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O seneliai ?
Visas mūsų dėmesys ikišiol buvo kreipiamas jaunimo link. 

Ir tai labai pagrįstai. Kai tenka budėti tautinio išlikimo fronte, 
savaime visų akys ir pastangos nukrypsta į jaunimą, kurio ran
kose sudėta lietuviškoji ateitis. Tenka tik padrąsinti tuos, kurie 
arčiausiai susiduria su jaunimu, nenuleisti rankų ir savo ryžtu 
dargi kitus užkrėsti.

Šalia to betgi kyla vis smarkėjančiu tempu ir kita problema: 
o „kaip gi su senstančiais tautiečiais? Nors niekas nėra linkęs lai
kyti save seniu ir per kapą metų persiritęs, reikia betgi sutikti 
su tikrove,’kad senatvė beldžiasi į ne vieno duris. Širdyje kyla 
klausimas: kas toliau? Jei sveikata tebetarnauja, slenka dienos 
ramesniu ritmu, jei šlubuoja, tie vis ilgyn ir ilgyn einą-šešėliai 
ima grasiai priminti artėjantį, gyvenimo saulėleidį. Žmogų tada 
slegia netiek mirtis, kiek senatvė, kuri verčia tapti savotišku at
siskyrėliu, sunkiai bepritampančiu prie atyviai besireiškiančios 
visuomenės. O ir ramų, kampą kur susirasti darosi nelengva. Ge
rai, jei kas gyvena šeiminėse sąlygose, kur ir seneliams yra vie
tos. Gyvenantiems ūkiuose ši problema yra lengvesnė, nes iš ten 
senelių niekas nevarė ir nevaro. Miestuose gi sąlygos skirtingos. 
Čia ir vieta labai ribota, ir pajamos remiasi savaitiniu uždarbiu, 
ir apskritai aplinka yra tokia, kad nepakenčia neproduktingų 
žmonių. Tokioj nuotaikoj senelio-ės širdyje kyla pasmerktojo 
jausmas, nuolat ieškąs saugios bei tikros užuovėjos. Pats to sau
gumo jis nebepajėgia susiorganizuoti ir jaučiasi visiškai priklau
somas nuo kitų malonės. Turėtoji nepriklausomybė dingo kartu 
su išsekusiomis jėgomis. O gyventi, kad ir priklausomai nuo kitų, 
kiekvienas nori. Juk anot Cicerono “nė vienas nėra tiek senas, 
kad nenorėtų dar vienus metus gyventi”. Reikia todėl globojan
čių rankų, kurios senelio naštą darytų lengviau pakeliamą.

Pirmiausia, tokių rankų tektų laukti iš jaunimo, kuriam jau 
palinkę seneliai palieka netiktai ateitį, bet ir religinį ir kultūrinį 
ir iš dalies medžiaginį kraitį. Dėkingumas reikalautų atsilyginti 
tuo pačiu. Kanadiečių ir amerikiečių šeimose, deja, tokio dėkin
gumo seneliams nedaug rodoma. Jais norima švelniai nusikratyti 
atiduodant į prieglaudas, net ir tais atvejais, kai namuose vietos 

, netrūksta. Juk ar ne lengviau pasitenkinti vienu kitu aplankymu 
prieglaudoj? Namuose, girdi, jie kliūva, trukdo patogų gyvenimą! 
Lietuvių tradicijos yra kitokios. Jos labiau respektuoja žmogaus 
senatvę ir yra linkusios senelius laikyti neatskiriamais šeimos 
nariais. Lietuvis gerai jaučia, kad prieglauda negali atstoti šei
mos, kad ji reiškia senelio izoliavimą nuo savųjų. Šitokia pažiūra 
palaikytina ir dabar. Jaunieji, kurdami šeimas, turėtų į savo atei
ties planus įjungti ir savo senelius, kurie jiems bus netik dėkingi, 

^bef dargi kartais irngu^ingi.
'"^<'r>ė^nevisubi:hėt.-yra^iahomą>įglausti senelius ^jaunesnių 
artimųjų šeimas. Yra daugybė viengungių, neturinčių jokių ar
timųjų, be to, yra ir daug šeimų, kurios nepajėgia parūpinti savo 
seneliams nei vietos, nei pragyvenimo. Belieka — prieglauda. 
Bet ir ji nelengva rasti. Esamos prieglaudos perpildytos, ir žmo
nėms tenka gerokai pavargti kol jose atsiranda vieta. Lietuviai 
JAV turi vieną kitą senelių prieglaudą, kur prisiglaudžia ir nelie
tuviai, bet Kanądoj ikišiol šis klausimas dar nesprendžiamas. Ar 
nevertėtų mūsų vienuolijoms ir parapijoms apie tai pagalvoti? 
Juk tai būtų viena dėkingiausių labdarybės sričių ir ffinansiškai, 
atrodo, apsimokėtų. Yra vilčių, kad senatvės pensija bus padidin
ta ir Kanadoj ir kad ateityje reikalaujamas 20 metų laukimas 
pensijai gauti bus sutrumpintas. Be to, tai būtų vertingas patar
navimas daugeliui tautiečių, kurie į senatvę žiūri baugiom akim.

Pasaulis prieš bolševikus

RELIGINIAME
* JAV katalikų vyskupų me

tinė konferencija įvyko Vašing
tone. Joje dalyvavo 259 vysku
pai paskelbė pareiškimą, kuria
me sakoma: “Dabartinėj krizėj 
mes jungiame savo balsą su šv. 
Tėvo balsu. Mes primenam jo 
karštus žodžius, pasmerkiančius 
tuos, kurie atnešė karo pavojus 
ir taip jau kenčiančiam pasau
liui. Pirmiausia prisimename 
didvyrišką Vengrijos tautą. Iš
tisus šimtmečius ši tauta buvo 
krikščionybės tvirtovė.ir ištisus 
šimtmečius buvo liejamas jas 
kraujas už vieningos krikščio
niškosios visuomenės idealą. 
Dabar vengrų tauta vėl tapo 
apgalvoto žiauraus įsiutimo au
ka ir įrašė į laisvės istoriją ne
palyginamą lapą”. Jungt. Tautų 
Įdaidos ir lėtumas esąs apskri
tai dabartinio žmonių gyvenimo 
veidrodis. “Tautos turi būti vie 
ningos, ryžtingos ir pajėgios... 
Niekas taip nekenkia taikai, 
niekas taip nežemina tautų, įsi
pareigojusių saugoti taiką kaip 
nevienybė, kuri gresia išsklai
dyti mūsų jėgas”. Pagaliau vys
kupai pareiškė pritariu dabar- 
einei prez.. Eisenhowerio poli
tikai.

* Vatikano labdarybės misija 
' buvo pasiųsta Austrijon su ke

liolika vagonų maisto ir vaistų 
Vengrijos sukilėliams ir pabė
gėliams. Garsusis Tėvas Van 
Straten, belgas, daug padėjęs 
pabėgėliams Vokietijoje, be su
darytos pagalbos vengrams, 
Briusely suorganizavo būrį ti
kinčiųjų. kurie suklaupę gatvė
je kalbėjo rožinį prie Vengrijos, 
Bulgarijos, Lenkijos atstovybių, 
melsdamiesi už Budapešto ir 
Poznanės aukas.

* Sudaryta rytų apeigų kata
likų atskira bažnytinė provinci
ja Kanadoj, kuriai priklauso uk 
čainiečiai. Jos metropolitu pa
skirtas vysk. Maksimas Herma- 
nittk, vienuolis redemptoristas,

PASAULYJE
Winnipeg© ekzarkas. Jo sufra
ganai: vysk. N. Savaryn, vaka
rinės Kanados ekzarchas vysk. 
R. Roborecki, Saska tchewano 
ekz. ir vysk. I. Barecki, ryt. Ka
nados ekzarchas. Tuo būdu uk- 
raineičiai turės tiesiai nuo Ro
mos priklausančią bažnytinę vai 
džią. Pažymėtina, kad naujasis 
metropolitas yra didelis lietuvių 
bičiulis.

♦ Rusių seserų vienuolynas į- 
steigtas Romoj Ryt. Apeigų kon
gregacijos žinioje. Jame gyvens 
vienuolės rusės, kurios dabar 
yra išsimėčiusios įvairiuose vie
nuolynuose, ypač . Vokietijoj, 
Belgijoj ir Prancūzijoj. Jų „vie
nuolynas veiks bendradarbiau
jant “Russicum” kolegijai, kur 
ruošiami R. Apeigų kunigai Ru
sijai.

* “Tiesoje” pasirodė straips
nių - pasisakymų apie religiją. 
Pirmoji pasisakė teigiamai kol- 
ūkietė B. Žcmelytė; kiti rašo 
prieš — puldami religiją. Pasta
rųjų tarpe yra ir mokyt. M. 
Mozūraitis, buv. Telšių semina
rijoj klieriku.

Jungtinėse Tautose
Atrodo, tai bus pirmas kartas 

po II D. Karo, kad bolševikai li
ko taip x pasmerkti ir izoliuoti. 
Jie visuomet sugebėdavo balan
suoti su Azijos ir Afrikos vals
tybėmis ir mokėdavo rasti dau
giau ar mažiau pritariančių. Žu
dynės Vengrijoje juos pakirto.

Kaip JAV atstovas prie JTO 
išsireiškė: “Sovietų atstovo kal
ba. kaip mes visi žinome, yra 
priešinga visiems žinomiems 
faktams. Tai yra tipingas so-r 
vietų melas”.

Lapkričio 19 d., JT pilnaties 
posėdy Kubos atstovas pasiūlė 
rezoliuciją, smerkiančią sovietų 
praktikuojamą tautžudystę ir 
pasakė įspūdingą kalbą:

“Vengrija tapo dideliu kapi
nynu ... Teroro režimas viešpa
tauja ... mes negalime jokiu 
būdu sutikti, kad valstybė, kaip 
ji bebūtų didelė — kaip Sovie
tai — galėtų laužyti mūsų — JT
— statutą, laužyti tautžudystės 
sutartį, kurią ji pati pasirašė .!. 
mes negalime nei toleruoti nei 
leisti JT dviejų rūšių valstybių
— vienų, kurios vykdo JT rezo
liucijas ir kitų, kurios jų ne
vykdo ir tai tokių, kurios pa
kartotinai kaltos. Vengrijos at
sitikime mes turime svetimos 
kariuomenės invaziją į kraštą 
absoliučiai bejėgį... Vengrams 
yra kalti tik tuo, kad jie pano
ro būti laisva tauta ... sako, kad 
mes užsiimam propaganda! Juk 
65.000 užmuštų! Ar tai propa
ganda? 35.000 pabėgėlių! Ar tai 
propaganda?'

Tąi aėrajpipnąs-lfarįffeą Taip- 
buvo sovietų pasielgta LIETU
VOJ, Latvijoj, Estijoj, -Rumu
nijoj, Bulgarijoj, Čekoslovaki
joj ir Lenkijoj. Tai yra faktai, 
kuriu negali niekas paneigti ir 
niekas negali ignoruoti... ar 
gali čia išeiti sovietų atstovas 
ir paneigti kai pšmeižtą, kad 
šiuo momentu 20 sovietų divi
zijų žygiuoja į Vengriją?...”

Jei kas norėtų parašyti padė
kos žodį Kubos atstovui, štai jo 
adresas:

H.E. Emilio Nunez-Portuendo 
The Delegate of Cuba to the 

. U.N.O.
“United Nations”
New York, N.Y., USA.
JAV atstovas Henry

Lodge Jr. ta proga kalbėjo po 
sovietų atstovo ir tarp kitko pa
reiškė:

“Laisvi rinkimai Vengrijoje 
būtų komunistinio režimo grei
tas Hkvida^mas ... kur nėra 
laisvės, ten yra maža tiesos... 
JAV nori vengrų skilvius pri
pildyti maistu, o sovietai — švi
nu ... jie atsisako įsileisti į 
Vengriją JT žmones, kaip ste
bėtojus. Tikrai, jei jie (rusai) 
tiki savo tvirtinimais, tai jie tu
rėtų mielai sutikti su JT beša
lišku tyrimu ..., Sovietai yra 
kurti visiems JT' pasiūlymams. 
Jie neatitraukė savo kariuome
nės. JT gen. sekretorius nega
vo leidimo įvažiuoti į Vengriją 
patyrinėti tenykščią .padėtį 
(jam buto pasiūlyta susitikti ir 
aptarti ..reikalus Romoj, nuo ko 
jis atsisakė) ... Iš vieno tik Bu
dapešto jau yra išvežta 16.000 
asmenų ... Mes raginame so
vietus parodyti x atitinkamo re- 
spekto žmonijos opinijai, nu
traukti tuojau deportacijas ir 
grąžinti visus vengrus, kurie 
yra ištremti... Rezoliucija daug

Rašo J. M. ŠICGŽDA 
iš Niujorko

ko nepadarys, bet bus vis ,šis tas. 
Ji negrąžins gyvybės užmuš
tiems, bet keletas žodžių prasi
skverbs ir užtikrins drąsius 
Vengrijos vyrus ir -moteris, kad 
jie pasaulio dar nėra užmirš
ti... ir prisidės fcrie komuniz
mo pasmerkimo”.?''

Sovietų Šepilovas labai ilgo
je kalboje įrodinėjo, kad visą 
kaltę turi prisiimti JAV, kurios 
sukurstę fašistus, reakcionie
rius, dvarininkus/ir Horthy dik
tatūros palikuonis, kurie visi 
kartu sukilo prieš liaudį. Sovie
tų armija esą atėjo “šaukiama” 
vengrų revoliucinės valdžios; 
atėjo pagelbėti darbininkijai ir 
garbingiems vengrams. Bet vie
no punkto jis nepalietė — kaip 
ir kada atsirado’’-“revoliucinė” 
Kadaro valdžia. Faktai gi rodo, 
kad pirma atėjo - į Budapeštą 
raudonoji armija, ir ji pastatė 
šitą atsiprašant V “revoliucinę” 
valdžią. Kaip ir Lietuvoj: pirma 
atsirado raud. armija,, o tik pas
kui pastatė “revoliucinę” Pa
leckio vyriausybę.

Karas dabar ar vėliau?
Kad karas bus, labai mažai 

kas abejoja. Klausimas tik ka
da. Įvykiai Vengrijoje daugeliui 
vakariečių ir politikų bei šiaip 
gatvės žmogui atidarė akis. Bu
vo manyta ir tikėta, kad ten už 
geležinės uždangos žmonės .ap^ 
siprato su vergija, ir jiems, gal 
ir nėra perdaug gerai, bet gy-

i giją-
O Amerikoj įtempimas. Šta- 

■ bai nuolat posėdžiauja. Sakoma, 
taip posėdžiauja, lyg karas tu
rėtų prasidėti už 48 vai. Jeigu 
Rusija karą pradėtų, Amerika 
nepaliks vienų Anglijos ir Pran
cūzijos. Rusija yra sutraukusi 
didelį skaičių divizijų prie Len
kijos sienų. Rytuose ji turi tik 
oro pajėgas. Manoma, kad rau
donoji Kinija taip pat pajudėtų. 
Hong Kong būtų pirmoji auka. 
Gal prasidėtų puolimas ir Ko
rėjoje.

Europoj susidarė tuščia erd
vė: prancūzazi sutelkė savo ka
riuomenę Afrikoj; britų armija 
susilpnėjusi. Vak. Vokietija ka
riuomenės dar neturi. Lieka 
vien amerikiečių divizijos. Bol
ševikai su savo divizijomis ma
nevruoja. Ar tai ,tik pastiprinti 
diplomatijai, ar tikrai užima nu
matytas pozicijas ir išeities taš
kus? O gal viena ir kita.

Iridięčiai atsiverčia
Indija Vakarų ginče su sovie

tais geriausiu atveju likdavo 
neutrali, bet daugiausia palai
kydavo sovietus. Įvykiai Veng
rijoj, ir tai ne iš karto, atidarė 
ir jų akis. Ypač užsispyręs so- 
vietofilas yra Indijos skrajojan
tis ambasadorius V. K. Krišna 
Menon. Bet šį kartą ir jis supa- 
savo. Kalbėdamas JT pilnaties 
posėdy lapkričio 21 d., jis pa
reiškė:

“Mano vyriausybė ir mūsų ša
lis yra labai rimtai susirūpinusi 
Vengrijos įvykiais ir katastro
fiškomis priespaudos pasekmė-

Savaitės įvykiai
Vengrų laisvės kova tebeina. Ginkluotas sukilimas liko 5.000 ru

sų tankų numalšintas, bet krašto pasipriešinimas tuo nebuvo pa
laužtas. Budapešto ir kitų vietovių darbininkai ėmėsi visuotinio 
streiko, kuris tęsiamas toliau. Pvz. anglių kasyklų darbininkai iš
kasa tik labai ribotą kiekį anglių būtiniausiems reikalams ir pa
grasino išsprogdinti kasyklas ir užplukdyti vandeniu, jeigu rusai 
kėsinsįs jas užimti. Kol kas streikui vadovauja Darbo Taryba Bu
dapešte. Ji tebeveda derybas su J. Kadar prorusiška vyriausybe 
stengdamasi išspausti iš sovie-®---------------------------------------- -
tų galimai daugiau laisvės kraš- to ir kaltina jį už nelaimes sa- 
tui. Darbininkai, visų gyvento- telitiniuose kraštuose. Tito vie- 
jų remiami, laikosi gana vienin-'šai atsikirto prieš stalininkų įta-

Cabot

pagandai buvo; atrodo, tikėta 
daugiau, negu visų kitų.

Po sukilimo, kai rusai iš
žudė dešimtis tūkstančių žmo
nių Vengrijoj, pasidarė jau ne
patogu netikėti. Reiškia kas 
nors buvo blogo, kad žmonės ir 
sukilo, ir ėjo kovoti nuogomis 
rankomis, ir mirė. Vakarams įti
kinti neužtenka žodžių, neuž
tenka argumentų. Jiems reikia 
žmonių kraujo, kad įtikėtų. Ir 
dabar dar ne visi pasiryžę pa
daryti atitinkamas išvadas. Kai 
JTO buvo balsuojamos rezoliu
cijos dėl išėjimo rusų iš Veng
rijos, 16 valstybių susilaikė. Ko
dėl? Ar jiems dar vis neaišku? 
Taip ir norisi palinkėti jiems 
patiems patirti bolševizmo ver-

iž tai,' kad tauta’ tiirirVime ūz tai, kad tauta turi tu
rėti teisę pasirinkti vyriausybę 
pagal savo norą be jokių spau
dimų iš užsienio... mes esame 
oasmerke priespaudą labai ryš
kiai. Mes netikime, kad betko- 
kios vyriausybės galėtų remtis 
užsienio intervencija ir kitos 
valstybės karine jėga. Mūsų po
žiūriu, svetimų jėgų buvimas 
įvariose valstybėse yra dalykas 
priešingas taikai ir pažangai... 
Lygiai mes stovime už teisę 
Vengrijai apspręsti savo likimą 
be pašalinės įtakos... mes tu
rime teisės reikalauti tarptauti
nio-faktų tyrimo”.

Indiečiai pasiūlė rezoliuciją, 
kuri ir buvo priimta, kad būtų 
pasiųsta i Vengriją JT vardu 
specialūs stebėtojai.

gai. Kai buvo paskelbta vienos 
valandos tyla už žuvusius suki
lime, niekas nesirodė gatvėse, 
išskyrus rusų kareivius. Gyve
nimo sąlygos betgi kasdien sun
kėja, R. Kryžiaus siuntų tik ma
ža dalis pasiekė Vengriją. Ru
sai laiko Vengriją geležinėse 
replėse ir nieko neįsileidžia. Pa
bėgėlių masės pradėjo plūsti 
Austrijon. Jų skaičius pasiekė 
80.000. Austrija paprašė skubios 
tarptautinės pagalbos, nes jau 
nebeišgalinti aprūpinti visų pa
bėgėlių. '""

Imre Nagy, slėpęsis su kitais 
polit. vadais Jugoslavijos amba
sadoj Budapešte, patikėjo Ka- 
dar vyriausybės nažadu nesu
imti ir paliko ambasadą, bet sa
vo namų nepasiekė. Vos spėjo 
pasirodyti, buvo tuoj rusų pa
čiuptas ir nežinia kur nedangin
tas. Vienų žiniomis, jis atsidū
ręs kalėjime, kitų — Rumunijon 
ir ten gyvenąs laisvai, trečių — 
Maskvoj, kur būsiąs teisiamas 
už išdavimą. Jugoslavija pareiš
kė protestą.

J. Tautų
-Vengrijos^-įvj^^^hŠFož^  ̂
kyta labai daug ir jautrių kal
bų, ypač prieš deportacijas; pri
imtos rezoliucijos: viena, smer-

ką, juos apkaltino dėl Vengrijos 
įvykių, dėl jos veikėjų, buv. Ju
goslavijos ambasadoj, suėmimo. 
Molotovas. 17 metų vadovavęs 
Stalno užs. poltikai, paskirtas 
valstybės kontrolierium. Tai ga 
na įtakinga vieta, kurią savo 
laiku buvo užėmę — Berija ir 
gen. Merkulov. Rumunijoj rusų 
kariuomenė nuginklavo rumu
nų karius, palikdami ginklus tik 
slaptai policijai. Rumunijos 
min. pirm, pašauktas Kremlium 
^asų karinės pajėgos Bulgari
joj irgi užėmė pagrindines po- 
ziejas. Vienintelis Ženevos kon
ferencijos likutis — užs. r. min. 
Šepilovo pasiūlymas J. Tautose 
dėl nusiginklavimo; esą Sov. 
Sąjunga sutinka leisti žvalgybi
niams lėktuvams skraidyti 500 
mylių ruožu — sovietų ir vaka
riečių pusėj, be to, esanti pasi
ruošusi atitraukti savo kariuo-' 
menę iš R. Europos, jeigu vaka
riečiai atitrauks savąją iš V. Eu
ropos. Kas betgi tuo gali tikėti?

Nėra banzinoz /
. Per paskandintais Jflvaig už<

viai negali p asieRtt -V.' 
be to, didieji žibalo vamzdžiai 
Vid. Rytuose išsprogdinti^ V. -Eu ’

Sį'

Deportuotieji lietuviai Sibiro taigoj dirbą nusakinimo darbus

’“-Y?’

KAIP ATSIKVIESTI Iš LIETUVOS?

Deportuotų lietuvių kapai Mongolijoj

h’, - ; '■ z- r-r. +

hr

kad mūsų didelis patyrimas ro
do, kad numatomų imigrantų 
gyvenamojo krašto vyriausybė 
gali nesuteikti galimybių išvyk
ti; taip pat numatomieji imi
grantai gali nenorėti ar nerasti 
tikslinga dabartiniu metu už
megzti ryšių su vizų pareigūnu, 
kurio adresas yra:

Charge d’affaires, Canadian 
Embassy, 23 Starokonynshny 
perenlok, Moscow. Russia.

Visi jūsų prašymo dokumen
tai yra pasiųsti vizų pareigūnui. 
Jeigu numatomas imigrantas 
neri pasinaudoti jūsų prašymu, 
turi susirišti su šiuo pareigūnu. 
Vizų pareigūnas nerašys numa
tomajam imigrantui, kol tas 
pats i jj nesikreips.

Jūsų pareiga numatomiems 
imigrantams nurodyti šią pro
cedūrą tokiuo būdu, kokį jūs

Prieš kurį laiką mes jau spaus
dinome vieną oficialų Kanados 
valdžios organų paaiškinimą 
dėl galimybių atsikviesti savo 
artimuosius iš Lietuvos. Pana
šiai skamba pranešimas vienam 
lietuviui, kuris Kanados įstaigo-. 
se jau yra sutvarkęs visus rei
kalaujamus formalumus savo 
šeimai iš Lietuvos atsikviesti. 
Imigracijos ministerija, praneš
dama. kad kvietėjo padarytieji 
žygiai šeimai atsikviesti yra pa
kankami, kartu pastebi:

“Kad minėtieji asmenys gau
tu vizą įvažiuoti į Kanadą, rei
kia, kad jie būtu geros" sveika
tos bei gero būdo, kad turėtų 
užtikrintas - galimybes perva
žiuoti j Kanadą iki paskyrimo 
vietos, o taip pat atitikti kitiems 
mūsų reikalavimams, kurių tar
ne yra ir turėjimas galiojančio rasite tiksliausiai patarnaujantį 
paso arba kelionės dokumentų, j jų interesams. Bet ši laišką pa-

Turime taip pat pastebėti, sUaikykite.pas save”...

kianti deportacijas ir įpareigo- Į ropos valstybėse benzinas tapo 
•a-t' rr.s-ją nededant jas su- '1'’'”’ -r^e. Jo suvarto-
stabdyti; antra, prašanti leisti 
JT gen. sekr. Hammarskjold nu
siųsti Vengrijon stebėtojus, ku
rie turėtų parengti pranešimą 
apie įvykius. Rusų atstovas A. 
Sobolev dėl tų rezoliucijų pasa
kė, esą jos “nieko nereiškia”, o 
Vengrį os vyriausybė atsiuntė 
telegramą, paneigiančią depor
tacijas. Bolševikams betgi nie
kas netiki, juoba, kad JT be
svarstant Vengrijos deportaci
jas į Budapeštą atvyko gen. maj. 
Serovas, Lietuvos ir kt. kraštų 
deportacijų vykdytojas. Jo va
dovybei pavestos sovietų kari
nės pajėgos ir vengrų slaptoji 
policija.

Kard. Mndszenty tebėra JAV 
ambasadoj Budapešte. Preš 
jau pradėti puolimai spaudoj 
per radiją.

Grįžta Stalinas?
Kremliun grįžta seni vėjai. 

Garsioji “Ženevos dvasia” din
go ir jes vieton atslenka Stalino 
dvasia. Chruščiovo bandymai 
susitaikyti su Tito nuėjo nie
kais: “Pravda” jau vėl plaka Ti-

JI 
ir

jimas visur suvaržytas,' pvz. Bri 
tanijoj duodama tik 200 mylių 
per mėn. Europiečiai kreipėsi į 
JAV pagalbos, bet jos nesisku
bina. Santykiai tarp Londono - 
Paryžiaus ir Vašingtono gana 
šalti. JAV atstovas Jungt. Tau
tose nesivaržo balsuot preš ang- , 
lūs - prancūzus. Apskritai, JAV ' 
laikysena jų atžvilgiu: “Prisivi
rė! košės, tai ir valgykit”. Ede
no pozicijos tokioj padėty svy
ruoja, o jis pats išvyko 3 sav. 
atostogų.

JT spaudžia anglus - prancū
zus - izraelitus pasitraukti iš 
Egipto žemės. Šie betgi stato są
lygas: 1. kad JT karinės pajėgos, 
būtų pajėgios išsaugoti taiką* 
Suezo kanalo srityje, 2. kad ka
nalas būtų tuojau atblokuotas 
laisvam visų kraštų naudoji
mui. Egiptas grasina nauju ka
ru, jei anie tuojau nepasitrauks,; 
be to, paskelbė ištremiąs visus 
Britanijos ir Prancūzijos pilie-, 
čius — apie 18.000 ir 48.000 žy
dų. JT kariuomenė jau pradėjo . 
eiti pareigas, nors dar nėra vi
siškai suformuota.

KLB III Kr. Tarybos suvažiavimas
KLB Krašto Valdyba savo po

sėdyje nutarė IlI-sios Krašto 
Tarybos suvažiavimą šaukti To
ronte 1957 m. sausio mėn. 19-20 
d.d. sekančia darbų tvarka:

1. Suvažiavimo atidarymas,
2. Invokacija,
3. Prezidiumo rinkimai,
4. Komisijų sudarymas,
5. Sveikinimai,
6. Pranešimai: Krašto Valdy

bos pirmininko; Kr. V-bos

7. Diskusi jos dėl pranešimų,
8. Pranešimai iš apylinkių,
9. Pasaulio Lietuvių Laikino

sios Konstitucijos projekto 
svarstymas,

11. Sąmatos priėmimas,
11. Centro organų rinkimai,
12. Rezoliucijų ir sveikinimų 

priėmimas,
13. Sumanymai ir laisvos pa

stabos,
14. Uždarymas.
Suvažiavimas vyks 32 Rushol-

iždininko; Kultūros Fondo; me Park Crescent, Prisikėlimo 
Šalpos Fondo; Politinio Ko- parapijos Muzikos studijoj. Su- 
miteto; Garbės Teismo; Va- važiavimo dalyvių registracija 
sario 16 gimn. būrelių; Tau- j prasideda 10 vai. ryto. Pirmas 
tos Fondo; Baltų Federaci-1 posėdis 11 vai.
jos; Kontrolės Komisijos, KLB Krašto Valdyba.

“TĖVISKĖS ŽIBURIŲ” PLATINIMO VAJUS JAU PRASI
DĖJO. SKAITYTOJUS PRAŠOME SURASTI NORS PO 
VIENA NAUJĄ PRENUMERATĄ IR PASISKUBINTI SA
VO PRENUMERATĄ PRATĘSTI.
“T2” prenumerata NEPAKELTA: Kanadoje ir JAV tik $4, 
kituose kraštuose $4.50.
LEIDĖJAI BETGI BUS LABAI DĖKINGI, JEI GALINTIEJI 
PRIDĖS NORS PO $1. NES LEIDIMO IŠLAIDOS PER KE
LIS METUS YRA LABAI PADIDĖJUSIOS.

administracija.
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KASMAUJOKANADOJE? J
Virš milijono kanadiečių gy

vena -JAV/; sto- 71% jų />u-

m

sutiko su ta kaina dėl dviejų 
priežasčių: kąd tuo būdu .prisi
dėtų prie 'infliacijos sulaikymo 
ir kad galėtų išlaikyti konku
renciją pasaulio rinkoj.

' ’ . -»> *• ■ * ■ . j? i •
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CEITBIIĖJE AFRIKOJE'
Rašo J. Pamituviškis

šiyOIENfJVIiRUMAI '
Ukrainiečių dezertyrai). JAV Į programų tvarkytojai pasistęn- ukrainiečių. įstaigos šakosi tu-'gė tuč tuojau dementuoti ir rinčios tikslių žinių, jog Vengri-, neigti žinias, jog “Laisvoji Bujoję dėuguma dezertyravusių iš raud.. kariuomenės ir prisidėjusių prie sukilėlių'patriotų, buvę ukrainiečiai. Tie patys šaltiniai * teigia,* jog laisvės judėjimas yra. labai gyvas Ukrainoje ir tik ’mažas incidentas gali privesti prie • visuotiniu sukilimo. 40 ■ -mil. ■ Tukiainiečių . tik • laukią dienos, kada su maža parama iš užsięnio įgalės - nusikrątyti.-ilgą- laikės 'ir ’nekenčiamos so vieži* niai Rusiškos, vergijos.

Džiunglių teisė -ir tOkš pats moralinių’. - įsitikin'im’ų supratimas persikelia iš‘ miškų glūdumos'į. civilizuotų valstybių tarpą. Ką galima galvoti apie tas. 15 tautų, kurios JT nedrįso balsuoti prieš* sovietinfo teroro reiškinius Vengrijoje? Ir jei tas atleistina ’ar bent Tiėstebėtina iš rusų satelitinių kraštų, skaudu ir nežmoniška susilaukti tokios pat reakcijos iš valstybių, kurios dar tik vakar pačios tempė sunkų svetimos okupacijos jungą ir juto brito ar pancūzo bizūną ant savos nugaros. Gal, kartais, tos tautos išties nevertai šiandien naudojasi savąja laisvė ir nepri klausomybe? Gal joms ir derėjo dar liktis kolionialinėmis ir išnaudojamomis tautomis?
“Laisvosios Europos” radijo fiasco. Už įvykius centrinėj Europoj, daug kas linkęs kaltinti “Free Europe” radijo • tarnybą. Pajutę sunkius, kaltinimus, tų
Garantuoti siunti
niai į Sovietų Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame titsrai iš mūsų sandė
lių Kdnaddje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti 'dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maį^gs^įsąldoiuiai; Ir kt. da- 
'■ykai,„... .........—

| Atvykite ' lėniSkai i mūsų ton- 
lf!į ar prašykite mūsų kainoraščio

t Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANAF ICSa
Y’pjį:

698 QUEEN ST-Ofa 
. Telefonas

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
ii: Kanados. Didžiausias prekių pasi- 

: rinkimas.

ropa” būtų kada nors raginusi sukilti ar išvis skiepijusi panašias mintis.‘ Tarp visos eilės įvairių pasisakymų tuo klausimu didžiojoje amerikiečių spaudoje, dėmesį patraukia detroitietės Emilijos Nagy balsas, kuriame ji šaukia, jog pati yra daug kartų klausiusi vengriškų transliacijų ir girdėjusi visiškai pozityvius?, pažadus. Pet amerikiečių radiju' stotis nuolat girdima “Helpl-Radio. Free Europe to tell the. ’truth behind the Iron Curtain”. < Bet kokią tiesą galima jiems aiškinti, kokią tiesą skelbti? Ar tiesą apie komunizmą? Jie -patys-.tą geriau žino už mus. Vienintelę 'tiesą jiems tereikėjo skelbti tai tokią, kokios jie. nenori visai girdėti. (Tiesą apie tai jog likęs pasaulis mažiausiai apie juos rūpinasi, išskyrus ilgas kalbas ir diskusijas, išskyrus pažadus, - kuriuo Vakarai jau iš anksto žino negalėsią ar nenorėsią ištesėti. Taip, kodėl pavergtiesiems nepasakyti tikros ir vienos tiesos: mes meldžiamės už jus savo jaukiose ir apšildytose (bažnyčiose* mes kalbame apie juos pietų metu valgydami jautienos kepsnį ir matome juos televizijos ekrane patys patogiai išsitiesę i gyvenam ąja{pe kambary, grukšnodami alaus bokalą. Tai ir Viskas.' Jie-‘gali kovoti, jei tik nori, gi fnes per-' daug mėgstame taiką ir ramybę, žinoma, iki nebus per vėlu. ?.*Per mažai apie Lietuvą. Vykstant nepaprastiems Įvykiams Vidurio ir Rytų Europoj e' tenka dideliu dėmesiu sękti visą eilę stambiųjų amerikinių leidiniu, girdėti komentatorių žodžius, politikų pasisakymus, radijo ir televizijos balsus. Ir reikia tik stebėtis, kaip mažai, dažniausiai nieko nepasakoma apie JjęJjiyą ar ir kitas Pabaltijo valgtybes, kurio^Vengrijos ar ^pkijos - likimą^isgy^ęn^ kas anksčiau. Kai kam jau tebeliko satelitų sąvokos, bet ir tos neretai tereiškia tik Lenkiją, Vengriją ir Rumuniją. Liūdna, bet aliarmuojanti tiesa, lemtingųjų. įvykių metu, Lietuvos vardas ^praktiškai ..bey^i^Į Kięfigia- riioja,-lyg kalba eitų<Spię:pačią- Rusiją' Tuo pat metu kaikas dar vis galvoja,, jęg mūscrji^jpfprmą-, cija užsieniui siekia- paci«s-‘augš- tumas. . . .
Al. ‘ Gimantas.

meftį?; 1940 tn. — 1.06^480. Nua,;
,1950 m. kasmet, emigruoja i.JĄy Šiemet imigravo į ‘ Kanadą 
25.000 - 30.00Q čiągįnuų kąnadie- Mt01 asmuo sausio - rugpjūčio 
čių.Tarpl94Q - 1950 m, ęmigra-v Jaikdtarpy. Jų tarpe: 275 buhal- 
yd.171.71^, kurių 80% —'Kana; Į toriai, 126 architektai, 156 che- 
doj gimę asmenys. B 
jie gyvena miestuose. f

Septynios provincijos pasirašė naują sutartį su feder. vyriausybe, pagal kurią iki 1960 m. bus nutiestas didysis plentas per visą Kanadą — 4.600 mylių ilgio. Feder. vyriausybė įsipareigojo prisidėti 90%. Dar turi pasirašyti šią sutartį Newfoundland ir B. Columbija. Quebecas atsisakė prisidėti, nes sutartis esą rieoakankamai respektuoja provincijos teises.*
Ontario Sveikatos ministerija paskelbė, kad pagal jos duome-’ nis, susirgiinai poliomelyčiu su- paralyžium skiepy tųj ų vaikų tarpe yra 20 kartų mažesni, negu neskiepytų. Dėl to ministerija pasiryžusi iki 1957 m. polio-

VIENYBĖJE — GALYBĖ! # . . . , . v
Taupyk ir skolinkis kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

Darbo valandos:Pirmadieniais, antradieniais, tsečiadieniais ir penktadieniais nuo 10-12 vai. prieš piet ir nuo 7-9 vai. vakare. Ketvirtadieniais tiktai nuo 10-12 vai. prieš piet. - < -
Būstinė: Lietuvių Namai, 1129 Dundas St.-W.

Toronto, Ont. Telefonas LE. 2-8723. ”

W estern T extiles
766 DUNDAS ST. W., TELf^MiNorėdami padėti savo artimiesiems LIETUVOJE, aplankykite mūsų krautuvę. Didelis Anglijoje pagamintų medžiagų pasirinkimas: paltams, suknelėms, sijonams, įvairios medžiagos vyriškiems, rūbams. Taip pat įvairūs priedai: pamušalai, siūlai ir tt. Impilai, pagalvės ir kt. Lovos-baltiniai.

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ 
KĄINĄ PASIRINKIMAS.

Ž E Ml A U STO S KAJNO S TORONTE.

• ■ • Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią
prekę pirkti, — sako anglų priežodis.

MES SAKOME? Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsm'o, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvienam.geriausiąi.Rasi  tarnaus plačiausiai pasaulyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tik 
žinomų firmų: \

Saba - Koerting Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE —

ATLANTIC
926 Dund

• t*.'' »•«
usį pasirinki-

’ Nakvynė medyje džioriės šokinėjo'-šakomis ir; Beždžionės Čia tokios drąsios," • 
Tik išlipęs iš lėktuvo susidū- triukšmavo; bei laidė vairius ie-1'kad hičfco nedųėdančfuff kėlei*-' 

riau su liūdna realybe. Siaurės mėn. Žiedų mėgėjas- -negalėtų* vius ajriaSdd “beždžionių duo-‘ 
Rodezijoje sezono metu yra ste- atsigėrėti ri'airiašpalviėis džium'na”1 (akmens kietumo vaisiai;- 

. . _________ _ . .. buklas gauti nakvynę viešbuty, gilų augalų žiedais. Juose supc^’ kuriuos beždžionės ėda. kai ne-
Beveik visi mikai, 18 dantistų, 818 piešėjų, Reiškia kelionių biuras Johan-

» *.

toriai, 126 architektai. 156 che-

1046 inžihieriai, 246 laborantai,
770 gail. seserų, 240 gydytojų,

nesburge mums pamelavo. Sau
lė slėpės už džiunglių, vakaras684 mokytojai ‘ ir profesoriai, artėjo, o viltis surasti nakvynę 1.426 įvairūs profesionalai, 5.496 vis mažėjo. Negriukai šoferiai » •< • v • 1 • Y *  —  « I x « • ./■v « •* z\4- I** A r»lr» t *7 71 Vūkininkai bei ž. ūkio darbininkai ir t.t.

Daugiausia uždirba inžinieriai ir architektai. -Pagal 1954 m. pajamų mokesčių duomenis, jų metinių pajamų vidurkis — $12.059. Menkiausias atlyginimas yra slaugės; jų met. pajamų vidurkis — $1.993. Antroj vietoj stovi advokatai ir notarai — $11.925, trečioj — gydytojui halteriai — $8.672. Įvairių profesijų vidurkis —$3.433.$11.891, ketvirtoj — bu
Labai trūksta dantų gydytojų -r- pareiškė dr. D. Gullet, dan- melyčio sezono įvykdyti visą’tistų sąj. sekret. Vienam dantų mokyklinio ir priešmokyklinio gyd. tenka 2.881 gyv. Žmonėms amžiaus vaikų skiepijimo planą, esą tenka laukti eilės ištisom Šiuo metu skiepai yra paskirs- savaitėm. Ypač jų trūksta pro- tomi vietiniams organams. Nu-' vincijoj, pvz. Dufferin rajonas matyta išskirstyti 3 milijonai skiepų, kurių turi užtekti visiems vaikams nuo 6 mėn. iki 19 metų.

su 14.561 gyv. turi tik du dantų gydytojus.

šūkavo ir kvietė kažkur važiuo- . ti: “Į Wankie džiungles, daugybė liūtų ir leopardų”. galima gauti nakvynę?” klausiau. “Daugybė, bose”, —■ sušuko linksmas negriukas. Ma no amerikonai suabejojo, aš, neturėdamas pasirinkimo, įspraudžiau juodukui tris svarus ir vingiuotais, siaurais, kartais labai kalnuotais keliais mes tryse atsidūrėme tankiose džiunglėse. Sustojome prie mažyčių negrįš-; kų trobelių. Nakvynė ne brangi, maždaug du doleriai už naktį. Galima nakvoti tarzaniškai — medyje įkabintoje būdelėje. Pasiūlymą priėmiau. . 'Medžiai buvo tolokai, nuo stovyklos, prie upės kranto. Mūsų vadovas davė po dyį antklodes ir po žibintą. Judančiomis augš- tomis kopėčiomis atsargiai įkopiau į iš nendrių nupintą trobelę. Ji judėjo, vietos čia nebuvo daug, kaip gero ūkininko šuns būdoje. Apžiūrėjau kampus, kad nebūtų kur įsirangęs smaug lys -ir daug nelaukęs susiran-

Ar ten— Pa-

Tabako kaina šiemet nustatyta Ontario tabako prekybinės tarybos — 45 et. svarui. Tai mi- nimalinė vidurkio kaina 1956 m. derliui. Ji yra trim ketvirčiais cento augštesnė nei pernai. Tabako augintojai tuo nėra patenkinti, nes nepadengia visų auginimo išlaidų. Augintojai betgi

Indėnai nenori būti įjungti įKanados gyvenimą. Taip pareiš- _ _______ __________ ___________kė 50 m. Huron indėnų vadasjgjau ~į antklodę. Buvau gerokai Sioui atsiliepdamas į min. Pick-'ersgill pareiškimus apie jų integravimą. Esą .baltieji yra imigrantai, “newcomers", invazijos būdu užimą Kanadą. “Pickersgill politika absurdiška”. Indėnai norį turėti savo valstybę su savo įstatymais ir mokyklomis. Ši galimybė esanti Jungt. Tautų rankose. Š. Amerikos vyriausybės neturinčios ant indėnų jokios teisinės galios. Pažymėtina, kad Sioui 1950- iri: buvo paskelbęs 72 d. bado streiką, kai buvo kalinamas už sąmokslo organizavimą.Grįžęs iš Sov. Sąjungos R, Bock, buvęs miško ’ darbininkų sąj. pirm., lankęsis ten su delegacija, pareiškė, kad sovietuose 50% miškakirčių sudaro moterys, o popįerio įmonėse jų skaičius sįęĮaa^?^^. Sov., Sąjunga esanti pavojingą Kanados' miškų pramonės konkurentė. •
Vengru pirmieji pabėgėliai jau atvyko į Kanadą. Imigraci-

nusitrankęs, miegas tačiau neėmė. Nuo aštrių džiunglių augalų kvapų galva svaigo, be to, nuo kiekvieno sujudėjimo mano būda drebėjo. Už jokius pinigus nebūčiau tarzanu. Juodas stovyklos šefas garantavo, kad liūtai ir leopardai čia retai atsilanko. Kažkoks sutvėrimas, atrodo, gana" sunkokas, nusliuogė šakomis, girdėjau net jo alsavimą. Girdėjosi beždžionei klyksmai ir nesuskaitoma-daugybė plonų ir storų balsų. Bosais kažkur kvarkė varlės. Pintinėje kybodamas nesijaučiau per daug sau gus, bet šią nakvynę, prisiminsiu amžinai. Praėjo pusiaunaktis, aš vis sėdėjau ir dairiausi į virš begalinių palmių miškų kybanti mėnulį, juodus- šešėlius besikarstančius medžių šakomis, klausiausi žvėrių šiurpių kauki
mų. Staiga pašokau iš škaūšmo. 
Atrodo, kad kažkas dutė^šii ^sto
ra adata-į blauzdą.- Kiek vėliau tokių dūrių pajutau kitose kūno dalyse. Pradėjau purtintis, kąip nelabojo užsėstas. Pašvietęs su

ciu. utvynu i xxcuiaua. nuieiavi- *• i i • ijos mini pareiškimu, jie kol kas.įemPa’ pamačiau, kad visas pul-nękuba emigruoti; ikišiol esą paduota tiktai apie 100 prašymų. Vajus atgabenti be tėvų likusius vaikus tuo tarpu sustabdytas, nes paaiškėjo, kad pabėgėlių tarpe jų mažai tesą.Vėliau padaugėjus pabėgėlių skaičiui, min. Pickersgill pareiškė, kad susitarta su lėktuvų bendrovėmis dėl jų gabenimo Kanadon. Imigracijos pareigūnams Vienoj esą pavesta skubos keliu išdavinėti vizas.
PAŽINKITE

SAVO
Šis skelbimos yra vienos iŠ 
skelbimų serijos, skirty tam, kad 
kiekvienas kanadietis geriau 
pažinty Kanadą.

kas mažų juodų'skruzdėlių žygiuoja mano antklode, pastiprinimai iš visų pusių slinko būdelės sienomis. Daug nelaukęs, nusileidau kopėčiomis žemyn ir nubėgau į prižiūrėtojo trobelę. Likusią nakties dalį praleidau susirangęs į antklodę, aiit grynos žemės. Rytą juodukas plačiai nusišypsojo ir įteikė vieno šilingo sąskaitą žodžiu: “Bose, aš stovėti sargyba, čia būti daug gyvačių, simba (čia taip vadinamas liūtas), leopardas, čia daug pavojinga”. Daviau jam du šilingus, bet juokais paklausiau, kodėl jis vakar prisiekdinėjo, kad nematęs čia “simba” daugiau, negu pusę metų.Rytą negalėjau atsigėrėti tropinių džiunglių grožiu. Augmenija gerokai skyrėsi nuo Pietų Afrikos, nes čia visiškai netoli pusiaujis. Milžiniškos palmės : ir medžiai, kurių vardai man nežinomi. Ant visų kabojo įvairiausių didumų,, ir formų vaisiai. Bež
Vl»U

gliiį augalų žiedais. Juose supo-'kuriuos beždžionės ėda, kai ne
si įvairūs Vabzdžiai. Peteliškės f jrahda nieko geresnio)'. Apžiū- 
čia didelės ir neaprašomo gro- tėjęs flips' Zambezio upės tar- 
žio spalvų derinio sparnais. Prie peklius prie vieno'automobilio - 

radome tipišką Baboonų šeimą f • 
du baboonhikai šliaužinėjo it 
maži vaikai, mašinos sparnais, 
motina prižiūrėjo, kad jie ne- ' 
užsigautų, protarpiais ant jų su- 
šukdania, patinas, pats didžiausias, sėdėjo,' kojas susikeitęs, ant kelmo ir traukė kažkieno numestą cigaro nuorūką. Nuorūka, žinoma, buvo užgęsusi, bet judesiai buvo kaip tikro rūkoriaus.Kitoje krioklių pusėje yra ko- vadinarrias “Lietaus mišku”. Medžiai čia stori ir žali, nes lie-’ tus lyja giedriausią dieną. Kriok lio vanduo, atsimušęs į uolas kyla iki 14.000 pėdų augščio. Krisdamas virsta lietum ir lyja pusmylės spinduliuiKadangi dėl lietausa ir krioklius užstojančių uolų viso krioklio pamatyti negalima, baigiau vizitą praskrisdamas . specialiu krioklių lėktuvu. Iš jo, kol rie- įskridome į “lietų”, matėsi kiek viena detalė: įvairių angliškų- princesių' vardais pavadintos salos su palmėmis, gilūs Zambezi© upės tarpekliai ir į keletą dalių suskilę patys kriokliai.

upės radom krokodilų, kurių čia gausu. Yra medžiotojų, kurie čia vien tik pragyvena iš krokodilų medžiojimo. Retas gali medžioti juos, nes reikia pataikyti į akį, kitaip kulipka atšoka. Krokodilai kasmet nemažai nuneša Rodezijos farmerių karvių, kurios prieina prie upės atsigerti. ' 'Wankie miškai pilni gyvūnijos: be dramblių, žirafų, zebrų,•* o t’ v7 t m ivnlių |>yL*OK_Jv. jr x a xvvliūtų, čia turėjau progos pama- kios kvadratinės mylios miškastyti skruzdėdą, keistos išvaizdos sutvėrimą’. Dabar džiaugiaus, kai jis su ilgu liežuviu sliuogė mano praeitos nakties priešus. Čia matėme dvi čytas (kačių giminės, panašios į tigrus) be- draskančias kokį didelį paukštį, bet svarbiausia sutikome karališkų Sable antelopių šeimą. Labai retai Rodezijoje sutinkamos,' didžiulės, beveik juodos, su labai augštais ir staiga užpakalin atlaužtais smailiais ragais. Retas liūtas ar leopardas yra pasigardžiavęs Sable antelopes mėsa. Tik užšokus liūtui ant nugaros, antepolės meta galvą atgal ir kiaurai permauna ragais. _ . .
Viktorijos kriokliaiBuvo graži saulėta diena. Iki Viktorijos krioklių buvo dar virš trisdešimt mylių, bet žydrai mėlyno dangaus fone jau matėsi į padanges kyląs baltas debesys.- Krioklių vaizdas sunkiai aprašomas. Jų didingumą ir grožį galima suprasti tik -prie jų bestovint. Malonu pažymėti, kad Viktorijos kriokliai ir Zambezi© upės krantai nepakeisti | nuo amžių. Ir šiandien/ kaip 

kad ir 1855 m., kuomet daktaras Livinstonas pirmą kartą pamatė krioklius, gali stebėti mylios ir ketvirčio pločio krioklius, apsuptus amžinų laukini^ džiunglių. Jokie pastatai ar kitokie komerciniai įrengimai laukinio grožio • negadina.' '■ Komerciškumo čia tiek, kad iš džiunglių išlindę puslaukiniai juodukai pąrdavinėją sayb rankų darbo drožirifuk'^2® daigiausia žvėrių* s ar žmonių galvas, daug iš dramb lio kaulo. Jų nagingumu stebisi . kiekvienas turistas. Kadangi turistų vasaros metu privažiuoja iš viso pasaulio, kainos nemažos. Patuštinau savo kišenę ir aš, nes juodukų meną dar šiek tiek'-ga- lėjau suprasti. Civilizuotų kraštų modernistų menui nesijaučiu esąs priaugęs, be aiškinimo nepažįstu, koks balvonas ten pavaizduotas. ■ '/ L i ;•

M

Parodą atidarys Hon. Bryąn Cathgart, Ontario Kelioųių irr • - Informacijos ministęris. c ; darymas. įvyks German ; Club. •,

prie “Vaivorykštės’^įuriųklip, kur vanduo krenta į tąmsųF 325į pėdų gilumo tarpeklį J Atsimuš šęs kyla augštyn. Krisdamas' vėl' ‘ kitoje tarpeklio pusėje padaro naują krioklį. Atrodo, kad kriok liai abiejose tarpeklio pusėse, j Prie vakarinės krioklio pradžios, vad. “Velnio Kataraktas”, stovi milžiniškas daktaro - Livingston© 'paminklas, Sžtkoma, kad šioje vietoję jis pirmą kartą pamatė krioklius. Kiek toliau į šiaurę stovi garsusis Baobab medis, toks storas, kad vargu 10 vyrų apkabintų: Už jo prasideda tropinių medžių parkas - miškas, kuriame pilna beždžionių ir kitokių džiunglių sutvėrimų.,
: X NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVE >

OSSINGTON TEXH1ES
.7 1^3 PupdažSt W., Toronto. - Tet^JE/4-8753

Siūles įvairiausių mėdžiagų siuntiniams Fh 
Ldhk.iįą..ir kt. Europos kraštus.

St..-Toronto.

Kanados vokiečių

Kalėdų

įvyksta
Lapkričio 29—gruodžio 1

GERMAN CLUB 
“HARMONIST 

patalpose A..

410 SHERBOURNE ST., 
Toronto.

’ ' “ '' ' Atidaryta: ketvirtadieniais ir penktadie- .iūąis,A<yąL,pp.-ll vai. vak. ir 
šeštadieniais — 1^12 valtfak.
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Pranešame lietuvių visuomenei, kad per

LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ ’

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

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

siuntinius į Lietuvą,
Latviją, Estiją, Ukrainą ir Sovietų Rusijos kraštus!

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

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.
/

MŪSŲ SKYRIAI: 105 Cannon E., HAMILTON, pas p. A Jurai- 
8-6686, tuo tarpu siunčia tik .vairius ir maistą iŠ 
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GERIAUSIA PROGA 
ĮSIGYTI KALĖDŲ

> DOVANŲ

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

i
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Kiekvienas kas 200-tasis 
lankytojas gaus 
Kalėdų dovaną.

Did. Slave ežero pradėtas eksploatuoti auksas

N’S
CROWN s ANCHOR Lager

PORT- IMPORT CO.
EM. 4-1633

Čia Jūs rasite
mą TELEVIZIJOS APARATŲ 
prieinamiausio®iy|WBomit k|« 
. geriausiomis issimoKejfrrro 1 ” 

sąlygomis.
Skyriai bei Agentūros visuose 

didesniuose Kanados 
rotoriuos*. . .

Kasmet Kanada pagamina aukso daugiau kaip už $40.000.000 ver
tės — 10% aukso, iškasamo visame pasaulyje. Mūsų kraštas aukso 
gamyboje pasaulyje užima antrų vietą. Šio brangaus metalo randama 
visose Kanados provincijose, išskyrus Prince Edward Island ■ ir New 
Bnjnswick. Ontario provincijoje aukso iškasama daugiausia; Už vieną 
aukso unciją nustatyta kaina $35, bet esant nepaprastai didelėms ga
mybos išlaidoms, kcikurios kasyklos net gaudomos šią kainą, negali 
operuoti su pelnu. Todėl kažkurioms kasykloms federalinė vyriausybė 
moko subsidijos, nes auksas yra būtinos .mūsų krašto ūkiui paremti. 
Nepaprastos ekonominės svarbos auksas turi taip pat tų apylinkių gy
ventojams, kuriose jis randamas. Paprastai šie rajonai yra izoliuoti ir 
tolimi nuo apgyventų vietovių. Auksas paskatino Žmones čia įsikurti. 
Kaipo pavyzdį šiuo atveju galima paimti tolimuosius Šiaurės Vakarų 
Teritorijų

★
Laimėkite veltui 
keličnę lėktuvu 

Europon!
, VISUS , 
KVIEČIAME!;

German-Canadian 
Business and Professional 

Association ’



TtVIŠKtS ŽIBURIAI

Komunistine eta
čiau tuo reikalu tektų truputį 
grįžti atgal. .

Apie rinkimus, be vedamųjų 
kėlių straipsnių pačių lietuviš
kųjų laikraščiu redaktorių, spau 
doje nebuvo nieko užsiminta. 
Patalpinti sausi KV pranešimai 
tuo reikalu dar nieko nereiškia 
Juk pradedant kokią nors rink
liavą, didesnį parengimą, pa
prastai jau prieš mėnesį prade
dama propaganda visuomenės 
tarpe, norint sulaukti gražesnių 
vaisių. Tuo tarpu, savaitė kan
didatams išstatyti vien tik ofi
cialiu pranešimu, dar nieko ne
duoda. šalia, kasdieninių rūpes
čių neužmirštama apie visuome
ninius reikalus, todėl ir kaltinu 
dabartinę KV, nepajėgusią iš
vesti mūsų B-nę teisingoje rin
kiminės. kampanijos dvasioje, 
pravedant juos Blitz žygiu. ♦ * ♦

Kur atstovai “auksinių vaka
rų”. De jure, apylinkių pirmi
ninkai figūruoja KT sąrašuose. 
Kodėl tomis pačiomis teisėmis 
negalėjo būti bent dviejų atsto
vų iš Manitobos, B.C. ar Al
bertos, nors ant popieriaus, nes 
de facto jie dėl didelio nuotolio 
suvažiavimuose dalyvauti nega
lėtų. Viename laiške pažįstamas 
iš vakarinės Kanados dalies ir 
nusiskundžia, kad vėlai gautais 
prandšimais iš KV, negalėjo 
“cap lap” (žodžiai laiške) taip 
greitai surasti kandidatą, su
rinkti’ parašus. Juk po darbo, 
tenka pavaikškčioti, paprašyti 
sutikimo,, tai nesurandama na
muose ir 1.1 O Hamiltonas... 
Juk' tikrumoje ir čia kandidatai 
buvo pristatyti Rinkiminei Ko
misijai po nustatyto termino 
(tarpe spalio 7 ir 14 d.), tik ne
žinią kokiu būdu, atsiradę ben
drame -sąraše..'. Išvada: atei
ties rinkimų pasiruošimai ir jų 
pravedimas turi būti pradėti 
bent 3-4 mėnesius prieš nusta
tytą. rinkimtaę datą, priešingu 
atveju KT rinkimus teks pava
dinti ... Toronto seimeliu. * * * t

Teko dalyvauti balsų apskai
čiavime Hamiltono apylinkės 
rinkimuose. Susumavus visus 
duomenis, ne vienas džiaugėsi, 
kad penki hamiltoniečiai atsi
stojo pirmose viętose, toli pra
lenkdami kitų kolonijų ■ atsto

vus. Atsakiau trumpai — ar 
galvojate, kad didžiosios kolo
nijos (Toronto, Montreal) eis 
priešingu keliu? Ir jos balsuos 
už savo kandidatus, kaip arčiau 

>—ir geriau pažįstamus visuomeni
ninkus. Hamiltonas rinkimų ne 
nulems, per mažą, kolonija, Juk 
šios dvr apylinkės; gausiai ■. bal- 
suodamos (sakysime po 700) vi
suomet savo kandidatus praves. 
Ir turime faktą, tik su tuo skir
tumu, kad Montrealyje buvo 
mažai balsuojančių, o Krašto 
Tarybos nariai pasipylė kaip iš 
gausybės rago Toronto apylin
kėje. Kas bepalieka daryti 
Windsorui, Wihnipegui, Wellan

LAIMĖKITE
Didelę dovaną

$199.90 VERTĖS 

seWMdr J
nešiojamą elektrinę

SIUVAMĄ MAŠINĄ
Suskaičiuokite dygsnius

duoti didžiųjų valiai ir klausyti 
jų norų...

• * * 1
Prieš kelis metus esu rašęs, 

kad Krašto Tarybos rinkimai 
yra reikalingi reformų, Ly. su
skirstymo Kanados ploto apy
linkėmis ar nors apygardomis, 
nustatant joms KT narių skai
čių ir tuo pačiu laiku pravedant 
KT rinkimus. Jeigu KT narių 
skaičius, nustatytas yra 30 as
menų, tai atitektų: Torontui 10, 
Montrealiui 8, Hamiltonui 6 ir 
kt kolonijoms taip pat 6 KT 
nariai. Šis kelias būtų teisin
giausias ir KT tikra to žodžio 
prasme galėtumėme pavadinti 
visos Kanados lietuvių Krašto 
Taryba. Šiandieną turime: J 22 
Toronto, 5 iš Montrealio ir 3 iš 
Hamiltono. Atrodo, teisingiau
siai būtų, jeigu naujai išrinktoji 
KT, savo artimiausiame suva
žiavime, šį nutarimą įrašytų į 
KLB statutą ir jau 1957 m. turė
tumėme naują KT, išrinktą apy 
gardų sistema. ; '« « «

NL red. J. Kardelis, savo 
straipsnyje “Dalyvaukime KLB. 
Krašto Tarybos rinkimuose” 
(NL lapkričio 7 d.) propaguoja 
KV kelti į Montrealį. Priešingas 
esu, dėl sekančių priežasčių: 
Montrealio kolonija yra lyg oa
zė dideliame Kanados plote. Juk 
reikia pripažinti, kad 90% Ka
nados lietuviškų kolonijų ran
dasi pietinėje Ontario dalyje. 
Vien 'tik dėl savo geografinės 
padėties Montrealis nėra mums 
priimtinas. Ir ekonominiu at
žvilgiu: kelionės išlaidos KV na
riams besilankant paskirose ko
lonijose (‘o ryšys yra būtinas!) 
ir dėl nuotolio su JAV LB cent
ru, norint surasti bendradarbia
vimą, kuris taip pat yra būti
nas, stovint prieš Pasaulio Lie
tuvių Seimą. Nekartą teks ap. 
valdyboms ieškoti užtarimo ir 
paguodos KV. Tačiau, kaip lie
tuviška patarlė sako: caras toli, 
o Dievas augštai, panašiai būtų 
ir su Montrealiu. Be to, juk tik 
penki KT nariai, nedidelis susi
domėjimas rinkimais... Taigi 
viskas kalba už tai, kad Kaųą- 
dos centras paliktų Toronte, gal 
sudarant 1954 m. pavyzdžiu ko? 
aliciją su Hamiltonu ir vieną 
kartą oficialiai patvirtinant 
B-nę valdžios įstaigose, ypatin
gai atsistojus prieš panašų fak
tą, kokį turėjo vengrai. Tačiau 
apie patį suvažiavimą ir jame 
klausimus, teks pakalbėti atvi
rai.- . ' ■ - - f K. Baronas.

. Redakcijai atrodo, kad daugu
ma autoriaus pastabų yra labai 
pavėluotos, nes liečia rinkimi
nes taisykles, kurios nuo Kr. 
Valdybos . nepriklauso, tik yra 
vykdomos. Autorius, turbūt, at
simena diskusijas mūsų spaudo
je, kai vieno sąrašo visai Kana
dai nuostatas buvo priimtas 
Montrealy veikusio LOK. Pir
moji Kr. Taryba paliko tą patį,

(Tęsinys iš praeito nr.) M. KRUPAVIČIUS

***-*****—
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Rūpestingai laikykitės iią paprastu taisyklių: ;

1. Sudėkite dygsnius ougščiou nurodytose linijose, sumą įrašykite į kuponą ir 
pos^skite.

2. Vienos asmuo gali siųsti tik vieną otsokymą; tik vienos osmuo 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 ontspaudas.
6. Sprendimai turi būti pasiųsti ne vėliau kaip 1956 m. gruodžio I d. 12 vai. 

nokti.
-------------------------------------------------- U kuponą-------------------------------------------------------------------j

SEWMOR SIWING MACHINE 
Authorized Dealer 

289 Callesa St. • Tarrata 28, Ont.B • ?
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riarchatą Lenkijos pravoslavų 
cerkvę, esamą už vadinamos 
Kurzono Linijos. Taip pat pada
ryta Lietuvoj, Estijoj, Latvijoj, 
Rumunijoj ir Karelijoj (Suomi
joj). Paskui Maskva ištiesė savo 
ranką į Artimųjų Rytų bažnyti
nius turtus. Ten laimėjo daug 
pravoslavų cerkvei priklausan
čio turto, kuris suteikė Maskvai 
tvirto finansinio pagrindo išvys
tyti plačiai politiniai - religinei 
veiklai. Paskui pareikalavo iš 
ekumeninio patriarchato nuimti 
anatemą nuo Bulgarų pravosla
vų cerkvės, kad galėtų ji atgau
ti “judėjimo” laisvę... gerų ir 
artimų kanoniškų santykių mez
gimo su Maskva kryptimi. Prisi
jungė prie pravoslavų cerkvės, 
.suprantama prievarta, graikų - 
katalikų bažnyčias Užkarpačio 
Rusijoj, o patį kraštą priskyrė 
Didžiajai Ukrainai. Po to “nu
statė draugiškus santykius” su 
Rytų patriarchais — Jeruzalės, 
Antiochijos ir Aleksandrijos ir 
pradėjo visokiais spaudimais 
priiminėti į Maskvos patriar
chatą “paklydusias” emigraci
nes aveles iš Paryžiaus, Londo
no ir kitur, su garsiuoju Pary
žiaus nietropolitu Eulogijum 
priešaky, kuris buvo savu lai
tai laetuvos pravoslavų cerkvės 
galva ir kuris jai už svetingą 
priėmimą atsidėkojo negarbin
gai, dirbdamas Maskvos naudai. 
Žodžiu, Maskva plėtė tuo būdu 
savo įtaką visomis pasaulio 
kryptimis ir visuose jo net ne
reikšminguose užkampiuose.

Leningrado metropolitas ap
lankė Suomiją ir pasiūlė Suo
mijos pravoslavų metropolitui 
Germanui prijungti Suomijos 
cerkvę Maskvos patriarchato 
jurisdikcijai.

1946 m. sausio mėn. Pragoję 
paskelbta, kad Čekoslovakijos

pravoslavų cerkvė su neskait
lingais tikinčiaisiais, nes Jtik 
apie 130.000 atpalaiduota nuo 
Serbijos patriarchato ir įjungta 
į Maskvos patriarchato jurisdik
ciją.

1946 m. kovo mėn. Belgrade 
viešėjo Rusų cerkvės delegaci
ja, kuri tarėsi abiejų kraštų 
cerkvių bendradarbiavimo rei
kalu. Rusų delegacija reikalavo 
pripažinti Maskvos patriarcha
tui primatą. Visa tai įvyko kiek 
vėliau, kai serbų patriarchas 
Gavryla virto Maskvos šalinin
ku. Vokiečių okupacijos metu 
patriarchas Gavryla buvo kali
namas Jugoslavijos kalėjime ir 
išvežtas kaip nelaisvis į Vokie
tiją. Sąjungininkai iš tos nelais
vės jį išlaisvino. Trumpam lai
kui buvo išvykęs į Londoną. Iš 
ten sugrįžęs į Jugoslaviją tuoj 
raštu.tikintiesiems pripažino Ti
to įvestą bolševikinę santvarką 
ir išgyrė jo artimą bendradar
biavimą su Sovietų Sąjunga. 
Kol Tito dar gyveno geruose 
santykiuose su sovietais btfvo 
sugriauta Katalikų . Bažnyčios 
organizacija, o jos galva arki
vyskupas Stepinac nubaustas 16 
metų kalėjimu.

Ivano iš Relijos tūkstančio 
metų mirties sukakties šventėje 
Sofijoje dalyvavo ir Maskvos 
cerkvės delegacija.

Naujas Rumunų patriarchas 
Justini onas, įsodintas į patriar
cho sostą Maskvos noru, buvo 
entuziastingas Maskvos cerkvės 
primato visam pravoslavų pa
sauliui- šalininkas.

Patriarchas Justinionas, Mas
kvos patriarcho Aleksiejaus pa
vyzdžiu, paragino rumunų uni
tų (rytų apeigų katalikų) baž
nyčią įsilieti į rumunų pravo
slavų cerkvę. Į tą kvietimą at
siliepė 38 kunigai, prašydami

juos priimti į pravoslavų cerk
vę. Metropolitas ir keturi unitų 
bažnyčios vyskupai buvo paša
linti iš vietų ir pasodinti kalė
jimam o 1948 m. spalio mėn. pra 
voslavų sinodo nutarimu ta baž
nyčia buvo sujungta su prayo- 
slavų cerkve. Rumunijoje unitų 
bažnyčia gyvavo nuo 1697 m. 
Pastaruoju metu prieš jos su
naikinimą turėjo į.250.000 tikin
čiųjų, 700 dvasiškių ir 1.700 šven 
tykių. Visi tikintieji buvo orga
nizuoti į vieną metropoliją ir 
dvi vyskupijas. Rumunų unitų 
bažnyčią ištiko toks pat likimas, 
kaip ir Lenkijos unitus.

Labai įdomi ir reikšminga 
Maskvos bažnytinės politikos 
detalė, kurią ėmėsi realizuoti 
Maskvos patriarchatas Jeruza-- 
lėje. Jo sumanyta šventajame 
mieste įkurti Religinį Institutą. 
To instituto profesoriai ir stu
dentai turėjo būti surankioti iš 
įvairių sovietinių universitetų 
kaipo orientalistai ar kaip orien
talistinių mokslų mėgėjai ir ša
lininkai. Arabų autoritetingų 
vyrų teigimu šis institutas skir
tas tapti stipriausia - rytuose 
bolševikų stiprove, kurios užda
vinys bus ne tik spinduliuoti ga
lingais bolševizmo spinduliais 
rytų gyventojus, bet ir sudaryti 
galingą konkurenciją kitų tiky
bų bažnyčioms Jeruzalėje ir vi
suose Rytuose.

Nepatikrintomis spaudos ži
niomis tokis pat centras suma
nytas įkurti ir Romoje. Tai bū
tų bolševikiškas Vatikanas. Jo 
uždavinys būtų nustelbti Vati
kaną ir paimti savo įtakon pa
saulio katalikiją. Spaudos teigi
mu bolševikai jau esą numatę 
ir suderėję šalia Vatikano 20-30 
ha žemės tiems tikslams reali
zuoti. Tačiau neteko girdėti, kad 
tąs sumanymas būtų įvykdytas.

(Bus daugiau)

... mauras ir kailis' . f 2 ‘ • 1 
sovieėo.h

“Šviesus .visam, gyvenimui ■įsi
menantis ' įvytas yra. sutuoktu
vių diena. Šiuo atsakfhgu* mo
mentu jaunuolis, ir jaunuolė iš
eina į platų šeim: 
mo kelią su nauja 
naujais rūpesčiais 
komunizmo idėja lig' šioi .nėspr 
gebėjo pasigaminti specialios 
mašinos, kuri komunizmui,' kaip 
inkubatorius viščiukus, be tė
vų pagalbos pagal penkmečio 
planus gimdytų komunistukųs.

užmojais, su
Sovietinė

Y
.i

Vengrijoje įvyko darbininkų <
.^1 ft t . W’l Vi

rają niekada negali būti- kkltl* 
namųjų suole..; ■1 ' ■ ;•: f; f

Kapitalizmas- yra kaltas, kad 
^.kaunietis dailininkas Jonas 
kdnis, baigęs • dailės' mokslus7 
žmones darbo dėka, pp dešimt 

_____  „___ , __________ _ metu bendro gyvenimo , šMgą 
Si uždavinį privalo/*atlėgti? taj*pareiškė, kad žmona, kaip be*, 
rybinė šeima: “Tarybtaė -šeimrmokslė, jam esanti per prąsfą:... 
— mūsų visuomenės 'bagžfhdnte- Kapitalizmas, taipogi yrą kęk- 
ląstelė. Begalinė meilė sbcialis- tas, kad, pavyzdžiui, Radviliško- 
tinei Tėvynei, atsidayįmas sdi- valstybinio stiklo fabriko tiė-' 
džiajam komunizmo > reikalūL kimo skyriaus viršininkas. 
gaivina, persunkia visą.J 
nės šeimos gyvenimą” 
mos altoriumi peršamas atsida
vimas didžiajam komunizmo, rei 
kalui. Kitais žodžiais tariantį 
prięš dievišką idėją-mėginąrėa 
pastatyti komunistinį ’ ’stabą, 
nors šeima pasaulio istorijoje 
jau egzistavo tada, kai komu
nizmo stabai dar nebuvo gimę. 
Stabai nėra amžiniu “Tiesa” jau, 
tur būt; žino, .koks likimas išti
ko Stalino statulą Budapeštą 
aikštėje. Jeigu ji dar nežino, ta-

Kr. Tarybos rinkimų duomenys
Pereitame “TŽ” numeyrįe pa

skelbę Vyr. R. Kom. pateiktą 
išrinktųjų Kr. Tarybos atstovų 
sąrašą, skelbiame tolimesnius 
duomenis, iš kurių matoma ir 
kandidatų eilė:

Al. Lapinas — 391,
K. Andriuškevičius — 391,

. Stp. Kęsgailą — 389,
-Lapinas . — 385,

sJ. .Dvilaitįs . -;-*r 383,

tik įvedė į Kr. Tarybą apylinkių 
pirmininkus, kaip regi jonų at
stovus.

Mes visada pasisakydavome 
už apygardų atstovus, tačiau 
sprendusieji buvo kitos nuomo
nės^ Kad. tai ne taip jau papras
tai išsprendžiamas klausimas ro 
do ir autoriaus skaičiavimų abe- 
jotinumas. Pav. kodėl Montrea
liui skiriama daugiau 25% at
stovų,‘’kai sakoma, kad 90% liet, 
kolonijų esė pietų Ontario ir kai 
.balsavimai rodo, kad Montrealy 
tebalsavo vos arti 20% balsavus 
siu? Kodėl Torontui skiriama 
30%, kai čia balsavo apie 40% 
visų balsavusių? Kodėl Hamil
tonui skiriama 10%, kai ten bal
savo per 13% visų balsavusių? 
Mastą parinkti tikrai nelengva.

Be to, ne visai tiesa, kad ats
tovai išrinkti tik savų kolonijų 
balsais. Beveik visų jų maždaug 
pušė balsų yra gauti ne savoje 
kolonijoje.

J. Navikėnas — 382,
L. Skripkutė — 363,
O. Stankūnaitė — 362,
G. Rukšėnas — 361,
Br. Vaškelis — 350,
J. Lukoševičius — 342,
P. Januška — 341,
V. Barisas — 329r
Pr. Kvedaras — 328,
K. Manglicas — 316,
St. Banelis & 311,

, P; Narbutas — 308,
M. Dervinis — 305,
A. Kudžma — 304,
J. Viliušis . — 303,
K. Toliušis — 299,
A. Mališkienė — 298,
A. Lymantas — 297,
V. Germanaivčius — 293,
L. Girinis — 283,
VI. Antanaitis — 280,.
Stp. Pusvaškis — 280,
J. Bubelis — 278,
P. Čipkus — 271,
V. Bačėnas — 271,
J. Urbonas — 271,
V. Paulius . — 251,
St. Gabaliauskas — 244,
V. Kiškis — 239,
V. Kačinskas — 238,
B. Kerbelienė — 225,
Stp. Šetkus — 224,
M. Šulmistras — 188,
VI. Eižinas — 185,
St. Jokūbaitis — 165,
P. Petronis — 157,
P. Šukys — 143,
J. Lingaitis — 121,
A. Portofejus — 101.

Gautomis žiniomis iš Lietuvos 
ten patriotizmo pasireiškimas 
išsiliejęs Vėlinių dieną minioms 
susirinkus prie karių ir žymiųjų 
tautos veikėjų kapų Vilniaus ir 
Kauno kapinėse. Saugumie
čiams pradėjus suėmimus minia 
parodžiusi pasipriešinimo. Smul 
kąsnių žinių tuo tarpu dar nėra.

tarybini niondrukas yra labai geras Jco- 
. • šer-Įmuriistas, bet, namo parėjęs,'jis: 

(geria, gąsdina vaikus, kėlią 
triukšmą, ir. muša, žmohę; IJa-- 
sužiūrėkime- į kitus kapitalizmo 
ątrūgų sąskaiton “Tiesos” "užre
gistruotus • nusikaltimus: •
ttarJKondrotiepė gyvena/ihpeętei*' .. 
stata sū tokiu Stal<nąvičium,' 
abu- girtuokliai. Ir ^ąi;'ši, ąt^į-J . 
prašant, motina, , pati nedirbda
ma naudingo visuomenei darbo,. 
Verčia savo keturiolikmetę dūk- 
lėrį Vaųdą-ir šešerių metų lįičtt 
—1 Kattnįs?
veikai užmiršta; -kad tėvai 'jųoą.

: išauklėjo, .pądarė žmonėtnįs. 
nčrl ir girdėti apie senus tetapę 
Būtent 'šitaip ■. elgiasi Radviliš
kio -rajono- Sušyės-dsolūkid 

. rnininkas. Rėmyžą.fi. Norsr tėištąid*; 
; organai . įpareigojo", sūnų padėlį' 
senaį motinai, bęĮ.'jiš teismo 
nuosprendžio/nevykdo 
mfenės rajono Pažangos' kolūkio 
narys Barbora Šlįauteiytę taęt 
išmėtė savo motiną is jos pačios 
namų”Taip. ątrpdŪ Jųkonio, 
Neihondriiko, Kbndrotienės, ?"^e . 
myzos, ^.šliautėrytes "tarybinės, 
moralės principai,- padiktuoti, 
.tarybinio gyvenimo bū<f<V Šų- 

■>versti bėdą, kapitalizmo-ątrūgų

žmonės išaugo sovietinio Jcotatf*.- 
nizmo sahtvarkojė. Jie yra tą-' 
rybtaės mm-alės atstovai, , nes; 

cipus tarybinėje šeimoje iuri. 4uk priešingu- , atveju' niekada 
nebūtu patekę ( komunistų par
tiją. Žinoma, “Tiesa” užmiršta 
faktą, jog obųolj-s/nętojį*.
,ta nuo/jobels., .Komunizmas .yra.

formacijų įgalėtų sūt8ktir<fTW'gąitę'.'Juzę_. eįgetautį 
s’o” agentūra... Į šeimą komu
nizmo išminčiai visada mėgo žiū
rėti kaip į buržųazinf išmisĮą. 
NKVD atstovai- netgi vė&dąyo 
vaikus . šnipinėti prieš .tavp '-tė
vus, ragindavo juos išduoti tėr 
vus, jeigu pastarieji būdavo’hū-‘ 
sistatę prieš komunizmą. 'Žmoną: 
galėjo palikti vyrą/įr ^vyraš' — 
žmoną, jeigu vienas iš jų galvo
davo, kad antrasis nėra- geras 
komunistas... • ’ %.

Liūdni komunistinės 
moralės vaisiai ■ ’ / - • • " 
“Tiesa” supranta, kad šeimai 

neužtenka vien tiktai meilęš. ,§o 
cialistinei tėvynei ir atsidavimo- 
didžiajam komunizmo reikalui ^piktžolėms yra netikslu,’ dės šie 
nes šeimos pagrindą sudaro Die
vo padiktuotieji moraliniai, prin 
cipai. Dieviškosios moralės, prin 
1 
pakeisti socialistinės rmprąlės1 
principai ir tarybinis -gyyebįnM? 
būdas. Šio nelogiško eksperi
mento nepasisekimus /‘Tiesa” 
ramiausiai priskiria kapitalisti-r

Balsuokite tiktai vėl už

SAUNDERS
X CONTROLLER

Vienas iš serijos Ontario vyriausybės parengtų straipsnių

“71” APATINIAI BALTINIAI

Mūsų pagrindinis
tikslas padėti
darbininkams ir
darbdaviams”

Taupumui, patogumui 
ir apsaugojančiai šilumai 

štai ilgam nešiojimui ir lengvai 
prosijami žieminiai baltiniai, 

pagaminti iš natūralaus 
merino.

Būsite pilnai patenkinti' * 
sumokėję mažą kainą už 

vertingą prekę.
Yra baltinių, kelnaičių ir 

unijos kostiumų
■ vyrams ir berniukams.

GARSUS 
NUO 1868 METŲ

71-FO-6

Šiandien Ontario provincijos pramonė 
plečiasi nepaprastu mastu. Ontario 
Darbo ^Departamentas atitinkamai didi
na savo tarnybas, kad neatsiliktų nuo 
pramonės. Pagrindinis departamento 
tikslas patenkinti tiek darbininkus 
tiek darbdavius, kad bendradarbiavimo 
dvasia būtų gyva tarp tų, su kuriais 
departamentas turi ryšį. < . .

Departamento veiklos plotas apima vi
sas darbininkų ir pramonės sritis: dar
bininkų specialybių paruošimo, egzami
navimo ir licencijavimo reikalus, tiek 
darbo apsaugos ir higienos priežiūrą vi
soje provincijoje. Pagal Pramonės įsta
tymą prižiūrima, kad būtų laikomasi

rhinimaltaio atlyginimo taisyklių. mo
terims,' reguliarių darbo valandų, mini- 
malinio atlyginimo visiems darbiniu- • 
ninkamS. Be’ to departamento žiniojė 
yra įstatymas; saugas darbininkus nuo 
diskriminacijos dėl rasės, spalvos,- ti- 
kybo ar tautinės .kilmės. Valandų ilgis 
ir\apmokamos atostogos taip pat dc- 
oartarnęnt^OisiiikcijOjė. Darbo san- * . 
tyk|ų istatjjfis# pagalba darbininkų, uni- 
joms suteikiama teisė atstovauti dar
bininkus ir išspręsti ginčus tarp unijų

» ir darbdavių. . ’ ■ ' . ; .: :.' ;

MINISTM '

’ * '

ONTARIO DtPARTMINT Or LABOUR
* tošie ' ■'
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HAMILTON, Ont Lietuviai pasaulyjeSVEIKINAM!

ONTARIO

laikys.

ŠOKIŲ VAKARĄ,
įvykstantį gruodžio 1d., šeštadienį,

Paklauskite apie jį žmonių, kurie jį pažįsta
Balsuokite už perrinkimų Rengėjai.

CLIFTON WINDSOR, Ont
ALDERMAN

Jis jums tarnavo jau 7 metus Miesto Taryboje,

Jis savo uždavinius atlieka
40 metų dirba plamberio ir metalo specialisto darbą toje pačioje vietoje

Telefonas LEnox 1-5719,313 BROCK AVENUE

Siųskite siuntinius į LIETUVA
MIELI WINDSORO PILIEČIAI

314 Barton St East, Hamilton, Ont

Štai keletas pavyzdžių, kaip įvykdyta

Moderniškiausia lietuviška
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA

Hydro mokesčiai HAMILTONE

Namai

Savinfnikai

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės į mūsų atEtovus:

paskutinis 
šiais metais, ruošiamas apylin
kės valdybos gruodžio 1 d. vo
kiečių “Teutonia” salėje, Edin
burgh gatvėje. Koresp.

/Tariomo: "MAKGV1NES/

gražiojoj ODD FELLOWS TEMPLE salėj 
555 Dundas St. (kampas William)

Bizniai - Ūkiai • • Žemė

didesnės- paramos. - Tillsonburgo 
lietuviai ūkininkai norėdami pa 
remti Vengrijos laisvės kovą, 
gruodžio 1 d. Tillsonburge “Co
lumbus” salėje ruošia šokius. 
Pradžia 7 vai. vak., kurių visą 
pelną skiria paremti kenčian
čiai Vengrijai. Tegul nelieka nei 
vieno lietuvio, pei seno, nei jau
no, kuris į šį parengimą neatsi
lankytų.

Sudėkim mes savo auką tiems, 
kurie pasiaukojo už savo ir ki
tų pavergtų tautų laisvę.

miesto pagerinimui. Ir dabar, galiu tvirtinti, 
kad per paskutinius du metus aš iš visų jėgų 
bandžiau savo sumanymus įvykdyti. Pavyz
džiui, jau dabar yra įsteigta ir vykdoma ka
pitalinių darbų programą, taip pat turėsite pro
gos tvirtinti tarybos vadovybę-tai didelis žings
nis demokratijos miesto valdybos ribose link. 
Aš prisipažįstu — ne visos mano pastangos pil
nai pasisekė. Bet per paskutinius du metus yra

salėje buvo suorganizuota.. ka
vutė: . ' H. D.

Veiks turtinga loterija ir bufetas su visų rūšių gėrimais! 
Pelnas — Sibiran išvežtiems lietuviams šelpti 
Plačiau — praeitam “TŽ” numery. Lauksime.

1. Pramonė jau pasitiki Windsor© 
miestu ir nebeketina jo apleisti.

Sekančių dviejų* metų laikotarpyje, jei 
Windsoro mieste liks pažangi vyriausy
bė, mieste įsikurs naujų įmonių. Tai 
bus svarbu, kad visiems užtektų darbo.2. Jau pradedama programa įvesti 

miestui naują kanalizaciją.’3. Po 30-ties metų bandymo pagaliau 
buvo pastatyta nauja C.N.R. stotis.

Draugiška akcija padarė daugiau per du 
metus, negu anksčiau per 30-tį metų. 
Savo upių pertaisymo planus parodžiau 
C.N.R. vadovybei

gandas yra tikras melas. Iki šiol neat
leista nei vieno tarnautojo. Tai nebus 
padaryta ir ateityje.7, Pilnas mūsų miesto policijos me- 

chanizavimas davė geriausią po
licijos apsaugą visoje Kanadoje Kai
nuotų virš $133.000, jei tokią, apsaugą 
reiktų suteikti be mechanizacijos8, Net ir prie tokio taupymo miesto 

tarnautojų algos yra augščiausios
Kanadoje.9, Ir dar daugiau 

sumažinami, įvedama nauja gais
rų apsaugos sistema, tarnautojų suma
nymų sistema, mokyklų parengimų 
programa, kurią aš pažadu pristatyti. 
Kai taryba nesutiko, aš pats sumokė
jau dalį išlaidų — taip pat prisidėjo ke
letas privačių asmenų.10, Bet virš visa to, buvo tikras mo

kesčių sumažinimas nuo 1941 me
tų. Joks apgavimas nėra padidinant 
bendruosius asesmentus. Tai bus daro
ma nieko nepakeliant, tik sumažinant 
vad. % tūkstantosios ratų — vienu žo
džiu — mokesčių sumažinimas įvykdy
tas Tikrai Nežiūrint to, valdininkams 
algos pakeltos.11, Tai buvo tikras skolos nuo 1951 m. 

sumažinimas; 1956 m. skola suma
žinta $829.899,35. Be to, viso $242.000 
pavesta Civic Centre apmokėti skolą už 
žemę.

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

mirties sukakties minėjimas 
įvyks gruodžio 2 d., šia tvarka: 
iš ryto 9 vai. pamaldos už a.a. 
prof. St. Šalkauskį. Hamiltono 
tat-kų kuopos valdyba kviečia 
visus ateitininkus dalyvauti pa
maldose ir priimti šv, Komuni
ją. 5 vai. p.p. parapijos salėje 
įvyks akademija, kurios metu 
kalbės mums gerai žinoma kal
bėtoja Izabelė Matusevičiūtė 
apie prof. St Šalkauskio gyve
nimą, jo mokslinius darbus, ir

Devynius metus iš eilės kandidatavau ir buvau 
išrinktas Windsoro mieste. Apie tai esu pasa
kęs Windsoro piliečiams savo kalboje. Anks
čiau esu prašęs, kad išrinktumėte mane alder- 
manu Ward I, prieš du metus kandidatavau 
burmistro vieton. Dabar vėl prašau perrinkti 
mane Windsoro miesto burmistru.
Kai pirmą kartą mane išrinko burmistru, aš 
neturėjau kitokio patyrimo, išskyrus kiek bu
vau susipažinęs su šiuo darbu, būdamas alder- 
manu. Tačiau tš turėjau sumanymų Windsoro

TELEFONAS JA. 9-9870 
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 7 vai vak. 

kasdien, išskyrus sekmadienius.

nors išskyriau, ar aš kur nors bandžiau 
panaudoti prieš ką nors savo užimamą 
vietą.

Aš prašau jūsų analizuoti pilną 
Windsoro miesto vaizdą. Kiek dalykų 
pagerinta per paskutinius du metus — 
tegul jūsų sąžinė tai apsprendžia — 
balsuokite ne tik už savo, bet ir savo 
vaikų ateitį. * .

Būdamas pats ukrainiečių kilmės, aš 
žinau, kaip jūs visi norite prisidėti prie 
Šio didelio krašto ateities, taip pat no
rite pasinaudoti pilnai galimybėmis 
Windsoro mieste ir 
Aš taip pat siekiu to .
galite, padėti man ir sau pačiam, bal
suodami už mane gruodžio mėnesio 
rinkimuose. j

* Su nuoširdžia pagarba 
Jūsų.

Michael J. PATRICK

Alderman 
FRANK CLIFTON

galo sumanymams—ti
kiu, kad dviejų metų laikotarpyje gali
ma įvykdyti daugiau sumanymų ir pa
gerinimų už- kiekvieną jūsų mokesčių 
dolerį. Kaip žinote, aš nesu politikas - 
profesionalas, tik prieš 9 metus, kai 
pradėjau savo darbą, būdamas jaunu 
aldermanu, aš stengiaus dirbti kiekvie
nam, nežiūrint rasės, tikybos, spalvos,

VykdL Tarybą pasiekė žinios, 
kad kai kurios svetimos įstaigos 
kreipiasi i atskirus mūsų tautie
čius. siūlydamos sudaryti “Lais
vosios Lietuvos Radijo Balsą”, 
kuris turėtų lietuvių vardu kal
bėti i kraštą. Vykd. Taryba lai
ko savo pareiga įspėti mūsų 
tautiečius, kad tai daroma be 
lietuviškųjų veiksnių žinios ir 
pritarimo. (E)

Vok. Kr. Valdyba, kaip paaiš
kėjo iŠ jos iždininko pranešimo 
Kr. Tarybos suvažiavime, nuo 
1955 m. liepos 1 d. iki 1956 m. 
birželio 30 d. pajamų ir išlaidų 
turėjo po DM 334.971.51. Di
džiausia pozicija apyvartoje yra 
Vasario 16 gimnazijos išlaiky
mas. Ji aukų ir kitokių pajamų 
turėjo DM 225.604.24, o išleido 
DM220.630.04, o DM4.974.20 pa
naudota senom skolom padeng
ti. Vargo mokykloms, kurių bu
vo 19, išleista DM28.349.73.

v-ba visus svečius atsiprašo.
Kat. Mnt D-ios loterita buvo 

tikrai graži ir turtinga dėka ge
rųjų hamiltoniečių, suaukoju
sių jai fantus. Atskirai reikia 
padėkoti pp. Bugailiškiams iš 
Cdpetown, Ont., paaukojusiems 
loterijai keptą vištą ir .pintinę 
kiaušinių (50 vien.).

Visiems atsilankiusiems NF 
v-ba nuoširdžiai dėkoja.

Barbora Panavienė savo Lie
tuvoje likusiems sūnui ir duk
rai Šiemet pasiuntė per 30 
siuntinių, kurių tik persiunti
mui išleido $1.200. Nežiūrint to, 
ji NF atstovui pareiškė: “Jei ne 
persikelčiau pas dukterį Vandą 
į Čikagą, tuojau pat įneščiau į 
NF šimtinę dolerių!”.-'

Ačiū gerajai p. Panavienei už 
moralinę paramą, kurios NF 
v-bai taip labai reikia.

Kas yra 100 dolerių? Atskirai 
paėmus tai yra vandens lašas, 
kuris nei troškulio nenumalšins, 
nei nupraus, o juo labiau jokios 
jėgos neišvystys. Metų eilėje jis 
mūsų gyvenimo nepakreips. Gi 
sudėję po vieną kitą šimtinę į 
vieną vietą, mes netik jų ne
prarasime, bet pastatysime gra
žius lietuviškus tumus. Panau
doję šias šimtines bendram dar 
bui po kurio laiko jas vėl atsi- 
imsime, bet rezultate jos paliks 
ilgam amžiui lietuvišką Hamil
tone antspaudą. Kaip kad dau
gelis vandens lašų, praėję pro 
malūno turbiną, kviečio grūdą 
paverčia į skanų pyragą ir vė
liau išsiskaido kuris sau. Ar 
nebūtų panašiai su mūsų pa
skirom šimtinėm?

Sveikiname naujuosius NF 
narius ir gražiausiais žodžiais 
dėkojame už išskyrimą po $100 
LN pastatymui: Burdinavičie- 
nę Viktoriją, Emiliją ir Vincą 
Mikalonius, Galinį Eduardą ir 
vieną tautietį, nenorintį skelb
ti savo pavardės. Tamstų ir kitų 
lietuvių nuolatinis įsijungimas 
į NF narių eiles teikia vilčių, 
kad ir šį didžiausį tautinį egza-

Miesto burmistras M. J. Pat
rick, visuomet reiškiąs simpati
jų lietuviams, kuris IV Kanados 
Liet. Dienos proga rugsėjo 2 d. 
paskelbė “Lithuanian Day”, 
kandidatuoja antram terminui. 
Už Liet. Dienos paskelbimą 
Šventei ruošti komitetas jau yra 
išreiškęs padėką. Rinkimų pro
ga visi lietuviai turėtų savo pa
dėką pareikšti balsuodami už jį, 
tuomi užtikrinant ir tolimesnes 
burmistro simpatijas ir reikale

nizmo padėjo vėl, kai Windsoro 
miesto Utilities Commission pradėjo 
$200.000 gatvių apšvietimo programą. 
Tai nebuvo pasižadėta įvykdyti Į re
zultatus pažvelkite Tecumseh Road ir 
Ouelette Avenue, vėliau tai bus pada
ryta kitose gatvėse.
5. Dirbant sunkiau ir tęsiant darbą 

faktiškai sutaupyta $70.000, kas 
senosios administracijos nesugebėta g. Naujoji šiukšlių surinkimo prog

rama, kai pilnai veiks, suteiks 
jums daug geresnę tarnybą ir sutaupys 
kasmet apie $250.000 — tai lygu miesto

TikLSONBURG, Ont
Vengrijos kova už laisvę yra • 

kova už visos žmonijos, taip pat į 
ir už mūsų tautos laisvę. Till-, 
sonburgo ir Delhi lietuviai ūki
ninkai jau yra sudėję tam apie 
$200 aukų. Tačiau mes žinome, 
kad kenčiančios tautos kančios

pagalbą lietuviams ir lietuvių 
tautai. Balsavimai vyks gruo
džio 3 d.

M. J. Patrick būdamas bur
mistru yra padaręs nemažai re
formų ir miesto tvarkyme — 
sumažinti nuosavybių mokes
čiai, sumažintos miesto skolos, 
pradėta nauja tobulesnė miesto 
kanalizacijos sistema, įvedamas 
naujas gatvių apšvietimas, pa
gerinta miesto sanitarijos prie
žiūra, sustabdyta mieste esan
čios pramonės kėlimasis į kitas 
vietoves,’ statoma nauja miesto 
rotušė ir ruošiama statyti nau
ja moderni CNR geležinkelio 
stotis.

Hon. Paul Martin, Kanados 
Aprūpinimo ir Sveikatos minis- 
teriul išvykstant į Colombo 
plano posėdžius N. Zelandijoje 
bei kelionei oplink pasaulį, lap- 

įkričio 9 d. Lakeview Golf and 
Country Club buvo suruošta iš
kilmingos išleistuvės. Jose lie- 

. tuvius atstovavo apylinkės v-ba.

AND COMPANY LIMITED 
MIM1CO

Gimnazijos rūmams išpirkti 
gauta DM 33.373.62. Seneliams 
ir. ligoninis auku gauta DM6.- 
336.99.

Gimnazijos namų išpirkimas 
baigtas. Yra dar DM 30.000 pa
skolos ,kuri yra be procentų ir 
100 metų, tad kas met grąžina
ma tik DM300. Rūmams nu
pirkti ir įrengti išleista DM 
350.104.04, o auku gauta DM 
317.346.08.

Gimnazija dar turi skolos DM 
24.811.68.

Šiems metams sąmatoje nu
matyta DM 393.285. Iš tos sumos 
gimnazijai tenka DM 290.195, 
Vargo mokykloms bei kultūri
nei veiklai DM 65.800.

Klaipėdos krašto vokiečių su
važiavimas, spalio 21 d. Ham
burge savo atstovus atsiuntė 
taip pat ir vokiečiai iš Rytinės 
zonos. Ta proga buvo iškilmin
gai atidengtas vad. “Klaipėdos 
akmuo”, kuris Klaipėdos krašto 
vokiečiams turįs priminti jų 
gimtąją žemę. Iškilmingą posė-

Seštaaienmeje mokykloje mo 
kinių skaičius didėja. Pamokos 
vyyksta ukrainiečių katalikų pr. 
mokyklos patalpose 1493 Lang
lois Ave. Mokyklai vadovauja 
P. Petrauskaitė.

Linksmavakaris

ir pusė Kat. Mot. D-jos ruoštos 
loterijos pelno.

Koncerto metu girdėjome L. 
Šturmaitytę, išpildžiusią solo 
keletą lietuviškų liaudies dainų 
ir dvi operų arijas. Mūsų jauno
ji baleto šokėja Salomėja Luko- 
ševičiūtė gražiai perdavė Ta
rantelą ir pijanistas Emil De- 
busman paskambino pijaninu.

Laima Šturmaitytė pas mus 
turėjo, kaip hamiltonietė, pas
kutinį pasirodymą. Tikimės, kad 
ji mūsų neužmirš ir būdama p. 
Bildušiene ir nors retkarčiais 
aplankys su skaidria daina iš 
Čikagos.

Po koncerto NF pirm. St. Bak 
šys palinkėjo Laimai laimingos 
ateities, o V. Subatnikaitė NF 
vardu įteikė raudonų rožių 
puokštę. Gėlių įteikta Fondo 
vardu ir Lukoševičiūtei ir E. 
Debusman.

Lilija Šukytė, dėl užkimimo 
koncerte nedalyvavo, už ką NF

įdomi meninė dalis. Hamiltono 
at-kai kviečia visus hamiltonie- 
čius kuo skaitlingiausiai daly
vauti šiame minėjime.
• Hamiltono at-kų kp. v-ba.

Liet saleziečių gimnazijos di
rektorius kun. dr. Juozas Ze- 
liauskas, pakvituodamas birže-

KOKYBĖS ŽENKLAS
ŽINOMAS VIRŠ 50 METŲ

Visi trys turėjo sunkias plaučiu 
operacijas. Visų sveikata gerė
ja, bet sanatorijoje turės dar il
gesnį laiką pasilikti. Jų adresas: 
/24/ Lubeck, Ost-Krankenhaus. 
BRAZILIJA

S. Paulyje, V. Zelinos gimna
zijos salėje lapkričio 4 d. įvyko 
literatūros vakaras I-jai lietuvių 
architektūros parodai rengiamai 
inž. M. Ivanausko atžymėti ir 
paremti. Vakarą globojo kun. P. 
Ragažinskas. Kalbėjo kun. P. 
Ragažinskas iškeldamas rašyto
jų nuopelnus ir inž. M. Ivanaus
kas savo pratarmėje apibūdinęs 
rengiamos parodos tikslą ir 
reikšmę, kviesdamas visus .į tal
ką. Programos išpildyme daly
vavo rašytojai: poetas Petras 
Babickas, Venancijus Ališas, 
Rachelle Portella - Audėnieną 
rašytoja Karolė Pažėraitė, Hali
na Didžiulytė - Mošinskienė, 
Magdalena Vinkšnaitienė. Mu
zikinę dalį atliko piano solo kon 
servatorijos mokinė Irena Ada- 
mavičiūtė, dainininkas K. Amb- 
rozevičius, kanklininkė-M. Kin- 
durienė, V. Zelinos mergaičių 
kvartetas vedamas A. Nodolsky- 
tės, Moinho Velho tautinių šo
kių ansamblis ved. M. Vinkšnai- 
tienės ir mažieji deklamatoriai 
Sandra Kindurytė ir Leonardas 
Karašauskas. Negalėjusių daly
vauti poetų kūrybą skaitė: A 
Antanaitytė, J. Antanaitis ir J. 
Kaseliūnas. Vakaras susilaukė

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

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . .
* Puokštės nuotakoms bei Įvairioms kitoms progoms — 

europietiškame ir kanadiškame stiliuje.
* įvairiausią rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro irkitokių išdirbinių dovanoms.

Kalbame tafp pat vokiškai ir rusiškai.

SAKAS PARCEL SERVICE, 
sent by UKRAINSKA KNYHA

toniečiams, kartu kreipiuosi į 
Jus, Mielieji ir Gerieji Lietu
viai, junkitės į rėmėjų eiles 
skambindami . S. Bakšiui, telef. 
JA. 9-4662. Besiartinančių šv. 
Kalėdų proga nusistatykime 
nors vienam geram darbui

Vasario 16 gimn. išlaikyme 
hamiltoniečiąi atiduoda tikrai 
vertą pasididžiavimo dalį.

Šį kartą malonu pristatyti ne
seniai atvykusią iš Kirkland 
Lake Rimkevičių šeimą, kuri 
jau pačioje pradžioje išryškėjo, 
kaip tvirta tautinė uola išeivi
joje. Būdami pas mus naujaku
riai, jie nedejuoja, bet visada 
suranda laisvesnį dolerį mūsų 
tautiniams reikalams. Regina 
Rimkevičienė nuo gruodžio 1 d. 
įstojo į rėmėjų eiles pasižadė
dama aukoti po $1 mėnesiui. 
Ji įskaityta į S. Pilipavičiaus 

.... iiir ___ būrelį. Gegužės pabaigoje Rim-
SieFiTSaur9 <C$i47,'prašo’tvirtai nusistatę įsijung 
perduoti visiems aukotojams jo V ųNF nanus. Ponai Rimkevi- 
ir visų auklėtinių vardu nuošir- augina gražią juodplaukę 
džiausią padėką. Kitame laiške ®i^tę. .v.
kun. dr. J. Zeliauskas siunčia ■ koncertas ųvykęs lapkričio 
gilią padėką būrelių vadovams 17. ^susdauke 175 svecių ir^da- 
— T. Povilauskienei, V. La- 
niauskui, J. Jokubynui ir Z. Or- 
vidui ir rašo:

“Iš šįmet baigusių mūsų mo
kyklą, 2 geri ir pilni entuziazmo 
berniukai įstojo į kunigų semi
nariją, trys, baigę pas mus 
mokslą ir pasisėmę katalikiško 
auklėjimo, išvyko ar grįžo į 
Ameriką ir ten, kaip girdėti, lai 
kosi kun. Bosco namuose išmok
tos praktikos. Keli kiti norėda
mi tęsti toliau savo studijas, iš
vyko į Vasario 16 gimnaziją, kur 
irgi, kaip girdima, nedaro mums 
negarbės. Galvojam, kad mūsų 
darbas ir pasiaukojimas, o taip
gi taip duosni Tamstų pagalba 
nebuvo veltui. Priešingai, visi 
kartu davėm gražiai ruošiamų 
ar net paruoštų žmonių atgims
tančiai tėvynei.

Noriu paprašyti ypač vieno: 
kad šįmet mūsų neapleistumėte. 
Mat, : pernai mes turėjome po 
Ameriką besibastantį mūsų kun. 
P. Urbaitį, kurs bėdoje vis 
įstengdavo mums ateiti į pagal
bą. Gi šįmet esame be jokio au
kų rinkėjo, tad Tamstų pagal
ba ypač brangi ir reikalinga.

Melšime Viešpatį, kad duotų 
Tamstoms jėgos ir ištvermės 
taip gražiame darbe”.

Perduodamas šią gražią kun. 
dr. J. Zeliausko padėką hamil-

S. Paulo lietuvių kulūtriniamė 
gyvenime.

S. Paulo Municipalinėje bib
liotekoje nuo lapkričio 5 d. de
monstruojami tipingiausieji bū
simos lietuviu istorinės parodos 
pavyzdžiai. Triptikas apima: lie 
tuviškąją ornamentiką, Lietu
vos kryaųs ir- Lietuvos archt. 
tektūrą. T '- -

Kun. Kazimieras Bekilta lap
kričio 11 d. V. Zelinos lietuvių 
parapijos bažnyčioje atlaikė 
Primicijų šv. Mišias. Pamokslą 
sakė kun. J. Šeškevičius. Nau
jasis kunigas dar būdamas klie
riku pora metų dirbo Amazonės 
misijose ir netrukus grįš ten 
tęsti savo darbą.

Naujam kunigui pagerbti se-

liukus. Fed. parlamento atsto
vas ir Rytprūsių vokiečių, vado? 
vas Dr. A. Gille pasakė kalbą, 
kuria labai griežtai pasmerkė 
norinčius nurašyti Vokietijos 
rytines- žemes. Drauge priminė 
ir ^lietuvių pokario metais su-
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Meaungeno het. c noras "Dama”.

Nepriklausomybe^ atkuriant
Švenčiam kariuomenės šven-l (KAIP IR ATSIMINIMAI) 

tę — lapkričio 23 d. Kai kas taip Į --------
ir galvoja, kad štai vyriausybė tuva. Tik ją suorganizuoti ir su-

• i vi . , ____t • ,. • į Fft— • <,4kurti nebuvo aišku kaip. Tai at
rodė beveik neįmanomas daly
kas. Taip sunkūs buvo laikai, 
taip neįveikiamos kliūtys, o 
priešų taip daug. Taigi ir lūku
riavo, savo kasdieniniais dar
bais užsiėmę. Kaimas, lietuviš
kas kaimas, laukė nurodymų iš. 
viršaus, laukė direktyvų. O jų 
nebuvo.

Centre — Vilniuje — aiškios 
linijos ir nebuvo. Tėn buvo 
svaičiojama apie Lietuvos am
žiną neutralumą, kuris apsieis 
be kariuomenės, be jėgos. Pa
skelbsi toki neutraiuma, priešas 

, J . . j ateis prie tavo sienos, pasiskai-
valstybės sienas, įvestų krašte Į tys, kad šitas, kraštas neutralus

(tikriau krašto apsaugos minis- 
teris I-sios L. vyriausybės) iš
leido kariuomenei įsakymą ir 
žodis stojosi kūnu. Taip papras
tai nebuvo. įsakymas buvo, bet 
nebuvo kariuomenės. Ir krašte 
tą įsakymą nedaug kas težinojo. 
O jei ir būtų visi žinoję, tai re
zultatai būtu buvę tokie pat.

1918 m. lapkričio ir gruodžio 
mėnesiai Lietuvoj buvo chaoso 
mėnesiai. Vyriausybė buvo, bet 
ji buvo bejėgė. Ji faktiškai ka
riuomenės ir neorganizavo. 
Bent tokios, kuri iškovotų ne
priklausomybę, išvytų svetimą 
elementą iš krašto, užtikrintų

B kultūros ir knygę pasaulio

Paskutiniu laiku emigracijai 
iš Vokietijos pagyvėjus ir dau- 
gėĮiui pajėgesnių lietuvių išemi- 
grayus, silpsta ir lietuvių kultū- 
rihts gyvenimas. Šiuo laiku iš
emigruoja ir dalis lietuviškų 
darbo kuopų vyrų, o jų tarpe 
dalis choristų su pačiu chorve
džiu F. Strolia. Atrodo, kad var
giai bus įmanoma ateityje išlai
kyti darbo kuopų vyrų chorą ar 
bent kvartetą, kaip kad būdavo 
iki šiol.

‘Šuo laiku vienintelis Vokie
tijoje išsilaikęs choras "Darna” 
neseniai minėjo trijų metų savo 
gyvavimo sukaktį. Vadovauja
mas muziko Motiejaus Budriū
no per tą laiką choras “Darna” 
jau spėjo- išvaryti gilią vagą 
kultūriniame mūsų tremties gy
venime. Apie 30 kartų dalyvavo 
įvairiuose lietuvių ir tarptauti
niuose kultūriniuose parengi
muose, be to, sekmadieniais ir 
šventadieniais giedojo lietuvių 
pamaldose. Be paties Memmin
geno, kur randasi pats choras, 
ir jo artimesnių vietovių, “Dar
na” yra giedojusi ir dainavusi 
Bonnoje, Huettenfelde, Kaisers- 
ląuterne, Muenchene, Ulme ir 
du kartu Šveicarijoje. Apie šį 
chorą buvo labai gerų atsiliepi
mų lietuvių, vokiečių, šveicarų 
ir vengrų spaudoje.

3rjų metų sukakčiai paminėti 
lapkričio 4 d. buvo surengtas 
specialus koncertas Memminge- 
ne, kuriame be daugelio lietu
vių dalyvavo nemaža ir latvių 
bei estų. Be daugelio sveikini
mu žodžiu ir raštu iš lietuvių 
įstaigų iy .veikėjų (VUKo Vykd. 
Tarybos, Sielovados, BALFo ir

yių komitetas ir generolas yėšįėčių žr ukrainiečių, kurie 
taip pat išmoksta gražiai lietu
viškai dainuoti bei giedoti ir 
puikiai su lietuviais sugyvena. 
Be lietuviškų dainų, choras sa
vo repertuare turi ir vokiškų 
bei latviškų. f

Linkime, kad “Darna” išsilai
kytų tol, kol Lietuva atgaus 
laisvę! (ELI)

gražus kultūrinis ' darbas, ug
dant lietuvių labiausiai mėgia
mą meną — dainą. Prisiminus, 
kad su Jumis jau dirba kaiku- 
rię latviai ir estai, man Jūsų 
darbas atrodo dar prasminges
nis; nes-tuo jūs tiesiate kaimy
nams gero sugyvenimo tiltą. Jis 
reikalingas- dabar, bet bus dar 
reikalingesnis, kai Lietuva vėl 
vieną dieną bus laisva”.. . O Va- 
šario 1640Š Gimnazijos moky
tojų grupė savo sveikinime ypa
tingai užaikeritavo nenuilstamo
jo dirigento nuopelnus: “Žino
dami, kokiomis nepalankiomis 
sąlygomis Jūs ir Jūsų choristai 
dirbate, esame nustebinti' pa
siektais laimėjimais” — rašo jie.

Ištikrujij^ “Darnos” pasiseki
mas ir meninis lygis yra pasiek
tas muziko M. Budriūno nepa
prastų gabumų, darbštumo ir 
pasišventimo dėka. Nemažiau 
būtina pabrėžti, kad savo didele 
parama choro gyvavimui tinka
mas sąlygas sudaro vietos lie
tuvių klebonas Memmingeno 
P L B apylinkės pirmininkas 
kun. A. Bunga. Tačiau ir visi 
“Darnos” choristai rodo nuošir
džią meilę lietuviškai dainai ir 
drauge didelį pasišventimą bei 
idealizmą, dalyvaujant chore be 
jokio atlyginimo.

“Darna”, globojama kun. A. 
Bungos, savo veiklą ateityje nu
mato dar labiau išplėsti, aplan
kydama lietuvių kolonijas Vo
kietijoje ir surengdama koncer
tų kitataučiams. Nors d’”’ da
lyviu choras netenka ėl emi
gracijos, įstojimų^ :rbo kuo
pas ir į lie‘u v’ių gimnaziją, bet 
nuolat 1 mas naujais dai- 

Trūkstant lietuvių, į

tvarką ir ramybę. Krašte buvo 
vokiečių kariuomenė.- Karas ry
tuose vokiečių buvo baigtas 
Brastos taika. Karas vakaruose 
irgi buvo baigtas lapkričio 11 d. 
kapituliacija. Bet vokiečių ka
riuomenė, Lietuvoj tebebuvo. 
Tebebuvo ir vokiečių okupacinė 
valdžia.

Lietuvos laikinoji vyriausybė 
neturėjo nieko: nei pinigų, nei 
įstaigų, nei žmonių, nei kariuo
menės, nei policijos. Buvo para
ginta suorganizuoti savivaldy
bes. Jos įsikūrė. Bet toliau ir 
vėl sustojo, o anarchija krašte 
didėjo. Vokiečių valdžia jau ne
valdė. Komunistai pradėjo kur
ti darbininkų tarybas (sovie
tus). Jų tada tokia buvo takti
ka. Rusijoj irgi prasidėjo nuo 
to. Lenkuojantieji irgi organi
zavosi. Daugelis iš jų vyko iš 
Lietuvos į Lenkiją, į besikurian
čią, jos kariuomenę. Ypač visa 
tai buvo ryšku Vilniuje.

Baigiantis 1918 metams prie 
Lietuvos pradėjo artintis bolše
vikų suorganizuotos, lietuvių - 
gudų raudonosios divizijos. Su 
jomis žygiavo ir Kapsuko - Mic- f tis. 
kevičiaus Lietuvos, busimoji vy
riausybė.

Krašte tvarkos nebuvo jokios. 
Kas iš to viso bus, niekas nega
lėjo spėti. Taip viskas buvo su
simaišę.

Lietuvos vyriausybė, vado
vaujama Voldemaro, aktyvumo 
nerodė. Atrodė, kad ir jai nebu
vo aišku, ko imtis ir ko griebtis. 
Kariuomenės faktiškai neorga
nizavo. Nežinojo nuo kurio galo 
pradėti. Mobilizacijų niekas ne
klausys, nes ir aparato nėra. 
Ginklų nėra, kareivinių nėra^ 
žmonių nėra, nėra ir pinigų.

sutarė, kad ponų žemes reikia 
atimti. Bet kas toliau? ‘

Štai čia ir ateina su aiškiu 
sprendimu krikščioniu demok
ratų partija. Ji 1919 m. sausio 1 
d., taigi kada II-sis min. kabine
tas kraustėsi i Kauną — jos 
Centro komitetas — skelbai, kad 
kr. dem. partija nutaria Lietu
vos žemes dalinti žmonėms nuo
savybėn, ir pirmoje eilėje duoti 
savanoriams.

Programa labai aiški, supran
tama, konkreti ir priimtina. Yra 
už ko nusitverti.

• “Pralenkė bolševikus”, — kal
bėjo ne krikščionys demokratai. 
Naujaūsį nutarimą vertino kai
po- gerą agitacijos priemonę, bet 
negalvojo, kad kas panašaus ga
lėto būti. Taip radikaliai tas vis
kas atrodė, taip fantastiškai, ne
įvykdomai.

Bet taip galvojo tik atitrauk
to proto žmonės. Bežemiai, ma
žažemiai, dvarų kumečiai ir 
darbininkai priėmė tą visai rim
tai ir prie širdies. Jiems tai ne
buvo neįvykdomas reikalas. Jų 
svajonės turėti savo žemės kam
pelį jau projektavosi. Be abejo
nės, tai traukė. (Bus daugiau)

Lietuvių Eenciklopedijos IX 
t. jau išsiuntinėtas prenumera
toriams. Tomas apima žodžius 
nuo Instrumentalizmas iki Juhg 
tavainikiai. Šiame .tome nema
žai ir lietuviškųjų dalykų.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Užsienio Reikalų Skyriaus lei
džiamo UTUANŪS žurnalo re
dakcija ir administracija persi
kėlė i Brboklyną. Naujas leidi
nio adresas yra: LITUANUS, 
916 Willoughby Avenue, Brook-

Žinomas literature' i - meno 
kritikas dr. J. Gfin us šics su
kakties pro"? <-..Vx. sveikinime 
rašo: n r‘ o o, kad šalia
Vasarie 1? si\> Gimnazijos jūsų 
choras'y.a antrasis savo svarba 
l.e.uvišzasis sambūris, kur 
b.-noromis jėgomis dirbamas

Nuo politinio darbo priklauso mūsų krašto laisvės kova, nuo 
kultūrinio — mūsų tautinis sąmoningumas, o nuo šalpos — 
vargstančiųjų tautiečių sveikata ir gyvybė. >

PIGIAM NAMĮI APŠILDYMUI
įrenkite

NATŪRALAUS (ugnies) GAZO

giau ir nebuvo. O kalbų buvo 
įvairių. Buvo ir piktų kalbų. 
Taryba buvo smarkiai, puolama 
dėl jos ankstyvesnių žygių: 
Uracho kvietimas karaliauti, dėl 
koncesijų pažadėtų vokiečiams. 
Šita niekinimo darbų ypač varė 
komunistai ir komunistuojan
tieji. O tokių tada netrūko. To
kia buvo mada. Bendrai komu
nistai gal buvo ryžtingiausi ši
toje visoje akcijoje, nes žinojo, 
ko nori, ko siekia. O kraštas bu
vo pasyvus. Tik ką pergyventa 
ir dar faktiškai nebaigta vokie
čių okupacija žmones išmokė 
laikyti liežuvį prikandus. Savo 
nuomonę reikšti nesiskubino. 
Pagaliau ji ir nebuvo aiški. La
bai gražiai atrodė ir laisva Lie-

ir pasuks atgal. Naivu, bet kito 
aiškaus kelio nerado.

Ir Vilniuje ėjo bruzdėjimai 
lietuvių tarpe. Dar daugiau su
sirūpinimo kilo, kada vyriausy
bės galvos — ir Smetona ir Vol
demaras — pačiu kritiškiausiu 
momentu pasitraukė iš Lietu
vos. Vienį aiškino, Jcad jie pa
bėgę, nes nematę jau išeities, o 
patys aiškinosi, kad išvažiavo 
valstybiniais reikalais. Bet kri
tišku momentu jų nebuvo. Jau
dinosi ypač susirinkusi karinin- 
kija. Matydami visą pairimą, 
bandė siūlyti net diktatūras (su 
Šilingu diktatoriumi), bet galu
tinai buvo sustota suorganizuo
jant naują vyriausybę. Ją suda
rė M. Sleževičius. J ją įėjo jau ir 
krikščionys, demokratai. (Pir
mame kabinete dėl konflikto su 
kunigais jų nebuvo).

Pirmas naujos vyriausybės 
žingsnis buvo bėgti iš Vilniaus, 
nes oficialiai jį valdė lenkai, o 
bolševikai irgi artėjo. Vieton 
bėgus į Gardiną, kaip buvo pro
jektuota anksčiau, buvo pasuk
ta į Kauną, į lietuviškąsias sri-

i
Ši vyriausybė, II-sis ministe- 

rių kabinetas,, turėjo jau ir pro- 
graihą krašto kariuomenę orga
nizuoti. Kadangi mobilizaciją 
vykdyti buvo negalima, reikėjo 
pradėti nuo to, kas duodasi :— 
pašaukti savanorius. Pradėta 
organizuoti ir nauji pulkai. ... .... _ _ _

Kad šita savanorių akcija bū- Žib.” savo lietuviškais spindu- 
tų pradėta nors pora mėnesių liais švietė ir šildė lietuvišką- 
anksčiau, būtų gal nereikėję ir..............”
iš Vilniaus bėgti, nes ir bolševi
kai būtų buvę sutikti toliau į 
rytus, o ir lenkų partizanai gim
nazistai nebūtų paėmę Vilniaus.

Antra, krašte,, kaip jau saky
ta, buvo varomą ^smarki komu
nistų propaganda,-^— demagogi
nė ir pilna įvairių pažadų. Šau
kiama buvo apie socialinį netei
singumą, darbininko eksploata
ciją ir pan. Bolševikai visad yra 
stiprūs griovimo darbe. Kaimas 
ir miestas klausėsi. Jeigu buvo 
daug agitacijos iš parvažiavusių 
iš Rusijos, tai buvo jau ir prie
šingų kalbų — buvo remiamasi 
bolševikų trumpa anarchiška 
praktika.

O socialinės pozityvios pro
gramos kaip ir nebuvo. Viskas 
čia sukosi apie žemės klausimą. 
Kad reikia žmonėms laisvių, 
niekas neginčijo, kad reikia tu
rėti savo valstybę, irgi buvo su
tariama. Bet kaip reikia tvarky
ti žemę — nebuvo aišku. Visi

Visais Lituanus reikalais pra- 
šbme kreiptis čia paduoto adre
su Ta pačia proga norime pri
minti, kad žurnalo finansinė pa
dėtis labai sunki ir už bet kokią 
auką žurnalo- leidėjai būtų šir
dingai dėkingi.

Kalėdinėmis atvirutėmis ir 
šiemet rūpinasi Spaud. bendro
vė “Žiburiai”. Neseniai “Žibu
riai“ išspausdino ir jau pradė
jo platinti net devintąją kalė
dinę atvirutę pieštą lietuvio 
menininko. Šį kartą tai yra dai
lininko Al. Dociaus kūrinys, 
vaizduojąs šeimą puošiančią ka
lėdinę eglutę už lango tyliai 
krentant snaigėms. Atvirutė 
linksmos nuotaikos, net šešių

[AMSVKALEW...
sveikinimams šiame kontinente ar pasiųsti Lietu
von galima gauti

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

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

Nuo pat pirmagimio numerio 
“Tėv. Žib.” visuomenei prisista
tė rimtu, objektyviu ir kultūrin 
gu lietuviškosios periodinės 
spaudos savaitraščiu. Tokiu jis 
išliko iki šiol, jau neužilgo sep
tintą metinę šventę švęsiąs. Per 
tą palyginti trumpą laiką “Tėv. ! An. n ____ A_____

sias širdis ir protus, apie juos 
susipietė gana skaitlinga ir pa
stovi skaitytojų bei bendradar
bių šeima. Tokie gražūs laimėji
mai pasiekti per didžias gerb. 
redaktorių, administratoriaus, 
pąčio leidėjo jr kitų globėjų pa
stangas ir darbą, už ką mes skai
tytojai jiems reiškiame didelę 
pagarbą ir padėką. Šiandien jau 
galima drąsiai tvirtinti “Tėv. 
Žib.” yra vienas iš geriausių lie
tuviškų savaitraščių, o jo pre
numerata pati pigiausia.

Neseniai skaitytojus pasiekė, 
džiuginanti žinia, kad “TŽ” pa
galiau iš rūsio persikėlė į nau
jas, darbui pritaikintas- patalpas. 
Taigi “TŽ” progresuoja ir darbo 
sąlygų atžvilgiu. Šitai paskati
no kelti mintį, kad “TŽ” nuo

Tesušvinta plačiau
1957 metų pradžios skaitytojus 
lankytų į savaitę jau du kartus. 
Tai būtų didžios reikšmės įvy
kis mūsų liet, kultūrinėje veik
loje. Skaitytojas liktų dar lai
mingesnis gaudamas naujesnę 
informaciją iš pasaulio bei lietu
viškojo gyvenimo, redakcijai lik 
tų daugiau vietos kultūrinėms 
problemoms kelti bei spręsti. 
Galima būtų praplėsti jaunimui, 
sportui skirtus skyrius ir 1.1. Pre 
numerate, beabej o, tektų pakel
ti į 6-7 dol. metams .Dėl to skai
tytojų skaičius ne tik nesuma
žėtų, bet padidėtų. Skaitytojai 
pagrindinę laikraščio vertę įžiū
ri jo. turinyje, ne prenumeratos 
kainoje. ' ’ V

Pagaliau mums Kanados lie
tuviams neturint savojo dien
raščio, toks du kart į savaitę iš
einantis laikraštis yra būtinas. 
Ir drįstu “Tėv. Žib.” daugumos 
skaitytojų > vardu nuoširdžiai 

- kviesti “TŽ” redaktorius ir lei
dėjus jau dabar pasvarstyti ir 
rimtai išstudijuoti ar toks žygis 
nuo 1957 metų pradžios būtų 
įmanomas realizuoti. “Tėviškės 
Žiburiai“ turėtų dar plačiau su
švisti. . Vyt Barisas.

spalvų. Reikia manyti, ji turės 
didelį pasisekimą. Gaila tik, 
kad, kaip girdėti, jos nedidelis 
kiekis tespausdintas. Užsisakyti 
jų galima Sp. B-vėje “Žiburiai”, 
941 Dundas St. W., Toronto, 
Ont. Kaina 10f su voku.

* Kanados vyskupų konferen
cija įvyko Otavoje. Joje dalyva
vo 63 vyskupai iš 79. Ji svarstė 
katalikų* veiklos reikalus įvai
riose srityse: katalikų veikimo 
ir pasauliečių apaštalavimo; so
cialinės akcijos; misijų; auklė
jimo, radijo ir filmų; ligoninių 
ir labdarybės. Konferencijos 
pirmininku išrinktas Winnipeg© 
arkiv. Philip Pocock. Ta proga 
vyskupai kreipėsi į tikinčiuosius 
kviesdami melstis už taiką, pa
peikdami žmogaus teisių nai
kintojus ir taikos ardytojus.

Režisierius Rymanavičius, pa
statęs Buenos Aires scenoje 
“Ninočką”, dabar režisuoja kitą 
veikalą, kuris eina teatre “Pata
gonia”.

V. Cibavičiaus vadovaujamas 
“Aitvarų” kvartetas Radio Vic
tor RZA įdainavo keletą lietuv. 
liaudies dainų, kurias paskyrė 
Lietuvių Centrui. Centras užsa
kė tų dainų plokšteles ir paga
mins ju didesnį kiekį. (E)
Redakcijai prisiųsta
Ateitis, 1956 m. lapkritis, Nr.9.
Turiny: S. Sužiedėlis, Jaunuo 

menės ugdymas politiniam vei
kimui; Alfa Sušinskas, Jaunie
ji kovotojai; G. Macelytė, Sap
nas; I. Banaitytė, Poetas valka
ta, K. Dainytės, Mergaitės iš 
Lietuvos; D. Prikockytės eilėr.; 
korespondencijos iš studentų ir 
moksleivių at-kų stovyklų, pla
tūs apžvalgų skyriai.

Gaudeamus, studentų ateiti
ninkų sąjungos leidinys, 1956 
m. lapkričio 15 d., Nr. 2 (277), 7 
psl.. Rotatorinis leidinys.

Lietuvių Dienos 1956 m. lap
kričio mėn., 26 psl.

Numery paminima kariuome
nė, L. Fronto ir socialdemokratų 
suvažiavimai, IV Kanados Liet.

Liet. Seserų 
menas, Vil- 
sukaktis ir

Nr. 26, 1956

Diena Windsore, 
institutas, vitražų 
niaus universiteto 
kt.

Studentų gairės, 
m. lapkritis, 4 psl.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos Chicagos apygar
dos Biuletenis, 1956 m. spalio 
mėn., Nr. 1, 20 psl. (Rotatorinis 
leidinys). ■ /■' ■? . ’ . ■

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimą 
specialistai. Visas vežamas turtas ap
draustas. Važiuojam kas savaitę j Mont
real!, Londoną, Windsor^, Hamiltonų, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

degiklį savo krosnyje

nesvarbu kokios ji rūšies... nesvarbu kuo kūrenama.
PAKEITIMAI ATLIEKAMI VELTUI — Natūralaus gazo “pa
keičiamas degiklis” į daugumą krosnių įstatomas per keletą 
valandų, Be jokių ypatingų sunkumų.

Natūralaus gazo geri privalumai:
. ŠVARU . . . TYLU . . . PATOGU, MODERNIŠKA 

NEREIKALAUJA DAUG VIETOS.
Geriausiai tinka automatinei kontrolei

SAUGU — Natūralaus gazo įrengimai patikrinami ir patvirti
nami pagal griežtas Ontario vyriausybės taisykles. 
Natūralus gązas nekenkia žmonėms, gyvuliams ar 
augalams. ’v-

MOKĖJIMAI — Už., gazą mokama vėliau, ne iš anksto; Jei pa- 
giedaujama nustatomi mėnesiniai mokėjimai.

Žema kaina
Natūralaus gazo prietaisai 
kainuoja pigiau už kitus... 
pigiau įstatomi... pigiau kai
nuoja prižiūrėti,-veikia ilgiau 
už kitus aromatinius šildy
mo įrengimus.

Jūs galite sau turėti tuoj (dabar)
ST. BIJŪNO -

“Gal pirksite, parduodam respubliką”
— satyros ir jumoro rinkinys iš diplomatų, šnipų, diktatorių 

gyvenimo. Kaina — $1 (vienas), negaiškite įsigyti.
Šalia pusšimčio amerikoniškų anekdotų, dar 7 ilgesni pasiskai
tymai: “Lenkų šnipas Maskvoje” (jo 13 nuotykingų metų), 
“kaip milijonieriaus sūnus nusipirko sau respubliką” ir kit. su 
Voldemaro, Trockio, Pilsudskio, Eisenhowerio ir Raštikio nuo
tykiais trumpai. ' 2

Siųskite 1 dol. (galite su laišku): •
ST. Bijūnas, MONOMARK CO., 77 Victoria St., Toronto, Ont.
Be to, gaunama: Toronte abiejų par. kioskuose, Hamiltone — 
knyg. “Švyturys”,. Montrealy — Sp. kioskas 1465 rue de Seve.

Lietuviai, balsuokite už neokanadientį 
kandidatę! Balsuokite už

BILL (Dutkowski)

STEVENS
e

kandidatą į aldermano vietą 
Ward 6, gruodžio 3 d., 1956, pirmadienį.
Mums reikia asmens, kuris mus atstovautų miesto rotušėje. Bal
suodami už Bill Stevens, balsuosite už savo atstovą, neokanadietį.

of the City of Toronto Real Estate Broker

\ , Rinkiminis Komitetas.

visus

Margis Vaistiiiė 
408 RONCESVALLES AVĖ, 

(kampas Howard Park A've.) ‘
Nuomojam vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui 
Metamerfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas. 
Trejos dėvynerios — $1.50 dėžutė. RICHTER ARBATA.

PERSIUNČIAM VAISTUS Į LIETUVĄ IR Į VISUS 
S.S.R.S. KRAŠTUS. ’

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

Telefonas LE. 5-1944
Jonas V. Margis, Phm. B.

Kanados mėgiamiausi

Patarnavimas veltui
VELTUI krosnies išvalymas 

ir Fiberglas oro filtrai, 
kasmet

VELTUI degiklio išvalymas 
ir sureguliavimas, jei to 
reikalinga.

VELTUI 24 vai. tarnyba, 7 
dienos savaitėje, 
metus.

Nieko nereikia mokėti 
už jūsų natūralaus gazo įrengimus iki 
SEKANČIO BALANDŽIO vė
liau mokama per 5 metus, kas mėnesį 
priskaitant prie jūsų gazo sąskaitos.

(Šis pasiūlymas baigiasi 1956 m. gruodžio 15 d.)
Natūralaus gazo kainos sumažintos jau

3 kartus 18-kos mėnesių bėgyje.
Pasiteiraukite pas savo natūralaus gazo atstovą, 

plumberį ar kontraktorių’

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 vol. vok. Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

"Si-Si-I

PAČIŪŽOS • TRIRAČIAI 
DVIRAČIAI CCM ŽAISLAI

VAIKŲ VEŽIMĖLIAI

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

J. STANIONIS,
no rys Radio Electronic Technicions Association.

115 MONTROSE AVE. S ■ TELEF. LE. 1-5142

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

ATIDARYTA TĄ T TK F
VAKARAIS X-X U XV. 11/ kJ Toronto, Ont.



A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BRO 

priklaus^* Toroato Real Estofro Board 4 Nettonal Amoc. a* Reel Ertate Boards.

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko morgi- 
čiūs perkant ar parduodant nuosavybes. Didelis pasirinkimas 
namų ir biznių su įvairiais įmokėjimais visame mieste. Prieš 
perkant ar parduodant nuosavybes malonėkite pasitarti su mū
sų firma arba skambinkite agentams:
V. MORRIS, tel LE. 4-8459. P. BUDREIKA', tel. LE. 4-8459 

F. JONYNAS, teL EM. 4-9641, arba LE. 4-8459.

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.

10 NAUJŲ NAMŲ ! I!
3.000 įmokėti, Bloor - West End 
rajone, 6 didelių gražių komb., 
centrinio plano, visai nauji bun- 
galowoi ir 2-jf augŠtų namai, la
bai moderniai įrengti, dideli skly
pai, NHA margyčiai 25 metams, 
tik su 5V2 % 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. - DUFFERIN, 
$1.900 įmokėti, 6 gražių kamba
rių,-gero mūro namas, olylvos šil
dymas, 2 geros virtuvės, kietme- 
džio grindys, gražus kiemas, ga
ražas.

WINDERMERE - BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 8 didelių kam
barių, visai atskiros mūro nomas, 
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", labai 
gražus pastatas; vandeniu alyva 
šildomas, moderni virtuvė, labai 
gražiai dekoruotas, didelis kiemas, 
priv. įvažiavimas, garažas.

P. Mališauskas 
Biznio RO. 6-3401 

Buto LE. 3-7425

RIDOUT REAL

BLOOR - ARMADALE,

$5.000 įmokėti, atskiras, 8 kam
barių, kvadratinio plano namas, 
vandens alyvos šildymas, šoninis 

- įvažiavimas ir garažas. Užimt ga
lima tuojau.

BLOOR - MOUNTVIEW, 

$4.000 įmokėti, 7 kamb. per 2 
augštus, 2 virtuvės, vandens aly
vos šildymas, prašoma 
$15.500, balanse viena 
skola 10-čiai metų.

kaina 
atvira

BLOOR - ROYAL. YORK RD., 

$17.900 prašoma kaina, atskiras 
namas, 7 k. per 2 augštus, mo
derni virtuvė, naujas alyvos air- 
condition Šildymas, privatus įvaž. 
ir garažas, geros išsimokėjimo są
lygos, savininkas pirko bungalow, 
nori greitai parduoti.

RONCESVALLES - WESTMINSTER, 

$5.000 įmokėti, 13 kambarių, at
skiras pajamų namas, vandens 
alyvos šildymas, 4 virtuvės, šoni
nis įvažiavimas ir garažas. Savi
ninko 4 kambarius galima tuoj 
užimti. Balanse viena atvira sįiola.

J. Karalius
Biznio RO. 6-3401 

Buto LE. 2-8146

ESTATE LTD.

Kanados liet krepšinio 
turnyre Hamiltone lapkričio 24- 
25 d. naujaisiais meisteriais 1956 

tapo:^yrų grupėje — To
ronto LSK Vytis; moterų — 
Montrealio LSK Tauras ir jau
nių — Toronto PPSK Aušra.

Pirmose šeštadieni orungty- 
nėse Vytis nugalėjo Aušros II-ją 
63:28.-Žaidė: Vytis — Strimai
tis 14, Duliūnas, Gvildys 4, Ku
lys 13, Preikšaitis 24, Supronds 
8; Aušra II — Butvilą 4, Lau
rinavičius 9, Barškėtis 4, Gudas, 
Juozaitis 7, Augustinavičius, 
Dvarionas, Juodikis 4.

Sekančiose rungtynėse Vyčio 
krepšininkės sunkokai įveikė 
aušrietes 17:13. Žaidė: Vytis — 
Urbonaitė 7, Bilkštyt ė2, Žėkai
tė O. Kriaučiūnaitė, Kasperavi
čiūtė, Balsytiė 8; Aušra — Ga- 
tavėckaitė 5, Uogintaitė, Šapo- 
kaitė 4, Pundžiūtė 2, Lingytė, 
.Vadakojytė 2, Ęižinaitė.

Antrose vyrų rungtynėse To
ronto Aušra rekordine pasekme 
supylė šeimininkus — Hamilto
no Kovą 108:25. Žaidė: Aušra— 
Turėk 26, Venckus 4, Laurina
vičius J. 22, Mishenko 4, Šiur- 
na 15, Mickevičius 6, Buntinas 
31; Kovas — Mureika, Dronsu- 
tavičius 6/ Norbutas 2, Trumpic- 
kas 1, Apanavičius 2, Liškaus- 
kas 2, Petrušaitis 12, Stanaitis.

Antrose moterų krepšinio 
rungtynėse Montrealię Tauras 
nugalėjo Hamiltono Kovą 50:20. 
Žaidė: Tauras — AneĮiūnaitė 17, 
Gaurytė, Siniūtė 19, Renkytė 2, 
Tauteraitė, Dargytė 4, Rudziaus 
kaitė 8; Kovas — Gurgždytė, 
Petrušaitytė 4, Miniotaitė, Ba
kaitytė, Prunskytė 16, Verbic
kaitė, Stanaitytė, Meškauskaitė.

Po šių rungtynių, paaiškėjus 
finalistams, buvo žaidžiama.^tre- 
čiųjų vietų laimėtojams išaiš
kinti. Vyrų grupėje šeimininkai 
užtikrintai tapo trečios vietos 
laimėtojais nugalėdami Aušros 
II-ją 82:47. Žaidė: Kovas — Nar- 

i butas’ 1, Dronsutavičius 12, 
Trumpickas 10, Apanavičius 2, 
Liškauskas 2, Petrušaitis 32, Sta 
naitis 6, Žilionis 17, Kvedaras; 
Aušra II — Laurinavičius D. 12, 
Šimkus, Dvarionas, Juozaitis 3, 
Barškėtis 14, Juodikis 4, Gudas 
12, Augustinavičius 2.

Moterų trečios vietos laimėto
jomis tapo . aušrietės nugalėju- ] 
sios kovietes 29:27. Žaidė: Auš
ra — Gataveckaitė 17, Šapokai- 
tė 3, Pundžiūtė 5, Uogintaitė, 
Lingytė 4, Ęižinaitė, Vadakojy- 
tė;' Kovas — Meškauskaitė 3, 
PėtttiŠ&itytė' 6," Gurgždytė' 3,

Didžiausia

4

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Prunskytė 8, Verbickaitė 7, Sta- 
naitytė, Bakaitytė, Miniotaitė.

Sekančios dienos finalinių 
rungtynių nugalėtojais tapo: vy 
rų — Toronto Vytis - Toronto 
Aušra 76:68; moterų — Montre- 
alio Tauras - Toront oVytis 32: 
29; jaunių — Toronto Aušra - 
Hamiltono Kovas 69:36. Vyrų 
rungtynėse žaidė: Vytis — Stri
maitis 1, Gvildys, Supronas 2, 
Mackevičius 2, Kulys 23, Preik- 
šaitis 32, Ignatavičius 12, Žukas 
4; Aušra — Buntinas 15, Turėk 
14, Venckus 17, Laurinavičius 
8, Mishenko 5, Šiuma 9, Butke
vičius. Moterų: Tauras — Ane- 
liūnaitė 10, Gaurytė 1, Taute- 
raitė, Renkytė 2, Siniūtė 10, Ru- 
džiauskaitė 3, Dargytė 6; Vytis 
— Urbonaitė 3, Balsytė 14, Biš- 
kevičienė 2, Kasperavičiūtė 2, 
Žėkaitė O. 5, Kriaučiūnaitė 3. 
Jaunių: Aušra — Venckus 14, 
Laurinavičius 30, Butkevičius 
6, Augustinavičius, Juozaitis 4, 
Gudas 4, Juodikis 8, Burdulis 3; 
Kovas — Pike 4, Kronas R. 2, 
Kvedaras 6, Mureika 2, Gied
raitis 12, Kronas E. 10, Dervai- 
tis. A. S.
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PERRINKITE
“Išbandytą atstovą”

Mann & Martel
UM Bloor St. Toronto. Tel. LE. 4-8481

L Siūlome piačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

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 krosnelės ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St Toronto. Tel. LE. 4-6X23
ANT. JUOZAP AITIS.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St W Telefonas LE. 1-2471
PerkanKar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambift- 

i kite j šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami mergišiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 
namų, biznių, fermų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

namą

naujiena 
Real Estate!

Dėmesio visi norintieji pirkti namus!
Mes jums parduosime geresnį 

visoi be įmokėjimo!
Jūsų senas namas priimamas kaipo 
įmokėjimas pagal nustatytą rinkos 
kainą. Jokios rizikos nėra, nes:
1. Ekspertas nustoto jūsų namo vertę,
2. Jūs gaunate garantiją raštu, kad 

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

laisvoj rinkoj už ougščiausią kai
ną arba priimti garantuotą vertę.

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

B. SERGAUTIS 
Realtor

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

Aušros žinios
Sveikiname mūsų jaunuosius) 

krepšininkus apgynusius Kana-* 
dos lietuvių jaunių krepšinio 
čempijonatą ir antrą kartą lai
mėjusius Nepriklausomos Lie
tuvos pereinamąją taurę.

Vyrams krepšininkams linki
me sekančiose pirmenybėse at
siimti prarastąją Kultūros Fon
do taurę.

— Šį sekmadienį Prisikėlimo 
salėje B-C lygos rungtynės.

— Praėjusią savaitę Toronto 
and District Tabel Tennis lygos 
rungtynėse Aušra I nugalėjo 
vokiečius 16:5, o Aušra II — Ry
erson 21:0. Šį antradienį susi
tinka Aušros ir Vyčio komandos 
žaidžiančios T and D lygos III-je 
grupėje. T. P.

“Lazio” pagerbimas - pietūs 
įvyko užpraėjusį pirmadienį. 
Pietus nuotaikingai pravedė ra
dijo sporto komentatorius Ed. 
Fitkin. Fundatorius lygos per
einamosios taurės įsteigėja Car
ling alaus kompanija kiekvie
nam “Lazio” komandos žaidėjui 
įteikė asmenišką dovaną—žieb
tuvėlį su kompanijos ženklu. 
Prie pietų prisidėjo ir MacDo
nalds tabako kompanija, prie 
kiekvienos lėkštės paduodama ’ 
po cigarečių pokelį. Pietuose 
dalyvavo visa Kanados futbolo 
vadovybė, gražiai atsiliepusi 
apie lygą ir. jos kontihentalinę 
sudėtį, kaip pagrindą Kanados 
futbolo sporte. K. Lukošius.

ALDERMANU 
DR. JOHN WILLIAM 

Į KUCHEREPtį
Už pažangą ir gerą miesto 

administraciją. <
Informacijų kreiptis RO. 2-3453

Dr.. John W. Kucherepa
Dr. John William Kucherepa 

gimė ir augo septintame warde. 
Baigė' Humberside Collegiate 
Institutą ir West. High School 
of Commerce. Vėliau įstojo ir 
baigė Toronto universiteto me
dicinos fakultetą. Vedęs ir turi 4 
dukteris. Tarnavo kariuomenė
je nuo 1943 m. iki 1946 m., grį
žęs verčiasi gydytojo praktika.

Dr. Kucherepa daug metų da
lyvauja kultūrinėse, sporto ir 
bažnyčios organizacijose. 1956 
m. jis buvo miesto Parkų komi
teto ir miesto Darbų ir Sveika
tos komiteto narys. Dr. Kuche
repa žada ypatingą dėmesį 
kreipti į neturtingųjų. miesto 
kvartalų atstatymą, tuo pake
liant moralinį ir socialinį šios 
miesto dalies gyventojų stovį. 
Jis taip pat stoja už miesto par
kų praplėtimą, automobilių grei 
čio sumažinimą rezidenciniuose 
rajonuose bei visą eilę kitų,;pa- 
geidavimų Toronto miestė.ADr. 
John W. Kucherepa gyvena-268 
High Park Ave., Toronto 9,Ont.

Mainos rūbai margo svieto...
(Atkelta iš 3 psL) 

idėja be moralės, jeigu ji gali 
griauti, žudyti ir prievartauti 
visą pasaulį. Todėl būtų juokin
ga komunistų tarpe ieškoti mo
raliniu principų...

Ne vien tiktai
Stalinas yra kaltas
Sovietų Sąjungos nepasiseki

mų atgailos ožiu šiandien pada
rytas Stalinas. Garsiosios stali
ninės premijos, kurios buvo 
skirtos didiesiems sovietinės 
santvarkos batlaižiaims, dabar 
drg. K. Vorošilovo įsaku per
krikštytos į leninines premijas, 
nes juk batlaižiai ir toliau so
vietinei santvarkai bus reika
lingi ... Visų bėdų suvertimas 
Stalinui savo esmėje taipogi jau 
yra tarybinės moralės bankro
tas arba, tiksliau tariant, visiš-

$5.500 įmokėti, atskiras, raupuotų 
plytų, 6 kambarių namas, kvadra
tinis planas, vandeniu alyva šil
domas, dvi modernios virtuvės, 
privatus įvažiavimas, garažas. 
Jane ir Bloor rajone.

$3.500 įmokėti, 6 kambarių, mūri
nis atskiras namas, dvi modernios 
virtuvės, modemus alyvos šildy
mas, platus šoninis įvažiavimas, 
viena atvir oskola balansui dešim
čiai metų. Randasi Swansea.

$3.000 įmokėti, atskiros 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. Clarens rajone.

$16.900. Atskiras, mūrinis, 8 kam
barių namas, kvadratinis planas, 
vandeniu alyva šildomas, dvi mo
dernios virtuvės, šoninis įvažiavi
mas, du garažai.

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

$3.500 įmokėti. Bloor - Ct. Clarens. 
mūrinis, nepereinami 6 did. kom- 
abriai, dvl/modemios virtuvės, du 

" garažai.

$5.360 įmokėti, Bloor - Jane, raup
lėtų plytų, 6 didelių kambarių, 2 
modernios virtuvės, vandeniu xUy- 
va šildomas, privatus įvažiavimas, 
garažas.

$2.500 jmokėti, Roncesvalles - Gor
den, mūrinis, 6 kambarių, moder
ni virtuvė, alyva šHdomas, 2 gara
žai, greitas užėmimas.*

$14.400. Parkdale rajone arti susi
siekimo, mūrinis, atskiras, 9 kam
barių, dvi virtuvės, 
mas, įvažiavimas į 
pajamos.

$3.900 įmokėti, High
Bloor, mūrinis, 9 didelių kamba
rių, dvi virtuvės, alyva šildomas, 
privatus įvažiavimas, garažas.

alyvos šildy- 
kiemą, geros

Pork Ave.

Skambinti 
KUZMAS. 

Telef. LE. 4-8481

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

*

ADAMONIS & BUBRIŪNAS
DISTRICT ESTATE BROKERS

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

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

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

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

VAISTAI LIETUMNT
Is(;ELB"KITE GYVYBES. PASIŲSKITE■ SAVO ' '

GIMINĖMS IR DRAUGAMS-VAISTŲ.-* . ’ A
.Rašykite^telefonuokite'--ar atvykife5pąs.-.jnus._.r

Visos informacijos veltui. ~

WALTMAN’S DĖPENDABI.E drug store
1147 Dundas St. \V.. Ossin^ton kampas (prieš Lietiivių Nanius)

Telefonas LE. 6-2139
A į.-:-:. ?:• -t-'':: ■■t?:': ii >>vi. . .'..■■■p r r

■ ' ' < ... i  ■ . ... : •- T . ■'< -■ Ei: ,/i :-A-,.

ir įvairius kitus . 
SPORTO REIKMENIS 

su atitinkamomis nuolaidomis.
gausite tik x

J. BERŽINSKAS

kas komunizmo nemorališku
mas. Stalinas vienas visų nusi
kaltimų atlikti negalėjo. Jam 
padėjo komunistų partija su sa
vo garsiosiomis žvaigždėmis — 
Chruščiovu,. Bulganinu, Voroši- 
lovu, Molotovu, Mikojanu, Ma- 
lenkovu ir t.t. Tačiau kaltas yra 
tik vienas Stalinas. Komunistų 
partija nekalta. Kas gi šiandien 
yra kaltas, kad sovietų divizijos 
ir tankai atidarė ugnį į Vengri
jos darbo žmones? Kas yra kal
tas, kad Vengrijos jaunimas ve
žamas į Sibirą? Stalinas ar ko
munistų partijos tariamoji ta
rybinė moralė? Stalino jau ne
bėra, o tarybinė moralė vis dar 
egzistuoja komunistinės spau
dos puslapiuose — propagandos 
reikalams, nes juk komunizme, 
iš viso niekada jokiai moralei 
vieta nebuvo pramatyta...

Vyt. Kastytis.

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

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

krosnys garantuotos 3 metarris.

Pirkite geriausius — pirkite

McCLARY.

Lietuvių Baldų Krautuvėje 

Mohawk Furniture 
Company.

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

Vyry ir motery rūby siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

modeliai. Žemiausios kainos.
Taip pat čia gausite siuntimui į Europą geriausių angliškų me

džiagų nupigintų net iki 50 procentų.
1299 DUNDAS ST. W. - TORONTO, ONT 

Tarp Dovercourt Rd. ir Lisgar.

Nuo galvos 
skausmo ar 

skilvio negalavimu
vandeniu alyva Šildpmas, dvigu
bas garažas, didelis gražus kie
mas, vieno skola likučiui.

CONSTANCE AVE. - INDIAN RD., 
$5.000 įmokėti, 13 kambarių at
skiras mūrinis namas, 3 virtuvės, 
2 vonios, vandeniu alyva šildomas, 

, agražas. Labai geras nuomavimui, 
turi būti parduotas.

DELAWARE AVE. - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, 8 kambarių at
skiras 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 
plonos, 2 mod. virtuvės, didelis 
kiemas ,vieta garažui, pilna kaina 
$18.900, turi būti parduotas.

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

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

P. KERBERIS
Banio tefcf.: LL 1.2471

Liętiivio elektros ir apšildymo kompanija
; DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

* Vandens ir oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Condi* 

tionning”,
* Perstoto apšildymą iš anglių

į alyvą. ,z
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.
v. ■. ' %"

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn.

Techniški patarimai veltui.

DUNDAS - DOVERCOURT RD., 
$$1.000 jmokėti, 6 kambarių mū

rinis namas, išilginis planas, nau
das šildymas, greitos užėmimas.

INDIAN RD. - ANNETTE,
$1.000 įmokėti, 6 kambarių na

rnas, naujas šildymas, didelis kie- 
jnas, arti susisiekimo.

WRIGHT AVE. - RONCESVALLES, 
$2.000 jmokėti, 6 kambarių mū
rinis nomas, mod. virtuvė, alyva 
šildomas, dvigubas garažas.

fcUSHOLME RD. - COLLEGE ST., 
$3.00 įmokėti, 10 kambarių at
skiras mūrinis namas, dvi virtuvės, 
2 vonios, vandeniu šildomos, vieta 
garažui, viena skola likučiui.

ST. CLARENS - BLOOR, 
$3.600 įmokėti, 10 kambarių mū
rinis namas, išilginis planas, kiet- 
medžio grindys, dvi mod. virtuvės, 
alyvo šildomas, vieta garažui. Pil
na kaino tik $14.600, turį būti 
parduotas.

MARGUARETTE - BLOOR, 
jmokėti, 8 kambarių at- 

skiras* mūrinis nomas, kief medžio 
Grindys, alyva šildomas, dvigubas! 
Božas, namas reikalingas vidu- 

o remonto, vieno skola tikučiui.

GLENHOLME AVE. - ST. CLAIR, 
85.000 jmokėti, 7 kambarių at
skiras mūrinis namas, kvadratinis 

plonos, 2 virtuvės, alyva šildomas, 
garažas, viena skola likučiui.

DURIE AVE. - HIGH PARK,
$5.000 įmokėti, 6 kambarių atski
ros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, mod. virtuvė, 2 vonios,

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

“AŠ PAIMSIU

BKCMO
SKUBIAI PAGALBAI”, 

sako Rūta Vilnytė.
Lengva sumaišyti 
Gero skonio 
Greitai veikia

k Pirkite

BROMO

šiandien
'4m.

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



t ■ M J*1 " M^1

VASIS Dr. M. MATTIS
- SAURAZIENt

Dr.S.GOLAB

•."“WWVa ėe<
M2 BLOOK ST. W. (prie Ossinston)

?„ - < ....it; . < % . 4 į
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės siptybcmis.
T _______ _____ _ .

TELEF. LE. 1-4665 Tu niekad neapsives!
KodėJJ,*. . <r

TftfįgL jLąd_,nė’rasi. į
Mtėši-k»rr kartu būtų

• ft

I ’ 
i WINNIPEG Man.
‘Parapijos banketas su lihks-j mermanas pažadėjo sutvarkyti 

ma programa įvyko šeštadienį,! ir įvesti vandens ■ vamzdžius,•' 
lapkričio 17 d. Pradžioje Jonas Balbonas — šildymą. 
Ttanėrmann padainavo ariją iš. Kertinio akmens pašventini- 
operos “Sevilijps kirpėjas”, sku- mas įvyks sekmadienį prieš Ka
tamąjį vaidino'Tadas Lukoševi- ledas. Berneliu Mišias norima 
či^s. Elena Januškienė, akompa- atlaikyti jau bažnyčioje, nėrs 
nųojant dukrai Danguolei, pa- ■ dar ir nepašventintoj. Pašventi- 
dainavo “Mergų bėdos”. Banke- nimas įvyks pavasarį.
to. metu grojo gera “Meliodijos” 
kapela.

Elena Ginkuvienė nupirko 5 
parapijos bazaro knygutes ir 
j aš užpildė h?.et. šeštadieninės 
mokyklos mokinių vardais. .____ ____

Šv. Kazimiero bažnyčios sta- bažnyčios, Harriet’ gatvėje.
Iš Vokietijos lapkričio 14 d.

Dr. Zulono šeima pirko namus 
Windsor parke, Agata Bay. Tai. 
naujas miesto kvartalas, netoli 
“Transcanada” kelio.

Bagdonų šeima nusipirko na
mus netoli liet. šv. Kazimiero

BA, AAD.. LM.C.C. 
dytojas ir chirurgas 

10-12 vai. 2
Rentgenas, Elaktrakardiografiia

18S2 BLOOR ST. W.4 TORONTO 
/Pacific, sustojimas/ 

Tol. RO. 0-9773 ,

Priėmimo
4.30Gydytoja ir chirurgė '

' • 306 Runnymede Rd. .
(prie Bloor St. W.)

s Tel. RO. 6-6911
Priėmimo valandos: nuo 12-5 
ir nuo 6-8 kasdien. Kitu lai
ku pagal susitarimą.

i -- - Užteks ir pusės
■C.'Pasisekė* giriasi vienas, 

-t--Traukiny radau knygą kaž- 
kieho paliktą “Kaip pasidaryti 
nsiilijonierium”. ' • ■ ■

: i — Tai, kad pusė knygos lapų 
išplėšta, — pastebi draugas.išplėšta, — pastebi draugas.

— Nebūk gobšas! Ar neužtek
tų ir pusės milijone?
. Neskauda,-tik troškina
— Žinai, apie daktarus, kurie 

po operacijų užmiršta savo įran
kius ir juos užsiuva, ligoniuose,

j šiai pasitaikė man,

! man operavo vidurius, paliko 
___ r____  į juose šluostomą, kempinę.

Tų, sene, biauri! Labai — Tai, turbūt, skauda,—pasi- 
• bjaurį, tu pasibaisėtinai bijtūri!; teiravo nustebęs.
(O* aš rytbj būsiu blaivus, —• at- į —Ne! Tik tyiriu dažnai nuger 
įsikerta jaunuolis...

na-

turt

neis

raW
I, °
* tav^

y. Vistiek jam geriau
Autobuse prieš pagyvenusią 

ponią sėdi smarkiai įkaušęs vy
ruką!;. v J-'/'.-. ■

—Jaunuoli, tu gi girtas. Tu 
labar girtas, tu pasibaisėtinai

pripasakota daug, bet gražiau- 
Jr — pasakoja 

vienas. — Kai prieš daug metų

— Ne! Tik ^uriu dažnai nuger 
' jti. Kempinei pradžiūvus, ima 

troškulys. . - * A
Didysis žmogus

! —Didysis žmogus, koks kadaPaieškojimai
Skubiu ir labai svarbiu reika-I yra gyvenęs šiame pasaulyje, 

Ijsuvo Huggins. Jis buvo jautrus, 
buklaus ‘ proto, tolerantiškas,

tyba eina prie užbaigimo. Jau
greit bus pradėtas vidaus įren-' atvyko Augusto Kleinįo šeima,
girnas. V. Galinaitis, B. Vyš- 7 asmenys. Butą gavo Šerkšnio, ju ’paieškomas V. Keseris, gy- į
niauskas sudėjo langus. Kl. Ka- name, o darbo' tą pačią dieną vepęs Montrealyje, ,4951 Deca-/ . ...
raška, P. Galminas padėjo pa- pasisekė gauti pas kontraktorių rie’ Blvd,, Apt. 10. Atsiliepti Šal- i taurus, malonus ir visada man- 
dafryti vidaus laiptus. Jonas Ti-'ir mėsos apdirbimo įmonėje. Įpos-Kom.-pirm. Pr. Šimelaičiui J Sagus. .■. ir mirė visdėlto neži- 

i _ ______  l _ 11271 Allard Ave., Verdun, telef. :nomas. Jo- talentai nebuvo įver-

— O tamsta jį gerai pažinai?
— Ne, nesu jo nei matęs.
— Tai iš kur žinai?
— Aš vedžiau jo našlę ...

Kasdieninė matematika
Matematika, regis, sausas 

neįdomus mokslas, o tačiau 
bai moterų mėgiamas. Jos savo 
amžių dalina pusiau, paskutinės 
suknelės kainą dvigubina, drau
gėm girdint savo vyro uždarbį 
tris kartus padidina, o savo prie- 
telkom prie jų amžiaus bent 10 
metelių prideda.

Fort William, Port Arthur, Ont
į, vuiiaitJ

Apylinkės vald. suruošta ben-( Vasario. 16 d: minėjime.-Tuo la- pranešti.
£

drą vakarienė pp. Kaminskų 
bute_praėjo labai gražiai. Nors 
buvo, blogas kelias dėl pirmo 
sniego, bet nemažai žmonių bu
vo atvažiavę iš miškų savo ma
šinomis. Šeimininkavo p. Ka
minskienė, Bružienė su dukra 
Irute, Jonaitienė, Jonaitytė, 
Druktenienė, Mitalienė, Mita- 
laitė ir kit. 4 .

Rinkiminė komisija: pirm. L. 
Mitalienė,-nariai H. Poškus ir J. 
Špokauskas pravedė rinkimus į 
KLB Krašto Tarybą.

Pp- Kaminskai atšventė 13 m. 
vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Jie buvo pasveikinti prietelių ir 
palinkėta jiems ilgiausių ir gra
žiausiu metų.

Kalėdų proga pp. Bružienė, 
Jonaitienė, Druktenienė ir J. 
Špųkąuskas renka aukas liku- 
sie^'vlietuviains Vokietijoje. 
Maloniai -prašome visus paau
koti pagerinimui jų būklės ir 
kalėdinio stalo ,* .

Šį! ' Vadovą^' - Verikaitis yra 
pasižadėjęs koncertuoti pas mus

Į poį-Kom.. pirm. Pr. Šimelaičiui, Į^aSus • ir mirė vjsdėlto nežj- 

TR. 2859. Žinantieji p. Keserio i tinti-^ __ .___ .__x.
gyvenamąją vietą, malonėkite;

bai džiaugiamės.
P. A. Jonaičiui padaryta sun

ki operacija. Taisosi ir prieš po-, joje, ieško motina iš Kauno. Pra 
rą dienų grįžo į namus. Nuošir- Į šcma atsiliepti arba kas žino 
džiai linkime greitai , sustiprėti 
ir vėl atgauti sveikatą. E. J.

Jeronimo Vasausko, iš Kybar
tu, kuris 1949 m. gyveno Angli-'

apie jį pranešti P. Kulinskui - 
Campbell, 151 Wineva Ave., To 
ronto 8, Ont.
; Antano Mcngirdo ieško brolis 
Liudas, gyv. Lietuvoje, Šedu
vos mieste Vakamiškio g-vė Nr. 

siasalio skyrius, gruodžio 1 d. 6 26. Kreiptis šiuo adresu: Algir- 
v.v. rengia Kariuomenės šven-'das Girša, 325 Shaw St,, Toron- 
tės minėjimą, programoje sky-j to 3, Ont.
riaus vėliavos šventinimas-krikš I ! Julrzo Korsako, kilusio iš Šiau 
tynos ir pulk. J. Giedraičio pa-! liųc ieško'brolis Lietuvoje.- Sta- 
skaita. sės-; Krankelytės - Elsbergaitės

Iškilmės vyks 177 Niagara St., ieško sesuo- Lietuvoje. Atsiliep- 
St. Catharines, Ont., ukrainie- ta: ,A. Klupšas, 334 Delaware, 
čių salėje. Po to, ten pat bus ’ 
šokiai, veiks bufetas.

Maloniai kviečiame visus da
lyvauti. Skyriaus vba

St. Catherines, Ont.
LVS “Ramovė” Niagaros pu-

Avė., Toronto,. Ont. LE. 3-6355.
Antano Simonaičio, kilusio iš 

Gečionių- km., Rozalimo valse., 
Rąnhevėžio apskr., Kanadon >at- 

iš

gyvenusio Londone, Ont., ieško 
=L. Gaivozas iš to paties kaimo 

turiu žinių iš jo motinos ir

^įvykusio po antrojo karo,-1949 m.

Windsor, Ont. •— Čionykštė 
vengrų kolonija įteikė . 100 pra-,. 
šymų adoptuoti' našlaičių įš^esers Eugenijos iš Sibiro. Atsi- 
Vengrijos

- ■-< ... Z.

a,;? ?

jūsų ateitis šviesi!
J^esvarbu, ar jūs Kanadoje gyvenate jau seniai ar tik atvykote, 

bet jūs tikrai prisidedate prie šio krašto pažangos.

Jūs pasidarėte Kanados augimo dalininku ir galėsite pasinau
doti Kanados šviesios ateities vaisiais

z ' The Bank of Nova Scotia yra Kanados augimo dalininkas jau 
'^-•nuo 1832,mėtą. Turėdamas virš 380 skyrių visoje'Kanadoje ir 

užsienyje, The Bank of Nova Scotia gali jums padėti kiekviename 
bankiniame reikale. . • . .

Skubiom ir mandagiam patarnavimui atvykite pas jums arti
miausio The Bank of Novo Scotia vedėją. Verta su juo susipažinti.

THE BANK OF NOVA SCOTIA
— JŪSŲ PARTNERIS PADEDĄS AUGTI KANADAI.

Jūsų naujojo krašto balsas 
aiškiau skamba

-liepti arba žinantieji pranešti: 
R L. Gaivozas, Longlac P. P. Co.,

ii < BąreišaS- Stasio, Petro sūnaus,, 
ę ’gim. 1921 mi* ieško motina Įr sė- 
^' >suo iš Lietuvos. Žinantieji prar 
g šomi pranešti šiuo adresu: Ade- 
H"1 lėį Boreišaitė - Ragauskienė, Bi- 
H' rūtės gt. Nf. 12, Ukmergė, Lie* 
| i tuva. arba dr. V. Šulma, Ha- 
fe : warden, Sask."

III' Tūrutcs Jono. s. Juozo, ieško
’ brolis' Lietuvoje. Atsiliepti: J. 

f|| į Povilianskas, 282 Sherbourne 
|H St., Toronto, Ont.' ■

Ieškau savo giminių dėdžių ir 
, % dėdienių: Šimanskų Antano ir

Mykolo, sūnų Jurgio arba jų 
Sg vaiku, pusbrolių ar pusesėrių 
O išvažįavušių iš Lietuvos Aly- 
fa į taus apskr.; Stakliškių valse., 

’ Bagdoniškiu km. Kas žino ir ga- 
||| Ii, labai prašau pranešti jų ad-

resus man šiuo adresu: Ukmer-
• gės rajonas, paštas Pašilė, Dau- 

?ėliškių km., Pranckevičiūtė Bi 
rutė, Lithuania. Jeigu atsiras, 

W jiems pranešu, kad esu netekusi 
savo tėvo Juozo ir motinos 
Onos, palikusi našlaite. Giminės 
atsiradusieji nors laiškais ke- I 
liais žodžiais nepamirškit. |

THE GLOBE AND MAIL

ir 
la-

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

— . EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

* prie Gladrtone

LIETUViS BATSiUVIS 
1050 DUNDAS ST WEST 

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

vo medžiaga, avalynė taisoma 
VĖL T U;l .

Batu taisymo dirbtuvė 
"JULIUS BATAS"

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

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

TAISO

TELEVIZIJOS
IR

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

—T*

Dr. J. URBAITIS
Gydytojas ir Chirurgas

. 1398 DUNDAS ST. W.
Telef. LE. 6-9622

Dr. A. M. GERULAIT1ENĖ 
DANTŲ GYDYTOJA 

51 Linsmore CrMc., Toronto 
/prie pat Danforth Ave./ 

Tel. GE. 9927
-7 'yol., Šeitadienniais 9-2.

' (Mm k veMro* Uųų »*acMbt«t. 
Naujas adresas nuo balandžio 1 d.

288 ST. CLAIR AYL W., 
/prie S*«ma M./ 

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

Priima taip pat ausų, nosies ir 
gerklės ligonius.

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

Lietuvio advokato 
įstaiga

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampos Bay & Richmond/
TELEFONAI:

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

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Britų Kolumbijos 

Apylinkės Valdybos 
Raštinė

ir Valdybos. Pirmininkas 
Advokatas ir Notaras

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

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

Telefonas: Pacific 4511.

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus, 

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973 

x P. KARALIŪNAS

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

TeL EM. 4-2715

Savi pas savus! , 
Auto mašinų 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 Ave.)

Sav. V. DUNDYS

Koip didžiuosiuose Europos laikroščiuose, jo puslapiuose 
spausdinamos tik svarbesnės krašte ar pasaulyje įvyku- 
sios žinios, bet ne paprastos sensacijos.

T > * M /š >

Jau daugiau kaip šimtmetis naujieji ateiviai iš Šio dien- , 
roščio puslapių mokosi pažinti savo pasirinktų kraštų 
žmonių mintis ir geriau supranta jų charakterį.

Jų palikuonys ir dotfcr džiaugiasi tebeskaitydami šį 
laikraštį, kuris išaugo kortu su Kanada.

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
; kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
: , Telef. LE. 5-17714 

Toronto

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

VEDYBŲ BIURĄ "WALD1" 
191 Augusta Avė, Toronto, Ont. 

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

veltui.

I LIETUVA
KANADOS TAUTINIS LAIKRAŠTIS

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglyk/ 
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAT^< 
KAI —gazo af elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
hemai. Krosnys “Gumey“ — gazo ar elektros. Šaldytuvai1 — 
gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai. X - *■ t « 

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

Savininkai ZALECKIAI
Telefonas HA. 1623.

Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

AR VERTA?
$2.25 į metus, kad užlaikius gra 
žius plaukus. Mėgink NEW ER/ 
40 metų sėkmingai vartojama: 
Siųskite $2.25 už 8 oz. bonką.

F. BITAUTAS ’
302 S. Pearl St., Denver. Cele.. USA

1 .............. n

UPHOLSTERING
Jutais nebūtinai pirkti 
tus baldus tokius, koki 
duoda krautuvė. Jūs: ‘gal 
užsisakyti kokio tik norite^ 
liaus pąg'al sžvb skoiiį- 
riko kainomis. Seni bąli 

taisomi taip pat J;
Paskambinkite LE. 4-9830, pę

6 vai. vak., ir įsitikinsite.'

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

SIUNTINIUS

M AZAR TRADING CO
852 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. EM. 3-5520 

HAMILTONE: 65 GORE ST., TEL. J A *5695
* j. » < į. .■ < > " t

Muitas apmokamas pas mus. < A • w 
Gavėjas nemoka nieko!

Siuntėjai, kurie atneš savo parengtus siuntinius iki 19 sv.
4 unc. svorio, nemokės daugiau muito ir persiuntimo mo-

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

129 GRENADIER RD. 
(2-ras namas nuo Roncesval

les), Toronto.

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJĄ ir CHIRURGt 

1393 DUNDAS ST. WEST 
Toronto

(torp Gladstone ir Rusholme) '

Priima ligonius, 
iš anksto susitarus.

Dr. M. Arštikaitytė
Akių , ligų specialistė

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

Telefonai: kabinetą WA. 1-3584, y 

. - namų WA. 3-5555. -
•. . Toronto, Ont.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

RENTGENAS
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Šeštadieniais nuo 12 vai. iki 
2 vai. pp. Ketvirtadieniais ka
binetas uždarytas.

Dr. A, Pacevičius 
Gydytojas ir Chirurgas 

NAUJAS KABINETE

280 Roncesvalles Avė. 
TELEFONAS LE. 4-4778

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

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(torp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LĖk 6-1794 
Toronto

Dr. N. Novošickis
■ ' *■ . -J .

DANTŲ GYDYTOJAS

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

TORONTO

WA. 3-2003

Priėmimo volondos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vok. (pagal susitarimų).

Raštinė: LE. 4-4451

Or. P. MORKIS
OAHTŲ GYDYTOJAS : 

Vakdrair ir Šeštadieniais 
pagal susitarimų

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

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto
Telefonai: LE. 4-S431 ir LE. 4-8432

DĖMESIO! :
Lietuvis Elektros — Radio

ANTANAS ČEPONIS

europietiikUs Ir vietinius rodijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių outoma- 
VA. Kintamos ar tiesioginis sravM 

motorus.
Be K>. ocxmu namus pilnam instolio- 
vhnui ar aokeitimųi ST0V0, duodi 

techniškus patarimus.

m tf.frfĮ

Telefonas LE. 4-4B51
I ' . ■
waii.—ri—į.filįiiFĮWrĮįtiį'<l

Dr. John REKAI J
Chirurgas ir akuitfii

Dr, Paul RĖKA1
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas) "

219 St. Clair Ave. W., Toronte

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

H Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754 ; ?

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

• kampas Euclid Ave; :
Priima vakarais odgol susitarimų.

Telef. EM. 8-9822
K' i I I ........

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

• Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
Ast feFrdkallhgo*’

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

(at Dundas)

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defak- 
aim lėtirta akių nervus, kuria daž 
nai sukelia galvos skaudėįkpų ir nįr* 

•vingumą. Kalba slavų kalbamb.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA - 

BEJNAR, R.O.
WIKTORIA 

BUKOWSKA, R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

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

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

t Nauja lietuviška įstaiga 
International 

Service Bureau
91 Roncesvalles Avė., Toronto 

Įstaigos direktorius
A. LICDŽIUS, 

Advokatas iŠ Lietuvos • Trėm-

Patarėjas.
Bendradarbis

WALTER C DEAKON, 
BA.Sc., JUP.EL 

vietos Advokatas, Notaras.
Statybos lošta 

Kreipdamiesi į šią 
galite sutvąrkyti visus savo 

teisinius ir kitus reikalus.

< v.



HcsrrtAi, cue

Pradžia 7.30 vai. vak. punktualiai.

I4K

kunigų ir pa

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards naryk

Reikalingi namai pardą
42 EVELYN AVE.

RO. 9*4612

Veikto 24 volrwxjos

DUDA GENERAL 
INSURANCE

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

METINI ŠOKIŲ VAKARĄ - POBŪVĮ
Programoje: “Varpo” vyrų choro dainos; Muz. St. Gailevi 
čiaus 30-ties metų muzikinio darbo sukakties proga pagerbimas 
Šokiai, bufetas ir varpietiškos prašmatnybės.

- Groja TLO “Trimitas”.

^;^/J^o^pa^igohinėję. Nė- 
sknf L jo ^Kimesnių“ giminių . ir 
t^žinad: ^>ii? > medžiaginę pa- 
dėtb.ląidoluvėmlš ir sušijusio- 
ftiijSįįSĮĮ tuo išlaidomis, rūpinosi

doktriną, bet silpną jos vykdy
mą. ,

Konferencijoje dalyvavo ir 
grupė lietuvių 
sauliečių. Aktyvių dalyvių bu 
vo apie 400. Jų daug daugiau su r*.-,,—•_ 3 _ 

apie 800. Vien vys

. Prašome visus- narius 'į, 
rinkimą atvykti* Kviečįąj 
nėnariah///t ;e ■/sį^r-.F 

'Saulių ABlK

Specialised'' pdsėdžiuoše."‘ Žymūs 
’Kanados sociologai savo paskai
tose pabrėžė reikalą skleisti ka
talikų socialinę doktriną per pa
rapijas ir visas auklėjimo įstai-

Visus brangius tautiečius-maloniai, kviečiame atsilankyti ir links-, 
mąi praleisti Jaiką.

Hamiltono lietuvių Aušros Vartų parapijos komitetas.

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanų, 
suvenirų ir įvairią reikmenų krautuvėn

prašanti Kanados vyriausybę 
energingai palaikyti Vengrijos 
bylą.' “

Puiki proga!
Didelė draudimo firma ieško 
lietuviškai kalbančio

tarnautojo
25-48 met# amžiaus, vedusio. 
Gera ateitis, užtikrintos paja
mos. Pradinė alga $300-360 
mėn*, pagal kvalifikacijas.
Rąžyti: “Tėv. Žiburiai” Nr.2l, 
Ml Dundas St Wn Toronto.

Visi į Hamiltoną - į linksmą šokių
VAKARĄ - KONCERTĄ,
•!. 7^-1 r < KURIS ĮVYKS GRUODŽIO 1 D., ŠEŠTADIENĮ*

‘ ? royal connaught hotel salėje. \
’ Programoje dainuoja visų mėgiamas solistas V. VERIKATHS ir.

! \ „ ’ ■ . , ‘ jo vedamas linksmas K V A R T E T A S.
. ' . ' Turtinga ir didelė loterija; įvairus gaivinantis bufetas, šokiems

TORONTO ŠAULIŲ KLUBAS
ŠĮ PENKTADIENĮ, LAPKRIČIO 30 D., 7 vai. vak. 

ŠV. JONO KR. PARAPIJOS SALĖJE
RENGIA PASKUTINĮ PRIEŠADVENTINĮ LINKSMĄ

POBŪVĮ - ŠOKIUS.
Veiks pilnas bufetas. Bus turtinga laimės dėžutė,- kurioj nebus 

nei vieno tuščio bilieto.
Įėjimas 75c, šauliams, savanoriams ir jų šeimos nariams — 50ę.
Maloniai prašome visus lietuvius atsilankyti į mūsų paskutinį 
priešadventinį pasilinksminimą. Tad iki malonaus pasimatymo 

Toronto Šaulių klubo valdyba.

Šį šeštadienį, gruodžio 1 d. 8 vai. vak 
Prisikėlimo parapijos salėje 
paskutiniai priešadventiniai

Symphony No. t 
“Pathetique

. WALTER SU$KIN — ’ 
? PAUT. BADURĄ - SKdDA.

V HALL • J 4 Dar yw

TAUPYK, SKOLINKIS 
savo kredito kooperatyve "LITAS”

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

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

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

sirinko uždarymo iškilmėms — 
banketui — apie 800. Vien vys
kupų buvo virš >20. čia ilgą kal
bą pasakė . min.pirm. L. St. Lau- 

8O^?įines.-popj^žių ;«n- 
jcikhkas palygino su Kanados 
socialine santvarka. Pasak jo, 
|ji remiasi tais pačiais princi
pais, vengdama kraštutinio li
beralizmo ir diktatūros. Jis pa
linkėjo, kad socialinės konfe
rencijos skleidžiami principai 
|prisidėtų prie teisingos taikos 
įgyvendinimo pasaulyje.
; Kard. McGuigan pasiūlius pri 
'imta ir 
nepasi

Ch. “Varpas” įspūdingai sugie- 
dojp- giesmę žūvusiems. Į gar- 
įbės - prėzįdiumą buvo pakviesti 
kūrėjai savanoriai Vyčio kry
žiaus- kavalieriai: gen. št. pulk. 
K. Škirpa, maj. A.- Pabedinskas, 
St. Pąciūnąs. J. Preikšaitis ir P. 
Strazdas, kūrėjų savan, skyr. 
pirm. St. Banėlis, Karių Sąj. 
pirm, mėj., Aperavičius ir Šau- 

’Ijų klubo ■ pirm, - Itn. Kriščiūnas, 
-^. Paskaitininkas min. K. Škir
pa daugiausia savo asmeniškais 
'atsiminimais apžvelgė Lietuvos 
valstybės ir kariuomenės kūri
mą ir kvietė visus išnaudoti lai
ką ir ruošti naują gvardiją Lie
tuvos laisvės kovai. .Kalbėtojas 
taip pat priminė 1941 m. Lietu- 
Vos sukilimą, kaip pirmąjį su
kilimą prieš bolševikus, po ku
rio sekė Rytų Vokietijos, Poz
nanės ir dabar Vengrijos.
; Meninę dalį atliko “Varpo” 
choras.

Dalyvių buvo piluntėlė salė. 
Gaila, kad mažai matėsi jauni
mo. (jaunimo rengėjai, matyt, 
ir. nelaukė už įėjimą į minėjimą 
imdami po $1. Red.).

Sekmadienį abiejose kat. pa
rapijose įvyko Liet, kariuome
nei paminėti paskirtos pamal
dos su atitinkamais pamokslais. 
Kūr. Savanoriai ir šauliai daly
vavo pamaldose organizuotai su 
vėliavomis. • J. Krk.

? Socialinė konferencija
Angliškai kalbančios Kanados 

katalikų socialinė .konferencija 
pradėta^ąmaltfomis katedroj su 
... g įj’yPanico

tų vyko King 
EaBgari vysk.

___ _________ aitė- paskatą 
^‘Socialinė katalikų doktrina ir 
jos vaidmuo auklėjime”. Ši te-

e. Lięt.- kariuomehės šventės 
paminėjimą' suruošė apylinkės

Min. K. Škirpa kartu su p. 
Vaidotu pereitą šeštadienį ap
lankė “TŽ” redakciją.

P. Dranseikienė apylinkės vai 
dybai įteikė $23, surinktus pri
vačiose vaišėse Vengrijos šal
pos fondui. 7

Dvi estės pereitos savaitės 
pabaigoje atvyko į Torontą lėk
tuvu iš Estijos. Abi yra jau se
nutės ir išleistos pas savo vai
kus. Apie gyvenimą už geleži
nės uždangos jos nieko nekalba.

Toronto miesto savivaldybi- 
niai balsavimai vyks gruodžio 3 
d. Kiekvienas, kas turi teisę bal? 
suoti ir yra įtrauktas į balsuo
tojų sąrašus, gaus pranešimą - 
atvirutę, kurioje bus nurodyta 
jo rinkiminė būstinė. Ateinant 
balsuoti reikia atsinešti kokį 
nos asmens tapatybę įrodantį 
dokumentą. Balsavimo lapelį 
kiekvienas jgaus rinkiminėje 
būstinėje. Ten bus sužymėti kan 
dįdatai < burmistru, kontrolie
riais. į miesto tarybą ir švietimo 
tarybą. Be to, šiemet teks bal
suoti ar duoti balsavimo teisę 
kiekvienam piliečiui ar palikti 
ją tik mokantiems mokesčius ir 
pasisakyti dėl sumanymo pasta
tyti miestui naują rotušę.

Beje, balsuoti teks už 1 kan
didatą burmistru, už 4 kontro
lierius ir po du į miesto ir švie- 
timo tarybas.

Latvių nepriklausomybės 
sukakties minėjimas 

įvyko lapkričio 17 d. Susirinko 
apie 1.500 latvių. Vyriausiu kal
bėtoju buvo pakviestas paverg
tųjų jungt. tautų pirm. ar. Vilis 
Masens. Kalbėtojas išvedžiojo, 
jog Vengrijos sukilėliai turėjo 
teisės laukti paramos, bet nebu
vo bendro fronto Vakarų demo
kratijų tarpe. Niekas negelbėjo 
Vengrijos sukilėliams, jie liko 
vieni nelygioje kovoje. Vengrų 
heroiška kova parodys pasau
liui. ko gali laukti visos paverg
tos tautos.

Pasveikinimo’ žodžius tarė 
Vengrų Fed. K. atstovas p. San
das, lenkų KP atstovas adv. Sta- 
nisewski, Estijos konsulas p. 
Markus ir Lietuvos gen. kons. 
p. Gylys. .

Visai blankios buvo oficiali- 
nių Kanados atstovų kalbos. Fe
deralinio parlamento atstovas 
Mr. Carrick, liberalas, trumpai 
pažymėjo, kad vyriausybė yra 
labai . suinteresuota Europos 
kraštų reikalu. “Mes visi nori
me išlaisvinimo, bet problema 
yra kaip tai padaryti be atomi
nio karo”. Ontario parlamento 
atstovas Mr. John Yaremko, 
konservatorius, pasitenkino fi
losofiniais aiškinimais laisvės 
sąvokos. Toronto miesto atstovė 
Mrs. Newman savo simpatišku 
balseliu džiaugėsi atvykstan
čiais iš Europos imigrantais, ku
riuos Kanada dėl jų gabumų 
labai įvertinanti.

Po gana ilgos oficialinės da
lies sekė kultūrinė dalis su pri
taikintomis dekalmacijomis ir 
dainomis. A.

BALFo pirmininkas kan. J. 
Končius gruodžio 9 d., 12 vai., 
Aušros Vartų parapijos salėje 
darys viešą pranešimą ne tik 
apie mūsų tautiečių padėtį Vo
kietijoj, bet ir kitais mūsų tau
tiečius tremtinius liečiančiais 
reikalais. Visa Montrealio kolo
nija maloniai kviečiama šio pra
nešimo išklausyti.

M. Šalpos komitetas,
Šv. Kazimiero parapija kitą 

sekmadienį, gruodžio 9 d., žada 
šventinti naujos bažnyčios ker
tinį akmenį.

L. Kariuomenės šventės mi
nėjimas pradėtas prezidiumo 
pirm. L. Balzaro žodžiu: “Jie žu
vo, kad mes gyventume”. A. 
Ambrozaičio vedamas Bendruo
menės choras solidžiai išpildė 
V. Paulausko '“Libera”.

Pagrindinėj daly buvo min. 
j K. Škirpos paskaita apie Lietu
vos kariuomenės atkūrimą po I 
Did. Karo. K. Škirpa ne tik vaiz 
džiai papasakojo savo asmeni- 

; nius išgyvenimus, patyrimus ir 
, įspūdžius kariuomenę tveriant 
i “iš nieko”, bet ir pakritikavo 
i pirmąją susitvėrusią vyriausy- 
;bę. Ji nesuprato plačiųjų masių, 
neturėjo populiarumo ir net bi
jojo savo kariuomenę kurti. 

; Šiais laikais K. Škirpa patarė 
■i lietuviams vienybės labui nebe-

menesinis susirinkimas . »vj»s 
sekmadienį, gruzdžią 2 4*z 3 
"pp,, šv. Jono Kr, par., salėje. .Su
sirinkime, be kitų svambių 
sūnų, bus aptariamas N. Metų 
sutikimas. *, _ , ;■
M. Liet. Bičiulių susirinkimas 
$į sekmadienį, gruodžio 2 d., 

4. vai. ip.p., šakiąmas Liet.

Sąryšyje su buvusiais rinkimais j. Kr. 
Taryba, nuoširdžiai dėkojame už veltui 
suteiktas • patalpos * balsavimui atlikti 
šiems asmenims:

Aušros Vartų parapijos klebonui kun. 
J. Kubiliui, šv. Kazimiero parapijos kle
bonu kun. J. Bobinui, ponams Ivaškevi
čiams — Longueil, Nepriklausomos 
Lietuvos Spaudos Bendrovei ir laikraščio 
redaktorių J. Kardeliui * *

Nuoširdi padėka priklauso ir Montre
alio liet, visuomenei, kuri vis skaitlin- 
giau dalyvauja rinkimuose bendruome
nės valdomuosius organus renkant, bet 
padėtis nėra dar gera; bus visai paten
kinama padėtis, kai juose dalyvaus 
1.000 iki 2.000 žmonių, o tai pasiekti 
nėra sunku, tik daugiau rįžto.

Seimelio prezidiumas.

1212 DUNDAS ST. W. TeL LA-9547
J. Beržirtskas.

Užsakymai priimami ir paštu*

. Gruodžio 1 paskutinį šeštadienį prieš adventą, 
Toronto Liet. Choras "Varpas” Lietuvių Nantu visose patalpose

šios?-, gatvės:’ Indian Rd., Park
side 'Dr./IndianTrail^ Alhamb- 
ra^ Haųsteąd ir Hewitt.
;;~ pėkojmrta šok : A. šęepavi- 
čieėeiĄr Stp. Kairiui, grojusiam 
šm)$ūi,:- par. bažnyčioje kariuo- 
mėnės šventės iškilmių proga. •

Naujųjų Mętų sutikimą pa-, 
lėpija ręhgia kartu su šv. Jono 
Kk Pašalpa. D-ja parap. salėje, 
s -r- Sutuokta: Joseph M. Mi- 

nialožf: ir Silvia M. Jenkins.
. fCLKį jĮibt. D-jos šy. Jono 

Kr; par.-Skyriaus valdyte
^parapijos ągapę Ma-> 

rijos sodaliečių garbei, aplanky
ti Kalėdų švenčių progą lietu-- 
Viųs ligonius. Ta proga pasvęi- 
kintą yąĮdyboš iždininkė Odilė 
yąišvdlięne šv; Juozapo ligom-; 
nėję susilaukusi sūnelio.
i Prisikėlimo parapijos žinios j 
—Sį sekmadienį 4. vai. p.p. pa 

maldų- salėje mėnesinis treti- 
ninkų susirinkimas. Kviečiami 
iri nė tretininkai, nes pradeda
mas' naujas konferencijų ciklas 
apie Pranciškaus dvasią.

— ŠĮ sekmadienį salėje nebus 
kino, męs. ? vai. įvyks Jonės 
KyiętytėSj ■■ V; Verikąičio ir C. 
Gundy koncertas. Bilietus gali
ma.; įsigyti iš anksto klebonijoje 
ir sekmądiėnį spaudos kioske.

—Šis šeštadienis yra pirmas 
Šį menesį. r8 vai. ryto šv. Mišios 
ir po jų prie išstatyto Švenčiau
siojo bus kalbamas rožančius už 
Rusijos atsivertimą ir pavergtų 
tautų išlaisvinimą. Visi prisira
šę, prie Lietuvių Marijos Sąjū
džio, prašomi dalyvauti šv. Mi
šiose ir eiti komunijos pagal 
Marijos . Fatimos pageidavimus.

-^-Kalėdinių plotkelių galima 
gauti klebonijoje ir sekmadienį 
po. pamaldų bažnyčios prieangy.

--- Šį šeštadienį parapijos sa
lėje .paskutinis priešadventinis 
parengimas. Parapijiečiai kvie
čiami dalyvauti.

— Vienuolyno antrame augš- 
t'e nuo gruodžio 1 d. įvesta po- 
piežiška klauzūra.

.Pakrikštyti: Henrikas Tomas 
Juškevičius, Antanas Jonas Ga- 
dišaiiskas, Edvardas Rustulis 
Antanas .Telyčėnas ir Daina 
Ona Grabauskaitė.

—Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius Warren parko 
rajonu

Išganytojo liuterionių 
bažnyčioje, 1691 Bloor St. W. ir 
Indian Rd. kampe. Advento sek
madienį, gruodžio 2 d., 1.30 vai. 
po pietų, lietuvių pamaldos šu. 
išpažintim ir šv. Komunija.

Kun. dr. M. Kavolis.
Kalėdų dovanas neturtingie

siems miestiečiams šiemet da
lins nebe Neighbourhood Work
ers Association, bet miesto val
dybos specialiai tam įkurtas 
Christmas Bureau, kurio įstai
gą’įsikūrė 100 Adelaide St, tel. 
EM. 3-4971. Biuras kviečia vi
sus torontiečius jam pagelbėti, 
pranešti apie paramos reikalin
gas šeimas ar asmenis ,kad nei 
vienas neliktų neparemtas.
/ Kas žinotų apie J. Galinauską, 
mirusį ir, berods, palaidotą To
ronte. prašom pranešti p. Vis- 
mantienei tel. R U.l-3460. Apie 
vėfioni. teiraujasi giminės?

Šį penktadienį, lapkričio 30 d.
Toronto Lietuviu Namai visose savo patalpose b” i ■■ ■■ * • ■ '

ruošia

Paskutinį prieš adventus pobūvį
SU ŠOKIAIS.

Pobūvy žada būti ir trumpa, visiems aktuali programa.
Laukiame ne tik šeimininkų, be tir Liet. Namų bičiulių.

Veiks bufetas su įvairiais gėrimais ir užkandžiais.
Įėjimas nemokamas. “ TL Namų valdyba

griauti VLIKo, bet jį palaikyti- 
ir remti.

Dramos aktorius J. Akstinas . 
įspūdingai padeklamavo ištrau
ką iš Balio Sruogos veikalo “Ka 
zimieras Sapiega”, skautų vyčių, 
būrelio šokėjų grupė, vadov. inž. 
J. Kibirkščio, per du išėjimus 
pašoko keletą taut, šokių. Šokė
jų buvo tik kelios poros, nes kiti: 
buvo išvykę į krepšinio rungty
nes Hamiltone. Toliau p. Kar
delienės piano mokyklos moki
nė Silvija Pakulytė paskambino 
tris M. K. Čiurlionio harmoni
zuotas lietuviškas dainas, o vė
liau Bethoveno V sonatos dalį.

■ Bendruomenės vyrų choras, di- 
rig. Ambrozaičio, padainavo 
Gaudžia trimitai ir Jau žirgelis 
pabalnotas.

Paskutinėj daly Bendr. cho
ras padainavo: Važiavau dieną. 
Valio dalgeli, Karvelėli mėly-: 
nasis, solo partiją gabiai 'atlie
kant jaunai daininikei O. Nar-J 
keliūnakei ir Mes grįšim ten. 
Paskutinės dvi dainos ir jų iš
pildymas publikai labai patiko.

Mūsų montreališkis choras 
reikalingas daugiau dainininkų^ 
o mūsų- parengimai ^platesnės 
lietuviškosios visuomenės susi
domėjimo.’ Minėjimas bagitąs- 
Tautos himnu. - ■

Palais de Commerce, Berr.i’^g., 
yra atidaryta tarptąutinė paro- 
da, kurioje dalyvauja ir Uę£u- 
viai. J. P.

Sportininkai, sporto darbuo
tojai ir sportininkų rėmėjai . šį • 
sekmadienį, gruodžio 2 d;, plo
jau po pamaldų visi ateikite’ į 
“Tauro” visuotinį susirinkimą 
įvertinti praėjusių metų darbą, 
sudaryti ateities planus .ip’ iš
rinkti valdomuosius bei kontro
lės organus. . , ’

Tautieti, jei Tamstai rūpi mū
sų naujosios kartos tėitis, o kar
tu ir visos tautos sveikatihgu- 

l mas, dalyvauk šį sekmadienį 
sportininkų susirinkime ir įsi
junk į sporto klubą tokioje for
moje, kokioje jautiesi pajėgus.

“Tauro” valdyba.
“Taurą” krepšinyje šį sezoną 

lydi laimė. Ketvirtadienį mūsų 
mergaitės, prieš vykdamos į Ha 
miltoną, nugalėjo Sir George 
Williams College krepšininkes 

į 41:21. šeštadienio vakare mūsų 
vyrai įveikė gan stiprią West
mount YMCA komandą 71:60 ir 
laimėjo ketvirtąsias iš eilės Gok- 

įden Bali rungtynes. <

‘ tikinčiųjų 
viešam pagarbinimui. Tomis die 

bažnyčioje išstatoma ir 
DievoJMotfnos statula, pašven-

Juliui Jašiūnų! PagiŲ šėūus 
rešus siunčiami; pranėšife^ 
pasiekia visu špųlĮC. Todėl; dąr 
kartą prašome truhipiatjsių Uį- 
ku; 'pranešti^ esamus "pasiWti- 
mus.* * Klubo v"
Mažosios. ĮJėt Rėžis t-Sąjūdžio 
orgaųizaėįiq& rėmuose, lapkričių 
14 d. įsižėigė MLRSąjūdŽių šl& 
rius Toronte.- yaldybon įęmą: 
dr, M. -Anyšaš, jpiriną ■$; Bunti- 
naš Jr, Elzė Jąnkųtė. vičępin»ą< 
A; PaulaitisCsękr^ Adbma$Bę-; 
nė ir tJailbarienė' rėyižijds ^kot 
'misijos- narės.

Nusistatyta .stengtis spjungtij.-.... ..
visus Toronte ir .apylinkęje gy- ‘ karin^nfs liet, orga
venančiūs nfeizalietuvius į;' 
skyrių./Prad^afir Haūjąis Me-.
tais išeiti į visuomenę su paskai
tomis, kad supažindinti ją su 
IJetuvte is^priftįąsi . etnogfa^r 
niais bei reyendikuojamų sričių 
klausimais. .?ijr' ’ -'A. ■;

Mokyklos koncertas ; ‘ '
Gruodžio 17 d., sekmadienį, 

3.30 vai. ppi, Prisikėlimų parap. 
salėje įvyks; didžiulis* šeštadie
ninės mokyklos koncertas. Prog 
ramą išpildys Toronto Liet. CK 
“Varpas”, ir mokyklos mokiniai. 
Koncertą, rengia mokyklos tė
vų komitetas. ;’•// /> /

PRAŠAU KREIPTIS Į • .

A L G ARBENS
REAL ESTATE

“Tėv. Žiburių” knygynas 
veiks tik du sekmadieniu iki N. 
Metų, t.y. gruodžio 2 ir 9 d. No
rinčius apsirūpinti knygomis 
švenčių proga prašome nedelsti.

Knygyno vedėjas.
Padėka

* Kariuomenės šventės proga lapkričio 
25 d. abiejose bažnyčiose kūrėjų sava
noriu suruoštose mūsų laisvės kovų in
validams ir j sunkių būklę patekusiems 
kūrėjams savanoriams sušelpti rinklia
vose surinkta:
Prisikėlimo par. bažnyčioje prie

durų .......... ...............$ 1 15.92
Šv. Jono bažnyčioje 56.47

IŠ viso surinkta $172.39
Gerbiamiems klebonams maloniai lei- 

dusiems šias rinkliavas daryti bažny
čiose ir pamoksluose tarusiems šuo rei
kalu palankų žodį, šaulių pirmininkui 
M. Kriščiūnui, šaulėnps ir šauliams, C. 
Būtienei, Daugvilicnei, E. Jankutei, S. 
Kviecinskienei, Valiuličnci, S. ParŠeliū- 
nui, M. Petruliui ir k. sav. A. Pabedins
kui uoliai talkininkavusiems šioje rink
liavoje, leiškiarhe nuoširdžių padėkų.

Kūr. Sav. Sųj. Toronto sk. v-bo.

IEŠKAU senesnio amžiaus moters pri
žiūrėti namuose vaikus nuo 8.30 iki 6' 
vol. vak. Tel. LE. 2-9956.

Toronte ruošiamas Prince Gėor-. 
ge viešbūtyjei .Pūikį salė talpi-, 
nanti apie 400 žmonių jau gau
ta. Ruošia/Toronto apylinliės 
valdyba. Smulkesnė informaci- 
ia bus paskelbta vėliau. /- ’

■ Apylinkės valdyba.
Naujų Metų sutikimą

LAS Toronto skyrius rengia šv. 
Nikalojaus parapijos salėj -(Bell 
Woods ir Queen g. kampas). Vi
sos vietos -rezervuotos. Plačiau 
bus paskelbta vėliau.

Kūrėjų savanorių suruoštas 
balius lapkričio 17 d. šv. Jono 
Kr. par. salėje praėjo su dideliu 
pasisekimu. Iš gauto pelno bus 
paremti mūsų laisvės kovos in
validai ir sunkioje būklėje atsi
dūrę kūrėjai savanoriai.

B. Volkoff baletinio darbo 
jubiliejaus, koncertas

Ketvirtadienį, lapkričio 22 d., 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Jame šoko it mūsų šokėja Ydnė 
Kvietytė^ vienintele moderhaus 
šokio atstovė Ją publika priėmė 
labai šiltai.'penktadienio “Telęr 
giram” kritikas Rose Macdonald 
tarp kitko ra|o: “Didelė, šviesi 
žvaigždė turėtų, atitekti Yone 
Kvietys, šokėjai iš. Montrealio, 
kurį pašoko ir ekstra -Šokį vietoj 
sergančios/ tarptauiihiai žino
mos Melissa Hayden. Panelė 
Kvietys, naudodama . tamsaus 
ąžuolo šaką kaip kaukę, įspū
dingai pašoko “Poema kritu
siam herojui”. Šokis'buvo rim
tas. kilnus savo sudėtyje ir iš
raiškingai atliktas”.

Miesto tarybos narė
• - Jean Newman, B.A., • 

pranešė, kad ji kandidatuos į 
Kontrolės Tarybą gruodžio 3 d. 
rinkimuose. '... .

■ Ji jau Šeši metai, kaip dirba 
miesto valdyboje, 4 mėtai išbu
vo Švietimo Tarybos įgaliotine 
ir 2 metus Metro ir miesto tar
nyboje. Šiuo laiku ji yra Svei
katos Tarybos pirinininkė, taip 
pat. dalyvauja trijuose miesto ir 

___„ dviejuose'Metro komitetuose;?'’ 
■•■■will....... nil *n °ni ■* N ■ i.. .......... Ii iii, ii ■ ĮHI, .1 r u.i n

The Torontą Symphony Orchestra
HįųGiilAMbJE: ;

. - ; , SymphonicįPocm:, “Vyschrad

1 Orchestra 
in B. Minor, , . -t

.... . Tchaikovsky 
Conductor, . 1

MOTERŲ SALIONAS 
privačiame name.

Daromi pusmetiniai ir žalti 
sušukavimo L 

Prieinamioustos kainos. 
Pusmetiniai garantuoti.

1005 DUFFERIN S., Toronto 
TeL Lt 4-4982 

Sav. PEVCEVfčIENĖ

MENINĘ DALI IŠPILDYS SOL. MR. ZENTINŠ.
Įėjimas “Aušros ’’klubo nariams pusė kainos, studentams 75f, 

visiems kitiems $1.00.
P.P.S.K. “Aušra

- yjyg ■ y'yr- —tv- ,.1.11 r-
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■ tCPCNTC.^
žudos T&nm? apyli

vių- bažnyčias. Pamokslus sakys 
T, J-. Kųbjfius, SJ, iš Montrealįo. 
’/Marijos; mergaičių • soc|alicija 
Nėlralto / Prasidėjimo ■ šventės 
proga turės/savo iškilmes baž-

> — minėjimą pa- 
Atląidai bus bai- 
į giesmių koncer- 
;ape - pusryčiais.

Išnuomoja mas I augšte kambarys su 
baldais, virtuve ir garažu. LE. 2-0417.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
aukšte. Tcl. LE. 1-5476, po 6 vai. vak.

Išnuomojamas butas iš 2-jų kambarių 
ir virtuvės ll-mc augŠtc. Priimame su 
vaikais, vieta mašinai. Tel. RO. 2-1858.

Išnuomojamas kembo rys ll-mc augšte. 
Td. LE. 3-6167/

GERA PROGA SIVEJUI. Parduodama 
gera press mašina - lygintuvas ir 3,5 
jardo ilgio bufetinis stalas /su sandė
liu/ kirpimui. Tol. BE. 3-0548.

REIKALINGA MOTERIS siuntinių pri
ėmimo įstaigai, reikia mokėti anglų k. 
ir mašinraštį. Tel. LE^l-3098.~ 
išnuomojamas didelis kambarys ir vir
tuvė, tinka 3-jų asmenų šeimai. Taip 
pat kambarys viengungiui, galimybė vir
ti. Yra 2 kambariai ir galimybė virti rū
sy. Tcl. LE. 1-7146.

Išnuomojami 2 kambariai viengun- 
giams-ėms su baldais. Tel. LE. 3-6198, 
po 6 vai. vak. 324 Rusholme Rd.


