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Prakartėlės paguoda
Žmogus gyvena ne tik savo jėgomis, bet ir artimo pagalba: 

fizine, ekonomine, socialine, tautine, dvasine. Ypatingai nelaimės 
atveju žmogus pagalbos pasigenda. Didžiausia nelaimė yra dva
sinis beviltiškumas, kurio bet kuo nepašalinsi, medžiaginėmis 
gėrybėmis neužpildysi. Tokiais atvejais dvasinė klaikuma ilgisi 

- uždegančios paguodos, duodančios nelaimingajam jėgų keltis, 
žengti pirmyn — prasmingai gyventi ir laimėti.

Gražūs žodžiai, atjautimas daug reiškia. Bet nėra paguoda. 
Tai žaibo blykstelėjimas nakties glūdumoje. Paguoda kur kas 
daugiau: savotiškas gėriu įsikūnijimas artimo nedalioj, geros sa
vo širdies perkėlimas į jo vos beaisuojančią gyvybę. Tokiu būdu 
geraširdis savęs nepraranda, nenuskriaudžia, o priešingai: juo 
labiau jis prasiveržia pro savo ar artimo dvasinės tamsos gelmes, 
juo labiau jis, kaip ryto aušrinė, nušvinta, ryškiau apsireiškia; 
pradedant švintančio gyvenimo horizontu, kylant j jo skaidrią
sias viršūnes.

'Tai žmogiškosios paguodos tikroji reikšmė ir prasmė gyveni
me. Didinga, nuostabi, bet laikina paguoda, o žmogaus siela ne
mari, kasdienybės nuolat blaškoma — nerami: žmogiškos-dieviš- 
kos paguodos būtina, kaip anų laikų rasoj ančio dangaus maldau
jąs žmogus... Tikrasis Dievas ir Žmogus nužengė į žmonijos 

? nedalią - prakartėlę, nes tikroji paguoda patogumų neieško: juo 
didesnė nelaimė, juo daugiau vietos paguodai — vispusiškam 
gėriui įsikūnyti. Tik Dievas ir Žmogus galėjo toje prakartėlėje 
išsitekti, gyvulių pastogės kertelėje niekam vietos neužimti...

> Užteko Jam tos vietos, nes joje Jis rado viską: nusižeminimą, 
t / skurdą, geros ir blogos valios žmogaus troškimus, savo kryžių...

Arčiau prakartėlėn dirstelėję pastebėsime, kad jos paguodos 
esmė glūdi pačiame Įsikūnijime:

Įsikūnijimu .Kristus atnaujino tikėjimą ir išganymo viltį. 
“Kokiu kitu būdu būtų buvę galima tobuliau nušviesti žmogui 
tikrąjį Dievą, amžinąjį gyvenimą ,jei ne Įsikūnijimu? Ir kas ki
tas būtų galėjęs taip apčiuopiamai užtikrinti išganymo viltį, jei 

.S^ne pats Dievas, es^mūsų tarpe?” — klausią šv. Augustinas, tuo 
j^ąuri&^tięsįoginiai ^safcytįĮįmas.

ų>avyzd y s ir užtikrini
mas. Buvo asmenybių, kurias’ žmogus nąatė, jomis žavėjosi, jų 
pavyzdžiu sekė, bet jos nebuvo tobula gyvenimo kelrodžiai. 
Taip pat buvo Dievas šiame pasaulyje ir prieš Kristaus atėjimą, 
bet niekas taip aiškiai Dievo neregėjo, kaip Kristuje. Todėl tapo 
Dievas žmogumi, neprarasdamas dievybės, kad žmogus turėtų 
tobulo gyvenimo regimą pavyzdį ir malonę į Dievą panašėti.

Įsikūnijimu Kristus išaugštino žmonių giminę. Garbingas sve
čias — visada yra garbė šeimininkui, jo namams. Dievo Sūnaus 
įžengimas į žmogaus prigimtį yra kur kas prasmingesnis, negu 
svečio apsilankymas — Jis joje įsikūnijo, tobuliausiai žmonių 
giminę išaugštino. Šv. Tėvas Leonas XIII viename Kalėdų pa
moksle sako: “Krikščioni, pažink savo vertę ir iš- dieviškos drau
gystės nenusileisk į nuodėmės- vergiją”... Jei Dievui nebuvo 
permenka tapti žmogumi, juo labiau žmogui neturėtų būti per- 
menka panašėti į Dievą, atsimenant, kad augščiausioji Paguoda 
skirta kiekvienam, vargingesniam net už pačią, gyvuliams skirtą, 
prakartėlę, jei bus geros valios, jei ir tyliausioje gyvenimo nak
tyje girdėsis prakartėlės paguoda: “Ateikite pas mane visi, 
kurie-vargstate ir esate apsunkinti, ir aš jus atgaivinsiu” (Mat? 
11,28).

. Ne tik šv. Kalėdų proga gaivinsimos prakartėlės palaima, bet 
niekada pro ją nepraeisime... Ir, gyvendami jos malone, eisime 
visur, ypatingai ten skubėsime, kur vilties žvaigždės užgeso, kur 
gyvenimo dienos dar neprašvito. Dr. Tomas Žiūraitis, O.P.

Sveiki sulaukė, šv. Kalėdų, Tėvynėje, Sibire ir
laisvajame pasaulyjep F Kristaus Gimiftio džiaugsmas tejungia visus 

* nenutraukiamu vilties ryšiu!

Išganytojo Motina ir

Dieviškasis Kūdikis

BB;

B

DANIEL-ROPS 
Prancūzų Akademijos narys

Iš visų didžiųjų liturginių giai prieiti prie tikrosios tiesos, 
i švenčių nei viena nėra taip iš- prie apaštalų liudijimo Kaip jis 
popųliarėjusi kaip Kalėdos, ku- užrašytas pagrindiniuose Evan- 

irios 'Išsiskiria tuo, kad savo gelijos tekstuose, bet kai Jėzaus 
; džiaugsmingumu vienija tuos, i garbinimas ėmė nUsti, Jo gimi- 
: kuriems primena Kristaus gimi- tno aplinkybės savaime turėjo 
i mą ir tuos, kuriems nieko nereiš- sužadinti daugiau smalsumo, ir 
kia. Ir labiausiai užkietėjęs neti- todėl evangelistams galėjo atro- 

! kelis švenčia Kalėdas su kala- dyti reikalinga šias aplinkybes
■ kutu ir slyvų pudingu; net ir aprašyti bei parodyti kaip kon- 
i mažiausiai dėmesio tekreipią trastiškai jos skiriasi nuo pseu- 
i vakarotojai tai daro savotišku do-išganytojų legendų, dievintų
būdu. . 5 Egipto ir rytų galiūnų.

| Jokia kita tema neįkvėpė tiek i Patys ankstyviausieji šv. Ma-
■ garsiųjų mend kūrinių kaip jau- • to ir šv. Luko Evangelijų rank
enos motinos, laikančios savo.kū- ė raščiai šiuos skyrius turi lygiai 
dikėlį prieš visą pasaulį, nes Jis > tokius pat. kaip mes turime juos

[yra Dievas; laikančios savo ran-j šiandien. Antrajame ir trečiaja- 
;kose, nes Jis yra jos mažasis, ku-jme amžiuje, jais rėmėsi Bažny- 
• rį ji apglobia visa savo žmogiš- į čios Tėvai — Justinas ir Irenė- 
j .<os meilės jėga. Italai, flamai, į jus, heretiškieji rašytojai — Ce- 

j vokiečiai, ispanai — visos tapy- ; rintius ir Karpokratas, o taip pat 
i tojų mokyklos yra pertekusios : ir pagonis apologetas Celsus. Tie 
ė Apsireiškimais, Gimimais, . Pa- j skyriai parašyti tokiu, pat sti- 
į garbinimais, Bėgimais į Egiptą; Tiumi, kaip kitos'Evengelijos da- 
šios. tekios varijacijos yra bėga- lys. Jie parašyti aiškiai, su įsiti- 
lihės. Prakartėlę buvo vaizduo- kinimu. Jei Livius duoda supras- 
jąma> visokiuose gamtovaiz- ti, jog i is p y-2'_ _ _ _ . • __ . _ V? . t--*■ . - X.— ..Į - ‘ 1 .. •

■ džiaugsmingumu vienija

mažiausiai dėmesio tekreipią trastiškai jos skiriasi nuo pseu-

Correggio

V isur Kalėdos.
Per Ilmenio ežerą šaltas šiau

rės vėjas varo sniego vilnis. Snie 
gas sukasi verpetais ir lenda pro 

______  mažas šaudymo angas į bunke
rius, kurie čia išsirikiavę tarp 

~ v- • ■ • ■,»« i krūmu ežero pakrantėje. VisurPranašauja dvasini atgimimą r»mu irtyiu pamažu, visai ne-
* c. o t, j iauktai ir čia atėjo Kalėdos,

tyt, mano, kad religinio jausmo i Bunkervje visiška tyla, kariai 
pabudimas nebūtų be reikšmes skaito gautus laiškus ir kiekvie- 
ir Bažnyčios gyvenimui. Jo ide- nas paskendęs savo mintyse ir 
alas yra geras žmogus, ir meno Į niekas nenori sudrumsti šios 
uždavinys esąs “sukurti vaizdą švento vakaro tylos. Visų min- 
žmogaus, didesnio už žmogų”, tys klajoja po gimtąsias sodybas, 
Pasak jo, rašytojai turėtų grįžti po tėviškės laukus ir ten praleis- 
prie didžiųjų temų — gyvenimo tas Kalėdas savųjų tarpe.

Šiemetinis Nobelio premijos 
laureatas sovietų rašytojas Boris 
Pasternak, pagarsėjęs Vakaruo
se romanu “Daktaras Živago”, 
savo pasikalbėjime su Nils Ake 
Nillson iš Stockholm© pareiškė 
tikįs į dvasinį pasaulio atgimi
mą.

“Mūsų laikais žmonės ėmė ki
taip žiūrėti į gyvenimą. 19 am- 

. žiuje valdė buržuazija. Tai rodo 
mūsų literatūra ir gal dar ryš
kiau — Ibseno veikalai. Žmonės 
matė saugumą piniguose, žemė
je bei medžiaginėse gėrybėse. 
Pastovumas buvo to saugumo iš
raiška. Šiandieną žmonės pama
tė, kad nėra saugumo nuosavy
bėje. Ir tai nevien rusai. Verty
bių mastas dėl pasauliniu karu . - - 
ir atominio laikotarpio pasikeitė. įkimas paskyrė Hamletui teisėjo 
Mes supratome esą šio gyveni- i vaidmenį — teisti dabartį ir bu
mo svečiai bei keleiviai tarp i t’ ateities tarnu. Hamletas yra 
dvieju stočių. Turime susirasti i didžio likimo ir didvyriškam 
saugumą patys savyje. Per gana; uždaviniui skirto gyvenimo dra- 
trumpą savo gyvenimo laikotar- ma ’• Šie žodžiai tinka ir pačiam 
pį kiekvienas turime susidaryti Pasternakui, kuris kaip savojo

žmogaus, didesnio už žmogų’

ir mirties, žmogaus ir Dievo, gė-

O® L:--'

Šventoji Naktis

tys klajoja po gimtąsias sodybas,

Bet... kartu su snaigėmis per 
rio ir blogio, kelti džiaugsmo, krūmus į bunkerį atskrenda ty- 
skausmo ir meilės didybę. Polė
kis į gerą esąs ateinančio am
žiaus dvasia. Įaugimas Kristun 
esanti paskutinioji ir tai geriau
sioji viltis žemėje.

Ši Pasternako laikysena atsi
spindi ir jo išsireiškimuose apie 
Šekspyro Hamletą kurį yra iš
vertęs rusų kalbon. Vienoje vie
loje jis sako apie Hamletą: “Li-

i Dūdų. .

Jojimo apie Ro

yiųjų menininkų paprastumas, jei Herodotąs išmeta iš savo pa- 
nežinojimas vaizduojamos vieto- sakojimų apie Kyro kilmę iš-

i vco ai loįviuito vAovco

i mokė įsivaizduoti tą sceną mums
Į labiausiai žinomose aplinkybė- aiškiai rašo apie įvykius, kuriais 

visa tai įaudžiant į mūsų jie tiki.

į vės ar istorinės tiesos visus iš- trauką apie kalę, kuri jį maiti-
- šv. Matas ir šv.„ Lukasnusi

žmogaus gyvenimo sampratą. 
Mano nuomone, tai reiškia at- 
siplėšimą nuo materialistinės 19 
amž. gyvenimo sampratos ir 
dvasinio pasaulio pabudimą — 
mūsų vidinio gyvenimo bei reli
gijos; ne kaip dogmos ar Bažny
čios. o kaip gyvybinio religinio 
jausmo. Suprantate ką aš tuo 
noriu pasakyti?”

Pats B. Pasternak yra orto
doksų bažnyčios narys ir. ma-

laikotarpio teisėjas romanu 
‘Daktaras Živago” parodė smer
kiąs revoliuciją ir jos tironiją. 
Kaip ateities tarnas jis vieno te
prašo — laisvės.

Varšuva. — Į šiaurės polių 
gruodžio 6 d. išvyko lenkų moks 
line ekspedicija. Ji prisijungs 
prie sovietų ten jau dvejis me-

lūs giesmės žadžiai:
“Tyliąją naktį balsas užgaudė, 

i Piemenys kelkit, Dievas už 
gimė..

Visų karių veiduose pasirodo 
maloni šypsena, visi žiūri vie- 

I nas į kitą, bet niekas nepradeda 
kalbos ir nei vienas nenori per
traukti tos giesmės žodžių šiose 
limeno ežero pakrantėse. Pama
žu atsistoja dalinio vadas, jo ran
kos sunertos ant krūtinės ir jis 
ilgai žiūri j šaltą ir juodą bun
kerio žemę. Atrodo, kad norėtų 
daug ką pasakyti, bet neranda 
žodžių ar nenori pertraukti gies
mės. Pagaliau tarė: “Brangūs 
kariai lietuviai. Kur žmogus bū
tum. į kurį pasaulio kraštą nu
keliautum, šiandien visur Kalė
dos. Aš sveikinu jus ir linkiu lai
mingai sugrįžti į tėvynę...” Pra 
sidėjo sveikinimai, linkėjimai, 
giesmės ir dainos. Ilmenio ežero 
pakrantės atšventė lietuviškas 
Kūčias ir Kalėdas.

Su pavasariu ir tirpstančiu 
į ežere ledu, sutirpo ir subyrėjo

ižinu miegu, o likę gyvi traukė- 
me į vakarus palikdami savąsias 

, įdegančias sodybas ir miestus.
lietuvių guli amžinai, ežero pa-:
krantėse ir ežero dugne. Ir nie- ■ ” ”
kas gal jų niekad neaplankys. Erz kalnų papėdėje nedidelis 

i kaimelis, toliau nuo jo barakai, 
*" juose gyvena sunkiosios prieš-

Kam teko būti Rūdninkų gi- lėktuvinės artilerijos kariai. Per 
riose, kurios yra tąsa didžiųjų kalnus skrenda dieną ir nūktį 
Augustavo miškų, tas žino pušų mirtį ir sunaikinimą nešą bom- 
ii* eglių augštumą ir neišbrenda- j bonešiai. Juos lydi įmingamieji 
mų pelkių paslaptis. Prie nedi- ■ lėktuvai, o viską palydi priešlėk- 
delio kaimelio, aplink apaugusio į tuvinė artilerija, 
ir apsupto miškais, stovi išsiri
kiavę bunkeriai, o juose gyve- nėšiai 
na kariai, kurie seka ir trukdo 
partizanu judėjimą, kurių pilni 
Rūdninkų miškai. Atėjus vaka
rui, kaimas visiškai nutilo, net 
ir šunys nustojo loti. Viešpatau
ja visiška tyla. Pilni baimės ir 
visokių netikėtumų kaimo žmo
nės valgo Kūčių vakarienę. Bun
keriuose taip pat viešpatauja ty
la, toliau tamsus ir juodas miš-

Slinko dienos, savaitės ir mė- 
Ir čia atėjo Kalėdos. 

Didžiojoje kareivinių salėje iš
rikiuoti stalai apkrauti įvairiais 
valgiais ir gėrimais. Prie kiek
vieno stalo stovi gražioje unifor
moje vokietaitė. Sėdime prie sta
lų ir taip visi tyliai laukiame. 
Taip praeina 43 minutės. “Ach- 
tung!” — sudrumstė ramybę.

(Nukelta į 6 psl.)

! se,
i kraują ir smegenis. Kartais jų : 
kūrybinės jėgos buvo pakanka
mai pajėgios taip įspausti mu
myse savo vaizdus, kad sunku 
yra įsivaizduoti žiauriąją bėgi
mo į Egiptą tikrovę per vieną iš 
baisiausių dykumų pasauly; pvz. 
Fra Angelico ją perkėlė Toska- 
nijon, minkštos auksinės gelto- 
numos gamtovaizdin, pilnon 
šviesos ir augštų kiparisų.

ISTORINIAI
ŠALTINIAI
Dokumentai, kuriais remiame 

savo žinias, ištikrųjų nedaug te
pasako. Nei šv. Morkus, nei šv. 
Jonas nepamini Gimimo savo 
Evangelijose, anei šv. Paulius 
savo laiškuose. Tiktai šv. Matas 
ir šv. Lukas įjungia tai į savo 
pirmuosius skyrius, greičiausia, 
kaip įžangą knygon. Net ir jiedu 
atpasakoja nevienodai pagrin
dinius epizodus, ir šiais laikais 
yra sutinkama, jog šie dviejų 
Evangelijų skyriai nesudarė pra
džioje surinkto žinyno dalies ir 
buvo abiejų rašytojų pridėti vė
liau pagal kiekvieno individua
lias žinias.

Yra pastebėta, kad daugelyje 
atveju rytiečiai valdovai, kurie 
buvo laikui bėgant sudievinti ir 
laikomi išgelbėtojais, būtinai 
būdavo parodomi su stebuklin
gomis gimimo aplinkybėmis. Pir 
mieji krikščionys galėjo tiesio-

pi iv ven jau UVCJJ3 inv“ į ivuu, ovuijju ijl ovtv/jricjv

tus tyrimo darbus vykdančios Į bunkeriai, mes visi pasileidome 
ekspedicijos.. 'tėviškės kryptimi, bet daug ten

Iš po debesų išlenda sidabrinis j" 
mėnulis ir kurį laiką slenka eg-' 
lių viršūnėmis. Nuo kaimo bun- j 
kerio link artėja žmogus. Aiš
ku, jis pasitinkamas ir apklausi
nėjamas. Bet nebuvo daug ko 
klausti, jis atnešė vadui laišką. 
Vadas pamažu atplėšia voką ir 
išėmęs baltą popierį ilgai į jį 
žiūri. Pagaliau skaito: “Šiandien 
visur Kalėdos. Sveikinu jus ir 
linkiu laimingai sugrįžti į gim
tuosius namus”. Pasirašęs: Vil
niaus Apygardos Partizanų Va
das Vilkas. Mūsų vadas parašė 
atsakymą, kurį perdavė tam pa
čiam ūkininkui: “Sveikinu su šv. 
Kalėdom ir linkiu šiuose miš
kuose jaustis kaip namie”.

Vėliau sutratėjo kulkosvai
džiai, daužėsi minosvaidžiai ir su 
pavasariu mes apleidome Rūd
ninkų miškus ir bunkerius. Ir 
čia daug vyrų liko miegoti am-

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

Bernelių Mišios
Kantafaliniai žiedų žemčiūguose paskendo, - 
Užgesusi žvakelė migdo kedrų snaudžiančią sargybą, 
Dangus altoriuose aukojamas 
Žvaigžde skaidriausia žiba.
Vamzdeliai, būgnai, debesys ir vėjai,
Tylybė tylinti, vargonai ir cimbolai triukšmingieji, 
Iškelkite osanną lig dausų — 
Osanna in excelsis Deo.
Ne čiobrai smilkina, ne tulpės žydi —
Ta dieviška širdis mus lanko,
Tas šventas kūdikis, užgimusis ant šieno, 
Suvystytas ant motinos Marijos rankų.
Ir šaukia liaupses angelai ir meilės kankinės danguj mergelės 
Ir meldžiasi Aronas, Mozė ir Elijas dievobaimingai ir ramūs. 
Ir milijonai niekšų gieda Kyrie eleison.
Ir milijonai žemės daržo mirštančių minių — laudamus.

Iš kur jie gavo šias žinias? Tik 
riausiai iš žmonių, kurių tarpe 
Jėzus gyveno. Dviejose vietose 
šv. Lukas sako: Marija “dėmėjo
si sau visus šituos dalykus ir 
svarstė juos savo širdyje” (Lu
ko II, 19, 51) tartum nurodyda- B 
mas vieną geriausių šaltinių. Ga
limas daiktas. šie du evangelis
tai atskirai teiravosi Jėzaus šei
mos bei draugų. Tai išaiškintų ir 
tuos nežymius skirtumus jų at
pasakojimuose. Kaip bebūtų, 
vien tik Evangelijų pasakojimų 
palyginimas su apokrifiniais at
pasakojimais pakankamai įrodo, 
kad pirmieji negali būti paimti 
iš bendrosios tikinčiųjų vaizduo
tės, tos populiarios tautosakos, 
kuri taip greit nukrypsta į nesą
mones. Skaitydami Evangelijas 
matome net ir pasakojime apie 
stebuklingus įvykius susilaiky
mą bei santūrumą; apokrifuose 
randame juokingų perdėjimų, 
kartais einančių net iki nepado
rumo. Neturime išleisti iš akių, 
kad poezijos ir sąmoningo pamo
kymo pradai galėjo įsiskverbti į 
šiuos dieviškos vaikystės atpasa
kojimus, panašiai, kaip tai įvyko 
su prancūzų epu — Chansons de 
Geste, bet esmėje jie laikytini 
istoriškais ir negalima lyginti su 
tais pamaldžiais anekdotais, ku
riais vėlesnieji šventųjų gyveni
mų rašytojai išpuošė jų kilmę.

GYVENTOJ?
SURAŠYMAS ?
Apie trisdešimt mestų prieš 

įšv. Jono Krikštytojo pasirody
mą ant Jordano krantų Palesti
noje vyko oficialus surašinėji
mas. Žydai nemėgo šių statisti- 

inių formalumų, kuriais žmogus, 
•ta išskirtinė būtybė, buvo skai
čiuojamas šimtais ir tūkstančiais 

;kaip galvijai. Patsai Mozė turė
jo sunkumų skaičiuoti gimines, 

’ o Roma vertė per savo provinci
jas, kad kiekvienas gyventojas 
būtų užregistruotas oficialiame 
sąraše su savo vardu, laipsniu ir 
profesija. Tai buvo daroma pa- 

į lengvinti duoklių rinkimą ir tu
rimų vyrų mobilizaciją karo at
veju. Greičiausia, ši pareiga bu
vo įsakyta ir mažajai Žydų kara

lystei, esančiai romėnų valdžioj, 
'arba galbūt pats Erodas, visuo
met pasiryžęs įtikti savo globė- 

Jjams, nusprendė tai įvykdyti ir
(Nukelta į 6 psl.)

A
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TEVISKSS ŽIBURIAI

KALĖDy ŠVIESOJE
Kalėdos Kanadoje. Kelintas Laurentian Kalnuose, paskendų- 

Kalėdas jau švienčiate šiame siuose giliame sniege, skamba 
krašte? O gal tai tik pirmosios? linksmi rogių varpeliai. Ontario 
Vienaip ar kitaip, Kalėdos vi- didmiesčiuose Kalėdų orą pripil- 
sįems yra prisiminimų šventė.'do automobilių triukšmas. Pla- 
Rrisiminimų linksmo juoko, eg- čiosiose vakarų prerijose Kalė- 

t lutės kvapo, skanių pyragaičių. ;das lydi šen bei ten iš ūkininkų 
Prisiminimų apie gautas dova- sodybų besidriekiančios kaminų 
nąs, girdėtą muziką, matytas ra- dūmų juostos. Sniego pūgos ly<3i 

-«jiąs, šaltas naktis. Prisiminimų Kalėdas granitiniuose Kanados 
-vaikystę. i vakarų kalnuose. O Britų Ko-

Šit linksmais prisiminimais at
eina it- litidni. Tai prisiminimai 
apie maistą iš dėžučių belaisvių 

* ir tremtinių stovyklose. Prisimi
nimai apie teroro Kalėdas, kai 

-kiekvienas batų sugirgždėjimas 
šaltame sniege gąsdino,, kai kiek
vienas pasibeldimas į duris nešė 
siaubą. Prisiminimai apie tuos, 
kurių nėra mūsų tarpe, kurie 

’ nuo mūsų jėga atplėšti, prisimi
nimai žmonių, niekinančių Ka
lėdas.

Kalėdos Kanadoje. Tai šventė 
šiame (krašte didžiausia iš di
džiausių, čia jau nuo seno šven
čiama su .dideliu spalvingumu, o 
dabar <tas spalvingumas dar pa

saulio stautų Jfelėdinius papro
čius. Tiesa, dar vis yra daug 
žmonių, kuriems, deja, Kalėdos 
šviesos šviečia tik per kasos lan
gelį, kurie šioje šventėje mato 
tik .prekybinį karnavalą. Bet 
daugeliui mūsų Kalėdos tebetu
ri savo šventišką prasmę. Kalė
dos .’neša ramybę. į šeimas, neša 
paguodą visam ^nuvargusiam pa
sauliui.

Kalėdiniai papročiai yra ke
liaujantieji, kaip ir daugelis iš 
mūsų, ^tai kad ir Kalėdų Sene
lis. Kanadiečiai jį laiko savu, 
tradiciniu, vadindami jį “Santa 
Claus” arba St. Nicholas. Bet iš 
tikrųjų jis yra į ši kraštą atke
liavęs. Štai jo kelionės popieriai: 
Mažoji Azija, Italija, Ispanija, 
Olandija, -Vokietija, Anglija ir 
pagaliau Šiaurės Amerika.

•Deginimas ugnies jCalėdų me? 
'--tu,'O-4ftšp'pa4«-n . ___  *

rių kalėdinių žalumynų yra pa
goniškas paprotys, nors atėjęs iš 
Anglijos. Kalėdų eglutė yra dau
giau-vokiškas paprotys, o sveiki- 

(nimai atvirutėmis — angliškas. 
Tradicinis Kalėdų kalakutas yra 
amerikietiškas, o mūsų sena ir 
labai paplitusi kalėdinė giesmė 
“Good King Wenceslaus” gar
bina iįėkijos šventąiį.

Plačiojoje Kanadoje Kalėdas 
lydi j vairūs vaizdai ir garsai. 

^Mažame žvejo pajūrio namelyje 
. tolimame Newfoundlande Kalė
dų giesmei pritaria rūsčios At
lanto bangos. Senojo Quebec©

didėjo, įjungus j jį įvairių pa- Gentlemen”.

lumbijoje, šiltame Viktorijos 
parko lietuje, gal rožė pražydo 
Kalėdų rytą.

Kalėdos Kanadoje turi daug- 
atspalvių. Tai yra ne vien dėl to, 
kad mūsų žemė nutysusi per 
daugelį šimtų mylių iš rytų į 
vakarus, bet ir dėl to, kad toje

kultūrų mišinys.
grupė švenčia Kalėdas pagal sa
vo senuosius papročius. Vie
niems Kalėdos yra gruodžio 25 
d:, kitiems per Tris Karalius. 
Vieni vaišina svečius su slyvų 
pudingu, kiti su ryžiais ar ko
pūstais. Vieni geida “Tyli Nak
tis”, kiti “God Rest Ye, Mery

Prūsiškasis Berlynas buvo Vo- ! Tik 17 d. praslinkus peskelbia- 
kietijos apjungėjas. Berylnas — mas ultimatumas -reikalavimas, 
politinis Europos židinys ir nau- kad iš ^laisvojo miesto” per 6 
josios Europos kūrėjas, t.y. lais- mėn. vakariečių kariai išeitų, 
v ų tautų pajungėjas. Berlynas— ‘ 
kapinynas, sala rytinėje 'Vokie-t _ ___
tijoje, naujasis Damoklo kardas, '<dininkas Gerhardt Eissląr ulti- 
ųąsus nukirsti plonytį taikos .matumo prasmę paryškino: “Pra 
siūlelį. Berlynas nūnai yra kers-j slinkus 6 mėn., t.y. 1959 m. bir- 
to įkūnijimas už neatitaisomas želio 1 d. privalės mus pripažinti 
šio pokario politines klaidas, ku- ir tartis su mūsaisiais pareigū- 
rios grubiai išreiškia vakariečių nais norėdami vykti į Berlyną? 
silpnybes, kai švaistytas! gyvo- Tuo metu mes jau būsime paši
nais tautomis, jos padalytos ir ruošę Berlyną visuotinai užsklęs 
užmerkus akis vestos sienos, lyg ti ne tik sausumos keliais: plęn- 
negyvoje, vaizduotės sukurtoje. tais, geležinkeliais, bet kanalu ir. 
erdvėje. Berlynas — patikrinto-'oro ruožais, kuriais negalės va-r 
ias vakariečių pasaulio didybės I kariečiai naudotis, kaip jie yra. 
ir menkybės, žodžių ir veiksmų, anksčiau darę”. Jis ne ką. naujoj 

pasakė, nes Walter Ulbricht, 
Maskvos gauleiteris rytinėje Vo-

GEĄSINIMAS 
iRytinės Vokietijos propagan-

GEDIMINAS GALVA

imingos bus šventes
jingumo ir nenoro būti gaisri
ninkais, kai dalis pasaulio dega, 
nelyg ftuemoy.

Visa tai turėjo neabejotinos 
įtakos į berlyniečių nuotaikas š. 
m. gruodžio 7 d., rinkimų metu. 
K. Adenauer ir Berlyno galva 
Wilhelm Brandt, buvęs Norve
gijos pilietis, šaukia: laikykimės. 
Neužbėkime už akių berlynie
čiams ir palaukime nuomonės, 
kuri šiuo metu turės jau neįpras
tinės reikšmės.

DEŠIMTMETIS
Lygiai prieš dešimtmetį, 1948. 

XI. 30, Berlyno komunistai, su
sirinkę operetės salėje, ėmė vai
dinti dramos prologą šaukdami: 
sujunkite Berlyną. Ateinantį 
birželio mėn. sukanka kitas de
šimtmetis nuo vakariečių pasi
rašymo sutarties su rusais lio
vus pastariesiems susisiekimą į 
Berlyną trukdyti.

Rusai, turėję pakankamai lai
ko apsiginkluoti, netiesiog vaka
riečiams juos parėmus, ėmė ves
ti suderintą jėgos politiką, kai 
žodį veiksmas lydi. Berlyne vy
raujant įtampai pradedamas Ja
ponijos puolimas, o Maocetun- 
gas susikviečia pasitarimams 
šiaurinės Korėjos ir šiaurinio 
Vietnamo atstovus kariniam 
spaudimui suderinti. Spėliojama, 
kad ir Korėjoje bus pakartotas 
Berlyno žaidimo būdas. Mes, ki
nai atitraukiame kariuomenę už 
Jalu, bet ir jūs — amerikiečiai 
vykite namo.

GINKLAS
Hanson Baldwin, amerikietis 

karinis korespondentas The New 
York Times 11; 25 samprotauja: 
“JAV. saugumo pareigūnai įsiti
kinę, kad rusai karo nesiekia. Jie 
net nenori vakariečių iš Berlyno 
išdanginti, p tik priversti rytinę 
Vokietiją pripažinti”. <

Šis samprotavimas amerikie
čius suramina. Jie gal jau pa-

važiuosi
ft

vaikščiosi
METROPOLITAN TORONTO TRAFIC SAFETY COUNCIL
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domai oro laivyno jėgos greitai 
gali būti iškviestos.

Vakarinėje Vokietijoje esama 
apie 300.000 vakariečių karių: 
,190.000 amerikiečių, 55.000 ang
lų, 30.000 prancūzų bei 7.000 ka- 
nadieičų. Bonna turi 130.000 vy-

npmas, o jį puikiai patyrė jRi-, 
chard Nixon. Visiems, bet išsky
rus .amerikietišką saugumą. Tp- 
dėl dideliu atsargumu reikia 
vertinti dažni prieštaraujančio 
Baldwin, o ypač amerikiečių 
saugumo pranešimus.

Aišku, kad rusai nori priversti rų po ginklu, 
amerikiečius eiti į Kanosą ir -nuo 
jų atskelti kitus vakariečius.- 
Tam tikslui nereikalingas visuo
tinis karas, jei galima pasiten
kinti daliniu.

Rusai savo 4.000 karių Berly- 
ne gali atitraukti ir skersai gat
vės apgyvendinti rytinėje Vo
kietijoje. Vakariečiai reikalauja
mi savuosius dalinius iškeldinti 
iš Berlyno, tarkime vakarinėn 
Vokietijon, kurią netrukus atvi-' 
rai Maskva puls.

KARIĄI
Vokietija yra ginklų sandėlis. 

Rytinėje Vokietijoje esama 450. 
000 karių. Pridėkime dar 150.000 
ginkluotų vokiečių. Rusai ten tu
ri 22 motorizuotas pėstininkų, 
dvi šarvuočių ir vieną priešlėk
tuvinės apsaugos diviziją. Papil-

ULTIMATUMAS
Kremlius naudoja išbandytą įietijoje, &-nurodė, kad vakarie- 

•taktiką. Jis paskelbia nusistaty- aių lėktuvai, nesusitarus su ryti- 
mą atskirais klausimais, tačiau ne Vokietija, negalės naudotis 
palieka atviru jo vykdymo apta- jos oro erdve, jei.nenorės pasi- 
rimą. Jis veiklus, ryžtingas, bet ■ ijjjy visu galimų pasėkų, 
tcipkv^n.i AfvPŪi nalipka nravor- pravda kad galop , jau

atėjęs metas “išpiauti vėžio skau 
dūlį” Berlyne, šis šūkis ypač 
kartojamas rytinės Vokietijos’ 
spaudoje.

BERLYNIEČIAI į
Rytinei Vokietijai vis labiau 

balsą keliant ateina susijaudini-, 
mas. J. F. Dulles ir kitų parei
gūnų toli nesuderinti pareiški
mai įtempia berlyniečių nuotai
kas. Kai tariama: mes panaudo
sime visas priemones Berlynui, 
ginti ir pridedamą, tačiau tarsi
mos su rytine Vokietija, nejučio
mis vakarinio Berlyno 2,2 mil. 
gyventojų įelektrina ir lyg ver
čia dairytis į Pankow bei Mas
kvą. v’ • ' ' . '. '

Numanu, kad vakariečiai pa
slapčia tariasi ir ateičiai planuo
ja. Jie vertina susidariusią pa
dėtį Berlyne, tačiau jos negali 
pakeisti, kai gintinas miestas yra 
apsupime. Ir nepaprastai trokš
dami vakariečiai negali pereiti 
j puolimą Berlyno fronte, nes 
ten jie tegali gintis. Gintis jie 
gali ginklu, jei nejaus pavojaus 
įsipainioti į pavojingus susikir-

kiekvienu atveju palieka praver
tas- duris, reikalui esant, kitą 

žemėje gyvena įvairių rasių ir'gaidą išbandyti. Ši taktika buvo 
kultūrų mišinys. Ir kiekviena' naudota pačioje Rusijoje ūkiš

kai persitvarkyti, administraci-, 
ją išskaidyti, kolchozus ir MTS 
pertvarkyti ir naują švietimo 
santvarką įvesti. Panašiai elgta
si tarptautinėje poltikoje. Kini
ja paremta kovoje už Taivaną, 
tačiau iki šio meto dar neaišku, 
kuriuo atveju Rusija stos Kini
jos ginti. Š.m. lapkričio 10 d. 
pareikšta, kad Berlyną turės ap
leisti karinės pajėgos, tačiau dar 
neapsispręsta, kaip tai padaryti.

Kaip bešvęstume Kalėdas, vi
si vieni kitiems linkime: LINKS
MŲ-KALĖDŲ. (CSc).

J Lenkiją ar likti Lietuvoje?
<(E) Varšuvos dienraštyje “Ex 

press Wieczorny” 195 numeryje 
buvo atspausdinti to laikraščio 
korespondento St. Wenskovskio 
Įspūdžiai iš kelionės į Lieutvą. 
Nors ne mažai lenkų jau anks
čiau yra persikėlę į Lenkiją, jo 
žiniomis lenkų Lietuvoj dar esą 
apie 150;000.

Likę iki šiol Lietuvoje lenkai 
sunkiai gali apsispręsti, ką dary
ti: likti Lietuvoje, ar vis dar 
persikelti Į Lenkiją. Netrukus 
baigiasi repatrijacijos sutartis, 
kuri duoda galimumą persikelti 
į Lenkiją lenkų kilmės asme- 

s. Tad daųgeįjSj^nku Lietu
voje ir tvarko dokumentus tam 
persikėlimui, bet apsispręsti ne 
visiems esą lengva. Agitacijos 
už ar prieš repatrijaciją nesą pa
stebėta. Esą jau ir tokių lenkų, 
kurie repatrijavo į atvirkščią 
pusę: prieš kurį laiką jie persi
kėlė iš Lietuvos Į Lenkiją ir po 
to sumanė vėl grįžti į Lietuvą.

Lenkiškų mokyklų Lietuvoje 
esą dar apie 360. Mokytojai toms 
mokykloms esą paruošiami spe
cialiuose institutuose. Vilniuje 
veikia trys lenkiškos vidurinės 
mokyklos. Yra ir specialių (tech 
nikos) mokyklų lenkams. Vado
vėliai lenkų mokykloms Lietu-

voje spausdinami Lietuvoj, pro
grama esanti ta pati, kaip ir ki
toms mokykloms, tik įjungta 
lenkų literatūra, geografija ir 
istorija.

Lenkiškos literatūros esą Vil
niuje nesunku gauti tiek knygy
nuose, tiek bibliotekose. Kios
kuose galima gauti ir periodinės 
spaudos iš Lenkijos (trijų dienų 
tarpu).

Vilniuje ir apylinkėje veikiąs timuš, kurie gali būti rusų veiks- 
lenkų dainų ir šokių ansamblis r"i>->crai paremti, o pačių ameri- 
iš 100 asmenų. kiečių palydėti sustingimo, abe-

įvairus siuntiniai 
į LIETUVĄ, Latviją, Estiją, Ukrainą, 

Lenkiją ir U.S.S1.R.

Siunčiame Jūsų sudarytus ir apdraustus rūbų, avalynės, vaistų ir kitų 
reikmenų įvairius siuntinius.

Turime jxirdavimui kostiumams, paltams ir suknelėms medžiagų, priedų 
ir įvairių kitų .prekių. 3

Be to, turime standartinius medžiagų ir odos siuntinius, kurie sudaromi < 
mūsų .krautuvėje ir siunčiami iŠ Kanados. z

Prieš sudarant siuntini prašome užeiti pas mus ir apžiūrėti medžiagas,' 
bei susipažinti su kainomis ir Jūs tikrai būsite patenkinti.

Priimome užsokymus ir siunčiame įvairius vaistus, akordeonus, mezgimo’ 
mašinas, laikrodžius, stiklui piauti peiliukus, parkerius, skustuvus, plaukams. 
kirpti mašinėles, įvairios tekstilės medžiagos, maisto ir t.t.

-10 kg. cukraus 
flO >kg. ttauką .

• M Ag. ęyiiu ..

$12.30
. . $21.70

$14.45
$30.90

20 kg. cukraus ..
20 kg. taukų 
20 kg. ryžų .. ..
20 kg. sviesto 

(j Sibirg iki 10 kg. reikia pridėti $1.50, o iki 20 kg. -
SIUVAMA KOJINI MASINA firmos "Minerva - 122

.. $20.95
$38.80

.. $24.65 ' 
$52.45

$2.50)
(medinis staliukas 

ir kojos) įskaitant visus mokesčius — į Europg............................ $175.00^
• j Azijg..............  .......... $182.00’

Jeigu .pas Jus kiltų bent koks neaiškumas, kaip pigiau ir 
geriau pasiųsti siuntini, prašau paskambinti arba parašyti ir 
mes tuojau duosime sąžiningą ir nuoširdų atsakymą. ’

Standartiniams medžiagų, odos, vaistų ir maisto siunti-1 
niams prašome reikalauti .mūsų atspausdintų katalogų. ,

Gyvenų ne Toronte, prošome savo sudarytus iki 17 svarų gryno svorio J 
Siuntinius, bei užsakymus -reikmenims iš Europos valstybių, siųsti mums paštu 
or ekspresu. Apmokėsite ^ave mūsų pranešimų.

.Mūsų patarnavimas greitos ir sąžiningos.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA i

BALTIC EXPORTING CO.
CSNTiRINt IŠTAIGA:

849 -College St., 'Toronto, Ont., Canada. Telefonas LE. 1-3098
SKYRIAI:

W Xftiwwr St. -E-. Hamikan, Ont. Tel. JA. 8-6486. Ponio V. Jurakh.
94 Doogla* St., SuAutv, Oat. Tel. OS. 3-5315. Ponio M. Ventkevittee*. 1

IMdCBO VALANDOS: pirmadieniais - penktadieniais nuo 9 vai 
ryto fld 7 vai. vakaro. Šeštadieniais—nuo 9 vai. ryto iki 5 vdl. v.*

Sav, A. Mąluza

gioje plotmėje tiesiog juokin
ga kalbėti apie vakariečių 13.000 
karių vakariniam Berlyne. Ame- 
rrikiečiai ir anglai ten turi po 
5.000 ir prancūzai 3.000. Tai tė
ra .vaikų žaislas.

Jei vakariečiai ištiesų nusista
tę nepanaudoti visuotinės jėgos 
^anksčiau ar vėliau jiems teks iš 
Berlyno paradinius dalinius ati
traukti ir išduoti berlyniečius. O 
tuo atveju bus paliudijimas, kad , 
vakariečiai tesugeba sukurti be- 
prasmias politines padėtis, ku
riose jiems patiems padai svyla. 
Paliudijimas bus ir kitas, jog va
kariečiai šaukdami apie laisvę 

’tėra pasirinkę kelią laisvuosius 
išduoti ir tuo būdu, nejučiomis, 
savo laisvę ryškiam pavojui iš
statyti.

Kaups gafinyliės šiaurėj®
miršo, kad JAV amerikiečių sau-į (CSc) Amerikiečių povande-į Atsidarius pigiems keliams 

munistų užmačioms Kinijoje ap- sėkminga kelionė po šiaurės le- Hamilton, mūsų šiaurė būtų pa- 
X------ A.- T.’^ 1-L------ -- ----------------_• TT_.S--.L_1----------- ■ --- 1. .. . , - t -• '

rėš ir pietų.
Žygis j šiaurę iš pietų jau yra 

pradėtas. Vyriausybė jau pradė
jo plačią programą nutiesti rei
kalingiausius kelius .ir sutvar
kyti kitokias susisiekimo gali- 
,myl?es—geležinkelius ir oro jfce-,, A ■ 
liūs — į žemės turtais pasižy
mėjusias šiaurės sritis. Pirmiaiu- 
sia, vyriausybė jau pradėjo sep- 
tynerių metų programą už $100 
milijonų sutvarkyti kelių tinklą 
Yukono teritorijoje, kuri rube- 
žiuojasi su Aliaska, ir Šiaurės 
Vakarų Teritorijų pietvakarių 
dalyje. Toliau, federalinė val
džia yra sutarusi su provincijo
mis pusiau pasidalinti išlaidas 
tiesiant kitų provincijų kelius 
minėto tinklo kryptimi. Tai 
pe’nkerių metų programa, kuriai 
vyriausybė paskyrė $75 mil.

Vienas iš tų siaurės kelių — 
nuo Dawson City iki Fort Mc
Pherson ir toliau iki Arkties 
vandenyno — atidarys priėjimą 
prie 70 milijonų akrų ploto, ku
riame šiuo metu ieškoma -naf
tos. Ištisa eilė naftos kompani
jų jau užuodė didelius naftos, 
kiekius šiuose šiaurės Yukono 
plotuose: numatomos atsargos 
kokiems 50 metų. Šitoji -nafta 
geriausiai galėtų būti išgaben
ta, jei būtų nutiesta -vamzdžių 
linija i kurį nors tašką Arkties 
vandenyno vakarinėje dalyje, o 
iš .čia ;būtų paimta povandeninio * 
tanklaivio. Tokie tanklaiviai ga
lėtų operuoti ištisus metus.

Toliau vyriausybė yra paža
dėjusi nutiesti geležinkelį iš 
šiaurės Albertos į didelius švi
no bei cinko rūdos plotus prie 
Pine Point, pietiniame Great

gumas “puikiai” patarnavo ko- ninių laivų Nautilus ir Skate per polių, toliau pareiškė Mr. 

tarti. Jie buvo geri Vašingtonui dynu atidengė naujas pažiūras judinta iš dviejų pusių — šiau- 
pranešti jau apie įvykusį per-'ir naujas galimybes į šiaurės ’ ' 
versmą Irake ir nušviesti pade- į reikalus.
tį Pietų Amerikoje, kai jos vei
das visai atviras ir visiems ži

Aš ĖJAU HUHįDYTI HITLERIO
Mes su geenrolu von iStauf-jbūk tai labai svarbiu reikalu.’* 

fenbergu šaltai žengėme per Aš, kaip adjutantas t 
kiemą link dviejų sargybinių 
stovinčių prie Fiuhrerio bunke
rio sargyboje. Kairėje rankoje 

: Stauffenbergas nešėsi portfeli 
su užtaisyta bombo. Ten turėjo 
būti nešami labai svarbūs kari
niai dokumentai Hitleriui. Bet 
jei sargybiniai būtų mus patik
rinę, būtų tikriausiai -vietoje su
tvarkę. Portfely buvo užtektinai 
sprogstamosios medžiagos viską 
mylios spinduliu nušluoti nuo 
žemės paviršiaus.

Tai buvo 1944 m. liepos 20-ji 
diena Rytprūsių kalvose. Buvo 
karšta, nors aš tada to nejaučiau. 
Priartėjus prie sargybinių, jie 
mums sumušdami kulnimis ati
davė pagarbą, Stauffenbergas 
pirmas pakeldamas ranką atsa
kė. Neatsilidkamas ir aš jį pase
kiau. Tolumoje girdėjosi nykūs 
oro pavojaus sirenų garsai.

Vienam iš sargybinių sugrįžus 
ir atraportavus generolui, kad 
Fiuhreris jau laukia mūsų, ir 
kad jis šiandien ne, kaip papras
tai, savo bunkeryje, bet vado- 
vietės būstinėje. Tuo laiku kaž
kodėl susijaudinirngs -apėmė 
mane, nes mes žinojorh'e^ kad tik 
bunkery nuo šios bombos nieks 
gyvas neišliktų.

Kai priėjome vadovietės me
dinę būstinę ir už durų galėjau 
jau girdėti sargybinio raportuo

jantį balsą, kad mes esame atvy- 
| kę, stengiausi susikaupti, kad 
nepastebėtų nei mažiausio ma
no susijaudinimo. Durims atsi
darius atsargiai žengėme vidun. 
Ten pamatėme sėdint vienuoli- 
ką vyrų. Peržvelgus teko vėl 
nusivilti — Goeringo ir Himle
rio jų tarpe nesimatė.

Feldmaršalas Keitelis su šyps
niu veide atsikėlė, kai gen. 
Stauffenbergas pasisveikino na
ciškai. “Tai gen. Graf von Stauf- 
fenberg, mano Fiuhreri, ir jo 
adiutantas vyr. Įeit. Dietrich”...

Paliepus atsisėsti, gen. Sautf- 
fenbergas sėdosi prie stalo prieš 
sėdintį Hitlerį, po kojomis pasi- 
dėdamas sunkų portfelį su už
taisyta bomba. Laikas bėgo gana 
greitai. Kai pažvelgiau į laikro
dį, jau buvo 12.31 vai. p.p. Bom
ba buvo nustatyta, kad sprogtų 
12.33. Buvo likiiSi vos viena mi
nutė iki vyr. Įeit. Werner von 
Haften turėjo ■mums telefonuoti

ir asmens 
j sargybinis turėjau jį pasekti.
Mums buvo mažiausiai reikalin
ga viena minutė, kad galėtume 
saugiai apleisti šį kambarį, prieš 
sprogstant bombai.

Vyrai, kuriuos atpažinau sė
dinčius su Hitleriu prie stalo, 
buvo gen. Heusinger, Keitei, 

, gen. maj. Shmundt, gen. Korten 
ir pulk. Brandt. Kitų nepažinau. 
Kai Heusinger atsistodamas pra 
dėjo apibudinti rytinę fronto pa
dėtį, sekundės slinko, kiekviena 
praeidama lyg muštų kūjo 
trenksmu į mano širdį. Mirtis 
jau buvo beveik už durų. Kai 
pasigirdo pasibeldimas į .duris, 
aš pergyvenau gana įtempta lai
kotarpį iki išgirdau gen Heusin
ger tariant: “Prašau”.

Prasivėrus durims sargybinis 
atraportavo, .kad labai svarbiu 
reikalu yra kviečiamas gen. von 
Stauffenbergas prie telefono.

Stauffenbergas tuojau .pasikė
lė. Ir aš tkartu su juo.

— Turi būti labai svarbus rei- 
kdlas, — tarė jis atsįprašydamas« 
visų. — Aš įsakiau tik labai 
svarbiais reikalais .trukdyti 
mane. Bet tuojau grįšu.

Ir jis iškilmingai išžygiavo iš 
kambario. .Aš pasekiau jį, kaip 
jo asmens sargybinis.

Per mano kūną šaltas prakai
tas tekėjo. Pergyvenau pavojin
giausią savo gyvenime momen
ta. Už keturiasdešimt sekundžių 
visi šio kambario dalyviai bus 
atsisveikinę su šiuo pasauliu. Ir 
Hitleris kartu su jais...

Mes vos įžengėme į saugų nuo 
bombų bunkerį, kuriame buvo 
telefonai, kai užpakaly mūsų 
sprogo .pasaulis...

ką.? Gen. von Stauffenbergas 
buvo mūsų vadas. Tai vyras, ku
ris tarnavo Afrikos korpuose. 
Ten jis prarado vieną akį ir vos 
išvengė mirties mašinų susidū
rime, kuriame ir man pavyko iš
likti sveikam.

Gen. von Stauffenberas nie
kuomet nemėgo Hitlerio..Jis įsi
jungė į pogrindžio veiklą nuo 
tada, kai Hitleris savo kalboj e 
pasakė, kad visa Vokietija turi 
pranykti nuo žemės, jei ji pra
laimėtų karą — vokiečiai turėtų 
žūti, nes nebūtų verti gyventi 
ant žemės.

56 iš mūsų buvome susirinkę 
tą birželio 3 dienos naktį viena
me rytų Berlyno apdaužyto na
mo rūsyje, kai gen. von. Stauf
fenbergas su viena užrišta akimi 
paliepė visiems susėsti aplink 
apdulkėjusį .stalą. Iš kišenės iš
siimdamas kortų kaladę ir jas 
maišydamas jis -pradėjo kalbėti:

— Taip, šį vakarą mes turime 
užbaigti savo planus...

Jis papasakojo, kad Hitleris 
turėsiąs net tris konferencijas 
liepos mėnesį, būtent 3, 14 ir 20 
dieną. Vienoje iš šių konferenci
jų Hitleris turįs būti nužudy
tas, ir kad geriausia būtų, jei ir 
Him'lerį su Goeringu sunaikinti 
kartu. Jam bekalbant, kažkas 
užsikosėjęs suardė mums ramy
bę, kai mes taip nekantriai lau
kėme generolą baigiant planų 
dėstymą.

— .Aš pats imsiuosi Hitlerio 
nužudymo misijos, — jis pasa
kė. — Mano gyvenimas jau vis- 
tiek .baigtas, o išlikti gyvam šio
je misijoje yra vienas iš milijo
no -šansų. Tačiau man yra reika
lingi du asistentai, ir norėčiau, 
kad jie būtų savanoriai. Jūs ge
rai turite žinoti, kad šį kartą tu
ri mums pavykti, nes tai, galbūt, 
paskutinė galimybė. Aš manau, 
kad kas nors iš mūsų tarpo dir- 
,ba Gestapui, nes perdaug areš- 

pasikasydamas gal-

; Iki šiol laivai galėdavo įplauk 
ti į Šiaurės vandenis tik kelioms 
savaitėms vasaros pabaigoje ir 
tik pietiniuose ledjūrio pakraš
čiuose. Toji aplinkybė labai var
žė laivininkystės reikšmę 'ledjū
rio srityje, nes per tokj trumpą 
laiką buvo .mažai teįmanoma 
panaudoti laivus .platesniam 
šiaurės žemės "turtų — minera
lų ir naftos—išnaudojimui. Ato
miniams povandeniniams lai
vams atidarius kelią po ledu per 
ašigalį, tuoj daug -kas susido
mėjo klausimu, bene galima ^bū
tų panaudoti tokio tipo laivus 
žemės turtams pervežti.

“Nautilus ir Skate įrodė, kad 
Šiaurės Ledjūris gali pasidary
ti tiek svarbus, kaip Viduržemio 
jūra”, — pastebėjo Alvin Ha
milton, Kanados ministeris Šiau 
rėš ir Žemės Turtų reikalams. 
Britai, pareiškė ministeris, jau 
dabar yra susidomėję pastatyti 
povandeninius laivus, kurie ga
lėtų pervežti naftą ir geležies 
rūdą per poliu j pasaulio Tinkas. 
Pirmiausia .jie galvoja statyti: 
povandeninius transportinius 
laivus rūdai iš Hudson Bay apy
linkių pervežti.

Iki šiol šiaurės nafta ir gele
žies rūda negalėdavo konkuruo
ti pasaulinėje rinkoje dėl trans
porto nepatogumo ir brangumo. 
Jei povandeniniai laivai galėtų 
perimti šį transportą trumpu 
kel’u per polių — padėtis visai , 
pasikeistų. To dėliai povandeni
nių laivų laimėjimas yra didelis 
technologinis žingsnis, galįs tu
rėti lemiančios reikšmės ir Ka
nados žemės turtų išnaudoji-IldUUb bULVU AOAA<ZL4VlVr II" i Va • A*

mui. Transportiniai povandeni- ^ra.ve ežero pakraštyje Šiaurės 
niai laivai, -kaip Mr. Hamilton /akar^ ^tonjoje Kartu su 
išsireiškė, “gali atidaryti kelią H° nusistftyta išleisti $100 mi- 
išnaudoti žemes turtus maždaug 
visame ketvirtadalyje Kanados 
teritorijos”.

Prieš .mėnesį, birželio 3 d., 
mes jau turėjom .planą nužudyti 
Hitlerį su jo sėbrais — Himleriu 
ir Goeringu. Iki šiol jau buvo
me tris kartus bandę įvykdyti 
pasikėsinimus, bet vis nepavyk
davo .ir dėl jų turėjo tūkstan
čiai mirti. Pasikesintoių šeimos 
turėio .žūti koncentracinėse sto- _
vykiose, jų sūnūs ir dukros bu- .baikime .pradėtą reikalą... Taip, 
vo sudeginti dujų krosnyse. Ir 
dabar kiekvienas iš .700 mūsų 
pogrindžio veiklos .narių, yra pa
aukoję save ir šeimas, kad tik 
pavyktų sunaikinti Hitlerio kli-

n
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tavimų..
vą generolas tęsė:—mes turime 
surasti tą šnipą... Ir sunaikinti 
jį... Vėliau aš šešis iš jūsų pa
skirsiu šiam reikalui, o dabar, 

dabar man yra reikalingi du sa
vanoriai — du pasiryžę mirti už; 
tėvynę...

Visi mes .pakėlėme rankas. 
Stauffenbergas nusišypsodamas 
tęsė:

— Aš -to ir tikėjausi, todėl ir 
atsinešiau šią kortų kaladę. Aš 
jas išdėstysiu užverstas ant sta
to. širmieji du atvertę tūzus bū
site mano palydovais šioje pavo- 

į jingoje misijoje.
(Bus daugiau)

lijonų pastatyti aerodromus ark 
ties ribose.

Visa ši federalinės vyriausy
bės šiaurės programa, kuri, da
bartiniu apskaičiavimų, gali 
prašokti $500 milijonų, yra drą
sus planas tikintis, kad kai ke
liai bus pravesti, kai veiks, gele
žinkeliai, uostai ir aerodromai, 
į naujuosius plotus ateis priva
tus kapitalas, kuris įkurs nau
jas kasyklas, išgręš naujus naf
tos šulinius, iškirs miškus ir tuo 
►•ūdų netik duos darbo tūkstan
čiams kanadiečių, bet kartu pri
sidės ir prie viso krašto pratur
tėjimo.

Kad šitas projektas išnaudoti • 
mūsų šiaurę — tą pasakišką lo
bių pilį — .pasisektų, riekia dau
gelio ekonominių sąlygų. Svar
biausia iš tų sąlygų yra, kad 
tūkstančiai naftos statinių, tūks

nąs pasaulio rinkas. O -tai dau
gelio atžvilgių priklauso nuo

atskirų valstybių muitų

t
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Babelio ^Įnirusiejine mūsų šis valstybinių mokyklų skirtingu- juodžemis. Ne iš kurio kito kraš- mo, dėl visos eilės kitų priežas-
semia iš savo juodžemio. Po šita gi žeme pakasti ne mūsų senoliai: čia miega paskutiniuoju miegu indėnų, negrų ir ištiso

JUOZAS KRALIKAUSKAS 
PLB Kultūros Tarybos pirm.

5. Gelbėjimo punktai šaukiasi 
bendro planoMūsų išeiviškoji mokykla dėl kraštų ir sąlygų įvairumo, dėl
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ATVIRAS LAIŠKAS BENDRUOMENEI
DEL GOBŠUMO IR GOOD TIME GALIMA TREMTIES TRAGEDIJA’ - ■ 

f * • r

1. Masinis dezertyravimas iš 
gyvybinio mūšio /! Mokytojui yra ypatingai svar- ' bu, kokia yra išeivijos nuotaika lietuviško švietimo atžvilgiu. O ; tos nuotaikos bendravardiklinė rodyklė yra tokia, lyg lietuviškoji mokykla būtų koks svetimas, pašalinis arba visai mažas reikalas. Tai tiek nuostabu, kad net sunku ir bepatikėti. Juk atliulėjo gi apie penkiosdešimt tūkstančių mokytų tremtinių, o mokykla štai jau tiek nedaug kas nuoširdžiai ir veiksmingai btskūpina. Padėtis ypatingai opi: mokykla tremtyje yra jau prie paskutinės eilės reikalų.Skaudžiai krinta į akis pernelyg didelis kontrastas tarp lietuvių materialinio prasigy veninio ir šeštadieninių mokyklų skurdeiviškumo. Trūksta mokykloms vadovėlių — net pagrindinių. Nėra būtiniausių vaiz dingumo priemonių Lietuvos geografijai ir istorijai mokyti. Nei didvyrių portretų, nei žody- ■> nėlių, nei rodomųjų Lietuvos vaizdų. Pragaištingai trūksta mokiniams lietuviškos lektūros. Daug kur mokykla .neturi net jokios lituanistinės bibliotekėlės. Visa ši bėda yra tik iš to, kad lietuviškoji mokykla nėra _ daugumos rūpestis. Tai gal gi mokykla jau tėra tik bendruomenės mažos dalies Gal, sakysime, tik tų, vaikų? O gal tai net■ mokytojų reikalas?. Labai įsidėmėtina, suose kaip tik ir plinta ši visų kenksmingiausioji tendencija: visas švietimo problemas ir visas mokyklines bėdas palikti užkartas vien tik mokytojams. Tai ne tik pilotiškas apsigavimas mėginant nusiplauti atsakomybę, bet ir strauso taktika lemtinguoju metu. Masinis dezertyravimas iš švietimo rūpesčių ir atsakingumo. reikštų ne tik galutinį % užslėgto mokytojo -nukankinimą, bet ir mūsų kultūros bei lietuvybės tremtyje gulbės giesmę. Tikrai nėra gelbėtis patikimesnio kelio, kaip lituanistinio švietimo kelias.Aiškiau nė būti negail — be daugumos dėmesio ir globos .mūšų kolonijų lietuviškos mo- rus. Laikas juk net kryžius iš- kvklos neišbris iš vargelio. Mo- verčia, net akmeninius pamink- kytojui, reikalinga daug didesnė lūs sutrupina. _ Mokytojas dėl pagalba negu yra-dabar. Juk. nė ' ' ■' vienas mokytojas nėra stėbuk- ladarys. Mokytojas nėra taip pat nei pranašas, nei jogas ar fakyras. Bet tikrai yra tokių vietovių ir tokių sąlygų, kur mokytojui būtų įmanomiau ryti peilius, kardus^ ir ugnį negu pasiekei savo - pedagoginį tikslą. Mokyklai būtinai ir skubiai reikalinga bendruomenės didelė pagalba: moralinė ir medžiaginė, šeimos ir spaudos, parapijos bei

kai visais amžiaus buvo ištikimi tik savo pačių akims.Šiaip ar taip, tremtyje jau ne-bei dalykiniu (specialybės) po- bėra tos gilios dvasinės komuni- žiūriu. Jau nebėra mokytojų kacijos tarp lietuvio mokytojo
___JP__________ •• ______ ___ A_____ ________ a •• . a « • • « «

reikalas? kurie turi tik vienųkad mū-

konferenejjų — anų entuziazmą ir pažangą keliančių: su studijinėmis paskaitomis, referatais ir parodomomis pamokomis. Naujiems pedagoginiams kadrams ruošti Lietuvoje buvo pedagoginis institutas ir mokytojų seminarijos. Tremtyje gi vis labiau 
aštrėja mokytojinio prieaug- 
liąus problema.Tiesa, J A Valstybėse lietuvių mokytojų pažangos bei prieaug- liaus problemą kiek lengvina kosios Lietuvos viziją. Mokytojo Lietuvaičių Seserų Instituto (prieš penkerius metus įkurto motinos M. Teofilės) vasariniai kursai seserims mokytojoms ir vasariniai lituanistikos semestrai Fordham universitete. Tačiau tai problemą tik sušvelnina, bet toli gražu jos dar neišsprendžia.Laiko griūtyje visų labiausiai atsiliekame su rašymo bei rašybos mokymu. Šis dalykas pasirodė ne tik sunkiausias, bet ir labiausiai apleistas: net ligi šiol dar neturime pakenčiamo gramatikos vadovėlio. Tai yra baimę kelianti negerovė: dabar jau baigia lituanistinę mokyklą tiek menkai tepramokyti rašyti, kad yra beveik jau lietuviški beraščiai.Mūsų tremtiniškoji mokykla tėra tik šešėlis tos mokyklos, kuri buvo nepriklausomoje Lietuvoje. Bet kad nors ir tokia mokykla išliktų gyvoji mokykla, ji turi išlikti su gajomis šaknimis. Iš vienos pusės, ji neturi laikui bėgant iškrypti iš tradicinių gairių ir pasimesti. Bet iš antrosios — ji neturi su baime užsidaryti konservatizme ir sustingti rezervatinėje stagnacijoje. Lietuvių tremtiniškoji mokykla — ne rezervato mokykla. Jeigu atrastoji vietinė mokykla yra mus tirpinanti, tai rezerva- tinė būtų dusinanti: ne tik apskritai pedagoginių, bet taip pat ir lietuviškųjų tikslų siekiant.Mokytojo konfliktas su laiko agresyvumu — t.y. su užtrukimu svetur — yra ypatingai žiau

ir lietuvio mokinio, kurs buvo 
Lietuvoje. Šitai yra svarbiausia vistik dėl to, kad jau nebėra gilios lietuviškosios komunikacijos namie tarp tėvų ir vaikų. Ar gi maža jau tokių šeimų, kur tremtiniai tėvai laužo liežuvį su vaikais jau nelietuviškai. Daug mokytojo žodžių vaikai jau nesupranta. Mokyklinio dialogo metu yra sunku atverti vaike j jausminės, legendinės, pasakiš-žodžiai vaiko nepergyvenami: jie daugiausia telieka tik konstatuojantieji faktus.

4. Svetimo juodžemio 
kontradikcijaSu vietine (valstybine) kykla konfliktas gilus jau iš principo: juk logiška ir normalu teatrodo, kad lietuvių vaikus mokytų lietuviai mokytojai. Toliau — mokymo būdo (metodo) atžvilgiu. Pavyzdžiui, anglosaksų kraštuose išmokyti lietuviškai taisyklingai rašyti nepaprastai kliudo anglų kilminė ir persenusi rašyba: tas spelling — vien mechanine atmintimi pagrįstas mokymas rašyti žodžius. Lietuvių rašybos mokymas plaunasi vaiko sąmonėje su anglų rašybos mokymu. Sunku mokytojui, bet dar sunkiau vaikui: ypač, jei jis nemoka gerai lietuviškai kalbėti.Toliau —- patalpų atžvilgiu: mokyklų dauguma yra svetimose klasėse tiek nuosavybės, tiek išvaizdos (dekoravimo) prasme. Ant sienų nėra1 lietuviškų paveikslų, didžiųjų lietuvių portretų, lietuviškų žemėlapių, vaikų tautiniais motyvais pagražinimų ir piešinių. Klasė visa savo išvaizda — visu dekoravimu, ženklais bei dvasia — yra ne tik nelituanistinė,- bet netiesioginiu būdu dar net antilituanistinė.Dėl to mokytojui svetimo krašto ąžuolai ir beržai šlama kaip nelaimė. Pilka prieblanda rūsčiai primena ugniakurų pelenus, kurie beliko sudegus indėnų kilčių amžiams. Juk net paprasčiausia žolelė, net tą gyvybę

mo-

to, o tiktai iš Lietuvos žemės įsčios. gimė mūsų tauta — karta po kartos — šimtai milijonų. Nuo pą't flegendarinių laikų karta po Įtartos mito iš tėviško ir ištikimo t Lietuvos juodžemio. Dėl to svetimas juodžemis mus bai
mina, neš jis iš tikrųjų yra tau
tinio perkeitimo pagrindas, įkū
nytojas ir liudytojas. Mokytojas kasdien slogiai jaučia, kaip svetimame juodžemyje sielvartingai rauda netekę skalpų ir tėvynės. Jis kasdien girdi, kaip svetimame medyje, prerijos vėjyje ir highway gelmėje ūkauja neatradę jokios laimės, nors dėl skilvio ir gomurio pilnesnio sotumo buvo net savo giminės ir pavardės išsižadėję, net buvo savo tautą Išdavę.

Tai yra didžioji kontradįkcija 
tarp to, ką mokytojas aiškiai 
mato ir girdi, su tuo, ką jis taip 
sielvartingai norėtų matyti ir 
girdėti.''Tai tikrai tragiška prieštara, kuri yra dabartinis mūsų 
valgis—Tremties slinktyje moky
tojas visai mažai tegali daryti 
nuolaidų: pagrindiniuose daly
kuose jam nėra 'jokios galimy
bės eiti į kompromisus. Kokios ir iki kurios ribos gi beįmanomos būtų nuolaidos ar kompromisai

čių yra marga, kaip genys. Neturint pagrindinio ir visur to paties plano, t.y. be vienodos visiems kraštams lituanistinių mokyklų programos įsigalėjo nelemtas pažiūrų į lituanistinį švietimą skirtingumas. Iš vienos pusės—^konservatyvieji mokymo dogmatikai: jie mokyklinį laiką skiria bemaž vien tiktai mokymui, atmesdami lituanistinės pramogos elementą? Yrą pavojus, kad tokia mokykla gali būti vaikui sausa, nepatraukli arba net ir atgrasi. Iš antrosios pusės — lituanistiniai pramogi- ninkai: jiems svarbiausiuoju dalyku atrodo vaikų pergyvenimai ir savęs išreiškimas lietuviškajame susiėjime, teųžsiitnant mė- giamybėmis — žaisti, dainuoti, šokti tautinius šokius ir t.t. Yra pavojus, kad tokios pramoginės sueigos jau gali nebebūti mokykla, o tik vaikų klubas arba vakaruškiniai pobūviai. Kaip bežiūrėtumėm, visdėl.to mokyk
los pagrindinis elementas yra mokymas. O kad mokykla būtų lituanistinė, joje turi būti mokoma bent jau lietuviškai skaityti, rašyti, lietuvių tautos istorijos ir Lietuvos geografijos.Iš kraštutinumų bei margumo (Nukelta į 8 psl.)

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje praneša visoms T F Atstovybėms, Įgaliotiniams, o kur jų nėra, apylinkių valdyboms bei Lietuvių organizacijoms Ka- aądoje.Besiartinant metų pabaigai TF Atstovybė Kanadoje prašo visas TF Atstovybes, Įgaliotinius, o kur jų nėra, apylinkių valdybas, sudaryti 1958 m. aukų pajamų ir išlaidų apyskaitas ir jas atsiųsti TF Atstovybei Kanadoje šiuo adresu: V. Vaidotas, 806 Jane Str., Toronto 9, Qnt.Sudarant metinę apyskaitą prašau pažymėti pajamose: 1. likutį pinigų iš 1957 m. gruodžio 31 d.; 2. kiek gauta atikų per Vasario 16 d- minėjimą; 3. kiek gauta vykdant vajų atsilankant į namus; 4. kiek gauta iš kitų pa- renginąų, gegužinių ir lietuviu biznierių; 5. kokia aukų suma yra pakvituota, duodant aukotojams pasą ir ženklus.Pavyzdžiui — per 1958 m. išviso gauta aukų $100, pakvituota duodant pasų už $10, ženklais už $800, ir nepakvituotų laisvų aukų $10.Išlaidose pažymėti: išsiųsta T.

platinta per 1958 m- ir koks yrą likutis 1959 m. sausio 1 d. ;Iki šių metų gruodžio 1 d. TF Atstovybė Kanadoje yra gavusi aukų iš 16 TF Atstovybių viso $4,074.71 ir Edmontono 17-liktą apylinkė yra pasiuntusi betarpiai TF Valdybai $197. Tokiu būdu iki gruodžio 1 d. Kanadoje sukeltų aukų suma yra $4,271.71. Iki išpildymo paskirtos Kanadai sąmatas $6000 dar trūksta.Iki |iol neatsiuntė aukų TF-ui tik 3 apylinkės, kurių aš čia nevardinsiu, nes esu. tikras, kad

apylinkės, visų ir kiekvieno kuo tik kas gali.2. Perspėjančios raukšlės veidrodyjeMūsų mokytojų dauguma bėra dar iš nepriklausomos Lietuvos mokytojuos. Bet nuo to šviesaus laikmečio jau aštuoniolika’ metų. Mokytoias išeivijoje sparčiau senėja, artėdamas į Kalėdų senelio laimę. Jis sensta ne tik skausmo ženklais veide, bet ir savo pedagoginėmis bei didaktinėmis žiniomis ir darbo būdu bei metodu.Tremtyje neturime net visiškai jokios pedagoginės periodikos — tėvvnėje turėjome net • kelis augšto (europinio) lygio pedagoginius žurnalus. Jau nebėra anų gausių vasaros kursų ’ mokytojams atsigaivinti ir atsinaujinti pedagoginiu, metodiniu

te-

šiol, aukas pavergtos Tėvynės išlaisvinimo reikalams atsiųs jų vardą! figūruos TF Ątst. Kanadoje 1958 .metų', apyskaitoje, kuri bus paskelbta ^spaudoje pradžioje 1959 Įnetų. Turint gAly.W® sumas, esančias dar apykakle, galima tikėtis, kad šių ffietų "sąmata bus pilnai išpildyta.Metinės -apyskaitos ir esančių apylinkėse pinigų yra laukiama iki 1959 m. sausio 5 d. ’Šia proga Atstovybė reiškia nuoširdžią .padėką visoms TF-do Atstovybėms, Įgaliotiniams, .;Ąp. Valdyboms, aukų rinkėjams, ėdmenims, dirbusiems lėšų telkimo darbą ir visiems Kanados lietuviams taip duosnįai aukojusiems Tautos Fondui. 'Vienkart Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje visiems Kanados lietuviams liųkri linksmų Kalėdų švenčių, ir laimingų Naujų Metų. - V, Vaidotas,TF Atst Kanadoje P-kas

Fondo Atstovybei Kanadoje per ganizacijoms ir’ paskiriems as-1958 m. pav. viso $100, tame skaičiuj^ už išplatintus ženklus $80, už pasus $10, ir laisvų aukų $10- Tai ir .būtų TF Jgaliotinio sukeltų per 1938 m. aukų apyskaita.Atskirai nuo aukų piniginės apyskaitos vienkart prašau sudaryti ir atsiųsti lietuv. pasų ir ženklų metinę apyskaitą, nurodant 1957 m. likutį, kiek jų iš-
Dėl ImttOriniiį mainf su Lietuvanizacijų j^ėtiūiZ'^as'kultūiĮitis gyvenimas griežtai kontroliuojamas Į^ūyos kompartijos, kuri nėra savarankiška, o t Sovietų Sąjungos - komp dalinys. Tąd .oiįganįzųdti jo pasaulio liėtovfų ’ kult mainai su Lietuva fąktiši tų santykiąvimas su organizacijomis.Jokio politinio atspalvi J ri atskirų tautiečių šaipo. J tūriniai santykiai su sa|J maišiais anoje “geležinė? |j gos” pusėje. Tai yra ginį" tautinio solidarumo ir|įjį mielės ryšiai. Reikia tačj gotis sovietinių .agentų, JT laisvojo pasaulio lietuvius ganiztrottp~ryšių *su Lietuva. Tokie ryšiai neiš’: giamai virstų laisvųjų liet, ryšiais su Lietuvos okupOnt: jo įstaigomis ar brganizacij ir pirmaiusia tarnautų oku be atvangos siekiamam agr padarinių Lietuvoje įteisinLietuva tebėra tarptai valstybių bendruomenės Lietuvos į Sovietų Sąjungą Įj gimo laisvojo pasaulio vaistu nepripažino ir nepripažįsta. Įėję valstybių tebeveikia nėpri klausomos Lietuvos pasiuntinybės ir konsulatai. Tas nepripažinimas yra stiprus ginklas kovoje dėl Lietuvos suVerenumo vykdymo atstatymo. Laisvųjų lietuvių pareiga vengti visko, kas galėtų kenkti Lietuvos tarptautinei tisinei ir politinei padėčiai ir tiė- siogiai ar netiesiogiai pądėti oku panto užmačioms. .. . k

Lietuvių Delegacija Pąyeig-

Kalstinga sovietų politika vi-- sokiaią keliais siekia užmigdyti laisvojo pasaulio budrumą, pripratinti jį prie Sovietų Sąjungos grobuoniškos agresijos padarinių kaip nuolatinės padėties, nuslėpti sovietų plėšrius planus ateičiąi. Šiais tikslais pastaraisiais metais ypatingai sustiprinta sovietinė propaganda už vadinamus Rytų-Vakarų kultūrinius mainus.Kadangi kaikuriose Vakarų sostinėse reziduoją Sovietų Sąjungos pasiuntinybės bei konsulatai ir specialios Sovietų Sąjungos organizacijos į tas sovietinės politikos pinkles stengiasi įtraukti ir lietuvius per vadinamą “bendrą Sėtuvių -frontą kultūrinei veiklai plėsti”,— Lietuvos Delegacija Pavergtųjų Europos Tautų Seime laiko tikslinga laisvojo pasaulio lietuviams štai ką priminti:Sovietų peršami laisviesiems lietuviams kultūriniai mainai su Lietuva nebūtų laisvo pasirinkimo kultūrinis bendravimas. Juos tvarkytų ir nustatytų Maskva pagal bendras kompartijos direk tyvas, nes visi santykiai su užsieniais yra Maskvos žinioje. Nei rašytojai, nei menininkai okupuotoje Lietuvoje laisvų orga-

Lietuvos sūnų ir dukterų bėga fieišpasakomose varžytynėse su laiku, lyg anuo galvažudžiu Mėlynbarzdžiu. Juo ilgiau tremtis užtruktų, tuo vis sunkiau būtų lietuviškai mokyklai.3. Konfliktas su žydro lino akimisDidelė dalis mokinių jau yra su sunkiai pažeistomis lietuvybės šaknimis: dėl svetimybių tiršto apgulimo ir dėl tėvų nesupratimo ar parklupimo į prisitaikymą—dėl medžiaginės naudos bei patogumų. Daug vaikų jau nebegali taisyklingu sakinėliu lietuviškai išsireikšti. Daugelio mokinių sąmonė ir pasąmonė sudrumsta ir užkrėsta visokiais narkotikais.Bet mūsų gelbėjamieji spiriasi prieš vaistus, skiepijimą ir antinarkotikus. Jie priešinasi, kaip Jehovos liudininkai prieš kraujo įliejimą, kurs būtinas, kad jie išliktų gyvi. Tad mokytojui dažnai tenka smaugtis tarytum su kokiais atsilikėliais arba nenormaliais.Iš tikrųjų šis konfliktas juo aštresnis ir opesnis dar ir dėl to, kad pats mokytojas neretai šauna pro šalį, t.y. prasilenkia su išeiviško vaiko psichika. Mūsų išeivijos vaikai toli gražu nebe tokie, kokius mes labai gerai- tebepažįstame iš nepriklausomos Lietuvos laikų. Deja, į dabartinius žiūrėdami, mes dažnai tebematome dar vis anuose, kurie buvo žydro lino akimis. Tad mūsų pačių regėjimas mus klaidina. Mokytojui telieka būtinybė pripažinti ir pažinti išeivijoje pakitusi lietuviško vaiko dvasios pasaulį.Nevykusiai prie tremtiniškos generacijos prieinant, lituanistiniai dalykai gali tekelti vaikui tik nuobodulį, kaip senų ir tolimų daiktų simboliai, kaip kažkada ir kažkur numirusių sąvokų ir idėjų kankinamasis piršimas. Būtų nesusipratimas vaiką tempti, kad jis būtinai pražiūrėtų tik senomis’ mokytojo akimis arba pro mokytojo akinius. Negalima norėti iš vaiko prievartiškai atimti jo nuosavas akis: senyvo mokytojo rodomus dalykus mokinys tik savo akimis tegali matyti. Jeigu mokytojui nepatartina nešioti barzdą, tai juo labiau jam nepatartina eiti į klasę su peruku. Vai-

Kūdikio kelionėMūsų tėvynėje Kūčių vakarą jgimsi šiais metais, ir visur vieš- — prieš Teisėją mes stosime 
—4..-------------------------------------------drauge.Tačiau visas dangus buvo ramus, ir žemėje visiška tyla, o Vakarinė dabar buvo panaši į augštą skliautuose katedros langą. Ach, kaip ten buvo šviesu už jo, kaip ten buvo šviesu! —- stebėjosi moteris ir regėjo aiškiai, lyg tai būtų čia pat kieme, regėjo didelę spinduliuojančią uolos pakriaušę, ir ten ėdžiose gulėjo Kūdikis Jėzus.— Negalėjau iš tikrųjų nė pagalvoti, koks Jis gražus!— moteris susineria rankas ir linksi galva: — Koks gražus!Dievo Motina klūpo prie Kūdikio, Ji žiūri, kad patalas būtų patogus Mažyčiui, ir patraukia sausą kvapų šieną po Jo kojomis.Tačiau atrodo, kad šieno būtų lyg Per maža, — svarsto moteris,— nes Kūdikio galvutė guli žemai.— Tur būt taip galvoja ir dieviškoji Motina, nes Ji išeina, kaip lelija eina Ji per dangąus sales, ir Jos skaistus drabužis tarytum plaukia.Dabar Kūdikis atsisėda, Jis sėdi ėdžiose, ranka parėmęs galvą ir dūmoja:— Dieve Tu mano, mai moteris, — jau ' se linksmose dienose esi Rūpintojėlis!Ir ji negali atitraukti akių nuo to, kas čia darosi- Kūdikis žiūri į jautį ir asilą, kurie priklupę prie ėdžių taip arti, jog nuo jų alsavimo, kaip vėjuje, plevena Jo plaukai.— Jūs nepykite, — atsiliepia Jis, ir moteris suspaudžia rankomis širdį: argi gali būti šitoks nuostabus balsas! štai kodėl Jis prikeldavo numirėlius fr ueg?dė- jo atsiginti vaikų. — Nepykite,— kalba Kūdikis gyvuliams, — šitai kelionei negaliu pasiimti jūsų, esate persilpni.Jis paglosto juos,- atsistoja iš ėdžių ir bėga. Ir žemai moteris sušunka:— Ai, kaip galima jį leisti bėgioti žiemą basomis kojomis! Ir tik vienais marškinėliais!Bet ji nusiramina, kai mato, jog Jo kojos paliečia aslą kaip du pūkeliai, joks speigas* nespėtų jų pagauti, štai Jis bėga per kiemą, linksmai primindamas auksinius akmenis ir jauną žole, kuri išauga staiga po Jo kojomis. Ir atvertęs galvą sustoja prieš didelės daržinės duris.

i pataus mirtis?Ir rožančiaus poteriai subrašviena sena moteris sėdėjo prie lango. Buvo tamsu troboje, lau- !ke ir jos šitdyje, ir nors ji lai- kėjo jos rankose kaip sustyrę kė pirštuose rožančių, ji pati ju- kaulai, ir jos pirštai tiesiog šalo, to, kaip skyrėsi jos malda ir mintys. Tarytum du keleiviai,'galvojo moteris,'pilna nevilties, kurie turėjo susitikti, bėgte bė- — aš atšildyčiau savo maldą ir go vienas nuo kito į priešingas! širdį — kad aš galėčiau nors puses. i verkti.— Teesie Tavo valia, — šnibž-

Kad aš galėčiau verkti
Ir ji jautė savo akis, sausas irda ji, žiūrėdama į apsiniaukusi ^t"?S, kaip žvyras, po kuriuo J 7 icrlvniVA mon rfnTmnnnti rlrnffwodangų ir galvoja: — Taigi, ar šito reikėjo, kad sėdėčiau šiokį vakarą svetimoj aplūžusioj grį- čioj viena? Keli kiemai sveikino mane, jaunamartę, iš dorų tėvų atvykusią pas gerą jaunikį. Ir jo namuose gimdžiau vaikus, tvarkiau šeimyną, išmintimi ir darbu rėmaiu savo vyrą. Ar drebėjo mano ranka, kai daviau elgetai išmaldą, ar skundėsi samdinys po mūsų stogu? Ar buvai Tu kada įžeistas, Viešpatie, mūsų name ar laukų ribose? Aš sakau drąsiai, kad nebuvo to — tad kodėl šiandien svetimi užgrobi- kai sėdi mūsų lizde? Jie išmetė Tavo atvaizdą nuo sienos — ir šią naktį šulinys gali pavirsti tik krauju, o joks gyvulys neišdrįs prabilti šventąjį vidurnaktį.Moteris suka rožančiaus poterius ir jie sutrupa, kaip sausi žemės grumstai. Ji krūpteli, ir jos lūpos vėl nuolankiai šnibžda:— Garbė būk Dievui Tėvui ir Sūnui-------Ne, — galvoja ji, —Tu visiškai nenori, kad mes Tave garbintume, nenori. Ar Tau reikia, kad baimė ir tuštuma užimtų Tavo bažnyčias ir kunigai išnyktų nežinioje ir mirtyje? Gal būt, inano brolis, kuris gelbėjo savuosius pabėgdamas, giedos garsiai nušviestoje šventovėje, kurios durų neužstoja joks grasinimas. Ir aš, nors tapčiau akla, čia. šioje gimtoje parapijoje, vistiek pažinčiau, kur turiu pasukti galvą, kad pasveikinčiau Tave, Dieve, kuris turi gimti šią naktį. Ir mano duktė guli pašvęstose kapinėse, ir sūnus miške girdės palaimintą valandą ateinant per medžius ir žemę, ir kalėjime mano vyras žinos, kad čia netoli yra bažnyčios, nors jų varpai būtų nutildyti. Bet Tu užmiršai sūnų, mano sūnų, ir ♦ūksiančius kitų, ištremtų ir pasmerktų snieguose vergų darbui. Toje šalyje nėra jokio ženklo, kuris primintų Tave — taip esi juos užmiršęs. Ar Tu jau nebe-

išdžiūvo visa gaivinanti drėgmė. Ji žiūrėjo į tamsą ir galvojo:— Jeigu pradės lyti ar kris sniegas, aš išeisiu ir sudrėkinsiu savo akis, gal būt, joms palengvės.Tačiau, taip žiūrėdama, ji pamatė, kaip pamažu, labai iš lėto ėmė žvaigždėtis.— Taigi, — galvojo ji, — Kūčių vakarą dangus dažnai padaro taip, nes kaipgi kitaip būtų žinomas kitų metų sodų derlius.Ir ji rūpestingu ūkininkės žvilgsniu stebėjo žvaigždes: vienos buvo smulkios, kaip blizgančios vaisių sėklos, ir kitos švietė kaip švelnus pumpuras, ir sietynas, atrodė, tiesiog lingavo, kaip žiedų pilna šaka. O daugelis gulėjo ramios, kaip nuskintos kriaušės, ar obuoliai. Tiktai Vakarinė. „spindėjo tokia didelė ir vaislti, ,kąd nebuvo galima jos nė su kuo palyginti, ir moteris palenkė galvą:— Sveika, Aušros žvaigždė, šviesi, — ėmė ji melstis, tuojau mintis vėl nuėjo į kitą šoną: — Tu taipgi esi išsižadėjusi mūsų, Dievo Motina, — galvojo ji, — nors mes pavedėme Tavo vardui savo šalį ir giedojome Tau ryto valandas ir vakaro poilsį.Dabar ji pajuto, kaip jos rankos atleido rožančių, ir jis nukrito ant aslos. Išsigandusi norėjo ji pasilenkti ir pakelti jį, ir ūmai o pamatė, kaip danguje keistai c* švystelėjo: Vakarinė žvaigždė ' pradėjo svyruoti ir perskilbj'į dvi puses.— Gerai, — tarė moteris, nors ios :daritys daužėsi iš siaubo, — štai: jau i prisiartino paskutinioji valanda, dangaus kūnai krenta iš savo vietų ir tuojau užtekės raudonas kryžius. Gerai, — kartoja ji, nors visa dreba, — netrukus pasigirs angelų trimitai, ir visi susirinks, ir aš pamatysiu savo vaikus, nors jie būtų mirę arba Sibire, ir nuo to garso subyrės kalėjimai, ir mano vyras stovės čia su visa šeima

sako že-

— Kaip Tu čia įeisi, — rūpinasi moteris, ir mato, kad durys plačiai atsidaro ir jų begalinėje angoje Kūdikis stovi, kaip maža balta gėlė. Jis kaip šviesa praeina pro daugybę įdomių daiktų, kuriuos moteris atpažįsta: šitai stovi atremtos Jokūbo kopėčios, o tai, tur būt, Dovydo Arfa, ir ten Sandaros skrynia. Niekas nėra pražuvę, kas buvo suminėta kada šventoje knygoje, tačiau Kūdikis ir nepažvelgia į tuos turtus.— Ach, — sumurma moteris, — kas yra tas keistas griozdas, į kur Jis dabar lipa?Ir ji tuojau pamato, kad Kūdikis yra nusileidęs į Nojaus arkos vidų. Žinoma, tai yra ji, nes, per kraštą permesta, džiūsta vaivorykštė, tasai paliaubų su Dievu ženklas, ir ant laivo nosies tupi balandis, kuris ir dabar nepaleido iš snapo alyvų šakelės. Kūdikis sustoja minioje paukščių, gyvulių ir kitų gyvūnų, kuriuos senasis patrijarkas buvo išgelbėjęs nuo tvano. Kaip tiktai atsiranda ir jis pats.— Na, aišku, — svarsto moteris, — jis tikriausiai laikas nuo laiko palieka senojo Įstatymo vyrų susirinkimą dangaus grožybėse, ir ateina pasižiūrėti Į laivą, kurį jis su savo sūnumis pats padirbdino ir šitaip išgelbėjo žmonių ir gyvūnų giminę. Kiekivenas ūkininkas darytų taip, jeigu tik galėtų. Ir, reikia manyti, senis širdies gilumoje truputį didžiuojasi, kad ne be jo pagalbos šitaip jau prisipildęs dangus, ir užtat neuž- (Nukeltą į 8 psl.)
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į
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Pavergtoje tėvynėje
Kauno pilies atkasimo darbai 

tęsiami. Pasirodo, kad Kauno 
pilis senovėje buvusi daug pla
tesnė, galingesnė, negu anksčiau 
manyta. Atkasti bastijonai su 
angomis, pro kurias senovės lie
tuviai šaudė patrankomis. Ras
ta daug įdomių iškasenų. Ištisi 
sandėliai prikrauti įvairių kok
lių, indų, ginklų liekanų. Vieni 
lietuviški, kiti iš kitur atgaben
ti. Rasta ir užmūrytų žmonių 
palaikų. Kasinėjimams vadovau 
ja archeologas Karolis Mekas. E

Automatinės telefono stotys. 
Be Vilniaus, Kauno, Klaipėdos 
ir kai kuriose kitose vietovėse 
se^ąnęiąis metais numatoma au- 

^tomdtjnps telefono stotis įrengti 
"Poirievežyje, Kapsuke (Marijam- 
į&lėjė*), Šilutėje, Kėdainiuose, 
Raseiniuose ir kituose rajoni
niuose centruose. Esą automati
zuojami rajonų vidaus telefono 
ryšiai, šiais metais esą pastatyta 
daugiau kaip 40 pusiąuautoma- 
tinių stotelių. Kauno automati
nės telefono stoties abonentų 
skaičius padidėjęs dviem tūks
tančiais. (E)

Įsteigta medicinos istorikų dr- 
ja. Į valdybą įeina akademikas 
Lašas, sveikatos apsaugos minis- 
teris Dirsė, doc. Micelmacheris 
ir kt.

10 rublių už centnerį surinktų 
bulvių, pranešė “Tiesa” rugsėjo 
18 d; Iš to matyti, kad eilinis 
kolūkiečių atlyginimas jiems ne
sudaro paskatinimo eiti į laukus, 
jei už bulvių centnerio surinki
mą kolūkietėms mokamą po 10 
rublių, kokia turi būti galutinė 
bulvių savikaina? (

Varėnoje jau ketvirtus metus 
esąs planuojamas stambus dar
žovių ir uogų, konservų fabri
kas, bet statyba neina iš vietos. 
Laikraščio kritikoje plakami ir 
paruošėjų būriai, kurie “nuo se
nų laikų įsisėdę pelningose vie
telėse kaip tranai gyvena bičių 
darbštuolių suneštu medumi.” 

Traukiniai eina — o tvarka
raščių nėra. Iš žurnalo “Švytu
rio” sužinoma, kad dar ir dabar 
Lietuvoje nėra išleistų tvarka
raščių. Žurnale pastebima: “Ge
ležinkelio ir autobusų transpor
to darbuotojai galėtų išleisti 
mūsų respublikoje kursuojančių 
traukinių bei autobusų judėji
mo tvarkaraščius, ir kiekvienas 
pats susižinotų, kada ir kaip į . prisįkemša> kad žmonėms 
jam patogiausia keliauti. nebeliko nei kėdžių, nei suolų.

Mažinama kolūkių biurokrati- Daugeliui teko sėdėti ant stalų, 
ja. Šakių rajono Lenino keliu o kitiems stovėti. Seniai taip 
kolūkyje sąskaitininkų skaičius Winnipege bebuvo buvę, 
sumažintas iš 8 iki 3. Panaikinti Valdybos pirm. Pr. Matulio- 
kai kurie sandėlininkų ir pir- nįs užimtas vaidinimais. Minėji-

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Dėmesio! Dėmesio!
Naujųjų Metų sutikimas Londone.

Kviečiame visus Londono ir Londono apylinkės tautiečius j 
gruodžio 31 d. 8 vai. vak., 150 Kent St. salę, kur Londono

Apylinkės Valdyba ruošia

šokiu vakaru
Veiks bufetas su užkandžiais ir visų rūšių gėrimais. 

Šokiams gros naujas orkestras.
Loterija ir kitos pramogos. Laukiame Jūsų malonaus atsilankymo.

Londono Apylinkės Valdyba.

WINNIPEG Man
Kariuomenės šventės ir 

Kudirkos minėjimas
Laukričio 29 d. šv. Kazimiero 

parapijos salėje KLB Winnipe- 
go apyl. valdyba surengė 40 me
tų Lietuvos Kariuomenės šven
tės ir dr. Vinco Kudirkos šimto 
metų gimtadienio minėjimą.

Jau 7 vai. vak. salė pilnutėlė 
prisirenka publikos, o vėliau . . ... * 1 1 * •--- .
nebeliko nei kėdžių, nei suolų.

(E) Midus pradedamas gamin- mininko pavaduotojų etatai. Pa- į ma atidaro v-bos sekr. K Stri- 
ti Vilniuje, Lietuvos vartotojų daryta ir eilė kitų reformų, ku- kaitis. Padaręs bendrą įvadinį 

žodi, trumpai apibudina dienos 
reikšmę. Pakviečiama į garbės 
prezidiumą savanoriai - kūrė
jai: Kazys Žentelis ir Mykolas 
Januška — senieji ateiviai.

kooperatyvo sąjungos gamyklo- riomis siekiama pakelti kolūkio 
je. Būsią gaminama įvairių rū- rentablingumą.

i: Ties Tryškiais, prie Virvytės, 
Kuror- statoma elektrinė, kuri pradė- 

tinis”, “Pilies”. Pirmąjį midų, po sianti veikti kitais metais. Iš- 
. atitinkamo išlaikymo, isduosią kastas 250 metrų ilgio kanalas, 
ateinančių metų pradžioj. per užtvanką pastatytas gelžbe- 

(E) Pabaltijo miškininkų kon- toninis tiltas. ’
^.ferenciia įvyko Taline. Ji svars- 

ypač miškų sausinimo klau- 
. Lietuvos miškų ūkio 
inio tyrinėjimo instituto 

Itnimis, nusausinus miškus 
as papildomas medienos 
lis. Per praėjusį penk- į kyklas, dabar dirba gamyboje ir 
įetūvoje esą. nusausinta : neakivaizdiniu būdu studijuoja 

|ra miško. Šiame penk- ’ Įvairiose augštose mokyklose.
numatoma nusausinti Į Mokyklom trūksta patalpų. V. 

| didesnį plotą. -Ruzgas “Tarybinėje mokykloje”
g rajono “Vienybės” kol- i (8 Nr.) duoda kai kurių duome- 

’ dyba bulvių kasėjoms i nų iš Kauno mokyklų gyveni- i 
pildomą atlyginimą —;mo. Anot jo, “

šių ir stiprumo. Pavadinimai 
“Vilniaus”, “Liaudies”, “"

per užtvanką pastatytas gelžbe-

Kas ketvirtas jaunasis fabriko 
darbininkas Vilkaviškio siuvimo 
fabrike esąs baigęs vidurinę 
mokyklą, "skelbia Vilniaus radi
jas, baugiau kaip 30 jaunų dar
bininkų, baigusių vidurines mo-

Po to pabrėžiama, kad minint 
šią šventę, svarbiausia turi būti 
iškeliamas karys-kovotojas. Ben
drai apibūdinama kovotojų rū
šys, kaip tai: karys, šaulys ir 
partizanas-kovotojas. Primena
ma partizanų kovos 1918 ir 1941 
metais. 1918 m. vasario 16 d. pa
skelbtoji Lietuvos nepriklauso
mybės deklaracija, vargiai būtų 
buvusi įgyvendinta be kariuo
menės pagalbos. Primenami žu
vę kariai, šauliai ir partizanai už 
Lietuvos nepriklausomybę, ku
rie pagerbiami vienos minutės 
atsistojimu.

Palyginama Vytautas Didysis, 
kaip pabėgėlis-tremtinys 1384- 
1390 metais, kuris prisiglaudęs 
Prūsuose, kaip ir mes tremtiniai, 
bei gyvendamas pas vokiečių 
Ordeną išėjo kietos drausmės 
mokyklą, o pabėgėlio dienos jam 
sugriovė pasitikėjimą žodžiais, 
įkvėpė atsargumo jausmą, už
grūdino valią ir išmokė savotiš
kos politikos. Vėliau visą savo 
gyvenimą praleido kariaudamas 
ir iškėlė Lietuvos vardą, kuri 
net galėjo vadintis imperija.

Po to žodį apie dr. V. Kudirką 
taria stud. Margis Matulionis. 
Jis trumpai - suglaustai nupa
sakojo dr. V. Kudirkos gyveni
mą ir jo veiklą.

to mokyklos dirba dviem pamai
nom, beveik pusėje vidurinių 
mokyklų trečia pamaina dirba 
darbo jaunimo mokyklos”. “Idė- 
jinį-politinį” (supr. marksisti
nio) švietimo darbą Kauno mo
kytojuose atlieką Marksizmo - 
leninizmo un-tetas, Lkp Kauno 
miesto komitetas ir mokyklų 
pirminės partinės ir jaunimo or- IHcJ 11 vcin‘1/" . . _ ,
ganizacijos. Marksizmo-leniniz-i Minėjimas baigiamas Tautos 
mo universitetą baigę 265 Kau- himnu.
no mokytojai. Daugelyje mokyk Po minėjimo seka vaidinimas 
lų veikią politinio švietimo ra- “Prisikėlimas”. Šioje dramoje 

visos Kauno mies-I teliai. (E) : vaizduojama savanorio-kūrėjo ir
Šioje dramoje

I jo šeimos gyvenimas nepriklau
somoj Lietuvoj, sovietų okupa
cijoj ir emigracijoj Amerikoj. _

Autorius ir režisorius — Pr. 
Matulionis. Vaidina: Pr. Matu
lionis — Jurgis Skirgaila, atsar
gos kapitonas; E. Federavičie- 
nė — Marija Skirgailienė, jo 
žmona; K. Aly ta — Kęstutis, jų 
sūnus; T. Timmermanienė'— 
Vaiva, jų duktė; J. Grabys — 
Vytenis Skirgaila, leitenantas, 
Jurgio Skirgailos sūnėnas; V. 
Rutkauskas — Bronius Narūnas, 
generalinio štabo majoras; J. 
Vaitekūnas — Stasys Pliauga, 
prekybos d-to direktorius; . V. 
Daubaraitė — Bakšienė, senutė 
— senosios kartos imigrantė ir 
J. Demereckas Jonas-Joe Širva, 
senosios kartos lietuvis ateivis 
Amerikoje. Sufleris — Eug. Ka- 
lasauskas.

Vaidinimas puikiai pasisekė, 
o publika daug plojo.

Po vaidinimų sekė šokiai ir 
veikė bufetas. Bufetą tvarkė M. 
Šarauskas ir K. Strikaitis. Prie 
įėjimo bilietų kontrolės stovė
jo vicepirm. V. Kriščiūnas. Šis 
parengimas puikiai pasisekė ir 
atnešė B-nei nemažai pelno.

Indra.

TelAvivas — Per 10 pastarųjų 
metų į Izraelį atvyko 900.000 
imigrantų.

Bagdadas — Vašingtone laiko
ma, kad Irakas vis labiau artėja 
prie Maskvos ir manoma, kad 
netrukus jis išstos iš Bagdado 
pakto, kurio lig šiol buvo pa 
grindinis šulas.

R-*

Lietuviai pasaulyje
i A VALSTYBES

Kun. Juozas šeštokas, mirė 
Philadelphijoje, Pa., lapkričio 
27 d. Tai buvo seniausias lietu
vis kunigas JAV. Gimęs 1867 m. 
Pajevonio parapijoje, baigęs 4 
klases iškeliavo į Škotiją. Padir
bėjęs Glasgowe plieno fabrike 
atvyko į Brooklyną. Čia dirbo 
sukraus fabrike, o vėliau įsitaisė 
krautuvę. Tai buvo pirma lietu
viška krautuvė Brooklyne. Kun. 
Juodišiaus prikalbintas stojo į 
kunigų seminariją ir 1903 m. bu
vo įšventintas kunigu jau turė
damas 36 m. Kunigavo Brookly
ne, Lawrence, nuo 1905 m. Niu
jorke organizavo Aušros Vartų 
parapiją, kurioje klebonavo iki 
1937 m. Tada nuvyko aplankyti 
Lietuvos, o grįžęs parapijos ne
beėmė. Gyveno Warwicke, N.J., 
Elizabethe, Philadelphijoje.

A.A. Vincas Vitkus, prof. Ba
lio V. brolis, Lietuvoje buvęs 
Raseinių, Zarasų, Alytaus, Šiau
lių ir Ukmergės apskrities virši
ninkas, po ilgos ir sunkios ligos 
mirė gruodžio 4 d. Čikagoje.

Niujorko ALTo skyriuje kon- 
flitkas su tautininkais dėl atsto
vavimo baigtas. Pernai tauti
ninkų atstovui priklausančion 
pirmininko vieton buvo išrink
tas Vienybės redaktorius Tys- 
liava. Tautininkai, kurie buvo 
išėję iš to posėdžio protestuoda
mi dėl socialdemokratų atstovo 
Michelsono, vėliau dėl to pareiš
kė protestą, teigdami, kad Tys- 
liava negalįs būti laikomas jų 
atstovu. Taip konfliktas tęsėsi 
ištisus metus. Šiemet gruodžio 
1 d. tautininkų reikalavimai bu
vo priimti ir pirmininku išrink
tas jų atstovas dr. E. Noakas. 
Į vadovybę be jo dar išrinkta:

vicepirm. A. Varnas ir P. Mont
vila, sekr. S. Aušrotas, iždin. S. 
Briedis, finansų sekr, Š. Lūšys, 
iždo globėjais J. Sirusas ir B. 
Spūdienė.

Am. Liet. Tautinė Sąjunga 
vietoje visuotinio suvažiavimo 
vykdo visuotinius koresponden- 
cinius balsavimus pagal C. Val
dybos paruoštą anketą. Tarp kit
ko balsuojama, kur turės įvykti 
•LTS seimas 10 metų gyvavimo 
sukakčiai paminėti, numatomas 
šaukti gegužės 30, 31 ir birželio 
1 d.d.

Liet. Nepriklausomybės Talka 
lapkričio 30 d. posėdyje E. ir V. 
Čekų bute paskirstė savo dėšas: 
$300 akcijai Tolimuose Rytuo
se, $200 Lituanus žurnalui pa
remti, $100 Europos universite
tuose studijuojantiems ir $75 
ABN veiklai paremti.

Adv. Ant. J. Young - Jankaus
kas Mass, gubernatoriaus yra 
paskirtas Bostono miesto finan
sų komisijos pirmininku. Jis 
1932 m. baigė Northeastern uni
versitetą ir gavo bakalauro laips 
nį iš administracijos ir'buhalte
rijos. Ten pat toliau studijavo 
teisę ir 1937 m. gavo teisės baka
lauro laipsnį, o 1942 m, dar vals
tybės mokesčių srityje. A. J. 
Jankauskas yra 9 metus ėjęs 
Suffolk apskrities prokuroro pa
dėjėjo pareigas. Nuo pat jaunų 
dienų jis veiklus lietuviškųjų, 
daugiausia katalikiškųjų orga
nizacijų narys.

Jonas ir Irena Jakščiai SU duk
ra Jūrate, 6 m., iš Vokietijos at
vyko į JAV. I. Jakštienė buvo 
Muencheno Am. Balso tarnau
toja.-;..? \

Gerb “TŽ” skaitytojų žiniai pranešame, kad: nuo dabar 
“Tėviškės Žiburius” atstovauja Anglijoje tik J. Bružinskas, 

'46 Springcliffe, Bradford 8, Yorks.
Visais laikraščio reikalais prašome pasinaudoti; jo pa

tarnavimu
Anglų valiuta “TŽ” kaina metams 36 šilingai.

“TŽ” Administracija.

448 Danforth Avenue, Toronto.

•ik

Vokiški radijo aparatai

B

nupiginimu

Atsilankykite
į perstatytos ir petvarkytos krautuvės atidarymą 

ir pasinaudokite pieškalėdiniu prekių

(NORofllENDE)

McCLAR ¥
Televizijos modelis Exeter UHF.

SB.s §249.00
Reg. kaina $374.95

pasaulinio masto.
Trumpų bangų imtuvai su Hi-Fi 

garso sistema.

s

B

g-__  - A fTAFIK f : :

ruths®ĮMĮ
mi

O

Geriausia’ 
skalbimo mašina

2 metai. besąlygfnė garantija 
su aptarnavimu ir 10 metų 
gerantija pagrindiniam me
chanizmui. <

KAINA NUO $109.00

Admiral.
šaldytuvai ir pečiai

elektriniai ir gaziniai
Nupiginti, kad net kainų negalime skelbti.

HOOVER dulkių siurbliai
4

Augščrausios rūšies <

Kaina nuo *64.95 .
< •

Ribotas kiekis. MODELIS 824.
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‘Mažino f auksinė” Montrealio scenoje
■*»iiwn*i W-^wiihMi W

'V

5.PU&

Pamokslai namie
' Gruodžio 7 d , sekmadienio va- suvaidino ir vojevoda V. 
kare, Montrealy, Gesu salėje, Skaisgiris, kitas vojevoda R. Si- 

nan.ū.<štis, cįmbolistas A. Ur- 
p ones; Lietuvos diižiūnas St. 
Kę.gsfJM ir, žinoma, labai gerai 
šįn4tte»4ą suvaidinęs Poznanės 
vy-ikapo rolę V. Sabalys. 

A trte lių aktorių roles vai
dinus os moterys pasirodė kiek užrėti kepurę su tauro ragais, 
si pniau. Iš jų gąl geriausiai pa- ar bent peruką? Muzikoje — ka- 
siredė karaliui besiskundžian- žin ar antrajame veiksme Vave- 
čios suvedžiotos merginos rolėje iio paveikslo fone atliekamas 
B. Malaiškienė. j gregorijoniškas giedojimas ne-

Kaip ir visur, šioje premjero
je pasitaikė klaidų, kurias ir pub 
lika pastebėjo. Pvzr dekoracijose 
kažin ar tikslu vaizduoti žvaigž
dėtą dangų, kada paskutiniame 
paveiksle audra siaučianti vir
šum ežero? Kostiumuose: ar ne
vertėtų didžiūnui Rumbaudui

vysk. V. Padolskiu)

džio dra^mė. žinoma, kunigai “manTpl.
yra laisvesni. . - , *

— Kiek auklėtinių kolegija tu- unkimes’ premjera. Apie 403
' " žmonių kvapą sulaikę, sekė plė

tojimąsi intrygos ir fatališkų is- 
toi.mų įvykių bei jų užkulisių 
Lietuvos galybės laikotarpio, 
perkelių scenon vieno iš stam-

— Ve tina gerai. [bi^us.ų l.etuvių dramaturgų Ba-
— Kas sudaro šv. Kazimiero bu Srupgos. Žiū,ovų dėmesį pa-

' \ it3is.no puiki, tiesiog meistriška_ ___________ _ _____ _____ _____ _
— Kolegijos prezidentu esu aš(kaikurių jau put likai gerai pa-s -Dekoracijos pieštos K. Vesel- perstiprus, kada jis graso nuslo-

ją Vokietijoje, vienuolių salezie
čių vedamą Ital.jojė ir pranciš
konų — JAVaLtybėse; net tris 
savas gimnazijas pajėgiame iš
laikyti T etų v ų geradarių auko- tika-as 
mis ir darbščių idealistų pasi
šventimu. Yra ir dar viena lietu
vių mokslo įstaiga, augštojo Kolegijos vadovybę? 
mokslo, —.apie kurią labai retai , —---------- -------------- ...................... . o---- --  ( uusw-
kas berašo, tačiau kuri taip pat pats; prel. L. Tulaba yra kolegi- žįstamų Montrea-io Dramos ak- kosbuvo labai gražios, tik gal ne pinti galbūt visame veikale gra-

ri *iuo 'laiku?
— Šiuo laiku yra apie 20 stu- 

ji uoja: čių klierikų ir kunigų.
— Kaip vert'na kolegiją Va- 

v

egzistuoja tik panašių aplinky- jos rektorius, kun. V. Balčiūnas torių vaidyba. Aktoriuose kaip užtektinai įvairios. (Ar nevertė- žiausią karaliaus Jogailos mo- 
hių dėka. Šios įstaigos 10 metų — dvasios tėvas, kun. V. Bitinas L. Barauskas, K. Veselka, J.Aks- tų mūsiškiams, sekant anglų te-;nologą? O pabaigoje, po trimito, 
gyvavimo sukaktis šiemet praėjo — prefektas, kun. A. Jonušas — t.nas buvo matyti pilnai išbaig- a urą, daugiau operuoti užuolai- ar negeriau tiktų kariškas or- 
beveik nepaminėta, nors jos nuo I ūkvedį'-ekonomas, kun. K. Da- tus, į mūsų pasaulį perkeltus įta-! ’ - -- - - -
pelnai Lietuvai yra nepaprastos bravolskis — kolegijos vilos ad- -kingus veikėjus ir reikšmingus : 
reikšmės. To i įstaiga, tai Šv. i ministratorius.
Kazimiero Kolegija Romoj (Via ■ — ------- J—;
Casaimonferrato 20), kurios 
prezidentu yra J. E. vyskupas 
Vincentas Padolskis. Norėda
mas šį tą plačiau patirti apie šią 
lietuvių Kolegiją, pas.taikius ge-

- raį progai (Jo Ekscelencijai be
silankant Memm ngene 1958. XI.

, 22-23), kreipiausi į Jo Ekscelen
ciją žodžiu, pateigdamas keletą 
klausimų, į, kuriuos Ekscelenci
ją teikėsi maloniai atsakyti.

•— Jūsų Ekscelencija, kaip se
niai veikia lietuvių šv. Kazimie
ro Koleg ja Romoje?

domis?). Taip pat Įspūdingos bu- kestras vietoje įgrotos plokšte- 
ivo miestų emblemos, atliktos V. lės? •

•istor.nius asmenis tiesiog iš vi-; Remeikos. Kostiumai buvo ypa- Vaidinimo žiūrėjo specialiai iš
— Kur randasi-kolegijos vila? dur.nių amžių Lietuvos - Len-itj^ga{ šaunūs. Juose matyti di- Čikagos į premjerą atvykusios
— Nuosavą vi’ą ir ūkį kolegija kijOs gyvenimo. 7 ” ’ ‘ \ ‘ ų 7

turi 26 km už Romos prie Tivo- .dar niekada scenoje toks geras impozantiško efekto. Buvo ko su vyru Bieląjčm. Po vaidini-
lio. ’ ’

— Ka'p tas ū’-is atrodo ir ko- va z u.damas ambicingą, suk-ii" _ 2 ~ v ___  7 1IZ ‘__
k:ą naudą iš jo turi kolegija? i ią, garbės ištroškusį, manierin-; kusio?huv. Valstybės Teatro gri- kiek sugadino gale

— TTlHc turi anip 11 ha wmAsl ! ra crAinulin nilna Lenkiios dva- c+ 7 :

Vaidinimo žiūrėjo specialiai iš

Kun. dr. J. Prunskis, žinomas 
žurnalistas ir redaktorius, skai
tytojams vėl pateikė naują re
liginę knygą, iš esmės nedaug 
tesiskiriančių nuo ankstyvesnių 
Širdys augštyn ir Meilė ir laimė, 
tačiau šiek tiek ir skirtingą — 
skirtingą geresne prasme, nes 
šioje knygoje surinkti pasiskai
tymai yra tvarkingai sudėstyti 
.šskirti bažnytinių ir kalendori
nių metų dienoms. Knygoje nuo 
pat advento ligi Nekalto Prasi
dėjimo šventės yra sudėti pa
mokslai, pritaikyti kiekvienai 
šventei, neišskiriant nė tautinių.

Skaitoma visus metus
Knyga Metai su Dievu, kaip 

ir ankstyvesnės, paremta gyvais 
palyginimais, kurie skaitytojui, 
kaip ir pamokslai, labiau įstrin- 

* ga j atmintį ir, paėmus didaktinį
L. Barauskas delis įdėtas darbas, kuris pasie- prof. Balio Sruogos duktė Dalia atveją, Jabiąu veikia. Šioj^kny- 

! nebuvo kaip šioje premjeroje i pas'žėrėti! Artistai gerai buvo mo artistai buvo apdovanoti mokslininkas,
nugrimuoti iš Ročesterio atvy- gėlėm .s. Publikai meninį įspūdį \7.^. ” , ~ „ 7 ’ : sekusios

— Ūkis turi apie 11 ha žemės.1 gą, geidulių pilną Lenkijos dva- moriąus St.. Ilgūno. . k‘mū ų veiksnių” kalbos. J.. P.
Y a j me nuosavų karvių, kiau- ■ ro didiką, Krokuvos vyskupą — 
1”, vištų, sodas, vynuogynas.} Zbignievą Oiesnickį, kuris tuoj 
Gaunamomis iš ūkio gėrybėmis ; laiku buvo faktiškasis lenkų dva . 
naudojasi kolegija. Be to, vasa- ro valdytojas. Šalia šio machia-. 
sos metu studentai ūkyje leidžia vel.ško charakterio kaip anti te-.
atostogas. zė pavaizduotas Lenkijos kara- j —

— Kaip atrodo pati kolegija? liaus Jogailos charakteris, pasi- 
! — Ko’egijos namas yra ketu-j gėlė tinai suvaid.ntas K. Vesel-

— Kolegija pradėjo veikti 1946 —ių aukštų ir sutalpina apie 40 kos. Šis pasenęs, neryžtingas, li
ra., tačiau of ei lusis šv. Kaži- gyventojų. . Visur įvestas centra-‘ guistas asmuo pristatytas tačiau 

liniš šildym s ir kiti patogumai, kaip gilus humanistas, nevikrus 
P ie kolegijos yra kiemas ir gra- judesiuose, tačiau aštrus ir są

mojingas kalboje. Jis yra, kartu,
Kokį dar vertą paminėti Į iš visų veikėjų labiausiai lietu-

v škas savo filosofijoje ir tikras

< . Jau laikas pratęsti 
savo laikraščio prenumeratą!

nos yra pamokslai įvairiomis 
Bažnyčios ir tautos šventėms, 
kaip šv. Kazimiero, Vasario 16. 
Kristaus Karaliaus, Padėkas 
diena ir kt. Iš šių gal blogiausia 
autoriui bus nusisekęs Vasarįo 
16 d. progai parašytas straipsnis 
“Už ją pakelkite širdis į De- 

Knyga taip pat tinka ir kuni
gams, kurie lietuviškai sunkiai 
kalba, o turi sakyti pamokslus 
lietuviškai. Jie ten galės rasti 
evangelijoms pritaikintų pavyz
džių. Taip pat tie kunigai, kurie 
silpniau moka anglų kalbą, o tu
ri pamokslus sakyti angliškai, ir 
dažnai pasirašę, galės šia knyga 
pasinaudoti ir pomkslus išsi
versti angliškai, nes jie yra neil
gi, prasmingi ir pilni pavyzdžių.

Šventės ir laikotarpiai
Knyga suskirstyta į Advento 

ir Kalėdų, Gavėnios Velykų. .Sek 
minių laikotarpius ir Didžia.s.^s 
dienas. Skyriuje Didžiosios, įfiįę- 
vą”. Tokiomis progomis mes ieš
kome originalesnių minčių. Tų 
pačių trūkumų randame ir 
straipsnelyje apie motiną ir dar 
viename kitame. Žinoma, tai nė
ra esminis dalykas, nes beveik 
šimtinė straipsnių negali būti 
vienodo lygio, ir čia tas pastabas 
padarėme, kad labiau būtume 
teisingi visos knygos atžvilgiu.

Apskritai knyga dėl savo de
talaus paskirstymo labai paran
ki skaityti, tai yra pamokslai 
namie, paprasti, tačiau juk ir

goj J. Prunskis kalba, kaip- pa- 
nenutoldamas

nuo tos dienos evangelijos. Me
džiaga paruošta ir išgvildenta, 
sakytume sugromuluota, todėl, 

-ne kiekvienam skaitytojui ji ga- 
! Ii būti priimtina, nes pačiam 
mėgstančiam daugiau mąstyti 

Į asmeniui ji pasirodys seklesnė.
Daugelis vardų ir aforizmų rodo 
didelį autoriaus apsiskaitymą ir 
todėl, reikia manyti, kada nors 
sulauksime ir gilesnės knygos. 
Skaitytojui ši knyga paranki ta

■ prasme, kad tie, kurie toli nuo 
lietuviškų bažnyčių, kurie ne
girdi jokių lietuviškų pamoks-"Tas, kurio garbei ir kurio kūri- 
lų, gali knygą pasiskaityti kiek-Į nio naudai ši knyga parašyta, 
vieną šventę ir pamąstyti apie taip .pat kalbėjo paprastais pri- 
evangeliją ir gyvenimą bei am- I lyginimais.
žinybę. Kiekvieną sekmadienį Į Linkėtina, kad ši knyga būtų 
ar šventadienį galės skaitytojas kiekvieno kataliko namuose, ka- 
pasiskaityti namie . sėdėdamas da iš viso knygų, o juo labiau re- 
pamokslų. Ta prasme knyga Ilginio turinio, nedaug teišeina.

Montrealio skautę šventė
Gruodžio 7 d. Montrealio ber-1 kit^ų tautybių skautų atstovai ir 

niūkų ir merga čių skautų tun-; svečiai. Oficialioje dalyje į v.sl. 
ai minėjo Lietuvos Skautų Są-i laipsnį buvo pakelti s.v. si. C. 

junges 40 metų įsikūrimo sukak- Januškevičius ir s.v. A. Skopas. 
tį. Ta proga uniformuoti skautai Pažymė imus gavo vilkiukai Pa
su v ė iavemis dalyvavo iškil- tašinskas ir Blauzdžiūnas, laimė-

— luome car nuosavą oiuuu- savu pusuiuiuuiuuse miegose 11 vai. pamaldose Auš-.ję Anykščių Šilelio dr-vėje liet,
teką, kurioje vra keli tūkstan- .eįėjimuose iš jo taip aistringai j s Vartų bažnyčioje. Po pamal-.skautavimo varžybas. Buvo pa
čiu g.ažiai įr štu vertingų kny-! mylimos tėvu žemės. Žiūrovai; lu parapijos salėje įvyko iškil-; sveikinti Basanavičiaus sk. vy- nrasm?

i .Kai liks skolingi Veselkai už'm nga skautų sueiga, kurioje be čių kanoTdatų būrelio nariai, da-iP^0K^u- . ia. P^ e . . .
- Kokiu būdu kolegija pajė-ijsud.na .čiai perauotus lyriškus pietuvių skautų dalyvavo dar poivę vyčio Įžodį. Skautų S-gos 40,^ ™ ištisus metus

i Jogailos monologus. Trečias ak-! vieną (atskirai berniukų ir mer- metų sukakties proga ps. J. Pie- i. 1 ų aėius eal’ na vėl
-Labiausiai Amerikos lietu-[torius, kuris užbū ė publiką ir ’ g; ič ų) skiltį iš estų, ukrainįe-; čaitis apdovanotas Ordinu už ; . , nes daugelis dalvku 
katalikų aukomis, tačiau pa-'kuris, bent kalėjimo scenoj, mū-jcių, yengrų ir leąkų draugovių.,Nuopelnus, o daug lietuviams bus ar Suprantamesni‘:

semia ;r kitų šalių pavieniai lie-! sų nuomone, ve tas šekspyrinės Buvo is viso apie ĮdO skautų, skautams pagelbejęs^anglų Dis- a §Viesoj o iš ant-
tU’ 13: katnliksi t dalvvavn ir npmazas trini Crimmiccinrinr T. TJciiiIa / •’

— Kuo galite pasidžiaugti per 
kclegiūos pirmąjį dešimtmeti?

ra?, 
miero Kolegijos Įkūrimo aktas 
yra 1948 m. gegužės 1 d.
i Kaip buvo kolegija įkurta?

— Baigiantis karui (1945 m.), 
Vokietijoje, Ėicnstaette, buvo 89 
klierikai lietuviai. Buvo ir jau
nų kunigų. Mes, lietuviai vys
kupai, kreipėmės į Vat.kano vals 
tybės sekretorių kardinolą Mag- 
lione, atsiklausdami, ar galima 
būtų atsiųsti į Romą studijuoti 
lietuvių klierikų ir kunigų ir ar 
Šv. Sostas juc s paremtų. Kardi
nolas davė teigiamą atsakymą. 
Tuomet mes pasiuntėme į Romą 
20 klierikų ir 20 kunigų. Jie iš
vyko per Miitenwallą kartu su 
grįžtanč.ais italų telaisviais. Ro-; — Kad kolegija įsigijo nuosa
kioje jie buvo priglausti Pietų vy’..ęy kaip pagrindą egziste^ci- 
Ąmerikos Kole- i o. e, kardinolo jai ir tol mesnei plėtotei, ir kad 
Pizzardo globoje. Kun. A. Bris- mūsų pastangos davė gerų val
kos finansinės paramos dėka, už ?iiį: per pirmą Į dešimtmetį ko
metų buvo įgyti dabar turimi legi ą baigė virš 40 lietuvių k’ie- 
namai, kuriuose lietuvių šv. Ka ‘ t
zimiero Kolegija ir įsikūrė. Joje pat apie 40 lietuvių kunigų ga- w x
studijuoja lietuviai klierikai ir . vo daktaratus. Jie visi šiuo laiku giškai gilus dramatinis aktorius, i

žus so elis.

turtą turi kolegija?
— Turime dar nuosavą biblio- poetas, savo prisiminimuose ir

£4-

gia išsilaikyti?
Kun.dr.J.Prunskis, Metai su 
Dievu, Immaculata Perss, 
Putnam, Conn., 240 psl., kai 
na $2. Viršelį piešė dail. A. 
Rūkštelė. Knygai pasirodyti 
padėjo Agnietė Gylienė, jau 
ne kartą prasmingu žygiu 
įamžinanti kurį nors savo 
artimųjų. Al. B.

tiupės nario teisiu, buvo J. Aks- Šventėje dalyvavo ir nemažas triet Commissioner S. L. Koule _ / ^etu suįku beat‘
tinas. Jo sukultas Švitrigaila ne- ; bur: s^Montrealo liet, jisuome- dekoruotas Pažymėjimo Ženkiu.1 simi£ti) kąbuvai skaitęs, žodžiu, 

Po sueigos sksutams okrsn.6 * Hmžina. 
vo pa"odytos praeitos vasaros 
s ovvkIii nuotraukos, sukėlusios Ef■ aiihiim■■■
gyvą atgarsi ir apžvalginė filmą ' 6611 patallBai jaiMIIMI

Šių laiku jaunuoliai dažnai ti ir kitur ieškoti pateisinimų, 
de’uoja: “Ką mes turime veik-į dėl jūsų atsiprašinėti, gelbėti, 
ti? Kur turime eiti?” Vienam atsisakyti sau pačiai reikalingų 
tokiam jaunuoliui, atėjusiam patogumų vien tik dėl jūsų už- 

.pasiskųsti tėvais ir prašyti pa- gaidų ir prabangos, vien tik dėl 
tarimo, vieno jaunuolio motina,; to, kad jūsų savimeilė užvaldė 
dirbanti patarimų skyriuje i jus, nes galvojate, jog turite tei- 
Seattie-mieste, duoda -aštrų at-rsę-4ik kifeems-^eikala'wmus-sta- 

isakvmą: . •’ tyti.
“Eik namo”. — sako, ir pridu-1 Gal sakysite ,kad tai aštrūs 

ria, _ “padėk namuose sudėti žodžiai. Taip, bet mums visiems 
i žieminius langus, gal kur reikia • reikia aštrių-žodžių šiandien ir 

... - --.r.-, - . i perdažyti medines namo dalis, i ateityje. Mes nemanome, kad
ųrų menesį ii bu.ų pakartotinai į nug.^bl< j3pUS išravėk daržą, augančius reikėtų varginti, ta- 
..„isliuojama į Lietuvą. ! nuvalyk takus, nuplauk mašiną, čiau yra labai daug vertingų da-

Rf-ihas Viesulas, “A't in Ame- išmok virti, išvaškuok grindis... lykų, kuriuos galėtų atlikti jau- 
. . 7, ‘ . 7 7 . . . Padėk pmapilos kunigui, Rau- nimas. tik tegu apsidairo aplin-nca magazvo .sunktas vlenu žiui „ kifai tabda-kui. Seattle Post Jntelli-

’š JAV 1959 m. meno talentų , rin'gai Įstaigai. Apl nkyk kokį gence).' Sudburiškis.
-o mėtų Paryžiuje įtemptai ligoni, padėk vargšui, ‘išmok -------
- • -- - t..----- i - > - _ o kai ta viską bū- KA1KURIE NAUJI LEIDINIAI .

LIETUVOJE 
paskaityk kny a ”. J “Iš lietuvių kultūros istori-

Jūsų 'tėvai nėra jums skolin- j ios”._ Straipsnių rinkinys. Re
gi pasilinksminimu Jūsų mies- dakcijos kolegija: P. Kulikaus- 
tas nėra jums skolingas pramo- kas, A. Vyšniauskaitė, J. Žiugž- 
gų. Visuomenė nėra jums sko- da. 314 psl. Vilnius 1958 m. 
linga pragyvenimo. ; (Marksistiškai nušviečiami kai-

JŪs esate šį ta skolingi visuo-i kurie lietuvių tautos istorijos 
. T_ ; ° .. ... laikotarpiai, panaudojant arenę-

menei. Jus turite paaukoti vi- loiogįnius jr kitokius duomenis;), 

gabumus, kad j^yktųkovos, | keliais^^^L^ni^’i^S^ 

ligos ir nuobodulys. Trumpai ir Aprašymas). ’ ' '

sio.iojo nei dinamiškumo, nei nės. Iškilmingos sueigos metu 
p.'amučtgalv.ško vijavaikio bruo kalbėjo merga čių tunti ’.inkė v. 
sų. (Veikalo pabaigoje jis rodo- si. Ina Šipelytė, berniukų tunt., 
mas lyg ir surimtėjusiu). Nega- Fs- A. Kli.čius, paskaitą skaitė 
Lira nepaminėti ketvirto reikš- Ir. Lukoševičienė; sveikino dva- . _
mingo veikėjo ir šios tragedijos - šios yasas. Tėvas J. Kulbis. SJ, iš skautų stovyklavimo, 
dramos pastatvino pagrindinio

! k.;nlga-s. ir taip ' Kultūros ir kny^ų pasauly
IJetuvių Eenčiklopedijos ke- i num — J. Žilevičiaus, V. K. Ba- 

l.olika egzempl^flų yra siun- [naičio ir B. Budriūno kūrinius, 
oms.. bibri.Vj.sa sayp galia susirinkusius Ža

mūsų pastangos davė gerų vai-

dirba oastoracinį darbą įvairino-; Deja, “Milžino paunksmėj e” vi _ _ __
kraštuose. ..-1.^.- . 7 . i so_s^.mQ.t§riškos .roles PūkeįevL čia^aųJjetuy^ . ................... ..

— Kaip žiūrite į kolegijos atei- ciūtei yra perlengvos, visoms liekoms siunčiama apie 150 egzi vėto Henriko Kačinsko atminti-
tį ir ko pageidautumėte? vaizduojamų moterų rolėms ji _ daugiausia JAV ir į Vokietiją. «t mn*- !

— Tolimesnė kolegijos ateitis j perstipri. Jos sukurtai lenkiška- 3 e^z siunčiami net į Maskvą.
1 ' Sonkai psichologiškai ; pietų Amerikoje siunčiama Į

kunigai. ' h -
..Kbksjkolegijos^tiksjas? „

— Ruošti kunigus Lietuvai.
— Kokiu būdu jie ruošiami?
—- Kolegija yra bendrabučio — aTOllWir—-r-

pbbūdžio. Jos auklėtiniai lanko ‘priklauso nuo naujų kandidatų.1 ralienėi _ _ .. _______ ____________ t. ,____ ______j___ ____________
įvairius universitetus^ Romoje,'Jų stengiamės surasti tarp trem-[nieko netrūksta, nebent vaikis- [Braziliją, Argentiną Kolumbiją’ ta ateičiai, lygiai kaip šį jubilie- 
bet daugiausia Popiežišką į Gre- t niųrilš Lietuvos dar niekas at-’ kum0, M
l * .. t . 7 „ . i ."7‘. ._ . . • - , - (_____
ciąųfkplęgijoje vyksta ir papil- tų gauti iš č a, o ateitye ir iš sav.o samprotavimo pasireišKi- jjįds — 4.

Lietuvos. Mano pageidavimas, -mais nustelbė tokius rcikšmin-; Kudirkos šimtines gruodžio 6 
kad visų kraštų lietuvi'i kreiotų gus dvaro šulus kaip karalių Jo- d. šviesos Sambūris, Studentų 
didelį dėmėsi į šv. Kazimiero galią in abu vyskupus — Pozna- Santara gražiai paminėjo puoš- 
Kole;iją ir sivetų į ją savo sūnus ln ypač Krokuvos. Kada ji; nioj Sue eton McAlpern viešbu- 
kandidatais; jie
apaštalais L’etuvai, kurių taip . Antraeilių veikėjų sąstatą su-: tri palve, getemis ir juostoj is- 
labai reikia ir reikės. .daro jau mėgėjai ar pusiau mė- austu Lietuvos himnu. Salę do-

Mečys Musteikis (ELI). ■ gėjai, kurių visi taip pat pasi-J minavo iš Čikagos atsivežtas V.
, rodė be priekaištų. Iš jų paminė- Kudirkos didžiulis portretas - 
! tinas vaito Sieščenko rolę va di- trar.sparentas. Vertingas paskai- 
nęs V. Kerbei sf nuostabiai gra-! tas skaitė daktarai J. Pajaujis ir 
žiu viduramžiu riteriaus kostiu- K. Ostrauskas. Meninę progra- .T- . , -... . . . . ..mu; lenku riteris Z. Lapinas; ge-.mą šuldė I. Vasiliūnas su“sū-!N kstalg>w pr.emresc.0

‘galerijoje Great Neck.

tį ir ko pageidautumėte? nai papasakoti “Lietuvos Tilto 
Atiminimai”. Linkėtina, kad ši 
jo deklamacija būtų užrekorduo-

.. . ....... t?čiau tematiškai, būda-’ Venezuela. Kanados bibliote-
gorijanumo Universitetą. Ta-, vykti negali. Tikimės kandida- ma šiaip vaidybiŠKai stipri, ji ,<cms siunčiama 7 e-’z., Austrą- traks 

domo pobūdžio paskaitos, kaip 
liturgikos,’ giedojimo ir eilė ki
tų. Aplamai, auklėtiniai yra auk
lėjami krikščioniškai tautine 
dvasia.

— Kokia drausmė yra kolegi
joje?

— Kunigų seminarijos .pobū-
II—r 

Nauja lietuviška krautuvė 
ELECW-W80 CEMTBE CO.

355 Roncesvalles, Toronto

v . r 11 r - . 1- -11- ..Ui/ Įlietu ± ligoni, Po
bus paruosti įsi. pagar lai ausosi. ; čio salėj, gražiai išdekoruotoj pUCgį^sį savo parodai. Po paro-1 pamokas..

roi Iri iri lt t'sirv A + xroiV-Aiii cnofntn cn ' , -idos Viesulas ruošiasi vykti Ispa- si pabaigęs, ir dnr nepavargęs, ■ 
nijon. Kaip “Alrriųs Art Galle
ry” atstovas Viesulas užangaža- 
vo visą eilę rinktinių prancūzų, 
itrių, šveicarų ir kitų dailinin- 

kuriu darbai bus išstatyti

tri palve, gėiėmis ir juostoj iš-
paskaityk kny 'ą‘ 

Jū~v

<?U,

Radio aparatai — Vokietijos, Amerikos ir Kanados- 
; gamybos.

Muzikos kabinetai — importuoti iš Europos įvairių į 
, .. fabrikų, Įvairiausi modeliai moderniškiausials Įrengi-1

j. mais. - t

Tape-recorderiai - Vokietijos ir Amerikos gamybos 
su 12 valandų juostele.

Patefonai— automatiški ir .paprasti, su radio aparatais 
ir be jų. Nešiojami.

Radio lempos — ir visos kitos radio dalys.

Elektros išdirbiniai — kavininkai, lygintuvai, toste
riai, keptuvės ir kiti reikalingi šeimininkėms puodai.

Kalėdinės dovanos čia pasirenkamos lengviausiai.

Krautuvė atdara kasdien iki 8 vai. vakaro.

Prašome atsiminti: 355 Roncesvalles
“ELECTRO - RADIO CENTRE CO.”

’ . . TELEFONAS LE. 1-4435

PASINAUDOKITE O PAGALBA
nelaimės ir ligos atveju

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje (SLA' 
draudžia gyvybe iki $10 000. moka ligos pašalną iki $325 i 

mėnesį ir teikia visokeriopą paramą savo nariams.

Dėl smulkesnių informacijų Toronte gyvenantieji skambinkite:

Visu rūšių stalių darbai
. • -. . X- 4- 4*
Virtuvių spintelės (knbitai), nauji baldai, įvairių spalvų stalinės lempos. 

Taisomi ir atnaujinami seni baldai. J va irūs medžio tekinimo darbai.
GERAS DARBAS. NEBRANGIOS KAINOS.

V. LIUBIN3KAS. Telefonas LE. 2-6922.

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ
802 BATHURST ST. (kampas Bloorj 
Telefonas LE. 3-3884. *

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Ptmkitės“ nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiikame ir konadiškame stiliuje.
* įvairmtrsių rufių skintos gėlės bei vazonai sa gelėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

L^QTirs’

ST. JOKŪBAITIS (Centrinis Atstovas) — LE. 4-0773
A: PnuBnskas — T E. 6
O. Inlrelienė — LE. 1-8532
V. S. Mastis — LE. 2-6513

L. Rkkevičienė — 9-7*68
H. Chvedukas LE. 4-1528
AJ0ūdtf >> RO.^-4612

_x.

; Operos Carme.i pastatytas ;sųomeneį laiką, enerriją ir savo J? Ramanauskas^ “Žemaitijos 
! Čikago e įvyks 1959Į. m.balam gabumus, kad iš lyktų kovos, heliais”, -143 Viiiūu» LšJG m. 
džio 11. 12 ir 25 d.d. ..larijos kad būtų sumažintas skurdas, i (Turistiniu kelionių Žemaitijoje 

;augšt, moky-los sa'ė e Kadan- L“-" •’------- m---------------- <•
gi išlai les yra labai didelės, tai drūtai sakant, Laukitės buvę 

į joms sumažinti bus ro akamos žvygliai, išeikite is savo sapnų 
I sukos pasaulio. išsiauginkite stiprų

, ... - istuburk'ulį ir nebūkite ištižę
Gruodžio 5 d. pradėtos mis-,sa ,0 už-aidų tenkintojai. Man, 

raus choro repeticijos, o po to kaip motinai, jau atsibodo jus 
seks repeticijos scenoje. ’s’augyti, globotu, užtarti, teisin-

• Keliauti j Europą,
• vykstant atostogų j Meksiką,
• Jamaiką arba į Bahamas,
• keliaujant laivu ar lėktuvu -

geriausiai per

Four Seasons Travel 
taip pat padeda sutvarkyti dokumen

tus atsikviečiant gimines.
109 BLOOR ST. W.. TORONTO 5. ONT.

Telefonai: WA. 3-9484 ir WA. 3-9715 
LIETUVI AMS KLI.IENTAMS APTARNAUTI 

LIETUVIŲ KALBA. MŪSŲ IŠTAIGOJE DIRBA

n. VINCAS BAČtNAS.
Jam galima skambinti vakarais teL LE. 6-4681.

Sutvarkome viską, kas liečia keliones.

ministracija skelia paskutinę 
; Lietuvių E”cik’opediios talką 
'nuo š.m. spalio 15 d. iki 1959 m. : 
balandžio 15 d. Talkos metu i 
anujai LE užsiprenumeravu- ■ 
siems bus duodamos premijos.^

Užsiprenumeravusieji nuo š. - 
. m. spalio 15 d. iki gruodžio 15 d? 
iš leidyklos nemokamai gauna: 1 

ii) Vinco Krėvės Raštus — pil- i 
ną komplektą (komplektą suda- ] 

j ro 6 tomai, kurių trys tomai jau I 
išleisti, o ketvirtasis spausdina- 1 

>mas>; 2) Lietuvos žemėlapį ir; 
i 3) Jono Balio “Lietuvių Dainos' 
; Amerikoje”.

Prenumeratoriai, kurie užsi- 
sakvs nuo š. m. gruodžio 15 d. iki 
1959 m. vasario 15 d., gaus pil
ną V. Krėvės raštų komplektą.

O tie. kurie užsiprenumeruos 
nuo 1959 m. vasario 15 d. iki tų 
ort metų balandžio 15 d., gaus 
Lietuvos žemėlapį ir Jono Balio 
“Lietuvių Dainos Amerikoje”.

Jau išė usius LE tomus nau
jieji prennmeratoriai gaus išsi
mokėtinai pageidaujamomis są
lygom is. Už vėliau išteisimus to
mus mokama normalia tvarka.

Lie*uviu Eenciklopediios lei
dimas nėra kieno nors asmeni
ms reikalas, o vaisius visų lietu
vių sutelktinių pastangų, vai-

s'vs, de a. tik laisvame pasauly
je gye->ančin lietuvių. Tad’ ir 
n”opeln?i atitinkamai priklau
so vajoms tiems, kurie bet ku
riuo bū4n prie šio darbo prisidė- 

Derbis kilnus, nes lietuvių 
tautas ir valstybės kančios ir 
versijos metais, jis skiriamas 
jos garbei ir pasididžiavimui. 
Darbas prasmingas, nes skirtas 
ne tik mokytis ir praturtinti 
kiekvieno mūsų žinyną, bet yra 
būdas ir priemonė išlaikyti lie
tuvių kalbai ir lietuvybei.

Argi nėra didelis pasididžia
vimas prieš laisvas tautas, kad 
pavergtos tautos vaikai, plačiai 
pasiskleidę priverstinėje emi
gracijoje, sutelktinėmis jėgomis 
sugeba tokį milžinišką darbą 
padaryti?

ir Tu, Mielas pavergtos tautos 
Sūnau ir Dukra, prenumeruoda
mas LE. esi tų sutelktinių jėgų 
dalininkas ir Tau, kaip ir vi
siems bendradarbiams ir talki
ninkams, priklausys būsimųjų 
mūsų tautos kartų padėka ir tin
kamas įvertinimas. •

Laukiame atsiliepiant.
Lietuvių Enciklopedija 

265 C St, So. Boston, 27, 
Mass., USA

(skelb.)

V. Uždavinys: “Po Vlniaus
L. Vladimirovas: “Vilniaus 

apylinkes”, 184 psl Vilnius 1958 
metai.
universiteto biblioteka”, 106 psl. 
Vilnius 1958 m. .

A. Matutis ir V. Stanionis: 
“Dainava”. Albumas. 238 psl. 
1958 m.

L. Žilevičius: “Birštonas ir 
apylinkės”, 104 psl. 1958 m.

E. Bilevičius: “Ne veltui pra
ėję metai”. Lietuvio komunisto 
atsiminimai. 200 psl. 1958 m.

Redakcijai prisiųsta
J. Vaišnora, MIC, Marijos gar- 

biinmas Lietuvoje. Lietuvių Ka
talikų Mokslų Akademijos leidi
nys Nr. 5, Roma 1958. Spaudė 
Fausto Faili, tiražas 2.500 egz. 
lėšos Mons. Pr. Juro, 44 psl. Kai
na nepažymėta.

Moteris Nr. 4(13) Spalis-Gruo- 
dis, 1958 m.

Turinys: Popiež. Jono XXIII 
biografijos bruožai; Pijaus XII 
nalikimas; Vysk. V. Brizgys — 
Varpai nutilo, sielos, tačiau ne
užmigs; kun. J. Petrošius — Ju
biliejiniai Liurdo metai; D. Paš
kevičiūtė — Motervs dr. *V. Ku
dirkos gyvenime; E. Lietuvinin- 
kienė-Kudirkaitė — Dr. V. Ku
dirka savo sesers Emilijos atsi
minimuose; S. Butkevičienė — 
Nauja pažiūra į psichinius ligo
nis; K. Grigaitytės eilėr. ir Ant
rasis žodis; K. Kuliavienė — N. 
Pr. Seserų kongregacijos 40 m. 
sukaktis; A. šalkauskaitė — Ar
chitektūra ir moteris; G. Tulaus- 
kaitės eilėr.; Br. Pabedinskienė 
— šeimininkėms fiFTBC**

£

it3is.no
bibri.Vj.sa


TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Išganytojo Motina ir Dieviškasis Kūdikis
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ 1959 METŲ Mielus savo esamus ir buvusius pirkėjus bei prietelįvsraelio giminei. Buvo daug

proga sveikina savo dalininkus ir visus tautiečius

ir linki jiems geriausios kloties

JULIUS MILIUKAS
LITON OF CANADA LTD MONTROSE BUTCHER & GROCERY

DIREKCIJA
1006 DUNDAS ST. W., TORONTO

duobėta pilka

Sveikiname visus lietuvius su LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir SĖKMINGŲ 1959 METŲ

Lietuvių Kredito Kooperatyvas
BALTIC EXPORTING CO

TORONTO849 COLLEGE STREET

var-

LINKSMŲ ŠVENČIŲ, ir LAIMINGESNIŲ 1959 METŲ
linkiu visiems savo maloniems klijentams

linki jiems laimingų Naujų Metų

ELECTRO-RADIO CENTRE CO
1212 Dundas Street West Toronto, Ont.

TORONTOTelefonas LE. 2-9547

Mielus klijentus sveikinu

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ PROGA

Toronto, Ontario
874 College Street Toronto

RYAN E. ODETTE
nes.

1498 DUNDAS ST. W., TORONTO
OTTO J. DE DECIUS DAY

savininkas-

SVEIKINAME.VISUS LIETUVIUSvisi
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA

TURNER and PORTER LTD
Funeral Home

TORONTO436 RONCESVALLES AVE

MAZAR TRADING CO. LTD
GERIAUSI LINKĖJIMAI LIETUVIAMS

ŠVENČIŲ PROGA

TORONTO, ONT863 QUEEN ST. WEST LAKEVIEW RESTORANASmusTelefonas EM. 3-5520

PAUL ir TONI'

SAVO DRAUGUS LIETUVIUS

KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ METŲ PROGA

ŠIRDINGAI SVEIKINA

Lietuvių Baldų Krautuvė

Mohawk Furniture Ltd The Toronto-Dominion Bank
SAVO MIELIESIEMS KLIJENTAMS LINKI

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ B. O. BRANSTON
Man

Telefonai: OX 9-4444 ir OX. 9-09772446 - 48 Danforth Ave., Toronto, Ont

NSH,

yra nepatenkintas. Straipsnyje 
kalbama apie religiją bendrai, 
tačiau aiškiai matyti, kad galvo
je turima katalikybė.

nors mažiau

visose res
nors vvras

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

- Savo mieluosius klijentus - • .
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 1959 METŲ proga 

sveikinu linkėdamas sėkmės

Visur Kalėdos...

Sovietų komunistų partijos or-; technikos laimėjimai, pav. sput- 
ganas žurnalas “Komunist” N r. ruko paleidimas, naudojami įro- 
12 išspausdino straipsnį apie taip ■ dyti, kad Dievo nėra ir partijos 
vadinamą “Mokslinę ateistinę j kadrai raginami antireliginę ak- 
propagandą partijos vietiniuose ' ciją pagyvinti. Dabar esą antire- 
žurnaluose”. Straipsnyje kalba-■ liginė propaganda esanti apleis- 
ma apie reikalą tą propagandą! ta kine, televizijoj, teatre. An- 
sustiprinti, nes, esą, religinės 
nuotaikos nenyksta, bet dar stip- 
rėją, ypač tarpe jaunimo. Tarp 
kitko straipsnyje sakoma: “Yra 
daug faktų, kurie rodo dalies 
jaunimo religini nusiteikimą ir 
net apie tokių nuotaikų stiprė
jimą. Tai dažnai, pasireiškia vyk-;reigą išpildydami. Ir žurnaluose 
dant religines apeigas, lankant spausdinamų antireliginių straip 
bažnyčias bei maldnamius”

Straipsnyje apžvelgiami 
pastaruoju metu partijos žurna
luose pasirodę antireliginiai 
straipsniai. Juose moksliniai bei'

LINKSMŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
■ ‘ lietuviams linki / J

užimą augštas vietas. Makabėjų 
laikais tie perdaug gausis Do
vydo namų palikuonys neleido 
net herojiškiesiems broliams pa
imti sostą. Kai 81-96 m. po Kris
taus imperatorius Domicijonas, 
išgirdęs pranašystę, kad Vienas 
iš Dovydo palikuonių nuvers ka
ralystes bei valdžias, įsakė ieš
koti paskutiniojo Izraelio kara
liškosios giminės atstovo, buvo 
pristatyti jam du neturtingi tau
tiečiai (Judo apaštalo vaikai
čiai) ; jiedu- atrodė taip paprasti 
ir neprieštaringi, kad imperato
rius pasigalėjo ir pasiuntė juos 
atgal į laukus...

Ir taip Juozapas su Marija iš
sirengė į Betlėjų, į miestelį, kurį 
šv. Raštas buvo pavadinęs Di
džiojo Karaliaus gimtinė. Tai 
aiškiai mini Samuelio knyga (I

kuonių ir ne visi buvo turtingi ar sunkumų, patiriamų tokioje būk 
lėje esančiai moteriškei. Po dvie
jų valandų kelionės iš Šventojo 
Miesto pro apleistą Rakelės ka
pą, jie galėjo pasiekti Betlėjų.

Po tiek daug tuščių ir apleistų 
vietų, kur tik keletas krūmų 
melsvų anemonų ar kyklaminų 
rodė gyvybės ženklus, tikriau
siai buvo malonu pamatyti ma
žą baltą miestelį ant dviejų kal
vų. Už jo į Mirties jūrą žemė 
leidosi žemyn 
masė, lyg verdantis švinas stai
ga susalęs kunkuliavimo stovy
je. Aplink miestelį matėsi vais
medžių, alyvų sodai, geltoni ku
kurūzų laukai. Ir Beth-Lehem

Tannenbaum 
nors nujausdamas galą paruošė 
tokią puikią Kalėdų vakarienę.

Su pavasariu per kalnus atrie
dėjo priešo tankai. Daug karių 
įvairių tautybių liko šiuose kal
nuose amžinai ilsėtis.

pasirašė aną Įsakymą ir sumo- J-Je. 
bilizavo ištisą armiją valdinin-!^ 
kų. Dievo keliai žmonėms yra • 
nežinomi ir patys galingiausiejiI £#

Manager
Dundas - Roncesvalles Ave.

tireliginės temos esą apleistos 
literatūroje ir mene, jomis nesi
domi “saviveiklos” rateliai. Pa
skaitininkai taip pat antireligi
nių temų imąsi nenoriai, o jei 
tokias paskaitas skaitą, tai labai 
nenoriai, be entuziazmo, tik pa

linkime savo maloniems klijentams, 
prieteliams ir visiems pažįstamiems

Belaisvių stovyklos, lageriai, 
aukso kasyklos, fabrikai ir sveti
mi žmonės. Visur atėjo ir praėjo 
Ka’ėdos.

Kai žmogus apmąstai nue'tus 
kelius ir praeitas dienas, pats ne 
jučiomis save klausi, kodėl-tai 
viskas, negi visa tai be prasmės 
ir be tikslo? Yrą gražių tikslų ir 
teisingų kelių, bet kažin kodėl 
žmonija nemato ir nenori maty
ti to tiesaus kelio, bet žudo Sti- 
-^s tautas ir jas pavergia savo 
grobuoniškiems tikslams.

Daug kas iš mūsų jau pavargo
me ir daug kas iš mūsų jau ap
leido šia žemišką kelionę. Ateis 
eilė visiems.

Pažvelkime i tą kelią. T:e os 
Kelia, į žvaigždę, kuri veda j 
Betlėjų. Ten Prakartėlėje guli 
Karalius. Nueikime ir pagarbin
kime Jį. M. Apuokas.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ 1959 METŲ 
proga sveikina savo kHjentus ir. visus- lietuviu&eij^..

metų Rūta Maobietė, ieškodama 
pragyvenimo nežinomamę kraš
te, laimėjo Boazo širdį, ’ kurio 
laukuose ji rinko paliktas 
pas. Iš Obedo, jų santuokos sū
naus, išdygo “Jesės Medis”, tas 
stiprusis kamienas, kurį vidur
amžių skulptoriai taip mėgo 
vaizduoti, medis kurio gražiau
sias žiedas buvo Dovydas (Ruth 
IV, 18, 22).

KELIAS- 
BETLĖJUN

sas 
ant

Būsite patenkinti prancūziška Virtuve ir bufetu

THE ST. REGIS KOTELYJE

LAWRENCE G. ODETTE
Katalikų Laidotuvių Namai- 

Moderniai Įrengti. Ventiliacija

(Lietuvių Namai)
Telefonas LE. 2-8723

snių dauguma esą nevykę. “Ko- 
munist” ypatingai puola žurnalą 
“Voprosy filosofii”, kuris nesi
domįs teoretiniais mokslinio ate
izmo klausimai^.

Pastaruoju metu
publikose esą leidžiama nemažai 
populiarios antireliginės litera
tūros, tačiau vaisiais žurnalas

(Atkelta iš 1 pust) 
savo krašte. -
Šiame Palestinos surašydinime 

buvo reikalaujama, kad gyven
tojai įsirašytų ne ten, kur gyve
no, bet tose vietose, iš kurių jų 
šeimos buvo kilusios. Šios šeimų 
tradicijos visuomet buvo stiprios 
Izraelyje ir dar labiau sustiprė
jo po Esdro mokymo apie žydų 
rasės grynumo išlaikymą ir apie 
vengimą mišrių vedybų su sve
timtaučiais. Dar ir šiandien 
paprasčiausias rytietis didžiuo
jasi savo protėvių žinojimu, o 
Niujorko gatvėse ir dabar gali

1132 Dundąs St. W 
prie Ossington

prie Hans Kaufman Trio muzikos. 
Taip pat kas vakarą šokiai 

LOS RHUMBAROS orkestrui, grojant. 
Nuo susiėjimų iki banketų, vestuvių ir balių 

skambinkite WA. 1-4135.
LIETUVIAMS SVEIKINIMAI 

ŠVENČIŲ PROGA.

V. LASTAUSKAS
Walter Barber Shop

MIELUS LIETUVIUS 
KLIJENTUS IR BIČIULIUS 
SVEIKINAME SU 
ŠV. KALĖDOMIS IR 
1959 NAUJAISIAIS METAIS

1129 Dundas Street West
Toronto

kuonis, kurie po trijų ar keturių 
kartų dar gali pasakyti iš kokio 
kaimo atkeliavę. Ir arabas lygiai 
žino savo kilmę bei gentį, kaip 
ir pats Mahometas.

Tai nebuvo išimtis, kad sura
šinėjimas buvo daromas pagal 
kilimo vietą: 103 m. po Kristaus 
Egipto prefektas Gajus Vibijus 
Maksimas įsakė visiems* kurie 
gyveno ne toje valstybėje, iš ku
rios jų šeimos buvo kilusios, su
grįžti atgal registracijai: papy- 
įrusą su šiuo įsakymu ir dabar 
Įgalima pamatyti Londone. Tos 
j ilgos kelionės nebuvo taip sun
iktos klajoklių kilmės žmonėms 
j — žydams arba egiptiečiams, 
j kaip pvz. sėsliems prancūzams, 
j Ir taip “išėjo ciesoriaus Au- 
•gugsto paliepimas surašyti visą 
pasaulį... Ir visi ėjo įsirašydin
ti, kiekvienas į savo miestą. Tai 
ir Juozapas, kadangi jis buvo iš 
Dovydo namų ir giminės, ėjo iš 
Galilėjos, iš Nazareto miesto, į 
Judėją į Dovydo miestą, kurs 
vadinamas Betlėjus, kad įsirašy
dintų drauge su pažadėta sau 
moterimi Marija,' kuri buvo nėš
čia”. (Luko II, 1-5).

KAS TIEDU
-KELEIVIAI?
Ką gi žinome apie šią porą, 

kuri išsiruošė vykdyti ciesoriaus 
paliepimą? Jie buvo darbo kla
sės žmonės, turtingesni drąsa nei 
pinigais; paklusnūs ir atsidavę, 
kaip kad kuklieji dažniausia bū
na atsidavę galybėms, kokios jos 
bebūtų. Kai Kūdikis gimė,, jie 
teįstengė paaukoti kaip įprastą 
auką šventyklai tik porą karve
lių, nes avinėlio kaina buvo virš 
jų pajėgumo.

Jis buvo, amatininkas, grei
čiausiai, stalius pasak Mato XIII, 
55 ir Luko IV, 22; vienas tų ama- 
tįpinkų ir šeimos tėvų, kurie su
darė daugumą Palestinos gyven
tojų, kurių pamaldumas, darbš
tumas ir drausmingumas leido 
žydų bendruomenei, grįžusiai iš 
tremties, vėl įsikurti ^avo protė
vių žemėje. Jis vadinosi Juoza
pu, tuo senovės žydų vardu, kurį 
turėjo garsusis Jokūbo sūnus, 
pagarsėjęs Egipte ir kuris buvo 
įrašytas^ šv. Rašte/ Evangelija 
palieka -jį tyloje ir paslaptyje, ir 
męs daugiau spėjame nei mato- 
me jį jkaip SutĮrendusį vyrą, ku
rį gyvenimo patirtis išmokė iš
minties ir tolerancijos.

Ji, jo žmona, be abejonės, bu
vo daug jaunesnė už jį, nes bu
vo įprasta ištekėdinti mergaites 
labai anksti, nors vvras būtu 
dvidešimt penkių ar daugiau 
metų. Penkiolikmetė žydaitė bū
tų jau suaugusi bei subrendusi 
moteris. Ji vadinosi Marija, var
du taip dažnu ano meto Palesti
noje, kaip ir dabartinėse mūsų 
parapijose, šis vardas greičiau
siai buvo kilęs tremties metu 
Egipte. Jį turėjo Mozės sesuo 
(Mirya, Miram ar Miriam) ir jo 
reikšmė buvo maždaug “Viešpa
ties mylimoji” ar dar paprasčiau 
“geroji ponia”. Kelionėje į Betlė
jų matome ją — mažutę, gerą 
žmonelę, kuklią, puikiai išauk
lėtą ir dorą, klusnią savo vyrui 
ir atrodančią kaip tos jaunos mo
tinos, kurių ir dabar galime pa
matyti Šventojoje Žemėje ne
šančių kūdikius ant pečių ar nu
garos.

Kelias iš Nazareto įf Betlėjų 
buvo gana ilgas — daugiau nei 
septyniasdešimt penkios mylios. 
Keliai, kurių romėnai dar nebu
vo suspėję perdirbti, buvo men
ki, ir asilo žingsniu — tai vie
nintelė jiems prieinama priemo
nė — kelionė turėjo užtrukti 
mažiausiai .ketvertą dienų. Ke
lias eina per Esdraeliono dyku
mą, vis dar primenančią prana
šės Deboros karinį garsą, pasi
sukdamas į pietus, kur viena 
vieta po kitos primena kokį nors 
įvykį ilgoje Izraelio istorijoje...

Tai buvo puiki kelionė pamal- 
džiam keleiviui, bet labai sunki 
nėščiai moteriškei, kratomai išti-

ketvertą ar penketą dienų Jo rankose palieka tik įrankiais 
asilo nugaros. Visai suprari- ■ Vertė J. Staškevičius.

(Atkelta iš 1 psl.) 
Žaibu visi sustojame ir žiūrime 
į duris. Eina per salę generolas, 
iį lydi pulkininkas, du leitenan
tai. Su raportu pasitinka majo
ras. Be jokio “Heil Hitler”, “Heil 
Sieg”. Davus ženklą visi susėdo
me ir žiūrime į generolą. Jis ap
žvelgia salę ir prabyla: “Mieli 
draugai, kariai. (Seka ilga pau- 
za). Šiandien rytuose ir vaka
ruose, šiaurėje ir pietuose, visur 
Kalėdos ir jų nuotaika. Aš syei-; 
Kinu jus ir linkiu iš visos širdies.! 
pasibaigus karui sugrįžti į na- 

Vėl “Achtung!” — ir ge- 
Nors abudu buvo prastuoliai, i nerolas išėjo. Prasidėjo vaišės ir 

i skambėjo “O Tannenbaum, o 
Turbūt, kas

nereikšminga ir galėjo būti la- t® 
bai gyva savo praeities didin-; 
gurnu. Juk pranašas Mikėj as bu- 
vo pasakęs apie Betlėjų: “Tu 
Betlejau Efratos, 
sias esi tarp Judėjos tūkstančių, 
bet iš tavęs kils vadas, kurs val
dys mano tautą Izraelį” (Mikė- 
jo V, 2). Juozapas ir Marija, ki
lę iš Dovydo, turėjo atsiminti šį 
pranašavimą, nes jie žįnojo, kad 
kūdikis, kurį Marija pagimdė, 
buvo stebuklo pažadas. Viltis jų 
širdyse buvo tokia didelė, ir at
rodė, kad kaip tik dėl šio įvykio 
ciesorius, nieko nežinodamas,

— “duonos namas”, taipgi vadi
namas Ephratah “turtingas vai
siais”, buvo vertas šių vardų. 
Šiandien jis yra miestas su de
vyniais tūkstančiais gyventojų; 
jo.apvalūs stogai susiglaudę kaip 
vynuogių kekės; vingiuoją lan
kytojų pilnos gatvės sudaro ti
pišką rytietiško miesto vaizdą. 
Jis išsisKiria tiktai tuo, kad yra 
bevek visiškai kriščionškas. Mo
terys dėvi įdomius augštus gaub 
tus ant galvų, gal dar užsiliku
sius nuo frankų užkariavimo lai
kų, ir baltutėles šilkines skaras. 
Be abejonės, Kristaus laikais 
Betlėjus buvo daug mažesnė

DIDINA RAKETŲ 
BATALIJONUS

Atlanto Sąjungos vyriau- 
karinis vadas gen Lauris 

Norstad pareiškė, kad šiuo me
tu Š. Atlanto Sąj. turinti 30 ra
ketų batalijonų. Iki 1963 m. jų 
skaičius būsiąs padidintas iki 
šimto. •

Š. Atlanto S. pietinio fronto 
vyriausiu sausumos pajėgų va
du paskirtas italų generolas Įeit. 
Aldo Rošsi. Jo pirmtakas Ales
sandro Albert išėjo į atsargą.

408 Roncesvalles Avė. (kampas Howard Park Avė.) 
Telefonas LE. 5-1944
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NAUJIEJI KARDINOLAI ROMOJE
Gruodžio 15 d. kardinolų kon»

popiežius Jonnas XXIII, buvo 
patvirtinti anksčiau nominuotie
ji 23 kardinolai. Visi jie buvo 
jau Romoje, kur per specialius 
pasiuntinius gavo oficialius pra
nešimus. Konsistorijos proga 
popiežius pasakė kalbą, kurioje 
pareiškė padidinęs kardinolų ko
legijos skaičių dėl tikinčiųjų pa
gausėjimo ir dėl reikalo sustip
rinti Bažnyčios valdymą. Ikišiol 
kardinolų buvo 70, o popiežius 
Jonas XXIII jį padidino iki 75 
ir sakėsi dar didinsiąs. Pasak ita
lų spaudos, nauji kardinolai bū
sią paskirti Filipinams, Japoni- : 
iai Olandiiai. Šiuo metu kardi- i

lės kardinolas Rodriguez mirė.
Nei ramybės, nei taikos

medingu — Bažnyčios valdyto
ju popiežiui mirus iki bus išrink
tas naujas popiežius.

Jonas XXIII ypač apgailesta
vo Kinijos katalikų būklę. Esą 
ten komunistinė vyriausybė per 
sekiojanti tikinčiuosius ir or
ganizuojanti schizmą — atskili
mą nuo Katalikų B-os. Ji esą 
privertusi vieną ar du vietinius 
vyskupus šventinti komunistams 
palankius vyskupus be Romos 
įgaliojimų. Vatikanas esą dar 
nežino kaip toli ši schizma yra 
nuėjusi bei kiek tokių vyskupų 

jai, Olandijai, šiuo metu kardi-1 įšventinta.

Jūrų kelio problemos ir viltys
Šv. Lauryno upės jūrų kelias 

sekančią vasarą bus atidarytas 
. oficialiai. Jau dabar svarstomos 

atidarymo apeigos ir ginčijama
si, kaip tą atlikti. Jau nustatyta, 
kad atidaryme dalyvaus karalie
nė Elzbieta II su vyru ir prezi
dentas Eisenhoweris. Amerikie
čiai nori suruošti bendras iškil
mes, kuriose dalyvautų abiejų 
valstybių galvos Cornvally, gi 

' kanadiečiai iškilmių centrą nori 
suruošti Montrealy. Tokiam at- 
vejy abi valstybės turėtų atski
ras atidarymo iškilmes.

Bet tai, žinoma, menkniekiai, 
palyginus su tomis problemo
mis, kurios iškils ūkiniame gy- 

. venime ryšy su kanalo atidary
mu. Ir tai prasidės dar prieš ati
darymą — kai balandžio mėnesį 
į didžiuosius ežerus pradės at: 
plaukti pirmieji okeaniniai lai
vai. Ūkinio gyvenimo vadovai 
jau dabar svarsto tas problemas. 
Pirmiausia, kanalą užbaigus liks 
be darbo tūkstančiai darbinin
kų. Laivams iš okeano nuplau
kiant toli į krašto gilumą, gele
žinkeliams sumažės transportas.

Ir vėl prieš Kalėdas iš Niujor
ko tegalime pranešti, jog nėr ra
mybės, nei taikos geros valios 
žmonėms žemėje. Kur tik akys 
kliuvo, mūsų planetos giobuse, 
visur tebuvo nerimas, judėjo 
vargo masės. Net tariamai “vis
kuo pertekusiam” Šiaurės Ame
rikos kontinente bruzdėjo masių 
naujos jėgos, pranašaudamos 
permainas “amerikietiškam gy
venimo būde”. “American Fe
deration of Labor” ir CIO unija 
grasino steigsiančios naują poli
tinę “Darbo” partiją, o apsukru
sis šoferių ir Sandėlininkų va
das Hoffa siekė neva darbinin
kijai galybės greitesnėmis prie
monėmis — ruošės savo unijon 
pajungti JAV-bių policiją! Ne 
be jo palaiminimo, 150 laikraš
čių išvežiotojų Niujorke sustab
dė visos Niujorko didžiosios 
spaudos spausdinimą ir platini
mą ir Amerikos kapitalistai nie
kad nesijautė tokiais bejėgiais.

Jei tai buvo daugiau socialinio 
pobūdžio reiškiniai siekiant “pa
kelti amerikiečio darbininko 
gerbūvį”, tai iš senojo pasaulio 
- Europos ir į išeiviją čia plūdo

Grūdai ir kitos eksporto prekės 
į okeaninius laivus galės būti 
pakraunami jau Fort Williams, 
nereikės jų traukiniais ar ma
žaisiais laiveliais gabenti prie 
okeaninių uostų.

Kanalas kainuos 475 milijonus 
dol. — 312 mil. dol. turės pa
dengti Kanada. Tai turės pa- Į pasauiėžiūriniai ir idėjiniai ju- 
uengti kanalo naudojimo mokes- ; kurie dėl pasaulyje be-
£Jai , nu° laiyVo/17 XaZI!Loa’ ■ sitesiančio visapusiško chaoso —
Kanada gaus 71% visų. tų mo- PkaItino
kesčių. Tačiau visas išlaidas is tų ' tvark _ vadovaujančias 
pajamų numatoma padengti tikjkl^ps hp. 5 dogmas tiek Vaka. 
per oO metų.

Kanalas, be abejonės, bus 
naudojamas daugiausia grūdų ir 
rūdos pervežimui. Skaičiuojama, tų perimtas “Darbo” žurnalas 
kad jau pirmaisiais metais bus . " ~4*
pervežta apie 25 milijonus to- rai” vienu gąsdino savo “beidė- 
nų, o toliau iki 1960 m. perveži- tu
ntas pakils iki 50 milijonų tonų sų 
per metus. Paežerių miestai at- gj} džiugino “gaivumu 
sidėję dirba plėsdami savo uos- jimū”, “drąsiu reališkumu”. 
tų įrengimus. Vakarų Kanados Vakarų, užsienio politikoje 
ūkininkai tikisi, kad transpor- daugelis tebepasigedo šviežaus 
tui atpigus jie galėsią brangiau gyvenimiškumo, idėjiškumo. Jei 
parduoti kviečius. Laukiama, Kremlius sugebėjo tęsti smogia- 
kad ir importo prekių kainos su 1 
mažės.

! klases bei jų dogmas tiek Vaka
ruose, tiek Rytuose. Tokiu ofi
ciozu lietuviuose atrodo pasine
šė būti iš senųjų socialdemokra-

Niujorke. Tie “jauni, pikti vy- 

jiškumu”, “neturėjimu spvo tie- 
“anarchiškumu”, kitus, bet- 

”, “ieško-

jmąją politiką, tai veltui iš suse
nusių Amerikos ir Europos už
sienių politikos vairuotojų to 
meldė daugelis vakariečių kri
tikų ir komentuotojų. Dulles ir 
Adenaueris, abu jau peržengę 

i 70 metų gilios senatvės ribą, abu 
! giliai religingi, manė, kaip nors

Sveikiname Šv. Kalėdų ir naujųjų 1959 m. proga 
mūsų Brolius ir Seseris tremtinius, netekusius Tėvynės, 
vargstančius pavergtoje Tėvų Žemėje, Pasaulio Lietu- 33, fšsaugoti dabartinį status quo. 
vių Bendruomenės Vyriausiąją Valdybą, atskirų Kraštų ir tau “nprvirškinaminu” sa-
Valdybas, Laisvinimo Veiksnius, Kanados Lietuvių Ben- i 
druomenės Tarybos narius, Apylinkių Valdybas, visus i 
mietas' tautieČins. ’kttrių^širdyse tebedega švenfdji Lie- ^ 
tu vos meilės ugnis, linkėdami visiems laimės, sėkmės, > 
ryžto ir vienybės, belaukiant ateinančio laisvės ryto. ‘

į net ir jau “pervirškinamųjų” są- 
sk ai tat’Jei Adenaueris ir jo ben
dradarbiai siūlė (ĮhruščioVui j jo

KLB KRAŠTO VALDYBA.

Kalėdiniai varpai teskelbia Gėrio ir Tiesos perga
lę visai žmonijai, o naujieji 1959 metai, grindžiami gera 
valia ir vienybe, teatndsa visiems Toronto lietuviams J 
darnaus sugyvenimo ir gražių rezultatų lietuvybės iš- J 
laikymo darbe. 3

KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA

VISUS PARAPIJIEČIUS, PRISIKĖLIMO
< BAŽNYČIOS IR VIENUOLYNO GERADARIUS 

BEI RĖMĖJUS
IR VISUS KOLONIJOS LIETUVIUS

SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAIS METAIS

sveikina

-Jtg WBKir

/> w.

“jaunų,

džioj Niujorke dar nežinojom.

bet Chruščiovo “laisvintojų” per

7 PUSU

ALMAUS, džioj Niujorke dar nežinojom,
mūsų bendrabarbio Niujorke Spėjom tai esant ne kieno kito, 

—— bet Chruščiovo “laisvintojų” per
Berlyno dabartinę ofenzyvą at- galę — pergalę naujosios socia- 
sakyti priminimais apie Moloto- • listinės sovietinės inteligentijos, 
vo - von Ribentropo paktą (tary-1 Su Chruščiovu, jau ne sovietinės 

masės taikosi prie Kremliaus, 
bet Kremlius taikosi prie jos. 
Uolaus policininko - teroristo 
Ivąnot Serovo pašalinimas ki
tiems buvo tik to įrodymas. 

Ar šitoji naujųjų atominių 
amžių intelektualų 
piktų vyrų” karta, pajėgs įgy
vendinti visam pasaulyje seniai 
Kristaus skelbtą “taiką ir ramy
bę”, parodys jau netolima atei
tis.

Kiekvienas sutiks, kad ir sun
kiai, jog civilizacijos permainos 
keičia pasaulio formą ir pažiū
ras. Tai, kuom tikėjo mūsų pro
tėviai prieš šimtą metų, sakysim, 
Kudirkai gimus, kada nebuvo 
pramonės, nei masinio švietimo 
bei informacijos, dabar mes su
prantame nepalyginamai plačiau 
ir aiškiau.

Kūčių vakarą betgi dera svars
tyti priežastis kodėl žmonija 
nėr amžius nepanoro ar nepa
jėgė vadovautis Kristaus didžiai 
siais įsakymais, kad įgalintų tą 
visų trokštamą taiką ir ramybę? 
Kada iš tikro žmonės ir tautos 
nustos buvę žvėrimis viens ki
tam? Kuo kiekvienas iš mūsų 
galėtume prisidėti _prie dieviš-, sidgįo judrusįs n. Chruščiovas neleidžia vakariečiams atsipūsti 
koio linkėjimo ”TAIKA IR RA- nnbronAi., r^va]a5 ižfriSr
MYBĖ GEROS VALIOS ŽMO
NĖMS ŽEMĖJE”?.. .

turn pasaulio istorijoj feodalai 
ir autokratai bet kada laikėsi 
susitarimų), tai amerikiečiuose, 
išskyrus gal artimiausius 'Dul
les patarėjus, buvo spaudžiama 
pripažinti sovietus kokiais jie 
yra — pasaulio galybe, greitu 
tempu besivejančia JAV-bes. 
(Už šios nuomonės skleidimą bu
vo nušalinti Kennan, Bohlen, 
smerkiami daugelis kitų).

Prašo, ne grasina
Būdinga, jog Demokratų Par

tijos JAV-se, kurioj taipgi įsiga
li ’’jauni, pikti vyrai”, pasaulė
žiūros pastarojoj deklaracijoj 
jau nei iš tolo nebebuvo prisi
menamas pavergtųjų išlaisvini
mo reikalas. Dabartinę politiką 
buvo siūloma remti tuo pačiu 
senuoju “trumanišku” “contain
ment” iki Sovietijoj išsivysty- 
siąs normalus, anglo-saksams ne 
grasinantis režimas. Demokratų 
žodžiais “turime būti pajėgūs, 
kartu su viso pasaulio laisvomis 
tautomis įtikinti rusų ir kinie
čių komunistus sutikti taikingai 
spręsti tarpusavio ginčus...”

Ar šis tvirtas Amerikos nusi
statymas, ar neišvengiamas kiek 
vienoj revoliucijoj judėjimas vi
duj iššaukė permanąs staliniško 
kietumo ligšiolinėj kom-Kinijos 
vyriausybėj, šios savaitės pra-

LEIDŽIA LANKYTIS BETLĖJUJE
Nuo 1949 m. karo paliaubų 

tarp arabų ir žydų Betlėjus yra 
Jordanijos teritorijoje ir taip 
pat Jeruzalės senamiestis, kur 
yra krikščionims brangios vie
tos, surištos su Kristaus gyve
nimu. Jų lankynfes yra suvaržy
tas ir tik Kalėdų bei Velykų pro
ga jis gerokai palengvinamas. 
Jordanijos vyriausybė jau pra
nešė, kad maldininkai šių Kalė
dų proga galės su iš anksto gau
rais leidimais Izraelio teritori
joj per atitinkamas atstovybes 
peržengti Jordanijos sieną ties 
Mandelbaumo vartais nuo gruo
džio 22-28 d. Ortodoksai, kurie 
laikosi. Juliaus kalendoriaus, ga
lės vykti Betlėj.un' nuo sausio 6

KASNAUJOKANADOJE?
$16.000.000 išleis feder. vyriau-j tėvai yra Jehovos liudininkų 

sybė 1959 m. visuotinės sveika- (sektos nariai, maną, kad kraujo 
tos apdraudai, kuri veiks 8-se ' transfūziją draudž:ąs šv. Raštas

Nauji Kanados ambasadoriaiprovincijose. B. Kolumbija, Al- Nauji Kanados ambasadoriai 
] berta, Saskatchewan, Manitoba paskirti Jugoslavijai ir Lenkijai 
j ir Newfoundlando provincijose — A.. D. Ford ir G. H. Southam, 
j visuotinė sveikatos apdrauda į Pirmasis yra iš Londono ir už-

^jir Newfoundlando provincijose 

įvesta nuo š.m. liepos 1 d. On- 
fį| tario ir N. Scotia prov. jį įve

dama nuo 1959 m. sausio 1 d., 
‘Quebeco ir P. Edward Island 
I provincijos kol kas prie bendro
jo apdraudos piano neprisideda. 
Sveikatos min. Monteith pareiš
kė, kad pensininkais, negalin
čiais mokėti apdraudos mokes
čio, pasirūpinčios provincijos.

- A.. D. Ford ir G. H. Southam.

ims G. Ignatieff vietą Belgrade, 
antrasis iš Otavos ir bus Kana
dos diplomatinės misijos vedė
ju Varšuvoje vietoj J. P. Erich
sen-Brown.

Savaitės įvykiai
Artinantis Kalėdoms politiniuose frontuose nebuvo matyti ato

vos buvo aplygintas Kinijos pakrančių salų reikalas, jis iškišo 
Berlyną, pareikalaudamas vakariečius atitraukti savo karinius da
linius iš yak. jo dalies. Vakariečiai, susitelkę i Š. Atlanto Sąjun
gą, susirinko Paryžiuje apsvarstyti susidariusios būklėą. Iš pir
mųjų pranešimų matyti, kad 15 kraštų ministerial aiškiai nusista-- 
tė: nepalikti vak. Berlyno nežiūrint sovietų grasinimo, bet kartu 
siūlyti jiems derybas, kuriose būtų ieškoma būdų išspręsti visosir pasilikti 48 vai. Jordanijos

vyriausybė betgi Kalėdų šven- - . - _ -
čių metu atsisako įsileisti žydus, Vokietijos klausimą drauge su Europos saugumo problemomis, 
nežiūrint kok’o krašto piliečiais anksčiau N. Chrusciovas siūle derybas, bet tiktai Berlyno 
iū' būtn Kiekvienam Izraelio klausimu; derybos dėl kitų reikalų esąs tiktai pretekstas apeiti 

’krikščioniui, leidžiama Berlyno reikalą. Prieš pat pra-.-------- —- ——.
įsinešti $2.80 ir betkokias dova- sidedant Atlanto S-gos konferen ■ žudymą be! vengrų kankinimą 
nas. Manoma, kad tokių maldi-icijai N. Chruščiovas iškišo seną nesiskaitant su JT rezohucijo-. 
ninku iš Izraelio bus,-kaip ir savo siūlymą — sudaryti nepuo- mis. Įs 81 JT nario 54. balsavo uz.

j limo sutartį tarp komunistinių rezoliuciją, 15 susilaikė, 10 bal--

jungoš, ir Atlanto S-gos. Tai ro

nas.

pernai, apie 3.600 1 kraštų bloko, vad. Varšuvos Są- savo prieš. Sovietų atstovas Zo- 
>- rin ir Vengrijos atstovas Janos

‘ čiais ir tai galbūt su jų viršū- i šią jau dešimtos rezoliucijos
pj^jį^ĖGĖLIUI LENINO ' norą kalbėtis su vakarie- į Peter pareiškė ir toliau nepaisyt

PREMIJA J "
• t • •• i nėmis — trimis didžiausiais. Ka-Šiemetines Lenino premijos . daj jjs im gtinai siflle vir. 

buvo paskirtos edei - sovietų, Jkonpfereį®ijai bet ' nepa- 
mokslininkų. Jų tarpe yra jr j koJ Ga!būt šiuoJ ^etu jis grįš 
Bruno Pontecorvo it^ų kilmes, J MVo projekt liuoba,
ttakas, perbęggą-lSSįni. pas so-Į^ fc,^C™ulka ?u V.UĮ-, 

' bricKtu li^t/iižvb. -f vafcariefcia'Š3 
rodydami savo pritarimą sovietų 
planui; organizuoti viršūnių kon
ferenciją.

Nelieskite sienų! _ 
Kai pajudėjo Berlyno klausi-

mis. Jis dirbo B r i tan i j o j, kur su- 
sipažino šu Kanados Bei JAV 
atominėmis pašlaptiriisi. Be to, 
kurį laiką jam teko dirbti Kana
dos Chalk River, Ont. atominėj 
įmonėj ir JAV Alamos, N.M. Da-
bar Pontecorvo yra sovietų pi- mas, susijęs su Potsdamo 1945 m. 
lietis. Drauge su prof. V. I. Veks- i sutartimi, iškilo Lenkijos Sienų 
ler ir kt. jis sukonstravo bene; klausimas. Mat, šia sutartimi' 
didižausią pasaulyje atominį ak-: Lenkijos vakarinės sienos buvo 
celeratoriu. 1 i pastūmėtos iki Oderio -‘Neisės

_______ upių ir. vakariečių dar negaluti-' 
: nai pripažintos. V. Vokietija jų 

J nelaiko-galutine siena, o R. Vo- 
; kietijos kompartija, sovietų dik- 
i tubjama, ją pripažįsta galutine 
siena. R. Vokietijcs kompartijos 
sekretorius Ulbricht, stiprinda
mas savo pozicijas Berlyno klau-

celeratoriu.

AR CF-105 ATSIGAUS?
Naujausias Kanados lėktuvas 

CF-105 Arrow, kuriam paga
minti išleista 400 milijonų dol., 
buvo nutartas numarinti — ma-

JONAS R. SIMANAVIČIUS

Kai Kalėdos ateina — Senieji Metai pasibaigia, 
Širdyj atsiminima^ draugu artimų su šiluma atgimsta..

Atstovas 
GOODERHAM & WORTS LTD. 

Kanados seniausios spiritinių, gėrimų kompanijos, 
įkurtos 1832 metais.

Visiems Lietuviams!
Linksmų Sv. Kalėdų!

Laimingų Naujųjų Metų!

II D. karo medaliai tebelaukia 
atsiimančių. Karo veteranų mi
nisterijoj dar yra 1.000.000 neat
siimtų medalių, nes neįmanoma 
surasti veteranų adresus. Minis
terija dalį jų surado per kaiku- 
rių laikraščių skelbimus, tačiau 
kreiptis per visus Kanados laik
raščius esą perbrangu. Medaliui 
gauti reikia paduoti prašymą.

★ ★

Dėl Kanados himno montrea- 
liečių grupė išsiuntinėjo laišką, 
pasirašytą Chartrand, parlamen
to nariams ir poniai Fairclough, 
imigracijos ministerei, kuriame 
protestuoja prieš pastarosios 
pareiškimą esą “O Canada” ne
sąs Kanados himnas. Laiške sa
koma: “Nepriklausomo krašto, 
priklausančio Commonwealth, 
gyventojams yra labai skaudu 
matyti nuolat plevėsuojančią 
britų vėliavą ir girdėti giedant 
britų himną kaip mūsų valsty
binį himną”. Esą juo skaudžiau 
girdėti feder. vyriausybės narį 
tvirtinant, kad valstybinis Ka
nados himnas yra užjūrio anglų 
himnas. “Ne, Ponia! Mes esame 
toliau pažengę nei Jūs manote. 
Apgailestauju, kad padarėte ža
lą vyriausybei, neseniai išrink
tai. Tikiuosi, jūsų kolegos tai 
atitaisys, nes politinė partija tu
ri skaitytis su gyventojais, ku
riuos atstovauja”;

Kraujo transfūziją atsisakė leis
ti K. Campbell iš Newmarket, 
Ont., tėvai naujagimės dukrelės, 
gimusios negatyviu RH krauju. 
Kadangi kūdikiui grėsė mirties 
pavojus, teismo sprendimu, jis 
buvo laikinai perduotas vaikų 
globos draugijai,'kuri tuojau da
vė sutikimą kraujo transfūzijai. 
Iš tėvų globos kūdikis bu^o pa
imtas remiantis vaikų globos įs-

Vengrijos reikalu. N. Zelandijos 
atstovas, buvęs JT pirmininkas, 
išrinktas JT atstovu sekti Veng
rijos bylai.

De .Gaulle į prezidentus
Naujasis^ 'Prancūzijos parla-
~'r" Y - ^irmaj^Rji

džiui pi inihkavo amžiumi se
niausias astovas — kunigas, pir
mininku išsirinko De Gaullę ša
lininką Jacques Chaban-Delmas, 
43 m. amžiaus. Atsisakius dabar
tiniam prezidentui Čdty vėl kan
didatuoti į prezidentus, liko De 
Gaulle ir komunistų kandidatas. 
Rinkimai įvyksta gruodžio 21 d. 
Manoma, kad prezidentas De 
Gąūlle min. pirmininku pasi
rinks žmogų iš savosios partijos 
—Naujosios Respublikos Unijos. 
Alžerijos gubernatorių paskirtas 
ekonomistas Delouvrier vieton 
gen. Salan, daug lėmusio Alžeri
jos sukilime. Dabar jis paskirtas 
Prancūzijos kariuomenės gen. 
inspektorių. Kariniu vadu Pran
cūzijos daliniams Alžerijoj pa- 

; skirtas aviacijos gen. Challe,

100.131 ateivis atvyko Kana- 
don per pirmuosius 1958 m. mė
nesius, t.y. 144.135 mažiau nei 
pernai tuo pačiu metu. Didžiau- i smės jo gamybos nepradeti, nes sl-me nuvyko Varšuvon kur ašt
rią grupę sudaro britai - 22.620 j vaiižios sferose buvę įsitikinta, riai puolė kandi. Adenaueri. Esą, snil tas 
toliau italai — 21.281, vokiečiai i jog busimajame kare lemiamuo-! k • ir Hitleris nori npržpna u e , J- 12.202, olandai - 6.338, ame-:’„“ginklu bus nebe lėktuvai, bet (g’-JS» “Srie^S i b“V' Sato
rikiečiai—- <OA4° i_ ** ----------ji—; i.
ateivių apsigyveno Ontario pro- rūpinti
vincijoje, 22.611 — Quebeco, marc raketomis. Jas, žinoma, 
10.841 — B. Kolumbijoj. reikėtų pirkti, o vėliau ir pa-

* * į tiems pradėti gamintis. Tačiau
Policijęs mokyklą planuoja- i pastaruoju metu linkstama aną 

ma steigti Ontario provincijoje, sprendimą persvarstyti. Pradžią 
~ tam davė pareiškimas vieno ge-

Atsistatydina Maotsetungas8.043 ir t.t. 50.559 raketos. Kanada nusprendė apsi- Sileziją ir Gdanską. Rvtu Vo-
.....---------- -------------- amerikoniškomis Bo- kietiia tokiems kėslamį įsanti Kwmmistmg Kinijos galvaamerikoniškomis

Tuo reikalu vyresnieji policijos
pareigūnai kreipėsi j Ontario nerolo, kad Arrow lėktuvai dar į vjsa reiškia 
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priešinga ir kovosianti drauge' 
su komunistiniu bloku prieš už
puolimą. Nežiūrint šio parado, 
Ulbrichto vizitas lenkų visuo
menės buvo sutiktas tyliai ir re- 

jzervuotai. Matyt, jie jaučia ką
gen. prokuratorių. Ikišiol poli
cijos pareigūnai buvo siunčiami 
j JAV policijos mokyklas.

vistiek ilgai galėtų būti pirmau
jančiu ginklu. Panašiai pasisakė 
ir gynybos ministeris G. Pear- 

Įkes. Aišku, kad Kanadai ne
lengva atsisakyti nuo savo su
konstruoto tobulo lėktuvo, pasi
daryti priklausoma nuo JAV. Be 
to, juk atsisakymas nuo užpla
nuoto lėktuvo gamybos turėtų 
išmesti į bedarbių eiles nemažai 
Maltono dirbtuvių darbininkų. 
Dėl to manoma, kad po naujų 
metų vyriausybė gali Arrow 
klausimą iš naujo persvarstyti.

Didauosius sunkvežimius ga
minti planuoja The Internatio
nal Harvester Co. of Canada 
Ltd. Hamiltone. Ikišiol didieji 
sunkvežimiai buvo importuoja
mi iš JAV. Motorai ir kitos da
lys būsiančios imamos iš Brita
nijos ir tuo būdu keletas milijo
nų dol. būsią nukreipta į Bri
taniją.

KALĖDINIŲ ATVIRUČIŲ KONKURSAS
“La Vigie” Quebec privincijo- 

je veikianti karitatyvinė organi
zacija, kuri platina savo korte
les visoje Kanadoje ir JAV pa
skelbė kalėdinių kortelių kon
kursą. Jame kviečiami dalyvau
ti: a) Kanadoje gyveną dailinin
kai, taip pat kanadiečiai daili
ninkai gyveną kituose kraštuo
se, b) meno mokyklų studentai, 
c) bet kokiose mokyklose moką- 
si vaikai, d) vaikai, kurie kitur 
kur nors užsiima dailės darbais, 
vadovaujami dailininkų.

Kortelėje gali būti vaizduoja
ma: 1) koks nors kanadiškas 
vaizdas, tinkąs kalėdinėms kor
telėms arba 2) krikščionišką 
Kalėdų dvasią simbolizuojąs da
lykas.

Darbai turi būti prisiųsti iki
tatymu, draudžiančiu apleisti sabsio 20 d. Jie turi būti pasira- 
vaiko sveikatą bei gerovę. Jodyti slapyvardžiu, kartu pažy-

mint a, b, c ar d kategorijos yra 
autorius. Pavardė ir adresas, 
slapyvarde, kategorija, o jei vai
kas, tai ir amžius, turi būti pa
žymėta atskirame užlipintame 
voke. Jei autorius yra kurios 
meno mokyklos mokinys, turi 
būti pažymėta ir mokykla.

Išmieros paveikslų neturi pra
šokti 10”xl2”. Jie turi būti nu
piešti ant kartono arba ant po- 
pierio, pritvirtinto ant kartono. 
Spalvos ir technika paliekama 
autorių nuožiūrai.

Jury kom. sudaro 3 šios sri
ties specialistai ir 2 “La Vigie” 
atstovai.

Premijos: dailininkų darbams 
$200 ir.$100; meno mokyklų mo
kinių $100 ir $50; vaikams $100 
padalomas tarp visų laimėjusių.

Adresas: “La Vigie” P.O. Box 
55, Upper Town Post Office, 
Quebec City, Que.

Pasmerkė sovietus
J. Tautų pilnat’s svarstė net 

4 posėdžiuose JAV delegacijos 
pateiktą rezoliuciją pasmerkti 
Vengrijos vyriausybę ir sovietus 
už žiaurų įsikišimą į 1956 m. 
Vengrijos sukilimą, jos vadų — 
Imre Nagy, Maleter ir kt. — nu-

i nuo 1950 m. Maotsetungas atsi
statydina. Liaudies respublikos 
prezidentu jis buvo “išrinktas” 
1954 m. ketveriem metam. Sau
sio mėn. bus nauji prezidento 
rinkimai ir jis savo kandidatū
ros nebestatysiąs. Jis betgi pa
siliks kompartijos vadovas. Dar. 
nėra žinomos jo atsistatydinimo 
priežastys. Manoma, kad dėl 
vykstančios vidaus krizės - ne
pasisekimų su komunomis, plie
no gamyba, pakrančių salomis. 
Tai esąs pirmas žingsnis į jo nu- 
stūmimą į nereikšmingas pozi
cijas.

SKAITYTOJŲ PATOGUMUI talpiname šią užsakymo forma. 
Ją iškirpę, užpildykite ir su mokesčiu pasiųskite TŽ adminisra- 
cijai: 941 Dundas St. W., Toronto 3, Ont.

Prašau pratęsti mano “TŽ” prenumeratą sekantiems 
metams:
Prenumeratoriaus

Pavardė, vardas  ...... s...:..:.................... ..:...... ................ «...
Adresas .......................................................—

Kartu užsakau “TŽ kaip dovaną:
Gavėjo

Pavardė,
Adresas

vardas

Siunčiu už prenumeratą $ ............
Auka $ ..........

Viso $ ‘..... .....
(Grynais, čekiu, perlaida) (pabraukti)

Data
Parašas.

PASTABA: TŽ prenumeroto visome posoulyįe tik $5 mėtoms. Pinigus geriausio 
siųsti perlaido (Money Order).
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KŪDIKIO KELIONĖ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

KLB šaipo* Fondas

linkime linksmų

YORK PACKING CO

IM TROWELL AVE.
Parkside Meat MarketTORONTO, ONT.

MIELUS SAVO KLIJENTUS IR BIČIULIUS
rankas moteris. ŠVENČIŲ PROGA

SVEIKINA

Liettivitj spaustuvė TIME PRESS

186A Wallace Ave Toronto

Lietuviška auto mašinų remonto dirbtuvė

5 Robert St- (prie Spadina-CoIIege), Toronto. WA. 1-9511

Kalėdiniai sveikinimai
lietuviams

ATVIRAS LAIŠKAS BENDRUOMENEI
ENCHIN LEATHER SUPPLIES LTD

visiems klijentams ir pažįstamiems linki
466 BATHURST ST., TORONTO

ED. KONDRATAS
Kanados didžiausias urmo kainomis išpardavimas.

TeL LE. 3-5454 ir LE. 4-6643

Švenčių proga

sveikiname linki lietuviams
žino

DANRAY SHOE STORE

klijentus ir bičiulius

1229 DUNDAS ST. WEST TORONTO

Ukrainska Knyh
siuntinių į Sovietų Sęjungę siuntimo

įstaiga

Skyrius:

Skabus TELEVIZIJOS pataisymas TORONTO

laiko drauge su ja iš visur susi- 
rrhkusios jos artimųjų rankos.

Europietiškos duonos gamintojai — 
klauskite visose maisto krautuvėse

RO. 9-7878 ATIDARYTA VISĄ LĄIKĄ RO.9-727X

SCOTT McHALE ir kitų žymių firmų 
batelių krautuvė visai šeimai

Foto aparatų, patefonų, 
plokštelių ir knygų 

atstovybė.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

miško brolis jau iš po 
velėnos vardu pašauktų, dauge
lio ausys jau aklinai užakusios 
vaškiniais gniužulais.

ŠV. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga 

sveikiname draugus, klijentus 
ir pažjstamus.

proga nuoširdžiausiai sveikina su geriausiais linkėjimais 
Jums dėkingi

LINKSMŲ KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
lietuviams klijentams linki

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

Savo mieliems klijentams — lietuviams

iliacijos pavojus, pasak Ka- 
s Banko pirmininko, kalbė- 
58-me akcininkų susirinki- 

nesąs praėęs. Ūkinis sulė- 
las esą jau baigiasi, bet ne- 
as pasiliks dar ilgesnį laiką, 
mados dolerio nenumatoma 
rtinti — pareiškė finansų 
jos * areigūnas. Esą Olandi- 
askl dęs gandas apie Kana*

_ ilba reikalinga 
juo labiau dėl to, kad šeštadie
ninė mokykla nėra normali mo

linių vaikų kiekį kolonijose? 
Tai gal bent yra linkmė didė
ti? Ar sakysite tik dėl nesusi
gaudymo ir tamsumo (ogi net 
Lietuvoj universitetą baigę!) 
tiek tėvų šiandie stovi jau ant 
ribos? Jeigu tėvams jau nerei
kia lietuviško laikraščio, tai ne
gi jų vaikai kada prenumeruos, 
Jeigu tėvai jau nepasigenda lie
tuviškos knygos, tai gal pasiges 
jų vaikas? Negi būtume tokie

A. BERESNEVIČIUS
Vyr. ir mot. drabužių siuvėjas

svarbūs bebūtų
ta prieš Šitą egzistencinį. Deją, 
ar mokytojas gegute kukuotų, 
ar senolis iŠ piliakalnio prabiltų, 
ar Lietuvoje likęs kaimynas — 
kūmas

minų, možokroujystės, perdidelio rūgšti
Greitoi išpildome užsakymus ir poštu į provirįijg. Turime visus’ t< 
nius vaistus •

spėjo pasitraukti iš kelio, dr ^jų 
prisismaigstė pilni žvėries sa
gai Net pusė mėnulio nulūžo ir 
prisikabino tarpuragėje kaip ži
bintas. O kaip smagiai dundėjo 
Paukščių Kelias, ir- žvaigždžių 
žvirgždas skrido iki jo kailio ir 
pasiliko ten kaip šarma ir snai-

298 BATHURST ST., TORONTO 2B 
TEL. EM. 4-2810

dos dol. nuvertinimą ir kaikurie 
pirkliai susilaikę pirkti Kanados 
akcijas. Kanados doleris buvęs 
nuvertintas 10 et. 1949 m., kad 
jo vertė būtų sulyginta su JAV 
doleriu. Po to Kanados dol. pra
lenkęs JAV ir pasiekęs 6< skir
tumą šiemet jis sumažėjęs iki 
3 et. Importininkai norėtų visiš
ko sulyginimo.

alkio, jis dejuoja savo Motinos, 
ir spegon sugeltos rankos išsi
tiesia į naktį.

Ir dabar pabunda sunkiai mie
goję, atsidūsta nemigoj budėję, 
visi, kurie arti mirties ir kurių 
nėra pametusios jėgos, išskirti 
ir išniekinti, jos sūnus ir visi 
tie milijonai, kurie negimė ši
tame krašte ir nepriklauso jam. 
Jiems padvelkė tėviškė ir na
mai, laisvė ir grožis apėmė juos, 
viltis juos sušildė. Visi pajuto, 
kad toks pats vargingas ir panie
kintas, kaip žmongus, šioje vie
toje, dabar gimė ir pasilieka su 
jais Dievas.

Ūmai moteris pamatė, kad jos 
akys žiūri į žvaigždėtą ramų 
dangų, ir Vakarinė Šviečia dide
lė ir vaiski. Ji pasilenkė prie as
los ir pakėlė rožančių, ir pajuto 
jo poterius kaip gyvą Žaną že-

1113 DUNDAS ST. W 
(prie LietuviųNamų)

GUDŲ DALINIŲ SUKAKTIS
Gruodžio 1d. sukako 40 mėtų, 

kai prie Lietuvos krašto Apsau
gos ministerijos buvo įsteigta 
gudų dalis, kuri vėliau rūpinosi 
gudų karininkų dalinių steigimu 
Gardine ir Kaune. Čikagoje gy
vena ir vienas pirmųjų gudų sa
vanorių, paporučikas (dabar Gu 
dijos Taut. resp. gen. maj.) My
kolas Demidovas. Naujoje Ang
lijoje veikia antras savanoris 
paporučikas (dabar gr.-kat. or
todoksų kanauninkas) ITaniliu- 
kas. Danvillėjė, III., gyvena gu
dų gen. maj. Ružaniec - A. Ru- 
žancovas, kuris daugiau kaip' 20 
m. tarnavo Lietuvos kariuome
nėje, o dabar tvarko Liet. Bib- 
liogr. Tarnybą išeivijoje. Iš gu-

Gerbiamus mūsų parduotuvės klijentus
KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ

DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ IR 
SĖKMINGŲ NAUJŲ METŲ

A. V. TARVYDAI
Wally’s Garage

ryti, klausia:
— Ko čia reikia, Dieve?
— Ieškau, kas nuneš mane, iš

tvermingas ir nepavargęs, toli
mą kelią, — sako Kūdikis. — 
Reikia skubėti, artinasi gimimo 
valanda. • *

Ir vos jis pasakė tai, žvėrys ir 
gyvuliai apsupo Jį, laukdami, 
kas bus išrinktas tai garbės tar
nybai.

— Aš, — taria liūtas, 
šių Tave, Dieve. Ar nesutvėrai 
mane stiprų ir nesibijantį jokių 
oavojų, ir aš nežinau kelio, ku
rio ilgumas mane gąsdintų. Pa
sirink mane.

Philip N. Golomb, B.Sc.Phm. (Tor) 
VotfMt pogol receptus perueiksm! ir įteikiami.

2753 DUNDAS ST. W. — 2 BLOKAI J 8YTUS NUO KttU. 
VIENINTELĖ Toronto verstinė, veltui pomwrnfi receptus hr 
tus j nomin betkuriuo metu dierrq or noktį. Receptai išpildomi ritei 
Lazdos ir kiti reikmenys, pilni komplektai kauly lūžimų bandažų, ketu 
norių 4r sutvirtinimai, vitaminai, kūdikių rekmenys, išnuomojamos ir 00 
damos svarstyklės, ligonio kambario k pirmasis pagalbos reikmenys 
čiame vaistus j Europg. Pamėginkite musų vaifūs nuo nušalimo, slog< 

nuo kosulto i

V. K. BLOCKIAI
BALTICA, liet, rūbų valykla

kad tremtyje tiktai šeima tegali 
(ir todėl privalo) įdiegti vaikui, 
dvasinius lietuvybės pagrindus. 
Betgi mokytojas akivaizdžiau
siai mato, kad dėl dolerio dievi
nimo daugelio tėvų rankose jau 
vaikų palaidojimo marškinėliai. 
Mokytojas aiškiausiai žino, kad 
tik tėvai tegali būti pirmieji ir 
pagrindiniai lituanistikos įkvė
pėjai. Bet kiek daug yra tėvų, 
kurie savo vaikams jau nebe tė
vai! Šitoji blogybė jau pačioje 
švietimo užuomazgoj nepapras
tai sukliudo mokyklinio amžiaus 
jaunimą įvesdinti į lietuviškąją 
kultūrą.

Sąmoningą nusilietuvinimą 
liudyja atsakymai tegu ir į to
kius klausimus. Ar esamose lie
tuviškose mokyklose ir kursuo
se mokinių skaičius yra pakan
kamas, vertinant pagal mokyk-

LINKSMU ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ 

visiems mieliems lietuviams klijentams linki

Centrinė įstaiga:
962 BLOOR ST. W.

są, galima tikėti šito paukščio 
jėga ir jo gerais norais, tačiau 
baisu, kai matai jo snapą, kuris 
gali skaldyti uolas, ir savo na
gais jis nusineštų pusę miesto — 
netinka jis Kūdikio kelionei,

Ji žvalgės ir negalėjo rasti 
nieko verto šitos laimės, bet Kū
dikis jau buvo priėjęs prie brie
džio, kuris stovėjo atokiai ir bi
jojo, kad jo ragai užima perdaug 
vietos ir visiems kliudo. Jis ne
turėjo jokios vilties būti pa
šauktas, tačiau jis žiūrėjo, ir 
žiūrėjo į Kūdikį, ir jo akys bu
vo geros ir gailios.

— Nešk mane, — pasakė Kū
dikis, ir tuojau Jis jau sėdėjo 
ant briedžio nugaros, ir žvėris iš 
džiaugsmo vienu šuoliu peršoko 
laivo kraštą ir išnėrė iš darži
nės. Moteris net. užsiėmė akis iš 
baimės, ir iš baimės vėl skubėjo 
žiūrėti, tačiau tuojau nurimo ir

įne suformuota pirmoji atskira 
įkūbpa, kurioje buvo 46 Vyčio 
j Kryžiaus kavalieriai. Gudai kau 
•tynėse su bolševikais ir lenkais 
gaustojo19 karių, 22 buvo sužeis
ti ar dingo be žiiiois. Minėtina, 
kad lenkai 1919 m. gegužės mėn. 
pabaigoje nuginklavo visą pir
mąjį Gardino gudų pulką. Bu- 
;vusi ten pat liet. 1 pėst. pulko 
kuopa ir gudų kavalerijos es
kadronas suspėjo laiku pasi
traukti iš paruoštų jiems spąs
tų. Kiek vėliau jau 1919 m. ir 
lenkai įsteigė Gudų Karinę ko
misiją. Jos karininkas, dabar 
Gudų Taut. resp. brig. gen. Ptan 
ciškus Kušelis, gyvena Brookly- 
ne. Antrojo karo metu jis vado
vavo gudų daliniams Gudijoje 
ir vėliau užsienyje iki karo pa
baigos.

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
mieliems klijentams ir 

pažįstamiems Hnki

dėjo Kūdikis. Jis linkčiojo sa
vo galva į visus šonus ir pamo
davo rankute, ir moteris regėjo, 
kaip užsidegdavo šviesa. popie
rinės žvaigždės bažnyčių pra- 
kartėlėse, ir kiekvienoje medinis, 
kūdikis gimė tikra Dievu. Stai
giai pakeldavo galvas žmonės, 
kurie norėjo tiktai mirties, miš
kuose pasislėpusieji įgaudavo -jė* 
gos laikysis ir laukti, gyviai ir 
medžiai, ir visa žemė džiaugėsi. 
Ir visa, kas yra pikta, pajuto 
ūmų išgąstį.

Moteris regėjo, kaip šitą nak
tį Kūdikio šaukėsi geltonos odos 
žmonės, ir variniais vedais,. ir 
juodi, ir Jis leido visiems pažin
ti savo artiųną, ir Jis keliavo 
per žemynus, kalnus 
nis, kad būtų su visais.

— Kas čia dedasi? -
Argi briedis 

jau yrą pavargęs ir jis kris, pa
likdamas Kūdikį vieną ir bejė-

— Ne, — dejuoja moteris, — 
kad tik nepaklausytų! Tiesa, 
žvėris turi lengvą žingsnį, ir jo 
gaurai yra minkšti kaįp patalas, 
tačiau jo galva yra plėšri, jam 
negalima patikėti Kūdikio.

Ir nūnai prisiartina erelis. 
Kai jis išskleidžia sparnus, jų 
galai siekia abu arkos šonus, 
toks didelis yra jis, ir jis prašo:

— Bet kas yra greitesnis už 
mane? Ar nevadina manęs ka
raliumi, kas tad būtų vertesnis 
nešti Tave? Kai keturkojis Vin
giais lenks upes ir kalnus—man 
visi keliai yra tiesūs. Ir tarytum 
švelniausiu apkabinimu dengsiu 
ir saugosiu Tave savo sparnais 
— neatmesk mano prašymo.

— O kad tik nepasirinktų ši
to! — baiminasi moteris. — Tie-

SVEIKINAME
SU ŠV. KALĖDOMIS IR NAUJAISIAIS METAIS 

ir linkime daug laimės ir pasisekimo visiems 
mūši] klijentams ir pažįstamiems

24 vai. atidaryta vaistinė 
THE CHEMIST SHOP

1162 DUNDAS ST. W. 
Toronto, Ontario.

(Atkelta iš 3 psi.) 
galėtų išgelbėti tik viena ir 
konkreti visų kraštų lituanisti
nės mokyklos programa. Tokia 
viena bendroji (visuotinė) .tau
tinio švietimo ir auklėjimo pro
grama laisvajame pasaulyje li
tuanistinę mokyklą susistema- 
tintų ir sutvarkytų. Vadovėlius 
irgi tegalima parengti ir išleisti 
tiktai jau turint visiems vieną 
programą. Šitokią. bendrą visų 
kraštų lituanistinėms mokyk- • naivūs manyti, kad tie nusitau- 

tėliai užmiršo, kaip' jų tėvai 
juos mylėjo, auklėjo ir mokė? 
Tėvams nevalia savo vaiką ba
du numarinti, bet gal jiems va
lia iš savo vaiko tautinę gyvy
bę atimti? Pagaliau, nejaugi 
gelbėti lietuvybę yra tiktai vie
nų mokytojų pareiga?

Jei “nesugadinto akcento” 
vaikas (tėvams pritariant ir pa
dedant) paniekins savo tautą ir 
senelių kalbą, tai jis be abejonės 
paniekins ir savo išdavikiškų tė
vų atsiminimą. .Vaikas nutautės 
— vaikas ir nusvetimės: tėvai 
jam tiek bebus širdyje, kad ne
bent juos išveš amželio nukar
šinti į naujatauČių senelių prie
glaudą. ’ ; •

Lietuviškas auklėjimas ir mo
kymas lietuvių vaikui yra ne
mažiau būtinas,* kaip duona ir 
drabužėliai. Tačiau joks moky
tojas neapgins vaiko lietuvybės, 
jeigu savo pastangomis’ neprisi
dės (ar net kenks) to vaiko tė
vai šeimos pagalba teikalinga

Ne, ji supranta, kad žvėriui 
buvo liepta nusileisti čia, Kūdi
kis savo noru sustojo šičia. O 
ten yra speigas ir akmenys, nė
ra liūdnesnės vietos, kaip toji,— 
jaučia ji.

— Kodėl man tąip nyku? — 
galvojo ji, — juk čia yra tikrai 
tuščia.

Ir tuojau ji supranta, kodėl 
jai taip gelia širdį: po žemėmis, 
žemėje ir ore yra dejavimas ir 
skausmas. Badas, neviltis ir mir
tis įsmeigė čia savo vėliavas, ir 
jiems yra atiduoti žmonės, ku
rie negali gintis.

Ir dabar čia atvyko Kūdikis. 
Jis nuslinko nuo briedžio nuga
ros ir basomis kojomis brenda 
per sniegą. Kaip tikras žmogaus 
vaikas, Junta Jis šaltį savo vei
de ir kūne, jaučia tamsumos 
jaunę ir vienišumo ilgesį. Dre
bėdamas atsisėda Jis ant pirmo 
slenksčia t^o^syje, kuriame 
miega pavergti ir pavogti žmo
nės. Jis verkia iš skaudėjimo ir

kykla: ji nėra su pakankamu 
dienų ir valandų skaičiumi.

Metodinius klausimus sau ra
miai svarstytumėm susirinkę: 

|jie galėtų būti mūsų dėmesio 
centre, jei visa kita jau būtų 
tvarkoje, jei nebūtų nepalyginti 
svarbesnės bėdos. Deja, begali
niai nejauku ir gūdu šiandie 
mokytojui, kad tiek gausu tėvų, 
kurie tik pasakose tegirdėtu

keičia, maino, svetimiems ati
duoda. Šitų tėvų tikrieji vaikai
— tai automobiliai, televizija, 
namai ir banko knygelė: šitiems 
“vaikams” jie pašvenčia savo 
laiką, jėgas, širdį ir rankas.

Ši išdavystė yra tokia ragani- 
nė, kad jos niekad tauta neatleis
— niekad per amžius. Ir tai ypač 
atšiauri nedorybė dėl to, kad 
vaikus svetimiems atiduodame 
ir už medžiaginius gaminius 
mainome net nė iš bado ar ko
kių tardytojų tortūromis nukan
kinti. Savo vaikų pirmgimystę 
paleidome į viešą biznį is tikrų
jų tik dėl to, kad po stovyklinio 
DP asketizmo čia atskraidinti ir 
atplukdyti prie pasakiškų pieno 
ir vyno upių — atsivėrusio gob
šumo kvaitulyje, praradome pu
siausvyrą ir baisisi apdujome.

Betgi tikrai ateis metas, kada 
mus už šį pakvaišimą smerks la
biau negu mes smerkėme Jogai
lą. Mus keiks sunkesniais žo
džiais negu buvo keiktas Čičins
kas. Mes teliksime judošiški va
riantai anų Lietuvos bajorų, ku
rie taip pat pragaištingai neap- 
valdė savo gobšumo Horodlo ir 
Liublino seimuose.

Šita mari gangrena šiandie 
Šiurpiai pūliuoja bendruomenė- 

Mai — kokie 
blėste išblės-

Košmariškai slogi ir skaus
minga ši kontradikcija — to, kas 
vos dar tik po nepilnų dešimt 
metu jaw yra — su tuo, kas ga
lėjo ir privalėjo būti

Nuožmi tikrovė liudija neap- 
sakonjai pavojingą mūsų krizę. 
Įsigalvojus tenka sudrebėti: 
kiek gi dar metų beliko iki 
tremtijes katastrafos?

loms programą paruošti būtų 
vienas iš pirmųjų PLB Kultū
ros Tarybos reikalų.

Gobšumas gena 
išdavikystėn

Mokytojas aiškiausiai
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TORONTO PUTVIO ŠAULIŲ KUOPOS 
VALDYBA

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ ME^Ų proga 
sveikina seses - brolius šaules - ius 

mieloj tėvynėj ir visame pasaulyje.

KUOPOS VALDYBA

ŠV. KALĖDŲ ir 
NAUJŲJŲ METŲ proga 

sveikiname 'dalininkus 
ir namų lankytojus.

LIETUVIŲ NAMAI
1129 DUNDAS ST. W.

TEL. LE. 3-3027

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ 1959 METŲ 

visiems klijentams, draugams ir pažįstamiems!

A. MILERIS Kirpykla

1015 DUFFERIN ST 
(kampas Bloor) TORONTO

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS proga 
sveikinimai visiems klijentams ir pažįstamiems

PAUL’S MEAT MARKET
Sav. P. ir V. DUNDEEAI

1326 DUNDAS ST. W. Tel. LE. 2-8497

ŠV. KALĖDŲ

NAUJŲ METŲ 
proga, sveikiname visus savo 

klijentus, draugus 
ir pažįstamus

I BETLĖJUS
Nė vienas kaimas pasaulyje raščiuose Betlėjus neminimas, 

’nėra turėjęs istorijoje tokios tik 127 metais po Kristaus gimi- 
svarbos, kaip tas mažas Betlėjus mo pasirodė pirmosios užrašy- 
Palestinoje, kuris taip daug pa-(tos žipios, kai Romos imperato- 
keitė pasaulį, o pats per tuos ’--- * J—*------ —:J—4 —
2000 metų beveik visai nepasi
keitė. Niekas nežino kada pir
mieji žmonės toje vietoje pradė
jo sau pirmąsias pastoges lipdy
ti. Ant to kalkakmenių kalno, 
maždaug 8 klm. nuo Jeruzalės, 
kai Mozė išvedė žydus iš Egip
to, jau stovėjo mažas, trikampio 
formato mažų namukų kaimas. 
Viena senovės tautelė, apie ku
rią tyrinėtojai iki šiol labai ma
žai ką galėjo pasakyti, davė 
šiam kaimeliui vardą “Efrata”, 
kas jų kalba reiškė — “Duonos 
Laukas”. Kai žydai atvyko į.pa
žadėtąją žemę, išvertė tą pava
dinimą į savo kalbą “Bethle
hem”. Jo derlingi laukai ir_so- 
dai atitinka tą vardą, nes “ 
lėjuje niekuomet netrūko 
nos.

Gyvenimas Betlėjuje, 
patiriama iš knygos “Rut”, ėjo 
gan tvarkingai. Nerašyti, bet 
griežti, įstatymai tvarkė jų su
gyvenimą ir dorovę. Turtingas 
ir pagarbus Dovydo karaliaus ___
namų protėvis Booz (Boas) pa- m. įžygiavo į tą kaimą, kad čia, 
ėmė Rut sau už žmoną ir per tai toje istorinėje Kristaus gimimo 
įsigijo galios, nerašytuosius įsta
tymus dar pagriežtinti. Rut bu
vo .Dovydo prosenelė, didžiausia 
tarp hebrajų karalių ir, galbūt, 
didžiausia tų laikų hebrajų po
etė ir rašytoja.

Anoje lemiamoje dienoje, kai 
Saulius su savo kariuomene sto
vėjo prieš stiprųjį Galiotą ir jo 
karinguosius filistinus, jaunas! 
Dovydas, mažiausias ir jauniau- • 
sias iš brolių, apleido savo-gim-Į . . ., , . •. -----
tąjį kaimą Betlėju ir skubėjo pas mozaikmj paveikslą, kuris va z-1 vo pasfceibtas Vincas Mickevi-

Galiotas šaukė dayo tris išminčius is RytŲ į čius - Kapsukas, o nariais — Z. 
i PasiF°^e^ t*®; Aleksa - Angąrietis, K. Cichovs-

jkis, Lenkijos dvarininko sūnus,
S. Dimenšteinas, vilnietis, A. i 
Jakševičius, pradžios mokyklos! 
mokytojas, K. Kernavičius, sta
lius (slapyv. “Proletaras), A. 
Vainš-einas. Visi jie į bolševikus 
buvo išvirtę tik 1917 m. ir dau
gumoje nieko bendro su Lietu
vos reikalais neturėjo. Jiems 
Lietuva buvo tik Rusijos pro
vincija.

Gruodžio 22 d. Rusijos valdžia, 
Lenino dekretu, tą naująją “vy- i 
riausybę” pripažino, nors ji ir'

Bet- 
duo-

kaip

rius - Adrianas susidomėjo tuo 
kaimu. Jis leido aplink tą vietą, 
kur Kristus gimė, užvesti dide
lį parką - šilą, bet ne garbei 
Kristaus, o garbei stabmeldžių 
(sen: graukų) dievo Adoniaus. 
Šis Adonio parkas išbuvo iki 
330 met. Tais metais Konstan
tinas Did. leido tą šilą išnaikin
ti ir ant tos vietos pastatyti baž
nyčią. Nors Betlėjus buvo net 
kelis kartus apgriautas, bet ta 
bažnyčia išliko iki šių dienų. Tai 
seniausia Kristaus garbei pasta
tyta šventovė. Iš lauko pusės ji 
savo vaizdą daug yra pakeitusi, 
bet viduje liko savo senojoje 
formoje. Po tos bažnyčios pa
statymo, sekė kitų bažnyčių bei 
vienuolynų statymas, taip, kad 
šiandien Betlėjų su daugeliu sa
vo puikių, didingų bažnyčių bei 
vienuolynų, galima vadinti krikš 
čionišku miesteliu, nes ten iš 
7.000 gyventojų, 3.000 yra krikš
čionių.

Didelį vaidmenį suvaidino 
Betląjus, kai šv. Jeronimas 368

Taip atrodo Kristaus gimtinė Betlėjus šiandieną

vietoje, šv. Raštą išverstų į lo
tynų kalbą. Čia jis savo.menkai 
įrengtame, kukliame darbo kam 
baryje jautė Sen. ir Naujojo 
Testamento atmosferą ir rašė 
tokia gyva kalba, kuri į mus ir 
šiandien kaip kalbėte kalba.

614 metais Persijos karalius 
Chosroes nuteriojo visą Palesti
ną. Jis norėjo ir tą Kristaus gi- į^arbo-žmonių kovoje už sociali- 
mimo bažnyčią sunaikinti, bet -r nacionaiįnį išsivadavimą”, 
kai jis is lauko puses pamate. “Vyriausybės” pirmininku bu-

Zuzana ir Bronius Ščepanavičiai

Regina ir Dovas Bendikai

Tel-Avivas. — V. Vokietija Iz-, Varšuva — Dabar vykstančio- 
raeliui už nacių padarytas žy-J je Kocho byloje vienas vokietis 
dams skriaudas jau sumokėjo ; kepėjas iš Rytų Berlyno parodė, 
$400.000 00(1. Išviso sutarta su-i jog jis dar 1941 m. rudenį matęs 
mokėti $822.000.000.' lenkus karininkus dirbančius

Otava — Kinų imigracijai Ka- prie vokiečių elektros kabelio 
nadoje šiemet sukako 100 metų. į tiesimo darbų tarp Smolensko ir

I
 kariaujančius.

visus vyrus dvikovon, bet neat
sirado nė vieno, kuris būtų drį
sęs prieš tą stipruolį išeiti. Do
vydas stojo nelygion kovon ir iš
ėjo laimėtoju. Jis žinojo, kad 
tiesa jo pusėje ir pasitikėjo Die
vo pagalba. Jame gyveno Bet

liejaus dvasia.

Kai Dovydas tapo karaliumi, 
į neišaugštino savo gimtojo kai- 
mo Betlėjaus ir neįleido jam 

’Jg'didmiesčiu 'tapti, kaip kitas ka- 
ralius jo vietoje būtų padaręs. 

: Galbūt, jis žinojo, kad ramus 
į kaimo gyvenimas tiems žmo- 

^■nėms yra daug malonesnis už 
; didmiesčio triukšmą. Bet vis tik 

Jg; istorija stebisi, kad Betlėjus iki 
i šio laiko netapo didmiesčiu. Jo 
Į padėtis ideali: toli jis žvelgia 

'B ; nuo to kalkakmenių kalno į gra- 
žią gamtą, o to kalno papėdėje 

$1 eina svarbios reikšmės didelis: kelias. Viliojantis tas kalnas yra ! 
i ir strategine padėtimi. (Vieną : 

■Jkį kartą — nenustatyta kada tas 
Ag; buvo — statė ten filistinai tvir- 
£? ;tovę, bet archeologų nuomone ji: 

JįSi neilgai egzistavo). Kad Betlė- 
jus iki šių dienų mažu miesteliu 

liko, priežastis greičiausiai glū
di tų žmonių dvasios savotišku
me, kurie nieko naujo ir nieko 
svetimo nepakenčia. * Kristus, 
kaip mums padavimas sako, gi
mė tame kalne iškastame ir 
Įrengtame gyvuliams suvaryti

Tokio — Japonija stidarė su Katyno. Tuo būdu, matyt, nori-i tvartelyje.
Sovietų Sąj. prekybos sutartį.; ma kaupti medžiagą Katyno dė-' Laike pirmojo šimtmečio po 
Apyvarta numatyta $70.000.000. įmei nuo bolševikų nuplauti. ; Kristaus gimimo, istorijos met-

O

Jūsų 
malo
numui

PATS LAIKAS 

PUOŠTI EGLUTE!
M OLSONS 

IEXPORT 
\ ALE /

Laikinoji revoliucinė Lietuvos vyriausybė tik burbulas
(E) Vilniaus radijas ir komu- i Vilniui ir kraštui buvo svetima.. tai taip pat ir Vakarų valstybes, 

ruoju metu vis intensyviau gar-! tikras burbulas, paleistas i 
sina dar vieną nebūtą sukaktį —J Maskvos nepriklausomos Lietu- 
“laikinosios revoliucinės Lietu- Į vos valstybės kūrimuisi kliudyti 
vos darbininkų ir valstiečių vy- i ir paruošti Rusijos bolševikų • i * i _ x • i •• _ ■ T _ • — • __

nistinė Lietuvos spauda- pastą-Ji ir politiškai ir faktiškai buvo j Tikrąsias Lietuvos gyventojų 
1 “ • - - ■ iš į nuotaikas atspirdėjo anuometr-

i- nio min. pirm. M. Šleževičiaus 
istorinis atsišaukimas į tautąį 
kviečiąs stoti savanoriais tėvy
nės ginti nuo įsibraunančios Ru
sų kariuomenės. “...Būrių bū
riais eikime iš kaimų, viensėdi
jų, miestų ir miestelių, eikime iš 
visų Lietuvos kraštų laisvės ir- 
tėvynės ginti. Stokime drąsiai . 
pirmi į kovą. Drąsiai, be baimės;* 
kaip mūsų tėvai ir sentėviai, už- 
stokim priešams kelią, atlikime 
žvgį už mūsų motiną tėvynę, už- 
Lietuvos valstybę'”

Taip ir įvyko. Lietuvių tauta*; 
aavo ė Tomis apsivalė nuo sveti-- 
mo bolševikinio gaivalo ir atkū-1 
rė nepriklausomą Lietuvos vals
tybę. Ir tik no maždaug 20 metų 
Rusijos bolševikai raudonosios“ 
armijos pavėsyje sudarė vėt- 
okupacinę valdžią, kurios “isto-.I 
rikai” ir “ideologai”, norėdami, 
pasigirti nebūtomis revoliucinė
mis tradicijomis, garsina nebū-* 
tas sukaktis. '

riausybės” įsisteigimo sukaktį, 
kuri sueinanti gruodžio 8 d. Tai 
buvęs “žymus įvykis Lietuvos

j čius -Kapsukas, o nariais — Z
išminčiai apsirengę persiškais i 
rūbais ir paliko tą bažnyčią ne
paliestą. Nuo bažnyčios švento
riaus matomas slėnis, kuriame 
Angelai pranešė piemenims 
linksmą naujieną, kad gimė pa
saulio Išganytojas. Čia išsipildė 
pranašų žodžiai — “Tu Betlė- 
jau-Efrata, mažiausia Judo pro
vincija, čia gims žmogus, kuris 
valdys Izraelį...” Daug šimt
mečių praėjo, kai krikščioniška
sis pasaulis šią Išganytojo gimi
mo dieną švenčia kaip meilės, 
taikos ir šeimų šventę, kurią 
mes vadiname J^ąlėdomis.

Mūsų, tremtyje išblaškytų lie
tuvių dauguma, šiais metais jau, 
berods, keturioliktą kartą sėsi- 
mės prie Kūčių stalo ne prie sa
vo iŠ girios parsineštos Kalėdų 
eglutės, ne prie mūsų mamos ir 

: sesučių pagamintų valgių, ne- 
; kvepės šienas iš tėviškės žydin
čių pievų, negirdėsime kalėdi
nių varpų iš tėviškės bažnyčios. 
Nesulaikomai skris mūsų min-1 
tys į tolimą Sibirą — Lenos, Ko- j 
limos upių pakrančių aukso ka- i 
syklas-, Vorkutą, Kolos pusiasa-; 
lį, į Kazachstano tyrus, kur šal
tuose barakuose, už spygliuotų 
vielų, kenčia mūsų brangūs tau-J 
tiečiai. Skris mūsų mintys ir pas | 
tuos, kurių kūnus spaudžia įša- i 
lusi Sibiro žemė.

Kalnėnas.

okupacinius žygius. Jokiais 
veiksmais “vyriausybė” nepasi
reiškė. z '

Tik sekančių metų sausio 5 d. 
vakare Vilniuje pasirodė raudo
noji armija. Tuomet Kapsuko 
“valdžia” pasijuto galinti “val
dyti”, o tai pasireiškė bolševiki
niu teroru: Suėmė Lietuvos (tik
rosios) laikinosios vyriausybės 

Įįgaliotinį Mykolą Biržišką ir ei- ; 
!’ę kitų, kurie vėliau buvo iškeis- i 
ti (susitarus su Maskvos vai-; 
džia) į suimtus Lietuvoje komu
nistus.

Lietuvos gyventojams tada 
buvo aišku, kad Kapsuko vy
riausybė ne Lietuves valdžia, o 
tik okupacinis padarinys. Lietu
vos laikinosios vyriausybės už
sienio reik, ministerija pareiškė 
Maskvai protestą dėl bolševiki- 

1 nės agresijos ir informavo apie
■-4' .

Ontario Department of Transport 
skelbia

TAŠKU SISTEMA

Pradžiugink savo 

svečius
\ • 4 ....

gaivinančiu 7 up

’ jin

• ItCWCftT LIMlTtt) 
TORONTO

įsigaliojančię 1959 vasario i d.
kad būtų Ontario gatvės ir keliai saugesni

Taškų Sistema yra paruošta, kad apsaugotų pėsčiuosius ir milijonus atsar
gių vairuotojų nuo apsileidusių mažumos, kurie piktnaudoja mašinos vai
ruotojo privilegiją.*
Apsaugo gerus vairuotojus — pataiso blogus. Geriems vairuotojams keliai 
pasidarys daug saugesni. Užuomaršos motoristai bus paskatinti pagerinti 
savo važiavimo įpročius.
Taškų sistemos veiksmingumas jau yra įrodytas sumažinant mašinų kata
strofų skaičių kitose provincijose ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse.
Tai paruošta apsaugojimui gyvybių — ir kartu jūsų.

Kaip TAŠKU SISTEMA bus taikoma -
Taškai bus įrašomi į kiekvieno motoristo važiavimo dokumentus po kiek- 
vieno žemiau įvardyto nusikaltimo. .
12 taškų surinkus per 2 metus, jūsų vairavimo leidimas bus atimtas 3 mėn. 
Dar pakartotinai per metus surinkus 12 taškų jūsų vairavimo leidimas 
bus atimtas 6 mėnesiams. x
Vairuotojas gavęs 6 taškus bus perspėtas ir prašomas pasitaisyti. ■'
9-nius taškus gavęs motoristas bus kviečiamas pasikalbėjimui ir turės įro
dyti, kodėl jo vairavimo teisės neturi būti suspenduotos. Jis gali būti pa
liktas bandymo periodui ar jo leidimas vairuoti gali būti atimtas jei jis 
atrodys nepakankamai atsakingas.
Taškiji bus nuimti po dviejų metų nuo paskutinio judėjimo taisyklių pažei
dimo. Leidimo atėmimo laikui pasibaigus,-motoristas pradės važiavimą iš 
naujo neturėdamas jokio taško savo važiavimo dokumentuose.
Kiekvienas motoristas, eidamas išsiimti naują 1959 metų vairavimo lei
dimą, gaus lapelį, kuriame bus paaiškinta apie taškų sistemą.

TAŠKAI NUSIŽENGIMAI

12

12
12
12

5

Kriminalinis nusikaltimas naudo
jantis auto mašina.
Vairavimas neblaiviame stovyje.
Vairavimas nesant pajėgiam 
Išgavimas leidimo neteisėtu keliu. 
Už kiekviena viršuje paminėtą 
nusižengimą bus atimtas mašinai 
vairuoti leidimas mažiausiai 
mėnesiams.
Pabėgimas iš nelaimės vietos.
Neatsargus važiavimas. 
Lenktyniavimas.
Perviršinimas leidžiamo greičio 30 
mylių ar daugiau.

TAŠKŲ SISTEMOS LENTELĖ 
TAŠKAI 

3

3 
3

3

NUSIŽENGIMAI

Perviršinimas leidžiamo greičo 
virš 10 mylių ar mažiau 30 mylių. 
Neužleidimos kelio pirmenybei.
Nesustojimas prie stop ženklo ar 
šviesų.
Nepranešimos mašinos kotastro-

TAŠKAI NUSIŽENGIMAI
2

2

2
2

3 2

2 
2

2 
2

Perviršijimas leidžiamo greičio >0 
mylių ar mažiau.
Netaisyklingas aplenkimas.
Netaisyklingas naudojimasis 
liu.
Netaisyklingas sukimasis.
Ncporodymos ženklų.

ke-

2

2

2

2

Nesiloikymos kelio, kur padalin
to j kelis kelius.
Nesustoįimas mokyklos autobusui 
sustojus.
Nereikalingos perlėtas važiavim.
Per orti priartėjimas prie prieky
je važiuojančios mašinos.
Netaisyklingos aplenkimas gatvė- 
korio.
Iš netaisyklingos pusės mašinos 
durų atidarymas.
Pažeidimas pėsčiųjų perėjimo vie
tos taisyklių.
Kiekvienos kitas eismo taisyklių 
pažeidimas važiuojant.

LAIKYKITĖS TEISINGO VAŽIAVIMO TAISYKLIŲ 
ir jūsų važiavimo dokumentai bus švarūs.

Hon. M. B. DYMOND, M.D., Minister D. J. COLLINS, Deputy Minister'



DOWNTOWN g

JUVELYRAI IR DOVANŲ KRAUTUVĖS MUZIKOS INSTRUMENTAI

GERKA

MOTERŲ ir VAIKŲ RŪBAI VYRŲ RŪBAI

MOTERŲ IR VAIKŲ APRĖDAIdunoa:

Visi mėgsta

1958IN9

Atsineškite šj skelbime ir mes 
duosime 20% nuolaidą.

134 YONGE ST. 33 BLOOR ST. W.

CENTRAS DOVANŲ 
ĮVAIRIOMIS PROGOMIS 

IŠTISUS METUS.

JEWELLERS
B4 YONGE ST. • 33 BLOOR ST.W.

Pasirinkimas 

SKRYBĖLIŲ — BATŲ 

BEI APRANGOS

Skrybėlių kainos: 
$6.50 - 7.95 - 10*00 - 11.95 

12.95 -15.00 - 20.00.

. STETSON - BORSALINOKalėdiniu dovanu ateikite pasirinkti 
IMPORTUOTŲ Iš 

ANGLIJOS IR EUROPOS
■ *

-— Išsiuvinėtos paklodės
— Stalo ir lovos užtiesalai
— Nosinės
— Škotiški tartanai ir
— Vilnonės antklodės

Donald MAC LEAN
233 YONGE STREET 

(tik i šiaurę nuo Shutter) 
Priimami užsakymai paštu.

JEWELLERS
207 YONGE ST, priei Albert St.

2482 YONGE ST., priei Castlefield 

Atidaryto kas vakarą iki Kalėdų.

Posinaudokite mūsų išsimokėjimo 
sąlygomis.

Mokėkite tik po M 
kas savaitę.

Teiraukitės Mr. Berce. Jis susikalbės 

z jūsų kalba.

NEŠIOTI APRĖDUS1

PIRKTUS

NUOLAIDA
VISIEMS ŽIEDAMS IR LAIKRODŽIAMS 

VIRŠ $25.00.

Muzikos 
instrumentai

IR KITI REIKMENYS.

Whaley Royce Co.
LTD.

310 YONGE ST. 
Tdef. EM. 4-9195

Atidaryta vakarais iki 6.30 vai.
Ketvirtadieniais iki 9 vai. vdk.

Pataisymai garantuoti.
J

TURIME AUKSINIŲ DOVANŲ.

Duodame išsimokėjimui.

Aplankykite betkuriq mūsų krautuvių.

Grand Valley, Ont*
Lietuvių nelaimė .

Antru kartu V. O. Šukių šei
mą ištiko gaisro nelaimė. Pra

sėjusiais metais sudegė tvartai,
• gi gruodžio 6 d. iki pat pamatų 
. su visais baldais ir drabužiais — 
; gyvenamasis namas. V. O. Šu

kiai buvo išvykę į Grand Valley
* apsipirkti, kai namuose likęs 
‘ vyriausias 9 metų sūnus paste- 
i bėjo iš lubų besiveržiančius dū- 
; mus. Jis tuoj nubėgęs pas ang
lą kaimyną šauktis pagalbos, bet 
šis liepęs paimti broliuką, 1% 
metų, ir atnešti pas juos, gi na
mas tedegąs. Ugniagesiams bu
vo pranešta tik už geros valan
dos, kada nieko nebebuvo gali
ma išgelbėti.

: V. O. Šukiai laikinai apsigy- 
fyeno pas latvį kaimyną, R. R. 1, 
IVonticellp, Ont.

NėTdiHie’š'Ištiktą V? O. Šukių 
$įeimą aplankęs Tėv. Paulius, 
OFM, įteikė Prisikėlimo para
pijos $30, Toronto lietuvių šal
pos organizacijos “Caritas” $25, 
Toronto Lietuvių Bendruomenės 
.Šalpos Fondo $25 pinigines au- 

’kas, bei A. B. Sapijonįų, K. O. 
Šapočkinų ir Balnių dovanotus 
drabužius vaikučiams.

~ Korespondentas.

ITALIJOS - ČEKOSLOVA
KIJOS GINČAS

- Pastaruoju metu santykiai 
Italijos ir Čekoslovakijos taip 
įsitempė, kad gresia net diplo
matinių santykių nutraukimas. 
Santykiai įsitempė dėl radijo. 
Čekoslovakijos radijas kasdien į 
Italiją transliuoja šešias prog
ramas italų komunistams pa
remti, ir transliuoja beveik ta 
pačia banga, kaip Romos radijas. 
Italų vyriausybė pareikalavo, 
kad Čekoslovakija šias translia
cijas panaikintų ir kad išduotų 
vieną komunistą pasislėpusį Če
koslovakijoje. Čekoslovakija šį 
reikalavimą atmetė ir savo ruož
tu apkaltino Italiją, kam leti- 
džianti Vatikano radijui trans
liuoti prieš Čekoslovakiją nu

kreiptas programas.

PRANCŪZAI NEPATENKINTI
Kai amerikiečiai pranešė ka

raliui Mahomedui V, kad jie ati
trauks iš Maroko visas savo ka
rines bazes ir tuojau pat pradė
jo iš ten gabenti atomįnus gink-. 
lūs bei atominėms'bomboms ve- 1 

.žioti skirtus lėktuvus, prancūzai 
labai užsigavo, kad visa tai pa
daryta jiems nieko nepranešus. 
Kaip karo meto sąjungininko ir 
Š. Atlanto- Sąjungos nario, tu
rėję būti atsiklausta, nes tuo 
būdu esanti susilpninama šios 
Europos pusės gynyba. Š. Atlan
to. Sąj. vyriausioje būstinėje 
Fontainebleau dėl to buvę griež 

.‘tų susikirtimų.
Amerikiečiai, pasitraukdami 

iš Maroko stiprina savo bazes 
Ispanijoje.

TĮVĮ-SKtS ŽIBURIAI
OBC

TORONTO MIESTO CENTRO 
Kalėdinio Apsipirkimo Vadovas 

Atspausdinta globojant Dowtuwn Business Men’s Association of Toronto, Inc. ~
15.000 automobiliams pastatyti vietų ir 100 garažų pasiparki- 

nimui, jūsų patogumui, žemėlapyje pažymėta juodai-
J UCOL-UE6E yr Pasirinkite dovanas, kurios yra įvairios:

PUIKŪS
BIRKS

Kanados 
vadovaujantis 

juvelyras.

GĖAftARP

on

VALUE

Visuomet >
malonu 

jums 
patarnauti

... tinkamomis vertingomis 
dovanomis kiekvienai 
progai.

Su pažymėjimu
“A-l” kokybės

DEIMANTAI
Geros kokybės

LAIKRODŽIAI
Telefonas EM. 6-2281

PEOPLES
CIEDIT JEWELLERS LTD

111 Yons* St.

LAIDE $T

JEWELLERS

TORONTO 
KRAUTUVĖS 
ATIDARYTOS 
IKI 9 VAL. VAK. 
KETVIRTADIENI 
IR 
PENKTADIENI

S' fes

g

įs
1:1

17 TEMPERANCE

EM. 3-9111

Tai jūsų krautuvė Kalėdoms — 

ŽAISLAI - RANKINIAI ĮRANKIAI - 

MOTORINIAI ĮRANKIAI - IMPORTUO

TI PEILIAI, ŠAKUTĖS, ŠAUKŠTAI.

Užeikite į 
APPLEGATH’S

NORTHWAY’S 
krautuvėje 
YONGE prie Louisa

—> ADetAlOg s

KING ST W r_______ MNGr ST'Ę

Atsineškite š» skelbimą ir jums bus 
duodama 

25% nuolaidos 
ant visame krašte skelbiamų 

laikrodžių ir 
deimantų.

VELTUI raktų grandinėlė kiekvienam 
ctėjusim į

DURBIN
CREDIT JEWELLERS LTD.

273 YONGE ST.
(tuoj į pietus nuo Dundas) 

Įsteigta prieš 43 metus.

(^apman
BEOS. LIMITED

, 261 YONGE ST._

DEIMANTŲ PREKYBA 

JUVELYRAS

261 YONGE ST.

į pietus nuo Dundas požeminio.

-DEIMANTAI -LAIKRODŽIAI
- STALO APSTAT. - INDAI
-/BRANGENYBĖS - STALINIAI RADIO
- FOTO APARATAI - LAGAMINAI

...ir kiti dovonų reikmenys:
YONGE (žemiau Dundas)
ST. CLAIR W. (i vakarus nuo Dufferin)
DUNDAS ST. W. (į vakarus nuo Keele)

282
- 1190
- 2868
- CLOVERDALE apsipirkimo Centre
- REXDALE apsipirkimo Centre
- PARKWAY PLAZA
- EGLINTON SQUARE apsipirkimo Centre
- NORTHTOWN apsipirkimo Centre
- SUDBURY — 1 ELM STREET

s Lengviausiai apsipirksite atvykę į miesto centrą. Ten rasite didžiausi pasirinkimą kalėdinių pirkinių visai šeimai. Pir- 
x kite čia pasiskelbusiose krautuvėse. Vykdami apsipirkti nepamirškite pasiimti šį apsipirkimo vadovą!

CCF ir lietuviai užsienio politikoje
KANADOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATU SĄJUNGOS 

CENTRO KOMITETO PAREIŠKIMAS
šęs, komunizmas pats Vienas mi
litarinę jėga ruošiasi užvaldyti 
ir valdyti pasaulį. Šiuo metu ko
munistu Kinija pasiryžo oku
puoti Quemoy ir Formozos sa
las, kuriose apsigyveno buvusios 
tautinės Kinijos vyriausybės — 
generolo ’ Čiang-Kaišeko liku
čiai. Tiesa, to generolo diktatū
ra buvo pridengta tautine skrais 
te ir ji vargu ar buvo geresnė už 
kitas diktatūras, bet Kinijos ko
munistai, Rusijos komunistų 
ginkluotų jėgų padedami įsibro
vę iė?a į valdžią, neturi jokių 
teisiu i tas salas, nei į pačią Ki
niją. Kinija su jos salomis pri
klauso Kinų tautai. Tauta pa
vergta. jai užčiaupta burna pa
sisakyti, kokios ji valdymosi 
formos nori: komunistinės - tau
tinės diktatūros ar demokrati
nės santvarkos.

Kanados kapitalistu komerci
nė spauda, Toronto “Dailv Star”, 
“Globe and Mail”, multimilijo
nierius Mr. Searus Eaton ir Co., 
rėkte rėkia savo straipsniuose 
už atidavimą dar neužgrobtu Ki
nijos salų komunistams. Mums 
tas suprantama. Tiems žmonėms 
doleris yra viskas. Dėlto, savo 
laiku jie leido Hitleriui grobti 

’mažas, silpnas tautas: Lietuvos 
Klaipėdos krašta, Austriją, Če
koslovakiją ir kitas taikos var
du. Viso to pasekmė buvo: ant
ras pasaulinis karas. Dabar, is
torija kartojama su Stalino - 
Chruščiovo komunizmu.

Mums keista, kad tokios užsie
nio politikos laikosi Kanados 
CCF partijos v*dai. Mes lietu
viai socialdemokratai gerai pa
žįstame Kanados CCF partiią ir 
tos garbingus vadus. Mes žino
me jų gerus norus išlaikyti tai
ka. taikos metu iškovoti darbo 
žmonėms geresni gyvenimą. Bet. 
mes manome, kad CCF vadai 
klysta manydami, kad dėl tai-

< Spalio 19 d. įvykusiame KL 
SS Centro Komiteto posėdyje be 

ikitų reikalų buvo diskutuojama 
■Kanados CCF vadų taktika dėl 
apšaudymo Quemoy salų, taria
mos invazijos į Formozą ir ko- 
'munistinės Kinijos įsileidimo į 
- Jungtinių Tautų Organizaciją ir 
> vienbalsiai padaryta tokis pa- 
v reiškimas.
‘ Komunizmą, įsigalėjusį Rusi
joj pirmam pasauliniam karui 
baigiantis, mes gerai pažįstame, 
nes daugeliui iš mūsų teko ta- 
jne režime gyventi. Pažįsta tą 
režimą ir visi lietuviai, kuriame 
'jiems teko gyventi 1940 m. ir 

> vėliau. Komunistai Rusijoj įsi
galėjo ginkluota jėga, smurtu, 

^apgaule, melu ir įvairiais paža
dais. Įsigalėję valdžioj užmiršo 
visus pažadus. Vietoje žadėto 
Tojaus jie įvedė vieno žmogaus 
diktatūrą, kuri panaikino visas 
piliečio teises, atėmė betkokią 
turėtą žmogaus laisvę — įvedė 
smurtą ir smurtininkų garbini
mą. Staliną padarė neklystančiu 
viską išmanančiu ir šventuoju. 
Komunistų diktatūros šventasis 
Stalinas, susitaręs tuo laiku su 
kitu vokiečių fašistinės diktatū
ros šventuoju Hitleriu, suplana
vo pasaulio pasidalinimą — ant
rąjį pasaulinį karą. Karo išva
karėse komunistai okupavo Pa
baltijo kraštus, sulaužydami vi
sas pasirašytas draugingumo, 
nepuolimo ar kitas sutartis su 
tais kraštais, įvedė komunistinę 
vergiją ir tuojau pat pradėjo tų 
tautų fizinį išnaikinimą.

Baigiantis ir jau pasibaigus 
antrąjam pasauliniam karui, są- 

, moningu ar nesąmoningu Ame
rikos, Anglijos ir jų talkininkų 
neapdairumu, komunistai oku- 

* pavo didelę dalį Europos ir Azi
joj gyvenančių tautų. Demokra
tinių valstybių neapdairumu, su
stiprėjęs Ir militariniai pasiruo-

kos reikia atiduoti Quemoy sa
las, daryti pataikaujančių nuolai 
du. Taikos juk negalima pirkti 
atiduodant viską. Atidavinėj i- 
mai Austrijos, Čekoslovakijos 
Sudetų ir Klaipėdos “vokiečių” 
karo nesulaikė. • Atidavinė j imas 
kinų ir jų salų karą gali tik pa
skubinti, geriausiu atveju karą 
gali tik pratęsti.

Lietuviai socialdemokratai yra 
priešingi imperialistiniams ka
rams, bet žmonių ar tautų išsi
laisvinimo ir apsigynimo karui 
pritaria. Kadangi rusiškas ko
munizmas siekia ginklu užval
dyti pasaulį, tai demokratiniai 
kraštai tokiu pat būdu gali ir 
privalo nuo komunizmo apsi
ginti. Kitokios kalbos, kaip jė
ga, Chruščiovai nesupranta. To
kia kalba, kokią jie supranta, 
reikia ir kalbėti.

Amerikos prezidento Eisenho- 
werio griežtesnį nusistatymą ne
leisti grobti daugiau svetimų 
žemių, vertiname teigiamai, tik 
iis pavėluotas. Jei Vakarai va
dovaujami Amerikos būtų turė
ję tokį nusistatymą tuoj po ant
ro pasaulinio karo arba dar ir 
vėliau, komunizmą kaip lepšę 
būtų susmukde patys pavergtie
ji (pavyzdys Vengrija) ir šian
dien ioks karo pavojus negrėstų 
pasauliui trečiuoju karu. Taiką 
pirkti iš komunistų, leidžiant 
smurtu ir jėga užgrobti Kinijos 
salas, bet kurią tautą ar valsty
bę. didelę ar mažą, kaip salą, 
pripažinimu neteisėtos Kinų ko
munistų valdžios “de jure” ir jos 
įsileidimu i Jungtines Tautas, 
KT SS Centro Komitetas laiko 
tuščia svajone, kuri nesiderina 
su laisvo žmogaus idėjomis, prin 
cipais ir teisingumu ir todėl to
kiam CCF partijos vadų nusi- 
statvmui, kad dėl taikos reikia 
atiduoti Quemoy salą, su kuria; 
atiduodam s»<: demokratinis prin- 
/•inac — NEPRITARIA ir nepri- 

jokiai kit»i partijai, kuri ne- 
’š^rista pakelti balso prieš pa- 
vergttų tautų tironus.

Taikai išlaikyti reikalinga šių

sąlygų ir Centro Komiteto ma
nymu galima:

L Iš Jungtinių Tautų Organi
zacijos iššluoti visus komunisti
nių valstybių atstovus, jų rėmė
jus ir simpatikus. Dabartines 
Jungtines Tautas perorganizuo
ti į DEMOKRATINIŲ VALSTY 
BIŲ SĄJUNGĄ.

2. Nutraukti visokius santy
kius su komunistų Rusija ir jos 
visais satelitais.

3. Demokratinėms valstybėms 
teikti ekonominę paramą atsi- 
Statymui ir militarinę pagalbą 
apsigynimui.

4. Mesti išsilaisvinimo šūkį pa
vergtom tautom ir atėjus laikui

joms padėti ne Raudonojo Kry
žiaus pakietėliais, kaip Vengri
joj, bet viskuo.

5. Visiems koegzistentams įsi
sąmoninti ir atsikratyti iliuzijų, 
kad komunistai nori taikos, kad 
komunistai nepuls laisvų demo
kratinių kraštų ir būti visuomet 
stipriai pasiruošus apsigynimo 
karui.

Tokiai Jungtinių Tautų Sąjun
gai ar organizacijai ir tuo keliu 
einant, mūsų manymu, galima 
būtų laimėti taiką, o jei reikėtų 
ir karą.

Kanados Lietuvių Socialde
mokratų Centro Komitetas.

DĖMESIO MOTORISTAMS!

^ RAMBLER automobilius 
kurie yrą vieni iš praktiškiausių ir taupiausių šių dienų auto
mašinų. Taip pat mūsų modernioje auto remonto dirbtuvėje at
liekami prityrusių mechanikų visi MAŠINŲ REMONTO DAR
BAI, dažymas, ištaisymas. Turime baterijų, padangų ir kt. auto 
reikmenų. Lietuviams duodama nuolaida.

MOUNT ROYAL MOTORS
3 AŪKLAND RD. - TEL. BE. 3 3521 (

(Islington, važiuojant ii miesto Dundas St. W., pirma gatvė kairėn už KipplingJ. 
Sav. V. ir J. DUNDŽIAI.

TURO ALYVA - ANGLYS
Paskambinkite mums dėl:
KURO ALYVOS " MĖLYNŲ ANGLIŲ
ALYVOS "BURNERIŲ" APŠILDYMO KROSNIŲ
24 valandų alyvos krosnių aptarnavimo* savo klijentam*.

- omsroGERS
2221 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO. HUdson 1-2221 

Patikimo* fiMymo patarnavimo* per 90 metų.

Vaistai Lietuvon!
Polyde. o. onykite mui- vclh,;.

WftLTMAN’S Patikima Vaistinė
H47 DUNOAS SL W.. kampo* L«eriiyii|i No,-nut)

tflfrONAS LE. 6-2139 
■ : ' . ' ..... .■■■■;.. .■■■■■■.

ST. REGIS 
Specialūs kalėdiniai pietūs 
kontinentalinėie anlinkoie

ST. REGIS HOTEL 
(europiečių vedamam) 

Jums ir visai šeimai $3.50 asme
niui, Vz kainos vaikams. Pietūs 
teikiami nuo 12 vai. iki 9 vai. v. 
Hans Kaufman Trio muzikai 
groiant

Sutikite Naujus 
Metus

ST. REGIS KOTELY 
*7 50 -asmeniui. Šokiai nuo 8 v.v. 
iki uždarymo. Pilni pietūs. įvai
renybės, staigmenos, pasirody

mai.
Dėl rezervaciiu skambinkite 

WA. 1-4135.
Tain nat ir sueigoms, banketams, 
vestuvėms, privačioms vaišėms. 
Atvykusioms iš kitur puikiausia

ST. REGIS HOTEL.
392 SHERBOURNE nrie Carlton

BATŲ KAINOS: 
$14.95 - 15.95 - 16.45.

DVI KRAUTUVĖS:

126 YONGE, prie Adelaide 

258 YONGE, prie Trinity

L. J. Applegath’s
Atidaryta vakarais iki Kalėdų.

PAGAMINTI PAGAL UŽSAKYMĄ

PASKUTINĖS MADOS

kostiumai
Gryna vilna $55.00. 

2 kostiumai už $100,00

BOND CLOTHES
271 YONGE ST.

LIETUVIAI!

PASINAUDOKITE TŲ

PATARNAVIMAIS,

KURIE SKELBIASI

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUOSE”

_ Kruščiovas savo mažintos, kitaip esą negalima 
gimtajame Kalinovka kaime pa- sumažinti maisto produktų kai- 
reiškė, kad kolchozams už Žemės nu krautuvėse.
ūkio produktus kainos būsią su-

Maskva ■

Kalėdų šventėms

143X

s Jūs galite būti tikras, 
kad jūsų šeima ir svečiai bus patenkinti 

šiuo mėgiamu gėrimu
—visuomet puikaus skonio. (

Torkit 'Coke' or 'Coco-Colo'—-obu fobriko ženklo! reiškia Coco-Colo b-vės gaminius



'-įS—

HAMILTON, Ont
VISI! VISI Į NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ

tore, šv. Kalėdų ir Naujųjų Mė- 
, tų proga siunčia sveikinimus vi
siems Hamiltono ir visos Kana- 

;dos lietuviams.

Dundurn St. N.
Dalyvaus Kalėdų Senelis.

Programą atliks m< yklos mo-

Š.m. gruodžio 31 d. Hamiltone, Royal Connaught Kotelio 
Normandy Hali, Hamiltono Bendruomenės Valdyba ruošia

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR
1959 NTUJŲ METŲ PROGA

nuoširdžiai sveikina visus mielus klijentus

Visuotinis susirinkimas
• Gruodžio 21 d. 5 vaL p.p. HL 
'Namuose, KLB Hamiltono apyL 
-v-ba šaukia apylinkės visuotinį 
narių susirinkimą. Kažkodėl šie 
susirinkimai pasidarė nepopu
liarūs, nors turėtų juk būti prie
šingai. Esame pasidavę kažko
kiai klaidingai nuomonei: “Et, 
apsieis ir be manęs, tegu eina 
kas nors kitas, tik jau ne aš, nes 
neturiu laiko” ir pan.

Ar ši nuomonė tokia jau tei
singa ir gera, tegu pagalvos 
kiekvienas ir pamatys kokį atsa
kymą gaus, šie susirinkimai ne
šaukiami kas mėnesį ar dažniau, 

■o tik metuose kartą, tai kodėl ne 
atsiranda nei noro nei reikalo į 
jį ateiti, ypač, kad jame esamo
ji valdyba duodą savo veiklos 
ataskaitą, reikia išrinkti naujus 
.valdomuosius asmenis ir, išsiaiš
kinus pereitų metų veiklą, pa-j 
teikti pageidavimus ar net ir di- 
retyvas naujai valdybai duoti. 
Valdybos darbas dažnai yra ir 
kritikuojamas ir priekaištų su
silaukia, aišku, tai nėra bloga, 
itin kuomet kritika sveika ir 
priekaištai vietoje, bet viena ne 
labai gerai, kuomet valdybai 
neperdaugiausia talkinama. Tad 
grįždamas prie įvykstančio susi
rinkimo klausimo, manyčiau, 
k.ad vienas talkininkavimų val
dybai būdų yra gausūs visuoti
niai susirinkimai, lygiai, kaip 
gausus balsuotojų dalyvavimas 
renkant naujus organus, nes vie
nas ar antras atvejis priduoda 
valdybai daugiau pasitikėjimo. 
Tad suraskime šiam KLB Ha
miltono apyl. visuotiniam susi
rinkimui laiko ir gausiai jame 
dalyvaukime. Teko girdėti, kad 
po susirinkimo bus parodytas 
veltui įdomus filmas. J. S.

Kalėdų Senelio vaikučiams 
skirtas dovanėles padeda sutvar
kyti patys vaikų tėvai, jas iš 
anksto pristatydami mokyklos 
vedėjui 18 Barton St. W., tėvų 
k-to pirm. V. Sakavičiui — 43 
Charlton St. E., ar mokytojams.

pusvalandžiu anksčiau.
Maloniai kviečiame visus vai

kučius ir jų tėvelius bei svečius 
eglutės parengime kuo skaitlin
giausiai dalyvauti.

Tėvų Komitetas.

NAUJŲJŲ METU SUTIKIMĄ ATLANTIS EXPORT-IMPORT LTD
DIREKCIJA

Vietų rezervavimui kreiptis į p. J. Stonkų 
102 Ontario Ave., tel. JA. 8-5090. 
Staliukai bus laikomi iki 10 vai.

Nesivėlinkime užsitikrinti sau vietas!
Hamiltono Bendruomenės Valdyba.

749-501 BATHURST ST., TORONTO. TEL. LE. 2-1163 • 4

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA,

Šv. Kalėdų eglutė
Hamiltono Lietuvių vysk. M. 

Valančiaus vardo mokyklos mo
kiniams (ir jos dar nelankan
tiems nuo 3 metų amž.) šv. Ka-

Tikrai nebus apsivilta
Keik teko nugirsti apyl. v-ba 

visu atsidėjimu ruošiasi Naujų 
Metų baliui. Ir nenuostabu, juk 
tai vienintelis balius, kurį v-ba 
ruošia. Kaip hamiltoniečių, 
taip ir artimesnių bei tolimes
nių apylinkių lietuvių susido
mėjimas baliumi yra didelis. 
Atrodo, kad svečių gali būti re
kordinis skaičius. Daug įkas 
jau išanksto užsisakė staliukus. 
Kitaip ir būti negali, juk kuo
ne tradicija virto N. Metus su
laukti visiems kartu, lietuviš
koje aplinkumoje. Balius įvyks 
Royal Connaught Hotel; Nor
mandie salėje. Yra išnuomotos 
abi kartu esančios salės. Sve
čius linksmins paties Benni 
Ferri vadovaujamas geriausio 
sąstato orkestras. Bus turtin
gas laimės šulinys ir gausus bu
fetas. Staliukus dar galima už
sisakyti pas J. Stonkų, 102 On
tario Ave., Hamilton, tel. JA. 
8-5090. Įėjimas vienam asme
niui $3. Baliaus pradžia 8 vai. 
vak. ir tęsisi iki 2 vai. Rezer
vuoti staliukai bus laikomi iki 
10 vai., svečius prašoma nesivė- 
linti) J. S.

P. Vaitiekui Kazlauskui pasi
traukus iš TF Hamiltono skyr. 
valdybos reiškiame nuoširdžią' 
padėką už pasišventimą ir dar
bą, atliktą nuo pat TF įsistęigi- 
mo Hamiltone, Lietuvos laisvini
mo reikalams lėšų telkime.

Linkime geriausios sėkmės ir 
tikimės tolimesnio bendradar
biavimo.

V-bos pirmininkas ir nariai.
Didysis kaukių balius, rengia

mas Tautos Fondo At-bes Kana
doje Hamiltono skyriaus valdy
bos, įvyks 1959 m. vasario 7 d., 
šeštadienį, j 
Hill Crest

Mono mylimo) žmonoi Pronutei mirus Lietuvoje, suloukiou nuošir
džios užuojautos y didelės moralinės paramos iš daugelio artimųjų ir pa
žįstamų. j . ' ■

Nuoširdžiausia mano padėka: Klebonui Kun. Dr. J. Tadarauskūi ir 
Kun. Br. Jurkšui už atlaikytas šv. Mišias ir moralinį pastiprinimą, sesutei 
Onutei ir brol. Kazimierui ir Broniui už užuojautą ir suraminimą. ,

Poreiškusiems nuoširdžias užuojautas spaudoje: LB Kanados Krašto 
Valdybai, LB Kultūros Fondo Valdybai, Hamiltono Lietuvių Vysk. M. 
Valančiaus vardo mokyklos mokytojams ir kapelionui, Hamiltono Lietuvių 
"Aušros Vartų" parapijos Klebonui Kun. Dr. J. Tadarauskui ir Komitetui, 
KLB Hamiltono Ap-kės Valdybai, Hamiltono Liet. Kred. Dr-jos "Talko" 
V-bai, Kred. K-tui ir Rev. K-jai, Hamiltono Liet, mokyklos Tėvų K-tui; 
TF-do Hamiltono skyr. V-bos nariams; Hamiltono Ateitininkų kuopai; Kat 
Moterų Dr-jos Hamilt. skyriui; p.p. Grigaičiams ir Matulionioms; p.'p. A. 
J. Rįnkūnams ir A. B. Sapijoniams; p.p. Z. Pr. Sakalams; p.p. A. T. Ži
liams; p.p. V. J. Krolikouskams; p.p. G. P. Breichmanoms;. p.p. E. V. 
Sokevičiams; p-ėms M. Pusdešrytei ir N. Ryckytei; p. K. Baronui; p.p. O. 
J. Stdnkams ir Kesiūnienei; p.p. M. A. Jazbučiams.

Taipgi nuoširdžiai dėkoju visiems dalyvavusiems pamaldose ir as
meniškai poreiškusiems užuojautas, kurių čia visų nebegaliu išvardinti.

Prašau visų priimti mono nuoširdžią viešą padėką.

azioje ir puošnioje 
Restaurant salėje 

(Wenthworth ir Concession St. 
kampas, ant kalno). Prie salės— 
didelis mašinoms statyti sklypas. 

Laiko nedaug, o jis greit bė
ga. Todėl jau dabar pats laikas 
pradėti ruoštis ir tvarkyti savus 
reikalus taip, kad minėtą dieną 
visi būtume laisvi nuo kitų dar
bų ir pareigų ir galėtume kau
kių baliuje kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. Kartu bus ir Užgavė
nių balius ir paskutiniai šokiai 
prieš gavėnią.

Svarbiausiai kviečiame kau
kes jau dabar pradėti rūosti ir 
skaitlingu būriu dalyvauti. Kau
kės bus premijuojamos. Vertin
goms bus skiriamos 3 piniginės 
ir 3 daiktinės premijos. Visos 
premijos bus stambios. Visoms 
kaukėms įėjimas nemokamas, iš
skyrus tik kaukes užsidėjuslėms, 
kurie įėjimo mokesti turės mo
kėti.

Veiks savas bufetas, todėl kai
nos bus neaugštos ir apsirūpini
mas nereikalingas.

Ruošiama didelė loterija, ku
riai fantų prašome iš visų mie
lųjų hamitloniečių. Atsilankiu
siems neatsisakykite vieną kitą 
paaukoti ar paskambinti v-bos 
pirmininkui — JA. 9-8593.

Maloniai kviečiame kaukes ir 
svečius gausiai atsilankyti.

TF Hamiltono sk. v-ba.

buvusią v-bą ir toliau pasilikti, 
padidindamas ją iki 11 narių: 
Z. Laugalys, St. Bakšys, G. 
BreicĮųnanienė, Rupinskas, V. 
Navickas, Ig. Varnas, Pr. Sa
kalas, Ad. Tumaitis, P. Breich- 

Kaušpėdas ir K. Mik 
šys. f' Kontrolės' k-ją išrinkti: 
A. Paukštys, V. Subatnikaitė ir

man;

Anksčiau įsteigti 4 Hamilto
ne skautams remti būreliai pa
darė žymią pažangą narių skai
čiumi. Galvojama jų organi
zuoti daugiau.

Sausio 10 d. parapijos salėje 
ruošiama vakarienė ir šokiai, į 
-kuriuos pakvietimai po $2 pla
tinami iš anksto. Jų reikia iš
platinti iki sausio 1 d. 200. Vi
sus tautiečius prašome jų įsi
gyti pas platintojus iš anksto. 
Vakarienės pradžia 7 v. v., o

nuo 9 v.y. prasidės šokiai Veiks 
bufetas ir loterija. Skautai at
liks mažą programėlę.

Susirinkime gautos dvi stam
bios aukos skautų veikimui 
paremti. Po $5 aukojo Emilija 
Stosienė ir Astas Juozas. Tun- 
tininkas J. Trečiokas visų skau 
tų vardu prašė perduoti šiems 
tautiečiams nuoširdų skautišką 
ačiū!

Galima nujausti, kad ener
ginga D-jos y-bos veikla užtik
rins skautams didesnę finansi
nę paramą, o skautų vadai ir 
patys skautai, matydami, jog 
juos efektingai remia vyresnie
ji, padidins savo gretas visu 
lietuviškuoju jaunimu. Dabar 
tik vieno betrūksta — tai nuo
širdžios visų lietuvių pagalbos 
įvairiuose v-bos darbuose.

Sk. St

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲJŲ 1959 METŲ proga svei
kiname visus mieluosius Hamiltono ir jo apylinkių lie
tuvius ir linkime daug laimės, sveikatos ir geriausios 
sėkmės ir tolimesnio bendradarbiavimo su mumis Tėvy-
nės išlaisvinimui.

TF-DO HAMILTONO SKYR. VALDYBA.

sveikina ir linki ištvermės ir pasisekimo jų darbuose,.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje

LINKSMŲ KALĖDŲ

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Dr. JOHN REKAI 
Pr. PAUL REKĄI

TORONTO

SUDBURY Ont.
Streiko reikalai

siasi jau trys mėnesiai. Kompa
nija, kuri sumažindama darbo 
valandas darbininkams numušė 
apie $70 per mėnesį, atsisako pa
tenkinti minimalius darbininkų 
reikalavimus. Ji, vietoje norma.- 
liai atlyginus darbininkams, di
džiulius pinigus metą kovai 
prieš juos. Jos naudai Sudbury 
kalba radijo ir televizijos stotys, 
rašo vietiniai ir net kitų did
miesčių laikraščiai. Katalikų 
■vyskupas kompanijai pasakė 
tiesos žodį, kad ji mineralų ir 
darbininkų neyertintų lygiai, 
bet kaikurie dvasiškiai* net per 
pamokslus pasisako turtingos 
kompanijos, o ne darbininkų 
naudai. Vienos anglų parapijos 
parapijietis, INCO darbininkas, 
kuris bažnyčioje girdėjo kuni
gą kalbant kompanijos naudai,

pasakė: “Aš paklausiau savo ku
nigo, ką reiškia evangelijos žo
džiai — turtuoliams sunkiau bus 
įeiti į dangaus karalystę — jei 
jis stoja turtuolių pusėje, ką tu
ri daryti vargšai darbininkai? 
Jis atsakė tik į antrą klausimo 
dalį—vargšams skelbiama evan
gelija. Jei darbininkai pralaimė-

duoklę bažnyčiai sumažinčiau”.
Kaikas iš kompanijos šalinin

kų aiškina, kad unijoje yra rau
donų asmenų. Šiandien visur 
matomos tik raudonos dulkės, 
bet nematoma raudonų medžių. 
Kai prieš trejus metus Kanados 
valstybės sekretorius po ilgo vi
zito grįo iš Maskvos ir pasakė, 
kad nereikia kreipti dėmesio į 
Pabaltijo valstybes, o reikia pa
laikyti gerus santykius su Mas
kva, dėl to niekas nesijaudino, 
nes tai “mažas” dalykas. Kai Ka-

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

SAKAS PARCEL SERVICE

Ukrainska Knyha

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA 
sveikiname visus mūsų klijentus,

Skautams Remti D-jos susi
rinkime, gruodžio 10 d. dalyva
vo 20 hamiltoniečių lietuvių. 
Jį atidarė ir pravedė Z. Lauga
lys, sekretoriavo P. Breichma- 
nas. Iš skautų vadų pranešimų 
išaiškėjo, kad mūsų jaunimas 
šią o-ją mėgsta, tik visa bėda, 
kad trūksta vadovų ir lėšų. At
rodo, kad šios kliūtys bus nu
galėtos, nes Rėmėjų D-ja su
aktyvino savo veikimą, o skau
tų vadovybė Kalėdų atostogų 
metu organizuoja jaunesnių 
vadų paruošimui kursus.

Priėjus prie D-jos v-bos ir 
kontrolės komisijos rinkimų, 
susirinkimas vienbalsiai prašė

Ignui Navickui mirus,' susilaukėme nuo- 
širdžios užuojautos iš savo prietelių ir 
pažįstamų, už ką esame lobai ir labai 
dėkingi.

Nuoširdžiai dėkojame mūsų mielam 
parapijos klebonui kun. dr. Tadaraus- 
kui už ypatingų atjautimo mūsų nelai
mėje pirmose jos valandose, už velionio 
Igno lankymą koplyčioje, gedulingų pa
maldų atlaikymą ir palydėjma į kapines.

Nuoširdžiai dėkojame kun. Jurkšui už 
talkininkavimą gedulingose pamaldose.

Esame labai dėkingi abiems lietuviams 
gydytojams — dr. Valaitienei ir dr. I_e- 
vinskui — už suteikimą med. pagalbos 
ir mūsų užjautimą bei suraminimą.

Nuoširdžiai dėkojame visiems užpra
šiusiems šv. Mišias, prisiuntusiems gė-

lių bei vainikų, nešusiems karstą, lankiu
siems velionį kofįjy^ioje, .dalyvavusiems 
gedulingose pamaldose ir'pblydėjusiems 
velionį į’ kapus.' ‘

Taipogi nuoširdžiai dėkojame pareiš- 
kusiems mums užuojautą • laiškais ir 
spaudoje.

Žmona, seserys ir broliai.

Padėka
Mano mielam broliui A. A. Ignui Na

vickui mirus, šios nelaimės metu man 
daugiausia padėjusioms įvairiuose reika
luose p.p. Giedraičių ir Sakalų šeimoms 
nuoširdžiausiai dėkoju.

Taipogi dėkoju už pareiškimą man 
užuojautos spaudoje: Hamiltono Lietu
vių Namų Valdybai, Skautams Remti Ko
mitetui, p.p. Sopioms ir p. Brazui.

V. Navickas.

sveikiname
visus savo gerb. bičiulius ir pažįstamus

ALGIS ir IRENA ROPĖ
Rope Construction Co. Ltd

4 Twyford Rd. 
Toronto

ANTANUI KOJELIUI netikėtai mirus.
nuliūdusiems — žmonai Onai ir sūnui Arvydui užuojautą 
reiškiame

E. B. Bačiūnai.

Visiems mūsų klijentams ir draugams linkime
LNKSMŲ KALĖDŲ ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

nados vyriausybė rengiasi pri
pažinti raudonąją Kiniją, taip 
pat “mažas” dalykas. Bet “dide
lis” dalykas, jei kur darbininkų 
unijoje pastebimas raudonas 
žmogus, ųors jis dirba darbinin
kų naudai. Juk komunizmo au
gimui pasidarbuoja ne tie parau
dę žmonės, bet turtingos ir žiau
rios kompanijos, kurios darbi
ninko neskaito žmogumi.

Jei INCO prezidentui už pasė
dėjimą prabangiame kabinete 
mokama po $250 per valandą, tai 
blogose darbo sąlygose dirbda
mas eilinis tos kompanijos dar
bininkas dar negali gauti nei $2 
per valandą. Jei dabartinį savai
tės atlyginimą padalyti į 400 va
landų, tai į valandą išeitų $1.50. 
Darbininko šeima turi gyventi 
savaitėje 7, o ne 4 dienas.

Vienas INCO darbininkas sa
ko: “Karo metu fronte liejau 
kraują, gindamas INCO turtus, 
o dabar turiu kovoti su INCO 
dėl žmoniškesnių darbo ir atly
ginimo sąlygų”. Ar toks darbi
ninkas eis kovoti prieš pasauli
nę pabaisą — 
kančiame kare?

Jei darbininkai pralaimėtų 
prieš kompaniją,. to pralaimėji
mo pasekmes ant savo sąžinės 
turėtų pasiimti visi kompanijos 
šalininkai, nežiūrint ar jie toje 
kompanijoje dirba ar ne.

Maineris Nr. 2.

DELHI - TILLSON BURG, Ont
KLB Delhi skyriaus valdyba 

gruodžio 21 d. šaukia visuotinį 
l etuvių susirinkimą.

Susirinkimas įvyks tuojau po 
lietuvių pamaldų vengrų kata
likų bažnyčios rūsyje, Court
land. Jeigu susirinkimui bus 
gauta Courtland miestelyje sa
lė, tai per pamaldas gerb. kun. 
K. Riekus praneš bažnyčioje.

Labai prašome visus-lietuvius 
gyvenančius Delhi-Tillsonburg, 
Simcoe ir kitose netolimose apy
linkėse gausiai dalyvauti.

KLB Delhi apyl. valdyba.
Kariuomenės šventės minėji

mas - koncertas KLB Delhi 
apylinkės valdybos rūpesčiu bu
vo surengtas lapkričio 22 d.

Esant gražiam orui svečių su
silaukta gausiai.

Prelegentas iš Rodney apylin
kės V. Ignaitis trumpame, bet 
gražiame žodyje apžvelgė ka
riuomenės reikalingumą ir ben
drai kariuomenę kaip organiza
ciją, kaip tautos auklėjamąjį

Po trumpos pertraukos į sce
ną išėjo solistė J. Liustikaitė, 
lydima muz. kun. B. Jurkšo. So
listės pasirodymas buvo sutik
tas gausiomis katutėmis. Solistė 
savo gražiu balsu ir tinkamai

Taupykime ir skolinkimės 
kooperatiniame bankelyje "TALKA

AugJH procentai už indėliui. Sumažinti procentai už paskola*.

dainomis visusparinktomis 
klausytojus tikrai sužavėjo. 
Klausytojai audringomis katu
tėmis savo susižavėjimą reikš
dami reikalavo dainas pakarto
ti ... Jeigu solistė J. Liustikaitė 
būtų publikos pageidavimus pil
džiusi, tai programa nebūtų ir 
iki 12 vai. nakties pasibaigusi.

Sol. J. Lįųstikaitės koncertas 
dar ilgai gražiausiais prisimini
mais aidės šioje “tabokininkų” 
apylinkėje.

KLB Delhi apyl. valdyba nuo
širdžiai dėkoja V. Ignaičiui, J. 
Liustikaitei ir kun. B. Jurkšui 
už taip puikiai atliktą progra
mą ir labai prašo atleisti už pa
sitaikiusius 'nesklandumus.

Apyl valdyba.

Nuoširdžiai dėkoju tiems, kurie mane 
sergančio lankė Tillsonburgo ligoninėje: 
Tillsonburgo' lietuvių ūkininkų klubo p. 
pirmininkui už aplankymų ir gėles įteik
tas klubo vardu, pp. Mikėnams, pp. 
Skuodžiams, pp. Lapenoms, pp. Stan
kums, p. Gamelienei ir broliui su bro
liene.

Savo geraširdžiams lietuviams dar 
kortų tariu didelį očiū.

Eleonora Jurėnas.

Tokio — ! , „ .
notą, kurioje kursto pašalinti 
amerikiečių įgulas. Tai esą daug 
vadėtų Japonijai.

Otava — Kviečių prekybos su
tarčiai sudaryti tarptautinės de
rybos vyks sausio mėnesį. Jose 
dalyvaus 6 eksportuojančios ir 
42 kviečius importuojančios 
valstybės.

RUTH FROCKS
Moteriškų suknelių, kostiumų, paltų 

ir kitokių rūbų krautuvė

1637 Queen St. W. (prie Roncesvales)

Telefonas LE. 3-3556 Toronto, Ontario

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

visiems klijentams, bičiuliams ir pažįstamiems

RONCESVALLES - GALLEY
maisto krautuvė

125 RONCESVALLES AVE
Sav. J. ir V. MOTIEKONIAI

DŽIUGIOS KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖS IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

K. ARDAVIČIUS
Vyr. ir mot.* drabužių siuvėjas

2102 DUNDAS ST. W
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Mann & Martel ™
U99 Bloor St W. Telef. 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 
{mokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

College - Margueratta 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, vieta garažui, 2 modemiš
kos virtuvės, nauja ši’dymo sistema. 
Arti susisiekimo.

Bloor - Lansdowae 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
pusiau atskiras namas su 3 modemiš-

į^AngRjg. Geri morįičiai. 
| . -’Sefeiic dirbtuVį ‘
$5.000 (mokėti, gamina įvatrius me
talinius daiktus; žaislus, įrankius ir 
kt. Dviejų ougštų pastatas ir viso ma
šinerija su įrengimais. Prašoma kai
na $20.000. Vieno skola balansui.

St. Clair - Oakwood 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių per du 

•ougštus, gražaus mūro namas su dvi- • 
gubų garažu, vandeniu alyva apšildo- 

fmas, 2 moderniškos virtuvės. Dalis 
baidų įeina į pirkimo kainą.

Eglinton - Avenue Rd. 
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 

-gražaus mūro namas su garažu, van-
* deniu alyva šildomas, viena skola ba
lansui. Kvadratinis, pianas.

Jane - Annette 
$12.000 pilna kaina, 5 kambarių 

i mūrinis namas, alyva apšildomas, 
< modemiška virtuvė, gražus kiemas, 
; garažas.
’’ Parkdale
■ $13.500 pilna kaina. 8 kamb. per 
dū augstus, mūrinis namas, pusiau 
atskiras, alyva šildomas, dideli kam- * 
bariai, didelis kiemas, reikalingas re
monto.

Indian Rd. - Bloor 
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ras mūrinis namas su 2 garažais, 
vandeniu alyva apšildomas, 3 moder
niškos virtuvės. .

Quebec • Bloor 
$8.000 įmokėti, 11 kambarių atski- 
rosras mūrinis namas su 2 garažais, 
3 modemiškos virtuvės, 2 vonios. 
Geros pajamos.

St. Clair - Oakwood
Tripleksas, 1 metų senumo, viso 

14 kambarių, vandeniu alyva šildo
mas. Geros pajamos. Butas savinin
kui už mėnesio laiko.

• * Eglinton - Keele
$12.000 įmokėti, 6 butų, 3 metų se
numo apartmentinis namas su 2 ga
ražais.. Pilno i išnuomotos/geros pa- 

. jamtJs, arti susisiekimo ir krautuvių. 
Pilna kaina $56.000.

B. SAKALAS
,-SAKALAUSKAS ;

Darbo telef. LE. 4-8481
Namų tel. LE. 8-1410

Roncesvolles - Indian Rd.
5 butų - Pajamos $328 mėnesiui 

$10.000 įmokėti, mūrinis, 16 kamba
rių, atskiros, garažas, lobai didelis 
kiemas, 5 virtuvės, 4 vonios, vande
niu alyva šildomas. Dideli, gražūs 
kambariai. Puikus investavimas ir ge

tras gyvenimas sau..
Swansea

$2.900 įmokėti, 5 kambariai, gara
žas, privatus įvažiavimas, alyva ap
šildomas. Kaina tik $10.900.

Annette - Runnymede 
$1.000 įmokėti, 6 kambariai, maši
nai pastatyti vieta, alyva šildomos, 
geros kiemas. Kaina $12.900.

Dover court Rd. - Queen 
$1.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, vieta gbražui, 2 moderniškos 
virtuvės, naujai atremontuotas, nau
ja apšildymo sistema. Kaina $13.500.

Bloor Indian Rd.
$2.500 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 moderniškos virtuvės, alyva 
šildomas, 1 atvira skola 10 metų. 
Kaina $14.500.

Bloor - Havelock 
$5.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, 2 virtuvės, garažas, geram sto
vyje, arti parko ir Bloor. Savininkas 
išvažiuoja į Ameriką. Kaina $16.900.

Bloor - Indian Rd.
$4.000 įmokėti, mūrinis, 10 kamba
rių, 3 virtuvės, 3 vonios, įvažiavi
mas. Pajamų namas. Kaina $17.500.

Annette - Roncesvalles 
$2.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 virtuvės, garažas, šoninis įva
žiavimas, naujas tinkas bei dekoravi
mas, geri morgičiai.

High Park Ave. - Glenlake 
$4.000 įmokėti, mūrtins, 8 kamba
riai, 1 atvira skola 10 metu. Kaina 
$17.900.

Swansea
$5.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, atskiras,. 1 atvira skola 10 me
tų, tuoj pat galima užimti.

Parkdale
$3.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 11 
kambarių, 3 virtuvės, 2 vonios, pri
vatus įvažiavimas, 2 garažai. Paja
mų namas. Nauja šildymo krosnis.

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE. į

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

P.S. Jeigu kartais nerastuinėte šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Joseph A. PETERS Ltd.
Narys Toronto Real Estate Board.

11S2 ST. CLAIR AVE. WEST
College - Bloor

$2.000 įmokėti, 9 didelių kambarių, 
atskiras namas, 2 virtuvės, alyvos šil
dymas, garažas.

Dovercourt - College
$4.000 įmokėti, 11 labai didelių k.,

■ atskiras namas. 2 vonios, 2 virtuvės, 
vandens alyvos Šildymas. Privatus 
įvažiavimas. Labai arti susisiekimo ir

.. apsioirkimo.
St. Clair - Bathurst

$5.000 įmokėti, 8 kambariai dvie
juose augštuose. 2 vonios, 2 virtuvės. 
Vandens ir alyvos šildymas, priva
tus įvažiavimas, 2 garažai. Vienas 
morgičius 10-čiai metų.

TELEFONAS LE. 2-3321
St. Clair - Oakwood

° $6.000 įmokėti, 10 gražių kamba
rių per 2 augstus. 2 vonios, 2 virtu
vės, 2 garažai. Vandens alyvos šil
dymas. 1 atviras mrjičius.

St. Clair - Oakwood
$6.000 įmokėti, 1 1 kambarių, atski
ros namas, labai arti St. Clair, 2 vir
tuvės, 2 vonios, vandens ir alyvos šil
dymas. Garažas.

St. Clair - Oakwood
$5.000 įmokėti, labai gražus 7 kam
barių atskiras namas. Vandens ir aly
vos šildymas. Vienos atviros morgi- 
čius 10 metų.

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

Įstaigos tek 
LE. 2-3321

Namų tel 
RO. 2-5543

i

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų datai, sienoms 
popietis, jvairios failės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%.

Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931.
Sav. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prie Annette).

I. MAWRODIN Realtor w
Greitas ir sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
A. MIČIŪNAS

Ken WILES Ltd.
2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TEL. RO. 6-9241

VISIEMS, KURIE PASINAUDOJO ŠIOS FIRMOS 
IR MANO PATARNAVIMAIS LINKIU TIKRAI 
LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR KUPINŲ LAI

MĖS NAUJŲ METŲ.

S» JOKŪBAITIS 
įstaigos telef. RO. 6-9241. Namų telef. LE. 4-0773

527 Bloor St. W. Telef. LE. 2-4404 :
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas.

dalyvavo Tauro ir Vyčio vyrai; 
Tauro, Kovo ir Vyčio jauniau 
Vyčiai nugalėję Taurą vyrų gru
pėje laimėjo M. Mačiuko _vien
kartinę dovaną. Jaunių grupėje 
nugalėtojais tapo montrealiečiai, 
nugalėję Kovo ir Vyčio jaunius. 
Jiems atiteko “Nepriklausomos 
Lietuvos” pirmoji lietuvių perei
namoji taurė. Nuo to laiko pir
menybės yra kasmetinis įvykis, 
organizuojamas plačiau ir nu
statyta tvarka.

Ar nepravartu būtų žvilgterė
ti į šių metų dalyvius. Be abejo, 
vyrų.grupės favoritais tektų lai
kyti Aušrą. Tačiau, jei kartais

• 899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381 * ' K
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik S 

kreipkitės ir gausite pilnas informacijas. ..K 
Tvarkome visus morgičių reikalus. )ltebo

:hk •>■ >.

SPORTAS
nugalėjo West End YMCA,36:32.' 
Žaidė: R. Burduliš 14, A. Lau
rinavičius, G. Beresnevičius, S. 
Masionis, A. Žaliauskas 6, V. Ja
nulevičius 14 ir R. Vyskupaitis 2.

Šeštadienį po Kalėdų, gruo
džio 27 d., 6 v.v. muzikos studi- į jiems pritrūktų savo ilgųjų rams

ŠAL FASK-to ir REV. KOM. 
RINKIMAI

Centrinė Rinkiminė Komisija 
tvirtina ir skelbia šiuos FASK-to 
kandidatų sąrašus:

a. Niujorko apylinkės:
L Birutis, Algirdas, 30 m.,
2. Brazauskas, Kazys, 49 m.,
3. Kepenis, Jaroslavas, 38 m.,
4. Ruzgas, Algirdas, 33 m.,
5. Staknys, Edvardas, 39 m.,
6. Vakselis, Aleksandras, 42 m.
7. Vilpišauskas, Juozas, 52 m.
b. Toronto apylinkės:
1. Baranauskaitė - Pacevičie-
nė, Sofija, 33 m.,
2. Berneckas, Pranas, 36 m.,
3. Krasauskas, Sigitas, 36 m.,

. 4. Lukošius, Kostas, 44 m.,
5. Rožaitis, Povilas, 27 m.,
6. Stepaitis, Herbertas, 43 m.,
7. Supronas, Antanas, 38 m.
Oficiali kandidatų paskelbimo 

data — 1958 m. gruodžio 18 d.
Skundai dėl kurių nors kandi

datų netinkamumo turi būti pa
duoti CRK-jai iki 1958 m. gruo
džio 31 d. imtinai.

Balsavimo lapus su specialiais 
vokais ir instrukcijomis CRK-ja 
išsiuntinės rinkėjams sausio 3-7 
dienomis.

Balsavimo terminas yra sausio 
12 d., 12 vai. p.m.

Balsai bus skaičiuojami sau
sio 18 d.

Rinkėjai per klaidą negavę 
balsavimo lapų kreipiasi betar-' 
piškai į CRK-ją. . .

Kadangi balsavimas' vykdo
mas jau 1959 m., tai automatiš
kai balsavimo teisę gauna visi 
ŠALFA ir SS-gos nariai gimę 
1942 m. Iki š.m. gruodžio 31 d. 
jie privalo būti įtraukti j teisėtų 
balsuotojų sąrašus.

C. Rink. Kom. adresas: Mr. K. 
Stanaitis, 95 Delaware Ave., Ha
milton, Ont., Canada.

AUŠROS ŽINIOS
Sveikiname šauniąsias krepši

ninkes “Aušra Junior” iki šiol 
einančias be pralaimėjimo ir 
CYO žaibo turnyre išsikovoju
sias garbę atstovauti CYO Onta
rio pirmenybėse. Ontario pirme
nybės prasidės vasario mėnesį. 
Linkime sėkmės!

B-C lygoje Aušra pralaimėjo 
prieš Tridents 71:59. Žaidė: A. 
Buntinas 10, J- Laurinavičius 10, 
D. Venckūs 5, K. Grigaitis 4. A. 
šiurna 1, R. Gudas 2, A. Jan
kauskas 14, R. Strimaitis 3, R. 
Rigby 8. Draugiškose rungtynė
se Aušra nugalėjo “Home Serv
ice” 53:50. Žaidė: J. Laurinavi
čius 22, D. Venckus 7, K. Gri
gaitis 6, R. Gudas 8, V. Butke
vičius 4, E. Visockis 8.

CYO mergaičių lygoje Aušra 
Jr. nugalėjo St. Thomas 34:29. j 
Žaidė: G. Uogintaitė 16, D. Si- i PIRMENYBIŲ BELAUKIANT 
monaitytė 2, A. Sapijonytė 1, A.' 
Gataveckaitė 8, A. Grigaitė, B. 
Menvilaitė 6, D. Stephanie 1; 
Aušra Sr. pralaimėjo prieš Vy
tis Sr. 30:19 ir St. Cecillias Sr. 
44:21. Draugiškose rungtynėse 
Aušra Juvl. nugalėjo Vytis Juvl.

joje metinė Aušros arbatėlė. 
Programoje: valdybos narių pra 
nešimai, filmai iš Aušros veiklos, 
vaišės ir šokiai. Visi nariai, na
rių tėveliai ir rėmėjai prašomi 
dalyvaut. T. P.

- VYČIO ŽINIOS
Krepšinio pirmenybėse. V y tis 

I- permainingoj Kovoj pralaimė
jo St. Christopher, B-C lygos ja
ponams, 48:43. Žaidė: Preikšai- 
tis 12, Duliūnas 9, Bersėnas, Ig
natavičius 11, Kulys 11, Batškė- 
tis. Vytis II, nors pirmą puslai- 
kį ir vedė, pralaimėjo Kingsway 
51:32. Žaidė: Baliūnas 2,;Budrec- 
kas 8, Gineitis 10, Jonaitis 7, V. 
Kasperavičius 4, A. Kasperavi
čius 1. Tačiau atsigriebė nugalė
damas Lakeshore 27:25. Žaidė: 
Baliūnas 3, Paskųs 7, Balnis 4, 
Stuopis, Budreckas 1, Kaspera
vičius 12. Vytis I paskutines šių 
metų pirmenybių rungtynes žai
džia gruodžio 19 d. Draugiškose 
rungtynėse Vyčio jaunutės už
praeitą sekmadienį Prisikėlimo 
p. salėje pralaimėjo aušrietėms 
26:17. Žaidė: Pacevičiūtė 4, Kin- 
čiūtė 1, Renkauskaitė 2, Kilotai- 
tytė 2, Lorencaitė 8, Brynaitė. 
Kad ir be savo geriausios gynė
jos Lorencaitės, CYO pirmeny
bėse jaunutės įveikė St. Anselms 
22:17. Žaidė: Renkauskaitė 6, 
Kinčiūtė 22, I. Kilotaitytė, Pace
vičiūtė 4, Bryanitė, L. Kilotai
tytė 10. Moterys CYO pirmeny
bėse Įveikė Aušrą 30:19. Rung
tynės praėjo labai draugiškoj 
nuotaikoj: aušrietė Įsimetė sau 
krepšį ir vytietė mėgino tą pat 
padaryti. Žaidė: Kriaučiūnaitė 5, 
O. Žėkaitė 12, Rutkauskaitė 1, 
E. Žėkaitė, Barauskaitė, Urbo
naitė 2, Kasperavičiūtė 8, Vėly- 
vytė, Biskevičienė. Iki naujų 
metų CYO rungtynių daugiau 
nebus. Jei viskas gerai pavyks 
jaunutės ŠĮ sekmadienį Prisikė
limo salėje mėgins atsigriebti 
prieš aušrietes.

Stalo teniso pirmenybėse Vy
tis I Įveikusi Sokol komandą, 
kurioje žaidžia Marenko, 11:10 
ir toliau pirmauja. Vytis II tu
rėdama 2 laimėjimus ir 1 pralai
mėjimą, laikosi pirmaujančių 
gretose H-je divizijoje. Invita
tion turnyre Toronte vienintelis 
klubo atstovas J. Nešukaitis, la- į 
bai gražiai pasįrodė A ir B gru-' 
pėse pasiekdamas pusfinalius ir

:čių — Buntino ir Vaičiulio, tai 
meisterystę sunku būtų pakar
toti. Nežiūrint to, Aušros jau
nieji krepšininkai sudaro rimtą 
vienetą ir to gali užtekti dar 
metams pasilaikyti KKF taurę. 
Vyčio dešimtmečio žaidynėse 
puikiai pasirodę montrealiečiai 
bus rimtas varžovs dėl pirmos 
vietos. Nereikia užmiršti ir Vy
čio veteranu, kurie šiek tiek at- 
jauninę komandą, rimtai • šioms 
pirmenybėms ’ ruošiasi. Roches- 
terio Sakalo veterano Grybaus
ko vadovaujami jaunieji krepši
ninkai mums dar mažai žinomi, 
bet ir jie atrodo daro greitą pa
žangą ir gali iškrėsti nemątytų 
pokštų. • - <

Dar sunkiau yra parinkti mo
terų grupės nugalėtoją. Grei
čiausiai matysime Kovo, Aušros 
ar Vyčio krepšininkes nusine- 
šant dr. J. Yčo taurę. Didelę pa
žangą padarė kovietės, tad nenu
stebkime, jei jos nuskins pirmą
ją pergalę Hamiltonui. Anksčiau 
buvusios pirmosios komandos 
krepšininkės montrealietės pas
kutiniu laiku šiek tiek smuko, 
tačiau reikia manyti, kad vėl at
sigavo ir bus rimtos varžovės.

Pirmenybių tikslas yra ne vien’ 
tik leist mūsų krepšininkams iš
siaiškinti pirmąsias vietas, bet 
ir palaikyti bendravimą jaunimo 
tarpe. Tad mes torontiečiai, bū
dami antrą kartą pirmenybių 
rengėjais, padarykim šias pir
menybes - subuvimą atminti
nais, kad ir pralaimėtojams ne
tektų nusiminti. A. S. j

KOVO žinios j
— Klubo valdyba šv. Kalėdų 

ir N. Metų proga sveikina visus 
sportininkus, linkėdama daug 
sportinės sėkmės, sportuojan
čiam Hamiltono jaunimui 1959 
m;-Susėdę prie Kūčių stalo, min
timis susijunkime su pavergtos 
Lietuvos sportininkais.

— Stalo teniso turnyras vyrų 
ir moterų grupėse bus praves
tas tarp Kalėdų ir N. Metų. Re
gistraciją vykdo A. Grajauskas. 
Tikslus laikas bus praneštas at
skirai.

— Klubo valdybos posėdyje 
nutarta kiekvieną registruotą 

l klube sportininką, nusižengusi 
Į sportinei drausmei, arba lietuvio 
: sportininko vardo žeminimu

Širdingiausi linkėjimai
visiems draugams 

bei klientams 
Šv. Kalėdų ir 

Naujųjų Metų proga.

P. KERBERIS
TEL. DARBO LE. 2-4404 - - - NAMŲ LE. 5-1584

Real Estate and Business Broker A
1077 Bloor W. prie Dufferin St. LE. 4-8459

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 
ir SKOLINAME IMOKĖJIMUI PINIGUS.

Runnymede - Annette 

$2.500 įmokėti, gerų plytų, atskiras, 
alyva šildomas, garažas, be morgičių, 
Prašo $13.900.

Queen - Greenwood

$1.000 įmokėti, 7 komb., 3 butai, 2 
virt., alyva šildomas, naujai išdažy
tas, rūsyje galima įrengti butą, prie
šaky pastatyti krautuvę, didelis kie
mas, 1 mprgičius. Kaina $13.000.

Westminster - Roncesvalles

$8.000 įmokėti, 10 kamb., 3 virtuv. 
.kryžminis planas, gerų plytų, atski 
ras, vandeniu alyva šildomas, garo 
žas, geros namas.'

pese pasieKaamas pubun<wu u bausti diskvalifikacija. Diskva- 
šra nugalėdamas kelis pirmaeilius lifikacijos dydis nustatonias klu- 
:29. /n^ail° žadėjus. . • bo valdybos ir trenerio tos šakos

Ateinančių metų sausio 3-4 d. 
Toronte LSK Vytis ruošia ket
virtąsias Kanados lietuvių vy
rų ir moterų krepšinio pirmeny
bes. Pirmenybėse dalyvaus ke
liasdešimt krepšininkų ir krep- 

_ . . šininkių iš Montrealio, Hamil-
32:17. Žaidė: A. Sapijonytė 2, A. tono, Rochesterio ir Toronto. 
Gataveckaitė 24, J. Gataveckai- Rungtynės vyks Prisikėlimo p. 
tė, A. Grigaitė 6, E. Juozaitytė, salele, šeštadieni bus žaidžiami 
T. Supronaitė, M. Dunderaitė ir priešfinaliniai susitikimai, o sek- 
I. Večkeraitė. madienį finaliniai. Tiksli pirme-

Church lygoje Aušra Juvl. hu- nybių tvarka ir laikas bus pra- 
galėjo North Lea 95:15. Žaidė: nešti vėliau. . ;r. / ,

Pirmenybėse bus varžomasi 
vyrų grupėje dėl Kanados Kul
tūros Fondo taurės, kurią du 
kartus yra laimėjusi Aušra ir 
vieną kartą Vytis. Moterų gru
pės pereinamąją dr. J. Yčo .tau
rę yra laimėjusios du kartu 
Montrealio Tauro krepšininkės 
ir vieną kartą aušrietės. y "

Pirmosios, pirmenybių pavyz
džiu KS apygardos suorganizuo
tos, neoficialios varžybos įvyko 
1954 m. Montrealy.' Varžybose

R. Burduliš 35, J. Kanapka 12, 
O. Kaizeris 5, S. Masionis 15, V. 
Janulevičius 25; Aušra Midget 
nugalėjo St. Nicholas 47:31. Žai
dė: K. Batura, A. Žaliauskas 8, 
V. Janulevičius 30, R. Vyskupai- 
tis 6, K. Augustinavičius 2, J.- 
Bukšaitis; Aušra Bantam nuga
lėjo Eglinton 20:9. Žaidė: G. 
Skrinskas 10, R. Grigas 2, V. Ru- 
seckas "4, A. Šlekys 2, E. Rama
nauskas, H. Steponaitis 2. Drau
giškose rungtynėse Aušra Juvl.

madienĮ finaliniai. Tiksli pirme-

EXTRA Realty Limited
LE. 4-9211
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College - Gladstone, 
$5.000 Įmokėti, 1 1 kamb., vandeniu 
alyva šildomas, 2 garažai, gera pre
kybos vieta, geros pajamos. Kaina 
.$19-000. •< ,

Forma 35 mylios nuo Toronto 
$8.000 įmokėti, 100 akrų geros že
mės, geri trobesiai, sodas ir upė. Pra
šo $24.000. ' /_/

Kabinos • Restoranas - Salė 
$10.000 ar mažiau įmokėti, 8 kabi
nos, modernus restoranas su 150 vie
tų ir salė, baras. 1 1 atskirų kamb. 
nakvynėms, 4 kamb. butas, apie 10 
akrų sklypas, 300 pėdų prie Simcoe 
ežero, skubiai parduodama dėl ligos. 
Prašoma kaina $55.000.

B. Sergantis,
S. Janušauskas,
J. Beržinskas,

S. Dargis,
A. Baliukonis,
S. Jucevičius.

sportininko, kurią jis kultivuoja. |
— Vyrų ir moterų krepšinio. 

komandos dalyvaus Kanados' 
Sporto Apygardos krepšinio pir
menybėse Toronte sausio 3-4 d.d.

— J. Giedraitis ir A. Stanevi
čius kaip geriausi Katedros gim 
nazijos futbolininkai, dalyvavo 
Hamiltono futbolininkų pagerbi
me, kurį surengė Žydų Bendruo
menės Centras Hamiltone. Iškil
mingi pietūs sutraukė per 500 
atstovų iš įvairių Hamiltono 
klubų, gimnazijų ir įsiaip šios 
sporto šakos veikėjų.

— Mūsų visuomenė kviečiama 
lankyti krepšinio komandų pir
menybes. Artimiausios rungty
nės moterų grupėje įvyksta sau
sio 6 d. Dalewood mokyklos sa
lėje 8.30 vai. žaidžiama prieš 
Bell- Co. Sekančios rungtynės 
sausio 13 
(Sanfbrd 
Nasco Co. Vyrai žadžia šia tvar
ka: sausio 8 d. 7 vai, v. Westdale 
salėje prieš McNeil ir sausio 15 
d. žaidžiama su St. Andrews 
8.45 vai. Zion salėje.

— ŠA žaidynėse Detroite Ko- i 
vo sportininkai nedalyvaus.

— Moterų lygos krepšinio 
rungtynės prieš Steel Co. ko
mandą pralaimėtos 21:23 (15:16) 
Lietuvaitės prieš pereitų metų 
meisterį sužaidė labai gerai. Žai
dė ir taškų pelnė: Petrušaitytė, 
Miniotaitė 4, Stanaitytė, Pruns- 
kytė 10. Bakaitytė 4, Meškaus-- 
kaitė, Garbušaitė, Virbickaitė 3.

d. Commercial School 
Ave.) 8.30 Vai. prieš

Čikagos sp. klubas Neris 
gruodžio 25 d., Kalėdų I-mą die
ną, specialiai išpuoštoje Lietu
vių Auditorijos didžiojoje salė
je, 3137 So. Halsted St, rengia 
nuotaikingą kalėdinį linksma- 
vakarĮ. Pradžia 7 v.v. Šokiams 
gros. muz. V. Jančio vadovau
damas L. Auditorijos orkesttras. 
Tai© pat veiks jgėrimų baras, 
bufetas, loterija ir kt.

Tikėdami lietuviškosios visuo
menės palankumu, maloniai 
kviečiame visus atsilankyti į šį

A. Bliudžius P. Budreika J. Kaškelis
LE. 5-4229 WA. 1-7672 RO. 9-9488

F. Jonynas V. Morkis
EM. 4-9641 BE. 3-8162

LIETUVOS SPORTO NUOTRUPOS
Kūno Kultūros ir Sporto Ko- j mas neprkl. Lietuvos rinktinės 

žaidėjas S. Paberžis, komentuo
damas šį pasiūlymą vilniškiame 
“Sporte”, sako, kad pasiūlymas 
yra vertas pritarimo, nes per 
antrus - trečius metus padidėtų 
mūsų futbolo elitas. Reikia pa-

miteto krepšinio sekcijos prezi
diumo paskutiniame posėdyje 
buvo nagrinėti du klausimai: 
kaip pravesti Lietuvos krepšinio 
pirmenybes ir kokie klubai tu
rės astovauti pavergtos Lietuvos 
krepšini Sov. Sąjungos pirme
nybėse. Lietuvos pirmenybes nu 
tarta pravesti rudens - pavasario 
rate, žaidžiant du kartus. Pirme
nybėse leista dalyvauti ketu
rioms Kauno komandoms ir- po 
vieną iš Vilniaus, Klaipėdos, Pa
nevėžio, Telšių ir Marijampolės. 
Paskiri miestai išaiškina savo 
atstovus. Sov. Sąjungos pirme
nybėse dalyvaus kolektyvų, o ne 
draugijų atstovai. Jais parinkta: 
vyrų grupėje Kūno Kultūros In
stituto komanda ir moterų gru
pėje — Kauno Politechnikos In
stituto krepšininkės. Supranta
ma, tas padaryta neatsitiktinai, 
nes KKI komanda turi septynis 
Lietuvos rinktinės krepšininkus, 
o KPI net aštuonias rinktines 
žaidėjas. Latviai ir estai jau se
niai šią sistemą vykdo pirmeny
bėse. Be abejo, prie šio žingsnio 
paskatino silpnas Kauno Žalgi
rio vyrų .ir moterų krepšinio ko
mandų pasirodymas pereitų me
tų SS pirmenybėse.

Augštoje SS futbolo lygoje 
žaidžia tik keturių “sąjunginių” 
respublikų komnados, o pačias 
pirmenybes mato septyni Sov. i 
Sąjungos miestai. Neseniai Gu-! 
dijos futbolo sekciia pasiūlė, kad 
į augštąją lygą būtų įtraukti vi
sų SS respublikų atstovai, tuo 
pačiu pakeliant bendrą futbolo 
lygį ir susidomėjimą plačių 
sluogsnių šia sporto šaka. Žino-

reto įdomumo parengimą W pa
buvoti su mūsų žaliuoju jauni
mu. Už atsilankymu iš anksto 
tariame nuoširdų ačiū.

LSK Neris.

žymėti, kad 1948 m. Vilniaus 
Spartakas augštoje futbolo lygo
je dalyvavo, tačiau iš jos vėliau 
iškrito. Šiandieną Lietuvos fut
bolininkai turi Sov. Sąjungos B 
rinktinėje du atstovus: vilnietį 
saugą A. Kulikauską ir vartinin
ką L. Dūdą.

Pavergtos Lietuvos sportinis- 
gyvenimas dar gyvena B. Zala- 
gaitytės pasaulio rekordu. Tal
pinamos nuotraukos, duodama 
daugiau smulkmenų apie pačią 
sportininkę, jos gyvenimą ir t.t. 
Mums, išeiviams, dar viena 
smulkmena yra labai Įdomi: pa
ti ietis buvo nutekinta B. Zala- 
gaitytės - Kalėdienės vyro Vy
tauto ir trenerio L. Puskunigio 
iš... Lietuvos berželio. Atrodo, 
kad lietuvaitė šį Įrankį naudoja 
tik svarbesnėse rungtynėse, nes 
metant ietį ir jai Įsismeigiant Į 
žemę, yra pavojų lūžti. Šiaip, pa
prastose rungtynėse, naudoja
mas rusiškas medis. Be . abejo, 
savas įrankis Birutei yra visuo
met malonesnis.

* **

Kauno Žalgirio stalo teftiso 
komanda gastrolėse Lenkijoje 
labai. silpnai pasirodė Lodzėje, 
pralaimėjo lenkams 8:2. Labai, 
silpnai žaidė SS, meisteris R.’Pas* 
kevičius ir kiti žaidėjai. Už šį 
pralaimėjimą lietuviai atsigrie
bė Poznanėje Įveikdami miesto 
rinktinę taip pat 8:2. ‘Lietuviai 
•žaidė šio sąstato: H Paškevičius, 
Zablockis, Čepaitis, Baltakis. 
Kauniečiai susitiks^taip pat jr 
su Varšuvos rinktine. ’ ’ •

K. Baronas. į
ft
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j Susirinkus svečiams, į kalbą 
panoro įsimaišyti ir mažasis Vy
tukas. Jis staigiai paklausė tėvo:

— Tė*e, ar bijai vilko?
■- — Ne.

O meškos?
‘ —Ne.-
> — O liutor?

Tai ttr bijai tik mamos?...

■ SeAūtė pttmatė vaiką rūkant 
ir perspėjo:
’Ar gražu gęram vaikui rū- 
kyti’r .
.,.'4- O ar. gražu gerai moteriai 
užkabinėti gatvėj vyrus 
$>vė vaikas.' ", ’
Š '/• Šve&fri nugalvota

r Daktare,' — guodžiasi se
nukas, kės galėtų būti, kad 
kairią ą koją suriktai bevaldau?

Amžius, — huiriykė, dak
taras. . 'V ' J
* Senukas nusikvatojo ir tarė: 

i— Ką bendro čia turi amžius? 
Ąr.tŽi, ir dešinioji koją nėjau- 
£esnė, o ji višišĮcąL neskauda. ?

OB. KUCHEREPOS KALBA | 
I Toronto High Park atstovas 
federaliniame parlamente Dr. J. 
Kucherepa buvo vienas iš Ka- 

inados atstovų Š. Atlanto Sąj. 
►hTriTT* d, pailamentarų konferencijoj Pa* 
rit.i ftrwsi ryžiUje, kur dalyvavo mokslinki 

techninių klausimų debatuos « du agerrtųs pasiuntę p.t,n-|se |apkričio417 d. ir ^utiniuose 
aatuose lapkričio 20 d.

Dr. Kucherepa savo kalbose I 
nurodė, kad laisvasis pasaulis

Ieškodama nau, 
džntfeautuvo fab:
1 _

toeS.pirfeo 25 *
t . * l>r* Kiinhorano conn

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja 

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

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

Dr, E. Zubrienė
Dairtq gydytoja

1577 BLOOR ST. WEST 
(prie Dundas).

Telefonas LE. 2-4108
Priėmimo valandos:

nuo 9-12 ir 3-8 vai. v.
Šeštadieniais pagal susitarimą
11 ,, — —l ■ lt !■■■ ■» ',1. ,!■!

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

koje. .
centas . gavo dvi prieštaraujan-

Viena^iš agentų-telegrafavo: turi palaikyti santykius su mili
uto neįmanoma hieko padary- Jonais Pav^gtųjų, nes mes savo 
ti, nes batu čia niekas nenešiį.^e turime dar pranašesnių 
ja! » dalykų kaip atomine energija ar

Antrasis telegrafavo: “Siųski- technika bei mokslas. Tai mūsų 
te čia visas atsargas, pardavimo, demokratines institucijos, kurios 

(remiasi šimtmetine pažanga ir 
paveldėtais laisvės idealais, ku
riais žavisi kiekvienas žmogus, 
o ir technikos pažanga laisvojo 
pasaul.o taip pat yra imponuo
janti.

Antrojoje savo kalboje- Dr. J. 
Kucherepa nurodė, kad laisvasis 
pasaulis turėtų kreipti dėmesio 
re tik į tai, kaip pasirieti šimpa- . 
tijų atsilikusių tautų Afrikoje ir 
Azijoje, bet taip pat ir dar dau-

galimybės neribotos, nes batų 
čia dar niekas neturi!”

Logika
DU anglai ateina į geležinke

lių stotį; Vienas iš jų sako:
— Žiūrėk, štai keturi laikro

džiai’ir kiekvienas kitaip rodo...
t-vjei t^isi rodytų tą pačią va- 

landąųūžtektų ir vieno... — at
sake kiėk pagalvojęs draugas.

M pirma pradėjo... . - - - - - ,
— :Ar,n«atiduotum tamsta sa-1 žiau tų, kurios dabar yra komu- 

vo to ‘ kam nors į kaimą? blokan įterptos, nuo kurių 
stebi nepatenkintas kaimy- į galutinai ir »♦--

— Kai tik mano žmona va- ivy^ių. raida. Milijonai uz 
kar prądėto dainuoti, jis prade- geležinės uždangos nėra ištikimi 
jo staugti, žmona turėjo ftu- režimui. Jie ir sudarą pagrindą 
.-„„^-.2. ' z viltims, kad kada nors bus pa-.

, _______ __________ _ t t ________ — Labai gaila, bet aš negaliu i siekta susipratimo tarp abiejų’
pakeisti Berlyno statusą ir ,pūbtiką,.nor§ Rusiją su tuo kraš- ’nieko padaryti. Juk jūsų žmona : pasaulių, kuriuos ištikrųjų te- 

išboginti iš to mi^to Vakariečių:’ benįro neturėjo._ Ir Va- pirritoji praėjo ••... f’k *
įgulas, grindė savo ultitoatyvinf Wea ’ ūr pmijdnas .oficiahai - -
žikalairimą ik tuo, Kiekvienas norėtų gyventi
mo sutartis ir kiti alijantų susi-;’ tūrėjo 11§a’
f Arimai, iai, nebeaaMoia. iie esaW1**8 WW. tU^ nas-

. at-

nas.
priklausysianti atei-| 
raida. Milijonai už*

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
namuose)

Darbo valados susitarus 
telefonu

Tel WA. 3-2003

X> jpn
Pf įtaiko akinius visiems akių d0ųK > 

ištiria akių nervus, kuri# db> 
ndi sukelto galvos skaudėjimą Ir nar 
vingumą. Kolba slavų kalba nl
470 College St- W. Toron to 

Tekt WA. 1<3924

česnakas - sveika Berlynas ir Karalūitičiiis
Česnokas yra' natūralus antiseptinis vais
tas, kuris padeda išlaikyti nuo nešvaru
mų kraujo tekėjimų. Adorns Garlic 
Pearlės yra mažos, be kva jo ir skonio 
kapsulės, turinčios grynas česnako sul
tis. Šioje sukoncentruotoje formoje jūs 
gausite viską ko šis augalas gali jums 
duoti. Adams Garlic Peorles turi savyje 
Salicyfamide, kuris yra žinomas kaip pa
lengvinąs skausmą, malšinąs Artričio ir 
reumatizmo skausmus. Stenkis išlikti 
Stiprus ir sveikos. Daryk, ką tūkstančiai 
daro dar šiandien nusioirk iš vaistinės 
Adams Garlic Peades. Džiaugsies tai pa 
dares.

(E) Chruščiovas, rėikalauda-j ne į Lietuvos,“ bet į Rusijos res- 
mas

traukti. ’ ■'

Roftinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
PANTŲ gydytojas

Vakaroti ir ieftadianiah 
pagal susitarimą

1682 BLOOR W., TORONTO 4. 
(j rytus nuo Dufferin St.)

skiria tik 5 milijonai komparti
jos narių.

Kai esą kalbama apie Š. At- 
rifčiauš'srities pave- ilgai, bėt niekas uenori būti se- Są^ suma-

pasfcatina „ sąskaita p’avergtijjų tau“

Potsdamo sutartis ^kva,atsimeU neliktu .našesnis pa-
vakariečiu sulauzy'ti.

riuje) tačiau kalbami apie-Šiąu-i
i 6S • Kiekvienai moteriai.

M

Lietuvio advokato 
įstaiga

OKULISTĖS
fir. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
WIKTOK2A 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALT.ES AVE.

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

Darbo valandos: kasdien 10 v. 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
«1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
- Telefonas LE. 3-2904 -

Sav. D. KAUNAITĖ

r ti kuria Sovietai nuriedami* »«««««u • rueKvienai moteriai, sun r-
i Rusi os fed respublika.-klausimai, jų iš vyro daro kvailį, tenka kita, 1 KUSI. OS IOC. IcopUDIlKcĮ, UaVd ,- m f Jį Rusi os fed. respubliką,
" ino “Kaliningrado oblast^. Pots^’ ^1
damo sutarties dalyviai
.asarą pasižaaė o p^emti ^vie-,;Jj£#uęoš sienomis, tai’ • Mes paras pradedame skai 
\P «vfė^sWrriiaūčiaus srities č.uoti nuo pusiaunakčio, žydai
aiKOs derybų metu. Tokios dę^ na- nnn ^nlėlvdžio n induli nuo

rybos iki šiol dar ne !
jo. Iš vėlesnių pokario memua
rų ir politinių pasisakymų žino-į

; me, kad Vakariečiai tada manė/
’jog atskiriamas nuo Vokietijos?
Šiaurės Rytprūsių kraštas (Ka-
raliauč.aus - Tilžės - Gumbinės-r

, nebūtų sąskaita pavergtųjų tau- 
' tų ir kad tų karinių pajėgų veiks

• ■ =i- Į . __ _ .l'»V k  — 2* * • _ „ _

į lyginus su Sovietų karinėmis 
kuri ^pajėgomis.

PRAPLĖSTA VIKTORIJOS 
GAIL. SESERŲ TARNYBA 
(CSc) Spalio mėn. viduryje 

Kanados Viktorijos Ordeno Gai
lestingųjų Seserų tarnyba dar į 
pasistūmėjo vienu žingsniu. Tos ■ 
organizacijos Toronto- apygarda 1 
atidarė savo naujus skyrius To
ronto priemiesčiuose Etobicoke 
ir Scarboro. Tie rajonai jau ke
letas metų buvo aptarnaujami iš 
centro Tcron e, bet padidėję1 
kvietimai privertė įsteigti tose 
vietovėse atskirus skyrius. Į

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir pla
tūs EE-EEE. Periantiems siuntiniams 
į tėvynę duodame 15% nuolaidą.

- 1438 DUNDAS St. WEST,
prie Gladstone

problema, turi iš kvailio padaro vyrą. i 
e Q kaiKįatąlfauęfeiuš’ sritis Nė- • žmogus, gyvendamas 70 

linijai ’susiduria su prieš- metu, suvalgo 100 tonų maisto. 
ferin^is.IįėtuUos sienomis, tai ' p.etenzijas į tą sritį pus mų. srities

f r r"1 w • »-♦ •C”*- i. ..-i

ra^idpj" lilstušiiMįaūjaš' išjudinimas pa- nuo saulėlydžio, o indusai nuo 
n &ečia ir Lietuvos: klausimą. saulėtekio,
n rnAYTiiia*. <■ - ■

2: Stengiasi Lietuvą išskirti
'.Rytų- Vakarų- konferencijose, siūloma oro inspekcijos zona Ry- 

____ _ _ ____ , . Kuiios.. šiuo-metu vyksta Gene- tuose vos pasiektų Lietuvos sie- 
• Įsručio sritis) teks ne kam kiį voje, netiesidginiai yra liečiama ną, bet jau jos hebeapimtų. So- _ ,

ū Amerikos, vietai nenori leisti Lietuvos iš Viktorijos Gailestingųjų Sese-

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
/kampos Boy. i Richmond/

Room 901
Telefonas EM. 2-2585

W. A LĖNCKL BJL, L±uB.
Teisininkas

Advckatas Notaras

IftO AH^lMde St. W<

Room 107

j .dm, o Lietuvos respublikai (pigi; 
į amerikiečių užsienio .politikos 
ižndvo- Kennano sffąipsnį žur
nale “Foreign Affairs”). Bet 
Stalinas su Molotovu šaltom' 
rankom “patvarkė”, kad Kąrami 
liaučiaus kraštas buvo įjungtas

T

LiėtdvS. Vfeno e .
Anglijos ir Sovietų Sąjungos:oro kontroliuoti. Esamomis ži- i . __ _ _
delegatai tariasi atominių gink- šiomis, Vakarų valstybės į tą se£eiV organizacija, pasirinkusi

1 pagalbą atsilankant į namus. 
Bendradarbiaudamos su jūsų 
gydytojais ir klinikomis VON

delegatai tariasi atominių gink-

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

P^skolo 1 osm. iki $3.000. Poskolos, indėliaj ir gyvybė j>*>drout:o:

• DARBO VALANDOS:

\ Pirmadieniais ir Penktadieniais nuo T0-12 v. ryto ir 5.30-9 vol. yčk. 
Antradieniais— nuo 10-12 vai. ryto ir 7 .- 9/vol. vok.

\ Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryto.

* ■ Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St. W., Toronte, Ont.

< Telefonas LE. 2-8723
illlili >■■■ Wiaaa.a»w ai—niim n— ■■ ■■■■ ■ ■■■

Jos tikrai gerai traukia ir tyliai rieda.
PAMĖGINKITE NAUJAS 

DUNLOP tykiai riedančias 
padangas (snow tires).

Parduodamos urmo kainomis.

S. ir G. TIRE SERVICE
459 KONCESVALLES AVE., TORONTO 

Telefonas LE. 4-6502
Vulkonizacija, atnaujinimas gumų, rotų balansavi
mas Garantuotos darbas prityrusių ekspertų. Pasi
rinkimas įvairių rūš ų padangų pigiomis koinorhts.

■ ii . n—.ai a.Mi i <eiaąinMMuibuiĮiiąllriH Dia-aii.ie

W estern Texti les
Toronto. Tel. EM. .3-0984.766 MINDAS ST. WEST.

Turime didelį pasirinkimą medžiagų siuntiniams į tėvynę 
žemiausiomis kainomis.

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

AL. ČIŽIKAS
18 SKYLARK RD.. Toronto.

DĖMESIO!

mu ir principe jau tiek susitarė, 
kad pradėta formuluoti sutarties 
tekstus. Bet Vakariečiai tokį 
bandymų sustabdymą sieja su 
veiksminga kontrolės sistema. 

;£)ėl jos sunkiau susitarti, i

momis, 
Maskvos delegatų"siūlymą žiūri 
skeptiškai.

rų Ordenas yra įgudusių gail. 

' į savo tikslu teikti medicininę

seserys teikia pagalbą betkurio- 
r yeiMuuu -a rvuhuico Otava — Chūrchilly jau pra-j je ligoje. Ypač jos kreipia dėme-
(Srir^“sunk1aūV7uSartrCneš d«ta statyba didžiulės benzino sį į nėščias moteris ir gimdy- 
: Maskva nenoriai sutinka su bet atsargų stoties Kanados ir JAV ves. Pažymėtina kad VON se-, 
: kuriomis kbntrplėrtiis ' ypač jei aviacijai, aptarnaujančiai siau- serys teikia medicinos pagalbą! 

jos'vyktų Rytuose.- Tačiau isiti- i rę. Statyba kainuos anti 6 mil. k ekvienam reikalingam neat- 
įkirę, kad be kontrolės sistemos ’ dolerių. įžvelgiant į tautybę ir tikybą.

įkurdinimo Vakarai nesutiks su

de‘ Lenkijos klausimas aktualėja
■ Jie dešimties Rytų - Vakarų i Ryšy su grėsiančia Berlyno 

valstybių atstovų . konferencijai, j krize "iškyla ir Lenkijos klausi- 
ptosėdžiaujančiar toje pat Gene-įmžs Vakarų Vokietija Oderio-; 
voje tuo pačiu laiku, ir turinčiai: Neisės sienos nelaiko amžina ir 
uždavinį susitarti dėl priemonių nen<>ri jokių įsipareigojimų, ku- 
staigięfns puolimams išvengti, rj€ tą sieną pripažintų Vokieti- 
pasiūlė .savą .kontrolės sistemą, rytų siena. Kancleris Aden- 
Jų siūlymu Varšuvos pakto vals
tybėse reiktų įsteigti 28 kontro

lės punktus (geležinkelių maz- 
1 guose, uostuose ir. kitur), o Va- 

: įtaruose ir Artimuose Rytuose 
54 kontrolės punktus. Be to, 
Maskva Siūlo įsteigti oro inspek
ciją 800 km.’ ruože abipusiai, da
bartinės NATO ir Varšuvos pak
to pajėgų demarkacijos linijos. 
Imant tiesią oro liniją, Maskvos 

1 i. ........ ' i, ■'
Kas keliatės į kitą 

įt eevite' pigia kaina per
vežti tavo baldus, kreipkitės telefonu 

. >- ; LE. 3-1435 ■ 

y < < BR. STONČIUS 
ft*-* lįsiu

' —’■R .. ...... ................. . ... ..

Elektros - Efectroftic
f- . V - r. '.. 2 •. .y - _

> Technikas
AMT ANAS tEFGNIS

Visi elekfros {rengimai ii* pataisymai 
otfi^korhi ąrėTtai ir garantuotai.

Tel. LE. 3-1080
44 Gwynne Ava., Toronto

... ................................................................................................................ I I II Į

aue. is nesenai parlamentarinia- i 
me klube Bonnoje pareiškė, kad 
jokios derybos dėl taikos sutar
ties prie dabartinės padėties esą. 
neįmanomos. Prieš tai turįs būti 
įvykdytas Vokietijos sujungimas 
pravedant visuotinius balsavi
mus. Taikos sutartis taip pat 
esanti neįmanoma neišsprendus 
Vokietijos rytų sienos klausimo. 
• Toks pareiškimas sukėlė pasi
piktinimo audrą Lenkijoje. Pats 
Gomulka; kalbėdamas Katovicų 
kasyklų darbininkams (įdomu, 
kad komunistų lyderis kalbėjo 
kasyklų" darbininkų globėjos šv. 
Barboros šventės proga) smar
kiai puolė Vak. Vokietiją, kuri 
norinti Rytų Vok. praryti ir JA 
V-bes, kuri remianti Bonnos mi- 
litarizmą. Adenauerio politika 
vedanti į revanšo karą.

i Jau dėl puolimų Gomulkai 
laikantis Sov. Sąjungoje (lapkr. 
10 d.) JAV buvo reiškiama ne
pasitenkinimo, o dabar Valsty- 

;bė« Departamento spaudos rei
kalų referentas L.White spaudos 

(atstovams pareiškė, kad Valst.
1—A*

Departamentas jau lapkričio vi
dury pranešęs Varšuvai, kad ne
esąs pasiruošęs tęsti derybų dėl 
tolimesnės paramos teikimo. 
Kaip žinia, vasario mėn. tokios 
derybos buvo privedusios pri^! 
susitarimo ir JAV Lenkijai su
teikė paskolą $95.000.000.

Paskutinėmis žiniomis pagal
ba Lenkijai visdėlto nebūsianti 
atsakyta, nors gal kiek sumažin
ta. Toks esąs Valstybės Depar
tamento sprendimas. Tokios 
nuomonės laikąsis pasekretorius 
ūkiniams reikalams C. Douglas 
Dillon if pats Dulles.

Tuo tarpu Lenkijai numato
ma atidaryti $20.000.000 kreditą 
pirkti mašinoms ir kt. pramoni
niams įrengimams. Betgi gali
mas dalvkas, jog ši suma būsian
ti sumažinta iki 15 milijonų, nes 
numatoma paremti pagalbos 
šaukiančią Suomiją, kurią pra
dėjo spausti Sovietų Sąjunga ■ 
nebeduodama užsakymų.

Maskva — Vašingtono žinio
mis, pastaruoju metu Sovietų 
Sąjunga pasiuntusi Irakui daug 
ginklų.

PIGIAUSI

GEORGE BĖN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
Telefonai: LE. 4-S431 ir LE. 4-8432

- OILS LTD. 
Atstovas

H. ROž AITiS
Greitas kuro-alyvos pristatymas ir 

patarnavimas.
Telefonas LE. 3-4908.

PADAROMI 
minkšti baidai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas.
Tel. HO. 3-5493.

..... i >• . ..................... I ■ >1 ■■ ............................. « "■ ■*
VALAU FOTELIUS

ir įvairius kilimus,
taip oat išimu rašalo dėmės. Sutaisau
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1539 DUNDAS ST. W.

/prie Dufferin/ .

Visą rtHių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomotic - Hyd- 
romatic transrrtrsifos.

Sev. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130

h y . ii...............................

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 
• kainomis.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto

Telefonas EM 6-4182

Toronto

. \

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT

Advokatai — Notarai *
35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių)

Tėlet įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-9501. BE. 3-0978

A. UGDŽIUS, B.L.
VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, \ 

morgičiai.

95 Rončesvalies Avė., Toronto
Telef. LE. 6-5613

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tel EM. 4-2715

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ef 
lenkų k./c telefonuokite ar atvykite 
atmeniškai į

VEDYBŲ BIURĄ "WAWr 
859 COLLEGE ST., Toronto, Ont. 

Telefonas LE. 2-S461.
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. amž., farpininkdvirilaš 

voltui.
—e......... .. <r     I <■ ■■■■ Nriii■ » ——

Tel. RO. 6-1063

TAISAU 
RADIO ir 

TELEVIZIJOS x e 
APARATUS

LE. 1-1602

Darbas ir dalys garantuojamos raštu.

A. STANCIKAS

*1
*

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šaldymas it įvairios pompos.

999 College SL, Toronto. Telef. LE. 4-6129
ANT. JUOZAPAITIS

KVALIFIKUOTAS TECHNIKAS TAISO 

tetevizijtfs ir aparatus 
TAPE REKORDERIUS. Hi • Fi, PATEFONUS.

J. SfANlONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861.

siuntiniai
1 LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas — Vaistai

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

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co- Ltd.

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

Skyriai Hamiltone, St. Ca
tharines, Edmonton, Buffa- 
btffe

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto ir 
pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA

RONCESVALT.ES


14 PUSI*.

TCLCNTC. Cnt.

nulionis, J. Jaspelskis, J. TrumZ

“Lito” sekretorius. X*.
DLK Vytauto klubo nauja va£

"7
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zys Gudžiūnas, šėrų sekr. Ga&k 
munu u. dus pumicu lmuuu&u paras Alinauskas. Direktoriaii'x 
valgiai, gera loterija ir kiti ma- H. Adomonienė, K. Juška, P. JaX

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
Kalėdų švenčių pamaldų tvar

ka: 12 vai naktį Bernelių Mišios 
su pamokslu. Pirmąją Kalėdų 
dieną pamaldos: 9.30’ ir 11 vaL 
Antrą Kalėdų dieną, šv. Stepono 
šventėje, pamaldos: 9, 9.30 ir 11

proga pageidaujamos gėlės.
— Švenčių proga iki sausio 4 

d., sekmadienio, vaikučiams ka- 
tekizacijos pamokų nebus. Po N. 
Metų tikybos pamokos bus dės
tomos per dvi grupes.

— Naujųjų Metų sutikimo pa
rengimas parapijos salėje įvyks 
7.30 vaL vak. Parengimą rengia 
pąr. komitetas ir šv. Jono Kr. 
Pasalpinės D-jos valdyba. Įėji
mas asmeniui $4. Bilietai gauna
mi parapijos knygyne^ kleboni
joje ir pas D«jos valdybos pirm. 
A. Čirūną. Šiais metais nutarta 
į N. M. balių įsileisti ribotą skai 
čių — 200 dalyvių. Pobūvio šei
mininkės, kaip kiekvienais me
tais, rengia puikią svečiams va
karienę.' •• 

’ — Prieš šventes vykdomas 
par; klebonijos remontas, o taip 
pat par. salės. Už rūpestingą dar
bą dėkojame dažytojui Pr. Besa- 
spariui ir medžio darbą vykdan
tiems A. Kunįučiuį ir J. Rugiui.

— Jo Em. Toronto Kardinolas 
džiaugiasi šiais - metais parapi
jos sumokėtam skolom. Jo Em. 
Naujųjų Metų proga nubraukė 
$2.000 parapijos skolos kurijai 
kaip dovaną.

— Kalėdinių plotkučių galima 
gauti sekmadienį po pamaldų 
par. salėje, o prieš šventes pas
kutinę savaitę — klebonijoje. 
Kurijos parėdymu, antrąją Ka
lėdų dieną, penktadienį, galima 
valgyti mėsiškų valgių.

— Nuo šio sekmadienio suda
roma berniukų grupė, kurie bus 
paruošiami patarnauti Mišioms. 
Berniukai, kurie norėtų išmok
ti tarnauti sekmadieniais pamal-! 
doms, prašomi užsiregistruoti 
klebonijoje.

— Pakrikštytas Leonardas Jo
nas Beržinskas.

— Už a.a. Agnietę Didžbalie- 
nę, mirties metinėse, šeštadienį, 
gruodžio 27 d. 9 vai. ryta laiko
mos pamaldos.

Šiluvos Marijos paminėjimas
Praėjusį sekmadienį Toronto 

šv, ’ Mykolo katedroje buvo pa- 
minėta 350 metų sukaktis, nuo 
Marijos apsireiškimo Šiluvoje. 
Į minėjimą atsilankęs J. Em. To
ronto Kardinolas savo žodyje 
nušvietė • Marijos apsireiškimo 
prasmę H amžiaus pradzroje, pn Tėv v EimšeIiuii Mįc, už gra- 
7adventinio susikaupimo pra- 

nų sunkiose Bažnyčios ir tautos gedimą. Nors savaites begyje 
valandose^SSainio koncerto tbutume hnke^ gabesnio zmo- 
me^progrataą^pUdė vargonį W rdaiyvavimo, vis tik labai 

vaiS skaitlingu ėjimu Sakramentu 
virtuozas Zenonas Nomeika, is- : .- u • nncidžiauati '
pildydamas M. Dupre, C. Frank a g-- •V A it — Bihetai r Prisik. parapijojeir. J. ŠĮ Baeh-veikalus. Gada_tik, > n i«n
kad garsiąją Marcel Dupre “Kan 
čios Simfoniją” nebuvo įmano
ma pilnai išpildyti, nes katedros 
vargonai pasirodė esą netvar
kingi ir netinkami. Iš “Kančios 
Simfonijos” teišpildyta tik pir
moji dalis “Pasaulis laukia Išga
nytojo”. Solistė V. Žemelytė so
lo pagiedojo S. Gailevičiaus ir 
William kūrinių, o sol. V. Ve- 
rikaitis — A. Adam ir Mozart. 
Minėjime dalyvavo per 600 lie
tuvių. Minėjimą ruošė Kat. Fe
deracijos Toronto skyrius. Apie 
Šiluvos jubiliejų ilgas ir gražus 
straipsnis tilpo “The Canadian 
Register”, o apie religinį koncer
tą muzikinę gražią recenziją iš
spausdino “Globe and Mail”, 
ypač iškeldamas prof. Zenono 
Nomeikos pajėgumą. Jubiliejaus 
proga buvo gauta gražių paveiks 
liukų su Šiluvos paveikslu ir 
malda anglų kalboje. Šių pa
veiksliukų gerokai buyo išpla-

MALONU, SMAGU, GERA

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

NAUJŲJŲ 1959 METŲ SUTIKIMAS 
rengiamas Liet. Radkb Programos “Tėvynės Prisiminimai” 

Prince George viešbutyje \ 
(kampas King ir XorX) į...

Pradžia-8 Vai. vak. punktualiai,' d už
truks iki 1 valandos Nakties.

Meninė programa, geras orkestras, 
valgiai gausūs, graži salė, turtingas 
bufetas, pasitenkinimas garantuotas, 

f Rezervuoti vietas per Radio Progr. vedėją J. R. Simanavičių — 
r 132 Havelock St., tel. LE. 4-1274. Vienos vietos kaina $5.00. 
F “Tėvynės Prisiminimai”

MONTREAL, Cue. ”
<

Montrealio liet, šeštadieninių | nasis draudimas gal ojo iki 
mokyklų tėvų jungtinis komite-,$1.000 indėlių. Senuosius, žalios 
tas pasiskirstė pareigomis šitaip: ■ spalvos, draudimų pažymėjimus 
pirm. G. Alinauskas, vicep. J. prašome sunaikintu • 
Šeidys, kasin. B. Niedvaras. Ko- ____

: mitetas gruodžio 28 d. 4 vai. p.p. _ -----
;ruošia Aušros Vartų parapijos* L 
įšalėję Kalėdų eglutę Programą lšrlnkt.a gmodrio 7
I išpildys A V mokykla. ’ 'g™- Ju”as J’?“®''- vicetątnE
! Šv. Elzbietos draugija ruošia raštin. Pr šimelaitfe, iždin. Pe^ 

Į šaunią savo metinę vakarienę ras finansį X Ka*
“ sv, Kazimiero parapijos saleje zys Gudžiūnas, šėru sekr. Gas-5

■ sausio 24 d. Bus puikiai paruošti

lonumai. Tą dieną kitos organi- _ _____ ___
S zacijos prašomos parengimų Palaipinės d-jos finansų sėt

nerengti. ikret, Leonas Gudas. Rev. komJL
Banko “Litas” draudimo pažy- Mykolas Gudas, Juo?as LesevS , 

mėjimai aną savaitę išsiųsti vi- čius ir J. Bulota. ~ '
'stems nariams, kurių pavardės DĖMESIO! —
prasideda raidėmis G, H, I, J, K, įp duodame. Ville LaSalle. Ale? L, M, N. Jei kas jų negavo, pra- vule Labile, Ale-,
šomi skambinti “Lito” sekreto
riui P. Rudinskui, tel. HU, 1-2957 
arba kreiptis į “Litą” darbo va
landomis. -

Naujieji draudimai yra raus
vos spalvos. Pagal juos, mirties 
atve u nario įpėdiniams turima į 
“Lite” indėlių suma išmokama ! 
dvigubai iki $2.000 indėlių. Se-

Prisikėlimo parapijos žinios
-—Kaip kiekvienais metais, šv. 

Kalėdas Prisikėlimo parapijoje 
rengiamasi švęsti labai iškil
mingai. Bernelių Mišios bus lai
komos lygiai 12 vai naktį, kartu 
laik. bažnyčioje ir salėje; baž
nyčioje bus iškilmingos giedo
tos, o salėje — skaitytos. Bažny
čioje sustiprintas parapijos cho
ras giedos kalėdines giesmes, 
kurios garsiakalbiais bus per
duodamos į salę. Be to, choras 
giedos Kalėdų pirmą dieną su
mos metu — 11 vaL

Mišių tvarka Kalėdų dieną 
(bus tokia, kaip ir sekmadieniais: 
8, 9, 10 ir 11 vai. bažnyčioje, o
11:30 vai. — salėje. Į Naujoji Toronto apyl. valdyba

Išpažinčių per Bernelių Mi- pasiskirstė pareigomis: pirm, 
šias nebus klausoma, nes visi ku- į Juozas Senkus, vicepirm. kun. 
nigai bus užimti bažny tinėse į Petras Ažubalis, sekretorius
apeigose. Išpažinčių bus klauso-į Bronius Saplys, iždininkas inž. 
ma prieš Bernelių Mišias nuo | Petras Lelis, kultūros reikalų 
11 iki 11.50 vai, be to, Kūčių ry- į vadovas Liudas Tamošauskas, 

: šalpos vadovas Stasys Dabkus ir 
valdybos narys Aloyzas Kuolas. 
Naujasis apyl. bendruomenės 
oirmininkas neprikl. Lietuvoje 
darbavosi kaip žurnalistas, vo
kiečių okupacijos metu redaga
vo Lietuvos Archyvą, susikūrus 
laikinajai Lietuvos vyriausybei 
buvo informacijos ministeriu.

Nuoširdžiai dėkojame
KLB Delhi apylinkės valdyba 

prisiuntė “TŽ” $20 auką. Dr. Al. 
Valadka — 1081 Bloor St. W. — 
paaukojo “TŽ” $15. 

Delhi apylinkės valdybai ir 
dr. Al. Valadkai už paramą laik
raščiui nuoširdžiai dėkojame. 

“TŽ” leidėjai.
Dr. A. Bacevičius vietoje ka

lėdinių sveikinimų paaukojo 
$10 Vokietijoje vargstantiems 
lietuviams seneliams.

Toronto liet. Caritas
* Kalėdų ir Naujųjų Metų proga tomą visoj Kanadoj. Šią progra-
• lanko ligonius ir nepasiturin- mą Toronte suorganizavo J. R.

. ^T-,, .x. ičius tautiečius sušelpia. Šalpos ■ Simanavičius.
~ lr SuVaiįe’■ reikalams šį sekmadienį, gruo- ;

se kalėdojimo nebus. Jis bus ta’Jdžio 21 d., prie šv. Jono Kr. baž- i Kalėdinė šeštad. mokyklos 
Siamas nuo sausio o d., lankant1! nyčiOs Caritas nariai rinks au-; eglutė,
sias gatves: Have ock, Rusnolme į kas vietoje kalėdinių sveikini- į kuriai programą ruošia mokyk- 
Kd., Kusnoime rk. Cr., ttusnoi-; mų §ajpaį per Caritas aukojo: J.'los vedėjas Gustainis, numatyta 

Senkus $5, P. Ščepavičius $5, K. i gruodžio 28 d., 4 vai. p.p. Prisi- 
P. Ažubalis $10, dr. A. Valadka j kėlimo salėje. Mokestis vaikų 
$10, X.Y. $4. Caritas pradėjo su- dovanoms pirkti nustatytas $1 
širašinėjimą su Montrealio Liet, i vienam vaikui, $2 dviems vai- 
Teatru kviesdamas atvykti su i kams. Šeimos su daugiau, kaip 
“Milžino paunksme” Torontan. i dviem vaikais, temoka $2. Tė

vai, negalį, užmokėti už vaikų 
dovanas dėl vargo ar nedarbo, 
nuo šio mokesčio atleidžiami, gruoazio 1,£ turėjo agapę . zu- į komitetas prašo užrašyti

sirinkimą. Dalyvavo gražus bu- - n£delsiant į.
relis narių ir vresnių. Susirinki- komiteto nari. ar jo įgaliotinį, 
mą savo atsilankymu pagerbė: j
svečias Tėvas V. Rimšelis, savo i pamaj^u kaip ir praėjusiais -—------- ------- ----------------------
trumpoje kalboje iškėlęs moterų ‘ .
vaidmenį Bažnyčios gyvenime. raeLcUt,‘ išnuomojamas butas 3 arba 2 kambar
Atsisveikindamas Tėv. Rimšelis' LN bibIioteka Kalėdų antrąją Avė. Tel. RO. 9-5866. 
pasidžiaugė gražia sios parapijos į dien penktadienį, bus' uždary-l---------- ----- ——
skyriaus veikla paragindamas į !
nares ir toliau uoliai darbuotis, i ’ ;

Į susirinkimą atsilankiusi vieš- ■ Nedarbui sumažinti Toronto —— —-----——------ — į nas CR. 8-7651.
nia is Šveicarijos p. Thoma, cia;mįesto savivaldybė paruošė, o dėmesio’ Parduodomos iš formos be-! 
viešinti pas motiną, papasakojo ■ miesto taryba patvirtino žiemos foninės kiaulės 200 sva,. 
apie Šveicarijos lietuvių veiklą. Į jarbu planą. Numatoma darbo , skerdimui, prieinoma kaina. Peidžius, njnkas Pranas Dronseika.

___ ______________ ____  Jr„. Po/? buvo aptarti einamieji j 700 bedarbių , per 20 savaičių, i -------- ---  
skyrius prie mūsų bažnyčios Reikalai, iš kuriU svarbiausi šiuo Tam sudaryta sąmata $3.089.217. j-----------------------------------------

i— metu yra ligonių lankymas su TyĮiesto savivaldybė jau kreipėsi medžio drožiniai lietuviu liaudies
kalėdinėmis dovanėlėmis. j vyriausybes — į provincinę, "*

Socialinių reikalų sekcijos va- ^a{j padengtų 25% ir i federali- 
dovė p. Čeponienė kreipėsi į na- į 
res prašydama pranešti sekcijai jaYdu. 
apie joms žinomus sergančiuo
sius, kad neliktų nė vieno šven
čių proga neaplankyto ligonio. 
Taip pat prašė narių pagalbos 
ligonių lankymui.

Susirinkimas baigtas bendra 
malda. Dalyvė.

Kraujo donarus
Raudonasis Kryžius priiminės: 
gruodžio 22 d. — 67 College St. 
12-3.30 vai. ir. 5.30-8 vai. vak.; 
taip pat Blue Flame Room Con
sumers Gas Company, 15 Toron
to St., 9.30-12 v. ir 1.30-3.30 val. 
D.p.; Vacant Building—129 Ade
laide St. W., 9.30-12 ir 1.30-3.30 
val. p.p. 

Gruodžio 23 d.: ten pat ir tuo 
pat laiku, kaip gruodžio 22 d.

Adantis Export-Import
Ltd. B-vės gruodžio 6 d. nepa
prastas šėrininkų .susirinkimas 
susilaukė virš 90% turinčių bal
savimo teisę šėrininkų - akci
ninkų. Įstojus į b-vę " naujoms 
prekybinėms bei finansiškai stip 
rioms pajėgoms šėrininkais — 
Jurgiui Strazdui, “Talka” Con
struction Co. Ltd. pirmininkui, 
Liudui Reivydui, restorano ir li
kerio krautuvės savininkui Ro- 
.-hestery, Jonui Mažeikai, “Ide
al” Construction Co. pirminin
kui, išrinkta ir nauja valdyba iš 

.4 direktorių. Naujieji direktoriai 
(tos pačios dienos posėdyje pasi
skirstė pareigomis šitaip: K. Mo
tasis 
ka - 
das — sekretoruis - iždininkas, 
G. W. Carr — valdybos narys. 

Visuotinio susirinkimo ir nau
jos valdybos narių posėdžiai pra
ėjo nuoširdžiu sutarimu ir dide
liu pasiryžimu b-vės našiam 
darbui. Geriausios sėkmės lin
kėtina naujajai b-vės valdybai. 

Dalyvis.

tą per visas Mišias. Visi parapi
jiečiai raginami gausiai eiti šv. 
Komunijos. Šie susilaiko 3 va
landas nuo valgio bei kietų gė
rimų ir 1 vat nuo kitų gėrimų. 
Vandenį leidžiama gerti betka- 
da.

— Kūčių dieną sočiai prival- 
goma tik vieną kartą, bet ir tai 
ne mėsiškų valgių.

— Jei kolonijoje būtų tokių, 
kurie šiais metais neišsigalėtų 
pasirengti Kūčių ar būdami vie
niši neturėtų kur nueiti, prašo
me nesivaržant apie tai pranešti 
parapijos kunigams. Tie bus ap
dovanoti ar bus surastos šeimos, 
kur jie galimai jaukiau galės 
praleisti tą šventą vakarą.

— Antrą Kalėdų dieną, spe
cialiu šv. Tėvo • leidimu, nežiū
rint kad penktadienis, galima 
valgyti su mėsa.

— Kalėdinės plotkelės gauna
mos sekmadienį po Mišių bažny- į 
čios vestibiulyje arba savaitės i 
bėgyje — klebonijoje.

me Dr., Beaconsfield ir St. An.- 
nes. ■ . . C-"

— Parapijos choras, švenčių 
proga repeticijas nutraukia. Jos 
vėl prasidės po N. Metų.

— Kalėdų ir N. Metų laike nei 
Pirmos Komunijos, nei katechi- 
zacijos, nei religijos pamokų 
gimnazistams nebus. Šios visos 
pamokos prasidės sekmadienį po 
Trijų Karalių, sausio 11 dieną.

— Nuoširdžiai dėkojame Gerb.

rengiamą N. Metų sutikimą jau 
visi išpirkšti — ne tik salėje, bet 
ir kavinėje.

— Advento susikaupimo metu 
Kat. Moterų D-jos Prisik. par.

U'

KLK Mot. D-jos Prisikėlimo 
parapijos skyrius 

gruodžio 14 d. turėjo agapę - su-

rinko aukas Kalėdų proga su
šelpti Toronto lietuvius ligonis. 
Aukų dėžutės paliekamos prie 
bažnyčios durų iki Kalėdų į šven
tės. Raginame parapijiečius gra
žų mūsų ponių darbą paremti 
savo auka, nes tik jos dėka pra
džiugintas bus nevienas skaus
mų ištiktas.

Toronto LAS skyrius 
Lietuvių Namų mažojoje salėje 
rengia šeimyninį Naujų Metų! 
sutikimą. Nariai ir prijaučiantie-' 
ji norintieji dalyvauti prašomi 
kreiptis pas valdybos narius: 
Pov. Adomaitį — tel. LE. 3-7028, 
Vladą Jokūbaitį—tel. LE. 3-8701.

LAS skyriaus valdyba.
tinta kanadiečių tarpe pasiun-Į Sportininkų suvažiavimas

41,00 0*541. Sausio 3-4 d. Toronte Pnsike-
J P ' ilimo p. salėje sporto klubas Vy-
Išsiųsti 43 siuntiniai ;tis praveda Kanados lietuvių 

Toronto skautų-čių Židinys į vyrų ir moterų krepšinio pir- 
yra išsiuntęs 43 siuntinius Su- • menybes. Į šias pirmenybes Su
valkų trikampio lietuviams. Iš- į važiuos keliasdešimt sportinin- 
siurtimą įgalino TA Šalpos ko- kų iš Montrealio, Rochesterio ir 
mitetas, paskirdamas tam reika- Hamiltono. Pirmenybėse taip 
lui $50 ir St. Catharines vilnie- pat dalyvaus ir vietiniai klubai 
čių sąjungos skyrius $100. Šir- ■ Aušra ir Vytis. Bus rungtyniau- 
dingą padėką reiškiame aukų 1 jama visą dieną šeštadienį o sek- 
davėjams ir tautiečiams aukoju- į madienį įvyks finaliniai žaidi- 
siems rūbus. Židinys yra pasiry- mai. šeštadienio vakare Prisi- 
žęs šį darbą tęsti toliau kiek tik kėlimo p. salėje sportininkų ir jų 
sąlygos leis.

Toronto sk. Židinys.

šiant juos paštu.

svečių šokiai. Plačiau apie pir- 
menybėes sporto skyriuje.

B

A. A. Jonui Grinsky, mūsų mylimam vyrui ir tėvui mi
rus, mes nuoširdžiai dėkojame Tėvams Pranciškonams už 
laidotuvių patarnavimą ir lankymą ligoninėje, kun. P. Ažu
baliui, dr. A. Valadkai, V. Verikaičiui ir visiems mūsų 
draugams bei pažįstamiems, lankiusiems velionį ligoninėj 
ir laidotuvių namuose, visiems palydėjusiems į kapines, 
taip pat padėjusioms gėles prie velionies karsto ir aukoju
siems šv. Mišias už jo vėlę.

Nuliūdę liekame —
žmona, dukterys, sūnus, žentas ir anūkės.

kalėdinėmis dovanėlėmis.

dovė p. Čeponienė kreipėsi į na-

— pirmininkas, j. Mažei- 
vicepirmininkas, J. Straz-

PREMJERA KANADOJE
Apdovanotas lenkiškas spalvotas filmas

“LAKŪNO MARESZA BYLA”
ASTOR THEATRE

653 Yonge St.

GRUODŽIO
25, 26 ir 27 d. d.

Nuo 3 vai. p.p., šeštad nuo 12.30 
vai. p.p.

SU PRIEDAIS: 
“INSIDE POLAND TODAY” ' 
“BRUXELLES WORLD FAIR” 
“LAPLAND” by Walt. Disney 
“PLUTOS X-MAS TREE”.

Dėl geresnių vietų, ateikite anksčiau — nelaukite šeštadienio.

TV programa “Kalėdos 
Kanadoj”

Kalėdų pirmą dieną, gruodžio 
25 d., 2 vai. p.p. iki 2.45 vai. bus 
speciali CBC TV programa iš 
Toronto stoties Nr. 6 Kalėdos 
Kanadoj. Programoje Toronte 
dalyvaus: lietuviai, austrai, vo
kiečiai, čekoslovakai, lenkai ir 
ukrainiečiai. Programa bus ma-

DĖMESIO!

pin Ave. triplėksą 6-3-3 kambaš 
riai, su šildymu, garažu. Naujas^ 
pusiau atskiras. Kainą • $26.500. 
Grynais $8.000. Paskola 6%.

District Estate Brokers
P. Adomonis VI. 2-8501, RA. 2-2472

STUDENTŲ VEIKLA
Spalio 17 d. buvo išrinktas Ka

nados Liet. Studentų Sąjungos

Atitaisymas. “TŽ” Nr. 44, spa
lio 30 d., žinutėje “Nusipelniu
sieji nepamirštami” išspausdin
ta, jog Šaulių žvaigždės medaliu 
tarp - kitų .apdovanotas Romual
das Bernotas. Turėjo būti Ro-

(LSS) Toronto skyr. valdyba, rnualdas Benotas.
. ‘ v • . ... • ’*■-kuri pareigomis pasiskirstė ši-

District Estate 
Brokers

177 Sherbrooke St. W.
VI. 2-85O3L

D. N. Baltrukonis CL 6-5075
F. Yasutis
A. Markevičius
A. Budriūnas

Adamonis

D . itaip: Vaidotas Kvedaras — pir-
i- mininkas, Živilė NaUvaikaitė -| saulių valdybos posėdyje gruo- vicepil.m ; slĮirgailaitė - 
dzio 14 d._ atsistatydinusio IĮ _VI' sekretorė, Vida Jurgulytė — iž- 
cepirm. sauk Juliaus Jasiuno; Audrius Dvarionas —
vietoje paskirtas saul. Juozas: parengimu pirmininkas, Romas

Šaudymo,vadovo pareigas su-, Kol dar visi Toronto , 
Ūko, eiti saul Juozas Zavys. istudeatai užsiregistravę L., 
Šaudymo reikalais kreiptis pas studentų Sąjungije. Valdyba! 
ų tel. L1L. 3-8AW. - prašo kad jie susisiektu su sek-

Kovo men. bus iškilmingai _ teJ LE. 6_894f.
šventinama kuopos vebava. ■ Tradicinis pavasario balius 

Darbingame posėdyje aptarta giemet bus ruošiamas vasario 7 i 
eile klausimų. šaulys. d. vieta bus vėliau paskelbta. I c 4 , . ..

galėtų būti įvesta per metus —- 
pareiškė CBC vyr. inžiniėritis Ę. 
Hayes. Fowler kom’is;a esą re
komendavusi pradėti 'spalvotą 

į televiziją 1959 m., jeigu ii pasi- 
i rodys populiari JAV. Ligšibli- 
įhiai duomenys betgi rodo, kad 

Juozas Pautięnius. j Neperseniai įsikūrė nauja lie- ji nėra labai populiari JAV-se.

Akad. Skautų Sąi. Toronto 
r , . Padek o ... Jskvr. valdvbon yra išrinkti: Gr.Gerb. sv. Jono parooijos klebonui , v,.

kun. P. Ažubai’ui, Pasaulio Lietuvių Girdsuskaitė, N. Bcrsėnaitė, G. 
Bendruomenes pirm. J. Matulioniui, ku- Norkutė, V. Bersėnas, Vai. Šer- 
nigoms: B. Pocevičiui, dr. J. Gutauskui ■ nas ir M -SlapŠyS.
ir visiems, kurie prisidėjo prie mono po-:
rodos suruošimo Toronte arba ję parėmė, • Nauja lietuviška prekybos

bendrovėreiškiu nuoširdžia padėka.

LA. 2-7879 
R A. 7-4097 
R A. 2-8035 
RA. 2-2472P.

Sekite mūsų skelbimus ap e paskirus 
objektus 'NL', 'TŽ', 'Star', 'La Press'

------- --------------- ------------ —— • tuviška prekybinė bendrovė — i 
Išnuomojami .2 kambariai su vonia ir1 Canadian Hi-Fi Distributing Co. j 
virtuve I ougšte su atskiru Įėjimu, si j Limited — šėrų pagrindais. Kaip i 
Delaware Ave. -----------------------------p- bendrovės pavadinimo maty- '

i ti, josios tikslas verstis tiktai j 
Išnuomojami 3 komb. ir virtuvė H-me ididmenu prekyba, aprūpinantį, 
ougšte orbo 2 komb. ir virtuvė su b«l- t prekėmis įvairius Ka- i

i kuris budės abiejose parapijose Bloor-Symington rojone. Tel. LE.2-6922.: nados prekybininkus - krautuvi-* 
----------------------------------------įninkus. Pažymėtina, kad ši b-vėj

, ! turi užmezgusi ryšius su kelio-;
ir virtuvė, be baldu. 62 Kenneth ] mis stambesnėmis importo fir-i 

;momis bei urmininkais.
----- ------ —----- ------ -—- ------ : Bendrovės būstinė šiuo metu

- : _ j- r-xx - BAUlIvmvreim
i PARDUODAMI 5 kambarių baldai dėl . yra: Port Credit, Ontario, Cana- Baldų pervežimas Toronte i? tolimomis 

į draustas. Važiuojam kės savi :tę į Manį-

MILNES FUEL OIL CO.
OtStOVCS

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, prima užsa
kymus alyvos krosnims Įstatyti ir visų 

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE.' 5-0527

BALTIC MOVES S

j vyriausybes — į provincinę.

išvykimo. 72 Ookmount Rd. RO. 9-4936. : da. 1620 Pihetreė Cres., telefo-. distancijomis. Visos vežamas turtas ap-

Siai bendrovei vadovauja zi-; w\n<,f?ro* Kcmilton^,
’V- ----- ' ------ T , - . , . 4 v- North Bay, Sudbury ir kitur.

konmes kiaules 200 svarų sunkumo pa- nomas preKybminkas - Statybl-j jq DEWSON ST. TEL LE.4-1403
. ................................................... - į TORONTO
telef. Bolton 41-J-3 arba Toronte tdef. 
WA. 2-8980, vakarais.

motyvais gražiausia dovana šv. Kalėdų 
proga. Skambinti RO. 9-7044. ,

nę, kad padengtų 50% šitų iš- Gavus dvejas kankles iš Lietuvos, vienos
i jų parduodamos. Kreiptis tel. LE.6-8841. :

ŠVENTĖMS JAU PRIIMAME UŽSAKYMUS kalakutams, 
antims, žąsims ir vištoms

Parkside Meat
335 Roncesvalles Avė. (prie Grenadier Rd.) 

Telefonas LE. 5-1258
Sav. E. PUNKRIS ir J. KRASAUSKAS

V** 'į .'Taip pat turime didėlį pasirinkimą rūkytų ir šviežių mėsų, deš
rų ir šviežų kaimišką sviestą, lietuviškų sūrių ir kumpių, ski- 
landinių dešrų, olandiškų silkių, importuotų delikatesų, daržo
vių ir groceterejos. PRISTATYMAS VELTUI.

408 Roncesvalles Avė. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiame ORO PAŠTU vaistus į 
LIETUVĄ ir kitus Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptas ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite į MARGIS DftUG STORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums, mes pasiryžę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
kaip trejos devynerios. ramunėlės, zubra* 
žolė, “C” termometrai ir kt.

GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE. 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”'

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

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

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

Užsakymai priimami ir paštu.

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
sveikinu visus klijentus, draugus ir pažįstamus

1611 BLOOR ST. W. 
Telefonai LE. 6-2738 ir LE. 6-2664

Real Estate 
(Nuosavybių pardavimo įstaiga) r

r .*■
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(Pabaiga)

Deja, reakcija į atsišaukimą 
parodė, kad tai daugelio nebuvo 
suprasta. Tiesa, kad ir pats at
sišaukimas ne be trūkumų — jis 
per daug bendras, vietomis ne-

susilaukė,daug kritikos. Tai pa
rodo, kad atsišaukimą sureda
guoti, reikia taip pat mokėti ir 
kad ne kiekvienas geras rašyto
jas gali būti ir geras raštinin
kas, t.y. raštų redaguotojas. Bet 
ko gi vęrta visa ta kritika? Ar 
ji bent kiek pranašesnė už patį 
atsišaukimą? Deja, daugumas 
kritikų nepaisė ne tik atsišauki
mo dvasios, bet ir raidės. Dau
gumas visiškai nesigilino į rei
kalo esmę (esama ar ne kultū
ros smukimo pavojaus), o kibo 
į redakciją, tartum redakcija 
būtų pats svarbiausias dalykas.

Ir ką gi tie kritikai prikaišio
jo? Vieni, kad atsišaukimu nie
kinami senieji Amerikos lietu
viai (Naujienų redakcija), kiti, 
kad tai esąs tik dailininkų raš
tas prieš kitus dailininkus, o ne- 
dailininkai tai tik šiaip sau pasi
rašė, nieko negalvodami(!). Tre
ti piktinosi rašto tonu ir stiliu
mi ir apskritai tuo faktu, kad 60 
žmonių aplamai drįso kritikuoti, 
nors jie nesipiktino dėl savo pa
čių kritikos ir net nekėlė klau
simo, kas jiems suteikė teisę kri
tikuoti. Dar kiti savotiška logi
ka priekaištavo, kad atsišauki
mo dalyviai “puošiasi kitų nu
veiktais darbais” (Laiškai Lie
tuviams), kad jie nepasižadėjo 
daugiau dirbti (tartum jie visi 
tik sėdi rankas sudėję) ir daug 
kitų dalykų.

Tačiau daugiausia visi įrodi
nėjo mėgėjų naudingumą bei 
reikalingumą, plačiai dėstydami 
elementarią tiesą, kad būta ir 
esama gerų kūrėjų, net genijų, 
ir be diplomų, tartum būtų kas 
kitaip tvirtinęs ir tartum, būtų 
kam nežinoma, kad, anot A. Rū
ko, esama “diplomuotų amati
ninkų ir nediplomuotų kūrėjų”. 
Čia kritikai iš tikrųjų turėjo pro
gos pasireikšti, nes atsišaukimo 
autoriai nesiteikė paryškinti, ko
kius mėgėjus jie turėjo galvoje. 
O mėgėjų iš tikrųjų esama dve
jopų — pozityvių ir negatyvių. 
Pirmuosius riteriškai gynė ir 
mano bičiulis Zenonas Ivinskis 
su kun.Vaišnora, ir aš mielai prie 
jų prisidedu. Iš pagarbos pozi
tyviems mėgėjams ir pats nepa
sirašiau atsišaukimo, nors buvo 
siūloma. Deja, net ir šie kriti
kai, nors ir labai mokyti žmonės, i 
nevisada vadovavosi paprasta 
logika,. darydami ir visai nepa
grįstų priekaištų, pvz. kad’ atsi
šaukimo autoriai norėjo “pakri
tikuoti tuos, kurių parašų po at
sišaukimu nėra”, kad jie “patys 
sau išsirašė literatūros bei meno 
augšto lygio specialistų diplo
mą”, kad jie esą rašę, jog “lite
ratūroje ir mene reiškiasi vien 
tik diletantai ir pikti kenkėjai”, 
kad , “60 žymių ir žinomų asme
nų ./patys save Įkėlė į tikruosius 
kultūrininkus, o visus kitus pa- 

. liko už kultūrininkų ribos” ir t.t.
Šie kritikai nenorėjo įžvelgti 
fakto, kad atsišaukimas faktiš
kai buvo taikomas negatyviems 
mėgėjams.

Kas yra negatyvūs mėgėjai?

Tai tokie žmones, kurie būdami 
kurioj nors srityj tik mėgėjai, 
vadinas, menki tos srities žino
vai, vis dėlto viešai drįsta laikyti 
save specialistais ar dideliais ži
novais ir kalbėdami niekus drįs
ta teigti, kad jie yra teisūs. Tau
pydamas vietą turiu tenkintis 
tik vienų tipingu pavyzdžiui štai 
diplomuotas teisininkas ir rašy
tojas recenzuoja vieną literatū
ros veikalą ir tariasi nusimanąs 
ne tik literatūros, bet ir kalbos 
dalykuose. Recenzuojamame vei 
kale jis prirankioja daugybę 
“barbarizmų”. Kai jam buvo 
priminta, kad tie jo surinkti bar
barizmai nėra jokie barbariz
mai, tai recenzentas nenusileido
— pasitelkęs enciklopediją vis 
įrodinėjo savo. Enciklopedija 
dalyko neišmanančiam nevisada 
gali pagelbėti, pvz. man chemi
jos klausimu. Nepagelbėjo ji ir 
recenzentui. O juk jeigu tokiam 
recenzentui būtų daugiau rūpė
jusi tiesa, nei jo mėgėjiška am
bicija, tai jis labai lengvai būtų 
galėjęs tiesą patirti. Reikėjo tik 
parašyti laiškelį pačiam enci
klopedijos straipsnio autoriui ar
ba kuriam kitam kalbininkui 
specialistui ir klausimas būtų 
visai aiškus. Dabar kas gi išėjo? 
Barbarizmų “mokslas” Lietuvos 
gimnazijose buvo dės.tomas 4-oje 
klasėje, bet recenzentas ar to 
kurso nėra gerai išėjęs, ar jau 
tai pamiršęs, bet visdėlto dedasi 
to dalyko žinovu. Nedaug augš- 
tesnio lygio buvo ir visa recen
zija, bet ji ėjo “mokslo, meno ir 
literatūros” laikraščio vedamuo
ju. Va, kai šitokie straipsniai 
ima rodytis mokslo bei meno 
laikrašty, yra pagrindo susirū
pinti kultūrinio lygio smukimu. 
Bet mėgėjiškumo gynėjai tokių 
faktų kažkodėl nepastebi ir gina 
visus mėgėjus. Tuo būdu kriti
kai buvo šiuo atveju tiek pat ne
tikslūs, kaip ir atsišaukimo au
toriai ir atsistojo vienon plot
mėn su pastaraisiais. Skirtumas 
tarp vienų ir kitų yra> tik tas, 
kad pirmieji puolė negatyvų mė
gėjiškumą paties mėgėjiškumo 
vardan ir nė žodžiu nepareiškė 
susirūpinimo augšto kultūros 
lygio išlaikymo reikalingumu. O 
juk iš tokių kultūrininkų, kaip 
Ivinskis ir Vaišnora, galima bu
vo tikėtis užtariamojo žodžio ir 
ne vien mėgėjiškumui.

7. Išvados
60 kultūrininkų pasisakymas 

prieš negatyvų mėgėjiškumą bei 
kitus neigiamus reiškinius ir ki
tų gynimas pozityvaus mėgėjiš
kumo problemos neišsprendžia. 
Tuo dar neatsakoma į klauismą, 
kas darytina, kad ateityje kul- 

[tūriškai nesmuktume, kad išlik
tume bent dabartiniame lygyje. 
Čia, man rodos, svarbiausios yra 
dvi pozicijos — naujų kultūri
ninkų prisiauginimaa (lituanis
tinio švietimo problema) ir fi
nansinio pagrindo sukūrimas 
kultūros darbams paremti. Kol- 
kas abu šie darbai sunkiai vyks
ta. Lietuvių Bendruomenės Val
dyba, Kultūros fondas bei kitos 
institucijos turės nelengvą už
davinį sekančiam dešimtmety 
kultūrinio gyvenimo lygį išlai
kyti tinkamoje augštumoje.

Muenchenas. — Čia yrą kala
mi aukso medaliai naujojo po
piežiaus Jono XXIII karūnacijai 
atminti. Jie būsią įvairių kainų
— nuo 125 iki 1.250 markių.
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Hamiltono Lietuvių Choras, vadovaujamas muz. kun. B. Jurkšo, aktyviai dalyvaująs .įvairhiGse 
liet, parengimuose — “Pabaigtuvėse” išpildys gražių dainų programą. ’ , i - - - •
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planuoja dHžftues statybas
Toronto miesto centras kas

kart pasipuošia naujais daugia
aukščiais pastatais. Ypač pasigė
rėtiną vaiždą daro University 
Avė., ant kurios ruošiasi statyti 
13 augštų pastatą ir Sun Life 
Insurance kompanija. Taip pat 
didžiulės milijoninės Sumos pa
skirtos Maitono aerodromo su- 
moderninimui ir padidinimui.

Praėjusių švenčių metu teko 
patirti malonią staigmeną, kad

dinį “Litauendeutsche StUdien, 
Bėitraege zur Ostfrage”. Šiame 
98 puslapių gražiai atpausdinta- 
me leidinyje įvadiniame straips-

ateities problemas ir ta proga la
bai gražiai atsiliepia apie Lietu
vą. Stambiame straipsnyje “Lie
tuvė — savo tautinės literatūros 
veidrodyje” prof. dr. V. Juftgfe- 
ris pradžioje labai jautriai pri
mena vokiečiams’ pabėgėliai^

lietuvio diph ■jtfch. LĮag®- 
Pafkin and Associates firmaj 
kurioje planavimo metu dirbo 
apiė 80 architektų in inžinierių ' 
-p- šiais metais net 120. minėtų 
projektų architektūrinės- idėjos 
apipavidalinimą pavedė, Ūtllkti 
įpūsų tautiečiui. Abiejų projek
tų brėžiniai, jo darytų pakarto
tinai tflpo angliškoje i Tčroūio! 
spaudoje. Ar tai. hebūs brangiau
si ąrčhįtektūfiūiai. dafbfŠ,; ku- 
riuos betkada 'Kanadoje : lietu
viui architėktuf yra tėkę at
likti? ■_■’ ’ <7/ •:

Jaunasis architektas studijas 
baigė Toronto. uhiVerritete ęriės. 
porą metų šu didžiu pagyrūnu,;
1*^ PM,•’ gWi Alt JU paveiki W Yrt'Pfcassb 
muofo architekto tdisbs m gąli 
yefstis savarankiška praktiką.- 
Dipl. arch. V. Liačas su tėveliais 
gyvęna Indįafi Bd. Osč.

dainų, bei tiutbsąkoS pąvyzdži 
aiškią lietuviškąjį.būdą. Ęih 
kijhti au£što J;“'* 
straipsnių nagrii 
hų'Jisšaidihės’fc

mfrzjfej'aus ^ay^slų ■ gi.

ų - > -

m ortai George; Braque, Modif

ziejtu 
kete#

Hamiltono tautinių šokių gritfpė, vadovaujama p. Breichmanienės, naujais rūbais 
pasipuošusi, išpildo “Pabaigtuvėse” šokių programą.

fteftiato ir neįvertina naujųjų 
ateivių pastangų? šit

Prisiųsta paminėti

ŽIEMA — t.y. laikas, kada jūsų mašina turi būti labiausiai pri
žiūrima. Todėl užsukite pasitikrinti į

WALLY’S GARAGE 
5 ROBERT STREET, TORONTO 

/prie Spadina-Cottege t
Sav. VL. TARVYDAS

Sąžiningai atliks visus mašinos pataisymo darbus.
Naujų stabdžių Įdėjimas tik $18.00

» •• *

Garantuotas darbas. Lietuviains pigiau negu kitur.
TEL. NAMUOSE: LE. 2-4058. TEL. DARBE: WA 1-9541
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Aidai, 1958 m. gruodžio mė
nuo, Nr. 10(115), 433-480 psl.

Turinys: L. A. — Kristaus gi
mimo šventė; St. Yla — Šiluva; 
dr. Pr. Skardžius — Tarybinė 
kalbotyra Lietuvoje; T. S. Eliot 
— Tamsioji sielos naktis; A. Vai 
čiulaitiš — Pažaislio vienuoly
no legenda; J. Girnius — Pasi
priešinkime kultūriniam nuo
smukiui; Ch. F." Sčadron — Al
binas Elskus menininkas ir 
meistras; K. Bradūno, J. Mikš
io, K. Grigaitytės eilėr. Platūs 
apžvalgų skyriai. Nr. iliustruo
tas A. Elskaus vitražų repro
dukcijomis.

Ateitis, 1958 m. gruodis, Nr.;
10, 217-240 psl.

Turinys: Dr. T. Žiūraitis — 
Esminė prakartėlės misija; B. 
D-tė — Kūčių naktį; S. Sužiedė
lis — Mums yra didi pareiga sa
vo tautos praeitį gerai pažinti; 
M. Eidukevičiūtė — Karalius; 
J. Sakalas — Ilgesiui (eilėr.); 
A. Sušinskas — Ne betkaip; Iš 
kun. Ylos ruošiamo “Ateitinin
kų vadovo”; A. Džiugėnas—Ge
diminas rašo popiežiui Jonui 
XXIII; R. Durickaitė — Pėdsa
kai; R. Šviedrys — Mokslo ir re- . 
ligijos santykiai: 100 metų nuo 
Vinco Kudirkos gimimo; I. Sta- 
saitė—Religijos vaidmuo moks
leivio gyvenime. Apžvalgos.

Jaunimo žygiai, 1958 m. Nr. 4 
(17), 52 psl.

Turinys: Taikos popiežiui Pi
jui XII mirus; VLIKo sesija; A. 
A. prof, kun.- J. Meškauskui pri
siminti; Lietuvių jaunimui; P. 
Mald eikis — Pasaulėžiūra ir 
kultūra; P. Povilaitis — Krikš
čionybė turi peraugti visą gy
venimą; S. Alšėnas — LKDS 
veikla emigracijoje; G. Banai
ty tė — Argi jaunimas tikrai ap
snūdęs; A. Gražiūnas — Anglo 
žvilgsnis į krikšč. demokratiją; 
V. Albušis — šešėliai ir kaukės.

Commentationes Balticae IV- 
V, 1956-1957, Verlag dės Batli-

Monarchija - nauja religija

scheh Forschungsinstituts, Bonn 
1958, 334 psl.

Turinys: Benni Abers — Zur 
paepstlichen Missionspolitik in 
Lettland und Estland zur Zeit 
Innocenz III, 1-18 psl.; K. J. Če
ginskas — Die Polonisierung dės 
litauischen Adels (19-42); B. Je- 
gers — Baltische Etymologien 
(43-87); V. Literskis — Der Me- 
meler Hafen unter litauischer 
Verwaltung (89-113); Oskar Loo 
ritz — Eine altrussische Tradi
tion boi don Liven und Letten 
(115-17); Kazys Pakštas — Earl
iest Statistics of Nationalities 
and Religions in the Territories 
of Old Lithuanian (169-211); 
Mihkel Toomse — Palatalklusil 
im Wort und Silbenlaut . bei 
Georg Mueller (213-323); Tatig- 
keitsbericht des Baltischen For
schungsinstituts fuer das Haus- 
haltsjahr 1956-7; In memoriam 
prof dr. E. Fraenkel (331-334).

SP. B-VĖS “ŽIBURIAI” 
ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMAS

Sp. B-vės “Žiburiai” . metinis 
šėrininkų susirinkimas šaukia
mas šm. vasario 7 d., šeštadieni, 
4 vai. p.p. priestate virš “Tėv. 
Žiburių” redakcijos — 941 Dun
das St.' W., Toronte.'

Dienotvarkė: .
1. Susirinkimo atidarymas,
2. Valdybos pranešimai,
3. Linotipo pirkimo reikalai, 
4/Revizijos kom. pranešimas, 
5. Diskusijos dėl pranešimų,
6.1958 m. ataskaitos ir Rev.

komisijos akto priėmimas,
7.1958 m. pelno paskirstymas,
8.1959 m. sąmatos priėmimas, 
9. Valdybos ir Rev. komisijos

rinkimai,
10. Einamieji reikalai,
11. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus 

kvorumui, po valandos šaukia
mas kitas susirinkimas, kuris 
bus teisėtas neatsižvelgiant į 
dalyvaujančių skaičių. Valdyba.

RAŠYTOJAI
Rytų Berlyne buvo suorgani

zuota komunistinių knygų sa
vaitė. Ta proga atvyko Sovietų 
rašytojas Aleksandr Nikolajevič 
Češvili iš Tifliso. Šov. ŠąjungDj 
jis pagarsėjo romanu “Lelo”, už 
kurį 1951 m. laimėjo Stalino 
premiją. Jame jis apdorojo pro- 
pagandistinę temą, pavaizduoda 
mas besiginčijantį jaunuolį su 
mergaite, kurie susitaiko kol
choze besistengdami 1 pralenkti 
savo darbu nustatytas normas. 
Jo autorius iš R. Berlyno perėjo 
i vakariečių zoną ir paprašė po
litinės prieglaudos. Sakėsi nega
lįs pakęsti intelektinės vergijos 
Sov. Sąjungoj ir įkyrėjusio “so
cialistinio realizmo’” kurio nuo
lat reikalauja sovietinė valdžia. 
Jis palikęs žmoną .ir du sūnų 
Tiflise. Apie N. Chruščiovo val
džią jis išsireiškė gana palan
kiai, sakydamas su pasididžia
vimu, kad ji po Stalino mirties 
padariusi daug ir .didelių daly
kų. Paklaustas kodėl pabėgo, 
rašytojas pareiškė: “Aš matau 
savo -misiją padėti skleisti Ry
tų-Vakarų sugyvenimą. Aš bub
siu tiltu per prarają tarp mūsų 
kraštų”. Šis pareiškimas ap
klausinėj antiems pareigūnams 
pasirodė abejotinas, ir jie ilgo
kai svarstė ar priimti tokį 
paukštį. Pagaliau nutarė leisti 
jam pasilikti.

kyklai parūpinimo darbo imąsi 
JAV Liet. Bendruomenė. Vado
vėlių plandvimd JėfBo imasi 
švietimo Taryba. Ji taip pat pa
sirūpins vadovėlių patikrinimų^ 
Vadovėlių leidimti rūpifišfc Kui-

urrtrvtv iHeKLūrtmios tALkA
Lietuviu Enciklopedijos .Leidykla sliel- 

• bid paskutine t Lietuvių Eąneiklopedijps 
talką nuo J958-jm špalia 15 d. iki 4^9 
tn. balandžio 15 d. Talkos metu nauįai 
LE užsisakiusieji gaus dovanų knygelės.

Užsisakę LE nuo 1958 m., gruodžio 
15 d. iki 1959 rn. vasario 15 d. gaus 
pilną V.’ Krėves kaštų rinkinį ($ t.

. vist tie, kurie užsisakys nuo 1959 m. va- 
jsorio “15 d. iki' 1959 m. balandžio 55 
d.r gaus'Lietuvos; žemėlapi tr Jono Ba* 

; lid Lietuvių Ddipoš Amerikoje. .
; „Išėjusius LĖ'iS tomų naujieji preĄu- 
merotdriai gaus iŠsimokėj irnul jų pagei
dautomis sąlygomis, o už naujaip išeinan
čius tomus, kūrii£ bus dar12-15 t., mo
ka' už kiekvieną išeinanti tomą. Vieno 
tomo kaina JAV $7.75, visur kitur -— 
8 doleriai. . / .

Lietuvių • Enciklopedijos leidimas nėra 
kieno nors -asmeninis reikalas, bet visų 
lietuvių^ sutelktinių pastangų, vaisius, 
nors, dejar gyve-

.nančių\ lietuvių, pastangos u£ ;šavo kul
tūrą ir lietuviškumo išlaikymą, šiandien 

> tapęs ir; besąlyginės WsvinftnO kovos <Žo- 
ffimi. šiandien, jau. jokia paslaptis, kad 
.pradėjus leisti išsibarsčiusiems pasaulyje 
lietuviams LE, Maskva susirūpina, ;Ją 

•puolė'Vrt’ iškoneveikė/ o norėdama nuto- 
minti okupuotą Lietuvą sutelkė jai tėišę 
lišsilėisti, SUŠėyiėtintą enciklopediją Hėfe; 
Aviškai. Tą' pažadą davė vien tik lietū- 
'viams, • bet, Jcarp įprasta, pažadas tiko 

ir Ūėfuvoje turėjusi, pasirodyti 
sovietiška enciklopedija jau numarirįta 
jM&kvds okupacinėje J cėrtturejje. Šis 
^Maskvos-tupesKs ir nUdfdtihls LĖ puą- 
Jirnas rodo, kokį milžiniškai lietuvišką

tftkrėri, įMešja?tik 
vieni lietuviai, išsiblaškę po visą laiš- 
vą pasatu teidžta bendrąją. ęncfttopę- 
diją su gausia lituanistika. Kitd tokio 
atsitikimo dar nėtd pasatrfyjėr Mes dab- 
*6ą ; daugiau kaijv Įpusėjbrriė, tHUrite 4r 
;tki gdfcr ištesėti.
s Mielas Lietuvi, mes kviėtfdffiė Tdvė 
įsijungti j LE bfehumefafčrlų ėiteš ir tūo 
;pdčiu būti frakų btadėtojo datto dbii?

REMONTUOJU PASTATUS
iš vidaus ir lauko. Statau mūrinius garažus, priestatus ir kami
nus. Dedu naują tinką, remontuoju suskilusį, džipteksuoju ir 

dažau. Pasinaudokite nedarbo sezono pigiom kainom.
SKAMBINTI RO. 6-5420.
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GREITAI • GERIAUSIAI • LENGVAI

Pinigai į Lietuva
Mokestis $5— iki $50.00

Pilnai garantuota. Kvitas parūpinamas 
Expresu per 2 savaites

GRAMERCY Dep. TZ
118 EAST 28th STREET, NEW YORK, N.Y., USA 

Leista Bankų Dept ir apdrausta.
■ ■ ■■■ ■ ■-— ~................- ■■* ~ - .................................................. ...........................................

Britų laikrašty “National and 
English Revue” pasirodė angli
konų kunigo C. Rhodes straips
nis, dėstąs, kad monarchija yra 
tapusi nauja Britanijos religija. 
Tiktai ji galinti varžytis su spor
tu ir pramogomis, sutraukian
čiomis žmonių minias. Monar
chija esą galėtų laikytis ir be 
Church of England, bet pastaro
ji negalėtų — ji išsigimtų ir tap
tų sekta. Didžiausias religinio 
pobūdžio sujudimas buvęs kara
lienės vainikavimas ir nevienas 
dvasininkas manęs, kad tai bū
sianti visų britų grįžimo pra
džia į anglikonų bažnyčią. Mo
narchija betgi turinti būti ap
dairi. Tokie įvykiai, kaip Edvar
do VIII abdikavimas ir vedybos, 
princesės flirtas su P. Townsend 
buvo sukėlę didelį pasipiktini
mą. Jie esą gali sugriauti mo
narchiją. Užtektų, jei monarcho 
sostą užimtų nesimpatingas, ne
išmintingas ir netaktiškas as
muo. Užtat karaliaus tarybą tu
rį sudaryti vyresnieji Common
wealth© valstybininkai arba mi
nisterial pirmininkai ir parinkti 
tinkamą sosto atstovą iš monar
cho šeimos narių. Taip elgiantis 
esą pranyks nepalankumo jaus
mas mGnarchijai ir tų, kurie ja

bodisi.
Minėto laikraščio leidėjas yra 

lordas Altrincham, jau anksčiau 
pasižymėjęs karalienės puolinju 
ir teismo nubaustas.

PIGIAUSI

siuntiniai
Į LIETUVĄ

Pramonės gaminiai — 
Maistas Vaistai

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

Siuntiniai pristatomi per 
3-4 savaites.

Janique Trading 
Co. Ltd.

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

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

Otava. — Dabar tik paskelbta, 
kad Bank of Montreal Otavoje 
už saugojimą Lenkijos brange
nybių mokėjo per pusę dabarti
nės Lenkijos ambasada ir Lon
done veikiančios ’ Tautinės Vie
nybės Tautos Fondas.-.

liks, gal ras privačių leidyklų, 
kurios sutiks tą padažyti.

Muzikas. Juozas - Strolia persi
kėlė į Rochesterį ir pradėjo var
gonininkauti tenykštėje lietuvių 
parapijoje.

Nidos knygų klubas išleido 
kasdien nuplėšiamą kalendorių. 
Jis parduodamas po 5 šilingus 
arba po $1. ’ x /

Lenkijos valstybinės brange
nybės, kurios dabar grąžinamos 
iš Otavos į Lenkiją, prieš tai bu
vo nufilmuotos. Atliko tai. yadv 
Paderewskio fondas. --Galimas 
dalykas, kad bent dalies tų bran 
genybių nuotraukų pasirodys ir 
spaudoje. Anksčiau buvo, kalba
ma, kad būsiąs išleistas spalvotų 
nuotraukų tų brangenybių albu
mas. 'Bet, matyt, nerandama 
tam lesu. \ ;. „ . - - _ .

Lietuvių ir anglų kalbos paly
ginimas. Vienas bostoriietis; 
siuntė “Darbininkui” šitokią ži
nią: _
50 lietuviškų žodžiu . o^ jis ang
liškai išverstas turi net 78 ang
liškus žodžius, — taigi, pef 28 
žodžius - daugiau už lietuviškąjį 
tekstą^ Lietuvos himnas turi 288 
raides, o to himno ąĄgliškasiš 
vėrtimąs tūri net 348 raidės, •— 
taigi, per 80 raidžių daugiau už 
lietuviškojo teksto raidžių skai
čių. Tdd aišku, kad lietuvių, kal
ba visais atžvilgiais yra pato
gesnė ką rašyti ar sakyti, mintis ________ ____
trutnpiau if aiškiau reikšti, ra- /doktortūftis,' tdflcininfcafns tfc prėnurSe- 
šant mažiau laiko gaišti”. . ‘

iŠ Lietuvos kilusių vokiečių . OsiWWont. ... x
organizacija—Landsmannschaft ; 
dėt- ’ Litaūėndeutšchen. pavedė |

Lietuvos himnas turi tik ‘darbą šiandien mes išeiviai atliekame.^lr

(tdfca. TBėfel rrfy baigtis, VtsasmGsųpa- 
?sįdiditaviritąš. ir būsimų kartų {Vertink 
mas priklousys visiemst lėtcfejariis, ;rė-

Ui.Ob

' . , • ~ X 4i- .■* ’j 'j * v *• < - v.'1 ' B. ■*

■i J

PASINAUDOKITE PROGAI Daug «utsuipysitBpjrt«iafni Si »

tutnaujausius 1959 M. Moti
atgabentu# ttestog, iš baldų parodos!

.’. y ’ . t . ■ ’ * . ‘n

Mohawk Furniture Ltd.
2448 Danforth Ave., Toronto. TeL: OX. 9-4444 tr OX. 9*4224

Parodoje išstatomi pavyzdžiai yra visuomet geriau pctgft' 
minti, negu produktuos prekės. Gamintojai, norėdami su- t 

J taupyti pakavimo Ir transporto išlaidas, kurias turėtų veŽ- W 
J darni atgal j tolimas vietovės* jbos parduoda Toronte daug S 
Jį pigesne kaina* pasinaudodami Šia proga, mes Šias gėriau ik 

S1 pagamintas parodos prekės perkame pigiau ir pafdudda- 1
me daug žemesne kaina. J

2 j
Norėdami pasinaudoti šia rota proga, nedelsdami J
Į mūsų krautuvę Ir išsirinkite, kol yra didelis pasirinkimas.



Mann & Martel
■ - . *' - ‘ t tit *

899 BLOOR ST. W.

1199 Bloor St. W. Telef. LE.

TBVISKtS 2IBŪZIĄĮ

TEL. LE. 4-6381
Turime daug įvairiose vietose namų pasirinkimui tik 

, kreipkitės ir gausite pilnas informacijas.
Tvarkome visus morgičių reikalus.

Perkant ar parduodant nekilnojamą turtą visada kreipkitės į šią 
didelę pardavimo įstaigą, kuri turi 10 atskirų biurų įvairiose 
miesto dalyse. Greitas it sąžiningas patarnavimas. Didelis pasi
rinkimas. Paskolų sudarymas ir finansinė parama trūkstant 
{mokėjimo. Čia rasite viską kas Jus interesuoja nekilnojamo 
turto reikaluose.

College - Margueretto 
$2.500 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
namas, vieta garažui,. 2 modemiš
kos virtuvės, nauja šildymo sistema. 
Arti susisiekimo^

Bloor - Lansdowne 
$3.000 įmokėti, 8 kambarių mūrinis 
pusiau atskiras namas su 3 moderniš
kom virtuvėm, nepereinami kamba
riai, alyva apŠIdomas, Savininkas iš
vyksta į Angliją. Geri morgičiai.

Geležies dirbtuvė
$5.000 įmokėti, gamina įvairius me
talinius daiktus:' žaislus, įrankius ir 
kt. Dviejų augštų pastatas ir visa ma- 
šinerrįo su įrengimais. Prašoma kai
na $20.000. Viena skola balansui. 

Sę.' Clotr - Oakwpod
$5.000 įmokėti, 8 kambarių per du 
augštus, gražaus mūro namas su dvi
gubu garažu, vandeniu alyva apšildo
mas, 2 modemiškos virtuvės. Dalis 
baldų įeina į pirkimo- kainą.

Eglinton • Avenue,Rd.
$6.000 įmokėti, 6 kamb. atskiras 
gražaus mūrb namas su garažu, van
deniu alyva šildomas, viena skola ba
lansui. Kvadratinis planas.

Jone1 - Annette 
$12.000 pilna kaina, 5 kambarių 
mūrinis namas, alyva apšildomas, 
moderniška virtuvė, gražus kiemas, 
garažas.

Porkdale 
$13.500 pilna kaina. 8 kamb. per 
du augštus, mūrinis namas, pusiau 
atskiras, alyva šildomas, dideli kam
bariai, didelis kiemas, reikalingas re
monto.

Indian Rd. • Bloor
$6.000 įmokėti, 9 kambarių, atski
ras mūrinis namas su 2 garažais, 
vandeniu alyvą apšildomas, 3 moder
niškos virtuvės.

Quebec • Bloor 
$8.000 įmokėti, 11 kambarių atski- 
rosras mūrinis namas su 2 garažais, 
3 modemiškos virtuvės, 2 vonios. 
Geros pajamos.

St. Clair - Oakwood
Tripleksas, 1 metų senumo, viso 

14 kambarių, . vandenių, alyva šildo
mas. Geros pajamos. Butas savinin- 
kur'už mėnesio laiko.

Eglinton - Keele 
$12.000 įmokėti, 6 butų, 3 metų se
numo opartmentinis namas su 2 ga
ražais. Pilnai išnuomotas, geros pa
jamos, arti susisiekimo ir krautuvių. 
Pilno kaina $56.000.

B. ŠAKALAS
- SAKALAUSKAS

Darbo telef. LE. 4-8481 ’ 
Namu tel- LE. 6-1410

Swonsea
$2.500 įmokėti, 5 kambariai, gara
žas, privatus įvažiavimds, alyva ap
šildomas. Kaino tik $10.900.

Jane - Bloor
$4.000 įmokėti, mūrinis, 6 kambar., 
2 virtuvės, garažas, šoninis įvažiavi
mas. Kaina $16.900.

High Park - Glenlake 
1 atvira skola 10 metu 

$4.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamba
riai, garažas, privatus įvažiavimas, 
kaina $16.900. Ramiam High Pork 
rajone, arti prie visko.

Bloor - Indian Rd.
1 atvira skola — 10 metų 

$2.000 įmokėti, mūrinis, 6 kamba
riai, 2 moderniškos virtuvės. Arti prie 
susisiekimo, krautuvių.

Parkdale - *
$3.500 įmokėti, mūrinis, atskiras, 11 
kambarių, 3 virtuvės, 2 Vonios, pri
vatus įvažiavimas, 2 garažai. Paja
mų namas. Nauja šildymo krosnis.

Bloor - Clendenan 
$6.500, įmokėti, šiurkščių plytų, at
skiros namas, 7 dideli, šviesūs kam
bariai, 2 moderniškos virtuvės, gara
žas, vandeniu alyva šildomas.

Annette - Runnymede 
1 atvira skola — 10 metų 

$4.900 įmokėti, mūrinis, atskiras^
kambarių, 3 vonios, 3 virtuvės, 3 
butai, vandeniu olyva šildomas, pla
tus šoninis įvažiavimas.

. Bloor - High Pork Ave. 
2 atskiri butai

$5.000 įmokėti, mūrinis, atskiras, 10 
kambarių, 2 moderniškos virtuvės, 2 
vonios, garažas, naujas vandeniu 
alyva šildomos pečius.

Annette - High Park Ave. 
4 butai

$7.900 įmokėti, mūrinis, atskiras, 17 
kambarių, 4 virtuvės^ 4 vonios, pri
vatus įvažiavimas, 3 garažai, van
deniu alyva šildomas. Pajamos $400 
menesiui.

Bloor - Indian Rd.
$6.000 Įmokėti, mūrinis,, atskiras, 11 
kambarių, 3 vonios, privatus įvažia
vimas, aaražas. Namas tarp Bloor ir

11

vimas, gorožos. Namas tarp Bloor 
Howard Park.

T. STANULIS
1159 ST. CLAIR AVE.

LE. 4- 6346. Namų RO. 2-5543.

P.S. Jeigu kartais nerastumėte šiame skelbime sau tinkamo na
mo ar-biznio, tuojau skambinkite mums pasiteiraudami ką mes 
turime naujo, nes mes gauname kas dieną naujų nuosavybių.

Joseph A. PETERS Ltd.
REALTORS 

Narys Toronto Real Estate Board.
1162 ST. CLAIR AVE. WEST

College - Bloor 
$2.000 įmokėti, 9 didelių kambarių, 
atskiras namas, 2 virtuvės, alyvos šil
dymai, garažas.

Dover court - College 
$4.000 įmokėti, 11 labai didelių k., 
atskiras namas. 2 vonios, 2 virtuvės, 
vandens alyvos Šildymas. Privatus 
įvažiavimas. Labai arti susisiekimo ir 
apsioirkimo.

St. Clair - Bathurst 
$5.000 įmokėti, 8 kambariai dvie
juose augštuose. 2 vonios, 2 virtuvės. 
Vandens ir alyvos šildymas, priva
tus įvažiavimas, 2 garažai. Vienas 
morgičius 10-čiai metų.

TELEFONAS LE. 2-Š321 
St. Clair - Oakwood

$6.000 įmokėti, 10 gražių kamba
rių per 2 augštus. 2 vonios, 2 virtu
vės, 2 garažai. Vandens alyvos šil
dymas. 1 atviras mrjičius.

St. Clair - Oakwood
$6.000 įmokėti, 11 kambarių, atski
ras namas, labai arti St. Clair, 2 vir
tuvės, 2 vonios, vandens ir alyvos šil
dymas. Garažas.

St. Clair - Oakwood 
$5.000 įmokėti, labai gražus 7 kam
barių atskiras namas. Vandens ir aly
vos Šildymas. Vienas atviras morgi
čius 10 metų. .

Pirkdami ar parduodami kreipkitės:

B. MARUOŠ1US
Įstaigos teL Namų tel
LE. 2-3321 RO. 2-5543 .

Baby Point Paint & Wallpaper
C.I.L., B. MOORE, CR. DIAMOND, SELECTONE, O.P.W. firmų dožui, sienoms 
popieris, {vairios toilės ir kiti reikmenys. DAŽAMS NUOLAIDA 15%—25%. 

Kviečiame atsilankyti arba skambinti tel. RO. 2-4931.
Sav. A. F. GALDIKAI 351 JANE ST. (prię Annette).

I. MAWRODIN Realtor ^.D«1ST-w
Greitas h* sąžiningas patarnavimas įvairiose 

nekilnojamo turto transakcijose.
A. MIČIŪNAS

Ken WILES Ltd.
REALTOR

2360 BLOOR ST. W. (prie Windermere Ave.). TEL. RO. 6 9241 
Didžiausias namų-biznrų pasirinkimas visam Toronte. Nuošir
dus ir sąžiningas patarnavimas. Kas savaitę nauji pardavimai.

St. John's • Jane St.
$3.000 įmokėti, otsk. 6 komb. no
mas, mur., mod., virt alyva Kid., 
puikus kiemas, garažas, idealus vie
nos šeimos namas. Namas be skolų.

4 Keele - Eglinton \ * ' 
$5*000 įmok., 2 metų senumo, švie
sių plytų, 14 komb. tripleksas. 3 mo- 
dem. virt., 3 vonios, nuoma už 3 bu
tus $350 mėn., priv. įvaž., vandens 
šild., puiki vieto. Geriausias šių me
tų pirkinys.

Geoffrey - Ronccsvalles 
$5.000 įmok., 10 dkl kamb., grožių 
plytų, otsk., 3 virt., 2 vešios, olyva 
šild., du garažai, orti susisiek., mo
kyklų ir apsipirkimo. Geros' išsimok. 
sąlygos. Vertos dėmesio!

Weston Rd. - Jane 
$6.000 įmok., 10 komb., otsk. mod.

< Įrengtos nomas. Naujas šild., 3 rpod. 
virt., 2 vonios, priv. įvaž., gorožos, 
idealus nuomavimui, puiki vieto. 
Skubus pordovimos.

Skambinkite dar šiandien mūsų atstovui 
S. JOKŪBAITIS

Įstaigos telef. RO. 6-9241. Namų telef. LE. 4-0773

SPORTAS “
PABALTIEČIŲ SPORTO IBurdulis 30, Laurinavičius 6, 
FEDERACIJOS ŽINIOS i Karka 2, Kaizeris 2, Masionis ir 

Šį šeštadienį, sausio 24 d., 10 i Rickevičius.
vai. ryto, Toronto Table Tennis Aušra Midget nugalėjo Wood- 
Centre patalpose, 299 Queen St. green M. 42:9. Žaidė: Batura 1, 
West (Ryerson Press pastate), Žaliauskas 12, Januleviičus 22, 
įvyks individualinės ir koman- Vyskupaitis 4, Augustinavičius 
dinės Pabaltiečių Sporto Fede- 3, J. Bukšaitis.

Aušra Bantam nugalėjo Eg
linton 35:17. Žaidė: Skrinskas 7, 
Grigas 8, Ruseckas 20, Šlekys 2, 
Kaizeris, J. Genys, A. Genys, P. 
Genys, Ramanauskas, Steponai
tis ir Vekteris.

Sekančios Church rungtynės: 
šį pirmadienį 8.30 v.v., North 
Lea Public School, Aušra Juvl, 
- North Lea, ketvirtadienį, 7 v, 
v., Alhambra United, Aušra 
Bantam - Alhambra ir 8 v.V; ten 
pat, Aušra Midget - Alhambra.

Nuoširdus ačiū mūsų svečiams 
Čikagos “Lituanicai” už gražias 
rungtynes ir visiems rėmėjaitis 
atsilankiusiems į šeštadeinio pa-' 
rengimą ir sekmadienio rungty
nes. Taip pat ačiū pp. Krasaus
kui - Punkriui ir pp. Chvedukui 
-Adomaičiui už vertingus fan
tus loterijai.

VYČIO ŽINIOS „ .
Krepšinio pirmenybėse CYO užuojautą.

racijos stalo teniso pirmenybės 
vyrų ir moterų klasių. Pirmeny
bėse kviečiami dalyvauti visi 
pabaltiečiai stalo tenisininkai. 
Registracijos mokestis 50f as
meniui. Lietuvių atstovu pirme
nybėms pakviestas J. Nesukan
tis, kuris taip pat rūpinsis iš už
siregistravusių dalyvių sudary
ti lietuvių vyrų ir moterų ko
mandas.

Balandžio 10 ir 11 dienomis 
yra numatomos Pabaltiečių krep 
šinio ir tinklinio vyrų, moterų ir 
jaunių pirmenybės centralinėje 
YMCA. "Smulkiau apie tai bus 
pranešta vėliau.

Pabaltiečių Sp. Fed.
AUŠROS ŽINIOS

Šį sekmadienį, sausio 25 d., 
12.30 vai. p.p. mūsų salėje drau
giškos krepšinio rungtynės tarp 
Aušros ir Hamiltono “Marines”, 
po jų B-C: Yamada - Latviai. 
Šios B-C rungtynės nuspręs Ya- 
mados, Aušros ir Latvių koman
dų vietą ir su kuo turės žaisti 
pusfinaliuose. Šiuo metu visos 
trys komandos turi po lygiai taš
kų ir pagal juos visos trys stovi 
Il-je vietoje.

Praėjusio sekmadienio drau
giškose rungtynėse Lituanica 
paskutiniame ketvirtyje uždėjo 
Aušrai 17 taškų (86:69; 39:37). 
Iki paskutinių 5 minučių rezul
tatai kelių taškų skirtumu keitė
si tai vienos tai kitos komandos, . - ,
naudai. Lituahicos komandoje tines pirmenybių rungtynes 
žaidė: Germanas 23, Kaunas 15, prieš St. Cecilią. Po jų, sekantį 
Kalvaitis, Kamarauskas 26, Dir- antradienį 8.15 vai. vak. Bloor 
vonas 20, Bliudžius, Cicėnas ir Coli. įvyktų pirmosios peržaidi-

kaitė, Bakaitytė 2, Virbickaitė 
2, Petrušaitytė, Garbušaitė, 
Prunskytė 5.

Vyrai, lygos pirmenybėse, tik 
po pratęsimo pralaimėjo (35:37) 
McNeil komandai, nes rungty
nės normaliu laiku baigėsi ly
giomis — 33:33.

’ FASK-to ; Centrinė Rinkiminė 
Komisija iš savo pareigų atsista
tydino. Tuo reikalu bus platūs 
pranešimas spaudoje.

Numatytas Užgavėnių balius 
vasario 10 d. yra atšaukiamas.

WOODSTOCK, Ont
Kad ir nedaug šioje apylinkė

je lietuvių, bet jie gyvai daly
vauja mūsų bendruomeniniame 
gyvenime. Prieš Kalėdas P. Ka- 
ziukonis surinko šalpai $26 ir 
persiuntė London, Ont., apylin
kės valdybai.

P. Jakubickienė suorganizavo 
Vasario 16 gimn. remti būrelį ir 
jam vadovauja.. Ar negražus pa
vyzdys kitoms mažoms lietuvių 
kolonijoms?

Kaziukonis Pranas yra kol kas 
vienintelis Hamiltono LN narys, 
•įnešęs $100 šiam didžiajam Ha
miltono ir viso pietų Ontario lie
tuvių būsimąjam kultūriniam 
centrui. Prašome pasekti ir ki
tus tautiečius jo pavyzdžiu.

P. Kaziukonis iš Lietuvos ga
vo liūdną žinią — mirė jo bran
giausia mamytė. Mielajam Pr. 
Kaziukoniui reiškiame giliausia

Sk. St.
lygoje abi komandos senior ir 
juvenile grupėse pateko į baig
minius peržaidimus. Praėjusį 
sekmadienį jaunutės nors ir pra
laimėjo vienu tašku paskutines 
rungtynes pries’ St. Basils, užtik
rintai liko savo grupės antroje 
vietoje. Pirmos peržaidimų rung 
tynės numatytos šį sekmadienį 
3.40 vai. p.p. Loretto Coll. Ant
rosios po to įvyktų sekantį ant
radienį Bloor Coli. 7 vai. vak. 
Senior šį trečiadienį 9 vai., vak. 
York Memorial žaidžia pąsku-

Paieškojimai
Gudelis Edvardas, sūnus Kos

to, gim. 1913 m., į Kanadą atvy
kęs iš Vokietijos 1947 m., ieško
mas senutės -motinos iš Lietu
vos. Atsiliepti ar žiną apie jį 
pranešti: Stasys Konvaitis, 232 
Dundonald Ave., Hamilton, 
Ont.. Canada. Tel. LI. 9-1081.

Viktoras Butauskas, gyvenęs 
Poudiškių km., Žaliosios pašt., 
Vilkaviškio apskr., prašomas at-

R.CHOLKAN
■ ■: V -R E AL ESTETE ■

Telef. LE. 2-4404
Perkant ar parduodant bet kokią nekilnojamą nuosavybę, 
kreipkitės į šią gerai žinomą firmą. Turime didelį pasirinki
mą įvairių namų, biznių, sklypų, farmų, apartmentų ir kito
kių nuosavybių. Sudarom paskolas. Sąžiningas patarnavimas,

8 NAUJI NAMAI 
Jane St. - Baby Point 

Apie $3.000 įmokėti, 6 kamb. mūri
nis, 2 mod. virtuvės, 2 vonios, kvad
ratinis planas, žaidimų kamb. rūsy, 
privatus įvažiavimas.

St. Clarens - Bloor 
$3.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis na
mas,* 2 virtuvės, naujas šildymas, vie
ta garažui. Ilgos iŠsimokėjimo sąlyg. 

Runnymede - Annette 
$4.000 įmokėti, 9 nepereinamų k., 
atskiras mūrinis .namas, 2 mod. vir
tuvės, alyva šildomas, dvigubas ga
ražas, privatus įvažiavimas.

College - Dufferin 
$4.000 įmokėti, atskiros mūrinis 11 
kamb. dupleksas, dvigubas garažas, 
šeimininkas išvyksta į USA.

Jone - Baby Point 
$5.000 įmokėti, "9 kamb. per du augš 
tus, atskiras mūrinis namas, centrinis 
planas, 2 mod. virtuvės, 2 mod. vo
nios, privatus įvažiavimas, greitas 
užėmimas. - I /

Geoffrey - Roncesvolles 
$5.500 įmokėti, 12 kamb. mūrinis 
namas, vand. alyva šild., 3 vonios, 3 
virtuvės, geras nuomavimui.

Mountview Avc. - Bloor 
$10.000 įmokėti, 10 kamb. atskiras 
mūrinis namas, ’ kvadratinis planas, 
naujas vand. šild., 2 virtuvės, goraž.

P. KER
TEL. DARBO LE. 2-4404 '

mų rungtynės.
Stalo teniso pirmenybėse Vy

tis I-oje diviz., įveikusi latvius 
18:3, ir toliau pirmauja su 7 lai
mėjimais.

Tinklinio pirmenybėse, iš jų 
iškritus TLSK koriiandąi, šešta
dienio rungtynės neįvyko. Šį

Grina 2; Aušros komandoje: 
Buntinas 21, Laurinavičius 19, 
Strimaitis 7, Gudas 9, Juozaitis 
9, Venckus, Grigaitis 2, Turk 2.

Metro lygoje Aušra pralošė 
YMHA 73:79. Žaidė: Laurinavi
čius 13, Diatchenko 20, Grigas 8, 
Strimaitis 1, Venckus 7, Visoc- _ _
kis 2. Sekančios Metro lygos ketvirtadienį 9 vai. vak. Kodak 
rungtynės: šį antradienį 7.30 v. salėje įvyks sekančios rungty- 
V., Parkdale Coll., su Andys ir nės prieš Ukrainą, 
ketvirtadieni, 8 v.v., mūsų salė- Slidininkai atsidėję ruošiasi 
je, su St. Michaels. ’Manistee įvykstančioms rungty-

CYO lygoje Aušra Jr. nuga-j nėms. Taip pat numatoma šu
lėje St. Thomas 42:28. Žaidė: S. i ruošti rungtynes savo apylinkė- 
Uogintaįtė.ll, D. Simonaitytė 2, į jė. A. S.
D. Stephaniak 2, B. Menwiller 
14, A. Gataveckaitė 13, A. Sapi- 
j onytė, A. Grigaitė. Anšra Juvl. 
pralaimėjo St. Cecilias »33:36. 
Žaidė: A. Gatavceaiktė 14, J. 
Gataveckaitė 12, A. Sapijonytė
1, A. Grigaitė 4, M. Dunderaitė
2, E. Juozaitytė. Aušra Sr., ne
atvykus St. Theresias komandai 
laimėjimą gavo be rungtynių.

Sekančios CYO rungtynės: šį 
pirmadienį 8.15 v.v. St. Josephs 
Aušra Juvl. - St. Helens, ant
radienį, 8.15 v.v., Bloor Coll., 
Aušra Jr. - St. Peters, ketvirta
dienį, 8.15 v.v., Bloor Coll., Auš
ra Sr. - Corpus Christi.

Church lygoje Aušra Juvl. nu 
galėjo Woodgreen .40:25. Žaidė:

tauja ir sportiniame gyvenime. 
Štai Vilniaus Darbo rezervų 
mokyklos auklėtiniai, viename 
name Antakalnyje, sugalvojo 
įsirengti bokso treniruotės salę, 
juo labiau, kad namai buvo skir- 

siliepti arba žinantieji apie jį r*- ^os mokyklos kultūros reika- 
pranešti šiuo adresu: Bronius ^ams- Pries dvejis metus, antra- 
Strimaitis, 55 Sleeping Giant me Pas^a^° augste, jaunuoliai pa- 
Dr., Hamilton 18, Ont. Yra gauta PradejoA remonto darbą. Ir 
liūdna žinia is Lietuvos apie jo 
brolį Joną ir seserį Pranę.

Kas keliatės į kitą 
butą ir norite pigia kaina per

vežti savo baldus, kreipkitės telefonu

LE. 3-1435 
BR. STONČIUS

PADAROMI 
minkšti baldai 

pagal užsakymus ir aptrau
kiami seni labai pigia kaina. 

Darbas garantuotas. 
Tel. HO. 3-5493.

Grenadier Rd. - Roncesvolles
$5.500 įmokai, 10 kamb. mūrinis 
namas, kvadratinis planas, vand. 

Kalyva šildomas, 2 mod. virtuvės, vie
na skola likučiui.

Rusholme Rd. - College 
$5.000 įmokėti, 7 kamb. atskir. mūr. 
namas, kvadratinis planas, vand. aly
va šildomas, mod. virtuvė, dvigubas 
gorožos, turi būti parduotas.

Jane - Bloor
$8.000 įmokėti, 7 kamb. atskir. mū
rinis namas, kvadratinis planas, vand. 
olyva šildomas, garažas su plačiu įva
žiavimu, gražus kiems, 10 m. skola.

Jone - Bloor
$10.000 įmokėti, 10 kamb dupleksas 
per du augštus, vand. alyva šildo
mas, dvigubas garažas su privačiu 
įvažiavimu, viena skola 10 metų.

Indian Rd. • Bloor
Apie $15.000 įmokėti, T 4 kamb. at
skiras mūrinis tripleksas, vand. alyva 
šildomas, dvigubas garažas, labai 
platus įvažiavimas. Galima įrengti 
dar vieną apartamentą, arti Bloor, 
šeimininkas išvyksta į Floridą.

Parkdale
$12.000 įmokėti, 27 kamb. atskiros 
mūrinis fivepleksas, vand. šildomas, 
4 mūriniai garažai, ilgos išsimokėji- 
mo sąlygos, apie $700 mėn. nuo
mos, geras pirkinys.

NAMŲ LE. 5-1584

Lietuvos sporto nuotrupos
Maskvai tvarkant' visą Lietu- tinėje šiandien veikia tik viena 

vos gyvenimą, netvarka viešpa- sporto reikmenų krautuvė ir 
prieš žiemos sezono pradžią, jos 
vedėjas Šerman vilniškio Sporto 
korespondentui pareiškė, kad 
jau gauta iš Rygos ir Kauno sli
džių (oho, ir tai įvairių dydžių. 
— K.B.), o parduota apie vienas 
tūkstantis, kaip ir pačiūžų vie
nas šimtas! “Didelis laimėjimas”, 
kai Vilniuje beveik 200.000 gy
ventojų. Toliau, Šerman sako, 
jis neapvils šiemet (atrodo, kad 
pereitais metais apvylė.—- K.B.) 
pirkėjų ir apranga, kurią dau
giausiai gamino Šiaulių “Verps
to” fabrikas. Šia proga norėčiau 
priminti, kad Vilniaus Sporto 
Apygarda 1939-40 m. žiemos se
zone į Maironio parko čiuožyk
lą parduodavo sekmadieniais 
beveik 1.500 įėjimo bilietų, o Sa
piegos grioviai Antakalnyje bu
vo pilni pašliūžų mėgėjų. Sapie-

lams. Prieš dvejis metus, antra-

kada jis ėjo prie pabaigos, Dar
bo rezervų vadovai nusprendė, 

į kad Ši salė reikalinga yra pa- 
, įskaitoms ir koncertams, o bok- 

Bomia. — 1958 m. iš Rytų į i sininkams reikia iš jos krausty- 
Vakarų Vokietiją perbėgo 205. tis, išardyti viską, kas jau buvo 
000 vokiečių. Jų tarpe buvo: įrengta. Naujas patalpas boksi- 
3.012 mokytojų bei profesorių, ninkams paskyrė vienu augštu 
2.079 inžinieriai, 1.091 gydytojas,; žemiau. Ir vėl prasidėjo jaunuo

lių darbai. Dirbę visą vasarą ir 
likus kelioms dienoms darbo, 
bokso mėgėjai vėl turėjo iš jos 
krausty tis, nes Darbo rezervų į gos grioviuose įvyko paskutinės 
speciali komisija nustatė, kad i neprikl. Lietuvos slidžių pirme- 
lubos yre per silpnos, gali neiš-1 nybės, kurių populiariausiu da- 
laikyti įvairių kablių, maišų ir lyviu buvo barzdotas kaunietis 
t.t. Tačiau po ilgų derybų, nu- Jurgutis...
tarta lubas sustiprinti. Užsakyta ★*
medžiaga, tačiau ir po pusės me- Taline Įvyko geriausių SS sta
tų, boksininkų treneris Užusie- j0 teniso žaidėjų turnyras. Tie- 
nis jos dar nesulaukė... sa, jame nedalyvavo Sov. Sąj.

** mesiteris R. Paškevičius (buvo
Nepriklausomos Lietuvos lai- gastrolėse Lenkijoje), tačiau ne- 

• t ' i • : _ •••

152 vaistininkai, 1.685 šiaip inte 
ligentai ir 2.267 studentai.

Šachmatai. Sausio 25 d., sek
madienį, 2.30 vai. p.p. šv. Jono 
Kr. parap. patalpose įvyks “Vy
čio” šachmatininkų susirinki
mas. Pasibaigus susirinkimui — 
3.30 vai. p.p.,' Povilas Vaitonis 
duos simultaną. Simultane kvie 
čiami dalyvauti ir ne klubo na
riai, tik būtų gera, kad norintie
ji žaisti atsineštų savo šachma
tus. .

“Vyčio” futbolininkų žiniai
. Pranešu, kad šį sekmadienį, 
sausio 25 d., 5 vai. TL Namuose 
įvyks susirinkimas, kuriame bus 
aptarti šių metų planai ir išsiaiš
kinta kiti svarbūs su futbolu su
siję klausimai.

Taip pat prašau žaidėjus, ku
rie dar esate negrąžinę bucų ar 
kitą aprangą, atsinešti kartu ir 
atiduoti savo sekcijų vadovams.

Sekcijos vadovas.
HAMILTONO KOVO ■ 

ŽINIOS
Moterų krepšinio lygos .pir

menybėse Kovas laimėjo prieš 
Firestone komandą 26:25 (15:7), 
sužaisdamas vienas geresnių sa-' 
vo rungtynių. Tiksliais mėtį- 
mais • pasižymėjo V. Miniotaitė, 
pelnydama komandai 13 taškų. 
Žaidė: Stanaitytė 4, Meškdus-

Elektros - Electronic 
Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Visi elektros įrengimai ir pataisymai 
atitekami greitai ir g a rantuoto i.

Tel. L E, 3-1080
44 Gwynne Ave.; Toronto nis jos dar nesulaukė...

EXTRA Realty Limited
LE. 4-9211

ATKREIPKITE DĖMESĮ T ŠIUOS PASIŪLYMUS:

105 akrų farma, arti kelio 400 ir Holand Marsh kanalo. Pastatai 
labai geram stovyje, su visais patogumais, 35 minutės į Toron
tą, $9.500 įmokėti, šią nuosavybę Jūs turite būtinai pamatyti. 
Skambinti S. Dargini. ‘
$1.800 įmokėti, 6 kamb. izoliuotas vasarnamis, šiltas ir šaltas 
vanduo, šildomas. Lake Simcoe rajone, priėjimas prie vandens. 
Rami vieta. Tinka vyresnio amžiaus porai. Skambinti S. Dargfai.

Dėmesio! Pinigai paskoloms.
Mums yra pavesta tam tikra suma pinigų pirkimui antrųjų 
morgičių. Jei kas norėtų parduoti morgičius už gerą kainą, 
kreipkitės pas B. Sergantį, tel. LE. 4-9211.

Pastaba. Kitų firmų agentams bei jų klijentams taip pat bus 
patarnaujama

VALAU FOTELIUS
ir įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaršau
iširusius galus ir pradegintus kilimus.

Skambinti LE. 3-4912
P. KARALIŪNAS

A. P. GARAŽAS
1339 DUHDAS ST. W. 

/prie Dufferin/

Visu rūšių mechaninis automobilių 
remontas. Spec. Fordomatic - Hyd- 
romatic transmisijos.

Sav. ANTANAS PAŠKEVIČIUS
Telefonas LE. 5-9130 '

kais, sporto reikmenų krautuvės 
buvo perpildytos įvairiausiom 
prekėm ir pvz. Vilniuje veikė 
net keturios tokios prekybos 
krautuvės. Joks savininkas ne
darydavo pasikalbėjimų su laik
raščių korespondentais apie gau
tus naujus sporto Įrankius, ka
dangi buvo žinoma, kad jų nie
kad nepritrūks. Tuo tarpu Lie
tuvos lengvosios atletikos trene
rių pasitarime nusikųsta, kad 
lengvaatlečiams šią vasarą trūko 
startukų (specialūs batai bėgi
mui, šuoliams, metimams), dėl 
ko gerokai nukentėjo lengvoji 

i atletika. Atrodo, kad mūsų sos-

MORKIS
f » »............. _

Real Estate and Business Broker 
1077 Bloor W. prie Dufferin St. LE. 4-8459

MES YPATINGAI GERAI SUTVARKOME MORGIČIUS 
ir SKOLINAME ĮMOKEJIMUI PINIGUS.

High Park - Glenlake
$4.500 įmok., atskiros, mūrinis, tuš
čios, ką tik išdažytos, kryžminis ko- 
rid., 9 komb., 3 modreniškos virtu
vės, 2 vonios, 2 garažai, arti krau
tuvės, mokykla, transportas, 10 me
tų morgičioi. Tik $20.500.

Už High Parko *
$7.000 įmok., naujos modern, dup
leksas, galima įrengti tretį butg. Kai
na $27.000.

Dundas - Roncesvolles
$1.000 įmok., gerų plytų, 7 komb., 
2 virt., 2 vonios, nauja gotu šildy
mo sistema. $14.000.

Queen - Greenwood
$990 įmokėti, pusiau atskiros, neper. 
7 komb., olyva šild., 2 virtuvės, di
džiulis sklypas, ažpok. gatvelė, gali
ma pristatyti krautuvę, dirbtuvę. Tik 
$12.900.

Forma, netoli Wosagos, prie 26 kelio 
$2.500 įmok., 100 akrų kviečių že
mė, 15 akrų miško, geram stovy gyv. 
namas, sinka-vanduo viduje. 2 ce
mentu išlieti tvorktoi, visur elektra, 
10 metų 5% morgičius. Kaina apie 
$10.000.

Krautuvė-namas, Darforth Avė. 
$3-4.000 įmok., didelė tušča krau
tuvė; 2 butai atskiru įėjimu, alyva 
šild. Pigiai parduoda, nes išvyksta iš 
Toronto. Tik $20.000.

A. Bliudžius P. Budreika
LE. 5-4229 WA. 1-7672

F. Jonynas V. Morkis
BE. 3-8162EM. 4-9441

J. Kaškelis
RO. 9-9488

žiūrint to, jos sutraukė pajėgiau
sius šios sporto šakos atstovus.. 
Vyrų grupėje geriausiai pasiro- . 
dė vilnietis Algimantas Sauno- 
ris, nepralaimėjęs nei vienos par 
tijos ir tuo pačiu laimėdamas 
pirmą vietą. Moterų grupėje lai
mėtoja išėjo estė Lestai. Lietu
vaitė Žilevičiūtė iškovojo tik 
penktą vietą.

Kalbant apie gastroles Lenki
joje reikia pasakyti, kad jos kau
niečiams buvo nesėkmingos. Žal
girio komanda pralaimėjo Lo
dzėje 2:8, Varšuvoje 3:7 ir tik 
Poznanėje iškovojo pergalę—8:2. 
Silpnai sužaidė SS meisteris R. , 
Paškevičius. Nežiūirnt to, jis ir 

, vilnietė Ramanauskaitė (pen
kiolikos metų) išvyko į Švediją 
kaip So v. Sąjungos atstovai, da
lyvauti įvairiuose turnyruose.

_ Pirmas tikras tarptautines 
.rungtynes (su rusais, gudais ar 
; kokiais uzbekais rungtynes ne
laikau tarptautinėm) Lietuvos 
tinklininkai sužaidė su Čekoslo
vakijos studentais Kaune ir Vil
niuje. Sostinėje čekės moterys 
pralaimėjo 3:2 Lietuvos jaunių 
rinktinei, o vyrų susitikimas bai
gėsi svečių pergale 3:2. Iš Vil
niaus čekai nuvyko į bu v. laiki
nąją sostinę, kur vėl KKI stu
dentės įveikė čekes 3:2, o vyrai 
ta pačia pasekme turėjo sve- w 
čiams supasuoti. Pavergtos Lie
tuvos spauda, šią sporto šaką 
kultyvuota neprikl. Lietuvos lai
kais, aprašė juodžiausiam spal
vom. Esą prieš karą ji neturėjo 
jokių sąlygų vystytis (sic! — K., 
B.). K. Baronas.

Ryga. — Pagalbinė milicijos 
brigada Rygoje iš vieno lokalo 
surinko Rock’n’ Roll šokusias 
mergaites, nuvežė į užmiestį ir • 
nukirpo jų plaukus. “Moskovs- 
ki komsomolec” sako, kad tai 
nesanti tinkama auklėjimo prie- . 
monė.
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V.VASIS
Telefonas

E» ne
n ios

55,530 >okAH. 9
1 kom>. per Uli ougši 

vatpvės, piu’ ^yygĮ'
' n.n s jvožiov mos' 2 go ožai, v eno 

skolo bclansul r’t, į

rro,
;vimu, geras pa
kyklų ir susisiekimo
i k-Bfeor - Evelyn, .
<56.500 įmekėti, 9 kamb. du o) iksas, 
privatus ivai.ovimas, vandenų aly
va apšildomas, kvodr. p.loaos, šviesūs 
kambariai, v^ena ilgametė skolo bo- 
laruui.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. 

Jūų patarnavimui skambinti:
J. GUDAS — LE. 1-4695, namų LE. 6-7199.

SUDBURY Ont
' ■ f -4, •

Priąimenent streiką ‘sugadinta? Kiek susitrukdymų 
reikėtų dar kaiką kaikam pri
minti ir patikslinti Mainerio Nr. 
2 “T2” 1958. 12. 24 kaikurįuos 
samprotavimus. Esu tikras, kad 

valios, bet kaikurie jo išvedžio- einamųjų k 
jūnai, sakyčiau, yrą paremti la-ųnų

$3 500 įmokėti, 8 ktmb. pusiau et- 
skiras su įrengtu kambariu rūsyje, 
nepereinomi kamoarxjL otti pogrin
dinio susisiekimo, greitas užėmimas.

T

LIETUVIŠKA RŪBŲ VALYKLA 
.966 Duodas St. W. - . Tel. LE. 1-5688

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

Jūsų patogumui patarnaujame nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro; į 
: Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.
į . Sav. V. BLOCKIS ;
i

•*

-h G

AUTOMOBILIU NAMU -

BIX ' PRANAS RAKAUSKAS

Skubus TELEVIZIJOS pataisymas
Dalys garantuotos 3 mėn. Dirbam iki 11 vai. vak.

RO. €-S3€7 — V. Semaška

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Coma Hairstyling
1618 Ki <mnr si u 

(netoli Dundasi

Telefonas LE. 3-2904
Sav. D. KAUNAITĖ

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

kainomis.

? Būtų daug logiškiau, jęi
____________ ___ daugiau kovojama dėl do-.
autorius neturėjo jokios piktos ieri<T“vertės 'stabilizavimo, dėl

. . ienh|’ prekh| kai-
ži- 

oiau paviršutinėmis darbininkų .niomis yra duotos iš komcĄntrų' 
nuotaikomis .ir jausmais negu .nątrų^cijos, Įdek galima dau-
4 krovę. Kad esą kažkoks darbi- giąu?^eiti atlyginimus-jr kainas, 

‘ninkas vįenoj anglų bažnyčioj . ad greičiau ir smarkiau vyktų 
■ų *■ ‘ ...............:. ■ **’ ’

įos naudai, atrodo nepanašu į to ūkis ir gerovė, ir taip bręstų 
tiesą Kiek tėl.o išgirsti iš vieti- dirva komunizmui. Nenorėčiau
n ų ku -igų, buvo vyskupo Įsa- sutikti, kad §i unija būtų tik 
.yta kur igams iš sakyklos ne-^aučonos dulkės. Ji yra viena iš 

palaikyti tame g.nče nė vienos < stipriausių komunizmo tvirto-
* pusės. T*-*- —-------—.. j ’ . ' ' J »

sau teisę, reikalui esant, vieną faktą, kad Sudbury yra yisos!
.Rą mmtį stre.ko reikalu pa- ] Kanados komunistų centras, tai

. skelbti raštu, ką ir yra padaręs, i tada jau atrodys ne “<.........
iVišoj vyskupijoj buvo įsteigtos “medis”. Gal daugeliui ir neži-
labdarcs organizacijos. Jos rėmė noma, kad kaikurios Sudburio K ko]el.t_ nraAio xknt„-
gausesnės darbininkų seimas, į. ehonb’ agentūros yra moder-Į .i e ?a ,?r e^0’ skotai su 

į. ųrių unija’nepajėgė tinkamai nĮauę^ii organizuoti komunistę i Srlzo 1 bažnyčią.
aprūpinti; Neteko girdėti, kad - Lzdaį. Lietuvių patarlė sako: f i Didelis kopūstas

‘ nors vienas’kunigas būtų palai- 
j kęs kompaniją ir veikęs prieš 
įdarbininkus. Priešingai. Aišku, 
f joks sąmoningas žmogus nega
lėjo taip pat • rodyti simpatijų

—j unijai, kuri yra aiškiai raudona.
■ .Tačiau reikia aiškiai skirti dar

bininkus, kurių dauguma nėra 
raudoni, nuo jų netikusių vadei-

i jvų. Ištikrųjų, darbininkai daug
* i Kentėjo toje kovoje tarp gelto

nojo ir raudonojo velnio. Straips 
hio autorius kaltina spaudą ir

; radiją, vadindamas grynai pro
pagandine. Buvo šiek tiek ir 
propagandos, bet dar daugiau

i pasakyta tiesos. Ta proga buvo 
•iškelta kaikam dar nežinomi 
taktai — kad unijos vadovybė

į^yra grynai komunistinė. Ji la-
,biau vaidino darbininkų globė
ją, negu tikrovėje buvo. Ar ne 

<rf<ingaš buvo pranešimas, kad
S. vyksta į Toronto penktadie- 
.s u VciKare tartis su ministeriu?
Juk yra žinoma, kad savaitga
liais jokių pasitarimų nebūna.-

į Apaain unija niekad nebūtų -lei-

14
■M

■

dideli obuoliai užaugo?
— Tiesa, tie didieji dideli, bet1 

mažiukai rseperdidžiausi.
** Sąžiningumo bandymas
' — Š.s žmogus yra labai sąži
ningas, jis nė vinies nepaėmė...

— Bet aš bandymui su vinimi 
perdaug nepasitikiu. Pabandyk

girdėjęs kunigą kalbant kompa- infliacija, tuo būdu griūtų kraš- jo sąžiningumą su lietsargiu!
Gudrus škotas

Škotai yra žinomi visame pa
saulyje kaip labai šykštūs žmo- 

Į-nės. Vieną sekmadienį trys ško- 
Pats vyskupas pasiliko vai, o jei prie to dar pridėsime tai užėJ° L^.ažl?y^.

mi išvengti, škotai tuoj surado 
kZf gu<?r’U išeitį. Kolektoriui prisi- aUlKe , Del nnnl™ rvskelbti raštu, ką ir yra padaręs, j tada jau atrodys ne

• • _ • ____ _ ♦ —A - • - . ’ * • • U 1 ‘ ‘ artinus, vienas iš jų apalpo, o 
kiti du jį išnešė iš bažnyčios.

Petras, apžiūrėdamas savo 
i kaimyno bites, su pasididžiavi-;

" mu jam kalbėjo:
— Kokios mažos Lietuvos bi

tės. Pas mus Amerikoje, bitės 
tai karvės didumo. |

— Tai kokio didumo jūsų avi-- 
liai? — paklausė nustebęs kai-- 
mynas.

— Aviliai paprasti, kaip ir jū- ’ 
sų, — nepagalvojęs atsakė ame-: 
rikonas. j

— Tai kaip tos amerikoniškos < 
bitės sulenda Į tokius avilius? —? 
dar labiau nustebęs paklausė 
kaimynas.

— Jos lenda, ale ir aviliai 
braška, — išdidžiai atsakė ame-, 
rikonas.

Aiškus ženklas 
' — Ponia, — 
ria gydytojas, 

Į keičiasi į moterį.
— Taip ir maniau

1

atsargiai prasita-
— tamstos vyras

.. i. #

nė kiek' . Didelis kopūstas
4 Neik, su velniu obuoliauti, nes Vieras lietuvis, parvykęs iš ................................
neię.JŠi pei tarbos hėi obuolių”. Amerikos Į Lietuvą, pasakojo nenustebusi prisipažino žmona 
•Taip;Cgali atsitikti,Ir naiviems savo kaimynams, kad JAV au- ^au ^ur?s laikas visaip issisu- 
iąr^įnmkainsįį^jkųrię <įėl šiokio ■ gą nepaprastai dideli kopūstai: 

-tokio’Jų laikino .'parėmimo, yra1 po vienu lapu sutelpą keli vyrai.
klikos, ųž nosies vedžio- Tai Įdomu, — kalbėjo vie- 

jąni|. ’ Darbingų rinkimai yra nas iš kaimynų. — Bet as, būda- 
‘pravedami visai pagal komunis- mas Anglijoje, mačiau milžiniš- 
tir.ę ^sistemą. Aišku, kaip diena, ką katilą, kuriame sutilptų 5 
xad ’darbininkų unijos yra rei- žmonės.
ralingos, bet tos unijos turi bū- ] — Kamgi toks didelis katilas 
d tvarkomos demokratiškai ir reikalingas? — paklausė ameri- 
cvirtos, su kuriomis kompanijos 
škaitytųsi. Toliau, autorius prie
kaištauja, kodėl nematoma “me- tui išvirtu — atsakė kaimynas.

konas.
— Nagi, tam dideliam kopūs-

ožių”, o tik “raudonos dulkės”; 
iuuel niekas nesijaudino, kai 
Kanados valstybės sekretorius, 
grįžęs iš Rūgi jos pasakė, jog ne
reikia kreipti dėmesio Į Pabalti- 
o valstybes, kad rengiamasi 
pripažinti Raudonąją Kiniją. Ir . 

•su tuo nenorėčiau pilnai sutik- i 
ti. “Canadian Intelligent Servi
ce”, News Behind News”, “Com
mon Sense” ir visa eilė kitų ka- 

‘talikiškų laikraščių Kanadoj ir : kovos, lyg nunokęs vaisius, kaip Į 
Amerikoj labai aštriai kritikavo paskutinė kapitalizmo tvirtovė. ;

i i j usis į streiką panašiomis ap- ir smerkė tokią neprotingą poli- J kas toliau? Toliau būtų įgy- Į 
• linky barnis.- Gal kompanija, pati ,tiką. Teisybė, reikia su apgailes- 

. ■ streiką išprovokavo, bet išinin- tayimu pripažinti, kad didžioji
/l tinga unija nebūtų pasidavusi Amerikos spauda labai mažai

,1 šiame streike yra labiau taria- už. Kodėl? Ogi dėl to, kad visa 
' rhas negu tikras: 40 valandų dar pasaulio didžioji spauda ir di- 

, bo‘ savaitę būtų gavusi ir be šiosios žinių agentūros, kaip 
i streiko. Turint galvoje, kad do- patys parmasonai jau 1905 m. 
ilerio vertė kasmet krinta 5-6%, ^yresi, jau nuo tada buvo jų pačiose viršūnėse. Su priešu rei
ktai pakėlimas atlyginimo 1-2-3%’kontrolėje. O/jpuo to laiko iki kia kovoti viešai ir slaptai, su 
pamečiui nėra joks laimėjimas,;; b a bar dar daugiau yra. pažengta.; dideliu ir su mažu, visur; kur tik

. > « /L1?1 !įf A VXAlgW I***-*'*'--nilid XfkVa OpCLU.UlCl XCLMCXX Iliadaiv ICTUn LLtv lnlv j provokacijai; Unijos laimėjimas pasisakė prieš, bet daug daugiau 
CONTRACTINGC0...............................

V. JUSKEV1CIUS.
.Licenced master electrician.

Telef. HI. 7-1601
Toronto ,

TAUPYK ir SKOLINKIS
Kredito Kooperatyve “PARAMA”

Pfslcoic 1 osm. iki $3.000. Paskolos, injėiioi ir qwvbė n-dravsta.

1

;”‘z
4

fe

J b 1 ■

Dr, E. Znbrienė
Dantų gydytoja

1577 BL(M)R ST. WEST 
(prie Dundas)

Telefonas LE. 2-4108 j
Priėmimo valandos:

nuo 9-12 ir 3-8 vai. v.
Šeštadieniais pagal susitarimą

— „III II.

AKię SPECIALISTAS

L WMSKY. R.D

Pritoito alcmiu* visiems dfch< dsttii i 
•nfi® otdų nervus, ktv«e ■ 

noi sukelia gntvos skaudėtimg it 
vingumg. Kolbc slavu kėlborfih
478 CoHege St. W. Totvuce 

Telef. WA. 1-8924

kirtėja, kad tik nereiktų indų 
plauti. x :

Išskaičiavimas
Turtingas Indijos maharadža 

įsimylėjo, škoto dukterį ir pasi-’’ 
siūlė tėvui duoti tiek aukso,;' 
kiek sveria duktė. Tėvas papra
šė kelis mėnesius palūkėti.

— Suprantu, — tarė mahara
dža; — 'norite rimtai apsispręsti. . :

— Ne, atkirto škotas, — noriu ; 
tik pariebinti dukterį. ;

......... » ■>■■■« ■« w mil. iii: ■■ «•■■■!

OKULISTfS
Sr. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.
WBKTOK1A

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.!

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

Darbo valandos: kasdien 10 v.j 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie-, 
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v. į .

DARBO VALANDOS: ~ ' . -

Pirmodieniois ir Penktadieniais nuo 10-12 v. ryto ir 5.30-9 vai. vak.
Antradieniais — nuo 10-12 vai. ryto ir 7.-9 vai. vak.
Trečiadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 10-12 vai. ryto uždaryta.

Būstinė: Lietuviu Namai, 1129 Dundas St. W., Toronto, Ont.

Te1e*onos LE. 2-8723

Jos tikrai gero: traukia ir tyliai rieda.
PAMĖGINKITE NAUJAS

DUNLOP tykiai riedančias 
padangas (snow tires).

Parduodamos urmo kainomis.

S. ir G. TIRE SERVICE
459 BONCESVALLES AVĖ.. TORONTO 

Telefonas LE. 4-6602
Vulkonizacija, atnaujinimas gumų, ratų balansavi
mas Garantuotas darbas prityrusių ekspertų. Pasi
rinkimas įvairių rūš ų padangų pigiomis kainomis.

Western Textiles
766 DUNDAS ST. WEST. Toronto. Tel. EM. 3-0984

Turime didelį pasirinkimą medžiagų siuntiniams į tėvynę 
žemiausiomis kainomis.

DĖMESIO!
TAISAU VISŲ RŪŠIŲ 

TELEVIZIJAS, NAMŲ ir AUTO RADIJAS 
Darbas sąžiningas ir garantuotas.

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

VYRIŠKŲ h- MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS A. BERESNEVIČIUS

Visiems sezonoms pasirinkimas naujausių moderniškų angliškų medžiagų 
tiumoms ir paltams. Augščiousios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 
delioi. Žemiausios kainos.

129® DuiHias St. W. {tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar), Toronto

kos-
mo-

J kas toliau? Toliau būtų įgy-1 
vendinta išrinktosios tautos va
dų programa: viena diktatūrinė

■ valstybė su prabangoj gyvenan- 
į čia valdančiųjų klase ir visa ma
se jai paklusnių vergų. Taigi, 

: nėra logiška išvada nekreipti dė- 
i mesio i mažesniuosius komunis- 
;tus, jeigu yra kur didesnių net

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.

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

ii, L.L.R
Teisininkas — 

1 vckatas — Notaras

Atlaida St W.
Room 197

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

.perkamoji dolerio galia bus vis- Teis.ngai autorius pastebi, kad i ųs .pasireiškia. Pasiduodant de- 
tiek mažesnė. Laimėta tik tiek, “turtingos ir žiaurios kompani- | (etizmui ir nevilčiai yra lygu sa- 
kąd ligos atveju vieton 13 ap- jOs, kurios darbininko nelaiko vižudybei. Jei visi žmonės žino- 
mokamu bus apmokama 26 sa-1 žmogumi, daugiau pasidarbuo- ; tų žiaurią tikrovę, kad visa žmo- 

jvaitės po $40. Per maždaug ke- ; a 'komunizmo augimui, negu ■ nija. net ir Amerika, yra tary- 
; turis mėnesius nedarbo pinigi- paraudę žmonės”. Juk yra fak-jtum ant ugniakalnio, tai pasi
niai nuostoliai bus išlyginti gal ?tas, kad - komunizmas nėra dar- purtytų iš miego ir Lenino pra
tik per 8 metus. O kiek nervų' bininkų natūralios evoliucijos našystė neišsipildytų. Bet, jei

*

Mokslas dabar 
sutraukia hemoroi- 
dus be skausmo ar 

nepatogumo
Surastas varstas, Loris palengvina 

skausmus bei ^iėiėjimg ir įtraukia 
hemorbidus.

Toronto, Ont. (Specialiai) — Pirmę 
kartę mokslas- atrodo naują gydomąją 
priemonę sutraukti hemoroidus ir pa
lengvinti skausmą bei niežejimą. 
Tūkstančiams pagelbėjo ši nebrangi 
oriemonė, pnvččtoi savo namuose be 
jokio vargo ar nepatogumo.

Daugeliu atvejų buvo švelniai pa
lengvinti skausmai ir ištikrųjų atsiu
simas (sutraukimas) įvyko.

Nuostabiausia—kad rezultatai bu
vo tokie, kad išgiję pareikšdavo: "He- 
moroidai iš vis jau ne problema!" *

Paslaptis šios naujos gydymo prie
monės (Bio-Dyne) — atrasta garsaus 
frnokslinio' instituto.

Dabar Ši naujo gydymo priemone 
0a pasiūldfna žvakučių (šupposTtory) 

'fcrba tepalo “(oTnfmėnf) pavidale" vadi- 
narrtų PREPARATION H.

KfiKfokite Ji^HĮbe
voretjrfese grgžinftwi/ga-

jrantijtt.
J

DĖMESIO!
OritU

Minti Mt

tMtti «*mrrHMt 
••utnt-rn.

, 'vaisins, bet super-kapitalizmas, ne, tai katastrofos laikas yra ne- h 
! prisidengęs darbininko kauke. ;o'imas, juo labiau, kad revoliu-! 
Tai multimilijonierių bankinin- cjnė idėja eina ne tiek per dar- • 
kų pagimdytas vaikas. Dabar bininkus, kiek, per intlektualūs: 
jau repaslaptis, kad 1917 m. •universitetų profesorius, teisė- 
Niujorko didieji bankininkai jus ir studentus, kurie yra vilio- j 
pasiuntė Į Rusiją 28 milijonus jaraį pelninga karjera naujoj 
.aolerių ir 276 gerai apmokytus suvienyto j visų pasaulio valšty- 
gangsterius, kad padėtų Įgyven- bių federacijoj, kuri turi būti

• prisidengęs darbininko kauke 
1 ■

kų pagimdytas vaikas

pastatyta ant senojo pasaulio 
griuvėsių. Maineris. j

KLB skyriaus visuotinis susi
rinkimas Įvyko sausio 11 d. ma
žojoj Christ the King parapijos 
salėj tuoj po pamaldų. Senoji 
valdyba, kuri dirbo tikrai pa
vyzdingai, buvo prašoma pasi
likti ir toliau, tačiau visdėlto ne
sutiko ir atsistatydino. Susirin
kimui sumaniai pirmininkavo 
Augustinas Jasiūnas ir sekreto
riavo Bronius Daukša. Tą pačią 
dieną valdyba pasiskirstė parei
gomis: J. Lukšys — pirm., M. 
Zakarevičius — pavaduotojas, J. 
Čebatorius — kasininkas, A. 
Juozapa vičiūs — švietimo vado
vas. Kandidatais liko L. Baltutis 
ir P. Semežys. Kontrolės komi- 
sijon išrinkti: J. Dženkaitis, A. 
Baltutienė ir A. Jasiūnas. Kan
didatais liko St. Krivickas ir J. 
Poška. Susirinkime dalyvavo 33 

j nariai.
Darbininkų kursais susidomė-

dinti Rusijoj komunizmą. Be jų 
medžiaginės ir moralinės pagal
bos Rusijoj komunizmas nebūtų 
prigijęs. Aiškiai yra žinoma, kad 
šio kontinento atsakingose val
džios vietose yra daug užsimas
kavusiu komunistų ir jiems sim
patizuojančių. Iš čia ir kyla vi
sas vakariečių politikos tragiz
mas. Amerika viena ranka neva 
kovoja prieš komunizmą, tačiau 
antra ranka jį efektyviai remia'. 
Deja, tarptautinis subversyvinis 
sąmokslas nėrą kokia chimera, 
bet . gaurus devyngalvis slibi
nas, kuris ryją .tautas vieną po 
kitos ir tuo naikina laisvę, de
mokratiją ir’prigimtas žmogaus 
įir Dievo teises?’Drąsesnieji vy
teli \yra slapta^ žudomi; Kaip- iš
aiškinti, pavyzdžiui, tokius f sk
itus,'kad Amerika remia komu
nistą 'Tito, o nedavė jokįos pa- 
'galbdš- garbingai už laisvę kovo
jusiems vengrams. Toliau paim
kim Kinijos, Korėjos, Indonezi
jos istorijas. Visa tai buvo tarp- inariai- 
tautinių sąmokslininkų aukos.1 r
Jei amerikiečiai nepabus iš mie- įjmas didelis. Jau iš pirmos die- 
?o, tai tikrai issipildys Lenino * 
pranašystė, kad Amerka kris be

Dr. N. Novošickis
Dantų gydytojas

459 BLOOR ST. W., 
Toronto, Ont.

(Starkman vaistinės 
-namuose)

Darbo valados susitarus 
telefonu

Tel. WA. 3-2W3

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. p. MORRIS
fcANTV GYDYTOJAS

Vakaroti tr feŽtadiehitfU

7092 9LOOR W<, TORONTO 4 
(į rytus nuo Duffer tn St J

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
"kampos Boy & Richmond/

Room 901

Telefonas EM. 2-2585

GEORGE BEN, RA.

i LIETUVIO ADVOKATO < 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

. Advokatai — Notarai .
35 HAYDEN ST^ Toronto, j
(arti Bloor ir Yong gatvių) \

Telef. įstaigos: Telef. namų:
WA. 4-9501. BE. 3-0978

iI

t

A. LIŪDŽIU S, B.L.
' VIEŠASIS NOTARAS 

(Notary Public) 
Advokatas iš Lietuvos.

Visi notariniai reikalai ir tei
siniai patarnavimai, 

morgičiai.

95 Roncesvalles Ave^ Toronto
Telef. LE. «-5613

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, teipentlnas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Gnt 

TeL EM. 4-2715

VEDYBOS J
M wife v«*H, 
lenkų lt./, telefonuekft* «r atvykite 
■etfftiffilškei 4

VEDYBŲ BIURĄ "WAUM" 
VS9 COLLEGE ST., Twonto, Oėt. <

Telefono* LE. 2-54S1. 1
■Infomiocijos Lesdien nuo 6-9 vai. v. 
^Atsakymams raštu pridėti $ 1. Mote-1 
rims iki 35 m. amž., tarpininkavimas 

vaitui.

Krosnys - Gazai - Alyva - Anrivs
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros, šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gumey” — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros VISŲ RŪŠIŲ REMONTO DARBAI.

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

Savininkai ZALECKIAI
TELEFONAS HO. 8-1623

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Visų rūšių šaldymas ir įvairios pompos.

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

TAISAU 
RADIO ir 

TELEVIZIJOS- 
I APARATUS

Darbas ir dalys garahtuo'jamos raštu. 
|iį 

A. STANCIKAS
■................ . .m...... į i ...■■iii................ i -i i ...... .

KVALIFIKUOTAS TKIliititAS TAISO 

televizijos ir r«lio aparatus 
TAPE REKORDERIS. Hi • FL PATEFONUS.

J. STANIONIS
19 GLEN BELLE CRESC. Telefonas RU. 1-7861.

nos Įstojo 101. Dėl to bus dvi 
paskaitų pamainos, kad galėtų 
be trukdymų išklausyti visas 
paskaitas ir dirbą pamainomis. 
Tai duoda šviešių vilčių, kad 

.Sudburio katalikų universitetas 
bus tikras švyturys, ir darbinin
kai, teisingai suprasdami savo 
problemas, mokės iš to padaryti 
teisingų išvadų, kas padės page
rinti savo būklę. Darbo žmonės 

{artimoj ateity, nebus taip leng
vai suvedžiojami.

Susituokė Mykolas Pranckū- 
nas su Agota šeštokaite, kurią 
tik parsikvietė iš Lenkijos.

Vytautas šadreika, pavyzdin
gai dirbąs šeštadeininėj mokyk
loj, bendruomenės skirtą Kalė
doms piniginę dovaną paliko 
kaip auką bažnyčiai.

I ’ Sudburiškis.

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W„ Toronto
Telefonai: LE. 4-6431 ir LE. 4-8432

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, voikų ir 
vyrų botai, normolous dydiio ir pla
tūs EE-EEE. Perka nftertft tkmtfninMs 
j tėvynę duodame 15% nuolaidų.

1438 PUNDAS «T. WEST, 
prie Gladstone

Įstaiga veikia 
168 vai. savaitėje

GENERAL INSURANCE
Turto draudimas (namai, auto Ir 
pan.) visoj Ontario provincijoj.

AL DŪDA



’ -’O' TtVISKĖS ŽIBURIAI f

Ū C '

Linksmiausias ir įdomiausias šį sezoną^ Tėviškes Žiburiu^ metinis
SPAUDOS BALIUS

įvyks sausio 31 d,, šeštadienį, Prisikėjįįiįdd parapijos salėje.
_ _ . *ys sol. VACLOVAS VERIKAITIS

ir jo vadovaujamas Toronto Vyrų Kvartetas. Jam akompohuos muzikas 
Stasys Gailevičius. • Šokiams gros lietuviškas orkestras “Olympia’* 
Visus gaivins bufetas, laimingiesiems loterijos fantai, o kitas įdomybes 
pamatys atvykusieji! --t/.c. . . v

Svečių susiiSvečių susirįnks ne tik iš Toronto, bet iš plačių apylinkių, nes “Tėvišk is 
Žiburių” balius įvyksta tik vieną kartą į metus. Nepraleiskite šios prog >s 
smagiai praleisti vakarą ir susitikti seniai nematytus .bičiulius.
Pradžia 7.30 vai. vak. įėjimas $1.50; studentams $1/Bilietai jau gauna: ai 
“TŽ” administracijoje ir V. J. Margio vaistinėje — 408 Roncesvalles Avė.

TORONTO. Ont
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šiemet gavėnios susikaupi

mui pravesti, pakviestas kun. V. 
Bagdonavičius MIC, dienraščio 
“Draugas” vienas redaktorių, 
kuris savo straipsniais daugeliui 
yra gerai pažįstamas. Rekolekci
jos vyks Kančios - Verbų savai
tėje.

Kat. Moterų D-jos skyriaus

Prisikėlimo parapijos žinios
—r Nuoširdžiai sveikiname pa

rapijiečius Kazimierą' Vytautą 
ir Adelę Daugėtas, praėjusį šeš
tadieni: sukūrusius naują šeimą.

— Sekmadienį po 10 vai. Mi
šių vaikučių. katechetinės ir 
Pirmos Komunijos pamokos ak
torių kambariuose, o gimnazistų 

------- _____ __ . .religinės,pamokos — klebonijo- 
suširinkimas įvyks šį sekmadie- i je. Prašome mieluosius tėvelius !

vesti ‘savo vaikučius per jiems 
skirtas Mišias į jiems ’ paskirtas 
vietas — pirmuosius suolus.

— Kitą savaitę lankysime pa-; 
rapijiečius gyvenančius šekan-! 
čiose gatvėse; Emerson, Walla-; 
ce, Armstrong, Miilicent, Pauli- i 
ne, Russet ir Coolmine. Jei kar- ■

MONTREAL, Cue.
Šv. Elzbietos Draugijos tra-! AV parapijos komiteto esamų 

dicinė vakarienė įvyks šį šešta- ir buvusių narių visuotinis susi- 
įdienį, sausio .24 d., 7 vai. vak. rinkimas įvyks sausio 25 d., sek- 
išy. Kazimeiro parapijos salėje, madienį, 4 vai. p.p. klebonijoje. 
! Prityrusios virėjos paruoš pui- Visi labai prašomi dalyvauti. 
sTVleSTVi“? Už®avėnhl ruo-
si lot nja. įėjimas $1.50. Visi sporto klubas “Tauras”.

;Groą puikus orkestras. V: si, ypa- 
’Ringai visas lietuviškas jaunimas 

i aly .^lamas'asar.1?^xi'’.^‘kviečiamas skaitlingai dalyvau- 
/naąięrų^ : v]tį..Pasilinksminimas įvyks 8 v.

Tautinių drabužių konkursas ,vak- AV salėje.
KĖK/Mbterų D-jos vasario 7 _ Įdomią pasiautą apie dantis, jų 

d. pirmą kartą Mpntrealy ren- reikšmę^miaisto perdirbime, dan 
giam^š; iiėtuvįų ųjoterų tautin&j tų priežiūrą ir higieną sausio 18 
drabužių konkursas rąnda dide- xd- ,LK Moterų .skyriaus susirin- 
lį visHphienės’pritarimą ir susir kūne iškaitė populiarus Verduno 
domėjimą'. Pinigines premijas dantų gyd. Jonas Mališka. Pa- 

. konkurso laimėtojoms, be pačių skaita buvo pailiustruota pa- 
u-engėių, jau, paskyrė bankelis veikslais ekrane ir sudrinku- 
■“Litas”* ir dar laukiama iš kitų šiuose sukėlė didelį susidomėji- 
i organizacijų. < « Susirinkimo proga moterys
j Iš tautinių drabužių audėjų : svarstė jų vasario 7 d. r lošiamo 
.teko patirti, kad sąryšy- su kon-1 vakaro - baliaus klausimus. Šia- 

! M. Jankaus ir Klaipėdos kr. Vasario Šešioliktoji i kursu jos gavo daug naujų už-ime vakare būsiąs tautinių rūbų
sukilimo minėjimas ' jaunimai sakymų pasiūti tautinių drabu-;konkursas su piniginėmis dova-

Šiemet Klaipėdos kr. sukilimo ; Apyl. valdybos posėdyje nu-i žiu, išausti juostų ir pan. Tai athkš
^--’minėjimas bus turiningesnis ne- Įtarta Lietuvos Nepriklausomy- įrodo; kad mūsų moterys ir mer- Piecaicio vadovaujama taut, so- 

igu betkada nes kartu daroma i bės minėjimą, be bendrojo di- ,ginos. rengiasi gausiai šioje tau- kl,Į. gruPe-, kurios ziuiovai jau 
ir M Lietuvos Patriarcho M i džiojo, vasario 22 d. specialiai su i tinta drabužiu šventėje daly-: spėjo pasnigti. Šokiams grosiąs 
lankaus 100 m. gimimo sukakta i ruošti mūsų augančiam jauni-!vauti. ‘ V - - A / ^our .J^nnan
viu minėjimas. - . mui,. įjungiant mokyklą, klubus,

Minėjimas daromas sausio 25: ?.rW^ot? . ir . neorganizuota 
d. visose liet, bažnyčiose pamal- į Į^uviskąjĮ jaunimą parenkant 
dose prisimenant ir 4.30 vai. p.p. įLS r?° i, lf
Prisikėlimo parap. salėje iM- Į SpeC^Sf 
mingu aktu. Čia is Niujorko sve- 
tą SMeninęDdMSišpMys s^tai ^Ažubaliui. Įš apylinkes^ valdybos pąžindinti visuomenė šu charak- ' ■ ” “
V. Žemelytė ir V. Bigauskas, pasitraukus ilgamečiu! izdmin- įteringesnem įvairiu Lietuvos / Otava — 1958 m. Kanados au- 
akomponuojant muz. St. Gaile- į ^z' Pa* į vietovių tautinių drabužių sa- j fomobilių gamyba sumažėjo 13
vičiui Z. Orentienės liet, bale- {kviestas J. Karka, o į tarybą ko- į vvbėm. kurios daugeliui gali bū- ; %. Pagaminta 297.088 lengvieji 
to studijos mokinės (viso 16) ir ’ ' ‘
D. Meilutė padeklamuos M. Jan- i \Hes 1SVVKUS1° lrrz. rr. Kaz 
kaus eilėraštį. p Jcio.

Minėjimo metu toje pat salė- j Šv. Mykolo ligoninėje po sun- 
je bus M. Jankaus-gyvenimo ir į kios operacijos gydosi Vladas 
darbų parodėlė; tarp kitko irįJocas. 
laikraštis “Aušra”.-' ('

Prie įėjimo aukos minėjimo: 
'rengimo išlaidoms - ir M: Lietu- ” 
vos bylos gynimo reikalams. 

Minėjimo rengimo k-tas.

Viešas susirinkimas
S3 ■ ■ ' .... ■ r

Sąryšy su paskutiniais įvy
kiais Vatikane sausio 25 d., sek-

T. L. Choras “Varpas” kviečia visus į savo' 6-ųjų metinių proga

KONCERTĄ.
kuris įvyks sausio 24 d., šeštadienį, Prisikėlimo parap. salėje.
PROGRAMOJE visa eile dar negirdėtų Toronte dainų. Koncerte i 
dalyvaja “Varpo” mišrus,' vyrų ir moterų chorai, >soi. V. " __ — -- -- « a • ■ ' -a v ■ ■ a -

nį po 11 vai. pamaldų muzikos 
studijoje. Valdyba padarys pra
nešimus iš praėjūšiųjų metų 
veiklos, bus pasitariama dėl 
ateities veiklos planų, ir perren
kama valdyba. • .

— Mergaičių sodalicijoš susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį po 
9.30 vai. pamaldų muzikos stut- tai pasitaikytų neaplankytų pa- i 
dijoje. - rapijiėčių, gyvenančių jau ap-:

— Šią savaitę vizituojamos lankytose • gatvėse, prašome i
šios gatvės: Geoffrey, High Park mums apie tai pranešti; Mums: 
Blvd., Marion, Sunnyside, Glen- ne visada žinomi adresai tų, ku- į 
dale, Garden ir Pearson. rie pakeitė savo gyvenamas vie-;

— Parapijos komiteto posėdy tas, bet raštinei apie tai nieko!
nutarta daugiau dėmesio kreip- nepranešė. ________ _
ti į kultūrinius parengimus, juos šį sekmadienį po visų Mišių ronte įvyks bendras posėdis PL :

bus daroma speciali įsakyta rink B-nės 'Valdybos ir JAV bei Ka- Į 
liava misijų reikalams.

mų darymą ir jų palaikymą, Mi-Į — Kurie, iš parapijiečių šiais 
nėtoje dvasioje komitetas yra į metais norėtų pažymėjimų—sa- 
pasiryžęs • artimoje ateityje pats vo aukų pakvitavimų pa j, mo- 
suruošti kultūrinį parengimą, kesčiui (income tax) sumažinti, 
pakviečiant atitinkamus meni- prašom, tai asmeniškai ar telefo
niukus. Parapijos vyrų organi-į nu pranešti parapijos raštinei, 
zayimui statutas jau paruoštas ir' į? ■ kvitai tubj bus išsiųsti. Ku- 
sękančiame komiteto posėdyje tiems patogu, galės juos patys 
bus priimtas. - . : < asmeniškai atsiimtt Kadangi

— Padaryti didesnio pobūdžio Į daugumai dėl praėjusiais metais 
remonto darbai klebonijoje, ją 
visą išdažant ir pagrindinai per
tvarkant virtuvę. Už sąžiningai 
atliktus darbus dėkojama Ad. 
Kuniučiūi, Pr. Besaspariui, J. 
Rugiui ir VI. Ramanauskui.

— ši sekmadienį vyskupijos 
parėdymu daroma rinkliava ka- 
talikų emigracijos biuro naudai. 
Minėtoji įstaiga padeda naujai 
atvykūsiems imigrantams, pa
kliuvus jiems vargan.

’ — Šiuo metu mokinama Mišių 
tarnavimui penkiolika bęrnįukų. 
Šį- sekmądiėhį po li vaL paįnal- 
dų prašoma į kleboniją susirink
ti berniukų tėvelius, kad drauge 
būtų galima pasitarti uniformų 
ir kitais klausimias. Tikybos pa
mokos vaikams kiekvieną sek
madienį dviems grupėms: po 
9.30 ir 11 vai. pamaldų.

— Visi dalyvaukime šį šeš
tadienį choro “Varpas” tradici
niame koncerte.

— Pakrikštytas Stasius Petras 
Antanaitis.

Evangelikams pamaldos
Klaipėdos atvadavimo sukakties 
minėjimo proga įvyks sausio 25 
d., 1 vai. p.p., Malonės Liutero
nų bažnyčioje, 1424 Davenport 
Rd. Pamaldas laikys kun. P. Da
gys-

Ev. Susivien. parap. v-ba. _ _________ ____
- « j .j. — i i i • i tetą bus siūlomi metiniame susi-

RaUd- |rinkime arba 5> k?rie ntri 7 sekmadienio mergaičių popiete
sausio 22 d. ir 23 d. — Ryerson ą ga?° savo slulom/.kandlda/įvyksta kiekvieną sekmadienį 3 
Institute of Technol. - Čhurch P P- Prisikėlimo parapijoje
St. prie Gerrard St. E., 9.30-11.30 ISįyt SrvtflV ’muzikos studijoje. Kviečiamos
ir 115-4 vai pp •” .sudarytai nominacijos vįsos mergaitės n.uo 6 iki 9 metų.

• oc J • « -i (komisijai, kurią sudaro šie as-Sausio 26 d. — Central Clinic t t?i«>2Qn =ąnimenys: Aloyzas Kuolas, LE.-~8 v JCvakg S ’ 3’3 •6‘3470’ LiUdaS Medelis’
ov U T ir jonas n. oimanavicius,Saulio_28 d.—Coleman Lamp.^ 4.1274. Pakanka, kad kandi-

C°^T rfn ’/i * * datas asmeniškai ar telefonnu
.11.30 ir 1.30 vai.; Orenda En-(n betkuriam vienam
ginęs. Maltone. 12.30-4 ir 6-9 v. „S?
vak Sausio — d. — Rhodes Ave. i gjūiorna §jos komisijos patarna- 
Linited Church, 1470 Gerrard Et.; • „ -i,E., 2.30-4.30 ir 6.30-8.30 vatavak. H? i5 SdriKn? nlrl’

’ : nes is anksto pasiruosus, para-
Foto paroda ipijos susirinkimas bus ir dar-

Pagarsėjusi foto menininkė, Į bingesnis, ir trumpesnis, 
daugelio lenkų žurnalų bendra- Tėvų žiniai
darbe Janina Mokrzycka, atvy- ; , šeštadieninės Maironio vardo 
kusi į Torontą įkūrė savo foto mokyklos tėvų komitetas prašo 

tėvų sumokėti mokyklos išlai
kymo mokestį $7 iki vasario 14 
d. Pranešimai išdalinti vaikams 
mokykloje sausio 17 d., šeštadie
nį. Komitetas prašo nelaukti pa
kartotinų paraginimų.

x Tėvų Komitetas.

dijoje.

nutarta daugiau dėmesio kreip- 

palaikant ir skatinant kolonijos 
lietuvius j tokios rūšies parengi-

^meniškai atsiimti. Kadangi

KAITIS ir pianistas MARIO BERNARDI.

Koncertui pasibaigus įvyks

šu visais tai progai atitinkamais priedais.
ŠOKIAMS GROS ORKESTRAS “CUBANA” 

Turiningas bufetas patenkins kiekvieno atsilankiusio reikalavimus.
Įėjimas $1.50. Pradžia punktuąliai 7 vai. vak.

T. L. Choras “Varpas”. '

Posėdžiaus centrai
Ši šeštadienį, sausio 24 d., To

nados kraštų valdybų

mą.' ’Minėjimą organizuoti pa
vesta valdybos nariui kun. P.

,'.r- ;x, •• . a r . 4.x Motervs urižada svečiams pui-Jau paaiškėjo ir dabs jury ko- vakarienę. .
misijos narių: prof. dail. A. Ta- į- ; \ .
rnošaitis ir tautinių drabužių ’ AV Tauro jlubas i sirinko 
audėja montrėalietė p. ‘Vesel-į valdybą is k.ebora Tėvo 
kienė. Prof. Tamošaitis, specia-! į.. ?°£evlc'aus’. AuS- ^s’ J’ 
liai atvykęs .iš Kingston, malo-^.1®caicI0’ Smiaus ir M._Si- 
hiai suliko konkurso metu su- '?lu*es- J. P.

valdžios padarytų palengvinimų 
kvitai nebus reikalingi, taupant, 
rašomą medžiagą ir pašto ženk
lus, kvitai jų neprašiusiems pa
rapijiečiams nebus siuntinėjami. 
Tiems, kurie Prisikėlimo para
pijai nepriklauso, aukotų sumų 
kvitai bus išsiuntinėti šio mė
nesio gale. '

— praėjusį sekmadienį par. 
komiteto posėdyje buvo peržiū-. 
rėta Prisikėlimo parapijos 1958 i 
metų •> finansinė veikla ir pasi
džiaugta gražiais rezultatais. 
Kadangi dabartinis .parapijos ko i Soj Vaclovas Verikaitis 
mitetas, sekant įprastą tvarką, sausio 31 šeštadienį, kar- 
metihiame susirinkime planuoja tu su savo vedamu vyrų kvar- 
atsistatydinimą, jis sudarė pla- tetu> išpildys programą Tėviškės 
ną. tvarkingam naujam komite-i žiburiu spaudos baliuje., 
tai išrinkti: 1) Pagerbiant natū- i . “
ralias kiekvieno parapijiečio tei-! Toronto vyrų kvartetas 
sės ir jo nuomonę, parapijos ko- šį sekmadienį, sausio’25 d., 6 vai. 
mitetas bus renkamas pusiau vak'. dainuos CBC radijo progra- 
slaptu balsavimu. 2) Siūlomas mOj Transcanada Talents Show, 
parapijos komitetai kandidatas: 
turi priklausyti Prisikėlimo pa-J Berniukų popietė
rapijai. 3) Kad išvengti dažnai bus ateinantį sekmadienį, sausio 
organizacijų valdybų rinkimuo-. 25 d., 3 vai. p.p. Prisikėlimo pa
se pastebimo bereikalingo laiko i rapijos patalpose. Berniukai 6-10 
trukdymo, aiškinimosi ir net ne- i m. amžiaus renkasi į kleboniją, 
patogumu, kandidatu į Prisikė-ilimo parapijos komitetą gali bū-1 Jaunesn.ųjų mergaimų 
ti siūlomas tik tas, kuris iš anks- • . . , . ateitliynklll .
to buvo asmeniškai atsiklaustas susirinkimas Įvyks sausio 2o d., 

i ir kuris vra davęs savo sutiki- 4 val; P P- Pnsjkehmo parapijos 
imą. 4) kandidatai i. par. komi- muzikos studijoje. Visos nares

ti nežinomos ir įdomios. : automobiliai ir 58.333 prekiniai.
Vakaro programą išpildys lie-j Otava. — 1958 m. Kanadoj pa- 

tuviškasis jaunimas — Montrea-i statyta-.146.000 gyv. namų. Pra- 
lib Tautinių Šokių Grupė, vado-! dėta statyti 163.000. Pradėta ir 
vaujama J. . Pječaičio. Rengėjos,; baigta žymiai daugiau kaip 1957 
lyg ir atsidėkodamos už jaunimo ■ metais.

DU DOLERIAI
gausų dalyvavimą, žada jauni
mui rezervuoti atskirus stalus

už valandos mokinimą važiuoti; vaišėms ir parūpinti gerą mu
ziką populiariems jaunųjų ŠO-Į 
kiams. ' c '

Mums lieka, tik paskatinti, 
kad tą dieną neliktų nė vieno 
tautinio drabužio^ dūlėti spinto-1

BATHURST DRIVING 
SCHOOL

1043 Bathurst St. Tel. LE. 2-6211

District Estais

kviečiamos skaitlingai dalyvauti.

Išnuomojamas kambarys Ii augšte su 
; maistu, ar. be maisto. Galima naudotis . . - t . *

r virtuve.. Bloor - Symington rajone. Yra je, kad kiek galint daugiau IBO- į 
madienį, 1 vai. p.p. Lietuvių Na- 30ro*^ Tel' 5^* 2-^522. terq atvyktų i’šią’šventę pasi-

studiją “Janine Photo Studio” 
45 Avenue Road, ir įrengė savo 
darbų parodą, kuri vyks porą 
savaičių. Paroda lankoma kas
dien 1-6 vai. p.p., išskyrus sek
madienius. Paroda ypač lanky
tina foto mėgėjams.'

mų (Ossington - Dundas) didž. 
salėje įvyks lietuvių susirinki
mas. Pranešimus padarys: Lie
tuvos gen. konsulas Kanadoje 
V. Gylys, vilniečių, ABN (Tarpt. 
Antibolšeyikinio Bloko) ir “Tal
kos” organizacijų atstovai.

Susirinkimą šaukia Toronto 
šauliai, ABN ir “Talka”.

Visi lietuviai kviečiami atsi- i 
lankyti. Dr. J. K. i

I

Estų centrinė taryba Kanadoje j

MILNES FUEL Oil. CO. 
atstovas

VYTAUTAS AUŠROTAS 
sudaro alyvos sutartis, priima užsa
kymus alyvos krosnims įstatyti ir visy 

rūšių anglių pristatymui. 
Skambinkite: LE. 5-0527

177 Sherbrcoke St. W.
VL 2=8591

D. N. Baltrukonis
F. Yastitis
A. Markevičius .
A. Budriūnas
P. Adamonis

CR. 3-5075
LA. 2-7879 
RA. 7-4097 
RA. 2-8035

_ ______ RA. 2-2472
Sekite mūsų skelbimus coie paskirus 
objektus 'KIL', 'TŽ'/ 'Stcr*, 'La Press'

| PLIAS neriai
RO. gali gauti pas valdybos .narius; 

_ i 9-4254 ir Jonas R. Simanavičius, kvietimus į PLIAS pobūvį, ku
ris įvyks šv. Jono parapijos sa
lėje sausio 24 d. 8 vai. vak.

PLIAS valdyba.
* * • f ,

Vaikų Užgavėnės 
įvyks vasario 8 d., sekmadienį. 
3.30 vai. p.p. Prisikėlimo par. sa
lėje. Kviečiami visi Toronto vai
kučiai atsilankyti į šią bendrą 
vaikų šventę. Programoje laisvi 
žaidimai bei šokiai prie gražios 
lietuviškos muzikęs.

Priėmimas naujiesiems 
piliečiams

Toronto miesto rotušėje yra 
ruošiami priėmimai gavusiems 
Kanados pilietybę. Paprastai 
tuos priėmimus ruošti yra kvie
čiamos įvairios Toronto organi
zacijos. Sausio 27 d. 8 v. v. tokį 
priėmimą suorganizuoti pakvies
ta Pabaltijo Moterų Taryba Ka
nadoje.

i Į naujuosius piliečius kalbėsi 
liberalų partijos pareigūnas neo! 
kanadiečių reikalams Toronte! 
Andrew Thompson. Meninę da-; 
lį atliks estų, latvių ir lietuvių į 
menininkai. Lietuvių programą i 
išpildys solistė St. Mašalaitė. Po 
to naujuosius piliečius ir sve
čius pabaltiečių atstovės pavai
šins kava.

DOMINIKOS ALKSNIENES• 
mirusios 1954 metais sausio 23 dieną.

■ *- W. - - --■ ‘ -

Su gailesčiu ir pagarba prisimename mūsų mylėtą ir mus 
mylėjusią brangią žmoną ir motinėlę. ' v

Petras Alksnis, 
duktė Adelė, 
sūnūs Vitas ir Petras.

■ . ... . Į BALTIC MOVERS
Estų centrinė taryba Kanadoje j Baldu pervežimas Toronte ir tolimomis 
sausio 7 d. pasiuntė Vatikanui į distancijomis. Visas vežamas turtas ap- 
laiška, kuriame išreiškiama SU- I draustas. Važiuojam kas savaitę į Mont- 
judinimo dėl pasklidusių gan- 
du apie Lietuvos atstovybes uz- 30 oEWSON ST. —---------------
darymą ir reiškiama vilties, kad 
gandai neturi pagrindo.

< ■ .:>■ • 
Po dek o

Nuoširdžiai dėkojome p. Orentienės 
Baleto- Studijai, išpildžiusiai programą 
š.m. sausio 10 d.* Prisikėlimo par. salėje 
Jūros skaučių rėmėjų ir **Šotrijos" Tunto 
rengtame žiemos bqjiuje, taip pat mūsų • 
mieliems * prekybininkams perėmusioms ' 
dovanomis ir pagalba: pp. Margiui, Dun- Į 
derioms, Demikiui, Portofejui, Parkside' 
Mfedt, North! Sylva, Mohawk Furniture, • 
Atlantic Import, J. Ivanauskui, j 
naičiui, J. Simoncvičiui; ir "TėviškiJtį- J 
būriams" už nuoširdumų skelbiant mū- ' 
su parengimų. * Nuoširdi?* pa dėka Jn vk- j 
siems atsilankiusiems. Rengėjai. ' I

puošę tautiniais drabužiais.
A. A. Juozas Paznokas buvo 

; palaidotas iš AV parapijos baž
nyčios. •

” TAUPYK, SKOLINKIS
savo kredito kooperatyve “LITĄ! > "

Santaupos pilnai apdraustos. Paskolos lengvai ir greit ii - 
duodamos bet kokiam geram tikslui.

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

Pirm. A. Norkeliūnas, RA. 7-3120. Ved. D. Jurkus, PO. 7-4280

Tž

TEL. LE.4-1403 
TORONTO

r

Dr. J. ŲRBAITIS
Gydytojas ir chirurgas

į naujas patalpas ,
2259 Bloor St. W.

(prie Runnymede) 
Telef.: kabineto RO. 6-6791 

namų LE. 3-8408.
Darbo valandos: kasdien 1-4 

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

408 Roncesvalles Ave. Tel. LE. 5-1944
kampas Howard Park

Margis Drug Store
JOHN V. MARGIS Phm.B.

Mes siunčiamą ORO PASTŲ vaistus į 
LIETUVĄ ir irs Europos kraštus.

Jei jums reikia vaistų pagal receptus ar kitų kasdieninio reika
lingumo daiktų, paskambinkite, parašykite ar patys asmeniškai 
užeikite f MAROIS'DRUGSTORE. Jei jūs turite betkokią prob
lemą, paskambinkite mums irylę jums padėti geriausiai.

Mes turime daugybę europietiškų mišinių, 
os. ramunėlės, zubra-

žolė. “C” iermoiWeffaL ir kt ■
GREITAS MOTORIZUOTAS PRISTATYMAS VELTUI VISĄ 
DIENĄ. NESIVARŽYKITE PASKAMBINTI TEL. LE 5-1944.

MARGIS DRUG STORE
Įsteigta nuo 1900 m.

į am turime ua 
(kaip trejos de

, 14K ’

suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėm

1212 Dundas St. W; TeL LE. 2-9547 
J. BERŽINSKAS 

Užsakymai priimami ir paštu.

M

AL GARBENS
REAL ESTATE

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

Telefonai: L5. 6-2738, L E. 6-2664 
Vakarais HU. 9-1543

<• . Evelyn Cres.
S".000 įmokėti, atskiras, gražus namas, ekstra dideli 7 kanba- 
riai, vandeniu alyva apšildomas, moderniška virtuvė, geras įva
žiavimas, pįy 
daujamasvfiu

utinis garažas. Prašoma kaina $21.900. Jeigu p. ger 
įsusinis namas, tai šis atitiks jūsų skonį.

-t. St. Clarens Ave.
$3.500 įmokėti, balansui vienas atviras morgičius 10 met ų, 8 
kambariai, pusiau atskiras plytų namas, modemiška viri įvė, 
kieto medžio grindys, alyva oru šildomas, dvigubas gar žas. 
Kaina $16.500.

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
----------------------------------- ---------------................................„ .

♦ !


