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Balsuojame
Taigi, šį sekmadienį, lapkričio 11 d., visos Kanados lietuviai 

renka savosios bendruomenės Krašto Tarybą, savo -augščiausį 
organą, tvarkytoją visų lietuviškųjų pajėgų ir pastangų.

Suprantama mūsų bendruomenės Kr. Taryba mūsų kasdie
niškojo gyvenimo ir mūsų ūkinių reikalų netvarko. Negali ji 
mums pagelbėti nei namus, nei ūkį ar automobilį įsigyti. Bet mes 

.gi ne vien tuo tesirūpiname. Besirūpindami kasdieniais buiti
niais reikalais mes visdėlto nepamirštame, negalime ir net nepa
jėgtume pamiršti, kad esame lietuviai. Gyvendami kitų tautybių 

■ žmonių tarpe mes visada tą prisimename, lygiai kaip prisimena
me savąjį kraštą ir savąją tąiitą, šiuo metu, deja, vergų pančiais 
sukaustytą. Visa tai mums iškelia daugybę reikalų bei daugybę 
atliktinų uždavinių. Jie tenka ne vien Jonui ar Petrui, bet kiek
vienam iš mūsų ir visiems bendrai. Tai bendri uždaviniai. Juos 
įvykdyti ir jų siekti privalo visa lietuviškoji bendruomenė. Tam 
ir yra sukurti bendruomenės organai.

Dažnas iš mūsų, stebėdami tų organų darbą, sakome gerai, 
kad jie yra ir tegul jie dirba, o mes galime ir nuošaly pabūti. Juk, 
girdi, mūsų atsilankymas kur ar dalyvavimas rinkimuose nieko 
nepridės. Tas pats bus ir be mūsų. Be abejonės, tai klaidingas 
oportunistiškas pasiteisinimas. O kas gi būtų, jei visi taip elgtųsi? 
Iš kur atsirastų tie bendruomenės organai, jei rinkimus vykdant 
visi motų ranka: “Apsieis ir be manęs!”? Teisybė, visi tokie nie
kad nebus. Bet kodėl gi tie kiti turi tokie nebūti, o mes tai taip 
galime?

- Žinoma, nėra taip svarbu, katrie iš bendruomenės pasiūly
tųjų kandidatų bus išrinkti, svarbu, kad bus išrinkta Krašto Ta
ryba, kuri išrinks vykdomuosius bendruomenės organus. Bet yra 
svarbi dar viena šio reikalo pusė. Svarbu, kad išrinktieji jaustųsi 
į darbą pakviesti daugumos. Teisybė, ir šiame kontinente net 
valstybinių bei savivaldybinių organų rinkimuose dažnai neda
lyvauja nei pusė turinčių balso teisę gyventojų, o rinkimai vis
dėlto būna teisėti. Tačiau išrinktiesiems daug maloniau ir dau
giau entuziazmo dirbti, kai jaučiasi tikrai daugumos rinkti .

Mes juk norime, kad mūsų bendruomenės organai veiktų kuo 
tobuliau, kad jų nariai turėtų daugiau entuziazmo bei daugiau 

, pasitikėjimo, tad ateikime balsuoti visi. Išrinktieji tegul jaučiasi 
darbui pašaukti ne dalies, bet mūsų visų. Kitaip už darbą ir su- 

K gaištą laiką mes jiems neatlyginsime, tad atsilykinkime nors 
parodydami, kad visi savais lietuviškais rikalais domimės, kad 
esame dėkingi tiems, kurie sutinka jais rūpintis^ ir kad juos nors 

parepuaipe;.. .v,
Kandidatų šiemet turime net 74, o išrinkti reikia tik 30. Tad 

pasirinkti yra iš ko. Kiekvienas tokiame skaičiuje gali rasti ir 
žinomų ir pažįstamų. Jeigu jie sutiko net imtis darbo, tai mes 
visi bent balsuodami prisidėkime. Už ką balsuoti, kiekvienas 
pats suras, svarbu tik, kad balsuotų.

įvairių tautybių demonstrantų minia prie 
janti prieš sovietų vergiją R. Europoje.
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iš Niujorko

kalbėjo: “Niekas negali paslėp
ti fakto, kad svetima kariuome
nė pradėjo veikti Vengrijoje.;. 
Saugumo Taryba akivaizdoj ši
tokio fakto negali tylėti... Ven
grų tauta ligi šiol negalėjo pa
reikšti savo valios neturėdama 
tikros demokratiškos laisvės ... 
mes, Britai, kaip taikos sutar
ties signatarai, jaučiame atsa
komybę ir. pareigą -^reikšti sa- 

M-vbhue^rdh^ sižjrf^^nimą^>,

Pasitraukė TF Atst. pirmininkė
Tautos Fondo Atstovybės Ka

nadoje pirm. M. Arlauskaitei 
pasitraukus iš eitųjų pareigų, 
Tautos Fondo valdyba pareiškė 
jai už atliktą darbą nuoširdžią 
padėką. Savo padėkoje TF val
dyba pažymėjo: “Jūsų ilgametis, 
nuoširdus ir pasiaukojantis, jo
kios asmeninės naudos netei
kiantis darbas davė gražių vai
sių, kuriais Jūs pelnytai galite 
didžiuotis. Šie Jūsų nenuilsta
mos veiklos rezultatai yra ge
riausias objektyvus rodiklis, iš
reiškiantis plačiosios visuome
nės Jūsų pastangų įvertinimą 
bei pasitikėjimo Jums asmeniš
kai ir Jūsų darbui pareiškimą. 
Žinome, kad. Jums pasitrau
kiant iš TF atstovybės, mes sa
vo darbe nustosime didelio ir 
svarbaus ramsčio. Todėl, prašy
dami priimti mūsų nuoširdžią 
padėką, mes tikimės, kad Jūs ir 
ateityje liksite TF bendradar
bė, jo talkininkė ir neatsisaky
site savo paytrimo, sumanumo 
bei energijos skirti lietuvių vi
suomenei. Mes linkime Jums 
sulaukti tų dienų, kada mūsų 
Tėvynė vėl atgims laisvam gy
venimui. Tesudaro mūsų dar
bas tą įnašą, kuris priartins tė
vynei laisvės valandą”.

’ Nuo 1948. XI. 12 iki 1956. VII. 
1 Kanados Tautos Fondo Atsto-i 
vybė buvo iš viso l-.......—. , , . T ■»<
$33.671. Daugiausia surinkta nauskas, dr. A. Skėrys ir J. Ma- 
1951 ir 1952 metais. Iš surinktų- j tulionis.

rinkti gražios sumos — $33.676, 
99 — per 8 metus man einant 
Tautos Fondo įgaliotinės parei
gas Kanadoje. Viena tai nebū
čiau įvykdžius, jei nebūčiau tu
rėjus visų lietuvių didelio pasi
tikėjimo ir pritarimo, mūsų 
brangios ir mylimos Lietuvos iš
laisvinimo darbe.

Dar kartą tariu tikrą lietuviš
ką nuoširdų ačiū, ačiū visiems!

Jūsų
Marija Arlauskaitė.

Tautos Fondo laikinoji valdy
ba sudaryta iš prof. J. Kamins
ko — pirmininko, narių — prel. 
•J. Balkūno ir dr. M. Devenio. 
Tautos Fondo Taryba taip pat 
sudaroma Amerikoje, bet ji lė
šų telkimu laisvinimo reikalams 
rūpinsis visuose kraštuose. Jau 
sudarytas Tautos Fondo tarybos 
branduolys iš 5 asmenų. TF ta
rybos visumos narių skaičius 
nenustatomas. Tautos Fondo na
riais gali būti ir VLIKo gru
pėms nepriklausą pasižymėję 
tautiečiai. VLIKo prezidiumas 
senąją TF valdybą paprašė to
liau vykdyti savo funkcijas, kol 
pareigas perduos naujajai val
dybai.

Spec. VLIKo vajui Radijo 
skyriui ir Eitoms išlaikyti su- 
Harvta komisija, į kurią įeina: 

surinkusi I K. Bielinis, J. Audėnas, P. Vai-

jų lėšų VLIKui išmokėta 1951i VLIKo prezidiumo naujas ad- 
m. $485,'1952 m. $14.632, 1953 m. j resas: ELTA. 132 Nassau St., 
$ 5.306, 1954 m. $4.015, 1956 m. i Room 820. New York 38, N.Y., 
$7.008.

Naujuoju Kanados Tautos 
Fondo Atstovybės pirmininku 
pakviestas L. Girinis - Norvai
ša. vienas iš seniausių Kanados 
TF Atstovybės veikėjų.

M. ARLAUSKAITĖS 
ATSISVEIKINIMO ŽODIS 
Didžiai Gerbiami Kanados 
Lietuviai! «
Nuoširdžiai dėkoju visoms lie

tuvių kolonijoms: 14 Tautos 
Fondo skyrių, parapijoms, orga
nizacijoms, bendradarbiams, 
spaudai, rinkusiems TF aukas 
ir aukojusiems už padėjimą su-

|USA. Rašant visuomet reikia 
pirma pridėti žodį ELTA.

Vengrų sukilimo proga VLI 
Ko Vykdomoji Taryba paskel
bė atsišaukimą, kuriame sveiki
na vengrų tautą, linki laimėti 
pradėtą kovą ir kviečia visus 
lietuvius visokeriopai ją remti 
prisidedant prie ^protestų bei 
manifestacijų “prieš negirdėtą 
sovietų armijos, atliekančios 
laisvės budelio darbą, nekaltų 
žmonių žudymą”, renkant au
kas, kartu primenant pasauliui 
ir Pabaltijo vergiją bei laisvės 
kovas.

Saugumo Taryba kalba •
Sekmadienį, spalio 28 d. bu

vo pirmas posėdis Saugumo Ta
rybos dėl įvykių Vengrijoje. Iš
kėlė juos Amerika, Britanija ir 
Prancūzija. Čia pasireiškė ir-iš
ryškėjo visų norai ir pažiūros į 
tragiškus įvykius Ryt^J Europoj.

Rusų Sobolev kalbėjo: “Pro
vokacijos žingsnis tikrenybėj 
yra ne išlaikyki tarptautinę tai
ką ir saugumą, bet pakurstyti 
ir padrąsinti kriminalinį akty
vumą fašistiškai nusiteikusių 
elementų Vengrijc ' ' 
sunkinti tarptautl 
visoj visumoj... negalime kiš
tis į Vengrijos vidaus reikalus. 
(Tai galima tik vieniems bolše
vikams ir ne tik kištis, bet ir žu
dyti žmones!) ... tai ginkluotas 

’Fukili’ras reakcionieriško po
grindžio prieš teisėtą Vengriios 
vyriausybę... JAV, Britanijos 
ir Prancūzijos vyriausybės daro 
ligišiol negirdėtas pastangas iš
šaukti JT užtarimą fašistams ir 
reakcionieriškam Vengrijos ele
mentui, kuris išėjo prieš Vengri
jos didžiuosius demokratijos lai
mėjimus ir prieš pačią darbo 
liaudį... tai yra kontrrevoliu
cionierių kriminalinis aktyvu
mas ... Saugumo Taryba nėra 
kompetetinga spręsti šios rūšies 
įvykių... tai yra pastangos įves 
ti Vengrijoje vėl kapitalistinę 
sistemą... Vengrija dar turi 
pakankamai jėgų likviduoti vi
sus sunkumus ir vėl siekiant 
įgyvendinti socializmą ...”

Amerikonų atstovas H. C. 
Lodge aiškino, kodėl Vengrijos 
įvykiai keliami Saugumo Tary
boj: “1. JAV ne pirmą kartą ke
lia panašios rūšies klausimą, 2. 
Niekas pasauly dar nebuvo JAV 
pavergtas, 3. Amerikos žmonės 
jaučia gilios ir natūralios simpa
tijos Vengrų tautai kaip ir ki
toms visoms, kurios kovoja už 
savo laisves, 4. Daugelio dabar
tinių amerikonų protėviai yra 
kilę iš šiandien pavergtų tautų 
ir mes turime simpatijos šioms 
pavergtoms tautoms ir yra mū
sų gilus įsitikinimas, kad mūsų 
Nepriklausomybės deklaracija 
... duoda laisvę ne tik šiai tau
tai, bet duoda vilčių visam ki
tam pasauliui ir ateity, 5. JAV 
neužmeta savo gyvenimo būde 
nei vienai kitai tautai pasauly
je. Jei mes suteikiame pagalbą 
tautai kovojančiai už savo ne
priklausomybę, tai toji pagalba 
duodama be virvės norint ją pri
rišti H. JAV neturi jokių toli
mesnių tikslų siekiant nepriklau 
somybės satelitiniams kraštams j limus pavergtose tautose buvo 
... joms turi būti grąžintas su-' pradėjusi “pasikalbėjimus” su 
verenumas ir jos privalo turėti Kremliaus ponais. Pasikalbėji- 
vyriausybes pagal jų nuosavą mų, pasiūlymų ir kontrpasiūly- 
laisvą norą... šis susirinkimas mų tema buvo pavergtos tautos 
sušauktas esant keistai situaci- Europoj. Amerika perspėjo So
jai Vengrijoje, kur Vengrijos vietus, kad nepasitenkinimas 
tauta yra pavergta ginkluotos pavergtųjų auga ir kad reikia

ihes~ni^WSMraa^»iją pa- 
naudotą prieš suvereninę tau
tą..'. padėtis reikalaujanti sku
bos ...”

Prancūzų atstovas B. Cornut- 
Gentille kalba: “Sovietų kariuo
menė kovoja su Vengrų tauta ir 
vengrų kariuomene ... kas su
kilo Vengrjoj? darbininkai, stu 
dentai ir. kareiviai... ten nėra 
klasių kovos... ‘ 
turi teisės pasirinkti savo val-

įvykiai

jėgos., šis susirinkimas pade
monstruos Vengrijos tautai, 
kad jų kova nėra užmiršta, kad 
ji susilaukia simpatingo dėme
sio visame pasaulyje... '

Britų delegatas Sir. P. Dixon

valstybių atsiradimas jų pašo
nėj būtų nepageidaujamas, nei 
Amerikai, nei Sovietams. Girdi, 
karo pavojus dabartiniu metu, 
turint atominius ginklus, būtų 
abiem pusėm pavojinga?.

Taigi Amerika būtų laiminga, 
kad Sovietus skirti} nuo anti-so- 
vietinės Europos “buferinė zo
na” einanti nuo Baltijos jūros li
gi Juodųjų jūrų.

Mums svarbiausias klausimas 
yra — kur: tokiu atveju liktų 
Lietuva?

KRUVINOJI ARMIJA NUSIAUBĖ VENGRIJĄ. SUKILĖLIŲ- 
SOS. SUDARYTA NAUJA KOMUNISTINĖ VYRIAUSYBĖ. MI
NIOS PABĖGĖLIŲ AUSTRIJOJ. JUNGTINĖS TAUTOS PA- 
SMERT Ė SOVIETŲ AGRESIJĄ. ORGANIZUOJAMA JUNGTI
NIU i AUTŲ KARIUOMENĖ.

Fuki.’ėjįų stipriai spaudžiama Imre Nagy vyriausybė, kuri per 
’0 c ienų buvo 4 kartus vis naujai performuojama priimant įr ne- 
kon uni tinįi partijų atstovus, buvo paskelbusi galą sovietiniam 
valdymui.buvo priėmusi visus sukilėlių reikalavimus ir pa
reiškusi awsakar.ti nuo Varšuvos sutarties, pagal kurią sovietinė 
kariuomenė turėjo teisę būti Vengrjos teritorijoje. Nagy telegra
favo apie tai JT gert, sekretoriui prašydamas Vengrijos bylą iškelti 
Saugumo Taryboj ir pilnaties posėdy. Gen Hammarskjold Nagy 
prašymą t^yau perdavė Saugumo. Tarybai. Netrukus atėjo ir ant
ra Nagy tfslegrama, pranešant, »------ --------—-------------------- —
kad naujos rusų karinės pajėgos ' apsupo geroką dalį Egipto di- 
veržiąsi į Vengriją. Saug Tary- vizijų, nesuspėjusių pasitraukti 
ba pritarė JAV atstovo pasiūly- iš Gazos srities, priartėjo prie 
tai rezoliucijai,, įpareigojančiai Suezo kanalo. Izraelio vyriausy- 
Sov. Sąjungą tuojau .atitraukti 
savo kariuomenę iš Vengrijos. 
Sovietų veto betgi ją sulaikė. 
Tada JAV rūpesčiu buvo su
šauktas specialus pilnaties posė
dis. kuriame 58 balsų buvo pri
imta JAV atstovo pateikta rezo
liucija, įpareigojanti sovietus 
pasitraukti iš Vengrijos, priimti 
JT stebėtojus satelit. kraštuose, 
leisti vengrams išsirinkti savo 
vyriausybę. Prieš rezoliuciją 
balsavo 8 — visas sov. blokas, o 
15 susilaikė. . :

Nežiūrint visų pastangų tarp
tautinėj arenoj, sovietų kariuo
menė puolė Budapeštą tankais, 
lėktuvais ir artilerija. Paskuti
nis sukilėlių atsišaukimas per 

-radiją būVp: ^^ggyenanų čia

norėdami išgauti'- aiškų pasisa
kymą Amerikos vadų, ypač Dul
les, dar prieš rinkimus, sukru
to. VLIKo praplėstas prezidiu
mas posėdžiauja, ALTas posė
džiauja. Lietuvos Laisvės Komi- 
četSo tampriai palaiko ryšius ir ir jau buvo pradėt 
su Pabaltijo tautomis ir su ki-i lu derybos. Vengrijos atstovai 
tų tautų komitetais. Įtraukti į į šiose derybose buvo suimti. So

rankas, b jos vieton liko pasta-, 
tyta Janos Kadar vadov. vyriau
sybė. Sovietų puolimas buvo 
klastingas. Anksčiau jie buvo 
žadėję pasitraukti iš Vengrijos 

s tuo reika-

u... ten nėra ~ \ . /r~. -i . . . ...v..
Vengru tauta darbus ir atskiri lietuviai. (Pav. j vietai viską užėmę jėga gaudo 

respublikonų partijos lietuvių ------- -- --------di
džios formą^išorės spaudimo sekcijos vyriausias vadovas p. 
... Teisiu lygybė, laisvė be kitų , Kvietkus). 
įsikišimo;. ’ žmoniška garbė -1 A K^ls,tai atr°do 1S Vs0’ ,ka? 
štai yra Vengrijos problemos,; Amerikos politikos galvos tiek 
kurių išsprendimui reikalinga— daug skaitosi su Kremliaus 
nesikišimas kitu ir laisvi rinki- žmogėdromis. Ko rūpintis, ko- _ I r- -v* t "S T r

respublikonų partijos lietuvių

daug skaitosi su Kremliaus

bė paskelbė užėmusi visą Sina
jaus pusiasalį. Iš kitos betgi pu
sės Irako kariuomenė, Jordano 
vyriausybės kviečiama, įžygia
vo į Jordaną ir iš čia puls Izra
elį. Pirmieji žvalgų susirėmimai 
Įvyko jau ir Syrijos pasienyje.

Britų - prancūzų puolimas ne
buvo taip 'staigus kaip tikėta
si. Jų aviacija bombardavo eilę 
dienų, karinius Egipto punktus, 
ypač aerodromus, kol sunaikino 
didžiąją dalį Egipto aviacijos. 
Matyt, britai su prancūzais dar 
tikėjosi, kad Nasser is apsigalvos 
ir sutiks su ultimatumu. Buvo 
pasklidęs gandas, kad Nasseris 
atsistatydinęs, bet pairodė ne
teisingas. ,

mai”.
Vakarai kalba aiškiai, 

darbai pasektų jų žodžius 
viskas gerai. -

Suezo kanalas 
prasidėjus neramumams Euro
poj buvo kaip ir užmirštas. Ir 
vėl posėdžiauja Saugumo Tary
ba. Vėl priimamos rezoliucijos, 
kurias šį kartą vetavo ne Sovie
tai, kaip paprastai būdavo, bet 
Britai ir Prancūzai. Kuo pasi
baigs ši ištisa drama niekas ne
žino. Prieš Britus ir Prancūzus 
šėjo JAV. Amerika ne tik ne- 
oritaria, bet griežtai smerkia 
savo sąjungininkų karo žygį. Ir 
ie tik Amerika, bet ir viso pa
saulio viešoji opinija yra prie
šinga Britų - Prancūzų - Izrzae- 
’io pradėtiems veiksmams, 
'merkiama už tai, kad europie
čiai siekdami savo tikslų neina 
eiKaių tvarkyti per JT, bet pa- 
ikdami jas nuošaly, patys imasi 
savo jėgomis reguliuoti tarp
tautinius reikalus .

Kur Lietuva?
Baigiantis savaitei visoj Ame

rikoj ypač lietuvių tarpe kilo sa
votiška panika.

Kaip laikraščiai praneša, pa
sirodo, Amerika, tarpininkau
jant Jugoslavijos užs. reikalų 
ministeriui Popovic, dar prieš 
visus tuos neramumus ir suki-

kad 
būtų

ki bus nauji Sovietų kaimynai? 
Nuo kada Amerikai parūpo bol
ševikiškos Rusijos saugumas?

Anglių kasykloje Springhill, 
N.S., įvyko smarkus sprogimas, 
per kurį žuvo 6 angliakasiai, o 
126 buvo užgriūti šachtose. Po 
dvi paras užtrukusių gelbėjimo 
darbų rasti gyvi 88.

vyrus ir deportuoja.
Pabėgėlių minios pasiekė 

Austriją ir JT teikia jiems savo 
pagalbą. Kardinolas Mindszen- 
ty su savo sekretorium atvyko į 
JAV pasiuntinybę Budapešte ir 
paprašė politinės prieglaudos. 
Jiedu kol kas gyvena pasiunti
nybės patalpose. Kardinolas 
buvo išvaduotas sukilėlių tankų, 
atgabentas į Budapeštą ir pra
dėjo eiti savo pareigas.

KARAS PRIE SUEZO
Izraelio žygis Suezo' kanalo 

link ikišiol buvo sėkmingas — 
per kelias dienas jo kariuomenė

kad nepasitenkinimas 

skubiai ką nors daryti. O tas da
rymas būtų suprantamas kaipo 
autonominių ar nepriklausomų 
valstybių sudarymas, kurios iš 
esmės nebūtų^priešingos Rusi
jai .Aiškiai priešingų Sovietams

‘OP BOKHOI 
BUTCHERY

fl
IRS!!®

už Veng-Vienas iš plakatų 16 tautų dem 
rijos ir kitų tautų išlaisvinimą.

■ balsas”, kuris, vėlia# britų bomĮt 
bų buvo nutildytas, kreipėsi jri 
Syrijos, Saudi Arabijos ir Irako 
darbininkus prašydamas sprog
dinti per ju žemes einančius ži
balo vamzdžius. Netrukus tai ir 
buvo įvykdyta net keliose vie
tose. Egipte buvo konfiskuotos 
britų - prancūzų'žibalo bendro
vės su visu turtu, paskelbtas 
karo stovis, o Nasseris pasiskel
bė kariniu valdytoju. Britai par 
Siuntė ultimatumą Syrijai sutai
syti žibalo vamzdžius.

Jungt. Tautų Saugumo Tary
ba bandė priimti nutarimą, įpa
reigojantį kariaujančias puses 
tuojau nutraukti veiksmus, bet 
britų-- prancūzų veto jį sulaikė'. 
Tada skubos keliu, JAV pra-‘ 
šant, buvo sušauktas specialus 
Jungt. Tautų pilnaties posėdis, 
kur nėra veto teisės. Jame JAV 
oasiūlė rezoliuciją, įpareigojan
čią Izraelį atitraukti savo -ka
riuomenę už paliaubų linijos, 
JT narius — sulaikyti ginklų 
siuntas, Egiptą — atidaryti Su
ezo kanalą kai tik bus sustabdy
ti karo veiksmai. Už šį pasiūly
mą balsavo 62, prieš tik Britani
ja ir Prancūzija. Egiptas šią re
zoliuciją sutiko priimti, bet Iz
raelis atsisakė. Britanija su 
Prancūzija sutiko ją priimti, kai 
JT atsb’s savo karines pajėgas 
ir perims Suezo kanalo apsau
gą. Organizuoti JT karines pa
jėgas buvo pasiūlęs Kanados 
užs. r. min. Pearson, kalbėda-. 
mas JT posėdy. Jo pasiūlymas 

-rado gyvo atgarsio, ir sekančia-. 
:me pilnaties posėdyje liko pri- 
;mtas 57 balsais, susilaikius 19, 
ų tarpe ir sovietiniam blokui, 
'zraelis pasisakė prieš JT ka
riuomenę. Gen. Burns, kanadie- 

Į ‘is. vyr. paliaubų prižiūrėtojas 
Vid. Rytuose pasiūlytas būsimos 
kariuomenės vadu.

Britanijos opozicija ėmė skelb 
i. kad vyriausybė padariusi 
laidą; esą min. pirm, turįs at

statydinti, o nauja vyriausybė 
‘urinti priimti JT rezoliuciją su
stabdyti karinius veiksmus Egip 
te. Pasak darbiečių vado Gaits- 
kell, Britanija ėmusis ginklo, 
kai visas pasaulis turįs būti vie
ningas soviet!} grėsmės akivaiz
doj. Demonstrantų minios prie 
min. pirm, rūmų reikalavo Ede
ną atsistatydinti. Churchillis 
oareiškė palaikąs vyriausybės 
žygį, kuris esąs reikalingas ben
dram gėriui. Kanados min. 
pirm. pirm. St. Laurent buvo

Visi dalyvaukime KLB Krašto Tarybos rinkimuose lapkričio 11 d.
besiūląs pasitraukti iš Common
wealth, bet užs. r. ministeris, įti
kino jį to nedaryti. Kaikurie kiti 
Commonwealtho nariai irgi lin
kę pasitraukti
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Milžinas molio kojom kuotas? Sustiprėję komunistžT' išstums iš rinkų Azijoj* Afrikoj, 
P. Amerikoj, sukeldami daug ekonominių negalavimų jankiams. ' *‘ Daug pavojingesnis yrą žadft-" mas bęlšėvikų “liberalėj ima?’. Užtektų tik % jų milžiniškų milit, fondų permęsti į... taikos prekių gamybą ir pasaulis tuoj pajustų ekonominį smūgį, nemažiau pavojingą, kaip praląi- .mėjimas Korėjoj. Islandijos pavyzdžiu, daugiau šalių pradės atšaukti leidimus Amerikos karo bazėms, prisibijodamos karo laiku gauti pirmąsias ir stambiausias priešo bombų porcijas.Adenaueris, sakoma, pusiau viešai kartoj ąs buvusio opozicijos lyderio (dr. K. Šumacherio) įspėjimą dar iš 1945 m.: “Amerikiečiai — ne tai, kad turi blogą politiką, bet kas daug blogiau, jie. neturi—. jokios”. - , <Pasauliui būtų tikras išsigelbėjimas, jei komunistų ; vadai ; tarp savęs susipeštų (kas, aųąįp- .. tol, nėra negalima). Bet ar mokės tai išnaudoti Ameriką* &ąip; to ir 1953 m. genialusis Eiserv ,: howeris nesugebėjo,:;net dviem progom, kai rusai.-buvo ątom. pramonėj voš. naujokai.. Šiandien ■ gi atomo skaldymą naujai . •_ veda dar'S tautos: {Švedija.- tepė- , jama,-: toliausiai * pažengusi),- . Prancūzija, Anglija, Indija ir , Izraelis. (Tarp kitko pasauliui, atrodo* kad. Izraelis, su savo 2 milijonais gyvento jų, veda, daug drąsesnę politiką,. negu Amerika, paslaptingas molinis • milži-: ■. nas). z-:-;

dentu, o demokratas Trumanas 
neišnaudojęs progos 1945 m. 
tuoj išvaduoti tas tautas, be įsi
senėjimo. Tikrumoje, respubli
konai net tuo atveju būtų nema
žiau kalti, kodėl tylėjo, jei tada 
matė demokratų klaidas. Beje, 
“rusų nepavojingumą” tada ir 
įkalbėjo respublikonas Eisen- 
howeris, kaip pats augštasis JA 
V-bių militarinis ekspertas.Jei tikėti ukrainiečiams, amerikiečiai, jų garsiajam gen. Maršalui (tam pačiam, kuris davė patarimus Trumanui, kuo greičiau atsikratyti Kinijos, kad ją pasiglemžtų bolševikai) žinant ir tylint, du milijonai geriausių antikomunistų 1946-47 m. durtuvais gražino iš UNRROS lagerių Vokietijoje į Rusiją. Arba vėl, amerikiečiai palaikė savo laiku Hitlerį, tenulauš jis ragus sovietams. Kiek vėliau, jau rėmė gausiai sovietus, kad jie nulaužtų ragus —. Hitleriui. Dabar gi vėl kursto vokiečius nesnausti: rusai, esą pavojingi. Kai Adenaueris jiems pritarė, vos apsisukę, jie staiga pakeitė “planą”. Rytuose — negeriau: rėmė kinus prieš japonus. Dabar, neva, klaidai atitaišyti, remia japonus prieš kinus.Pagaliau, prisimintina garsioji prohibicija, kuri parodė, kad jankiai gali protingai tvarkytis net namie: prisiaugino gaujas banditų degtindarių, prikišo be reikalo pilnus kalėjimus gerų žmonių, išmetė šimtus milijonų, kad staiga, nei akutėm nemirkčiodami, vėl atšauktų nevykusį Įstatymą. Taip šiandien quo vadis, America, yra pats didžiausias galvosūkis laisvojo pasaulio vadams. NATO dienos, atrodo, suskaitytos, kai pasaulis artėja prie bedugnės krašto. Amerika pilna gerų norų, bet kas iš to, kad ji mėtosi nuo vieno kraštutinumo prie kito.Kol nebus išrastas intercepto- rius priešo atombomboms neutralizuoti — jeigu tai išviso galima — atrodo, dėdė Samas niekuomet nepuls nei Rusijos, nei Kinijos,: nebent būtų įsprovo-

> i •1956, atrodo^ bus posūkio metai pasaulio istorijoje, nors nebūtinai į staigią ir “užtikrintai aiškią” pergalę, kaip pageidautų nieko nedarymo šalininkai, deja, gausūs. dėdės. ŠAMO žemėje.Sovietų imperija staiga pra- lųšia namų fronte — Lenkijoj ir Vengrijoj. Tai laužomi pirmieji ledai. Rytų Vokietija dar laukia savo eilės, kaip paslap- itngas ugnįakalnis, žadąs betka- da prasiveržti, žinoma, su svaria įvykių eigai jų 50 milijonų tautiečių parama šiapus geležinės uždangos.Subraškės kada nors- ir visa SOVIETŲ? IMPERIJA, didysis ‘.‘tautų kalėjimas”, kuri išėjo vienintelė 1939-1945 m. karo laimėtoja, pasigrobdama sau 10 tautų su -jų 100 milijonų civili- zūotdicgalyiį'l‘hėtfekalbant; kad ir anksčiai savo šūdėty turėjo, sakoma,--100 tautU; tautelių, pradedant baškirų, pečeresų bei samojedų lilipu'tinėm respublikom ir baigiant Ukraina, 45 milijonų milžinu, kuri jaū 300 metų rusus laiko savo priešu Nr. 1. o Tik kažin ar Rusija nedaro laikinų nuolaidų, kurias vėliau“ * 1 užgniauš, kai nebebus reikalo psichologinei demonstracijai prieš Egiptą ir arabų tauteles. Juk tokių “gerų norų” savo laiku rodydavo ir Leninas, kiek vėliau į skutelius suplėšydamas visas laisvių chąrtaš, išduotas, anot jo, “bėdos metais”. Tas juo labiau gali dabar pasikartoti, kai jėga, nė teisė lemia tautų santykius net tarptaut. forume, d ne tik tvarkant vidaus (mažumų) reikalus.Šiandien, iš esmės, tėra du varžovai dėl ' pasaulinio “‘čem- pionato’1' —Sovietų Rusija ir Amerika. Čia ir yra raktas į pa-’ šaulio politiką, ateities įvykių raidai. Amerika betgi, norėdama sutaupyti savo kareivius dažnai mano, kad jai pačiai — nieko nereikia darytę užtenka tik vesti “gudrią užsienio politiką”, turint galvoje, kad Rusijoje — 100 tautų, mažne Babilonas. Užtai bene būsią daug geriau tik pakurstyti, telupa Rusijai; jos didžiajam priešui į kailį mažieji (gaidžio; ar plunksnos svorio) ikaimyhąi; net pavergtos* tautdfe:“5Argi dėdei* Šamui svarbu, kad jos neturi' geresnio' ginklo, • išskyrus psichologinį, atseit tokį, su kuriuo Katyne 14.000 lenkų

St Bijūnas sų), jeigu pirmiau nebus suduo-

Jaunuolis rašo iš Sibirokalboje neturi galimybių mokytis. tai jaunoji karta mokosi, rusų kalboje, o savąją tik. kiek tėvai išmoko. Kokias kalbas jūs mokotės, gal ten yra lietuvių kolonos, ar jū$ galite mokytis gimtąja kalba? Čionai nėra jokių galimybių mokytis gimtąja kalba. Buvo čionai vienas kunigas, žmonės įsitaisė privačiame bute bažnytėlę, bet apdėjo, mokesčiais ir visa bažnyčia iširo ir kunigas išvažiavo.. /Parašyk, Jonuk, kaip ten mokosi, kiek metų reikia mokytis: Čionai kai baigi dešimtklasę gali eiti į technikumą ar institutą. Tik studijuoti į užsienį niekas nevažiuoja — užtenka čionai aukštųjų mokyklų.Ar jūs mokotės visuotinę literatūrą, taip kaip mūsų gimnazijoje Panevėžy? Ar mokotės bent vieną rusų rašytoją, senųjų ar -vien' rankos mostelėjimu tarybinį? Mūsų vidurinėse mokyklose iš literatūros nepereinamas nei vienas svetimas rašytojas, vien tik rusų senieji Puškinas, Lermontovas, Fohvizinas, Tolstojus ir 1.1, ir tarybiniai Gor skis, Majakovskis, Fadiejevas irkiti.Pas mus laukus apdirba traktoriais, piauna kombainais. Ar pas Jus laukuose dirba kombainai? Aš anksčiau jų nebuvau matęs.Taip tai jie geri, tik labai daug grūdų lieka nenupiaut’ų ir neiškultų.Sodai pas mus neauga. Šiandien nusipirkau du obuolius pas spekuliantą ant turgaus — štu- ka 4 rubliai. Taip kad koks bu- halteriukas už savo algą mėnesinę šimto papinkų nenusipirks. Litras degtinės kainuoja 55-60 rublių, dinatūratas pigesnis.Rašykit. Jūs, mums labai įdomu koks ten gyvenimas. Rašykit 1 apie viską. Ar ten išeina laikraščiai lietuviški? -Mes tai prenu- 1 meruojame iš Lietuvos “Tiesą”.Tai tuo tarpu sutjjev. Gavęs laišką parašysiu* d^Bgiau: Dabar

Plačiojo Sibiro taigose vargsta daugybė įvairaus amžiaus lietuvių. Lietuvis jaunuolis, gyvenąs Krasnojarsko krašte, dirbąs ten miške prie medžių nusa- kinimo štai ką rašo savo giminaičiui šiame kontinente bebaigiančiam gimnaziją:“Sveikas Jonuk,Sveikinu Tave ir tėtę su Laimute. Dabar aš likau vienas, mama gavo mokytojauti ir išėjo dirbti į gretimą kaimą už 20 kilometrų. Kai aš baigsiu rinkti sakus, t.y. pilnai užbaigsiu saki- nimo sezoną, eisiu mokytis į X. vakarinę mokyklą. Bendrai aš su mama kartu mažai gyvenu. Vasarą aš dirbu miške, gyvenu mažoje trobelėje visą savaitę, į kaimą pas mamą ateinu tik šeštadieniais, o pirmadieniais vėl išeinu savaitei. Mat, mano sakinamas miškas nuo kaimo 8 kilometrai, tai kasdieną vaikščioti neįmanoma, o važinėti blogi keliai ir nėra kuo. Pernai, kai baigiau sezoną, aš ėjau į tos vakarinės mokyklos aštuntą klasę. Baigiau labai gerai. Dieną pernai žiemą aš dirbau lentpjūvėje, o vakarais mokiaus. Mokytis buvo man dar lengviau dėl to, kad aš Lietuvoje, mat, mokiausi šeštoje klasėje gimnazijos, o aštuntoji klasė prilygsta daugeliu dalykų gimnazijos ketvirtai klasei. Šeštos klasės gimnazijos £ programa prilygsta dabartinei dešimtai klasei. Dabar visoje Tarybų Sąjungoje yra 10 klasių ir tai yra skaitoma viduriniu mokslu (sredneje obrazovanije). Aš į aštuntą klasę ė j du todėl, kad kolkas mūsų rajone nėra aukštesnių klasių, o šįmet bus devinta, tai eisiu į devintą. Man visi einamieji dalykai buvo žinomi iš anksčiau, o ėjau todėl, kad norėjau išmokti rusų kalbą, kurios aš raŠtikai r.ėmoku. Dar ir kalbėti mažai rusiškai šnekame. Čia dąųg Jįętųvių. Rusų kal- amokytis buvp sunku. MuslOkinori;įgi tikfi vaite, tai niel ffięčių^kdlbos, bet ęna pamoka į sa- 3 neišmokstu. Tai tai rašysiu dažnai nelaukdamas Jūsų atsakymo, o Jūs irgi rašy-tik dvi kalbas inus ir moko. Lie- i kite.tuvių čionai daug, bet lietuvių I Tai visiems sėkmės Vytas”.
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karininkų “pralošė” prieš šimtuką mongoliškų kretenų su automatais. Ar nepasikartos šis santykis (1:100) ir kitur, net nenaudojant atominio ginklo, jei entuziastai ir toliau — pervertins tą paslaptingąjį “psichologinį^ ginklą” (suglaustai kalbant, liežuvį ir “gerus norus”).Sovietų imperijoje iš 300 mill jenų galvų rusų yra 95 milijonai, taigi %. Jie galės dar ilgai pasijuokti iš pasakų apie “milžiną molio kojom’-’.h-Neužmirština romėnų istorija, kur jų legi- jonai, neturėdami kulkosvaidžių, nei lėktuvų, vien šaltu ginklu sugebėdavo išblaškyti 10 kartų didesnes tautas: midus, persus ir kit. Ta pati Ukraina, 45 milijonų galvų, niekuomet “neturėdavo laimės” nusikratyti 95 milijonų rusų jungo Napoleono, Krimo ar japonų karų progom. Gi telefono, traukinio išradimas tik dar labiau sustiprino valdančio despoto galimybes. •. Šitai, be abejo, neblogiau suprato Rusijoje Leninas, kuris tvirtino, kad išradus kulkosvaidį (pirmąkart panaudotą 1904 m. rusų - japonų -kare)* tautai nuverst carą šansai nukrito iki 1-2%, nežiūrint kokia suglebusi, ar išlepusi ranka bevaldytų. “Dabar, ar niekados”, buvo jo 1917 m. mestas šūkis, kai caro kariuomenė — 20 milijonų vyrų — buvo užimta vokiečių fronte. Dėlto krašto viduje buvo mažiau kulkosvaidžių. Dabar štai, Lenino tauta, apgaulių ir smurto dėka, sėdi ant sprando kitų tautų santykiu 1:3. Tai ką gali jie maištavimais atsiekti? Jankiai politikai šalininkai “laimė- jįmo — nieko nedarymu” (išskyrus kurstymą sukilti pavergtas tautas), savo oportunizmu toli pralenkia senąjį kaštanų iš ugnies graibymą svetimom rankom metodą.Taigi Lenkijos ir Vengrijos laimėjimai dar neduoda pagrindo džiaugtis: “O štai kiek galima išsikovoti. Tedaro ir kitos I tautos taip”. Rusai vien badu,! nieko daugiau nedarydami, galėjo. ramiausiai užgniaužti Var
šuvos, ar "Būd&pešto sukilimą, -tik palaukę, ^ąjtsmarkūs-vyru
kai — iššaunąs amuniciją, ir suvalgys duoną, būdami atkirsti nuo viso pasaulio. Blogiausiu atveju, net amerikonams įsikišus (skaičiuojant, kad 80% rusų nepalankūs bolševizmui), deja, atominiam amžiuje negalima užmiršti senes išminties: “Nebūk perlėtas — dalies neteksi, nebūk perkarstąs — akis išdegei”. Antraip,, pačiu pirmuoju taikiniu ’gali tapti ne sunkiai pasiekiami amerikonai, o maištaujančios tautos. Ir, teatleidžia dangus, užtektų rusams pasiųsti 100 žmonių baudž. ekspedici- 1 ją su pusšimčiu atom, bombų i 16 t: utu, užgrobtu 1945 m., su jų 100 milijonų gyventojų pusiau nušluoti nuo žemės veido per vieną naktį.’Rusų tauta, norėdama imtis drastiškų priemonių," lengvai kraujo klane paskandinti visas pavergtųjų pastangas (kad ir panaudodama 20% ištikimų ru-

gis iš lauko. Pavergtųjų sukilimai gerai tiks — tik valymo operacijoms.Čia nepatarnauja pavyzdžiu airių komplimentai sau dėl “nusikratymo britų jungo”, nei Afrikos arabų eksperimentai, panaudojant kalnus ir juos supančias nusukontroliuojamas smėlio dykumas, kur prancūzų baudžiamajai ekspedicijai tenka net vandenį vežti šimtus mylių. Pagaliau prancūzų kritikai sako, užtektų tik nustatyti kainą — 10 arabų galvų už vieną europietį, paimti iš anksto įkaitus iš visų žymesnių arabų šeimų, na ir priedu duoti jiems savivaldą, kokią naciai leisdavo užimtuose kraštuose — kontroliuokite vieni kitus (jei rūpi įkaitų galvos).Ką parodė Amerika įvykių eigai lemti (apart skambių kalbų per Voice of America), ką jį parodo Egipte? Arabams pigiai pataikaujančiu tonu jankiai smerkia anglų, prancūzų “spalvotąjį kolonizmą” Azijoj ir Afrikoj, geraširdiškai užmerkdami akutes Europai, kur bolševizmas mėsinėja dvigubu kolonializmu ne spalvotus puslaukinius, bet 10 augštos civilizacijos tautų.Amerika lankstosi diktatorė- liui Nasser kaip be reikalo lankstėsi pasipūtusiam. Argentinos Peronui, siųsdama “permaldavimui” Dr. Miltoną E., prezidento brolį. Jeigu taip, tai iki galingų Maskvos diktatorių, dar labai tolimas kelias. Amerikoje tik per rinkimus respublikonai su demokratais bando vieni kitus “apšviesti”. Demokratai neužmiršta respublikonams prikišti jų tuščius išlaisvinimo pažadus pavergtoms tautoms, siekiant tik žvejoti jų tautiečių balsus Amerikoj. Respublikonai tuoj atsako, kad kaip tik demokratai šias tautas padovpnojo Rusijai, Roseveltui esant prezi-

,.r —o—Pastaba: Kaip Amerika-; cen- gėri užkariauti Kanadą; -prezi? dentas Vašingtonas siuntė .dvi armijas — vieną britų buvo čsur mušta tuoj po to, kai ji jau už- - 5 ėmė Montrealį, o kita grįžo.-iš- pusiaukelės, iškaityk; -^Raupai, -, kaip jie tada išgelbėjo Kanadą; jos laisvę” baigiamoj spausdinti- 
St. Bijūno knygoj“GAL’PIRK-?. ■ SITE, PARDUODAM RESPUBLIKĄ” humoro ir satyros rinki--.._ nys riš diplomatų, šnipų ir diktatorių gyvenimo.- -m

Žvėrys ir žmonės džiunglėse KELIONĖS PIETŲ AFRIKOJE.
Rašo J. Pamituviškis i ■.,;

Termitų, bokštai ir žirafosKetvirtą kelionės dieną važiavome tankiu mišku. Beveik prie kiekvieno medžio stovėjo keisti balto molio bokštai. Atrodo, kad pakliuvome į kokios nežinomos genties gyvenvietę. Kai kur šie bokštai buvo gerokai augštesni už medžių viršūnes. Jų statytojai mažučiai termitai.Pasibaigus termitų miškui važiavome išdžiūvusia lyguma be medžių. Pasirodė pirmieji Štrausai. Nei vienas nebėgo nei kišo •’aivos į smėlį, kaip tikėjomės. Visi suko galvas link mūsų ir smalsiai stebėjo.Žirafų rajorfe radome šimtus didelių ir mažų žirafų. Jos laikosi, kur auga vad. žirafų medžiai, nuo kurių jos ėda mažus lapukus. Gražu žiūrėti į nepavo- iingą už medžius augštesni gyvulį. Arčiau kelio jos sustodavo skabyti lapų ir įdėmiai didžiulėmis akimis žiūrėdavo į mūsų mašiną. Pradėjus važiuoti iš iš-

Pirmąją pramonininkų auką Vengrijos Pagalbos Fondui — tūkstančio dolerių čekį — įteikia Mr. T. E. Arkell, O’Keefe Brewing Co.. prezidentas. Čekį priima Mr. Les Horvath, pinigų, rūbų, maisto ir medicinos priemonių parūpinimo Toronto komiteto narys. .Stovi Rev. G. J. Simor, šv. Elzbietos vengrų banyčios Toronte klebonas, kuris padeda koordinuoti visus Vengrų Federacijos komitetus Kanadoje. Rev. Simor kartu su cĮr. G. J. Temėsvary, kitu šios organizacijos nariu, buvo nuvykę Otavon ir turėjo pasikalbėjimą su Kanados ministeriu pirmininku ir kitais kabineto ministeriais Vengrijai pagalbos reikalu.Kanados Raudonasis Kryžius administruos visas Vengrijos Pagalbos Komiteto surinktas suma. Keturiasdešimt devyniose vietovėse renkamos aukos Kanadoje. Toronto meiste aukas siųsti: Canadian Red Cross Society, 95 Wellesley St. East.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio i 

Technikas < 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u: . , 

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių outoma- 
t»js. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
3a to, apima namus pilnom. Instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. LE. 3-1080 

44 GWYNNE AVE., TORONTO

(Tęsinys iš praeito nr.)būrys; r.Hipopotamų upės vanduo bėgantis ir skaidrus. Hipos, kaip čia >vietiniai vadina, gyvena šeimomis ir turi pasižymėję savo plotą paupyje. Už šį plotą hipos mušasi su įsiveržėliais iki mirties. Kartais puola ir per arti priėjusius žmones—kaukšteli keturiais dantimis ir negyvą numeta šalin. Taip pat padaro su neatsargiais plaukiotojais vandeny, išverčia nemažus laive- suaugusios moterys būtinai ne- liūs. Hipo patinas turi iki 10-ties ša sunkius ryšulius ant galvos, ;

j; Vienintelė , ^psįsiekimo monė t—, nuosavos kojos. Keliu - daug keliavo į kaimyninius. kąL(1 , mus ar į artimiausią miestelį. Įsižiūrėjau kaip keliauja, pavienė juoduko šeima: vyras eina priekyje, rankoje nešdamasis ilgą pagalį (čia nešiojasi visi-.huo.,. gyvačių apsiginti), už trijų--ke- * tūrių šimtų metrų eina žmoną su dideliu ryšuliu ant galvos, ... Į kartu su ja eina vaikai. Visos
žmonų ir antra tiek vaikų. Mūsų aplankyta šeimą sunku buvo su- puikiai balansuodamcs. nema čiau nei vienos, kuri ryšuli pri-

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba menkos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.

Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tik 
žinomų firmų:

Saba - Koerting - Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. W., Toronto - EM. 4-1633

Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsimokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose.
■ -m—........ . ...

Pranešame lietuvių visuomenei, kad per
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

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

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

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

• •

' Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.
* MŪSŲ SKYRIAI: 105 Cannon E., HAMILTON, pas p. A. Jurai- 
tj, teief. JA. 8-6686, tuo tarpu siunčia tik vaistus Ir. maistą iš 
Anglijos

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7. z , t
Gyvenu M Toronte gali vaittg bei tavo tadaryta* siuntimas iki 19

svan* paslysti mams paltu. Apmokėsite aarp mūsij pranežim<|.

nių atgal. Žirafų rajone daug Afrikos šernų, gnus, buivolų ir įvairių rūšių antelopių. Čia, ne- toli Krokodilų upės, radome ma- į lėktuvą paimti negalėjau), ap- žyčių vad. Juodaveidžių beždžio j leidome Krueger žvėrių rezer- nikių. Daugelis afrikiečių jas., *' * • ' 'laiko namuose vietoj katės.Į krokodilų pelkę ėjome pėsti. Atsiginti nuo gyvačių išsilaužėme didelius baslius. Mūsų ame- rikonkos nenorėjo palikti mašinoje ir ėjo kartu. Retą moterį galima būtų išvaryti eiti per šliužų pilnus krūmus. Mūsų amerikonkos, abi prašokusios 60 metelių, domėjosi kiekviena smulkmena ir niekur neatsiliko nuo vyrų. Šioje vietoje gailėjomės neturį šaunamų, ginklų, ypač kai staiga sušlamėdavo krūmai. Prie krokodilų duobės stovėjo du negriukai, ginkluoti neaiškios markės šautuvais. Drumzliname vandeny plaukiojo keliasdešimt krokodilų, keletas šildėsi ant kranto. Kadangi jie dumblo spalvos, tai nepatyręs turistas lengvai gali ant krokodilo užlipti.Per Krokodilų upę nebuvo tilto, todėl, beforsuojant, kad ir suj^gos Pirmą kartą pamačiau juo-

.skaityti, nes tik retkarčiais iš- laikytų, rankomis. Vyras žmoną • kišdavo galvas iš vendens. Gi-Į iš jos tėvo perką už,kąrves. Moliams upės dugne jie ėdė vešlią j karna nuo 5 iki 15 karvių, pagal žolę. Kur ši žolė neauga, hipo-1 žmonos augštumą , ir gražumą.potamai negyvena., Laikydami i Nei vienasĄaunas negras neturi j parengtus aparatus išlaukėme ; tiek daug4lŪarvių, todėl j Įmoka' . apie tris valandas, kol patinas j “downpaymentą”, vėliau kas-, su trim vaikais išvėžliojo i krantą. Suspraksėjus aparatams jie vėl pasinėrė vandeny.Pretorius Kop vietovėje, kur gana pigiai (už $20-30) parduodami “medžioklės” trofėjai — liūtų, leopardų, čytų, šakalų ir kt. žvėrių kailiai (kurių aš, deja,
vatą. Ilgai atsisukdami žiūrėjome į miškais apaugusius, kalnus, upių slėnius. Sutikome* visi septyni, kad tokių gražių ir nuotykingų penkių dienų neturėjome savo gyvenime. Taip pat neabejojome, jog, jei būtų dar kartą' gyvenime galimybė patekti P. Afrikon, tiesiausiu keliu atsiras- tume prie Dramblių, Gyvačių ar Krokodilų upių.

Juodukų gyvenvietėseKalnai, plikos uolos, kaktusai ir nususę bananų medžiai. Duobėtu raudono molio keliu kur- ne - kur pravažiuodavome apskritų mažyčių molinių namelių, lyg prilipdytų kalno papėdėje, kaimelius. -Stogai džiunglių žolės. Gyvenimo būdas ir standartas nei kiek nepasikeitęs nuo Kristaus laikų. Tekstilės pramonininkai ir siuvėjai čia m ir tų . iš bado, nes gyventojai tenešioja tik nedideles skiautes medžia-
mašina, sušlapome ne tik kojas, 
bet ir rūbus, šoferis nepataikė 
j reikiamą brastą; buvo momen
tų, kai manėme, kad šios upės 
dugne yra mūsų kelionės galas.

Pagaliais ir šautuvais gink
luotų negriukų lydimi panašią 
kelionę vykdėme j Hipopotamų 
upę. ši upė randasi netoli gyve
namų vietovių, todėl su mumis 
žygiavo nemažas afrikiečių bū
rys. Pakelėje sutikome tris hie
nas ir prie liūtų sutvarkyto van
dens ožio likučių mušėsi grifų

dukų malūną — trys vyrai suko 
prie baslių pririštus apskritus 
akmenis. Prie trobų maišėsi -bai
siai juodos, labai panašios į 
džiunglėse ' matytus?* šernus, 
kiaulės. Pakelėje ganėsi karvių 
bandos — vienintelis juodukų 
pragyvenimo šaltinis. Laukuo
se, toli nuo gyvendmįsM*tfcvių 
vaikščiojo vištų būriai. Kartais 
užsigalvojusios staiga mėginda
vo perbėgti per kelią, šoferis 
turėdavo naudoti stabdžius, gar
siai keikdamas vištų kvailumą.

met įmoka po karvę. ;Pravažiuojant visi“ mojavb rankomis ir kažką š^k^SofeS ris išvertė — tai sveikinimo žodžiai. Visi atrodė linksmi ir draugiški? Prie tipiškesnio kai- • mėlio sustojome, apžiūrėti gyve^ nimo kaime. Visas gyvenimas ’ vyko lauke, prieš namelį: tarp trijų -akmenų -sukurta ugnis, ant kurios virė jįtažkas* puoęlę,, -moterys — visos* su mažiukais juo- dukaiš 'ah7t nd^dros'— grūdo kukurūzus ilgais- pagaliais puoduo- -. se, vy r ai’StovMavb’--d^vėriuOSe ar "šiaip rambsnffiW ’kamwril-— še josi.įkišau ' galvh ’T ’ *vidų: ant molinės aslos paversta žolių ir porą skudurų, datį^y giair nieko. Bęinspęktuojant įl* kažkur išlindo kaimo vyresny- sis, su ilgu apsiaustu ir trumpa nušiurusia -barzda. Pasikratėme rankomis, bet daugiau nei žodžio nemokėjau su juo suregzti, nes retas Pietų Afrikos negras, negyvenąs mieste, supranta angliškai. M.al°nu ątsidurt kampelyje* kur baltųjų civilizacija dar neįsikrąusčiusi. Čiabuviai 1 
puikia^ sugyyęną tardavęs, nerodo jokios 'freapyfcęntoįk baltie
siems. Čia nėra neii**ęių nei žmogžudžių. Priešitvįjfi, Kur gyvena ‘pusiau civilizuoti, žmog- ■ žudybes dažnesnės, negu automobilių nelaimės Š. Amerikoje. 
Jau •pradeda' redytM-grupės^ž*** • 
puolančios atskirus baltuosius 
ir sprogdinančias ■ traukimus. 
Visai nesbniaį sunąikmta 200 
negrų grupė, pasivadinusi “Rus
sians”. Čia jau politiniai moty
vai. Daugiausia tačiau žmogžu
dysčių'įvyksta, kai negrai, 
sigėrę savo <gamintOS ‘“krflmf£ 
nės” (degtinės pardavimas juo
diesiems griežtai uždraustas) 
paleidžia darban peilius. ,

- ’ (Bus daugiau)

i
J
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UETWItKIEJIĮHIRIMM
tuviško dienraščio koresponden
tas iš Urbanos lietuvių studentų

to dienraščio dingimu iš studen
tų skaityklėlės, mesdamas įta
rimą, kad tai greičiausiai būsiąs 
ateitininkų drabas. Jūsų bend
radarbiui parūpo pabandyti iš
aiškinti tą “piktadarybę”. Po il
go susirašinėjimo, atrodo, pa
vyko visą bylą ir jos užkulisius 
išnarplioti. Pasirodo, minėtasis 
dienraštis nesiteikė siuntinėti 
“Utuanus” biuletenio redakci
jai savo egzempliorių, kaip kad 
daro dauguma lietuviškųjų laik
raščių, tad, kai jau dienraštis 
būdavo visų perskaitytas, jis bū
davo paimamas to anglų kalba 
leidžiamo biuletenio reikalams. 
Štai ir visas ateitininkiškas “nu- 
sikjaltimas”. O “Lituanus” Re
dakciją sudaro toli gražu ne vie
ni ateitininkai.

Lietuva ar Lietuvos TSR? 
. Spaudoje pasirodė eilė balsų, 

jog rašant laiškus Tėvynėn, tu
rime'būtinai adresuoti ne sovie
tiniu pavergtosios Tėvynės pa
vadinimu, bet tik žymėti — Lie
tuvą. Kitu atveju, girdi, parody
sime rusams lyg ir savotišką 
pripažinimą jų tebetęsiamai 
mūsų krašto okupacijai. Kadan
gi reikalas gana įdomus ir dau
gumai aktualus, tuo reikalu te
ko atsiklausti visos eilės tautie- 
vių nuomonės. Iš gautų atsaky
mų atrodo, jog didesnė dalis vis 
dėlto adresuoja—Lietuvos TSR, 
esą kiekvienas nenori rizikuoti, 
kad laiškas gali nepasiekti ad
resato. Dar kiti sako, nenorį pa
kenkti artimiesiems, kuriems 
okupantai galį prikišti, kad jų 
giminės užsieny ignoruoją tik
rąją padėtį Lietuvoje. Bet tam 
tikra dalis rašančių, kietai ir 
sąmoningai savo laiškus adre- 

, suoja TIK Lietuvon ir teigia, 
jog iki šiol nėra dingusių taip 
adresuotų laiškų.

Vienas tautietis pasisakė ad
resuojąs taip, kaip jo giminės 
krašte ant voko patys savo ad
resus parodo. Bet ir čia nėra 
vienodumo. Teko matyti vokų, 
kurių kitoje pusėje pateiktas 
siuntėjo adresas ir aiškiai pa
žymėta Lietuva, o ant kitų vo
kui užrašyta Lietuvos TSR.

Keletas jaunesnio amžiaus 
‘skaitytojų kviečia mūsų spau- 

'dojė‘iškelti vieną’gana svarbią problemą, nuo kurios, pasak jų, kaikūrie mūsų auklėtojai sąmoningai bėgą ir tuo būdu neatsaką beveik degančio klausimo. Esą permaža mūsų visos jaunimo organizacijos ir spauda kreipiu dėmesio priaugančio jaunimo reikalams, ypač mergaičių ir berniukų santykiams. Net ir vasaros stovyklų metu, kada auklėtojams susidaro itin dėkingų progų kartu su mūsų jaunimu padiskutuoti ir giliau pagvildenti visus degančius jaunimo reikalus, tokių klausimų esą vengiama. Gi toks sprendimas,

kaip buvo vienoje stovykloje, 
kada prie baigiamojo laužo bu
vo įsakyta visiškai atskirai lai
kytis mergaitėms ir berniu
kams, sakoma, yra visikai ne
tinkamas. Į tai atsakę ir patys stovyklautojai — jie išvis atsisakę dalyvauti, lauže. Kitoje stovykloje, iš vadovaujančiojo personalo pasireiškė per didelio “patruliavimo“ pastangų, kurios juos pačius pastatę apgailėtinai juokingon padėtim Bendrai mūsų jaunimas yra doriniai sveikas, moralės dėsniuose augštai. stovįs. Į lietuviškąsias vasaros stovyklas jie patenka daugumoje iš viešųjų mokyklų, kurios paprastai teikia mokslo žinias, bet beveik neduoda jokio auklėjimo. Mokyklų dauguma yra mišrios, o mes mažiausiai rūpinamės klausimu, kuris taipogi yra nemažesnės svarbos, kaip ir pats lietuvybės išlaikymas. Pagaliau, pats jaunimas pageidauja sveiko ir jiems suprantamo gvildenimo lietuviškoje ir krikš čioniškoje dvasioje ir atsvertų tą neretai nesveiką ir žalingą atskirų lyčių bendravimą, kurį matome kanadinėje ir amerikinėje aplinkoje.

Sveiki, kolegos! Teko pastebėti, jog eilėje mūsų spaudos leidinių ir kiti autoriai pradėjo ar pradeda gvildenti lietuviškuosius reikalus panašiu į šiuos įvairumus būdu. Tenka tik nuoširdžiai pasveikinti kolegas ir ; pasidžiaugti. Vis susidarys daugiau progų, daugiau nuomonių, daugiau pastabų ir platesnių galimybių išgvildenti lietuviškuosius reikalus. Reikia galvoti ,tai bus vertingas įnašas mūsų iš- i eivijos lietuviškojon publicistikon. Būkime tik drąsesni, atvi- ; resni, nebijokime iškelti, kad ir : aštresnių temų, svarbu, kad tuo ; tik būtų pasitarnauta lietuviškiesiems reikalams.Al. Gimantas.

Komunistinė valstybė ir Bažnyčia Darbininkai remia pavergtuosius
(Tęsinys iš praeito nr.) 

II.Garsusis rusų filosofas Vladimiras Solovjovas, kurio pereitų metų liepos mėnesį turėjome 50 metų mirties sukaktį, bažnyčios ir religijos srityje skiria dvi laisves: 1. Bažnyčios — kaipo korporacijos (dvasiškių ir pasauliečių) nepriklausomybė nuo valstybės valdžios ir 2. asmens nepriklausomybė tikėjimo srityje, kitaip — teise išpažinti tas ar kitas tikėjimo ir tikybines doktrinas, pozityvines ar negatyvines. Pirmos rūšies nepriklausomybę ar laisvę jis vadina Bažnyčios laisve o antrą — religijos laisve. Solovjovo manymu, Rusijoj niekad nebuvo nei Bažnyčios nei religijos laisvės.“Mūsų cerkvės trapi ir abejotina vienybė laikosi tik smurtu ir suklastojimais, kuriuos valstybė ar toleruoja ar pati atlieka, fiktyvių santarybų (soborų) suklastotais dokumentais pradedant ir baigiant visuotinų santarybų (soborų) aktų suktais aiškinimais. Visi mūsų cerkvės defensyviniai ir ofensyviniai veiksmai yra aiškus suklastojimo vaizdas, kuriuos galima daryti laisvai be jokios bausmės cerkvinės cenzūros dėka, kuri neprileidžia tų suklastojimų atskleisti ir demaskuoti. Religinio smurto naudojimas ir taikymas yra pripažintas principe ir detaliai mūsų baudžiamojo kodekso nuostatuose”. (V. Solovjovas. Rosi j a i Vselenskaja Cerkov. Krokuva. 1908 m. III laida 1945 pusi.).“Mūsų nūdienės cerkvinės institucijos (XIX amž. pabaigoj ir XX pradžioj aut.) — toliau rašo Solovjovas toj pačioj, pragarsė- jusioj visame pasaulyje knygoj — visiškai pasidavė valstybės interesams, kad už tai gautų iš

M. KRUPAVIČIUS

Vengry gimnazija VokietjiojeVasario 16 Gimiiazijos mokyt. S- Antanaitis revizitavo vengrų gimnaziją, esančią vak. Vokietijoje ir susipažino su jos materialine ir pedagogine padėtimi. Gimnazijos būstinė yra kaime netoli Pforzheimo. Būstinė nuomojama ,nuomos mokama tūks- tantis'su viršum DM. Patalpos senos, mokyklai nepritaikytos. Prie mokyklos būstinės yra didelis parkas su daug medžių, čia mokykla užsiaugina sau reikalingų daržovių. Gimnazijos patalpos, palyginus su Vasario 16 Gimnazijos skurdesnės, įrengimai Gimnazijos kų kunigas plačių informacijų apie gimnazijos padėtį.Mokiniai moka už išlaikymą bendrabutyje ir mokslą 30 DM. į mėnesį, tik visai neturtingieji

patalpomis, žymiai taipgi ir vidaus žymiai skurdesni, direktorius, katali- A. Szaniszlo davė

DOVANU SIUNTINIAI 
LIETUVON

Sovietų muito — licencijos, pošto, droudimo ir kt. mokesčiai sumokami Lon
done. GAVĖJAI NEMOKA NIEKO! Tūkstančius siuntinių saugiai pristatėme 
paskutinių oštuonių metų laikotarpyje — NEDINGO NEI VIENAS! Pristatomi 
per 4-8 savaites. Gavėjai pakvituoja. VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI! Jei siun
tinys dingtų, kitą pasiųsime VELTUI!

Kainoraščiai siunčiami, paprašius:

WESTERN OVERSEAS AGENCIES, TRAVEL SERVICE
499 Main Street, Winnipeg, Canada

atleidžiami nuo mokėjimo. Apie dvejus metus gimnazija neturėjo klasėms patalpų, tai pamokos buvo atliekamos gyvenamuose mokinių kambariuose; tik dabar gimnazija atgaus klasių kambarius, nes iš jų išsikraustys vokiečių pabėgėliai.Mokytojų dauguma yra' cen- zuoti gimnazijų mokytojai. Mokyklos vadovybė stengėsi iš vokiečių švietimo instancijų išgauti pašalpos ir paramos, bet visos ligi šiol darytos pastangos nuėjo niekais. Mokslo lygis stovi palyginamai augštai. Abitūros egzaminai vyko šiais metais, vokiečių švietimo vadovybės atstovams dalyvaujant. Visi mokiniai (apie 12) egzaminus išlaikė. Vengrų abiturientai studijuoja daugiausia Belgijos universitetuose ar augštose technikos mokyklose. Abitūros egzaminai nebuvo lengvi, jįe buvo atlikti per visai trumpą laiką. Pamoka tęsiasi 50 min. Mokykla skiria mažai laiko reikalams neturintiems tiesioginio ryšio su mokyklos auklėjimu ir einamu mokslu. Gimnazija verčiasi iš kaikurių tarptautinių organizacijų pašalpų. Vengrai neturi rėmėjų būrelių. Kun. direktorius pasigėrėjo lietuviškos visuomenės vienybe, dėka kurios gali Vasario 16 Gimnazija išsilaikyti. Vengrų visuomenė, pagal direktorių, esanti perdaug susiskaldžiusi, kad ji galėtų išlaikyti vieną savo tautinę gimnaziją.Prie gimnazijos yra ir, pradžios. mokykla. Mokiniu skaičius yra mažesnis negu Vasario 16 Gimnazijoje.

jos savo esimo garantiją ir ap
gintų ją nuo disidentų pavojaus. 
Toks materialinis tikslas gali 
būti siekiamas tik materialinė
mis priemonėmis. Prievartos ir 
smurto būdai, nurodyti impe
rijos baudžiamosios teisės rin
kiniuose — štai esmėje vienati
nis ginklas kuriuo mūsų pra- 
voslavija valstybės malone gali 
priešintis ir vidaus disidentams 
ir užsieninėms religijoms”.

Kas iš esmės buvo Rusijos 
pravoslavų cerkvė, jau seniai labai gerai nusakė žinomas rusų rašytojas ir slavianofilas I. Aksakovas.“Generoliški akselbantai, kuriuos suteikė caras Povilas I Švenčiausiojo Sinodo nariui Pskovo arkivyskupui Irenėjui, iškalbingai vaizduoja Rusijos vals tybės ir cerkvės santykius, — rašo Aksakovas. — Pasaulietiškas ir net kariškas atžymėjimas ant arkivyskupo rūbo neprivalo mus stebinti: jis tik įrodo, tai, kad pagrindinė mūsų cerkvės sutvarkymo idėja įgavo nuo Pet ro Didžiojo laikų savo logiškojo išsivystymo. Yra žinoma, kad Rusijos cerkvė yra valdoma administracinio centro, vadinamo dvasiškąja kolegija arba Švenčiausiuoju Sinodu, kurio narius skiria imperatoriai. Tie nariai priklauso nuo civilinio ar '‘karinio pareigūno - oberprokuroro, kuriam priklauso visa cerkvės valdymo iniciatyva. Vyskupijas nominaliniai valdo vyskupai, kuriuos skiria Sinodo oberpro- kurorui pristačius valstybės galva. Paskui juos gali mainyti ir kinoti tas pats oberprokuroras tik savo nuožiūra. Hierarchiniai dvasiškių laipsniai yra nurodyti rangų lape. Jie yra sulyginti su kariškių rangais - laipsniais. Taip pav. metropolitas atitinka rusų terminologija pilno generolo laipsniui, arkivyskupas — divizijos generolo, o vyskupas — brigados generolo laipsniui. Kunigai tam tikromis sąlygomis gali išsitarnauti pulkininko laipsnį. Povilas I teikdamas dvasiškiui karišką atžymėjimą buvo konsekventiškas”.Ar tai yra tik išorinės smulkmenos klausia Aksakovas ir čia pat pats atsako, kad, ne, nes tai

mas bolševikų valdžios santykis 
su ta cerkve.

Bolševikai paskelbė karą re
ligijai ir visų tikybų bažny
čioms vadinasi — kartu ir rusų 
cerkvei. Kova su religija ir Bažnyčia jiems reikalinga pilnam tarybiniam bolševizmui laimėti. Pradžioje jiems cerkvė buvo cariškosios' stiprybės ramstis bei šaltinis ir nuverstojo sosto pagrindas. Todėl jie nusistatė sunaikinti ir bažnytinę organizaciją ir pirmoj eilėj senesniuosius žmones, kurie yra naujajai santvarkai svetimi ir nelinkę pasiduoti naujiems obalsiams. Nau joj materialistinėj pasaulėžiūroj nebuvo nė mažiausios vietos spi- ritualištiniams veiksniams. Tame pirmajame programiniame materialistinio mokslo skelbimo laikotarpyje bolševikų neapsi
žiūrėta, kad organizaciniai rusų 
cerkvė jau nuo amžių nėra baž
nytinė įstaiga, o tik vienas valstybinės organizacijos departamentas. Doktrinaliniai veiksniai nustūmė į šalį praktikinio pobūdžio veiksnius. Tai netrukus pastebėjo bolševikai ir gerokai prieš Antrąjį Pasaulinį karą su cerkve rado “susitarimo kelią”. Tas faktas buvo labai didelės reikšmės, tačiau pasauliui nepadarė’ didesnio įspūdžio, nes bolševikinė propaganda puikiai sugebėjo faktinius .sovietų valdžios užsimojimus šioje srityje užmaskuoti. Ji skelbė programines tezes jas iliustruodama neabejotinu religinio gyvenimo išnykimu iš tarybų Rusijos žemės paviršiaus, nors tas gyvenimas nej išžudžius visus dvasiškius ir sunaikinus šventyklas bei nuolat bolševikinei administracijai žiauriai persekiojant ir slopinant kiekvieną religinį pasireiškimą nežuvo, bet tik nusileido į požemius ir įsikūrė katakombose.Pirmaisiais revoliucinio chaoso mėnesiais bolševikai leidb 1918 m. atkurti Maskvos patriarchatą, bet 1523 m. po nepaprastai žiauraus cerkvės ir dvasiškuos persekiojimo ir naikinimo buvo sušaukta Raudonoji Santaryba (Soboras), kurioje, išgyvenęs *vos penkeris metus patriarchatas buvo nugriautas. 
Rusiškoji cerkvė suskilo į keletą

Kanados Darbo Kongresas — CLC,— apjungiąs 1.050.000 Kanados darbininkų, spalio 31 d. paskelbė prisidedąs prie tarptautinio solidarumo fondo paremti sovietų režimo aukas. Fon dą įkūrė Laisvųjų profesinių sąjungų Konfederacija — ICFTU. Jis skirtas paremti darbininkams kenčiantiems nuo diktatūros.CLC pirmininkas Claude Jo- doin dėl to pareiškė: “Šito fondo svarbumą įrodė vengrų liaudies sukilimas, ir mūsų įnašas bus pasiųstas. Yra reikšminga, kad prieš komunistų valdymą riaušes kelia darbo žmonės, pakeldami balsą reikalaudami duonos ir laisvės. Mes sveikiname heroizmą tų, kurie įrodė savo pasiryžimą savo gyvybes atiduoti laisvės reikalui”.Kanados darbininkai jų išsivadavimą iš totalitarizmo paremsią, nes išsivadavę jie, be abejonės, pasirodysią ICFTU nariais. Faktas, kad diktatoriai pirmiausia stengiasi sugriauti profesines sąjungas, kaip tik ir įrodo jų reikšmę. Jų atstatymas tuose kraštuose būtų didelis įnašas taikos išlaikymui. “Mes esa-

nizacijos yra laidas tarptautinio 
susipratimo ir pastovios tai
kos”. * . ‘

Liuterionių pagalba 
VengrijaiPasaulio Liuterionių Sąjungos centras Ženevoje išsiuntinėjo radiogramas savo tautiniams, komitetams visame pasaulyje, prašydamas padėti Vengrijai maistu, drabužiais ir vaistais. Jos padalinys Kanadoje išsiuntinėjo skubius aplinkraščius savo kunigams. Jame sakoma, kad kanadiškas padalinys užpirko reikmenų užjūryje tuo tarpu pradžiai už $1.000^. Pirmas sunkvežimis su joms pasiekė Vakarų Vengriją spalio 31 d., kai Rytų Vengrijoje rusų kariuomenė žygiavo pulti laisvės ir nepriklausomybės siekiančią vengrų tautą. Antrasis sunkvežimis -pasiųstas lapkričio 1 d. Tame aplinkraštyje pabrėžta, kad vyskupas Ordass, bolševikų kalintas ir atstatytas iš pareigų, jau vėl pradėjo eiti vyskupo pareigas. K.Bonna. — Vakarų Vokietija atšaukė savo pasiuntinį iš Sirijos, kai toji sutiko priimti Rytųme įsitikinę, kad šitokios orga- Vokietijos konsulą.

DAUG SUTAUPYSI 
pirkdamas žinomos markės laikrodį 

ROLEX TUDOR
Gaunami tik pas

KERNS!Išparduodami puikūs “OYSTER CASE” laikrodžiai, kaina nuo $80 iki $500. Tokių laikrodžių dar už tokią kainą niekuomet nebuvo.Geriausia proga įsigyti pigiai laikrodį tik dabar.* 17 akmenų,* Vandens nepraleidžiantis, “Oyster Case”,* Antimagnetinis,* Nebijo sutrenkimo,* Yra tikro aukso.

FREGATA OF LONDON” GARANTUOJA SĄŽININGUMĄ IR PATARNAVIMĄ

PAČIŪŽOS - TRIRAČIAI - ^^1ŽAISLAI <
DVIRAČIAI IW VAIKŲ VEŽIMĖLIAI

Pirkite KALĖDŲ DOVANAS dabar, kol dar turime pakankamai krautuvėje. Apžiūrėkite 
mūsų televizijos aparatus, radijo, patefonus, daug plokštelių.

625 QUEEN ST. W., 
prie Bathurst, 
Toronto, Ont
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DUKE’S

yra Rusijos cerkvės vidaus būklė. “Prirakinti prie valstybės tarnybos altoriaus tarnai patys save laiko pareigūnais ir pasaulietiškos valdžios įrankiais. Petrapilio (Sankt Peterburgo) Sinodas nuo pirmų savo gyvavimo metų augštai vertino savo cariškosios įstaigos charakterį ir nepraleisdavo nei vienos progos nepabrėžęs,, kad pasaulietiškoji-, valdžia esanti pagrindinis ir tikrasis Švenčiausiojo Sinodo šaltinis”. Tuo būdu valstybinis veiks nys įsiviešpatavo bažnytinėje Įstaigoje ir to pasėkoj kilo tam tikros rūšies paradoksas — valstybinė įstaiga reikalavo ir savi- nosi sau bažnytinės santvarkos - soboro vaidmenį ir autoritetą. Rusiškoji cerkvė virto pasaulietiškos valdžios funkcija ir nuėjo tarnauti valstybei. Aksakovas prieina tokios išvados: Rusijos pravoslavų cerkvė yra sukurta ne tiek Šventosios Dvasios, kiek Rusų imperijos baudžiamojo kodekso. “Tiesos dvasios, meilės dvasios, gyvenimo dvasios, laisvės dvasios — to išganingojo įkvėpimo nėra Rusų Cerkvėje”. (Ivan Aksakov. Raštų rinkinys. Tomas IV).O Vladimiras Solovjovas kon- sbkventiškai analizuodamas rusų cerkvės būklę, daro tokią išvadą: cezaropapizmas prarijo moraliniai dvasinę būtį tos Bažnyčios, kuri nustojo buvusi tik-

rios jų pačiam teroro įsiutime pradėjo ieškoti susitarimo su bolševikine valdžia. Tų tarpe buvo ir žiauriai persekiojamoji vadinama patriarchinė cerkvė su ambicingu bet gabiu ir žymiu metropolitu Sergijum, kuris pasiskelbė patriarcho įpėdiniu, p paskui Maskvos patriarcho sosto saugotoju.Noras artimai bendradarbiauti su valstybe, plaukiąs iš rusų cerkvės dvasios ir esmės, rado tam tikro atbalsio ir bolševikų valdžioje. Kremlius palinko pasinaudoti tokiu cerkvės nusileidimu, ar, teisingiau pasakius, visišku pasidavimu bolševikų malonei ar nemalonei. Pradėdami megzti santykius su cerkve, jie nenustojo skelbti sovietinio komunizmo principų pastovumo ir nekeičiamumo. Tačiau reikia pripažinti jų metodų ir taktikos elastingumą. Gyvas reikalas visada randa pas juos atbalsio. Cerkvė jau buvo griuvėsiais paversta. Tolimesnė kova su ja jau nebuvo reikalas aktualus, nors tikėjimas visuomenėje dar buvo gyvas, visuomenė jo ilgėjosi ir ieškojo sąlygų bei būdų patenkinti jo reikalavimus. Bolševikų valdžia, ieškodama pavyzdžių tolimesnėje rusiškoje praeityje ir rišdama savo programą vis tampriau su carišku imperializmu, cerkvės taikinimosi tendencijas svarstė

Su odiniu dirželiu ar metaline juosteleROLEX — >ar metaline juostele $16.95 vertės, viskas tik už $77.00.Užsakymai išpildomi paštu. Galima mokėti $1 į savaitę.
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Laiko ilgiau negu kitos!

rąja Dievo Bažnyčia, nes ją apleido “Tiesos ir Meilės Dvasia”.III.Šių dviejų rusų-žymių mąstytojų ir patriotų išrašytų rusų cerkvei pažymėjimų niekad nereikia užmiršti, kai nagrinėja-
pozityviai. Brastos taikos sutarties proga Leninas kalbėjo, kad kariaujant su betkuo ir nepaisant kuriomis priemonėmis, neleistina susiraišioti sau rankas formalinėmis ir dogminėmis kombinacijomis. (B. d.).

Vokiečiu karo šnipai
faires Vašingtone Hans Thom
sen 1940 m. balandžio mėn. sa
vo pranešime Ribbentopui sako-

V. Vokietijoje paskelbti jau 
septyni tomai vokiečių doku
mentų, liečiančių laikotarpį 1940 
m. kovo 18 — birželio 22 d. Iš 
jų, be kitko, matyti vokiečių šni
pų organizavimas JAV, jų 
skverbimasis į JAV vyriausybę, 
sabotažo planai, bandymai pa
pirkti spaudą ir t.t. Ypač būdin
ga, kad bylose rasti pranešimai 
apie slaptą prez. Roosevelto laiš
ką Churchilliui, kuriame jis 
praneša apie 50 karo laivų, prieš
lėktuvinių ginklų bei amunici-
jos siuntimą britams. Šį laišką 
JAV ambasadorius J. P. Ken
nedy įteikė Churchilliui 1940 m. 
gegužės 16 d. — 16 mėn. prieš 
JAV įsijungimą karan. Už sa
vaitės jis jau buvo žinomas Hit
leriui'Berlyne — vokiečių am
basadorius Romoje telegrafavo 
apie jį. Vokiečių charge d’af-

NEPLYŠTANČ1OS

si gavęs svarbių žinių iš patiki
mo agento, kuris esąs geras slap
tojo1 šifro skyriaus vedėjo drau
gas, Valst. Departamente.

Netenka abejoti, kad kur kas 
daugiau įsiskverbusių yra sovie
tinių šnipų ne tik JAV, bet ir vi
suose vakarų kraštuose. Tai pa
rodė pvz. kad ir Guzenkos isto
rija Kanadoj.

Torontas. — Pan America
World Airways paskelbė nuo 
lapkričio 1 d. 40% nuolaidą imi
grantams iš Europos. Dabar imi
grantams kelionė lėktuvu į To
rontą kainuos: iš Frankfurto 
$213, iš Vienos $227, iš Briuselio 
$202, iš Kopnehagos $213, iš

darbo kojinės
Kokių tik rūšių jūs panorėsi

te, PENMANS DARBO KO- 
JINIŲ «yra įvairiausių. Ne
svarbu kurias pasirinksite, 
jūs įsitikinsite, kad tai vertin- 

%
giausias pirkinys už šią kainą.

’ TAIP PAT APATINIAI — VIRŠUTINIAI RŪBAI
GARSŪS NUO 1868 METŲ WSI0-4

$194.
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Pavergtoje tėvynėje
Kaip vilnietis savo reikalus 

gali atlikti papasakoja “Tiesoje” 
rhgsėjo 26 d. A. Kovaliova ir 
Rukštėnaitė.

Esą, jei sugedo odinio ranki
nuko spynelė, jos niekas Vilniu
je nepataisys. Atirusią rankeną 
prisius, o spynelės nieks nepa-

|r*“Vnniuje esą galima duoti 
permegsti sunešiotus megsti- 
nius, bet tik privačiam amati- 
n iii k ui. Artelės to nedarą.

jKaprozo kojinės taisomos 
kėĮicse vietose, o šilkinės ir fil- 
'd^erso kojinės — niekur”.

Audiniu dekatūruoti ar me- 
rejkuoti niekas nesiimą.

^Atnaujinti baltas odines kur
paites arba nulakuoti dar gerus, 
bej sutrūkinėjusius lakinius ba
telius” esą galima “tik pas pri
vatininkus”. “Bato” artelė to 
nedaranti, nors ji apjungianti 
visas batų taisymo dirbtuves. 
Dirbtuvėje Nr. 11 esą “remon
tuojami batai mikroakytais pa
dais”. Atnešus batus kol Įduodi, 
reikią stovėti eilėje kelias va
landas. Atsiimti reikią eiti kelis 
kartus “ir dar gerokai paieškoti 
savo batelių tarp šimtų sveti
mų”.

Kaliošus taisanti vienintelė 
dirbtuvė ir joje dirbą vos du 
žmonės. Ir tai visam miestui.

Batai valomi tik vienoje vie
toje prie Sveikatos ministerijos. 
Tas vienintelis valytojas nepri-. 
klausąs jokiai artelei. ’’Beje, tik 
iš jo galėsite nusipirkti spalvoto 
kremo batams ir batraiščių”.

“Visame Vilniuje yra tik vie
na cheminio valymo ir dažymo 
dirbtuvė, priklausanti “Pirmū
no” artelei. Čia, esą, turėtų bū
ti taisomi ir pripilamieji plunks
nakočiai, bet aiškinasi, kad ne
turį tam patalpų. Taip jų niekas 
ir netaiso.

Kažinkokia Larionova skun
džiasi “Pirmūno” valyklai da
vusi išvalyti vyro eilutę, atga
vusi su pradeginta skyle kelnė
se prie juosmens. Tarnautoja tik 
pasakiusi: “Niekis, po švarku 
nesimatys”. Kerys rašo apsi
džiaugęs paskelbus, kad “Pir
mūnas ’’atnaujinąs fetrines skry 
bėles. Nunešęs — nepriėmę. Esą, 
neturį kainaraščio...

TąĮ mat sovietinis ūkis..,
Kaip bėgo Salomėja Nėris. 

“Švyturio” žurnalo Nr. 16/1956 
Įdėtas K. Maruko apsakymas, 
kaip iš Lietuvos bėgo “Augš- 
čiaųsios' Tarybos deputatė” S.

Nuo galvos 
skausmo ar 

skilvio negalavimo

“AŠ PAIMSIU

BRCMC
SKUBIAI PAGALBAI”, 

sako Rūta Vilnytė.
• Lengva sumaišyti
• Gero skonio
• Greitai veikia

Pirkite

BROMO- 
SELTZER

šiandien

Neris ir pradinės mokyklos mo
kytojas nuo Ukmergės Raudžiū- 
nas. Iš aprašymo paaiški, kad 
bėgliai buvo paklydę ir pateko 
latvių sukilėliams į rankas. Ten 
jie buvo suimti ir uždaryti į dar
žinę prie miško, bet paskiau juos 
“tarybinis partizanas rusas” 
slapta išleidęs.

Lyg nėtekę galvų, tuo metu 
iš Lietuvos bėgo ir kiti okupan
tams parsidavę “veikėjai” bei 
“deputatai”. S. Neris paliko Lie
tuvoje vyrą ir 4 metų sūnų, ku
riems niekas neatsitiko. P. Cvir
ka paliko vaiką ir pakeliui pa
metė partijos bilietą, be kurio 
buvo sunku įrodinėti “ištikimy
bę plačiajai tėvynei”, nes toji 
reikalavo ne bėgti į Rusiją, bet 
“kovoti su fašistinėmis gaujomis 
vietoje” ir mirti fronte. K. Kor
sakas, J. Marcinkevičius ir dail. 
St. Žukas iš strioko bebėgdami 
užmiršo žmonas ir 1.1. Bet jos 
visos, net ir “deputatas” T. Til
vytis ir kiti, išliko sveiki. Tuos 
žmones, kurie okupantams atro
dė būsią reikalingi ateityje, ki
tus net prieš jų norą, bolševikai 
prievarta išsigabeno į Sov. Są
jungą, o mėginusius bėgti nu
šovė. Tačiau tarp tų, pasirodo, 
nebuvo “Stalino giesmės” au
torės Š. Neries, kuri vieno pro
fesoriaus sutikta pakelėj, liūd
nai atsakė: “Man kelio atgal jau 
nebėr”... Tą gėdingą pabėgi
mą K. Marukas dabar stengiasi 
visai kitoniškai nudailinti. O jos 
išgarsintąją “Stalino giesmę”, 
už kurią jai buvo labai riebiai 
apmokėta, naujieji viešpačiai 
jau išmetė į šiukšlyną... (E)

“Už sugrįžimą Į tėvyne” ko
mitetas rugsėjo 5 d. per “Tiesą” 
kreipėsi į pavergtos Lietuvos 
gyventojus ragindamas juos^ ra
šyti savo artimiesiems užsie
niuose apie gyvenimą Sovietų 
Sąj., apie tai “kokiuos laimėji
mus jau esame pasiekę” ir ko
kios perspektyvos atsiversią 
darbo žmonėms, kad jie grįžtų 
namo. Taip pat siūlo surasti už
sieniuose gimines ir “padėti 
jiems grįžti į namus” ...

Alytaus žemės ūkio techniku
mo direktorių yra A. Čepukė- 
nas. Jis dažnai paskaitas skaitąs 
4, o atlygipimąą p^kaičiuoja- 
mas'už 8 darbS valandas. Mat? 
skaitąs paskaitas sujungus dvi 
klases. Sekretorė mokymo rei
kalams Matulevičiūtė. “Ne vie
ną kartą ji, atvežusi mokinius į 
mokomąją praktiką, paliko juos 
be priežiūros”. Už 9 kilometrų 
sėdėdama “vadovaujanti” prak
tikos darbams. Aldona Lozorai
tienė gyvenanti už 9 km. nuo 
technikumo ir niekad nesvajo
jusi jame dirbti, bet pagal kny
gas ji paskirta valytoja ir jai 
mokamas atlyginimas.

Technikumo vadovybė 4 kar- 
, tus siuntusi šoferį Gustaitį iš 
Alytaus į Balbieriškį ir atgal su 
darbininkais. Knygose buvę įra
šyta “meno saviveiklininkų bei 
dekoracijų pervežimui”; o ištik- 
rųjų iš Balbieriškio į Alytų bu
vę gabenami rąstai miškų ūkio 
buhalteriui Krasnickiui.

Į Vokietiją atvyko iŠ Klaipė
dos krašto: iš Jonaičių, Šilutės 
apskrityje, Emma ir Hedwig 
Knocp, iš Kuglonų — Karl Zim
mermann, iš pačios Klaipėdos — 
A. Ruhnke, Lidija Zills ir Kurt 
Zills. Kiek anksčiau iš Kauno 
yra į Vak. Vokietiją atvykę 7 
asmenys, iš jų 6 suaugusieji, 
paskiau buvo išleista iš ten dar 
viena pora. Be to, per Friedlan- 
dą į Vak. Vokietiją atvyko gru
pė buvusių karo belaisvių ir ci
vilių tarnautojų. Jų daugelis tu- . 
rėjo ilgą laiką dirbti Vorkutos 
kasyklose, o paskiau per Potmą 
buvo pasiųsti į Vykovą. Vienas 
jų yra iš Didžiosios Lietuvos. 
Jie atgabeno naujų vertingų pa
pildomų žinių apie padėtį pa-1 
vergtoje tėvynėje ir bolševikų 
joje siautėjimus.

Spalio 23 d. pasitaikė proga 
nuoširdžiai išsikalbėti su žino
mais mūsų ilgamečiais lietuviš
kų organizacijų veikėjais Juli
ja ir Vaitiekų Kazlauskais. Už- 

— tuo

Mūšy veiklieji hamiltoniečia

sukęs su dideliu prašymu 
tarpu bent šimtine prisidėti prie 
Lietuvių Namų — buvau begalo 
maloniai nustebintas išgirdęs iš 
p. Kazlauskienės, kad ne tik vjj- 
ras, bet ir ji skiria po $100. Tuo
jau pat buvo įteiktas ir $200 če
kis.

Tai buvo labiau netikėta, kad 
žinojau jų šeimos šiais metais 
turėtas dideles išlaidas, ypač gi 
dideli siuntinių skaičių į Lietu
vą. Turėdamas mintyje, kad ši 
šeima įdeda daug nuoširdaus 
darbo mūsų bendriems šalpos 
reikalams ir galvodamas, jog žo
dis pamoko, o pavyzdys patrau
kia, kreipiausi į pp. Kazlauskus 
su keletu klausimų.

. — Kiek laiko Tamsta dirbate 
Tautos Fondo ir Šalpos Fondo 
valdybose?
. — TF Hamiltono sk. valdyboj 
sekretoriaus pareigose esu nuo 
1952, m. kovo mėn. Į ŠF v-bą 
įėjau prieš metus.

— Kaip einasi šalpos darbas 
ir kokia Jūsų nuomonė šioj sri
ty apie hamiltoniečius?

— Mūsų tautiečių daugumas 
yra daugiau negu puikūs. Tą 
rodo ir patys faktai: keli metai

iš eilės Hamiltonas surenka šal
pai proporcingai lietuvių skai
čiui didžiausias sumas. Ir dabar 
vykdomas vajus gali siekti ne
toli tūkstantinės, nežiūrint to, 
kad absoliuti dauguma stambiai 
šelpiame savo artimuosius Tė
vynėje ir Sibire.

— Kokio įspūdžio padarė TF 
Kanadoje pirmininkės M. Ar
lauskaitės pasitraukimas?

— Labai ir labai p-lės M. Ar
lauskaitės pasitraukimą apgai
lestauju! Jos iš šio labai svar
baus posto pasitraukimas žy
miai pasunkina tolimesnį TF 
lėšų telkimą.

— Teko išgirsti vieną Ritą 
gandelį apie Jūsų išstojimą iš 
Namų Fondo iždininko parei-, 
gų. Būtų įdomu išgirsti tikrąją 
priežastį.

— Per daug darbo! Esu jau 
dviejose mūsų pagrindinių orga
nizacijų v-bose — Tautos ir Šal
pos Fonduose.

— Kaip ilgai galvojate tesė
ti organizacijų darbe?

— Būva valandų, kad po vie
no kito skaudesnio tautiečių žo
džio, rodos, jau viską paliksiu! 
Tesižinai! Bet jos praeina. Gi 
lietuviškame idėjiniame darbe 
kas nors turi‘dirbti.

Padėkojęs p. Vaitiekui už Įsto
jimą į Namų Fondą kripiausi į 
ponią:

HAMILTON, Ont
Mūsų jaunieji menininkai, ku

rių pasirodymą hamiltoniečiai 
matė spalio 26 d. pirmą kartą, 
teikia daug gražių vilčių atei
čiai. Programoje dalyvavo 10-16 
metų * muzikos ' besimokantis 
jaunimas. Pijaninu . skambino 
Vida Staniūtė, Lionė Stanevi
čiūtė ir Juozas Valevičius? Solo, 
akoredonu — Elzytė Jonikaitė, 
Janina Kanevaitė ir Kęstutis 
Gužas. Ramūnas Kaneva ir J. 
Kanevaitė sudarė akordeonų 
duetą ir publikos buvo šilčiau
siai sutikti. Nors dar jaunutė, 
bet turinti talentą • baleto šokė
ja Pusdešrytė Milda visus nu
stebino klasiškai atliktais dviem 
baleto šokiais. v ' ’

Linkime mūsų gražiajam jau
nimui progresuoti jų pasirinkto
se muzikos ir meno šakose ir 
ateityje įvairiomis progomis 
dažniau pasirodyti scenoje.

Koncertą surengė Nąmų Fon
da v-ba. Pv |hogr<uiū>sCXryko šo- 
kiai ir loterija rNbrs koncertas 
buvo penktadienį, bet visdėlto 
bendrame rezultate davė apie 
$250 gryno pelno.

Visiems atsilankiusiems, o 
ypač mūsų jaunimui, išpildžiu
siam programos dalį, NF v-ba 
nuoširdžiai dėkoja.

Būtina paminėti loterija, ku-<..... ,
ri buvo išgraibstyta iki pasku-LFondas. Padėjo pelnu 
tinio bilieto. Prie jos pasisekimo 
prisidėjo daugelis narių 
vertingais fantais. Atskirai rei

kričio 10 d. sukuriančių šeimą su 
Jokūbu Ciperu iš Rodney, Ont.

Panelę Matildą teko pažinti 
jau eilę metų, kaip vieną tų ge
rųjų hamiltoniečių, kuriems lie
tuviški reikalai arti širdies. Iš
leidžiant ją į Rodney gaila, kad 
Hamiltonas neteks vienos ge
ros širdies, bet kartu ir malonu 
pasidžiaugti, kad J. Cipero as
menyje ji turės ramų ir jaukų 
bei materialiai aprūpintą šeimos 
židinį.

Linkime šiai lietuviškai šei
mai gražiausios ateities.'

NF koncertas - vakaras, daly
vaujant Laimai Šturmaitytei, 
Lilijai Šukytei ir baleto šokėjai 
Salomėjai Lukoševičiūtei, Įvyks 
lapkričio 17 d. Royal Connaught 
Normandie salėje. Po progra
mos šokiai,. grojant Benni Ferri 
orkestrui. Turtingą loteriją ruo
šia Katalikių Moterų D-ja, ku
rios pusę busimojo pplno skirią 
'Namų Fondui.

Kaip žinome, p. Laima Štur- 
maitytė gruodžio 29 d. išteka i 
Čikagą, tad šis jos pasirodymas 
bus kartu ir atsisveikinimas su 
hamiltoniečiais. Laima yra tik
rai užsipelniusi, kad visi kuo 
skaitlingiausiai šiame jos kon
certe daįyvautumėm.

— Jūs jau senokai dirbate ŠF. 
Kaip sekasi šįmetinė rinkliava?

— ŠF v-boje esu nuo jo įsi- 
steigimo. Šiais metais, atrodo, 
surinksime ne mažiau už per
nykščius. Kaikurie lietuviai dėl 
siuntinių į Lietuvą aukoti atsi
sako, arba mažiau aukoja, bet 
galutinių rezultatų tai nelems, 
nes tokių yra nedaug. Kurie 
žmonės susipratę, tie atjaučia ne 
tik savuosius, bet ir mūsų sene
lius ir ligonius Vokietijoje. Pa
sitaiko vienas kitas, kurie visu 
griežtumu aukoti šalpai atsisa
ko.

— Teko sužinoti, kad Jūs esa
te viena tų gerųjų hamiltonie- 
čių, kurie daugiausia siunčia į 
Lietuvą. Įdomu būtų visiems pa
tirti tikrus'duomenis.

— Metų bėgyje mano ir vyro 
giminėms Tėvynėje pasiuntėm 
30 siuntinių, kurių vien tik pa
siuntimas kainavo tūkstantį do
lerių. Pasiųstų daiktų bendra 
vertė yra netoli tūkstančio. Ir 
nedejuojam! Dieve ' duok tik 
sveikatos. Nėra didesnio dvasi
nio malonumo, už tą, kurį jauti 
galėdamas palengvinti nors tru
putį sunkią Tėvynėje likusių 
artimųjų dalia. Šia proga norė
čiau pareikšti nepasitenkinimą 
dienraščiu “Draugu”, kuris už 
mano pasiųstą vieno man nepa
žįstamo tautiečio iš Lietuvos pa
ieškojimą prisiuntė $3.50 są
skaitą. Tuo tarpu gi nei “Tėviš
kės Žiburiai”, nei “Nepirkl. Lie
tuva”, nei “Naujienos” už tokius 
paieškojimus atlyginti neprašo. 
Tai yra artimo meilės darbas, 
tad. ir “Draugas” irgi turėtų 
bent maža dalimi prie jo pri
sidėti.

Padėkojęs mielajai J. Kaz- 
lauskieni už šimtinę NF ir ga
vęs geriausius linkėjimus,' kad 
visi Hamiltono ir apylinkių lie
tuviai prie Tautos Namų įsigiji
mo prisidėtų, skubu šiomis min
timis pasidalyti su visais tautie
čiais, prašydamas visa širdimi 
kiekviena proga lietuvišus rei
kalus paremti. Sk. St.

Džiaukis būdamas tu eilėse, 
kurie gali duoti, o ne prašy
ti.

Stokite į 
specialistų eiles!

Augštas atlyginimas!

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBĖS

Liet Studentų Sąj. visuotinis 
suvažiavimas įvyks Čikagoje 
lapkričio 23-24 d. Studentai, no
rį jame dalyvauti, registruojasi 
iki lapkričio 5 d. savuose sky
riuose, o kur jų nėra Sąj. sekre
toriate — Lath. Stud. Associa
tion, c/o R. Kliorytė, T Dorm. 
C, College Ct., Urbana, Ill.

Pav. Jungtinių Tautų delega
cija nuo rugsėjo 17 iki spalio 19 
d. aplankė visą eilę Pietų Ame
rikos valstybių, kur buvo priim
ta įvairių prezidentų, ministe- 
rių, politikų ir bažnyčios digni
torių. Delegacijos tikslas buvo 
susiorientuoti ar įmanoma pa
vergtųjų tautų klausimą kelti 
Jungtinėse Tautose. Parsivežti 
įspūdžiai yra geri.
VOKIETIJA

Naująją Vok. Krašto Valdybą 
sudaro pirm. Juozas Bataitis, 
nariai: Fricas Šleuteris, Vikto
ras Sutkus, Vaclovas, Šukys ir 
Jonas Stankaitis. Kandidatai: 
K. Drunga ir V. Banaitis.

Gautingo sanatorijoje mirė 
Jonas Mažuolis, palaidotas rug-

sėjo 28 d. Buvo kilęs iš Biržų 
krašto, kur tarnavo komendan
tūroje. Sirgo džiova, o prie to 
prisimetė dar vėžys.
D. BRITANIJA

Į Vasario 16 gimnaziją išvyko 
mokytis trys Jurkšaičiak Edita 
13 metų, Oskaras 12 m. ir Er- 
vinas 11 m.

Albinas Plaušinaitis, kilęs iš 
Marijampolės, 54 metų, spalio 3 
d. užsimušė Škotijoje Silikato 
kasykloje. Su savo stumiamu 
vagonėliu jis įkrito į 180 pėdų 
gylio šachtą.

Lietuvoje jis buvo policinin
ku. Ten yra likusi .jo žmona, o 
JAV gyvena sesuo ir brolis. Pa
laidotas Coatridge kapinėse.
PRANCŪZIJA

Strasburge vykusiose Europos 
Tarybos vad. apskrito stalo dis
kusijose apie sovietinį koloni- 
jalizmą, kuriose dalyvavo lais
vųjų ir pavergtųjų tautų atsto
vai, lietuvius atstovavo dr. St. 
Bačkis. Tai pirmas ‘ atsitikimas, 
kad šis klausimas panagrinėtas 
laisvojo pasaulio ir pavergtųjų 
tautų politikų bendrai.

SUDBURY Orit.
A.a. Marija Petro vienė po 

trumpos, bet sunkios, ligos, atsi
skyrė su šiuo pasauliu spalio 24 
dieną. Daktarai ir vyras dėjo vi
sas pastangas išgelbėti gyvybę, 
daug savanorių davė kraujo, bet 
Augščiausiojo valia buvo kito
kia. Mirė gražiai aprūpinta šv. 
sakramentais, kurių pati tik nu
ėjus į ligoninę paprašė, lyg nu
jausdama, kad ši kelionė jau 
paskutinė. Buvo tikrai religinga 
ir tauri moteris. Laidotuvės bu
vo iškilmingos. Gedulingas pa- 
mladas atlaikė kun. A. Sabas. 
Jos karstą puošė gražūs vaini
kai ir šv. Mišių - užuojautos 
kortelės. Labai gražu, kad šis 
tikrai krikščioniškas paprotys 
pradeda skintis kelią ir mūsų 
tautiečių tarpe. Čia net kito ti-

kilmingumas yra matuojamas 
ne gėlių bei vanikų ’ gausumu, 
bet užprašytų Mišių skaičiumi.

Daugumoje katalikų kraštų 
per laidotuves gėlės bažnyčioje 
visai netoleruojamos. Už bažny
čios ribų — kitas reikalas. Gėlės, 
kaip džiaugsmo simbolis, varto
jamos bažnyčioje vestuvėms.

Laidotuvėse dalyvavo daug 
naujosios ir senosios kartos lie
tuvių ir uniformuoti Sudburio 
orkestro nariai, kurių tarpe ilgą 
laiką grojo ir Viktoras Petro
vas. Jisai užprašė, kad kiekvie
no mėnesio 24 d. būtų atlaikytos 
šv. Mišios už jo žmonos vėlę per 
ištisus metus. Tai tikrai gražus 
meilės pavyzdys. Be to, Mišių 
korteles - užuojautą pasiuntė K. 
Daunys, M. Dulkienė, J. M.

Siuskite siuntinius į LIETUVĄ
ir į kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE,
sent by UKRAINSKA KNYHA

314 Barton St East, Hamilton, Ont.
TELEFONAS JA. 9-9870

Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. vak. 
kasdien, Išskyrus sekmadienius.

Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad gavo- • 
me leidimą atidaryti Ukrainskos Knyhos skyrių 
Hanfiltone.

Siunčiame Jūsų pačių sudarytus maisto, drabu
žių, medžiagų ir vaistų siuntinius. Pas mus galite 

'įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų 
dalykų žymiai pigesnėmis kainomis.

- Siuntiniai iki 19 svarų pilnai garantuoti. Siun-
. tėjo apmokėti nueina per 6-8 savaites. Daug lietuvių 

jau patys tai patyrė.

• J iš jaunųjų menininkų koncerto 
savo ^Pie $250. Be to, Įstojo du nauji i

]_ nariai, paskyrę po $100. Tai Pet- i 
kia padėkoti A. Matulaitienei už; jas KarecKas^ irKazys; Bungar-: 
gražų išsiuvinėtą pagalvėlį, S. i.va-nuoširdžiai dėkoja. j 
Pakštienei už servizą ir kitus i K- Bungarda yra pirmasis 
fantus, Čypienei iš Paris, Ont., į ™ūsų kolonijos laKunas-pilotas, 
už 2 didelius lietuviško stiliaus Paigęs šią vasarą^ Hamiltone 
sūrius, Milaševičienei ir L. Vin- 
dašiui, paaukojusiems po 2 vy
no bonkas.

Atskirai su didele padėka mi
nėtinas nežinomas aukotojas ne 
hamiltonietis, kuris paštu lote
rijai prisiuntė dvi pinigines su 
gražiais linkėjimais:

“Labai sveikintinas reiškinys, 
kad ir Hamiltono lietuviai ėmė
si iniciatyvos įsigyti lietuviškus 
namus. Reikia manyti, tai nebus 
lengva, reikės nemaža triūso, 
bet turint gerus norus ir žinant 
Hamiltono lietuvių veiklumą, 
tikėkimės, kad visos kliūtys bus 
nugalėtos”.

Vedybos. Malonu pasveikinti 
p-lę Matildą Apanavičiūtę lap-

skraidymo kursus. Po valstybi
nių egzaminų, kuriuos K. Bun- 
rarda tikisi išlaikyti iki gegu-'
V • • • • • • "IT — •žės mėnesio, jis įgys lakūno - pi
loto pažymėjimą ir atgaus pusę 
sumokėtų už šiuos kursus pini
gu $150. (Visas kursas kainuoja 
$300). -

Iš savo -skraidymo praktikos 
jis prisimena du šiurpius mo
mentus: vieną kartą jo valdo
mas lėktuvas pakliuvo į audros 
debesis, .o kitu atveju jis turė
jęs nusileisti į aerodromą dide
liam rūkui esant. Abiem atve
jais jis padėtį apvaldė, neturė
damas jokios avarijos.

Linkime K. Bungardai su
grįžti į neprikl. Lietuvą nuosa
vu lėktuvu. Šk. St.

Išmokite praktišku 
metodu

Elektronikos, 
Televizijos, 

Radijo, 
H J - Fidelity.

Visas^operacijas atliksite pats, 
mūsų prityrusių instruktorių 

priežiūroje.
Padedame diplomuotiems 

specialistams parūpinti 
darbo. -

VAKARINĖS KLASĖS 
NETRUKDYS JŪSŲ 

KASDIENINIO DARBO.

PRACTICAL 
ELECTRONICS 
TV COLLEGE

813 Bloor St W., Toronto, 
LE. 1-4656

Pirkdami

Vienintelė lietuviška ir didžiausia
nekilnojamo turto (Real Estate) 
pirkimo - pardavimo įstaiga 
Hamiltone

Steadman, 
Kronas, 

Valevičius
Limited

“The Centre of Real Estate” 
366 MAIN ST. E.
Tel. JA. 8-8491

25 patyrę pardavėjai Jūsų patarnavimui.

Visais nekilnojamo turto reikalais kreipkitės į • 
* mūsų atstovus — lietuvius

p. P. ANTANAITĮ ir p. SLAVICKĄ

kėjimo žmonės, kai miršta kai-j Kriaučeliūnai, J. L. Kuiniai, E. 
mynas ar draugas katalikas, at- 

J eina pas kunigą arba pas laido- 
i tuvių direktorių užsakyti Mišių
kortelių. Ir susipratę katalikai 
tai daug labiau vertina negu gė
les, kurios Įfrėit nuvysta; Ir tam
pa išmėstos į šiukšlyną, o miru
siojo vėlei neduoda jokios rea
lios naudos. Čia katalikų tarpe 
ir laidotuvių didingumas bei iš-

Liaudinskai, Ė. Sakalauskai, Šy- 
vokas, D. Stankevičiai,. A. Ruč- 
kulytė, A. Žilėnas ir visa eilė 
kitataučių Petrovo draugų.

Vadovas Verikaitis su vyrų i 
kvartetu''kbhcdrtu6š''*karitron^- ’ ~
nės šventės minėjime lapkričio 
24 d., šeštadienį, gražioj ukrai
niečiu salėje, Frood Rd. gatvėj.

K.A.S. - -

Ir “Liaudies Balsas”
Amžinai gynęs bolševikinį te

rorą ir pateisinęs viską ką Mas
kvos diktatoriai daro “Liaudies 
Balsas” lapkričio 2 d. numery 
parašė ir nelabai mielos teisy
bės. ;

Pastabose Z. Janauskas rašo 
buvęs Montrealy ir ten. išgirdęs 
labai nemalonų dalyką. Esą 
montrealiečių, kurie gavę savo 
giminių laiškų iš Sibiro, kad tie 
ir paleisti negalį grjžti, nes ne
turį kuo apmokėti kelionės. Esą, 
taip negerai. “Jeigu žmonės 
prieš jų valią buvo išvežti, tai 
valstybė turėtų padengt ir jų 
atgal sugrįžimo kelionę”. Mont
realiečių nuomone, dėl to Kana
dos Liet. Literatūros D-ja tu
rinti pasiųsti pageidavimų Ta
rybų Lietuvos vyriausybei. Ja-

RADIJO AR TELEVIZIJOS 
APARATĄ, ŠALDYTUVĄ, 
ELEKTROS PLYTĄ bei kitus

elektros reikmenis, aplankykite

TELEVISION 
& RADIO

kainomis taisome

314 BARTON ST. E. 
HAMILTON, Ont.

Telefonas JA. 8-5298 
visų firmų radijus ir televizijos.Sąžiningai ir pigesnėmis

Darbas ir pataisymams naudojamos dalys garantuojamos.

nausko nuomone tai esą būtų 
teisinga, tapiau nereikią būti 
priekabingiems, nes respublikų 
vyriausybės esą nusistatę padėti 
grįžti ir įsikurti, švelnina • jis 
montrealiečių pasipiktinimą.

Vadinasi ir “Liaudies Balsas” 
palietė baisųjį mūsų tautos skau 
dūlį. Nedrįso jo neprisiminti, 
kai dėl brolių ir giminių kanki
nimo jaudinasi skaitytojai, o 
dabar vykdomas aukų rinkimo 
vajus. “LB” šį kartą nesako, kad 
tik fašistai ir liaudies priešai 
buvo tremiami į Sibirą, nes ir 
pats Chruščiovas pasisakė dre- , 
bėjęs. Tik ko ’’Liaudies Balsas” 
nori iš vadinamos ’’Tarybų Lie
tuvos vyriausybės”, kurios na
riai tik patys džiaugiasi neatsi- 
dūrę Sibire. Juk ne jie, o Beri- 
jos, Serovai ir kiti Kremliaus 
galiūnai trėmimus vykdė. Ar į 
Maskvą “Liaudies Balsas” vis 
dar bijo kreiptis?

’Kažin ar “Liaudies Balso” 
skaitytojai nieko nesako dėl plė
šikavimo įsileidžiant į Sovietų 
Sąjungą siuntinius? Kur gi rasi 
pasaulyje kitą tokį kraštą, kuris 
už siuntinį mokesčių paimtų 
veik trigubai tiek, kiek pats siun 
tinys vertas. Ar “Liaudies Bal
so” skaitytojai jų nesiunčia sa
vo giminėms?

Moderniškiausia lietuviška

HAMILTONE
Namai - Bizniai - Ūkiai • Žemė

Savininikai:

ZIČMAS DIDŽBALI3, A. PRANCKEVIČIUS, G. I. MILLER

1147 MAIN STR. EAST 
Tel. LI. 9*3597 arba LL 9-3238

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės į mūsų atstovus:

M. STUKAS, S. BAIPŠYS, L. G ASIŪNAS. x ’



Truputis apie muziką Kanadoje
įasis muzikinis pasirody- ir blogo pasiruošimo. Gi kariš- 
Kanadoje užregistruotas kieji orkestrai Halifaxe, Mont-mas ::■.]

1535 m., kada didysis prancūzų 
atradėjas kapitonas Jacques 
Carter aplankė irokėzų stovyk
lą. Kapitonas, paskaitęs iš bib
lijos, apdovanojo indėnų vadus 
ir įsakė laivo orkestrui pagroti 

Pirmasis istorikas kartu įdo- 
mavęsis ir muzika buvo Mare 
Lescarbot, kuris būdamas advo
katu, rašė ir mažas kompozici
jas, kurios būdavo grojamos po 
atviru dangum. 1612 m. jis už- 

v rašė pirmąją indėnišką dainą, 
padainuotą indėnų vado Mem- 
bertou palapinėje. Iš jo dieno
raščio sužinome, jog baronas De 
Pourtrincourt, tuo laiku buvu
sios Port Royal provincijos (da
bartinės Nova Scotia) komen
dantas, taip pat rašė kompozici
jas, kurias grodavo sekmadie- 

■. niais pamaldų metu.
Kanadoje pirmiausiai išsiplėtė 

bažnytinė muzika ir prancūzų 
liaudies dainos. Nuo Quebeko 
įkūrimo 1608 m. muzika vaidino 
svarbų vaidmenį. Misijonieriai 
mūziką laikė tvirtu ginklu Kris
taus mokslo skelbimui, gi čia 
atsikėlusiems iš tėvynės ji pra
skaidrindavo nuobodžias dienas. 
Dieniniuose jėzuitų raportuose 
savo viršininkams, randame, jog 
jau prieš 1635 m., kada visoje 
Kanadoje tebuvo tik apie šim
tą europiečių, Tėvas Le Juene 
(1591 - 1664) jau mokė indėnų 
ir prancūzų vaikus grigorijoniš- 
ko giedojimą' ir muzikos teori
jos. Po dviejų metų seserys Ur- 
šulietės perėmė mergaičių mo
kymą. 1663 m. Monsinjoras La
vai pargabeno į Quebeko mies
tą pirmuosius vargonus. • 1663 m. 
iki 1675 m. imigrantų skaičius 
pakilo iki 6.700. Privažiavo dau
giausia žemdirbių ir žvejų. Jie 
atsivežė iš Prancūzijos liaudies 
dainų, kurios išsilaikė iki šių 
dienų. Yra apskaičiuota, jog 
tarp 7.000 užrašytų dainų 0,9 už- 

. silikusios nuo to laiko.
Pirmieji kanadiečiai ėmę rim

tai užrašinėti liaudies dainas pa
plitusias po Kanadą ir rūpintis 
jų išspausdinimu buvo F. A. H. 
Laure ir Eernest Gagnon. Jų iš
leistoje knygoje Chansons Po- 

' pulaires du Canada randame per 
100 dainų. Iš jų sprendžiama, 
jog jau tuo laiku liaudies dainos 

/ buvo nykimo stadijoje. Tik nuo 
1915 m. pradėtas pagrindinis 
dainų užrašymas, kur surinkta 
7.000 dainų melodijų ir 13.000 
dainų tekstų, kurie dabar ran
dasi Nacionaliniame mųziej”’' 
Otavoje ir Folkloriniame ą hy- 
ve Lavalio un-te Qveh'-.u.

Prasidėjusios vrž bjs tarp 
Anglijos ir P' ^.n:ūzti:s dėl Ka
nados kcrt/olčs baigėsi 1760 m. 
An"!*”' • ?ėr ė kontrolę visai Ka
nadai kuri iki to laiko buvo pa
dalinta: rytų dalis nuo Didžių
jų ežerų į Rytų Kanadą ir Vaka
rų. Prie jau egzistuojančių mu
zikinių formų — katalikiškosios 
liturginės muzikos ir liaudies 
dainų — Britai įvedė instrumen
tinę muziką, kurią sudarė karo 
orkestrai. Prieš tai buvusieji 
maži orkestrėliai neturėjo mu
zikinės reikšmės dėl savo mė
gėjiškumo, menko repertuaro

s realyje ir Niagaroje turėjo tikrą 
i profesinį veidą. Ruošdavo augš- 

to lygio koncertus, o kas svar- 
’ blausia, dauguma instrumenta- 
; listų paliko Kanadoje įsikurti.

Pirmasis grynai kanadietiškas 
orkestras įsteigtas 1831 m. Jo 
steigėjas J. C. Brauneis (1785 - 
1832) vokiečių kilmės, tarnavęs 
Britų armijoje banmeisteriu. 
Šiam mirus orkestras iširo. Po 
kurio laiko, 1836 m. jau tikras 
kanadietis C. Sauvageau šį or
kestrą atgaivino duodamas jam 
vardą “Musique Canadiene”.

Pirmasis daugiau pagarsėjęs 
orkestras priklausė ne kokiam 
dideliam miestui, bet mažam 
kaimeliui į pietus nuo Lake 
Simcoe. David Wilson, quekeriu 
sektos vadas, kurie buvo susi
spietę Hope miestelyje (dabar. 
Sharon) mėgo ruošti iškilmin
gus susirinkimus, kad pritrau
kus, daugiau pasekėjų. 1820 m. 
suorganizavo didelį chorą ir dū
dų orkestrą, kuris pagarsėjo toli 
už apylinkės ribų. Čia taip pat 
atgabenti pirmieji vargonai 
Augštojoje Kanadoje.

Po konfederacijos orkestrų 
steigimas ypač paplito dėka iš
ėjusių iš Britų armijos orkest
rantų, kurie įsijungė į kanadie- 
tišką visuomenę. Vienas iš tokių 
J. Vezina (1849 - 1924) itin veik
lus įsteigęs net keletai vietovių 
puikius orkestrus, o taip pat im
portavęs daug orkestrinės ihu- 
zikos iš Europos.

Datos ir programos pirmųjų 
koncertų užtinkamos Phillis 
Blakeley surinktuose archyvuo
se, kurie ispšausdinti keleto 
straipsnių forma “Delhouse Re
view” 1955 m. Čia randame, jog 
Quebeke ruošiami nuolatiniai 
koncertai jau 1790-91 m. Be šių 
abonentinių koncertų dar stei
giasi muzikinės draugijos. Taip 
1769 m. įsisteigė Philharmonic 
Society of Halifax, 1828 m. Har
monic society of Luneburg, 1837 
m. Montreal Society de Musi
que. 1845 m. Choral Society of 
Toronto. 1858 m. Hamilton Phil
harmonic Society. (B.d.)

Filmas “The Ten
Spalio 11 d. visu ’ ' ’ :vrias 

filmas, “The Tp~> Command
ments” buv^ dytas vertini
mui ir. ' ;osta tam gerokas 
šim4-'' "'- dos atstovų. Kvieti-

■ 'elęgramos, buvo išsiunti- 
75-kius metus atšventusio 

sukaktuvininko, garsaus režiso
riaus Cecil DeMilles, kuris tam 
amžiaus gabalui atžymėti baigė 
šį istorinį filmą.

“The Ten Commandments” 
suktas Egipte ir Hollywoode, 
truko 3 vai. 45 min. Pareikala
vęs didelio net keletos metų 
darbo, kur DeMilles pasišventi
mas ir nenuilstamas senatvės 
ryžtas padarė didelį istorinį įna
šą į Hollywood© pačių gerųjų 
filmų pasaulį, spaudos rinktinių 
atstovų buvo palankiai ir gana 
šiltai sutiktas ir įvertintas. Fil
mo turinys gana sunkus. Jame 
vaizduojama gilios senovės ver
giją. Mozės pradėta kova prieš

NAUJOS KNYGOS
ti labai būdingų lietuviškojo kai
mo gyvenimo bruožų. Skaitai 
kartais ir net stebiesi, kaip toks 
jaunas rašytojas, kuris turėjo 
palyginus nedaug laiko lietuviš
kajam gyvenimui stebėti, pajėr 
gia atskleisti taip būdingų to gy
venimo bruožų. Ne komplikuo
tos jo intrygėlės atskleidžia visą 
eilę gražių lietuviškojo gyveni
mo tipų — ir ūkininko, ir moky-

ššiy&š

Jau išėjo iš spaudos Vinco Krėvės 
raštų pirmoji knyga.

Jq sudaro skaitytojų mėgiamieji dalykai: Šiaudinėj Pastogėj, Žentas 
ir Raganius. Knyga turi 400 pusi., įrišta kietais kolenkoro viršeliais. 
Kaina $5.50.

Gaunama:
Lietuvių Enciklopedijos Leidykloje 

265 C Street, South Boston 27, Mass., 
knygynuose ir pas knygų platintojus.

Visos raštų rinkinys, 6-7 tomai, už $25.00 tam, kas juos užsisakys 
dabar ir atsiųs $5.00 rankpinigių. Jie įskaitomi už paskutinį tomą, o 
už pirmas penkias knygas reikės mokėti tik po $4.00.
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas, su visomis upėmis, ežerais, kalnais, 
miestais ir miesteliais — puiki priemonė tėvynės pažinimo mokslui. 
Sieninis, suvyniojamos $4.50. Sulankstomas, knygelės formos $3.50.

AR MOKINIAI JUO APRŪPINTI?
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA — leidykla dar turi keletą pilnų komplek
tų, I - VIII tomai. Užsakymai priimami

Lietuvių Enciklopedijos Administracija.

VIENYBĖJE — GALYBĖ I
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

Darbo valandos:
Pirmadieniais, antradieniais, tsečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vaL vakare. Ketvirtadieniais 
tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet

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

Antanės Baranauskas, THE FO
REST OF ANYKŠČIAI. The ori- 
ginol Lithuanian text with Eng
lish translation. Translated by 
Nadas Rastenis, edited by Juo
zas Tininis. Lithuanian Days, 
1956, 42 psl. Printed in the 
Bonnie Press, 9204 So. Broad
way, Los Angeles 3, Calif. Kai
no nepažymėta.

Nemirštamasis A. Baranausko 
kūrinys dar pirmą kartą pasiro
dė taip skonihgai ir puošniai iš
leistas, ir dar dviem kalbom. 
Pradžioj įterptas vertėjo eiliuo
tas preliudas, gale keletas pa
aiškinimų kaikurių teksto vietų 
angliškai ir lietuviškas ’ J. T. 
straipsnelis “Anykščių Šilelio 
leidimai”. Visas leidinys yra 
gausiai iliustruotas dail. J. Kuz- 
minskio medžio rėžiniais, ant 
aplaifko Šventosios nuotrauka^ 
o pradžioje vysk. A. Baranaus
ko portretas dail. Chris. Miko- 
laičio. Dailininko rėžiniais pa
puoštas kiekvienas puslapis — 
lietuviškas ir angliškas.

Vertimas, kaip kiekvieno po
etiško kūrinio, originalo neat
stoja. bet rūpestingas ir gana 
sklandus, daugumoje atkuriąs 
net'tuos pačius originalo teikia
mus vaizdus. Ritmika maždaug 
išlaikyta.

Lietuvių Dienos, kurios ang
liškąjį tekstą pirmiausia spaus
dino savo puslapiuose, išleisda
mos šį leidinį lietuviškajai vi
suomenei padarė didelį patarna
vimą. Tai bus dar vienas leidi
nys, kurį nebus gėda bet kam 
parodyti ar dovanoti.

Albinas Baranauskas, SNIEGO PLA-
. TUMOS. Novelės. Nidos Knygų 

Klubo leidinys Nr. 12, 1955 m., 
London, 274 psl.

Iki šiol rodęsis tik periodinė
je spaudoje, Albinas Baranaus
kas išėjo viešumon su pirmuo
ju savo rinkiniu — su 23 nove
lėm, rinkinį pavadindamas pa
gal vieną novelę, išspausdintą 
knygos apie vidurį. Nemaža no
velių dalis spausdinama nebe 
pirmą kartą — buvo spausdin
tos jau perijodikoje.

Baranauskas pasirodo čia to- 
kis pat, kokį jį pažinome ir iš 
pavienių novelių. Tai puikus pa
sakorius, savo nekomplikuoto 
turinio novelėse sugebąs pateik- 

Commandments” 
vergijos panaikinimą, Dievo ap
reiškimas Mozei, jam suteiki
mas galios daryti Stebuklus, de
šimts įsakymų. Nors Mozė ir 
vergės vaikas, bet išaugintas ka
rališkoje šeimoje ir buvo sten
giamasi tą nuslėpti, net nuo jo 
paties.

Neužmirštamą ir gilų įspūdį 
padaręs įvykis, kada Mozė bėgo 
persekiojamas priešų ir jam iš
sigelbėti stebuklingai atsivėrė 
persiskirdamas jūrų vanduo. 
Kada persekiotojai bandė tuo 
pačiu keliu eiti, užliejo vanduo 
ir jie žuvo jūroje. Filme aiškiai 
parodyta Mozės didelė meilė 
žmonėms, kova prieš vergiją ir 
pasiaukojimas kitų labui. Tas 
visas filmas, taip atydžiai išstu
dijuotas, taip tampriai pajėgtas 
surišti, kad žiūrovui gaunasi 
nuostabus įtikinantis anų dienų 
vaizdas, šiandien perbėgęs pro 
io akis.

Šio filmo premjera įvyks se
kantį mėnesį ir ta proga teks 
plačiau apie šį garsųjį filmą pa
rašyti.

Filme aktoriai: Charlton Hes
ton — Mozė, Anne Baxter — 
Edward Robinson, savo vaidme
nis atlieka pasigėrėtinai. Neblo- 
gesni ir kiti, kurių visa eilė. Jų 
paruošimas ir įvedimas į veika
lą priklauso nuo geros režisū
ros, už ką vietos spauda DeMil- 
lei pripažįsta daug nuopelnų.

DeMilles vardo mokykla
Neperseniai Long Beach, Ca

lif., buvo nepaprastos iškilmės, 
kur viena Junior High School 
su tam tikromis ceremonijomis 
buvo pavadinta Cecil DeMilles 
vardu. Tai buvo nepaprastai di
delės garbės suteikimas tam 75 
metų sukaktį atšventusiam se- 

'nukui už didelius nuopelnus fil
mų pasaulyje.

Naujoji mokykla kainavusi 
$1.750.000 ir joje mokysis per 
1.900 mokinių. Ta proga vietos 
spauda plačiai iškėlė to garsaus 
režisoriaus nuopelnus, dėjo nuo
traukas į pirmuosius puslapius, 
aprašinėjo smulkiai jo gyveni
mą ir reiškė įvairių kompli
mentų.

J. Kaributas, Los Angeles.
✓

elgetos ir miestelio kirpėjo. To
limojo pasaulio jis neliečia, 
bet lietuviškas “mažasis pasau
lis” pereina prieš akis daugeliu 
smulkių įvykių.

Pasakojimas Baranausko yra 
veik ištisai su lengva doze hu
moro, stilius lengvas, kalba 
sklandi, tad knyga skaitoma 
labai mielai ir maloniai. Kai- 
kurios novelės labai teiktinos 
jaunimui. Jose, mat, pavaizduo
jamas jaunimo gyvenimas lais
vos Lietuvos mokyklose. Jos ga
li būti patrauklios ir šiame kon- 
.tinente augančiam jaunimui, ku
riam lietuviškojo kaimo gyveni
mas gali būti jau nesupranta
mas.

Baranausko pirmasis pasiro
dymas lietuviškos knygos mylė
tojams yra maloni dovana, ža
danti dar daug naujų gražių do
vanų. Autorius pasirodė pavie
nius plytas sugebąs labai gra
žiai apdailinti. Reikia manyti, 
kad jis ruošiasi ir didesnio mas
to pastatui.

Redakcijai prisiųsta
Vincas Maciūnas, Mickiewicz 

in Lithuanian Literature. Trans 
lated from Lithuanian by A. 
Erich Senn. Atspaudas iš rinki
nio Adam Mickiewicz in World 
Literature. A Symposium Edit
ed by Waclaw Lednicki. Barke- 
ly, University of California 
Press, 1956, 383-397 psi.

Antanas Gustaitis, Anapus tei 
sybės. Humoristiniai eilėraščiai. 
Teisingą kritikos žodį taria Pul
gis Andriušis. Išleido Gabija, 
Straight Path, Wyandanch, N. 
Y. Dail Romas Viesulas. 144 psl., 
kaina $2.20.

St. Bijūnas, Gal pirksite, par
duodam respubliką. Modernios 
satyros ir jumoro rinkinys. Iš
leido Vaiva, 1956, leidnys Nr. 3. 
Spausdino “The Lights” Print
ing and Publishing Co. Ltd., To
ronto, Ont., Canada. 112 psl. 
-Kama $1. - - -

Aidai, 1956 m. rugsėjo - spalio 
mėn., Nr. 7-8(93-94), 289-380 psl.

Numeris dvigubas, skirtas 
Kultūros kongreso darbams ap
žvelgti. Spausdinami pranešimai 
ir viso kongreso bei sekcijų po
sėdžių apžvalgos. Numeris ilius
truotas nuotraukomis iš K. kon
greso ir dainų šventės.

Vytis, No. 10, Vol. 42, spalis - 
October, 1956, 32 psl.

Knygų išpardavimas. Gabijos 
lidykla nuo lapkričoi 1 d. iki 
gruodžio 31 d. paskelbė savo ir 

................ ‘ ' vi- 
25% 

iki 90% 7 Didelis pasirinkimas.

mokamai, parašius šiuo adresu: 
Gabija, Straight Path, Wyan
danch, N.Y.

Kanados N. Baletas 
šiemet savo gastrolių sezoną pra 
dėjo lapkričio 5 d. Hainiltone ir 
tęs iki balandžio mėn. Baletas

10 .savaičių gastroliuos Kanado
je, o paskiau 8 savaites JAV. Iš 
Hamiltono baletas vyks į St. 
Catharines — lapkriičio 7d., į 
Kitchener lapkričio 9 dd.,' Belle
ville lapkr. 10 d., Otavą lapkr. 
13-14 d., Montrealį dvi savaites 
nua lapkričio 18 d., o po Kalėdų 
atostogų 3 savaites nuo sausio 7 
d. Toronte, nuo sausio 28 d. sa
vaitę Londone, vasario 3 d. 
Windsore.

JAV gastrolės prasidės vasa
rio 6 d. Sicux Falls South Da
kota.

Lietuvos dramos aktorius, spa
lio 7 d. atšventė 70 metų sukak
tį. Jis dirba prie Filharmonijos. 
Amžiaus 70 m. ir scenos darbo 
50 metų sukakties proga jam su
teiktas “Tarybų Lietuve® nusi
pelniusio artisto” titulas.

Vilniaus universiteto “moksli
nąs bibliotekos direktorius” yra 
Levas Vladimirovas. Akademi
jos centr. bibliotekos direkto
rius yra Stasys Brašiškis.

SAUGIAM, GERAM UŽDARBIUI —
11-tos Serijos

CANADA SAVINGS BONDS
3%% iki 4% — augščiausias nuošimtis bet kada paskirtas už 

Canada Savings Bonds.
$1.000.00 Bond’as uždirbs $473.75, jei laikysite iki atšaukimo dienos. 
Canada Savings Bonds yra saugiausias investavimo būdas. 
Kiekvienu laiku galima pinigus išsiimti atgal, nes Canada Sayings 
Bonds yra įkeičiami į gryną pinigą bet kuriuo laiku, nenustojant 
uždirbto nuošimčio.

Galima gauti: $50, $100, $500, $1.000, $5.000, 
pilnai apmokant ar mėnesiniu išmokėjimu.
Mūsų tirma mielai jums patarnaus įsigy
jant šiiuos Kanados valtybės taupymo 
lakštus.

Equitable Securities Canada Limited
Members: The Investment Dealers' Association of Canada

220 Bay Street, Toronto 437 St. James St. West, Montreal
EMpire 6-1141 % . AVenue 8-6345

Atstovas: JONAS VAILOKAITIS - VAIL 
Biuras EMpire 6-1141; Namai BElmotn 3-8460 

Skambinkite telefonu ar užpildykite ir pasiųskite šį kuponą —
Equitable Securities Cda. Ltd., 220 Bay Street, Toronto 1, Ont.

Prašau man pasiųsti pilnas informacijas apie Canada Savings Bonds— 
Vardas ir pavardė ........................... ......... -.......     Adresas .:..........
.............. ............................ ........... .  ... .................. . Tel. Nr. ......

SHERMAN’S

į 537 Queen St. W. (kampas Augusta) EM. 8-2919 S

Western Textiles
766 DUNDAS ST. W., TEL. EM. 3-0984

Norėdami padėti savo artimiesiems.LIET¥VOJE, aplankykite 
mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasi
rinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, dairios medžiagos vy
riškiems rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir 
tt Impilai, pagalvės ir kt Lovos baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ
• KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

P.

H.
S.

Miliūnas, Orfėjaus medis 
Kazokas, Sapnų pėdomis 
Nagys, Saulės laikrodžiai

B.
J?
V.
K.
J.

VIRTUVĖS IR 
KROSNIES ALKŪNĖS
Turime įvairių rūsių.

95< ir daugiau.

VARTOMAS PELENŲ 
SEMTUVAS

” knygyne 
POEZIJA

Kozulis, Dulkės ežere
A. Tyruolis, Kelionė

Nagys, Lapkričio naktys 
Santvaros, Laivai | 
Tyruolis, Laukų liepsnos 
Binkis, Lyrika 
Mikuckis, Lyrikos kraitis 
Bradūnas, Maras

K.
J.
K.
M. Sims, Mano dainos 

Pūkelevičiūtė, Metūgės 
Aistis, Nemuno ilgesys 
Jonikas, Pakeleiviai 
Grigaitytė, Paslaptis 
Maironis, Pavasario balsai

J. Aistis, Pilnatis
J. Baltrušaitis, Poezija
G. Tulauskaitė, Po svet. dangum 
Č. Mylosz, Poezija /iš lenkų k./
N.

0.35 
1.25 
1.25 
1.50 
1.50 
0.75 
1.00
0.40
1.50 
1.00 
1.00 
1.35 
0.75
0.75 
0.50 
0.50 

J. Vaičiūnienė, Žvaigždėtos naktys 1.35 
H. Radauskas, Žiemos daina 3.00

Persiuntimo išlaidoms padengti pra
šome pridėti 10c prie kiekvieno užsaky
mo. Pinigus čekiu ar Money order slys
ti: V. Abromaitis, 941 Dundas St. W., 
Toronto, Ont.

PIŪKLAS
Įvairių rūšių, įvairių markių.

Sumažinta kaina.

0.50 
1.25 

naktys 0.75 . 
palaužt. bur. 0.75 '

1.00: 
2.00 i 
2.50 
0.35 
0.50 
1.00 
1.00 

’ 0.50
1.00 
3.00 
1.50 
1.25 
1.00 
2.50 
3.00 
1.00
1.00 
1.00 
1.00 
1.35

H.
J. Aistis, Sesuo buitis
Vx Jonikas, Sielvarto raudos
J. Vaičiūnienė, Skeveldros
B. Rutkūnos, Sparnus man meta 

paukštės
H. Radauskas, Strėlė danguje 
P. Orintaitė, Šulinys sodyboje 
F. Kirša, Šventieji akmenys
K. Grigaitytė, Širdis pprgamente 
A. Rukša, Ugnies pardavėjas
R Kirša, Tolumos
V. Jonikds, Trys margi laiškeliai
J. Šlekaitis, Vardai vandenims
S. Aliūnas, Valerijono lašai
K. Bradūnas, Vilniaus varpai
M. Vaitkus, Vienatvė,
J. Baltrušaitis, Žemės pakopos
A. Rukša, Žemės rankose
A. Gricius, Žemė ir žmogus
V. Šlaitas, Žmogiškosios psalmės

sveikinimams šiame kontinente ar pasiųsti Lietu
von galima gauti

Spaudos B-vėje “ŽIBURIAI”,
941 Dundas St West, Toronto 3, Ont Canada 

ar pas lietuviškos spaudos platintojus.
Atvirutė ir vokas 10 centų. - z Uisokyti golimo ir paštu.

KROSNIES VAMZDIS 
Mes parduodame pigiau, nes 

'turime savo šaltkalvių 
dirbtuvę.

Vamzd. (virtuv.) 400 už gab 
Vamzd. (krosnies) 950 už gab

PELENŲ SEMTUVAS 
Sutaupysite pinigų, sukūren

dami mažiau anglių. 
Parduodamas su rankena.

890
Tai tikras pirkinys tik už 

$4.95

ELEKTRINIS GRĄŽTAS
Turime pilną komplektą 

eleektrinių grąžtų. 
$19 ir daugiau.

ELEKTRINIS PIŪKLAS
Galite mokėti tris mėnesius 

už šį piūklą.
Puiki dovana Kalėdoms.

$49.50 ir daugiau

VAMZDIS
Turime pilną komplektą 
plumbing” reikmenų. Mes 

nupjauname patys (nuo H 
iki 2 colių

KOPŪSTŲ 
PIAUSTYTUVAS

Su nustatomais peiliais 
Mes parduodame tik už 

$1.45 ir daugiau

KROSNIES VIDAUS 
ĮRENGIMAI

Patikrinkite prieš žiemą. 
Pas mus pilni komplektai 
tik už $2.25 ir daugiau.

PUODELIS IR LĖKŠTUTE 
Turime tik tam tikrą kiekį. 

Reguliariai parduodama 
už 750 pas mus tik 

250 puodelis ir lėkštelė.

PLAUKŲ KIRPIMO 
MAŠINĖLĖ 

Kirpkite savo vaikams 
plaukus Sutaupysite. 

Reg. kaina $3.50, pas mus tik

% Iškirpkite šį kuponą ir gausite 60 ar 100 vatą garantuotų elektrinių lempų tik už 50. Re* 
guliari kaina — 250 kiekviena. Duodama tik po šešias vienam klijentui.

& PRISTATOME VELTUI VISAME MIESTE.* Krautuvė atidaryta visų dieną, šeštadieniais 

« * nuo 9 iki 7 vai. vak, penktadieniais iki 9 vai. vakaro.
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JOINT REALTY LTD.
< 899 BLOOR ST. W. . TEL. LE. 4-6381

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

■-»«•♦ * Tvarkome visus morgičių reikalus.

SPORTAS

GORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

tttkleusąs Toronto Real Ėstoje Board & National Assoc/of Rea! Estate Boards.

«« £ 1077 BLOOB ST. W? — TEtEf'. LE. 4-8450
į ~r. - i*ku ’ ~ ’ r- - > T-t.«4r_ ~n į r - 4^- ** * ' ■ '* * '

TIES 6%. Geriausiai, sutvarko morgi- 
’ ar [^irckfotlant Muoįpvybes. Didelis pasirinkimas 

is£ Prieš
>erkant ar parduodant nuosavybės.malonėkite pasitarti su.mūr. 
ų firžia *&rlia skafthbinkiW ągen ’
T. MORRIS, tel. LE. 4-8459.

rT«: ’t ■ - «
: fei Ie. *84S9

F. JONYNAS, tel. EM. 4-1641, arba LE. 4-8459.
luino ž .. i"’ ''i ......

V AISTAI ? LIETUVON!
isgelbekite GYVYBES. PASIŲSKITE SAVO, . y 

G EviiNr.MSdR ORaUGAMS VAISTŲ.

Vi?į>s, informacijos veltui.
UIBITMK1PQ“P! ’ Iflft“ V DEPENDABLE DRUG STORE

1147 Dundas St. W.,'Ossington kampas (prieš Lietuviu Namus) 
y ' Telefoną s LE. 6-2139

~y- .S3'"? -

LKrunys Ganai - Alyva Anglys
CONVERSION BURNERS —"gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI -7-gązo ar elektros. Saldy tojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gųrney“ — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.

ROSE HEATING - -----*------ --- ' “ '
844 Broadview Avė;
i

— TINSMITH CO. 7 f ‘ ? 
Krautuvė^ į723 Gėriard St.

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės, kainos dr didelis pasirinkimas’

į B Restd'ianas “RŪTA”
i <934 DUNDAS ST. W.^ TORONTO, TEL. LE. 6-4393
Naujai atidarytasJr naujai: įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vąl. ryto iki 9.00 vai. vok. s Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Savininkai: V., H., IVANAUSKAI

su
■ ’ .

$

ir įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 
atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik {

1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO TELEF. LE. 2-9547 
&a pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

ŠVARA- GYVENIMO PAGRINDAS! I I
J. . ■ . . i •
į Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.
š \ ■ Garantuotas saugojimas.

_____ Mokama atsiimant 
Garantuojame.

-j----l ~ ■ IPasiimame ir pristatome.
į Specialybė: cheminis valymas įvairiųUžuolaidų.

į '
Ątsiminkitėj,.kaa vasariniai rūbai netinkamai laikomi sugenda.
Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi. 
Kai< darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską’duokite žino-

- firmai:: ------ ...»

CITY CLEANERS
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557 

. * • 30 metų valymo patyrimas

CSecinerš

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W, 
i -W ■ - ’

Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant bctkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Tordnto rajonuose. tį 9

WESTON RD?' - ST/CLAIR, 
z$1.00Q įmokėti,. 6 kąrpbarių, mū
rinis namas, išilginis planas, mo
derni virtuvė, geros oplildymqs.

dOrie * **’ '
J$ 1.300 įmokėti, 6, kambarių na
rnos, išilgini! pianas/* alyva Šildo
mas, dvigubas garažas.

BLpOR - DUFFERIN,
$1.800 įmokėti, 6 kamborių mū
rinis namas, išilginis plonas, kiet
medžio grindys, naujas alyvos šil
dymas, mod. virtuvė, dvigubas

va šildomas, garažas, viena 'Skolc 
likučiui. ..

HUMBERSIDE AVE. - ANNETTE, 
$4.500. įmokėti, 8 kambarių, at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 

vo- 
ga-

ot-

JANE-.- BABY POINT rajone, 
$2'500'įmokėti, 6 kamborių mū
rinis namas, dviejų metų senumo, 
kietmedžio grindys, alyva šildo
mos, dvi mod. virtuvės, 2 vonios, 
Duikuft pirkinys,

FEfcN .„RONCESVAtLES, AVĖ.. , .
>2.000 įfnękė^i,. ,6 kombqrių, rnū- 

' inis namas, ’kifetmedžio; grindys,
įlyva šHdbmbs, Vnbd. virtuve, dvi- 

< ubas garažas.
OsįlNG^ON’ - DAVtNPORT raf‘, 

>3.000 įmokėti,’ 8.kamb mūrinis
>amas, 2 rr^. Virtuvės/al’^vė šil- 

$omas,;vt»ttf £<jražui„ { ■> »
STįcLARENS AVt. < BLOOP,'

|3.«00 Imdkėtr, W kofhbarių, 
įpūrinis namas, išilginis planas, 
dvi virtuvės, kietmedžio grindys, 
dieta garažui, turi būti parduotas.

NOfcTHCLIFFE BLV. - ST. CLAIR, 
>4.000 įmokėti, 8 kamb. per du 
dligštus, atskiras mūrinis namas,

plonos, 3 mod. virtuvės, mod. 
nia, vandens alyvos Šildymas, 
ražas, geras pirkinys.

QUEBEC AVE. - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių,
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
plonos, mod. virtuvė, mod. vonia, 
alyva šildomos, gorožos.

CONSTANCE - RONCESVALLE ra j., 
$6.000 įmokėti, 13 kambarių, at
skiros mūrinis namas, 3 mod. vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu alyva 
šildomas, dvigubas garažas, $66 
nuomos savaitei.

CLENDENAN - BLOČR, ' ' 7 
$7.000 įmokėti, 8 kambarių per 
du augštus, atskiras mūrinis nd- 

* mas, kvodrątinis planas ,mod. vir-. 
, * tuvė, mod. vonia, vandens alyvos 

šildymas* garažas. < -

RUNNYMEDE - BLOOR.
$17.800 pilna kaipo, 6 kambarių 

j atskiras mūrinis nomas, mod. vir
tuvė, kypdrotinisr planas,;., vond^- 

i riiu olyvd Šildomas, gražus, dkfe- 
’ lis kiemas, vieta garažui, geros rš- 

simokėįimo sąlygos, turi būti par
duotas.

P. KERBERIS
Biznio telef.: Lt. 1-2471 

Bute teL: LE. 5-1584.

, . „ Aušros žinios
Atidarėme sekmadienio popie

čio klubą. Jo tikslas — jauni
mui ir visai lietuviškai visuo
menei suteigti progą smagiai ir 
kultūringai praleisti šventadie
nio popiečius. Kiekvieną sek
madienį, pagal galimybes, bus 
pravestos krepšinio ar stalo te
niso rungtynės, laike kino bus 
rodoma kultūrinė ar sportinė 
filmą, kavinėje įrengiama skai
tykla, kur kiekvienas, pagal sa
vo skonį, galės pažaisti šachma
tais, šaškėmis, domino ir kitokių 
žaidimų.
• Krepšinis. Praėjusią savaitę 
pajudėjo visos krepšininkų gru
pės. Mergaitės, CYO lygoje, su
sitiko su lygos ir Ontario junior 
grupės meisterėmis St. Cecil. 
Būdamos nepilnam, sąstate pra
laimėjo 37:3.

Jaunučiai turėjo kovoti su lat- 
Eiil-Ceiitral’YMCA “jaunių” ko^ 
manda, kurių pora, buvo su jau 
kėlius mfetus skūtamom barz
dom .... Neturėdami -pakaitų, 
neišlaikė iki galo ir prakišo 
45:17. :
* Mūsų vyrai šeštadienio rung
tynėse nuvainikavo latvių Cent
ral YMCA komandą 64:36. Gi 
sekmadienio rungtynėse, praė
jusių metų Bathurst lygos meis
teriai Tridens, skandalingai ne
sisekant mūsiškiams pirmame 
puslaiky, nugalėjo Aušrą 65:58 
(35:13).

Šį pirmadienį aušrietės, CYO

lygoje, susitinka su St. Helens. 
Šį ketvirtadienį, parapijos salė
je, Aušra - latvių Hawks. Sek
madienį, lapkričio 11 d., parapi
jos salėje Aušra - japonų Mus
tangs. Taip pat šį sekmadienį 
numatomos draugiškos rungty
nės tarp Aušros ir Hamiltono 
Kovo mergaičių.

Lapkričio 18 d. prasideda Ba
thurst lygos rungtynės. Jos 
vyks Prisikėlimo ir UNF salė
se. Lygoje dalyvauja tos pačios 
6 komandos. Lapkričio 18 d. Pri
sikėlimo salėje susitiks pirmasis 
ketvertukas: Andys, Tridens, 
Latviai ir Aušra., *'*

Stalo teniso lygoje Aušrą at
stovaus dvi komandos.

Krepšinio ir stalo teniso tre-' 
niruotės įprastu laiku.

Į Sov. Sąjungos rinktinę, kuri 
pasirodys Melbourne olimpiado
je, įtraukti ir Lietuvos boksinin
kai R. Murauskas ir L. Juškė- 
nas. Bet jie gins okupanto spal
vas.

Anatolijus Pocius, neseniai 
numetęs diską 53-m. 12 cm., pa
siekė naują Lietuvos rekordą. 
Grįžusį iš rungtynių, jį su tuo 
laimėjimu pasveikino senieji 
Kaune gyvenę disko rekordinin
kai Teišerskis ir St. Šačkus.

Per Gudijos, Lietuvos ir Mol
davijos teniso rinktinių turnyrą 
Kišinįove pirmąją vietą iškovo
jo Lietuvos komanda

LONDON, Ont
Apylinkė* rinkiminė komisija 

visiems mūsų apylinkės tautie
čiams praneša, kad lm. lapkri
čio mėn. 11 d. rinkimai Krašto 
Tarybos narių Londone, Onta
rio, vyks šia tvarka:

Nuo 9 iki 10 vai. ryto pp. Ku- 
dukių bute, 60 Adelaide St. S.,

Nuo 10 vai. ryto iki 1-30 vai. 
pp., — parapijos salėje, kur 
vyksta mūsų pamaldos, 89 Char
les St,

Nuo 1.30 vai. pp. iki 9 vai. vak. 
pp. Kudukių bute, 60 Adelaide 
St. South.

Rinkimo komisija maloniai 
kviečia visus turinčius teisę bal
suoti tautiečius aktyviai rinki
muose dalyvauti ir tuo atlikti 
savo bendruomeninę pareigą. 
Išrinkime iš gausaus kandidatų 
sąrašo sau patinkamus asmenis 
ir patikėkime jiems mūsų bend
ruomeniškus .reikalus, kaip augs 
čiausiam Lietuvių Sambūrio 
Organui Kanadoje.

Rinkiminė' komisija.

Mann Martel
1199 Bloor St W., Toronto. Tel. LE. 4-8481

L Siūlome pmžiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš hankų.

$1.900 įmokėti, 7 kambariai per 2 
augštus, dvi modernios virtuvės, 
neperein. kamb., alyva šildomas, 
vieta garažui, 10 m. viena skola 
balansui. Dundos ir Gladstone raj.

$3.000 įmokėti, 8 kamb., mūrinis, iš 
ilginio plano namas, dvi mod., vir
tuvės, modernus alyvos šildymas, 

. balansui viena skola dešimčiai m.
College ir Beatrice rajone.

$2.900 įmokėti, 8 kamborių mūrin., 
atskiras namas, dvi mod. virtuvės, 
alyvos šildymas, du garažai. High 
Park rajone.

$1.900 įmokėti, 6 kamb. mūrinis na
rinis namas, dvi virtuvės, gozu šil-t 
domas, skubus pardavimas. Bloor 
ir Dovercourt rajone.

$16.900, atskiras mūrinį^ „namas, 
kvadratinis planas, 8 gražūs kam
bariai, vandeniu alyva šildomas, 
dvi modernios virtuvės, du gara
žai. Randasi High Parke.

$13.700 pilna kaina, Bloor - Indian 
Rd., mūrinis 7 didelių kambarių 
per 2 augštus, dvi virtuvės, mo
demus šilddymas, privatus įvažia
vimas, garažas.

$6.500 įmokėti, Bloor - Jane, atski
ros, rauplėtų plytų, 7 ddelių kam
barių namas.

$1.000 įmokėti, Dundos - Ossington, 
6 gražūs kambariai, 2 virtuvės, 
garažas.

$16.800 pilna kaina, Roncesvolles - 
Westminster, mūrinis, atskiros, 11 
kambarių, 4 virtuvės, vandeniu 
ir alyva Šildomos, garažas.

$13.900 pilna kaina, Parkdale rajo
ne, atskiras, mūrinis, 8 didelių 
kambarių ąnt dviejų augštų, dvi 
virtuvės, alyva šildomas, įvažiavi
mas į kiemą.

E.

- Rinkimai į KLB Krašto Tary
bą vyks lapkričio 11 d* pp. Skei- 
verių namuose, 1118 Marion Av. 
Rinkiminę komisiją sudaro: S. 
Nąikauskas, E. Zatorskis ir E. 
Būtavičienė. Kiekvieno lietuvio 
pareiga šiuose rinkimuose da
lyvauti — balsuoti.

Vasario 16 gimnazijos rėmėjų 
būrelio- vadovavimą, vieton išsi- 
kėlusio j ūkį., gyventi buvusio 
vadovo J. Ražausko, perėmė P. 
Januška. Rėmėjų būrelis susior-r 
ganižąvp 1952 • m. P. Januškos 
rūpesčiu; Iki šiol yra pasiųsta 
gimnazijai $860. Būrelis remia 
ir išlaiko VII kl.-mokinį Arvydą 
Lingę.

WINDSOR, Ont.
ŠC •

Didžiausia ,
A ■ B- rf *naujiena

Real Estate!
Dėmesio visi, gorintieji pirkti namus! 

Į namą* Mes jums parduosime geresni 
į ( visai be įmokėjimo!

-Jūsų senos namas priimamos 
įmokėįimos pagal nustatytą 
kainą. Jokios rizikos nėra, nes:
1. Ekspertas nustato jūsų namo vertę,
2. įJūs gaunate garantiją raštu, kad

•jums ši kaina bus sumokėta,
- 3. Jūs savo namą galite parduoti
į Jaisvoj rinkoj už augščiausią kai

no .arba priimti, garantuotą vertę.
; Susidomėję nauju planu ar norintieji 
pirkti ar parduoti savo namus, kreip- 

: kitės asmeniškai i

B. SERGAUTiS 
Realtor

TEL. LE. 4-2426
817 BLOOR ST. W. - TORONTO,, ; # * 1

kaipo 
rinkos

Linksmavakaris — paskutinis 
šį sezoną, yra ruošiamas apy
linkės valdybos gruodžio 1 d., 
šeštadienį, “Teutonic” salėje, 
Edinboro St. Linksmavakariui 
paįvairinti ruošiama turtinga 
loterija. Šokiams gros visų mė
giamas vokiečių orkestras.',

Rek'ordinis/skaičius apylinkės 
narių šiemet užsimokėjo Solida
rumo mokestį. Mokesčio rinki
mas vykdomas ir. dabar, jį atlie
ka apylinkės. valdybos iždinin
kas P. Januška. 5 < į

Windsore mokami aūgšti at* 
lyginimai ir palyginamai nesun
kūs darbai vis daugiau pritrau
kia čia lietuvių. Paskutiniu lai
ku pastoviai apsigyventi čia 
persikėlė MeĮžys-t Klemas, Pun- 
dzius Viktorais m Žilinskas Me
čys su šeimd? -
* Dr. Vytautas Ablėnas nusipir
ko didelius namus, juos atremon 
tavo ir dabar juose atidarė savo 
kabinetą. Naujas adresas yra 45 
Division St. So., Kingsville, 
Ont. Dr. V. Ablėnas Windsoro 
lietuvių tarpe yra labai populia
rus kaip geras specialistas gydy
tojas, visų mielai lankomas. 
Kingsville yra tik 25 mylios nuo 
Windsoro. ■ - -

Pundzius Viktoras pirko' va
lyklą Wyondote St., netoli Ouel- 
Jette. Atlikus kai kuriuos per
tvarkymo darbus, šiomis dieno
mis valykla pradeda darbą. Čia 
primintinas posakis “Savieji pas 
•savus”.'* * ’ ' • V. ‘Z.

Paieškopmal
Svirskio Leono, s. Juozo, kil. 

iš Šiaulių miesto, ieško giminės 
Lietuvoje. Atsiliepti P. Gorys, 
7 Havelock St., Toronto, Ont., 
tel. LE. 1-6757.

Byros Alfonso, s. Prano, ieško 
motina Elzbieta Byrienė, gyv. 
Kaune. Atsiliepti: A. Pulkys, 
287 Marguaretta Avė., Toronto 
4, Ont., tel. LE. 6-1657.

Alfonso Puodžiaus ieško se
suo’Velavičienė iš Viekšnių m., 
Lietuvoj. Povilo Dargio ieško 
Jonas Butkus, gyv. Viekšniuo
se, Lietuvoj. Atsiliepti: S. Do
meikienė, 7109 Durocher Avė., 
Montreal, P.Q.

Juozą Raudonį, kil. iš Kovars- 
ko, dabar gyvenantį Kanadoje, 
prašo atsiliepti Gediminas Va
siliauskas, gyv. 5926 Kenmore 
Ave., Chicago 40j Illinois, USA.

Skambinti 
Ant MIČICNAS 

Telef. LE« 4-8481

Skambinti 
KUZMAS. 
Telef. LE. 4-8481

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles_ir.atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St« Toronto. Tel- LE. 4-6123
ANT. JUOZAPAITIS.

APRŪPINKITE
savo seimas pries ziepią

' ■' ' .. ’■* ' .1
Tenai gimtajam krašte dažniausiai nėra centrinio šildymo, nei šildomų y 

automobilių, todėl reikia šeimas aprūpinti šiltais drabužiais, autuvu, 
vaistais ir t.t. ' •

ArtėjaKalėdos!
Ar nepamirštate pasiųsti įprastų dovanų savo artimiesiems, kuriems 

reikia ne tik meilių žodžių, bet ir jūsų pagalbos bei globos. Ar žinote, kad 
PIGIAI galima persiųsti siuntinių į Lietuvą ..arba į Azijinę Rusiją, už ku
riuos visą muitą ir leidimai apmokami čionai? Duodame 100% garantiją, 
kad siuntiniai bus įteikti trumpiausiu laiku. Siunčiami tokie

siutimai/:k Lietuva.
Bonna. — Pagal; naująjį po

tvarkį į formuojamą -kariuome
nę gali būti priimami ir buvę 
SS karininkai iki vyr. leitenan
to imamai. •

RIDOUT
__ J REAL ESTATE LTD.

L~ tT~\ 2446 BLOOR ST. W. — Telefonas RO. 6-3401
Perkant ar parduodant skambinkite į šią didžiausią nuosavybių 
firmą Kanadoje. Morgičiai ir paskolos sudaromos žemu procen
tu. Turime didžiausią pasirinkimą įvairiausių nuosavybių.
BROCK AVE.- DUNDAS,

$1.500 įmokėti, 7 grožių kamb., 
per 2 augštus, square plano, ge
ro muro namas; alyva šildomas, 
2~mdd. virtuvės, labdi švarus, ge-

; ras, augštas rūsys, galimybė gara- 
1 žui.
ANNETTE - WINDERMERE,

$4.000- įmokėti, 8 labai gražių k., 
per 2 augštus, visai atskiras, ge
ro mūro namas; alyva Šildomos, 
2 mod. virtuvės, dekoruotas alie
jiniais dažais, lobai gražus kie
mas, dvigubos garažas. • • 

SOUTH KINGSWAY - BLOOR,
$6.000 įmokėti, 7 labai didelių 
k., square plono, rupuotų plytų, 
"steel beam construction", labai 
gražus pastotos; vandeniu alyva 
Šildomas, moderni virtuvė, labai 
gražiai dekoruotos, didelis kiemas, 
priv. įvažiavimas, gorožos.

OU EBECAVE. - HIGH PARK, 
$5.000 įmokėti, 7 didelių kamb., 
square plano, rupuotų plytų, di- ’ 
defis * namaš, "air condition" šil
dymas, mod. virtuvė, lobai švarus, 
didelis gražus kiemas, lobai plo- 

' tus įvažiavimas, mūrinis garažas.
INDIAN RD. - BLOOR,

$7/000 įmokėti, 16-kos grožių k., 
visar atskiros gero mūro narnos;
4 mod. virtuvės, 3 vonios, geros 
kietmedžio grindys, alyva šildo-

* mos, didelis grafus kiemas, vieta 
garažui.

QUEBEC AVE. - BLOOR, t 
$4.000 įrnokėti, atskiras, 8 kamb., 
saulės* ?kamb., kvadratinio plono 
nomas, alyvos šildymas, 2 modern, 
virtuvės, šoninis privatus įvažiavi
mas, užimti galima tuojau, leng
vos mokėjimo sąlygos.

BLOOR - JANE,
$6.000 įmokėti, 7 did. kamb., -per 
2 augštus, atskiras, šiurkščių ply
tų, maždaug 12 m. senumo, van
dens alyvos šildymas, platus šon. 
įvažiavimas ir garažas, geros išsi- 
mokėjimo sąlygos, arti susisiekimo 
ir krautuvės.

BLOOR - ROYAL YORK RD., 
$17.900 prašoma kaina, atskiras 
namas, 7 k. per 2 augštus, mo
derni virtuvė, naujas alyvos oir- 
eondition šildymas, 
ir garažas, geros i 
lygos, savininkas pirko bungalow, 
nori greitai parduoti.

ivotus jyož.

ROYAL YORK RO., ‘
$12.000 įmokėti, visai naujas mo
demiškas keturių butų namas, po 
du 'miegamuosius, "air condition" 
alyvos šildymas, išnuomotas pagal 
"Lease". Vienas butas savinlhkui 
galima užimti tuojau. Rūsy gali
ma įrengti dar du butai, vanduo 
ir šildymas pravestas. Prašomo 
kaina $42.000.

P. Mališauskas J. Karalius 
Biznio RO. 6-3401 
Buto Lt 2-S146

RIDOUT REAL ESTATE LTD.

1. Sumokėję $5 galite užsakyti atitinkamo tūrio siuntinius iš mūsų
sandėlių Anglijoje. Pareikalavus pasiunčiami kainoraščiai ir prekių pa
vyzdžiai. Pav. viena iš praktiškų dovanų: vatinė antklodė labai šilta ir pat
vari (užima visą siuntinį), įskaitant ir muitą (sumažintas) su persiunti- • 
mu $29.80. ' ■ - Z

2. Priimame pasiųsti JŪSŲ DAIKTUS, —"naujus arba naudotus, kar
tu su įpakavimu sveriančius 22 SVARUS. PERSIUNTIMO IŠLAIDOS 
SUMAŽINTOS IKI MINIMUMO. ■

3. Savo klijęntų patogumui visose mūsų kraūtuvėsė Kanadoje įrengė
me sandėlius dažniausiai siunčiamų į Lietuvą prekių, kurias parduodame 
ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS. Paprašykite kainoraščių arba aplankykite

4. GATAVŲ SPECIALIŲ,
‘ kainomis. Štai pavyzdžiai (kaina kartu su prekėmis, muitu, licencija ir 

persiuntimu. Nei siuntėjas, nei gavėjai nieko jn'eprivalo primokėti):
SIUNTINYS NR. 1 

augščiausios rūšies medžiaga:
2 gabalai (7 jardai) vilnonės medžiagos 

kostiumui (vyriškam ar moteriš
kam),

2 komplektai priedų su pamušalu,
2 gabalai (8 jardai) krepo (rayon) mo

teriškoms suknelėms,
6 jardai medžiagos mot bliuskelėms,
8 skarelės (jų tarpe 2 vilnonės kašmiri- 

nės)/
3 gabalai (10 jardų) marškinių me

džiagos,
2 kaklaraiščiai, /
500 tablečių aspirino.

Kaina $96.50.
5. Siunčiame visokiausius vaistus

- ’ SIUNTINYS NR. 2 
geriausia importuota angliška oda.

Apie 22 kv. pėd. odos batų viršui, 
Apie 20 kv. pėd. odos pamušalui, 
Oda padams ir priedai 4 poroms batų, 
2 dėžutės batams tepalo, 
4 jardai flanelio autams arba 

4 poros kojinių.
Kaina $63.00.

SIUNTINYS NR. 23
20 svarų cukraus 

Kaina $19.50
(esant svarbiam reikalui ir kitus 

dalykus) ORO PAŠTU, kurie gaunami per 10-14 dienų. Mokestis už oro
paštą pagal pašto tarifą.

LABAI SUTRUMPINTAS SIUNTINIŲ GAVIMO LAIKAS.

~ Didžiausia siuntinių firma Amerikos kontinente

Janique Trading Co. Ltd.
CENTRAS: TORONTO, 835 QUEEN ST. W., TELEFONAS EMpire 4-4025.

SKYRIAI: HAMILTON, ONT„ 652A BARTON ST^ Tėt LI. 5-0264. ST. CATHARINES, 
ONT., 198 King St, TeL MU. 2-6796. WINNIPEG, Man., 677 Main St, Telefonas 927695. 
EDMONTON, Alta., 10649 - - ' ‘ ' *
Amerikoje. 

.. ■ ‘ *?. •
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Ieško Laisvės stovylos modelio

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

I 
į
Niujorkas — (LAIC)? Ameri

kos Imigracijos Tduziejus ieško 
jaunos ir patrauklios merginos, 
kurį galėtų įrodyti esanti įpėdi
nė moters pozavusios skulpto- 

• riui lipdant Laisvės Statulą. Mo' 
teris įrodžiusi esanti esanti 
Laisvės Statulos pozotojos įpė
dinė pagarsės visąje Amerikoje 
ir gaus progos debiutuoti Hol- 
lywoode filmų karjerai.

Skulptorius Frederic Auguste 
Bartholdi, kurdamas Laisvės 
Statulą vaizdavo savo motiną, 
kuri jam to didelio kūrinio iš
pildyme pozavo. Bartholdi gimė 
Colmar Alsace 1834 metais ir 

' mirė Paryžiuje 1904 m. Ameri
kos Imigracijos Muziejus susi
rašinėjo su Kolmar miesto bur
mistru, kuris Bertholdi šeimos 
įpėdinių tame mieste nerado. 
Ieškant surasta, kad inžinierius 
Albert Bertholdi, žinomas tos 
šeimos įpėdinis, mirė Newarke, 
New Jersey, 1948 m. Daugiau 
Bartholdi šeimos įpėdinių ne
randama.

Jei susiras iki lapkričio 22 d., 
Laisvės’ Statulos įpėdinės pa
veikslas' puoš Amerikos Imigra- 
cijps Muziejaus: atsišaukimus 'ir 
plakatus. ” v '

Amerikos Imigracijos Muzie
jus vaizduos ateivius ir jų gy
venimą šįame krašte, manoma,

MIRt BUV. SUOMIJOS

Sunkiausiu metu Suomijai 
vadovavęs Risto Heikki Ryti 
mirė nuo vėžio spalio 25 d. savo 
namuose sulaukęs 67 m. Jis bu
vo finansų žinovas. 1939 - 40 m., 
karo metu su sovietais jis buvo 
min. pirmininku, o 1940 m. iš
rinktas valstybės prezidentu ir 

I juo išbuvo iki karo pabaigos, 
kai jį pakeitė marš, Manner
heim. 1939 m. j is bandė, derėtis 
su sovietais, kurie reikalavo ka
rinių bazių, 'Karelijos ir -įtakes 
krašto viduje, befkaj tas nepa
vyko, nepabūgo pakelti ginklo 
prieš sovietus. 1944 nų-,kai Vo
kietija sugriuvo, Ryti liko nu
teistas kalėti lOhh. dair ir už tai, 
kad antrą-kartą ^paskelbė “gy
nimosi karą’? :prieš sovietus vo
kiečių pusėję. į Siūdamas kalėji
me gavo vėžio, iigą ir po SLjne- 
tų buvo palėištoš? Jis būVoflai
komas liberalinės liBkmes\zmo- 
gumi ir 'vadovąW ’paždngįėčių 
partijai. Nekartą jis aiškiai kri
tikavo amerikiečiu - “'britų' šūši- 
dėjimą su. sovietais ic vadino^jį. 
‘'bičiulyste su,; raupsuotoj u”.

• . - -11” ;■

Otava. — Kanados* Sveikatos 
ministerija p^pej^ 'kad batų 
krautuvėse vartPjaftii rentgeno 

plačiai bus pavaizduotas lietų- aparatai batų'tinkamumui pa- 
~ tikrinti yra kenksmįpgi svei* 

katai. ^į,' - .X- i-v-

* ’ Kur fen jų laikys ~
< Jonukas ilgai stebi nenumal
domai klykiančią mažąją sesytę 
Ir pagaliau sako: « -

— Mamyte, ar tikrai Aldutė 
buvo danguje prieš ateidama 
pas mus? •
• — Buvo, Jonuk — aiškina ma
inytė.

— Ištiktųjų, kur gi ją ten an
gelai su tokia gerkle laikys... 
— sako jis susimąstęs.

: * Bus geriau
Ligoninėje guli visas aprai

šiotas vyras tik ką atsigavęs po 
automobilio katastrofos. Apsi
dairęs jis klausia gydytoją:

— Daktare, ar aš neliksiu in
validas? Ar. nesulaužytos mano 
rangos. Ar pasveikęs galėsiu aš 
ir pijaninu skambinti?

— ,0., -žinoma, Tamsta galėsi 
įr labai gerai skambinti- • • ■

vių gyvenimas Naujajame Pa
saulyje. - -

kad nemokėjau skambinti...
Veterinoriūs ‘ 

^Kompanijoje vienas gydyto
jas pradėjo ’įfbdmėti, kad^mo- 
gus. neturi nemarios sielos. 
w?^Jei žmogus neturi nėinarios 

Mielos, tai Tamsta veterinoriūs, 
— pastėbėjė vienas iš dalyvių.
£ ’. -■ ' ■ . . • •

į Paguodė
Žinomas juokdarys sunkiai 

sįrgd.'_Gydytojas atėjo dar.kar
tą jį aplankyti, paskyrė vaistus 
ir- išeidamas sako:

pasimatysim rytoj.’.. 
(1— Kad Jūs mane rytoj pama
tysit —■ . pastębėjp. r primerkęs 
ureną akį juokdarys, — tikiu, 
lįėt- ar aš.. Jus pamatysiu?...

■ * 1 Z. *^4 * . ’ .

s*-‘KĖ?š profiugesnis
į į’Vienoje kompanųpje buvo 
pradėta 'diskutuoti klausimas, 
kąs yra protingesnis — vyrai ar 
moterys. Pagaliau -r gįpna ■ ponią

Jir saką: . r •
į — Dar-nesutikau moters, ku

ri sekiotų vyriškį vien dėl to, 
kad .jis turi gražias koja&kj..

• • t

>: Dabarties šeimose
Savaitę .prieš vedybas — ji 

kalba, o ji* klauso. Po metų — 
jis kalba, o ji klauso. Po trijų 
metų r— abu kalba kartu, o klau
sosi kaimynai, r

- •

Tik ilgiau trunka _
Po daugelio metų susitinka 

du draugai.
— Ar tavo žmona tebėra vis 

tokia graži? — klausia vienas.
— Taip. Tik jai dabar tam rei

kia daugiau laiko...
Tai gerai!

Policininkas pačiupo vaikėzą 
vagiantį obuolius.

— O tu snargliau, aš tave iš
mokysiu vogti! — riktelėjo po
licininkas.

— Tai gerai — apsidžiaugė 
vaikezas, — o tai aš jau tretį 
kartą sukliuvu...

Galvočius
— Ko,'-Jonai, taip susimąstęs?
— Galvoju, kur dingsta me

dis, kai į lentą įkali vinį?...

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

J. STANIONIS,
- ' - - narys Rodio Electronic Technicians Association.
115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142

Maker of Af Caeada's Fiaest Shirts

Jau daugiau 50 metų John Forsyth Limited ; 
special tstai dirbą g.ugš£igusiq$ rūši^^^ 

išeiginius marškinius. Pirkdamisios firmos 
gamintus baltinius juose rasite rašytą* 

garantiją apie įų kokybę ir. rūšį, būsite 
patenkinti kiekvienais Forsyth marškiniais, 

kuriuos tik pirksi te.

graži seselė.
— Kaip sekasi Tamstai susi- 

- tvarkyti.' su ..• karininkais? — 
klausia generolas.

— O, labai paprastai. Tarny- 
• bos metū. visuomet sakau: Yes, _ .i__

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS: ♦

n-m i hm * Vandens ir oru apšildymo, ■’
* Paprastas ar “Air Condi- 

tionning”, -
* Perstata apšildymą iš anglių

į alyvą. c
* Taip pat atlieka įvairiausius 

' elektros instaliacijos darbus;

Pigiausios kainos. .
Darbas atliekamas gerai ir ••' 

. . sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn 

Techniški patarimai veltui

STANLEKSHOE STOKE
Augščtousios rūšies moterų, vaikų u 

i vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs
,r EEr-ČEE

1438 Dundaš St W. Toronto

CrissXCross
Prancūziškos 

kelnaitės
/PatentwtpS3£?45 .m./ 

Specialiai padarytos lengvom 
pritaikymui — patogus elastinis 
liemens raištis, patentuotas pats 
užsidarąs "CrissXCross" priekis 
suteikia patogią išvaizdą — pa
darytą iš puikios rūšies šukuotos 
medvilnės.' Lengvai išskalbia- — 
mi — nereikia lyginti. Ilgai ne
šiojasi. Tinka prie Jerseys.

W-18-56

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel. LE. 4-8719^

-- --------- . N , N. ,1.1. .

į AR VERTA?
; $2.25 į metus, kad užlaikius gra- 
; žiūs1 plaukus. Mėgink NEW ERA 
: 40 metų' sėkmingai vartojamas. 
Siųskite $2.25 už 8 oz. bonką.

F. BITAUTAS
302 S. Pearl St, Denver, Colo., USA 

.'Ui <. .- z ’ ? '

I LIETUVA,
LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ ir SOVIET. RUSIJOS. 
KRAŠTUS GALITE SIŲSTI SAVO PADARYTUS 
APDRAUSTUS RŪBŲ, VAISTŲ IR KITŲ DALYKŲ

SIUNTINIUS

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Viši elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
' ' ’ ’ v kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician, 
s 251 LAUDER AVENUE 

Telef. LE. 5-7714 
Toronto

UPHOLSTERING
Jums nebūtinai pirkti minkš
tus baldus tokius, kokius par
duoda krautuvė. Jūs galite 
užsisakyti kokio tik norite sti
liaus pagal savo skonį ir fab
riko kainomis. Seni baldai 

taisomi taip pat.
Paskambinkite LE. 4-9830, po 

6 vai. vak., ir įsitikinsite.

LIETUVIS BATSIUVIS 
r. 1050 DUNDAS ST. WEST 

/prie Crawford/ 
Taiso i*, avalynę naudodamas geriau- 
šią medžiagą. Darbas garantuotas. 
Vyriški pusp. ir kulnys -— $2.75. 
Seneliams ir kovų invalidams su sa

vo medžiaga, avalynė taisomo
< ’ VELTUI.

Batų taisymo dirbtuvė 
"JULIUS BATAS"

B.A., M.Q., LM.C.e^ - 

Gydytojas ir chirargas 
Priėmimo volondos: 10-12 *4t, 2 

4.30 vol. k 7-9 voL vok. 
694 BATHURW STREET

Dr. S. GOLAB
Moterų ligos, vidaus ligos ir chirurgija

RENTGENAS, ELEKTROKARDIOGRAFIJA

1852 BLOOR ST. W. , Tel. RO. 6-5773 - 
(Pacific sustojimas)

Darbo valandos: 24 ir 6.30-8 v. v.

Dr. M. MATTIS
- SAURAZIENŽ

Gydytoja ir chirurgė
306 Runnymede Rd. 
(prie JBloor St. W.)

Tel. RO. 6-6911
Priėmimo valandos: nuo 2-5 
ir nuo 6-8 kasdien. Kitu lai
ku pagal susitarimą.

pr. A. M: GERULAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

5V Lmimore Cmc., Toronto 
/prie pot Danforth Ave./

Priima: 2-7 vok< šeštodienniois 9-2.

Dr. L. SIMON

288 ST. CLA1R AVE. W„ 
/prie Sporine Baįf / 

Darbo valandas: 10-12 lr 3-7 pp. 0rb4 
pagal susitarimą.

ToL WA.1-4614 oHm WA. M9tT 
===============5===

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir C“““ S:

i ' ■ 'U» .I' , ■ i  'U- — —

DR. J. SUNGAILA
Gydytojas ir chirurgas

802 WINDERMERE AVE.
Toronto

Tel. RO. 2-6387

Konsultacija kabinete ir vizi
tai į namus pagal susitarimą.

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

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

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vaL vak.

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampas Bay & Richmond/
TELEFONAI:

įstaigos: Namų:
EM- 2-2585. .2 -ST. 8-5088.

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos

Apylinkės Valdybos
Raštinė

ir Voldybos Pirmininkos 
Advokatas ir Notaras

Jonas J.Justis,LL.B
Suite 22, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, 
Vancouver 1, 8.C., Canada 

Telefonas: Pacific 4511.

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

Z 6V

taip pat iiimu ražalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

MAZAR TRADING CO
852 DUNDAS ST. W. - TORONTO • TEL. EM. 3-5520 

HAMILTONE: 65 GORE ST., TEL. JA. 9-5695
Muitas apmokamas pas mus. 

Gavėjas nemoka nieko!
^Siuntėjai, kurie atneš savo parengtus siuntinius iki 19 sv. 

■ 4 unc. svorio, nemokės daugiau muito ir persiuntimo mo
kesčių, kaip $27 - $33.

M .............. .. ' '«■ '■'■I ■'   ...................... ... ...........................................■!■!■■! III    ...........

’•Gyveną ne Toronte gali pasiųsti mums parengtą siuntinį 
fiki 19 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.

garantuoti siunti- 
niai Į Sovietų Rusiją 
Ir užimtus kraštus

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

Atvykttd .asrrtarfiŠkdl f»4nusų san
dėli or prašykite musų kainoraščio 
paštu.

~ i .— i ■■■■■■■m—

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Dorna Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

(netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904

r. Sav. D. KAUNAIT2

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas,, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tel EM. 4-2715
t-MIL-gS? TV lXJLagSĮteMWWMI

Savi pas savus!
Auto viešinu medianinio! darbe!, su- 
lankstymai ir dažymas atliekam! kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąž!-

' I į,- ...a ■> u ■ ..-iri ■^.,...U.iM,rrii H •

Vyry ir motery rūb| siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems Sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
modemiškų angliškų medžiagų. Vyrų ir moterų kostiumams 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi 

modeliai. Žemiausios kainos. .

A. STANČIKAS, baigęs National Ra
dio Institute radio Ir televizijos skyrių,

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

Sov. V. DUNDYS

YANA FABRICS vz’.uirn ■> -t 
498 QUEEN ST. W., TORONTO 

ToMoms EM. 8-9527.

TELEVIZIJOS VEDYBOS

RADIO APARATUS
leukg k./, tetefenuokite ar atryl 
oMneaHkei j

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
s 191 Augusta Ava, Terauta, Out 

ToL EM. 8-9281

džiazu nupigintu net iki 50 procei
1299 DUNDAS ST. W. - TORONT

Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar. Skambinti telef. LE. 1-1602.

Dr. V. Sadauskienė]
Dantų gydytoja ]

>12$ GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo RonCesval- 

' les), Toronto;. i
, Telefonas LE. 1-4250 

Priėmimo valandos: nuo 9-12 
ir 3-8 vai. vak. šeštadieniais 
pagal susitarimą. '

■ HM II I >1 M -■ U I !.■! lljl, 
M I I!M—■MĮM—■ I 

Dr« M. Arštikaitytė
Akilf Ilgy specialistė ' 

345 BLOOR ST. W. /prie Murmi/
Suite 12. ' - \

Telefonai: kabineto WA. 1-3584, 
namų WA. 3-5555.

Toronto, Ont.

1393 DUNDAS ST. WEST t 
Toronte

(tarp Gladstone ir- Rushpjmė)

Priima ligonius 
iš anksto susltafy

• Telefonas LE. .j&tt' SW 

-./--i ,,ą=g
Dr. John REIW-C

CMwjes Ir
\ - ->r /Vi :

Dr. Paul REKAI
X RAY

Susitarti tal.fom.WA. 3-2395
*

Dr. F. Tickett
Gydytoj., ■

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

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

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

' PriėmirtW^dtemfc»r‘.i r-r vat. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vok.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p.

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003
1

Priėmimo valandos: nuo 9-12 Ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimo).

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakaro* Ir ioKvAtnloia 
pagal nutarimu

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A.

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

— I II. ................... .........I.... .... Ii ■eirėi.8

Medžio darbai
Virtuvių (cinkų) ir lentynų 
įrengimai. Pritaikoma prie

77 Fuller AvA, Toronto 
Telef. LE. 1-6244————*

chirurgas ./

11 Gote Vale Ave. Toroxte
Telef. EM. 8-3754

, , i, i.

Dr. Chat OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St W. Toronto > 

kampas Euclid Ave. J ?. > 
Priima vakarais ocaal susitarimą.

/./ TdeL EM, 8-9822 : .:

Akių specialistas
(optometrj$t)•> *;

Patikrina akis Ir

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurat St. Telef. EM. 3-4373 

(at Dundas) »

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių dąfek^ 
•w. lėtine akių nervus, kurie daž

nai sukelia galvos skaudėįimą k ner
vingumą. Kolba slavų kaitomi*, 
476 College St W. Toresto

Tele! W K3S24

akintai,

^OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR, R.O.

BUKOWSKA,R.O.
274 RONCESVALLES AVE. 

(prie Geoffrey St.) 
Telef. LE. 2-5493 > ?

Darbo valandos: kasdien 16 v, 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA . ’ 

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notatei 
35 HAYDEN ST., Toronte, 
(arti Bloor ir Yong gatvių) 

Telef. įstaigos: Telef. namų: 
WA. 4-9501. BE. 3-0978

Nauja lietuviška ištaiga
International

Sendee Bureau
91 Roncesvalles Ave., Toronto 

Įstaigos direktorius 
Ar. LIPDŽIUS,

Advokatas iš Lietuves • Trem-

Patari jas. 
Bendradarbis

NąterM.. vietos Advokate* 
štetybo* Iniln



t PUSLu

TORONTO. Ont.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Praėjusio sekmadienio mal 

dose ir pamoksluose prisiminti 
ir pagerbti Vengrijos laisvės ko
vų didvyriai. Vienuoliktos vai. 
pamaldos baigtos Tautos himnu. 
Prie bažnyčios durų antru kar
tu buvo renkamos aukos vengrų 
reikalams, d tikintieji buvo ska
tinami sijoti telegramas valsty
bių vadams, kad būtų sustabdy
tos kautynės Vengrijoje ir Arti
muose Rytuose.

— Rožančiaus pamaldoms pa
sibaigus, sekmadieniais vakari
nės pamaldos jungiamos su ry
tinėmis 9.30 vai. pamaldomis, 
po kurių įvyks palaiminimas.

* Sekantį sekmadienį pamokslai 
kun. dr. J. Gutausko.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai vizituoja šias gatves: Annet
te, Rowland, Glendenan, Gothic, 
Quebec, High Park Ave., Pacific 
ir Pine Cres. Rd.

— Sekmadienį ankstyvose pa
maldose giedojo jaunimo cho- 
ras, kuris šiuo metu rengia nau
ją giesmių repertuarą.

— Lapkričio 25 d. kariuome
nės šventės proga parapijos baž
nyčioje giedos Toronto liet, cho
ras “Varpas”.

— Sutuokta: Vladas Tarvy
das ir Aldona Masytė.

— Pakrikštyta: Pranas Arū
nas Juzėnas.

RINKIMAI Į KRAŠTO
. TARYBĄ

vyks šį sekmadienį, lapkričio U 
d., šio^e būstinėse:

L T.Lietuvių Namuose nuo 9

2. Šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje nuo 9 vai. ryto iki 1 vaL pp.

3. Prisikėlimo parapijos salė-

TORONTO ŠAULIŲ KLUBAS maloniai kviečia Toronto 
lietuvius atsilankyti ŠĮ PENKTADIENĮ, lapkričio 9 d. 7 vai. vak. 
,; *v.‘ Kr- parapijos salėje

linksma pobūviu
Veiks pilnas bufetas, turtinga loterija, kurioje nebus nei vieno tuš
čio bilieto. Dalis pelno bus skiriama Vengrijos laivės kovotojams. 
Įėjimas Šauliams, savanoriams ir jų šeimoms 50c., kitiems 75c.

Toronto Šaulių Klubo Vadovybė.

TĖVIŠKES ŽIBURIAI 1956. XI. 8. — Nr. 45 (357)

Prisikėlimo parapijos žinios
— Padėką reiškiame sol. V. 

Verikaičiui, jo vadovaujamam 
chorui ir kvartetui už giesmes 
Vėlinių pamaldų metu. Džiau
giamės labai skaitlinsu dalyva
vimu tikinčiųjų Vėlinių susi
kaupime. Primename, kad laike 
lapkričio mėn. kasdien 8 vai. ry
to laikomos šv. Mišios už tas vė
les, kurios buvo pavestos tai 
Mišių aukai.

— Ši šeštadienį yra parapijos 
parengimas. Bus įdomi progra
ma, orkestras, loterijos, laimės 
ratas, turtingas bufetas ir kitos 
įvairenybės. Visi parapijiečiai 
raginami skaitlingai dalyvauti.

— Šį sekmadienį 5 vai. p.p. 
bus rodomi du filmai “Jail Bus
ters” — komedija su Leo Gor- 

. cey, Huntz Hali ir Bowery Boys, 
be to, “Bobby Ware is missing” 
— drama su Neville Brand, Ar
thur Franz ir Jean \yilles. Prie
de numatoma parodyti Suomi- 

...jes vaizdų. Be to, atidarytas 
“Aušros sekmadieninis klubas”, 
kurio tikslas suteikti galimybės 
jaunimui ir visai visuomenei 
kultūringai ir smagiai praleisti 
šventadienių popiečius. Kiek
vieną sekmadienį, tuoj po pa
maldų, bus pravestos draugiškos 
krepšinio ar stalo teniso rungty
nės. Kavinėje kiekvienas galės 
pasiskaityti lietuviškų laikraš
čių ir žurnalų, bei pažaisti šach
matais ir šaškėmis.

— Parapijos bazaras įvyks 
gruodžio 8 d. Jau suaukota virš 
500 labai vertingų fantų. Kiek
vienas parapijietis raginamas 
prisidėti bent vienu vertingu 
fantu.

—Moterystės sakramentą pri
ėmė Petras Stauskas ir Elena 
Gražina Kazlauskaitė.

— Pakrikštyti: . Raimundas 
Jurgis Paškauskas, Irena Kristi
na Urbonavičiūtė ir Saulius JEu- 
genijus Urbonas.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius šiose gatvėse: 
Brant Pl., Carlton St., Beverley 
St., Dundas St., Ryerson Ave., 
Huron St., Grandge Ave., Gran
by St., Front St., Sackville St., 
Parliament St.

SLA 236 kuopos mėnesinis 
susirinkimas

įvyks šį sekmadienį, lapkričio 
11 d., 2 vai. pp.. Lietuvių Na
muose. Visi nariai ir suintere
suoti apdrauda kviečiami 
vauti.

daly-

SLA 236 kuopa 
lapkričio 17 d. rengia 22 
sukakties minėjimą 
Lietuvių Namų salėje ir su gra
žiu pasiruošimu priimti garbės 
svetį — SLA prezidentą Povilą 
Dargi, Montrealio, Hamiltono. 
St. Catharines bei Rodney kuo
pų narius ir priėtelius bei To
ronto visuomenę. Savos kuopos 
narių lai nelieka nei vieno, ku
ris nesistengtų šioje šventėje 
dalyvauti. Neužmirškime, kad 
SLA nėra tik grynai apdraudos 
organizacija — ji yra lietuvy
bės puoselėtoja ir už Lietuvos 
laisvę kovotoja. Todėl ir užsi
tarnauja .lietuvių visuomenės 
dėmesio ir įsijungimo. Bilietai 
jau platinami, galima gauti L 
Namuose pas administratorių, 
pas O. Indrei ienę, tel. LE. 1-8522 
ir pas rengimo komiteto narius.

metų 
gražioje

Jonė Kvietytė, 
modernaus šokio šokėja, pa
kviesta šokti televizijos progra
moje “Junior Magazine”. Pir
masis jos pasirodymas įvyks 
lapkričio 11 d. tarp 2-3 vai., sto-

vis tenelieka nebalsavęs!
R ėkimai į Krašto Tarybą 

įvyks ši sekmadienį. Kaikas iš 
lietuvių gali pagalvoti ar verta 
jam eiti i rinkimus ir gaišti lai
ką dėl reikalo, iš kuriojis neturi 
sau asmeniškos naudos. Yra net 
tokių, kurie savo politine išmin
ti panaudoja prieš bendruome
nę, turėdami galvoje siaurą 
partini interesą ir negalėdami 
suprasti, kad bendruomenė ap
ima visus lietuvius tiek, kiek, 
bendri tautiniai reikalai ir pa
stangos visus, liečia. Niekas ne
gali apsiimti atlikti to darbo 
bendruomeniniam lietuvių gy
venime, kurį atlieka rinkti ben
druomenės organai. Galimą juos 
kritikuoti ir peikti dėl neveik
lumo, ar netaupymo bendruo
menės turto, dėl atskirų parei
gūnų nepakankamo dėmesio sa
vo pareigoms, bet negalima sa
kyti, kad bendruomenė nerei
kalinga, nes ji nieko neduodanti.

Kai 'vengrų tauta paplūdo 
krauju ir ieško paramos kur tik 
gali, mes matome kaip čionykš
tė vengrų bendruomenė sujudo. 
Šaukia mitingus, demonstruoja, . 
renka lėšas, siunčia pagalbą sa
vo tėvynei. Ir mūsų bendruome
nė gyvai atsiliepė į vengrų 
šauksmą per savaitę surinkda
ma apie $1.000.

Mūsų tautos išsilaisvinimo 
momentu, mūsų bendruomenė 
irgi nemažiau kaip vengrai su- 
justų. Kas tam bendruomenės 
veiksmui diriguotų ir vadovau
tų, jei ne rinkti jos organai.

Jau ' prasidėjo geležinės už
dangos traškėjimas. Pavergtos 
tautos gyvena išsilaisvinimo 
prieaušry. Mums laisvėje gyve
nantiems reikia labiau suglausti 
savo eilės, - aktyviai įsijungti į 
savo Bendruomenę, ir kartu 
visiems reikšti savo balsą, o ne- 
siskirstyti į mažas grupeles ir 
silpninti ir taip nedidelį mūsų 
pajėgumą.

Šie rinkimai į Krašto -Tarybą 
tegu- parodo mūsų sąmoningu
mo ir susiklausymo laipsnį.

. - P. Lelis.
KLB Krašto Valdyba 

yra gavusi pranešimą iš Kana
dos Ministerio pirmininko kan
celiarijos, kad po “Varpo” kon
certo priimtas nutarimas yra 
gautas. Prie atsakymo yra pri
dėtas tekstas . užsienio reikalų , 
ministerio L. B. Pearson kalbos 
pasakytos Rotary klubo meti- , 
niame susirinkime Toronte , 
King Edward Hotel spalio 27 d., 
kurioje yra aptartas Kanados 
vyriausybės nusistatymas Rytų , 
Europos klausimu.

Stp. Vykintas, LAS Vyr. Val
dybos pirmininkas, Kanadoje 
prabuvęs apie pustrečio mene- . 
šio, grįžta į Vokietiją, kur gyve
na Memmingene. Iš Toronto p. 
Vykintas išvyko šios savaitės 
pradžioje į Montrealį, iš kur 
pradės kelionę laivu greičiausiai 
lapkričio 10 d. Išvykdamas p. 
Vykintas aplankė ir “TŽ” re
dakciją, kur ilgokai pasikalbėta 
įvariais aktualiais lietuviškojo 
gyvenimo klausimais.

Liet. N. Talkos Toronto sky
riaus pirmininkas p. Kalendra 
yra prisiuntęs apylinkės valdy
bai raštą, kuriame prašo, kad 
per Vasario 16 minėjimą aukų 
būtų leista rinkti ne tik Tautos 
Fondui, bet ir tautininkų sam
būrio vad. Lietuvos Nepriklau
somybės Fondui. Atsakyti 
loma iki gruodžio 1 d.

“Dainos” grupės 
lietuviškų vėdarų vakaras 
ėjo su dideliu pasisekimu, 
nietės dar kartą pajuto Toronto 
Hetuviškbsios visuomenės dide- 
į prielankumą tremtinių — se- 
ielių bei ligonių — šalpai, ku
riai “Daina” atsidėjusi ilgus 
netus dirba. M.

“Star” dienraštis penktadienį 
šspausdino Sigitos Skirgailai- 
iės laišką įvardintą “Ar jie mirė 
/eltui”. Laiške labai jautriai ka
nadiečiai kviečiami suprasti ag
resingojo bolševizmo pavojų ir 
įeroiškos kovojančių vengrų 
jukos' prasmę. Autorė pasisako 
bsanti lietuvaitė. • > ■

Malonu, kad lietuviškųjų rei
kalų ginti ir juos garsinti ateina 
jau ir mokyklos-suole tebesėdįs 
jaunimas. *■ T

.Kanados žemės ūkio žiemos 
nūgė prasideda šį penktadienį, 
lapkričio 9 d., ir tęsis iki lap
kričio 17 d. v Ji visada garsėja 
erklių sportu. • šiemet vakarais 
orogramoje pasirodys raitoji 
policija su vad. muzikiniais jo
dinėjimais. •

Torontiečių aukos Vengrij ai 
. Vengrų laisvės judėjimas, ko
vos su okupantais ir žinia apie 
prasidėjusias skerdynes labai 
sujaudino Torbnto lietuvius. 
Jau aną sekmadienį buvo pra
dėtos telkti aukos Vengruos 
laisvės kovotojams paremti. Šv. 
Jono-Kr. bažnyčioj speciali tam 
skirta rinkliavą aną sekmadie
nį davė $270, kurie tą patį vaka
rą buvo įteikti Kanados Vengrų 
Federacijai Tolimesnį aukų rin
kimą vykdė apylinkės valdyba. 
Jos pastangomis pereitą penkta
dienį per alutį T. Lietuvių Na
muose surinkta $112,87, pereitą 
sekmadienį apylinkės v-ba au
kų rinkėjus pasiuntė prie abie
jų parapijų bažnyčių. Čia prie 
Prisikėlimo parapijos bažnyčios 
surinkta $485, prie šv. Jono. Kr. 
bažnyčios $28.81., Pągal apylin
kės valdybos atsišaukimą perei
tame “TŽ” numery į T. Lietuvių 
Namus aukų atneštą. $3^. Tuo 
būdu išviso Toronto lietuviai 
vengrams paremti yra sudėdję 
$926.68. Sekmadienį apylinkės 
valdyba vengrams įteikė $600.- 
Kitos smulkesnės aukos tuo me
tu apylinkės valdybos dar ne
buvo pasiekusios. Be to, iš tų 
pėčių aukų buvo apmokėtos 6 
telegramos prašančios įsikišti į 
Vengrijoje vykstančias skerdy
nes, adresuotos Kanadoj' minis- 
tęriui pirmininkui, JAV prezi
dentui ir JT generaliniam sek
retoriui.

pra-

pra-
Dai-

■J

MONTREAL, One.

ŠĮ šeštadienį, lapkričio 10 d, 8 vai. 
Prisikėlimo salėje

Parengimas
IDOMI PROGRAMA, LOTERIJA, LAIMĖS RATAS 

: ir KITI ĮDOMUMAI.

Šokiams groja lietuvių mėgstamas įtalų orkestras CtTBANA.

Rengia Parapijos Komitetas ir Moterų Sūrelis, f <>:•
~ ......... ’ ■■ ■■■>■ LNN** "."I.......

■............ .. ........ .. » ■ ■» ■!

MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI

Skautams Remti Draugijos

ŠV. JONO PARAPIJOS SALĖJE, 
š. m. lapkričio mėn. 10 dieną., „ . . . . - »

Programoje p. B. VOLKOFF BALETO STUDIJOS BALETAS.
Įvairus bufetas. Graži muzika. Kiti įvairumai.

Pradžia 7 vai. vak. Įėjimas $1.00.
Skautams Remti D-ja.

tai ir vaistai yra Vienoje, bet 
rusai atskyrė Budapeštą nuo 
laisvojo pasaulio”. (S.)

Sol. Verikaitis lapkričio 10 d. 
vyksta į Baltimore, išpildyti pro
gramą kariuomenės šventės mi
nėjime, o gruodžio- 9 d. vyksta į 
Čikagą dalyvauti 1941 m. sukili
mo prieš okupantus 15 metų su
kakties minėjime.'

Toronto vyrų kvartetas, 
vadov; sol. V. Vaikaičio, yra pa
kviestas į Sudbury išpildyti 
programą kariuomenės šventės 
minėjime lapkričio 24 d.

Kvartetas yra taip pat pa
kviestas atvykti į Čikagą. Kvie
čia moksleiviai ateitininkai.

Protesto demonstracijos 
prieš sovietų žygius Vengrijoje 
pereitą šeštadienį buvo gana įs
pūdingos. Jos buvo suorgani
zuotos vad. Tarpusavio Bendra- • 
darbiavimo Lygos, kuriai pri- 
klauso 16 naujųjų ateivių tautų. 
Jos suorganizuotos ir pravestos 
pirmininkaujant J.R. Simanavi
čiui. Pasak Toronto dienraščių, 
dalyvių galėjo būti apie 10.000. 
Daugiausia buvo pačių vengrų 
ir pabaltiečių. Buvo masė anti- 
bolševikinių plakatų, reikalau
jančių laisvės ne tik Vengrijai, 
bet ir kitoms pavergtoms tau
toms. Ypač įdomūs buvo lat
vių nešamieji plakatai, kaikurie 
su būdingais didžiųjų budelių 
paveikslais ir taikliais šūkiais.
Demonstracija tvarkingai, rim

tai nusiteikusi ėjo iš anksto nu
matytu keliu — Bay, Queen, 
University gatvėmis. Praeinant 
pro paminklą žuvusiems už lais
vę buvo padėtas vainikas. De
monstraciją lydėjo didžiosios 
vietos spaudos reporteriai bei 
fotografai, ir judėjimą tvarkanti 
policija. Policijos inspektorius 
jūsų korespondentui pasidžiau
gė demonstrantų rimta laikyse
na pridėdamas: “Jeigu turėtume 
giminių Budapešte, ir mes bū
tume rimtai nusiteikę”. $

Demonstraciją pagaliau susi
kaupė prie parlamento rūmų. 
Čia kalbėjo Ontario vyriausy
bės vardu Attornel - General 
Kelso Roberts, TB Lygos pirmi
ninkas Frolick, žurnalistas J. C. 
Read, Vengrų federacijos gen. 
sekretorius perskaitė specialų 
atsišaukimą, o po to demonst
racijų organizatorių vardu bu
vo perskaityta rezoliucija, rei
kalaujanti laisvės ne tik Veng
rijai, bet ir visoms pavergtoms 
tautoms. Dalyviai ją energingai 
parėmė. Baigiant, buvo pasiūly
ta kiekvienam savo kalba už žū
vančius dėl laisvės kovotojus 
sukalbėti Tėve mūsų. Sugiedo
jus karalienės himną visi išsi
skirstė su skauduliu širdy, nors 
dar nežinojo, kad maždaug Juo 
pat metu Vengrijoje prasidėjo
baisiosios skerdynės, sukrėtu
sios visą pasaulį.
, Vengrų atstovė prie Kanados 
Raud. Kryžiaus Mrs. M. Patzelt, 
sutikta prie parlamento rūmų, 
prašė jūsų korespondentę per
duoti lietuviams padėką už su
teiktą jiems piniginę ir morali
nę pagalbą. “Mes pavėlavome 
vieną dieną, — sakė ji — Daik-

Toronto IenkU+-organizacijos 
nutarė pirmą kaftą statyti savo 
kandidatą į miesto tarybą. Juo 
parinktas Wladyslaw Stevens - 
Dutkiewicz. Jis kandidatuoja VI 
rinkiminėje apylinkėje, kurios 
atstovu taryboje dąbar yra Clif-

L •Gauti trys laiškai iš Lietuvos, 
adresuoti Vladui Kumpikui, 205 
Beatrice St., siųsti du iš Panevė
žio, o vienas iš Kauno. Atsiimti 
UTŽ” administracijoje.

Tdronta Makanio vattfo šešta4feninės 
pradžios mokyklos fėvę komiteto 

iždininko pranešimas
Vsuotinrame tėvų susirinkime spalio 

21 d., Lietuvių Klemuose, apie komite
to 1955-56 mokslo metais turėtas pa
jamas bei padarytas išlaidas.

Pajamos:
Perimtos likutis iš buv. k-to ....
Gauta aukų iš:

Sv. Jono Kr. par. kleb. kun.
P. Ažubalio ........... ........... .
Kanados Liet. Bendruomenės
Kultūros Fondo ......
Prisikėlimo parapijos klebono 
Susivien. Liet. Amerikoje .... 
Eglutės parengimo svečių v..

• Toronto liet, visuomenės pa
gal 12 aukų lapų .......

Pajamos iš šokių vakaro .....
Mokestis už mokslų iŠ 1X9

my po $5 .......;..................... L

$64.20

286.00
250.00

50.00
50.00
45.50
67.13

208.75
485.70

595?00
Mokestis iš eglutės ckrtyvrg 236.00
> -e * T

Y»so pajamų $2338.28
• . Išlaidos;
Mokyt, otlyg. dov. pavidale 868.00
Švaros ir .tvarkos palaikymas .

mokykloje ..........    186.00
Dovanos prem. mokiniams ir

baigušiems ........ 163.10
Eglutės parengimo išlaidos ........ 390.99
Šokių vakaro išlaidos ............... 384.35
Vaišėms laike parengimų 6 /ir

Įjimas/ .........................  169.14
Raštinės išlaidos ....................... 72.10

Viso išlaidy $2233.68 
Likutis ’• kasoję. $ 1-04.60 

Mokyklos Tėvų Komitetas.

DŪDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

’ RO. 9-4612 *

Veikte 24 valandos.

■ r( iii -

. Puiki proga!
Didelė draudime 'fima ieško 
lietuviškai įkalbančio

-- tarnautojo
25-48 metų amžiaus, vedusio. 
Gera ateitis, užtikrintos paja
mos. Pradinė alga $300-360 
mėn., pagal kvalifikacija*. - 
RaSyti: “Tėv. Žiburiai” Nr.Žl, 
MI Dundas St W-, Toronto.

padarys pulk. K. Škirpa, meni
nėje programoje dalyvaus J. 
Akstinas, pian. S. Pakulytė, tau
tinių šokių grupė, ir ML Bendr. „ 
chorąs.. ;

Šv. Jono lįuterionių bažnyčioj,

KLB Kr. Tarybai rinkti Meat 
realio apylinkės rinkimų komi
sija skelbia: K

yra viešai 
iškabinti abiejų kat. parapijų ov. *vau*f vauajwvj,
bažnyčių’ salėse. Asmenys nė- Jeanne Mance ir Prince Artfiur 
įtraukti į šiuos sąrašus prašomi gt. kampe, lapkričio 11 d., 12.30
pasitikrinti pas rink, komisijos 
pirmininką, tel. RA. 7-5795, arba 
sekretorių, tel. TR. 8621.

2. Rinkimų dieną, lapkričio H 
d., balsavimo būstinės veiks šio
se vietose:

a. Pastovi — Aušros Vartų pa- 
rap. salėje, nuo 9 vai. ryto iki 9 
vai. vak.

b. Kilnojama — Šv. Kazimie
ro parap. salėje, nuo 9 vai. ryto

vai p.p., lietuvių pamaldos.
Kun. dr. M. Kavolis.

Teatro* mylėtoju grupė, vado
vaujama Beatričės Kleizaitės - 
Kerbelienės, numato pastatyti 
S. Kymantaitės - Čiurlionienės 
“Pinigėliai”. Ieškomi aktoriai 
kelioms svarbesnėms rolėms.

Įspūdingas vengrų protesto 
reitingas. Sekmadienį, lapkričio 
4 d., Montrealio Sporto Halėje,* • ~ Ą ' * * V4..J AVAV11 VA kZCU.1V Kjj-rVl VV AACUkZJkZj

iki 2 vai. pp.; Longuel, 107 Pratt, talpinančioje 2.500 žmonių, Ven-
. St. (K. Ivaškevičiaus bute), nuo 

3 vai. iki 5 vai. ir Ville Lasalle, 
7722 George St. (“NL” redakci-

• JOJ®) nuo 6 vai. iki. 8 vai. vak. 
: rinkimų komisija. <

Į Montrealio lietuvius 
^Lapkričio lt d. 7.30 v.v. Auš- 

-05 Vartn parapijos salėje kvie- 
čiamas Montrealio lietuviškųjų 
organizacijų skhtųv atstovų ir (

Lietuviai dalyvavo vengrų 
demonstracijoj Otavoj ties so
vietų ambasada. Demonstracijoj 
dalyvavo „250 automobilių, su 
1.500 keleivių iš visos Kanados. 
Ant automobilių buvo išstatyti 
šūkiai:’ “Šalin .rusai” ir pan. Da
lyvavo -ir: čekoslovakai, lenkai,, 
estai, latviai, ukrainiečiai. . Pa
demonstravus prieš rusų ir kitų 
komunistinių atstovybių rūmus, 
buvo uždėtas vainikas Konfede
racijos aikštėj prie, žuvusiųjų 
paminklo. : ‘ \ r

Otava. — Kanada sudarė su-t 
tartį parduoti V. Vokietijai 15 
milijonų bušelių kviečių. Pernai 
pardavė 29 milijonus bušelių.
IEŠKOME SENYVOS MOTERS dviem 
vaikužiams prižiūrėti. TeL LE. '4-5039.

REIKALINGA MOTERIS valgyklai ''Rū» 
ta" —r virėjos padėjėja. Pageidautino 
jau įdirbusi $į darbą. Kreiptis telefonu 
LE. 1-0183.

Išnuomojamos butas nuo gruodžio 15 (L 
iš 3 kambarių ir virtuvės. Dabar Hnuo- 
moja mos atskiras kambarys* 62 Ken
neth Ave. Tel. RO. 6-5530.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė 
Parkdale rajone. Tel. LE. 1-5455.

išnuomojamas šviesus kambarys ll-me 
ougšte maistu ar be. Skambinti tel. 
LE. 1-3250.

linuomojamas frontints kambarys ir at
skira virtuvė. 170 Beaconsfield Ave., 
tel. LE. 4-9745, nuo 3.30 vai. p.p.

PARDUODAMI Philips radijo Offtratal 
1957 m. papigintai 20% nuolaida, 
trumpos bangos. Garantuojama 12 
mėn. Originaliame užpakavime.
Radiomechan. Riekus, 921 Dundas Wt

Gyvensi laisvai 
ir sutaupysi!

Puikus nuoktinis d«rb«s nevedusiui 
moteriai — jaunei ar senai!

Keturių osmenų europiečių šėimo— 
namas geriausiam Toronto priemies
ty /Don Mills/ — IEŠKO ŠEIMI
NINKES.
Geras otlyg., geros maistas, kamba
rys, daug ' laisvo laiko, televizija.
Darbos: valymas, plovimos ir viri
mas. Sunkesniam valymui yra kito 
moteris. x ;

.• Kreiptis . EAA. >3-5386 /9-5 vol./, 
■ klausti Miss Wally. Po 5 v.v. ar sa
vaitgaliais tel. HI. 4-2188.

grų Federacijos Montrealio ko
lonija sureneė savo visuotinį 
protesto mitingą, kuriame da
lyvavo be jų. pačių vadovybės 
angšti Montrealio visuomenės 
pareigūnai ir organiz. atstovai.

Arenos pobūdžio salėj sienos 
buvo papuoštos dramatiškais 
vengrų kovotojų paveikslais ir 

į kovos prieš komunizmą plako- 
i tais, anglų ir prancūzų kalbo- 

. ... r , mis. Tarpe 23 valstybių tautinių
spi^^L Montre-, vėliavų buvo ir lietuviškoji su
«ftyje,$sigijimd Klausimą ir radus garbės asista.
tam pasiūlymui pritarimo iš-Į 1 
rinkkomitetą.

Lapkričio 18 d. Vytauto D. miesto pareigūnai. Kanados 
kįųįjp svarbus susirinkimas, ku-j United Church atstovas McMur- 
riamo ičrinlrtacic knmite-' pay prie savo kalbos prijungė

laišką vengrų tautai ir $5.000 
auką. Visi kalbėtojai. pabrėžė, 
kad laisvės meilė yra didesnė 
jėga nei rusų tankai.

Paaiškėjo, kad iki šiol Mont
realio vengrų kolonija, turinti 
apie 12.000 narių, jau surinko 
apie $35.000 ir nemažai drabu
žių bei medicinos priemonių.

Antroje dalyje kalbos buvo 
npkreiptos į JT, prieš jų pasyvu
mą. Vienas vengrų generolas, 
publikai griausmingai prita
riant paprašė nors vieno JT ka
reivio dalyvavimo vengrų lais
vės kevoj. Montrealio Tarptau
tinės Pagalbos Komiteto vado
vas R. Hill, pranešė, kad jų or
ganizacija skirianti vengrams 
paremti $25.000.

Montrealio lietuvių vardu 
kalbėjęs Henrikas Nagys savo 
kalboje susilaukė griausmingų 
publikos ovacijų. Bendrai reikia 
pažymėti, kad pirmą kartą 
Montrealio lietuviai taip orga
nizuotai ir šauniai pasirodė tarp 
tautinėje bendruomenėje. Žiū
rėsime kaip jie pasirodys prak
tiškuose pasižadėjimuose, nes 
parama iš mūsų pusės veng
rams jau yra iškilmingai užtik
rinta! J. P.

Atitaisymas. Spausdinant pro
gramas ir reiškiant per spaudą 
už atsilankymą Bostono Dramos 
Sambūriui padėką, įsibrovė klai 
da — vietoje įrašyti p. K. Ba- 
rūnas, įrašyta K. Bradūnas. Tai 
įvyko ne iš blogos valios, bet 
per klaidą ir poną K. Barūną dėl 
to atsiprašome.

Seimelio prezidiumas.

riame mūsų išrinktasis komite
tas turėtų progos su klubo vado
vybe išsiaiškinti bendradarbia
vimo galimybes. Anksčiau dary
ti nesėkmingi bandymai negali 
ir neturi atimti nors šį klausimą 
dar kartą persvarstyti ir rasti 
teigiamą sprendimą.

Ypačiai tas skaudžiai atsilie
pia mūsų jaunimui. Nesant sa
vojo lizdo, jisai nuklysta pas 
svetimuosius. Tai ypatingai jau
čia mūsų skautų organizacija, 
sportininkai ir litunistikos kur
sai, nemažiau tai jaučia.ir visos 
kitos . .lietuviškos organizacijos. 
Neturėdami savo židinio, mes 
esame priversti kreiptis prie 
svetimųjų ir jiems mokėti pini
gus. Turima Aušros Vartų para
pijos salė jau darosi permaža, 
būna sekmadienių, kada įvairių 
organizacijų susirinkimais esti 
užimamos visos tam tikslui tin
kamos patalpos, net zakrastijo- 
no “salionas” tam tikslui panau
dojamas.

Kviėčiame visus į bendrą dar
bą; nėra tokios kliūties, kurios 
nebūtų * galima nugalėti, reikia 
tik tinkamo noro ir ryžto.

Kviečiame į šį posėdį atsilan
kyti visus geros valios lietuvius, 
gavusius ar negavusius raštiško 
pakvietimo, jei tik turi noro ta
me darbe dalyvauti ir turi gerą 
ir apgalvotą patarimą, kaip šį 
svarbų mums visiems klausimą 
tinkamiau išspręsti.

Seimelio prezidiumas.
Kariuomenės šventės minėji

mą organizuoja Seimelio prezi
diumas lapkričio 25 d. 3.30 vai. 
pp. Plateau salėje. Pranešimą

Oficialioje pirmoje daly kal
bėjo Vengrijos ir Montrealio 

pareigūnai. Kanados

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS”

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

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

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

f 7

' Parduodamas 
NAMAS

9 dideli ivtesūs' kambariai, '3 virtu
vės, 2 vonios, garažas.

ARTI PRISIKĖLIMO 
PARAPIJOS BAŽNYČIOS

26 Rusholme Pk. Cr. Tel. LE.1-6550

MK

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

30 DEWSON ST

1212 POMPAS STW. T«L LA-9547 
J. Beržinskas. 

Užsakymai priimami ir paštu.

PRAŠAU KREIPTIS Į

AL GARBENS

GRINDŲ ŠVAROS 
PALAIKYMUI 

išsinuomokite mūsų Floor 
Sanders, Edgers ir Polish
ers. Lengva operuoti.

CANADIAN FLOOR SERVICE 
661 Gerrard Street E., Toronto 
Telefonas RI. 5200.

BALTIC MOvtfcS & CARTAGI

Ly A.

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

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario ir Toronto Rąal Estate Boards narys.

Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9-1543

Reikalingi namai pardavimui


