojaus, kurį gerai junta kiekvienas pavergtas lietuvis jų klausytojas.Lietuvių ‘ tautos gyvenimas pamažu kinta. Ji buvo ir yra ištikima savo idealams, nežiūrint spaudimo ir persekiojimo. Ji daro visa, kas galima tenykštėse sąlygose. Ji laiko egzaminus, sunkius egzaminus, tačiau mes praradome teisę juos vertinti. Mes tik galime pasidžiaugti, kad ir šiose sąlygose tėra vienintelis pajėgos šaltinis, ryškus savos kultūros kūrėjas — pati lietuvių tauta, nors ten dažnai reika-' lirigoš priedangos bei Svetimos etiketės. Tiek pačios tautos stiprybės išlaikymą, laisvinime ir riet kūryboje mes tampama ša-

tęstinumo, nes vietoj kūrėjų ne-
’ « * " ' » • • -a »’•tikėjimo garbintojų.Tautos ir valstybės sargyboje reikalinga ryški veiklos programa, apimanti visus išeivius, vidiniai besijaučiančius savos tautos vaikais. Reikalinga taip pat ir savęs gelbėjimo programa, kad nežūtume pasviečiuose. Mes esame reikalingi savos mokyklos, savojo mokslo, meno ir literatūros globos, mes reikalingi ryškesnio lietuviškos spaudos veido, mes reikalingi globos, pa- senusiems darbuotojams ir jaunimui naujų idealų įdiegimo.Mūsose laisvyklose atlyžtant tarpusavio kovai negalime tvirtinti suradus geros valios" jas įri- kiuoti kūrybiniame kelyje. Jose išryškėja kita apgailėtina savybė grupėms grumtis dėl savos ar svetimos stipenos, dėl pinigo, kai pavergtajai lietuvių tautą; siunčiamas Kristaus pamoksle nuo kalno suraminimas: “Palaiminti, kurie persekiojami'dėl teisybės, nes jų dangaus karalystė” (Matas, 9. 1-10). ’airis kiekvienoj kryž- rėžiancidmis

žmogų, b ypač 
galvojantį ir v?

os pagamintų ma- ‘ amą pasiaukoji- 1926 iii. gruodžio 17 d. perversmas
ADVOKATO R. SKIPIČIO ATSIMINIMAI

ivaįrus siuntiniai 
fcv į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S.R. 
; per 

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ
; '’V”'* - ■ -

Baltic Exporting Co,
849 College St., Toronto,. Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3998105 Cannon St. E., Hamilton, Ont. Tel. JA. 8-6686 ponia V. Juraitis.94 Douglas St., Sudbury, Ont. Tel. OS. 3-5315 ponia M. Venskovičier.ė.
lš s&ntmlai iki sv. gryno svorio.Prašau rašyti ar skambinti ir reikalauti mūsų ulataus ir turiningo katalogo ir įsitikinti dėl žemų kainų ir didelio pasirinkimo įvairių gėrybių.
Yra gauta kostiumams ir paltams nauji medžiagų pavyzdžiai.

STANDARTNIAI SIUNTINIAI:
1.2 košt, vilnonės medžiogos

; 1 poltui vilnonės medžiagos
1 suknelei viln. medžiogos

pamuSalo
šerinės /klijonkės/

Iš viso už $70.60

2. 2 košt, vilnonės medžiagos 7 yrd.
2 paltams vilnonės medžiagos 6 yrd.
1 sukenloi viln. medžiogos 3 yrd.
2 Suknelėm royono medžiogos 8 yrd.

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

Iš viso už $112.60

7 yrd.
3 yrd.
3 yrd.
7 yrd.
3 yrd.

3. 2 kosh orbo lergv. 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

Iš viso už

4. 4 košt. vin. medžiogos 
pamušo los

šerinės /klijonkės/

t

mo. Nors vadinasi draugais, bet, kiekvienas saugodamas galvą, didelės draugystės bijosi.Kruvinos Prancūzų revoliucijos sukurtas mitas — laisvė, lygybė, brolybė, Rusų imperijos kruvinai tęsiamas, liko mitu. Gal tikresnis dalykas yra T. Moor’6 “Utopija”. Bet jos įgyvendinimas neįmanomas. Reikalingas visos žmonijos perauklėjimas. Iš pasaulio turi pranykti nuodėmė ir jos - pėdsakai, žmogus turi likti šventuoju, tada be jokių įstatymų turėsime" žemėje rojų — T. Moor’o utopiją.
R. Medelis

Lietuviškas 
suknelių salonas 

(siuvykla)

Vestuvinės, belinės ir kitos suknelės 
pagal užsakymą. Priimame ir pataisy
mus.

MADAM? ANELE 
DESIGNER 

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

Savininkė ANELĖ ŠIEKIENĖ

Alyvos krosnių va 
lymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6-5113

$157.90

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).
ff TO SIUMilAME įvairius vaistus, dantims taisyti frairias medžiagas, siuva- 
Ms mašinas, akordeonus, mezgimo mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, 
parkerius, skustuvus, plaukėms kirpti mešinėles, avalynę, rūbas, {vairias teks- 

maistą Ir t.t. ir t.t.
Mmsnb Formato siuvama mašina Htmos "Esse*" rankinė S4B.S0 

elektrinė — pastatoma ant stalo $68.20 
/UŽsokdnt reikia pridėti $6.50 įvairiems mokesčiams padengti/. 
w _ Siunčiant elektrinę mošing reikia nurodyti voFtaža.

Taip pat siunčiame iš Kanados:

<hįsti mum* pdJhi «r ek»p»e*u. Apmokėtife govę mitų proaeiimq. 
Pitclm# portfuvfvmH vytrfkt<m* ir m«feKJkiem* kortiumami ir paltam* 

medžiagą, priedu ir Jvairhį klhĮ prckhį.

88 DELAWARE AVE. 
Toronto

VĖiištybė^ įšikišimaš augs didfr-: jant riksmui: ginkime savo lais vę betkurįa kaina. Stambaus ka pitalo dirįuojamose demokratijose yra didelis pavojus iškilti cezariškajėi diktatūrai, J uždavinys paskubomis kas buvo ątidėliota plutokratinės demokratijos, kai gražiais žodžiais kalbant apie visumą buvo tesiekiama dalinių tikslų. Šiam apgailėtinu akių masių kraštutinumams į visuotinę kairę ar visuotinę, dešinę — komunistiniam ar fašistiniam sąjūdžiams — bus dalinis laimėjimas, jei cezariškosios santvarkos vadovas bus santūrus, geras organizatorius, toli matantis idealistas, o ne korupcijos grupių Įdengėjas. Kiekvienu, atveju savi- !mi pasitenkinančio ir tik savuosius biologiškus reikalus tenkinančio žmogaus asmeninė laisvė■ labai lengvai bus apkarpoma ne į Augštybių įstatymo, bet žemiš kojo pavojaus į būti ar žūti. Atgijimas nuo Dievo yra dar grės- i mingesnis, kai prarandama cent- ; rinė irikiuojanti jėga, o įsigali | žemiškoji tuštuma susijusi su suirute. kuri ypač nūdieną žymi i daugelyje vakarų pasaulio sričių.Jis praradęs gerą valią pamažu 'praranda ir vadovavimo galią.Tain jis atsiduria gynimosi policijose prieš jo paties silpnybių •^šucdytos santvarkos grėsmę. Jis, pasmerkęs nemaža laisvų i tautų vergijai, pats reikalingas •rimto susirūpinimo kovoti už savo laisvę. Tačiau prieš kovos pradžią reikia apjungti visus, ku- ; rie siekia laisvės. Iki šiol pavergtieji nejučiomis savo akis tegalėjo nukreipti tik į Augštybes ir laukti iš Dievo stiprybės, nes artimas tesidžiaugė tik savo laisve.

įvykiui užbėgus už

Alytų pas savo brolį ir pavešiąs jam juos (miništerius) sutvarkyti. Žodį “sutvarkyti” anuomet supratome bolševikiška prasriie. t.y. sušaudyti. B. Sruogai prižadėjau padaryti viską, kad ministrai ir Seimo atstovai būtų laisvi nuo bet kokio smurto. Atsisveikinęs su B. Sruoga, skubinau į teismą. Čia tikrai sutikau keletą kolegų, kurie daugiau turėjo žinių. Be kita ko vienas papasakojo, kad pašto, telefono ir telegrafo rūmus užėmę ateitininkai studentai. Kitas dėstė, kad perversmą padarę krikdemai, susitarę su A. Smetona ir pasitelkę smarkesniuosius karininkus. Man čia bekalbant prisiartino nepažįstamas leitenantas ir (Nukelta į 6 psl.)

A. Smetona nei vasarą nei rudeniop mari neteko girdėti. Tik lapkričio ar gruodžio men. prieš pat pėryersiną vienas darbo fe- ‘dėracijos žmogus sakė, kad Jis girdėjęs iš karininkų, jog bus perversmas ir kad A. Smetona su A. Voldemaru būsią pastatyti Lietuvai valdyti. Po perversmo Šaulių Sąjungos karininkai pasakojo, kad kontaktas karininkų su A. Smetona buvo užmegstas gerokai prieš gruodžio mėnesį. Gruodžio 16 d. Seimo posėdis Užsitęsė taip ilgai, kad 12 vai. dar nesimatė galo. Pabuvęs ligi 12-tos vai. ir paprašęs savo frakcijos kolegą J. Aleksą, kad pabūtų ligi ‘ posėdžio galo, išėjau namo. Gyvenau Miško gatvėj. Gruodžio 17 d. 7 vai. rytą grįžusi iš miesto tarnaitė nustebusi ir kiek išsigandusi manęs klausia: “Kodėl kareiviai gatvėse patruliuoja? Išgirdęs tokią naujieną pats bėgaų į gatvę pažiūrėti. Pamačiau prie telegrafo stulpų prikabintus lupelius ir nuėjau jų paskaityti. Juose buvo trumpai pranešama apię įvykusį perversmą. Tų skęlbimėlių apačioj buvo P. Plechavičiaus, kaip vyriausio- • jo perversmo įvykdytojo, para-— Manau, kad taip būtų ge- > §as. Nespėjau nuo stulpo atsi-riau ir taip bus padaryta. Tik Į traukti kai mane prakalbino pro reikia dar keletą mėnesių pa- į šalį eidamas Telšių komendan- laukti. Reikia, kad Seimas pri- - - — > .. . .imtų biudžetą. Krikdemai, būdami valdžioj, perdaug išsiplėtė. Norime juos įstatyti į jiems priklausomas vėžes. Valstybės biudžete reikia apkarpytu pozicijas katalikiškoms mokykloms ir klebonijoms. Manau, kad ne vėliau kovo mėnesio jau galėsime su socialdemokratais skirtis ir sueiti į koaliciją su praktiškesniu krikščioniškuoju bloku.— Bet ar išlaikysite ligi kovo mėnesio?
— Taigi. Ir man tas rūpi. Po

žėla jau parodė savo nesugebė
jimą. Papečkys su Škirpa man 
irgi neatrodo, kad būtų praktiški 
vyrai. Bet Sleževičius optimistas. 
Jis arčiau visu reikalų stovi, gal 
geriau ir visą padėtį žino?

Tuo ir buvo baigtas mano pa
sikalbėjimas su valstybės prezi
dentu Dr. K. Grinium. Tai bu
vo lapkričio 2 d.

Mieste sklido įvairūs gandai.
Vieni kalbėjo, kad greit įvyks jodami, kad jų Plechavičius ne- 
bolševikų perversmės, kiti — areštuotų. Sakyk, Skipiti, kokia 
kad krikščioriiškasai blokas su čia dabar velniava vyksta? — 
kariuomenės pagalba nuvers Savo trumpą prakalbą Sruoga 
liaudininkų - socialdemokratų 'baigė šiuo kĮaušimu. B. Sruogai 
valdžią, treti, artimesni valdžios aiškinausi, kad pats dar nedaug 
sferoms, tvirtino, kad visos kai- težinau “kokia čia velniava” ir 
bos apie perversmus yra tuščias todėl bėgu į teismą gauti dau- 
opozicionierių prasimariymas, glau informacijų. “Būtinai pasi
kart ministerių asrneninė sūdė- rūpink, kad Plechavičius nete- 
tis bus kiek pakeista, ir viskas rorizttotų Žmonių.” Mat, Plecha- 
susitvarkys ir gandai turės nu- vičius garsiai ne vienam kalbė-

Triigi, jaū era piezidento Griniaus kabinete. Į prezidento klausimą, kas girdėt, — atsakiau, kad negaliu pasakyt, kad viskas mūsų valstybėj būtų gerai. Pa- kurios pasakojau, kad buvau Dotnuvoj atlikti, | ie su pranešimu apie Seimo darbus ir kad grįžęs į Kauną išgirdau labai nemalonią žinią apie minėtą žiaurų studentų demonstracijos išvaikymą. Smulkiau papasakojau ką buvau girdėjęs apie policijos veiksmus šiuo atveju............. .— Esu jau girdėjęs apie šį dalyką ir iš kitų. Sutinku, kad padaryta ir negražiai ir neprotingai. Matau, kad V. Požėla nesugeba tinkamu būdu krašte tvarkos palaikyti. O Čepinskis skubinasi patenkinti lenkų mažumos išpūstus reikalavimus, visai nežiūrėdamas ar nesuprasdamas lietuvių visuomenės, ypač jaunosios inteligentijos nuotaikų.— Iš to seka, pone prezidente, kad socialdemokratų ministerial sąmoningai ar dėl nesugebėjimo veda valstybės bei tautos reikalus labai pavojingu keliu. Ar ne geriau būtų nuo socialdemokratų atsisakyti, o sudaryti koaliciją su krikščioniškuoju bloku?

Pradžiugink savo

svečius

gaivinančiu 7 up

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMV CENTRE
Čia gausite urmo kainomis geriausių angliškų medžiagų. 

Įvairiausių medžiagų pasirinkimas. — Prieinamos kairios.
231 QUEEN ST. W. (arti University Ave.) Teiet EM. 8-6576

Prieinamos kainos.

tas pik. Rusteika. Jis patenkintai šypsodamasis papasakojo man, jog kairiųjų valdžią jie, karininkai, nuvertę ir paprašę A. Smetoną perimti valdžią. Perversmas jau esąs įvykdytas be mažiausio pasipriešinimo. Labai palengvinusi ta aplinkybė, kad Dr. K. Griniaus šešių dešimtų metų jiibilėjaus proga buvo į Kauną sušaukti visi karuiomenės dalinių viršinirikai iš visos Lietuvos. Išklausęs pik. Rusteikos informacijų, nuskubėjau į Apylinkės teismą, nes ten tikėjaus sutikti kolegų advokatų, kurie daugiau g Įėjo žinoti apie perversmą.damas. Gedimino gatve ties, generalinio štabo namais sutikau prof. Balį Sruogą, kurs mane susistabdė sakydamas, kad einąs kaip tik pas mane.
— $tai kokios bėdos: pas mane 

sėdi du ministrai — V. Čepins
kis ir A. Rimka. Jie pabėgo iš 
namų ir pasislėpė pas mane, bi-
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Dei J. Radzevičiaus pastabų apie kelionę į Lietuvą Sov. Sąjungos žemės ūkio politika TEN IR ČIA
“Ką pasakoja grjžę iš Lietuvos”, 
o pr. m. gruodžio 5 d. “TŽ” Nr. 
49 (413) susilaukiau atsakymo iš 
paties pranešimą dariusio J. Ra
dzevičiaus.

Taip ir J. Radzevičiui atsitiko.
Sugrįžęs iš Lietuvos p. Radze

vičius, matyt, buvo susijaudinęs, 
nes ten pamatė savo tautiečius 
dideliame skurde, nedatekliuose, 
gyvenančius tiesiog kankinių gy
venimą. Pats viešai nusiskundė, 
kad radęs ir iš savo giminių iš
žudytų bei išvežtų. Veik šimtui 
susirinkusių lietuvių klausant 
pasakė: “Man plaukai stojasi ant 
galvos ir pasakojant, kokios bai- 

- sios žudynės buvo rusams okupa
vus Lietuvą. Ką čia jums daug 
pasakosi, nes daugelis iš jūsų pa
tys geriau žinote”.

Atrodo, kad iš grįžusiųjų tų 
15-kos išrinktųjų bene J. Radze
vičius bus objektyviškiaųsiai nu
švietęs ten esamą padėtį, nors 
tarpais ir norėdamas pagražinti 
komunistų naudai. Todėl šian
dien iš savo draugų, kaip iš arti
mesnių, taip ir iš toliau, susilau
kė pasmerkimo. Žmogus pradė
jo nerimauti. Vietiniai draugai 
alkūnėmis kumščioja, o tolimes
nieji smerkia laiškais. Vieni ra
šo, žiūrėk, Juozai, kaip mes 
“Liaudies Balse” visi gražiai ap
rašėme, o tu vienas tik sugadi
nai ir sujaukei viską. Galėtų 
gintis, bet faktai akis bado. Ne
girdėjęs to neparašysi, o be to, 
viskas atitinka. Negi K. Strikai
tis kartu būtų buvęs Lietuvoje?

Kai J. Radzevičius rugsėjo 29 
d., sekmadienį, Winnipege Ma- 
nitobos salėje kalbėjo, prie to 
paties stalo sėdėjo ir “LB” kores
pondentas A. Diksonas. Jis sėdė
jo kaip ant žarijų, nes, matyt, 
pranešimas nebuvo prie širdies. 
Ir “LB” Nr. 1 (357) savo trum
pame straipsnely “Išgirdom sa
vo delegato raportą”, jis rašė: 
“Jam pasirodė keista, kad atsikė
lus jie neradę šilto vandens. Bet 
pasirodę, kad dar negalima viską 
turėti iš sykio ir t.t.”. (Kiek laiko 
jau praėjo, kai karas jau pasibai
gė? K.S.) “Taip pat atsiprašau 
visų, kad daug nerašau, nes ma
tysime kitų delegatų pranešimus 
“Liaudies Balse”. A. Diksonas. iš 
kitų laukė mielesnių pranešimų.

Koks J. Radzevičius staigiai 
pasidarė gudrus. Atpylė straips
nį, lyg koks “profesorius”. O giĮ- 

, z žęs klube taip vargingai pradėjo 
./ > savo pranešimą; Pradžioje nusi

skundė, kad silpnai mokąs rašy- 
- ti ir skaityti. Sklaidydamas savo 

užrašus baiminosi, kad nesusi
maišytų, prašė, jei klaidų darys, 
kad jam publika atleistų. Bet vis 
tik, matyt, kad susimaišė. Žmo
gus nebeatsimena, ką pasakęs ir 
ko nepasakęs. Man jau seniai J. 
Radzevičiaus draugas K. Beniu- 
šis pasakė, kad, matyt, J. Radze
vičiui varo kylį ir verčia savo 
kalbą atšaukti. O jis vargšas ieš
ko po Winnipegą, kad kas jam 
parašytų. Na ir parašė. Bet kaip 
tamsta, p. Radzevičiau, pažiūrėsi 
į akis žmonėms? Juk anot to pa
ties “LB” korespondento A. Dik- 
sono “Klausėsi apie 100 žmonių”. 
O.gal jau ir Tamstą privertė prie 
savo klaidų prisipažinti ir apgai
lestauti?

J. R. rašo: “Dėl J. Paleckio aš

kūprinęs” ir tt. Teisybė, Tams
ta nesakei, o aš to niekur ir ne
rašiau. Kur tokį žodį ištraukei 
aš nežinau

Dėl policijos aš nei vieno, nei 
būrio nedarau. Tamsta pasakei, 
kad Paleckį saugojo policija, o 
p. Matulionis iš publikos paste
bėjo, kad policijos ten nėra, kad 
ten dabar yra milicija. Kiek mi
licijos bei slaptosios milicijos 
Paleckį saugo, Tamsta nežinai ir 
negalėjai pasakyti. Negalėjai pa
sakyti kas ir Tamstą patį sekė, 
bet galiu pasakyti, kad Tamstos 
kiekvienas žingsnis buvo žino
mas.

J. R. įspūdžius pasakojo pa
prastai, pagal savo išsilavinimą. 
Aš atpasakojau: “... buvę nuvež
ti į Baisogalą, kur įrengtas gy
vulių apvaisinimo punktas. .Čia 
iš vieno jaučio apvaisinama 300 
karvių. Toks jautis tinkąs 4 me
tams”. O jau jo sekretorius atsa
kyme man drožia: “K. S. rašo, 
kad aš sakęs, jog jautis yra tin
kamas Lietuvoj, tik keturis me
tus. Aš sakiau, kad jaučio sėkla, 
laikant ją tam tikroje vietoje 
gali būti pavartota išlaikant ke
turis metus ir savo apvaisinimo 
potencialo neprarasti”. Aš tikiu, 
kad p. J. R. norėjo taip pasakyti, 
bet nesugebėjo. Nė kiek neabe
joju, kad jis dar nė šiandien ne
supranta, ką reiškia žodis poten
cialas.

Toliau p. J. R. paneigia, kad jis 
Šiauliuose matęs moterėlę ve
žant į turgų tris kiaušinius. Jau 
prideda, kad ir “ayelė” buvo,- bet 
aš rašiau kaip #uvo pasakyta. 
Tamsta tada d ai? sakei, kad tą 
moterėlę sutikai;važiuojant gat
ve į turgų, o dabar šneki visai ki
taip. Rašai, kad gyvenant Lietu
voje netekę matyti, kad kas vež
tų tris kiaušinius į turgų par
duoti. Taip buvo ir prieš 30 me
tų kaip Tamsta pats sakai’. O kai 
aš gyvenau, tai Lietuvoje mais
to nebuvo kur dėti. Aš, gyvenda
mas nepriklausomoje Lietuvoje, 
niekur negirdėjau, kad moteris 
su mažais vaikais, neatidavusi 
valdžiai duoklės 10 kiaušinių, 
būtų baudžiama 3 mėn. kalėji
mo arba už pasisavinimą 3 kg 
miltų iš kolchozo, būtų tremia
ma į Sibirą. Pasiskaityk, Tams
ta, tik komunistinį laikraštį “Tie 
sa”, kuris leidžiamas Vilniuje, o 
čia ir jūsų ..“Sūnų ir Dūkfų” 
draugija, berods, gaūna, tai pa
matysi daug tokių stebuklų/ To
dėl aš ir nesistebiu, kad Tamsta 
pasakei, jog moterėlė vežė tik 
tris kiaušinius į turgų.

Toliau p. J. R. rašo, kad Nido
je tekę kalbėtis su viena vasa
rotoja, kuri buvusi nepatenkin
ta, nes ji prie senos santvarkos 
atvažiuodama atsiveždavusi tar
naitę, o dabar jos neturinti. Jam 
nepatinka, kad lietuvė atsivež
davo tarnaitę. Tai gal dabar jis 
patenkintas, kad lietuviai yra Si
bire, o tarnaites atsiveža rusai, 
kad Lietuva turi maitinti ir rusą 
ir jo tarnaitę?

Toliau p. J. R. rašo: “K. S. ra
šė, kad susibariau su savo gimi
nėmis, tai netiesa”. Bet mano 
yra parašyta, kad pasikalbėjęs 
ir išsibaręs su savo seserimis, at
sisveikinęs išvykai. Tamsta dar 
pataisei, kad tie barniai buvę šei-

myniniai. Iš publikos, dar paste- 
bėjojog, tur būt, jūs barėtės dėl 
pasidalinimo dalies - turto. o kiti 
pradėjo juoktis, kad ten jokia 
turto nėra, nes, kaip Tamsta pats 
pasakei, seserys gyvena kol
choze.

Toliau p. J. R. rašo: “K. Stri
kaitis rašo, kad mūsų neprileidę 
aplankyti lietuvių studentų Mas
kvos universitete, tas irgi netie
sa...” Mano yra parašyta šodis 
žodi n: “...čia jo vadovu buvęs 
Ratomskis. Jiems pasakoję, kad 
Maskvoje esą apie 300 studentų 
lietuvių, bet buvę nepageidauja
ma jų susitikti, nes ėjęs mokslas. 
Vėliau jie susitikę apie 50 lietu
vių studentų”. Tai kur čia mano 
parašyta, kad jūsų neprileidę 
aplankyti lietuvių studentų?

Sakai, kad K. Strikaitis rašė 
neteisybę ir tą patį kartoji, ką 
jis rašė. Kad draugai liepė at
šaukti savo pranešimą, tai rei
kėjo atšaukti ištisai visą straips
nį, o jeigu norėjai ką nors papil
dyti, tai reikėjo rašyti atskirai, 
negi aš galėjau parašyti tą, ko 
Tamsta iš viso nepasakei, nors 
gal ir norėjai pasakyti.

Savo atšaukime Tamsta, ma
tau, daug ką esi papildęs, ko ne
pasakei darydamas pranešimą. 
Ar šiaip, ar taip, man vis tik at
rodo, kad Tamstą už tokį prane
šimą komunistai iš partijos iš
mes ir būsi mūsų pabėgėlių - 
tremtinių draugas, nes daug tei
sybes pasakei, kurios kiti sugrįžę 
nė vienas nepasakė.

(Bus daugiau)
K. Strikaitis.

Varšuva. — Valymas ruošia
mas ir vad. Lenkijos socialistinio 
jaunimo organizacijoje. Esą, bū
sią pašalinti visi, kurie nesutin
ką leisti oganizaciją pajungti 
kompartijos vadovybei.

Londonas. — D. Britanija da
bar turi 51.209.000 gyventojų. 
Gyventojų prieauglis D. Br. pa
staraisiais metais smarkiai padi
dėjo.

Sovietų pažiūra i

Sovietinis režimas teorijoje 
skelbdamas ir praktikoje vykdy
damas sunkiosios pramonės pir
mumą, jai aukoja ir skriaudžia 
visas kitas valstybės ūkio šakas. 
Ypač nuo to nukenčia žemės 
ūkis, kuriuo bolševikai niekada 
tiesioginiai nesirūpino, nes tai 
jiems reikštų nukrypimą į “na
rodnikus” ir tuo pačiu reakcinį, 
atseit, atžagareivišką mėginimą 
atsukti istorijos ratą atgal. So
vietai giriasi pavertę atsilikusį 
žemės ūkio kraštą galinga pra
monės valstybe. Jų galutinis 
tikslas yra viską supramoninti, 
panaikinti klasinius skirtumus 
tarp ūkininkų ir darbininkų. So
vietų žemės ūkio politiką ap
sprendžia ne žemės ūkio ir jame 
dirbančiųjų interesai, bet bolše
vikinė ideologija, kuri žemės 
ūkiui yra nustačiusi du uždavi
nius — kolektyvizaciją ir sociali- 
zaciją. Jeigu pirmasis uždavinys 
S. S-goje yra įvykęs faktas, tai 
antrasis vis dar tebėra daugiau 
idealas, negu tikrovė. Tolydžio 
vykdoma socializacija šiuo metu 
kaip tik ir žymi sovietų žemės 
ūkio politiką.

Socializacijos būdai
Įtakingo prancūzų dienraščio 

Le Monde sovietinių klausimų 
apžvalgininkas Andrė Pierre ne
seniai paskelbė kaikuriuos duo
menis apie dabartinę žemės ūkio 
padėtį Sov. S-goje. Ta proga jis 
nurodė, kad po antrojo pasauli
nio karo pabaigos sovietai žemės 
ūkio socializaciją žymiai paspar
tino. Kremliaus žygius sustip
rinti valstybės kontrolę ūkinin- 
kijos masėms lydėjo trejopos pa
stangos: stambinti kolchozus, 
mažinti privačiai prižiūrimų skly 
pų plotą ir didinti sovchozų skai
čių.

Tai aiškiai matyti iš sovietų 
oficialiai paskelbtų duomenų. 
Jei 1940 m. Sovietų S-goje buvo 
235.000 kolchozų, tai 1956-tais 
metais šis skaičius kone dviem 
trečdaliais mažesnis — 78.900.

Per tą laiką dar labiau sumažėjo 
privačiai prižiūrimų žemės skly
pų plotas: nuo 18,6 milijonų ha 
1940-tais m. iki 7,8 mil. ha. 1950 
m. ir 5,8 mil. ha. 1956 metais. Iš 
viso šiuo metu dirbamos žemės 
plotas S. S-goje siekia 193.200. 
000 ha. Tuo tarpu sovchozų skai
čius paaugo: 1940 m. jų buvo 
4.159, o pernai jau siekė 5.800.

Sovchozinė reforma ir

Taip ir neaiškus visas reikalas. 
Anądien, per amerikinį ABC ra
dijo tinklą buvo pranešta, kad 
sovietai nuėmė įvažiavimo su
varžymus nuo Pabaltijo valsty
bių, buv. Lenkijos sričių ir pieti
nio Sibiro. Laikraščiuose, tokios 
žinios neteko pastebėti, bet buvo 
rašyta, kad rusai paruošę naujus 
nuostatus turistams, norintiems

voje. Ten visados ignoruojami 
betkurie, kad ir labai gražūs ir 
našūs išeivių pasiekimai kultūri
nėje, mokslinėje, profesionalinė
je srityje. Cituojami išeivių laik
raščiai, bet, dažniausiai, išrenka
mos tokios vietos, tokie sakiniai, 
kurie vienui vieni perteikti, skai 
tytojui gali sudaryti įspūdį, kad 
išeivijos lietuviai tikrai yra smu-

aplankyti latvių Rygą, dalį iki kę visais atžvilgiais, kad mūsų

Ar Vašingtoną užvaldys juodukai?
Prezidentas Eisenhowreis visą 

laiką aiškiai remia visišką rasių 
lygybę JAV. Bet iškyla tikrai 
sunkiai sprendžiamų problemų, 
ypač kai juodieji krašto gyven
tojai kelia vis naujų^reikąlavi- 
mų. Aštrūs santykiai yra jau 3r 
pačioje sostinėje, kuri laipsniš
kai virsta juodukų miestu. Ypač 
sparčiai jie tvirtinasi centrinia
me mieste, kai baltieji iš jo bėga. 
Dar 1930 m. Vašingtono priemies 
čiuose gyveno apie 150.000 bal
tųjų ir 35.000 juodukų. Šiandien 
ten gyvena per 1 milijoną baltų
jų ir tik 65.000 juodukų. Už tai 
juodukų nepaprastai padaugėjo 
pačiame mieste. Tada jie sudarė 
27,1%, o dabar jau 43,2% visų 
gyventojų.

Prezidentas reikalauja, kad 
mokyklose kartu mokytųsi abie
jų rasių vaikai, tačiau dauguma 
pasiturinčių miestiečių bemeili
ja savo vaikus leisti į kaimyni
nių valstijų mokyklas, kur juo
dukų nėra. Prezidentui nepasise
ka patraukti prie savo nusista
tymo net savo artimųjų. Net jo

GEORGE FEYER* ŽVILGSNIS Į KANADĄ

anūkai mokosi privačioje mo
kykloje Virginia valstijoje, vice
prezidento Nixo? ’—
tik baltųjų mo 
yra su ministe: 
baltųjų vengim 
kus.’ą mišrią^ 
šingtono viešėsi 
juodukų vaikai sudaro 70% visų 
mokinių. Dėl to nenuostabu, kad 
juodukai pareikalavo miesto 
švietimo reikalų vadovu paskir
ti juoduką. Pagaliau jie taikosi 
perimti visą miesto vadovybę ir 
reikalauja panaikinti dabartinį 
miesto valdymo būdą ir įvesti 
rinkimus organams. Jie, mat, ti
kisi tada galėsią viską perimti.

Kad sostinėje nevyktų politi
nės grumtynės, jo gyventojai pa
gal 1874 m. įstatymą neturi jokių 
politinių teisių. Jie nedalyvauja 
jokiuose rinkimuose, nerenka 
net prezidento, taip pat nerenka 
jokių miesto valdymo organų. 
Miestą valdo trys parlamento 
skirti komisarai. Dabar juodukai 
reikalauja, kad tas 1874 m. įsta
tymas būtų panaikintas ir bū
tų įvesti miesto organų rinki
mai. Prezidentas tuo tarpu at
sakė, kad tai ne jo, bet parla
mento reikalas. Kažin ar ilgai 
bus galima taip atsikalbinėti?...

:relės lanko 
Panašiai 
s. Dėl 
vo' vai-
SUVa- 

mokyklose

šiol uždraustos Ukrainos ir kai- 
kuriuos plotus Sibire. Jei nauja
sis dekretas tikrai liečia ir Lietu
vą, reikėtų galvoti, kad Maskvo
je reziduoją svetimų valstybių 
laikraščių korespondentai pasi
naudos ta proga ir vieni pirmųjų 
aplankys anksčiau negalimas pa
siekti sritis. Iki šiol, jei kiek dau
giau žinių buvo iš Rygos, estų 
Talino, tai jau visiškai mažai kas 
iš svetimųjų galėjo aprašyti Vil
niaus ir likusios Lietuvos dalies 
gyvenimą sovietinės santvarkos 
metais.

Gaila tik, kad didelė dalis ame
rikinių korespondentų Maskvoje, 
yra žydų tautybės, kuriems, de
ja, nesiseka išlaikyti bešališku
mo. Nuvykę Rygon ar Lvivan, 
pirmoje eilėje mini ne tikruosius 
tų miestų šeimininkus, gyvento
jų daugumą, latvius ar ukrainie
čius, bet tuojau sustoja prie žydų 
mažumos klausimu. Tenykščio 
gyvenimo pilnumos tokiuose pra 
nešimuose sunku laukti, kai pa
tyrimai bazuojami vien žydų gy
ventojų nuomonėmis. Užtat, bū
tų gera, kad naujuoju sovietų pa
tvarkymu, tuojau pasinaudotų 
lietuviškieji Kremliaus patikėti
niai Vilniuje ir sudarytų progą 
kraštą aplankyti rinktinei ir pla
čiai lietuvių išeivių delegacijai, 
kurios nariai būtų pajėgūs visa
pusiškai ir objektyviai perduoti 
Lietuvos gyventojų nuotaikas ir 
gyvenimo sąlygas.

Bendrai, lietuvių išeivių laik
raščiai, dažniausiai stengiasi iš
laikyti objektyvumą skelbiant 
žinias iš tėvynės. Pateikiamos 
įvairios žinios, neretai susilai
kant nuo komentarų, leidžiant 
skaitytojui pačiam susidaryti 
nuomonę. Deja, kaip tik to ten
ka pasigesti dabartinės spaudos 
puslapiuose leidžiamuose Lietu-

tarpe būk tai nieko gero nesą, o 
tik vyraują barniai ir intrygos, 
varžytynės dėl geresnio duonos 
kąsnio. Tai tik jau neprisideda 
prie abipusio susiartinimo, nors 
tai ir bandoma kartais akcentuo
ti tenykščiuose lidiniuose ir 
straipsniuose.

Tiesa, ir išeivių laikraštininkų 
tarpe yra tam tikras skaičius, 
kurie taipgi ištraukia vien tik 
neigiamus reiškinius ir dar viską 
pasūdo. Jei toks kelias tinka so
vietiniams žurnalistams, vargu 
ar jis sektinas laisvajame pasau
lyje gyvenantiems. Mums turėtų 
rūpėti tiksli ir objektyvi .infor
macija. Dabartiniai Lietuvos vai 
dovai, negalėtų skųstis, kad išei
vių spauda ignoruoja gyvenimo 
faktus Lietuvoje. Kaip kiekvie
nas skaitytojas gali įsitikinti, 
vargiai ar rasime bent vieną bet- 
kurio lietuviško laikraščio nu
merį, kuriame mažiau ar dau
giau nebūtų informacijų iš Lie
tuvos. Žinios tos įvairios ir pla
čios, liečiančios ekonominį, kul
tūrinį, visuomeninį gyvenimą. Ir 
jei išeiviai lietuviai turėtų kokį 
pageidavimą dabartinei Lietuvos 
spaudai, tai kvietimą ir lietuviš
kąjį gyvenimą emigracijoje ver
tinti blaiviai ir objektyviai. Iš
keliant pasitaikančias negeroves, 
žalingus reiškinius, neužmiršti ir 
išeivių pasiekiamų laimėjimų, 
kurie tarnauja tik Lietuvos gar
sinimui ir lietuvių tautos vardo 
iškėlimui tarpe milijonų sveti
mųjų. Tokie tikslai juk atneša 
naudą visai lietuvių tautai ne
žiūrint kurioje pusėje žemės ru
tulio kas gyventų. Nuolat tvirti
nant apie geležinės uždangos pa
šalinimą, reikia tai įrodyti ne 
vien tik žodžiais, bet ir darbin
gais faktais. AL Gimantas.

Naujo dėmesio sovchozai susi
laukė 1954 m., Chruščiovui pra
dėjus vadinamą “plėšininių že
mių” kampaniją nuolatinei so
vietų žemės ūkio krizei nugalė
ti. Kaip šiemet pavasarį Pravda 
pranešė, per trumpą laiką vien 
tik Kazachstano begalinėse ste
pėse buvę įsteigti 795 nauji sov
chozai, iš jų 195 šiemet Valsty
bės aprūpinti geresniu persona
lu ir moderniomis techninėmis 
priemonėmis, sovchozai iš tikrų
jų pastaruoju metu duoda dau
giau pelno. Pav., Kazachstane, 
Kustanajaus srityje, kur ir Lie
tuvos “savanoriai” darbuojasi, 
sovchozai pristatė du trečdaliu 
valstybei tiekiamų grūdų.

Ne tik rytinėse Sov. S-gos sri
tyse sovchozams skiriama didelė 
reikšmė, bet ir europinėje jos 
dalyje. Pavyzdžiui, Baltarusijos 
augščiausiasis sovietas šiemet 
gyrėsi, jog pernai buvusi pada
ryta nauja pažanga, nes buvę su
kurta naujų sovchozų, o maži 
sovchozai padidinti ūkiškai silp
nų kolchozų sąskaita. Grūdinių 
kultūrų plotas sovchozuose pa- 
trigubėjęs.

Pernai, sakoma, S- S-goje bu
vo geras derlius: valstybė gavusi 
apie 54 milijonus tonų grūdų. 30 
% viso derliaus išauginą sovcho
zai. Tas faktas dar labiau sustip
rinęs Kremliaus užsimojimą per
organizuoti žemės ūkį sovchozų 
pagrindu. Šį pavasarį Sov. S-gos 
kompartija gyrėsi, kad pastarie
ji, o ypač pernykščiai metai įro
dę, jog sovchozų grūdai ir kiti 
gaminiai valstybei mažiau kai
nuoją, negu kolchozų. Reikia pa
žymėti, kad šiemetinis derlius ne 
patvirtino Chruščiovo sudėtų vii 
čių į plėšinines žemes. Spalinių 
iškilmių proga lapkričio 6 d. kal
bėdamas, S. S-gos kp sekretorius 
plačiai dėstė sovietinės pramo
nės laimėjimus, tačiau buvo la
bai santūrus ten, kur lietė že
mės ūkio gamybą. Jis pripažino, 
jog dėl blogu oro sąlygų Volgos, 
Urald ir dalijai -Kazachstarib sri
tyse derlius, ^panašiai kaip 1955 
m., buvęs žymiai menkesnis, ne
gu pernai.

A. Pierre pastebi, jog sovcho
zų gamybingumas nevienodas. 
Pav., Estijos sovęhozai pernai 
šimtui ha ariamos žemės primel- 
žė 329 kvintalus pieno, o Balt- 
rusijos — tik 199. Estijoje tam 
pačiam kiekiui žemės pagaminta 
mėsos 47 kvintalai, o Baltrusijo- 
je — 36.

Minėdama bolševikų revoliu
cijos 40 metines, Sovietų kom
partija nurodė, jog miestų aprū
pinimas žemės ūkio gaminiais — 
pienu, mėsa, bulvėmis ir daržo-, 
vėmis — labiausia turįs remtis 
sovchozais. Sovchozai turį būti 
pavyzdžiu aplinkiniams kolcho
zams. Dėl to jiems teikiama vi- 
sokieriopa bolševikinės valsty
bės parama.

Tolimesnė žemės ūkio “sociali
zacija” tėra priemonė jį dar la
biau palenkti valstybės kontro
lei, dar labiau priversti kolcho
zinę baudžiavą nešančius žmones 
dalyvauti “socializmo statyboj”. 
Jeigu kas dar nežinotų, ką reiš
kia “suvalstybinimas” ir “suvi- 
suomeninimas” Sovietų Sąjun
goje, tas turėtų patikėti nema
lonėn patekusiam žymiam jugo
slavų komunistų teoretikui Milo- 
van Džilas, kuris savo naujau
sioje knygoje vaizdžiai nupiešė 
valdančiosios kompartijos biuro
kratų klasės egoizmą.

J. V. (ELI).

Svarbu pakankamai apsidrausti
Tik pagalvokite, kas galį atsi

ekti,. jei dėl trumpo neapdairu-
CSc)- Neseniai vienas Ontario 

provincijos teismas priteisė ;Ha- 
gersville vietovės -jaun“ 
$125.000, kaip kompensaciją už 
netekimą regėjimo automobilio 
nelaimėje.

Suma priteista iš vieno naujo
jo kanadiečio, dėl kurio kaltės 
nelaimė įvyko. Pastarasis su sa
vo vairuojamu automobiliu už
lėkė tiesiai ant nukentėjusiojo 
vairuoto automobilio.

Kaltasis vairuotojas, naujasis 
kanadietis, neturėjo draudimo, 
kuris dengtų nelaimėje sužeisto
jo žmogaus nuostolius. Todėl jis 
paliko skoloj visam savo amžiui. 
Tiesa, šiuo atveju teismo priteis
toji kompensacija yra ypatingai 
didelė. Bet ir dažniausiai pasitai
kančios kompensacijos dėl auto 
nelaimių visvien siekia dešimti
mis tūkstančių dolerių — retas 
kuris gali tokią sumą pats su
mokėti, neįsiskolindamas visam 
amžiui.

Šiuo tarpu, kaltinamajam ne
turint lėšų, tos lėšos skolinamos 
iš valdžios iždo. Pirmaisiais me
tais nukentėjusysis gaus $5.000, 
o toliau po $10.000 į metus.

Atsižvelgiant į tai, kaikurios 
provincijos turi privalomą drau
dimą nuo asmeninių nelaimių 
vairuojant. Tokį draudimą, pa
vyzdžiui, turi Saskatchewan© 
provincija. Šiaip ar taip būtų, 
niekas šiandien neturėtų drįsti 
išvažiuoti iš garažo, neturėdamas 
pakankamo draudimo. Žmogaus 
sužeidimo draudimo premija 
$100.000 ar daugiau kaštuoja tik 
keletas dolerių į metus.

’įkaičiui- m®. iš jūsų būtų priteista , tokįa 
iciją už didelė suma. Jūs tuoj pat netek-

tumėte savo santaupų; namų ir 
viso kito turto, kuris būtų par
duotas skolai mokėti. Bet ir to 
greičiausiai dar neužtektų. Tada 
jūs būtumėte amžinas skolos 
mokėtojas iš betkurių.savo ■ pa
jamų.

O kiek gi reiktų laiko--išmo
kėti $125.000? . • ... '

- ..I ■

ANGLŲ MOKSLININKAS 
UŽ padaLintą vokietija

Žinomas tfOxfordo , (Anglijoje) 
istorikas Alan P. Taykį? Vakąrų 
Vokietijai nutraukus santykius 
su Jugoslavija dėl raudonosios 
Vokietijos pripažinimo Lordo 
Beaverbrooko spaudoje paskel
bė straipsnį, kuriame pasisako 
už vokiško elemento perkėlimą 
iš buv. rytinių provincijų ir už 
padalintos Vokietijos palikimą.

Straipsnyje pasisakoma, kad 
vokiško elemento išvarymas iš 
rytinių kraštų ir Vokietijos pa
dalinimas į rytų ir yakai*ų Vo
kietiją esąs laimės dalykas ir tu
rįs būti teigiamai vertinamas. 
Vokiečiai šito, berods, nemėgstą 
girdėti, bet čia svarbus esąs vie
nas dalykas: vokiečių esą per
daug ir Vokietija esanti per ga
linga. Dabar esąs pateiktas šito 
klausimo išrišimas ir mes jį tu
rėtume priimti su padėka. Su
jungus visus vokiečius į vieną 
valstybę, ji nustelbtų visą Eu
ropą. Jeigu visa Vokietija susi
jungtų ir apsiginkluotų, ji pasi
darytų Čekoslovakijos ir Lenki
jos viešpačiu. Net pats Adenaue- 
ris nesustosiąs prie įvykdyto 
abiejų kraštų susijungimo.

Vakarų vokiečių spauda šitą 
pareiškimą piktai puola. Mr.Tay- 
lor nesąs mažas lojikas, bet jo 
veikalai plačiai žinomi visame 
pasaulyje. Už Taylor ir Beaver
brooko, kuris vadinamas inty
miu Winston Churchill draugu, 
stovį platūs įtakingi sluogsniai. 
Vokiečiai todėl raginami nepa
ilsti ir remti savo jėgomis. Šio 
klausimo sprendimui nesą pama
to tikėtis paramos iš Vokietijos , 
vakarinių kaimynų. A.

Ar Morkis taip sakė?

“KAS JOS ESATE?!”

USA

ZUBRUVKA
1 eg L Tirn X oil Aimpvrtuota riKro vuuhukovc*

Pokdls $1.00.

TREJANKA

Šokinėja vaikai apačioje. Tenai stovi didinga 6-ių pėdų eglutė, 
nupirkta prie! savaitę gatvės kampe. Ji žėri žvilgančiomis {viešo
mis —- spalvotomis elektros lemputėmis ir papuoialais. Po ja ma
tosi krūvos gražiai jrižtų dovanėlių. Atvyksta Santo Klaus pasi
kinkęs ožtuonias stirnas. Tai Kalėdų žventės Kanadoje. Kaip ir 
visi vaikai, Kanados vaikai labai mėgsta Kalėdas. Kaikuriuose 
Europos kroatuose sakomo, kad Kristus Kūdikėlis atneža dovanas 
vaikams, o iv. Mikalojus aplanko juos gruodžio <-tų. Italijoje 
sakoma, kad linksma riebi moteriikė otneža dovanas valkams. 
Kalėdų papročiai yra skirtingi ir jaunesnieji naujieji kanadiečiai 
dar bus kanadiikų Kalėdų nustebinti, tačiau jie supras bendrų 
Kalėdų prasmę: džiaugsmų ir gerų nuotaikų.

*George Feyer išvyko iš Vengrijos 1948 metois ir pasirinko sovo 
gyvenamo vieto Konodų. šioje paveikslų serijoje jis stebi šio 
krašto gyvenimų iš linksmosios pusės; paveikslus užsakė Molson's 
Brewery Ltd., 1786 metų naujieji, kanadiečiai.
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AR REPATRIJUOS?
Kaip anksčiau pranešta, vokie

čių prekybos delegacija Mask
voje buvo iškėlusi klausimą leis
ti grįžti į Vokietiją Sovietų Są
jungos ribose tebegyvenantiems 
80.000 vokiečių ir buv. Vokieti
jos piliečių. Sovietų delegacija 
atsisakė šį klausimą įnešti į die
notvarkę aiškindama, kad tokių 
asmenų sąjungos ribose nesą, nes 
jie esą optavę sovietų pilietybę. 
Vokiečiai atsakę, kad šita optaci- 
ja negaliojanti, nes ji įvykusi 
prievarta.

Vakarų Vokietijos specialus 
pasiuntinys vėl sugrįžęs į Mask
vą. Iš to galima spėti, kad pre
kybos pasitarimai vėl bus atnau
jinti.

Adenauerio vyriausybės reika
lavimus grąžinti ir buvusius Vo
kiečių piliečius iš Sovietų Sąjun
gos, liečia apie 60.000 buvusių 
Klaipėdos krašto piliečių, kurie 
dar yra likę krašte ir buvo op
tavę Lietuvos TS pilietybę. Kiek 
teko girdėti, vokiečių imigraci
jos įstaigos yra parengusios re- 
patriuotinų asmenų sąrašus. Ki
ti 20.000 gyvena įvairiose Soviel 
tų Sąjungos srityse. A.

KEIČIANT ADRESUS 
skaitytojai prašomi raityti 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. 

“T2,” Administracija

Vilniuje leidžiamas iliustruo
tas žurnalas “Švyturys” 1957 m. 
rugsėjo mėn. Nr. 18 išspausdino 
straipsnelį ąpie vieno iš Kana
dos lietuvių “delegato” Antano 
Morkio viešėjimą Šiauliuose pas 
savo brolio dukrą L. Vileikienę, 
šiekščių pradinės mokyklos mo
kytoją. Straipsnis papuoštas nuo 
trauka — svetys su giminaičiais 
varto šeimos albumą. Kažikoks 
P. Šilojus pasakoja tariamai 
Morkio pasisakymą apie savo 
šeimos gyvenimą. Esą, gyvenam 
nei labai blogai, nei labai gerai. 
Kur ten darbininkui labai gerai 
gyventi. Pas jus, girdi, tai kitas 
reikalas. Jo sūnus Vytautas la
bai norėjęs mokytis, bet univer
sitetas Kanadoje ne paprasto 
darbininko nosiai. Tam reikią 
turėti apie $15.000. Į straipsnelio 
pabaigą rašo: “Senasis Morkis 
susimąstė. Nežinia apie ką jis 
galvojo — gal būt, apie nevieno
dą brolvaikių likimą, gal prisi
minė savo sūnų Vytautą, taip no
rėjusį studijuoti universitete, ir, 
gal būt, čia pat pagalvojo apie 
Stasę ir Liuciją, kurioms niekas

neužkirto kelio į mokslą...”
Kažin ar p. Morkis tikrai taip 

savo ir savo brolio šeimas paly
gino? Tiesa, minimoji Stasė 
esanti gydytoja, bet juk ir Mor- 
kio sūnus dantų gydytojas To
ronte. Ir dėl kitų savo trijų sūnų 
bei trijų dukterų išauklėjimo 
Morkis, rodos, negali labai liū
dėti. Giminaitėms jis, be abejo
nės, papasakojo apie visus. Pa
galiau jos jau ir anksčiau tą ži
nojo. Čia jau korespondentas bus 
savaip viską surašęs. Bet jis ne
pastebėjo, kad Kanados jaunieji 
Morkiai savo mylimą tėvą tebe
turi savo tarpe, o tėvas jų pus
brolių Šiauliuose mirė bolševi
kų ištremtas Sibire. Kažin ar 
Morkis ir to korespondento ne
paklausė, už ką jo brolis buvo iš
tremtas ir ten žuvo?

Varšuva. — Lenkijos finansų 
ministerijos parėdymu pradėta 
aiškinti asmenys, kurie gauna 
nuolat siuntinius iš užsienio. Kie
no gautų siuntinių vertė prašo
ka 30.000 zlotų, tokie turėsią su
mokėti muitą.

PokeKo koine $1.00. 
Visokio* kito* vetetožolėe. 

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

Rėžykite:
WORLD HERB £O., Dept. L



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI= = S ri.ta-v1 r<r~r
1958. I. 2. — Nr. 1 (417)

Pavergtoje levyneje
■r- Gydytojų Lietuvoje esą dabar 
4.21 L arba vienas gydytojas tep
ilą ,660 gyvęntojų. Anot Dirsės, 
tokios, kapitalistinės valstybės 
kaip JĄV, Pramcūzija ir Belgi
ją turinčios vienam gyventojui

eis ligos nųrė 
ietų. Buvo žy-

čidęli jo nuopelnai ruošiant nąują- 
•įą iij^įhiėrįį Įtartą,.per 35 pe&>- 

£iigogih^..yeįklos metus,,
A. Kacvingelis, esą, buvęs “vie- 

pįrjįmįjiVpa^^ ju- 
-jJėjĮimPdŽalyyfų hitlerinės okūpa- 
%jljjjofį.. jnėtaiš Lietuvoje, l>ūvęs 
t^‘Painąv(į’’ partizanų buria vą- 
>.4ąš, pensininkas”, mirė lapkričio 
^9 d. Alytuje.
j: įJis buvęs gimę? 1912 m. Nęciū- 

nų dvare, Alytaus apskr., kume
čio šeimoje. Antrosios bolševikų 
okupacijos pradžioje jis buvęs 
Alytaus apskr. vykdomojo komi
teto. pirmininko pąvaduotoju, o 
y^Uau,— “eina kitas atsakingas

• ... *
J. Ši vieko 75 me(ų 

sukaktis lapkričio 23 d. buvo pą- 
minėtą ^Lietuvps mokslų akade
mijos: Biologij os. institute, kurio 
mokslinis darbuotojas jis tebėra.

G y ven t o j ų _ aprūpin imas v ais - 
- Kalbėdamas apie gyventojų 
.ąpęŪpinimą vaistais, Lietuvos 

1 sye^tos'mfn. Dirsė, pasakė, kad 
'-‘‘pokariniais metais Lietuvoje esą 
;\atidarytos 49 naujos vaistinės, 11
* medicininių prekių parduotuvių, 

51 vaistinė - kioskas, 382 vaisti
nės punktai. “Sanitas” ir kiti che

’i-mijos farmacijos fabrikai išplėtę 
savo darbą, taip pat ir Švenčio- 

i nių vaistažolių perdirbimo fabri
kas, Mėsos ir pieno pramonės

• įįmonės pradėjusios. gaminti la- 
J bai svarbius ir reikalingus gy- 
VĮdomuosius preparatus. “Tačiau 
=' 'vaistinėse dar neretai trūksta 

•’’šyarbių preparatų, ne visuomet
•reikiamu jų kiekiu aprūpinamos 
gydymo įstaigos”. Dirsė siūlė, 
kad Lietuvos tarybiniai ūkiai ir 

■ kolūkiai augintų daugiau vaista- 
®>lių ir pramonė gamintų dau

giau medikamentų, panaudojant 
jiVįetos’-; žaliavas. Artimiausiais 
metais Vilniuje, Klaipėdoje ir 

^Šiauliuose reikią atidaryti eilę 
; įnauįų ■ vaistinių bei medicininių 
C’prekių parduotuvių. Reikią sta- 
.ytyti ir. daugiau kaimo vaistinių, 
Pp Vilniuje .centrinį vaistų sandė
li.-Taigi, iš. vienos pusės kalba- 
vma . apie pagerėjusį gyventojų 

tos

eina kitas atsakingas

kyklos .(Vilniaus universiteto 
medicinos fakultetas ir Kauno 
medicinos institutas) paruošu- 
siės 2.774 gydytojus. Be to, veikia 

medicinos mokslo tiriamieji 
institutai, kur, dirbą 500 moks
liųjų bendradarbių. Iš jų 12 esą 
medicinos mokslo daktarai ir 
profesoriai, o 104 medicinos 
mokslų kandidatai. Pokario me
tais Lietuvos medicinos mokslų 
darbuotojai . paskelbę apie 780 
mokslo tiriamųjų ir praktinių 
darbų. Šiais metais jų numato
ma baigti apie 120. Darbų rezul
tatai skelbiami žurnale “Sveika
tos apsauga”.

Čigonai tebesibasto. Trijų mo
terų pasirašytame laiške iš Ro
kiškio rašoma: “Rokiškio darbo 
žmonės nemaža pasidarbavo, kol 
Įsirengė skverą. Tačiau naudotis 
jo malonumais negali, nes mies- 
ę, komūnalinuose namuose, gy- 
vena-nemaža čigonų šeimų, ne
dirbančių visuomenei naudingo 
darbo. Jie ir naudojasi skverų. 
Ant medžių pridžiausto. įvairių 
skudurų, medžių pavėsyje įsi
rengia guolius, o jų vaikai triukš
mauja, žalėj a skvero medelius ir 
panašiai. Čigonės neduoda nei sė
dantiems, nei vaikščiojantiems • 
ramybės, siūlydamos “pavaražy- 
ti, tikrą tiesą pasakyti”. Jei ne
sutinki, negražiai kbliojasi. O jei 
valkataujančioms čigonaitėms 
pasiūlai duoną užsidirbti sąži
ningu darbu, tai iš to jos tik pa
sijuokia.

Teko lankytis Panevėžy, Kau
ne, ten taip pat pilna valkatau
jančių čigonų.. Miesto tvarkos 
prižiūrėtpjai nepriverčia jų dirb
ti. Jie, matyt, pamiršo įstatymą 
apie čigonų valkatavimo uždrau
dimą!”

Rodūnės rajone, priskirtame 
prie Gudijos, esą atidaryta eilė 
lietuviškų mokyklų. Palesos sep
tynmetėje, mokykloje, Pavalakio, 
Pįliūnų, Dubinių pradinėse, mo-; 
.kfklose 5'^e5ĘEĖefe'esanti-»destoma . 
lietuvių kalba.

v* ' * *

Metinis NF nariy susirinkimas 
gruodžio 15 d. praėjo gražioje ir j klausimą, nariai vieningai (buvo 

balsuota) pasisakė, kad jų apsau
gai pilnai pakanka 6 parašų — 
St. Bakšio, A. Paukščio, K. Žu
kausko, M. Uikienės, J. Krišto
laičio, Br. Grajausko, — kurie 
visi pasirašę gali pinigus išimti 
ar pervesti. Šia proga G. Skais
tys savo pranešime pažymėjo, 
kad draudimo b-vėse šiuos asme
nis galima apdrausti ir tas NF 
kainuotu po $4 į mėnesį nuo kiek 
vieno 1.000 dolerių. Šį pasiūlymą 
padarė St. Bakšys, bet susirinku
sieji jį vienbalsiai atmetė, pa
tvirtindami iki šiol buvusią pini
gų valdymo ir apsaugos tvarką.

Nors visa susirinkimo dieno
tvarkė buvo gyvai svarstoma, 
bet didžiausio reagavimo sukėlė 
pasiūlymas pirkti Delta Theatre, 
kurio prašomoji kaina $175.000 
ir šiuo metu per metus duoda 
$17.000 pelno. Po ilgesnių disku
sijų nariai nutarė visais balsais 
įgalioti busimąją NF valdybą 
bandyti šią nuosavybę užpirkti, 
o kad tai būtų galima įvykdyti, 
prašyti visų pasižadėjusių asme
nų 2-3 mėnesių laikotarpyje sa
vo pažadus išpildyti.

Svarstydamas kitų tautybių 
žmonių priėmimą NF nariais,

’ MOTINOS!

vaiku pudra sustabdo 
, ^Jrystykljį nutrynimą.

vaiką pudra išlaiko
vaikų odų sausą.

Tik Z.B.T.
vaikų pudra turi 
savyje alyvą.
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DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
LIMITED

f L < v J > / s. '

2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX. 9-4444, OX. 9-4224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

. RADIJO ★ 
ŠALDYTUVAI i

SIUVIMO MAŠINOS * 

SKALBIMO mašinos ★ 
TELEVttOos Aparatai *

i KROSNYS 

LINOLEUMAS 

VAIKŲ BALDAI 
ĮVAIRŪS KALIMAI 

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI

★

ttamtttojibfir ahyHnfc& lietuviai
TAUPVkrft IR SKOllNklTtS PAS SAVUS — TALKOJE.

. Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra opdroustos.
Talkos koso atidaryta sekmadieniais nuo 12. iki 2 vai. p.p. Parapijos knygyne, 
58 Dundam St. K, orba skambinkite iidininkyi E- Lengnikui, tek JA. 9-2114, 

^]5.Homewood -......

XfyrHHti| h* moteriškų rūbų siuvėjas 
R. ARDAVIČ1US

High Park rajone
2102 DUNDAS ST. W. t®, ik 3-2220 

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

entuziastinėje dvasioje. Jame 
dalyvavo 45 įnešę, nariai, 27 ter
minuotai pasižadėję ir 21. asmuo 
iš dar nuošaliai stovinčios visuo
menės tarpo — viso 93.

Susirinkimą atidarė valdybos 
pirm. St. Bakšys ir nariams pa
geidaujant susirinkimui praves
ti pakvietė G. Palmer - Paliliū- 
ną, .o sekretoriumi J. Krištolaitį. 
Praėjusio narių susirinkimo pro
tokolą paskaitė J. Bulionis. Jis 
priimtas be pataisų. Toliau ėjo 
v-bos iždininko K. Žukausko ir 
pirm. St. Bakšio pranešimai.- K. 
Žukauskas pateikė NF apyskai
tą gruodžio 1 d., kurią vėliau 
savo pranešime v-bos pirm, pa
pildė iki gruodžio 15 d. Susirin
kimo dieną NF stovis buvo toks: 
pilnateisių narių, įnešusių nema
žiau $100 buvo 169, sumoje 
$20.800; dalinai įnešę 9 nariai 
*285. tėrmin. pasižadėjusių 4 po 
$200 ir 177 po $100. Išviso $19.115. 
Nuošimčiai $380,57, perimta iš 
laik. v-bos $22,79 ir NF v-bos su
kelta $2.061,14. Saldo gruodžio 15 
d. buvo $23.549.40 kasoje, o su 
term, pasižadėjimais $42.664,40.

V-bos pirm, pranešimas užtru
ko pusvalandį. Jam Įvadą padarė 
adv. Angelo Ągro, painformuo
jamas apie čarterio gavimo eigą. 
Advokatas pažymėjo, kad Onta
rio valdžios principinis sutiki
mas gautas ir čarteris bus duotas 
tuojau, kai tik bus užpirkti Liet. 
Namąi ar jiems statyti sklypas. 
Po adv. A. Agro kalbos NF veik
los apžvalgą tęsė St. Bakšys. Pa
dėkojęs garbės nariams St. Ui- 

Įkiui ir J. Kanevaitei, įnešusiems 
po $1.000 ir G. Paliliūnui bei 
Stęibliui, įnešusiems po $500, to
liau išvardino 13 narių įmokėju
sių po $200 ir iškėlė šeimas, ku
riose 3 ar .2 asmenys yra nariais. 
Šiltais žodžiais padėkojo O. Šir- 
vinskfenei iš Brantford, Ont., 
kurios vyras jau anksčiau įnešė 
$100, o ji pati susirinkimo dieną 
dar vieną šimtinę įteikė savo 
vardu. Atskirą padėką išreiškė 
savo artimesniems NF v-bojei 
bendradarbiams ižd. K. Žukaus
kui ir sekr. H. Rimkevičiui, o 
taip pat jo gerajai žmonai p. Re
ginai, kuri tiek daug padėjo su
sirašinėjimo darbuose. Kreipda
masis j susirinkusius St. Bakšys 
ląbai nuoširdžiai prašė visų na
rių ir kitų lietuvių padaryti per 
mętus NF nors įpo vieną mažą 
darbelį: surasti naują narį, aly
vos klijentą ar skalbimą NF lei
diniams, ar fantų loterijoms pa
rinkti ar kuriame kitame darbe 
padėti, nes “daug ranku didelę 
paštą pakelia” ir tuojau Čia pat 
davė ryškų pavyzdį J. Juozaičio 
asmenyje, kuris yra vienas pir
mųjų NF narių ir, ateidamas į 
susirinkimą, atsinešė pavardę ir 
adresą tautiečio, sutinkančio įsi
jungti į NF. Pabrėžęs, kad Ha
miltono lietuvių bandymas įsi
gyti tokios apimties namus yra 
pirmas, neskaitant parapijų Ame 
rikos kontinente po II pasauli
nio karo, išreiškė viltį, kad jau 
turimais dabar rezultatais Ha
miltono ir apylinkių lietuviai ir 
Šį didelį tautinį darbą tęsės. Visa 
tai galima buvo padaryti tik to
dėl, kad šioje apylinkėje susibū
rę tautiečiai yra išimtinai apsi
sprendę už tai, kas gera. Atsa
kęs į kelis dažniau girdimus 
priekaištus ar abejones v-bos 
pirm, pareiškė tvirtą tikėjimą, 
kad darbas bus išvarytas iki sėk
mingos pabaigos. Padėkojęs sa
vo bendradarbiams — NF v-bos 
ir komisijų nariams, pranešimą 
baigė pareikšdamas v-bos ir ko
misijų atsistatydinimą ir prašy
damas išsirinkti naujus vald. 
organus.

Kontrolės komisijos aktą per
skaitė Br. Grajauskas, iš kurio 
paaiškėjo, kad NF kasoje gruo
džio 1 d. buvo $22.874,50: Cana
da Perm. ein. s-toje Nr. 3226 
$15.211,71, “Talkoje” Nr. 142 
$7.199,55 ir pas iždininką $463,24. 
Pajamų ir išlaidų pateis. doku
mentai tvarkoje, knygos ir at
skaitomybė vedama tvarkingai, 
jokių trūkumų nėra.

Svarstant pinigų apdraudimo
___ □

iminėti tik lietuvius ar lietuviš
kos kilmės asmenis.

Priėjus prie naujos v-bos ir 
komisijų rinkimo, nariai visais 
balsais perrinko, jai sutikus, se
nuosius vald. organus. Vietoje 
pasitraukusio kontrolės komis, 
pirmininko J. Svilo, išrinktas J. 
Krištolaitis ir kandidatu V. Sa
kas - Sakevičius. Taip pat išrink
ti 5 kandidatai v-bai ir komisi
joms papildyti, jei metų bėgyje 
kas nors iš jos narių pasitrauk
tų. Išrinkti: G. Palmer - Paliliū- 
nas, G. Skaistys, F. Krivinskas, 
Alt Pilipavičius ir J. Bajoriūnas.

Dėl tolimesnio NF veiklos pla
no susirinkusieji pritarė iki šiol 
vartojamiems metodams ir pa
geidavo, kad naujoji NF v-ba ir 
toliau eitų šia kryptimi.

Nesant klausimų, St. Bakšys, 
naujai išrinktos v-bos vardu, iš
reiškė nariams padėką už pasiti
kėjimą, o taip pat padėkojo šio 
susirinkimo pirm. G. Palmer - 
Paliliūnui, taip gražiai ir greitai 
(per 3 vai.) pravedusiam dieno
tvarkės svarstymą ir sekr. J. 
Krištolaičiui.

Dar kartą malonu konstatuoti, 
kad susirinkimas praėjo retai 
vieningoje ir darbingoje dvasio
je. Tikėkime, kad jame dalyvavę 
nariai ir svečiai perduos šią en
tuziazmo dvasią visiems tautie- 

susirinkmias nutarė nariais pri- čiams. Sk. St.

HAMILTON, Ont
Rinkimų komisijos pranešimas.

KLB Hamiltono apyl. visuoti
nio susirinkimo išrinktoji Rinki
mų komisija pasiskirstė pareigo
mis: pirm. J. Krištolaitis — 45 
Strathcona Ave. S., telef. 
JA. 2-0665, sekr. O. Stonkienė ir 
nariai: Z. Boguslauskienė, J. Ba- 
ioraitis ir Pr. Enskaitis.

Visais rinkiminiais reikalais 
prašoma kreiptis Į komisijos pir
mininką. «

Kandidatų sąrašus į apyl. val
dybą ir kontrolės komisiją su 
siūlytojų parašais ir kandidatų 
asmeniškais raštiškais sutiki
mais, prašoma pristatyti komisi
jos pirm, iki 1958 m. sausio 18 d. 
24 vai. Rinkimų data bus pa
skelbta vėliau. Rinkimų kom.

NF valdyba gruodžio 19 d. pra
dėjo derybjį£,dėl nupirkimo Lie
tuvių Na 
Perkant š 
telkti nėr 
term, 
tuviais 
atsilan .
žiūrėti į šį proginį pirkimą visu 
rimtumu ir prisidėti prie jo šim
tu- ar daugiau dolerių.

St. Uikis tuojau po visuotinio 
NF narių susirinkimo pats pa
siūlė paskolinti $5.000, Tri-Real- 
tv, kuriai tarpininkaujant ši sa
lė perkama pažadėjo Įstoti nariu 
su S1.000.

Nuo mūsų visų priklausys ar 
šią puikią progą išnaudosime, 
ar namus nupirks kiti. Tuojau 
malonėkite skambinti St. Bak
šiui, JA. 9-4662.

Nauji NF nariai, paskyrę po

iSSi

Lietuviai pasaulyje
IA VALSTYBĖS

BALFo pirm. kan. Končius iš 
Vašingtono BALFo skyr. pirm. 
K. Škirpa dalyvavo konferenci
joje ėmės ūkio organizacijų bei 
šalpos atstovų, kuri svarstė pa
skirstymą žemės ūkio produktų, 
dalinamų kitiems kraštams. Kan. 
Končius ypatingai kėlė mintį, 
kad daugiau būtų skiriama žmo
nėms, kurie svetur varge atsi
dūrė dėl jų kraštų okupacijos.

JAV per metus išdalina apie 7 
milijardus svarų. BALas yra 
gavęs apie 3 milijonus svarų 
maisto produktų.

K. Žalkauskas, buvęs VLIKo 
Vykdomosios Tarybos pirm, da
bar gyvena Vašingtone. Aną sa
vaitę jis buvo susirgęs ir nuvež
tas į ligoninę.

Stud, ateitininkų Sąj. Kalėdų 
atostogų proga rengia dvi studi
jines stovyklas: rytuose Green 
Lane, Pa., ir vakaruose Cedar 
Lake, Ind. Pirmoji prasideda 
gruodžio 27 d. ir tęsis iki sausio 
1 d., o antroji prasideda gruo
džio 26 d. ir tęsis iki gruodžio 31.
VOKIETIJA

(E) Pagerbti Vykd. Tarybos 
pirmininkas J .Glėmža ir ŪRT 
valdytojas dr. P. Karvelis. Lap
kričio 30 d. Reutlingene Įvyko

toją dr. P. Karvelį, kuriam suėjo 
60 metų amžiaus ir 40 m. visuo
meninio darbo. Pagerbime daly
vavo dar Sielovados valdytojas 
tėvas A. Bernatonis ir kt. Šia 
proga sukaktuvininkai yra gavę 
taip pat sveikinimų ir telegramų 
ir iš kitų vietovių bei kraštų.

(E)Lietuvos Raudonasis Kry
žius, atgaivindamas laisvajame 
pasaulyje savo veiklą, nutarė iš
leisti atsišaukimą Į viso laisvojo 
pasaulio lietuvius, kviesdamas 
į uos veikliai remti LRK pastan
gas padėti tautiečiams šiapus ir 
anapus geležinės uždangos.

(E) Tautos Fondo Atstovybės 
Vokietijoje steigiamasis posėdis 
ivyko Heidelberge gruodžio 7 d. 
Pirmininku išrinktas kapt. Jo
nas K. Valiūnas, iždininku kapt. 
Juozas Matulaitis. Atstovybėje 
dalyvauja Maž. Lietuvos Tary
bos ir PLB Vokietijos Krašto 
V-bos pirmininkas E. Simonai
tis ir kt. Tautos Fondo Atstovy
bės adresas: Capt. J. K. Valiūnas, 
8591 L S Co., Panzerkaserne, 
Schwetzingen. Germany.
ARGENTINA

(E) “Argentinos Lietuvių Bal
sui” lapkričio mėn. suėjo 30 me
tų. Pradžioje buvo leidžiamas

eilė posėdžių. Be Vykdomosios “Balsas”, dargi šapirografuotas, 
Tarybos, dar posėdžiavo VLIKo ! paskiau laikraštis pavadintas 
Kontrolės komisija ir Lietuvos “Argentinos Lietuvių Balsu”. 
Raudonojo Kryžiaus vyriausioji Tai patsai seniausias lietuvių 
valdyba. Be to, įvyko pasitarimas laikraštis visoje Pietų Ameriko- 
Tautos Fondo Atstovybės Vokie- j e. Jį redaguoja jau ilgus metus 
tijoje sudarymo reikalu. Tąja J K. Norkus.
proga buvo susidariusi komisija ! _ _ _
iš Ė. Simonaičio, Pr. Zundės ir c .

. „ J. Kairio pagerbti, nors kukliai, LONDON, Ont.
Šiksnospąrms, statomą Toronte VLIKo Vykd. Tarybos pirminių- . ,T , . T. t .
sausio 18 d. Čikagos Pirmyn cho- ka t Glemža šiemet sulaukusi Mokyklos draugai. Lietuvių 
ro, galima gauti pas K. Baroną, 70 metu amžiaus, ir URT valdy-: šeštadieninės mokyklos tevųLo- 
131 Kensington Ave. N., telef. | ‘ •7 imitetas gruodzio 28 d., sestadie-
LI. 5-0979, arba sekmadieniais po i j nį, rengia labai gražią kultūrinę
pamaldų, parapijos salėje. K.B. ■■ t

Dėmesio NF v-bos ir komisijų 
nariams. Parnešu maloniam ben
dradarbių — valdybos ir komi
sijų narių dėmesiui, - kad kiek
vienam Tamstų asmeniškai bus 
pasiųsta paštu 7 terminuotai pa

tas ir Čarlis Bugailiškis. Jiems 
tariame nuoširdžiausią ačiū.

Iš anksčiau pasižadėjusių po 
$100 įnešė Olga Širvinskienė, 
Brantford, Ont. (jos vyras jau 
įsijungęs su $100 birželio 24 d.), 
Tri-Realty ir Jusys Antanas. 
Nuoširdus ačiū. Sk. St.

Bilietus i J. Strauss operetę

Mokyklos draugai. Lietuvių

š Delta Theatre.....
osovybę reikia su- sižadėįusių NF narių pavardės, 

$50.000, tad visi kuriuos prašau asmeniškai ap- 
nariai ir visi lie- 

omi, kada
•T atstovai, pasi-

lankyti ir padėti visas pastangas, 
kad iki 1958 m. .vasario 16 d. įneš
tų Liet. Namų pirkimui pažadė
tą pinigų sumą. Taip pat labai 
prašau savo iniciatyva gauti ma
žiausiai 3 naujus narius. Kiek- 
Vienas NF v-bos ar komisijų na
rys stenkimės visu rimtumu iki 
vasario 16 d. sukelti NF po $1000.
Neįvykdę šio pasiryžimo, turime: 
skaitytis, kad dabar pasitaikiusi į 
Liet. Namams įsigyti puiki pro- 
ga gali būti neišnaudota ir taip 
svarbus Liet. Namų įsigijimas 
dar toliau nutęstas.

Už Jūsų padėtas asmeniškas, 
pastangas iš anksto nuoširdžiai l 
dėkoju.

$100 yra: Vyšniauskas Simas, Ši-Į St. Bakšys,
maitis Jurgis, Matusevičius Vy- Liet. NF v-bos pirmininkas.

Fort William - Port Arthur, Ont.
žmones. Svečius sutiko patys 
jaunieji, jaunosios tėvai pp. Kuz- 
nickai, jaunojo tėvai pp. Drukte- 
niai ir pamergės su pajauniais. 
J. Danėnas ir Kuolaitis padėjo 
vaišinti svečius.

Povestuvinei kelionei buvo iš
vykę Amerikon.

Leo Druktenis vra aktyvus KL 
B-nės Fort William apylinkės 
valdybos narys. Jaunoji pora gy
vena jo tėvų namuose 267 E. 
Amelia St., Fort William, Ont. 
Jaunavedžiams linkime geriau
sios sėkmės šeimyniniame gyve
nime.

Popieriaus fabrikas baigiamas 
padidinti. Tai yra didžiausias 
pasauly mašinos popieriui ga
minti. Kainavo $60.000.000. Tą

Leo Druktenis vedė Jane Kuz- 
nick. “Shower“ surengė p. Druk- 
tenienė savo būsimai marčiai, 
antrą — jaunosios bendradarbės, 
o kitą dr. E. Jasevičiūtė savo bu
te. Didelis “shower” visiems lie
tuviams dalyvaujant, suruoštas 
pp. Kaminskų bute. Pastarojo 
svarbiausi rengėjai buvo V. Si
bulis ir Jonaitienė. Talkininkavo 
Mitalienė, pp. Bružai ir visi lie
tuviai. Dalyvavo nemažai vyru 
miškuose dirbančių. Gražių ir 
vertingų dovanų gavo jaunieji.

Vestuvių bažnytinės apeigos 
buvo St. Elizabeth kat. bažny
čioje. Laike šv. Mišių jaunieji, 
pamergės ir pajauniai priėmė šv. 
Komuniją. Altorius buvo na- 
ouoštas gėlėmis, solistė giedojo 
vargonais pritariant. Jaunoji bu-,darbą atlieka privati kompanija 
vo pasipuošusi ilgu, gražiu ves-! Montrealyje, kurioje dirba keli 
tuviniu rūbu. Pamergės irgi ga- lietuviai inžinieriai. Tuo reikalu 
na puošniai atrodė. ’ _ ’ -

Vestuvinė puota įvyko Fla- gelavičius ir inž. Mališka tik ką 
mingo klube. Dalyvavo apie 75 neseniai tikrino čia tuos darbus.

čia lankėsi keletą kartų inž.Dau-

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

SAKAS PARCEL SERVICE
sent by

Ukrainska Knyha
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, odiniu 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 vai. 10 ryto • 7 vai vakaro, išskyrus pirmadienius.

Keletas lietuvių yra pradėję 
i darbą savistoviose įstaigose, 
j Jiems sekasi gerai.

V. Sibulis dabar nedirba miš- 
■ kuose. Tai turėdamas laiko talki
na vietos Bendruomenės apylin
kės reikaluose.

WINDSOR. Ont. I programą visai Londono lietuvių
Nauja apylinkės valdyba pasi

skirstė pareigomis: Januška Pet
ras — pirm.. Markevičius Bro
nius — I vicepirm., Giedriūnas 
Jonas — II vicepirm., Dumčius 
Romas — sekr., Leparskas Liu
das — iždin.

Latvių sąjunga Windsore sau
sio 4 d., šeštadienį, minės savo 
susiorganizavimo penkių metų 
sukaktį Italų St.’Angela mažojo
je salėje, 750 Erie St. East. Yra 
pakviesta ir dalyvaus minėjime 
visa apyl. v-ba. Kviečiami daly
vauti ir visi Windsoro ir apylin
kių lietuviai. Pradžia 7-30 vai. v.

Mūsų amatininkai, sumažėjus 
! darbui fabrikuose, vis dar dirba 
’ pilnu tempu, o ypatingai prieš 
(šventes yra net sunkiai prieina- i 
mi dėl klijentų skaitlingumo. Į

Eidukas Petras yra atidaręs 
batų pataisymo įmonę 3708 Glen
dale kampas Prince Rd. (prie sa- 

jnatorijos). Kadangi darbas yra 
atliekamas sąžiningai, pasiseki
mas didelis.

Kazlauskas Sal. vyriškų ir mo- kiems reikclcms koip šios oukos įteikėjai, 
terišku rūbų siuvėjas 1175 —nėviehomlietuviuineiSibire/neiVo- 
Drouillard Rd., kaip ir visuomet, ^ietii°ie nebereiktų nei skursti nei bo- 
darbu vr apilnai užimtas, neš lie- dcidtl- j,- • . .
, . . . r » . . , . Su dideliu dėkingumu ir geriausiaisvUV.iai ir net Svetimšaliai mielai kenčiu linkėjimais Ponams Bersėnams 
kreipiasi į jį. Kor. Šalpos Komisija Londone.

SUDBURY; Ont.
Apylinkės valdyba gruodžio 

mėn. baigia savo kadenciją. Val
dybos didžiausias rūpestis ir 
džiaugsmas — Kan. J. Tumo - 
Vaižganto vardo šeštadieninė 
mokykla, auklėjanti lietuviškoje 
dvasioje mūsų atžalyną, nebuvo 
pamiršta ir paskutiniame valdy
bos posėdyje. Mokyklos Kalėdų 
eglutei ruošti iš kasos paskirta 
*25. Mokytojams už jų kilnų dar
bą paskirtos vienkartinės Kalėdų' 
dovanos. Mokvklos vedėiai p. į 
Gabrėnierei $50. Mokvtojams 
kun. A. Sabui ir J. Vaičeliūnui: 
po $30. Neužmirštos ir lietuvių 
vargo mokvklėlės Vokietijoje.! 
Jos raus $15, o mūsų karo invali- i 
dai $35. V. V. I

kolonijai. Minėtą dieną Londono 
miesto Bibliotekos auditorijoje, 
Queen’s Ave. 305 nr. Detroito 
lietuvių scenos mėgėjų būrelis 
stato L. Fuldos 4-rių veiksmų ko
mediją “Mokyklos draugai”. Re
žisuoja p. Mikšienė. Pradžia 7 
vai. vakaro.

Laukiama tautiečių ir iš arti
mesnių apylinkių, kaip iš Rod-

Bry dges, W oostock-ney, Mt 
ir kt.

Pelnas 
reikalams, 
sų atsilankyti ir tuo lietuvišką 
mokyklą paremti.

Tėvų komitetas.
Padėka

Ponams A. E, J. BERSĖNAMS už ne
paprastą auką $50 Sibiro lietuviams 
Šelpti, reiškiame ypatingai nuoširdų lie
tuvišką ačiū. Nemažiau jiems bus dė
kingi kenčiantieji Sibiro broliai ir sesės. 
Ši yra pati didžiausia auka, bet kada 
Londono lietuvių veikloj gauta iš vienos 
šeimos ar vieno asmens. Pp. Bersėnai ne
sišvaisto tuščiais patriotizmo žodžiais, 
bet lietuvišką veiklą grindžia ir remia 
savo realiais darbais. Jei visi tautiečiai 
rodytų tiek daug nuoširdumo lietuvis-

skiriamas mokyklos 
Maloniai prašoma vi-

GERK

Spalvingos popierinės kepuraitės, juostelės, 
sausainėliai, puikus .pobūvio maistas?
Ir žinoma . . . šaltas kaip ledas Coca-Cola!
Tai šie skanumynai, kurie visada tinka 
geriems jaunimo pobūviams.
Taip pat ir suaugusių progoms.
Taip, kiekvienas tikrai mėgsta labai skanų 
putojantį Coca-Cola.
Parsineškite į namus 
Coke... taip skanų 
— nepaprastai skanų 
kiekvienu metu.
Pasaulyje mėgiamiausias 
putojantis gėrimas . . . 
Coca-Cola.

"Coca-Cola'' ir "Coke" yra n 
fabriko ženklas Coca-Cola



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-

FOUR SEASONS

ĖOllR SEASONS 
.TRAVEL-.

'■ 109 Blėdi Š#. W.’,’ Toronto S. 
Td. WA ,3-9484 ir WA. 3-9715

Atveža giminės
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LTD.

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
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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
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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
NAUJŲJŲ METŲ LINKĖJIMAI 

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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