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"Apsieis ir be manęs" Pragiedrulių nėra
Tokia jau žmogaus prigimtis, kad jis norėtų viską žinoti, 

viską matyti, visur dalyvauti, norėtų patenkinti net tuščią smal
sumą, norėtų kad jis niekur nebūtų apeinamas, kad visur būtų 
iškeliama jo vertė ar nuopelnai, tačiau darbu prisidėti prie vie
šųjų reikalų retas tenori. Tai, girdi, apsieis ir be manęs. Taip gal 
iš tingumo, gal kartais iš ambicijos, kad nebuvo tinkamai pa
kviestas. O visdėlto kiekvienas ne tik turi sąvo nuomonę apie 
visuomeninę veiklą, bet dažnai ir garsiai nesivaržo ją pareikšti. 
Dažnai girdime skundžiantis, kad visuomenininkai nesugebą 
ar yra apsileidę, kad esą prasti organizatoriai, kad neturį palė
ki©, kad štai tas ar anas reikalas netinkamai pravestas ar visai 
nepastebėtas, užmirštas ir 1.1. Visa tai turėtų atlikti kažinkas. 
Tarytum kažinkas turi pareigos tai atlikti, bet, gink Dieve, tik 
ne kritikas. Kai ieškoma dirbančiųjų, toks kritikas dažniausiai 
moja ranka: “Et, apsieis be manęs!” O kartais dar priduria: 
“Nenoriu ten maišytis”...

Toks olimpiškas atsiribojimas, deja, nėra retas reiškinys. 
O jis neigiamas, destruktyvus, kitus užnuodijantis. Jis sukuria 
neigiamą atmosferą, neigiamas nuotaikas ir dideliems reikalams. 
Jis atšaldo visuomenės entuziazmą saviems gyvybiniams reika
lams ir sunkina dirbančiųjų naštą. Ištiktųjų juk niekas nėra gi
męs visuomenininku, niekas neturi tam ypatingų įpareigojimų. 
Jie visiems bendri, visiems vienodi. Tik, deja, ne visų vienodai 
jaučiami. Prieš savąją tautą ir savąją bendruomenę visi vieno
dai atsakingi, visi turi tokias pačias pareigas. Niekas neturi pa
reigos tik dirbti ir niekas neturi teisės tik kritikuot ir šalintis 
nuo darbo.

“Apsieis ir be manęs ’’nūdien mūsų gyvenime jau žymi blo
gybė. Kai reikia sudaryti kokį visuomeninį organą susiduriama 
su didžiausiais sunkumais. Visi pripažįsta to organo svarbą ir 
reikalą, visi žino, ką jis turėtų nuveikti, visi siūlo projektus, nau
jus kelius, bet siūlo tik kažkam kitam. Kiekvienąme organizaci
jos susirinkime viskas sklandžiai eina tol, kol vyksta teoreti
niai svarstymai bei planavimai, bet tuoj aus viskas įklimpsta kai 
tik prieinama prie vykdomųjų organų sudarymo. Daugumas 
tada jau “nebeturi laiko” nei tam pačiam posėdžiui tęsti, kiti 
sakosi nesijaučią tinkami, nenusimaną organizaciniuose reika
luose, nors veiklos planą svarstant ir turėjo savą ryškią nuo
monę, dar kiti randa kitokių pasiteisinimų, o vėliau privačiai 
kiekvienas pasiteisina paprasčiausiu “Apsieis ir be manęs”.

Juk ištikrųjų mūsų lietuviškieji reikalai tokie platūs ir tokie 
gausūs, kad ir visų jėgų jiems tenkinti permaža. Nėra tokio Jie-

Naivumas
JAV įstaigos prieš rinkimus 

buvo pasikvietusios iš bolševiki
nės Rusijos ekskursiją pasižiū
rėti demokratiškų rinkimų. Eks 
kursiją - delegaciją sudarė ko
munistų partija iš savo patiki
mų žmonių ir atsiuntė šnipinėti. 
Ją vežiojo specialūs pareigūnai 
po visą Ameriką, valgydino' ir 
girdė, ir vis rodė savo laisvų rin
kimų eigą: mitingus, kalbas, su
sirinkimus, paradus ir pagaliau, 
pačius rinkimus. Ruskeliai nie
ku nesistebėjo. Juk jie yra iš
mokyti sakyti “pas mus geriau’”

Kai po rinkimų žurnalistai 
klausė: “Kaip jums patiko?”, 
ruskeliai ir išdrįso savo “rinki
mus” palyginti su Amerikos.

Girdi, “mūsų rinkimai yra 
laisvi ir labai demokratiški. Tą 
paliudija didelis nuošimtis bal
suojančių. Kaip žinote, pas mus 
balsuoja 90 arba ir 98%”'. Už
miršo politrukas pasaytj, kad 
retkarčiais pasitaiko balsuojan
čių ir 102%. Toliau bolševikai 
tęsė: “Mums neįprasta, kad prie 
balsavimo vietų būtų policija”, 
— reiškia koki čia laisvi rinki
mai, jei dalyvauja ir buržuazi
nė policija! Tie patys stebėtojai 
ir laisvų rinkimų “mokiniai” pa
rašys “Pravdpj” apie JAV lais
vus rinkimus. Čiaudėsit, ponai 
žurnalistai!

Smulkios nuotaikos
JAV labai madoj skaitytojų 

laiškai redakcijom. Jie mielai 
rašo, redakcijos mielai spausdi
na. Štai vienas charakteringas

Rašo J. M. ŠIUGŽDA , 
iš Niujorko

tame sovietų nemažėjantį dina
mizmą ir norą išlaikyti savo 
rankose iniciatyvą. Bulganiną 
traktuoja kaip vid. Rytų dikta
torių. Rusai esą siekia vadovau
jančios pasaulyje: vietos. Ir ją 
pasieks, jei pasiseks įsitvirtinti 
Vid. Rytuose. Jie tada vadovaus 
ir Azijai, ir Afrikai, ir Europai.

Lietuviškuose baruose
Lapkričio 15 d. Niujorke vėl 

įvyko lietuviškų veiksnių konfe 
rencija: VLIKo prezidiumo, dip
lomatų atstovo, ALT vykd. ko
miteto ir Lietuvos Laisvės Ko
miteto prezidiumo. Joje buvo 
plačiai aptarti tarptautinio gy
venimo įvykiai, pripažinti veng
rų tautai dideli nuopelnai, nes 
jie verčia ir dideles valstybes 
perkainoti iki šiol užimtas po
zicijas ir savo santykius su Sov. 
Rusija. Taip pat nusistatyta pa
daryti visa eilė žygių Lietuvos 
reikalu.

ALTo metinis seimas posė
džiavo Niujorke lapkričio 16-17 
d. Sveikino jį mūsų laisvinimo 
veiksniai; sveikinimų susilau
kė ir iš daug kur kitur.

ALTo vadovybę arba jo Vyk
domąjį Komitetą sudaro: pirm. 
L. Šimutis, vicepirm. A. Ota,

sekr. dr. P. Grigaitis ir ižd. M. 
Vaidyla.

ALTo pranešimai itin pabrė
žia glaudų bendradarbiavimą su 
VLIKu ir kitais veiksniais.

Savaitės įvykiai
Vengrijon Kremlius pasiuntė 20 naujų divizijų, kurios turbūt 

pakeis anksčiau pasiųstąsias. Nors ginkluotas sukilėlių priešini
masis liko beveik numalšintas, bet vengrų pasipriešinimas sovie
tinei okupacijai tebeina. Veikliausiai reiškiasi darbininkai ir inte- 

ELTOS ŽINIOS i ligentai. Pirmieji tebetęsia visuotinį streiką, kuris paralyžavo visą 
Iš Irako min. pirm, gautas at-’ kraštą, antrieji paskleidė atsišaukimus reikalaujančius atstatyti 

sakymas, kad jo vyriausybė su- * Imre Nagy vyriausybę, leisti laisvus rinkimus, atitraukti sovietų 
tinkanti ’ iškelti Šov. Sąjungai kariuomenę iš Vengrijos ir palikti ją neutralia valstybe. Tai re*
bylą Jungt. Tautose už paverg- kalavimai, kuriuos įteikė ir dar
iųjų tautų užgrobimą. Dauge- bininku vadai sovietų pastaty
ta P. Amerikos valstybių pasi- tai Kadar vyriausybei. Sovietų 
žadėjo tokią bylą paremti. Da- pajėgos, slaptosios policijos pa
bar atsidėjus studijuojama pro
cedūra bylai kelti. Pabaltiečių 
laisvinimo veiksniai reiškia nuo 

-monę, kad būtų nemažas laimė
jimas, jei JT pasmerktų sovie
tus ir tuo reikalu priimtoje re
zoliucijoje būtų tai ppat atžy
mėtos Pabaltijo valstybės.

Vykd. Tarybos narys ir Inf. 
Tarnybos valdytojas M. Gelži- 
nis lapkričio 16 d. emigravo į 
JAV. Numaotma, kad naujasis 
Vykd. Tarybos sąstatas bus pri
statytas preplėstam VLIKo pre
zidiumui tvirtinti gruodžio pra
džioj. V. Tarybos nutarimu, Inf. 
Tarnybos valdytojo pareigos

dedamos, • pradėjo deportuoti 
vengrų jaunimą Sibiran. Kai tik 
pasklido žinia, 10.000 vengrų 
demonstravo Budapešte nebo
dami rusų tankų. Nors Kadaro 
vyriausybė ir sovietai tai panei
gė, bet sukilėliai sulaikė keletą 
traukinių ir. išvadavo kelioliką 
šimtų deportuojamųjų.

Vakarai nesirengia nė piršto 
pajudinti Vengrijai padėti. Jie 
ribojasi tiktai žodine |£>va JT, 
su kuriomis sovietai absoliučiai 
nesiskaito. JT gen. sekr. Ham- 
markjold pasisiūlė nuvykti Bu- 
dąpeštan ir ten organizuoti 
tarpt. pagalbą gyventojams

laikinai perduotos URT valdy-, maistu, apranga, vaistais, kaip tAim Hr>- L-> Lc AT«Tynhin - __ . » z 7 -x
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Vyriausybė "įuršto' projektą

pišim-

tojui dr; P. Karveliui.
B. Bilevičiūtė, pasirinkusi lais

vę mūsų tautietė, iši Stockholm© i <t i „ įr p§siūlė sek-reto_ 
išvyko /JAV, kur dalyvaus Pa- Liui pasikaPlbėti su8jais Romoj. 
vergtųjų Europos Tautų sesijoj. | Gen Psekr tuo pasiūlymu nepa-

__ __ M ■ sinaudojo. Prez. EisenhowerisKANAIlil.lr'/ f pareiškė, esą būtų didžiausia llniVnUVUfca klaida palikti R. Europos kraš
tus po sovietiniu jungu, tačiau 
pridūrė, kad JAV niekad ne
skatino jų sukilti prieš jėgą, ku-

tai buvo JT nutarta. Ir Maskva 
ir Budapeštas atsakė tuo pačiu 
“niet
riui pasikalbėti su jais Romoj.

O visos nas^>s. suyartimas 
mažam tempiančiųjų būreliui yra labai ir labai apgailėtina blo
gybė. Dėl jos visuomeniniam darbe stinga jėgų; stinga pamainų, 
tad ir visa veikla dažnai pareina į formalumą, į tradicinių užda
vinių vykdymą, nes toliau siekti mažas dirbančiųjų būrelis ne
bepajėgia.

šiosios Ženevos konferencijos, 
kur jie pasiuntė mūsų Preziden
tą vergiškai linkčioti rusiš
kiems banditams! Tai, kas da
bar atsitiko Europoj ir Art. Ry-

tų. Ontario vyriausybė pereitą 
savaitę pasiūlė federal in ei vy- 

senatvės pensiją mokėti imi
grantams išgyvenusiems Kana
doje 10 metu.
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liška klaida, ir jis niekad nepa
taręs to padaryti. Tito nuomone, 
tai didelis smūgis tarpt, socializ
mui, padarytas stalininkų, kurie 
nepasitiki jo revoliucinėmis pa
jėgomis. Kartu jis perspėjo^ ko
munistų vadus kituose kraštuo
se, esą Vengrijos įvykiai galį pa
sikartoti ir juose. Matyt, jo tu
rėta galvoje ypač Rumunija, 
kur vengrų gyvenamose srityse 
ir Bukarešte prasidėjo demons
tracijos, o su jomis , ir deporta
cijos. “Pravda” šią Tito kalbą 
aštriai kritikavo.

Lenkijos komunistų vadai — 
Gomulka, Cyriankiewicz ir 
Ochab — lankėsi. Maskvoje ir 
sudarė naują sutartį su sovie
tais. dėl tarpusavio ■ santykių. 
Pagal ją, Lenkija turėsianti dau
giau laisvės, nors sovietų ka
riuomenė pasiliksianti Lenkijoj 
ir toliau. Už tą Sov. Sąjunga įsi
pareigojo dabartinę Lenkijos 
Vakarinę sieną, einančią Neisses 
- Oderio upėmis laikyti galutine 
ir padėti ekonomiškai. (Sovietų 
maršalas Rokosovskis, Stalino 
patikėtinis Lenkijai ir jos kraš
to apsaugos min. bei kariuome- 
nės vadas, pasitrauki, Jo vjetą

III KLB Kr. Tarybos atstovų sąrašas
Kanados Lietuvių Bendruo

menės Vyriausioji Rinkimų Ko
misija 1956 m. lapkričio 18 ir 19 
d.d. posėdžiuose, dalyvaujant’ 
Komisijos Pirmininkui Antanui 
Liudžiui, Sekretoriui Antanui 
Peleckiui ir nariui Viktorui Už
upiui, išžiūrėjusi gautus iš apy
linkių rinkimų komisijų rinki
mų duomenis, rado:

i. kad rinkimai buvo atlikti 
šešiolikoj apylinkių — Toronto, 
Montreal, Hamilton, Ottawa, 
Windsor, Winnipeg, St. Cathari-

nes, Oakville, Sudbury, Fort 
William, London. Sault Ste. .Ma
rie, Rodney, Delhi, Welland ir 
Britų Kolumbija; .

2. kad visose apylinkėse balt 
savo viso 1737 balsuotojai;

3. kad skundų dėl balsavimų 
nepaduota.

Todėl KLB Vyriausioji Rinki
mų Komisija, pasiremdama KL 
B-nės Rinkimų Taisyklių pak. 
3, 8 ir 56 str. str., skelbia išrink
tųjų į Kanados Lietuvių III 
Krašto Tarybą narių sąrašą:

Pavardė ir vardas Gautų balsų skaičius Apylinkė
1. Gutauskas, Jonas, kun.
2. Šapoka Adolfas
3. Kardelis Jonas
4. Matusevičiūtė Izabelė
5. Gailevičius Stasys
6. Simanavičius Jonas R.
7. Grigaitis Kęstutis
8. Yokubynienė. Marija F.
9. Yokubynas Jonas

10. Mikšys Jonas
11. Aušrotas Vytautas
12. Ališauskas Augustinas
13. Lelis Petras
14. Kuolas Augustinas
15. Juozapavičius Stasys
16. Rudinskas Pranas
17. Bakšys Stasys
18. Sungaila Juozas
19. Sakalauskas Balys
20. Čepas Silvestras
21. Strazdas Jurgis
22. Pėteraitis Vilius
23. Balzaras Leonas
24. Banelis Algimantas
25. Aperavičiūtė Vida ' '
26. Šernaš Gytis
27. Vaidotas Vaclovas
28. Cicėnas Jeronimas
29. Jasinevičius Juozas
30. Žilys Juozas

KLB Vyr. Rinkimų Komisijos 
Būstinė *

91 Roncesvalles Avė., 
Toronto, Ontario.

1956 m. lapkričio 19 d.

902 — Toronto
— 856 — Toronto
. ■ - 806 — Montreal
— 784 — Toronto
■■ ■ 766 — Toronto
—— 700 — Toronto
— 625 — Toronto
... . 619 — Toronto
— 616 — Toronto
.. »• 578 — Hamilton
—- 558 — Toronto
— 530 • — Montreal

529 — Toronto
— 517 — Toronto
— 517 — Hamilton
__ 512 — Montreal
.— 506 — Hamilton
—— 505 — Toronto
— '500 — Toronto
— 495 — Toronto
..„ 481 — Toronto

.. 445 — Montreal
..... 437 — Montreal

mūsų kvailai akcijai. Betkoks 
politikas iš betkurios partijos, 
kuris gundys JAV Prezidentą 

I vėl kada nors važiuoti į tokias 
konferencijas su raudonųjų ban 
ditų ir žmogžudžių režimu, tu
rėtų būti pakartas”.

Taip rašė “Daily News”, kuris 
turi apie 5 mil. egz. tiražą ir kurį 
pasirašo E. Welden. Tik ar poli
tikai jo paklausys?

Laisvųjų prof, sąjungų konfe
rencija, turinti per 56 mil. dar
bininkų narių, paragino savo 
sąjungas ir narius boikotuoti so
vietų laivų iškrovimą ir pakro
vimą kaip protestą prieš sovie
tų elgesį Vengrijoj. Šitas ragi
nimas buvo išsiųstas į 84 valsty
bių darbininkus.

Dabar 40 delegatų suvažiavi
mas, atstovaująs tarptautinę 
transporto darbininkų federa
ciją, vieningai nubalsavo už pri
sidėjimą prie boikoto. Pasaulio 
darbininkija oragnizuotai stoja 
prieš bolševikų tironiją ir labai 
konkrečiai atsisako ką nors tu
rėti bendro su vergų pirkliais.

Bulganinas šeimininkauja
Pereitą savaitę sovietų polit- 

rukų maršalas Bulganinas ir 
vėl pasiuntė notas britams, pran 
cūzams ir Izraeliui. Jis reikalau* 
ja, kad būtų atlyginti Egiptui 
nuostoliai, ir tą turi padaryti už
puolusios/Egiptą valstybės. Išei
na, kad Egiptu sovietai daugiau 
susirūpinę, negu patys egiptie
čiai. Antra, jau dabar jis ‘nuro
do, kur turi sustoti “tarptautinė 
policija” ir ką turi saugoti.

JAV spauda, kaip NYT, mato

vautų galbūt dabartinis imigr.
ministeris Pickersgill. K. Tary
bai būtų pavestas $50-100 mil. 
fondas, skirtas remti krašto kul
tūrininkams bei teikti stfpendi- __  _
u studentams, kurių numatyta Tanžero ir Aižerijos gavo vy-.

10.000. riausybės leidimą įsikurti Kana-
Min. pirm. L. St. Laurent, dojw Kadangi tai prancūziškai 

kalbėdamas universitetų šąjun- kalbą žydai, įsikurs Quebeco

10.000.

gos suvažiavime, pareiškė, kad 
Kultūros Tarybos projektas bū
siąs pateiktas svarstyti parla
mentui ateinančioj sesijoj. Ta 
pačio proga jis paminėjo savo 
projektą padvigubinti feder. vy
riausybės pašalpą un-tams ir tą 
sumą — $16 mil. — pavesti un- 
tų sąjungai, kuri ją paskirstytų. 
Quebeco prov? un-tai irgi tam 
pritaria, bet prov.^ min. pirm. 
Duplessis priešinasi.

prov. Trys Kanados vyriausybės 
pareigūnai spalio mėn. lankėsi 
Š. Afrikoj tirdami galimybes 
rasti imigrantų.

Tito, Jūgošldvijos' diktatorius; 
pirmą kartą viešai pareiškė, kad 
Kremliuje vykstanti dvikova 
tarp Chruščiovo ir Molotovo 
'■‘■rH’rin dėl dabartinės sovietų 
politiKOS. Stalininkų grupė esą 
privėttusi Chruščiovą ir co. kai- 
kuriais klausimais nusileisti. 
Dėl Vengrijos įvykių esą kalti 
stalininkai, ypač Geroe, buvęs 
Vengrijos kompartijos gen. sek
retorius. Sovietų armijos pa
siuntimas Vengrijon esąs -fata-

— 437
— 435
— 434
— 430
— 420
— 409
— 394

— Toronto
— Toronto
— Toronto
— Toronto
— Toronto
— Toronto
— Toronto

Pasirašė:
KLB Vyr. Rink. Kom. vardu: 

Antanas Liudžius, pirm. 
Antanas Peleckis, sekr. 
Viktoras Užupis, narys.

Šiuose rinkimuose balsavo 
1737 lietuviai. Iš jų 11 balsų ko
misijos buvo pripažinti netinka
mais. Apylinkėmis balsavo:

Toronto — 635, iš jų 8 neteis.,
Montrealio — 336,
Hamiltono — 228, iš jų 1 net.,
Otavos — 23,
Windsor© — 56,
St. Catharines — 62,

Oakvillės — 17.
Sudburio — 81,
Fort William — 23,
Londono — 43,
Sault Ste. Marie —31,

Rodney — 14,
Delhi — 53, iš jų 1 neteis.,
Wellando — 51.
Britų Kolumbijos — 45 iš jų 

vienas neteisėtas.

KREIPĖSI 1 PASAULIO 
PARLAMENTARUS

Buv. paskutinio demokratinio 
Lietuvos Seimo nariai pasiuntė 
raštą pasaulio laisvųjų kraštų 
parlamentų atstovų kongresui 
Bangkoke, Siame. Jie primena 
Lietuvos okupaciją ir prašo kon
gresą pasmerkti Sov. Sąjungos 
veiksmus prieš Lietuvą ir kitas 
Europos valstybes, paneigti pa
vergtųjų tautų “liaudies seimų” 
atstovams teisę būti tarpparla- 
mentarinės unijos nariais ir da
lyvauti jos kongresuose, nes jie 
tėra komunistinės diktatūros 
įrankiai. Be to, jie prašo reika
lauti Sov. Sąjungą grąžinti ne
priklausomybę pavergtoms tau
toms. Raštą pasirašė: K. Bieli- 

1 nis, M. Galdikienė, J. Makaus- 
I kis, R. Skipitis, P. Jočys.

Nauji imigracijos potvarkiai 
įsigalios nuo 1957 m. sausio 1 d. 
Pagal juos, darbdaviai galės 
kviesti ateivius, nors ir nepažįs
tamus, jei laiduos darbą bent 
vieneriems metams ir tai darbo 
srityse, kur darbo įstaigos ne
gali parūpinti atitinkamų darbi
ninkų. Anksčiau ateivius galė
jo kviesti artimi giminės ir darb 
daviai, pažįstą kviečiamuosius. 
Šios rūšies ateiviams imigraci
jos ministerija duos beprocenti- 
nes paskolas kelionės išlaidoms 
apmokėti. Šią žiemą vyriausy
bės pareigūnai lankysis pabėgė
lių stovyklose Europoj rinkda
mi ateivius. Bus žiūrima, kad 
Kanadon nepatektų komunistai, 
prisidengę pabėgėlių vardu. Du 
imigracijos ministerijos parei
gūnai aplankys Niujorką ir Či
kagą tirdami galimybes naujų 
imigrantų iš šių sričių ir apskri
tai iš JAV. Per 1956 m. dešimti 
mėn. Kanadon atvyko 110.000 
ateivių.

Vengrijos konsulas Otavoje R. 
A. Schaefer pareiškė, esą jam 
labai įkyrėjusi ’ okupacinė rusų 
politika Vengrijoje: nuolatinės 
jų šventės, rusų veikėjų vardais 
pavadintos gatvės, mokyklos, 
paminklai... Jis pats yra Tito 
sistemos šalininkas ir sako, kad 
vengrai galėtų neblogiau savo 
krašte įgyvendinti pažangųjį ko* 
munizmą.

Sovictai įsteigė Otavoj amba
sados tarnautojams mokyklą re
zidenciniame rajone. Gyvento
jai pasiskundė, ir reikalas atsi
dūrė užsienio r. ministerijoj.

Senatvės pensijos pagal vei
kianti įstatymą Kanadoje mo-

w
• '

Mes mielai grąžintumėm taiką ir Vid. Rytuose!” ,

Rokosovskis paskirtas Sov. Sąj. 
krašto aps. Vicemihisteriu).

Derybų pabaigtuvės buvo su
rengtos Kremliuje ir Lenkijos 
ambasadoje. Chruščiovas savo 
laibose įsiutusiai puolė vakarie

čius, ypač anglus, prancūzus ir 
izraelitus, išvadino juos kolo
nistais, fašistais/ banditiškais 
užpuolėjais... Esą istorija esan
ti sovietų pusėje, ir “mes jus —■ 
vakariečius — palaidosim”. Va
kariečių diplomatai abu kartu 
protestuodami išėjo.

Bulgarijon sovietai pasiuntė 
savo kariuomenę, kad nepasi
kartotų Vengrijos įvykiai.

Egiptas, sutikęs su paliaubo
mis, grumiasi politinėj srity, no
rėdamas priversti anglus - pran* 
cūzus ir izraelitus greičiau pasi
traukti iš užimtų žemių. Buvo 
pasklidęs gandas, esą Nasseris 
paprašęs Kremlių siųsti savano
rius, kurių esą jau 50.000. Vė
liau betgi šis gandas buvo Egip
to vyriausybės paneigtas pareiš
kiant, kad ji prašys sov. savano
rių tik tuo atveju, jei anglai -. 
prancūzai - izraelitai nepasi
trauks iš Egipto. J. Tautų ka
riuomenės pirmieji daliniai jau 
įsikūrė Suezo kanalo srityje, 
nors jokių pareigų dar neina. 
Kadangi tai pirma tokios rūšies 
JT kariuomenė, tebėra neiš
spręstų daugybė klausimų, su
sijusių su jos uždaviniais. Tuo 
reikalu JT gen. sekr. lankėsi 
Kaire ir tarėsi su Nasseriu, ku-. 
ris pateikė savo sąlygas. Jis rei
kalauja, kad JT kariuomenė ri
botųsi tiktai paliaubų priežiūra, 
nesikištų į Suezo kanalo kont
rolę ir išvyktų iš krašto Egipto 
vyriausybei pareikalavus. Be to, 
jis priekaištavo del kanadiečių 
ir pakistaniečių kar. dalinių 
įjungimo JT kariuomenėn. Ka
nadiečiai esą Brtianijos piliečiai 
ir nešioja tokią pat uniformą. 
Matyt, jis prisimena ir Kana
dos vaidmenį, kai buvo įkurta 
Izraelio valstybė. Arabai užs. 
reik. min. Pearson to negali do
vanoti.

VENGRIJA BŪSIANTI ANTROJI LIETUVA?
Ryšium su tragiškais įvykiais 

Vengrijoje viešumon iškyla ir 
Lietuvos vardas.

Kubos delegatas dr. Emilio 
Nu nez-Portuondo lapkričio 8 d., 
kalbėdamas Jungtinių Tautų 
pilnaties posėdyje apie Sovietų 
Rusijos plačiu mastu vykdomą 
genocidą, pirmiausia paminėjo 
Rusijos pavergtas Pabaltijo vals

karnos ir imigrantams, bet tikjtybes — Lietuvą, Latviją ir Es- 
išgyvenusiems Kanadoje 20 me-1 tiją. o po to išvardijo ir vadina-

muosius satelitus. ' »
Lapkričio 13 d. BBC komenta

torius, pats neseniaii grįžęs i-š 
kraujuose pasruvusios Vengri
jos, kalbėdamas per Londono 
radiją apie Vengrijos padėtį, pa
reiškė, jog rusams čia belieką 
du keliai: arba paversti Vengri
ją antrąja Lietuva, arba atsi
žvelgti į jos gyventojų reikala
vimus, 
antrąja

Vengrijos pavertimas 
Lietuva reikštų masinį

išdeportavimą didelio jos gy
ventojų skaičiaus ir griežtą po
licinį režimą likusiems Vengri
joje.

Komentatoriaus nuomone, esą 
daug pagrindo manyti, jog tu
rėsiąs būt pasirinktas antrasis 
kelias .Net ir policinis režimas 
turįs kuo nors remtis. O Veng
rijos komunistų partija, vienint-' 
lėlė galima tokio režimo atra
ma, pastaruoju metu pakrikusi
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KELIONĖS PIETŲ AFRIKOJE

| (Tęsinys iš praeito nr.)jančiam broliui, paliks Tau gra
žiausią prisiminimą ir turės pa
čią didžiausią vertę visų Tavo 
išlaidų apyskaitoj! Lauksime 
tiek pat nuoširdžių svečių kaip 
ir praeitą kartą. Rengėjai.

St. kampas William St. Jo pel
nas skiriamas Sibiran išvež
tiems lietuviams sušelpti. Pra
džia 7.30 v.v. Veiks loterija ir 
bufetas su visų rūšių gėrimais. 
Kviečiame visus linksmai “už- 
gavėti”. \ .

Mūsų įoterija kiekvieną sykį 
susilaukia vis didesnio dėmesio. 
..Vienintelis trūkumas — fantus

patys , ašmenys, pageidautina, 
- v • . — 8 laMa-

pamatyti, kaip laisvi žmonės! įybes labui įsijungtų ir naujų 
gyvena, apie ką mums ir svajoti’farų.ų aukotojų. Labai gražų pa-

:. '^zdį parodė mūsų yerslinin-
Pasakojant apie giminių liki- kai.' paaukoję ar pasižadėję pa- 

mą laiške rašoma šitokių šiurpą aukoti loterijai ^vertingų daik- 
sukeliančių faktų (pateikiame ' ” ” ”
ištraukas be vietų, be vardų ir 
be datų): -- ? -

“„.X penkis metus sėdėjo ka
lėjime, dabar kažkur provinci
joje dirba. ...Y sušaudytas, Z 
nušautas, rodos, 1946 m. N mirė 
kalėjime ... už Uralo... Apie M 
mažai ka žinom. Ūkis jų irgi 
tuščias. Niekas savų ten negy
vena. Rodos, kąd. sudegę trobos. 
K Slbire.' Mama ‘gyvena kaime, 
pas svetimus žmones už duonos 
kąsnį prižiūri vaikus,”

Bendrai apie gyvenimą rašo:
“Lietuvos kaimas įvedus kol

ūkius sunaikintas -galutinai. 
Daugumas gyvena didžiausiam 
skurde. Baudžiavos laikais buvo 
geriauš. Duoną kaimiečiai per
kasi miestuose, nes savo neturi. 
Už darbadienį gauna grūdų gra
mais. Jeigu gauna 1-2 klg. skai-

■ tomą augšta kaina, pinigais 20 
įkap. ligi 1 rb! -

Miesto gyvenimas kiek geres
nis, bet ir nedaug. Pavyzdžiui 
algos., (ųia pamini profesiją) 
600-1000 rb., o' kainos nors ir 
.valdiškos, bet augštos —kaip, 
produktų, taip ir apsirengimo.’ 
Sviesto klg, 30-40 rb., mėsos 17 - 
28 -rb-, vilnonė medžiaga ' pal- 

i tams 200-600 rb. metras, vilnp- 
• nei suknelei 100-150 rb. metras, 
[ šilkas 90-150 rb. metras. Batai 
i 150-500 rb. ir t.t. Ir dar gatiti 
sunku. Tos pačios prekes nepil
navertės.

Neturint materialinio gerbū
vio, kad nors būtų bent kokia 
laisvė. Nėra jokios laisvės — nei

pavergtame krašte
.dėsniam' ir didesniam , skaičiui 
’ okupuoto krašto lietuvių pasise- 
^ ^ąląUŽti geležinę uždangą *

pantiems laisvėje. Tam tikras

jungos' višdėltp įšvąžiuoja. Dau- 
giausią '. tąi dabar «paleidžiami 
vokiečiai ir vienąs kitas kitų 
kraštų 'žmogui ę tokių at-
vykšląncįų ų- įš Lietuvos arba 

>ų lietuviais, 
jgr. ūe Lie- 

Kaip žinoma, 
pastaraisiais menęsiąią buvo net 
keletas sovietinių ekskursijų 

kurių tarpe 
......... T ^^^keimlik# 
lietuvių,, ^vb^ ųetūyių bei -lie- 

ašmenų įvai- 
at- 

yykurių’sp<ū-tinįnkų tarpe. Visi 
jie, žipopira, •■i-ĮSivb--''tikrinami, 
Stropiai parenkami ir • pridabo
dami, bet:■ vįs dėlto yra nubirėję 
pCHkelętą! Bdšku visokiu tokiu 
išvažiavimu ;; ’’' -' :

tuyėję;^

tu 
rių

%

specialistųeiles!
* J Augštas atlyginimas’

■ : - "-rf’ . .

Išmokite praktiškų . *
• ipet^du

■ S* 1 ‘ ■' ■ *

< ■•• ’Televizijos^

Visas, operacijas atliksite pats, 
mūsų ^prityrusių ■ instruktorių 

'''.priežiūroje.
Padedame diplomuotiems 

specialistams parūpinti

Viename šitaip išvežtame laiš- _______ _______ _____ _ _
ke apie galinčius išvažiuoti ViįFšioi daugiausia aukoja vis tie 
užsienius rašoma: “_su didžiau- natvs , asmenys Pageidautina, 
siu džiaugsmu važiuoją. Nori 
pamatyti, kaip laisvi žmon<

negalima”...

kad j rengėju

tų. Pay., Ę. E. Povilaitis, turįs 
laikrodžių taisymo dirbtuvę ir 
gražią nuosavą laikrodžių ir 
brangenybių krautuvę — “Ed- 
ddy’s Jewellery”, 609 Richmond 
St., tel. 76185, pasižadėjo paau
koti ką nors iš laikrodžių ar 
brangenybių, Panašiai pasižadė
jo namų-statybos kontraktorius 
Br. Misiąs, 93 Emery St. W., tel. 
79713, ir p. Cegis, turįs vyriškų 
ir moteriškų, rūbų siuvyklą, 224 
William St., prie Hamilton Rd., 
tel. 40206. Bus vienas or ponioms 
svarbus fantas, padovanotas “La 
Bella Beaųty” Studijos, esan
čios 246 Wharncliffe Rd. S., tel. 
75790, savininkės Karin Kasai- 
tienės — pusmetinė ir vispusiš
kas pagražinimo patarnavimas 
(full beauty treatment), apimąs 
penkis ‘ atskirus patarnavimus. 
Dėkodami aukojusiems ir pasi-. 
žadėjusiems, kviečiame ir dau
giau savanorių į garbingas au-

W I N DS OR, Ont
Radijo transliacija

Lietuviams didelį palankumą 
rodanti Windsor© CBE radijo 
stoties vadovybė savo, progra- 
mon vėl įtraukė Lietuvą ir lie
tuvius propoguojančią translia
ciją.

Lapkričio 24 d. 11.15^11.30 vai. 
radijo klausytojai išgirs muz. 
St. Gailevičiaus vadovaujamo 
Toronto Lietuvių, Choro Varpo 
įdainuotas dainas IV-tosios Ka
nados Lietuvių Dienos koncerte. 
Transliacijos metu bus anglų 
kalba paminėta sėkmingai pra
ėjusi Lietuvių Diena, apibūdin
tas dainų turinys, nebus užmirš
ti ir kiti bendrieji lietuvių rei
kalai. ' z

Visi tautiečiai maloniai prašo
mi pasiklausyti šios radijo trans 
liacijos. Windsor© CBE radijo 
stoties banga yra 1550. Būtų 
mielą, kad klausytojai pasisteng 
tų vėliau pasiųsti padėkos laiš
kučių. Radijo, stoties adresas: 
CBE Radio Station, Security 
Bldg., Windsor, Ont.

Windsoro apyl. v-ba.

ZULŲ KRAŠTAS
Iš kalnų nusileidome į nedi

deles kalvas. Cią gyvena Zulų 
gentis. Tik prieš keliasdešimts 
metu šis vardas baltiesiems 
reiškė siaubą. Zulų gentis ka
ringiausia Afrikoje — vieninte
lė ištisą eilę metų kovojusi prieš 
baltuosius. Pagaliau baltojo 
ginklai sutriuškino ir pavergė, 
juos. Šiandien Zulų vardas gar
bingas negrų .lūpuose. Natalio 
provincijoje kitų genčių negrai 
dažnai paklausti atsakys, kad 
esą Zulu.’

Iš pažiūros jie mažai skiriasi 
nuo Swahili negrų, gal kiek 
augštesni ir moterys augštesnės 
ir grakštesnės. Mačiau Zulu 
mergaičių, kurios, jei būtų bal
tos. galėtų konkuruoti su kiek
viena Hollywoodo gražuole. De
ja, čia jos turėjo pasitenkinti 
karvių ganymu ar nešti į ryšu
lius sušuktus vaisius ant savo 
galvos. . , ■

Zulu trobelės skiriasi nuo 
džiunglių negrų tuo, kad jos 
kvadratinės formos. Viduje 
maždaug tokios pat. Apylinkėje

dais. Man J
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CENTRAS MONTREAL?
;“Nepr. Lietuvos” Nr. 43, ra

gindamas daljrvauti rinkimuose, 
p. ' Kardelis vedamajame tarp 
kitko pastebi,, kad jnontrealis- 
kiai juo labiau turį susidomėti 
rinkimais, kad Kr. Taryba, esan
ti nutarusi- “savo centrą-perkel
ta. į t Montrealį”. Tą nutarimą 
teksią vykdyti,- nes ■ niekas netu
rįs teisės jį. pakeisti.

Centras, turbūt, reiškia. Kraš
to Valdybą. Bet kada gi ir kokia 
Kr. Taryba nutarė ją. “perkelti į 

■Montreal}”?
Pereitoje Kr. Tarybos sesijo- 

v . i . . . je taip nutarti niekas net nesįū-
zodzio, nei tautos, nei. tikybos, ^ikrųjų tai būtų nesą-

Pensijos Musolinį vaikams
Bedarbis pianistas Romano 

i Mussolini ir jo sesuo Anna Ma
ria, buvusio Italijos diktatoriaus 
vaikai, sūnus 29 metų, o duktė ■ nosi. Jaunos negriukės -ir neg- 
26 m., neseniai gavo iš Italų vy-įriukai grūdosi prie įvairių bliz- 
riausybės pensiją — duktė 120 gučių, bandė lūpines armonikė- 
tūkstančių lirų, apie $200, o sū-! les, kiti pagal muziku krautuvė
mis 60.000 lirų— apie $100. Pen- Į je šokč. Vertėjo talkinamas -už- 
siją jiems pripažino augščiausias kalbinau dvi jaunas gražuoles. 
Italijos tėismas. . | Kai pagyriau jų grožį, abi pasi-

siūlė kartu važiuoti.
Artėjant prie Indijos vande

nyno prasidėjo cukrinių nend
rių laukai. Dirbo šimtai abiejų 
lyčių negrų prižiūrint baltie
siems ponams. Pasirodo, cari
nėse nendrėse laikosi daug nuo
dingųjų gyvačių, vadin. Black 
Mambo, kurios dažnai negriu
kus įgelia. Nors visi turi pirmo
sios pagalbos nuo gyvačių įkan
dimo pakietėlius, tačiau kasmet 
keliasdešimt negriukų nuo įgė
limo miršta. Nemažai jų» ant ke
lio pervažiavome. '

Netoli Durbano miesto prasi
deda miesteliai, kurių gyvento
jai indai. Iš kelių tūkstančių iš 
Indijos atvežtų vergų išaugo ar
ti šimto tūkstančių indų koloni
ja. Jie daugėja du kartus grei
čiau negu negrai ir keturius 
kartus greičiau negu baltieji. 
Pietų Affrikos valdžia labai Su
sirūpinusi, bet problemos iš
spręsti negali. Nei vienas indas 
nenorj grįžti atgal Irftiijon.

Ant Indijos vandenyno kran
to stovi Durbano miestas. Vie
nintelė vietovė P. Afrikoje, kur 

daugiau miestelių. Yra įvairiau-1 oficialiuose parašuose anglų 
siu tikybų misijų. Reikia paste- kalba pirmoje vietoje. Visur kir
bėti, kad katalikiškos misijos tur būrų kalba pirmauja. Kai 
čia didžiausios — turi gražias kur provincijoje anglų kalba iš 
mokyklas ir bažnytėles. M tuba viso pašalinta. 
Tuba miestely aplankiau tipiš
ka negriukų krautuvę. Negrai 
ir negrės nešė kiaušinius ir viš-tų Affrikos rasizmą ir segrega- 
tas pardavimui. Pardavę pirko 
duonos ir kitų reikmenų. Baltą 
duoną dažė į vandenį ir stipri-

Šis -tas apie Pietų Afriką 
Daug buvau skaitęs apie Ple

nei paniekos, priešingai — P. 
Afrikos valdžia stato kolonijas, 
mokyklas ir !. net \ universitetą 
juodukams. Man ten bebūnant 
išleido įsakymą, kuriuo, sutei
kiama teisė juodukams stoti.-t' 
valstybines tarnybas. Atrodo, 
segregacija nėra pagrindinė 
priežastis, kodėl juodukai pra
deda viš daugiau bruzdėti Afri
kos kontinente. Nuo anglų oku
pacijos laikų tebėra įsitikihi 
mąs, kad" juodukas ne daugiau, 
kaip beždžionė. Sunku patikėti, 
bėt kiekvienas turtingesnis bal
tasis už svarą ($2.67) mėnesiui 
samdosi sau tarną, tarnaitę, šo
ferį, sodininką, ir t.t.t Geležin
kelio ar kelių darbininkai dirbą 
60 vai. savaitėje gauna veltui 
palapines ir maždaug 8 dolerius 
per mėnesį. Maistą turi pasirū
pinti patys. Panašių pavyzdžių 
šimtai. Nenustabu, kad įdūku- 
sios negriukų minios dažnai už-' 
traukia savo liūdną himną: 
“Baltieji, atiduokit mūsų žemę”. 
Juodukų neapykanta baltie
siems diena iš dienos didėja. Di
dėja streikų skaičius. Yra atsi
tikimų, kad streikai malšinami t 
kulipkomis. Kur neramu, bolše- t 
vikai nesnaudžia. Maskvoje pa
ruošti agentai grjžta Afrikon ir 
vadovauja akcijai prieš baltuo
sius. Kiekvienas Afrikcn atvy
kęs turistas prieina išvados, kad' 
vieną dieną baltiesiems liks vie
na išeitis — grįžti ten, iš kur jų 
protėviai atėjo. Amerikos ir Ka-'

ciją. Tiesa, čia praktiškai juodu
kas niekur nesimaišo su baltai
siais oficialiose įstaigose, mo- nados konsulatai apgulti. ■' 
kyklose ar klubuose, bet ręsto- p. Afrikos miestai, ypač Dur- 
ranuose, koteliuose, sustojimo banas ir Johannesburgas mo-. 
vietose visur patarnauja neg- derniški su daugiaaukščiais pa-, 
riukai. P. Affrikoje baltųjų ir statais. Matosi nepaprasta ang- 
juodųjų santykis — 1:12 juodu- lų įtaka: važiuojama kaire puse, 
kų naudai! P. Afrikos laikraš- - --- -
čiuos neradau nei neapykantos,

a ir^ums
'nutarti, naujos sudėties Kr. Ta
rybai Kr; Valdybos būstinė nė- 
•ra nustatyta nei statuto nei jo
kių nutarimų. Ji priklauso nuo 
išrenkamos valdybos sudėties.

matę to viso, tus įšivdizdudjat 
ne taip kaip yra. Tik pats per
gyvenęs gali suprasti...”

Toliau vėl seka asmeniškos
bei šeimos žinios, kurias pralei-Į jei naujoji Kr. Taryba išrinks 
sime.. Pačioje laiško pabaigoje .Kr. Valdybą iš motrealiečių, tai 
šiurpu; nukrato jaū. kitos rankos jos būstinė,' žinomą, bus Mont- 
priefasas:<‘“..;kąųp baisu paverg- realy. Bet visa tai priklausys tik 
tame krašte, gali žinoti tiktai nuo Kr., Tarybos sesijos.
tas, kas jame gyvena...” Ii Buy. Kr. Tarybos narys.

■filBK
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1957 IMPERIAL
(NCP) 1957 m. Imperial, Canados Chrys
ler Co. darbo, nepaprastos išvaizdos auto
mobilis, tai “grožis ant ratų”, iki šiol dar 
niekam nematytas. Skirtingos priešakinės 
šviesos, apkaustymai, naujas užpakalin 
lenktas stiklas, ilga galo sekcijai Imperial 
modeliuose įvestas naujas stiprus Fire- * . •

ĮĮĮĮgjll

naujos 
metais

power V - 8 motoras ir visiškai 
Chrysler “Torsion - Aire”.. Šiais 
taip pat pirmą kartą Imperial serijoj įves
ti 3 modeliai: Imperial Crown, Imperial 
keturių durų sedanas (paveiksle) ir Le 
Baron, taip pat keturių durų sedanas.

dviaugščiai angliški autobusai 
ir tramvajai, daugiausia angliš
ki bankai, teatrai, angliškų žur- 
nalų ir laikraščių -P. Afrikos 
laidos. Visuomenė karštligiškai - 
diskutuoja anglišką kriketą ir’• 
anglišką futbolą. Be to, visi ang
liškai kalbąąfrikięčijąi kalba 

•britų' SaliLakcėlitu.’r: Visi anglų 
kilmės afrikiečiai — nepaprasti 
anglų kcldnializmo fanatikai. 
Būrams nustūmus juos nuo val
džios vairo, anglai slaptai kursto 
savo buvusius vergus — negrus, 
kad padėtų jiems sugrįžti ‘ val
džion. Juodieji nekenčia riet;; 

Vienų, nei kitų. Deiiri!arifti‘,^r'r'

Baltųjų kolonializmo • dienos”' 
baigiasi. • (Pabaiga)- .

Konservatorių partija laimėjo- 
rinkimus N. Škotijos prov. pra- 
vesdama 23 atstovus iš “43.-; Lig-;- 
šiol valdę liberalai ištisus 23 mė- : 
tus gavo 19 atstovų, -Socialistai '

- ■ »». , X. , _ ! V • 1 _ ~ i ‘ - - -•____ _____ . _ __ •___ _____ —- ■ _ " ’ ’ • Jgį .

&

autuves
■ ..........

$14-65!
ikros vilnos Velour

Užtąį>ačią:>aina.;vlltios, C.
gabardino “Zip. lined” paltąi, $45.30

Ą-"“ ■f*. —-------- —

P^$®ąinį<ią^ngftjojė; aO;
6x$ rįb. papr. spalvų

. S poros už $2;85

Name*
Kaklaraiščiai $ 1.50.$2.00

29*įS,. ivanu 

' ii už fl.3«'

D

---- -ur; - !• —r—------- -—:--------- -

“Walton” Flannelette
Pižamos

Didelis pasirinkimas QQ
patrauklių spalvų, dryžuotos

U r*

Pilnos vilnos PALTAI
Augštos kokybės, pilnos vilnos 
6-16 dydžių *8.89

Odiniai švarkai 
(windbreakers) 

Augštos kokybės, tikros 
arklio odos 
8-18 dydžių

$10.99

melusukaktuviu^ IŠPARDAVIMAS
■■■■ ■ : ■■ • ? - £ ; - 

■I'" - 1 1 . IHI.I.IM '■

Žinomos markės reg. $19.95

“Suburban” paltai
Pirmos rūšies, tikros vilnos o
— Melton *15.8

Sutaupysite % Reg. $1.50 
“Diamond” kojinės 

Pagamintos Anglijoje.^ _ 
Speciali išpardavimo kaina

3 poros-už $2.85
' ■ V* . .■

Reg. $4.95. Su .pamušalu
>&<|tnės- pirš^nės

odos su

--- ’T- -
Mūsų reg. kainos — $5.95—$6.95
Broadcloth pižamos

Modemiškai -pasiūtos, 5 Q q
dryžuotos

$<49

$1.19

•V.

Kelnės - Jeans

COMBINATION — 
trumpų rankovių

Šio sezono naujausios mados

“Clicker” švarkai

89*

Flannelette pižamos
Sanforizuotos.
Neblunką dryžai. ,

2 už $5.00

Augštos rūšies, 
Vilnoniai — Melton vilnos -Itho“

“Suburban” paltai
Melton Vilnos, Quited satin - qq 
su vilnos apvedžiojimais 
8-18 dydžių 9 unc. kvadr. jarde.

Sanforizuotos, mėlynos.
Sanforizuotos check kumeliu- 
ko odos pamušalas 2.89

Pirmos rūšies

“Woven check” marškiniai
Garantuoti, plaunami ' g-
patrauklių spalvų '

v “Zip-Lined” švarkai
X. ' • << .

Sustiprinti nailonu, gabardino $1X30 
8-18 dydžių'

♦ /

(Dressing Gowns) 
Wool blend ir tikro tartano, 
rayon brocade, šilko apikaklė gQ 
ir rankogaliai -J

Tikros arklio odos, augštos rūšies

Švarkai (windbreakers)
Dviejų rūšių. ~
Abiejų reg. kaina — $16.95 *12.99

Wool Blend ir Rayon Brocade

Patogūs, Cream Rib
Apatiniai baltiniai

$2.30
; Dvixporos už $4.50 

MARŠKINUKAI — 
trumpų rankovių '

2 poros už $1.75 
AP AT. KELNAITĖS — 
pilno ilgio, elastinis juosmuo

2 poros už $2.25

Superfine šilko Broadcloth
Balti išeiginiai marškiniai

Dvigubo egiptietiško broadcloth,
Puiki dovana Kalėdoms M.5‘ 

Du už $9.00
_ f_______________ _______ _ _

Specialus išpardavimas 
“DOESKIN CHECK” 

marškiniai z
Tikrai žema kaina <9 (M
Tinka darbui ir sportui 4.9a

Astuoniu^ rūšiu berniuku^ rubai
Check -Flannelette

MARŠKINIAI
Sanforizuoti. Yra nuo 6 iki 16 
dydžio.
Tikrai vertingi

10 Jack Fraser krautuvių jūsų patarnavimui
ie Pape, * 2634 Danforth, netoli Main, i 57 Eglinton Square,
, HirhParic.' 1886 Erlinton W, prie Dufferin, 1234 St Clair W prie Dufferin,

Applewood Village,

SKYRIAI KITUR JŪSŲ PATARNAVIMUI:
[ENER WELLAND ST. THOMAS LONDON
OSHAWA OAKVILLE NEWMARKET

CHATHAM WINDSOR

SUTAUPYSITE 
pirkdami v 

vyriškus rublis!

Šiltos medvilnės flanelio
“Woven check” marškiniaiv

v Garantuoti, neblunką,
y Sanforizuoti

Angliškos “Rhodes”
Darbo kelnės
Reguliari kaina $5.95

Gerai pasiūtos, dryžuotos, 
tiks kiekvienam r? •

. Vilnos ir nailono.
Darbo kojinės

Mūsų populiariausios X 
darbo kojinės

6 poros už $X35
i ■ ■■■ ■ . ............... .............. .....

59*

$2.59

Šukuotos medvilnės medžiagos

Apatiniai baltiniai
• Marškiniai trumpom rankovėm.. 

Iškilpto kaklo
2 už $1.50 •>'

Kelnės dvigubų kelių, 
dviguba sėdyne2 ■

|kzrxr^pi|
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Dar dėl tremtinio vardo Komunistine valstybe ir Bažnyčia
vinimąsi garbingojo tremtinio 

v vardo, truputį pykdamas atsi
liepė vienas autorius “Drauge” 
visiškai nesutikdamas su ano 
mūsų straipsnelio mintimis. Vi
siškai normalu, kad kitas kitaip 
galvoja. Skirtinga, bet atvira ir 
nuosekli nuomonė tegali būti 

- tik pagerbtą. Bet ir anos mintys 
apie tremtinio vardo naudojimą^ 
nebuvo paruoštos kurį rytmetį 
iš lovos iššokus. Jos atsirado tik 
po ilgesnio tautiečių nuomonių 
rinkimo bei atsiklausimo vieno 
kito ryškesnio mūsų visuome
nės veido. -

Mūsų oponentas teigia, kad 
pabėgėliais, bėgliais ar ateiviais 
mums netinką vadintis netgi iš 
logiškojo taško. Bet kitoje to 
pačio rašinio vietoje jis taip ra
šo: “Gi mes — bėgome (m. p.) 
nuo bolševikinio teroro, nuo 
mirties”... Taigi, ir jis pats pri-, 
pažįsta jog buvo bėgta, tegu ir 
ne savo noru. Mes taip pat ži
nom, kad savo noru likosi kraš
te absoliutinė dauguma mūsų 
tautos vaikų. Atviromis akimis 
ir lietuviškomis' sąžinėmis jie 
laukė savo likimo, savoje žemė
je, savoje tėvynėje. Iš jų tūks
tančiai tapo tikraisiais tremti
niais ir juos sovietai grūdo ne į 
Kanados ar JAV didmiesčius, 
bet į Sibiro taigą ir nežinią. Pa
galiau, kodėl tad, nebandoma 
tremtiniais šaukti tuos mūsų 
vyresnės kartos tautiečius, ku
rie dar caristiniais laikais veng
dami persekiojimų, svetimos ka
riuomenės ar Sibiro tremties, 
geriau savo noru vyko užjūriu, 
bet nesiryžo likti gimtojoje že
mėje. Ir senieji ir naujieji atei
viai juk bėgo nuo to paties ne- 
prieteliaus ruso. Kodėl antrieji 
staiga tremtiniais tampa, o se
nieji vos išeivių vardo verti?

Kas jau taip karštligiškai ver
žiasi prie tremtinio aureolės, 
galima būtų priminti, nors da-

bar ir pervelu, Kad daug, oi 
daug, mūsų tikrų tėvų ir moti
nų, kraujo brolių ir sesių, juk ir 
šiandien dar sunkiai verčiasi ir 
kenčia Sibiro tremtyje. Ir mes, 
jei nebūtume bėgę, jei nebūtu
me išsigandę raudonosios lavos, 
tikriausiai šiandien būtume tai
pogi .tremtiniais, tik jau jokiu 
būdu ne Niujorke ar Toronto 
dangoraižių pavėsyje. Išvis, gy
vendami sočiai, o neretas ir tik
roje prabangoje, jau pradedame 
išsigalvoti įvairių įvairiausių, 
liaudiškai tariant, “zbitkų”. Sa
vo metu, juk buvo balsų siūlan
čių pakeisti Lietuvos vėliavą, 
dar kiti nori keisti kai kuriuos 
Tautos Himno žodžius. Viskas 
vyksta taip, lyg išties mes su 
savimi būtume iš Tėvynės išsi- vaiu pau
vežę visą mūsąjį valstybingu- diktatorių, kuris turi būti “visų 
mą- ir gavę^nepaprastus įgalioji- sovietų tautoms saulė”, rusų 

tautos principą pakeitė gerai su
organizuota ir geležine drausme 
paremta komunistų partija, o 
seną klusnios oficialiosios rusų 
cerkvės principą sustiprino Įves
dami tai pačiai cerkvei, perves
tai per Dantės kančių pragarą, 
lygiai kietos drausmės ir kont
rolės, kaip komunistų partijai.

Kilus vokiečių - sovietų ka
rui Stalinas savo kalbose riša 
dabartį su senovės carų praeiti
mi, su Kutuzovais, Suvorovais,

mus iki Konstitucijos keitimo 
įskąitytinai. Žinia, mėgėjams, 
juk niekas neuždraus ir toliau 
save vadinti tremtiniais, kaip 
lygiai Vak. Europos stovyklose 
vienu metu buvo didi. mada 
dangstytis įvairiais titulais ir 
augštesnįais laipsniais. Iš kapi
tonų vieni jau buvo žodžiais ta
pę pulkininkais, sanitarai dak
tarais ir t.t.

Dangstymasis neužtarnauto
mis plunksnomis ar tremtinio 
vardu, jau reiškia gana savotiš
kas tendencijas, kuriomis daro
ma labai didelė moralinė 
skriauda mūsų tautos kanki
niams — tremtiniams Sibire. 
Galbūt, to nejaučia tie, kurie 
yra tiek laimingi, jog neturi nė 
vieno iš savo artimųjų Sibiro 
tremtyje. Gi šio straipsnelio ra- 
šėjas, jei kam įdomu, turi be
veik visus savo gimines ir arti
muosius ištremtus Sibiran, gal 
būt todėl jam' koktu save šaukti 
tremtinių, tokiu nesant ir nesi- 
jaučiant. Ir vargu ar tai būtų 
galima laikyti smulkmena.

Al. Gimantas

Kalakutai ir kiaušiniai Melbourne
Lapkričio 22 d. 4 vai. 32 min. 

popiet garsiausias . Australijos 
atletas John Landy su olimpi
niu žibintu rankoje Įžengs į 
Melbourne Ground stadioną.

Australija turėjo gana daug 
vargo dėl šios olimpiados. Be
veik visa Europa, išsigandusi 
nuostolio, buvo priešinga. Ir 
technikai buvo prieš, bijodami 

savo atletų belaukiant lapkri-
Jau viskas, detaliai apskaičiuota neišlaikyti reikiamoje^ formoje 
ir paruosta. . 1 " i-j—x

Z ^Žibintas, * saulės spindulių čio, taip vėlyvo rudaU^l^ąį
įžiebtas ant Olimpo kalno, Grai
kijoje, bus nešamas iki Atėnų 
aerodromo. Iš čia Sarre anglia
kasių padovanotoje lempoje, or
laiviu “Quantas” bus nuvežtas į 
Kairą, Kalkutą, Bankoką, Sin
gapūrą iki Darwin aerodromo, 
kur jį priims čiabuvis australie- 
tis. Septyni šimtai atletų per
duos žibintą iš rankų į rankas 
iki Melbourne miesto, kur John 
Landy* už mylios nuo stadiono 
pasitiks. Virš milijono žiūrovų 
sveikins įnešantį žibintą, ženk
lą pradėti, 1956 metų olimpiadą^

(Tęsinys iš praeito nr.) M. KRUPAVIČIUS

Sif sovietų Vidaus - Rytų Eu
ropos valstybių pavergimu su
tampa atgimimas Sovietų Rusi
joj tų šūkių ir principų, kuriais 
senoji carų Rusija grindė savo 
teritorialinę galybę nuo Ivano 
Kalitos ir Ivano Žiauraus laikų.

Carų Rusijos santvarkos prog
rama buvo patvaldystė - samo- 
deržavije, vienalytė rusų tauta 
- didrusiai ir oficialioji pravo- 
slavija, kaipo klusnus valdžios 
įrankis. Ją visai teisingai vienas 
istorikas pavadino “Vergijos 
Piramide”.

Nūdienė Rusija vieton pat* 
valdžio caro pastatė tokį pat

ganytojams tėvynės pavojų me
tu nedera tik tylomis stebėti 
ivykius”. Toliau metropolitas 
pareiškia, kad jei kuris ganyto
jų ar tikinčiųjų dėl gudrių anoj 
pusėj sienos kombinacijų, ku
rios jam kelią neleistinų vilčių, 
ir nustoja domėtis įvykiais, tai 
tokis reiškinys reiškia ne ką ki
tą, kaip paprastą tėvynės išda
vimą. Kristaus cerkvė laimina 
visus pravoslavus, kurie kovoja 
už “šventąsias mūsų tėvynės ri
bas”.

Šiais žodžiais paskelbtas 1939- 
1940 metų Sovietų Sąjungos te
ritorinių pagrobimų palaimini
mas ir patvirtinimas. Dar aiš
kiau tą tiesą paskelbė metropo
lito Sergijaus pavaduotojas me
tropolitas Mikalojus 1941 m. spa 
lio 3 d., vadinasi, didžiausių rau
donosios armijos nesėkmių me
tu, Maskvos katedroje iškilmin
gose pamaldose: “Mūsų vakarų 
sričių Ukrainos ir Gudijos pra
voslaviškieji žmonės 1939 m. 
grįžo į motinos tėvynės ir į mo
tinos cerkvės glėbį. Parapijos, 
kurios seniau buvo perėjusios į 
katalikybę, su tikru religiniu 
džiaugsmu grįžo i pravoslaviją. 
Tie dveji metai Ukrainos ir Gu-

ir sustiprinta cariškoji imperia
listinė idėja, kurią jie siekė įgy
vendinti Turkijoj ir visuose 
Balkanuose, imdami savo glo- 

1 bon tų kraštų krikščionis.

Aleksandrais Neviškiais ir kit. jjjos bendrojo gyvenimo su so- 
anų laikų didvyriais. Tas pats’ • • * • ’ ----
Stalinas įsteigė tris kariškus at- 
žymėjimus - ordinus. Jų tarpe 
ir šv* Aleksandro Neviškio, ku
riuos Povilo I pavyzdžiu pats 
jų įsteigėjas sagstė ant arki
vyskupų, kunigų, ir cerkvės vei
kėjų krūtinių.

Į Rusijos praeitį kreipėsi ly
giagrečiai Stalinui ir cerkvė. Ji 
šaukėsi pagalbon laimėti karui 
“šventuosius rusų tautos vadus 
Aleksandrą Neviškį ir Dimitrą' 
Doniškį'C Metropolitas Sergijus 
ugningame atsišaukime į tikin
čiuosius rašė: “Mums cerkvės

olimpiadai
dolerių suma. Be to, antra lote
rija pravedama pačioje Austra
lijoje. Iš žiūrovų tikimasi su
rinkti milijoną dolerių. Tokio
mis sumomis manoma padengti 
yiąąs olimpiados išlaidas.

Kiekvieno sportininko nuva-

Kraštams, neturititiemš fondų, 
rimta problema! Sovietų sporti
ninkams iokios problemos, nes 
visas išlaidas padengs valstybė.

Vokietininkai už prekybą žmonėmis
“Memeler .Dampfboot” KJai-.kėsią daryti, jei Sovietai stačiai 

pėdos vokietininkų laikraštis pasiūlysią pasikeisti žmonėmis, 
palietė sovietų siūlomą prekybą pagalvoti apie pabė-

atidunkit mums!Rebų gavimą, nes “ir mes pa- atiauoKit psame pabėgėliai jr pilna
Vokietijoje tebesančius, sovietų; girdimi užjaučiam, bet ar galima 
piliečius, tai mes grąžinsime 
jums Sovietų Sąj. esamus vo
kiečius. Laikraštis aiškina, kad 
tai esą rusai, ukrainiečiai, gu
dai, lenkai, lietuviai, latviai, es- 
ai, kurie negalį grįžti dėl poli

tinių priežasčių. Daugumai jų 
nepasisekę rasti sau pragyveni
mo šaltinio, tad jie tebesėdį sto
vyklose ir verčiąsi tamsiais b.iz-J 
neliais, o kartais dar tamsesne 
politika, kaip Lietuvos (t.y. Ma
žosios L.) Taryba, kurie būdami 
Vokietijos svečiais dirbą prieš 
vokiškos, Klaipėdos krašto idėją.

Sovietai tuo tarpu tik reįką-

žmonėmis

esą išsižadėti vokiečių. Ką pa- 
tie vargšai Sibire? Ar jie sava
noriškai išsižadėsią savo laisvės, 
kad išliktų ramybėje pabėgėliai 
Vokietijoje? Prekyba žmonėmis 
nesąs gražus dalykas. “Bet yra 
pavojaus, kad ir klaipėdiečiai 
gali būti Kremliaus pasiūlyti 
mainų objektu. Kokį atsakymą 
tada Bonna duos? Kokį atsakv- 
mą mes dwosime? Emigrantai 
mums labai palengvintų atsaky
mą, jei jie laiku išvyktų. Nes 
mes žinome, jog ‘dauguma klai
pėdiečių šiuo klausimu galvoja 
taip pat, kaip neseniai mūsų dž

Sovietų politikos Vidurio ir 
Rytų Europoj reikalinga skirti į 
du laikotarpiu: 1939 - 1941 m. 
laikotarpyje — Sovietų Sąjun
ga susitarusi su Vokietija reali
zavo savo groboniškus tikslus, 
ir 1944 - 1948 m. laikotarpyje, 
nugalėjusi vokiečius, darė pa
stangų pavergtus pirmuoju lai
kotarpiu kraštus pasilikti Rusi
jos ribose visiems laikams. Bet 
ir to maža, ji siekė ir tebesiekia 
praplėsti savo hegemoniją visai 
Vidurio Europai ir Vakarų da
liai, būtent—Vokiečiams, Pran
cūzams ir Italijai, nuo Baltijos 
jūros ligi Adrijos, su užsitikri- 
nimu sau susisiekimo kelių — 
Dardanelų sąsiaury, Persų Įlan
kos ir Indijos okeano.

Pirmajame laikotarpyje So-j 
vietų Sąjunga laikėsi tos pačios 
bažnytinės politikos kaip ir vo
kiečiai. Vokiečiai visų okupuotų 
kraštų pravoslaviškąsias %cerk- 
vese pajungė Berlyno pravosla
vų arkivyskupo Serapino Lad- 
de, apšaukto pravoslavų metro
politu Vidurio ir Rytų Europos 
pravoslavų cerkvėms, kanoniš
kai valdžiai. Lygiai ir Maskva 
primeta per metropolitą Sergi
jų savo kanoniškąją valdžią pra
voslavų cerkvėms Lenkijoj, Lie
tuvoj, Latvijoj, Estijoj, Besara
bijoj ir Bukovinoj. Paskyrimas 
Maskvos patriarchato egzarchų 
toms žemėms, šalinimas jose tei
sėtų vyskupų ir skyrimas į jų 
vietas naujųjų - sovietinių, nai
kinimas tų cerkvių nepriklauso
mybės ir Įjungimas jų Į Mask
vos ribas — štai eilė veiksmų 
cerkvių srityje, kuriais pradėjo 
so vietai, visišką okupuotu žemių 
inkorporavimą į Sov., Sąjungą.

Vokiečių okupacijos Sovietų 
Sąjungoj laikotarpis išlaisvino 
tautiniai bažnytinius sąjūdžius 
iš jiems primestų režimų. Savo 
išsilaisvinmo darbą je pradžioj 
rėmė vokiečiais, paskui organi
zavo savo religijas, pareikšdami 
kartų aštrius antisovietinius nu
siteikimus. Taip buvo Ukrainoj 
ir Gudijoj. "Atsiųstieji į tuos

iauta jų piliečiams, ųetrukdyti • klaustasis: “Žmoniškumas yra 
išvykti ir pateikę sąrašą kalina-J gražus dalykas, bet marškiniai 
mų, kurie sėdį už visokius pusi-; mums juk artimesni už švarką”, 
kaitimus. Esą, negalimas daly-; Ką Klaipėdos vokietininkai 
kas, kad būtų trukdoma .kam norėjo šiuo straipsniu pasakyti, 
išvykti iš Vokietijos, bet ką rei- daug aiškinti netenka.

Bažnyčia dabartinėje Lenkijoje .
Naujoji Lenkijos vyriausybė, ja, o jie visų Lenkijos katalikų 

paleido iš kalėjimo ir grąžino į i vardu pareiškią, kad Gomulkos 
pareigas ne tik primą kardinolą ’ vykdomą programą visiškai re- 
WyszynskI. Į Gniezdą taip pat 
grįžo generalvikaras vysk. L. 
Bernacki. Paskelbta, kad grįžta 
taip pat vysk. A. Bafaniak. Abu 
jie buvo kardinolo Wyszynski 
sufraganai ir buvo suimti netru
kus po jo.

Grįžta į Katovicus vyskupas 
ordinaras St. Adamski, sufraga
nas J. Bieniak ir koadjutatorius 
H. Bednorz, kurie dar nelabai 
seniai buvo suimti. Pranešama, 
kad grįžta taip pat Lvivo metro
politas arkivysk. E. Baziąk, ku
ris mirus kardinolui Sapiehai, 
buvo išrinktas Krokuvos kapi
tulos vikaru. Ten jis rezidavo, 
ten buvo 1952 m. ir suimtas. Kur 
jis buvo laikomas, nebuvo ži
noma. Grįžęs į savo dijėceziją ir 
Kielcų vysk. Cz. Kaczmarek.

Iki šiol viešumoje Lenkijoje 
galėjo reikštis tik su komunisti
ne valdžia bendradarbiaujanti 
dvasininkų ir katalikų grupė, ži
noma “Pax” vardu. Dabar nese
niai. pasirodė pareiškimas 22 ži
nomų katalikų rašytojų bei vei
kėjų, kurie pareiškia, kad “Pąx”

mią ir džiaugiąsi jo pareiškimu, 
jog socializmą galį kurti ne vien 
komunistai.

Lenkijos spaudoje vis da;žniaų 
ir dažniau pasirodo straipsnelių 
bei žinučių religiniais klausi
mais. Tarp kitko iškeliamas įdo
mus faktas su naujuoju bolševi
kų sukurtu miestu. Tai Nowa 
Hutą netoli Krokuvos. Miestas 
jau turi 80.000 gyv., bet neturi 
nei vienos bažnyčios. O lenkų 
dauguma yra tikinti žmonės, j 
Pamaldos jiems esą laikomos at- • 
virame lauke prie koplyčia pa
versto vieno gyvenamo namo. . 
Net žiemos metu, net bjauriomis 
rudens dienomis tikintieji stovi 
net negrįstoje molingoje aikšte
lėje prie to namo, kurio viduje - 
tik dalinamas Švenčiasiasis. Vie .. 
toje vargonų ten esanti fishar
monija. Žmonės taip ir klausią 
atsiras bažnyčia ar ne naujam 
komunistų pastatytam mieste.

vietų šeima buvo tikintiesiems 
laimingu ir ramiu laikotarpiu”.

Iš to artimo bendradarbiavi
mo cerkvės su sovietų valdžia 
gema 1943-1944 m. Maskvos pat
riarchatas. Metropolitas Sergi
jus sušauktajame vyskupų su
važiavime — sobore — išrenka
mas Maskvos ir visos Rusijos 
patriarchu. Tas patriarchatas 
buvo atstatytas ne kanonišku 
būdu, nes vieton viso krašto 
vyskupų, kunigų ir tikinčiųjų 
atstovų dalyvavimo tame sobo
re tik keli išleisti iš kalėjimų ir 
ištrėmimo vietų specialiai tam 
reikalui vyskupai. Cerkvinės ir 
rinkiminės apeigos buvo atlie
kamos dalyvaujant sovietų val
džios atstovui Karpovui. Tą patį 
valdiškai - cerkvinį ceremonialą 
panaudojo ir. naujojo patriarcho 
Aleksiejaus rinkimų metu.

Nepriklausomai nuo to, ar ru
sų cerkvė caru metu buvo Ru
sijos. valdymo .bendrininkė, ar 

J^pyiętų»Eaj¥5®0^>uvo pradžioj 
persėkiojaffiajj^^^lcūi išnaudo; 
jama — jfį višada' '^siekia, kaip 
siekusi, palenkti savo autorite
tui visus kitus cerkvinius orga
nizmus įvairiose valstybėse ir 
pasaulio kraštuose.

Pravoslavų cerkvės Maskvo
je ir Rusų valstybės ištisų am
žių bėgyje niekad neapleido di
delės ambicijos siekimas sukur
ti Maskvoje “Trečiąją Romą”, 
kuri būtų religiniu centru vi
sam pravoslavų pasauliui. Tos 
rūšies imperialistiniai carų sie
kimai visai sutampa su tokiais 
pat'proletariato diktatūros vals
tybės siekimais.

Sovietų Sąjungos vadai Įsiti
kino, kad rusų pravoslaviškoji 
cerkvė, imanti savo globon ir 
Įtakon pravoslaviškąsias cerk
ves, esančias viso pasaulio kraš
tuose yra puiki priemonė Įštip- 
rinti bolševikiškoms Įtakoms, 
suda'ryti reikiamoms sąlygoms 
svetimuose kraštuose bolševiki
nei akcijai ir parengti reikiamos 
dirvos - bolševikiniam pervers
mui, vadovaujamam ir nurodo
mam iš Maskvos, bei tiems kraš
tams paskui įjungti į “sovietų 
tautų šeimą”. Tai yra praplėsta

Rio de Janeiro.—Brazilija nu
tarė pastatyti naują sostinę, kraš , 
to gilumoje. Ji vadinsis “Brasi- *

Tai vienas iš infomacinių pranešimų serijos, padedančių 
jums suprasti ir paminėti

reikalinga, nes tada ten prasi
deda gražus oras. Pagaliau ir 
tarptautinis olimpiados komite
tas pradėjo pulti už Įrengimų 
vėlavimą. Australiečiai ramiai Sovietai masiniai dalyvaus, gi 

Amerikos atletams gal ne vie
nam teks pasilikti namie ir su
valgyti kalakutą Padėkos die
ną, kurioje kaip tik prasidės 
olimpiada. Bet užtat Australija 
užsakė 14.000 kg. kalakutienos

Kiekvienam sportininkui nu
matyta 5 000 kalorijų į dieną. 
Septyniolikai olimpiados dienų 
bus parūpinta: 10.000 kg. svies
to,"100.000 litrų pieno, 20.t)00"kg. 
žuvies^ 600.000 kiaūšinių, l^O.r: 
130.000 kg. daržovių ir vaisių, 
100.000 kg. mėsos ir 50.000 kg. 
riebalų.

Australiečiai nori, kad sporti
ninkai būtų patenkinti ir gerai 
priimti.

Nesvarbu laimėti, svarbu 
dalyvauti

Senovės Graikijoje sportas 
buvo visuomeninio gyvenimo 
centre. Olimpiados, prasidėju
sios 776 m. prieš Kristų, vykda
vo kas ketveri metai. Jos pasi
baigė 394 m. po Kristaus.

Šių , laikų pirmoji olimpiada 
įvyko 1896 m. Atėnų stadione, 
antroji 1900 m. Paryžiuje, tre
čioji 1904 m. St. Louis, Ameri
koje, ketvirtoji 1908 m. Londone 
ir penktoji 1912 m. Stockholme. 
Šiųmetė yra šešioliktoji, vyksta 
Melbourne, Australijoje. Daly
vaus 6000 atletų 75 tautybių, 

į Baigsis gruodžio 8 d. J
Į Aptardamas atletų dvasią 
Pierre de Coubertin rašė: Į 
“Olimpinių žaidimių esmė nėra 
laimėjimas, bet dalyvavimas”. 
Šis posakis primena Shakespea-: 
ro išsireiškimą: “Atlikite gerai’ 
savo dalį, nes joje visa garbė”.

T. B. Mikalauskas

priėmė visas kritikas vykdyda
mi nustatytus darbus.
• Bet kur rasti pinigų? Arthur 
Drysdale, Tasmanijos milijonie
rius, patarė suorganizuoti pa
saulinę loteriją. Visose tautose, 
dalyvaujančių olimpiadoje, bus 
parduota 25.000 bilietų. Kiek
vienas bilietas $60.00, tad susi
darys graži , pusantro milijoųo

LAIMĖKITE
Didelę dovaną

seOor
nešiojamą elektrinę

SIUVAMĄ MAŠINĄ
Suskaičiuokite dygsnius
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Rūpestingei laikykite žiy paprastu taisyklių:
1. Sudekite dygsnius augščiau nurodytose linijose, sumą įrašykite i kuponą 

pasiųskite.
2. Vienos asmuo gali siųsti tik vieną atsakymą; tik vienos asmuo šeimoje turi 

teisę gauti dovaną.
3. Geriausias sprendimas bus to, kuris greičiausiai atsiųs teisingiausią sumą. 

Visi sprendimai liks firmos nuosavybėje.
4. Firmos ir laikraščių tarnautojai neturi teisės šiame konkurse dalyvauti.
5. jei bus daugiau teisingų sprendimų, dovaną laimės tas, ant kurio voko bus 

anksčiausias pašto antspaudas.
6. Sprendimai turi būti pasiųsti ne vėliau kaip 1956 m/gruodžio 1 d. 12 vai. 

nokų.

ir
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SEWMOR SEWING MACHINE

i Nome

Authorized Deoler
2S9 College St. i Terauto 2B, Oet.
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Deportuoja Lietuvos žydus
NYT žiniomis iš Varšuvos, ru

sai pradėjo masiškai gabenti žy
dus iš Lietuvos ir Lenkijos sri
čių, prijungtų prie Sov. Sąjun
gos. Ypač yra paliestos Vilniaus 
ir Lvivo sritys. Žydai esą depor
tuojami į Birobidžaną, kur apie 
1930 m. buvo gabenami sovietų 
žydai, ir Kolymą. Laiškuose iš 
Vilniaus sričių žydai prašo savo 
draugus skubiai sudaryti repat- 
rijacijos dokumentus. Tik ši iš
eitis vargiai galima, nes nuo 
1945 m. repatrijavę buvę Lenki
jos piliečiai tapo sovietų pilie-

Manoma, kad šios deportaci
jos vykdomos ryšium su sovie
tų kariuomenės sutelkimu prie 
Lenkijos sienų ir santykių įtem
pimu tarp Lenkijos ir Krem
liaus.

kraštus iš Maskvos pravoslavų 
vyskupai ir vokiečiams ateinant 
iš jų nepasitraukę, pereidavo: 
vokiečių pusėn. Už tai daugelis! 
jų buvo sovietų partizanų nužu
dyti. Vokiečiams besitraukiant 
iš Rusijos didelis nuošimtis pra
voslavų vyskupų ir kunigų pasi
traukė į Vakarus, nes žinojo, kas 
jų laukia grįžus bolševikams.

Visai nugalėjus vokiečius ir 
bolševikams užėmus tas žemes, 
kurias ir dabar laiko savo pilnoj 
Įtakoj — kaip Lietuva, Estija, 
Latvija, Lenkija, Vengrija, Bal
kanai, Čekija, Vokieti Jos dalis, 
sovietai per savo maskvinį pat
riarchą išvystė gyvą akciją vi
same pasaulyje, kur tik yra bent. 
kiek pravoslavų ir net ten, kurį 
jų nėra, kaip pav. D. Britanijoj.’

Dabar laikas paliesti Maskvos 
bažnytinės politikos balansą.

(Bus daugiau)

DARBO KOJINĖS

Paryžius. —- Čia pastatytas 
“Nežinomo žydo” paminklas, 
skirtas paminėti hitlerizmo au
koms. Kitas toks paminklas pa
statytas Jeruzalėje.

Kaledcs

sustiprintos kulnys ir pirštai

NAILONU
Štai geriausias pirkinys ilges- 
nian^ nešiojimui — labai pa
togios — ekstra vertingos. 
Neplyštančios Penmans dar
bo kodinės. Yra įvairiausių 
rūšių, tinkamų įvairios rūšies 
darbams.

Taip pat apatiniai - viršutiniai rūbai 
Garsūs nuo 1868 m.

ŠV. MIKALOJAUS LEGENDA. Pirmieji olandu imi
grantai, atplaukė j New Amsterdamą (dabar New Yorko 
miestas), atsinešė į šį kontinentą Šv. Mikalojaus legendą. 
Ši legenda ir dabar paplitusi Kanadoje. Pagal šią legendą 
Kūčių naktį buinus linksmas senukas su sniego baltumo 
barzda ir raudonu, kaip obuolys veidu, apsirengęs šer
muonėlių kailiais ir raudona kepure, važiuoja dangumi 
elnių traukiamose rogėse, dalindamas visiems geriems 
vaikams dovanas. Kasmet gruodžio dvidešimts ketvirtos 
dienos vakarą Kanados vaikai su nekantrumu laukia 
atvažiuojančio Šv. Mikalojaus, arba kaip visi čia vadina 
— Santa Claus.
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linksma šokiu vakaro
• 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.

Pavergtoje tėvynėje
=

♦
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HLSK “Kovas” lapkričio 24 d., šeštadienį,
RENGIA PASKUTINI PRIEŠ ADVENTĄ

■ f

Lietuviai pasaulyje
fe

Regina Senkutė, Kauno^ muzi
kinio dramos teatro režisierė, 
mirė po sunkios ligos spalio 16 
d. Ji buvo gimusi 1927 m. gegu
žės 14 d. MarijanųSolėje, gimna
ziją baigė Kaune, o po to mokė
si konservatorijoje, dirbo teat
re. 1947 m. buvo pasiųsta į Mas
kvos Lunačarskio vardo teatri
nio meno institutą, kur baigė du 
fakultetus ir gavo dramos bei 
muzikinės teatro režisierės var
dą. Nuo 1953 m. dirbo Kauno 
teatre, kur pastatė eilę operų ir 
operečių.

“Nacionalinio T. Sąj. ūkio” ži
niomis, 1955 m. visoj S. Sąjun
goj buvo 85.7000 kolchozų ir 
5.134..sovchozai, Okup. Lietuvoj 
kolchozų skaičius paskutiniu

sukaktuvininkas. Gamta Žmui
dzinavičiaus paveiksluose veik 
visuomet džiaugsminga, šviesi, 
saulėta. Ir šiandien dailininkas 
nepailstamai dirba prie molber
to. Iš po jo teptuko gimsta vis 
nauji gražiosios Lietuvos gam
tos vaizdai.

sovchozų skaičius iš 71 (su 300. 
000 ha žemės plotu, be to,.darbi
ninkų ir tarnautojų daržams iš
skirtais 20.000 ha) padidėjęs iki 
77. Vilniaus radijo pranešimu, 
rugsėjo 30 d., “iš valstybinių že
mės fondų” įsteigti 6 nauji tary
biniai ūkiai”, būtent — vienas 
Nemenčinės rajone, Timbartiš- 
kių - Zarasų rajone, “Varduvos”

darbų apžvalginė paroda atida
ryta spalio 25 d. Keturiose mu
ziejaus salėse išstatyta 460 pa
veikslų, kurie sudaro % sukak
tuvininko darbų. Parodą atidarė 
prbf. V. Mackevičius. Iš viso A. 
Žmuidzinavičius yra nutapęs 
per 2000 paveikslų (ELTA).

Skulptoriui Petkui Aleksand
ravičiui, vienam iš žymiausių 
okup. Lietuvos .dailininkų, spa
lio 21 d. suėjo 50 m. amžiaus.

Per Vilniaus radijo perduotą 
pasikalbėjimą su dail. P. Alek
sandravičium, 1956 m. gavusiu 
skulptūros profesoriaus vardą, 
o nuo 1951 m. globojančiu skulp
tūros-’ sekciją, sukaktuvininkas 
pasisakė šiuo metu dirbąs Balio 
Sruogos antkapį — 
bareljefą ir kuriąs 
prof. J. Jablonskio skulptūrą.

Sporto Klubo Valdyba.

jo portretinį.
kalbininko

sovchozas — Sedos rajone, Pa- šiuos7 darbus tikisi baigti iki
• * • T->. ___• _ « --- • •» V •nemunėlio - Rokiškio rajone, 

'Rietavo Rietavo rajone ir Šilu
tės - Šilutės rajone. Iki šių me
tų pabaigos numatoma įsteigti 
dar 10 naujų sovchozų. (E).

“Priviso daugybė viršininkų”. 
“LTSR finansų ministeris” A. 
Drobnys kelia reikalą “toliau 
mažinti valdymo išlaidas”-. “Tie
soj” Nr. 22, š.m. IX. 21, jis įrodi
nėja, kad, “panaikinus tarpines 
grandis tarp ministerijų ir įmo
nių, vadovavimas pramonei tam 
pa operatyvesnis ir žymiai su
mažėja išlaidos valdymo apara
tui- išlaikyti”. Okup. Lietuvoje 
administravimo išlaidos, yra la
bai didelės. Pvz. Akmenės rajo
ne Kairiškių kartono fabrike 
yra 49 darbininkai, o valdymo 
personalo — 10 žmonių. Vadina
si, 4 dirba, o 5-tas tuos prižiū
ri... Kretingos rajone “Brie- 

, džio” odos fabrike dirba 28 dar
bininkai, o valdymo personalo 8 
žmonės.... Pats Drobnys pripa
žįsta: “Rajoniniame aparate yra

metų galo. Gausios medžiagos 
apie Jablonskį gavęs iš jo duk
ros ir kitų giminių, kurie buvo 
porą kartų atsilankę į jo dirb
tuvę. Jablonskio portretą numa
to skirti 1957 m. ruošiamai dai
lės prodai. Pedagoginį . darbą 
dirbąs jau 20 metų ir yra išlei
dęs visą eilę mokinių, iš kurių 
kaip jauni skulptoriai, užsire
komendavo Ragauskaitė, Dau
kantas, Kazys Švažas ir kt> PI 
Aleksandravičiui suteiktas “TL 
nusipelnūsio meno veikėjo” var
das.

Naujųjų Metų sutikimo vaka
ras Hamiltone įvyks visiems ži
nomame Royal Connaught Ho
tel Normandie Room.

Visuomenės ir rengėjų pato
gumui prašoma vietas rezer
vuoti iš anksto. Užsisakant vie
tą galima kartu sumokėti ir pi* 
nigus. Užsimokėjusiems iš anks
to vietos bus rezervuotos visą 
vakarą. Iš anksto nesumokėju
siems vietos rezervuojamos ligi 
9 v. v.

Vietas rezervuoti galima 
kreiptis į bent kurį B-nės val
dybos narį arba telefonu skam
binti L. Skripkutei JA. 9-4811 ir 
K. Mikšiui JA. 9-8593.

Solidarumo mokesčio rinki
mas pradėtas lapkričio 15 d. Bus 
aplankyti visi lietuviai ir tiki
masi, kad šiemet, kaip ir kitais 
metais dauguma tuos du dole
rius susimokės.

Pilnai suprantama visų padi
dėjusios išlaidos sąryšyje su 
siuntinių siuntimu,, bet visi tu
rime žinoti, kad šis mūsų kuk
lus mokestis išlaiko bendruome
nės organizuotą veikimą. Tiki
mės, 1__  IZ__ Z___
supras dalyko svarbumą ir

kad Hamiltono lietuviai 
ne-

Jsigykime gražius Tautos Namus
Po eilės nedrąsių bandymų,! kalo pusę: jei šioje akcijoje 

šių metų pradžioje Hamiltonas1 
pasiryžo įgyvendinti visų' lietu
vių širdyse gyvą idėją — Įsigyti 
gražius Tautos Namus Hamil
tone.

*1956 m. sausio 15. d. šiuo rei
kalu Bendruomenės v-bos šauk
tas susirinkimas išrinko 5 asme-

tus, jame priviso daugybė vir
šininkų ...” Drobnio įsitikini
mu, “pagrindinis aparato struk
tūros pakeitimas čia gali atpa
laiduoti be žalos darbui iš val
dymo aparato rajone 30-40 dar
buotojų. Tik viename rajone tuo 
būdu sutaupoma būtų per metus 
maždaug 200-250.000 rublių”. 
O rajonų yra ne vienas, bet . 83.

(Elta).
Dail. A. Žmuidzinavičiui spa

lio mėn. suėjo 80 m. amžiaus. 
Savo peizažuose, kurių autorius 
yra nutapęs per 1.500, A, Žmui
dzinavičius vaizduoja gražiau
sias Lietuvos vietas. Tur būt, 
nėra Lietuvoje gražesnio kam
pelio, kurio nebūtų drobėje už
fiksavęs sukaktuvininko teptu
kas. Smėlėtosios Palangos ko
pos, Žemaičių kapinės, Nemuno 
ir Nevėžio kloniai, Zarasų kraš
to bei Dzūkų ežerai praslenka 
A. Žmuidzinavičiaus paveiks
luose, žavėdami savo nuostabiu 
įvairumu ir spalvingumu. Ka
žin ar nors kuris kitas Lietuvos 
dailininkas yra įdėjęs tiek dar
bo ir kūrybinių pastangų į lie
tuviškojo peizažo kūrimą, kiek

lėšų telkimą. Ši-v-ba, pramaty- 
dama reikalo didelę apimtį, ko- 
optavimo būdu padidino ją iki 
11 asmenų ir sudarė prie jos 3 
komisijas: planavimo, parengi
mų ir kontrolės.

Pirm'asis Namų Fondo atida
romasis koncertas, Įvykęs pir
madienį, gegužės 23 d., Brant 
Inn, sutraukė 406 svečius ir da
vė $857.88 gryno pelno. V-ba, 
padrąsinta tokio didelio pradi
nio pasisekimo, pradėjo verbuo
ti narius savo draugų ir pažįsta
mų tarpe, lygiagrečiai planuo
dami visuotinį narių vajų š.m. 
pabaigoje.

Po tikrai padrąsinančių ir 
puikių pradinių rezultatų (lap
kričio l»fl. buvo 81 narys ir ei
namose NF s-tose $10.300.00) 
v-ba spalio mėn. nutarė skelbti 
visuotinį narių vajų ir jį pradė
ti 195(> m. lapkričio mėnesį.

Vajaus proga mes kreipiamės 
į Jūs, gerieji Hamiltono, Pary
žiaus, Brantfordo, Oakvilės ir 
jų apylinkių lietuviai, su prašy
mu įstoti į Namų Fondą nariais, 
įnešant ne mažiau $100. Mes no
rime užakcentuoti vieną šio rėi-

W estern T extiles
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 PIGIA 
KAINA PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

išplaukė i JAV, kaip laivo “New 
York” kapelionas. Amerikoje 
nori jis aplankyti savo konfra- 
tus bei prietelius.

Braunschweig. Iš Rosalie Ka
sėme išvyksta paskutinė lietu
viška šeima į JAV. Savo laiku 
čia buvo didelė lietuviška sto
vykla su nuosava gimnazija. 
Pastaruoju laiku čia buvo dar 
keturios lietuviškos šeimos: En- 
žinaitė su šeima, Kvizikevičienė 
su vaikais, Ambrasai ir Firi- 
nauskai. Lapkričio 15 d. iš Ham
burgo išskrenda lėktuvu į JAV 
Lietuvos lakūnas Edvardas Fi- 
rinauskas su visa šeima. Braūn- 
schweige dar pasiliks Enzinaitė 
ir Jono Ambraso šeima. Pats 
Jonas Ambrasas-yra plaučių sa
natorijoje /20Z Salzgitter- Rin- 
gelheim, Lungen - Heilstatte. Jo 
padėtis yra gana sunki, nes yra 
vien tik svetimųjų tarpe. Su 
draugais, artimaisiais ypatingo 
ryšio negali palaikyti, nes nega- 
li pats asmeniškai rašyti.

Regensburg. Energingo visuo
menininko dėka vietos kapinėse 
kiekvienas lietuvio kapas yra 
pažymėtas kukliu granitiniu pa
minklu su lietuvišku užrašu. 
Spalio 25 d. Dr. Leonardas Stel
mokas sukvietė visus lietuvius 
į kapines bendrai pagerbti mi
rusius. Ta proga didelis tremti
nių rėmėjų būrelių organizato
rius olandas Tėvas Gabrielis, 
OFM Cap. pašventino tris nau
jus paminklus, o kun. V. Šarka 
sukalbėjo lietuvišką -maldą.

Schleswig. BALFo įgaliotinė 
Jurgaitienė energingai eina pa
reigas, lankydama apylinkės 
lietuvius, žadindama jų tautinę 
sąmonę ir atjausdama jų sunkią 
padėtį svetimųjų tarpe.

Gimė: Sūderstapelyje • Jonas 
Endriukaitis; Hamburge — Hil- 
degarda Kazlauskaitė; Hanno- 
veryje — Birutė-Marija-Beatri- 
cė Gurskytė; Lūbecke — Rai
mundas Zinevičius; Bremen - 
Grohn’e —Onutė Norgelaitė.

Susituokė: Lūbecke — Stasys 
Jankauskas su Marija Stefaniw, 
Kazys Slyžys su Klementina 
Jurkute; Wehnene — Povilas 
Valius su Irena Benderyte.

Mirė: Lubecko Privačioje Mo
terų Klinikoje 1956. X. 31 d. mi
rė A. A. Ona Matulaitytė - Ku- 
lisauskienė, ^gimusi 1915. VI. 12. 
Želviuose. Velionė buvo pavyz
dinga lietuvaitė, visų liubekie- 
čių labai gerbiama už savo 
darbštumą, tvarkingumą, tai
kingumą, kilnumą, krikščioniš
kai lietuvišką nusiteikimą. Kai 
visi emigravo į užjūrius, į ge-

HAMILTON, Ont. 
užtrenks rinkėjui durų, bet jo 
prašymą išklausys ir savo mo
kestį sumokės.
Aušros Vartų lietuvių parapijos 

žinios
ŠIEMET energingo ir pasiau

kojusio parapijos komiteto dė
ka, ypač pirmininko J. Martin- 
kaus, yra atlikta daug svarbių 
darbų parapijoje. Uždengtas 
naujas bažnyčios stogas, kuris 
kaštavo $500, salė gražiai ap
tvarkyta, aplink kleboniją ap
tverta tvora. Stulpai padaryti iš 
akmens, kuriems medžiagą ir 
darbą paaukojo labai nuoširdus 
p'arapijietis Vladas Kažemėkas. 
Visi parapijiečiai jam yra dė
kingi.

Gruodžio 1 dieną, šeštadienį, 
parapijos komitetas ruošia me
tinį — tradicinį — grandiozinį 
šokių vakarą su didele vertinga 
loterija Connaught Hotel vi
siems žinomoje salėje. Vertingų 
fantų numatoma turėti apie 500. 
Jau ponios siuvinėja pagalvėles, 
staltieses, ir kitus rankdarbius 
loterijai. Didele yra staigmena, 
kad sutiko šokių metu atlikti 
meninę dalį žinomas V. Verikai- 
čio darnusis kvartetas. Todėl 
.šis šokių vakaras bus įdomus ir 
seniems ir jauniems. Pradžia 7 
vai. vakaro. Parapijos komitetas 
nuoširdžiai kviečia visų kaimy
ninių parapijų lietuvius, apylin
kėje esančius ūkininkus, kaip 
pav. iš Simcoe, Tillsonburg, 
Delhi ir -iš kitų vietovių. Atvy
kę nesigailėsite!

Hamiltono katalikų vyskupi
ją lankė Švento Tėvo Delegatas 
J.E..,,arkivyskupą^Ranico, 
iš Otavos. ŠVento^Tėvo-Delega
tas didelį dėmesį' atkreipė į Lie
tuvių parapiją, pasidžiaugda
mas gražiu parapijos veikimu ir 
gražia moderniška lietuviška 
bažnytėle. Klausė .kun. klebono, 
kiek yra parapijiečių, kiek me
tų kaip Hamiltone Įsikūrė lietu
vių parapija ir 1.1. Lietuvių pa
rapija padarė gražų įspūdį De
legatui. . ..

Klebonas pradėjo lankyti sa
vo parapijiečius. Lankymas 
vyksta nuoširdžioje nuotaikoje 
kaip ir anksčiau. ,

Iki naujų metų parapijos ko
mitetas nutarė išrinkti aukas 
skoloms padengti iš tų asmenų, 
kurie dar nedavė. Tikimės, kad 
iki Naujų Metų visa skola bus 
apmokėta. Hamiltono parapijos 
tikintieji jau įrodė savo duosnu- 
mą ir gerumą visiem reikalams, 
o ypač bažnyčios reikalams, to
dėl neabejojame, kad kiekvie
nas parapijietis atliks savo ka
talikišką pareigą.

Buvo didelė staigmenš, kada 
vieną sekmadienį lietuviai iš
girdo bažnyčioje .gražius vargo
nų garsus. Visi nuoširdžiai pasi
džiaugė nauju parapijos laimė
jimu. Ta proga reikia priminti, 
kad dėl tų vargonų įsigyjimo 
daugiausia rūpinosi M. Lazdutis 
ir J. Sakalauskas, kurie daug 
laiko paakojo rinkdami pinigus.

Moterystės luomą spalio 10 d. 
mūsų, bažnyčioje priėmė Matil
da Apanavičiūtė ir Jokūbas Ci- 
paris. Linkime laimingų metų 
jų gyvenime.

Šeštadienio pradžios mokyklą 
šiemet lanko daug mokinių. 
Klasės yra perpildytos. Didele 
figūra visame Hamiltono lietu
vių veikime yra J. Mikšys, dar 
didesne figūra yra mokykloje. 
Jo tvarkymu mokytojai yra la
bai patenkinti, yra darnus nuo
širdus tarp mokytojų sugyveni
mas. Jis yra netik vedėjas mo
kyklos, bet kartu ir artimiausias 
draugas mokytojams ir moki
niams.

Rinkimuose į Krašto Tarybą 
dalyvavo 228 hamiltoniečiai. 
Pirmi 5 kandidatai, daugiausia 
surinkę balsų, yra šie: Mikšys 
Jonas — 172, Bakšys Stasys — 
167, Juozapavičius Stasys — 166, 
Skripkutė Liucija — 147 ir An
tanaitis Vladas — 128.

Vasario 16 ir Saleziečių gim-
nazijoms remti būrelių vadovai resni gytvenimą, jinai pasiliko 
rėmėjų aukas prašomi surinkti 
ir pristatyti ižd. St. Bakšiui iki 
š.m. gruodžio 10 d.

NF vykdomosios valdybos ir 
k-jų pirmininkų posėdis, daly
vaujant advokatui Angelo Ag
ro, įvyko lapkričio 8 d. pp. Žu
kauskų bute, 310 Queen St. S.

V-bos pasiūlymas $27.000 už
pirkimui namo ir sklypo, esan
čio 620 King St. W., savininko 
atmestas. V-ba, priimdama dė
mesin, kad pardavėjas iš prašo
mos $35.000 sumos nieko nenu
leido, tuo tarpu nuo savo kitų 
pasiūlymų susilaikė.

Dalyvaujant advokatui buvo 
plačiau išsiaiškinta Liet. Namų 
įregistravimo valdžios įstaigose 
klausimas. Kokiais pagrindais 
šią o-ją registruoti (pelno ar ne 
pelno b-vės) — sprendimo v-ba 
nepadarė, atidėdama jį sekan
čiam posėdžiui, kuris numatytas 
lapkričio pabaigoje. Iki to laiko 
v-ba pavedė pirm, St. Bakšiui 
susitikti asmeniškai su Toronto 
Liet. Namų pareigūnais ir išsa
miai susipažinti, kaip šis klau
simas išspręstas Toronte.

Posėdyje taip pat dalyvavo 
ir ponia Agro, Amerikoje gi
musi ir augusi lietuvaitė, pui
kiai kalbanti lietuviškai; Po po- 
sėdžia jų -garbei buvo suruošta^

slaugyti sergančios savo moti
nos. Motinai mirus, velionė sa
vo širdį paaukojo savo vyrui St. 
Kulisauskui, kuris nuoširdžiai 
rūpinosi jos laime. Abu drąsiai 
žvelgė į ateitį ir rengėsi dar 
prasmingesniam gyvenimui. 
Deja, įvyksta kitaip! Dievas pa
šaukė motiną su pirmagimiu 
Visų Šventės išvakarėse pas Sa
ve. Liko nuliūdęs vyras, sesuo 
ir du broliai. Velionė buvo labai 
iškilmingai palaidota Lubecko 
miesto kapinėse, dalyvaujant 
keletui dvasiškių ir gausiam bū
riui įvairių tautų tremtinių. Po 
liturginiu apeigų T. Daukšas 
Lubecko LB apylinkės vardu 
atsisveikino su velione ir papra
šė visų lietuvių sugiedoti Tau- 
tos. Himną.

Daug laimės naujagimiui mūsų 
tautiečiui ir jo tėveliams.

Elena ir Povilas Lukavičiai 
lapkričio 11 d. krikštijo savo 
pirmąjį šeimos džiaugsmą — 
Danutę Eleną, gimusią š.m. rug- 
piūčio 2 d. Ta proga savo gra-r 
žiame ir erdviame name, 24 
Blake St., jaunoji šeima surengė 
tikrai reto turtingumo krikšty
nas, kurios dalyvavo per 40 sve- 

I čių. Krikšto tėvais buvo jauno- 
‘vakarienė, kurioj dalyvavo žur--sios motinos brolis Algimantas 

t, /j., Ankudavičius ir sesuo Alesė 
Ankudavičiūtė, žinomi Toronto 
ateitininkų veikėjai. Krikštyno
se dalyvavo kun. Ažubalis, To
ronto liet, parapijos klebonas, 
daug svečių iš Toronto, Hamil
tono ir kitų apylinkių.

Vestuvės. Spalio 28 d: Brook- 
lyne, N.Y., Karalienės Angelų 
bažnyčioje du Hamiltono lietu
viai priėmė Moterystės sakra
mentą.

Zauka Kazys vedė Ameriko
je gimusią lietuvaitę Žekytę 
Oną ir po vestuvių laikinai apsi
stojo Hamiltone, 23 Ontario 
Ave.

Jaunajai p. Zaukienei patin
kąs Hamiltonas ir ji norėtų čia 
nuolat gyventi, bet p. Zauką vi
lioja Amerika, į kurią jis pla
nuojąs persikelti kitais metais.

Kazį Zauką pažįstu kaip nuo
širdų lietuvį patrijotą, tad nete
kus jo, Hamiltonas nustotų vie
no gero, duosnaus ir aktyvaus 
kolonijos lietuvio.

Tą pačią spalio 28 d. Brookly- 
ne susituokė mūsų bendruome
nės tylus, bet labai-geros širdies, 
nuoširdus ir didelis lietuvis pat
riotas — žvirblis Juozas. Jo 
žmona Pranė Marčiulionytė irgi 
Amerikoje gimusi lietuvaitė.

Jaunosios tėvai Pranė ir Sta
sys šabliauskai iškėlė dideles 
vestuvines vaišes, kuriose daly
vavo per 150 svečių giminių ir 
pažįstamų. Jaunuosius prie alr 
toriaus palydėjo hamiltoniečiai 
pabroliai, Juozo artimi draugai, 
Kazys Bungarda ir Feliksas Kri 
vinskas. Jų pamergės buvo Pra
nė Calabro ir Valė Žvirblytė.

Vestuvių proga sveikinimus 
su piniginėmis dovanomis pa
siuntė hamiltoniečiai K. Mikšys

ir V- Mikuckas.
J. ir P. Žvirbliai įsikūrė JAV. 

Jų pažįstamieji šia proga gali 
juos pasveikinti šiuo adresu: 
114-02 95th Ave., Richmond Hill, 
N.Y., USA.

Linkime pp. Zaukams ir pp. 
Žvirbliams laimingiausių atei
ties dienų.

NF valdyba dėkoja visu nuo
širdumu naujiems nariams,. iš- 
skyrusiems iš savo biudžeto/

ne
gausime Jūsų visuotinės para
mos, mūšų ir Jūsų įdėtas dar
bas bus veltui. Šis tautinio vei
kimo sektorius skiriasi nuo kitų 
organizacijų veiklos tuo, kad jis 
turi tik dvi galimybes: arba 
Lietuvių Namai atsistos arba jų 
nebus./Tuo tarpu kai kitos o-j oš' 
ar jo'š Sukels du sižhtiiš d'ol.' tris 
ar tūkstantį, vištiek ’ jų darbas 
turės didesnius ar mažesnius re
zultatus. Kas kita su Lietuvių 
Namais: jei mums nepasiseks 
suorganizuoti 400 - 500 narių, 
mūsų sutelktas lėšas reikės gra
žinti, ir'to viso sunkaus darbo 
neliks nė žymės. Į tai kreipsime 
ypatingą tautiečių dėmesį ir 
prašome visomis ■ jėgomis. apsi
spręsti bent $100 prie N.F. pri
sidėti. ■

Narių vajaus metu visus lie
tuvius aplankys Fondo v-bos 
nariai prašydami:

1. Tuojau įnešti 100 ar dau
giau dolerių į Namų Fondą arba

2. Negalint įnešti iš karto įna
šo, pasižadėti jį įmokėti dalimis, 
arba

3. Pasirašyti pasižadėjimą, 
nurodant datą, kada paskirtoji 
suma bus įnešta.

Rinkėjai įmokėjusiems pini
gus išduos laikinus su NF ant
spaudu kvitus. Oficialūs pakvi
tavimai bus prisiųsti paštu. As
mens, išvykstą nuolatiniam, ap
sigyvenimui kitur, prašomi pri
sidėti nors aukomis.

Baigdami šį kreipimąsi nori
me pabrėžti, kad šimtas kitas 
dolerių didesnės įtakos į mūsų 
materialinį gyvenimą nepada
rys, o. praėjus keliems metams 
jo trūkumą visai išlyginsime. 
Gi vi3b sudėtos šimtinės mato
mu būčių liudys gal; ir. šimtus 
metų, kad čia gyvena dalis ma
žos, bet drausmingos, susiklau
sančios ir kultūringos tautos, 
kurios pirmieji ateiviai* atsikėlė 

I nuo gražių ir ramių Baltijos 
I krantų.

Tad “Nesupelykim ir neikim 
į kapą be likusio ženklo, kad 
žmonėmis buvę” (V. Kudirka).

Dėkodami iš anksto už Jūsų 
solidarumą, mes iškilmingai pa
tikiname Tamstas, jog dėsime 
visas pastangas, kad Lietuvių 
Namai Hamiltone atsistotų.

Hamiltono Lietuvių Namų 
Fondo Valdyba.

Hamilton, 1956 m. lapkričio 1 d. :

nalistas Kazys Baronas (dalyva
vęs posėdyje kaip spaudos atsto
vas), ir-v-bos nariai A. Paukš
tys, St. Raupėnas, P. Breichma- 
nas, K. Žukauskas, K. Mikšys ir 
St. Bakšys.

Ponios, O. Murauskienės. ir j os 
mamytės, p. Žukauskienės dė
ka, vakarienė buvo paruošta tik
rai puiki ir turtinga. Jos metu 
adv.: Agro, atsakydamas įvNF 
pirm. St. Bakšio trumpą žodį, 
nuoširdžiai užtikrino, kad dės 
visas pastangas kuo geriausiai 
padėti visuose Lietuvių Namų 
reikaluose, pažymėdamas, kad 
šiuo reikalu pas jį galima kreip
tis bet kuriuo laiku ir jis priim
siąs NF atstovus be eilės. Reikia 
pažymėti, kad p. Agro turi di
delę klijentūrą, ypač italų tarpe, 
tad norint prie jo prieiti reikia 
laukti po kelias valandas.

-■ Pusę vakarienės išlaidų $12, 
išlygino joje dalyvavę vakarie
nės nariai, mokėdami po $2, o 
kita $12 (viso vakarienė kaina
vo $24) padengta iš v-bos sukel
tų NF lėšų.

V-bos vardu nuoširdžią padė
ką reiškiame p. Murauskienei, 
p. Žukauskienei ir visiems 'Žu
kauskams, be atlyginimo užlei- 
dusiems šiam reikalui savo gra
žų ir didelį valgomąjį ir paruo- 
šusiems' tokią gražią ir įvairią 
vakarienę.

Susirgo kun. dr. J. Tadaraus- 
kas ir gyd. L. Levinsko priežiū
roje gydosi namuose. Linkime 
mūsų mielajam klebonui greitai 
pasveikti. ,

Antanas ir Antanina Gureckai 
rugsėjo mėnesį sulaukė antrojo 
sūnelio. A. Gureckas yra NF na
rys kandidatas, pasižadėjęs arti
miausioje arteityje įnešti $100.

Namams įsigyti: Matukaičiui 
Vladui, Matulioniui Stasiui, Gu
tauskui Liudui ir Bubniui Juo
zui.

Begaliniai dėkodami visiems 
jau įsijungusiems į NF, mes kar
tu kreipiamės į visus lietuvius, 
prašydami nelikti nuo šio reika
lo nuošaliai. Fondo v-ba užtikri
na Tamstoms visišką sąžiningu
mą ir priede dar savo narių as
menišką pasiaukojimą. Tamstų 
įnašai nėra užšaldomi. Kiekvie
nas jį galime atsiimti bet kuriuo 
laiku. V-bą jau tini Fondo ka
soje iš dviejų parengimų $890, 
kurie yra kaip garantija — at
sargos kapitalas — kad organi
zacinėms išlaidoms narių įnašai 
nebus liečiami.

Tad visi iki vieno stokime na
riais į NF. Sk. St.

Hamiltono ateitininkai nuoširdžiai 
dėkoja Didžiai Gerbiamam Dvasios Va
dui Dr. kun. J. Tadarauskui už leidimą 
pasinaudoti klebonijos patalpa atvažia
vus Detroito Dramos Mėgėjų Sambūriui 
ir už visokiariopą pagalbą bei paramą, 
kurią nuolatos gauname.

Taip pat dėkojame visiems, kurie 
priėmė nakvynėn artistus ir tiems, kurie 
patalkininkavo šiame reikale.

Hamiltono ateitininkai

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

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

*.....................
Moderniškiausia lietuviška 

NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA 
HAMILTONE
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Namai - Bizniai - Okiai- - Žemė

359 NOTRE DAME AVE., WINNIPEG 2, MAN 
Sav. St. Bujokas
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Siuskite siuntinius į LIETUVĄ
ir į kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE,
< sent by UKRAINSKA KNYHA

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

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

Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad gavo
me leidimą atidaryti Ukrainskos Knyhos skyrių 
Hamiltone.

Siunčiame Jūsų pačių sudarytus maisto, drabu
žių, medžiagų ir vaistų siuntinius. Pas mus galite 
įsigyti skarelių, medžiagų, švarkų, apatinių ir kitų 
dalyku žymiai pigesnėmis kainomis.

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

Pigiausios vaistų siuntos į Lifetuvų 
x ir kitus Rusijos kraštus.

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

1147 MAIN STR. EAST 
TeL LI. 9-3597 arba IX 9-3238

Savininikai: 1

ZIGMAS DIDŽBALIS, A. PRANCKEVIČIUS, G. 1 MILLER

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės Į mūsų atetovua:



JA

TtVltKU ZIBABIAI.

kalbos užmaršą, o kalbai nyks- 
tant nyksta ir lietuvis savai tau-

NAUJOS KRYG<
giau ar mažiau subjektyviškiau. 28 d. Urbšys vykti pas Ribben-

sužinoti, kokiu reikalu kviečia. 
Vietoje pranešęs reikalą, Rib*

mūsąjį jaunimą. Nebepuola jis 
prie lietuviškos knygos, nebeži
no savo vyresniųjų minties, ne
beklauso. jų žodžio, štai kodėl 
knyga skirta jaunimui turi būti 

_____ _ ____________ __  kuo plačiausiai paskleista. “Jau- 
dar-pinn^b'os________________________________________. po^a^inimai,

širdį. Ar Jis bus priimtas? Tė- kh-* *°'T“ 
vai, mokytojai, organizacijų va
dai turėtų tuo susirūpinti. Čia 
turime Met konkretų pasiūlymą. 
Jau pats laikas sudaryti Tnėte-
haiu būrį, kuris šfengtųsi gera kais, kai jis buvo augštose pa- lieSvišto literatūra ^ū^iti įreig^e, m žinoma,
;Vokietijos ir Italijos lietuvius 
gimnazistus. Kai jaunimas pa
mils lietuvišką spausdintą žodį, 
jis išliks lietuviu, mūsos kultū
ros ir rašto puoselėtoju, tęsėju.
i. 4. Tokios mintys kyla beskai
tant Alfos Sušinsko “Jaunystės 
Maršą”. Ja galėtų didžiuotis-bet 
kurios tautos jaunimo literatū- 
ra. Bet ar mes įvertinsite auto
riaus pastangas ir darbą? Ar lei- 
šitee šiam reto grožio veikalui 
mirti? Į tai teatsako patys jau
nieji. Jiems gi ta ktiyga skirta. 
Nuo jų apsisprendimo priklau
sys. ar jie taps mums šviesiais 
ereliais ar pažeme kranksinčio
mis varnomis.

Alfa Sušinskos, JAUNYSTĖS 
MARŠAS". Knyga jauniesiems 
jaunuoju gyvenimo keliu. Ant
rasis papildytas ir pataisytas 
tremties leidimas. 260 psl. Iš
leido prel. Pr. Juras, spaudė TT 
Pranciškonų spaustuvė. Viršelis 
dail. Ados Korsakaitės. Kaina 
$2.00.

Jonas Virpša.
- b

Autoriaus pavyzdys.
Knygos prašlymas.

1. Neseniai iš spaudos išėjusi, 
dailiu dail. Ados Korsakaitės 
viršeliu pasipuošusi, “Jaunystės 
Maršo“ knyga yra didelė kun. 
Alfos Sušinsko dovana mūšų 
jauniesiems skaitytojams. Kas

nuomonės vados, KOVOSE DEL LIE
TUVOS. Kario atsiminimai, I dalis. 
Išleido "Lietuvių Dienos", Los An
geles, Cdlif., 1956, Tiraias 2000 
egz. Kaino $7 00, 704 pst.

* Memuarinė mūsų literatūra . 
auga. Pfer keletą pirmųjų poka- s 
trinių metų sulaukėme ne vienų 
atsūhihimų iš kaceto, dabar jau 
(girdėti, kad yra parašyti bent 
(kelių senesnės kartūs visuotae-

liuaaa w

Lietuvoje neabejotinai žino su 
kokia jėga “Jaunystės Maršas”, 
sudrebino jaunuosius lietuviu
kus ir pavergė jų širdis. Ir šis 
antrasis pataisytas ir papildytas 
tremties leidimas ateina pas jau
nąjį skaitytoją su ta pačia gai
valinga nuotaika, puikia lietu
vių kalba, išdailintu stiliumi, 
jauno žmogaus gyvenimo supra
timu. Dar daugiau. Ji papildyta. 
Kaikurie dalykai naujai para
šyti, pakitusioms gyvenimo są
lygoms pritaikinti. 260-je pus; 
lapių autorius vedžioja skaity
toją po,įvairius laukus. Jis ska
tina jauną žmogų pamilti moks
lą, darbą, religiją. Jis veda jį 
pasisękimo ir šventumo keliu. 
Jis parodo šventumo herojišku
mą ir geidulių menkystę. Jau
nieji skaitytojai knygoje ras at
saką į daugelį juos varginančių 
klausimų, ras peno savo sielai. 
Autorius kiekviename puslapy
je diegia jaunimui Dievo ir Tė
vynės meilę, papročių ir doro 
gyvenimo grožį, valios jėgą ir 
mokslo svarbą.

Tokia yra knygos mintis ir 
todėl ji didžiai svarbi mūsajam 
jaunimui, grąsomam nutautimo 
siaubo. Neturėtų likti nė vieno 
jauno žmogaus, kurio knygų 
lentynoje nebūtų “Jaunystės 
Maršo”. .

2. Geriausias pavyzdys amži
nai jauno žmogaus yra pats au
torius kun. Alfa Sušinskąs. Jis 
jau žilsterėjęs, tačiau ir toliau 
žydįs dvasine jaunyste. Tai tik
ra darbo bitė. Nesustabdė jo 
plunksnos ir ugningo žodžio nei 
bolševikai, kurių kalėjimuose 
autorius kentėjo, nei vokiškųjų 
lagerių pilkoji kasdienybė, nei 
naujojo pasaulio vargai. Apie 
1000 jo straipsnių tilpo Panevė
žio Garse, Panevėžio Balse, XX 
Amžiuje, Ateityje, Vyrų Žy
giuose, Ateities Spinduliuose, 
Pavasary j. šiandien vėl jo strai-

< j- psniaįs- puošiasi jo .mylimo jau-, 
rūmo žurnalai — Ateitis, Vytis, 
Skautų Aidas. O kur jo visuo
meninė kultūrinė veikla. Jis vie
nas aktyviųjų Pittsburgho buv. 
Tremtinių draugijos nariu. 
Ateitininkų skyriaus narys, B' 
LFo, buv. Lietuvių kalb'š •v.i- 
gijos skyriaus, AL^o <<-riaus, 
vyčių valdybų r-r -š, pamoksli
ninkas, radr"> r-skaitininkas. 
Tai gyva* * vyzdys mūsų jau- 
niesi3~ ° Tik žinant patį auto
rių ima suprasti, jog jo žo
dis “Jaunystės Maršas” nėra 
negyva raidė, bet gyvenimo pa
tyrimo tiesa.

3. Skaudu, tad, pagalvojus, 
kad “Jaunystės Maršą” gali iš
tikti daugelio mūsų šiandieninių 
knygų likimas: dulkėmis pavirs
ti spaustuvės kampe. Liūdna, 
kad lietuviškasis spausdintas žo
dis prašyte prašosi skaitytojo, o 
jo nėra. Išsižadėjimas savos

bet jų tarpe visada skaitytoją 
trauks gen. Raštikio atsimini- 

inrtL Juk tai asmenybė, kuri lie
tuviškosios visuomenės dėmesį 
buvo patraukusi dar anais lai

'kad tai tiesus žmogiis, su tvirtu 
charakteriu, Su savo nušištaty- 
nfti, aiškiai iŠsiskiriąs iš valdžios 
viršūnėse besisukinėjančio daž- 
niausiai pataikaujančių karje
ristų būrio. Lietuviškoji visuo
menė juo dar labiau Susidomėjo, 
kai jis suėjo į aiškų konfliktą 
su prežidehtu Smetoną ir buvo 
šiojo pašalintas^, iš kariuomenės 
vado pareigų, kai užkulisių ne
žinantieji kariuomenės vadą, 
kaip. prezidento brolio žentą, 
laikė jo specialiai išsiauginta 
režimo atrama.

Šiuose atsiminimuose genero
las, atrodo, labai nuoširdžiai ir 
atvirai ’papasakoja visą savo gy
venimą nuo pat vaikystės, iški
limą, kariuomenės tvarkymą, 
savo santykius-su režimu ir at
skirais žmonėmis, o pagaliau ir 
minėtąjį konfliktą bei su juo su
sijusius ir lygiagrečiai vykusius 
to meto įvykius. Suprantama, 
kad kiekvienas atsiminimų au
torius įvykius pavaizduoja dau-

Truputis apie muziką Kanadoje
V. VERĖKAITIS

(Pabaiga).
Nuo to laiko per pusę šimt

mečio neužregistruota nei vieno 
rimtesnio veikalo priklausančio 
Kanados kompozitoriui.

Kanadai pasidarius dominija 
jaučiamas pareikalavimas gry
nai patriotinių dainų. Taip gims 
ta Sabatiero “Le Drapeau du 
Carilijon”, Laviguero La Huro- 
nne ir Lebelle O Canada. Vie
na iš pirmųjų išbusi iš stulos

Et the
Maple Leaf (1852 Dvi dainos, 
paplitusios po K<>nadą ir dar te- 
beturirč5"' Patį populiarumą, 
yra - Maple Leaf Forever, 
~u ’ ta 1867. Toronto mokyklos

V jo A Muir ir Lavalles O 
Canada, pirmą kartą dainuota 
1889 m. ,

Be jau minėtų kompozitorių 
reikėtų suminėti prancūziško
sios Kanados atstovus: R. O. 
Pelletier, J. Vezina, G. Coutu
re, A Contant ir A. Fortier, ku- 
riė, išskyrus Vezina, daugiausiai 
rašė bažnytinę muziką, neskai
tant vienos kitos operetės ar 
oratorijos. Iš angliškosios Kana
dos minėtini W. Reed ir O. For-- 
tier, palikę daugelį stipresnių 
kompozeijų. * Daugelis kompo
zitorių imigrantai — Britų kil
mės, atgabenę katedriškosios 
muzikos tradicijas. Kaikurie ap
sigyveno tarp 1889 m. ir pirmojo

Berney su garso užrašymo prietaisu Yohua trobelėje.

Susipažinkite su Yafruas indėnais
Jie gyveno bekraštėse džiunglėse, kurios skiria Braziliją nuo 

Peru. Henri Mourice Berney ir jo draugai - šveicarai pirmieji {žengė i šig 
teritoriją ir j plokšteles užrašė YahUas muziką bei juos nufotografavo.

Paskaitą metu Toronte ir Montrealy neseniai Berney ekspedicija 
parodė reikalingus prietaisus trijų metų ekspedicijai... Ir JOKS prie
taisas nebuvo taip reikalingos, kaip Rolex Oyster Perpetual foikifcdis. 
Pažvelkite į laikrodį ant Bemey's riešo paveiksle /viršuje/ ... apžiū
rėkite pas savo juvelyrą. Prašykite laikrodžio, kuris velkio sunkiausiose 
sąlygose .. . prašykite Rolex Oyster Perpetual.

ROLEX OYSTER PERPETUAL

yro užontspouduotos, neįleidžia dul
kių, nešvarumų, vandens, nedūžta- 
mas stiklas.

ISTORINIS ŽENKLAS LAIKO

pasaulinio karo: A. H. Harris, A. 
Aamm, W. Hewlet, H. Sanders, 
A. Whitehead ir B. William Taip 
pat dalis kanadiečių išvyko į už
sienį. Žinomesni iš jų: C. .Lu
cas, N. Dėft, G. Branscombe ir 
vėlesnis C. McPhee. Daugelis 
čia suminėtų kompozitorių stu
dijavo Paryžiuje • ar Leipzige. 
Ten ir parašyti jų didesnieji vei
kalai. 1905 m. pastatyta Conta- 
tūto operetė Cain, Couteres 
Jean le Precurseur ir Hario ope
ra Torquff. " " ■'

j * r ~

Tuo tarpu dar nerandama 
^duomenų, kad prieš pirmąjį pa
saulinį karą būtų buvę sukurta 
didesnių simfonijų. Pačios kam- 
pozicijos — anglų ir prancūzų 
stiliuje, atmieštos vokiškojo ro- 
manticizmo. Taip pat reikia pri
minti, jog dainos, kurios išliko 
populiarios, kompozitorių įtrau
kiamos į dainų pynes, iš jų pa
darant vieną ištisą veikalą, ar
ba rašomos “Kanadiškosios rap
sodijos”. Ne tik kanadiečiai 
kaip Vezina (Mosaique, 1880), 
bet ir kitų kraštų muzikai rinko 
liaudies dainas tam pačiam tiks
lui, kaip Paul Gibson, Sir Alex
ander Mckenzie.

Augant kūrėjų ir išpildytojų 
kadrams, jaučiamas mokyklų 
trūkumas. Jau 1840 m. mtKžika 
padaroma privaloma kaikitrio- 
se augšfesnėse mokyklose. 1856 
m. Toronto universitetas sutei
kia pirmąjį muzikos daktatafą 
komp. James P. Clairk. Bet vis- 
tik praėjo keletas dešimtmečiu, |. 
iki įsisteigė reguliarūs egzami
navimai laipsniams įsigyti. Pir
majam karui prasidėjus jau bu
vo 50 muzikos daktaratų -Suteik
ta Kanados ( universitetuose. 
Pats muzikos mokymas vyko 
privačiai. Egzaminavimas—uni
versitetų priežiūroje. Tikrieji 
muzikos mokymo židiniai, kurie 
dar ir dabar veikia, įsisteigė: 
Quebeko Muzikos Akademija 
1868 m., Toronto Konservatori
ja 1886 m., Halifaxo (dabar Ma
ritime) Konservatorija — 1887, 
MacGill Konservatorija Mont- 
realyje — 1904 m.

Šiuo rašiniu norėjau supažin
dinti su Kanados trumpa muzi
kos istorija. Ji nėra pilna. No
rint pateikti pilnesnį vaizdą rei
kėtų leistis į smulkesnes deta
les, kas dėl vietos stokos neįma
noma. Baigiant turiu pažymėti, 
jog Kafieda auga ne tik ekono
miškai, bet ir kultūriškai, kas 
jaučiama ir muzikoje

Nuo 1535 m. iki mūsų dienų 
Kanada išugdė 356 kompozito
rius, iš kurių 229 gimė Kanado
je. Iš šių 356 apie 29Q dar yra 
gyvi. Iš gimusių kituose kraš
tuose 68 gimė Anglijoje, 7 Ško
tijoje, 3 Airijoje. Iš Europoje gi
musių 6 gimė Belgijoje, 6 Pran
cūzijoje, 5 Rusijoje, 3 Italijoje, 
3 Vokietijoje, 3 Čekoslovakijoje, 
2 Vengrijoje, 2 Olandijoje, 1 
Lietuvoje, 1 Latvijoje, 1 Ispani
joje ir 2 Austrijoje.

Iš šių 356 kompozitorių 52 yra 
moterys. 54 turi , muzikos dakta
ro laipsnį k vfcnas filosofijos 
daktaras muzikoje.

ir šių atsiminimų autorius. Bet 
atsiminimai kitokie ir negali 
būti. Šiuose atsiminimuose bet
gi nepajunti noro ką nors spe
cialiai savaip pavaizduoti, save 
reabilituoti ar kitus pajuodinti. 
Autorius pasakoja nuoširdžiai ir 
atvirai taip, kaip jam tie daly
kai atrodė. Jis pradeda nuo savo 
šeimos kilmės — žemaičių įsi
kūrusių Vilniaus kraštą Dūkšte 
— bei nuo savo vaikystės, o I-ją 
dalį baigia savo grįžimu į ka
riuomenę bolševikų ultimatumo 
ir okupacijos išvakarėse. Jau 
šioje dalyje išspausdintas II d. 
turinys rodo, kad ji baigiama 
autoriaus grįžimu iš specialios 
misijos Europoje atgal į Ame
riką. ■ ■ •

Savo gyvenimą autorius ap
rašo gražiai. Vaikystė Dūkšto 
špitolėje, mokyklinės dienos, 
tarnyba rusų kariuomenėje, grį
žimas į Lietuvą, įstojimas į ku
nigų seminariją, o paskiau į Lie
tuvos kariuomenę, dalyvavimas 
kovose dėl laisvės, bolševikų 
nelaisvė ir karinė karjera iš ne
laisvės grįžus sudaro atsimini- 
teų rėmus, kuriuose paliečiama 
daug ir visuomeninių bei vals
tybinių klausimų.

R. apgailestauja, kad 1926 m. 
gruodžio 17 d. perversmas tarp 
kariuomenės ir tos visuomenės 
dalies, kuri buvo nušalinta nuo 
politinio gyvenimo, padarė tam 
tikrą spragą, kuri buvusi bando
ma užlyginti vad. kariuomenės 
ir visuomenės susiartinimo ak
cija, bet atvirai nepasako, kad 
tai buvo ne tikras žaizdos gydy
mas, o tik paprastos “užboviji- 
mo” priemonės. 1934 m. pučą 
laiko vaisiumi gen. Kubiliūno 
nepasitenkinimo krašto apsau
gos ministeriu ir vaisiumi dau
gumos karininkijos nepasitenki
nimo Tūbelio kabinetu, iš dalies 
visos visuomenės nepasitenkini
mu diktatūriniu valdymu be 
seimo. R. seimo reikalingumą 
daug kartų įrodinėjęs preziden
tui. O pagaliau “išrinktas” sei
mas padėtį tik pabloginęs. Su
minima ir daug kitų blogybių, 
ypač paskyrimai ne pagal žmo
gaus tinkamumą, bet visiškai 
pašaliniais sumetimais.

Autoriaus konfliktas su reži- 
,teu pavaizduojamas gana vaiz
džiai. Jis išaugęs laipsniškai. 
Gindamas kariuomenės ir Šau
lių Sąj. reikalus, stovėdamas už 
jų neįvėlimą į režimo tarnybą, 
jis sulaukęs nepasitikėjimo tau
tininkų partijoje ir aiškių sim
patijų bei populiarumo netau- 
tininkiškoje visuomenėje, kas 
laipsniškai išugdę prez. Smeto
nos nepasitikėjimą ir nepasiten
kinimą, nors jis niekad nebuvęs 
tautininkų priešas, nebuvęs ir 
krikšč. demokratas, tik prakti
kuojąs katalikas.

Apie paskutiniųjų metų ne
priklausomos Lietuvos įvykius 
bei autoriaus vaidmenį juose 
rašoma platokai ir įdomiai. Dau
guma tų dalykų mūsų spaudoje 
jau ne kartą minėta, bet, atrodo, 
kad vienas iš čia iškeltų faktų 
lyg ir neminimas. Tai Ribben- 
tropo pareikštas noras pasima
tyti su Lietuvos užsien. reikalų 
min. Urbšiu prieš jo antrąją ke
lionę į Maskvą 1939 m. rugsėjo 
-*■ ' '■ —

28 d. Urbšys vykti pas Ribben- 1. Yra daug lietuvių tautos, 
tropą bijojęs ir pirtna norėjęs istorijos problemų, kurios rei

kalingos artimiausioje ateityje 
pemagrinėti, nes jos žalingai 
veikia tautos interesus.

2. Vra skubus ir neatidėlioti-, 
nas reikalas surinkti istorinę 
medžiagą, nes laikas ir sąlygos 
negailestingai 'ją naikina.

3. Yra jau atėjęs laikas rimtai 
sūsirūpinti istorikų prieaugliu, 

■nes iki tolei dar nieko šioj sri
ty nepadaryta.

4. Yra skubus reikalas ateiti 
į pagalbą lituanistinių mokyk-

tymo reikalas jau atpUblęs. Kaip 
žinia, nuvykęs į Maskvą jišir 
Lietuvą perleido sovietams, kai

vo perleidęs tik Latviją su -Esti
ja. Vokietija, atrodo, tada ieško
jo kelių, kaip Lietuvos sovie
tams būtų galima neužleisti.

pasakęs Urbšiui,, jei-jis būtų nu- . ... _
vykęs į Zoppdtą, kaip buvopų (ar klasių) istorijos mokyto- 
kvieštiaš? • . y. . . ’ J

Apskritai atsiminimuose yra 
daug istorinės , W 
tiaug suminėtų faRtų» 
tefprėtačijos, žtebnių apibūdini
mų, taip kad jie užiritrigūbja 
skaitytoją, o skaitomi dideliu 
malonumu. Tiesa, ... atsiminimų 
pradžioje tų dalykų dar nėra.: __ _ .
Bet tai atperka puikūs buities sėdžiui pasiūlyti kurti LIETU- 
bei ■ lietuviškojo bažnytkaimio '”TTT rcTADiinc
gyvenimo vaizdai prieš I Pasaii- 
Mnį karą ir jauriuoiio lietuvio 
likimas karui prasidėjus.

fttfnitnas Cicėno*, OMAHOS LIETU
VIAI. Išleido Oihabos Šimtmečio Mi- 
nėjimMe Lietuviams Atstovauti Ko
mitetas. Omaha; Nebraska 1955. 
Spaudė Saleziečių spaustuve, Cašteį- 
nuovo Don Sbsco, Tfalijb. 278 psl.

Jei nuo Illinois valstijos cent-- 
To pasuksi į vakarus ir važiuosi ' 
siena tarp Iowa ir Missouri vals
tijų, pateksi į Nebrašką, kurios 
rytiniame pakrašty yra-ir Oma
ha. Mieštas įsikūfęš 1854 m., o 
lietuvis pirmasis ten bus atsira
dęs gal po ne pilno ketvirčio 
amžiaus. 1907 -m .čia buvo pa
šventinta Šv. Antano liet, para
pijos pirminė, bažnyčia. 1950 m. 
surašinėjime čia lietuviais užsi
rašė 521 asmuo.

Čia vyko visoks lietuviškas

in-

jams, nes jie palikti be jokios 
pagalbos.

Darbų daug. Pavienių -“- par
tizaninių pajėgų šiems darbams 
atlikti neužtenka. Reikia su
telktinių, nuolatinių, organizuo
tų jėgų. Tas rūpestis ir privertė 
JAV ir Kanados lietuvių kon
greso metu istorijos sekei jos _po- 

ViŲ TAUTOS ISTORIJOS 
DRAUGIJĄ. Posėdžio dalyviai, 
labai gyvai tą klausimą išdisku
tavę nutarė tokią draugiją 
steigti. Jos nariais gali būti po 
visą pasaulį išsibarstę Sėtuvių 
tautos istorija besidomį lietu
viai: istorikai, istorijos mokyto
jau istoriją studijuoją studentai 
ir istorijos mėgėjai. Draugijos 
suorganizavimui sudaryta orga
nizacinė komisija iš Vincento 
Liulevičiaus, Alicijos Rūgytės 
ir Dr. K. Matulaičio.

Organizacinė Komisiją, vyk
dydama jai uždėtą pareigą, pra
neša apie organizuojamą Lietu
vių Tautos Istorijos Draugiją ir 
prašo:

1. pranešti savo nusistatymą 
dėl kuriamos draugijos,

2. ar manote būti jos nariu,
3. duoti sugestijų dėl įstatų,
4. atsiųsti augščiau minėtos 

kategorijos asmenų adresus, ne
paliekant tos pareigos kitiems,

5. kelti sumanymų dėl drau
gijos veiklos organizavimo (gai
rės būsimai valdybai).

Kai bus gautos sugestijos, ko
misija sudarys įstatų projektą 
ir išsiuntinės v&iems žadan
tiems būti nariais ir naujai gau
tiems adresatams. Bus prašoma 
pastabų ir pasisakymo “už” ar 
“prieš”. Iš gautų pastabų bus 
sudaryta galutinė įstatų redak
cija ir pagal juos, jei dauguma 
bus pasisakę “už”, bus pravesti 
korespondenciniai vadovybės 
rinkimai. Tuo paskutiniu darbu 
Org. Komisija ir baigs savo 
veiklą.

Organizacinė Komisija labai 
prašo ir laukia nuoširdžios pa
ramos Lietuvių Tautos Istorijos 
Draugijos organizavimo dairbe.

Organizacinei Komisijai rašy
ti šiuo adresu: Pasaulio Lietu
vių Archyvas — LTID, 2601 
West Marquette Road, Chicago 
29, Illinois, U.S.A.

LITD Organizac. Komisija.

K kultūros ir knygų pasaulio
Lietuvių Dailės Instituto nau

ją valdybą sudaro dailininkai: 
A Valeška, pirm., T. Valius, vi- 
cepirm., A. Marčiulionis, gen. 
sekr., P. Augius, ižd., V. Petra
vičius ir V. Vizgirda, nariai. In- 

— — —__ _ ----------- ’Stituto atstovai- atskiroms sri-
gyvenimas daugiau kaip pusęitims: rytinėms JAValstybėms— 
xi—x* —4... „t.—'y. Vizgirda (Bostone), Kanadai

— T. Valius (Toronte), Europai
A. Moneys (Paryžiuje), Austra
lijai — T. Zikaras (Carnegie, 
Vic.).

Mūsų Pastogė savo skaityto
jams duoda priedą sieninį ka
lendorių.

•K. žižiūnas sukomponavo A. 
J. Jokūbaičio dainą “Nebėk, 
broleli”. Ją galima įsigyti pas 
autorių: 6571 — 10th Ąve., Ro
semount, Montreal, Que.

Šatrijiečiąi savo,30 metų-šven 
tės proga pakėlė garbės nariais
B. Brazdžioni ir kun. St. Ylą.

Nadas Rastenis, kuris išvertė 
į anglų k. šiemet Lietuvių Dienų 
išleistą A. Baranausko “Anykš
čių šilelį”, yra taip pat paruošęs 
’angliškia Donelaičio “Metų” 
vertimą. Į lietuvių k. yra dar iš
vertęs Šekspyro “Venę ir Ado
nį”, Omaro Kajamo “Rubajat^” 
ir E. A. Poe “Varną”.

Komp. A. Aleksiui suėjo 70 m. 
Waterbury jis jau daugiau kaip 
40 m. eina vargonininko ir chor
vedžio pareigas. Yra parašęs 
■apie 100 veikalų chorui, solo, 
■teoksleiviams, taip pat operetę 
“Į tėvynę”, vyčių himną, M. 
Gustaičio žodžiais. Drauge su 
:komp. A. Pocium ir soliste O. 
•Klimavičiūte Čikagoje įsteigė 
Beethoveno muzikos konserva
toriją.
St Bijūno “Gal pirksite, par

duodate respubliką” yra nauja 
‘Vaivos” leidyklos išleista kny
ga, Nr. 3. Leidykla “Vaiva”, su 
savo leidiniais pasirodė tik šie
met, o spėjo išleisti jau net 3 nu
merius. “Vaiva” nusistačiusi Įeis 
ti kišeninio formato knygutes 
praktiško turinio. Yra numačiu
si išleisti ‘'Kišeninį advokatą”, 
atskiras knygutes apie ligas bei 
sveikatą ir pan. Tai visai nauja 
sritis, kuriai kitos leidyklos ma
žai dėmesio tekreipia. Kadangi 
pldne numatytų knygų paruoši
mas nusitęsė, tai buvo pradėta 
juokų knygelėmis — “Juoktis 
sveika” I ir II dalis. Jos paruoš
tos V. Viksvos ir V. Varpos. To

šimto metų. Tai stengiasi pa
vaizduoti savo lanksčiu pasako
jimu ir gražiu žodžiu J. Cicėnas 
savo šioje knygoje, kurioje nuo 
211 tas pats aiškinama jau ang
liškai.

Knyga labai gausiai iliustruo
ta. Iliustracijų daugiau negu 
teksto. Jomis pavaizduotas visas 
Omahos lietuvių gyvenimas ir 
visos įžymybės. Knygos gale 
pridėta visa eilė dokumentų fo
tokopijų. „

Apskritai knyga gražiai išleis
ta. Kai ofseto spaudai tai ir 
ilustracijos neblogos.

Redakcijai prisiųsta
Lordas R. Baden - Powell’is, 

Skaūtybė berniokams. Vertė 
Viktoras Kamantauskas iš še
šioliktosios laidos, redagavo Vy
tautas Čepas pagal “Pasaulinės 
Brolybės” laidą.

Išleido LSB Vadi ja 1956 m. 
Toronto, Oht., Canada. Spaudai 
paruošė Spaudos b-vė “Žibu
riai”, spausdino Foto-Lith 
spaustuvė Toronto. Tiražas 1000 
egz., 310 psl. Kaina nepažymėta.

Skautų Aidas, 1956 m. spalio 
mėn., Nr. Ii),'24 psl.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1956 
m., Nr. 10, 289-320 psl.

Laiškai Lietuviams, 1956 m. 
lapkritis, Vol. VII, No. 10, 289 - 
320 psl. .*

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

Naujai atidarytos ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytas nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vaL vak. Visi maloniai kviečianti atsilankyti. <

DOVANU SIUNTINIAI 
LIETUVON

Sovietų muito — licencifds, pošto, draudimo ir vkt. mok^jsčiai sumokdmi Lčn- 
done. GAVĖJAI NEMOKA NIEKO! Tūkstančius siarttfhtų saugiai prfctdtėme; 
paskutinių oštudnių metų laikotarpyje — NEDINGO NEI VIENAS! Prisfatotrti 
per 44 savaites. Gavėjai pakvituoja. VISI SIUNTINIAI APDRAUSTA Jėi siuh- 
fi'nys dingtų, kitą pasiųsime VELTUI!

Kairtora&iai siunčiami, papročius:

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

"Fregata of London" garantuoja SĄžfNNGtttcĄ ik paTArnaVIMą 
■a >■■>■■ ri i .i miahaenni ii i ii—ta—i tai m IHI ■ Bi rfiisii
a^. ■■■■■■ uni a.....an............ .ii i ■ .................  -iii............. ...................u. ■■„n ■ i

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

J. STANIONIS,
norys Rodio Electronic Technicians AssoeioTioh.

115 MONTROSE AVE. TELEF. LE. 1-5142
ii Mini ...imi i,................. ..........  Mi.mi Ma.M*

■MMM

knygelė (112 psl.), nors pasirodė 
ir atskiru vardu. Joje daugiau
sia paliečiamas pastarųjų kelių 
dešimtmečių Rytų Europos ir 
Lietuvos gyvenimas su aiškiai 
pozityvia tendencija. Bet yra ir 
pluoštas politiškai neutralaus 
sąmojaus.

Beje knygutės kaina $1. Pir
mosios buvo po $2, bet, kaip ra
šoma leidinio Nr. 3 pabaigos pa
stabose, dabar “Juoktis sveika” 
abi knygutės parduodamos už 
$1. “Tai mūsų dovana publikai, 
kad pakėlus entuziazmą kny
goms”, rašo leidykla.

Melburno žemės ūkio parodo* 
je per aprangos konkursą mūsų 
tautietė Vida Budrevičiūtė iš 94 
konkurso dalyvių laimėjo pirmą 
vietą. Jai suteiktas “The Prin
cess -oi Wool -titulas, be - to,-10&: 
svarų pinigais ir 100 svarų me
džiaga.

Vokietijoje trūksta katalikų 
kunigų. Miuncheno kunigų se
minarijos rektorius Heck' pa
reiškė, kad norint užpildyti vi
sas pastoracines vietas reikėtų 
bent- 2.884 kunigų. Iš esamų 23 
dijecezijų kunigų didelis trū
kumas esąs 12 dijecezijų. Arti
miausių 10 metų bėgy padėtis 
rektoriaus Heck nuomone dar 
pablogėsianti.

NOBELIO PREMIJA UŽ 
POKALBIUS SU ASILU 

18-kos literatūros specialistų 
komitetas Švedijoje nutarė 1956 
m. Nobeli oliteratūros premiją 
skirti ispanų poetui Juan Ro
man Jimenez, gyvenančiam šiuo 
metu Puerto Rico. Jis buvo iš
rinktas iš 30 kandidatų. -Žymiau
sias jo poezijos veikalas — “Si
dabras ir aš”. Sidabras yra asilo 
vardas, su kuriuo autorius ke
liauja po Ispaniją sakydamas 
jam poetines kalbas.

Naujasis laureatas yra gimęs 
1881 m. turtingų ūkininkų šei
moj; mokėsi pas T. Jėzuitus. 
1936 m. per civilinį karą turėjo 
palikti gimtąjį kraštą ir 20 metų 
išgyveno tremtyje, daugiausia 
JAV ir P. Amerikoj. Pastaruo
ju laiku įsigijo namus Sevilijoj 
ir rengėsi gržti Ispanijon, bet 
žmonos liga sulaikė. Savo laiške 
savo draugui Moguer burmist- 
trui jis rašo baigiąs naują kūri
nį — Moguero akmenys, žmo-wo v. v iaovvč 11 V. vaipua. iv ui ---- iviu^uciu <

paties žanro yra ir ši Bijūno nės ir gyvuliai” .

KALĖDINIŲ ATVIRUČIŲ 
sveikinimams šiame kontinente ar pasiųsti Lietu- i 
von galima gtaiti

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

ar pas lietuviškos spaudos platintojus.
Atvirutė ir vokas 10 centų. - Užsakyti galima ir peštu, j

Į* ........................I ui. iili.l i i........ i ■ i——i.. I i........................... I l —MMMMI

Štai įdomiausia šio sezono knyga,
(jau išėjo iš spaudos):

ST. BIJŪNO

"Gal pirksite, parduodam respubliką
Kaina — tik vienas doleris.

Daug spalvingų istorinių įvykių iš diplomatų, šnipų, 
diktatorių gyvenimo.

[. . \ Platintojams 15-20%.

MA
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SPORTAS
Aušros žinios

— Bathurst - College krepši
nio lygos pirmose rungtynėse 
Aušra nugalėjo Trotters 63:53, ir 
Tridens - latvių Hawwks 91:70.

— Praėjusį sekmadienį mūsų 
jaunių krepšinio ir stalo teniso 
komandos sužaidė draugiškas 
rungtynes su Hamiltono Kovo 
komandomis. Abejas rungtyens 
laimėjo mūsiškiai: krepšinį — 
37:26, stalo tenisą — 5:4.

, — S j šeštadienį - sekmadienį, 
Hamiltone, įvykstančiose Kana
dos lietuvių krepšinio pirmeny
bės^ Aušrą atstovaus dvi vyrų, 
jaunių ir mergaičių komandos. 
Vyrams ir jauniams linkime ne
prarasti turimų meisterysčių, o 
mergaitėms — išsikovoti.

— Gruodžio 1 d„ šeštadienį, 
paskutiniai priešadventiniai šo
kiai.___ 2. . T. P.

Futbolas. Can. Continental 
lyga užbaigė sezoną. Mūsų ko
manda, žaidusi lygoje, dėl dide
lių sužeidimų sezono bėgyje, 
nebegalėjo dasimušti iki 4 vie
tos (play off). Peržaidžiant 4 
pirmųjų vietų laimėtoju išėjo 
italų komanda “Lazio”, kuri be
veik visą sezoną pirmavo.^ Estų 
“Kalev”, nors sezoną užbaigė 
antroje vietoje, tačiau atsisakė 
dalyvauti peržaidime, atrodo, 
dėlto, kad jų skundas nepaten
kintas prieš ukrainiečių “Lions” 
kurio eilėse žaidžia keletas na
tional lygos žaidėjų, kaip Bere- 
za. Buvo skųsta, kad jis po per
ėjimo į' mūsų lygą dar keletą 
kartų žaidęs už diskvalifikuotą 
national lygą. Atrodo, futbolo 
valdžia nenorėjo susikompromi
tuoti arba ėstai neturėjo pakan
kamai įrodymų. Negavę palan
kaus sprendimo, estai atsisakė 
užbaigti .sezoną, .b jie būtų turė
ję pakankamai galimybių išeiti 
nugalėtojais.
• Tękių, būdu šiemet Carlingo 
Continental lygos pereinamą 
taurę laimėjo'“Lazio” ji laimė
jo ir Sheno taurę, įteikiamą 
komandai užėmusiai pirmą vie
tą sezono pabaigoje.

Carlingo taurės įteikimas ir 
banketas laimėtojų garbei buvo 
austrų klube. K. Lukošius.

ir įvairius kitus 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis 
gausite tik

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

Didžiausia 
naujiena 

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

visai be imokėjimo!
Jūsų senos namas priimamas kaipo 
įmokėjimas pagal nustatytą 
kainą. Jokios rizikos nėra, nes:
1. Ekspertas nustato jūsų namo vertę,
2. Jūs gaunate garantiją raštu, kad 

jums ši kaina bus sumokėta,
3. Jūs savo namą galite parduoti 

laisvoj rinkoj už augščiausią kai
ną arba priimti garantuotą vertę.

Susidomėję nauju planu ar norintieji 
pirkti ar parduoti savo namus, kreip
kitės asmeniškai i

B. SERGANTIS 
Realtor

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

rinkos

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. - Telefonas LE. 1-2471

OLIMPINIŲ ŽAIDYNIŲ 
IŠVAKARĖSE

Vengrų kovos sujudino pa
sauli ir nublankino visus kitus 
įvykius. Akivaizdoje vengrų 
kančios smuko ir olimpinių žai
dynių prasmė — pasaulio tautų 
sportinio jaunimo suartėjimo, 
bendradarbiavimo bei glaudes
nių santykių per sportines var
žybas pademonstravimo.

Vengrijos tragedijai prijau- 
čią kraštai demonstratyviai at
sisako dalyvauti, teigdami, kad 
olimpinių žaidimų dvasia neati
tinka šio momento pasaulinei 
situacijai, pabrėždami protestą 
vengrų tautos žudymui, dauge
lis išviso nepatenkinti rusų da
lyvavimu.

Ispanija ir Olandija griežtai 
atsisakė dalyvauti. Dalis Olan
dijos komandos, kurie yra nuvy
kę Australijon, bus atšaukti at
gal. Švedija ir Norvegija atrodo 
eina panašiu keliu.

Komunistinė Kinija irgi žada 
nedalyvauti, tik, žinoma, ne dėl 
vengrų tragedijos, bet protestas 
prieš nacionalistinės Kinijos da
lyvavimą.

Vengrų sportininkai nuplėšė 
komunistinę vengrų vėliavą ir 
iškėlė savo tautinę. Vėliau at
vykęs jų vyr. vadovas Gyula 
Hegyi pareiškė, kad jie atvyko 
legalios Imre Nagy tautinės vy
riausybės parėdymu ir kad jie 
to laikysis, jeigu kas neprivers 
jų pasielgti kitaip.

Bendrai šios žaidynės neturi 
to entuziazmo bei nuotaikos, ku
ri būdavo anksčiau tokiomis 
progomis. Tai jaučiama ne tik 
sportininkų tarpe, bfet ir pačių 
šeimininkų. 4

Tarptautinių sportinių žaidy
nių prezidentas Avery Brunda
ge labai smarkiai užpuolė visus 
kraštus kritikuodamas, kad jie 
negalį sporto išjungti iš politi
nių įvykių—“keep politics out”.

“Watch your hats, girls, here 
comes Nina”. Tokiais šūkiais 

' Melbourne aerodrome sutiko 
Rusijos atletę Niną Ponomare
va, kuri šią vasarą Londone bu
vo rasta kalta dėl apsivogimo. 
Štai ji jau Australijoje. Singa
pūre, pakeliui į Australiją, už
klausta dėl tų skrybėlių, ji at
sakė, kad visa buvusi didžiausia 
melagystė. *•>

. £ į
'Kanados olim|finė jachta pa

keliui į Australiją laivu esanti 
sužalota. Sužalojimo priežastis 
bei dydis nežinomas.

Kanados sportininkai jau Aus 
tralijoje ir smarkiai treniruoja
si. Dedama daug vilčių į sprin
terius, irkluotojus, taip pat ir į 
krepšininkus, "kurie nesitiki pir
mos vietos, bet geresnės pozici
jos lentelėje, negu ankstyvesnė- 
se olimpiadose.

Vengrų futbolas nedalyvaus. 
Jau vasarą buvo pranešta, kad 
vengrai olimpiadoj nedalyvaus. 
Visi jau tada spėjo, kad .tai ru
sų spaudimas, nes kitaip sunku 
jiems būtų vengrus sudoroti, 
panašiai kaip ir dabartinių įvy
kių eigoje.

J

Šiltesniųjų kraštų sportinin
kai nusiskundžia šalta Australi
jos vasara ir nuogastauja dėl 
galimų blogų pasekmių. Kana
dos ir kitų šaltesnių ktaštų spor 
tininkai patenkinti.

Kariuomenės šyeniės minėji
mas įvyks gruodžio 1 d. 6 vai v.

St., St. Catharines, Ont. Minėji
mo programoje bus paskaita ir 
Niagaros pusiasalio “Ramovė-

bufetas.
Maloniai prašome apylinkėje 

gyvenanči ųtautiečių skaitlin
gai dalyvauti minėjime, kur bus 
prisiminti ir pagerbti mūsų žu
vusieji už Lietuvos laisvę kovo
tojai ir paremti tremties gyve
nimo kelyje esantieji. Padėk nu
kentėjusiam kovotojui, nes esi 
sveikas! Skyriau svba.

Michailovo komitetas 
stiprinamas

Prie komiteto priskirta visa 
eilė bolševikinių estų ir latvių 
pareigūnų, kurie turį sustiprinti 
veiklą visame pabaltiečių sekto
riuje. Vak. Vokietijoje ir kitur 
Vak. Europoje pasirodė pačių 
pabėgėlių vardu, bet faktiškai 
bolševikų agentų parašytų atsi
šaukimų, kuriais skatinama įvai 
riose gyvenvietėse, butų koloni
jose ir atskirose vietovėse steig
ti nedideles “norinčių grįžti į 
tėvynę vienutes”. Biauriai šmei
žiami latvių min. Liepinš, gen. 
Skaistlauks, pulk. Janums ir ki
ti pabaltiečių veikėjai, o iš lie
tuvių ypač puolamas dr, P. Kar
velis. Tuo būdu bolševikai, mė
gindami nuslėpti ligšiolinę ne
sėkmę, ypač tarp pabaltiečių, 
stengiasi juos dar daugiau ap
šmeižti, mėgindami pasėti tarp 
jų nepasitikėjimą.

Paieškojimai
M. Bonetienės - Kaunaitės, ki

lusios iš Stugučių km., Barzdų 
valse., ieško brolis iš Lietuvos. 
Žinantieji apie ją ar ji pati at
siliepti prašoma adresu: Stanley 
Oleka, R.R. 2, Vanessa, Ont., . Ca
nada. ;

Umbraso Pr., iš Kairėnų km., 
Umbraso St, iš Bajorų kr., Mo
lėtų v., Bareikio Alekso, iš Osi- 
pių km., Aluntos v., ieško gimi
nės Lietuvoje. Atsiliepti: A. 
Kairys, 36 Coolmine Rd., Toron
to,, Ont.____ _________ __

Nuo galvos 
, skausmo ar 
skilvio negalavimu

“AŠ PAIMSIU

EKOMO
SKUBIAI PAGALBAI”, - 

sako Jonas Petraitis

Lengva sumaišyti 
Gero skonio 
Greitai veikia

Perkant or parduodant betkokiq nekilnojamų nuosavybę, paskambin
kite į žią lietuviams gerai žinomų firmų.' Sukeliami morgičiai bei 
audoromoč 'paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimų 
namų, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

DUNOAS - DOVERCOURT RD., 
$$1*060 įmokėti, 6 kambarių mū-

4 nn& harried, išilginis Uplands, nau
jas šildymas, greitas užėmimas.

Indian rd. t Annette,
$1.000 ^rjjąkėti, 6 kambarių na-

• mas, naujas Šildymas, didelis kie
mas, arti susisiekimo. t

WRIGHT AVE. - RONCESVALLES, 
$2.000 įmokėti, 6 kambarių mū-

• rtnts nomas, mod. virtuvė, alyvo 
šildamas, dvigubas garažas*

ROSNOLME RO; - COLLEGE ST., 
$3.00 įmokėti, 10 kambarių at
skiras mūrinis namas, dvi virtuvės, 
2 vonios, vandeniu Šildomas, vieta 
garažui, vipna skola likučiui.

” ** • *

ST. CLARENS - BLOOR,
> $3.600 įmokėti, 10 komborių mū

rinis nomas, išilginis plonos, kiet- 
{ medžio grindys, d*i mod. virtuvės, 

olyvo tildomos, vieta garažui. Pil- 
, no kaino tik $14.600, turi būti 

parduotas.

MARGUARETTE - BLOOR,
t $4.000 įmokėti, 8 komborių at

skiros' mūrinis narnos, kietmedžio 
grindys, alyva tildomos, dvigubos 
garažas, namas reikalingos vidu
jinio rembnto, vieno skola likučiui.

GLENHOLME AVE. - ST. ČLAIR,
i $5.000 įmokėti, 7 komborių at-
• skiros mūrinis namas, kvadratinis 
plonos, 2 virtuvės, alyva tildomos,

garažas, vieno skola likučiui.

DURIE AVE. - NIGH PARK,
$5.000 jrhokėti, 6 kambarių atski
los mūrinis > narnos, kvodratinis 
.plonos, mod^ virtuvė, 2 vonios, 

■*■****■'• 1 " 11111,11 '■

vandeniu alyva šildomas, dvigu
bas garažas, didelis gražus kie
mas, viena skola likučiui.

CONSTANCE AVE. - INDIAN RD., 
$5.000 įrrtokėti, 13 kambarių at
skiras mūrinis namas, 3 virtuvės, 
2 vonios, vandeniu alyva šildomas, 
ag ražas. Labai geras nuomavimui, 
turi būti parduotas.

DELAWARE AVE. - BLOOR,
$5.000 įmokėti, 8 kambarių at
skiros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 3 virtuvės, mod. 4 dalių 
vonia, vandeniu alyvo šildomas, 
garažas, šeimininkas išvyksta.

INDIAN TRAIL - BLOOR, 
$5.500 įmokėti, 9 kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 mod. virtuvės, didelis 

'kiemos ,vieta garažui, pilna kaina 
$18.900, turi būti parduotas.

INDIAN GROVE - HUMBERSIDE, 
$5.500 įmokėti, 9 kambarių, at
skiros mūrinis namas, kvadratais 
planas, 2 mod. virtuvės, vandeniu 
šildomas, 3 garažai, geras nuo
mavimui. «

WINDERMERE AVE. - BLOOR, 
$7.000 įmokėti, 8 kambarių per 
2 augštus, atskiras mūrinis nomas, 
kvadratinis plonas, mod. virtuvė, 
2 vonios, vandeniu Šildomas, di
delis gražus kiemas, garažas su 
labai pločiu įvažiavimu.

I

P. KERBERISar

Biznio ftM.: U. 1-2471,

RIDOUT
REAL ESTATE LTD.

2446 BLOOR ST. W. — Telefonas RO. 6-3401
Perkant ar parduodant skambinkite į šią didžiausią nuosavybių 
firmą Kanadoje. Morgičiai ir paskolos sudaromos žemu procen
tu. Turime didžiausią pasirinkimą įvairiausių nuosavybių.
10 NAUJŲ NAMŲ !I!

3.000 įmokėti, Bloor - West End 
rajone, 6 didelių gražių kamb., 
centrinio plono, visai nauji ban
ga fowoi ir 2-ju ougštų namai, la
bai moderniai įrengti, dideli skly
pai, NHA margyčiai 25 metams, 
tik su 51/2% palūkanų. Žemos 

. kainos. Norintieji pasiskubinkite, 
reta proga gražioje vietoje įsigyti 
naujus namus. -

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

GLADSTONE AVE. - DŲFFERIN, 
$1.900 įmokėti, 6 grožių kamba
rių, gero mūro namas, alylvos šil
dymas, 2 geros virtuvės, kietme- 
džio grindys, gražus kiemas, ga
ražas.

WINDERMERE - BLOOR,
$3.000 įmokėti, S didelių kam
barių, visai atskirai mūro namas, 
alyvos šildymas, modernios virtu- 

, vės, gražus kiemas, garažas su 
plačiu įvažiavimu iš gatvės.

SOUTH KINGSWAY - BLOOR, 
$6.000 įmokėti, 7 labai didelių 
k., square" plano, rupuotų plytų, 
"steel beam construction", lobai 
gražus pastatas; vandeniu alyvo 
šildomas, moderni virtuvė, labai 
gražiai dekoruotas, didelis kiemas, 
priv. įvažiavimas, garažas.

P. Mališauskas
Biznio RO. 6-3401 .
But* IX 3-7425

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

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

' ir krautuvės.

BLOOR - ROYAL YORK RD., 
$17.900 prašoma kaina, atskiros 
namas, 7 k. per 2 augštus, mo
derni virtuvė, naujas alyvos oir- 
condition šildymas, privatus įvož. 
ir garažas, geros its i mokėjimo są
lygos, savininkes pirko bungalow, 
nori greitai parduoti.

ROYAL YORK RD.,
$12.000 įmokėti, visai noujoš mo- 
demtikos keturių butų namas, po 
du miegamuosius, "air condition" 
alyvos iildymos, iinuomotos pagal 
"Lease". Vienos butas savininkui 
galima užimti- tuojau. Rūsy gali
ma įrengti dar du butai, vanduo 
ir iildymos pravestas. Prašoma 
kaina $42.000.

J. Karalius
Biznio RO. 6-3401

RIDOUT REAL ESTATE LTD
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Mann & Martel I
IIALTOtS

1199 Bloor SL W„ Toronto. Tel. LE. 4-8481 \
L Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$5.500 {mokėti, atskiros, raupuotų 
plytų, 6 kambarių namas, kvodra
tinis planas, vandeniu alyva šil
damas, dvi modernios virtuvės, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Jone ir Bloor rajone.

$3.500 įmokėtu 6 kambarių, mūri
nis atskiras namas, dvi modernios 
virtuvės, modemus alyvos šildy
mas? plotus šoninis įvažiavimas, 
viena otvir askola balansui dešim
čiai metų. Randasi Swansea.

$3.000 įmokėti, atskiras mūrinis na
mas, 8 nepereinamų kambarių, 2 
modernios virtuvės, alyva vande
niu šildomas, du garažai. Skubus 
pardavimas. Randasi Dundas ir 
Brock rajone.

$13.800. 6 kambarių mūrinis, ne
pereinami kambariai, alyva apšil- 
dom as, 2virtuvės, dvigubas gara
žas. Bloor ir St. Clorene raįonėz_

$16.900. Atskiras, mūrinis, 8 kam
bariu namas, kvadratinis plonas, 
vandeniu alyva šildomos, dvi mo
dernios virtuvės, šoninis įvažiavi
mas, du garažai.

Skambinti
Ant MIČIUNAS 

Telef. LE. 4-8481

$3.500 įmokėti, Bloor - Ct. Clorens, 
mūrinis, nepereinami 6 did. kom- 
abriai, dvi modernios virtuvės, du < * 
garažai.

$5.300 įmokėti, Bloor - Jone, roup- Į 
lėtų plytų, 6 didelių kambarių, 2 
modernios virtuvės, vandeniu oly- 
va šildomas, privatus įvažiavimas, ’ 
garažas.

$2.500 įmokėti, Roncesvalles - Gar
den, mūrinis, 6 kambarių, moder
ni virtuvė, alyva šildomas, 2 garo- 
žai, greitas užėmimas.

$14.400. Porkdale rajone arti susi- I 
siekimo, mūrinis, atskiras, 9 kam
barių, dvi virtuvės, alyvos šildy- . 
mas, įvažiavimas į kiemą, geros •* 
pajamos. %

$3.900 įmokėti, High Park Ave. - 5 
Bloor, mūrinis, 9 didelių kamba
riu, dvi virtuvės, alyva šildomas, 
privatus įvažiavimas, garažas.

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! \

Pirkite

Prancūziško 
stiliaus kelnaitės 
Patogios • tinkančios, vėsios ... 
švelnus audinys ir šukuotos med
vilnės ... lėkšti susiuvimai . .. 
aplinkui elastinis liemuo ir dvi
gubas sukobinimos priekyje — 
prHoiko stipriai. Tinka prie Jer
seys. W-19-56

SS BROMO

šiandien

Geriausi
Kanados premijuoti ŠALDYTUVAI ir KROS
NYS Kanadoje — tik McCLARY. McClary 

krosnys garantuotos 3 metams.

Pirkite geriausius -

Lietuviu Baldų Krautuvėje

Mohawk Furniture 
Company

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

pirkite

MčCLARY.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
• PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, , 

OILBURNERIUS IR GAZBURNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

Pranešu savo, naująjį adresą: / V

999 College St. Toronto. Tel. LE. 4-6123
ANT. JUOZAPA1TIS

Mater of Canada’s Finest Shirts

Jau daugiau 50 metų John Forsyth Limited 
specialistai dirba augščiausios rūšies 

išeiginius marškinius. Pirkdami šios firmos 
gamintus baltinius juose rasite rašytą 

garantiją apie jų kokybę ir rūšį, būsite 
patenkinti kiekvienais Foršyth marškiniais, - 

kurkiosrtfk pfrksite. y J*«

\ ; 'i 4

Vyru ir moterų ruby 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. '

Siuntiniai be muito
ir į Lenkiją! Pranešame savo klijentams, kad pasidarėme 
autorizuotu dealeriu PEKAO siuntinių be muito. Siųs
kite greitai ir užtikrintai per

JANIQUE TRADING CO.
J. KAMIENSKI

TORONTO, ONT., 835 QUEEN ST. Tel. EM. 4-4025

Skyrius Edmontone, Alta., 
10649 — 97th Street, telefonas 2-3839
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Gydytojos ir chiru rga*
Priėmimo volondos. 10 -,1? r

<30 vOI. « 1-9 vai. *ėk. T
406 ąATHuayr •’wtaer 4
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V V A CJ C~ ■ ■ ▼ at—”
t Į REAL ESTATE & BUSINESS BROKER* ■ 
;S72 BLOOR ST. W. (prie Ossington) - - TELEF. LE. 1-4605
,Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statybuius.

W1HNIPEG Man.
•J Pirmas šio sezono parapijos tinta salė esanti po būsima baž- 
NaiUieĮas su .linksma programa nyoia. Pačios bažnvčics šventi- 
igera muzika įvyko spalio 27 nimas įvyks pavasarį.

Programą išpildė “Pupų dė- 
lės“ — “dėdė” Vincas Janus- i

,k!a, “Rozaliukė”— Elena Januš-i 
kjenė ir “Pupų dėdė“, bet jau! 
ainerikoniškas su fraku, Valen-tinas Simanavičius. Ev. Kala- lesey) -iau daugelio buvo maty- riasdos susijaudinimą', Jonukas kvapą susijaudinęs Miknius. - 
ęšiifikaę .skaitA mnnnlncra “Nnn- 1 tos net trvs skraidančios lėkštėm I tyliai sako: i Aš norėčiau Tamstai atsilyginsįiuskas skaitė monologą “Nau-;tos net trys skraidančios lėkštėj
joji lietuvių kalba”. Gauta 60.04 ‘ vykdžiusios badomus skridimus 
dol. pelno. ■ netoli tenykščies aviacijos sto- L
’Parapijos bazaras-mūgė įvyks i vykios. Viena iš tų lėkščių per '

pirmą advento savaitę — gruo-11 minutę pakilo daugiau 1000 i Apie diplomatus
džio 6, 7 ir 8 d. Kiekvieną baza- ;metru ir vėl tuojau nusileido. _ Dinlomatas tai kurt vakarą parapijos salėje bus j Tai buv$ i^ndomi lėktuvai, * k^d
gėlimą pavalgyti skanią, šiltą j sukonstruoti korporalo R. J. j -galvoja, kol nieko nepasa- 
lifetuviską vakarienę. Pelnas ski Rimmėrio. Pasak mačiusiųjų jų ( 
riamas liet, bažnyčios vidaus skridimas darąs įspūdžio, lyg r

visa tai a'eitų iš Marso.
Kas darosi Anglijoje šį kartą 

aenuslėpta. pet kas gi skraido
irš Argentinos? Ten pasklida dinate “Kranto Koteliu”, kai iki 

įauių žinių, kad ten pasirodę krauto dar pusvaląndis kelio?— 
oaslaptingi skraiduoliai. J:e bu- pastebi svetys vedėjui.
•e net nutūpę. Iš jų išlipę ypa- — Na, tai kas? .Štai kaimyni- 
tin^os būtybės, kurios betgi nis hetelis vadinasi “London” 
žmonėms artėjant greit grižu- bet iki Anglijęs iš čia juk apie 
,ios ? skraiauo.ius ir nulėkusios. 3.000 myliu...

įrengimui. ’
Scenos mėgėjų būrelis, reži

suojant E. Kalasaukui, repetuo
ja “Pinigėlius”, kuriuos tikimės 
greitu laiku pamatyti scenoje.

.Liet. šv. Kazimeiro bažnyčios 
kertinio akmens pašventinimas 
įvyks paskutinį advento sekma
dienį, gruodžio 23 d. Tą dieną 
prieš 2-jus metus buvo pašven

i

i
<(NCP) 9 rūšių dviejose serijose, imamai 

j paveiksle rodomas Windsor keturįų 
Į įd^^edanas. Nauja “Torque - FĮite” au

tomatinė transmisija, nustatoma pagal 
važiavimo sąlygas, užvedama neutralioje

<<

FL-26

EUROPON AR KITUR
P '4 -

Prieš siųsdami prisiminkite tai: saugū, skubu ir papras
ta siųsti pinigus per artimiausio jums The Canadian 
Bank of Commerce skyrių.

Pinigų, kuriuos siunčiate per šį banką, niekas 
nepavogs, jie taip pat nedings;

PRIEŠ SIŲSDAMI PINIGUS

Mes tuoj pat jums pranešime, jei šių pinigų 
negalima išmokėti gavėjui;

• Pinigus per banką siųskite paštu . . . oro 
paštu . . ,jar telegrafu;

• Jūs nustebsite, sužinoję, kaip pigiai gwhma
siųsti pinigus per banką. t-

Kai norite kur nors siųsti pinigus — nesvarbu fcįokią 
sumą, mažą at, pelelę — atvykite į artimiausią "banko - 
skyrių. Bet kuris iŠ mūsų tarnautojų jums mielai padės 
reikalą sutvarkyti. . *

THE CANADIAN 
BANK OF COMMERCE

ĮSTEIGTAS 1867 METAIS 

VIRŠ 725 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

F 71 B,'reikalo
.—iPcpe,Tamstai nėra reikalo .....___________

?š!ūošty.ti peilį ir šakutę servetė- mėto. Vasarą jis neina į mau- 
Me —..sake restefano savininkas
įvečiŪL. w ■ . ' . ’ -j

— Tamsta taip , manai?.
-— Žinoma, mano valgykloje 
iskas švaru. Tamsta tik be rei

kalo .sutepi servetėlę.

Jis gali pasislėpti
Bažnyčioje vykdoma piniginė 

rinkliava. Greta mažojo Jonuko 
i ?ėdin<i moteris ilgai rausiasi sa
vo rankįnuke ir, matyt, vis ne-Vėl skraidančios lėkštės

Anglijoje netoli Valley (Ang- j randa ieškomo pinigo. Matyda-!

— Ponia, paimkite mano pen
is centus, o aš palysiu po suo

lu...

Jei galima vienam, tai 
'į' ir antram 
—Kaip gi jūs savo hotelį va-

Na, tai kas? .Štai kaimyni

į- , 19 5 7 C H R Y S L ER - WI N D S O R '
pezreijeje. Padidinta-1.jėga, veikimas ir -re- 
veliueionie'riškas oro 'filtras. Išbandyta 
įyaįfiuose keliuose’. Filtrą reikia keisti tik 
po 15.000 mylių vąžiavjjno,. Naujas shassi 
su “Torsion - Aire”. •

SUDfm Ont.
...Pas A- V. Staškevičius Rimui 
ir
ruoštos šaunios išleistuvės arti
nųjų draugų rately. Išvykdami 
i Hamiltoną juodu palieka dide- 

■,'o snra^ą mūsų mažoj kolonijoj. 
MRimas ir Regina buvo-tikrai gy- 
i/'į lietuv škOsips ^bendruomenės 
:ęnąiiai. Juodu Įsteigė ir -vadova-1 
•vo tautinių šokių grupę, kuri > 
netik Sudbury, bet ip North Bay ; 

Šr Sault St^i Marie gražiai pasi
rodė garsindama Lietuvos var- 

! dą. Rimas taip pat įsteigė ir va
dovavo lietuviškai radijo valan
dėlei,- nemokamai.;, grt^o Jietu- 
Lviškcms -R.K. pamaldoms/ mo- 
pkytojavo'ršeštadieninėj lietuvių 
■•■mokykloj 'ir aktyviai pašireikš- 

: davo visuose lietuvių meniniuo- 
■ -e parengimuose ir net per tele
viziją mėgėjų valandėlėj, visur 
'.nešdamas jaunatviško gyvumo 
ir švelnaus sąmojo.

Ž. Žižys tarė atsisvėfkiniirio 
žodį susirinkusiųjų ir kitų arti
mųjų draugų vardu iV įteikė • 
bendrą dovanėlę. Toliau jautrų 
atsisveikinimo žodį tarė Irena 
Balčiūnienė. Kun. A. Sabas pa
liškė padėką liet, bažnytinio 
komiteto vardu ir įteikė tris 
vertingas knygas: taųtįnioj .reli
ginio. ir pedagoginio, v Įt^iio, 
simboliškai vaizduojančias tris 
bariX‘kuriuose Rimas ypač; pą£! 
šireiske? Vėliau visi sugiedojo 
“Ilgiausių metų”;dr palinkėjo' 
iaug laimės ir sękmės naujoj 
vietoj. '.j -

Vengrai suruošė gedulo ir, 
protesto mitingą prieš rusus ko-; 
munistus, žudančius Vengrijos 
laisvės kovotojus. Buvo pašven
tintas ir padėtas po Kristaus ko
jomis vainikas už žuvusius lais
vės kovotojus. Be pačių vengrų, 
gausiausiai dalyvavo lietuviai, 
Demonstracijos buvo net keletą 
kartų rodomos per vietinę tele
vizijos stotį.

Pranas Dulkys, senosios- kar
tos imigrantas, išvykęs rytą mė

gdžioti staiga mirė nuo. širdies 
smūgio. K.A.S.

TILLSONBURG, Ont 
. Pranešu Ti^onburgo it apy
linkės lietuvių evangelikų. - liu- 
teriomu visuomenei, kad sekma" 
dienij;Lapkričio d. 6 vai. vak. 
Rheiniando. liuterioniy Mžhy- 
čioje, visai prie Delhi •miesto, 
mis laikomos mirusiųjų, minėji
mo pamaldos su šv. Komunija.

STANIU SHOE STORE
AugUiousios rūšies moterų, voikų ir 
vyrų botoi, normolous dydžio ir platOs

14218 Dundas St W. Toronto

ĖLMmrns
Atlyginimas

Miknius skatiko lengvai, ne-

Jyklėsobet maudosi kur nęrs už ; 
: miesto, jkur nereikia nieko mo
kėti. 1.W . • _

Karią taip besimaudydamas 
nuošalioje .vietoje jūs pradėjo 
skęsti- ,

— Gelbėkit, relbėkit! — kiek 
galėdamas šaukė Miknius.

Laimei netoli pasitaikė vyru
kas, kuris atbėgęs šoko į vande
nį ir i į ištraukė j krantą.

— Ačiū, ląbai nuoširdžiai ačiū, 
— švebeldžiavo vos beatgaunąs

Aš norėčiau Tamstai atsilyginti 
už tą didvyrišką žygį, kad mano ; 
gyvybę išgelbėjot.

Apčiupinėjęs kišenius, Mik-!
Inius vėl sako: :»[<.»
Į —Tuojau, tuojau... O ar tu
rėsit man grąžos iš dolerio?... j

1 AR VERTA?
S2.25 į-meius, kaa užlaikius gra 
žįus plaukus. Mėgink NEW ERA 
40 .metų ’sėkmingai vartoiamas 
Siųskite $2.25 už 8 ož. bOnką.

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

LIETUVIS BATSIUVIS 
1050 DUNDAS ST. WEST 

‘ 7prie*Crdwford/ 
Taiso įv. avalynę naudodamas 'geriau- 
sią medžiagą. Darbas garantuotas. 
Vyriški pusp. . ir kulnys — $2.7'5'. 
Seneliams ir kovų invalidams su sa

vo medžiaga, avalynė taisoma
V E L 7 U I.

Batu taisymo dirbtuvė

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
.1618 BLOOR ST. W. -

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

A. STANČIKAS, baigęs National Ra- 
dta Institute radio ųr televizijos skyrių,

TELEVIZIJOS
IR

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į na
mus veltui. Darbas ir dalys.garan
tuotos. . . 9

Skambinti telef. LE. 1-1602.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.

Visi elektros darbai atliekami 
greitai ir prieinamomis 

. - kainomis.
; V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

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

SIUNTINIUS

MftZAR TRADING CO
852 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. KM. 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.. "    t im > jai l! Wil wmwewwRpi Iitf Į11 i, nW „ 

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

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

. TeL RO. 6-6911
Priėmimo valandos: nuo 2-5 
ir nuo 6-8 kasdien. Kilu lai
ku pagal susitarimą.
—l Į II.H..IH—i

Dr. J. URBA1T1S
Gydytojas ir Chirurgas 
1398 DUNDAS ST. W.

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

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

vai. pp. ir 6-9 vai. vak.

tį etų vio advokato 
Įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

. 62 RiCHMONČlST. WEST
ROOM 503

/kornpos Bov & Richmond/
TELEFONAI:

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

W. A LENCK1. B.A. L.L-B

Teisininkas — 
Advokatą* — Notaras

!<«• Adelaide V*

Koorn

f'eleiona> EM. 6-4I82

forojiti

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Valdybos Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras — 

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

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

*Telefonas: Pacific 45tl.-~

. Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegįntus kilimus. 

SKAMBINTI LE. 1-4973 

P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIELOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. ;
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

Savi pas savusI
Auto masinu mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotų mechanikų greitai ir sąži
ningai .

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

Sov. V. DUNDYS
. ’ ’ • ■ - *-

VEDYBOS
Jei norite vesti, rašykite /vokiečių ar 
lenkų k./, tefef©nuokite ar atvykite 
asmeniškai1 f

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
191 Augusta Ave> Toronto, Ont. 

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

veltui.

Rentgenas, Etofctrokordiogrofiįa 
.1852 BLOOR ST. TORONTO 

/Pacific sustojimas/ 
Tol. ItO. 6-5773

Darbo volanuos j 2-4 ir 6.30-8 v.

- n-r.i-| n i i i .--- į- - r : . į , -L --- ---

Dr. A. M. GERULAIT1ENĖ
- DANTŲ GYDYTOJA
51 Lžmmor* Crete., Teronte

/prie po t Donforth Avė./
TeL GE. 9927

Pnimo: 2-7^ vol., šeštodienniejis 9-2.

Dr. f. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD.
(2-ras namas nuo Roncesval- 

les), Toronto.

Telefonas LE. 1*4250
Priėmimo valandos: nuo 9-12. 
ir 3-8 vai. vak. šeštadieniais 
pagal susitarimą.

Dr. M. Arštikaitytė
Akių ligų specialistė

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

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

Toronto, Ont.

Dr. Aleksas Valadka
HiXi BI.OOK S'! W 

(prie Du f fermi
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
urna Ugoiijti- .i

l nuo 2-4 ir nuo H 30 8 vai v;»: 
Šeštadieniais nuo 12 vai. iki 
2 vai. pp. Ketvirtadieniais ka-

I binetas uždarytas. .
—ii.........  imi

D r. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280 Roncesvalles Ava,

TELEFONAS LE. 4-4778

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

Kitu laiku pagal susitarimo.

' ’ Gydytojas ir chirurgas 
1390 DUNDAS ST. W. .

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves . 
nuo 2-4 ir 6.30-8, šeštadieniais • 
1-3. Kabinetas uždarytas tre- ' 
ėiudeniais. Kitu laiKU pagal 
susitarimą.

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto t

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

345 BLOOR ST. WEST 
(kompas Bloor ir Huron, gatvių)

TORONTO ?
WA. 3-2003

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

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
0AHTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šežtodieniaii 
y a gal susitarime

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

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmodie- 
niois, kėtvirtodieniois priima tarp 7-9.

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

DĖMESIO!
’Lietuvis Elektros

ANTANAS ČEPONIS 
Tevreu. ©atilt prfįvttghB ą

•ufopiet-ttv* h vietiniui rodiįe ’ 
tus, notefonm, »«sų potkir&ų 
m a, H»siO0in4« vevte

nnototus.
*♦ ■»•• -x>wh»s pilnam lAstalia
Vienu, v srevta. duodi

SkomMnti tttef. U. J.16W

Odos ir venaros ligų į
Naujos ednrsos m»o .«‘4-

288 ST. CLAI* AVI. W...
Zgrie Sgodino Rd./

Darbo valandos; 10-12 m 3’7 pQ. OfUi. 
pqgal susitarimą, 

Tel. WA. 1-4614 erbe-WA.
• ■ ' YHiįteM 

. ■ ... u,.i ,H lįi. ■ feIiyjgįpiojį

Dr. K. Žymanfieiie
GYDYTOJĄ ir CHUtUttGt

1393 DUNDAS -ST. wit? ’'.''' > 

- ■ Toronto ' . '.c . . t 
(toro .GlaK-tone ir Rushėlmel- -

. Prihna ligonius 
iš anksto susitarus. ‘•Tf/M

Telefonos LE.
- ? .. .. •..,'1

Dr. John UBUI I
Chiru< *«s ir ‘

th-. Paul RtKAi
VWous ligų tpec<ąh>tOĄ. /- 4

Susitarti' telef on u W A ^-239 S

W f. Tiekett

lt

rvunu* yoUiH-J-

ii hulC

Tolei. EM 8-^734 f >

Dr. Chas. OKUH | 
DANTISTAS - CHIRURGĄ^ v 
43S Utindas St. W. TwčwuU 1

kampas Eut1»d Ava . ■
Priima vakarais oaąat susifonma s; 

Telef. EM. 8-9822 • i L

Akių specialistas
M.-STEFJM^^^

Pritaiko akinius visiems-akių defek
< <»*. < io akrų, nervus/4oŽ

net <uAel»o g^’vos skaudėjimą Ir. nėr-, 
vingumą. Kalba slavų kolbėmif.

470 College St. W. Toronto 
Telef. WA. 1-3924

BATHURST
312 Bathurst St. Teief. EM 

(o? Dundas)

AKIU SPEC 1AL1S

L LUNSKY.

OKULISTĖS 4
Br. BUKOWSKA - ■

BEJNAR,R.O. • 
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R O. , -
274 RONCESVALLES

(prie Geoffrey St.) - :
Telef. LE. 2-5493 - į

Darbo valandos: kasįięn 10 
ryto iki 9 vaL vale; šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 y. V.

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA >

NEIMAN, BISSETT

SEGUIN ’
Advokatai — Notarai

35 H AYDEN ST., Toronto, { 
(arti Bloor ir Yong gatvių)

Telef. įstaigos: Telef.
WA. 4-9561. BE.

Nauja lietuviška įstaiga
International 

Service Bureau
91 Ronccsvalles Avė., Tėronto 

Įstaigos direktorius
A. LIODŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos • Trem
tinių Reikalams Teisių 

Patarėjas.
Bendradarbis — . j 

WALTER e DEAKON, 
B.A.3C-, R.P.E.

vietos Advokates, Notaras. 
Statybos Inžinierius.

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jfia

<1
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Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šį sekmadienį Kariuome-

pamaldų metu pagerbiami Lie- 
. tuvos didvyriai, gieda T-L. Cho

ras “Varpas”, diriguojamas mu
ziko St. Gaitevičiaus. Pamokslai 
kun. P. Ažubalio “Tautų likimas 
Apvaizdos strategijoje”. Kūrėjai 
savanoriai pamaldose dalyvauja 
organizuotai su vėliava. Garbės 
svečiams vietos rezervuotos už 
Dievo stalo ir pirmuose suoluo
se. Tuoj po pamaldų procesijo
je einama prie didvyriams pa
gerbti paminklinės lentos, kur 
uždėjus vainiką, sugiedama T. 
himnas.

— Parapijos kunigai šią savai
tę lanko šias gatves: Indian Rd. 
į šiaurę nuo Bloor gatvės, Edna, 
Vanda, Bloor W., Prince Rupert, 
Keneth, Abbott, Chelsea ir Dor- 
wal.

‘ — Esant didelei paklausai pa
rapijos salę labai dažnai šešta
dieniais vestuvėms nori išnuo
moti kitų tautybių žmonės. No
rima atkreipti lietuviškų, orga
nizacijų dėmesį, kad salė pir
moje vietoje duodama pasinau
doti lietuviams. Organizacijos, 

' norinčios gauti salę kurį šešta
dienį nuo Kalėdų iki gavėnios 
(sausio mėnuo jau užimtas), ma 
Joniai prašomos pranerti arti
moje ateityje. Ta pačia proga 
primenama, kad šeštadieniais 
parengimai pagal valdžios nuo
status, užbaigiami ne vėliau 12 
vai.

— Esant kalėdinių plotkelių 
pareikalavimui, pranešama, kad 
asmenys norintieji .jų pasiųsti 
savo giminėms kituose kraštuo
se, gali gauti parapijos kleboni
joje.

— Parapijos choro repeticijos 
* šią savaitę vyksta: ketvirtadie

ni 7.30 v.v. — moterų balsams, o 
sekmadienį po -11 vai. pamaldų 
bendra choro repeticija. Choro 
repeticijos vyksta muzikos stu
dijos mažojoje salėje.

— Sekmadienį gražiai praėjo 
Marijos vardo mergaičių sodali- 
ciios susirinkimas. Jo metu, be 
kitų įdomių programos punktų, 
stud. Vida jurgulytė skaitė ver
tingą referatą apie “Jehovos liu
dininkus”. Sodalicijos choras 
sekmadieniais gieda laike anks
tyvųjų pamaldų.

— Klebonijai ir naujajam pa
rapijos priestatui apšildyti įves
ta nauja šildymo sistema gazu.

_J__ — Šį šeštadienį gedulifigos da
naidės 8 vai. už Zenkevičių - 
Matukų šeimos mirusiuosius, o 
8.30— už a.a. Antano ir Alek
sandros Ankudavičių vėles.

— Pakrikštyta: Vytenis Leo
nas Gotceitas ir Joyce Louise

1 Whalen.
Prisikėlimo parapijos žinios
— Lapkričio 12 d. PBR Mot. 

Būrelio narių susirinkime buvo 
nuspręsta įsijungti j KL Kat. 
Mot. D-jos Prisikėlimo parapi
jos skyrių. Ta proga reiškiame 

’ didžią padėką -Būrelio valdybai 
ir narėms už nuveiktus didelius 
darbus laike parapijos kūrimosi.

— Lapkričio 22 d., ketvirta
dienį. šv. Cecilijos šventė. Ta 
proga visos parapijos muzikali- 
nės pajėgos: choras, orkestras ir 
kvartetas turės savo šventę.

— Praeitą sekmadienį muzi
kos studijoje jaunučių pabūvyje 
dalyvavo virš 60 mokyklinio am 
žiaus vaikų. Meninę dalį išpildė 
seselės Margaritos paruoštos šo
kėjos, o pianinu dailiai paskam
bino V. Sakalauskaitė. Seselės 
Michaelė ir Margarita pravedė 
žaidimus. Po to vaikai, ragauda
mi savo mėgiamus gėrimus, žiū
rėjo įdomių vaikiškų filmų. Pa
našūs pobūviai bus, rengiami 

. dažniau.
— Šį sekmadienį parapijos sa

lėje bus rodomas spalvotas fil
mas - drama “King Salomone’s 
mines”. Priede numatoma Pran
cūzijos vaizdai ir trumpos ko
medijos vaikams.

— Prieškalėdinio susikaupimo 
proga, gruodžio 17-23 d., ku
rioms vadovaus kun. dr. P. Gai
da, parapijon atvyksta Fatimos 
Marijos stovyla. Ji daryta pačio
je Fatimoje, popiežiaus palai
minta, apkeliavusi visas Ameri
kos lietuvių kolonijas, yra apdo
vanota visuotiniais t atlaidais, 
kas malonės stovyje prie jos su
kalbės šv. rožančių už Rusijos 
atsivertimą ir pavergtų tautų 
išlaisvinimą.

— Parapijos' bazaro proga, ku
ris įvyks gruodžio 15 d., rengia
mas fantų lietus gruodžio 8 d. 
nuo 4 vai. pp. iki vėlyvo vaka
ro klebonijos patalpose.

— Moterystės sakramentą pri 
ėmė Gerardas Buch f a ir Alek
sandra Butkutė.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat 
vėse: Augusta Ave.. Willson Sq.. 
Wellington St., King S ., Adelai
de St.. Claremont St., P>cllwoods. 
Gorevale Ave. .Claremont St.

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

mtaistracijoie.

Gautas laiškas adresuotas Lor- 
vis White, 194 Grace St. Siun
tėjas Nol L. iš Kauno, Požėlos

linuomojomos kambarys ir virtuvą II 
•aflfto. Td. LE. 3-7215.

ATIDARYTA 
nauja maisto dalykų

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

Swansea rajone išnuomojami du kam
bariai, vrtuvė, vonia, garažas arba vie
nas kambarys, vrtuvė ir garažas suau
gusiems. 47 kavinio Ava. Telefonas 
vakarais RO. 7-0350.

grindų švaros 
PALAIKYMUI

išsinuomokite mūsų Floor 
Sanders, Edgers ir Polish-

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

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

atsilankyti.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys. • *■ * . * J j .J' \
Telefonas LE. 6-2738, LE. 2-8772, vakarais HU. 9-1543

Reikalingi namai pardavimai.

PRAŠAU KREIPTIS I

AL GARBENS
R E A L E S T A T E

minėjimas

In į HAMILTONU - j ti.ksną šoki; 
vakara - koncertą

KURIS ĮVYKS GRUODŽIO I *D., ŠEŠTADIENĮ, 
ROYAL CONNAUGHT HOTEL SALĖJE.

Programoje dainuoja visų mėgiamas solistas V. VERIKAITIS ir 
jo vedamas linksmas KVARTETAS.

.Turtinga ir didelė loterija, įvairus gaivinantis bufetas. Šokiams 
gros Benni Ferri orkestras. Pradžia 7.30 vai. vak.
Visus brangius tautiečius maloniai kviečiame atsilankyti ir links
mai praleisti laiką. — - .-

Hamiltono lietuvių Aušros Vartų parapijos, komitetas.

Boris Volkoff ruošia Kanados baleto 
25 mėtų sukaktuvinį koncertę 

su MELISSA HAYDEN
' Europos ir Pietų Amerikos gostrolių žvaigždė ir 

garsiojo filmd "Limelight" baierina-šokėja.

Dalyvauja; IRENE APINE ir JURY GOTSHALKS, YONE 
KVIETUS, NORMAN THOMPSON. Viso 85 asmenų trupė 
su orkestru. •'

Statomo. Bilietai jau parduodami
tik vienį karta ' VOLKOFF STUDIJOJE
lapkričio mėn. 22 diena 782 Yonge 6t.
MASSETHALl Kaina $4, $3, $2, $1.

Toronto apylinkės valdyto ton* 
dradarbiaujant vietos kariškom 
organizacijom minėjimą rengia 
Prisikėlimo parapijos salėje.

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

Meninėje programoje Toronto 
Liet. Choras “Varpas” (mišrus 
ir vyrų), tautinių šokių grupė 
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 $1. Pradžia 6.30 vai. v.
Visi maloniai kviečiami skait

lingai dalyvauti.
Toronto apyl. valdyba.
Dėmesio šauliams

Visi šauliai renkasi Kariuo
menės šventės minėjimo pamal
doms Prisikėlimo parapijos ka
vinėje sekmadienį, lapkričio 25 
d., 10 vai. 30 min. Iš-ten organi
zuotai dalyvauja pamaldose. 
Dalyvavimas būtinas.

T. Šaulių klubo valdyba.
“Dainos” susirinkimas 

ivyks'Tapkričio 25 d.,;šį sekma
dienį, 3 vai. pp. pas narę M., Po
cienę, 120B Carlton St. Visas 
nares prašome dalyvauti, J nes 
bus skirstomos Kalėdų dovanos 
seneliams, ligoniams bei gau
sioms šeimoms — tremtiniams 
Vokietijoje. Valdyba.

Šalpos Fondas
Penktadienį, lapkričio 16 d. 

įvykusiame posėdyje pirm. Son- 
da ir ižd. Indrelienė padarė pra
nešimus einamais reikalais. Į š. 
m. lapkričio 23-24 d. Detroite 
vykstanti BALFo seimą nutarta 
pasiųsti ŠF atst. įnž. Lėlį. Šiais 
metais Fondas turėjo $4.500 pa
jamų (nuo 1955. XI. iki 1956. X. 
9.). Šių metų rudens vajaus au
kos dar negautos. L.

M. Lit. Bičiulių D-jos ’ 
susirinkimą Toronto skyriaus 
valdyba nutarė šaukti gruodžio 
2 d. 4 vai. p.p. Liet. Namuose.

Kaip šiandien yra aktualios 
visos Lietuvos atstatymo pastąn 
gos, taip ir Maž. Lietuvos klau
simas bus visą laiką aktualus ir 
reikalaus daug darbo, kol su
kursime nepriklausomą. Lietu
vos valstybę. Todėl ir ML Bičių?- 
lių D-jos. kuri rūpinasi specifi
niais M. Lietuvos reikalais, 
veikla bus visą laiką aktuali. 
Dėlto reikia tikėtis, kad drau
gijos nariai, kurie jau ir apmir- 
šo savo pareigas, į šį susirinki
mą atsilankys.

KL Kat. Moterų D-jos 
skyrius Prisikėlimo parapijoj 

įsteigtas praėjusį sekmadienį, 
lapkričio 18 d. Iki šiol gražiai 
dirbę Katalikių Moterų D-jos 
Toronto skyrius ir Prisikėlimo 
Bažnyčiai Remti Moterų Būrelis 
jau anksčiau buvo nutarę įjung
ti savo jėgas į šį naują skyrių.

Susirinkusias moteris pasvei
kino parapijos klebonas T. Ber
nardinas ir pristatė skyriaus dv. 
vadą T. Placidą, kuris savo kal
boje apibūdino ateities veiklos 
uždavinius kultūrinėje, visuo
meninėje ir karitatyvinėje sri
tyse. Susirinkime pirmininkavo 
B. Sapijonienė, sekretoriavo M. 
Tamulaitienė. . Supažindindama 
nares su nepriklausomos Lietu
vos ir ligšioline Toronto L. Kat. 
Moterų D-jos veikla trumpą, 
bet turiningą žodį tarė dr. A. 
Užupienė. '' ’’

Slaptu balsavimu valdybon iš 
rinkta: S. Sakalauskienė, S. 
Dervinienė, E. Senkuvienė, D. 
Kerševičienė, B. Dambrauskie
nė, Z. Daugvainienė ic M. Kar- 
kienė, kandidatėm: I. Vadaus- 
kienė, L. Murauskienė ir. B. Bar- 
cevičienė. Reviziūos komisijon 
išrinktos: P. Abromaitienė, K. 
Lelešiūtė ir M. Tamulaitienė.

Dar šią savaitę susirinkusi 
valdyba pasiskirstys pareigo-. 
mis. sudarys veikimo sekcijas ir 
pradės darbą. Dg.

Andrius Mačys, buvęs teisėju 
Lietuvoje, dabar gyvenąs Lon
done, Ont., lankėsi Toronte ir 
pasiuntė giminėms Lietuvoje 
keletą siuntinių. Ta proga jis 
aplankė “TŽ” redakciją, apsi
mokėjo prenumeratą ir apsirū
pino kalėdiniais atvirukais.

4

Malonės pirmojoj lietuvių e v. 
liuterionių bažnyčioje, 1424 Da
venport Rd., lapkričio 25 d. 9.30 
vai. lietuvių pamaldos. Švenčia
ma mirusiųjų minėjimo šventė 
su šv. Komunija.

- Kun. Leonas Kostizenas.
Paroda

Kat. Soc. konferencijos proga 
tautinės Toronto grupės King 
Edward viešbuty surengė meno 
dirbinių parodą. Joje dalyvavo: 
lietuviai, italai, vengrai, kroatai, 
slovėnai, vokiečiai, austrai, švei-

I carai. Lietuvių skyrių suorgani
zavo 5. Kanados ■ Liet. Katalikų 
Federacijos Toronto . skyrius, 
pirmininkaujamas kun. P. Ažu
balio. Tam -reikalui daug pasi
darbavo skulpt. P. Vainauskas, 
skulpt. Dagys ir kt. Skyrius, pa
lyginti su kitais, atrodė gana įs
pūdingai. - Be liaudies meno — 
drožinfių, audinių, kuriuos pa
skolino A. Puniškiehė, gintaro
karolių—-buvo išstatyti ir skulpJJAV rankdarbiai ’ buvo’
toriaus Dagio meniški kūriniai 
— medžio drožiniai, pvz. “Sūnus 
palaidūnas”, 
rami siela”, 
praeitin”, u\

P. Vai-
ir Eiži-

“Centauras”, “Ne- 
, “Meilė”, “Žvilgsnis 
Madona” ir kt. P. 

Vainauskas buvo išstatęs savo 
bareljefą “Pasiruošimas žiemai” 
ir kaikuriutos pritaikomojo me
no dirbinius. Kanadiečių dėmesį 
ypač traukė didelis Vainausko - 
Dagio sukurtas Kanados herbas 
su įrašu “A mare usque ad ma
re” ir Dagio'kūrinys “Welcome 
to Canada”, I 
ma ateivių priėmimas.

Parodą aplankė daug žmonių. 
Lankytojams aiškino 
nauskas. Staškevičiūtė 
naitė.

Vengrijos Pagalbos 
•suorganizuotas pačių ’

kuriame vaizduoja-*^ vis’okiais bū-

Fondas, 
vengrų, 

pasikvietus pagalbon visą eilę 
žymių kanadiečių, veikia globo
je Kanados Raudonojo Kryžiaus 
ir prisiglaudęs jo patalpose (95 
Wellesley St. E., tel.WA.3-6692). 
Pereitą šeštadienį fondo vado
vybė buvo sukvietusi informa
cinį pasitarimą, pakviesdama 
savų vengriškų organizacijų, 
parapijų ir atskirų tautybių bei 
jų spaudos atstovus.

Visi susirinkimo dalyviai pa
sižadėjo vykdomąjį aukų rinki
mo vajų stropiai remti ir patei
kė visą eilę naujų siūlymų jo 
sėkmingumui padidinti.

Visais fondo reikalais galima 
kreiptis nurėdytu K. R. Kry
žiaus adresu. Ten pat siųstinos 
ir aukos. Renkamos tik pinigi
nės aukos, kurios bus sunaudo
tos tik Vengrijoje ir vengrams 
pabėgėliams šelpti.
I Aldona Puniškienė 
neperseniausiai iš Mbntrealio su 
šeima persikėlusi į Torontą, yra 
žinoma kaip tautinių drabužių, 
staltiesių bei juostų audimo spe
cialistė, baigusi šios rūšies mo-. serga senutė Afeurkienė, kuriai
kyklą Lietuvoje ir Vokietijoje. 
Turėdama ■ specialias stakles, ji 
priima šios rūšies užsakymus. 
Gera proga bus lietuvėms mo
tinoms savo dukroms įgyti tau
tinius drabužius. A. Puniškienė 
apsigyveno 168 Indian Rd., tel. 
LE. 3-7264. Vertingų savo tau
tinių audinių audėja šiuo metu 
yra išstačius! lietuvių parodoje 
king Edward viešbutyje.

“Dainos” grupės 
susirinkimas, spalio 28 d. įvykęs 
pas narę Nataliją Šalkauskienę 
buvo gana gausus ir darbingas. 
Iš gautų laiškų patenkinti du — 
mūsų senajai prietelei Elenai 
Krąsevičaitei, kuri per daugelį 
metų įvairiose sanatorijose iš
kentėjus! daug skausmų, pakė
lusi kelias operacijas vis neuž
miršta melstis už dainiečių svei
katą, paskirta $10 ir paraližuo- 
tam Vyt. Megiui —‘ $10. Kiti 

‘prašymai atidėti po vakaro, ku
riame tikimasi visuomenės pa
ramos, kad visiems dainiečių 
“širdžių įnamiams” užtektų ka
lėdinių dovanėlių.
' Džiugu, kad turime ir tokių 
rėmėjų, kurių nei tūkstančiai 
mylių neatskiria nuo šalpos per 
“Dainą”. Štai jaū atkeliavo $10 
nuo p. Yauniškienės —- Povilo 
Yauniškio našlės iš Winnipeg, 
Man., Sofijos Šakalienės, kuri 
dabar randasi Providence, R.I., 

išparduoti šiame susirinkime ir 
atnešė $8.25 kasai. Poniai Yau- 
niškis ir mūsų mielai narei S. 
Šakalfenei širdinga padėka.

“Dainos” grupės tradicija — 
kiekvieną mėnesį'rinktis pas ki
tą narę, kuri visas dalyves ir pa
vaišina. Už tai reiškiama vieša 
padėka spaudoje, primenant tuo 
būdu visuomenei, kad “Daina” 
nėra tik vardas, bet gyvas veiks
nys, palygintinas su bičių koriu, 
į kurį narės, tos.bitės, neša.pel- 

dais, kad tik tas “korys” neiš
nyktų, bet būtų vis papildomas.

Iš rugsėjo susirinkimo kores
pondencijos “TŽ” kažkaip iškri
to padėka už susirinkimo priė
mimą “Dainos” vicepirm. W. 
Kundrotienei; tai prašome da
bar abiejų — Kundrotienę ir 
Šalkauskienę priimti visų mūsų 
širdingą padėką už taip malo
nius priėmimus.

Pasisekęs “Dainos” vakaras 
lapkričio 3d., atnešė gražaus pel- 
.no. Esam dėkingos gerb. Toron
to visuomenei už gausų atsilan
kymą ir narėms, kurios suauko
jo vėdarus ir dalį kitų produk
tų bufetui bei loterijai. Tas at
nešė beveik ketvirtį viso pelno. 
Dėkojame A. Portofejui už gra
žią saldainių dėžę padovanotą 
loterijai ir tiems, kurie prie įėji
mo paliko. aukų. Kaip ir visuo
met, buvo reikalinga vyriška 
pagalba bufete. Šia proga dėko
jame F. Kundrotui, E. Abromai
čiui, broliams -Empakeriams, 
Žiobai ir K. Grigaičiui.

M. F. Y-nė.
Ligoniai. Šv. Mykolo ligoninė

je gydosi Petras ' Žmuidzinas; 
Northwestern ligoninėje pada
ryta operacija Aleksandrui Pa
leckiui. Šv. Juozapo ligoninėje 
operuota Kazlauskienė. Toje pat 
ligoninėje jau ilgesnis laikas

paslydus lūžo koja.
IEŠKAU MOTERS namų ruožai gruodžio 
- sausio mėnesiui. Duodamas kambarys 
ir maistas. Tel. RO. 7-0147.

REIKALINGA MOTERIS virtuvės dar
bams. Kreiptis i "Rūtos" restorong.

linuomoįamas kambarys vyrui ar mote
riai, su ar be maisto. Tel. RO. 9-7391, 
107 Colbeck St.

linuomojomcis Šviesus kombarys ll-m« 
ougžte, su ar be maisto. Tel. LE. 1-3250. 
229 St. Čiurens Avė.

Puiki proga!
Didelė draudimo firma ieško 
lietuviškai kalbančio

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

SLA 236 kuopa paminėjo
22 metų sukaktį. Į pobūvį TLN 
pereitą šeštadienį atsilankė na
riai ir nemažas skaičius kviestų 
svečių: SLA Centro Vykd. Ta
rybos pirm. P. Dargis iš Pitts- 
burgho, gen. konsulas min. V. 
Gylys su ponia, šv. Jono Kr. pa
rapijos klebonas. Malonės ev. - 
liut. parap. klebonas, Montrea- 
lib ir St. Catharines kuopų at
stovai ir kt. Pobūvio programą 
pravedė St. Jokūbaitis. Kuopos 
pirm. J. Strazdas pirmiesiems 
šios kuopos steigėjams įteikė pa
dėkos adresą ir oerdavė gen. 
konsulo sveikinimą, kuris į po
būvio pradžią negalėjęs atvykti.

Svečio Vykd. Tarybos pirm.V. aV ▼ y I\\A« JL V*A y k/VO J^z
P. Dargio kalbos ašis buvo “Lie- punktualiai, prašome

Kariuomenės šventės paminė
jimas įvyks lapkričio 25 d. 3.30 
vai. p .p. Plateau salėje* 3710 Ca- 
lixa Lavalie, Fontaine parke. 
Šis minėjimas bus atliktas gali
mai iškilmingiau, ir su gan~pla- 
čia ir turininga programa: bū
tent:

a. Pirmasis mūs ųkar. kūrė
jas - savanoris, gen. štabo pulk, 
min. K. Škirpa padarys platų 
pranešimą apie' mūsų kariuo
menės atkūrimą ir jos žygius, o 
antroje dalyje palies šių dienų 
politines aktualijas.

b. Meninė programa bus plati 
ir turininga, joje dalyvauja:

Dramos akt. J. Akstinas, pia
nistė Silvija Pakulytė, Skautų 
vyčių Būrelio taut, šokių gru
pė,’vadovaujama inž. J. Kibirkš- 
čio, ML Bendr. vyrų ir mišrusis 
chorai* vadovaujami A. Ambro- 
zaičio.

Iškilmingos pamaldos šventės 
proga įvyks 11 vai. A. Vartų pa
rap. bažnyčioje. Visos organiza- 
cjios prašomos atsiųsti į pamal
das savo vėliavas su asista.

Minėjimo pajamos eina mūsų 
šeštadieninėms mokykloms ir li- 

. tuanistiniams kursams išlaikyti, 
bei mūsų karo invalidams pa
remti. ~

Dar kartą primename ir pra
šome, nepalikite savo vaikučių 
namuose, atsiveskite juos į mi
nėjimą. Minėjimas prasidės 

j nesivė- 
luoti.. Seimelio prezid.

Liet organizacijų valdyboms. 
Laokričio 10 d. posėdyje suda
rytas komiteto branduolys pra- 

; vesti rinkliavai Vengrijos suki
lėliams paremti yra nepilnos su
dėties, todėl yra nepajėgus iš
vystyti platesne veikla.

Yra mūsų’garbės reikalas, kad 
šis komitetas būtų pilnoje sudė
ty ir galėtų atlikti jam pavestą 
darbą, todėl visų Montrealio lie
tuvių organizacijų vadovybių 
prašome galimai greičiau paskir 
ti į minėtą, komitetą savo atsto
vus, pranešant apie tai telefonu 
šiems asmenims: P. Paukštaitis, 
RA. 7-5795, J. Lukoševičius, HE. 
7877 arba O. Stankūnaitė, HE. 
7398. Seimelio prezidiumas į ko
mitetą delegavo savo narį so
cialiniams reikalams Pr. Paukš- 
taiti. Seimelio prezid.

Kūrėjų savanorių žiniai. Sve
čiui, pirmajam kūrėjui savano
riui pagerbti Montrealio skyr. 
valdyba ruošia' priėmimą. Visi 
skyriaus nariai apie savo daly; 
vavimą prašomi painformuoti 
ne vėliau lapkričio 22 d. šiuos 
asmenis: A. Lapinas. DE. 8119. 
K. Šitkauskas, CR. 6801, P. Lau- 
rušonis. AV. 8-3515. Priėmimas 
įvyks lapkričio 25 d. 8 v.V., 6801 
Marqette St. Savan, sk. wba.

Komitetas “Tautos Namams” 
statyti. Lapkričio 17 d. susirinko 
Seimelio prezidiumo sukviesta 
organizacijų atstovų ir privačių 
asmenų grupė lietuvių namų 
Montrealyje įsigijimą apsvars
tyti. Dalyvavo 46 žmonės. Jie 
priėmė rezoliuciją ir išrinko ko
mitetą “Tautos Namų vajui” 
oravesti iš 9 asmenų; D. Norke
liūnas, O. Norkeliūnienė, J. Šiau 
čiulis, St. Sabaliauskas, Jonas

tuva tu brangi mano Tėvynė“... 
Esą senųjų ateivių visos pastan
gos buvo kurti vienokias ar ki
tokias organizacijas, parapijas, 
steigti namus, kad lietuvis išei- ■ 
vis ten rastų lietuvišką apdrau- 
dą, pagalbą, prie .parapijų susi
būrimą. Jam savas kampelis vi
sad yra mielesnis. P. Dargis tie
siai atvyko iš vykstančio ALT 
suvažiavimo. Iš ten atvežė svei
kinimą kuopai VLIKo pirm. J. 
Matulionio. Be to, jis ilgame
čiams darbuotojams O. Indre- 
lienei ir J. Yokubynui įteikė 
Centro padėkos diplomus ir 
ženklelius.

Sveikino Montrealio kuopos 
vardu Morkūnas, kun. P. Ažu
balis ir St. Catharines kuopos 
vardu — Šajauka.

Savo atsiminimus steigiant 
kuopą papasakojo J. Yokuby- 
nas ir O. Indrelienė.

Užsibaigus oficialiai daliai, 
sol. Pr. Radzevičiūtė padainavo 
— Vienuma, Vasilkėlės ir dar 
bisui Yra šalis. Jai akompanavo 
prof. Turkewich.

Pasivaišinus, išklausius pra
nešimus. sveikinimus, dainas ir 
sugiedojus kuopai ilgiausiu me
tų, pobūvis užbaigtas linksmais 
šokiais ir asmeniškais pašneke
siais. ' L. Š.

> Liaudies Balsas 
lapkričio 16 d. numeryje šoko 
ginti Sovietų Sąjungą dėl “TŽ” 
pastabos, kad imami per augšti 
muito ir kitokie mokesčiai už 
siuntinius. Muitas esąs ištikrųjų 
nedidelis, o pabrangstą dėl “pa
tarnavimo, apdraudos ir persiun 
timo išlaidų”.

Ar nebūtų geriau Liaudies 
Balsui visiškai tylėti? Siunti
nių savo giminėms vargstan
tiems bolševikinėje okupacijoje 
retas kas nesiunčia. Net ir Liau
dies Balso skaitytojai siunčia, 

•kurie Sovietų Sąjungą laiko ro
jumi. Taip pat visi gerai žino, | 
kad muito ir visokių kitokių iš-: 
laidų susidaro daugiau kaip dvi
gubai negu siuntinys būna įver
tintas. Štai prieš mane vieno 
naudotų daiktų siuntinio sąskai
ta. Daiktai įvertinti $14.65, o už 
persiuntimą reikėjo sumokėti 
$30.70. Ar tai nėra plėšikavi
mas? Juk šitokį 19 svarų siunti
nį — dovaną pasiųsti į berkurį 
kitą kraštą tereikėtų sumokėti 
tik pašto mokesti ir daugiau nie
ko. Tekainuotų kokie 4 ar 5 do
leriai. O čia juk visokie patar-' 
navimų ir kitokie mokesčiai yra 
išmislas ne kieno kito, bet so
vietų valdžios. Ar ne tiesa, LB 
draugai?

Dr. V. Masens, Pavergtųjų 
Jungtinių Tautų pirmininkas 
latvis (tarp kitko, jo .žmona lie
tuvaitė Lukšytė) pereita šešta
dieni buvo atvykęs į Torontą 
dalvvauti Latvijos nepriklauso
mybės šventės minėjime. Ta 
proga buvo suruoštas pasikal
bėjimas su spaudos atstovais 
Royal York Hotely, o vakarop 
io pranešimas PJT priklausan
čiu tautybių organizacijų atsto
vams vengrų sporto klubo salėj.

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve “LITAS ",

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

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

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

REAL ESTATE KLAUSIMU, 
pirkimo ar pardavimo reikalais, nejudamo turto, 
biznio, niorgičių 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 ' '

Lukoševičius, Julius Trumpa, L. 
Balzaras, Petras Adomonis, Pr. 
Paukštaitis.

Rezoliucijoje numatyta, kad 
lietuvių namai Montreąly bus 
steigiami, akciniu pagrindu iš
leidžiant 2.000 akcijų po $25 no- 

akcijų nesuplauktų į vienas ran
kas, vienam asmeniui nebus 
leista įsigyti daugiau 10% visų 
akcijų. Kad akcijoš būtų visiem 
prieinamos, tie $25 išdėstomi iš- 
simokėjimui per 6 mėnesius. 
Kadangi Montrealio lietuviai 
gyvena išsimėtę po visą miestą 
ir net apylinkę, TN bus statomi 
pačiame miesto centre. Statybą 
numatoma pradėti surinkus 
$20.000. >-4.. ,

Verduno Aušros Vartų mo
kykla repetuoja 3 veiksmų sce
nos vaidinimą Batuotas Kati
nas. kurį žada pastatyti sausio 
6 dieną.

Madų paroda ruošiama gruo
džio 2 d. Aušros Vartų parapi
jos salėje. Parodos tikslas pa
demonstruoti mūsų lietuvių pre' 
kybininkų prekių pavyzdžius, o’ 
iš parodos surinktos pajarųos eisj 
bažnyčios gandui. Parbdds ren-į 
gėjai suknelėmis, skrybėlaitė-* 
mis ir paltais apsirūpin'S 'hetvr- 
vaičių A. Ratavičienės ir M. 
Stankaitytės “Diva Mode” pte- 
kyboje, 4922 Sherbrooke .W.* ., O 
kalinius gaus iš J. Gražio kailių 
parduotuvės, 3910 St. Zotique E.

Modeliais pozuos Viltis Vai
čiūnaitė, Jane Pauliūtė, Jane 
Rimkevičiūtė, Regina Siniūtė, 
Zina Rudžiauskaitė. Lilian Mi
lašiūtė, O. Norkeliūnienė, Strė- 
lienė ir Lukošienė. Paaiškinimai 
bus ddixiEhhi, lietuvių, prancūzų 
ir anglų kalbomis. Lankytojai 
bus pavaišinti kavute. įėjimo 
kaina 75 centai. Visi montręa- 
liečiai vyrai ir moterys mielai 
kviečiami atsilankyti. J. P.

Pasitraukę r komunistai — dar* 
bais teįrodo. Kaip anksčiau bu
vo pranešta kariadiečių spaudoj* 
šeši vadovaujantieii komunistų 
partijes atstovai Quebeco pro
vincijoj pasitraukė iš partijos* 
Šia proga žinomas kanadiečių 
kovotojas prieš- komunižmą Pat 
Walsh, kuris yra_yą4mžįm#£ ar-- 
šiaušiu *koihunizmo *pbrešįt,<visoj 
Kanadoj (jo pastangomis nese
niai buvo iš Kanados išvarytas 
Rusų atstovybės tarnautojas 
Popovas, išaiškintas šnipinėji
mo byloj), parašė laišką. į Mont
real io dienraštį “The Gazette”, 
įspėdamas- publiką nepasitikėti — 
tais asmenimis telr kol jie viešu 
pasmerkimu komunistų partijos 
r kovos veiksmais' orieš ią ’nfe- 
įrodys kad jfb perėjo; į lojalių 
onadiečiu Duse. ‘•'r

DŪDA GENERAL
INSURANCE

42 EVELYN.AVE.

RO. 9-4612

Veikia 24 valandas.
< * 4 • r

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real!, Londoną* Windsor^, Hamiltonų, 
North Bay, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-T403 
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