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Sukaktys ir minėjųnai I Sudiev,
Neretai šie 1958 m. pavadinami ir jubiliejiniais. Pirmiausia, I 

mat, šiemet išpuola vienintelio Lietuvos šventojo šv. Kaži- I 
miero — gimimo 500 metų sukaktis. Toliau šiemet būtų šventę I 
100 metų sukaktis, jei dar tebegyventų, net du žymūs ^mūsų tau- | 

.... ........    -- - (rugpiū- 
emet su- 
etai nuo 
teeiliniai

tinio atgimimo laikotarpio veikėjai: Martynas Jankų 
čio 7 d.) ir Vincas Kudirka (lapkričio 19 d.). Pagaliau 
eina 40 metų Lietuvos Nepriklausomybės Aktui ir 35 
Klaipėdos krašto susijungimo su D. Lietuva. Tai vįs 
įvykiai ir, be abejonės, jie šiemet bus plačiai paminėti 
menės organai bei organizacijos stengsis paminėti t 
kilmingiau. Juk tai ne eilinės sukaktys. Bet ką gi rei 
nėti iškilmingiau?

Mūsuose minėjimai jau įgijo veik nusistovėjusią fermą. Su
kviečiami žmonės išklausyti progai pritaikytos paskaitos bei pa- __  _ _ . .... . ........ ....... .....
sigėrėti menine dalimi. Jei kalbėtojas geras, žodžio nepristinga, Į-pe*r^ben7as į* Panevėžį Čia jis 
jei meninės programos išpildytojai žymesni bei pajėgesni, pa- I laidojamas antradienį, sausio 7 d. 
galiau, jei dalyvių daugiau susirenka, sakome, kad minėjimas Į Kat Bažnyčia Lietuvoje nete
buvo geras, pasisekė. Jei sakome, kad šiemet tenka laukti iškil- I k0 didžio Ganytojo, Vilniaus ar- 
mingesnių minėjimų, tai reikia laukti, kad bus ieškoma didesnių Į kjVyskupija ir. Panevėžio vys- 
bei puošnesnių salių, kad bus ieškoma iškalbingesnių kalbėtojų, I Rupija reto vyskupo, lietuvių 
stipresnių pajėgų meninei programai atlikti ir siekiama sutraukti į tauta nepaprasto autoriteto as- 
kuo didesnį skaičių dalyvių.. Visa tai natūralu ir gražu. Kuo koks I mens, kuris ir sunkiausiais tau- 
minėjimas iškilmingesnis, tUo jis visiems malonesnis ir ne be I tai laikais nenuleido rankų, bet 
pagrindo gali labiau didžiuotis jo organizatoriai. Tačiau kažin ar | į^tu su ja kentėdamas, drąsiai 
tikslu visą dėmesį sukaupti į minėjimo aktų iškilmingumą. Ne j skelbė amžinąsias vertybes ir ge- 
eilinių sukakčių progomis gal pritiktų pagalvoti ar nebūtų tiks- | resnio rytojaus viltį. Jo didžius 
liau suorganizuoti ką pastovesnio. Suorganizuoti ką nors, kas ne- I ųuopelnus Bažnyčiai ir lietuvių 
išnyktų iš salės išėjus. Švęsime Nepriklausomybės Akto 40 metų I tautai bus galima įvertinti isto- 
sukaktį, bet lig šiol neturime svetima kalba nei vięnos knygutės I rinėje perspektyvoje. Vienas da- 
apie nepriklausomybės atkūrimą, jei neskaitysime_dar 1918 m. P. Į lykas ir šiandien aiškus, kad vys- 
Klimo paruošto oficialių dokumentų rinkinio su "trumpu įvadu, I kūpąs K. Paltarokas atsistoja 
išleisto vokiškai ir prancūziškai. Švęsiipe ne paprastą sukaktį, j greta pačių didžiųjų mūsų tautos 
o ką galėsime pasakyti apie tą pačią sukaįĮtį svetimiesiems, šio I wrų ir didžios įtakos tautai tu- 
kontinento žmonėms, kuriems dar ir dabar kartais-veidenasi anų | rėiusių jos dvasinių vadovų, kaip 
laikų prieš Lietuvą nukreiptos propagandinės tezėS^ būk ji buvusi | vysk. M. Giedraitis, vysk. M. Va- 
vokiškojo imperializmo padaras? Ką duosime jiems į rankas? De- | lančius. Savo veiklos platumu ir 
ja, nieko. O žadame sukaktį-minėti labai iškilmingai, esame pa- I žmonėms įtakos gilumu jis yra! 
siryžę net stambių išlaidų tam padaryti.., . , I antrasis vysk. M. Valančius. Lai- i

Tą patį galima būtų pasakyti apie trūkumą informacinės me- Į mingi kunigai, kurie turi tokį 
džiagos Mažosios Lietuvos reikalu. Ar. nebūtų tiksliau sukak- I vyskupą, laimingi tikintieji, ku- 
tuvinių metų dėmesį sukaupti nė į surengimą kokių vienu iškil- I r^e biri tokį Ganytoją, laimingas 
r&ių, bi£i ... .. Jyįsas kraštasykųriąįias^gyyenaifo;

Mūsų tautinio atgimimo prasmė ir jo kelias lietuviškųjų mo- Į dirba tokių nuopelnų vyrai. Sun
ky klų nelankiusiam jaunimui yra visiškai nežinomi arba labai 1 ^u, atkurti pilną, gyvą ir realų 
migloti. Atgimimo veikėjų šimtametės sukaktys galėtų būti labai | vaizdą Ganytojo, kuriam dieviš- 
tinkamos progos toms migloms praretinti. Tiktų tuo susirūpinti j ^oji Apvaizda lėmė nešti pasto- 
jaunimo organizacijoms bei jo vadovams. Suprantama, tokie da- Į ra^. Lietuvos bažnytiniame gy- 
lykai viena diena nesidaro. Bet kodėl negalima sukakties proga I venime, išmargintame tautinio 
didesniam darbui tik pasiryžti, kad vėliau būtų įvykdyta? Užpla- I atgimimo, laisvės, skausmo ir Į 
navimas nėra beprasmis dalykas.

i kuo iš- 
įia pami-

A. A. VYSKUPĄ 
šeštadienį, sausio ė d., prieš 

pietus gauta prancūzų kalba ter 
legrama iš Vilniaus: “Vyskupas 
K. Paltarokas mirė ramiai Die- 

| vuje”. Tą pačią dieną Vilniaus
I radijas jo mirtį paminėjo, pla- 
I čiau, pranešdamas tą liūdną žinią 
I užsienio lietuviams, iškeldamas 
I jo nepaprastą asmenybę, didelį 
| autoritetą ir visišką atsidavimą 
I darbo žmonėms. Mirtis jį ištiko 
I penktadienį nuo kraujoplūdžio 
I smegenyse. Kūnas iš Vilniaus

Ganytojau
AMŽINYBĖN PALYDINT

tuvoje, Gailionių k., Linkuvos p., 
Šiaulių apskr.. Mokėsi Joniškė
lio pradžios mcsykloję, Mintau
jos gimnazijoj Jį^aupo • Kunigų 
SeminarijųJt, W<aį»iib ’•’Dysš. 
Akademijoje,ikurįą baigė magis
tro laipsniu, .parašydamas tezę 
“De origine animae humanae”— 
apie žmogaus sielos kilmę. Ku
nigu įšventintas 1902. III. 22 d. 
bebaigiant akademiją. Nuo 1902 
m. yra kapelionas Liepojos ber-

kitur ir Lietuvoje, Ar Socializ
mas įvykdomas?, Vargo Žmonių 
Globėja, Tikyba ir politika, De- 
populiacįja ir pastoracija, Visuo
meninis, kusigo-Veikimas.Sek- 
sualinis jaunuomenės švietimas, 
Tikybinis vaikų auklėjimas, Pra 
džios mokyklos pastoracija, Ti
kybiniai jaunimo pergyvenimai, 
Priešmokyklinis vaikų auklėji
mas, Katalikų Veikimo Centras 
ir jo svarbiausi uždaviniai. Pa-

rv-"-u^ ųam i’hkh sv., p u a, kome ti-o" mokykloje : — v> b^- nyč'ų istorija. Išlei
Rašto žodžiai: “Štai didis kuni- i mergaičių gimnazijoie, mergai- i 'io kelias dešimtis aktualių gany- 
gas, kuris savo dienose patiko (v‘ ’ ” ‘, i. .... ...

KAS NAUJO KANADOJE?
Sumažintų pajamų mokesčių 

blankai tebespausdinami ir pir
moji dalis 250.000 egz. bus pra
dėti siuntinėti sausio pabaigoj. 
Sumažinimai įsigaliojo nuo sau
sio 1 d., tačiau darbdaviai negali 
keisti išmokėjimų negavę naujų 
apskaičiavimo lentelių. Vyriau
sybė numato šiais metais gauti 
146 milijonais dolerių mažiau 
dėl priimtų mokesčių sumažini
mų, nors tikisi suvesti biudže
tą su 80 milijonų dolerių pertek
liumi.

ninas savo laiške min. pirm. Die- 
fenbaker pasiūlė Kanadai atsiųs
ti panašią delegaciją Sov. Sąjun
gom Kanada betgi tuo tarpu dar 
neketina siųsti tokią delegaciją.

Savaitės įvykiai

Prekybą su Sov. Sąjunga nu
matoma pagyvinti. Po sovietinės 
delegacijos apsilankymo preky
bos ministerijos pareigūnai ma
no, kad sovietai daugiau gaminių 
pirks Kanadoje. Delegacijos va
dovas T. T. Ivanov pareiškė susi
žavėjęs priėmimu Kanadoje ir 
manąs, kad jų vizitas prisėdėsiąs 
prie mainų pagyvinimo. Bulga-

Techninė pažanga Vakaruose 
nėra mažesnė nei Rusijoj, pa
reiškė Valstybės Išradimų Tary
ba. Sovietų pasistūmėjimas že
mės palydovų, raketų ir kaiku- 
rių tipų lėktuvų srityje esą toli 
gražu nereiškia didesnės pažan
gos visose srityse. Apskritai, va
kariečių techninė pažanga esan
ti pranašesnė, išskyrus kaiku- 
riuos išradimus. Kad nebūtų kar
tojami tie patys išradimai Ka
nadoje. technikos ir kasyklų 
priežiūros departamentas nutarė 
organizuoti savo specialistams 
25 savaičių rusų kalbos kursus ir 
tuo įgalinti juos sekti rusų tech
nikų literatūrą bei pritaikyti jos 
duomenis atitinkamose srityse.

Dievui”.
1957. VI. 12 d. laiške jis pažy

mi: “Aš gyvenu Valakumpiuose 
— netoli nuo Vilniaus, pušyne. 
Gydaus, noriu sustiprėti, bet ką 
Viešpats planuoja — Jo valia 
yra didžiausias dalvkas”. Kitame 
laiške 1957. IX. 24 d. rašo: “Prieš 
tris savaites grįžau iš vasaros 
atostogų. Ačiū Visagaliui, jau
čiuos geriau, bet 82 m. praeitis 
savo kraiti sudaro. Viskas Jo va
lioje. Su Dievu. Viešpaties ran
ka teslobia mus”. Jo artimas ben 
dradarbis savo laiške 1957. X. 5 
d. tain atsiliepia apie jo sveika
tą: “Iš Valakumpių Ordinaras 
grįžo tik rugsėjo mėn., išnaudo
jęs visą sezoną atgaivinimui svei 
katos gražiu gražiausiu pušynu 
ir tobulu ramumu nuo miesto 
triukšmo ir sudėtingesnių reika
lų ... Dabar jaučiasi gerai, tvir
tai, vėl sveikas ir galingas”. Ta
čiau kitokia buvo Dievo valia ir 
skausminga širdimi tariame: Su 
Dievu, mylimas Gan-’toiau!

Jo gyvenimo kelias
Gimė 1875. X. 22 d. šiaurės Lie-

mo seserys.

čių komercijos mokykloje ir mies tojiškų laiškų, kurių buvo pa
to mokykloje. Persidirbęs suser- skleista šimtai tūkstančių egz. 
ga plaučiais ir gerkle. 1906 m. 
skiriamas vikaru Surviliškyje. 
Čia garsėja aktualiais pamoks
lais. Jų išleidžia bent tris di
džiulius tomus 1911 m. Seinuose 
Sakyklai Vadovo vradu. Kovoja 
prieš girtuoklystę ir išspausdina 
bent tris knygeles: Girtuoklystė 
— Nesveikata, Girtuoklystė — 
Neturto Motina, Girtuoklystė — 
nedorybių Versmė. Kaunas 1910- 
11 m. Gausiai rašo perijodinėje 
spaudoje. Valandų valandas pra
stovėdamas berašydamas prie 
tam tikro augšto pulpito, per eilę 
metų išdilinęs grindyse įdubimą.

1911 m. skiriamas Kauno Kun. 
Seminarijos profesoriumi. Nuo 
1914 m. tos pačios seminarijos 
vicerektorius. 1918 m. pakeltas 
Žemaičių, kapitulos kanauninku. 
1922. V. 22 d. paskirtas Lietuvos 
Un-to, Teologijos Filosofijos Fa
kulteto pastoralinės teologijos 
ekstraordinariniu profesoriumi 
:r katedros vedėju. Čia dėstė ir 
•ociologiją. 1925. IV. 5 d. Šv. Tė
vo Pijaus XI paskirtas Panevė
žio vyskupu. Konsekruotas gegu
žės 2 d. Kauno Bazilikoje. Nuo 

žės 30 d. — ingreso — ofi
cialiai pradėjo valdyti Panevė- 
io vvskupiją, turinčią 10 deka

natu: 84 parapines bažnyčias, 29 
filijas, 181 kunigą ir 387.676 ti
kinčiuosius. Tikinčiųjų skaičius 
ligi 1940 m. išaugo iki 450.000. 
Vyskupaudamas įkūrė 11 baž- 
nvtkaimių, pastatė katedrą ir 
"-eliolika bažnyčių. įšventino 200 
’-unigų. 1935 m. sušaukė pirmąjį 
Panevėžio vyskupijos sinodą ir 
’šleido jo nuostatus. Pradėjo 
statyti Panevėžyje mažąją klie
riku seminariją, bet prasidėjus 
karui nebaigė.

Pedagogas ir sociologas
Dirbo įvairiose mokyklose — 

nuo pradžios ligi universiteto — 
daugelį metų. Jo dėstymas buvo 
vaizdus, aiškus, suprantamas, 
įdomus. Jis stipriai veikė jauni
mą savo nepaprasta asmenybe. 
Tis buvo gimęs pedagogas. Para
kė plačiai vartotus vadovėlius - 
•-Mekizmus, Šv. Istorijas, Socia- 
•mi Klausimą (Kaunas 1914-21, 
>06 psl.). Išleido ištisą eilę studi- 
hi visuomeninio veikimo, sielo
vados ir religinio auklėjimo klau 
Simais. Čia suminėsiu tik knygų 

.vardus: Labdarybės tvarkymas

Kaip žmogus vysk. K. Palta
rokas buvo paprastas, demokra
tiškas, visiems prieinamas. Jo 
namo durys buvo visiems atda
ros. Lankydamas parapijas ir 
kiek iškilmingiau sutiktas jis sa
kydavo, kad toji garbė ne jam as
meniškai skirta, bet kaip Baž
nyčios atstovui ir čia pat karto
davo psalmės žodžius:“Ne mums, 
Viešpatie, ne mums, bet Tavo 
šventajam vardui teesie šlovė”.

Pernai per šv. Kazimierą jį 
sveikinusiems vardinių proga pa 
sakė “Laikysiu pastoralą tol,

parapijos salėje.

Afrikos - Azijos tautų konferencija Kadre sudarė naują rūpestį 
vakariečiams. O susirūpinti yra kuo, nes konferencija buvo gana 
plataus masto — apie 500 dalyvių iš įvairių Azijos - Afrikos kraš
tų ir praėjo vakariečiams nepalankioj nuotaikoj. Daug kas rami
nasi, kad tai komunistų organizuota propagandinė konferencija, 
neturinti nieko bendro su atstovaujamų kraštų vyriausybėmis. 
Tai tiesa, tačiau koferencijos užnugary stovėjo ne tik Kremlius, 
ir Egipto Nasseris, bet ir kitų kraštų vyriausybės. Tai rodo ir tas 
faktas, kad konferencija nutarė<* 
įsteigti pastovią organizaciją: 
Afrikos - Azijos tautų solidaru
mo tarybą, kurios priešaky sto
vės Egipto paskirtas gen. sekre
torius su 9 kitų kraštų sekreto
riais. Jų tarpe bus sovietų ir ki
niečių atstovai. Tai bus ne kas 
kita kaip prosovietinio bloko 
propagandos bazė, iš kurios 
plauks lėšos, nurodymai ir kurs
tymai prieš vakariečių įtaką Vid. 
Rytuose, Afrikoj ir Azijoj. Pa
grindinės gairės buvo jau nusta
tytos pačios konferencijos: kovo
ti prieš kolonizmą, svetimų kraš
tų bazes, karines sąjungas ir pan.

Pavergtųjų Jungt. Tautos pa
siuntė Afrikos - Azijos tautų; 
konferencijai raštą, kuriame iš-Į 
dėstė sovietų pavergtų kraštų 
padėtį.

Vakariečiai planuoja
Vakariečiai atsiliepę į sovietų 

augančią grėsmę Paryžiaus kon
ferencija bei joje priimtais nu
tarimais, planuoja toliau ir kartu 
abejoja — derėtis su sovietais ar 
ne? Vis ryškiau iškyla balsai už 
naujas derybas ir netgi siūlo JA 
V-bįų'užs. min. ĮĮulles atsistaty
dinimą, kuris dstp pasitarnautų 
naujiems B&hdjtmams "tartis šu 
sovietais. Macmillan, britų prem 
jeras savo atsakyme Bulganinui 
ir televizijos kalboje pareiškė 
esąs palankus Rytų - Vakarų ne
puolimo sutarčiai ir vyriausybių 
galvų konferencijai, kuri turinti 
būti paruošta nirmmusia užs. r. i 
n riste (’.kaip tai numatyta. 

Atlanto S-gos Paryžiaus konfe-| 
rencijoje. JAV-se ryškaus nusi-i 
statymo šiuo reikalu dar nematy
ti. Jugoslavijos Tito pasiūlė tar
tis didžiosiom valstybėm iš nau-

ja, nes “nauja karo dvasia tyko
ja štntŽŠkinti žmoniją”. N. Chruš
čiovas to tik ir telaukia; N. Me
tų proga užsigerdamas jis pareiš
kė, kad Sov. Sąjunga - JAV, pa
siekusios susitarimo galėtų iš
spręsti viso pasaulio problemas. 
Kita ranka tas pats Chruščiovas 
kerta vakariečiams kur tik galė
damas. Naujausias kirtis — pa
vedimas R. Vokieti j ai kontroliuo
ti civilių judėjimą bei išduoti vi
zas, išskyrus užsienio diploma
tus, vykstantiems iš ar į V. Ber
lyną. Anksčiau tai atlikdavo so
vietų įstaigos. Tuo būdu, matyt, 
norima priversti vakariečius pri
pažinti R. Vokietijos vyriausybę 

:ir kartu parodyti šiokį tokį sava
rankumą sovietų atžvilgiu.

Britai tvarkosi
Britanija, savo laiku apglobu

si daugelį kolonijų, skuba persi
tvarkyti ir dar likusias kolonijas 
padaryti dominijomis. Naujausia 
dominija — Vakarų Indijos Fe
deracija, kuriai priklauso daugy
bė salų - salelių į šiaurę nuo Ve- 
nezuelos; didesnės jų — Jamai
ca* Barbados, Grenada, šv. Vin-

kol į mano rankas įdės grabny
čių žvakę”. Savo žodį ištesėjo. 
Savo pareigą atliko garbingai. 
Dirbo ir kovojo iki mirties. Mirė 
kaip visos tautos mylimas Tė
vas, kaip nepaprastas dvasinis 
vadovas. Duok, Viešpatie, mūsų 
tėvynei daugiau tokių Ganyto
jų, o jam suteik didį atlyginimą 
savo Karalystėje.

Kun. dr. J. Gutas.

Aritk^tra^;MOT?se^a?<T
Teritorija — 8.000 kv. mylių, gy
ventojų — 3.000.000 bpitu, afri
kiečių, azijatų ir kt. Rinkimai 
numatyti kovo mėn.-?

Stengiasi britai susitarti ir su 
Kipro salos gyventojais. Nauja- 
<7 7 rrr,-> -njS—n f-v'i • ■-c Foot han- 
do sueiti į kontaktą su pačiais 
gyventojais keliaudamas žirgu ir 
pasidaryti populiariu. Jis atskri
do į Londoną ir čia bando rasti 
visiems priimtiną sprendimą.

Nelauktų sunkumų britai susi
laukė iš Maltos salos, kuri anks
čiau rodė noro visiškai įsijungti 
į Britanijos sudėtį. Jos premjeras 
D. Mintoff, patyręs, kad britai, 
mažindami gynybos išlaidas ėmė 
atleidinėti darbininkus iš Maltos 
uostų, pareiškė protestą. Esą bri
tai nesilaiko pasižadėjimų. Jis 
netgi išgavo parlamento sutiki
mą nutraukti ryšius su Britani
ja. Kol kas reikalas kybo ore: abi 
pusės ieško išeities.

Sistemų^ rungtynes
Kristaus metais žmogaus 
iššaukta pažanga verčia

1958 
proto 
persvarstyti buities — politinių 
ir ekonominių — sąvokų tikslu
mą ir tinkamumą. Ypatingai ar
šiai senojo pasaulio kritikai yra 
išstatyti mūsiškiai tėvynėje. So
vietinės sistemos neginčijami, 
kad ir per kraują, ašaras ir pra
kaitą įaimėįįinai, kapitalistinės 
■vakarietiškos sistemos ištižimas, 
Chruščiovo dažni iššaukimai, 
specialus lietuvių tautos nutei
kimas prieš “kapitalistus” ir 
buržuazinius nacionalistus” ne
išvengiamai turi veikti jaunosios 
Lietuvos galvoseną, jos mintiji
mą, gyvenimo būdą..

Agitatoriai Lietuvoje sutapdi- 
na lietuviškąją, išeiviją su “ka
pitalistais”, “buožėmis”, “išnau
dotojais”, kalba apie lietuviško
sios išeivių spaudos menkumą, 
“parsidavimą monopolijų kapita
listams” ir Lt Tačiau pastaruo
ju laiku LTSR kompartijos spau 
doj jau galima apčiuopti dvi li
nijas — “stalinistų”, kuriems vi
si išeiviai tebėra “hitlerininkai” 
ir, pavadinkime, “chruščiovinin- 
kų”, kurie prileidžia, kad gal ir 
turėjo logišką pagrindą pasitrau
kę užsierifh nuo “asmeninio kul
to” teroro 
ti, kodėl “

ALMAUS, 
mūsų bendrabarbio Niujorke

iidai

ima aiškin- 
tebėra Lie-

neleisdama pasisakyti dėl “ka
pitalistinės santvarkos” šiokių 
tokių privalumų, tiems patiems 
buržuaziniams nacionalistams, 
dienraštis cituoja vieną gabiųjų 
rašytojų, “Parduotosios vasaros” 
autorių, J. Baltušį: “... pastarai
siais metais, aštrėjant ideologi
nei dviejų pasaulių kovai, aš pa
stebėjau kai kurių žmonių pa-

nu žodžiu neužsiminė Pabaltijo 
tautų genocido, matyt, tai įskai- 
čius tik į “kapitalistinės 
mos” naikinimo reikalą.

Tvirtas tikėjimas 
komunizmo pergale
Neseniai Lietuvos žmonės be-, _

veik du kartus per savaitę skai- stangas idealizuoti buržuazinę 
tė N. Chruščiovo agitatoriškai praeitį, pastebėjau siekimą vaiz-
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siste-

sklandžius pasikalbėjimus ištisai 
atspaustus “Tiesoj”. Jei Chruš
čiovo politinis išmaningumas, 
propagandisto sugebėjimai už
imponavo net vakariečius (išda
voje — sąmyšis Europoj) tai tu
rėjo juo labiau užimponuoti lie
tuviams tų pačių Chruščiovo - 
Serovo tebevaržomiems laisvai 
galvoti, informuotis, keliauti.

Lietuviai buvo veikiami ne 
vien Chruščiovo gražbylystės. 
Štai, “Tiesos” V. Dausa, nedrįs
damas minėti “TŽ” ar “NL” var
dų, persispausdinęs iš jų infor
maciją, jog “antrą kartą Kana
dos šachmatų čempionatą iško
vojo Hamiltono mieste gyvenąs 
emigravęs iš Lietuvos P. Vaito
nis”, smerkia sistemą, kurioj 
Vaitonis “nėra finansiškai pajė
gus” vykti į pasaulio šachmatų 
pirmenybes. V. Dausa nuodingai

duoti to meto gyvenimą ružavo- 
mis spalvomis (?!), kad, esą, tuo
met nebuvę aštrios klasių kovos, 
išnaudojimo, ir panašiai. Norėjo
si savo knyga suduoti prieš tas 
pastangas tiek, kiek kumštis 
leidžia. Norėjosi demaskuoti ka
pitalistinę išnaudojimo ir skriau
dų kupiną praeitį, parodyti buo
žių ir samdinių buitį, kokia ji 
buvo tikrovėj...”

Niekinant lietuviuose baubą 
— “kapitalizmą”, Lietuvoj nie
kad nebuvusį nei populiarų, iš
skyrus svetimtaučius, nei pajė-

tuvos konttblėj — gal ju prisitai-lpastebi: "žodžiu, sena dainelė: 
kymas, gal rvšiai su tuo pačiu 
Stalino — NKVD gen. Serovu, 
KGB šefu, kuris, minint bolše
vikinės Čekos 40 metų apgailes
tavo, kad gal ir negera, kad Sta
lino laikais buvo taip brutaliai 
valoma Rusija, bet kuris nei vie

tai kas seniau buvo buržuazinėj 
Lietuvoj, kasdien kartojasi ka
pitalistinėse šalyse”. Sužadinęs 
Lietuvos žmonių pasididžiavimą 
Vaitoniu jis juos erzina kapita
listais.

Kitam numery, ta pati “Tiesa”

toj pačioj “buržuazinėj” -Lietu
voj kovojo tų pačiu lietuvių buo
žių ir samdinių talkos bei koope
ratyvai, “Tiesa” šaukiasi pagel- 
bininkais iš “Izvestijos” Kud- 
riaveevą su Michailovu. Komen
tuodami pastarąsias Eisenhowe- 
rio ir John Foster Dulles iš tiesų 
naivias kalbas šie įtikinėjo lie
tuvius, jog pastariesiems vargiai 
pasiseks "pabudinti” kapitalisti
niam letargo miege snaudžian
čias JAV-bes. Tai esanti kapita-

(Nukelta į 2 pusi.)
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PASAULYJE
-raitasis Tarptautinis eucharis-

Mnęndhe^ąj: Pūrmoaios. trys die- 
nOsubus.-.’skartos įvairių tautinių 
fitūpniifašędžiiims, ketvirtoji -r- 
išffilma®gom?kpamaldoms ir po- 
pie?j&«&fcga to c priėmimui. Spe- 
c&Ūipųograma numatyta:už per? 
sekioįaitoą-RBažnyčią.'pamaldos, 

įsų bžvakėmis, .spopie- 
žiataMžodisų r.ų • c.

* “Moralinis apsiginklavimas” 
yrąpjpalygiųti, naujas ųsąjūdis, 
įii£dėtas amerikiečio pastoriaus 
Ftafc&Btu^jman. Jis turi, tikybi
nį pohūdp’ir sremiasi keturiais 
dalykais! padorumu, teisingumu, 
^kaistutajiį meile. Vatikano po-

hefįBŽsamas; raginama geriau-da- 
į:! katalikų • pasauliečių 

’apaštalavime; kuris, siekia tų pa- 
čių tikslų, skleisdamas krikščio- 

.atgimimą. .
,* Pabėgėlių šalpa ir relig. rei- 

khlais- labai daug rūpinasi olan- 
dų vienuolis Werenfried van 
Sttaaten, premonstratieiis, pra- 
'mintas ;“Speckpater”. Rinkdamas, 
aūkas jis lankėsi V. Vokietijoj, 
^¥eįbūrgo^ Br vyskupijoj. ‘. Jis 
'suriiĮko 70.000 DM, 20 tonų mais
to.ųdb drabužių, sidabrinių bei 
’aukšĖnių. daiktų ■— 143- žiedus, 12 
‘mofietų, -21 apyrankę, 37 laikro- 
‘džiusir 1.1. Iš. šaky klos jis pąpra- 
'§ė-18<^notociklų, gavo .— 13, be

Vieną ąutomobilį ir. 12 dvi- 
'račių. Pasak Tėvo;,v-. Straaten, 
kai Rytai:bus išvaduoti iš komu
nistų,-būsią ten persiustas yisos 
priemonės, -tarnaujančios- dabar 
.pabėgėlių .reikalams, jų tarpe 33 
kilnojamos koplvčios su visais 
kūnigais, vienuolėmis ir 1.1. Esą 
šiuo metu V, Europoj kun. semi- 
narijose mokosi 1300 klierikų iš 

. sovietu-, užimtų . sričių.
.ortodoksų katedroj Je- 

įvyko iškilmės, per ku- 
^l.mw 
i buvo

vas. Buvęs Jeruzalės rusų bažny
tinės misijos vedėjas archimand
ritas Pimen grįžo Maskvon.

* Pablo Picasso, garsusis ispa
nų kilmės dailininkas apsiėmė 
paruošti 62 vitražus — langų pa
veikslus Meziers bazilikai netoli 
Reimso, Prancūziioj. Bazilika 
buvo, per karą apdaužyta ir da
bar :atnaujinama. Spaudoje kilo 
ginčas .dėl šio 77 metų dail’ninko 
nakvietimo bažnytiniam darbui, 
nes ir jo menas ir pažiūros — 
nebažnytiški. Jis yra komunistas, 
nrancūzu kompartijos vado M. 
Thorez draugas. Pastaruoju me
tu jis turėjo susikirtimų su par
tija, tačiau pareiškė ir toliau pa
liekąs marksistu. Kaikurie kata
likų laikraščiai betgi priminė, 
kad ir H. Matisse buvo komunis
tas, kai pradėjo dekoruoti domi
ninkonų koplyčią Vence; taip 
pat Le Corbusier ir Leger, kurie 
betgi palikę nuostabių kūrinių 
Ronchamp ir Audincourt šven
tovėse.

* “Vatikanas prieš Prancūzi
ją” — tokio vardo knyga, nara- 
šyta F. Mėjan, bu v. tikybinių 
reikalų depart: direktoriaus, kal
tina Vatikaną už negrų vyskupų 
•vedimą. Esą iki 1951 m. prancū
zai savo kolonijose galėję pasiti
kėti Bažnyčia, bet kai pasirodė 
enciklika “Evangelii praeeones”, 
padėtis pasikeitusi, nes buvę 
pradėta organizuoti vietinių gyv. 
hierarchiją. Vatikanas gi atsakė: 
Bažnyčia visuomet siekusi įvesti 
visuose kraštuose vietinių hier
archiją, bet tai nebuvę įmanoma, 
tol nebuvo paruoštų žmonių. 
;Šiuo metu Afrikoj yra 219 kata
likų misijų sričių su 19 negrų 
vyskupų ir 1690 kunigų.

* Atgailos procesija už perse
kiojamą Bažnyčią įvyko Vienos 
mieste, Austrijoj. Joje dalyvavo

Mt •-~1 T~HiM

gąs.^jatlikp Nazarete gyvenąs 
graikų: arkivyskupas Isidoros, 
asįku<^ant.;4vylikai graikų, ara- 
bų,4r rusų-kunigų. ^Dalyvavo so
vietų gener. .konsulas Jeruzalėj 
Kąpųstian -irjįngt. Tautų atsto-

. X- X GEDIMINAS GALVA

Caveant cons ules!
Romos imperijoje, kai ji atsi-

jau ne kartą bylojo į vyriau-

niai vertėsi sportu — apkarpant 
biudžetą įsiteigti rinkikams.

Atsukti ratą ne lengva. Dar 
sunkiau duodasi surikiuoti jėgas, 
kad žodis būtų “svarus. Šio ru
dens šešėliuose, jei netarti tarp
tautinės politikos klystkelių ny
kumoje, vis dar nesurastas tie
sus kelias. Šiaurinio Atlanto san
tarvės pasitarimai dar kartą įro
dė, kad vakariečiai gyveno ta
riamybėmis — tebuvo stručiai, 
kurie šiltame smėlyje galvas be- 
Jaikydami ėmė nebeskirti vaiz
duotės nuo tikrovėj. Ir kai Pary
žiuje vienas į kitą pažiūrėjo ne
aišku pasidarė, kas yra santarvi
ninkai, ir kas priešas. Tie patys, 
kurie prieš kelerius metus gar
siai kalbėjo apie Maskvos grės
mę, nūdieną šaukia imtinai su 
Konrad Adenaueriu: tarkimės su 
rusais, ieškokime išeities Krem-

bę ir jos vardu kalbėti. Galybė 
" “ ~e,. Vašingto-

g /atitraukta

atleistas už

■s
* .A.- -

kurios tegali 
pradedant 1960 m Dftisvoji Eu
ropa, paliekant Nuošalyje Mask
vos ir vietos komunistų spaudi
mą, prileidžią^eilę galimybių. Ji 
žino, kad bet kuriai kovai vesti 
reikalinga ne tik pajėga, gink
las, bet ir atitinkamas nusiteiki
mas, kurio dabar teužtinkama 
JAV dar tik laikraščių skiltyse. 
Pirmiausia reikia save sudraus
minti, įrikiuoti į aiškų kelią, kal
bėti aiškiai, o tuomet bandyti ir 
kitus rikiuoti.

Stručio politika keršija. .Ker
šija ir apšileM|ias.

1952 m. Lisabonoje buvo nu
arta šiais metais turėti 96 di
vizijas santarvės žinioje. Dabar 
mt popieriaus atžymėta 40 div., 
kai ezmėje neturima nei 30. San
tarvės vadas įjūris Norstad, 
įmerikietis, pastaruoju Oietu pa
reiškė, kad jo žinioje esančios 
kariuomenės uždavinys užpuoli
ko pirmutinius, kirčius atlaikyti. 
Kuriam laikui? Norstad ir euro
piečiai gerai žiho, kad šis “atlai- 
kymas”, geriausiu atveju, gali 
būti prie Pirenėjų. Jei šiandie-

iki ji 
vietinį 
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JAV pralaimėjimas
JAV dabartinis pralaimėjimas 

Paryžiuie yra vaisius F*..D. Roo- 
sevelto politikos Jaltoje, kai Eu
ropa buvo išniekinta ir leista Ru
sijai pavergti jos žymią dalį. 
Laisvosios Europos tautos žino, 
kad šiandieną galima kalbėti 
?.pie dalies Europos reikalus, ta
čiau ne apie visą Europą. Vaka
rinei Europai gerai žinoma įvy
kių raida Azijoje bei šiaurinėje m. < _
Afrikoje. Ji yra antikomunistinė, galėjo palaužti Rusiją per 6 sa- 
tačiau taip pat nuvokia kas pir- vaites. Jis ispėjo: “Ateis laikas, 
mutinis turės traukti kaštanus iš kai tam pačiam tikslui reikės 6 
ugnies. Europiečiai pernelyg nu- mil. vyrų kautis^ metus”. Gen. 
kentėjo per praėjusį karą dėl sa- Patton žodžiai šiandieną skamba 
vo kaltės, kad dabar staiga šok- i labai optimistiškai. Atrodo juo-

nykštė santarvė “taip silpna, ką • 
gi ten veikė anuomet gen. D. Ei
senhower, gen. Grunter ir dabar 
gen. Norstad? Anuo metu reikė
jo tarti žodį išplaukiantį iš jė
gos, o ne tuščiažodžiavimų. Tie
sa, šiandieną prisimenami gen. 
George Patton žodžiai, kad 1945 

d\7i amerikietiškos armijos

tūkstančių markių. paukš
telio, kaip pagarbos neverto Ir 
biedrio sutvėrimo iš UNRRA el
getyno neišmetė. /

Taikos* politika
Rusija visą laiką vedė apgau

lingą taikos politiką ir nuolat 
kurstė karus. Anuometinis tai
kos piršimas nebuvo tiek , pavo
jingas, kaip šiandieną, kai, j i ra
ketų srityje pasiekė pirmavimo. 
Jos kariniam pajėgumai didė- 
iant vis yeiklėja propaganda. 
Anksčiau ji skelbė tik sugyveni
mą, dabar seka grąšinimas: tai
ka ar karas. Šfei N. S. Chruščio
vo pastarasis t pareiškimas, jau 
no Paryžiaus konferencijos augš- 
Žiaušiame soviete -.“Ateitis -turi 
būti apspręsta ne karo, atomi
nių bcftnbų ar raketų, bet taikiu 
būdu”. Apsigręžęs jis taiko Pa
ryžiaus santarvei: “STRS panau
dos visas priemones sustiprinti 
tatttinį saugumą, kad mirtnai 
smogus kiekvienam užpuolikui”.

Vakariečiai ir rusai kalba apie 
mirtinus smūgius ir taiką. Aras 
rodo nagus, skorpijonas leidžia 

‘vis stipresnius nuodus. Kai aras 
buvo visame pajėgume, praleido 
daug progų skorpijoną įvaryti- į

Skorpijono taika ypač pavo
jinga. Reikia manyti, kad J. F. 
Dulles tai gerai žino, Jis žino ir 
škorpijono klastą bei ištvermę 
derybose, kurios iki šiol tetar
navo tik vakariečių pražūčiai, 
kai jie nežilojo tikro kelio.

Aš nenorėčiau būti pranašu, 
tačiau Kremlius, mano manymu, 
štai kaip pavaizduoja taikos puo
limą:

Iki rusai galės panaudoti aps
tybę tarpkontinentinių 20 me
gatonų raketų, lekiančių 4.000 - 
5.000 mylių, kalbės atitrauktinai 
apie nusiginklavimą, grasins 
Skandinavijos ir kitoms mažes
nėms Europos ir Artimųjų Rytų 
valstybėms pasitraukti iš Šiau
rinio Atlanto santarvės, taikiai 
patekti į jų gerklę ir sudaryti 
neutralias sritis ne tik vidurinė
je Europoje.

Antrame tarpsnyje Kremlius 
darys didėlį spaudimą į valsty
bes, kuriose yra JAV karinės 
stovyklos. Vienos valstybės bus 
paveiktos politiškai, kitos ūkiš
kai. Ypatingai dabos, kad minė
tose stovyklose vieton atgyventų 
lėktuvu neatsirastų raketęs.

Trečiame tarpsnyje prasidės 
karinis grasinimas. Kaikurie sa
telitai gali būti net “nuginkluo
ti”, o “neutraliųjų valstybių” 
skaičius bus didinamas. Ir net 
Vokietijos suvienijimas gali bū
ti daromas, jei apjungtoje Vokie
tijoje komunistų vyravimas bus 
numatomas. Vakarinės valsty
bės, jei atlaikys vidinį spaudi
mą bus verčiamos pasirašyti

. Nr. 2 (418)
'"HT"

48 tabl. .7Šc 
$1.39

12 tobl. .25c
120 tab!

: ;iNi» žiaurių skausmų

•hstanfine
A PRODUCT OF BAYER

BAYER GAMINYS
Suteiks skubų, ilgai trunkantį 
skausmų nuraminimą — taip 
pat lengvai pakelia žmogaus 
nuotaiką.

Teikia greitą pagalbą nuo žiau
rių galvos skausmų, nusišaldy- 
mo, išiįas, lumbago, reumatinių 
ir artritinių skausmų.

tų atitaisyti klaidas, kurios nuo
lat darytos Vašingtone.

kingas ir kitas įvykis prieš de
šimtmetį, kai vienas skaitytojas

Ko siekė JAV Paryžiaus kon- iškirpęs iš laikraščio mano strai- 
ferencijoje? ipsnį iš Vokietijos pasiuntė į JA

Jos siekė sukurti karinę galy- V-bes. Gen. Patton buvo iš 3 ar-

(Atkelta iš 1 pusi.)
500 000 žmonių. Buvo nešama 14 neleidžia amerikiečiu moks-
kryžių su įrašu krašto, kur vyks
ta persekiojimas. Procesijos už
baigoj Vienos arkiy^iKoenig da
vė palaiminimą sv’ š^akramentu. 
Tilo pačiu metu visose bažnyčio
se buvo kalbamas rožinis.

įvairias sutartis, o kitas aptūp
tas katile suvirinti ar iš vidaus 
sprogdinti.

Būtų klaidinga manyti, kad 
pav. Pietų Amerika kuri yra pri
brendusi’ vidaus neramumams, 
nebus sprogdinama iš vidaus, jei 
“taikos” balandis negalės jų su
vilioti.

Ši aptartis pernelyg apibend
rinta, kad jos eiga būtų tiksli. 
Maskva panaudos šimtus būdų 
taikos vardan privilioti naujas 
aukas, skaldyti vakariečius ir pa
vergtuosius laikyti geležinėje 
drausmėje. Laisvajam pasauliui, 
kuris buvo pernelyg neatsakin
gas, ateina grėsmės tarpsnis.

Del J. Radzevičiaus pastabu apie kelionę į Lietuvę
(Pabaiga)Džiaugiasi p. J. R., kad aplan

kė Lietuvą. Kodėl gali, džiaugtis 
tik Tamsta vienas, arba tik tie 
15-ka išrinktųjų? Kodėl šimtai 
tūkstančių tautiečių negali ap
lankyti savo gimtojo krašto, taip, 
kaip pirmiau, kol dar rusai ne
buvo okupavę Lietuvos?

Ne taip seniai nuskambėjo 
laikraščiuose, kaip koks stebuk
las, kad p. Gaučiui į Ameriką pa
sisekė atsikviesti savo žmoną, 
kuri buvo išvežta į Sibirą. Jis ra
šė laiškus prezidentams Truma- 
niri. Eisenhoweriui, j u žmonoms, 
Stalinui, Paleckiui, Chruščiovui, 
kongreso atstovams. Vėliau susi- 
oažino su advokatu Mr. Marshall 
McDuffie, kuris, dirbdamas UN 
RA-oje — Ukrainoje, buvo susi
pažinęs net •šu pačiu Chruščiovu 
ir viską darė per jį. Važiuojant 
D. Rooseveitienei į Rusiją irgi 
buvo padaryta atitinkamų žygių. 
Ir tik po 11 metų kryžiaus kelių 
oasisekė žmonai su vaikais atva
žiuoti pas savo vyrą. Tai ko čia 
taip girti tuos okupantus? Ar ne
matome, kokia laisvė Lietuvoje? 
Nė piršto nepajudinsi be oku
panto ruso žinios. Ten rusai jau 
užarė ir suakėto mūsų tėvų že-. ju§j<a jo lauks Vilniuje. Jis lau-

° £°S°^L\įVarUS’ ° kė J- atvykstant, kaip pakly- 
dėlis aušros. Dar J. R. neatvykus 

Ko p. J. Radzevičius į Vilnių, jis jau pradėjo lankyti 
neparašė sutartą susitikimo vietą ir tos

Šiame pasaulyje žmogaus nie-1 gatvės sankryžos kampą buvo 
kas nebaudžia. Žmogus baudžia j sutrypęs, kaip okupantai jo tė- 
pats save. Matyt, kad jau pačios j viškę. Išgirdo, kad jo draugas J. 
gamtos taip surėdyta. Radzevičius jau Vilniuje. Komu-

Aš čia noriu paliesti p. J. Ra- nistiniai laikraščiai apie' juos 
dzevičiaus vieno draugo likimą, plačiai rašo. Rašo, kad J. Radze- 
Prieš porą metų iš Winnipego į i vičius džiaugiasi, tik nerašo, kad 
okup. Lietuvą išvyko Leonas i sugrįžęs jo draugas Leonas Juš- 
Juška. Jį puikiai pažino beveik ■ ka verkia ir trypia Vilniaus gat- 
visi Winnipego lietuviai. Kana- ’ ves, laukdamas atvykstant savo 
doje jis išgyveno apie 30 metų, j seno draugo. Jis skaito kiekvieną 
Daugiausiai, dirbo kasyklose. į jų aprašymą. Virš dviejų savai- 
Kaip pats pasipasakojo, jis bu-. čių lanko su J. R. sutartą susi- 
vo užsidirbęs apie 18 tūkstančių J tikimo gatvių kampą, bet deja, 
dolerių. Sugrįžus iš kasyklų jį i J. R. kaip nėra, taip nėra. Paga- 
dažnai matydavo besilinksmi- " 
nant." Gyveno gerai. Dar Lietu
voje gyvendamas jis buvo kiek

mas parsidavėlių, o nematei pa
vergtų lietuvių vargo.

Pasakyk, p. Radzevičiau, kur 
taip greit dingo Tamstos draugo 
L. Juškos pinigai — apie 15 tūks
tančių dolerių, kuriuos išsivežė 
į Lietuvą, ir dar nepraėjus nė 
metams jau badauja? Gal ir čia 
rašau neteisybę?

Tamsta, p. Radzevičiau, rašei, 
kad niekas okup. Lietuvoje ne
persekioję. Tik prisimink Tams-

mis. Sugrįžus,' pirmas ^pavasaris 
buvęs labai sunkus. Naktimis 
kasdavęs kolchozo pasodintas 
dar neišdygūsiąs bulves, nusine
šęs prie Luobos upelio krantų 
krūmeliuose kepdavęs ir gaudy
davęs kelbukus (mažos žuvelės) 
maistui pagerinti. Nei rūbų, nei 
pinigų čia nereikėję. Kiek pa
gyvenęs Ylakių valsčiuje, Ged
rimų kaime, jis išvyko į Vilnių ta, ką pas savo draugą K. Beniu- 
ieškotis darbo. Laiške jis rašė, ši pasakojai. Sakei, kad būnant 

pas seseris nakties metu atvyko 
net tris kartus milicija, kuri 
elektros lemputėmis švaistėsi 
apie langus ir žiūrėjo ar nevyks
ta koks susirinkimas, bet tams
tos jau miegojote.;“O jeigu būtų 
b^ivę '3aB$d1j*9ffJohiU, tur-būt, ■ • " 
mus jdu būtų čiupę”, sakei 
Tamsta.

Parsivežęs Tamsta p. Zavac- 
kienei įdavei Kauno vaizdų al
bumėlį “Kaunas 1953 m.”. Bet 
juk ten visi pastatai yra iš Lie
tuvos nepriklausomybės laikų; 
Kurie buvote Lietuvoje prieš 35 
metus, nematėte, kaip puikiai 
buvo susitvarkiusi Lietuva. Ta
me albumėly nėra nei vieno pa
stato, kurį rusai būtu pastatę.

Ar daug iš tų 15-kos išrink
tųjų aplankiusių Lietuvą esate 
pasiruošę vykti į tą okupantų 
nualintą Lietuvą?

Mes pabėgėliai - tremtiniai ko
munizmą per daug gerai pažįsta
me ir esame skaudžiai nuo jo nu
kentėję. Jūs tik apgaudinėjate 
savo geriausius draugus, kurie 
jūsų suvedžioti išvyksta ten, o 
paskui griaužia savo nagus, kei-. 
kia jus ir savo likimą.

Aš siūlau ir p. J. Radzevičiui 
parašyti į laikraščius straipsniu
ką, kaip kad vienas raudonasis 
VI. Milaševičius, grįžęs į Argen
tiną, Buenos Aires miestą, para
šė savo draugams: “AŠ JAU PA- 
GIJAU”. Jis rašo: “Mano reika
las, kaip aš pernai išsprukau iš 
“rojaus”. Daugelis darbininkų 
norėtų iš ten išvažiuoti..., bet 
toli gražu ne visiems toji laimė 
nusišypso. Tiesa, Sovietų šaly 
šimtai tūkstančių žmonių gyve
na be jokio darbo. Tai “darbi
ninkiškos” valdžios saugotojai ir 
garbintojai, žvalgybininkai ir 
šnipai, darbo masių prakeiktos 
siurbėlės. Būtų galima parašyti 
ištisas knygas apie naujoviškos 
ponijos sauvaliavimą ir praban
gą jų “rojaus” šalyje. Nebuvau 
ir nesu šalininkas polemikų. Kas 
dar tebeserga “rojaus” pamaty
mo liga, tevažiuoja ir įsitikina, 
tai tikrai pagis. Aš jau pagijau”. 
(pas. VI. Milaševičius, Buenos 
Aires. “Naujienos Nr. 273).

Matot, p. J. Radzevičiau, ką 
draugas sugrįžęs rašo. Jis nenori 
apgaudinėti savo draugų ir išdė
jo visą tiesą. Ar ir Jums netiktų 
atvirai teisybę parašyti?

K. Strikaitis.

kad jam nebegaila savęs, nes 
esąs jau senokas, bet gailįsis sa
vo vaikų, kuriuos radęs sugrį
žęs iš Kanados. Vilniuje jis susi
radęs darbą, kur gaunąs 5 rub
lius dienai...

Ten bediffrdSmas jis iš Kana
dos gavo žinią, kad į okup. Lie
tuvą atvyksta Kanados lietuvių 
grupė. Jų tarpe ir winnipegietis 
J. Radzevičius, buvęs geras L. 
Juškos draugas. Tuojau prasidė
jo susirašinėjimas, nes Leonas 
Juška manė, kad J. R. jam padės 
kaip nors sugrįžti į Kanadą. Dar 
J. R. išvykstant iš Winnipego 

į buvo duota žinia, kur Leonas ’ I I -r f r's ’t Iv 1 T r •• v I t I i t

kėjaus (kaip ir daugelis milijo
nų kitų), kad jie pateiks savo
sios politikos gaires: štai būdas, 
kuriuo mesk vykdysime; tai ir

leiviams tokiam “Little Rock’e” 
siekti mokslo ir žinių. Rusai pub
licistai išryškiųa . Amerikos Pre
zidento nesugebėjimą suvokti 
Visatos užkariavimo problemą, 
tesuprantant tik siaurą savos ir 
savo draugų monopolijų direk
torių, “saugumo (politinio ir 

’ _ “ j”. Girdi,
Sputnikai “... daugelį amerikie
čių privertę susimąstyti ir per
žiūrėti savo pažiūras į socializ
mą. ..” Todėl tai neišgelbės Ame
rikos kapitalizmo nei jų pastan
gos sugriežtinti “užsienių politi
ką”, užkūrus kad ir dar smarkes
nes ginklavimosi rungtynes”. 
Šiems rusams Lietuvoj atrodo 
“juokingi ir niekingi šie buržua- 

į žiniai melagiai, atgyvenusio pa- 
: šaulio- nykštukai, naujo socialis- 
; tinio pasaulio pergalingo žengi
mo akyvaizdoie

kalbose nfek #oL J’

Vašingtonas.—Statistikos biu __  ___
ro ^ūomeriimis JAV gyventojų: ekonominio) problemą
skaičius lapkričio 1 d. siekė 172 
327.000:

Vašingtone prasidėjo aršios var
žybos tarp derybų su sovietais 
pagalbos kitoms tautoms ir prieš, 
šalininkų intrigos, Maskva šim
tams milijonų Azi-Afrikos gy
ventojų mielaširdiškai atsišaukė: 
Jei Jums reikia mūsų pagalbos 
tik leiskit žinoti”... Eisenhower is 
ir Dulles Vašingtone bus dar du 
metus!

Pittsburghas. — Gruodžio 18 
d. pradėjo veikti pirmoji atomi
ne energija varoma elektros jė
gainė. Ji teikia srovę Shipping
port miestui.

Varšuva. — Pagal Varšuvos

lietuvius pavertė vergais.

• mo akyvaizdoie.” ' pakta Sovietų Saj. perdavė Len-
Nėr paguodos, ikijai 5 laivus — 1 kontrtorpedinį
nei programos [ir 4 torpedinius.
Ir jei tikėjosi “socialistinami” j Maskva. — Sovietu Sąj. augš- 

lietuviai paguodos, tai iš Vaka-; čiausios tarybos kadencija bai- 
' ru prieš Kalėdas jie girdėjo Va-j giasi kovo 14 d. Naujos tarybos 
tikano galingą radiią perduodant 
Šv. Tėvo raginimą “išsaugoti 
taika. įgalinant teisingumą”. O 
reikia viltis, kad “Amerikos Bal
sas” neperdavė buvusio Prezi- 

1 '■’mto taip tikslios ir universa
lios nuomonės dėl iš NATO po
sėdžiu grįžusio Prezidento gene- 

l’-olo Amerikai paataskai
tos. Trumanas pareiškė: “Ašį’tP

lietuviai paguodos, tai iš Vaka-; čiausios tarybos kadencija bai- I • • w T • 1 • ’V TT į * • 1 ‘1 yf 1 X.
rinkimai bus kovo 16 d.

Lo-'donas. — Buvęs premjeras 
Eden tebėra gydytojų priežiūro
je, kuriems pageidaujant jis per
keltas arčiau Londono, kad rei
kalui esan,t būtų greičiau pasie
kiamas gydytojų specialistų.

l

Alyvos krosnių va 
iymas, remontas, 
dalių pakeitimas.

STASYS IGNOTAS

Telefonas LE. 6-5113

88 DELAWARE AVE. 
Toronto

Vienybėje — galybė!

NAUJIENA ! !
Pinigai siunčiami į .Sov. Sąjungą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją?

Pristatoma per 2 savaites.

Pilnai garantuota ir oficialiai 
100 rublių $10.00
Persiuntimas .................. $ 5.00
Perlaidos didžiausia suma $50 
Tačiau galite siusti perlaidų kiek 
norite.

744 BROAD STREET, 
NEWARK, N.J., USA.

Licenced and Bonded by New Jersey 
State Banking Commission.

liau išgirsta, kad išrinktieji jau 
išvyko atgal i Kanadą. L. Juškos 
dviejų savaičių uždarbis nuėjo 
.niękaįs, nes. Jaukdamas susitiki
mo nėjo į darbą. Dingo ir jo sva
jonės. kad J. R. jam, kain nors, 
pagelbės sugrįžti į Kanadą. Vis
kas vėl aprimo. Rašo laišką vėl į 
Winnipegą ir klausia, kodėl J. R. 
neatėjo. Esą aš sutartoje vieto
je išstovėjau diena iš dienos virš 
dviejų savaičių, o mano Juozo 
kaip nėra, taip nėra. Žinau, kad 
Juozas Vilniuje tikrai buvo.

Po J. Radzevičiaus pranešimo

Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

INDĖLIAI APDRAUSTI AUGŠTOS PALŪKANOS.
Darbo valandos:

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

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

JEI SIUNČIATE MEDŽIAGŲ
giminėms į tėvynę, prašome atsilankyti į

DAVIDSON ECONOMY CENTRE
Čia gausite urino kainomis geriausių angliškų medžiagų.

231 QUEEN ŠT. W. (arti University Ave.) Telet EM. 8-6576

pasirinkimas. Prieinamos kainos.

munistines šventes jis mėgdavo 
; ir komunistinę vėliavą kur krū
muose iškelti arba kur prie sie
nos prilipdyti skudurą su užra
šu: “Visu šalių proletarai vieny
kitės”. Vienu žodžiu, jam į rusų 

t okupuotą Lietuvą grįžti pavo
jaus nebuvo. Kofriunistinė spau- 

; da taip gražiai rašė, o vienas ki
tas “išrinktasis” sugrįžęs, dar 
puikiau pagražino. Spaudoje ra
šė panašiai, kaip dabar rašo iš apie savo įspūdžius Lietuvoje, 
okup. Lietuvos grįžęs J. Lesevi-. Tadas Juška radęs progą užklau- 
čius Liaudies Balse. Žmogus su-' sė J. Radzevičiaus kodėl, esą, ne
skundė. Išsirūpino iš rusų kon
sulato dokumentus ir pasiruošė 
išvykti, nors iki paskutinės va
landos abejojo. Dažnai klausinė
davo naujai atvykusiųjų, kurie 
žinoma, žiauriai dalyką nušvies
davo. Tačiau jis daug į tai ne
kreipė dėmesio. Kaip komunis
tai meluodavo, ir jis pagalvojo: 
“Visa tai propaganda”.

Leonas Juška, prisiprkęs bran
gių kailių, puikios medžiagos, kos 
tiumų ,o taip pat pasiėmęs ne
mažą sumą dolerių, išvyko į sa
vo gimtąjį kraštą, nors ir rusų 
okupuotą. Tiesa, pilnai nebūda
mas tikras, Kanadoje visdėlto 
paliko keletą tūkstančių dolerių 
banke. Išvyko. Draugai laukė 
laišku. Pirmiausiai, žinoma, laiš
ką atsiuntė broliui T. Juškai su 
seseria, kurie gyveno Winnipe
ge. Jis rašė, kad tėviškė beveik 
nepažįstama. Žemės palikta tiek, 
kiek galima apdirbti su lopeta, 
šiaip viskas sulyginta su žemė-

nuvykai pas mano brolį? Juk bu
vote susitarę, kur Vilniuje susi
tikti. Radzevičius patraukė pe
čiais ir galiausiai pasakė, kad jei 
būtų kur atėjęs į salę, gal ir bū
tų buvusi proga susitikti. Matyt, 
kad J. R. jautėsi belaisvis. Ne ten 
ėjo, kur norėjo, bet ten, kur rei
kėjo.

Taigi, p. J. Radzevičiau, nuvy
kęs į Lietuvą, net savo vargstan
čių draugų neatlankei su kuriais 
vos prieš kelius metus kartu gy
venai Winnipege ir kartu pri
klausei komunistinei Sūnų ir 
Dukterų Draugijai.. Juk buvote 
vienminčiai. Vilniuje ir vieta 
buvo nurodyta, kur susitikti, o 
Tamsta ten. pat buvęs neradai 
progos jį susitikti. Jis būtų ge
riausiai papasakojęs, kaip dabar 
žmonės prie komunistų gyvena, 
o Tamsta.būtum daug gražesnį 
pranešimą savo winnipegiečiams,
galėjęs padaryti. Tamsta tran-į 
keis po rusiškus dvarus, vaišina- r

Lietuviškas 
suknelių salionas 

_ (thfvykk)

Vestuvinės, bdinės ir kitos suknelės 
pogol užsokymę. Priimome ir potoisy- 
mus. ' v

MADAME ANELE 
DESIGNER 

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

SavMA* ANELt HEKIENt
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i į Toronto apylinkės taryba

sudarytą pasiūlytų kandidatų 
sąrašą.

1. Aušrotas Vytautas, 34 metų, 
tarnautojas.

2. Ažubalis Petras, 39, kunigas.
3. Balsys Juozas, 34, TV techn.
4. Banelis Algis, 26, architekt.
5. Barius Placidas, 38, kunigas.
6. Bubelis Bugenius, 33, inž.
7. Cicėnas Jeronimas, 48, gele

žinkelietis.
8. Dabkus Stasys, 40, tarnaut.
9. Dargis Klemensas, 59, dan

tų technikas.
10. Dvilaitis Juozas, 39, miški

ninkas.
11. Gaputis Kazys, 41, inžinier.
12. Gustainis Juozas, 35, ekono

mistas.
13. Gvildys Pranas, 28, inžin.
14. Karasevičius Vaitiekus, 45, 

tarnautojas.
15. Keršienė Danutė, 36, tarnau

toja.
16. Kosticenas Leonas, 44, kun.
17. Krikščiūnas Vytautas2 34, 

mokytojas.
18. Kuolas Aloizas, 41, tarnaut.
19. Kvedaras Pranas, 41, che

mikas.
20. Lelis Petras, 51, inžinierius.
21. Meiliūnas Mečislovas, 49, 

inžinierius.
22. Miliauskas Edmundas, 46, 

mokytojas.
23. Novagrodskis Jonas, 55, tar

nautojas.
24. Pacevičius Stasys, 45, med. 

gydytojas. z '
25. Paršeliūnas Jonas, 44, dipl. 

agronomas.
26. Petraitis Viktoras, 41, admi

nistratorius.
27. Petrauskas Jonas, 34, sandė

lininkas.
28. Petrulytė Birutė, 24, stud.
29. Pocius Vladas, 42, verlinink.

30. Prapuolenytė Stasė, 39, sekr.
31. Pundžius Alfonsas, 55, kon- 

traktorius.
32. Ramanauskas Sigitas, 29, 

studentas.
33. Razgaitis Pranas, 37, inžin.
34. Rudaitis Leonas, 33 jnašinist.
35. Rukša Stasys, 34, braižyt.
36. Saplys Bronius, 35, amati

ninkas.
37. Senkus Juozas, 46, žumalist.
38. Skrinskas Vytautas, 43, dipl. 

teisininkas.
39. Stanaitis Juozas, 55, tarnaut.
40. Statulevičius Aleksandras,

46, ekonomistas.
41. Strazdas Jurgis, 51, statybi

ninkas.
42.Supronas Antanas, 37, tar

nautojas.
43. Šalkauskas Stasys, 55, inž.
44. Šernas Petras, 60, ekonomist.
45. Šipelis Juozas, 57, teisinink.
46. Švėgžda Juozas, 48, tarnaut.
47. Tamošauskas Liudas, 51, 

dipl. teisininkas.
48. Vaidotas Vaclovas, 67, namų 

savininkas.
49. Valius Telesforas, 43, meni

ninkas.
50. Vasiliauskas Vacys, 40, ne- 

kiln. turto kontoros savinin
kas.

Pagal KLB Rinkimų taisyklių 
25 str. skundus dėl kandidatų są
rašo gali paduoti kiekvienas pil
nateisis lietuvis KLB Garbės 
Teismui betarpiai arba per Rin
kimų Komisiją per 7 dienas, po 
šio kandidatų sąrašo paskelbimo. 
Paskutinis terminas skundams 
paduoti yra š.m. sausio 15 diena.

Rinkimų komisijos būstinė yra 
41 Hewitt Ave., Toronto. Telefo
nas LE. 5-1961.

Toronto, 1958 metų 
sausio mėn. 2 d.

KLB Toronto Apylinkės Tarybos 
Rinkimų Komisija.

Pirmininkas: V. Užupis.
Sekretorius: F. Senkus.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Toronto Lietuvių Vyrų Kvartetas, kuris šį šeštadienį pasirodys su visiškai nauja programa “TŽ” 
spaudos baliuje. Iš kairės į dešinę: Justinas Zubrickas, Alfredas Brazys, kvarteto vadovas Vaclo
vas Verikaitis, Antanas Žiobakas ir Herbertas Ražaitis.

GERAI, KAD SULAUKSIM ŠEŠTADIENIO!
Balius (itališkai Balio, pran

cūziškai Bal) — puošnusis šokių 
vakaras. Jau nuo XIV amžiaus 
romantiškose šalyse baliumi bu
vo vadinamas bendras žaidimas 
su dainomis ir šokiais, ilgainiui 
įgijęs daugiau puošnumo ir ce
remoningumo. Ypač baliai pa
plito Prancūzijos karalių ir jų 
rūmininkų dvaruose. Taip rašo 
lietuviškoji enciklopedija^

O štai ir Toronte šį šeštadienį, 
sausio 11 d. “Tėviškės Žiburių” 
leidėjai ruošia puikų SPAUDOS 
BALIŲ. Tegu čia neturėsime ži- 
randėliais papuoštų salių, į ilgas 
suknias įvilktų, dirbtinais plau
kais ir suvaržytų ponių, bei plo-

— Kam gyvename Kanadoje?
— Kad atvyktame į “Tėviškės 

Žiburių” spaudos balių!

nomis kojomis ponaičių, bet 
nuotaika tikrai bus neblogesnė 
kaip būdavo kunigaikščių rū
muose.

O kuo prastesni už žirendėlius 
siūbuojantys balionai? Jų tarpe 
bus dešimtukas tų, kuriais lei
džiasi nuo mėnulio sputnikas! 
Stalus puoš gėlės atvežtos “sput- 
niko” iš tolimų krašto vietovių. 
(Kiek pamenu, rodos, tada dar 
“sputniko” nė nebuvo!). Į anuos 
balius sueidavo tik išrinktieji.

grodavo? Sarabandas, govatas, 
mozurkas, polonezus. Tai būda
vo ne šokis, bet formalus lanks
tymasis prieš suvaržytą damą. 
Šiame baliuje galima bus šokti 
ko tik širdis pageidauja — rum
bą, tango, džiterbaką ir kitus aud 
ringuosius šokius, grojant mo
derniausios sudėties orkestrui.

Ir bufetas čia nepamainomas. 
Gėrimai — atsigaivinti ir pasi
stiprinti bei nuotaikai pakelti. O 
priedo dešrelės su kopūstais — 
klasiškas Vaitiekaus gaminys.

Bet svarbiausia, didikų dva
ruose tada nedainuodavo Toron
to Vyrų Kvartetas (kaip tai ga
lėjo būti?). O be jų tai koks gi 
būtų balius? Kiekvieno širdis at-

LIETUVIŠKI APMASTYMAI
“Smulkiosios buržuazijos 
beidėjiškumas”
Patogiai įsitaisę, “moką nie

kinti mažus, prieš didžiūnus len
kių kaktą”, LTSR “valdančios 
klasės” agitatoriai neseniai nusi
šaipė iš išeivijos “protinio su
stingimo”, “beprinciškumo”, “be 
idėjiškumo, kuris neišvengiamas 
kapitalistinėj sistemoj”.

Šitie draugai agitatoriai tiek 
“Tiesoj!^ tiek •kitoj savo agitaci
nė], propagandinėj literatūroj iš 
“principo” nemato nieko gera iš
eivijoj. Sunkiausiomis sąlygomis 
išeivių kūrėjų pastangos dailėj, 
architektūroj, literatūroj ir žur
nalistikoj, stengiantis iš paskuti
niųjų užpildyti .sovietų lietuvių 
kultūroj daromą spragą, jiems 
niekis. Jei ne niekis, tai jokiu 
būdu neskelbiamas ir neapkal
bamas, ten, kur gali išgirsti Mas
kvos gauleiteriai. Šie, paskutiniu 
metu lyg ir užsimaskavę, vistiek 
atydžiai seka ir tuos pačius LT 
SR “tautinius komunistus”. Mas
kva niekad nesutiks įsileisti ti- 
toizmo ar gomulkizmo į “savą
sias” respublikas. Po “baisaus 
civilinio karo”, kaip pats Pelec- 
kis prisipažino, rusai žino, kad 
lietuviai ilgai nelauktų išsprukti 
iš visažinančios Maskvos klikos 
replių.

Didžiuodamiesi savo komunis
tiniu “principingumu” šie agita
toriai imasi dažnai negražių prie
monių teršti lietuviškai praei
čiai. Neseniai jie Tiesoj, net su 
nuotraukomis, rodė kažkada su 
keturiais vaikais nusižudžiusią 
motiną, išvesdami, jog tai buvusi 
“buržuazinės Lietuvos skurdo 
auka”. Žinoma, šitie “Tiesos” 
biurokratai nesidomi — parodyti 
jų “principines” aukas Pravie
niškėse^ Telšiuose, deportacijų 
traukiniuose, Sibiro klaikynėse. 
Juo labiau jie nedrįstų prisimin
ti baisiojo badmečio Ukrainoj ar 
porevoliucinio laiko Maskvoj 
nuotraukų.

“Pirmyn į kovą, 
jau priešas eina.. •”
Per 60 ribą peršokę keli lietu

viai veikėjai, “Kariuomenės šven 
tės” ir kitų įvykių proga tiek “T 
Ž”, tiek ir “NL” “optimistiškai” 
tebesivylė ir tebesidižaugė vi
suotino globalinio karo galimy
be, matyt, tikėdami kad karas, 
sunaikindamas pasaulį, sugrą
žins laisvę Lietuvai, kuriai, ir 
jiems, matyt, per stebuklą ne
nukris nei plaukas. Kiti, vėl, 
nors ir nebūdami taip “narsūs”, 
piktinosi kaikurių priminimu, 
jog Maskva, balta ar raudona, 
visad pasiliks Lietuvos pašonėj. 
Joks karas, joks sunaikinimas 
nepakeis šio labai realaus ir kie
to fakto.

O tiems, kurie supranta karą 
praėjusių šimtmečių terminais, 
pateikiam “labai slapto raporto” 
prezidentui Vašingtone apybrai
žas. Taip vadinamas Gaither ko
mitetas konstatavo, jog karo at
veju jokia apsauga nuo priešo 
nėra įmanoma. Komitetas reko
mendavo nedelsiant pradėti sta
tyti urvus pasislėpti nuo atomų, 
rakietų ir dujų. Jų kaina būsian

ti apie 30 miliardų dolerių. Ko
mitetas sakės taip ir nepajėgęs 
išspręsti kaip šie, “urviniai žmo
nės”, turėtų būti aprūpinti mais
tu ir vandeniu. Paprasčiausia 
atominė bomba mat užnuodys 
visus vandentiekio rezervuarus, 
o jos “krituliai”, lauke augantį 
maistą. Komitetas taipgi nepajė
gė prezidentui paaiškinti, ką rei
kėtų daryti puolimui praėjus. 
Sunaikinus susisiekimo ir susi
žinojimo priemones augštai ci
vilizuotai šaliai ateitis būtų itin 
tamsi. Komitetas savo “slapto 
raporto” gale nurodė, jog jie 
nesą tikri ar tuo atveju, jei prie
šas trenktų visais hydroatomi- 
niais ir biologiniais ginklais ir 
urvai daug bepagelbėtų. Gaither 
Komitetas prezidentui dėlto re
komendavo visiškai atmesti ato
minio karo galimybę. Ponai ka
rininkai, patarkit, ką daryti?

Bet mūsų žilagalviai šaukia: 
“Pirmyn į kovą, Jau priešas ei
na”. .. Net ir baisus civilinis ka
ras Lietuvoj (1945-51), kurio 
demokratiniai sąjungininkai, 
tiek sieloj ęsi vieno rusiško kud- 
liaus likimu, niekad nevadino 
net “krūminiu karu”, šitų sun
kiai mirštančių mūsų išlaisvin
tojų taip nieko ir nepamokino

Dostojevskio
“lietuviškumas”
Mūsiškiai išeiviai — pabėgė 

liai kartais bando savintis 
“tremties” patentą. Tikrumoje, 
daugiau kaip prieš 100 metų nuo 
tų pačių rusų laisva j in pasaulin 
pirmą kartą pasitraukė nema- 
ęesnis procentas kaip dabar lie- 
tuviškai-lenkiškos šviesuomenės 
ir paprastų žmonių. Pavardės 
kaip John Gielgud, Jack Barzun, 
Puhan, etc. tėra vieninteliai 
anos išeivijos daug pasaką liu
dininkai. Ir anieji kažkada stei
gė savo “bendruomenes”, “kultū
rinius klubus”, net egzilinius 
universitetus (viename jų dėstė 
Adomas Mickevičius). Negalėji
mas atstatyti ryšį su kraštu juos 
galiausiai vistik įliejo į svetim
taučių masę. Ir tų laikų pabėgė
liai bei tremtiniai, gal net geriau 
nei dabar, buvo žinomi to meto 
šviesuomenei. Kaip ir dabar*, pa
vergtųjų tautų problemos buvo, 
kad ir nenoriai, tada prisimena
mos didžiųjų dvaruos ir užusta
lėse.

Tokios mintys kyla pavarčius 
aršaus lenko S. Tokarzewski, 
“Siedem lat katorgi”, Pamietni- 
ki 1846-1857 (Varšava, 1918) 
knygelę. Štai, kažkurios ištrau
kos: “... Dostojevskio neapykan
ta lenkams buvo juo skaudesnė, 
lenkišką kilmę. Jis nuolat karto
jo tuoj pat pakeisiąs savo krau- 
iš jo pavardės ir elgesio spėjant 
ją, jei tik kas įrodytų jame esant 
lenkiškos įtakos. Kaip skaudu — 
piktinasi Tokarzewski — buvo 
klausyti šio rusų konspirato- 
riaus. žmogaus nuteisto kator- 
gon, buktai už laisvės ir pažan
gos propagavimą, kai jis kacete 
viešai šaukė, jog niekad nenu- 
rimsiąs iki visos tautos atsira- 
siančios Rusijos kontrolėj. Dos
tojevskį niekad nesutiko pripa-'

žinti jog Ukraina, Voluinė, Lie
tuva ir pagaliau net visa Lenki
ja, Rusijos užgrobtos, turi teisę 
į savitą nepriklausomą gyveni
mą, kad į jas Rusija neturi jo
kios teisės; pagal Dostojevskio 
Išvedžiojimus dieviškoji teisin
gumo ranka šias šalis ir provin
cijas pajungė po Rusijos caro 
skeptru, žinodama, jog likusios 
paskirai, jos ir toliau būtų liku
sioj beraščių, barbąrų ir vergų 
šalimis...”

Pabaltijo provincijos — cituo
ja toliau rašytoją Dostojevskį 
lenkas veikėjas — lygiai taip 
priklauso tikrajai Rusijai, kaip 
šiai priklauso Sibiras ir Kauka
zas. Klausydami šių Dostojevs
kio išvedžiojimų mes lenkai lai
kydavome tai kliedėjimu. Bet 
Dostojevskis tai kartodavo su 
neslepiamu pasitenkinimu... Pa
saulyje, mat, tesanti viena tauta 
su aiškia misija — rusai. Pran
cūzus dar būtų galima laikyti 
normaliais žmonėmis, bet anglai, 
vokiečiai, ispanai — tesą papras
čiausios žmogaus karikatūros. 
Argi jie galį- lygintis su rusais, 
kad ir savo literatūra? — vis 
klausdavęs Dostojevskis įsiutu
sių lenkų katorgininkų, su juo 
kartu kalėjusių tolimo Sibiro 
stovykloj.

Waclaw Lednicki, žymus len
kų profesorius pritaria vilniečio 
S. Mackiewicz knygos išvedžio
jimams, jog Dostojevskį nebuvęs 
lenkiškos - lietuviškos kilmės. 
Lednicki Londone knygoj “Rus
sia, Poland and the West”, 1953, 
tokį Henry Troyat tvirtinimą, 
jog didysis rusų rašytojas iš tik
ro buvęs gudų-lietuvių kilmės 
vadina absurdu.

Sveikintina iniciatyva
Janina Narutavičienė, spaudos 

bendradarbė ir visuomenės vei
kėja, neseniai iš Kolumbijos at
vykusi Čikagon, atidavė vieti
niam platinimui Kolumbijoj dr. 
Ivan Bedout išleistą lietuviškų 
pasakų motyvais parašytą legen
dą “Gintarėlė”. Ispaniškai jos 
vardas “Ambarita”, cuento de 
Hadas. Knygelė Vlados Stanči- 
kaitės iliustruota. Pasaka prime
na Jūratę ir Kąstytį, bet argi 
svetimtaučiams ir vaikams tas 
taip svarbu? Skaitosi gan leng
vai. Ponia Narutavičienė — J. 
Narūne pradėjo betgi gerą barą: 
svetimtaučiams teikti lietuviš
kąjį folklorą. Ji atrodo galvoja 
kitaip, nei vienas mūsų kompo
zitorius, sukūręs reikšmingą 
operą lietuviškais pasakų moty
vais. Jis užsispyrė jos neduoti 
statyti ar nors pamatyti susido
mėjusiems amerikiečių TV ope
rų režisoriams. Gaila, kad lietu
viškos kultūros propagavimu ne
užsiima nei mūsų kultūriniai 
veiksniai.

Otava. — Spalio gale Kanados 
karių skaičius pasiekė 119.143 — 
laivyne 19.558, armijoje 47.610, 
aviacijoje 51.975. Karo mokyk
lose yra 2.727 kadetai.

Otava. — Kanada sutiko par
duoti V. Vokietijai 500 tonų ura
no skirto naudoti taikos meto 
energijos gamybai.

Kirminas suėdė komunizmo širdį

Paprasto kraujo žmonės, neturė
jo progos pasisiūbuoti švelnios 
muzikos garsuose. Į šį balių kvie
čiamas kiekvienas, kuris dar jau
čiasi jaunas ir pajėgus pasikelti 
nuo stalo šokiui. Jau nepajėgian
tieji galės stebėti kitus linksmi
nantis, ir papildyti savo širdis 
gražiais jaunystės prisiminimais.

Anuose baliuose nebūdavo nei 
dabartinės sudėties orkestrų. 
Trompetės, saksofonai jau nau
jesnių laikų išradimas, įjungtas 
į orkestrinį sąstatą. Ką anuomet

sigaus išgirdus kvartetą dainuo
jant;

Prisimenam tai buvo
Kaune Žaliam kalne —
Palangėj grojo smuikas
Ir ašaros veide...
Mes daug ką praradom- ir daug 

ko netekom. Bet jei dar sulau
kėm šio šeštadienio, nebegalim 
skųstis dėl nieko. Kas ateis, vi
sus skaudulius ir liūdesį vėjais 
paleis... Sako, ir amžinos jau
nystės paslaptis ten bus at
skleista ... R.

NEŪUKRAŠTIŠKAS LAIKRAŠTIS
Iš Lietuvoje leidžiamų laikraš

čių Vakarus pasiekia ar tik ne
daugiausia Vilniaus “Tiesos” eg
zempliorių. Bet ir kituose mies
tuose yra leidžiama daugiau vie
tinės reikšmės laikraščių, kurių 
bene įdomiausias būtu “Kauno 
tiesa”.

Tas laikraštis, toli gražu, nei 
išvaizda, nei dydžiu, nei, paga
liau ,turiniu, neprilygsta vilniš
kei “Tiesai”. Ir nors sovietinėje 
santvarkoje visi jų laikraščiai 
yra oficiozai, pagal Maskvos 
“Pravdos” liniją, provincijų laik
raščiai turi bent kiek kitokį vei
dą ir kaikurių skirtumų. “Kau
no tiesos” redaktoriumi pasirašo 
V. Norvaiša, adresas pateikia
mas Gedimino g. 31, spausdina
mas K. Požėlos spaustuvėj 24.500 
egzempliorių.

Koks to laikraščio turinys? 
Pirmajame puslapy dedamas ve
damasis, dažniausiai liečiąs “ūki
nius” grynai savojo miesto rei
kalus, žinoma, neapsieinant ir be 
politinio momento. Viename jų 
šaukiama “Už pavyzdingą mies
to švarą”, kitame apie “Sportinę 
veiklą įmonėse”, trečiame kalba
ma tema “Agitacija ir gyveni
mas”. na ir t.t. Kituose puslapiuo 
se rasi žinių apie gamybą, parti
nius reikalus, redakcijos paštą, 
kuriame skaitytojai kelia įvai
rius savo pageidavimus ir pasta
bas vienais ar kitais tvarkytinais 
reikalais. Maskvoje vykusio pa
sauk jaunimo festivalio metu bu
vo dedama nuotraukų, Tasso pa
teiktų aprašymų. Priešpaskuti
niame, penktame puslapy, šiek 
tiek užsienio žinių. O paskutinia
me puslapy duota vietos spor
tui, kelioms reklamoms, ištuokų 
skelbimams, užuojautoms ir Kau 
no kronikai. Toji kronika visiš
kai kitos rūšies, kaip kad yra 
įprasta šiaip jau dienraščiuose. 
Veltui ieškosi nelaimingų įvy
kių aprašymų ar šiaip trumpų 
aktualių dienos nutikimų, tuo la
biau, kad toji kronika nespaus
dinama kiekvieną dieną. Vėl, ki
tuose numeriuose buvo spausdi
nami įspūdžiai iš kelionių sovie
tų turistiniu laivu “Gruzija”. Au
torius — miesto liaudies švieti
mo skyriaus inspektorius Pr. Juo 
zapavičius. Pagirtinas laikraščio 
skyrelis “Pertuvė”, kurio vinje
tėje matoma ranka su bizūnu, 
nuo kurio bėga moters ir vyro si
luetai. Toje “Pertuvėje” links
mesne forma perti gauna įvairūs 
neigiami atsitikimai, asmenys, 
kurių ir vardai bei adresai čia 
pat pateikiami. Va, ir V. Venc
kutės sukurtos eilutės išspaus
dintos tame skyrelyje, vardu

“Spekuliantas” — Gimtas mies
tas kas metai gražėja / puošia jį 
darbo rankos pūslėtos. / Bet pa
klauski, kuo jie prisidėjo / prie 
gyvenimo mūsų saulėto? / Tie, 
kur ištisą dieną prie durų / par
duotuvėje ar gatvėje sukas, / iš 
po skverno, lyg vagys, tau siūlo 
/ medžiagų įvairiausių, batukų.., 
/ mes jau atvedėm pusę pasau
lio 7 į teisingą ir gražų gyveni
mą, / tad nejaugi šios išgamų 
saujos / sutvarkyti visai neįma
noma?

Žinoma, visa dar laimė, kad 
bent likusioje pasaulio pusėje 
dar nereikia iš po skverno siūly
ti tu “medžiagų įvairiausių, ba
tukų. ..”

Dar vienas perliukas iš “Per- 
tuvės” patarimų: “... Parariamą
sias varžybas po kiauru sporto 
halės stogu, lietui lyjant, pata
riu organizuoti tarp miesto spor
to komiteto ir Kūno kultūros in
stituto vadovų. Gal lietaus dušas 
praplaus jų akis ir privers bent 
pro halės stogo skyles pastebėti 
savo neūkiškumą”. Tikriausiai 
čia kalbama apie didžiąją sporto 
halę, kurioje 1939 m. vyko Eu
ropos krepšinio pirmenybės. Ne
nuostabu tad, kad per 18 metų 
galėjo stoge ir skylės atsirasti...

Buvo įdomu matyti eilę nuo
traukų iš a.a. A. Vienuolio - Žu
kausko laidotuvių ir skaityti 
smulkų aprašymą. Vienoje nuo
traukoje mergaičių kolona, prie
ky karsto, neša gyvų gėlių puokš 
tęs, karstas nešamas vyrų ant 
pečių, kitame vaizde, karstas prie 
kapo duobės, žodį sako J. Palec
kis (vaje, kaip pasikeitęs, pažįs
tamiems tikrai nebūtų lengva at
pažinti), trečioje nuotraukoje 
Kauno Muzikinio dramos teatro 
aktoriai uždeda vainiką ant ra
šytojo karsto.

Peržvelgus keletą “Kauno tie
sos” numerių kažkaip gauni įspū
dį, kad tai esama laikraščio, ku
riam labai daug ko stinga iki to, 
ką mes Vakaruose suprantame 
dienraščiu. Žinoma, tame nėra 
jokios redaktorių kaltės, nes so- 
vietijoje visi be išimties laik
raščiai yra visiškai skirtingai 
tvarkomi nuo likusiojo pasaulio 
periodinės spaudos. Įprasto šab
lono peržengti juk tikrai neiš
drįs, kad ir labiausiai patriotinio 
nusistatymo redaktorius šiandie
ninėje Lietuvoje.

Al. Gimantas.

Varšuva. — Čia yra paruoštas 
projektas atstatyti karo metu 
sugriautą karališkąją pilį, kuri 
būsianti paskirta istorijos bei li
teratūros muziejui.

Žinoma anglė rašytoja, Barba
ra Ward, savaitiniame “New 
York Times Magazine” deda il
goką straipsnį, kurio mintys čia 
labai suglaustai ir sutrumpintai 
atpasakojamos:

Iš Maskvos žiūrint, santvarka, 
kuri iškėlė į dausas du sputniku 
— puiki. Tat suprantama, kodėl 
Chruščiovas, bolševikų revoliu
cijos sukaktį minėdamas, savo 
bendrakeleivių žemėje (paverg
tų su juo eiti) ir klausė: “Kam 
jums reikia skirtingų kelių į so
cializmą?”

Bet rytų europiečio akims trys 
dalykai,kuriuos Chruščiovas taip 
brangino ir sputnikais atsirem
damas į augštį kėlė (valstybinis 
gyvenimo planavimas, komunis
tų partijos politinės galios mo
nopolis ir marksizmo ideologija) 
kaip tik privertė pareikalauti, 
net su ginklu rankose, skirtingų 
gyvenimo kelių. Pavyzdžiui, juk 
tai maskvinis valstybinis ekono
minio gyvenimo planavimas iš
ardė ūkio gyvenimą Rytų Euro
poje 1956 m. Dešimtį metų pagal 
planą prakaite plūkdami rytų 
europiečiai pajuto/ kad jie blo
giau gyvena negu 1939 m. Len
kas poetas Wąžyk gerai pasakė: 
“Atsiimkite nuo mano kūno dog
mų dryžius ir duokite paprastą 
ološčių”.

Jugoslavų Tito jau kiek pir
miau išlaisvino ūkininkus iš kol
ūkių baudžiavos. Progą pasiga
vę, pavyzdį tuojau pasekė lenkai. 
Vengrų sukilimas sudavė mirti
ną smūgį kolektyvizacijai ir Ka
daras dar nedrįsta vėl užkarti 
grūdų konfiskavimo. Tokiu bū
du, dideli “bendrakeleiviškos” 
Rytų Europos plotai jau nebetu
ri sukolektyvinto žemės ūkio.

Panašūs dalykai dedasi ir pra
monės kontrolės bei gamybos 
našumo klausimu. Tito sudarė 
darbininkų tarybas su šiokiu to
kiu balsu pramonėje. Kadaras 
apslopino sukilimo metu urmu 
susidariusias darbininkų tarybas 
(rusai, tankais jas slopindami, 
kažin ar prisiminė Lenino šūkį: 
“Visa valdžia taryboms”?), bet 
vargsta galvosūkiu suderinti 
smaugimą su darbininkų troški
mu turėti balsą. Lenkijoj taip 
pat siekiama suteikti reikalau
jantiems darbininkams pramo
nėje balso išvengiant eilės strei
kų, kurie kiltų, jei darbininkai 
pilną balsą gautų. Šalia to, Len
kijoj (ir Vengrijoj) leista smul
ki privati prekyba ir amatai.

Šitokie dalykai ne be atgarsio 
Sovietų Sąjungoje, kur sputni- 
kai ir raketos yra bendrakelei
viai amžinų skurdžių lūšnų ir 
kelių, kur nepamatysi automobi- 

l lio. Pavergtų kraštų milžti jau 
nebegalima, nes reikia net eko
nominės pagalbos teikti. Penkių 
metų planas todėl pailgintas sep
tyniems. Chruščiovo pramonės 
perorganizavimo planas, be abe
jojimo, vienu tikslų turi padaryti 
labiau lankstų gremėzdiškąjį 
“valstybinį gyvenimo planavi
mą”. Ūkininkai bent tiek laimė
jo, kad prižadėta neliesti jų pri
vatinių sklypelių derliaus.

Komunizmo santvarkai idealas 
jau ne revoliucinis darbininkas, 
bet privilegijomis apsagstytas 
biurokratas, partijos narys. Su
kilimai pavergtuose kraštuose 
puikiai įrodė, kad santvarkos 
ramstis ne darbininkai, bet biu
rokratai “aparatčikai”. Net Če
koslovakijoje partijoj iš šimto 
narių tik du jaunesni negu 26 
metai. Tegul tik letena būtų nu
imta, Rytų Europoje tuojau pri- 
dygtų visa eilė liaudies partijų, 
kaip įrodė Vengrijos įvykiai. Tik 
rusų įsikišimo grėsmė palaiko 
komunistų partijos vyravimą 
Lenkijoje. Pačioje Sovietų Są
jungoje senųjų partijų gal net li
kučių nėra, tačiau būdinga, kad 
daug dėmesio patraukusi Dudin- 
cevo apysaka “Ne vien duona” 
vaizduoja eilinio, nuoširdaus kū
rybinio ruso piliečio kovą prieš 
intrigas, ambicijas ir nesumanu- 
mą įdiržėjusios biurokratijos.

Gali būti, rytų europietis ne
nori grįžti prie senų santvarkų, 
su jų luomų nelygybe ir kapita
listinėmis skriaudomis. Tačiau, 
jis jau pasiklausė, kas gi kaltas 
dėl jo pilko ir skurdaus gyveni
mo? Jis jau nužvelgė, kad čia ne 
vien stalinizmas kaltas, bet pa
grindinis marksizmo nuostatas: 
kad pramonė turi būti valstybės 
nuosavybėje ir kontrolėje.

Chruščiovo linksmas tikėjimas, 
kad jo komunistinė santvarka 
sugriūsianti tik kada “vėžiai 
švilps”, šių pilietinių abejonių 
nubraukti nebegali. Sukilimai ir 
bruzdėjimai išryškino keletą nuo

taikų raudonųjų santvarkos vi
suomenėse. Viena, tai nuobodu
lys, bodėjimasis, ką prof. Berlin 
vadina “suakmenėjusiu dantų 
barškinimu” — papūgišku dia
lektinio materializmo kartojimu 
ir oficialės filosofijos melu. Su
kilę vengrų studentai tuojau pa
reikalavo sutrumpinti' marksiz
mo “studijas”. To paties parei
kalavo ir subruzdę studentai Ry
tų Vokietijoje, kai areštuotas jų 
mėgiamas profesorius Harich, 
skelbęs grįžimą prie tikro “mark 
sistiniai - leninistinio” socializ
mo, kurį Stalinas sudarkęs. Tik
ras socializmas, sako, galįs pui
kiai suderinti Vakarų politinį li
beralizmą su iš Rytų ateinančiu 
ekonominiu kolektyvizmu. Ta
čiau, kažin ar prof. Harich, ir 
Gomulka, ir Tito, na, ir pats1 N. 
Chruščiovas savo bendrakelei
vius beįtikins, kad jei komuniz
mas priespauda, tai tik staliniz
mas kaltas. ‘ • *

Įdomu, kad kyla ir bruzda 
jautriausi visuomenės sluogs- 
niai: studentai, inteligentai^ me
nininkai, rašytojai. Įdomi ir jų 
sukilimo priežastis — nusivyli
mas oficialėmis komunizmo dog
momis. Jie komunizmą pasvėrė 
ir rado jį be svorio, pilną melo. 
“Be luomų” ir “visų lygybės” 
santvarka praktikoje žvėriška, 
kur stiprus be pasigailėjimo ėda 
silpną^ o plika neapykanta dangs
tosi ideologijos kauke. Ta san
tvarka laikosi grynu teroru.

Komunizmo patrauklumui by
rant, Vakarai gali ir džiaugtis, ir 
susirūpinti. Džiaugtis, kad rau
donos santvarkos vergai siekia 
žmoniškesnio gyvenimo. Ne Va
karų vadai susirūpinę savo san
tvarkų sveikata, bet Rytų komi
sarai. Tačiau, kada praėjusią va
sarą Sovietų žinovai posėdžiavo 
Oksfordo universiteto salėje Ang 
Ii jo j jų nuomonių bendroji išva
da tebuvo, kad “totalitarinis re
žimas labai lėtu žingsniu pavirs 
švelnesniu autokratiniu režimu”, 
kur, prof. Fainsod žodžiais “bus 
ribotai apsaugota asmens ir gru
pių teisės”, ir veiks “šioks toks 
suderinimas daugialypių energi
jų, kurios Sovietų visuomenę 
kilnoja”.

Buvo, tačiau, ir tokių, kurie 
sakė, kad visos permainos tik pa- 
viršio taktikos dalykai, ir nepa
keis pagrindinės priespaudos. 
Šiaip ar taip niekas žinovų neti
kėjo, kad vien Vakarų spaudimu' 
Rusija bus priversta-atlyžti kont-- 
rolę pavergtųjų ir bruzdančių 
kraštų. Sakyta, kad Vakarų įsi
kišimas kontrolę tik sukietintų. 
Jei tai tiesa, Vakarams privalu 
elgtis dideliu apdairumu ir vaiz
duote. Reiktų visais taikos bū
dais skatinti pajėgas, kurios kei
čia santvarką: prekyba, pasko
loms “tautinio komunizmo”,krąš 
tams, studentų, mokslo vyrų^r 
žinovų apsikeitimais - apsilanky
mais, progoms studijuoti Vaka
ruose — viską reiktų sumania^ 
išnaudoti. Reiktų ir nuolat paža-‘ 
boti kariškus mostus ir leisti evo^ 
liucijai daryti savo. Jei reikalin
ga tai net nuolatos vesti ilgas, 
nuobodžias derybas, nes 1956 m. 
įvykiai įrodė, kad karingo tram
dymo Vidurio Europa neša per-' 
galę ne komunizmui, bet laisvei.

Aišku, toks ilgas, be sensacijų, 
kantrus diplomatinis kelias ne
lengvas ir demokratijoms neper- 
širdingiausiai priimtinas. Pilie
čiai - balsuotojai juk nori greitų 
vaisių ir pilnų skubių išsprendi
mų. Tačiau, įvykiai įrodė, kad 
pergalė jau ne komunizmo pusė
je. Ateities banga ne komuniz
mas. Vyt Sirvydas.

Vašingtonas. — JAV visuoti
nis gyventojų surašymas įvyks 
1960 m. Šio surašinėjimo klausi
mų kortelėje nebus klausimo 
apie religiją. Esą, tas labai ap
sunkina darbą, matyt, dėl kon
fesijų bei sektų daugumo.

Niujorkas. — Šio miesto milži
no gyventojų skaičius jau ma
žėja — jie keliasi į priemiesčius. 
Tačiau negrų skaičius miesto 
centre auga. 1950 m. jų buvo 
752.000, o šiemet yra 1.063.000,

ZUBRUVKA
Importuota tikro vaistažolė* 

Pokelio kaina $1.00. 

TREJANKA
Sudaryta H 27 vaistažolių. 

Pokelio kaina $1.00.
Visokios kitos vaistažolės.

Pokelio kaina $1.00.
Siųskite pinigus, o mes užmokėsime 
persiuntimą.
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šimtinę Liet. Namams visdėlto

Lietuviai pasaulyjePavergtoje tėvynėje
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(E) Alytuje pastatyta naujai korespondentas Grickevičius Tie 
'įmonė siuvimo fabrikas. Tai sos Hr. 272. Pirmiausia jis nusi- 
ešą stambiausia įmonė visame 
fnieste. Statyba dar ir dabar ne 
baigta. Įmonės patalpose su
statytos eilės elektrinių siuvimo 
maSnų, tarp kurių juda konve
jerio dvi juostos. Prie konvejerių 
dirt>a 92 žmonės. Yra atskiras šu- 
kifpimo cechas. Kiekviena dar
bininkė atlieka atskirą darbo 
*“Siųvątni vyriški ir 

d drabužiai ir paltai. Vie 
pranešime iš Alytaus sa- 

'’’Ąiytdus siuvimo .fabriko 
-nešioja jau Donbaso

tojai”, ** '

bęfejkp^tgęp$;..viršijiinkas4 Volo- 
^^T956 m. sausio mėn. 

Šiaulių g-vės Nr. 1 gyventojams 
pajįądęjęs.pęr. 3 mėn. kapitališkai 
atr^Įontųo^ pastatą.. “Jo palie- 
pirųu .ir nanto stpgą nuplėšė, ir 
van^ęųtį^į bei kanalizaciją iš- 
jungė, ęlektros tiekimą nutrau
kė”^ namas ir dabar esąs ne- 
ręmėntūęrtąs, rašo “Tiesa”.

Gęologijps ir geofrafijos insti- 
tuto sudaryta speciali komisija 
Puntųkui- .ištirti nustatė, kad 
Puntukas: laikui bėgant yra kiek 

_ paslinkęs šlaitu žemyn. Jo di- Į
džiausiąs ilgis 6,9 metr., plotis 
6,7 njtr., augštis 5,7 mtr. Pun
tuko tūris esąs apie 100 kubinių 
mtr., a svoris 265.000 kg.

Balio Sruogos mirties dešimt
mečiui paminėti spalio 10 d. Vii-, 
niaus' universiteto bibliotekoje 
atidaryta literatūrinė paroda. Jo
je buvo eksponuoti rašytojo raš
tai h* jį liečią straipsniai.

(E) Šventikas gruodžio 2 d. bu
vo atvykęs šviesti Lietuvos par
tiečių. Filhamonijos salėje buvo 
susirinkę apie 1.000 partijos ir 
kitokių aktyvistų. Be Šventiko 
savo nuolankias Maskvai kalbas 
pasakė Sniečkus, Paleckis ir eilė 
kitų Lietuvos sovietinių pareigū
nų. Ltėtuvos partiečiai, žinoma, 
“karštai pritarė” visai Maskvos 
politikai.,

Apie negeroves Utenoje rašo

skundžia, kad Utenoje esą nega
lima gauti tirfkamos avalynės 
krautuvėse. Ten patartą nueiti į 
“Frontininko” artelės batų dirb
tuvę užsisakyti, kad pasiūtų, ko
kių nori. Ten, esą, užsakai, bet 
kainos nesužinai — “Maždaug 
apie porą šimtelių reiks” — pasa
kąs dirbtuvės vedėjas Remęikis. 
Kai po poros savaičių ateini atsi
imti, esą, pasako, kad dar nega
tyvi, nes dirbtuvė neturinti pa
dų. Jų esą galima gauti pas kokį 
tai batsiuvį, bet reikią “desėtką 
- kitą pridėti^ Taip žmonės mo
ką, neš niekas nedrįstąs pasi
skųsti — “juk jeigu atplys bate
lio kulnis, kas ją prikals, kai bat
siuviai užsirūstins”.

Kita blogybė minima su duo
na. Budinčioje maisto krautuvė
je nedažnai pasirodą “pagerintos 
duonos”, nes kepykla esanti ne
pajėgi. Kai tik jos pasirodą, atsi
randančios eilutės, bet duona be
matant dingstanti “be eilės bi
čiulių krepšiuose”. Pareiškus ne
pasitenkinimo krautuvės vedėja 
jarliaūskienė labai griežtai atsi
kertanti.

Komunarų gatvėje prie mais
to parduotuvės Nr. 2 visada esan
ti moterų eilė. Ten parduodą kas
dieninius produktus ir tokia 
krautuvė tik viena visame mies
te'. O jos vaizdas liūdnokas:

“Prasiskverbkime kaip nors į 
vidų. O varge! Mažučiame kam
barėly prekiaujama viskuo: sal
džia grietinėle ir silkėmis, pie
nu ir karvių kojomis, aliejumi, 
varške, daržovėmis ir dar kaž
kuo. Ant to pat prekystalio, 
svarstyklių, tomis pačiomis ran
komis visi šie produktai dėlio- 
jami, sveriami. Galima įsivaiz- : 
duoti, kaip čia paisoma- sanitari
jos taisyklių!”

Utenoje esą trys didelės už
kandinės, daugybė bufetų, bet 
niekur negalima esą pavalgyti, 
kur nebūtų geriama. Kooperaty
vo vadovai saką, kad be degtinės 
apyvarta sumažėtų.

ONTARIO

Vienos iš svarbiųjų Ontario Department of Transport pranešimų >4
V

V

Visus Hamiltono ir jo apylinkių brangiuosius 
lietuvius sveikiname KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir NAU-
JŲJŲ 1958 METŲ proga

' Linkime visiems geriausios sveikatos, ištvermės, 
vienybės ir ryžto tėvynės laisvinimo bare, taipgi as
meniškos laimės per 1958 metus.

TF A-bės Kanadoje, 
Hamiltono skyriaus Valdyba.

HAMILTON, Ont.
Sąmokslas prieš savuosius. Sau

sio 25 d. Hamiltono at-kai atsi- 
kviečia pagarsėjusį Detroito 
Dramos Teatro Sambūrį, vad. re- 
žisorės Z. Arlauskaitės - Mikšie
nės, su nauju Vyt. Alanto veika
lu “Sąmokslas prieš savuosius”. 
Vaidinimas bus statomas West
dale College auditorijoje. Bilie
tų jau galima įsigyti po pamal
dų parapijos salėje arba pas at
skirus platintojus. Bilietų kai
nos $1.50 ir $1. Moksleiviams bei 
studentams pusė kainos. Malo
nūs hamiltoniečiai yra prašomi 
įsigyti bilietus iš anksto, kad ne
reikėtų laukti prie įėjimo.

Hamiltono moksleiviai at-kai 
dalyvavo Amerikos ir Kanados 
moksleivių , at-kų suvažiavime 
Čikagoje gruodžio 28 ir 29 d.d. Į 
suvažiavimą buvo išvykę moksl. 
at-kai: G. Latauskaitė, L. Ver- 
bickaitė, D. Prunckytė ir T. Mu- 
reika. Dėka K. Bungardos, kuris 
savo lengva mašina šiuos moks
leivius at-kus nuvežė, jaunimas 
turėjo progos pabendrauti su 
Amerikos jaunimu ir pasisemti 
sau daugiau jėgų tolimesnei 
veiklai. Todėl moksleiviai at-kai 
K. Bųngardai labai dėkingi.

Vyresnieji Hamiltono at-kai 
šv. Kalėdų proga aplankė esan
čius lietuvius sanatorijoje, įteik
dami jiems kuklių dovanėlių.

s Masinu savininkai V

ONTARIO 19 5 8
ONTARIO <2? 19 58

s

4 Jei dar neturite 
šio Liability 
draudimo 
pažymėjimo, 
dar šiandien 
skambinkite 
savo draudimo 
kompanijai 
ar agentui.

M

štai kodėl: Šis priedinis $5.00 mokestis turės būti mokamos tų 
mašinų savininkų, kurie neturės Liability draudimo, todėl, kad 
paskutiniu laiku yra padidintos Unsotified Judgment Fund išmo
kamos maksimalinės sumos. Šis Fondas yra valdžios įsteigtas, 
kad padėti išmokėti priteisimus, susijusius su nelaimėmis, kai 
mašinos neturi draudimo. Tokių mašinų vairuotojai turi pilnai 
grąžinti priteistas sumos j šj Fondą.

Jei neturite Liability draudimo ir jums atsitiks mašinos nelaimė, 
fe jūs galite prarasti viską, kg turite. Jeigu pasirodytų, kad esate 

kaltai, neturėdamos Liability draudimo ar kitų apsaugos būdų, 
* turėdamas atlyginti padarytus nuostolius, galite prarasti savo 

namus, mašiną, santaupas ir didelę dalį ateities pajamų.

Kai eisite išsiimti
1958 m. leidimų lentelių .

turėsite įrodyti, kad turite

Liability draudimą*...

Sližys

VtabOity

S

r,' K
arba turėsite mokėti s5.00 ekstra

į Unsatisfied Judgment Fondę \

* LIABILITY DRAUDIMAS apsaugo jus 
nuo prievolių, kurios legaliai iškyla 
molinų nelaimėse, kai įvyksta sužeidi
mas, mirtis ar padaroma nuostolių kie
no turtui. Draudimas nuo ugnies, pa
vogimu ir susidūrimų HERA Liability 
draudimas.

Vasario 16 gimnazijos rėmėjai 
Hamiltone per praėjusių metų 
rugsėjo - lapkričio mėnesius su
aukojo $328,50. Pinigai persiųsti 
gruodžio 19 d. minėtai gimnazi
jai betarpiai JAV doleriais, o su
sidaręs kurso skirtumas, kuris tą 
dieną buvo 1^8% ($3.69) v sunau
dotas persiuntimo ir važinėjimo 
išlaidoms padengti.

Šią sumą sudėjo: rėmėjų būre
lis Nr. 16, vadovaujamas St. Pi
lipavičiaus $63,50; būrelis Nr. 17, 
Br. Grajausko, $45, būrelis Nr. 
17, Ž. Orvido, $45, būrelis Nr. 82, 
Ad. Dalangausko, $51, būr. Nr. 
178, J. Bajoriūno, $63, būr. Nr. 
184, J. Mikšio, $51, ir S. Pakštie
nės ir L. Kriaučiūnienės komisi
jos iždininkui St. Bakšiui įteik
tos aukos už liepos - lapkričio 
mėn. (jos yra 82 būrelio narės) 
po $5. Viso $328,50.

Iš sąrašo matome, kad net 4 
būreliai neturi pilno rėmėjų 
skaičiaus (pilną būrelį sudaro 20 
narių su $1 auka kas mėnesį), tad 
maloniausiai prašome tautiečius 
patiems paskambinti šiuo reika
lu St. Bakšiui JA. 9-4662 ir įstoti 
savanoriais į ši kovos už lietuvy
bę išlaikymą batalijoną.

Malonu tarti lietuvišką ačiū 
gerajam Leonui Vindašiui, kuris 
nuo rugsėjo 1 d. įstojo rėmėju, 
aukodamas po $1 kas mėn. ir 
įskaitytas į St. Pilipavičiaus bū
relį Nr. 16. Šio būrelio nuolati
nis rėmėjas iš Toronto inž. K. 
činčius metų pabaigoje prisiun
tė iš karto $12. Nuoširdus dėkui.

Igno Varno, veikęs, berods 4 
metus, “smogiamasis būrelis (sa
kau “smogiamasis”, nes jame vi
są laiką buvo 7 rėmėjai, aukoję 
po $3 kas mėnesį), ilgoje kovoje 
neištvėrė ir paskutiniu laiku lik
vidavosi. Šis būrelis veikė atski
rai nuo Vasario 16 gimn. Remti 
Komisijos Hamiltone. Gal atsi
rastų kas nors iš tautiečių, kas 
šią tautinio fronto spragą pa
bandytų užtaisyti ir žuvusio bū
relio vietą atšvęstų naujai sufor
muotą būrį. Pabandykime!

Saleziečių liet, gimnazija Ita
lijoje šv. Kalėdų proga iš hamil- 
toniecių susilaukė nemažos para
mos. Gruodžio 20 d. jai pasiųsta 
JAV doleriais 253. Tai 3-jų rėmė
jų būreliu narių aukos už 6 mė
nesius: Z. Orvido vadovaujamo 
būrelio už birželio - lapkričio 
mėnesius $81, Jer. Pleinio vad. 
būr. už liepos - rugsėjo mėn. $33, 
Kat. Mot. D-jos būr., vadov. E. 
Mikalonienės, $42, R. Rimkevi- 
Čienės vadov. būr. už spalio - 
gruodžio mėn. (perėmė iš Jer. 
Pleinio) $33, D. Jonikienės (Kat. 
Mot. D-jos) vadov. būrelis už 
rugsėjo - lapkričio mėn. (perėmė 
H E. Mikalonienės) $64. Viso

aukas 4 doleriais virš būrelio 
normos.

Malonu pasveikinti mieląją 
Aldoną Kažemėkienę, įstojusią 
metų pabaigoje rėmėja Salezie
čių gimn. su mėnesine $1 auka. 
Nuoširdus ačiū. Ji priklauso K. 
Mot. D-jos būreliui, vadovaujam 
D. Jonikienės. Sk. St.

Madų paroda
Šio mėnesio vidury, Liet. Kat. 

Moterų Draugija žada suruošti 
didelę madų parodą - fashion 
show. Bus keliolika profesiona
lių modelisčių, kurios parodys 
žiemiškus rūbus, taip pat ir at
einančio pavasario madas.

Įdomu ar bus visiems atidary
tos įėjimo durys ar tik narės tu
rės progos pasigrožėti kailiniais 
paltais, pavasarinėm skrybėlai
tėm ir kt.? Z.

Krosnims alyvą per NF pr. 
metų lapkričio mėnesį užsisakė 
V. Orlickas, E. Mickūnas, K. 
Prunskis, J. Durniak, A. Krakai- 
tis — Burlington, Ont., J. Vili
mas — 148 Rosslyn Avė. S., A. 
Mažeika — Ancaster, Ont., B. 
Gražauskas, J. Hnatow ir A. Pau 
liukas. Gruodžio 21 d. gautas iš 
Gilles Guy Ltd. Namų Fondui 
čekis $150, kaip komisas už šiuos 
10 naujų klijentų. Visiems čia 
išvardintiems NF v-bos vardu 
nuoširdžiai dėkojame.

Nauji NF nariai: švenčių lai
kotarpy po $100 įnešė ar pasky
rė Kišonas Bronius, Milašius 
Bronius, Milašienė Ema, Nake- 
vičius Vincas, Jurgaitis Juozas, 
Kuras Antanas ir Šajauka Ig
nas iš St. Catharines, Ont. Vi
siems tariame-gęašiaųsią ačiū.

-> ir i ~ Y___ J -S — -.-

antras tautietis iš kaimyninio 
St. Catharines miesto atėjo į tal
ką hamiltoniečiams šiame dide
liame Liet. Namų įsigijimo dar
be. Prašome ir kitų gerųjų lietu
vių iš tolimsenių apylinkių 
mums padėti įsigyjant bent vie
ną akciją-šėrą.

Mielasis Ig. Šajauka pareiškė, 
kad ir daugiau lietuvių Hamilto
nui padėtų, bet širdies gilumoje 
abejoja ar jų pinigai negalį ding
ti. Šia proga norėtumėm paaiš
kinti, kad. NF pinigai tuo tarpu 
laikomi bankuose po 6 v-bos na
rių parašais. Paskutinysis NF 
narių susirinkimas vieningai nu
balsavo. kad toks pinigų laiky
mo būdas yra pilnai saugus, nes 
tikrai vargu įmanoma, kad 6 as
menys susitartų NF pinigus pa
sisavinti. Beveik visi iš tų 6 val
dybos narių turi savo nekilnoja
mo turto ir žino, kad atsakytų 
savo turtu. Vėliau gi, kai pini
gai bus investuoti į Liet. Namus, 
ši baimė visai neturės pagrindo, 
nes ir blogiausios valios asmuo 
namų pasiėmęs nenusineš. Pri
simintina dar ir tai, kad NF v-ba 
dabar jau turi pati sukėlusi per 
$2.100. Tai yra kaip ir atsargos 
kapitalas ir garantuojama šėri- 
ninkams, kad nei jų įnešti pini- 

’ gai, nei už juos priaugę procen
tai jokioms bėgamoms išlaidoms 
nebus naudojami .

Paskutinę savaitę NF kapita
las paaugo $700. Iš anksčiau pa
sižadėjusiu po $100 įnešė Šilgalis 
Antanas, Slavinskas Domas, Žič- 
kus Jonas ir Alina ir Kazys Žil
vyčiai, o 3 iš naujų narių — Ema 
Milašienė, Bronius Milašius ir 
V. Narkevičius, sutikę įstoti na
riais. tuojau ir čekius įteikė.

Kad beveik visi galime į Liet. 
Namus po šimtą kitą investuoti, 
rodo B. ir E. Milašių pavyzdys. 
Jie nei vienas jau apie pusę me
tų nedirba, o visdėlto mielai į NF 
įsijungė. Arba vilnietis, seniau 
atvykęs i Kanadą, Jonas Žičkus 
irgi kelintas mėnuo bedarbis, o

3 Briedinis *5 mokėjimas 1 
o NEATSTOJA Liability draudimo. 1

S“ spariięndien susisiekite su savo draudimo kompanija 
aragentu ir užsitikrinkite Liability draudimą b 

■ savo mašinai.

Su saleziečių gimnazijos rėmė
jais padėtis dar blogesnė. Du bū
reliai sumažėjo beveik per pusę. 
O padėtį atstatyti tikrai galima, 
ką puikiai matome D. Jonikie
nės asmenyje: ji tik perėmusi 
būrelio vadovavimą pakėlė jo

Ačiū, nuoširdus ačiū.
Delta kino salei ir Deltonia 

Apts. su 9 krautuvėm pirkti 
gruodžio 23 d. pasirašytas pirma
sis pasiūlymas. Pirkėjas — The 
Fund of the Lithuanian Home in 
Hamilton, pardavėjas — Robert 
S. Johnston Trustee. Perkama 
pei’ lietuvišką Tri-Realty Ltd. 
Pasiūlyta $150.000. Pirkimo už
darymas 1958 m. kovo 31 d. Už
darymo dieną NF turi įmokėti 
$42.000 grynais, o skirtumas 
$108.000 lieka atvirais morgičiais 
su 6%. Morgičiai 10-čiai metų 
atmokami kas 3 mėn. po $1.000 
plius palūkanos nuo likusios
skolos.

Pirkėjas — Liet. Namų Fon
das į pasiūlymą įrašė šias sąly
gas:

1. Nuosavybė perkama tik tuo 
atveju, jei NF iki kovo 31 d. 
gaus iš miesto v-bos raštišką lei
dimą esamą kino salę perdirbti į 
klubą “Lithuanian Home in Ha
milton” vardu.

2. Pirkėjas pirks tik tuo atve
ju, jei Namų Fondo kasos knygos 
1958 m. kovo 15 d. pajamų saldo 
(saldo debetas) rodys nemažiau 
$50.000.

3. Šiuo metu kino salė, turinti 
906 vietas pagal susitarimą iš
nuomota už $650 mėnesiui. Nuo
savybė. bus perkama tik tuo at
veju, jei šią sutartį pirkėjas ga
lės nutraukti.

Šiuo metu perkamoji nuosavy
bė duoda šias metines pajamas: 
nuoma už 21 butą $14.730, už 9 
krautuves $5.844 ir kino salės 
nuoma $7.800. Viso $28.374.

Metinės išlaidos yra: mokes
čiai miestui apie $6.700, apšildy
mas ir elektra apie $2.650, įvai
rūs draudimai apie $800 ir sargui 
$1.310. Viso išlaidų $13.410. Meti
nis pelnas $14.964.

Prie pasiūlymo duotas Tri-Re
alty Ltd. užstatas $3.000. Pasiū
lymą pasirašė St. Bakšys. M. Wi
kis (Uikienė), Alf. Paukštis, K. 
Žukauskas, J. Krištolaitis ir Br. 
Grajauskas.

Į savo pasiūlymą NF v-ba iki 
sausio 3 d. iš pardavėjo atsaky
mo dar nebuvo gavusi. Sk. St.

WELLAND, Ont.
Padėka

Rengiant Kariuomenės šventės minė
jimą, lapkričio 23 d., Wellandė savo 
darbu prisidėjo, padėdami apylinkės vai-

JA VALSTYBES
BALFo centro vadovybė liku

siųjų Vokietijoje lietuvių vaiku
čių Kalėdinei eglutei paskyrė 
3.500 DM, kurių 500 DM buvo 
skirti vaikučiams, lankantiems 
vargo mokyklas.

Gruodžio mėnesį Vokietijoje 
gautos iš Amerikos šios gėrybių 
siuntos: 80.000 sv. kvietinių mil
tų, 36.0000 sv. sūrio ir 44.000 sv. 
pieno miltelių.

JAV Liet. Bendruomenės CV 
prieš Kalėdas išleido savo biu
letenį Nr. 9. Jo pradžioje spaus
dinami LB Tarybos prezidiumo 
pirmininko J. Šlepečio sveikini
mas Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga, toliau visos C. Valdybos pa
sirašytas atsišaukimas “Į Naujus 
1958 Metus”. Numery daug vie
tos skirta PLB seimo reikalams, 
artėjantiems Tarybos rinkimams 
ir kitiems aktualiems bendruo
menės reikalams. Biuletenis 
spausdintas “Dirvos” spaustuvė
je, turi 6 pusi.

Lietuvių Diena JAV Liet. B. 
Tarybos nutarimu įvedama ir 
JAV. Jai parinktas birželio mėn. 
paskutinis sekmadienis. Ją kvie
čiama organizuoti visose apygar
dose bei apylinkėse, kviečiant į 
ją visus lietuvius.

Buvęs B. Pakšto orkestras da
bar vadinamas Liet. Auditorijos 
orkestru. Jam dabar vadovauja 
muz. Jančys.

Kom. dienraštis “Laisvė” da
bar eina 5 kartus per savaitę. 
Jos administracija ir redakcija 
jau iškėlė klausimą ar nereikėtų 
ją leisti tik du kartu ar vieną 
kartą per savaitę. Esą didelių pi
niginių sunkumų, ypač dėl persi
kraustymo į naujas patalpas, nes 
Liet. Namo B-vė parduoda na
mą, nupirktą dar tik prieš kele
tą metų.
PRANCŪZIJA

Pr. Liet. B-nės Kr. Valdybos 
pirmininke perrinkta O. Bačkie- 
nė. Kr. Valdybos nariai pareigo
mis pasiskirstė taip: vicepirm. ir 
sekretorius Pr. Dulevičius, iž
dininkas — P. Klimas jr. Pr. 
Liet. B-nės Tarybos pirmininku 
perrinktas pulk. J. Lanskororrs- 
kis. I Revizijos kom. išrinkti: 
kun. J. Petrošius, B. Venskuvie-

. Įčiybai: p. B. Simonaitis visakuo padėjo 
Malonu pasidžiaugti, kad jau. parengiant meninę dalį, leido daryti savo 

> ‘ name repeticijos ir režisavo scenos vaiz
delį iš medžiotojų ir meškeriotojų gyve
nimo — "Kas teisybė, tai ne melas"; p. 
K. Stankevičius sutiko vaidinti ir daug 
padėjo vakaro metu, p.p. Z. Kolvaitienė 
ir A. Zinaitienė gerai ir gražiai sutvarkė 
bufetų, kuris davė gera pelną, p. M. 
Šidlauskienė parengė ir sutvarkė loterija 
ir vakaro metu platiho bilietus. Ponai A. 
Zinaitis ir A. Čepūkas išdavinėjo gėri
mus. Paminėtiems asmenims Welland 
apylinkės valdyba nuoširdžiai dėkoja.

Sušelpti tautiečius pasilikusius Vokie
tijoje aukojo: po $5.00 — A. Smolskis,
J. Sinkus ir P. Marciauskas; po $3.00 
— J. O. Staškevičiai, M. Staigys, K. Pal- 
sūnas, A. Vadokojis, B. Simonaitis ir J. 
Paąžuolis; po $2.00 -— B. Jackevičius, 
O. Kazlauskas, V. Zinaitis, M. Kuzavas,
K. Stankevičius, V. Surko, K. Žukauskas 
ir V. Markūnas; po $1.00 — J. Blužas, 
A. Čepukas, A. Zinaitis, A. Šileikis, E. 
Šerenienė, N. Naiduškevičienė, S. Vi- 
tauskienė, A. Ramanauskas, J. Kutka, 
J. Masouskos, V. Pivoriūnas, Alf. Pivo
riūnas, A. Stankevičius ir 25c P. Berzė- 
nds.. ■

Visiems aukojusiems Bendruomenės 
Valdyba nuoširdžiai dėkoja.

Welland Apylinkės Valdyba

Vancouver, B.C.
Vancouverio Lietuvių Klubo 

visuot. susirinkimas įvyko gruo
džio 8 d. Jame buvo patvirtinti 
V.L. Klubo įstatai, kurie nusako 
organizacijos veikimo gaires.

Į V.L. Klubą iš karto užsirašė 
;nariąis 14 lietuvių. Tuo buvo 
praktiškai padėti pamatai toli
mesniam organizacijos veikimui 
ir siekimui užsibrėžto tikslo — 
nuosavybės įsigijimo. Išrinkta 
nauja valdyba, kuri pasiskirstė 
pareigomis šitaip: J. Naruševi
čius pirmininkas, J. Subačius 
vicepirm.. E. Gumbelevičius sek
retorius, E. 
ninkė ir B. 
vadovas.

nė ir E. Turauskas; kandidatais
— M. Macevičiūtė ir A. Liutkus.

Pr. L. B-nės Garbės Teisiną 
sudaro: Dr. S. Bačkis, prof. Dr. 
J. Baltrušaitis ir V. Gravelis; 
kandidatas K. Vaičiulis.
AUSTRALIJA

Sydnėjaus lietuviai lapkričio 
pradžioje nusipirko namus. Už 
juos sulygta 5000 svarų. Pusė su
mos sumokėta dabar, o antra 
pusė bus mokama po 3 mt. Per 
tą laiką bus mokama 7%% pa
lūkanų. Anksčiau tame name 
buvo alaus baras-viešbutis.
BRAZILIJA

Lietuvos architektūros paroda 
surengta S. Pauly j e inž. M. Iva
nausko turi labai didelį pasise
kimą. Per mėnesį lankytojų skai
čius prašoko Vz milijono, todėl 
ji pratęsta dar vienam mėnesiui
— ligi sausio 5 d. Parodoje at
vaizduota mūsų architektūros 
raida nuo viduramžių ligi rusų 
• bolševiku okupacijos.
URUGVAJUS

Montevideo “Ei Dia”, P. Ame
rikoje plačiai žinomas liberali
nis dienraštis, vėl paskelbė savo 
nuolatinio bendradarbio C. Ve- 
raxo straipsnių seriją apie PET 
seimo keliamas idėjas, apie Lie
tuvos jaunimo “savanoriškas” 
deportacijas, apie pakeitimus so
vietinių priverčiamųjų darbų 
stovyklų sistemoje ir apie chruš
čiovinės koegzistencijos klastas 
ir pavojus laisvajam pasauliui.

K. Čibiras - Verax, pasiuntiny
bės Montevideo spaudos attache, 
Lietuvos nepriklausomybės pa
skelbimo sukakties proga paruo
šė ispanų kalba studijėlę apie 
lietuvių liaudies meną, apžvelg
damas liaudies meną apskritai, 
kryžius ir t.t. Pridėtas str. apie 
Čiurlionį ir jo kūrybą, taip pat 
apie Lietuvos istorini likimą. Ti
kimasi išleisti Argentinoj e.

OAKVILLE, Ont.
KLB Oakvilles apylinkės val

dyba sausio 12 d., sekmadienį, 4 
vai. p.p. šaukia Oakvilles ir apy
linkės lietuvių susirinkimą p.p. 
Rimkų bute — 21 Deane Ave.

Darbotvarkė: trumpas valdy
bos ir revizijos komisijos prane
šimas. Nauios valdybos ir revizi. 
jos kom. rinkimai. Einamieji rei
kalai, Klausimai ir sumanymai.

Visus lietuvius valdyba kvie
čia dalyvauti,'“

Pastaba. Pastebima, kad nesu
sirinkus augščiau nurodytu laiku 
reikiamam skaičiui dalyvių, už 
valandos toje pat vietoje šaukia
mas kitas susirinkimas, kuris bus 
laikomas teisėtu betkuriam skai
čiui esant. .Apyl. v-ba.

Delhi, Ont.
1958 m. sausio 11 d., šeštadienį, 

KLB Delhi skyrius rengia pir
mąjį šiais metais pasišokimą Till 
sonburg Columbus Hall. Gros 
geras, jau lietuvių pamėgtas or
kestras. Veiks bufetas. Prašoma 
gausiai atsilankyti.

Liet, vaikų eglutė įvyko gruo-

OTTAWA, Ont.
Klaipėdos krašto prisijungimo 

35 metų sukakties paminėjimas 
įvyks sausio 12 d. 5 vai. vak. Dr. 
A. Šidlauskaitės įstaigos patal
pose 157 Nichols Str.

Minėjimui pasibaigus, įvyks 
metinis apylinkės narių susirin
kimas; bus renkama nauja apy
linkės valdyba, reviz. komisija ir 
nusistatyta dėl įgaliotinių veik
los. Taip pat norima plačiau pa
svarstyti Lietuvių Dienos Ota
voje suruošimo galimybes. Apy
linkės v-ba savo.posėdy tą klau
simą svarstė ir išvadoje pasisakė 
nematanti tam galimybių.

Vietos lietuviai, turintieji at
liekamų lietuviškų knygų savo 
knvgu lentvnose prašomi neatsi
sakyti įteikti V-bos pirmininkui 
ne vėliau sausio 15 d. Susidaręs 
didesnis skaičius tokių knygų 
bus pradžia kuriamo lietuviško 
bibliotekos skyriaus Otavos 
Centrinėje Miesto Bibliotekoje.

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

Indėliai, paskolom ir nario gyvybė yra apdraustos.
Talkos kaso atidaryto sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p.p. Parapijos knygyne,
58 Dundurn St. N., orbo skambinkite iždininkui E. Lengnikui, tel. JA. 9-2114,

15 Homewood Ave., Hamilton.

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 
K. ARDAVIČIUS

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

(tarp Howard Pk. ir Roncesvalles)

Naruševičienė kasi-
3. Vileita parengimų '

džia 29 d. Delhi slovakų salėje.
Visuotinis susirinkimas nuta- Veikianti, lietuvių mokykla pa

re iš Klubo kasos paskirti vien- rerlgė trumpa, bet gražia progra- 
kartinę $20 pašalpą, Kalėdų pro- ma' 0 ūkininkų klubo‘ir KLB 
ga paremti dvi lietuves didelių va]dvbos lėšomis buvo apmokėta 
šeimų motinas. V.L. Klubas Kalėdų senelio kelionė. Jauni-

Lietuvių šeštadieninės mokyk- mo ir tėvų prisirinko gausiai, 
los tėvų komiteto surengta kalė-1 ‘ > _ ■
dinė eglutė vaikučiams gruodžio 
22 d. sutraukė per 25 vaikučius 
kartu su tėveliais ir svečiais. Iš 
Lietuvos atkeliavęs Kalėdų Se
nelis apdalino vaikučius su do
vanėlėmis, o tėvelius pavaišino 
kavute. Kalėdų eglutės išlaidas 
solidariai padengė po $10 K.L. 
Bendruomenė, V.L. Klubas ir 
K.L. Tarybos skvrius.

Vancouverietis 
Visuotinis susirinkimas 

KLB Britų Columbijos apylin
kės valdyba 1958 m. sausio 12 d. 
šaukia visuotinį lietuvių susirin
kimą 3 vai. n.p. Jugoslavų salėje 
767 Keefer Str., Vancouver, BC. 

Visus lietuvius kviečiame kuo 
skatlingiausiai dalyvauti.

KLB Apyl. Valdyba

Delhi si n vi.

FOURSEASONS
109 Bloor Siw., Tftronto 5.. 

/ Tel: WzCį3.-943H;ir WA^3-9715

giminės'
nuolat ?gyvenf» .ar pasisvečiuoti.

: >• < RlVi ETXI :
lčktuvQis,|lar^ois, gėiežihkcliais.

NesexoninFo' -įrrtįėt<J\ nuolaidos! 
Pasus ir.:yixasyparūpiname per

Kreipkitės į mus:
FOUR SEASONS
;TRAVEL ' -

SIUNTINIAI J 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, odinių švarkų, skutimo, kirpimo priemonių 
ir kt. Mes turime didelį pasirinkimą kostiumams medžia
gos, kaina nuo 8 dol. ir daugiau už kostiumą. Lygios vien
spalvės vilnos ir angliškos dryžuotos. Taip pat ir šilko, fla
nelė) įpilams ir kitko.

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

f



Lietuvybės išlikimo pagrindas
— lietuviškoji kalba ir kultūra. 
Taip pat ir Kanados kultūrai 
mes įnešime didesnį įnašą ne sa
vo kultūrinių vertybių išsižadė
dami, o kaip tik priešingai — jas 
ugdydami. Tad pagrindinis mūsų 
visų uždavinys — nuolat ugdyti 
lietuviškąją kultūrą.

Lietuviškoji gyvastis bei veik
la (ypač išeivijoje!) begalima 
tiktai lietuviškai kalbančiuose 
sambūriuose, kurie esminiai yra v • šie:

1. Lietuviškos šeimos. Šeima 
įdiegia vaikams dvasinius lietu
vybės pagrindus. Tėvai yra pir
mieji ir pagrindiniai lituanisti
kos įkvėpėjai bei mokytojai.

2. Lietuviškos parapijos bei 
bažnyčios.

3. Lietuviški vaikų darželiai.
4. Lietuviškos mokyklos, (šeš

tadieninės mokyklos visur, kur 
tik yra lietuviškų šeimų!).

5. Lietuvių laikraščiai ir žur- 
nąįai (Tenebūtų šeimos be lietu
viško laikraščio!).
• 6. Lietuviškos organizacijos, 
draugijos ir bankeliai.

7. Lietuvių chorai, meno rate 
liai ir sporto klubai.
- 8. Lietuvių bendravimas ir bi- 
čiulytė: svečiavimasis, pokalbiai, 
Susirašinėjimas ir 1.1.
; 9. Lietuvių rašytojų, meninin
kų ir mokslininkų kūryba. (Au
toriai yra pavienės asmenybės, 
bet jų kūrybai tarpti būtinai rei
kalinga lietuvių visuomenė (ben
druomenė).

Šie yra svarbiausieji lietuvy
bės išlaikymo veiksniai. Įsižiū
rėkime, koks gi tikrai realus san
tykis tarp tų veiksnių bei sam
būrių ir Kultūros Fondo?

Visų pirma, Kultūros Fondas 
neina lygiagrečiai konkuruoti 
bei rivalizuoti nė su viena orga
nizacija, sambūriu arba veiks
niu.

Antra, Kultūros Fondas (nors 
iš dalies jam ir priklauso vairinė 

. funkcija) nėra jokia kontrolės 
bei inspekcijos institucija, nes:

a. Kultūros Fondas nėra anų 
kultūrinių židinių įkūrėjas ir iš
laikytojas.

b. Savo sąstate neturi nei tiek 
įvairių kvalifikuotų žinovų — 
inspektorių, nei lėšų jų darbui 
bei kelionėms apmokėti.

c. Kai kurių veiksnių iš viso 
net ir neįmanoma būtų kontrolės 
prasme inspektuoti.

Tačiau KLB Kultūros Fondas 
vargu bepateisintų savo egzis
tenciją, jeigu susiaurėtų, bepa-

KLB Kultūros Fondo programos gairės 
rimo pagrindas tuviškąją kultūrą, idant jauni- tremčiai užsit< 
Iba ir kultūra, mas neatplystų nuo savo kamie- akcentuojame

NAUJOS KNYGOS

4. Rūpintis lietuvį kultūros 
išlaikymu vyresniojoje kartoje 
ir lietuvių studentijoje.

byną vertybėmis bei veikalais, 
kurie regimai ir patvariai įpavi- 
dalina lietuvių dvasinį turtą.

6. Telkti bendrą talką konkre
tiems ir reikšmingiems kultūri- 
'ūams žygiams bei projektams, 
kurių pavienis asmuo (ar inicia
torių saujelė) nepajėgtų įvykdy
ti. Kiek bus nuoširdžios talkos, 
tiek bus ir nuveikto darbo.

Kad Kultūros Fondas būtų 
pajėgus savo uždaviniams siek-- 
ti, jis priv.alo lėšų. Yra lūkes
tis, kad bendruomenės garbė ne
leis Kultūros Fondui' būti elgeti- 
ne ir išmaldaujančia institucija. 
Laikykime lietuviškąja pareiga 
remti savo kultūrą mecenatine 
parama. Bus kreipiamasi paau
koti gerai pergalvotiems ir pa
skelbtiems kultūriniams projek
tams: kiekvienas žinos, kuriai 
kultūrinei vertybei jis aukoja.

Svetimtaučių masėje mūsų

užsitęsiant, ypatingai 
akcentuojame lietuviškai kal
bančiojo sambūrio reikšmę. Jis 
bent iš dalies gali užpildyti tą 
pavojingąją tuštumą, kuri mums 
kiekvienam taip sopulingai atsi
vėrė, netekus tėvų žemės. Kiek
vienas lietuvių sambūris yra pi
lis: prieš visų svetimybių apsu
pimą, kurs gresia nustelbti lie
tuvybę ir numarinti tautinę mū
sų sąmonę (ypač priaugančioje 
kartoje!).

Broliai ir seserys! Ryžtingai 
sukruskime savo tautinę gyvy
bę gelbėti! Kelkime savo tautos 
dvasinį lobį! Neišnykti galime 
tik kurdami ir stiprindami lietu
viškąją kultūrą. Jei pernelyg nu- 
linktumėm į medžiaginę naudą 
ir egoistinius patogumus — ap
leisdami savąją kultūrą — nu- 
dvasėdami patys suskurstumėm 
ir lemiamuose metuose išduotu- 
tumėm savo motiną — tautą. 
Mums tikrai nėra skirta kito ke
lio, kaip šis likiminis — lietu
viškosios kultūros kelias.

Juozas Kralikauskas, 
KLB Kultūros Fondo pirm.

Juozas Vaičeliūnas, ŽYMIEJI KARO 
VADAI, Sudbury, Ont., 1958 m. Iš
leido autorius. Spausdino "Žiburių" 
Spaudos Bendrovė, 94) Dundas Str. 
W., Toronto, Ont. 216 psl. Kieti ka- 
lenkoro viršeliai. Kaina nepažymėto. 
Tai jau antroji J. Vaičeliūno 

knyga Pirmoji buvo jo paties 
atsiminimai iš gyvenimo Lietu
vos kariuomenėje, o dabar štai 
jis pateikia gražų, dailiai išleis
tą žymiųjų pasaulio karo vadų 
biografijų rinkinį. Pats autorius 
vadina jį “karo istorijos populia- 
rizacijos knyga”. Ji ištikrųjų to
kia ir yra. Tai yra tik atskiros 
karo vadų biografijos, neban
dant duoti jokio bendro fono. Jie 
neiterpti nei į pasaulio istorijos 
vyksmą, nei karo meno bei karo 
mokslo raidą, bet kiekvienas ap
tariamas atskirai. Tuo būdu jų 
skaičius neoriklauso nuo nieko. 
Jų yra 10. Galėtų jų būti ir dvi
gubai ar keleriopai daugiau, ga
lėtų būti ir mažiau. Jų parinki
mo pagrindo nesimato. Iškelia
mieji ju bruožai taip pat nėra 
saistomi jokios bendros vedamo
sios minties ar veikalo struktū
ros.

Knygoje paliečiami yra šie

KOJOS KATILE, TIK GALVA PAVIRŠIUJE
Ryšium su Detroito Dramos 

Mėgėjų Sambūrio gastrolėmis 
Toronte, per kurias buvo suvai
dintas mano veikalas “Sąmoks
las prieš savuosius”, rengėjų pra
šomas parašiau straipsnelį “Miš
rios šeimos ir gyvenimas”, kuris 
buvo paskelbtas “TŽ” spalio 14 
d. 1957 m. ir kuriame aš pasisa
kiau prieš mišrias šeimas. Į ma
no rašinį gruodžio 12 d. atsiliepė 
tame pačiame laikraštyje J. 
Jakštas straipsniu pavadintu 
“Reikėtų platesnio galvojimo”.

Tas straipsnis man padarė 
keistą įspūdį. Man pasirodė, kad 
straipsnio autorius skęsta, bet jis 
nori įtikinti save ir kitus, kad vis 
dėlto jis dar laikosi ant pavir
šiaus, nors moja kitiems, kad ir 
jie šoktų į katilą ir bara tuos, 
kurie juos Puo to atkalbinėja... 
Bet pradėkime nuo pradžios.

J. Jakštas žurnalistikos 
katedroje

Pirmiausia J. Jakštas iškilmin
gai atsisėda į žurnalistikos profe
soriaus katedrą ir ima mane mo
kyti žurnalistinės išminties. Bet, 
man rodos, kad jis imasi ant pe
čių sunkiai pakeliamos naštos. 
Aš, žinoma,- visada , pasiruošęs 
sėsti į mokinio suolą, bet tik su

VYT. ALANTAS.

Atsakymas mišrių šeimų 
globėjui J. Jakštui

-likdamas tik įvairianroginės re- Į viena sąlyga, kad profesorius
prezentacijos bei viešų pasvei
kinimų ir linkėjimų institucija. 
Kultūros Fondo funkcija daug 
gilesnė ir reikšmingesnė negu 
tik būti fasadine iškaba. Atsiri
bodamas nuo kontrolinės institu
cijos charakterio, Kultūros Fon
das tačiau laiko savo tiesiogine 
pareiga daryti bendruomenei 
konkrečių kultūrinių pasiūlymų 
ir paskatinimų. Taipgi Kultūros 
Fondas mielai patars ar savo 
nuomonę pareikš, jeigu kurio 
nors lietuvių kultūrinės veiklos 
vieneto būtų paklaustas ar pata
rimo prašomas.

;Tad KLB Kultūros Fondo pro
graminės gairės yra šios:

■ 1. Būti lietuvių kultūrinių rei
kalų rūpinimo Kanadoje centru, 
vienijančiu mūsų kultūrines pa
stangas ir pajėgas.

2. Žadinant solidarumą ir to
limosios tėvynės meilę, aktyvin
ti lietuvių kultūrinį gyvenimą 
Kanadoje.

3. Pagelbėti priešmokyklinius 
vaikus ir mokyklinio amžiaus 
jaunimą įvesdinti ir įugdyti į lie-

pats daugiau išmanytų už mane 
ir kad jo akiniai nebūtų padaryti 
iš kreivo stiklo, pro kurį jis ne
beįstengia įžiūrėti, kas iš tikrųjų 
dedasi lietuviškoje troboje . ..

Taigi, kadangi aš savo straips
nyje pasisakiau prieš mišrių šei
mų kūrimą, tai Jakštas laiko 
mane menku, nieko neišmanan
čiu žurnalistu, nesuprantančiu 
mūsų jaunimo tremties gyveni
mo sąlygų, “atitrūkėliu” nuo gy
venimo ir prasilenkiančiu “su 
pagrindine istorinio galvojimo 
taisykle: imti kiekvieną reiškinį 
ryšium su gyvenamąja aplinka ir 
aiškinti bei vertinti pagal ją”.

Ta jo žurnalistinė išmintis 
man kiek keistoka. Jei, sakysim, 
Jakštas pamatys galvijų bandą 
ir norės ją įvertinti pagal savo 
“pagrindinę istorinio galvojimo

ves ir pagal kurią karvę jis ver
tins visą bandą?

Aš visada galvojau, kad jei 
žmogus turi kokią idėją ir nori ją 
įgyvendinti, tai dažniausiai bū
na apšauktas tuščiagalviu svajo
tojų, “atitrūkėliu” nuo gyveni
mo, nesuprantančiu aplinkos ir 
t.t. Ar ne “atitrūkėliais” nuo gy
venimo, remiasi visa mūsų pa
žanga? Ar ne “atitrūkėliu” nuo 
gyvenimo dėka mes atgavome 
laisvę? Jei toks didysis “atitrū
kėlis” nuo gyvenimo V. Kudirka 

I būtų žinojęs Jakšto “pagrindinę 
: istorinio galvojimo taisyklę” ir 
būtų ėmęs reiškinį, t.y. anuome
tinę Lietuvos vergiją, ryšium su 
gyvenamąja aplinka, t.y. su ver
gija, ir būtų ėmęs aiškinti bei 
vertinti pagal ją, t.y. pagal ver
giją, tai vargu ar mes būtume 
susilaukę 1918 metų Nepriklau
somybės Akto. Visa laimė, kad 
J. Jakštas gimė vėliau ir nespė
jo V. Kudirkos pamokyti žurna
listinės išminties...

Joks ' pasaulyje save gerbiąs 
žurnalistas tokios jakštiškos “pa
grindinės istorinio galvojimo tai
syklės” nežino. Žurnalistas arba 
tik registruoja gyvenimo reiški
nius, kitaip sakant, informuoja 
jų nevertindamas arba jei jis 
iuos vertina, tai vertina pagal' 
tam tikrą idėją, idealą, pasaulė
žvalgą, partijos programą, tikė
jimo dogmą, moralinius dėsnius, 
pedagogines sistemas ir t.t. Ver
tinti reiškinį pagal gyvenamąją 
aplinką reiškia nieko nevertinti 
ir nieko neaiškinti. Pagaliau ir 
pats J. gina mišrias šeimas mei
lės neliečiamybės, t.y. tam tikros 
idėjos arba, jei norite, jausmo 
vardu. Kitaip sakant, savo nuo
monę jis paverčia dogma, kurios, 
jo žodžiais, liesti “nevalia”. Kas 
su ta jo nuomone nesutinka, tas 
prasilenkia su “pagrindine isto
rinio galvojimo taisykle” ...

taisyklę”, tai ims kiekvieną kar-, Kodėl prašalaitis?
___     - ♦ A T\ K «• X ••vę ryšium su kitomis karvėmis 

ir vertins ją pagal visą bandą. 
Bet kas atsitiks, jei, sakysime, 
kaimyno bandoie bus geresnių 
veislių karvių? Pagal kurią ban
dą Jakštas vertins paskiras kar-

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Augšta prekių kokybė 

Greičiausias patarnavimas 
Žemiausios kainos

SIUNČIAME SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, Pabaltijį, Sibirą, Uk
rainą ir į įvairias Sovietų Sąjungos šalis. Taip pat į Lenkiją 
bei kitus kraštus. Siunčiame maistą, avalynę, odą, tekstilės me
džiagas, rūbus, vaistus, muzikos instrumentus, įvairius reikme
nis bei darbo įrankius.

MUITAS BEI KITOS IŠLAIDOS APMOKAMOS PAS MUS 
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Mūsų siuntiniai yra 22 sv. arba 10 kg. svorio. Bet siunčiame taip 
pat taip vadinamus dvigubus -siuntinius — 44 sv. arba 20 kg. 
svorio. Siunčiant “dvigubą siuntinį” sutaupote apie $3.50. Ka
dangi siuntos išlaidos sumažėja.

Mūsų kainos anksčiau skelbtiems produktams bei prekėms 
galioja ir toliau.

KAIP NAUJENYBE — ŠIAM SEZONUI SKELBIAME 
STANDARTINI — apelsinų (oranges) siuntinį 10 kg. (22 

sv.) brutto — $15.25.

ORBIS
298 Bathurst St, Toronto 2B. Tel EM. 4-2810. Atidaryta iki 8 v.v.

4414 So. Rockwell St, Chicago 32, Ill., USA. 
HAMILTONE skambinkite JA 8-5257.

RAŠYKITE MUMS LIETUVIŠKAI.

Mišrių šeimų kūrimas “yra na
tūraliausias, didžiausios prasmės 
aktas ir to giliaus jų įsitikinimo 
prašalaičiui niekinti nevalia”, 

. grūmoja man Jakštas sėdėdamas 
savo katedroje.

Man nesuprantama, kodėl aš 
“prašalaitis”, o Jakštas nepraša- 

i laitis? Aš tik tuo atveju būčiau 
■ prašalaitis, jei, sakysime, kas 
! nors būtų sukūręs mišrią šeimą, 
ir aš jam žerčiau asmeniškai į 
akis, kad jis pasielgė ne taip kaip 

t dera geram lietuviui, tuomet jis 
' galėtu mane tituluoti prašalai
čiu. Bet mes čia svarstome apla- 

imai mišrių šeimų problemą ir, 
man rodos, galime kalbėti ne 
kaip prašalaičiai, bet kaip savo 
žmonės. Tai mūsų visų, lietuvių, 
tragiška problema.

Taigi, Jakšto nuomone, jei Jie- 
vutė susimylėjo su Džanu arba 
Jonas įsimylėjo į Džinę, tai jau 
baigta, veto, to “didžiausios 
prasmės akto” ne tik smerkti, 
bet ir peikti “nevalia”, o tik rei
kia kelti vestuves, gerti taurę į 
jaunųjų sveikatą ir dainuoti: šo
kim, trypkim, linksmi būkim! O 
kas prieš tą “didžiausios prasmės 
aktą”, tas “atitrūkėlis” nuo gy
venimo, “perdėtas” patriotas ir 
“dvasios menkystė”, kaip Jakš
tas kitoje vietoje sako.

Lietuviškos pilys
Tai kaip čia dabar? Aš skai

čiau lietuvių spaudoje daugelį 
straipsnių, parašytų visokių įsiti
kinimų bei profesijų žmonių, ku
rie nesvyruodami smerkė miš
rias šeimas ir aiškino tą -nelemtą 
reiškinį kaip didele žalą daromą 
mūsų tautai, o štai, atsistoja 
Jakštas ir sako: veto, nevalia! 
Jūs visi esate “atitrūkėliai” nuo 
gyvenimo, “perdėti” patriotai, 
dvasios menkystės!

Bet štai, aš paimu 1956 m. “Ai
dų” žurnalo 8 numerį, kur sudė
ta plati medžiaga apie tais me
tais įvykusį Čikagoje Lietuvių 
Kultūros Kongresą. Ten yra iš
spausdinta ir pedagogės Izabe
lės Matusevičiūtės skaityta pa
skaita “Būdai ir priemonės tau
tinei kultūrai išlaikyti”. Vienoje 
vietoje ji sako: “Šeima turėtų 
būti nepamainoma lietuviškumo 
pilis, kurioje mąstoma bei kal
bama lietuviškai ir kurioje sie
kiama tik lietuvybės išlaikymo”.

Bet kaip toje pilyje galės būti 
mąstoma ir kalbama lietuviškai, 
jei vienas šeimos partneris nebe
bus lietuvis? To klausimo Jakš
tas nestatė, nes, matyt, supranta, 
kad atsakyti visdėlto negalės, 
nors ir jaučiasi mokąs galvoti pa
gal “pagrindinę istorinio galvo
jimo taisyklę”. Jis tik pasitenki
na tvirtinimu, kad “kokioje tau
tybėje brendęs žmogus, jos ne
pakeis ir negalės pakeisti net ir 
dėl šeimyninių ryšių”, nes su
brendusio žmogaus “prigimtis 
šaukia”.

Prigimtis šaukia, bet 
atsiliepia turkas

Taip, subrendusio lietuviškoje 
aplinkoje žmogarS^tautinė' pri
gimtis gal ir šaukia’ bet man bū
tų įdomu išgirsti tos prigimties 
balsą dar nesūbrendusio, lopšyje 
tebegulinčio mažo žmogelio, jei 
jis nebus auklėjamas lietuviško
je dvasioje? Jei ta prigimtis jau 
būtų tokia galinga, tai problema 
būtų labai paprasta: gimė vaikas 
lietuviškoje šeimoje, jo prigimtis 
lietuviška ir jo tėvams nebėra 
ko sukti sau galvos: vaikas bus 
lietuvis. Bet. deja, gyvenime bū
na kitaip. Išauklėk lietuvių vaiką 
abesinų aplinkoje, jis bus abesi- 
nas, išauklėk jį turkų šeimoje ir 
jo prigimtis atsilieps turkiškai. 
Prigimties balsą vaikui įkvėpia 
jo tėvai, mokykla, knyga. Jei tė
vai bus mišrūs, tai prigimties 
ųalsą jam įkvėps tas tėvas ar mo
tina. kurios arba kurio šalyje gy
vena šeima, nes jam ateis į pa
galbą mokykla, spauda, televizi- 
ia ir t.t. Pagaliau., užsiminęs apie 
“prigimties šauksmą” ir pats J. 
už keletos eilučių sako: “Aplinka 
dorodama jaunas Sielas, tolina 
ias nuo tėvų, jas lyg nusavina 
iiems”. Taigi, jokio prigimties 
balso nėra, o yra tik tėvų ir ap
linkos auklėjamoji įtaka. Mums,

(Nukelta į 6 psl.)

žymieji karo vadai: Aleksandras 
Didysis, Hanibalas, Cezaris, 
Džengiskanas, Bernadotte, Ney, 
Napoleonas, Moltkė, Hindenbur- 
gas ir Mannerheimas. Kaip ma
tome, jie sugrupuoti chronolo
gine tvarka, bet su dideliais pro
tarpiais. Nuo 12-13 amž. gyve
nusio Džengiskano šokama prie 
Napoleono bei jo maršalų, t.y. 
šokama bent 500 metų. Žinoma, 
tame laikotarpy žymių karo va
dų buvo ne vienas. Bet autoriui 
jie, matyt, neimponuoja, ar dėl 
kurių kitų priežasčių jie buvo 
prašokti. Tai, žinoma; tik auto
riaus reikalas. Bet gal galima 
būtų apgailestauti, kad jis ne- 
sirįžo iškelti nei vieno lietuvio 
karo vada Senoji Lietuva juk 
turi ne trumpą karų istoriją ir 
nemažai karo vadų. Būtų buvę 
miela ir apie juos pasiskaityti.

Autorius, turbūt, neturėjo apie 
juos prieinamos medžiagos.

LIETUVIŠKAS KREPŠINIS, Lie
tuvos pergalėms krepšinyje prisi
minti. Redagavo Edvardas Šulaitis, 
Chicago 1957. Viršelio užrašą pie
šė Vyt. Buzikas, Spausdino M. Mor
kūno spaustuvė, Chicago, tiražas 
1.200 egz., 56 psl.

Tai leidinys skirtas paminėti 
20 metų sukaktį nuo Lietuvos 
krepšininkų laimėjimo Europos 
krepšinio pirmenybių. Tai lyg 
paminklas lietuviškojo krepšinio 
supklestėjimo pagrindėjams, iš
leistas sukakties minėjimo Čika
goje proga. Leidinyje rašo: K. 
Čerkeliūnas — Lietuva tarptau
tinėse rungtynėse; E. Šulaitis — 
Lietuva - Europos meisteris; St. 
Daunys — eKlias į krepšinio nu
galėtojus; E. Šulaitis — Tautinės 
Olimpiados krepšinio varžybos; 
K. Čerkeliūnas — Krepšinis da
bartinėje Lietuvoje; Krepšinis 
tremtinių stovyklose; A. Laukai
tis — Australijos liet, krepšinis; 
A. Banelis — Liet, krepšinis Ka
nadoje; Pas Argentinos lietu
vius; A. Gumbaragis — Liet, 
krepšininkai Urugvajuje; JAV 
krepšinio gyvenimas.

Visi straipsniai yra gana gau
siai iliustruoti foto nuotrauko
mis ir šaržais iš Europos pirme
nybių laimėjimo bei vienu šar
žu iš dabartinių Lietuvos sporti
ninkų. Išviso net 63 iliustracijos. 
Tiesa, leidinėlis spausdintas ov- 
seto technika, tad paveikslai ne 
taip jau aiškūs, tačiau, bendrai 
tariant, jis gana malonios išvaiz
dos ir organizatoriams tenka už _ _____ .
jį būti dėkingiems. Gal būt, ja- viską. Vieni be jokio inicijalo, o

Pasigendame objektyvumo
1957 m. gruodžįo 7 d. Toronte. 

Prisikėlimo parap. salėje KLB 
Toronto apyL valdybos suruošta
me koncerte išgirdome solistę 
Janiną Liustikaitę — lyrinį sop
raną. Tūlas Toronto reporteris, 
tarsi įkarštyje, pateikė “Nepr 
Liet.” skaitytojams kuoskubiau- 
sias žinias ąpie įvykusį koncertą. 
Koncerto programoje juodu ant 
balto buvo Janinos Liustikaitės 
pavardė, o korespondentas rašo 
apie Lustikaitę. Bet leiskite pa
cituoti Toronto reporterio kro
nikine žinią “Nepr. Lietuvoj”. 
Nr. 49, ištisai:

“Lustikaitės koncertas
Iš Italijos atvykusios daininin

kės J. Lustikaitės koncertas įvy
ko Pr. parapijoje. Programoje 
buvo itališkos dainos, operų ari
jos ir keletas lietuviškų dainų. 
Solistė pasirodė turinti stiprų 
balsą, bet taip pat ir muzikinės 
kultūros stoką. Lustikaitei kon
certe talkininkavo smuikininkė 
C. Gandy ir V. Verikaitis. Klau
sytojų atsilankė per 150”.
'Iš 300 klausytojų reporterio 

akis pagavo tik 150. V. Verikai
tis — kas jis toks per vienas? 
Pagailėta rašalo solistui. Akom- 
ponatorius visai nepaminėtas. O 
juk aiškiai matėm ir girdėjom 
a komponuojant solistams Janin. 
Liustikaitei ir V. Verikaičiui 
muzika Stasį Gailevičių.

Muzikos ir dainos kaikurių 
recenzentų objektyvumu nusi
skųsdavo ir anais laikais Lietu
voje. Ypač šitoji problema yra 
iškilusi išeivijoje, kai daugelis iš 
vyresniųjų muzikos recenzentų 
jau amžinatvėje, o kitiems nuo
tolis neleidžia aplankyti koncer
tus. O jaunesnieji tremtyje pra
dėję rašyti, nėra taip jau vis
pusiškai išprusę ir recenzento 
pareigai tinkamai pasiruošę.

Tokiu būdu mūsų periodikoje 
skubesnieji reporteriai pasiima 
recenzento darbą, neretai prasi
lenkdami su žurnalistine etika.

Redaktoriams nėra lengva su 
jais. Šitie reporteriai pasiskubi
na paplakti rykštėm ne vieną... 
Išplaka net ir tų pačių laikraš
čių redaktorius, tarsi nusikaltė
lius, priklijuodami jiems įvairias 
etiketes.

Kai kurie korespondentai esti 
menininkų ir kultūrininkų at
žvilgiu tarsi neatsakingai vairuo
jamos autostradoj mašinos.

i Dažniausiai jie rašo... apie

me yra netikslumų, gal kaikur 
atsispindi rivalizacijos nuotaikų 
iš dabartnių santykių, tačiau jis 
labai teiktinas priaugančiam jau 
nimui, iš kurių, be abejonės, dar 
ne visi žino, kad Lietuvos sporti
ninkai buvo pasiekę. Jis gali la
bai padėti tautiniam minorišku- 
mo kompleksui pašalinti. O jis, 
deja, nėra svetimas tarp mūsų.

kiti vardą ir pavardę net petitu 
pasirašo.

Kai kurie šitų korespondentų 
nepriboja ir senųjų žurnalistų: 
sėdėjusių ir tebesėdinčių redak
torių kėdėse. Įsisiūbavę išsiplūs
ta įvairiuose barniuose. Skaity
tojams dega veidai iš gėdos: o 
ką jau bekalbėti apie išplaktąjį.

Pripažįstame, kad korespon-

Prisiųsta paminėti
bergiu ir Tomariene; E. Šulaitis 
— Lietuvos krepšinio laimėjimų 
sukaktis; M. Katiliškis — At
vyksta pienininkė. Ištrauka iš 
naujo romano; B. Sruoga — Poe
zija; K. D. —- Balys Sruoga; Prof. 
S. Kolupaila apie gen. Raštikio 
atsiminimų II t.; LFB — V. Mie
želio foto reportažas; Čiurlionio 
vardo meno galerija; Tradicija ir 
“izmai” mene. J. Kardelio pokal
bis su skulptore G. Dociene; Vei
dai ir vardai; Ką veikia skaity
tojai; Angliškoji dalis.

Lux Christi, 1957 m. gruodis, 
Nr. 4 (26), 313-428 psl.

Turinys: J. S. Dovydaitis —

Paulius Jurkus, Smilgaičių ak
varelė. Premijuotas romanas. 
Spaudė Draugo spaustuvė 1957 
m., 528 psl., kaina 5.

Stasys Butkus, Vyrai Gedimi
no kalne. Pirmūno ir savanorio 
kūrėjo atsiminimai. Aplankas 
dail. Alf. Krivicko. “Aušros” lei
dinys, 1957. Spauda ir įrišimas 
MZ - Verlagsdruckerei GmbH, 
Memmingen, 232 psl. Kaina ne
pažymėta.

Lietuvių Dienos, 1951 m. gruo
džio mėn. 26 psl.

Turinys: Kalėdų naktis taigo
je. Lietuvaitės tremtinės Sibire 
eilėraštis; K. Škirpa — Rede 
quod debes; Pokalbiai su dviem > Kūčių diena; M. Krupavičius —
literatūros laureatais — Lands-

Kultūros ir knygų pasauly
Alfonsas Nyka - Niliūnas pa-; seserijos sąrašu — v.s. Kodaitie- 

ruošė naują eilėraščių rinkinį' 
“Balandžio Vigilija”. Ją leidžia 
Vyt. Saulius. Jis turės 80 psl.

Rašyt. J. Savickio kapas Cap 
Martin kapinėse pietų Prancūzi
joje pradedamas tvarkyti iš Liet. 
Rašytojų D-jos skirtos premijos 
už jo veikalą “Žemė dega”.

Savickio knygos, laikraščiai ir 
korespondencija, pasirodo, žuvo, 
nes stambiausia paveldėtoja p. 
Koch viską pardavė popieriaus 
pirkliams. Savickio namas bei 
ūkelis “Ariogala” parduotas.

Įsisteigė nauja leidykla “Auš
ra”, kuri savo darbą pradėjo iš
leisdama savanorio - kūrėjo St. 
Butkaus atsiminimus “Vyrai Ge
dimino kalne”. Antruoju leidiniu 
būsiąs rumunų rašytojo C. V. 
Gheorghin romanas “25-oji va
landa”. Leidyklos centras Vokie
tijoje, Memmingene. Atstovų 
yra visuose kraštuose. Kanadoje: 
Aug. Kuolas (49 Oakmount Rd., 
Toronto) ir M. Čaplauskas (854 
— 39th Avenue, Ville Lasalle,, 
Montreal, Que.).

Nauja skautų vadovybė
Korespondenciniu būdu LSS 

Tarybon išrinkti: bendruoju są
rašu v.s. Čepas, v.s. Budrienė, 
ps. E. Vilkas, v.s. Palčiauskas, v. ti specialiais minėjimais, koncer- 
s. K. Jonaitis ir v.s. Br. Kliorė; tais ir pan.

; nė. v.s. A. Šenbergienė, s. S. Sta- 
šiškienė, ps. G. Varnelienė, v.s. 
E. Butvytė ir s. G. Meiluvienė; 
brolijos sąrašu — v.s. A. Flateris.

LSS garbės teisman išrinkti: 
v.s. A. Anglickas. s. O. Ščiukaitė 
ir s. A. Kliorienė. Kontrolės ko
mis.: s. L. Knopfmileris, s. M. 
Babickienė ir ps. E. Zabarskas.

Seserijos vyr. skautininke iš
rinkta v,.s. L. Čepienė, pavaduo
toja v.s. Putvytė; Brolijos vyr. 
skautininku v.s. Stp. Kairys, pa
vaduotoju v.s. A. Matonis. Gar
bės gynėju: v.s. S. Gudauskienė 
ir s. V. Talla-tKelpša.

Rajonų vadai: Atlanto pakraš
čio — s. V. Nenortas, Australi
jos — v.s. A. Krausas, Kanados 
— v.s. J. Bulota, Ramiojo vande
nyno pakraščio — ps. M. Naujo
kaitis, JAV vidurio — ps. A. K. 
Banionis.

Dail. Ad. Varnas nupiešė di
džiulį paveikslą Švč. Marijos 
Apsireiškimas Šiluvoje. Paveiks
las yra 66x88 coliu dydžio ir yra 
užsakytas saleziečių vienuolyno 
koplyčiai Cedar Lake, Ind.

Pax Romana paskelbė kovo 7 
d. Pax Romana diena. Tą dieną 
atskiri vienetai prašomi paminė-

dentų darbas yrą kilnus ir reika
lingas, aprašant savas kolonijas 
ir jų kultūrines apraiškas. Jię 
palengvina darbą renkantiems 
istorinę medžiagą, kolonijų mo
nografijom ir kt. Betgi turim 
teisę reikalauti, kad reporteriai 
į savo pareigas žiūrėtų rimtai ir 
būtų pasiruošę.

Aišku, kad klaidų išvengti yra 
neįmanoma. Bet bloga, jei klai
dos kartais tyčiomis daromos: iš 
pavydo, keršto, ar kokio kito as
meniško sumetimo.

O juk reporterio žinios turi 
būti objektyvios, pąremtos tik
rais daviniais.

Žurnalistas, reporteris, trum
pu žinučių korespondentas netu
rėtų aprašomajam jausti simpa
tijos ar grubios antipatijos.

Paprastai žiūrovai ar klausy
tojai teatruose ir koncertuose 
nevienaip viską supranta. Užtat 
oo meninio pasirodymo publika 
laukia žinių spaudoje.

Ypač subtilus muzikos - dainos 
menas reikalauja gana įsijautu- 
šio recenzento, studijavusio mu
ziką menininko, gal net stipres
nio žiniomis už patį solistą. Tik 
šitoks gali duoti autoritetingą 
sprendimą solisto nenaudai.

Gi čia ne payejkslas, skulptūra 
ar knyga. Kažkiek neigiamai 
apie aptorių korespondentas pri
rašytų, vistiek kūrėjas išliks sa
vo lygyje, kiek ištikrųjų jis yra 
vertas.

Bet su daina ~ muziką juk yra 
kitaip. Pasiklauso tik keli šimtai, 
o skaito tūkstančiai. Ir neatsa
kingais žodžiais menininkas ne
besugrąžinamai apvagiamas.

Kaip tik taip nelemtai ir atsi
tiko pradžioje minėtoje kores
pondencijoje. Grubiu brūkšniu 
neigiamai charakterizuotas so
listės daugelio metų įtemptas 
studijų darbas. Taip pat jos mo
kytoj ų-muzikų prestižas ir tų 
mokyklų vardas.

Negi be pagrindo didysis te
noras Benjamino Gigli pripažino 
solistės Janinos Liustikaitės bal
sui grožį ir turtingumą.

Negi vėl bus apsirikęs S. Car
lo, operos Neapolyje direktorius, 
pripažindamas mūsų solistei me
ninį pajėgumą?

Jos mokytoja prof. Marija Cas- 
cioli džiaugte džiaugiasi solistės 
pasiektaisiais rezultatais.

O dar padarykime vaikštynes 
nuo pirmųjų muzikos pamokų 
Papilėje, į Šiaulių muzikos mo
kyklą, į dainavimo studijas 
Mūnsterio universitete, Cardiffe, 
privačios pamokos ir College of 
Music. Pagaliau dviejų metų 
studiios Romoje.

Rezultatas — penkios operos: 
Faustas, Traviata, Bohema, Pa- . 
jacai, Don Giovanni ir atskiros 
arijos iš kitur. Koncertai Vokie
tijoje, Anglijoje, Romoje ir kt...

Ar neątsimintini anie gerieji 
laikai mūsų Tėvynėj — turtingi * 
koncertai, operos, teatrai... O 
dailės parodos! Galerijos! Lūž
tančios knygynų vitrinos nuo ... 
naujausiu leidinių... Žurnalai, 
savaitraščiai, dienraščiai... Pla
ningai išvedžioti mums takai. 
Ženk! Imk! Skaityk! Žiūrėk! 
Klausyk!

Atrodytų, kad šitokiose sąly
gose turėjo priaugti galybė įvai
riausių menininkų...

Deja!....
Iš milijono vos vienas antras 

tikrai talentingas dainininkas te- 
gimsta. O jo balsinis paruošimas 
ar ne visą dešimtmetį užtrunka.

Tai ne grybai!
Kritikai ir recenzentai niekad 

nėra snaudę. Be recenzentų ip 
kritikų menininkas tarsi neju
dinamas vanduo, maųrynais ap
augtų Jei meninirikas bijotų 
kritikos, jis niekad negalėtų 
augti. Menininkui recenzentą^ 
būtinybė. Savikritikos neužten
ka. Užtat ir anais riebiaisiais 
laikais mūsų brangiojoj Tėvynėj 
rašė, kritikavo, recenzavo, ieš
kodami solisto balse ko pats 
Viešpats lakštingalai nebuvo da
vęs.

Ar ne laikas būtų recenzen
tams, mea culpa sau pasakius, 
plunksną augštesnei tarnybai

Katalikiškoji akcija; J. Gutas — 
Religinis auklėjimas Prancūzijo
je; L. Andriekus — eil.; VI. Bud- 
reckas — Giesmės gimtąja kal
ba giedotų Mišių metu; vysk. V. 
Brizgys — Liet, šventės — mūsų 
visuomenės gaivintojos; J. Bal- 
kūnas — Šv. Kazimiero ir Šilu
vos Marijos sukaktys; K. Senkus 
— III bažn. muzikos kongresas 
Paryžiuje. Gyvenimo žiburėliai, 
Knygos ir žurnalai, Kronika.

Sporto Žinios, Nr. 1, 1957 m. 
gruodžio mėn. Leidžia Fizinio 
Auklėjimo ir Sporto Komitetas skirti — Artimui pagalbon!? 
Šiaurės Amerikoje. 8 psi. I V. R. Kralikauskienė

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

Mohawk Furniture
2446 - 8 DANFORTH AVE. TEL.: OX 94444, OX 94224

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS

RADUO 

ŠALDYTUVAI 

SIUVIMO MAŠINOS 

SKALBIMO MAŠINOS 

TELEVIZIJOS APARATAI

* KROSNYS

LINOLEUMAS, 
VAIKŲ BALDAI 

(VAIRŪS KILIMAI 

VAIKAMS VEŽIMĖLIAI



Mann & Martel 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

turto reikaluose.
Bloor - Dufferin

$3-.S00 įmokėti, 6 kambarių mūrinis 
namas su vieta garažui, 2 moderniš- 

.'kos virffavės, alyv<a apšildomos.
Warren Park 

'•$3.500 įmokėti, 2 metų senumo pu- 
Isiau atskiras mūrinis namas «su. pri
vačiu įvažiavimu, alyva apšildomas, 
Lmodemiška, yirtuvė, geras morgičius.

Sė. Clair ^Christie
;4.000 įmokėti, 6 kambariu atskiras 
mūrinis namas su garažu, alyva apšil
domas, 2 modemiškos virtuvės.

Bloor - Jone
*$4.500 įmokėti, 6 kambarių atskiras 
'mūrinis narnos su garažu, .alyva apšil
domas, 2 moderniškos virtuvės, arti 
Bloor.

bufferin - Rogers 
46.00qHmokėti, 7 kambarių atskiras 
’mūrinis namas su garažu, vandeniu 
valyva šildomas. Viena skola balansui. 
Arti apsipirkimo ir susisiekimo.

S h erto u r ne - Carltort 
$8.000 įmokėti, 15 kambarių mūri
nis namas su vieta garažui, vandeniu 
alyva šildamas, 3 vonios, 13 kamba- 
‘riu^baldai, $450 nuomos mėnesiui ir, 
2 kambariai savininkui. Pilna kaina 
$26.500.

Casa Loma 
$W.000 įmokėti, 15 kambarių gra
žaus mūro tripleksas su galimybe 
įrjrgti rūsyje dar vieną butą. Vande
niu apšildomas, dvigubas mūrinis ga
ražas ir privatus įvažiavimas^ Viena 
skola balansui.

Bloor - Brunswick 
$10.000 įmokėti, mūrinis 4 butu (viso 
17 kambarių) namas su 2 garažais, 
vanden. alyva apšildomas. Viena sko
la balansui. Pilna kaina tik $30.000.

Oakwood • St. Cloir 
$12.000 įmokėti, 2 metų senumo tri
pleksas (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.
" St. Clair - Spadina

18 kambarių mūrinis narnas su vieta 
2 garažams, 4 vonios, vandeniu alyva 
šildomas. Geram nuomavimui rajo
ne. Prašoma kaino $45.000.

} . . Bathurst - St. Clair
16 kambarių mūrą namas su privačiu 
įvažiavimu, vandeniu alyva apšildo
mas (vasarai vėdinimo sistema), 4 vir
tuvės, .5 vonios. Daugumoje kilimais 
dengtos grindys. Labai patogus nuo
mavimui. Pilno kaina $44.000.

B. SAKALAS
- SAKALAUSKAS

Tel. darbo LE. 4-8481 
Namu LE.. 6-1410

Brock - College 
$1.700 įmokėti, 6 kombort^ namas, 
naujas alyvos šildymas, viena skola 
10-čiai metų, moži mokėjimai.

Bloor - Brock 
$2.000 įmokėti, 5 kambarių mūrinis 
namas, 
damas, 
metų.

$2.500 
namas,

mod. virtuvė, vond. alyva šil- 
garažas, viena skola 10-čiai

Runnymede - Bloor-
į mokėti, 6 kambarių mūrinis 
mod. virtuvė, geras šildymas, 

labai švarus viduje, garažas, namas 
be skolų.

Jane - Annette
$14.500 pilna kaina, 6 kambarių mū
rinis namas, mod. virtuvė, alyva šil
domos, privatus įvažiavimas, tik poros 
metų senumo, šeimininkas išvyksta.

Bloor - Dufferin
$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas, mod. virtuvė, alyva šildomos, 
dvigubas garažas, vieno skola 10-čiai 
metų.

Jane - Bloor 
$4.500 įmokėti, 6 kamb. atskiras mū
rinis namas, dvi mod. virtuvės, aly
va šildomas, garažas.

Jane - Bloor 
$5.000 įmokėti, 5 kamb. atskiras mū
rinis namas - bungalow. Modernus 
viduje, alyva šildomas, kamb. rūsyje, 
garažas su privačiu įvažiavimu, na
mas be skolų.

Delaware - Bloor
$5.000 įmokėti, 10 kambarių atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės, alyva šil
domas, įvažiavimas - vieta garažui, 
reikalingas vidaus remonto, parduo
damas kaip palikimas, geras pirkinys.

Gienlake - Bloor
$5.000 įmokėti, 7 kambarių atskiras 
mūrinis namas, mod. virtuvė, alyva 
šildomas, garažas, namas be skolų.

Oakwood - St. Clair 
$5.500 įmokėti, 9 kambarių mūrinis 
namas, mod. virtuvė, vandeniu alyva 
šildomas, garažas.

St. Clair - Dufferin 
$6.000 įmokėti, 7 kamb. atskiras mū
rinis nomas, mod. virtuvė, kvadratinis 
planas, vand. alyva šildomas, garažas, 
viena skola 10-čiai metų.

Rusholme Rd. - Bloor 
$6-7.000 įmokėti, 1 1 kambarių at
skiras mūrinis namas, 2 mod. virtuvės, 
2 vonios, vandeniu alyva šildomas, 
garažas, šeimininkas gauna $250 j 
mėn. nuomos, geros išsimokėjimo są
lygos.

indain Rd. - High Park 
$7.000 Įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis namas, 3 virtuvės, vand. aly
va šildomas. Geras nuomavimui, šei
mininkas gauna $240 mėn. plius sau 
•butas iš 4 kambarių.

P. KERBERIS
Tel. darbo LE. 4-8481

Namų LE. 5-1584

VYČIO ŽINIOS
Krepšinio treniruotės St. Chris 

topher salėje vėl pradedamos 
šeštadienį, sausio 11 d., sena 
tvarka.

Į lietuviškąsias krepšinio pir
menybes, organizuojamas KSA, 
Vytis užregistravo 2 vyrų ir 2 
moterų komandas.

Vyčio krepšininkų subuvime, 
gruodžio 15 d., pagerbta žinoma 
krepšininkė Aldona Dargytė - 
Biskevičienė. Aktyvaus krepši
nio dvidešimtmečio sukaktuvių 
proga vytietės jai įteikė kuklią 
dovaną.

Paskutinėse C Y O turnyro 
rungtynėse Vyčio krepšininkės 
parodė gražų žaidimą pralaimė- 
damos garsiosioms St. Cecilias 
jau tik 15 taškų skirtumu 53:38. 
Žaidė: Urbonaitė 2, E. Žėkaitė 
2, Kriaučiūnaitė 6, Kasparavi
čiūtė, O. Žėkaitė 12, Dargytė 16.

Tinklinio pirmenybėse vytie- 
čiai nugalėjo latvius 2:0 (19:17, 
15:4). Žaidė:* Atkočiūnas, Bal
nius, Balsys, Baliūnas, Supronas, 
Žukas.

Stalo teniso pirmenybėse Vy
čio I-ji pirmoj divizijoj tvirtai 
stovi antroje vietoje. Ketvirtoje 

i divizijoje Vyt. Baliūnas indivi- 
‘ dualiuose laimėjimuose eina pir
muoju su 26:4 taškais. Prieš Ka
lėdas pradėti ketvirtadienio tur
nyrai šv. Jono Kr. parap. salėje 
rado didelį susidomėjimą lietu
vių tenisininkų tarpe. Stalo teni
sininkai dėkoja p. Palioniui už 
parūpniimą medžiagos skelbimų 
lentai. A. S.

Vyčio Dienos biuletenio Nr. 8 
jau išėjo, jis turi 4 psl.

Žiemos sekcijai vadovauti su- 
tiKO j . Balsys, tel. RO. 2-3738. Jei 
oro sąlygos leistų ateinantį sek- 

»madienį Grenadier Pond ant na
tūralaus ledo ruošiama čiuožėjų 
iškyla. Bus pakviesti ir instruk
toriai. Taip pat savaitgaliais bus 
organizuojamos slidininkų išky
los. A. S.

AUŠROS ŽINIOS
Su dideliu pasisekimu praėjo 

pirmojo pokalėdinio savaitgalio 
parengimai. Šešatdienio šokiai su 
puikia J. Kvietytės - Urbonienės 
išraiškos šokio studijos išpildyta 
programa sutraukė virš 300 jau
nimo, o sekmadienio rungtynės 
Lituanica - Aušra — virš 500 
sporto entuziastų. Svečių garbei 
suruoštoj arbatėlėj dalyvavo 
apie 200. Arbatėlės metu progra
mą išpildė A. Simanavičius ir 
naujasis sol. V. Verikaičio vado-

vaujamas “Aušros” orkestras.
Lituanica - Aušra rungtynes 

laimėjo svečiai rezultatu 67:63. 
Lituanicos komandoj žaidė Kal
vaitis 2, Kaunas 8, Gaška 15, Ger 
manas 21, Kamarauskas 7, Dir
venis 14. Aušroj: Vaičiulis 17, 
Buntinas 13, MišČenko, Grigaitis, 
Kulys 6, Venckus, Turak 2, Lau
rinavičius 10, Rusenąs ir Preik- 
šaitis 11.

B-C lyga. Aušra užbaigusi pir
mą ratą be pralaimėjimo, pra
dėjo antrąjį 18 taškų skirtumu 
nugalėdama latvių Vanagus 96: 
78. Žaidė: Vaičiulis 30, Buntinas 
22, Preikšaitis 2, Laurinavičius 
32, Turak, Venckus 5, Kulys, Gri
gaitis 2, Rusenąs, Mišcenko 2. Se
kančios rungtynės šį sekmadienį 
mūsų salėj. Žais Aušra - Tridents 
ir Mustangs - Andys.

šachmatai. Gruodžio 15d. Auš
ra B - Vytis B %:5%. Atskirų su
sitikimų pasekmės:. V. Petraus
kas - A. Tarvydas 0:1, V. Gen
čius - S. Ramanauskas 0:1, J. Ma-

tulionis - V. Šaltmiras 0:1, P. K. 
Mačiulaitis - M. Sinika %:%, V. 
Rukšys - L. Ciplijauskas 0:1, M. 
Šlapšys - A. Kuzmarskis 0:1.

Gruodžio 28 d. Aušra B - Veng
rai B 3:3. Žaidė: V. Petrauskas - 
F. Nacsa 1:0, V. Genčius - Zoltai 
1:0, P. K. Mačiulaitis - Felkay 
0:1, V. Rukšys - Vincze 0:1, B. 
Genčius - Korz 1:0, M. šlapšys - 
Sandorfy 0:1.

Sausio 5 d. Aušra B - YMCA 
BĮ — 1%:4%. Žaidė: V. Petraus
kas - K. Snutherland 0:1, V. Gen
čius - F. Lowe 0:1, J. Matulionis 
- K. Frantzen %:%, P. K. Ma
čiulaitis - J. Bakker 0:1, S. Kaz
lauskas - E. Anderson 0:1, M. 
Šlapšys - F. Blumberg 1:0.

Fort William, Ont.
Lakehead - Fort William ir 

Port Arthur, Ont. universitetas 
auga. Pirmasis puikus pastatas 
erdvioje vietoje prie Oliver Rd. 
pastatytas ir veikia. Šiemet jau 
yra 134 studentai. Kelių metų 
laikotarpy bus pilnas su visais 
skyriais ir pastatais. '

Kojos katile, tik galva paviršiuje

DUTZ

APIE
TĖVYNĖS 
SPORTĄ

Rošo eilė The Globe and Mail prityrusių korespondentų.

C. HARRY DUTZ, buvęs keleto vokiečių sporto leidinių 
redaktorius, veda šeštadieninį skyrių “Žvilgsnis į Europų", 
kas savaite pateikdamas daugelio Europos laikraščių son- 
trauką

ED WARING, kaip nuolatinis korespondentas pateikia 
Kanados futbolo vaizdg ir kas antradienį paruošia Britų 
sporto apžvalgą

PILNIAUSIĄ EUROPOS ŽINIŲ APŽVALGĄ JŪS RASITE

VISOS KANADOS LAIKRAŠTYJE.

Dėl pristatymo į namus tik paskambinkite telefonu EM. 8-7851.

P.S. Jeigu kartais Jūs nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo namo ar biznio, 
tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes turime naujo, nes mes gau- 

. nąme kas.diena daug naujų nuosavybių.

RESTORANAS “RŪTA”
Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami'prityrusių virėjų. Atida- 
rytas nuo 6 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

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

Dėmesio!!
PARDUODAMAS PALIKIMAS — 50 akrų farina su trobesiais, 

, netoli Toronto. Tekantis upelio vanduo. Kaina $17.500.
Teirautis:

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

Kaip apsisaugoti slogų?

Česnakas - sveika
Pasiklauskite daktaro ar vaistininko. 
Per amžius milijonai žmonių dėl svei
katos naudojo česnakų, tikėdami jo 
gydomojo ir sustiprinančia galia. Čes
nakas yra natūralus antiseptinis vais
tas, kuris valo kraują. Dauguma žmo
nių jį vertindavo kaip vaistą nuo art- 
ričio ir reumatizmo. Adams Garlic 
Pearles turi savyje tikros alyvos, iš
trauktos iš visos česnako galvos. Joje 
yra sukoncentruotas viso česnako stip
rumas.' Šitokioje formoje ir gaunate 
pilną naudą iš šio puikaus patikimo 
augalo. Jei jūs nesijaučiate stiprus, 
jaučiatės išsekę ir kenčiate nuo reu
matizmo, dar šiandien iš vaistinės par
sineškite pakelį Adams Garlic Pearles. 
Adams Garlic Pearles padės jums išsi
saugoti nuo nušalimo ir slogos. Kap
sulės yra be kvapo ir skonio ir leng
vai priimamoje formoje. Parsineškite 
pakelį dar šiandien ir pamatysite, kiek 
daug galės padėti ir jums. Būsite ištik- 
rųjų patenkinti tai padarę.

Wally’s Garage
ROBERT STREET, TORONTO

/prie Spadina-College/
Sav. VL. TARVYDAS

PARUOŠIMAS ŽIEMAI — antifreeze — šveicavimo 
įvairūs mašinų remonto darbai — automatinės trans-

(Atkelta iš 5 psl.) 
tremtiniams, mokykla ir aplinka 
svetima, vadinasi, lieka tik šei
ma. Jei tėvai mišrūs arba indife
rentiški tautiškai, jokių kliūčių 
vaikui žūti svetimose bangose 
nebėra. Štai, ponas Jakštai, ko
dėl aš sakau, kad sukūrusieji 
mišrias šeimas mūsų tautiečiai 
mums žuvę. Jiems mes turėtu
me ne linksmas vestuves kelti, 
bet ruošti šermenis ...

Dvasios menkystės medalįs
Jakšto straipsnio pabaigoje su

traukta visa išmintis. Jis rašo: 
“Šiaip ar taip nutautėjimo prob
lema čia yra beveik likiminio 
pobūdžio ir nieko bendro su miš
riomis šeimomis neturinti. Miš
rios šeimos čia nieko dėtos ir jas 
taip Įžūliai pulti, prikergiant net 
išdavikiškumo epitetą, kaip Alan 
tas padarė, yra fanatiška, nekul
tūringa ir nežmoniška ... Iš ben
dro žmogiško gyvenimo aplinky
bių neišvengiamai vyksta ir vyks 
mišrių šeimų kūrimas ir jo nei
gimas ir koneveikimas laikyti
nas vien dvasinės menkystės iš
dava”.

Taigi, prie visų kitų man augš- 
čiau suteiktų titulų Jakštas dar 
malonėjo pridėti “fanatiškas, ne
kultūringas ir nežmoniškas” ir 
pagaliau savo-stilių apvainikavo 
“dvasios menkyste”.

Kiek mano gyvenimo patyri
mas rodo, tikrai taurios dvasios 
žmonės retai kada pakyla į pui
kybę ir labai vengia kabinėti 
dvasinės menkystės medalius 
tiems, kurie nesutinka su jų nuo
mone. Ne dvasios didžiūnai yra 
labai greiti apšaukti kitus dvasi
nėmis menkystėmis. Tai daryda
mi jie galvoja patys save išaugš- 
tinsią ir paslėpsią po savo toga 
savo dvasios skudurėlius ...

Nuvytusio lapelio filosofija
Tiek to, bet prieš baigdamas 

aš visdėlto dar norėčiau tarti vie
ną kitą žodelį apie lapą, kuris ru
denį atsiplėšia nuo medžio šakos, 
nukrinta į dumblyną ir likimiš- 
kai supūva. Tokio lapelio istorija 
vra tikrai likiminio pobūdžio: jis 
negali riėnukristi, nes jį traukia 
žemė.

Deja, daugelio mūsų tautiečių 
likimas panašus į to lapelio: jie 
negali atsispirti svetimos aplin
kos traukiami, jie net ir nebegal-

Pranas Barauskas Insurance Service 
patarnavimai automobilių, namų, vagysčių, nelaimingų 
atsitikimų, sveikatos, atsakomybės ir kt. draudimuose.

MAŠINŲ 
darbai — 
misijos.

Naujų stabdžių įdėjimas tik $18.00

Patarimams skambinkite LE. 4-3608
PRIVATI ĮSTAIGA: 83 Westmoreland Ave., Toronto

GARANTUOTAS DARBAS. 
LIETUVIAMS PIGIAU NEGU KITUR.

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

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. l l
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

* 1077 Bloor St W. - - - Telef. LE. 4-8459
s . Jums patarnaus:

P. BUDREIKA F. JONYNAS A. BLIUDŽIUS
Namu td. WA. 1-7672 Namu tol. EM. 4-9641 Namu tol. RO. 7-1948 

-------------------------- ir EM. 6-0091 V. MORKIS

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.

&

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

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

V ■

SB®
Mūsų agentūra atstovaujama

“Dūda General Insurance” vardu ir privati raštinė yra

VAISTAI LIETUVON!
JSGEI,RĖKITE

WALTMAN’S dependable drug store
] T47 pundas

■■ ■< 42 Evelyn Ave., telefonas RO. 9-4612.
Su pagarba AL. DŪDA.

voja apie kovą, jie tik rūpinasi 
kaip patogiau nukristi, supūti ir 
patręšti svetimą dirvą lietuvišku 
krauju. Jei mūsų nutautėjimo 
problema beveik “likiminio po
būdžio”, tai kam tada bekovoti, 
kam stengtis statyti “lietuviškas 
pilis”, kam begalvoti apie lietu
vių tautos ateitį? Kurkime miš
rias šeimas, mokykime savo vai
kus tik svetima kalba kalbėti, 
skiepykime jiems kitatautinę 
prigimtį, nes juk reikia galvoti 
pagal “pagrindinę istorinio gal
vojimo taisyklę”, t.y. suprasti, 
kad mes bejėgiai. Pagaliau, ar 
nelengviau, nepatogiau ir ar ne
maloniau nesipriešinant šokti į 
svetimą katilą ir su saldžia pasi
tenkinimo šypsenėle pasinerti 
sveitmoje masėje?

Skirtumas tarp p. Jakšto ir 
manęs yra tas, kad mano giliau
siu įsitikinimu, kiekvienas trem
tinys lietuvis neturėtų pasiduoti 
likiminei nuvytusio lapelio filo
sofijai, bet turėtų stengtis pasi
likti tvirtai įaugusia šaka tautos 
kamiene. Laimindamas mišrias 
šeimas, tamsta, p. Jakštai, mūsų 
jaunimą bloški į svetimos tautos 
glėbį, o aš nenoriu jo atiduoti be 
kovos, aš noriu, kad mūsų jau
noji karta perimtų krivulę iš se
nesniosios ir neštų ją iki Tėvynės 
krantų. Aš žiūrėjau ir tebežiūriu 
į mišrių šeimų kūrimą kaip į di
delę mūsų tautos tragediją, nes 
mes savo kraują ir savo sugebė
jimus atiduodame svetimiems 
nieko už tai negaudami. Kiekvie
nas lietuvis ir kiekviena lietu
vė sukūrusi mišrią šeimą, išsira
šo iš lietuviškos knygos. Tams
ta, p. Jakštai, stengiesi teisinti 
tuos, kurie bėga iš mūsų tarpo 
esminės laimės (ar nelaimės) su
metimais, užmiršdami pasiauko
jimo dvasią lietuviškam idealui. 
Tamsta skelbi defetistinę filoso
fiją, kuri gal labai patogi dezer
tyrams. bet kurią kaip supuvusį 
obuolį išspiaus kiekvienas geras 
lietuvis patriotas.

Visame savo straipsnyje tams
ta, p. Jakštai, pasakei vieną tei
singą dalyką, pavadindamas ma
ne fanatiku. Taip, aš esu pasiry
žęs fanatiškai ir desperatiškai 
kovoti prieš srovę, kuri mus neša 
tolyn nuo Lietuvos krantų ir nuo 
mūsų pačių. Aš noriu būti kuo 
toliausiai atitrūkęs nuo svetimos 
aplinkos, kad ko glaudžiausiai 
glaudžiausiai pasilikčiau susijęs 
su lietuviška aplinka. Gal tai yra 
“fanatiška”, “nekultūringa” ir 
“nežmoniška”, bet aš nieku būdu 
nenorėčiau galvoti taip “huma
niškai”, “plačiai” ir pagal “pa
grindinę istorinio galvojimo tai
syklę”, kaip kad darai tamsta, p. 
Jakštai, nes tai būtų nesuderina
ma su mano, kaipo lietuvio, gar
be, nes aš nenoriu galvoti taip, 
kaip galvoja žmogus, kurio ko
jos jau įmerktos į svetimą katilą, 
o tik galva tebeplūduriuoja ant 
paviršiaus, bet galvai jau diktuo
ja kojos ... Toks yra ’’platesnis” 
pono Jakšto galvojimas...

PIGIAUSI *

siuntiniai
1 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. >

$14.75
$23.20

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

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

APDRAUDA
GAISRO — AUTOMOBILIŲ — VA
GYSČIŲ — SVEIKATOS — NELAI

MINGŲ ATSITIKIMŲ ir t.t. 
VISŲ RŪŠIŲ APDRAUDA

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

SIJOS — VIEŠBUČIAI 
Užsisakykite dabar 1958 m. 

Patarnaujame visame pasaulyje.
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/

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

- (prieš, šv. Jono Kr. bažnyęįą)_.
Norėdami padėti savo artimiesiems L1ĖTUVOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų ^pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos 
vyriškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai 
ir t.t. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos, baltiniai. ....

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

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. SlMINKEVlClUS 386 Durie

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

------ : . ■ . - -- -------------->!
■

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

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys : • 
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN'
KA! — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir’ 
žiemai. Krosnys “Gurney” — 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 STATAU naujas krosnis, oilburnerius ir gaz- 

burnerius. Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St., Toronto. Telef. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS . į 

■—i I  ....................  m i tu ii      linu   I Ii   ............... tf b
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BftBkior Si W. Telefonas LE. 1-4605
RUNNYMEDE . ANNETTE ST., 6 didelių kamborių, atskiros mūrinis Tiomos, 

šiIdofncs, privatus jvdžįoyirnos, $5.000 įmokėti. .
CLATR - fiRĄTHURST, mūrinis 2-jų butų po 4 kambarius narnės, 1 mocter-

.51 vandeniu olyvo šildomas, proSoma kaina $19.800.
GEOFFRE r’ • RČNCESVALLES AVL, 8 kombarių.per 3 augštus, kvadratinis plo- 

n6S, va v^niu otyva apšildomas, garažas. Labai geros pirkinys, reikol’m- 
gasjidesnis įmok ėjimas. ;

HIGH PA i K rajone turime kęletg naujų pastatų investavimui, kaip Tripleksų,.
Pbdff>tel-.$ų, Sixplfcksu, Elghtpleksų ir didesnių, įvairios kainos ir įmokėjimoi. *

Dideliu pasirinkimas gyvenamą namų, biznių, žemės statyboms. 
<Fusą patarnavimui prašau skambinti LE. 1-4605

J. GUDAS V. VASILIAUSKAS
I I JI II? llĮljį . ' 'j' į.ll ‘'Mi—I. Ai »■ ■! ■VHI.VlIE II.I

• z

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA 
9€6 C tindas ŠE'-įV, - - Tel. LE. 1-5688

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

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

Šav. V‘ BLOCKIŠ

Magdė smarkiai nutuko. Paga-' Tikybos pamokoj kunigėlis 
. liau ji nuėjo pas gydytoju ir pa- mėgina išaiškinti, kas yra pa- 
i prašė patarimo, kaip suliesėti, gundos. Aiškumo sumetimu pa- 
; Gydytojas patarė jai nuvykti į klausia Petruko:
• vieną sanatoriją. j — Ar niekad neužėjo pagun-

Pd trijų savaičių ji telegrafuo- da, sakysim, magnetuoto peilio
! ja vyrui — “Per tą laiką pusiau geležtim iš taupmenų dėžutės iš- 
suplonėjau. Ar jau turiu grįžti sitraukti pinigą? 
namo”. * " x

“Pabūk dar tris savaites” 
telegrama atsakė vyras.

Į — Ne, kunigėli, — atsakė Pet
rukas, — nežinojau, kad taip

* galima.

Paieškojimai
Adomas PieŠina, sūnus Igną-Povilaitis su žmona ir vaikais, / ’___ ~ Zo____________

gyvenęs 1946-48 metais Nūrtin- šio, gyv. Ukmergės apskr., Del- 
gen ir Schwaebisch Gmuend, Vo'tuvos miest., prašomas atsiliepti 
kietįjoje. ir Norkevičius, buvęs ar žinantieji apię jį pranešti O. 
1947 m. Freudental, Vokieti- • Piešinaitei 26 Folan Ave., Nor- 
jojė, vėliau su šeima išemigra- j wood, Mass. USA. Ieškomajam 
vęs, prašomi rašyti: V. Brilling, i yra labai svarbių žinių.
(13b) Gauting sanat. D. 1, Ger
many. Dočkus Juozas - Vytautas, sū-

Ūaudonio Juozo, sūn. Antano, nūs Mykolo, gimęs 1923 m. Kau- 
kilusio iš Šiaulių miesto, ieško i no apskr., Veliuonos vaisė., Ži- 
sesuo Liuda Lietuvoje. Rašyti:; bintų kaime, ieškomas tėvo iš 
F. Kantautas - Augis 11441 — Lietuvos, Jis pats 'ąr žinantieji 
76th Ave., Edmonton, Alberta, ką apie jį prašomi pranešti “TŽ” 
Canada. Yra žinių iš sesers. i administracijai.

E WINDSOR, Ont.
^k)LB WindscYo apylinkės bib-! Per Kalėdas pakrikštytas tre- 
•Jiotėkos tva^ęymą perėmė J. čias pp. Kazlauskų sūnus Petras 
ZSėctriūrias. Paskutiniu laiku iš 
3S^gų k-lubų Amerikoje ir Ang
lijoje ’yta gauta daug naujų kny- 
rgų. Knygos -duodamos skaityti 
.nemokamai, tik už knygas paim
lias skaitymui ir negrąžintas nu- 
^statytu laiku (2 mėn.) imamas 
-mokestis. Išdavimo ir priėmimo 
įlaikas kiekvieną sekmadienį 
tuojau po lietuvišku pamaldų ar į keletas kalbų, padainuota, pasi- darbavosi' -.y-. T v*. I 1 “ J • — 5 v .• _• • •• _ Į V4.C1X Lyti N M X

i * iv j lietu vibis-ų. murk y n.xcx,
r i Pp- Kazlausku sūnus Antaniu- į tačiau senoji valdyba nesutiko.

kas vikriai ir dievotai patarnau-: Nutarta pusiau siaptu balsavi- 
Si ia kuni^i sekmadieniais per lie- f mu išrinkti nauja valdybą. Kont

?r tuviškas pamaldas. Jis yra veik:'roiės komisijoje pasiliko tie pa-zakrastijbnas. Įtys: J. Vaičeliūnas, A.BaltutieU
giesmė Sveikas Jėzau gimusis , < >.. .. A/r
prieš tai trumpai apibudinus lie- Darhll šiuo laiku Windsore ! tik vietoj į naują v-bą įėjusio M. 
.tuviškus Kalėdų papročius. Sto- maža. Daug atleistų is fabrikų Ir Antanaičio, Įėjo P Semezys.
ties pranešėjas Bernard Lewis [dar vi? atleidinėja. Windsore be- Kitą dieną valdybos nariai pa- 
prdg^mos pradžioje apibūdino darbių esą apie 14-17.000. Dėl ne- siskirste pareigomis: A. Kusins- 

-liet. Kūčių papročius bei valgius, darbo įvyksta daug vagysčių, jkis — pirmininkas, M Antanaitis 
-kad ant s^alo dedama šieno, kad apiplėšimų ir įsilaužimų. Spau- — pavaduotojas, K. Šviezikas —

SUDBURY Ont.
Visuotinis bendruomenės susi- dė. Kaikas pasakė, kad pirmą 

rinkimas įvyko Kristaus Kara- kartą matąs tokį gražų vaidini- 
liaus salėie gruodžio 29 d. tuoj mą šeštadieninės m^yklos sce- 
po lietuviškų pamaldų. Susirin- noj. Į vaidinimą buvo įtraukti vi-7iamac Mictantac iš Wind<snrn ir i P lietuvių pamcuuų. ouonni- uvj. į vaiuiiuuių uuvy tuaunu vi-į 

g as 18 — - - r kima atidarė buvęs pirm. St.Kri- si šeštadieninės mokyklos moki-!
• TT ---a? „T ... 1- T V’-.-.......I J'.. I

' j kauti A. Jasiūnas, sekretoriauti: Aleksas Kusinskis. Pranešinėjo
Į J. Kručas. L _
i pranešimų senoji valdyba atsi-Jmenj,

■ Albina Astrauskaitė iš La Salet- 
Se apylinkės. Krikštijo kun. V. 
rRudzinskas šv. Pranciškaus baž- j 
s nyčioje.

Vaišėse dalyvavo giminės ir
draugai: Januškos. Žemaičiai. įr kitiems metams pasiliktu se- bet ji vykusiai pavadavo, per 

/Grušai, Kuncaitis ir kt. Pasakyta ---- -

vickas. Buvo pakviesti pirminin- niai, tik Kalėdų senelį suvaidino

Po metinės veiklos V. Jasiūnaitė. Vienąšyarbų.vaid- 
‘ utis, tačiau

statydino. Visuomenė prašė, kad į trumpai prieš šventes susirgo.

.susitarus su J. Giedriūnu tėlefo-1 dalinta įspūdžiais ir pasijuokta, 
nu SE. 5-5476- •

noji valdyba, kuri taip gražiai trumpą laiką išmokdamas jo ro- 
_i ir pavyzdingai rėmė le. G. Jakubonis. Už toki savo 

į lietuvišką šeštadieninę mokyklą,

.valandžio metu iš CBE radio sto

tuviškus Kalėdų papročius. Sto-

ja kunigui sekmadieniais per lie-, mu išrinkti naują valdybą. Kont

Kitą dieną valdybos nariai pa

darbo įvyksta daug vagysčių, į kis — pirmininkas, M. Antanaitis
_____ ne ’k” yio’vilroc ___

. sekretorius 
dininkė, J. 

Čia Windsore kaikunems lie- į vadovas.
Linkime

nevalgoma mėsos, kad pasimel- ■ d°j rašoma, kad darbai į pavasa- 
džiama, laužomos plotkelės ir ttJri pasitaisysią. Žiūrėsime. 
Buvo primina, kad net vedę vai- C— , L™._—— —

.kai Kūčioms susirenka pas tė- tuviams yra sunku su mOrgyčių j . 
yrus, priminti iaimėsijūrimai; ke- mokėjimais. Yra pavojaus nusto-į sėkmės.. 
;lionė į Bernelių Mišias ir Kalėdų’• ti nuosavybių, 
^giesmės, kurių viena ir trans- -—,į''" 
įlįuota. Programą paruošė jos ve
dėjas John Jeannette, talkinin- 1 
Ūkaujant P. Januškai ir P. Petrui- CV.X.* ' f 1
iClUL į

Kalėdų eglutė suruošta Essex ' 
County New Citizens Sąjungos J 

_gruodžio 1 d. Joje dalyvavo iri 
JietaVių.mokyklinio amžiaus vai- : l 
kuciai. Programoje prie Kalėdų ;' 
-senelio,•’kuris čia šįmet lankėsi i 
Jafikstokai, dalyvavo ir Ciccone, 1 
JaSįprdeono mokyklos mokiniai, jį 
jĘęadžiojė solo, o pabaigai įr visa, f 
‘^Špė viso: 17. akordeonistų žavė- J 
•je^Tnažuosius ir net suaugusius, i

Petrauskaitė Petronėlė, buvu- 
sHfietuvių šeštadieninės mokyk-Ii 
Jieščmokytoja, persikėlė gyventi |] 
-į ^AV‘' ■ir dabar dirba 'Detroite į_____________
.’gailestingosios sesers darbą. j 
' Dumčienė Marija mokytojaus 
lietuvių šeštadieninėje mokyk-

f į:■ zf.,.'“-. ■■...>

■■ .Susitikite.-Lenkijai 
su savo giminėmis 
ten gyvenančiais aaictorttyykstąn-

O-ima' 
mėnesį. Nesezohiniu' Jdiku' nuoiaį/f 
das. "V ■- i,., ■-■■■■ r . ■ >- -*«» ; .. : J*

■■ '..-I;, V

?: Užsisakykite 1 vietos ' pigiausiai
.;.U' į*įįjįė;į’~1'''T .^.Š' ■ ū? '

piA-. •• Aa- < į T" ’

FOUR^E^DNS
TRAVHk' -v ■

£3to9 Bloor St. 5-
w WA--

v .
'įSi.SCėSiif

'loję. Kor.

Gyvybės draudimas
-seimai' padeda išlaikyti savi
garbą, įgalina pragyventi be 
giminių ar pažįstamų primeta
mo skatiko, be pašalpos iš lab- 

- dar^bės ranku.

Gyvybės d raudintas 
neša motinai džiaugsmą, kad 
nereikės ieškotis pigaus dar- 
~"bo, vaikus palikus svetimų 

žmonių priežiūroje.

Skambinkite'dėl naujo moder
naus ŠEIMOS plano šiandien

' Mernbc r of the Life Underwriters 
Association.

L. Remeikienė — iž-* 
Bataitis — švietimo

motais lietuviškojeWindsorietis. Į Pereitais i
kapelionijoje buvo pakrikštyti 6

i kūdikai ir 4 poros susituokė. „
Šaunus parengimas. Gruodžio

lę, G. Jakubonis, 
stropumą jis gavo dovanų vertin
gą lietuvišką knygą. Eilėraščius 
pasakė J. Kaspariūnas. G. Jaku
bonis ir I. Glizickaitė. Gražiai 
išpildė po vieną baleto numerį 
Danguolė Kriaučeliūnaitė ir Re
gina Jakubonytė, kuri paskambi
no dar ir kanklėmis vieną lietu
višką dainelę, o antrą drauge su 
A. Kusinskiu. Po vaidinimo bu
vo specialiai paruoštas vakarie
nės stalas mažiesiems artistams. 
Išlaidas padengė komitetas. Be 
to, bažn. komitetas visiems lie-į 
tuviukams išdalino bilietėlius' 
loterijai nemokamai. Laimė nu
sišypsoję ,VZ Jasiūriaitęi. Bend
ruomenė paskyrė $25 eglutei. Is 
tos sumos $10 buvo išdalinta vi
siems lietuviukams bilietėlių for
moj, kad galėtų bufėte nusipirkti 
kas ko nori. Kita $15, mokytojų

ir

•M
H

'29- d- ^aral?U^??ra- nutarime buv^pSta mokslo
,pijos kalėdiškai išpuoštoj didžio- metu pabaiętuvėms, kad gaiėtų! 
:joj salėj liet, bažnytinio komi- kirtį vertingesnes dovanas 
Iteto parengimas praėjo labai pa- lietuviškomis knvgomis. Loteri- 
įkeltoj nuotaikoj. Prie margai pa-.iai dovanas davė j. T. Paquette' 
; puoštų staliukų suaugusieji vai- įr j Bazar krautuvės, o italo Ce-! 
smos ir leido laiką lietuviškoj cutti kepykla davė kiek tik rei- 
kompanijoj Ta proga buvo su- kaįo parengimui įvairiu sausai- 
suosta eglute ir Kalėdų senelis niu jr duonos. Buvusi parapijie- 
apdovlinojo vaikučius dovanele- tė Sofiia Rakštienė iš Fruitlan- 
mis. Šeštadienines mokyklos mo- do atsiuntė kaip ir kitais metais, 
kiniai išpildė meninę dali. Mo-: dovana kųri buvo panaudota 
kytoja J. Gabnene gražiai sure- ■ vajku loterijai. Šokiams grojo 
zisavo scenos vaizdeli ‘Kalėdos ■ nauia Iietuviška plokštelių muzi- 
trerntyje . Vaidinimas, pilnas te-;ka tarpais paįvairinta Alekso ir j 
vynes ilgesio ir gražiu prisimini-; Alą.i0 Kusinskiu ir Reginos Ja-! 
mų ne vienam net asaras isspau- kubonytės akordeonų Suaugusių

- • - - loterijoje laimė nusišypsojo K.
Šviežikui ir J. Remeikiui. Prie 
parengimo, be bažnytinio komi
teto, daugiausiai prisidėjo M. 
Kriaučeliūnienė, E.. Šviežikienė, 
A. Mazaitienė. S. Semežienė, A. 
Jasiūnas. Ė. Jakubonis, A. Stra- 
kauskas, V. Jasiūnaitė. Danguolė

i ir Virginija Kriaučeliūnaitės.
Po meninės dalies tėvų atsto

vas A. Jasiūnas, visų tėvų var- 
;du, padėkojo mokytojams už gra
ižą parengimą.

A. Strakauskas švenčiu proga 
j įtaisė lietuvių bažnyčios Klišių 
patarnautojams dvi liuksusines 

kam želes. Sudburiškis.

paskirti vertingesnes dovanas

Moterų ir voikų ligos, gimdymo 
41 HEWITT AVTLlb/prie Rencesval- 

l« - Dundfi. 5»./. Tel. LE. 5-19S1.
Kabineto telefonas LE. 5-1551 

Darbo valandos /susitarus telefonu/: 
pirmad., trečiad. 2-4 vol. p.p-, ant- 
red., ketvirfod., penktod. 6-8 v. v., 
šeštad. 10-11 vol.

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

Telef. LE. 6-9622

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

Darbo valandos: kasdien 12-3 
vai. p.p. ir 6-8 vai. vak.

Dantų gydytoja
129 GRENADIER RD. 

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

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

Dr. E. Zubrienė
Dantų gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Bay & Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

D r. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 11 vai. iki 
1 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.
■’ ' . ............     ' ■ ................. . n'J

Dr. A. JOSIU KAS
Vidaus ligos,. , ę,-i 43 

specialiai plaučių ir širdies. ■■■

230 PACIFIC AVĖ.,

TEL. RO. 7-8624. - ? |
' į

priima ligonius pagal 
susitarimą. .’ ’

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

Advokatas — Notaras

t)r. A. Pacėvičitis
Gydytojas ir chirurgas

280 Roncesvalles Avė.
Telef. LE. 4-4778 

RENTGENAS
Priėmimo valandos: 

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

Dr. L SIMON
Odos ir veneros ligų speciaHstsi.

Naujės adresas nuo bala tulžio 1 $L'
288 ST. CLAIR AVI. W., 

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

pagal susitarimą.
Td. WA. 1-B514 arba WA. 2-S015

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912 
P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont. 

TeL EM. 4-2715

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais 
10-12. Kabinetas uždarytas 
trečiadieniais. Kitu laiku pa
gal susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

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 susitarimą.

Telefonas LE. 4-6851

Dr. N. Hovošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul RIKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RA Y (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA, 3-2395

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarai* ir feštadieniaii 
pagal w»itorimfi t

10B2 BLOOR W., TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin St.)

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA 

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

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

Dr. F. Tickett
Gydytojas

<*-. ir -■ « — .— =-»■ ■ -

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto

Telef. EM. 8-3754

AKI Į? SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
-mi* ririria okkį nervus, kuria dož^ 

na i sukelia gaivos skaudei img Ir nar? 
vingurng. Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

Telef. WA. 1-3924

FREGATA OF LONDON
7 Cromwell Rd., London, S.W. 7 G.B.

(Exportas — užsakymai oro paštu — Pagalbos siuntiniai į 
visus pasaulio kraštus).

siunčia geriausius Naujųjų Metų linkėjimus visiems drau
gams ir klijentams Kanadoje ir suinteresuotiems praneša, 
kad mes esame patikėję mūšų kompanijos atstovybę. Toronte 

' P. FR. KRZECZOWSKI — 1060 Bloor Št. W.. tel. LE. 1-9700.
Mūsų klijentams centrinėje ir ..vakaru .Kanadoje sąžiningai 
patarnauja Western Overseas Agencies, 499’į Main St., 
Winnipeg 2, Man

‘‘Fregata of London” garantuoja sąžiningą ir tikslų patarnavimą

Vyrų ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT. 
Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

televizijos ir radio aparatus
DARBAS IR DALYS GARANTUOTA. 

J. STANIONIS
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

DĖMESIO! DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas. 

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

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

31A HERMAN AVE. Telefonas LE. 4-2104

Vašingtonas. — Gruodžio 12 d. 
staigus šaltis Floridoje sunaiki
no už apie S150.000.000 vaisių bei 
daržovių. Manoma, kad dėl to 
turės pakilti kainos ir išviso jų 
neužteks.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE ? 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

Elektros 
mechanikas

Taisau visų rūšių elektras motoras 
bei elektros įrankius. Taip pat tai
sau ir patikrinu šaldytuvus, skalbimo 
matines, elektros plytas ir alyvos pe
nius.

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

vak., kitomis dienomis betkoda.
V. NORUS

A. P. GARAŽAS
1S39 DUNDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visų rūšių mechaninis autofhobilrų 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

- Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Teleffinas LE. 5-9.130• <

. . ..^ r- V \ y ■ _

GEORGE BĖN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

vtmr
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai į —

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Ave, Toronto, Onh 

Tel. EM. 8-92B1
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omi, tarpininkavimas

Savi pas savus! - 
Auto mašinų mechaniniai darbai, 

nlcstymai > dpiymas atiteka- 
mi 9,eitai 
ir sąžiningai. r

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST., LE 3-6149 

/įvažiavimas iš Gearry Avė./
Sav. V. DUNDYS

O K U L1STĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WIKTOR1A 

BUKOWSKA, R.O,
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
* telef.-LE. 2-5493

. .♦ v F ■ i /

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

Garantuoti siunti
niai j Sovietų Rusiją
Ir užimtus kraštus

Mes siunčiome tiesio i iš musu sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji 
dalvkai: medicinos dalykai, maistas, 
saldainiai ir kt. dalykai.

Atvykite asmeniškai j musų san
dėli Of prašykite musų kainoraščio 
paštu.

Busite patenkinti musų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527,

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
ii Kanados. Didžiausius prekių pasi

rinkimas.

DUDA GENERAL 
INSURANCE

« EVEIYH AVI 

to. 7-4412

Veikia 24 valandas.

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

TELEVIZIJOS
RADIO APARATUS
ApVTVVwf ^BfwvWrfwla. Į oW" 3

mirt veltui. Darbo* It dėtys gerew- 
tvatės * ’*‘4
Skambink telef. LE. 1-1602.

> - •If / y - e

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūSies moterų, vo»kų ir 
vyrų botai, normalaus dydtto ir pkrtOs 

EE—LEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gteduena

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. 3-0978

A. LIŪDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

91 Roncesvalles
Telef. LE. 6-5013

East Upholstering
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TCECNTC. ©nt.
Kr. parapijos žinios • 

j-Prisimenant didįjį lietuvių 
taftos Ganytoją a.a. XR. vysk. 
Kazimierą Paltaroką, jo laido- 
tųfrių išvakarėse, Trijų Karalių 
švjentės vakare, par. bažnyčioje

— Per 1957 m. par. bažnyčioje 
pakrikštyta 67, sutuokta 32 poros 
ir palaidota 12 lietuvių. Parapi
ją rūpinosi socialiniu tautiečių 
gerbūviu lankant ligonius, mate
rialiai pagelbstint ligos ar nedar-

mus kolonijos lietuvių reikalus.
4-Federalinės valdžios nutari-

šio krašto pilietybę, turi teisę 
Sti senatvės pensiją. Jei To

to liet, kolonijoje rastųsi to- 
kĮų asmenų, parapijos kunigai

Prisikėlimo parapijos žinios
-r-Praėjus - šventėms vėl pra

dėjome parapijiečių lankymą. 
Šią savaitę, sausio 6-10 d.d., lan
komos šios gatvės: Delaware 
Ave., Dovereourt Rd., Shannon 
St. ir St Anne’s Rd.

kyšime parapijiečius gyvenan
čius Rusholme Rd., Rushoime 
Dr. ir Havelock St.

— Aprūpinta paskutiniais Sak
ramentais gruodžio 29 d. mirė 
Gabrielė Gedvilienė 83 m. amž. 
Palaidota gruodžio 31 d. iš Prisi
kėlimo bažnyčios į Park Lawn 
Kapines.

— Sutuoktas Ignas Urbonas ir 
Irmgard Niederl. - *

— Pakrikštyta: Aras Juozas 
Vilnius Grabauskas, Irena Mari
ja Kitra, Deborah Ann Christine 
Johnston, Rita Marija Mačiulis, 
Birutė Teresė Stočkutė, Antanas- 
Algirdas Ivanauskas, Antanas 
Mykolas Stauskas, Alfredas 
Aleksandras Stulginskas ir Irena 
Monika Paškus.
' Praėjusių 'metų bėgyje Pri-

Linksniai pradėkime naują balių sezoną!

SPJRJDOS Bmxus
ĮVYKS SAUSIO 11 D., ŠEŠTADIENĮ, PRISIKĖLIMO PAĖAPI- 
i \ JOS SALĖJE..

SMAGIĄ IR VISIŠKAI NAUJĄ PROGRAMĄ IŠPILDYS TO
RONTO VYRŲ KVARTETAS, VADOV. V. VERIKAICIO.
ŠOKIAMS GROS „VISŲ ILGIAM AS CUB AN A ORKESTRAS.

BUFETAS, LOTERIJA IR KITOS ĮDOMYBĖS.
Pradžia 7.30 vai. vak. Įėjimas $1.50, studentams — $1.

Bilietai jau gaunami “T2” Administracijoje ir V. J. Margio 
vaistinėje 408 Roncesvalles Avė.

pensijos .gavimo reikalu sutvar^ 
kyti formalumus.
j—Jaunimo pobūviai par. salė

ję vyksta sekmadienių vakarais. 
Juos organizuoja sporto 
Vytis ir Toronto skautai.

—Sutuokta: Gustavas 
kas ir Valentina Gisaitė. .

< — Pakrikštyta: Rimas 
Juodis Juodzevičius.

. Av— ’..j. -c-Ce.

KLB Toronto apyL Š. Fondas 
Suvalkų trikampyje gyvenančių 
lietuvių šalpos reikalams yra pa
skyręs $100. Pinigų persiuntimo 
it. jų panaudojimo reikalu Fondo 
vąldyba tarsis su Vilniaus Kr. 
Lietuvių Sąj. atstovais.

T. Meno Galerijoje sausio 11 
čk atidaroma britų 18 amž. tapy
bos paroda. Išstatyti 86 tapytojų 
kūriniai. Paroda atidaryta bus 
iki vasario 16 d.
'Įėjimas suaugusiems 50 c., 

moksleiviams 25 c., vaikams 10 c. 
Galerija atidara kasdien 10-10.30 
vai. vak., šeštadieniais 10-5.30 v. 
yu, sekmadieniais 1-5.30 v.v.

klubas

Butni-

Jonas

Tautos Fondo pirmininkas 
prel. J. Balkūnas, kaip jau bu
vo pranešta, Kanadoje aplankys 
tris kolonijas. Sausio 7 d., antra
dienį, jo pranešimas bus Hamil
tono VAV parapijos salėje. Tre
čiadienį, sausio 8 d', 7 vai vak. 
Toronte jis turės pasitarimą su 
Kr. Valdyba, o 8 vai. y ak. pada
rys viešą pranešimą visuomenei 
T. Lietuvių Namuose (ne šy. Jo
no Kr. parap. salėje, kaip buvo 
skelbta peretią kartą). Ketvirta
dienį, sausio 9 d., bus pirmininko

jungtuves, 11 laidotuvių ir 90 
krikštų. ___ __________ ___ r
•• — šį šeštadienį, sausio 11 d. oranešimai Montrealy.
7.30 vai. vak. Prisikėlimo salėj 
“Tėviškės Žiburiai” ruošia spau
dos balių.

— Kitą ketvirtadienį, sausio
16 d., vėl bus tęsiami virimo - ke
pimo kursai, kurie vyks kas ket- 
vfttadiėnį '7.30 Vai. vak, kavinės 
patalpose.

Šv. Juozapo ligoninėje po ope
racijos sunkiai serga ankstyves
nės imigracijos tautietis Mykolas 
Eleknevičius. Jo sveikata yra 
kritiškoje padėtyje. Toje pat li
goninėje guli p. Rutkauskienė.

Siuntiniams j Lietuvą
Davidson Economy Centre, 231 

Queen St.. W. (arti University) 
yra gavęs naujų geros rūšies 
angliškų medžiagų eilutėms ir 
apsiaustams. Prašome atsilan
kyti ir įsitikinti. Nepatenkin-

i tiems pirkiniais — grąžina pini- 
Igus. (Skelb.).

- ^Tylimai mamytei mirus
' & > r ponų DIDŽBALIŲ šeimą

nuoširdžiai užjaučia

I. ir E. Juzukoniai.

Mielam tėveliui ir uošviui -
A. A. KAZIUI GRIGARAVIČIUI mirus Anglijoje 

gilią užuojautą reiškiame Reginai ir Vladui Stabačinskams

A. ir D. Siminkevičiai, 
P. ir B. Sapliai.

REGINAI ir VLADUI STABAČINSKAMS Tėvui 
Uošviui - ,.

Į A. A. KAZIUI GRIGARAVIČIUI mirus,
gilią užuojautą reiškia

ir

L. P. Butėnai, 
B. M. Abromaičiai.

Mieluosius J. ir P. AUGUSTINAVIČIUS ir šeimą, 
mamytei - močiutei

GABRIELEI GEDVILIENEI mirus, 
giliai užjaučiame

V. ir J. Kralikauskai.

Brangiam Tėvui ir Uošviui mirus
GABRIELĘ ir HENRIKĄ CHVEDUKUS 

giliai užjaučia ir kartu liūdi
A. ir B. Arūnai, 
E. ir J. Račkauskai.

Brangiam tėveliui mirus, buvusią klasės draugę GAB
RIELĘ ANUŽYTĘ - CHVEDUKIENĘ ir jos brolius IGNĄ 
ir ČESLOVĄ, nuoširdžiai užjaučiame

Olga Tamulaitienė, 
Eugenija Čižikienė.

Viešpotics Dievo Velia pašaukė amžinybėn mūsų mylimų vyrę ir tė
velį. Šiose likiminėse gyvenimo valandose mus prisiminė ir kartu išgyveno 
mūsų neapsakoma siausmų musų giminės, draugai ir pažįstami. Jiems 
pasiliekame neužmiištomoi dėkingi.

» Tc6p pat lobai esame dėkingi visiems už gėles, kurios puošė mūsų 
mylimo vyro ir tėvelio karstų. Dėkojome Tėvui Pauliui, OF M, paruošusiam 
musų mylimų vyrų ir tėvų Jonų amžinybėn. Dėkojome Tėvams Pranciško
nams už iškilmingos pamaldas laidotuvių metu, sd. V. VerikoiČiui už gies
mes pamaldų metu. Dėkojome už lankymų namuose P. B. Ūkeliams, p. 
Žėkoms, p. BilkŠčioms ir visiems kitiems.

Nusilenkdami Viešpaties Valiai liekame visiems dėkingi

Merija Daugėlienė.

MONTREAL, Cue.
Klaipėdos diena. Sausio 12 d., 

4 vąL p.p. Aušros Vartų narapi-

Lietuvos Bičiulių Draugija ren-jrių užtiesalus, kuriuos ji pati pa- 
‘ j__• •___j____ • - r» _ *

krašto prie Lietuvos prijungimo 
sukakčiai paminėti. ‘

Bus paskaita ir* meninė dalis. 
Paskaitą skaitys Lietuvos Sava
norių Kūrėjų Montrealio skyr. 
pirm. L. Balzaras. Sol. Jonė Pau- 
liūtė ir Antanas Keblys pa
dainuos lietuviškų dainų. Forte* 
pionu skambins ir solistams 
aTrompanuos pianistė Vanda Ju- 
dzentavičiūtė. Į

Šiame ypatingame minėjime 
maloniai kviečiame visus tautie-' 

'čius kuo skaitlingiausiai daly- 
i vauti. MLBD M. sk. v-ba.

pereitą sekmadienį "
svarstė artėjančios Vasario 16-os Solidarumo mokesčio vajus 
šventės minėjimo klausimą. Be pasibaigė .
narių ir organizacijų atstovų, dą- į Praeita sekmadieni prie Prisi- 
lyvavo gen. konsulas min. V. Gy- kėlinį-’parapijos bažnyčios rin- 
lys. Posėdį atidarė apyl. v-bos kėiai J. Strazdas ir J. Račys su- 
vicepirm. J. Strazdas, trumpai rinko $52. Kitur surinkta $40 (O. 
nušviesdamas valdybos padary-; Indrelienės A. Duda, V. Vaitonis, 
tųs žygius Vasario 16-osios mi- ■ t S?Tūf‘n?y-*c'us, J. Uasinevičius, 
nėjimo reikalu. Posėdžiui pirmi- j. širka,).' Iš viso! 1*957 m. surink! 
ninkavo V. Vaidotas, sekretoria-i4 * ^LŠfflL . Tuorti SoMdarumo mo- 
vo S. Dūda. Nutarta: šventės iš- kesčių vajus ir baigėsi. (Galuti-. 
vakarėse, vasario 15 d., šeštadie- ns*
nio vakare, viename iš Toronto su^a SaL _kieK. P^dideti)^ 
hotelių padaryti viešą pobūvį,' Apy^kes v«fldyba .nuoširdžiai 

J ‘ r £’;dėkoja visiems rinkėjams taip 
l gražiai pravedusiems vajų, o taip 
pat visiems lietuviams, kurie 
garbingai atliko savo bendruo
meninę pareigą sumokėdami so
lidarumo mokestį .

Apyl. valdyba, žinodama, kad 
sudaryti naują solid, mokesčio 
rinkimo aparatą nėra taip leng
va, kaip jį išardvtf, prašo esamus 
rinkėius r* tolinu pasilikti jos 
talkininkais ir padėti tą didelį 
darbą toliau vykdyti.

Turimas kvitų knygelęs rinkė- 
iai prašomi laikvti nas save bent 
kol jos bus sunaudotos.

Mokestis už 1958 m. bus pra
dėtas rinkti š.m. balandžio 1 d. 
Iki to laiko rinkti iš asmenų ne
sumokėjusių už praeitą laiką. 
Solid, mokesčio rinkimas negali 
būti vieno asmens darbas, bet 
tam tikro kolektyvo, o bendruo
menės esmė yra jos narių soli
darumas ir realus prisidėjimas 
prie bendro darbo.

Solidarumo moKestj 1957 m. rinko 
ir surinko

Lelis P. $124, Dvilaitis J. $110, Bum
bulis A. $108, Bortelis St. $106, Pet- 
kauskos A. $60, Sernas P. $52, Ročys J. 
$51, Strazdas J. $46, Bubelis Eug. $42,

KLB Toronto apyl. Tarybos 
posėdis pereitą sekmadienį 
valdybos ]

SUVAŽIAVIMAS
LIET. KAT. KUNIGŲ

Kanados liet. kat. kunigų su
važiavimas Šaukiamas -sausio 22 
d. Toronte Tėvų Pranciškonų pa
talpose. Suvažiavimo-pradžia 10 
vai. ryto. Bus svarstomi svarbūs 
sielovadiniai' klausimai. Kvie
čiami visi Kanados lietuviai kat. 
kunigai gausiai suvažiavime da
lyvauti.

Kanados Kunigų Vienybė.
Klaipėdos krašto sukilimo 

minėjimas
šiemet Toronte ruošiamas įsijun
giant i minėjimą visai Toronto 
lietuvių kolojiijai, jam ruošti su
darytas specialus ..komitetas iš pakviečiant į jį kanadiečių spau- 
LB-nės, ML Bičidlių D-jos ir ML ! dos atstovus, oficialiuosius val- 
RezistencijiJS Sąjūdžio atstovų. džios atstovus ir kitų tautybių

Minėjime paskaitą skaityti pa- lietuvių prietelius. Nutarta Va- 
prašytas ir sutiko dr. A. Šapoka, sario iškilmėms pakviesti kalbė- 
Meninė dalis bus- labai įdomi:‘toju Nobelio laureatą L. B. Pear- 
dainuos sol. V. Verikaitis ir jo j son, buv. Kanados užsienių reik, 
vadovaujamas jau pagarsėjęs i ministerį. Prie įėjimo į minėji- 
kvartetas. sol. V. Žemelytė irimą renkama aukos, kurios pa- 
pasirodys J. Kvietytės išraiškos dengus faktinąsias išlaidas, ati- 
šokio studijos mokinės. duodamos Tautos Fondui. Minė-

Minėjimas ruošiamas sausio 19 jimas ivyks Odeon teatre, Carl- 
d. 4 vai. p.p. Prisikėlimo parapi- ton - Yonge gatvėje, sekmadienį, 
jos salėie. vasario 16 d. LNTalkos skyrius

Iš vakaro, sausio 18 d., per lie- ruošias vistiek atskirą minėjimą, 
tuvišką radijo valandėlę bus ta nes, kaip pareiškė p. Budrėika, 
proga pritaikinta programa. toks esąs parėdymas iš augščiau.

šokio studijos mokinės.

Šeštadieninė mokykla 
po Kalėdų atostogų pamokas pra 
deda šį šeštadienį, sausio 11 d., 
9 vai. ryto šv. Pranciškaus mo
kyklos patalpose.

Moterų agapė ir susirinkimas
KLK Moterų D-jos Prisikėli

mo parapijos skyrius šį sekma
dieni, sausio 12 d., turės 11 vai. 
šv. Mišias ir bendrą Komuniją. 
Po Mišių susirinkimas - agapė 
muzikos studijoje. Visos narės ir 
prijaučiančios kviečiamos daly
vauti.’ Valdyba.

“Dainos” grupės veikla
Paskutinis susirinkimas įvyko 

pas narę p. Jankaitienę. Nutar
ta rengti parengimus: metinį pa
rengimą Lietuvių Namuose, Už-; 
gavėnių blynų vakarą šeštadienį 
prieš Užgavėnes šv. Jono para
pijos salėje, o pavasario kartūno 
baliui parinkti vieną iš geriau-: 
šių salių Toronte.

Prieš Kalėdas sušelpta pini-i 
gaiš 150 asmenų Vokietijoje.

Sekantį “Dainos” grupės susi
rinkimą priima narės p. Kavec- 
kienė ir p. Ališauskienė, sausio 
12 d., sekmadienį, 3 vai. p.p., 101 
Evelyn Ave. Valdyba.

Pabaltiečių Fed. tarybos _
posėdis įvyks šį penktadienį, sau- ; įvyks vasario 9 d. Prisikėlime 
šio 10 d., T. Liet. Namuose, 8 vai. ■ parapijos salėje 3.30 vai. p.p.
vak. Šiame posėdy bus išrinktai . Kviečiami visi Toronto lietu- 
nauja federacijos vadovybė. Pir-j viai su savo vaikučiais linksmai 
mininkavimą iš lietuvio perims ir kartu naudingai praleisti sek- 
estas. ■” ’ __

Jungtinis balius
Sausio 25 d. Prisikėlimo parap. 

salėje SLA ir LSK Vytis ruošia 
didžiulį kaukių balių. Abi orga
nizacijos tą pačią dieną turėjo 
skirtingose vietose numatytus 
parengimus, tačia usutarė glau
džiai bendradarbiaudamos bend
romis jėgomis ruošti bendrą po
būvi. Visoms mūsų organizaci
joms sektinas pavyzdys. A.S.

sukūrusius šeimos židinį, 
sveikina

Vyga ir Vytas Augėnai.

VsiktrUžgavėnės.
! kurioms vadovaus. Nek. Prasidė-
: jimo Šv. M. Marijos seserys.

Staigmena Toronte
Žinoma, kad visi norės ją pa

matyti! Tai vienas iš neeilinių 
parengimų Toronte. Atminkime, 
sausio 18 d. 7.30 vai. vak. visi už
imsime Eatono auditoriją. Paki
lus uždangai pamatysime Čika
gos Lietuvių Chorą “Pirmyn”, 
vad. muz. K. Steponavičiaus, su 
operete “Šikšnosparnis” - ”Fle- 
dermaus”. Bilietai po $1 - $3. 
Juos iau platina O. Indrelienė, 
tel. LE. 1-8522, D. Keršienė, tel. 
LE. 6-2781. Be to, galima gauti 
Margio vaistinėje ir “Rūta” val
gykloje. Hamiltone pas K. Ba
roną.

Praktiniai prekiavimo kursai, 
ruošiami Advertising and Sales 
Club of Toronto (208 King St. 
W., tel. EM. 3-7777) pradės veik
ti sausio 15 d. Consumers Gas 
Company patalpose — 19 Toron
to St., Blue Flame Room., 7 val. 
vak.

Kursu oganizatoriai žada vaiz
dinga dėstymą ir daug praktiškų 
nurodymų. Mokestis $15. Regist
ruotis augščiau nurodytu klubo 
adresu.

AV parapijos klebono padėk®.
— Nuošidržiai dėkoju p. Marijai*

jos salėje Montrealio Mažosios Lenktienei už labai gražius alto**
> 41 

gia minėjimą 35 metų Klaipėdos ■ darė ir padovanojo mūsų1 bažny- • 
’ - čLbu šv. Kalėdų proga. M. Lenk-!

tienės 'užtiesalai yra dabar 
tiesti ąnt visų trijų altorių. Šiai 
proga taip pat dėkoju archibEŽEl 
tui N. N. už gražų dekorvainję; 
parapijos salės, p. Jonui Dalmwhj 
tui už sutvarkymą ir veidrodžiai- 
pritaisymą poilsio kambarėliuo
se, p. Vladui Sodeikai už 
suolų išdažymą.

Klebonas T. J. Borevičius,
■u W

A V parapijos klebonas Tėyey 
Borevičius labai prašo visų oręau> 
nizacijų vadovybių, norinčių! 
naudotis parapijos patalpomisJEjj? 
prieš tai painformuoti. ŽUS

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame solistams, iš-

pildžiusiems religinio koncerto programą i . . .
J. Liustikaitei, V.-Žemelytei, V. Verikai- Kuolas Aug $42, Indrehene O._$40 Ko- 
“ ‘ B. Marijošiui, smuik. Stp. Kairiui, I lybius V. $38 Dragas.us J. $36, S.mc- 

oat šv. Jono Kr. par. chorui bei io navtaus J. $36, Žilys J. $34, Josmevi-čiui, 
taip pat šv. Jono Kr. par. chorui bei jo 
vadovui kun. B. Pacevičiuų muz. St. Gai- 
levičiui, kun. dr. P. Gaidai, koncerto pra
džioje tarusiam Įžanginį žodi ir visiems 
koncerto svečioms, savo

ę KLB Montr. Šalpos Konnd£fc 
ja šiuo metu vykdo metinę rnjk^ 
liavą sušelpti Sibire kenčiane>a»

nis bei nąslai&us.
Y ■ v •’ " - ' r

Užgavėnių blynų balių rengj& 
tradiciniai LKMoterų D-ja vasa-z 
rio 15 d/ AV parapijos salėje, Žą~ 
da būti ir labai įdomi programa.*

Montrealio organizacijas beį 
oavįenius asmenis žinias mūsų* 
laikraščiui prašome įteikti mūsų 
atstovui Montrealy p. Jurgiui 
Petraškevičiui — 7734 Central 
St., Ville Lasallė, tel. PO. 6-1441.

Naujai išrinkta uTauro” sporto 
klubo valdvba pasiskirstė parei
gomis: V. Paulius pirm., J. Lu- 
koseviciuš vicenirm.-, A. Mylė 
sekr., J.-:Šiaučiulis kasin. ir M. 
Siniūtė narys org. reikalams.

Sius J. $32, Sendžikos V. $32, Mockus J. 
$31, Širka J. $30, Dūda A. $28, Smols- 
kis J. $28, Jasellūnas St. $26, Simano-

Mokyklos Kalėdų eglutė 
įvyko gruodžio 29 d. Prisikėlimo 
parapijos auditorijoje. Jaunųjų 
žiūrovų ir tėvelių buvo pilna sa
lė. Eglutės centre buvo kun. B. 
Pacevičiaus parašvtas ir režisuo
tas trijų vaizdelių vaidinimas 
“Neklaužadai Jis paruošė ir vai
dinimui dekoracijas. Gražiai at
rodė antro vaizdelio scenovaizdis 
miškas žiemą. Prie vaidinimo 
paruošimo prisidėjo Seselė Mar
garita, mokyt. A. Kuolienė it 
mokyklos ved. J- Širka. Grimas 
J. Jagėlos. Vaidino šeštadieninės 
mokyklos niokiniai-ės. Gaila, ” 
kad jaunųjų žiūrovu neramus lai 
kvmasis trugdė sekti natį vaidi
nimą, nes artistu kalbos buvo

iuiujiuhi jaunylių ..
koncerto svečioms, savo auka duosniai viciene V. $26, Rozgaitis P. $2 , S 
porėmusiems šalpų. Toronto liet. Caritas. į L. $24, Cicėnas J.^$22 Kan.vydas .

j $22, Supronas A. $22, Valiukas Č. $22, 
Padėka 

Toronto Maironio vardo šeštadieninės
pradžios mokyklos tėvų komitetas nuošir
džiai dėkoja visiems padėjusiems sureng
ti tradicinę moykklos Kalėdų eglutę:

Mokyklos globėjui kun. P. Ažubaliui, 
Tėvams Proncikonams, už nemokamai

duotas patalpos, N. Pr. ęv. M. M. Sese-
 7____ _ ___ tems aktyviai prisidėjusioms prie eglu- 

lyku bobutė iš ’Lietuvos atva- Jės orgonizovinw ir provedimo, kun. B. 
A + «__________________ IPocevičiui už jo paties vaidinimėlio, pa-
ZlUOja. į Torontą bala .‘{ruošimų, režisūrų bei dekoracijų nupieši-
į Prisikėlimo parapijos salę. Vai- J^Q^ mokyklos vedėjui, mokytojoms ir 
kučiai prašomi neužmiršti ir iŠ mokytojoms, mokyklos mokinėms ir mo- 
anksto ruoštis Šiai šventei — kinioms prisidėjusiems prie eglutes po- 
siūtis įdomius ir įvairius kostiu-' ^ngimo baleto studijos mokytojai V.

* - , Dudko ir šokeioms, p-lsi R. Jurksoitytei,mus. • ’
Vincas Bačėnas vietoj kalėdi

nių sveikinimų aukojo Šalpos 
Fondui $10. Ačiū! ŠF v-ba.

Esama padėtis verčia 
susirūpinti farmomis
1. 36 akrai prie Maltono. 

Kaina $14.000.
2. 67 akrai, kampinė forma prie Mal- 

tone.
3. 116 akrą, vienos mylios frontas prie 

Queen Elizabeth kelio, tarp St. Ca
tharines ir Niagaros.

4. 13 akru sodo su visais įrankiais prie 
dalinamais žemės sklypais Hamilto
ne. Žemos kainos.

SERGAUTIS REAL ESTATE 
817 Bloor St. W. Telef. LE. 4-2426

madienio popietę erdvioje salė
je ir lietuviškoje nuotaikoje.

Programa bus. specialiai pritai
kyta vaikučiams nuo 2-8 metų. 
Tad nepraleiskime puikios pro
gos ir atsilankykime į vaikų 
šventę — Užgavėnes.

Norime pranešti vaikučiams 
linksmą naujieną, kad šįmet Ve
lykų bobutė iš

Dūdėla j. $20, Petraitis V. $20, Vaitonis 
V. $20, Kuolas Al. $18, Sonda V. $18, 
Andriulis J. $16, Grigaitis K. $16, Ja- 
gėla St. $16, Bubelis J. $14, Tamošaus
kas L. $14, Barius PI. $12, Bubelis V. 
$12, Stanaitis J. $10> Liudžius A. $8, 
Morkūnas J. $8, Budrėika P. $6, Urbo
nas I. $6, Ivanauskas V. $4, Norvaišie
nė E. $4. Viso $1.540.

Keturi rinkėjai' nieko nesurinko arba 
nepranešė. Apylinkės valdyba.

‘ sunkiai girdimos, nors jie ir sten
gėsi balso negailėti. Be deklama
cijų buvo baletas “Menuet”-- ir 
“Velsas”. Šoko mokvt. V. Dudko 
baleto studijos mokinės, daugu
moje lietuvaitės. “Blezdingėlę” 
pašoko R. Jurkšaitvtės vadovau
jamos šeštadieninės mokyklos 
mokinės. Akordeonu palydėjo- A, 
Žiobakas. Kalėdų senelis turėjo 
daug darbo — jam teko apdova
noti arti 400 vaikučių. Ši. Kalėdų 
eglutė reikia laikyti gražiai pa
sisekusia.

i p. A. Žiobakui, p. K. Kaknevičiui, p. J. 
Jagėlai, o taip pat ir visiems vaikams ir 
tėveliams atsilankiusiems į eglutę ir vi
siems kitiems, kurie tiesiogiai ar netiesio
giai prisidėjo prie eglutės parengimo. Vi
siems nuoširdus ačiū.

Tėvų Komitetas.

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame KLK Moterų 

Dragijos Centro Valdybai už suteiktą $20 
cukę Toronto lietuvių vaikų darželiui. 
Teatlygina Jums gerasis Dievas.

Nek. Prasid. Šv. M. Marijos Seserys.

BALTIC MOVERS 
pervežimas Taronte ir tolimomisBaldy 

distancijomis. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont
real), Londoną, Windsor^, Hamiltoną, 
North 8ay, Sudbury ir kitur.
30 OEWSON ST. TEL. LE.4-1403 

v TORONTO
J. Kvietytės išraiškos šokio i 

studija prieš N. Metus prisikėli- j 
mo parapijos salėie pasirodė su 
gana augštu meniniu lygiu. Tai 
nauja meninė pajėga Toronto1 
lietuviu gyvenime

Naujus Metus sulaukti daugu-l 
ma žmonių linkę ne namie. Bet į 
tai ne pigiai apsieina. Toronte, 
brangiausiai kainavo šių metų i 
laukiant prancūziškame restora
ne “Le Cabaret” — po $50. Lau
kiant jų Royal York viešbuty 
kainavo $40. o naujajame Lord 
Simcoe viešbuty — $35.

Lietuviai Naujųjų Metų be- 
\ rods laukė keturiose vietose: 
i abiejų parapijų salėse. Liet. Na
muose ir Prince George viešbu
ty. Sako, visur buvę pilna ir 
smagu. ' /

UŽSISAKYKITE

DOMINION COAL * WOOD CO. 
Atstovas V. AUŠROTAS 
Telefonas LE. 5-0527 

Anąlvs ižvežioinmos »»

Išnuomojamas frontinis kambarys vyrui 
ar moteriai su teise virti. Betwwod Park 
rajone, tel. LE. 1-7668.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė be 
baidų. 315 Brock. LE. 6-8835.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte su baldais. 254 Glenlake Avė. 
Tel. RO. 6-4628.

Išnuomojami du frontiniai kambariai II 
augšte. Bloor - Runnymede rajone. Tel. 
RO. 7-5976.

Išnuomojama 3 kambariai, virtuvė ir 
saulės kambarys II augšte, didelis fron
tinis kambarys I augšte ir 2 kambariai 
III augšte. 158 Medland Street. Skam
binti telef. RO. 6-3736.

PARDUODAMI MINKŠTI BALDAI: sofa 
ir fotelis. Labai pigi kaina. Visi baldai 
yra nauji. Telef. HO. 3-5493.

DAŽYTOJAS - DEKORATORIUS, ortė- 
jant žiemai, darbus atlieka pigiau. Da
ro parengimų skelbimus ir panašius dar
bus. Taip pat galima gauti suvenyrinių 
medžio drožinių: kryžių, koplytėlių. Vy
čių, vėliavėlių ir pan. Td. RO. 9-7044.

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. MATEKONIAI

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS’1:

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

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

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-42&L

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmeną krautuvėn

1212 Dundas St. W. Tel. LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

A L G ARBENS
REAL ESTATE

1611 Bloor St. W. - - Toronto, Ont.
Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys

Telefonai: LE. 6-2738, LE. 6-2664 
Vakarais HU. 9-1543

St. Clair — Triplex, $40.000, naujas, trijų šeimų. Geros pajamos.
RoncesvaHcs - Dundas, $18.900, 9 kambariai, 3 virtuvės, 2 ga

ražai. Pajamų namas. , '
Indian Rd. (prie Bloor). $18.500, 7 kambarių atskiras modemiš

kai Įrengtas, didelis daržas.
i St. Clair, S15 5OO nilna kaina, 5 kambariai, vieno augšto, atski

ras. Įmokėti $1.50C
Edna - Bloor, $17.900, 6 kambariai, vandeniu šildomas, garažas.

PASITEIRAUKITE DĖL KITŲ NUOSAVYBIŲ.
■..............     ■■ .m......................... ■■■■■..... i ■■■■■■■ i


