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Žodis bičiuliams
Kasmet šituo maždaug metu mes pasikalbame su savo skai

tytojais bei kitais bičiuliais laikraščio reikalais. Jie, žinoma, nė
ra labai įdomūs, bet svarbūs ir pasikalbėjimai neišvengiami. Iš
tisus metus kalbėjus kitais reikalais, vieną kartą reikia ir į sa
vuosius atsigręžti.

■ “Tėviškės Žiburių” leidėjai ir redakcija džiaugiasi, kad sava 
skaitytojų, bendradarbių bei bičiulių šeima baigiant septintuo
sius laikraščio gyvavimo metus yra jau susiefementavusi, kad 
ryšiai yra gyvi ir tamprūs. Tai yra pagrindas, kuriuo laikraštis 
remiasi, į kurį atremia savo viltis ir ateities planus. Atvirai kal
bant, “Tėviškės Žiburiai” turi dar daug užsimojimų, jaučia visą 
eilę savo trūkumų ir labai norėtų dar daugiau tobulėti, bet tam 
yra ir kliūčių, daugiausia piniginio pobūdžio. Kaip skaitytojams 
yra žinoma, šiemet “TŽ” persikėlė į naujas patalpas. Teko sumo
kėti, kad ir nedidelę, nuomą pirmyn net už 5 metus. Aišku, lei
dėjų kasą tai labai pratuštino, o tai negali neatsiliepti ir į laik
raščio leidimą. Jei skaitytojai to nemato nei laikraščio išvaizdoje, 
nei medžiagoje, tai viso to pasiekiama ne be pastangų. Šia proga 
su ypatinga padėka tenka prisiminti bendradarbius, kurių dau
gumas talkina neprašydami atlyginti net jų pačių padaromas 
išlaidas.

Tikėdami, kad laikraštis vienodai rūpi ne tik leidėjams bei- 
redakcijai su administracija, bet taip, pat skaitytojams ir visiems 
bičiuliams, metams baigiantis mes norime priminti laikraščio 

. reikalus visiems ir paprašyti konkrečios talkos laikraščio plati
nimo ir prenumeratų rinkimo vajui.

Vajaus laikotarpis skelbiamas nuo š.m. lapkričio 15 d.'iki 
sekančių metų vasario 15 d. Per tą laikotarpį prašome pirmiausia 
visus pasiųsti ar rinkėjams įteikti savo prenumeratos mokesti. 
Tvarkingumas šiuo atžvilgiu labai sumažina administracijos dar
bą, išvaduoja ją nuo nereikalingų rūpesčių. Mums atrodo, kad 
kaikųriose kolonijose skaitytojų skaičius galėtų būti didesnis. 
Tad visus bičiulius prašome pakalbinti savo pažįstamus “Tėv. 
Žiburius” užsiprenumeruoti, jei jų dar neskaito. Jei kas sutiktų 
parinkti savo gyvenamoje vietovėje prenumeratų,, prašome pa
rašyti administratoriui, kuris tuojau suteiks platesnių informa-
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įSavailės įvykiai
Vengrijos sukilimas, kuriam malšinti sovietai panaudojo 15 di

vizijų, dar nepasibaigė. Budapešte ir visoj eilėj kitų vietovių su
kilėlių grupės tebekovoja. Jų radijas kartas nuo karto tebesiunčia 
pagalbos šauksmus prašydamas ginklų, nes “vien kraujo neuž
tenka”. Deja, niekas tos pagalbos nesirengia siųsti, išskyrus R. 
Kryžiaus siuntas, kuries jau eina. J. Tautų specialioji sesija pa
merkė rusus net du kartus priimdama rezoliuciją, reikalaujan

čią atitraukti sovietų kariuomenę iš Vengrijos, leisti laisvus rin
kimus, įsileisti JT stebėtojus ir netrukdyti R. Kryžiaus siuntų. 
Sovietai i tai nekreipia dėme-<---------------------------------------—
šio tvirtindami, kad tai ne JT patį ambasadorių Ivan Mielknik 
eikalas. Iškamšinė J. Kadar užrakino rūsy.

vyriausybė, dėkojusi Kremliui Briusely demonstravo 8.000 
už sukilimo malšinimą, neturi Į studentų. Jie susikovė su polici- 
iokio gyventojų pasitikėjimo. Ji | ja: 40 studentų suimta ir 20 pdr

Briusely demonstravo 8.000

cijų. A 
šia proga norime kad “Tėviškės Žiburiai” buvo ir 

doleriniuose kraštuose.
Kanadoje ir JAV $4,

\ T“ ... ‘. ’.; ; - ■ jf.

auga. Jau kelis kar-
paorango popieris, paorango spausdinimas, pabrango paštas 

ir visa kita, bet “Tėviškės Žiburių” leidėjai nutarė ir šiemet pre
numeratos nepakelti. Gal būt, yra žmonių, kuriems ir tuos $4 ne 
taip jau lengva sumokėti. Leidėjai nenori apsunkinti šitokių, o 
išsigalintiems norėtų priminti, kad pridėtas $1 viršaus laikraščiui 
labai praverstų ir leidėjai už jį būtų dėkingi.

Vajaus laikotarpy sukurkime tvirtą pagrindą “Tėviškės Ži
buriams” taip pat drąsiai žingsniuoti ir sekančiais metais.

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybos rinkimų duomenys

Neoficialiais duomenimis Kr. 
Tarybos rinkimuose balsavo: To 
ronte 635, Hamiltone 228, Sud
bury 87, St. Catharines 62, Ota
voj 23, Delhi 53, Londone 43, 
Oakvillėj 17, Rodney 14. Be to, 
dar esame gavę balsų pasiskirs
tymą Niagara Falls ir Montrea- 
lio apylinkių, bet be bendro bal
savusių skaičiaus. Šiose apylin
kėse kandidatai balsų gavo:
Ališauskas Augustinas 
Andriuškevičius Kostas 
Antanaitis Vladas 
Aperavičiūtė Vida 
Aušrotas Vytautas 
Bačėnas Vincas 
Bakšys Stasys 
Balzaras Leonas 
Banelis Algimantas 
Banelis Stasys 
Barisas Vytautas 
Bubelis Juozas 
Cicėnas Jeronimas 
Čepas Silvestras 
Cipkus Petras 
Dervinis Mykolas 
Dvilaįtis Juozas 
Eižinas Vladas 
Gabaliauskas Stasys 
Gailevičius Stasys 
Germanavičius Vladas 
Girinis Leonas 
Grigaitis Kęstutis 
Gutauskas Jonas, dr., 
Januška Petras 
Jasinevičius Juozas 
Jokūbaitis Stasys 
Juozapavičius Stasys 
Yokubynas Jonas 
Yokubynienė Marija F. 
Kačinskas Vytautas 
Kardelis Jonas 
Kęsgailą Steponas 
Kiškis Walteris 
Kerbelienė - Kleizaitė B. 
Kudžma Augustinas 
Kuolas Augustinas 
Kvedaras Pranas 
Lapinas Aleksandras 
Lapinas Zigmas 
Lclis Petras 
Lymantas Ansas 
Lingaitis Jurgis 
Lukoševičius Jonas 
Mališkienė Aldonas 
Manglicas

494 
362 
174 
372 
495 
264 
329 
433 
399 
333 
273

565 
157 
681 
368 
247 
212 
292 
458 
306

474
280
165

Ef.

Latvių kariai žygiuoja pro 
laisvės paminklą Ry go j e.

ffeMMtoaiĮMJBMMMBMMMBaBMMMMM

Grasinimai

savo atsišaukimais ragina suki
lėlius padėti ginklus, baigti 
streikus, jei ne — bus atiduo
dami. “liaudies tribunolams”, 
kurie per 24 vai. nuspręs baus
mes.

Popiežius Pijus X^> kaip ir 
prieš .H D. Karo pradžią, susi
jaudinęs kreipėsi per radiją į vi-

iicininkų sužeista. Belgijos vy_; 
riausybė pasiuntė Kremliui pro
testą ir neseniai pasirašytą tar
pusavio kultūrinio bendradar
biavimo sutartį atsisakė vykį 
dyti.

Konenhagoie visi gyventojai 
pagerbė Vengrijos kovotojus 5 
min. tyla; vėliavos buvo nuleis-

lediją į pusiau stiebo. Demonstran-sa pasauli įsakmiai ragindamas . h,“° . ." f- -r i rai išdaužė sovietu ambasadossuglausti eiles uz taiką ir laisve: t
“Atėjo valanda, kai šie žodžiai 
nėbegali būti iškreipiami... 
kartokite juos, skelbkite ir vyk
dykite ...” “Religijos, civiliza
cijos ir teisės vardan padaryki
te gala neteisėtai bei brutaliai 
priespudai, karo planams ir di- 
dižųjų galybių’ persvarai...” 

. j^Kard. Mhuįszenty per užsie- 
korespw^^tus pakartoti- 

pagalbos, nes
Vengrijai gręsįa^i^ę didelė

langus. -i
Vienoj 10.000 studentų įsiver

žė į komunistų susirinkimą, mi
nėjusį soviet, revoliucijos me
tines, sukėlė riaušes ir jį išardė.

Buenos Aires demonstrantai 
nutraukė iškilmes sov. amba
sadoj. Jie 3 vai. kovojo su poli
cija. Krikšč. demokratų partija 
pareikalavo nutraukti dįpl. san
tykius su Sov. Sąjunga. 18

Mikšys Jonas 
Narbutas Povilas 
Navikėnas Juozas 
Paulius Vytautas 
Pėteraitis Vilius 
Petronis Povilas 
Partofejus Adolfas 
Pusvaškis Steponas 
Rudinskas Pranas 
Rukšėnas Gediminas 
Sakalauskas Balys 
Simanavičius Jonas R 
Skripkutė Liucija 
Stankūnaitė Ona 
Strazdas Jurgis 
Sungaila Juozas, dr. 
Šapoka Adolfas, dr. 
Šernas Gytis 
Šetkus Steponas 
Šukys Petras 
Šulmistras Mykolas 
Toliušis Kostas 
Urbonas Jonas 
Vaidotas Vaclovas 
Vaškelis Bronius 
•Viliušis Jonas 
Žilys Juozas

414 
301 
385 
236 
333' 
186 
151 
292 
459 
356 
464 
608 
231 
348 
476 
431 
726 
383 
216 
150 
219 
303 
208 
411 
333 
309 
340

KLB APYLINKIŲ* 
VALDYBOMS

LB Čikagos Apygardos 
dyba išleidžia spaudos atgavimo 
50 m. sukakčiai atžymėti kny
gą. Knygoje rašo 10 autorių apie 
spaudos draudžimąjį laikotar
pį. Knygos išleidimui paleng
vinti iš anksto renkama knygos 
orenumerata. Knyga bus apie 
500 psl. ir kainuos $5.

KLB Krašto Valdyba prašo 
Apylinkių Valdybas savo apy
linkėse parinkti prenumerato
rių. Prenumeratą -siųsti LB Či
kagos Apygardos Valdybai iki 
1’957 m. sausio 1 d. šiuo adresu:

Dr. Jonas Bajerčius, 760 W. 21 
St., Chicago, Hl., USA.

KLB Krašto Valdyba.

Val-

Demonstracijos
Pavergtų tautų eitynėse da- 

lw?»vo vengrai, lietuviai, estai,! 
latviai, ukrainiečiai, lenkai. Dau 
giausia buvo • vengrų. Priekyje 
žygiavo vengrų vėliavos kartu 
su amerikiečių, vengrų atstovai 
su prel. Bella Varga ir didžiulis 
kryžius. Vengrės moterys (apie 
15) juodose ilgose suknelėse 
garsiai kalbėjo rožančių. Už jų 
— karstas žuvusių simbolis. Da
linamuose lapeliuose trumpai 
nupasakojama visi paskutiniai 
Vengrijos Įvykiai. Pagrindinė 
mintis: kur Vakarų pagalba? 
Kur JT su Saugumo Taryba? 
Kur Vakarų armijos?

JAV spauda reaguoja
Ir JAV spauda moka smarkiai 

išsireikšti.
’’Daily Mirror”: “Raudonoji 

gyvatė pašoko. Retai kada bu
vo užkariavimas vykdomas taip 
brutaliai ir įžūliai. Tai yra im
perializmas. kuriuo didžiavosi 
Džengis Kanas — žmogžudiš
kas ir išdavikiškas... Kaukė 
nuimta. Naujas Stalinas atgijo. 
Ir kai Budapeštas buvo pa
smaugtas, nieko nebuvo grau- 
desnio kaip pranešimas ... “pra 
neškit Jungtinėms Tautoms, 
kad paskubėtų ..”

NYT: “Mes kaltiname sovie
tų vyriausybę žmogžudyste. 
Mes kaltiname ją padarius bai
sų nusikaltimą prieš vengrų 
-tautą ir šita niekšybė niekad ne
bus nei dovanota nei užmiršta... 
išnyko paskutinės iliuzijos... 
Ar galėjo Stalinas veikti barba- 
riškiau, negu jo įpėdiniai? Ar 
mes galime dar abejoti, kas lau
kia mūsų, jei sumažinę savo 
budrumą taptume jų grobiu? ... 
Vengrų tauta niekad neužmirš. 
Mes neužmiršime taip pat... ir 
gimsta pasiryžimas kovoti už 
laisvę, kuri vėl triumfuos”.

Savanoriai prieš sovietus
-Senatorius W. F. Knowland 

yra seniai žinomas kaip vienas

Rašo J. M. ŠIUGŽDA 
iš Niujorko

Senatoriaus adresas:
The Honor. William F.

Knowland,
U.S. Senate,
Washington, D.C., USA.

Dulles apsiskaičiavo
Žymus žurnalistas C. L. Sulz

berger NYT ne pirmą kartą ana 
lizuodamas Dulles politiką" žiau
riai ją kritikuoja. Taip pat ir šį 
kartą nagrinėdamas įvykius R. 
Europoj ir Vid. Rytuose:

“Mes (t.y. Amerika) kalbėjo
me apie išlaisvinimą be gerai 
apgalvotų metodų kaip tai įvyk
dyti ... Vengrai nuėjo toliau už 
lenkus ir sumokėjo didžiausią 
kainą savo krauju. Mes nebu
vome pajėgūs jiems pagelbėti ir 
dėl to, kad negąlėjom pasiūlyti 
net ir gero patarimo ... Mūsų 
politika Vid. Rytuose ir R. Eu
ropoj nebuvo aiški mums pa
tiems, tai kaip mes ją galėjome 
išaiškinti kitiems ...”

Mums, lietuviams, ne visai 
taip atrodo. Dulles turėjo politi
ką aiškią, tik jis apsiskaičiavo. 
Jis norėjo ir pavergtom tautom 
padėti, jis nenorėjo ir su rusais 
bolševikais susikirsti. Jo politi
ka buvo užplanuota perdaug il
gam laikotarpiui. Jis savo politi
ka siekė Įvykdyti diplomatinė
mis derybomis. Jis betgi išleido 
iš akių du momentu. 1. Paverg
tos tautos eksploatuojamos, ba
du marinamos, terorizuojamos 
netenka kantrybės ir sukyla 
nepaisant matematiškų apskai
čiavimų, nes jau nebijo pralai
mėti. Taip sukilo vokiečiai 1953 
m,, taip sukilo Poznanės darbi
ninkai, taip sukilo ir vengrai ir 
kovoja be vilties laimėti. 2. Bol
ševikai vis pasilieka bolševi
kais, ir visą savo valdymą remia 
brutalia jėga, o Vakarai nori 
juos traktuoti lygiai kaip ir, ki
tų valstybių normalias valdžias, 
normalius diplomatus, kurie lai-

demokratų partijos kandidatas, 
padarė keletą klaidų. Pirmoji ir 
didžioii buvo paskelbimas, kad 
jis uždraus daryti tolimesnius 
bandymus su atominėmis bom
bomis. Turint rusų bolševikų, 
ypač paskutinio meto, -nachaliŠ- 
kus grasinimus beveik visam 
pasauliui, amerikiečiai nesupra
to, ko nori siekti Stevenson su 
savo, nauja politika. Nepatiko ir 
paskutinėmis dienomis smarki 
kritika užsienio politikos.

Prez. Eisenhoweris JAV turi 
didžiulį 'pasitikėjimą. Ne res
publikonų partija laimėjo šiuos 
rinkimus, bet grynai Eisenho- 
werio asmuo. Tą reikia konsta
tuoti ir visa spauda tą pripažįs
ta. Lyginant rinkimų davinius 
atskirose valstybėse aiškiai ma
tosi, kaip respublikonų partija 
Eisenhowerio asmeny surenka 
didelę balsų daugumą, o čia pat 
demokratų partijos kandidatas 
į Senatą arba į gubernatorius 
irgi surenka daugiau balsų už 
savo varžovus iš respublikonų 
partijos. Bendrai reikia pasaky
ti, kad Amerikoj šalia partijų 
lemia labai daug ir asmenų po
puliarumas.

Senatas ir Atstovų rūmai tu
rės ir vėl demokratų partijos 
daugumą. Taigi laimėjo abi par
tijos: viena turi vykd. valdžią, 
kita — įstatymus leidžiamąsias 
įstaigas.

KAS

iš griežčiausiai nusistačiusių . elemen^rini tarpvalstybi- 
pnes rusus - bolševikus. Jis £iū- . .. . J
lo organizuoti tarptautinę karių ų

Vašingtonas. — Amerikoniš
koji dalis St. Lawrence kanalo 
jau esanti baigta ir 1957 m. bus 
pradėta naudoti.

Johannesburg. — Volskwagen 
firma Pietų Afrikoje nupirko 
tenykštes automobilių sumonta
vimo įmones.

savanorių, organizaciją “crusade 
for freedom”, jei sovietai neiš
trauks kariuomenės «iš Vengri
jos. Be to, laisvasis pasaulis turi: 
pasmerkti sovietus kaip agre
sorius? išmesti iš JT; organizuo
ti ūkiškas sankcijas; nutraukti 
su Maskva diplomatinius santy
kius.

Senatorius vertas pasveikinti 
ir padėkoti, kartu jam prime
nant, kad rusų kariuomenė turi 
būti atšaukta ir iš Lietuvos.

Laimėjo abi partijos
• Kaip buvo spėjama, taip ir 

i įvyko: prezidentu išrinktas se
kantiems 4 metams D. Eisenho
wer ir viceprezidentu R. Nixon. 
Tik nenuspėta, kad amerikie
čiai taip gausiai už juos balsuos. 
Manoma buvo, kad kaip papras
tai kiekviena valdžia nusibosta, 
taip bus ir čia. Šiuo kritišku 
momentu amerikiečiai nepano
rėjo keisti savo vadų. Jie žino, 
kuriuo keliu eis. O Stevensonas,

hų; ir balsavimų, o reuna šku-' 
bių veiksmų. “JT gen sekreto
rius turėtų atvykti į Budapeš
tą šiandien, o ne rytoj”. Patirtus 
kankinimus kalėjime kardinolas 
pažadėjo aprašyti JAV spaudoj.

mas į Vengrijos sukilimą sukėlė, 
nepaprastą reakciją visame ci
vilizuotame pasaulyje. 39-tų re
voliucijos metinių proga, kai pa
saulio sostinėse sovietų ambasa
dos šventė savo “pergalę”, tūks
tantinės minios demonstravo 
reikalaudamos sovietus išeiti iš 
Vengrijos. Bene didžiausia de
monstracija įvyko Paryžiuje, 
kur dalyvavo 20.000 minia, va
dovaujama penkių bu v. premje
rų. Uždėjusi vainiką prie Per
galės Arkos, ji pasuko į komu
nistų partijos rūmus, kuriuos 
puolė nežiūrint policijos apsau
gos; sunaikino vidaus Įrengimus 
ir padegė. Sekančią dieną ko
munistai pagrasino rengsią žygį 
į Paryžių. Komunistam palan
kiosios . įžymybės pasmerkė so
vietų elgesį Vengrijoj, neišski
riant nė J. P. Sartre.

Londone masinei darbiečių 
demonstracijai vadovavo jų va
das Gaitskell. Sustojus miniai 
prie sovietų ambasados jis įtei
kė amb.- Mąlik protestą.

Liuksemburge 2.000 studentų!
įsiveržė sovietų ambasadon, kur j pirmiau išsikeltų JT kariuome- 
vaišinosi 70 ambasados narių su nė. Kanalas tebėra užverstas 
keliolika svečių. Jie išmetė pro paskandintais laivais. Prie jų įs
tangus valgių prikrautas lėkš- kėlimo dirba JT pakviestos spe- 
teš, stalus, sudegino baldus, o cialistų grupės.

licijoš būrių.
Laisvojo'pasaulio prof. šąjin> 

gos kreipėsi į darbininkus kvies
damos boikotuoti sovietų pre
kes, laivus, patarnavimus, 6 mil. 
uostų darbininkų pasižadėjo ne- 
"?k'* s"v;'''"’ bei nepa
tarnauti jų keleiviams.

Egipto fronte
Sovietų ranka veikia ir čia. Jų 

lėktuvų grupės jau pereitos sa
vaitės pabaigoje nutūpė Sirijos 
aerodromuose. Jie ir raud. ki
niečiai tebegrasina siusią į Vid. 
Rytus “ savanorius”, jeigu britų, 
prancūzų ir izraelitų kariuome-. 
nės nepasitrauks iš Egipto že-;_. 
mių. Tai stipriai paveikė britų - 
prancūzų vyriausybes, dargi 
spaudžiamas JT ir prez. Eisen- 
howerio, sustabdyti karo veiks-1 
mus prie Suezo kanalo. Tai pa-; 
veikė ir Izraelį pasižadėti pasi
traukti iš Sinajaus pusiasalio. Jf 
Tautų kariuomenė — 6.000 vy
rų, — kurią sudaro Kanados^ 
Kolumbijos, Indijos, Suomijos,; 
Danijos, Norvegijos ir Švedijos 
kariniai daliniai jau telkiami* 
Italijoj prie Neapolio. Gen^ 
Burns, jos vadas, veda derybas" 
su Egiptu dėl leidimo išsikelti- 
prie Suezo kanalo. Nasseris reT- 
kalauja, kad pirmiau pasitrauk
tų iš Egipto Įsiveržusios kariuo
menės, o šios reikalauja, kad

NAUJO KANADOJE?
Bolševikų revoliucijos meti- vybė, ištyrusi reikalą, vėliau 

nių proga ambasadorius Dimit-1 pranešė, kad tai netiesa. Ta pa
ri Cuvachin surengė balių, ku-1------r—
rirt buvo kviesta 1.800 asmenų, 
atsilankė — 150. Nei Kanados, 
nei kitų vakariečių diplomatai 
nedalyvavo, išskyrus Egipto am 
basadorių ft- Meksikos charge 
d’affaires. Prie sovietų ambasa
dos įvyko vengrų demonstracija 
su plakatais: “Kuri socialistinė 
pajėga žudo darbininkus? So
vietų armija”, “Liaukitės žudę 
moteris ir vaikus” ir kt. Policija 
nesikišo, o sovietų tarnautojai 
juos ramiai skaitė.

Naktį iš šeštadienio į sekma
dienį ambasada buvo padegta 
vad. “Molotovo eoektailiais”, bet 
žymesnių nuostolių nepadarė.

,tį pareiškė ir studentų atstovy
bė. Žurnalistų nuomone, tie sa
vanoriai bei simpatijų reiškėjai 
Nasseriui esą komunistai. Pagal 
Kanados įstatymus, nė vienas 
savanoris negali įstoti kariuo
menėn krašto, kuris kariauja su 
Kanadai drauginga valstybe.

Egipto ambasadorius Otavoje 
paskelbė, kad 200 kanadiečių 
pasiriūlę savanoriais kovoti 
prieš anglus - prancūzus Egipte, 
jų tarpe Otavos teisių fakulteto 
keliolika studentų. Un-to vado-

Daugelis šeimų pasisiūlė pri
imti vengrų pabėgėlių vaikus, 
dabar esančius Austrijoj. Dr. 
Beznak, Otavos un-to prof., ir 
pagalbos komiteto pirm., priima 
prašymus ir netrukus juos pci 
perduos imigracijos ministeri
jai, kuri paves R. Kryžiui pa
bėgėlių vaikų atgabenimą. Imi
gracijos ministeris Pickersgill 
pranešė, kad Vengrijos pabėgė
liams bus duodama pirmenybė 
imigruoti Kanadon. Ir jie galės 
pasinaudoti įstatymų numato
ma paskola kelionei apmokėti.

'Sukilusiai vengrų tautai su
organizuotas pagalbos fondas, 
globojamas R. Kryžiaus. Jo pir
mininkas — Temesvary, veng
ras, Toronto advokatas ir veng
rų feder. pirmininkas; antruoju 
pirm, pakviestas kanadietis. Pa
galbos fondas telkia lėšas, 
vaistus, tvarstomąją medžiagą, 
drabužius ir organizuoja jų per
gabenimą Vengrijon.

★
Kanados katalikų vyskupų 

konferencija paskyrė $5.000 kar
dinolui Mindszenety, kuris juos 
panaudosiąs , pabėgėlių šalpai. 
Pranešime nesakoma, kaip tos 
lėšos bus įteiktos kardinolui, 
kuris tebėra JAV atstovybėj 
Budapešte.

★ *
Vyriausybė paskyrė 

vengrų pabėgėliams šelp 
suma bus pavesta Jungt 
pabėgėlių fondui. Taip pat 
000 paskirta Kanados R. 
žiui, besirūpinančiam 
jos pabėgėliais Austrijoje.
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,, Redaguoja Dr. A. Šapoka ir Dr. Pr. Gaidamavičius
.-Leidžia.Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $4.00, pusmečiui $2 50
’ Kitur: metams $4.50, pusmečiui $2.50 

įmokėję nemožioū $10 laikomi garbės prenumeratoriais
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| laisvojo pasaulio lietuvius

VASARIO K'-SIOS GIMNAZIJOS REIKALU ’
■ivu*7 T -/-'’*; •x’ >■■ behdfūd-

Vąsąrio'. 16 Gimnazijos ,rėmėjus. Ląįsvojo.. pasaulio lietuvių^ vi- sųpjnęnės parąmą, suteikusi galimybę įkurti ir iki šiol išlaikyti stambų lietuvybės židinį, sudą^ rys vieną iš gražiausių puslapių liętuviškosios^ emigracijos istorir jpję.’ Ti^ -su giliu susijąudlnirnu galima ’ šį reiškinį minėti, nes vienintelės, pasaulyje laisvos lietuviškos gimnazijos, ^buvimo bęį. išsilaikymo faktas * stiprina tikėjimą lietuviškuoju solidarumu ir didina pasiryžimą stiprinti-Lietuvos laisvės labui lietuvybės kultūrinį darbą bei priaugančiųjų kartų lietuviškąją sąmonę.Tačiau, perimdama reikalus iš buvusių bendruomenės organų, Taryba laiko savo pareiga konstatuoti ir pranešti lietuviškosios visuomenės žiniai, kad Vasario 16 Gimnazijai vis dar tenka kovoti su gyvybiniais stinkumais, ši švietimo institu- cija, teikianti laisvojo jiąsaulib lietuvybei daug garbės bei pasididžiavimo, drauge yra ir didelio rūpesčio šaltinis. '^Vokietijos lietuvių bendruomenė, tik viso laisvojo pasaulio liėtūvių paramos dėka įstengusi
- * • « . .

Atsidųrę Amerikos kontinente Į įgyvendint i masonijos principus, 
ir kituose užjūriuose, labai daž- Masonas pasiduoda tik morali- 
nai girdime žodį “masonas” 
(žodis “mason” lietukai reiš-

žvėrys ir žmonės džiunglėse

toji organizacija vadįnama). 
. Pastebime keistomis uniformo-

gimnaziją , išlaikyti, ir šiandien 
d$g yra. priversta šauktis lietuviškosios visuomenės . .parartos iesįi • laisvuosius , lietuvius neleisti gimnazijos rėmiipo pa: stangpmš nusilpt- . 'i... ‘ Vasario 16 Gimnazijos auklėtiniai yra .prisirišę: prie savojo : švietimo židinio ir tikisi,. kad t lietuviškasis solidarumas <įi išlaikys. ,Būkime tikri,, kad Vąsario 16 Gimnazija ir jos darbas yra do? vana lietuvių tautos laisvės ryžtui paremti ,nes žinia, kad pasaulyje yra sąlygos jauniesiems lietuviams, laisvėje lietuviškai mokytis, yra drauge ir dvasinis pastiprinimas tiems jauniesiems lietuvialns, kurie tų galimybių pavergtoje Tėvynėje neturi.Šimtmečiais lietuvis kovojo dėl šviesos, reta kita tauta tiek sudėjo aukų dėl švietimo. Todėl Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Taryba ir turi;mora: linės stiprybės bei pareigos tarti visiems laisviems broliams ir sesėm —Tėvynės nelaisvės metais ne? leiskime Vasario-.16 Gimnazijai pražūti, neleiskime. užr. gesti šiam šviesos r židiniui emigracijoje!PLB Vokietijos Krašto Tarybos vardu — Prezidiumas:

J. Bataitis,. - 
kun. A. Bunga, ;■ 

dr. prof. A? Riikša.

is ir ženklais paraduojančius nones, matome pastatus užrašu ‘‘Masonic Hall” ar* stebime neįprastos architektūros pastatus masonų šventyklų. įdomu, kas tai |>er'organuącija, kada ir iš kur ji, atsirado?< Pradžia tos organizacijos yra įvairiai ' nusakoma. Teigiama, kad masonijos principų daigai | jau randami mokslininko-mate- matiko Pytagoro moksle, t.y. ‘miafomos ir flėiįatpmos' visatos {griežtam^ fiksimgunię. Esą masonijos mintis kilo mūrininkams, stačiusiems karaliaus Saliamono šventyklą, nes mūrinin- kystė reikalauja stropaus tikslingumo darbe. Tos šventyklos mūro sienose rasti įvairūs masonuos ženklai. Kaikurios enciklopedijos masoniją aptaria kaip seniausią ir didžiausią slaptą brolišką organizaciją pasaulyje. Tariama, kad savo pradžią masonija išveda iš seniausių laikų, tačiau jos kilmė nėra tikrai nustatytą ir žinoma. Masonijos kitimas vyko visais amžiais iki 18 š. vidurio, kai ji įgavo pastovesnes formas, Šiuo metu masonija yra kultas su .slaptais ritualais. Tik 18 š. vidury, įsikūrimą Anglijos ir Škotijos Grand Ložių, mąšonija ima laikyti savo pradžią. Sakoma, kad masonai yra, tik dirbantieji mūrininkai. Bet nors namų statymo terminas, vartojamas, jie turi savo'ritualą ir nartais daugiausia yra ne paprasti žmonės, bet biznieriai, po-

jau randami mekslininko-mate-

Įsigykit .sau tuoj ;n
‘nepaprastai, įdomią knyga, /jos kaina 
—-vienas doleris tik/: S T . B I J Ū N O

PARDUODAM RESPUBLIKĄ”,
; x modernios satyros, ir jumoro rinkinys,

daug nuotykių iš diplomatų, šnipų,.*.dik--^
Z<Z • totorių gyvenimo. , s ;

Rašykit: Si. Bijūnas, MONOMARK CO., 77-Victoria. Street, Toronto, Ontario.

lOsati ^Wevizijos. apįiratps,
patefonus, tikrinu radio lempas. Darbas ir dalys garantuotos.

-iv J- STANIONIS,
narys Radio Electronic Technicians Association. . , ...

J15 MONTROSE AVE. TELEF, LE. 1-5142

PAGALIAI!’
KAILINIAI PUSPALČIAI .

Tikro gabardino, ruda bebro .apikaklė, baltas pamušalas, 
kailių rankovės /vilnoniai/ — siunčiami RUSIJON kaina 
/įskaitant Sovietų muitą/ — $41.60. /Plius Sov. licen
cija ir kiti mokesčiai/.

_____ .... .. BATAI
Juodi, stiprūs, veršiuko odos, nepraleidžia vandens, sto
rais dvigubais padais, labai tinką nešioti kaime—] RUSIJĄ 
/įskaitant Sovietų muito/ $14.90. /Plius Sovietų licencija 
ir kiti mokesčiai/.

Western Overseas Agencies, 
Travel Service

499 Main Street, Winnipeg, Canada

Savų formą masonija įgavo vid. amžiais. -r-: kryžiaus karų laikais. Tųjų'; karų metu išaugo taip vadinamas teįnpliečįų. ordinas kovai, su. netikėliais — ,pąr goriimis.' ■ Tojo .ordeno mistraš (Master of the Order) Jacques de Molay su riteriais rengėsi wkti Rrtus.^įnti škrĮaųŠžiajpų ; krikščionių, , .tačiau 1308 m. po-, Diezius Klemensas V ir Francu- rijos karalius Pilypas d'žcbraučle orcįenui ten vykti, .apaf&de Mo- 
lay*to^7  sušauktasf<Pritncūriją, ■ apkaltintas praktikavęs slaptą yritualą ir sų kitais bendrininkais tapo nubaustas mirtimi 1314 m. Pats gi ordenas, popiežiaus bule. 1312 m, tapo paleistas. To ordęno , daugelis narių pabėgo Portugalijon, dalis Anglijon ir Škotijon...Naujaisiais laikais masonija savo principus aptaria šiaip: pirmasis žmonijos tėvas Adomas, sutvertas pagal Dievo paveikslą — to Pįdžiojo Architekto, turėjo,; .laįsyas, pažiūras į žmogaus santykį, su gamta. Dievas (esybė) yra tik didžiausias architektas, kuris yra pradininkas to visatos mechnizmo tikslingumo. Tas tikslingumas yra ir turi būti ne tik materialiniame, bet ir dvasiniame gyvenime (žiūr. iš-i

nęi dogmai ir neina prieš valdžią. Žinoma, tos moralinės dogmos supratimas yra toks, kokį masonija nustato. (Masonų konstitucijos ištrauka 1723 m. by James Anderson).Masonai krikščionybę pripažįsta tik kaip istorinį faktą, atmeta bet kokią krikščionybės dieviškąją kilmę. Krikščionybė kalba apie žmogaus laisvę, apie sielų lygybę prieš- Dįevą ir mistinę brolybę, gi masonija — apie politinę laisvę ir draugystę tarp visų rasių. Katalikybė išpažįsta asmeninį Dievą, masonai garbina ir išpažįsta — mistinį logišką Principą. Didysis architektas (masonų dievas). yra paprąsia idėja — žmogaus minties įrankis, reikalingas mokslo darbui ir žmonijos pažangai. Masonų veikla reiškiasi: disciplina, slaptumu, savotišku ritualu, viešais paradais, uniforma ir savo padalinių orientaliniais pavadinimais.Masonai neturi vienos centrinės įstaigos ir vadovybės, bet yra pasidalinę daugiau kaip 100 autonominių vienetų ložėmis vadinamų. Ložės savo apimtimi žymiai didesnės negu krikščioniškų tikybų parapij’os. Amžiams einant pati masonija kito. Bet jos žydėjimo metas prasidėjo nuo Prancūzų Revoliucijos 1789- 1790; jokobinai, hugenotai buvo tas stiprinantis ir kilti padedantis masonams elementas. Švedų masonijos kryptis sako, kad pati masonija atsirado kaip reakcija prieš augančią krikščionybę.Didžioji masonų Ložė Londone (Anglijoj) buvo įsteigta 1717 m. Didžiojo Mistro laipsnis buvo įsteigtas Cromwelio. Po to, ma- . Spnija sparčiai .’ paplito visame Ė-pasaUlyjė ’ypač protestantiškuose kraštuose. Pirmoji ložė Amerikoj, buvo įsteigta 1732 m..Phi- ladęlphijoje. Pirmuoju Amerikos grand master buvo “brolis” Benjamin Franklin. Masonija Amerikoj kūrėsi laisviau ir likusio pasaulio dalies masonijos buvo traktuojama nepalankiai dėl amerikiečių masonu paviršuti-

SWAZILANDPakelėje gražios didelės apelsinų ir citrinų fermos. Juodukai čia jau daugumoje turi dviračius ar jodinėja raiti. Sutikome daug šešiolikos ar’ daugiau jau- ■čių tempiamų vežimų. Kalnai didėjo. Siauručiais tarpekliais blogu smėliuotu keliu pervažiavome pustrečio! kilometro augš- čio Drakensbergo kalnus. Kaktusai ir kitokie tropiniai augalai žadėjo žydriomis spalvomis. Vaizdai sunkiai aprašomo grožio.Nei sargybų, nei vartų, tik tik mažutis užrašėlis “Swaziland, British Protectorat”. Tai britų valdoma provincija vidury Pietų Afrikos. Pietų afrikiečiai daug kartų bandė perimti šį brangiųjų metalų ir deimantų kasyklomis pasižymintį kalnuotą kraštą, bet britai griežtai pasakė “ne”. Taip ir paliko iki šiandie, nes kasyklos duoda milijonus dol. pelno. Swahili genties negrai daugumoje mūsiškai apsirengę, tik baisiai nuplyšę. Nors draugiški ir mojuoja praeiviams, bet vis, išskyrus jaunas merginas, ištiesę rankas, šaukia “Mali, mali” (pinigų). Už leidimą nufotografuoti “modeliui” turi sumokėti mažiausiai vieną šilingą (14ę). Važiuodami per tirštai žmonių masės užgultas gatves, pamatėme naują kuriozą: pravaikęs žmones nuo kelio, sustojo ir šauniai karišką pagarbą atidavė kaimo policininkas, basas, apsivilkęs angliška karine miline, ginkluotas, turbūt, nuo zulų su baltaisiais karų dar užsilikusią, žalvarine ietimi.
RELIGINIAME

* Vengrijos? sukilimo proga Pijus XII kvietė melstis tikinčiuosius už Vengriją ir kt. R. Europos paveergtas tautas. Kai kard. Mindszenty buvo sukilėlių išlaisvintas, Pijus XII pasiuntė savo sveikinimą. R. Armijai vėl užpuolus Vengriją, jis paskelbė antrą encikliką, pa-

"FREGATA OF LONDON" garantuoja sąžiningą ir tikslu pristatymą

* - Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
t ’ prekę pirkti, — sako anglų priežodis.

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men- 
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą. ,
Kiekvienam geriausiai pasitarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tiksėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI 
žinomų firmų:

■$aba - Koerting - Blaupųnkt
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 išsimokė j imo 
. > sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

. miestuose.

Margis Vaistinė 
/ 408 RONCESVALLES AVELO 

(kaimas Howard Park Avė.) s *• . * >>> /
Nuomojam vaikų svarstykles • $1.00 mėnesiui. .
Metamorfoza kremas šilkams — $1.35 už 4 uncijas. . v “
Ti^jos devynerios — $1.50 dėžutė. RICHTER ARBATA. x

PERSIUNCIAM VAISTUS Į LIETUVĄ IR Į VISUS 
S.S.ILS. KRAŠTUS. '

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui 
Skubiam pristatymui j namus

Telefonas L E. 5-1944
Jonas V. Margis, Pbm. B.

KELIONĖS PIETŲ AFRIKOJE 
Rašo J, Pamituviškis-

(Tęsinys iš praeito nr.ySaulėtą pavakarę žingsniavau smėlėtomis Bremersdorpo miestelio gatvėmis. Anglų koloniali- nė valdžia dar iki šiol neįstengė pastatyti šaligatvių. Protarpiais turėjau išberti smėlį iš batų. Beveik pavydėjau basiems negriukams, kurie iš arti esančių kalnų atėjo pasidairyti į miestą. Kad ir nuplyšę, basi, bet visi šypsosi ir, atrodo, patenkinti savo gyvenimu. Kiekvienas sutiktasis pasveikina. Vyrai ir merginos neina kartu, tik pažvelgia vieni į kitus. prasilenkdami. At- sibodus klampoti, atsisėdau ant upės kranto. Netoliese esančiose pelkėse garsiai kvarkė varlės,' siaurais kalnų takais- pamažu slinko negriukai ir kažką melaifi- eholiškai dainavo. Dainos girdėjosi ir kalnų kaimeliuose. Klau-’ siau, kol sutemo. Keista, bet argi galėjau tikėti,, kad Pietų Afrikos kalnuose mane' užlies nostalgijos banga. Paskutines dainas lietuviškame kaime’ girdėjau lygiai prieš.dvylika metų.

masonija naudbj&si kilmingumu, 
ypač .ScptisJi IVte”, dėl jų tiks- 
laiis masonijos priiicipų suprati
mo. Stipriausia ložė yra Oriento 
Ložė Prancūzijoj. . 'Moterys tikraisiais masonų organizacijos nariais būti negali. Jos yra susispietusius į sąjunginę organizaciją “Eastern Štar”- “Rytine žvaigžde” vadinamą.Kadangi masonija yra priešinga katalikybės principams ir aiš kiai kovoja su augančia katalikybės įtaka pasaulyje, tai dar 1739 m. popiežius Klemensas XII bule “In Emįnenti” ekskomuni- kavo visus masonus ir uždraudė katalikams priklausyti masonų organizacijai. Pasaulinėje politikoje masonų įtaka yra didelė, nors ji neapčiuopiama dėl savo slaptumo, bet aiškiai jaučiama.

VA V VA»JaJL1AL4a Al v į*) J * e e etrauką iš masoniios konstitucijos (^ei^ia dau-išleistos 1723 m. Londone, 7 psl.). neSu dV trečdaliai visų bu- Jų pačių teigimu, masonija yra vusiQ Amerikos prezidentų buvo “filosofinė ir filantropinė drau- rpasonai. Pagal 1940 m. statistiką gija, tikslu įgyvendinti pagalbą Jungtinėse Amerikos Valstybėse - ; ; _ ___ L__ ■ buvo virs pustrečio milijono ma-liams” ir kad tuo masonija yra sonU- Turint galvoj, kad tai vai-žmonijai. ir laimę savo “bro-naujoji religija”. Kaip matome, laimė žadama tik savo “broliams” — mūrininkams — ma- sonerijos nariams. Už tai į masonus ne kiekvienas gali įstoti ir ne kiekvienas priimamas. Pats priėmimas daromas su ritualinėmis iškilmėmis. Viskas atliekama slaptai. “Brolių” tarpe vienybė ir slaptumas, bei paklusnumas yra pirmoj eilėj. Todėl masonas pirmoj eilėj turi padėti masonui, o ne kitam. Masonas turi būti pirmauiančioj vietoj ir užimti vadovaujančius postus, kad naudodamasis savo padėtimi galėtų padėti savo “broliams” ir

buvo virš pustrečio milijono ma-dantysis ir turtingasis elementas, tai jų įtaka pasaulio įvykių raidai yra didelė- E. Sudikas.

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

TAISO

TELEVIZIJOS
" IR

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami i na
mus veltui. Darbas ir dalys garan
tuotos.
Skambinti telef. LE. 1-1602.

Pranešame lietuvių visuomenei, kad per

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 J LIETUVĄ,
Latviją, Estiją, Ukfainą ta Sovietų Rusijos kraštus!

Muitas apmokamas mūsh įstąlgbjc. .Gavėjas bemoka nieko.
Taip pat siunčiant 5Š Anglijoj vaistus‘žemiausiomis kainomis.

Vaistus iš Anglijos galima Siųsti oro paštu iki 20 svarų.
MUSŲ SKYRIAI: 105 Cannon E.. HAMILTON, pas p. A. Jurai- 

/ JA. 8-6686, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą »
Anglijos v

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.
gyveną ne Toronre gelt vaistą užsakymu* oai save tuoeryru* siuntiniu* iki K

smerkiančią betkokį nekalto kraujo praliejimą ir kviečiančią ’ lautas atstatyti taiką, paremtą teisingumu^ahdaisye; s “. Vengrų tautos kraujas 'saukiasi*' į 1 Viešpatį, kuris, kaip teisingas teisėjas, baudžia nusidėjėlius po mirties, tačiau kartais smogia . jis ir čia žemėje valdžias ir net tautas už jų neteisybes, kaip tai■ rodo istorija”. Be to, Pijus XII kreipėsi į JT prašydamas apsaugoti Vengrijos teises. Ryšium su; Vid. Rytų Įvykiais jis kvietė ’ maldai visus tikinčiuosius už . taikos atstatymą taikingom prie monėm.
* Varšuvos radijas paskelbė, 1 kad vyriausybė nutarusi sugrą- Į žinti Bažnyčiai konfiskuotus■ turtus.. Pasak užsienio korespondentų, kardinolas Vyszynski pasisakęs prieš organizavimą katalikų politinės partijos. Savo pirmoje kalboje is arkivyskupo rūmų balkono jis pažadėjo su žmo- : nėmis palaikyti glaudų kontaktą vykdydamas ganytojiškas pareigas. Tada jis pasakęs: “Kai esame tikri, kad laimėjome, dirbkime mūsų krašto ramybei, nes taika yra mūsų laisvės laidas”.Lenkijoje betgi tebėra neatšauktas 1953 m. vasario 9 d. įstatymas, kuris vyriausybei palieka teisę kontroliuoti Bažnyčios dignitorių skyrimus.
* Lenkijoje įšventinti trys 

vyskupai — Kominenka, Bensz ir Nowicki, kurie dar 1946 m. kardinolo Hlondo buvo paskirti Vroclovo, Dancigo ir Hožowo vyskupysčių administratoriais. 1951 m. jie buvo iš savų vietų nušalinti. Dabar jie vėl paskirti apaštališkaisiais administratoriais. Mat, dijecezijų valdytojais skiriant reikėtų vyriausybės sutikimo.
* Ortodoksų arkiv. Boris, lankęsis Kanadoj, Maskvos sinodo paskirtas Odesos ir Chersono metropolitu vieton balandžio mėn. mirusio arkiv. Nilson. Boris 1950-54 m. buvo Maskvos skirtas ekzarchas V. Europai ir• gyveno Berlyne. Vėliau jis buvo paskirtas ekzarchu JAV su rezidencija Niujorke, bet JAV vyriausybė, vietinių ortodoksų spaudžiama, atsisakė jį įsileisti. Dėl to buvo ištremtas iš Maskvos kun. Bissonette, amerikietis, rūpinęsis katalikų diplomatų ir jų šeimų sielovada.
* Dviejų lenkų santuokos pa

naikinimas Londono teisme sukėlė susirūpinimo lenkį išeivijoj. Tiedu lenkai kariai katalikai buvo susituokę su lenkaitėm Romoje 1946 m. vienoj bažnyčioj. Sutuoktiniai po 10 metų kreipėsi į civilinį teismą prašy-

Hluhluwe miškai ir 
raganosiaiHluhluwe Bantų kalboje reiškia raganosis. Įvažiavome į Na- talio provincijoje esančius kalnuotus Hluhluwe miškus. Tankūs miškai ir augšti kalnai išraižyti upių slėniais ar stačiais' tarpekliais. Miškai pilni įvairiausios gyvūnijos. Pakelėse 1000-čiai Afrikos šernų (worthhog), gnus, Impala ir Injala, ari- telopių, beždžionių, žebrų,’ žirafų. Iš pavojingesnių sutvėrimų čia yra nemaža vandens buivolų, bet svarbiausia juodųjų ir

* . ’ f . ' “ ■'' J"; '

PASAULYJEdarni ištuokos. Teismas jų prašymą patenkino motyvuodamas, kad santuoka, buvusi neteisėta, nes karo 'kapelionų teisės 1946 m. sausio mėn. Lenkijos vyriausybės buvusios' • panaikintos, gi lenkų kariniai daliniai Italijoj nebuvę nė vieno krašto valdžios tarnyboj — tik Britanįjos samdiniai. Kadangi tūkstančiai lenkų karių vedė panašiomis aplinkybėmis, sųriyūpipftšayo san- tuokų’ legalurttūr betgi neliečia religinės santuokos pusės.

baltųjų raganosių, kurie niausiai ganosi slėniuose, didelio kalno viršūnės liukšu- sinę stovykla su visais patogumas:. Stovykloje sutikome žmo-. nių ir mašinų iš viso pasaulio, daugiausia filmų ir foto ekspe- 
dicijos.• Saulei tekant ginkluoto negriuko - vadovo žinijos išėjom raganosių > “medžioti” Nusileidus nuo kalno negriukų sargyba sulaikė ir liepė pasirinkti kitą kelią, nes prie upės perėjimo stovi didelė buivolų banda. Daug prakaito išliejom, kol;. aplink suradom kelią-..-^raganosių ganyklasr ’Kartais nakties. metų jų bandos persikelia už keliasr dešimts mylių. Tačiau^ negriukų,. žvalgybos bandų judėjimu sekajr žįpo^Xųr juos galima pamatyti,. Eidami gyvulių išmintais takąią. ant kiekvieno Pasisukimo , sustodavome,, .nes, kas žino, gal ant .tako stoyi raganosis... ’ Raganosis mato tik,porą, metrų prieš save, bet turi ng?. paprastą klausą ir uoslę. Paju- tęs pavojų pupla. be, pąsigaŪė- jimo:ir paprastai į taikinį pataiko. Vadovas papasakojo, kaip, prieš du metus kažkur- netoliese įdūkęs raganosis sudaužė vimo bendrovės sunkvežimį. ,Po’keturių valandų žygio.ant nedidelio kalnelio negriukas par rodė pirmą raganosį — ilgas su r' tvėrimas su trumpomis kojomis. Sakoma, kad ant šių; trumpų; kojų;jis išvysto 50. myįįų. greitį, sveria!iki .'.4. tonų. Vėliau ,slė-. nyje radom 6 - raganosius: SU; 2 mažiukais; •;r Slinkome tyliai • ir- nesikalbėjome, bet;, mąžiapsįai šakutei- sutraškėjus,, raganosiui- pasisukdavo-,į mus ir ..sustodayP: ėdę žolę. -. Ant raganosių nugarų- stovėjo..-po keletą., mažiukų baltų; .paukščiukų. -Nėr vienas,; atrodo,- dėl to nesijaudino, -: / ,-įGrįžtant stovyklom pakelėje, radome .didelę gyvačių nąikmr tojų — mangoose ’; barnią. • Taį; žvėriukas, - kiek didesnis už sų žebenkštį,- pasižymįs dideliu, ėdrumu. Išnaikinęs gyvates pra-r dedea į gaudyti paukščius , tokius mažus- šutvėrimUS. :Mums|

daž- Ant

daug smagesnė, nes buvome tikr ri, kad čia.esančios..gyvatės jgu sutvarkytos. (B. .d.).

O<T

PAJINIAI BALTINIAIApsimoka pirkti ”- --^5” PENMANS,- --------
nes tai laikys daugiau- mėtų, augščiausios rū- . šies apatiniai baltiniai, išausti iš geriausių . . L merino siūlų, garantuoja O jums apsaugą ir šilumą. . Beveik 90 metų patyri- • x mo šiame darbe "*-' ’ /• . garantuoja jums, kad •• \taį puikūs gaminiai.Išausti, kad laikytų, .nesvarbu, kiek kartų prosysite. Vyrams ir berniukams pagamintų unijos kostiumų, marškinių ir kelnių.

GARSŪS 
nuo 1868 metų. .

95-FO-6

Kanados premijuoti ŠALDYTUVAI ir KROS
NYS Kanadoje — tik McCLARY, McClary 

krosnys garantuotos 3 metam*.

Pirkite getiausius — pitkite- '

’ McCLARY. !

Lietuvią Baldą Krąytuy«j« .

Mohawk Furniture
Company r ••

2448 Danforth Avenue, •• Toronto *
Tel. OX. 9-4444, OX. 9-0977

--------- 1.

Geriausi



c< st Komunistine valstybe ir BažnyčiaRugpjūčio 26 d. Lietuvos At-|ir bičiuliai nemigdo lietuvių St. a/ */
or-įVykinto minima romantika, kad . .. i « . - . ... . ,

apizacijos pirmininkas St Vy- būsimieji Europos pavergtųjų (Tęsinys is praeito nr.) m. KRUPAVIČIUS Sovietų Sąjunga ir čia nieko
intas savo Dranesime Montrea* tautų išlaisvintojai iš karto BoEhviku teroras" sunaikino L. 7 1 . nauja neprasimanė. Ji nuėjo tik

gimimo Sąjūdžio centrinės or-

lyje lietuviu aspiracijas į Maž. 
Lietuvos ^etnografines sritis pa
vadino romantika.

Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos 
C. V-ba Kanadoje, imdama dė
mesin tokį St. Vykinto viešą ko
vos už.Maž. Lietuvos apibūdini
mą, pareiškia:

L M LB D-ja, kaip nepartinė 
organizacija, remia ir propaguo
ja mažlietuvių pastangas už vi
sos ;Maž. Lietuvos išlaisvinimą 
ir jos sujungimą su Didž. Lie- 
tu va.

2. MLBD-ja nuolat pabrėžia, 
kad toks Maž. Lietuvos teisėtas 
sprendimas ateityje gali būti su
rištas su kovomis, kurios parei
kalaus visos lietukų tautos už
nugario.

3. MLBD-ja savo, draugijos 
rėmuose todėl hr apjungia visus 
tuos tautiečius, kurie jau dabar 
aktyviai remia mažlietuvių pa
stangas — prijungti prie atkur

ktos Lietuvos valstybės ne sveti
mas, bet svetimoj valdžioj liku
sias savas žemes. Veikdama ir 
burdama Maž. Lietuvos bičiu
lius šiam kilniam tikslui, ji ypa
tingai respektuoja savo narių 
partinius ir religinius, įsitikini
mus. MLBD-ja taip pat kovoda
ma .ūž Maž. Lietuvos reikšmin
gumo platinimą ir populiarini
mą būsimai Neprikl. Lietuvos 
Valstybei^ negali tačiau toleruo
ti; . reiŠkmįu, kenkenčių minė
tiems tikslams, nežiūrint iš ko
kio liet, partinio susigrupavimo

U “Tiesos” puslapių

Nebeužtvenksi upės bėgimo
“Tiesa” moko patriotizmo
Skęstantis ir už skustuvo 

griebiasi — skelbia mūsų liau
dies patarlė. Ųž skustuvo pra
deda graibytis ir komunistinė 
“Tiesa” savo vedamąjartie — 
“Gyvybingas tarybinis patrio
tizmas”. Ir patriotizmui nukal
tas naujas terminas:- “Viena iš 
svarbiausių tarybinių žmbnių 
dvasinių ypatybių yra jų socia
listinis patriotizmas, neatskiria
mai susijęs su proletariniu in- 
ternaciolizmu”. Kas gi yra tas 
i4Tiesos” socialistinis patriotiz
mas? Meilė Lietuvai?' Socialis
tiniu patriotizmu vadinamas 
vergiškas penkmetinių planų 
įvykdymas: “Didinai ir ątsa^’n- 
ri yra tarybinių patriotų -užda
viniai. Pirmaeilė pramonės dar
buotojų pareiga — įvykdyti šeš
tojo penkmečio planą pirma lai
ko. Tai reiškia — užtikrinti rit
mingą fabrikų ir gamyklų dar- 

Įbą, tolygų produkcijos išleidimą1 darbininkų minią. Vengrai grie
bėsi ginklo, nes šį kartą sočia“ 
listinis patriotizmas pareikalavo- 
ių nekalto kraujo, nepasitenkin-' 
damas darbo normų viršijimu.* 
Ant sovietinio socialistinio pat
riotizmo griuvėsių, pakilo veng-* 
rų tautinis patriotizmas. Nebe
užtvenksi upės bėgimo, norint’ 
sau eitų ii pamažu, nesulaikysi- 
naujo kilimo, ners jį pasveikinf 
tau ir baisu!...

Niekas popieriaus .
negadina
Paskutiniųjų įvykių paraštėje, 

juokingai praskamba pasenusi- 
“Tiesos” giesmė: “Visų šaliiį 
buržuaziniai rašeivos, imperia-, 
lizmo liokajai, gadino ir gadina' 
tūkstančius tonų popieriaus,, 
mėgindami pajungti darbo žnio--. 
nių masių protą ir jausmus savęT 
šeimininkų - monopolijų savi
ninkų kapšo interesams. Bend-“ 
rame imperialistinės reakcijos 
chore apie “patriotizmą” šūkaū-” 
ja ir iš užjūrio boso doleriais pi- 
i?iai pirkti buržuaziniai nacibna- • 
listai — Iietuvių tautos išdavi- 2 
kai. Jų “patriotizmas” nieko • 
bendro neturi su meile Lietuvai, 2 
lietuvių tautai. Jų patriotįznias; 
— tai troškimas kuo daugiau pi- • 
nigo. Kas jiems daugiau moka,; 
tiems jie ir tarnauja”... Len- • 
kijos ir Vengrijos pavyzdys 'ais- * ’ 
kiai rodo, kad tikrasis patriptiz*- • 
mas sovietų okupuotose tautose' 
nėra miręs.Ą?yvaš jiš ir IJetuvttr, 
tautoje. Mūsų ,patriptįzmMs->turi • 
autentiška ryšį su visos lietuvių J 
tautos patriotizmu. Maskvos • 
rubliais ir červoncais yra pigiai 2 
perkąmi socialistinio patriotiz- * 
mo garbintojai, kurie buvo tiek • 
kvaili, kad Lietuvą įjungė į 
vietų Sąjungą. Šiandien jie nė-* 
gali pasekti Lenkijos ir Vengri- 2 
jos pavyzdžiu, nes patys save; 
ir kartu visą Lietuvą spygliuotų: 
vielų užtvara prisitvėrė prie Šo- J 
vietų Sąjungos. Spygliuotų- vie- « 

i lų užtvarą, laikui bėgant,, gali Į 
! išversti išsilaisvinimo upė, bet • 

tas esąs Dubno, 120 km. į šiaurę jos vandenys išdaviko vardo ne- 2 
nuo Maskvos. ' 1 nuplaus... Vyt Kastytis. ;

sau-duonos”... Komunistinėje 
tvarkoje norėti duonos yra di
džiausias nusikaltimas —,nęPa* 
triotiška ir negražu. Socialisti
nis patriotas privalo galvpti 
apie darbo normų viršijimą. 
Duona yra kapitalistų išmislas. 
Dirbti juk galima ir silkės uo-. 
dega pasisotinus, ikrus palie
kant drg. Nikitai Kremliuje... 
Taip neatsargiai suformuluota 
socialistinio patriotizmo sąvoka 
trenkė pirmąjį smūgį sovietinei 
imperijai, lenkų darbininkų gal
vose ir širdyse uždegdama len
kišką patriotizmą. Darbininkai, 
kaip išsiliejusi upė, užplūdo’ 
miestų gatves. Jiems užteko1 so~ 
vietinio išnaudosimo, pridengto 
socialistinio patriotizmo vardu:

Vengrijoje socialistinio x pat-’ 
riotizmo vardan jie padarė'dar 
didesnę klaidą, savo kariuome
nės daliniams /įsakydami atidai 
ryti ugnį į benginklę studentų ir-

tautų išlaisvintojai i š k a 
teigiamai išspręs ir Maž. Lietu
vos problemą pagal teisėtus lie
tuvių tautos pageidavimus. Jie 
kaip tik nuolat pabrėžia ir nu
rodo į kovų sunkumus ir reiški
nius, verčiančius lietuvius veik
ti ir budėti. Į klausimą — ar at
gausime visas lietuviškas vaka
rų sritis ir ar likimas mus vers 
tik jų dalimis pasitenkinti — 
galime jau šiandien atsakyti, 
kad sudėję rankas ar bijodami 
būti įtariami “šovinistais”, nie
ko nelaimėsime. Tokia buvo ir 
yra gyvenimo bei istorijos tai
syklė.

6. MLBD-jos C. V-ba, išeida
ma su šiuo pareiškimu į visuo
menę, nesiima sau jokios teisės 
paneigti bet kuriam lietuviui jo 
demokratiškos laisvės ’— pasi
sakyti opaisiais mūsų tautos 
klausimais, šiuo atvdju — Maž. _______________ z __ r
Lietuvos likimu. Pasinaudojant! režimas, turėjo paniekinamąjį 
ta pačia teise ir laisve MLB Į santykį su cerkve.-Carai reng- 

iškėlusi tokių neigiamų reiški- triukšmingus pobūvius, girtus 
nių, kadangi jie kenkia-, mažlie- pasilinksminimus, santuokų pa- 
tuvių kovai ir jų galimiems lai- rodijas ir t.t., kas buv. pav.'Pet- 
mėiimams, kaip ir pačiai MLB ro Didžiojo laikais, ar triukš- 
D-jos veiklai. Ta prasme tenka ■mingus susirinkimus su riks- 
vertinti ir ši pareiškimą dėl sa- mais ir muštynėmis, kas buvo 
votiško LAS-o pirmininko, St.! pav. Povilo I laikais (žiūr. Kliu- 
Vykinto, Maž. Lietuvos kovų čevskij. Rusijos istorija. Miliu- 
apibūdinimo, iš kurio lietuyiš-į kev. Rusų Kultūros Istorija), 
koji visuomenė turi susidaryti: bolševikai gi rengė cerkvėse šo- 
ispūdį, jog ir betkurios Maž. ’ - 
Lietuvos išvadavimo pastangos 
ar efektingas Maž. Lietuvai pa
lankių draugijų veiklos rėmi
mas yra betikslis, pagrįstas tik

Bolihvikų teroras* sunaikino 
išviršiniai cerkvę, bet religinį * • 1J ** 41.1 agyvenimą nuvarė į požemius ir,zinusi sovietų valdžią, pasiliko£ IT'*’ |

tuo būdu apsunkino valdžiai jį 
kontroliuoti ir sekti. Dėl to bol
ševikų valdžia prįėjo išvados 
1929 m., kad verta susirasti bet- 
kokio tariamo susitarimo su 
patriarchine Sergijaus cerkve. 
Ir nepaisydama to, kad cerkvė 
jau yra nugalėta ir parblokšta, 
siekė visai sąmoningai ir pla
ningai cerkvės gyvenimą paryš
kinti, jį ištraukti į paviršių iš 
požemio, kad galėtų vėl jį kont
roliuoti ir telkti jėgas tolimes
nei kovai su cerkve- ir religija. 
Juk visu savo charakteriu, savo 
istorija, savo išsivystymu ir da
lyvavimu valstvbės gyvenime 
cerkvė visiškai tiko būti valsty
bės įrankiu ir ištikima jos poli
tikos vykdytoja.

Be to, bolševikai, kaip carų

carų pėdomis. Katarinos II 
kancleris Paninas mėgino Len
kijos kitatikius — pravoslavus 
ir evangelikus — padaryti rusų 
intervencijos į Lenkijos vidaus 
reikalus įrankiu ir prisidengda
mas pravoslavų apsaugos skrais
te siekė Lenkijoj sukurti rusų 
politinę partiją.

Sovietų valdžia susitarus su 
cerkve sudarė carų pavyzdžiu 
nrie Liaudies Komisarų Tarybos

geru sovietų valdžios politikos 
įrankiu.

Štai kur reikia ieškoti garsaus 
1919 m. susitarimo patriarcho 
sosto saugotojo metropolito Ser
gijaus su bolševikų valdžia ge
nezės. 1919 m. birželio 29 d. met* 
ropolitas Sergijus iškilmingu 
raštu paskelbė liūdniems hie
rarchijos likučiams ir tikintie
siems apie sovietų valdžios msų 
cerkvės legalizavimą. Cerkvė 
gavo teisę viešai organizuoti sa
vo religinį gyvenimą bolševikų 
valdžios kontrolėje. Savo kalbė
tajame rašte metropolitas Sergi- 

I jus skelbė: “Norime būti pra
voslavais ir vienkart pripažinti 
Sovietų Sąjungą savo tėvyne 
(graždanskaja rodina), kurios 
džiaugsmai ir pasisekimai bus 
mūsų džiaugsmais ir pasiseki
mais, o nepasisekimai — mūsų

;---- 1” - ----------- --------- —-------- ---------f '
i ragino viešai dėkoti sovietų val
džiai už tokį didelį kreipimą į 
pravoslaviškosios visuomenės 
reikalus, būti lojaliais sovietų 
valdžiai ir pripažinti ją kilusią 
iš Dievo teisėta valdžia ..

Susitarimą sovietų valdžios 
su cerkve lydėjo specialaus po
būdžio aplinkybės, iškalbingai 
bylojančios, kad bolševikų vy
riausybė jau 1929 m. buvo pasi
ryžusi 
cerkvę klusniu įrankiu savo už
sienio politikai. Tuoj po susita
rimo metropolitas Sergijus, rei
kalauja iš visų emigracinių cerk 
vių nutraukti kovą su sovietiniu 
režimu Rusijoj ir pasirašyti So
vietų Sąjungai lojalumo aktą. 
Be to, jis pradėjo brautis į Len
kijos ir' Suomijos pravoslavų 
cerkvių vidaus gyvenimą.

bą, kurios pirmininkas, Šven
čiausio Sinodo Oberprokuroro 
oavyzdžiu, buvo pakviestas So
vietu vvriausybės nariu. Cerk
vė pradėjo būti valdoma senuo- 
u pavyzdžiu.

Rusų cerkvė labai intensyviai 
pradėjo bendradarbiauti su So* 
vietų valdžia tik 1941 m., vadi
nasi, prasidėjus vokiečių - so
tų karui. Tas faktas sudarė

paua icioc laisve santyKĮ su cerKve. v, arai reng- i • • m v o__
D-jos C. V-ba negali praeiti ne- ravo katedrose ir šventyklose i n^pasisekimais. Toliau Sergijus
.v. .« .... . . -v. . . v < xnocoi cninoTu xrol_

sąjūdžio jie pareitų. romantika.
jL_MLBD-jos C. V-ba prie to- 

knf reiškinių priskaito ir LAS-o 
pirmininko St. Vykinto viešą 
mėginimą — bagatęlizuoti ir pa
daryti bereikšmiu' mažjietuvių 
pastangas,. pavadinant jas ro
mantika. Ji apgailestauja, 
kad. St. Vykintas, kuris, reikia 
manyti, pats patiria užjūrio lie
tuvių susibūrimo efektingumą 
įvairiems veiksniams Vokietijo
je, t.y. ir jo vadovaujamam są
jūdžiui, rado reikalo būtinai pa
kenkti Maž, Lietuvos polit. ju
dėjimui, o kartu ir Maž. Lietu
vos Bičiulių D-jos siekiams Ka
nadoje. To pasėkoje lietuviškoje 
spaudoje jau pasirodė nepalan- 

atsiliepimų Maž. Lietuvos

adresųL ■ '
5. MLBD-jos C. V-ba Kana

doje kreipiasi į visus lietuvius, 
prašydama nepriimti betkurių 
pavienių asmenų neigiamą re
akciją Maž. Lietuvos atžvilgiu, 
nors tai ir būtų daroma liet, 
partijų .ar organizacijų vadovų. 
Maž. Lietuvos bičiuliai ir maž- 
lietuvių veikėjai, iš kurių ne re
tas išėjęs ir kacetų pragarus, 
nebuvo ir nėra fantastai - svajo
tojai, kaip St. Vykintas mėgina 
nuteikti lietuvišką visuomenę, 
jie niekad nėra užgarantavę vi
sišką ar lengvą Maž. Lietuvos 
problemos išsprendimą. At
virkščiai! Nors susidariusios is
torinės ir politinės aplinkybės 
istorijos bėgyje dar niekad ne
buvo -tokios palankios Maž. ir 
Didž. Lietuvos sujungimui, ta
čiau Maž. Lietuvos darbuotojai

THE TUDOR PRINCE
OYSTERDATE

vrsuomet rodys tikslų laikę 
rr datą — automatiškai! 
Kalendoriaus datos keičiasi 
reguliariai, preciziškai, kiek 
vienų vidunaktį. Dūžio ne
bijantis "rotor" mechaniz
mas pašalina reikalą už
sukti ranka.

Maž. Lietuvos Bičiulių D-jos 
Centro Valdyba Kanadoje 

1956. X. 26 d.

kių sales, arklides, sandelius, 
krautuves, kareivines ir tt. Kaip 
carų taip ir bolševikų laikais 
cerkvės buvo naudojamos kalė
jimais politiniams ir kriminali
niams nusikaltėliams laikyti. 
Kadangi rusų cerkvės dvasia 
buvo perdėm pasaulietiškai vals 
tybinė per šimtus metų, tai irLINKSMU

sveikinimams šiame kontinente ar pasiųsti Lietu
von galima gauti

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

ar pas lietuviškps spaudos platintojus.
Atvirutė ir vokas 10 centų. - Užsakyti galima ir paštu.

Truputis apie muziką Kanadoje
V. VERIKAITIS

(Tęsinys iš pr. numerio)
Išvedus geležinkelius muziki

nis gyvenimas itin pagyvėjo, nes 
davė progos Kanados visuome
nei išgirsti pasaulinio garso ar
tistus su puikiu repertuaru. Taip 
1850-1880 m. laikotarpy Kanadą 
aplankė Jenny Lind, Henri Viex 
temps, Ole Bull, Sigismund 
Thalberg, Hans von Bulow ir kt. 
Devyniolikto šimtmečio pabai
goje, daugelis amerikoniškų or
kestrų koncertavo su puikia 
programa. Per dvidešimt egzis
tavimo metų Montrealio Phil
harmonic Society surengė 90 
koncertų, daugiausia oratorijų, 
koncertinių Mišių ar šiaip di
desnių chorinių veikalų. Dauge-

Dabar jums rodys 
. tikslų laiką ir 

datą!

Štai rankinis laikrodėlis vyrams, kurie nešiojo tik "geriausia"!
The Tudor Prince Oysterdote yra vienas iš Rolex gaminių, kuriuo 

reiškia šveicarų laikrodžiųgalima didžiuotis — tai vardas, kuris 
gamintojų meistriškumą.

Tik pažvelkit j jo išvaizdą ... 
europietiškos tradicijas! Kalendoriaus 
dešinėje. Kai užsidėsite ant rankos, visuomet jis pats užsives ir 
pasuks kalendoriaus datos AUTOMATIŠKAI. Pasaulinio garso 
Oyster dėžutė garantuoja, kad vidun neteis vanduo, dulkės, nešva
rumai, apsaugo nuo visko, išskyrus jėgos panaudojimą!

Yra pigesnių laikrodžių už Rolex, tačiau galite tikėti, kod 
geresnių už jj nėra!

puikiai atrodantis, pagal 
datos rodomos ciferblato

» ROLEX
Rolex of Geneva, Switzerland, gaminys

Pas geresnius juvelyrus nuo 
vandenyno iki vandenyno*

lis solistų kviestasi iš JAV ar 
Europcs. Dirigentu buvo nenu
ilstamos energijos montrealietis 
baigęs Paryžiaus koncervatori- 
ją Guillaume Couture (1851 - 
1915). Tarp šios society pastaty
tų veikalų galima paminėti: Eli
jah — 1884, Mozart Requiem — 
1888, Beethoven© Devintoji sim
fonija — 1897, Skrajojantis 
Olandas, Tannhauseris — 1890.

Toronto Philharmonic Society 
(1846-57 ir 1872-94) veikimas 
panašus kaip ir montreališkės. 
Čia pradėta pirmieji Mendelso- 
no veikalų pastatymai. Kulmi
nacinis taškas pasiektas 1886 m. 
suruošiant didelio masto muzi
kinį festivalį, dalyvaujant virš 
tūkstančio dainininkų ir dide
liam orkestrui. To laiko diri
gentas F. Herbert Torrington 
(1837-1917), kilimo anglas, jau
nas atvykęs į Kanadą. Jis pir
masis pradėjo groti bachines 
fugas kanadiškais vargonais.

Iki 1870 m. dauguma Kanados 
miestų jau aplankyta keliaujan
čių operų kompanijų. Jos atvyk
davo daugiausia iš JAV ar Eu
ropos-. Nuo to laiko iki pirmojo 
pasaulinio karo opera buvo tan
kesnis svečias Kanadoje, negu 
dabartiniais laikais. Grynai ka- 
nadietiško talento operų pasta
tymų veik nebuvo. Tiesa, 1853 
m. Torontas išleido į sceną Luc- 
recia Borgia pirmąjį aktą pri
tariant piano muzikai, bet čia 
daugiau įdomautasi oratorija 
negu opera. Įsteigus operos kla
sę- Halifaxse, 1890 pastatomos 
operos Marta ir Faustą su dide
liu pasisekimu.

Quebeke įsteigtas pirmasis 
kamerinės muzikos orkestras. 
Įsteigėjas F. H. Glackemeuer 
(1751 - 1863), padėjęs pirmuo
sius pagrindus šiai šakai Kana
doje. Taip pat 1820 m. Žemosios 
Kanados vyr. teisėjas J. Sewll 
suorganizavo styginį kvartetą, 
kurį vėliau perėmė A. Lavigne 
(1845 - 1925).

Pirmoji kompozicija priklau
so Tėvui Charles Amador Mar
ti <1648 - 1711). Tai Kanadoje 
gimęs vienuolis, kuris 1670 m. 
parašė Prose de la Sainte Fa- 
mille. Buvimas operos kompo
zitoriaus 18 amž. Montrealyje 
lyg ir skaitomas juoku. Joseph 
Quesnel (1749 - 1809) prancūzų 
laivo karininkas, kuris apsigy
veno Kanadoje 1779 m., mėgo 
rašyti poeziją ir dramas, ku
rioms pats pritaikindavo ir mu
ziką. (B- d-)

cerkvės bendradarbiavimo su pgj. vjgą mėnesį. Tai reiškia — 
bolševikiniu režimu naują lai
kotarpį. Dar daugiau. Tas fak- 
:as padarė rusų-cerkvę vienu 
'varbiųjų S c vietų Sąjungos už
sienio politikos įrankiu.

Tiksliau kalbant — kilus ka- 
ui rusų cerkvei teko dvigubas 

vaidmuo vaidinti. Kuklesnis vi
daus gyvenime — būti “patrio
tiniame kare”, kurį Stalinas pa
vadino “tėvynės karu” (otečest- 

( vennaja voina) — kovingumo 
panaudoti pravoslavų! dvasios ir laimėjimo / siekimo 

vienu svarbiuoju žadintoju ir 
organizatorium. Antras žymiai 
svarbesnis vaidmuo — užsieni
nis — būti svarbiu sovietų im
perializmo įrankiu, valstybės 
užsienio politikos vedėjų artimu 
bendradarbiu. Ir vėl — sena is
torija, cerkvės kelias carų lai
kų pėdomis.

(Bus daugiau)

Gudai ar baltgudžiai?
Vis daugiau įeina į madą va- Į Rusai Gudiją vadina Bielo- 

dinti .mūsų rytinius kaimynus russija, o gudą bielorus, iš kurio 
su centru Minske baltgudžiais j išvedamas rusicizmas: Balta Gu 

• vieton gudais. Nesenai Vilniečių 
i Sąjungos suruoštame minėjime
Toronte vienas žymus kalbėto
jas savo kalboje visą laiką kal
bėjo apie baltgudžius ir Baltgu- 
diją. Ir laikraščiai dažnai kalba 
apie baltgudžius ir Baltgudiją. 
Reikia many.tį..^ad tai daroma 
iš neisigilinimo'v<į reikalą, pa
mėgdžiojant pakartotinai girdi
mą šitą netikslų išsireiškimą.

Mūsų rytinis kaimynas su 
centru Minske iš neatmenamų 
laikų lietuvių buvo vadinamas 
Gudija, o jos gyventojai gudais.

Senoje žemaičių karo maldo
je žemaičiai meldė Perkūną:

Perkūne, dievaiti, 
saugok žemaitį, 
mušk rusą ir gudą, 
kaip šunį rudą.

dija ir baltgudis. Jeigu norime 
vartoti rusišką pavadinimą, Gu
diją reikėtų vadinti Baltarusija, 
o gudą baltarusu, bet jokiu bū
du baltgudžiu. .

Bet geriausiai būtų vartoti se
ną lietuvišką pavadinimą: Gu-

pasiekti, kad būtų pakeltas dar
bo našumas, kad padidėtų atski
rai kiekviena darbininko išdir
bis” ... Kas sovietijoje yra so
cialistinis patriotizmas, Vakarų 
pasaulyje sovietai tą patį daly
ką vadina darbininkų eksploa
tacija. Pavyzdžiu paimkime 
Kauno “Metalo” fabriko šaltkal
vį - montuotoją drg. Skibiniaus- 
ką: “Jis šiandien, kaip ir'kito
mis dienomis, išdirbio normą 
ivykdė daugiau kaip pustrečio 
karto. Šitaip dirbdamas, jis per 
7 mėnesius viršijo .18 mėnesių 
užduoti ir dirba 1957 m. lapkri
čio mėn. sąskaita. Drg. Skibi- 
niausko darbo pavyzdys — tai 
tik vienas iš tų šimtų ir tūkstan
čių patriotinių žygdarbių, ku
riuos kasdien nuveikia tarybi
niai žmonės Tėvynės labui”.,.. 
Vadinasi, darbo žmonių išnau
dojimas valstybiniu mastu yra 
didžiausia socialistinio patrio
tizmo apraiška.

Poznanė, Varšuva, 
Budapeštas
Darbo pelną penkmetinių pla

nų sąskaiton susirenka Maskva, 
o vargšas darbininkas lieka su 
smulkiais trupinėliais. Toks so
cialistinis patriotizmas sukėlė 
demonstracijas Poznanėje. Dar
bininkų rankomis nešami plaka-

diją ir gudą,. Dr. M. Anysas I tai aiškiai skelbė: ‘ Mes norime

Kodėl nesukyla Čekoslovakija?
Prof. J. Kirschbaum, slova->-

kas, buvęs diplomatas, dabar 
dėstąs istoriją Montrealio un-te, 
paskelbė straipsnį, kuriame nu
rodo priežastis, kodėl čekoslo- 
vakai nesukyla prieš sovietų 
vergiją nežiūrint, kad jų krašte 
nėra rusų kariuomenės. Pasak 
jo, čekai esą labiausiai civilizuo-

Gudų pavadinimas buvo pra-'ta tau.ta iš visų slavų, nes ilgai 
plitęs po visą Lietuvą, įskaitant; buvusi vokiečių įtakoj,bet ji
ir Mažąją Lietuvą. Nemuno sie
lininkai, atplaukią Nemunu, vi
suomet buvo vadinami gudais. 
Yra ir kaimų, pavadintų Gudais. 
Net to krašto gyventojai vokie
čiai gudus vadindavo “Gudden”. 
Mažosios Lietuvos gyventojams, 
lietuviams ir vokiečiams, neži
nant rusų kalbos, liko svetimas 
pavadinimas: baltgudai.

Mažojoje Lietuvoje, kai dar 
buvo malama rankinėmis girno
mis, malėjos dainuodavo: Gu
duose gerai, guduose gerai. Mat 
buvo sakoma, kad gudai nemalą 
grūdų, bet juos verdą, kas su- 
taupą daug jėgos.,

Garantuoti siunti
niai į Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiome tiesiai iš mūsų sandė
lių Konadoje orbo Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
bctoi, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai.

Atvykite asmeniškai j mūsų san
dėli or prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%,

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vieninteli firma, siunžianti siuntiniui 
S Kanados. Didžiausias prekių pusi- 

rinkimo**

niekad nepasižymėjusi revoliu
cijomis. 1848 m., kai sukilo veng 
rai, kroatai, slovakai ir kt. rei
kalaudami nepriklausomybės, 
čekai nesiėmė ginklo. Per I D. 
karą čekų politikai nekartą bu
vo papeikti savo tautiečių už 
revoluicines pastangas. Jie su
kilo 1918 m. spalio 28 d. prieš 
Habsburgus, kai Wilsono ir 

"Prancūzijos dėka jau buvo pri
pažintas Čekoslovakijos įkūri
mas. II D. karo metu Čekoslova
kijoj nebuvo tokios atsparos są
jūdžių prieš nacianalsocializmą 
kaip Lenkijoj, Jugoslavijoj ir 
kitur. Prahos sukilimas įvyko 
1945 m. gegužės mėn., kai Him
leris jau buvo pasiūlęs Vokieti
jos pasidavimą.

Antra priežastis — Čekoslo
vakija bijo Vokietijos, nes gana 
žiauriai ištrėmė 3 mil. sudėtų 
vokiečių. Čekoslovakijos išliki
mui reikia Maskvos pagalbos. 
Benešąs kreipė Čekoslovakijos 
likimą šia kryptimi ypač nuo 
Muencheno sutarties. Jis todėl 
1943 m. pasirašė sutartį su Mas
kva, kuria susirišo su ja neribo
tam laikui, nežiūrint sąjungi
ninkų priešingos nuomonės. 
Benešąs perdavė komunistams 
valdžią konstituciniu keliu pri-

Trečia priežastis — baimė ne
tekti slovakų. Pastarieji atsi
skirtų, jei Čekoslovakija atsipa
laiduotų nuo Maskvos. Slovakų 
komunistų vadai, kurie bapdė 
eiti savarankesniu keliu, buvo 
pakarti, Hąip Clementis, arba 
uždaryti kalėjime, kaip Husak, 
Novomesky, Okali ir kt. 
imdamas netgi jų pagerbimus.

Bcnna. — V. Vokietijos vy
riausybė pareikalavo, kad so
vietai grąžintų vokiečių moksli
ninkus “savanoriškai” išvežtus 
dirbti atominės nergijos sri- 
tyje. .

Maskva. — Kaspijos jūroje 
rasta naftos šaltinių, kūrei duo
da 100 tonų naftos perdieną.

Maskva. — Sovietų Sąj. pa
skelbė, kad jos “atominis” mies-

Atsigaivinimo

Vyry ir motery rūby siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
moderniškų angliškų medžiagų. Vyrų ir moterų kostiumams ir 
paltams. Augščiausios klasės rankų darbas Toronte. Naujausi
. modeliai. Žemiausios kainos.

Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me* 
džiagų nupigintų net iki 50 procentų.

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

pertrauka

COCA-COLA LTD. J
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Pavergtoje tėvynėje
Tėvas Paukštys, S. J., buvęs 

jėzuitų gimnazijos mokytojas 
spalio mėnesį aplankė Peledui 

1 miesto Jakutsko srityje lietu
vius, atlaikė šv. Mišias, išklausė 
išpažinčių ir pakrikštijo daugy- 
Jję mažų ir paaugusių vaikų.

Vorkutos anglių kasyklose 8 
Šachtoje apie 20-25 procentai 
dirbančių šachtininkų lietuvių 
apkaltinti už partizanavimą ar
ba jiems padėjimą. Jie nuteisti 
nuo 10 iki 25 metų kalėjimo.

• Prisimenamos pavardės moky
tojo šutos iš Kauno, Antano 
Krackevičiaus, stud. Petro Iva
nausko iš Kauno, Veimano iš 
Klaipėdos. Jiems 1953 m. jau 
buvo leista susirašinėti su tė
vyne ir gauti iš jos paštą ir siun
tinius.

Atvykusieji iš Lietuvos paša; 
koja. Gydytojų Lietuvoje yra* 
nemaža. Kas gali — taip pat sa
vo vaikus leidžia studijuoti me
diciną. Lietuvių gydytojų yra 
daugiau nei rusų. Pvz. Marijam
polės ligoninėje nėra nė vieno 
ruso gydytojo. Vaistų ir toliau 
tebejaučiama didelė stoka, ypač 
vitamino B ir C ampulėmis. 
Taip pat stokojama pencilino. 
Rusiškojo streptomicino Kaune 
ir Vilniuje galima gauti, bet ra
jonuose—nevisada. Ypač trūks
ta specialiųjų vaistų, kurie ran
dami nebent juodojoje rinkoje, 
tačiau ir ten — ne visados. Kau
ne ir Vilniuje streptomycinas 
išduodamas pagal The dispanse
rio pažymėjimus. Kaune Tbc 
dispanserio vedėja — gyd. Ža- 
kovičaitė. Romainų sanatorijos 
direktorius — gyd. Kavaliaus
kas, o kaulų skyriaus vedėjas- — 
gyd. Barkauskas, bet jis paval
dus Kavaliauskui.

Laisvai praktikuojantieji gy
dytojai paprastai ima “vakari
nius pacientus”. Pacientus va
karais priiminėja pvz. gerklės ir. 
nosies ligų specialistai Žilins
kas, vaikų specialistas Matule
vičius, moterų ligų — Zubrienė 
ir kt. Už vizitą imama 25 rub
lius, o geresni gydytojai ir pro
fesoriai — po 50 rublių. Pas gy
dytojus eina nemaža pacientų, 
jų susidaro didelės eilės. Gydy
tojai gali išgyventi. Minimi Ma
rijampolei pasižymėję ..gydyto
jai Kaunas, iš Kalvarijos nukel
tas Tuminas, Insoda, vietoj Dr. 
Sielskaus kaip geras chirurgas 
išgarsėjęs Juozas Olekas, laiko
mas vienu iš geriausių visame 
Pabaltijy okulistų Dr. Steiblys 
ir kt. Žmonių nuomone Dr. 
Steiblys po Filatovo, garsiojo 
Specialisto, laikomas pirmuoju. 
Vėliau gydytojams ir med. per
lonai. atlyginimai buvo pakelti.
• Druskininkuose esą vykdo
mos didelės statybos, giriasi 
fTiesa”. Esą statoma vidurinė 
mokykla, 150 vietų sanatorija su 
{dubu, tiesiama centrinė kanali
zacija ir statoma nauja purvo 
gydykla, kurioje vienu metu gy
dymo kursas galėsiąs būti tei
kiamas 70 žmonių.
• Vilniuje įrengiama pirmoji 
troleibusų linija tarp geležinke
lių stoties ir Antakalnio Žoly
no g-vės. Ji pradės veikti nuo

lapkričio 1 d. Kitais metais nu
matyta šią liniją nuo jos vidurio 
pratęsti į Žvėryną.

Eksperiment medicinos insti
tuto direktorius yra buv. svei
katos apsaugos komisaras prof. 
V. Girdziejauskas. Dabar insti
tutas nori paimti tirti, kaip pa
grindinę instituto mokslinio dar 
bo problemą, reumatinius susir
gimus. Projektuojama viename 
iš Lietuvos kurortų įsteigti insti
tuto poskyrį, kuris atsidėjęs stu
dijuotų reumatą. Numatoma 
atidaryti taip pat specialią sa
latąriją - klinikinę ligoninę nuo

Kriukuose, kitoj Nemuno pu- 
:ėje prieš Seredžių, esanti laivų 
statykla ir dirbtuvės. “Puikiai 
įtengtoš keleivinės prieplaukos 
- debarkaderiai, brandyachtos^ 
motorinės žvejybinės valtys-do- 
rės — visa tai pagaminama šio
je laivų statykloje. Kriukų lai
vų statykla smarkiai išplėsta: 
iškilo nauji mūriniai statyklos 
cechų korpusai, patobulintas ga
mybos procesas. Produkciją su 
Kriukų laivų statyklos ženklu 
galima pamatyti Volgoje ir Azo
vo jūroje, Kuršių marėse ir Bal
tijoje”.

Apylinkės valdybos ir organi- 
zac. atstovų susirinkimas įvyks 
lapkričio 18 d., sekmadienį, 5 v. 
p.p. parapijos salėje. Prašoma 
dalyvauti visų Hamitlono lietu
vių organizacijų atstovus.

Bendruomenės valdyba.

Paskutinį prieš adventus šo
kių vakarą su vertinga loterija 
ruošia A V parapijos komitetas 
gruodžio 1 d., šeštadienį, RoyaJ 
Connaught Hotel salėje. Progra
mą išpildo Verikaičio kvartetas 
iš Toronto, groja V. Babecko va
dovaujamas orkestras.

Šachmatininkas P. Vaitonis 
serga ir guli Norra Frances li
goninėje. Linkime greitai pa
sveikti. P. J.

WELLAND, Ont
Kažkas jau buvo pradėjęs 

spaudoje verkšlenti, girdi, “Wel 
lando KLB apylinkė nebegali 
sudaryti valdybos ir ji sugrius”. 
Nesugrius! Wellandas yrą gy
vas ir tam savo gajumui įrodyti 
lapkričio 17 d., t.y. šeštadienį, 
6 vai. v. naujoje slovakų salėje 
(Holy Ghost), Golden Blvd., 
kampas Hagar St. ir Golden 
Blvd., ruošia smagų pasilinks
minimą.

Turėsite progos susitikti su 
savo pažįstamais ir išsiaiškinti 
apie naujas automobilių kainas, 
o tam, kad jūs nenuobodžiautu- 
mėt, gros labai smagi europie
tiška muzika ir veiks labai geras 
bufetas.

Tad iki pasimatymo Wellan- 
de! KLB Wellando skyrius.

Lapkričio 17 (L, šeštadienį, visus 
maloniai kviečiame Į HAMILTONĄ!
Solistės LAIMOS ŠTURMAITYTfiS iš Ha- 

miltono išvykimo proga, rengiame

KONCERTĄ
kuris įvyks ROYAL CONNAUGHT viešbučio salėje. 
Programą išpildys LAIMA ŠTURMAITYTĖ — mezzo- 
sopranas, LILIJA ŠUKYTĖ — koloratūrinis sopranas 
ir baleto-šokėja SALOMĖJA .LUKOŠEVIČIŪTĖ. Po 
programos smagūs ŠOKIAI, grojant Benni Ferri 
orkestrui. Rengiama turtinga Katalikių Moterų D-jos 
LOTERIJA. Veiks įvairių gėrimų bufetas. Pradžia 8 vv.

Hamiltono Lietuvių Namų Fondo 
Valdyba.

HLSK “Kovas" lapkričio 24 d., šeštadienį,
RENGIA PASKUTINĮ PRIEŠ ADVENTĄ

LINKSMĄ ŠOKIŲ VAKARĄ

• geriausioj Hamiltono salėj—Royal Connaught Hotel.
• Gros žinomas Benni Ferri orkestras.
• Turtingas bufetas, loterija ir kiti sportiški netikėtumai.
• Moksleiviams įėjimas pusė kainos,
• Pradžia 7 vai. vakaro.

Sporto Klubo Valdyba.

Lietuviai pasaulyje

BALFas spalio mėn. yra ga
vęs aukų $1920.54 ir nario mo
kesčio $46. Aukų tarpe yra $64 
iš Kanados — B. Nagienės $22 
ir B. Zinkevičiaus $42. Abu iš 
Montrealio.

Vasario 16 gimnazijai persiųs
ti gauta $2.354. Tame tarpe $20 
iš Kanados — Toronto būrelio 
Nr. 63.

{vairių gėrybių gauta 1.304 
svarai.

susidūrus su sunkvežimiu. Pali
ko našlė žmona ir penkių metų 
dukrelė bei trijų metų sūnus.
AUSTRALIJA

Sydney lietuvių namų klube 
taryba nutarė pirkti namus, su
sidedančius iš trijų salių.

Australijos liet, sporto šventė 
įvyks Sydney tarp Kalėdų ir 
Naujųjų Metų.

Austr. LB Kr. Tarybos suva
žiavimas įvyks gruodžio 28-30 
d. Sydnėjuje.-Jau visa eilė apy
linkių yra išrinkusios savo at
stovus į suvažiavimą.
BRAZILIJA
Lietuviškas paviljonas parodoje

Sears -ReBuck prekybos rū
muose spalio mėn. atidaryta S. 
Paulo moterų rankdarbių paro
da. Parodoje išstatyta įvairių 
tautų ir įvairių sričių pritaiko
mojo meno eksponatai: išsiuvi
nėtos arba megstos staltiesės, 
lovatiesės, vaikų rūbeliai, kam
barių papuošimo komplektai, 
paveikslai, kur paukščiai tikro
mis plunksnomis,'moterys tik
rais karoliais pasipuošę. Gausūs 
keramikos darbai, kelį alieji
niais dažais piešti portretai ir 
naturmortai. Čia taipogi rasime 
iš ryžių šiaudų padarytus pa
veikslus, įdomius knygų įriši
mus; nepaprasto švelnumo ir 
kruopštumo japonių siuvinėji
mus voratinklio plonumo šilko 
siūlais ant tikrojo šilko. Kąį kur 
dirbtinų gėlių, meniškai pada
rytos puokštės, jomis Brazilijo
je labai priimta puotši būtus; 
bažnytiniai liturginiai drabu
žiai, keramikos statulėlės ir vi
sokių kitų daiktų padarytų mik; 
liomis moters rąnkoiniš.;

Visoje toje gausybėje išsiski
ria ir lankytojo akį patraukia 
Marijos Remenčienės atskiras 
paviljonas, kuriame išstatyti 
grynai lietuviški eksponatai. Jis 
vaizduoja lietuvišką audyklą, 
pro kurios langelį matyti už? 
snigtas žiemos vaizdas, tai reiš
kia, kad lietuvė motęriš tik žie
mą būdama laisva nuo visokių 
ūkio darbų, galėdavo, atsiduoti 
laisvai savajai kūrybai. Verps
tėms dūzgiant, staklėms bildant 
audėja atausdąvo metmenis ‘ša? 
yo svajonėmis, kurios įmdayb 
žaisti' spalvų'2? ‘ raš^6“3erinyje!i’" '

M. Remenčienės paviljopė 
stovi ratelis su linų kuodeliu, 
tikros medinės staklės su pa
ruoštais apmatais lietuviško au
dinio, kurį p. Remenčienė liuos- 
laikiu pati audžia tuo pačiu ins
truktuodama žiūrovus šioje sri
tyje. Čia pat randame ir stakle
les, kuriose pradėta aušti lietu
viška juosta ir atskirai nurodo
ma, kad lietuviškų audinių pa
grinde ir yra šis seniausias Lie
tuvoje audinys.

Sienos išpuoštos audiniais, ta
keliais, skaromis, juostomis z ir 
kt. Audinių raštuose vyrauja 
stilizuotos tulpės motyvas, Gau
sūs ir tikrai meniški eksponatai 
yra visi p. Remenčienės darbo.

Čia mūsų tautietė parodo, 
kaip lengvai galima pritaikyti 
lietuviškus audinius namų vi
daus pagražinimui; langų užuo
laidos, pagalvėlės, takeliai, ir 
vyrų bei moterų pasipuošimai: 
kaklaraiščiai, skaros, rankinu
kai ir kt., o taipogi iškelia kitų 
tautų tarpe lietuviškų audinių 
savitumą ir. -grožį. H. D.

valdybą korespondenciniu būdu 
išrinkti: J. Kastantas, P. Nor- 
kaitis, P. Šilas, J. Žebrauskas ir 
V. Žemaitis. Kandidatai: M. Si
monaitis, J. Skeivys ir J. Gege- 
vičius. Rev. Komisija: J. Kriš
čiūnas, J. Dilys ir A. Šukys. Visi 
jie čikagiečiai.

Studentų Sąjungos suvažiavi
mas šaukiamas Čikagoje lapkri
čio 23-24 d. Suvažiavimo metu 
yra organizuojama plati spau
dos konferencija, į kurią kvie
čiami visų perijodinių leidinių 
atstovai. Konferenciją šaukia 
sąjungos C V, siekdama glaudes
nio bendravimo su liet, visuo
mene. Tikimasi, kad mūsų spau
da į tokį studentų kvietimą tei
giamai reaguos.
VOKIETIJA

M. Gelžinis pakviestas Hesse- 
no Landtago CDU frakcijos na
rio Hackenberg ir ČDU parei
gūno Rudolf, skaitė eilę paskai
tų įvairiuose Hesseno miestuo
se tema: “Bolševikų pavergimo 
taktika Lietuvoje’’. Paskaitos 
vyks spalio 10-16 d. Frankfurte, 
Walldorfe, Fronhausen / Lahn, 
Hochelheime, Heiger, Braun- 
feld a.d.L., Sinn.

Lietuvos vokiečiai Lebenstetd 
mieste buvo sušaukę savo meti
nį suvažiavimą. Dalyvavo apie 
50 atstovų, o svečiais apie 600 
Lietuvos vokiečių. Vokietijos 
fed. parlamento narys de Vries 
savo kalboj priminė vokiečių 
ordiną ir įspėjo nepasitikėti ru-' 
sų šypsenomis: jų siekimai liko 
tie patys, pasikeitė nebent tik 
taktika.
D. BRITANIJA

Vincas Mišeikis Bentley ka
syklų angliakasis, 37 metų am
žiaus, Anglijon' atvykęs 1948 m;; 
užsimušė migloje’ jo motociklui

įskiepyti jiems nors šiek tiek 
lietuviškos dvasios.

Namų Fondas vis auga. Šį 
kartą su dideliu dėkingumu 
sveikiname didesnį būrelį tau
tiečių, paskyrusių po $100: Če- 
liauskienę Onutę, Vembrę Edu
ardą, Kažukauską Joną, Klypą 
Julių, Pajarską Feliksą, Vilimą 
Joną ir Jakučinską Praną. Pri
imkite, mielieji naujieji nariai, 
Fondo v-bos nuoširdžiausią pa
dėką už jūsų paramą šiam dar
bui ir gražiausius linkėjimus 
Tamstų asmeniškuose reikaluo
se.

Koncertas - balius, puikus ir 
nuotaikingas, įvyks ateinantį 
šeštadienį, lapkričio 17 d. Royal 
Connaught viešbutyje. Išgirsi
me mūsų daug žadančias solis
tes Laimą Šturmaitytę ir Liliją 
Šukytę ir šia proga palinkėsime 
p-lei Laimai gražaus gyvenimo 
Čikagoj. Koncerto pradžia 8 v.v.

Koncertą ruošia Namų Fon
do v-ba, tad maloniai prašome 
visus tautiečius savo skaitlingu 
atsilankymu padidinti Fondo 
lėšas. Didelė padėka Kat. Mot. 
D-jai, kuri šio vakaro metu ruo
šia turtingą loteriją ir pusę pel
no skiria NF.

Tad iki malonaus pasimaty
mo šeštadienį NF koncerte - ba
liuje. Sk. St.

WINNIPEG, Man.
Lapkričio 25 d. 4 vai. p.p. šv. 

Kazimiero parapijos salėje, 432 
Elgin Ave. įvyks Kariuomenės 
šventės minėjimas.

Visus lietuvius prašome mi
nėjime skaitlingai dalyvauti.'^' 

Apylinkės valdyba.

HAMILTON, Ont.
Hamiltono “Kovas” lapkr. 24, 

25 d. rengia visos Kanados lie
tuvių krepšinio turnyrą. Žais: 
vyrai, moterys ir jauniai. Tur
nyras prasidės šeštadienį 10 vai. 
pr. p. Sekmadienį 2 vai. p.p. fi
nalai. Vieta — Cathedral Girls 
School (Main St. E.).

Lapkričio 24 d., šeštadienį, 
Royal Connaught Hotel įvyks 
šokių vakaras. Hamiltono ir ki
tų vietovių lietuviai! Lietuviš
kas jaunimas jus kviečia kartu 
praleisti linksmai laiką šokių 
salėje ir gausiai dalyvauti rung
tynėse. Jeigu jūs jais nesidomė- 
sit, neremsit, jie išsisklaidys 
tarp svetimųjų. O tada veltui 
statysime lietuviškus namus, 
lietuviškas bažnyčias... A. G.

Detroitiečių ‘Tries srovę” lap
kričio 3 d. turėjo progos pama
tyti 560 Hamiltono ir apylinkių 
lietuvių. Vietos ateitininkams 
ir kuopos pirm. J. Pleiniui ten
ka didelė padėka už šio spek
taklio suorganizavimą, kuris, 
priimant dėmesin dideles išlai
das, pareikalavo daug idėjinio 
darbo ir rūpesčių.

Detroito Dramos Mėgėjų Sam 
būris pasirodė kaip stiprus dra
mos vienetas. Šį pastatymą re
žisavo Z. Arlauskaitė - Mikšienė 
ir jai talkininkavo I. Laurina
vičienė. Visi veikėjai buvo gerai 
apvaldę savo vaidmenius, taip 
kad 3^ vai. trukęs vaidinimas 
žiūrovui neprailgo. Net ir ma
ži vaikai (kurių šį kartą dėkui 
tėvams buvo daug) jį sekė su 
dideliu dėmesiu.

Reikia pažymėti, kad išskirti
nai meistriškai suvaidino A. Ba- 
rakauskas—baudžiauninką Jur
gį Kliaugą, K. Gricius — dvari
ninką Aleksandrą Grainevskį, 
D. Mikaitė — J. Strazdo- augin
tinę Julę Bausytę. Gerai suvai
dino V. Žebertavičius — pa
grindinį vaidmenį — Antaną 
Strazdelį. Tipišką lietuvišką žy
delį - smuklininką puikiai per
davė S. Iljasevičius. Jis taip pat 
buvo be priekaištų ir ruso vizi
tatoriaus Feodoro Chvastikovo 
rolėje.

Nežiūrint didesnių išlaidų, 
kurių susidarė apie $600, ateiti
ninkai šio parengimo apyskaitą 
suvedė su neblogu pelnu — apie 
$150.

Sveikintinas reiškinys, kad 
tėvai atvyko su savo mokykli
nio amžiaus ir dar mažesniais 
vaikais. Jiems šis vaidinimas 
pasiliks atminty, kaip tipiškai 
lietuviškas, ko jie nemato nei

TV, nei kinuose.
Linkime liet, o-joms parodyti 

šia kryptimi daugiau iniciaty
vos, pakviečiant panašius sam
būrius į Hamiltoną dažniau.

Prof Stasio Šalkauskio, at-kų 
ideologijos kūrėjo, 15 metų nuo 
mirties sukaktį, Hamiltono at- 
kų kuopa iškilmingai minės sek
madienį, gruodžio 2 d. Po pa
maldų Aušros Vartų bažnyčio
je, oficialioji dalis įvyks vakare 
parapijos salėje, kurios metu 
girdėsime puikią kalbėtoją Iza
belę Matusevičiūtę ir turėsime 
progos pamatyti gražią meninę 
dalį.

Paprastai mes į minėjimus 
mažai susirenkame. Turėtumėm 
savo abejingumą pakeisti tvirtu 
pareigingu nusistatymu juose 
būtinai dalyvauti .Ypač visada 
atsiyeskime savo mažuosius ir 
paraginkime "jatmiihą,neš tai 
yra vienintelės ir retos progos

DELHI-TILLSONBURG, Ont
Valdybos pirmininkas B. Saka
lauskas, parapijos kleb. kun. 
Riekus, Skautų tėvų komiteto 
pirm. B. Stonkus ir svečiai skau
tininkai kanadiečiai p.p; Teiler 
ir McClatche. Visi džiaugėsi 
mūsų pradžia ir linkėjo daug 
sėkmės ir pasiryžimo jungiant 
šios apylinkės jaunimą į skau
tus — lietuvių organizaciją.

Mes dėkojam visiems mus 
sveikinusiems. Dėkojam bro
liam ir sesėms svečiams bei va
dovybei, kurie savo atvykimu 
mumyse sužadino dar didesnį 
norą šį vienetą padaryti veikliu 
ir nuolatos augančiu.

Nuoširdžiai dėkojam savo au
komis mus parėmusiems.

Aukojo: $10 — kun. J. Riekus; 
$5 — p. Mažeikai; po $3 — p.p. 
Dirsiai, Rugieniai; po $2-— p.p. 
Rušas, Taraškevičienė, Rimkai, 
Janušauskas, Treigys, Galeckai, 
Budreika, Augustinavičiai, Au- 
gaičiai, Bleizgys, Stonkai, Micei- 
kai, Šiumai; po $1 — p.p. Saka
lauskas, Naujokas, Čėplienė, 
ViAdašius, Gūgiai, Viliamas, Ba- 
bėnas, Riekus, Ąžuolas, Žilvytis, 
Laureckas, Riekus Alg. -Žilius, 
Treigienė, Zadurskai, Ruseckas. 
Viso suaukota $63.01, iš kurių 
atskaičius susidariusias išlaidas 
pasiųsta skautų stdvyklavimo 
parėmimui $24.

Šis gausus aukotojų sąrašas ir 
padėjusių šį parengimą suruoš
ti skaičius mums geriausias įro
dymas, jog mes esam ne vieni 
ir visų remiami.

Todėl kviečiu visą šios apy-
■

Bendruomenės valdyba prieš 
užbaigdama savo metų kaden
ciją ruošia lapkričio 17 d. Slo
vakų salėje — Delhi paskuti
niuosius šokius. Kviečiame vi
sus gausiai atsilankyti. Pelnas 
skiriamas šeštadieninėms mo
kykloms paremti. Pradžia 7 v.v.
Delhi - Tillsonburg B-nės V-ba

Šeštadien. lietuviška mokyk
la pradėjo savo darbą. Šiam rei
kalui sušauktas • susirinkimas 
įnešė kai kurių pakeitimų ir 
daugumos pritarimu, nutarė:

Kiekviena šeima, kurios vai
kai lankys mokyklą, sutinka 
mokėti po $12 metams, nežiū
rint kiek tos šeimos narių lan
kytų mokyklą.

Apylinkės bendruomenės val- 
‘dyba šį nutarimą sveikina, nes 
praėjusiais metais mokykla bu
vo finansuojama tiktai iš bend
ruomenės kasos. O kadangi su
sidaro apie $300 išlaidų, tad vi
sų parengimų pelnas tenka ati
duoti. Malonu, kad mokinių tė
vai priėmė šį nutarimą. Tuomet 
gautomis aukomis ir pelnu 
bendruomenė galės sušelpti ir 
kitus taip reikalingus paramos 
reikalus.

Šiais metais, gyventojų pato
gumui veiks lietuviška mokykla 
abiejuose — Delhi ir Tillson- 
burgo miesteliuose.

Tillsonburge, kaip praėjusiais 
metais, katalikų mokyklos pa
talpose; Delhi, privačiam name 
— 12 Ann St. Abiejose vietovė
se mokslas yra prasidėjęs ir no-

rinčius užsiregistruoti prašom 
kreiptis nurodytais adresais 
šeštadieniais nuo 7 v.v. arba tie- 
sioginiar į kun. Rickų sekmadie
niais po pamaldų.

Neabejojam, jog visi puikiai 
žino, kaip svarbu yra duoti vai
kui kalbos pradžią ir jam nuo
latos aiškinant jį įtikinti, kad 
tai yra jo gimtoji kalba, kurią 
jis privalo teisingai naudoti, 
skaitydamas ar rašydamas. To
dėl- tikimės, kad tėveliai bus 
punktualūs ir reguliariai kiek
vieną šeštadienį savo vaikučius 
atgabens į vieną iš pažymėtų 
vietovių.

Naujai susikūrusi skautų skil
tis spalio 21 d. turėjo ypatingą 
šventę šioje apylinkėje. Gausiai 
susirinkę apylinkės lietuviai, 
atvykę broliai ir sesės iš Toron
to, Hamiltono ir Londono buvo 
liudininkai mūsų vieneto vėlia
vos pašventinimo ir mūsų jau
nimo pasižadėjimo tarnauti — 
Dievui, Tėvynei ir Artimui.

Vėliavą vienetui įteikė vyr. s. 
S. Kairys. Savo sveikinimo kal
boje, kuri sujaudino visus susi
rinkusius, Vyr Skautininkas iš
ryškino mūsų jaunimo auklėji
mo reikšmę ir kvietė visus ne
pamiršti, jog mūsų Tautos atei
tis yra jaunimo rankose. Todėl 
nesustokime juos auklėję ir 
jiems padėję, kad ateityje galė
tumėm džiaugtis, bet neliūdėti, 
dėl jų darbų mūsų pavergtai 
Lietuvai^

Vienetą sveikino: K LB Kr.

$is skelbimas yra vienas iš 
skelbimų serijos, skirtų tam, kad 
kiekvienas kanadietis geriau 
pažintų Kanadą.

SAVO
PAŽIRKITE

KANADĄ

linkės jaunimą nuo 6 iki -17 me
tų, berniukus ir mergaites, re
gistruotis pas Z; Paulionį, Box 
72 Delhi — 12 Ann Str., Ont. 
Rašykite - registruokitės neati
dėliodami, nes mes ruošiamės 
atlikti tiek daug, kad kiekviena 
diena mums brangi. Nežiūrėkit, 
jog jau esat truputį vyresnio 
amžiaus. Mes suprasim vieni 
antrus ir tikėkit, kad po metų ar 
antrų galėsim didžiuotis netik 
šioje apylinkėje bet visoje Ka
nadoje. r Z. P.

ai

Popiermalkės ir popieris
Jau daug metų popiermalkės ir popieris užima 
Kanados pramonėje svarbiausią vietą. Pajamos 
už šiuos abu dalykus praneša visas kitas pramo
nės sritis Kanadoje. Be Federalinės Vyriausybės 
ši pramonė daugiausia sunaudoja pramoninių 
prekių ir sumoka didžiausias sumas transporto 
tarnyboms.

Kanadoje pagaminame penkis kartus daugiau 
spausdinamo popieriaus, negu kokioje kitoje vals
tybėje pasaulyje, čia pagaminama daugiau negu 
pusė pasaulyje sunaudojamo popieriaus. Kanada 
taip pat yra didžiausias pasaulio popiermalkių 
eksportuotojąs, ir tik kaip jų gamintojas užima 
antrą vietą po JAV. Popiermalkės ir popierius 
uždirba daugiau dolerių Kanadai, negu kviečiai ir 
nikelis kartu. Kanada rikiuojasi greta kitų di
džiausių pasaulyje pramoninių valstybių.

MOLSON'S

CROWN s ANCHOR Lager

Siįiskite 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 
Hamiltone.

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 patyri.

Namai - Bizniai - Okiai - Žemė

Moderniškiausia lietuviška ■ 
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA 

HAMILTONE

1147 MAIN STR. EAST 

TeL LI. 9-3597 arba U. 9-3238

Savininikai:

ZIGMAS DIDŽBALIS, A. PRANCKEVIČIUS, G. L MILLER
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Įvykių akivaizdoje
Paskutinių savaičių politiniai 

įvyktai savo žiaurumu ir veid- 
mainingumu sukrėtė žmoniją. 
Dar kartą aiškiai įrodyta, kad 
humaniškumo principai - silp
niau svajonė, o teisių kodeksai 
— popierių krūva, jei netarnau
ja stipresniųjų naudai. Vardan 
lygybės ir tvarkos tankai traiš
ko, laisvės reikalaujančius be
ginklius žmones. Veltui aidi ete
rio bangomis pagalbos šuaks- 
mai. Laisvojo pasaulio valdovai 
turi svarbesnių reikalų: vardan 
taikos ir ramybės gina pirklių 
invėstacijas.

Tačiau' pro kraujus ir neviltį 
mes . matome humaniškojo gy- 
vehimo prošvaistę1 — studijuo
jantis taųnimas • protestuoji 
prieš' smurtą ir vergiją. Anglijo
je jis savo protestu parodė, kad 
nepardavė humaniškųjų idealų 

- pirkliams. Studentija Vengrijo- 
, je išėjo prieš dvidešihitojo am

žiaus inkvizitorius numirti už 
laisvę ir žmoniškumo principus. 
Iš kitų kraštų studentijos aidi 
protesto balsai ir užuojauta ne
lygioj kovoj mirštantiems kar- 
^rgimas.'

Džiugu, kad jaunimas nepar
duoda. žmoniškumo už materia-

lines vertybes bei neišmaino į 
nužmoginimą ir vergiją nešan
čias ideologijas. Jis kalba savo 
darbais, kada net tokie laisvės 
propaguotojai kaip Nehru tyla 
pritaria žudynėms Vengrijoje. 
Žmonija dar gyvuos, nes jos at
eitis — jaunimas gyvena huma
niškumo principais ir užtektinai 
savistovūs ir drąsūs jų apgy
nime;

Mintys skrieja lirik lietuviš
kosios studentijos. Kiek čia ap
linkui įvairių’ vėjų, įvairių įta^ 
kų! Visos žavios ir patrauklios. 
Reikia tikėti, kad studentija iš
liks ištikima žmoniškumo prin
cipams ir nutolusiai tėvynei. Ti
kime, jai užteks drąsos išeiti, jei 
reikės, su ginklu prieš smurtą 
ir pavergėjus.

Dabartis deda pamatus atei
čiai. Ar mūsų studentija užtek
tinai aktyvi lietuviškųjų reikalų 
fronte? Ar ji pareiškė savisto- 
toviai ir drąsiai savo nuomonę? 
Ji progomis pareiškia, kad ji 
neis skaldymosi keliais ir iš
vengs smulkėjimo ambicijų ir 
painiavų kryžkelėse. Ar ateis 
laikas pasakyti — raskite paga
liau kompromisą arba eikite 
vieni?... B. V.

Pseudonimai ir kritikai
Spaudoje dažnai užtinkama 

priekaištų, jei kas pasirašo ne
pilna arba naudoja fiktyvią pa
vardę. Girdi, tas asmuo nedrįsta 
pasirodyti viešumoje, bijąs mi
nios reakcijos, netikras savo tei
gimuose ir t.t.

Pasirašymas vienokiu ar ki
tokiu būdu yra smeniškas auto
riaus reikalas ir todėl vien dėl 
to kritikai turėtų toleruoti. Ta
čiau šis klausimas turi daug gi
lesnę prasmę negu įsikarščiavę 
kritikai dažnai galvoja. Parašas, 
kaip jau pas mus dažniausiai 
priimta, yra lyg ir puse štraips- 
rfib. Tas klaidingas vertinimas

šia skaitytojas pažvelgia į ant
raštę ir į pavardę, tik tada, jei 
randa reikalą, gilinasi į turinį. 
Jr atrodo kartais, kad svarbiau 
kas rašo, negu apie ką rašo ;' 
kaip rašo.Pavardės pažini — įprantama, yra susiies - ' minimi ir < jo visomis '-bėmis. Čia ir; prasidf*-4^ skaitytojo trage-
d’i? T’~ u'jau pradeda skirsty
ti p \uguS ir priešus, pažįsta- 
m”'; ir svetimus, plačiosios vi
suomenės dažniausiai nesąmo
ningai priimtus “autoritetus” ir 
šiaip žmogelius. Neišvengiamai 
susikuriama nuotaika — kritiš
kumo ar palankumo, kuri au
tomatiškai paveikia skaitytojo 
nuomonę dar neįsigilinus į turi
nį. Tokiu būdu, jei draugai ir 
“mūsų žmonės” nors ir nesąmo
nes rašytų, skaitytojas, net bū
damas karštakošis kritikas, daž
niausiai numylės, o kada susidu
ria su pseudoriimu, skaitytojas 
seka su dideniu atydumu, gi
lindamasis į turinį be iš anks
to sudarytų nuotaikų. Žinoma, 
ne vienas kritikas, išvydęs ne
manytą' pseudonimą, jei rašoma 
ne pagal jo nekintamą ir ne
klaidingą liniją, šoka į kovą su 
visais , savo ginkleliais. Na, ret
karčiais kliūna ir “mūsų žmo
nėms”, ir net draugams. Natū
ralu; jei. po to kritikas šaukia 
prieš visus pseudonimininkus.

Gal būt pseudonimai apvaly
tų mūsų įsisiūbavusią spaudą 
nuo menkysčių garbinimo, “di
delių” autoritetų sukūrimo?! 
Juk kartais juokinga, kai eilinių 
gabumų pilietis iškeliamas per 
laikraščius kuone iki moksli
ninko, genijaus. Žiūrėk parašo 
vienas laikraštis, tuoj pakarto
ja antras, jau pridedama foto 
nuotrauka. Tai kartojama nuo
latos, supažindinama visuome
nė su jo žygdarbiais įkyriai ir 
įžūliai. Štai ir turime tautos

didvyrį, fenomeną! Tikrumoje, jis turi nemažai draugų ir yra fanatiškas savo partijos ar or- ganizaijos narys, kas šiuo atveju ir svarbiausia. (Tai amerikiečių prekybininkų metodai vartojami prekių reklamai). Jei asmuo tikrai sugeba ir yra savo srities specialistas, jo darbai už jį kalba, o ne reklama.Tikras žurnalistas, rašytojas ar kitokios srities plunksnos darbininkas visiškai nesirūpina savęs išrėkiamavimu. Jam svarbiau pateikti pačią idėją, pats rašinio turinys. Yra asmenų (net ir lietuvių), kųri° ”?t ne- 
npri.dųoUspąudžj n jį. Pabaigė ir įdė'o ~ cių. Kodėl? — Kiekvm— turi savo priežastis! T •'‘" '•‘•Ūlos istorijoje yra ir-’ -,et?.s panašių pavyzdžių.'.^skyrimui vieno autoriaus nuo kito, pseudonimas pilnai pakankamas. Skaitytojas susikuria savo vaizduotėje paduotųjų minčių ir idėjų pagalba autorių. Jis nežino jo profesijos, jo religinių įsitikinimų, jo asmeniško gyvenimo, bet puikiai pažįsta iš stiliaus, iš sukurtojo vaizduojamojo pasaulio arba puoselėjamų minčių.Kiek liečia žurnalistiką kartais neišvengiamai reikalinga tikra pavardė ar bent žinotina redaktoriui, nes bėgančiais dienos klausimais bediskutuojant ar perteikiant faktus susiduriama su asmeniškumais. Ten liečiami asmenys, o ypač iš tiškojo taško, pseudonimas nusikaltimas žurnalistinei kai.Be to, yra dažnai asmeniškų sumetimų, kada autorius vengia savo pavardės. Pav. mūsų atveju, daug kas turi gimines anapus geležinės uždangos. Pirmaisiais emigracijos metais daug kas vengė tikrosios pavardės vien tik dėl jų gerovės. Pasitaiko taip pat, nors šiais laikais retenybė, kad kuklumas priverčia autorių naudoti pseudonimą. Bendrai, pseudonimas yra kiekvieno individdualus ir privatus reikalas, tad ir nekritikuotinas.

kur kri- yra eti

Metę žvilgsnį į ateitininkų 
principus, matome, kad juos ga
lima suskirstyti į dvi grupes. 
Pirmoji grupė — tai tie princi
pai, ant kurių remiasi visa 
žmogaus egzistencija, o antroji 
— nurodo, kaip ta egzistuojanti 
asmenybė turi plėtotis praktiš
kame gyvenime.

Šiame straipsnelyje sustosiu 
tik prie pirmosios grupės.Kaip joks augalas negali gyvuoti be šilumos ir maisto —- medžiagos, taip žmogus negali egzistuoti be religijos ir tautos. Religija žmogui yra tas pats, kaip augalui šiluma, padedanti palaikyti gyvybę. Kaip prie absoliutaus nulio negali būti jokios gyvybės, taip be Dievo meilės ir noro mes negalime,egzistuoti būtimi. Būdami tobulesne būtimi žemėje, tai yra žmogumi, mes turime savo žmogiškąją egzisteniją per ką nors išreikšti. O tą galima padaryti tik per tautą. Taigi, tauta yra tartum dirva, kurioje mes reiškiamės kaip žmonės. Kaip be medžiagos neįmanomas augalas, taip be tautos neįmanomas žmogus. Teigimas, kad žmogus gali būti be tautos, reiškia tą patį, kad žmogus gali būti be kalbos, nes kalba yra tautos nuosavybė. Naudodami savo mintims reikšti vieną ar kitą kalbą, mes savaime priklausome vienai ar kitai tautai.Iš augščiau pasakytų žodžių galima padaryti išvadą, kad be Dievo ir tautos žmogus negali egzistuoti kaip žmogus.Taigi, pirmieji du ateitininkų prinipai — katalikiškumas ir tautiškumas yra mums privalomi kaip prigimties nuostatai. Nesilaikydami šių nuostatų mes prieštaraujame pačiai savo prigimčiai. Kitaip sakant, paneigdami Dievą ir Tautą, mes paneigiame patys save ir savo žmogiškąją prigimtį.Bet kyla klausimas, kuris iš šių principų yra svarbesnis. Juodu abu yra, kaip matėme, labai svarbūs. Tačiau turime nepamiršti, kad katalikų yra keturi šimtai milijonų su vir- šum, kai tuo tarpu lietuvių tik trys milijonai. Šitos skaitlinės mus įpareigoja šiandie atkreipti dėmesį ypatingai i tautiškumą. Aišku, žinoma,- mes negalime užmiršti savo religijos, nes tik su Dievo pagalba galime sėkmingai siekti savo principų.Kad yra lietuvių tauta, tai ne mūsų nuopelnas, bet Dievo noras, kad Lietuva būtų, o mes būdami jos vaikai turime atiduoti jai visas jėgas. Šv. Raštas pasakoja^ kad šv. Petrui .kalbant miniai, kiekvienas suprato savo kalba. Iš čia išplaukia, kad Dievo noras yra, jog kiekviena tauta turi išlaikyti savo kalbą, palaikyti savo egzistenciją.Tad mūsų ateitininkų dabarties pats pagrindinis rūpestis, kad lietuviai neišsižadėtų savo tautos, kad kovotų už tai, už ką jų tėvai per amžius kovojo. Bet ne vienas pasakys, kad būti lietuvių yra ne taip lengva. Visa aplinka yra angliška, kaip aš išsilaikysiu lietuviu, suabejoja ne vienas. Taip, yra sunkumų. Bet turime neužmiršti, jog ir mūsų tėvai turėjo nelengvesnes aplinkybes. O, be to, yra lengviau juk nesiprausti, nekirpti plaukų, o vis dėlto mes ir prausiamos ir

plaukus kerpame. O kai tauty
bės klausimas kyla, tai jau 
mums sunku. '

Žymusis mūsų filosofas S. 
Šalkauskis yra pasakęs apie is
torinį lietuvių tautos likimą šį 
skaudų sakinį: ‘“Tai tauta, kuri 
niekad nėra buvus tuo, kuo ji 
galėjo būti” (“Lietuvių tauta ir 
jos ugdymas”). Tuo autorius 
norėjo pažymėti, kad mūsų tau
tai nebuvo lemta istorijos eigoje 
išskleisti viso savo kūrybinio 
genijaus, realizuoti visų joje 
slypinčių galimybių. Tauta, jo 
nuomone, būtų galėjusi pasi-i 
reikšti žymiai didesniais kultū
riniais bei politiniais žygiais, jei 
ji būtų turėjusi bent kiek pa
lankesnes istorines aplinkybes.Taip pat S. Šalkauskis priduria, jei lietuvių tauta norėtų kuo nors atžymėti savo laisvės kovas, ji pirmiausia turėtų pastatyti paminklą knygnešiui, — vienoje rankoje laikančiam žiburį, kitoje — raštų naštą, sako Šalkauskis. “Knygnešys mums reikštų tą patį, ką kitoms tautoms reiškia triumfo arkos ar laisvės statulos”. Ne rožėm kloti ir ne saule nušviesti buvo tie takai, kuriais tauta atėjo į nepriklausomą gyvenimą.Tuos vargingus lietuvių takus aprašo austrų poetas P. Suchen- wirt, Algirdo mirties metais (1377) dalyvavęs žygyje į Lietuvą. Jis. aprašo vienas lietuvių vestuves, kurias užpuolė kryžiuočiai:“Svečiai atėjo neprašyti,Su pagonimis buvo pradėtas toks šokis,Kad jų lavonų liko šešiasdešimts.Visas kaimas tuoj ugnimi paraudo —Liepsnos augštai šoko į orą...Aš nebūčiau norėjęs būti jaunuoju./.”Šiandien tas pats yra mūsų pavergtoje tėvynėje. Žudomi jos geriausi vaikai, uždrausta viskas, kas yra lietuviška, kas prigimta patiems žmonėms, o peršama, tiesiog prievarta brukama komunistiška - rusiška mintis bei papročiai.Panašiai yra ir su čia esančiais lietuviais. Tiesa, čia nėra prievartos, .bet patys išsižada savo tautos, pradėdami vadintis kanadiečiais. J0ūsų pagrindinis klausimas yra kaip išlikti lietuviais? Atrodo kaikam visai lengva, bet ištikrųjų taip nėra. Norėdami nagrinėti lietuvybės išlaikymo klausimą, pirmiausia turime pažvelgti į šio krašto gyvenimo sąlygas. Užtenka tik pažvelgti į populiariuosius laikraščius, turinčius milijonus skaitytojų, Į kiekvienoje gatvėje rodomus kino paveikslus, į radio ir televizijos* programas, į pasilinksminimo vietas ir margaspalvę gatvės minią, kad susi-1

tokį augštą gyvenimo standartą.
Bet ir yra tragedija, kad -pir

miausia mus pasiekia ta mies
čioniška Amerikos kultūra, ir 
kiekvieną dieną kaip lašas po 
lašo krenta į mūsų jausmus, 
protą ir valią džazo muzikos 
garsai, kino ir laikraščių “kau
bojai” ir “komikai” ir kitos dar 
menkesnės vertės scenos ir vaiz
dai. Ir mes patys nejučiomis 
pradedame visu tuo gyventi ir 
net būti patenkinti. O ana di
džioji kultūra taip ir lieka kaž
kur toli nuo mūsų. Tad ir mums 
iškyla didelis pavojus tapti mi- 
niažmogiu ir paprastu miesčio
niu.

Kaip anksčiau minėjau šiose 
gyvenimo sąlygose išsaugoti sa
vo tautinį individualumą yra 
sunku, bet vis dėlto yra galimai 
Svarbiausias pagrindas išeiti į 
kovą dėl savo tautos atžalų gy
vybės išsaugojimo. Jeigu di
džiosios tautos yra susirūpinu
sios savo išeivių tautiškumo iš
laikymu, tai mums, mažai ir 
priešų žudomai bei blaškomai 
tautai, negalima prarasti nei 
vieno tautiečio, atiduodant įsi
siūbavusiai anglosaksų jūrai.Tautinė žymė yra gimtoji kalba. Labai teisingai Vydūnas yra pasakęs, kad tautai kalba yra tas pats, kas atskiram žmogui žadas. Žmogus nustojęs žado (galėjimo kalbėti žodine kalba) labai menkai tegali išreikšti savo vidaus pasaulį. Taip ir žmogus, praradęs savo tėvų kalbą, labai daug nustoja. Kalba yra ne vien tik komunikacinė priemonė. Tautiškumo išlaikymui labai daug padeda mokykla, bet šiandien jos mes neturime. Tiesa, mes turime šeštadienines mokyklas, bet jų yra per maža, ypač kai tėvai ir patys mokiniai mažai į ją kreipia dėmesio.. Kaip žinome, ateitininkai išaugę iš savo tautos ir visa savo esme yra su jos gyvenimu sutapę. Šį ryšį gražiai yra nurodęs J. Grinius savo paskaitoje at- kams 1947 m. plaukiant Reinu, Vokietijoje: “Kiekvienu metu at-kų veiklai linkmę nustatydavo bendrasis tautos reikalas. Visada mūsų tautiniai uždaviniai sutapo su bendraisiais tautos reikalais... Klausdami save, ką kuriuo metų turime veikti, visada žįūrėdavomę, ko tuo metu iš šaVb. sūrių’ rėikalavo tėvynė. Lietuvos balsas visada buvo tasai kelrodis, į kurį mes kreipėmės ir . kuriuo mes vadovavomės ..Todėl at-kus matome savo tautai tarnaujant nuo pat jų gyvatos pradžios ligi šių dienų. Reikėjo skelbti ir brandinti Lietuvos laisvės mintį — jie tai darė; reikėjo kelti lietuviškąją dvasią—jie ją kėlė; reikėjo tautai teisingesnių gyvenimo pagrindų — jie rūpinosi padėti;

Inž.PETRĄ STAUSKĄ ir GRA
ŽINĄ KAZLAUSKAITĘ, sukū
rusius šeimos židinį sveikina ir 
linki laimės bei sėkmės tolimes
niame gyvenime

“Studentiškuoju Keliu” 
redakcija.

— Rugsėjo 28 d. įvykusiame 
Toronto KLSS skyriaus susirin
kime išrinkta nauja valdyba: 
Kazimieras Manglicas — pirm., 
Birutė Petrulytė — sekr., Ro
mas .Vaštokas — ižd., Angelė 
Kuolaitė ir Vytautas Mickevi
čius — parengimų vadovai.

— Montrėalio KLSS skyrius 
taip pat išsirinko naują valdy
bą: Zigmantas Lapinas — pirm., 
Nijolė Kličiūtė —sekr., ir Jonas 
Ramanauskas — ižd.— Toronto studentai ateitininkai išsirinko valdybą: Algimantas Ankudavičius — pirm., Judita Matulionytė ir Romas Vaštokas nariai.— Spalio 21 d. įvyko Toronto studentų ateitininkų draugovės susirinkimas kol. J. Matuliony- tės namuose. A. Ankudavičius skaitė paskaitą “Mūsų pareigos”, po to sekė diskusijos ir arbatėlė.— Alfredas Vaičiulis išrinktas Toronto Un-to III-čių metų odontologijos fakult. klasės seniūnu ir taip Odontologijos studentų sąjungos sekretorium.— Algirdas Sniečkus šiais metais pradėjo inžinerijos studijas Edmontono Un-te, Albertoj.— Montrealyje keletas lietuvių įsigijo augštesnius mokslinius laipsnius: gyd. J. Senikas — daktaratą; Jūratė Ciplijaus- kaitė — daktūratą (biologijos); Birutė Ciplijauskaitė — magistrą (ispanų, rusų ir italų kalbų); Ilona Gražytė — magistrą anglų literatūros.— Spalio 13 d. pasirodė pirmasis University Post dvisavaitinio laikraščio numeris apjun-

giąs visus 50.000 studentų stu* 
dejuojančių įvairiuose Kanados 
universitetuose ir kolegijose; 
Gera proga lietuviams studen
tams garsinti Lietuvą studentų 
tarpe.

— University Post žiniomis 
Kanados universitetuose studi
juoja tiktai 20% moterų ir 80.% 
vyru.

— Sąryšyje su dabartiniais 
įvykiais Toronto un-to dienraš
tis “Varsity” išspausdino II-rų 
metų inžinerijos studento Ę. 
Petrušaičio straipsnį, kuriame 
kolega 'Egidijus pasmerkia kO; 
munizmą ir Anglijos bei-Pran
cūzijos jėgos pavartojimą SuezO 
kanalo problemas sprendžiant. 
Išvadoje teigia: “Kanalo nauda 
yra svarbus dalykas, bet, sulygi
nus su tūkstančiais žūstančių 
žmonių Vengrijoje, Lietuvoje, 
Latvijoje, Estijoje, Ukrainoje ir 
Sibire, yra tik smulkmena”.

— Toronto un-to studentai ak
tyviai stebi besivystančius įvy
kius. Spalio 30 d. įvyko studen
tų demonstracijos universiteto 
ribose skirtingo pobūdžio. MaL 
da ir padėtu vainiku buvo iš
reikšta užuojauta kovojantiems 
už laisvę Vengrijos studentams.

Toronto un-to St. Michael’s 
Kolegijos (katalikų) studentai 
protestavo prieš Anglijos ir 
Prancūzijos įsikišimą Artimuo
se Rytuose, kai tuo tarpu Trini
ty Kolegijos (anglikonų) stu? 
dentai pritarė Edeno žygiams.

Toronto u4o dienraštis “Var? 
sity” irgi išreiškė protestą prieš 
Anglijos ir Prancūzijos išsišoki
mą, ir užjaučia Vengriją. ...

— Algimantas Gleveckas iš 
Cleveland© yra išvykęs į Vokie^- 
tiją, kur Heidelbergo un-te stu- 
dijuoja mediciną. Šiuo metu 
Heidelbergo un-te yra apie 10 
lietuvių studentų, kurių daugu-; 
ma studijuoja mediciną.

darytum gana ryškų vaizdą, kuo ' rę*kėjo tautai didesnės kultūri-minta ir kuo domisi eilinis Amerikos miesto gyventojas. Iš šių išviršinių ir visiems į akis krintančių kasdieninio ir šventadieninio gyvenimo reiškinių daugumas mūsų pasidarome visuotinas ir labai gilias išvadas apie visą Amerikos kultūrą. Bet dažnai pamirštam pastebėti didžiųjų technikos laimėjimų, kuriais Amerika tikrai gali pasididžiuoti; mokėjimas organizuoti valstybę, ekonominį ir visuomeninį gyvenimą, mokėjimas sukurti

nės pažangos — jie metė mintį pasukti Lietuvos laikrodį šimtą metų į priekį; reikėjo tėvynę nuo priešų ginti — jie sudėjo ir kraujo aukas. Laisva, kultūringa ir laiminga Lietuva — štai tas tikslas, kuriam savo jėgas skyrė ateitininkija, įsijungus į
padarė mane 
pinigubčiu

LIETUVIS BATSIUVIS 
1050 DUNDAS ST. WEST 

/prie Crawford/ 
Taiso jv. avalynę naudodamas geriau
sią medžiagą, parbus garantuotas. 
Vyriški pusp. ir kulnys — $2.75. 
Seneliams ir kovų invalidams su sa

vo medžiaga, avalynė taisoma 
VELTUI. 

Batų taisymo dirbtuvė 
"JULIUS BATAS"

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
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 vai. vakare. Ketvirtadieniais tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet.
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St W. 

Toronto, Ont Telefonas LE. 2-8723.

įvairių sričių lietuvišką darbą. Kaip matėme iš anksčiau nagrinėtų minčių, šiandien tautiniai uždaviniai dar padidėjo. Iš vienos pusės raudonasis okupantas graso pačiai tautos gyvybei, iš kitos pusės didelių aukų pareikalauja per lietuvių kolonijas besireiškianti nutautėjimo banga. Ten tėvynėje prievartinis, čia savanoriškas genocidas. Tačiau abu juodų^ lygiai ^skaudūs, nes retina musų eiles ir silpnina mūsų jėgas. Ties tauta yra pakibusi žūties grėsmė. Bet ir šiuo metu, kaip kitados, turime išgirsti nemirtingą tautos balsą: “Lietuviais esame mes gimę, lietuviais turime ir būt”.Nuo šio uždavinio vykdymo nėra atleistas nei vienas' studentas ateitininkas. Priešingai, mūsų pareiga aktyviai į šį didį ir atsakingą tautos darbą jungtis ir energingai jam vadovauti, šalinant iš kelio sąmoningai ar nesąmoningai atsirandančias kliūtis. Ateitininkų pareiga apaš talauti idėjai, siekiančiai, jog lietuviai savo tėvų išlaikytą tautos gyvybę perduotų ir ateities kartoms, kad amžinai gyventume. Bet kuris pasyvumas, nerangumas ar neapsisprendimas būtų nieku nepateisinamas juo labiau apgailėtinas, jei pats gyvenimas studentus ateitininkus paliktų užpakalyje. Netel- kimas jėgų tautos nykimo procesui sulaikyti būtų ir nusikaltimas, už kurį reikėtų atsakyti, kaip sako prel. M. Krupavičius, ne tik prieš tautą, bet ir prieš patį Dievą. Todėl šiandien yra pats laikas atrasti bendrą kalbą ir bendrą norą visų lietuvių širdyse, pamiršti nesantaikas. ir ideologinį trynimąsi, nes mūsų visų tikslas — trispalvė Gedimino kalne.
Algimantas Ankudavičius.

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. > (netoli Dundas)
Telefonas LE. 3-2904 .
Šav.D- KAUNAITfr * 4

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.Visi elektros darbai atliekami greitai ir prieinamomis r kainomis. ' .

• V. JUŠKEVIČIUS, < ; 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE C 
Telef. LE. 5-7714 " ;

Toronto •’

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto ; 

prie Gladstone

UPHOLSTERING 4
Jums nebūtinai pirkti minkš-i 
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.

t

Jau išėjo iš spaudos Vinco Krėvės 
raštų pirmoji knyga.

Jg sudaro skaitytojų mėgiamieji dalykai: Šiaudinėj Pastogėj, Žentas 
ir Raganių*. Knyga turi 400 pusi., įrišta kiėtois kolenkoro viršeliais. 
Kaina $5.50.

Gaunama:
Lietuvių Enciklopedijos Leidykloje 

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

Viso* roštų rinkinys, 6-7 tomai, už $25.00 tom, kas juos užsisakys 
dabar ir atsiųs $5.00 rankpinigių. Jie {skaitomi už paskutinį tomų, o 
už pirmas penkios knygos reikės mokėti tik po $4.00.
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvotas, su visomis upėmis, ežerais, kalnais, 
miestais ir miesteliais — puiki priemonė tėvynės pažinimo mokslui. 
Sieninis, Suvyniojamas $4.50. Sulankstomas, knygelės formos $3.50.

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

Lietuvių Enciklopedijos Administracija.

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

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORQNTE. '

LATVIŲ GĖLIŲ KRAUTUVĖ 
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) 
Telefonas LE. 3-3884.

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokžtės nuotakom* bei įvairiom* kitam* progom* — 

europietiikame Ir kanadŪkame stiliuje.
* įvairiausiu ružię skinta* gėlės bei vazonai tu gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių Hdirbinię dovanom*.

Kalbame taip pat vokiškai ir rusiškai.

įL O T u S*
ib« ■inrrri— mm

pirmę kartę 
mano gyvenime

The Bank of
Nova Scotia asmeninis 
Taupymo Planas 
(Personal Security Plan) 
išlaikys jūsų santaupas 
kol pasieksite savo 
tikslą.

PSP veikia magiškai —— ypač jei 
jums sunku prisiversti taupyti ... 
garantuoja, kad jūsų nurodytas as
muo gaus p'tlng numatytą sutau
pyti sumą, jeigu jūs prieš tai nu- 
mirsite. Tolimesnių informacijų ir 
veltui PSP knygelės reikalaukite 
jums artimiausiame Bank of Nova 
Scotia skyriuje

* Jūsų partneris, fFWI 
padedąs

Kanados atrgime.

The BANK of NOVA SCOTIA
1 ....—

Jūsų naujojo krašto balsas

DIENRAŠTYJE

THE GLOBE AND MAIL

Kaip didžiuosiuose Europos laikraščiuose, jo puslapiuose 
spausdinamos tik svarbesnės kraite 'ar pasaulyje įvyku
sios žinios, bet ne paprastos sensacijos.

Jau daugiau kaip šimtmetis naujieji ateiviai iš šio dien
raščio puslapių mokosi pažinti savo pasirinktų kraštų 
žmonių mintis ir geriau supranta jų charakterį. x

Jų palikuonys ir dabar džiaugiasi tebeskoitydami šį 
laikraštį, kuris išaugo kortu su Kanada.

KANADOS TAUTINIS LAIKRAŠTIS



Aušros žibios

A. MORKIS
Boards*

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
priklousqs Toronto Real Estate Board & National Amoc. of Real Estate

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

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

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

ė

f

t

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi- 
čius perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas 
jįnuĮ'ir biznii^su .įvairiais įmokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite agentams: •
V. MORKIS, tel. Lfi. 4-8459. P. BUDREIKA, tek LE. 4-8459

■ F. JONYNAS, tel. EM. 4-9641, arba LE. 4-8459.
i

.VAISTAI LIETUVON!
IŠGELBeKITE'GYKYBES,- pasiųskite savo

t; 4 w VAISTŲ^^^^^
•.HašyKue- lelefenuokiu- ąra.tvykite pas mūs.

. Visos informacijos* veltui.

nĄLInlArl u dependable drug stoke
• 1147Duildąs^t.Osęuigton kampas (prieš Lietuvių Namus)

K

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 

. z±er. ai. Krosnys “Gurney“ — gazo ar elektros. Šaldytuvai' — 
gazu ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.

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

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

krepšinio lygos rungtynės, 
mosios rungtynės įvyks šį sek
madienį 1 vai. p.p. Prisikėlimo 
salėje: Trotters - Aušra; Tridens 
- latvių Hawks.

Vyrų komanda, lapkričio 8 d., 
sužaidė draugiškas krepšinio 
rungtynes su Nomadais 69:76; ir 
lapkričio H d. su japonų Mus
tangs 67:72.

Praėjusį sekmadienį Hamilto
no kovietės sumušo mūsiškes 

117:14.
Šią savaitę numatomos drau

giškos krepšinio rungtynės vy
ru, jaunių ir mergaičių koman
doms.

Lapkričio 18 d. mūsiškiai jau
niai susitiks su Hamiltono jau
nių komanda.

Gruodžio 1 d. paskutiniai prieš 
adventiniai šokiai. Meninę dalį 
išpddys-fiol. Mr. Zentinš.

Gruodžio 31 d. Aušros Naujų 
Metų sutikimas. Registruotis 
pas J. Rukšį, R. Šimkų ir A 
Pundžiūtę.

Vyčio krepšininkės 
sėkmingai dalyvauja Toronto 
CYO krepšinio pirmenybėse se
nior grupėje. Paskutinės rung
tynės prieš St. Brigids Cougars 

■ laimėtos net 36:2. Žaidė: Urbo
naitė 10, Kasperavičiūtė, Balsy
tė 24, Žėkaitė O., Žėkaitė E. 2, 
Kriaučiūnaitė. Po šio laimėjimo 
yytietės, po dviejų laimėjimų, 
savo grupėje pirmauja.

Šalia -pirmenybių šiuo mo
mentu taip pat žaidžia ir lygos 
ruošiamam turnyre kaipo fina-

TĖVISKŽS ŽIBURIAI

sunkaus svorio boksininkas tris 
kartus Europos ii septynis kar-

listės. Pirmosios rungtynės bus das Šocikas, bei jis pernai pra- 
žaidžiamos šį pirmadienį Har-1 laimėjo nokautu kitam lietuviui

Mann & Martel

Restoranas “RŪTA”
994 DUNDAS ST. W., TORONTO, TEL. LE. 6-4393

Naujai atidarytas ir naujai Įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vak. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

i

ir Įvairius kitus
- SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

J. BERŽIOKAS
1212 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TELĘF. LE. 2-9547 
Čia pat galima užsisakyti laivams motorus bei įvairius medžioklinius šautuvus.

r Cleaners
i r . -. • v „ ...

ŠVARA - GYVENIMO PAGRINDAS! 11
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

Garantuotas saugojimas.
Mokama atsiimant.

Garantuojame.
Pasiimame ir pristatome.

Specialybė: cheminis valymas įvairių užuolaidų.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai netinkamai laikomi sugenda. 
Mūsų sandėliuose jūsų vasariniai rūbai bus rūpestingai saugomi. 
Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žino
mai firmai:

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

30 metų valymo patyrimas

bord Coll. 8 vai. prieš St Peters. 
Antrosios bus žaidžiamos prieš 
tą pačią komandą lapkričio 19 d.
8 vai. Bloor Coll. Laimėjus šį 
turnyrą tektų varžytis su kitų 
miestų laimėtojais dėl Ontario 
Church lygos meisterystės.

— pasaulinio jaunimo festivalio 1199 Bloor St W„ Toronto. Tel. LE. 4-8481

J. J. ELLI S
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. - Telefonas LE. 1-2471
Perkant ar parduodant betkokią 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 Toronto rajonuose.

WESTON RD. - ST. CLAIR, 
$1.000 įmokėti, 6 kambarių, mū
rinis namas, išilginis planas, mo-

* derni virtuvė, geras apšildymas.

DURIE - HIGH PARK,
| $1.300 įmokėti, 6 kambarių na

mas, išilginis planas, alyva Šildo-
* mas, dvigubas garažas.

•BLOOR - DUFFERIN,
* $1.800 įmokėti, 6 kambarių mū

rinis namas, išilginis plonas, kiet-
‘ medžio grindys, naujas alyvos šil-
* dymas, mod. virtuvė* dvigubas 

garažas.
JANE - BABY POINT rajone,
- $2.500 įmokėti, 6 kambarių mū-
* rinis namas, dviejų metų senumo, 
j kietmedžio grindys, alyva šildo-
* mas, dvi mod. virtuvės, 2 vonios, 
, puikus pirkinys.

FERN - RONCESVALLES AVĖ. , 
'$2.000 įmokėti, 6 kambarių, mū-

* rinis namas, kietmedžio grindys,
* alyva šildomas, mod. virtuvė, dvi

gubos garažas.

OSSINGTON - DAVENPORT raj.,
* $3.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis
1 nomos, 2 mod. virtuvės, alyva Šil

domos, vieta garažui.

ST. CLARENS AVE. - BLOOR,
- $3.600 įmokėti, 10 kambarių,
* mūrinis namas, išilginis plonos, 
; dvi virtuvės, kietmedžio grindys, 
< vieta garažui, turi būti parduotas.

NORTHCLIFFE BLV. - ST. CLAIR,
* $4.000 įmokėti, 8 komb. per du
* ougštus, atskiras mūrinis namas,
* mod. virtuvė, 2 vonios, vend. aly-

Didžiausia 
naujiena 

Real Estate!
Dėmesio visi norintieji pirkti namus!
Mes jums parduosime geresnį namą 

visai be įmokėįimo!
Jūsų senes namas priimamas kaipo 
į mokėjimas pagal nustatytą rinkos 
kainą.-Jokios rizikos nėra, nes:
1. Ekspertas nustato jūsų namo vertę, 
2; Jūs gaunate garantiją raštu, kad 

jums Ši kaino bus sumokėto,
3. Jūs savo namą galite parduoti 

laisvoj rinkoj už augščiousią kai
na arba priimti garantuotą vertę.

Susidomėję nauju -pknu ar norintieji 
pirkti ar parduoti savo namus, Jcreip- 
kitės asmeniškai į

B. SERGAUTIS 
Realtor

TEL. LE. 4-2426
817 BLOOR ST. W. - TORONTO

Hamiltono Kovas rungtyniauja
Praėjusį sekmaidenį Hamilto

no Kovas buvo pasikvietęs gau
sų būrį sportininkų iš Toronto, 
su kuriais varžėsi-stalo tenise ir 
krepšir.yje.

Stalo teniso rungtynėse ko- 
viečiai negailestingai supylė su
silpnintą Vyčio trejetuką net 
5:0. Už Kovą žaidė: Paltarokas, 
Grajauskas, Stanaitis; už Vytį: 
Nešukaitis, Atkočiūnas, Banelis

Vyrų krepšinyje hamiltonie- 
čiai turėjo pasiduoti daugiau 
prityrusiems Vyčio krepšinin
kams pralaimėdami rungtynes 
55:27. Teko džiaugtis matant 
Hamiltono sportininkų ir žiūro
vų padidėjusį susidomėjimą lie
tuviškuoju krepšiniu. Už Kovą 
žaidė: Stanaitis, Trumpickas, 
Petrušaitis 12, Apanavičius, 
Giedraitis 4, Narbutas, Dronsu- 
tavičius 4, Banaitis 1, Kvedaras, 
Liškauskas 4. Už Vytį: Duliūnas 
8, Ignatavičius 11, Žukas, Stri
maitis 3, Preikšaitis 15, Kulys 
16, Supronas 2.

Antroji pergalė Hamiltonui 
atiteko moterų krepšinyje. Ko- 
vietės labai artimoj ir atkaklioj 
kovoj nugalėjo Toronto Aušros 
krepšininkes 17:14. Už Kovą, žai
dė: Stanaitytė 2, Meškauskaitė, 
Gurgždytė 2, Petrušaitytė 5, Ba
kaity tė, Virbickaitė, Prunskytė 
8. Už Aušrą: Šapokaitė 6, Linky- 
tė, Eižinaitė, Pundžiūtė 8, Gata- 
veckaitė, Uogintaitė, Vadakojy- 
tė, Vitartaitė.

Kovietės turėtų didžiuotis at- 
nešusios Hamiltonui pirmąją 
pergalę krepšinyje. A. S.

Per Lielupėje (Latvijoje) vy
kusias motorinių valčių iš visos 
Sov. Sąjungos pirmenybes Kau
no “Metalo” fabriko cecho meis
teris S. Kuprevičius viename 
užplaukime laimėjo pirmąją 
vietą, pastatydamas naują visos. 
Sov. Sąjungos rekordą (ELTA).

Sov. Sąjungos rinktinėje, kuri 
dalyvaus Pasaulinėje Olimpia
doje Melbourne, yra šie lietu
viai Sov. Sąj. čempionai: ėjikas 
A. Mikėnas, .1,500 m. bėgikas J. 
Pipynė, trys krepšininkai, vie
na tinklininkė, du irkluotojai ir 
pussunkaus svorio boksininkas 
R. Murauskas. Būtų važiavęs ir

Sąj. čempionu šiais metais, bet 
dar neatgavo jėgų ir gydytojai 
neleidžia važiuoti. Buvo numa
tytas siųsti Juškėnasx bet atran
kinėse varžybose jis susižeidė, 
todėl irgi nevažiuos.

Freiburg, Br. — Vokietijos 
bažnytinė paieškojimų įstaiga 
per keletą pastarųjų mėnesių 
yra gavusi daugiau kaip 10.000 
vokiečių laiškų, iš Sibiro. Tuo 
būdu sužinota maždaug apie 
20.000 vokiečių esančių Sibire.

Padarykite savo 
namų laisvu nuo 

rūpesčių.
Ar jūsų šeima galėtų mokėti namo sko- 

j lą be paties pojomų? Mortgage draudi
mas nuima rūpestį Jums ir Jūsų šeimai. 
Jūs esate tikras, kad ir nelaimingu atve
ju Jūsų šeima gaus pilnai apmokėtą pa
stogę, tą pačią, kurią Jūs išsirinkote. 
Dėl i oi smulkesnių žinių skambinti:

ADAMONIS & BUDRIOMS
DISTRICT ESTATE BROKERS

Namai, žemė, ūkiai-pardavimui 
Paskolos namams ir visų rūšių draudimas

D. N. BALTRU KON IS, CR. 6-7634. F. YASUTIS, LA. 2-7879

A. MARKEVIČIUS, OR. 1-9816 J. SKUČAS, RA. 2-6152

Įstaiga 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501
P. ADAMONIS, PO. 6-7594 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

Z Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
$1.900 įmokėti, 7 kambariai per’ 2 

ougštus, dvi modernios virtuvės, 
neperęin. komb., olyvo šildomas, 
vieta garažui, 10 m. vieno skola 
balansui. Dyndas ir Gladstone raj.

$3.000 įmokėti, 8 komb., mūrinis, iš 
ilginio plono -narnos, dvi mod. vir* 
tuvės, modemus alyvos šildymas, 
balansui viena skola dešimčiai m. 
College ir Beatrice rajone.

$2.900 įmokėti, 8 kambarių mūrin., 
atskiros namas, dvi mod; virtuvės, 
alyvos šildymas, du garažai. High 
Park rajone.

$1.900 įmokėti, 6 komb. mūrinis na
rinis narnąs^ dvi virtuvės, gazu šil
domas, skubus pardavimas. Bloor 
ir Ddvęrcourt rajone.

$16.900,' atskiras mūrinis .. -namas,. .
kvadratinis plonas, 8 gražūs kam
bariai, vandeniu alyva šildomas, 
dvi modernios virtuvės^ du gara
žai. Randasi High Porte.

Skambinti
Ant MIČIŪNAS

Telef. LE. 4-8481

$13.700 pilna kaina, Bloor - Indian 
Rd., mūrinis 7 didelių kambarių 
per 2 ouflJtus, 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, Dundas - Ossington, 
6 gražūs kambariai, 2 virtuvės, 
garažas.

$16.800 pilna kaina, Roncesvalles • 
Westminster, mūrinis, atskiras, 11 
kambarių, 4 virtuvės, vandeniu 
ir alyva šildomas, garažas.

$13.900 pilna kaina, Parkdale rajo
ne, atskiras, mūrinis, 8 didelių 
kambarių ant dviejų ougštų, dvi 
virtuvės, alyva šildomos, įvažiavi
mas į kiemą.

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!

- - . . . *■ - ■ , . . . ---------------^™jsgaaa
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ŠILDYMO KONTRAKTORWS
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.

va šildomas, garažas, viena skola 
likučiui.

HUMBERSIDE AVE. - ANNETTE, 
$4.500 įmokėti, 8 kambarių, at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 3 mod. virtuvės, mod. vo
nia, vandens alyvos šildymas, ga
ražas, geras pirkinys.

QUEBEC AVE. - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 7 kambarių, at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, mod. virtuvė, mod. vonia, 
alyva šildomos, garažas.

CONSTANCE • RONCESVALLE raj., 
$6.000 įmokėti, 13 kambarių, at
skiras mūrinis namas, 3 mod. vir
tuvės, 2 vonios, vandeniu alyva 
šildomas, dvigubas garažas, $66 
nuomos savaitei.

CLENDENAN - BLOOR, 
$7.000 įmokėti, 8 kambarių per 
du ougštus, atskiras mūrinis na
mas, kvadratinis planas ,mod. vir
tuvė, mod. vonia, vandens alyvos 
šildymas, garažas.

RUNNYMEDE - BLOOR, 
$17.800 pilna kaina, 6 kambarių 
atskiros mūrinis namas, mod. vir
tuvė, kvadratinis planas, vande
niu alyva šildomos, gražus, dide
lis kiemas, vieta garažui, gerbs iš- 
simokėjimo sąlygos, turi būti par
duotas.

P. KERBERIS

RIDOUT
REAL ESTATE LTD.

2446 BLOOR ST. W. — Telefonas RO. 6-3401
I Perkant ar parduodant skambinkite į šią didžiausią' nuosavybių 

firmą Kanadoje. Morgičiai ir paskolos sudaromos žemu procen
tu. Turime didžiausią pasirinkimą Įvairiausių nuosavybių.

I ST. JOHN'S PL. - DUNDAS,
$2.500 įmokėti, 6 kamb. per 2 
ougštus, visai atskiras mūrinis na
mas, alyvos šildymas, moderni vir-I tuvė, garažas.

J GLADSTONE AVE. - DUFFERIN,I $1.900 įmokėti, 6 gražių kamba
riu, gero mūro namas, olylvos šil
dymas, 2 geros virtuvės, kietme
džio grindys, gražus kiemas, ga
ražas.

I WINDERMERE - BLOOR,
$3.000 įmokėti, 8 didelių kom-I barių, visai dtskiras mūro namas, 
alyvos šildymas^ modernios virtu
vės, gražus kiemas, garažas su 
pločiu įvažiavimu iš gatvės.

I SOUTH KINGSWAY - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, 7 lobai didelių 
k., square plano, rypuotų plytų,I "steel beam construction**, labaiI gražus pastatas; vandeniu olyvo 

i šildomas, moderni virtuvė, labai 
j grožiai dekoruotas, didelis kiemas, 
! priv. įvažiavimas, garažas.

I QU EBECAVE. - HIGH PARK,
I $5.000 įmokėti, 7 didelių kamb., 
j square plano, rypuotų plytų, di

delis namas, "air condition** šil
dymas, mod. virtuvė, labai švarus,

II didelis gražus kiemas, kibai pla
tus įvažiavimas, mūrinis garažas.

QUEBEC AVE. - BLOOR,
$4.000 įmokėti, atskiros, 8 komb., 
saulės kamb., kvadratinio plano 
namas, alyvos šildymas, 2 modem, 
virtuvės, Šoninis privatus įvažiavi
mas, užimti galima tuojau, leng
vos mokėjimo sąlygos.

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

BLOOR - ROYAL YORK RD., 
$17.900 prašoma kaina, atskiras 
namas, 7 k. per 2 ougštus, mo
derni virtuvė, naujas alyvos air- 
condition šildymas, privatus įvož. 
ir garažas, geros išsimokėjimo są
lygos, savininkas pirko bungalow, 
nori greitai parduoti.

ROYAL YORK RD., x
$12.000 įmokėti, visai naujas mo
demiškas ketųrįų butų namas, po 
du miegamuosius, "air condition** 
alyvos šildymas, išnuomotas pagal 
"Lease". Vienas butas savininkui 
galimo užimti tuojau. Rūsy gali
mo įrengti dar du butai, vanduo 
ir šildymas pravestas. Prašomo 
kaina $42.000.

J. G, SKAfSTYŠ

75 Homewood Ave., Homilton, Ontorio.
Office: JA. 2-1194. Namų: JA. 9-0163.

- : • 7313^55/

APRŪPINKITE

<

Didžiausia siuntinių firma Amerikos kontinente

savo šeimas prieš žiemą!
Tenai gimtajam krašte dažniausiai nėra centrinio šildymo, nei šildomų 

automobilių, todėl reikia šeimas aprūpinti šiltais drabužiais, autuvu, 
vaistais ir tt.

Artėja Kalėdos!
Ar nepamirštate pasiųsti Įprastų dovanų savo artimiesiems, kuriems 

reikia nė 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

siutiniai i Lietuva,
1. Sumokėję $5 galite užsakyti atitinkamo tūrio siuntinius jš 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. '. ' •

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

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

4. GATAVŲ SPECIALIŲ SIUNTINIŲ gausus pasirinkimas pigiomis 
kainomis. Štai pavyzdžiai (kaina kartu su prekėmis, muitu, licencija ir 
persiuntimu. Nei siuntėjas, nei gavėjas nieko neprivalo 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. x

džiagos,
2 kaklaraiščiai,
500 tablečių aspirino.

.Kaina $96.50.
5. Siunčiame visokiausius vaistus 

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

LABAI SUTRUMPINTAS SIUNTINIŲ GAVIMO LAIKAS. -

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.

P. Mališauskas
Binto RO. 6-3401 

Boto LE. 3-7425

J. Karalius
Bfento RO. 6-3401 

Bwto LE. 2-8146

RIDOUT REAL ESTATE LTD.
-------- ---- . r‘ ■

SIUNTINYS NR. 23 
20 svarų cukraus 

Kaina $19.50 
(esant svarbiam reikalui ir kitus

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

SKYRIAI: HAMILTON, ONT„ 652A BARTON ST„ Tel. LI. 5-0264. ST. CATHARINES, 
ONT. 198 King St, TeL MU. 2-6796. WINNIPEG, Man., 677 Main St, Telefonas. 927695.

Amerikoje.
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Telefonas LE. 4-6851

Kai susifgšite; ar susižeisite

Gydytojas

NEGRUPINIS DRAUDIMAS
Valau fotelius ir

Reikalaukite informacijų VELTU ( apie Mutual

dian

Invitation

OKULISTĖS

Raštinė: LE. 4-4451

MUTUAL of OMAHA

Toronte kreipkitės į:

I LIETUVA

nelaimingų atsitikimų ‘draudimas,Ontario

TelefonasPavardė

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvalles Avė. 
TELEFONAS LE. 4-4778

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

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

Priima ligonius 
iš anksto susitarus.

• Mėnesinis mokestis" išėjus iš ligoninės
.4?

• Už ligoninę, operacijas,

“Mūsų kompanijaį Mutual of4 Omaha, jums SUMO
KĖS GRYNAIS,: kol-jūs ar jūsų šeimos nariai bus 
ligoninėje ligos ar susižeidimo ^tvęju”.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

glenReitzel
Specialus reprezentantas

DAŽAI IR SIENOMS 
.POPIERIS!

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

891 DUNDAS ST. W.
* ' Toronto, Ont

. TeL EM. 4-2715

GEORGE BEN, BJL 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R-0

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Dr. Paul REKAI
f Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Įvairius kilimus, . 
taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973

* P. KARALIŪNAS

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

Telef. LE. 6-9622

20 Bloor Street West, Toronto. Telefonas WA. 2-3175 
ARBA SIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Pritaiko akinius visiems akių defek- 
mm. ittlria akių nervus, kurie daž
nai sukelia ga’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbami*.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

Darbo valandos: kasdien 12-3 
. vai. pp. ir 6-9 vai vak.

Br. BUK0WSKA- 
BEJNAR, R.O.

WIKTORIA 
BUKOWSKA, R.O.

274 RONCESVALLES AVĖ.
(prie Geoffrey St.)
Telef. LE. 2-5493

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

Nauja lietuviška įstaiga
International 

Service Bureau
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius
A. LIPDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — 

WALTER C. DEAKON, 
B.A.Sc., R.P.E.

vietos Advokatas, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
jąlitė sutvarkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.
— Tatef. LE. 6-5613 —

Lietuvio advokato 
Įstaiga

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

TORONTO

WA. 3-2003

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

Dr. Aleksas Vąladka 
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 12 vai. iki 
2 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN 
8.A., M.D., L.M.C.C.

Gydytojas ir chirurgas 
Priėmimo volandos: 10-12 vol, 2 • 

4.30 vpl. R 7-9 yol. vpk. 
606 BATHURST 5TREET 

Toronto-
Telefonas LE. 3-4323

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT

MUTUAL BENEFIT HEALTH & ACCIDENT ASSOCIATION 
Centrinė įstaiga Kanadai: Toronto

išmoka virš $1.750,00 kas savaitę premijų

Patikrina akis Ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

MUTUAL OF OMAHA 
520 University Ave. 
Toronto,

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St W. Toronto 

kampas Euclid Ave.
Priima vakarais oagol susitarimų.

Telef. EM. 8-9822

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ ■I

1393 DUNDAS ST. WEST
Toronto

(tarp Gladstone ir Rusholme)

Savi pas savus!
Auto mašinų mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai .T -

Dufferin Garage
1423 DUFFERIN ST;, LE. 3-6149 
(įvažiavimas iš Geąry Avė.)

Sov. v. DUNDYS

SEGUIN
Advokatai — Notarai

35 HAYDEN ST., Toronto, 
(arti Bloor ir Yong gatvių)

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

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefonuokite ar atvykite 
asmeniškai j

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusto Avė, Toronto, Ont. 

Tol. EM. 8-9281
Informacijos kasdien nuo 6-9 vai. v. 
Atsakymams raštu pridėti $1. Mote
rims iki 35 m. omž., tarpininkavimas 

veltui.

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p.

. Kitu laiku pagal susitarimą.

Dr. M. Arštikaltytė
Akių ligų specialistė

345 BLOOR ST. W. /prie Huron/ 
Suite 12.

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

Toronto, Ont.

Sp G OLA B
Moterų ligos, vidaus ligos, chirurgija 

Rentgenas, Elektrokardiogrofija 
1852 BLOOR ST. W., TORONTO 

/Pacific sustojimas/ 
Tel. RO. 6-5773

Dųrho valandos: 2-4 ir 6.30-8 v. v.

Ir. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

k Telefonas, LE. 1-4250 
Priėmimo valandos: ’nuo 9-12 
ir 3-8 vah vak. šeštadieniais 
pagal susitarimą.

Liga. Nelaimingas atsitiki
Ligoninės. Gimdymas

' vir Valdybos Pirmininkas 
, Advokatas ir Notaras 

Jonas J.Justis,LL.B 
^uite Ž2, Tunstall Building, 

709 Dunsmuir Street, 
Canada** 

Telefonas: - Pacific 4511.

Dr. A. M. GERULAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

51 Luismore Cresc., Toronto 
/prie pat Danforth Ave./ 

Tel. GE. 9927
Priima: 2-7 vai., šeštadienniais 9-2.

Kanados. Lietuvių Bendruomenės
- ' Britų Kolumbijos

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

“Pasiųskite šį ku
poną aiv telefonuo 
kite tiesiogiai man. 
Jokių įsipareigoji
mų, per 20 minučių, 

galbūt, mes galėsime suteikti vi
sas < jūsų- pageidąuįajnas '. informa
cijas”/.. . '' , ’ ’

— Jeigu mane lydės dūdų or
kestras, tai paskui Kelly žygiuos 
du orkestrai?

— Taip. •
. Murphy pagalvojo ir atsakė?

— Gerai, . angele, paprašyk 
Dievulį, kad jiš man duotų vie
ną stiklinę akį. • ;

Santaika . ’ ,
Nuovados viršininkas rytą 

atėjęs į įstaigą klausia budinčio 
policininko: ” • .<

— O kur šiąnakt įvyko'muš
tynės? •/ i. „ , : ..j

— Taigi .vėl smuklėje “San
taika”,; ' ’ -r <

Paieškojimai
Genė Bačinskienė, duktė Si- 

mąnp. gimusi 19Į8,m. yra ieško
ma giminių iš Lietuvos per■ So^ 
vietų Šąj. Raudonojo Kryžiaus 
Sąjungą. 'Atsišaukti šiuo'adresu: 
The Canadian Reck-Cross Socie- 

! ‘ty, 95 Wellesley Sj^^'Torotitd, 
Ontario. ' -■>

Zenono Gasiūno, sūn. Augus
to, gim'. 1923" ar 1924 m. Lauk
sodžio km.1, Joniškio raj. ieško 
giminės iš Latvijos per Sovietų 
Sąj. Raudonojo Kryžiaus Sąjūn- 

įgąs. Turimomis žiniomis-jis 1941 
j ęr gyvenęs Kanadoj e. ^t$išąuk- 
ti šiuo adresi„__,,_ ‘ 
Red Cross St>?iėt^, 95 Wellesley 
Str. E., Toronto* Ont-j, . j

i / M. Bonetienės - Kau'naitėš, ki
lusios iš Stugučių km., Barzdų 

, valse., iešto brolis iiš ^Lietuvos. 
Žinantieji^apie ją ar ji.pati at- 
siliėprfi* jaitešomž ^adrėšti? Stanley 
Oleka, R.R. 2, Vanessa, Ont., Ca
nada. > ' -
; Antano Streigio ieško- ipptina 
ir brolis Klemensas Streigys Si
bire. Kreiptis: N. Kisielienė,'411 
Grey St., London, Ont
’j Šukytės 'Onos, gimusios 1920 
m. Ukmergės „apskr., Kurkle.- 
lių valse.-, -1947 m. gyvenusios 
Offenbach a /M., / ieško giminės 
Lietuvoje. Atsiliępti: B. Tamo- 
liūnienė, 19 Springfield Place, 
Bradford 1, England.

Broniaus Petravičiaus, Tere- 
siukės Petravičiūtės,'vaikų To
mo, ir Bronės Geležiūnienės * 
Aleknavičiūtės ieško 'A. Petra- 
vičienė iš Lietuvos.

Justo Kriaučiūno ir Alenos 
Kriaučiūnanės, kil. iš Marijam
polės, ieško brolis Bronius iš 
Lietuvos.

Juozo Anusausko, kil. iš Ky
bartų m., ieško sesuo Stiklienė 
iš Lietuvos.

Ieškomieji ar apie juos žinan
tieji rašykit eadresu: B. Simo
naitis, 113 Charlotte St., Port 
Colbome, Ont., Canada.

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

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

AR
?300 per mėnesį grynais, tiesiog jums, pa^al. jūsų, pasjrįnkt^ planą, nesvar
bu ar j ūsą gulėsite ligoninėje, ar ne įvfokOuta ūe vienfe 'digną ar net PER 
VISĄ GYVENIMĄ. ’ f _.. Ą .1 L 1 T. S- '^1.
UŽ 500 DIENŲ LIGONINĖJE — mokama nuo $3 iki $15 per dieną, grynais, 

? , tiesiog foms, pagal j ūsų pasirinktą planą, jei jūs ar* jūsų šfeimos. narys
į guldomas ligoninėn ligos ar nelaimingo atsitikime Atveju.'MOK AM A IKI 

~ 500 DIENŲ; j e*i reikalinga, už kiekvieną'di^h'~ar neiaiminga ^atsitikima.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros —• Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

•uropietiJkus ir vietinius radijo oporo- 
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos or tiesipginSs srovės 

matarus.
•e to. opimu .namus pilnom Instalia
vimui ar pakeitimui sravte, duoda 

technifkus patarimus.
Skambinti tsM. IC M W

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

K Visi čekiai siun- 
čiami ligos ar ne- 

giįk laimingo atsitiki- 
EvE ūHm mo atveju iš re- 

3B8M gionalinės Mutu- 
ėatudian Head Office al of Omaha įs- 

taigos tiesiog 
jums. Jei jūs kelsitės ar nuolatos 
keliaujate, mokestis mokamas iš jū
sų localinės provincijos ar valsty
bės įstaigos. • . ,

Odos ir veneres ligg spesieliUee. 
Hevje* edroses neo balandžio 1 d. 

288 ST. CLAIR AVE. W„ 
/prie Spedine RA/ 

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimą.

Tel. WA. 1-6614 erba WA. 2-8815

100 Adelaidė St W.
Room 107

> L’-* ■
Telefonas EM. 6-4182

• •Vfždr- -s ;'Toronto

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

Advokatas — Notaras

Pažymėkite, kurios rūšies informacijų pageidaujate

paramos i plana
■ ' (Priklauso kokį planą pasirinksite)

Victor De ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kompos- Bay & Richmond/
TELEFONAI:

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

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

SIUNTUSIUS

MAZAR TRADING CD
852 DUNDAS ŠT. 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—.,-. ■ ,    n, , ir .„u   . » l'U '

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

go SU. juo pasikalbėti. Tad ir šį 
kartą iiaklausė:

— Na, kaip sekasi, mano mie
las? ...

— Ech! Senatvė tai tikras kry 
žius, — atsakė ūkininkas.—Kas
dien žmogus vis labiau sudrim
bi ir daraisi erzlesnis, nesugyve- 
namesnis.. ..

— Argi ?Aš. to nepastebiu, — 
atsakė Shaw. .

r—Pats tai'“niekas nepastebi. 
Bet pastebi tiri, — paaiškino 
ūkininkas.

Viskas dvigubai
Du -airiai, Murphy ir Kelly, 

buvo aršūs varžovai. Ypač Mur
phy baisiai neapkentė Kelly. 
Dievas pasiuntė’angelą, kad nu
teiktu Murphy kiek taikingiau.

— Tu esi labai žiaurus Kelly 
atžvilgiu,—tarė angelas. — Die
vas nori tave išgydyti ir leidžia 
tau pasirinkti ko tik tu trokšti, 
bet su sąlyga, kad tu nepavy
dės! Kelly, jeigu jis gaus to pa
ties dvigubai.

— Jeigu turtinga darbininkų 
.unija išsirinks mane savo vadu, 
tai išeina, kad Kelly turėtų bū
ti dviejų unijų vadas?

—Žinoma, — atsakė angelas.
— Jeigu aš išlošiu airių lote

rijoj (Sweepstake) stambią su
mą pinigų, tai Kelly išloš dvi
gubai?

— Aišku, — patvirtino ange-
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TORONTO. Cnt.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Marijos vardo mergaičių 

sodalicijos susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį, lapkričio 18 d., 
tuoj po 9.30 vai. pamaldų muzi
kos studijos patalpose. Sodalici
jos choras stropiai rengia gies
mių repertuarą savo šventei — 
Nekalto Prasidėjimo dienai. 
Msrgaičių choras taip pat gie
da per anksty vąsias sekmadie
nio pamaldas. Chorui vadovauja 

. Dalia Skrinskaitė.

Kariuomenės šventės 
minėjimas

Lapkričio 24 d., šeštadienį, 
Toronto apylinkės valdyba ben
dradarbiaujant vietos kariškom 
organizacijom minėjimą rengia 
Prisikėlimo parapijos salėje.

Įdomią paskaitą skaitys pir
masis Lietuvos kariuom. sava
noris, gen. štabo pulk. min. K.

Meninėje programoje Toronto 
___ _________ __ Liet. Choras “Varpas” (mišrus

— Praėjusią savaitę parapijos' ir vyruk tautinių šokių grupė 
kunigai aplankė šv. Augustino 
seminarijoje bestudijuojančius 
du parapijos klierikus. Studen
tai džiaugiasi seminarijos vado
vybės ir kolegų draugų jiems 
rodomu nuoširdumą. Klierikai 
domisi Toronto lietuvių gyveni
mu, seminarijoje gaudami “T. 
Žiburius”. Pagal studijų tvarką, 
kiekvienas studentas turi pasa
kyti 10 minučių laisvai pasirink
tą kalbą. Lietuviai vienas pasi
rinko apie Kūčių papročius Lie
tuvoje, o kitas — apie Šiluvos 
Dievo Motiną.

— Par. kunigai šią savaitę vi
zituoja šias gatves: Oakmounth, 
Montview% Keele, Glenlake, 
Humberside, Mellard, Indian 
Grove ir Indian Rd. Cres.

— Gyvojo rožančiaus narių 
susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį 3 vai. p.p.

— Gedulingos pamaldos už a. 
a. Juozo Augaičio vėlę laikomos 
šeštadienį 8.15 vai. ryto.

— Pakrikštyta: Juozas Vy
tautas Petrauskas.

ir kt. Garbės komitetan bus 
kviečiami Vyties Kryžiaus ka
valierių atstovai.

Po oficialiosios dalies prie ge
ro orkestro smagūs šokiai, kitos 
įvairenybsė ir pilnas bufetas.

Įėjimas tik $1.00.
Visi maloniai kviečiami skait

lingai dalyvauti. >
Toronto apyl. valdyba.

■ Toronto apylinkės Tarybos 
metinę sesiją Toronto apylinkės 
valdyba paskutiniame savo po
sėdyje nutarė šaukti 1957 m. 
sausio 6 d., sekmadienį, 4 vai.
PP-

Dienotvarkėj numatyta: 1956 
m. veiklos apyskaita, naujos 
valdybos rinkimai, Vasario 16 
minėjimas ir ateinančių metų 
veiklos planas.

Toronto apyl. valdyba.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Toronte lankėsi provincio- 

las T. Jurgis Gailiušis ir Prisi
kėlimo vienuolyne padarė ka
nonišką vizitaciją.

— Prieškalėdinis susikaupi
mas tikintiesiems prasidės gruo
džio 17 d. ir. baigsis gruodžio 23 
d. Ji pravesti sutiko kun. dr. P. 
Gaida.

— Tretininkų kongregacijai 
prie parapijos vadovauti paskir
tas T. Bernardinas. Mėnesiniai 
susirinkimai vyks kas pirmą 
mėn. sekmadienį 4 vai. p.p. pa
maldų salėje.

— Šį sekmadienį parapijos mo 
terys renkasi į steigiamąjį KL 
Katalikių Moterų D-jos Prisikė
limo parapijos skyriaus susirin
kimą. Susirinkimas bus tuoj po 
paskutinių Mišių, pamaldų sa
lėje. Visos katalikės moterys 
prašomos aktyviai prisidėti, nes 
numatoma plati veiklos dirva: 
Įvairūs kursai, specialios mote
rims rūpimais * klausimais pa
skaitos, bendros pamaldos, ben
dri laisvavakariai, ligonių ir pa
galbos reikalingų globa ir t.t. 
Šiai organizacijai vadovauti pa
skirtas T. Placidas.

— Parapijos bazaras, susidė
jus aplinkybėms, iš gruodžio 8 
d. nukeliamas i gruodžio 15 d.

— Šį. sekmadienį 5 vai. p.p. 
bus rodomas spalvotas nuoty
kių filmas “Robin Hood” su Er
rol Flynn ir Olivia de Havil- 
land. Be to, spalvotas priedas 
“Canadian” ir 2 kartūnai. Po 
kino jaunimui pasilinksmini
mas.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Scarboraugh bei likusias į 
rytus nuo Parliament St., Ro
binson St., Richmond St, Pem
broke St., Sussex St., Stanley 
Ave., Vanauley St. ir Queen St.

* Socialinė konferencija įvyks 
Toronte lapkričio 18, 19, 20 d. 
King Edward viešbuty. Jos pa
grindinė tema: “Socialinė Baž
nyčios doktrina auklėjime”. Da
lyvaus žymiausi Kanados socio
logai, kard. J.C. McGuigan, min. 
pirm. St. Laurent ir kt. Ta pro
ga organizuojama tautinių gru
pių meno ir rankdarbių paroda, 
kurioj dalyvaus ir lietuviai.

Socialinės savaitės atidarymo 
iškilmingas pamaldas šv. Myko
lo katedroje laiko apaštališka
sis delegatas šį sekmadienį 4.30 
vai. pp. Pamaldose ir iškilmin
gam Šventojo Tėvo atstovo su
tikime derėtų dalyvauti ir lietu
viams. Katedroje vietos paskirs
tytos įėjimo kortelėmis. Lietu
viai, norį dalyvauti pamaldose 
kortelių gali gauti abiejų para
pijų klebonijose.

Išganytojo liuterionių 
bažnyčioje,

1691 Bloor St. W. ir Indian Road 
kampe, lapkričio 18 d., 1.30 vai. 
p.p. lietuvių pamaldos. Pamoks
las skiriamas įnirusiems prisi
minti. Liturginis pamokymas 
prasideda 1.10 vai. pp.

Kun. dr. M. Kavolis.

Rinkimai į KLB Tarybą
Toronto apyt rinkiminė ko

misija, susidedanti iš pirm. P. 
Vilučio, vicepirm. E. Jurkevi
čienės, sekr. J. NacevičiauS' ir 
narių—G. Buntinienės ir Z. Jac
kevičiaus, skelbia, kad Toronto 
apylinkėje dalyvavo 635 balsuo
tojai. TLN — 114 rinkikų, Šv. 
Jono Kr. parap. rinkiminėje 
bust. — 118 ir Prisikėlimo pa
rap. rinkiminėje bust. — 403.

Komisija pripažino 8 balsavi
mo lapelius negaliojančiais. Vie
name balsavimo lapelyje paduo
ta daugiau kaip už 30 kandidatų, 
kiti buvo sutepti arba išbrauk
tos kandidatų pavardės.

Balsavimus pravesti padėjo— 
L. Adomavičius, K. Aperavičius, 
A. Matulionienė, B. Sapijonienė,
I. Tamošiūnas, B. Pabedinskie- 
nė, E. Abromaitis, A. Saulis, O. 
Jonaitienė, Ip. Krasauskas, P. 
Usvaltas, E. Usvaltas, E. Janku
tė, J. Šarūnas, Br. Žolpys.

Balsus suskaičiuoti padėjo: E. 
Abromaitis, I. Tamošiūnas, I. 
Venskutė, I. Jučaitė, Usvaltas, 
A. Pabedinskas, K. Lukošius, K., 
Abromaitis, A. Diržys, M. Abro
maitis, J. Pusvaškis, J. Krivic
kas, I. Krasauskas, R. Bernotas, 
E. Liaudinskienė, VI. Jokūbai
tis, Bastys.

Rinkiminė komisija reiškia 
padėką visiems padėjusiems 
pravesti balsavimus ir balsų 
skaičiavimus. Taip pat reiškia
me didelę padėką šv. Jono Kr. 
parap. klebonui kun. P. Ažuba
liui, Prisikėlimo parapijos kle
bonui Tėvui Bernardinui Graus- 
liui, OFM, ir TLNamų valdybai 
už leidimą pasinaudoti patalpo
mis, “Tėv. Žiburiams”, “N. Lie
tuvai” ir “Tėv. prisiminimų” 
radio vai. vedėjui J. R. Simana
vičiui už seklbimus rinkimų rei
kalu. Toronto apyl. r. k-ja.

Šeštadieninėje mokykloje, 
ryšium su Kalėdų senelio vyks
tančiu paradu, šį šeštadienį pa
mokų nebus. Mokyklos tėvų ko
miteto susirinkime gyvai buvo 
aptarti makyklos' Kalėdų eglu
tės organizavimo reikalai: vai
kų registracija, dovanų eglutei 
organizavimas ir kt. Mokyklos 
eglutė įvyks sausio 6 d. Prisikė
limo par. salėje. Advento metu 
komitetas mokiniams ir visuo
menei rengia koncertą. Disku
tuotas taip pat ateityje surengti 
mokyklos tėvų, kurių vaikai lan 
ko liet, mokyklą, susiartinimo 
pobūvis. Šiais metais mokyklos 
tėvų komiteto pirmininkas yra
J. Tamųlionis.

TORONTIEČIŲ DĖMESIUI!

Liet. Kar. Kūrėjų • Savanorių Toronto skyrius, 
1956 m. lapkričio mėn. 17 dieną 7.30 vaL vak.

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE RUOŠIA

POBŪVI-ŠOKIUS
Pobūvio metu VYT. KASTYTIS skaitys pobūviui . 

pritaikytą humoreską.
VEIKS TURTINGAS BUFETAS IR LOTERIJA.

Įėjimas $1.00 Skyriaus Valdyba.

MONTREAL. Cue.

T. L. SPORTO KLUBAS ”VYTIS” 

šį šeštadienį, lapkričio 17 d., 8 vai. v.

ROYAL YORK MOTELYJE,
ROOF GARDEN SALĖJE, RENGIA

P o b u v ių
—* ' ♦

ŠOKIAMS GROJA Art Snider orkestras, 
dalyvaująs CBC Hit-Parade programose.

VIETOS VISOS REZERVUOTOS.
VIETAS GALIMA UŽSISAKYTI iki šeštadienio 11 vai. ryto 
pas: O. Kriaučiūnaitę, tel. WA. 4-2493 arba pas J. Gustainį, tel. 
LE. 4-9098.

Sporto Klubas “Vytis”.

William Stevens 
šiuose rinkimuose kandidatuo
ja į miesto tarybą 6-oje apylin
kėje.

Mr. W. Stevens kilimo- yra 
lenkas ir jo kandidatūrą remia 
visos lenkų organizacijos. Jis 
yra baigęs technikos mokyklą, 
karo metu tarnavo Kanados lai
vyne. Yra Kolumbo vyčių na
rys, dabar . turi nekilnojamo 
turto pardavimo įstaigą. Yra 
vedęs ir turi du vaikus — 10 
metų dukrelę ir 6 metų sūnų.

Kun. P. Ažubalis 
pakviestas į patariamąją tarybą 
prie Katalikų Imigracijos Įstai
gos, kuriai vadovauja kardinolo 
skirtas kun. C. J. Mulvihill. Ta
rybos pirm, yra J.E. vysk. Mar- 
rocco. Jon pakviesti didesnių 
taut, grupių kunigai.

TLChoras “Varpas” šį šešta
dienį išvyksta į Clevelandą, kur 
sekmadienį koncertuoja kartu 
su “Čiurlionio” t. ansambliu.

Yra laiškas J. Andriuliui, sius- 
tas į 132 Evelyn Cres., Toronto, 
Ont., iš Šiaulių. Atsiimti “TŽ” 
administracijoje.

LIET. INŽINIERIŲ ir ARCHITEKTŲ S-GOS 
TORONTO SKYRIUS 

LAPKRIČIO 23 D. RENGIA

Tradicinių Baliu^
i

naujai atremontuotose Liet. Namų salėse.
Šokiai iki 2 vai. ryto, bufetas iki 1 vai. ryto.

Stiprūs gėrimai, baras, kioskai.
Pradžia 8.30 v.v.

Įėjimas 1 asmeniui — $1.50. Įėjimas tik su pakvietimais, kurių 
galima gauti pas Inžinierių S-gos narius.

P o d e k a
Už rūpestingą priežiūrą man laukian*

ir visi tie, kurie savo darbu 
finansiniais ištekliais 
norėtų klubą

Vaikų pramoga 
lapkričio 18 d., 3 
parapijos salėje 
Montrealio skyrius ruošia 
kaukių balių. Kaip ir 
nais metais toks vaikų pasirody
mas yra labai įdomus. Visi mont 
reališkiai kviečiami dalyvauti 
šioje vaikų šventėje.. Po progra
mos bus užkandžiai, kava ir ka
kao. Kadangi pradedama punk
tualiai 3 vai. p.p., svečiai kvie- 
Čiami'nesivėluotL

Šį sekmadienį, lapkričio 18 d., 
numatytos pamaldos už vengrų 
tautą. Per visas Mišias bus ren
kamos aukos jiems sušelpti.

Pp. Daniliauskai užpraeitą 
sekmadienį pakrikštijo savo 
dukrelę Ireną Ritą, o praeitą 
šeštadienį—pp. Styrai savo ilnt- 
•ą dukrelę. ‘

Montrealy lankosi Argentinos 
>ro pajėgų specialistai, kurie 

'planuoja “Canadair”' lėktuvų 
abrike Argentinai nupirkti į36 
Sabre VI sprausminius lėktu
vus:-

Laivu tvarkaraščiai rodo,' kad 
?rench Line prekląivis “Ville 
ie Montreal”, kursuojąs, tarp. 
Montrealio ir Antverpeno,. Bre-; 
meno. Hamburgo ir kit., taip pat 
reguliariai veža krovinius —į?

Montrealio lietuvių organiza
cijų atstovų posėdis, praeitą šeš
tadienį, svarstė vengrų sukilė
liam pagalbos tiekimo klausimą. ; 
Nutartu sudaryti lietuvių komi
tetą, kuris praves visų Montrea
lio lietuvių tarpe kraujo, pinigų 
ir daiktų rinkliavą. Be to, bus 
stengiamasi, kad kuo daugiau
sia būtų pasiųsta telegramų ir 
laiškų Kanados ir viso pasaulio 
vadovaujantiems asmenims, pra 
šant vengrų sukilėliams pagal
bos. Į komiteto prezidiumą įėjo: 
Jonas Lukoševičius, dr. H. Na- 
gys, Pr. Paukštaitis ir O. Stan
kūnaitė. Šis prezidiumas kvies 
iš kiekvienos organizacijos po 
vieną atstovą ir, tuo būdų, bus 
sudarytas pilnas komitetas.

Posėdžiui pirmininkavo L. 
Balzaras. • Sekr.

Spurto klubas “Tauras” lai
mėjo pirmas krepšinio’ rungty- 
ies Montrealio lygoje. Spalio 

10 d. įvykusios “Golden Ball” 
oirmosios rungtynės su “Arme
nians” baigėsi 70:58 tautiečių 
pergale. Pirmas puslaikis 39:25 
“Tauro” naudai.-

“Tauro” visuotinis metinis su* 
brinkimas įvyks gruodžio 2 d. 
12 v., po pamaldų Aušros Var
tų parapijos salėje. Bus renka
mi valdomieji ir kontrolės orga-

i nai ir aptariami kiti aktualūs 
i reikalai. Visiems nariams daly- __  __ ___
'vavimas būtinas.- Taip pat kvįe-j Klaipėdą, Ventspilį, Leningradu 
i čiami atsilankyti naujai į spor- ■ ir Rygą. . •
to klubą norį įstoti spotininkai Į J. P. I

kiekvie-

WINDSOR, Ont

Kanados kariuomenės kari
ninkai lapkričio 25 d Prisikėli- fis kGdiki0 ir -uoširdžiq g|oba laike gim- 
mo parapijos salėje darys pra-’ 
nešimą. - ,
Saleziečių gimnazijos rėmėjų 

/ I būreliui Toronte s 
širdingai dėkoja * gimnazijos di
rektorius kun. dr. J. Zeliauskas 
už gautas aukas — vieno moki
nio išlaikymui-— $60 — už 1956 
m. spalio - gruodžio mėnesius.

Sal. R.

dymo esu be galo dėkinga dr. J. Yčui. 
Taip žmogų suprasti ir atjausti gali tik 
retas gydytojas. Dar kartą dėkoju.

T. Šlenienė.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvėlė II 
augšte arba duodamas veltui už vaikų 
prižiūrėjimą. TeL LE. 4-7340.

Išnuomojami 2 atskiri kambariai vien
gungiams. Tel. LE. 6-8346.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė ar
ba kambarys ir virtuvė; su baldais. Tel.

Parduodami Philips radijo ir TV aparatai LE. 3-3625.
1957 m. papigintai 20% nuolaida, —-—----------—-------------------~ ~ ~
trumpos bangos. Garantuojama 12 Išnuomojami 2 kambariai ll-me augšte

J ?___ _ 1____ I. I ir moderni virtuvė rūsy. 17 Winston Pk.
Radiomechan. Riekus, 921 Dundas W. i Blvd. Tcl. RO. 7-3433.
mėn. Originaliame užpakavime.

Vengrų protesto mitingas įvy
ko Lanspearv parke, sekmadie
ni, lapkričio 4 d. Dalyvavo dide
lis skaičius vengrų ir Įvairių ki
tų tautybių, jų tarpe ir lietuvių. 
Antikomunistiniai plakatai su 
teisingais šio laiko šūkiais su
darė ištisą mišką. Mitinge daly-' 
vavo ir kalbas pasakė Kanados 
oarlamento narys Don Brown. 
Windsoro miesto majoras Mi
chael J. Patrick ir tautybių at
stovai. Lietuvius atstovavo lie
tuvių parapijos vardu klebonas 
kun. V. Rudzinskas ir KLB 
Windsoro apylinkės valdybos 
vardu narė E. Pakauskienė. 
Lietuvių kalbėtojų E. Pakaus- 
kienės ir ypatingai kun. V. Ru- 
dzinsko kalbos susilaukė galin
gų ovacijų.

Lido Cleaners, 325 Wyandotte 
St. West, atlikus kaikuriuos re
monto darbus, atidaryta ir turi 
gerą pasisekimą. Valyklos savi
ninkas yra Viktoras Pundzius, 
neseniai persikėlęs čia. iš To
ronto.

*
Mazar Trading Co. atidarė sa-: 

vo agentūrą Windsore 828 Pilet- 
te Rd. ir priima siuntinių per
siuntimą i Lietuvą. Agentūros 
vedei as yra žinomas prekybi
nių Mykolas Kizys.

Persikėlė i Windsorą B. Mar
kevičius su žmona iš Toronto ir 
Kristina Jakavonis iš Londono, 
Anglijos. 1

Solidarumo mokesti už 1956 
m. užsimokėjo: dr. V. AblėnasJ 
B. Balaišis, M. Banionis, B. Bo
risas. V. Barisas, B. Badikonis, 
V. Čiuprinskas, A. Dubauskas, 
P. Dumčius, P. Eidukas, V. Ja
navičius, V. Janusas, P. Januš
ka, A. Juškauskas, V. Kačins-

Pigiausios vaistų siuntos į Lietuva 
ir kitus Rusijos kraštus.

Firma Carpathia Export siunčia pigiausiai ir greičiausiai vaistų 
siuntas į Lietuvą ir kitus Rusijos ok. kraštus. Oro paštas apmo
kamas $2.00 už 1 kg. Reikalaukite mūsų firmos vaistų ir kitokių 
daiktų katalogų. Licencijos mok. tik $5.00. Visada užklauskite 
mūsų kiek Jūsų norimi išsiųsti vaistai pas mus kainuoja. Į laiš
kus atsakome tuoj pat. Siunčiame taip pat Jūsų sudarytus siun
tinius.

CARPATHIA EXPORT
359 NOTRE DAME AVE., WINNIPEG 2, MAN.

Sav. St.Bujokas

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė, 
saulės kambarys. Be baldų. Il-me augs- 
te. Tcl. LE. 2-9956.i . _ _____________________

j Išnuomojamas kambarys ir virtuvė. Be 
baldų. Arti Prisikėlimo parapijos ir arti 
vaikų darželio. Tel. LE. 5-8310. *

išnuomojomi 2 kambariai ir virtuvė. Su 
baldais. 55 Pacific Avė. Tel.RO.6-4492.

M. Kizys, L.- Leparskas, J. 
kelskas, Z. Mistautas, S. Kaa--''' 
kauskas, S. Pakauskas, P<. 
kevičius, P. Petruitis, S. ~RuT- 
kauninkas, S. Pikšrys, j. Rą
žau s kas, kun. V. Rudzinskas, S. 
Simanavičienė, I. Statkevičius, 
Z. Styga, J. Sodaitis, Alb. Taųt- 

Ant. Tautkevičius, X

Išnyksta koncertams
. Op. sol. Pranciška Radzevi

čiūtė gruodžio 1 d. išvyksta kon
certuoti j Vašingtoną, o sol. Vac- 
lava Žemelytė lapkričio 24 d- 
Detroite dalyvauja BALFO ren
giamo koncerto programos iš
pildyme.

Jubiliejinis baleto koncertas
Boriso Volkoff baleto studija 

ruošia' 20 m. jubiliejaus koncer
tą nuo studijos įsikūrimo Kana
doje. Koncertas įvyks šį ketvir
tadienį, lapkričio 22 d. 8.20 vai. 
v., Massey Hall. Programoje da
lyvauja garsioji City Center 
operos balerina - primadonna 
Melissa Hayden, latvių šokėjų 
pora, matoma dažnai per televi
zijos programas, Gotschalts, ir 
mūsų modernaus šokio šakėja 
Jonė Kvietytė. Be to, programo
je dalyvauja visa baleto studija, 
60 šokėjų it Toronto simfoninis 
orkestras. Lietuviams šis kon
certas įdomus dar tuo, kad dau
gelis mūsų mažųjų lanko šią ba
leto studiją.

- Nck. Prasidėjimo seseys 
lietuvaitės ikišiol sėkmingai va
dovavusios katalikų lopšeliui 
Toronte išvyko į savo centrą 
Putname, JAV, perdavusios tas 
pareigas vietinei katalikų drau
gijai. Tuo būdu jos dabar galės 
daugiau atsiddėti lietuviškajam 
darbui. Liet, darželis ir toliau 
seselių vadovaujamas.

DUDA GENERAL 
INSURANCE

42 EVELYN AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandos.

GRINDŲ ŠVAROS 
PALAIKYMUI 

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

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

kevičius, Ant. Tautkevičius, X 
Urbonas, V. Vachauzas, A. Pa
tašius, E. Zatorskis, J. Žemaitis. 
Mokestis renkamas ir toliau 
apylinkės valdybos iždininko P. 
Januškos.

Linksmavakrį, paskutinį šį se
zoną, ruošia apylinkės valdyba 
gruodžio 1 d. “Teutonia” salėje.

Zatorskis, J. Žemaitis.

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ

OSSBNGTON TEXTILES
1173 Dundas St. W., Toronto. - Tel. LE. 4-8753

Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją,
Lenkiją ir kt. Europos kraštus. Žemos kainos.

ATVYKITE IR ĮSITIKINSITE PATYS!

Paskubėkite!!
Gera proga!

Patys sau pasitarnaukite mūsų parduotuvėse

Honest Ned’s
1176 BLOOR ST. W. (arti Dufferin)
1192 Queen St. W. (arti Gladstone)

Šilto flonelio 

morikinioi $1.29
Pagalvėlės /foam/ 

$1.59
Nailono kojinės 

33c

Vyrų "station vagon" 
paltai. Nailono, kailio 

apikaklė. 
Regul. $19.80, 
Dabar $12.95

Vyr. odiniai bateliai 
$3.99

Vaikų "station vagon" 

paltai $ 4.99

Gera proga siuntinių 
siuntėjams į užsienį, 

geros kokybės medžia
gos kostiumams 

jardo už $6.99

Šilti baltiniai vyrams 
99cŠilti vaikų baltiniai 

l 69c Moterų ir vaikų 
vilnonės pirštinės 

59c

Orion's moterų 
megstinia. Reg. $5.99 

Oobor $X99

Satin comforters 
$3.99

Vilnos kamuoliai 
siųsti užsienin 

$1.00.

Odiniai švarkai, su 
kailio pamušalu, su 

kailine apikakle $18.95
Šveicarų ir ėekų 

ckepctartėc $2.99

Šiltos kelnės siųsti 
užsienin, Reg. $7.99 

Dabar $4.59

Krautuvės atidarytos iki 6 vai. vak. Penktadieniais ir šeštadie
niais iki 9 vai. vak. Didelis žieminių rūbų pasirinkimas siunti
niams užjūrin
Kailiniai švarkai — žemos kainos! Specialios kainos šią savaitę!

Puiki proga!
Didelė draudimu firma ieško 
lietuviškai kalbančio

tarnautojo
25-48 metų amžiaus, vedusio. 
Gera ateitis, užtikrintos paja
mos. Pradinė alga $300-360 
mėn., pagal kvalifikacijas.
Raš*yti: “Tėv. Žiburiai” Nr.21, 
941 Dundas St. W., Toronto.

ATIDARYTA 
nauja maisto dalykų 
krautuvė

1322 DUNDAS ST. W. 
(kampas Coolmine Rd.)

Telefonas LE. 3-1215
Sav. M. Licgus ir A. Birgiolas
Lietuviai maloniai kviečiami 

atsilankyti.

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų nervežimos Toronte ir toHmowm 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap- 
draustas. Važiuojam kas sovpftę j Moot- 
reali, Londono, Windsora, Hamiltonų, 
North Bey, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LL 4-1403 

TOWONTO

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. 7-3126. Ved. D. Jurkus, HE. 4280

I4K

■H

suvenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

1212 DUNDAS StW. T«L LA- 
. J. Beržinskas.

Užsakymai priimami ir paštu.

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

PRAŠAU KREIPTIS Į

AL GARBENS
REAL ESTATE

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT. 
«

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Reikalingi namai pardavimui


