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V išdėlio pasikeitė
Kai 1944-1945 mm. šimtai tūkstančių žmohių — lietuvių ir 

visos eilės kitų tautų — metę savo tėvų sodybas ir gimtuosius 
kraštus, plūdo į vakarus, sprukdami nuo artėjančio bolševikinio 
slibino, Maskva ir jos agentai šaukė, kad tai bėgą savos liaudies 
krąuju susitepę fašistai, hitlerininkų tarnai, žudikai ir banditai, 
biją savos liaudies keršto. Anų išvargusių, išbadėjusių žmonių 

> kolonų, vos bepaeinančių motinų su vaikais ant rankų, tada nie
kas nestebėjo, niekas neparodė pasauliui nei jų vargo bei kan
čių, nei dejonių žūstančių po pasivijusių bolševikinių tankų vikš-. 
rais, nei prievartaujamų ar žudomų klyksmo. Tada tik visi džiau
gėsi, kad raudonosios kolonos su amerikoniškomis mamomis žy
giuoją pirmyn, kad triuškina nacius... •

Anų nelaimingųjų fašistų išlikimu, po karo pasirūpino gar
sioji UNRRA, suteikdama jiems, susibūrusiems stovyklose, duo
nos ir šiek tiek, dangos. Anglosaksiškas humaniškumas negalėjo 
prileisti, kad žmogus mirtų badu. Bet kad šitie benamiai, dabar 
atžymėti DP raidėmis, yra buvę savo krašto laisvais piliečiais, 
kad jie troško grįžti į išlaisvintus savo kraštus, oficialiosios įstai
gos tada nesirūpino. Joms tik rūpėjo kaip nors nusikratyti tomis 
masėmis ir jos mielai linko į Maskvos reikalavimus tuos žmones 
pasiųsti į okupuotus jų kraštus, visai nebodami, koks ten likimas 
jų laukia. Juk nemažai tų žmonių buvo jėga išdeportuoti, su
mušti, sukruvinti, apalpę ir be žado, sukrauti į vagonus ir pa
siųsti čekistams į rankas.

Maskva juos visus apšaukė fašistais ir nacių koloborantais, 
karo nusikaltėliais, kuriuos reikią išduoti jų teismui. Tiesa, va
karietiškoji demokratija negalėjo sutikti, kad kas būtų prievar
taujamas ir nuo visų grąžinimo susilaikė, paliko juos jų pačių 
likimui, o vėliau net įsileido į savus kraštus kaip imigrantus. 
Betgi kiekvienas, kuris buvo kovojęs ginklu ar šiaip kur pasi
reiškęs prieš bolševikus, prieš jo paties tėviškės okupantus ir 
tėvų žudikus, jo krašto pavergėjus, pagal Maskvos balsą buvo 
ir vakariečių laikomas suteptu — nacių koloborantu. Tokiems 
buvo atsakytas visiems teikiamas duonos kąsnis bei pastogė, • 
o taip pat teisės imigruoti. Niekas nesidomėjo, kad jie kovojo ne 
dėl beprotiškos Hitlerio tūkstantametės Europos, bet dėl savo 
krašto laisvės Ir dėl savo pačių elementarinių žmogiškųjų teisių.

Šiandien jau kita padėtis. Pasaulis praregėjo. Jo akys nu
krypo į Vengriją, kur vyksta tas pats, kas prieš 12-10 metų vyko 
Lietuvoje ir gretimuose kraštuose. Ir čia vieni kovoja, dėl savo 
krašto ir tautos laisvės kraują lieja, kiti jau priversti gelbėti savo 

l^yj^? pabėgdami į užsienį. Maskvos propaganda ir
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Lietuvos laisvinimo veiksnių konferencijos darbo posėdis Niujorke. Iš kairės į dešinę: V. Sidzikaus
kas, M. Kižytė, Dr. P. Grigaitis, L. Šimutis, prof. J. Kaminskas, J. Matulionis, Dr. A. Trimakas, 
gęn. kons~. J. Budrys. -

Vakarai kalba, Rytai dirba
Rašo J. M. ŠIUGŽDA 

iš Niujorko

į Egiptą 
spaudimo

ir 
tiios d 
tas

uvo

raitės įvykiai

žimo likučl^, ^erik^^*-(^ pa
saulio tas jau neveikia, šiandien į Vengrijos kovotojus pasaulis 
žiūri kaip į didvyrius, jų liejamą kraują laiko šventąja auka, 
liejama dėl visos žmonijos, ne vien dėl vengrų tautos laisvės. 
Pabėgėliai teisingai laikomi nelaimingiausiais žmonėmis, reika
lingais skubios,, pagalbos. Laikraščiai pilni jaudinančių nuotrau
kų ir jautrių pasisakymų. Visos eilės kraštų vyriausybės jau yra 
padariusios taurius nutarimus: atvykite, jei norite pas mus, mes 
jus visus priimsime! Kanada juos net lėktuvais gabenasi neimda- 
ma jokio mokesčio už pervežimą.

Pasaulis pasikeitė.-Tuoj aus po karo benamis nelaimingasis 
DP buvo baubas, kuriuo Maskvos agentai baugino šio kontinento 
visuomenę. Ir daugumą ta Maskvos propaganda veikė. Visuome
nėje sklido kalbos, kad tų DP tarpe dauguma esą nusikaltėliai, 
kad jų esą padaroma daug nusikaltimų ir tuose kraštuose, kurie 
juos priėmė. Darbininkams buvo kalama (ir dauguma jų tikėjo), 
kad tie DP esą kalti dėl nedarbo, dėl nepakeliamų atlyginimų 
ir visų kitų nelaimių. Šiandien nelaimingieji sutinkami su gilia 
užuojauta, išskėstomis rankomis, o Maskvos melo beklauso nebe 
visi ir buvę jos ištikimi tarnai. Nemažai net kompartijos eiles 
apleidžia.

Pasaulis tikrai pasikeitė. Gal pagaliau jis ir gilesnių išvadų 
padarys.

atsiradęs skilimas dėl britų - prancūzų žygio 
užtaisinėti. Britai - prancūzai, sulaukę stipraus 
sąjungininkų, pagaliau apsisprendė atitraukti 

iš Egipto prieš Kalėdas. Viešoji opinija-ir viduje, 
jiems gana nepalanki, nors konservatorių par- 

linkusi laikyti kariuomenę Egipte kol bus išspręs- 
klausimas. Daug pylos britai - prancūzai gavo

. . - ___ jos nei kitur. Pvz. tarptautinis socialistų suvažiavi
mas Kopenhagoj britų delegacijos pasiūlymu priėmė rezoliuciją, 

(smerkiančią britų-prancūzų žy-“ 
•gį į Egiptą; prancūzų social, de- 
; legacija protestuodama išėjo.

i j JAV. gavusios anglų - prancū
zų pažadą pasitraukti iš Egipto, 
pažadėjo, siųsti kasdien 500.000 
statinių benzino V. Europai; per 
II D. karą naudoti tanklaiviai 
vėl paleidžiami darban, ir už mė 
nėšio V. Europa vėl turės ben- 

Į žino,- nors ir brangesne kaina. 
’ Dalis benzino bus gabenama iš 

Vid. Rytų, kur liko dar viena
• vamzdžių linija Saudi Arabijoi 

neišsprogdinta, kita dalis — iš 
JAV atsargių. Tai palies, žinoma, 
ir P. Amerikos ir Kanados žiba
lo šaltinius;“ pvz. Albertos prov. 
gamyba nepaprastai pakilo ir 
greit galės pagaminti 447.000 
statinių per dieną.

Karšta Vid. Rytuose
Dar nesuskubus nurimti Egip

to įvykiams, atsirado naujas 
grėsmės židinys Syrijoj, kur 
valdžią paėmė prosovietiški ka
rininkai ir ėmė gabentis ginklus 
iš Sov.. Sąjungos. Tuo susirūpi
no Turkija ir Irakas — vakarie
čių ' sąjungininkai ■— ir kreipėsi 
i .pastaruosius r^ytai gmkįų

atsišaukimą kviesdamas grįžti 
pabėgėlius iš Austrijos. O tų pa
bėgėlių skaičius pasiekė 103.000, 
kurių 35.000 yra pakeliui į vaka
riečių kraštus. JT gen. sekreto
rius kreipėsi į visus kraštus pra
šydamas sudėti vengrų pabėgė
liams $10.000.000. Taip pat jis 
padarė pranešimą JT pilnačiai 
apie nesėkmingas savo pastan
gas nuvykti į Budapeštą kartu 
pabrėždamas, kad nė viena JT 
rezoliucija nebuvo Vengrijos - 
Sov. Sąjungos respektubta. Pro
jektuojama siųsti JT stebėtojus 
į kaimyninius Vengrijos kraš
tus, nes Vengrija jų nesutinka 
įsileisti.

Rinkimai Lenkijoj
Wl. Gomulką, kompartijos se

kretorius, pradėjo rinkiminį ya? 
jų programine -kalba pareikšda
mas, kad buržuazinės partijos 
neturinčios laisvės. Rinkimuose 
sausio 20 d. dalyvaus be kogau- 
nistų partijos — ūkininkų par
tija, demokrątų partija ir vad.

Pasiryžimas nieko nedaryti...
Vengrijoj padėtis dėl Vakarų 

pasiryžimo nieko nedaryti užsi
tęsė. Ruskiai savo kariuomenės 
neatitraukia, JT stebėtojų neįsi
leidžia, Kadaro valdžia krašto

Mėnesio balansas
Pasaulį jaudina vis tie patys 

klausimai — Vengrai ir Suezas. 
Vienas ir kitas yra tampriai su
rišti su bolševikais. Jie visur yra 
aktyvūs dalyviai: Vengrijoje 
veikia atvirai, prie Suezo kana- ėmėsi reikalą ty< 
lo užsimaskavę. Vienur jr kitur g.-—ĮilTh-į ~ ~~

- •^'*•■*’-'’<1*7 Z-’” S? -

teresus. - x , \
Suezo kapalo reikalai yra toli

mesnės ateities reikalas. Tai yra 
pozicija, kuri vieną dieną gali 
tapti labai svarbi, nors nėra be 
reikšmės ir šiandien. Bolševi
kai Nasserį ginkluoja, finansuo
ja. drąsina, kad atėjus tam tik
ram momentui galėtų visai atvi
rai ir stipriai įsitvirtinti ir dik
tuoti kitiems. Amerika didelio 
intereso čia neturi. Europa iš
kart su Suezo kanalo nusavini
mu pajuto labai konkrečiai jai 
gresianti pavojų ir todėl atsisto
jo labai aiškion pozicijom jei 
negalima susitarti' geruoju ir 
būti tikriems dėl laisvo ir ne
trukdomo susisiekimo, tai tą rei
kią padaryti jėga.

Anglai ir prancūzai, būdami 
JT nariais, yra davę pasižadėji
mus nesiimti ginklo tarptauti
nius ginčus sprendžiant. Bet ma neutraliaisiais? JAV politikai 

susyravo, savo tarpe suskilo, bet 
laimėjo “taikos” šalininkai.
Amerikos spauda stengiasi su
mažinti pasirodžiusį, skilimą
tarp Europos sąjungininkų ir ti
kisi, kad šie susikirtimai nepa
keis iš esmės jų gerų senų san
tykių. Būdinga, kad ši kartą tais 
gerais santykiais — Amerikos 
su Europa — susirūpino ne Eu-

tydami, kad jų partneris r— JAV 
— šiuo klausimu nėrą jiems išti-> 
kimas ir susvyravo, pi vieni

KAS NAUJO KANADOJE?
«

Kanados radijo tarpt, tarnyba 
pradėjo kasdien transliuoti 15 
min. programą vengrų kalba. 
Kol kas ji yra laikinio pobūdžio; 
duoda tik informacijas ir ko
mentarus. Tarpt, radijo tarnyba

Vcngrijos pabėgėliams imi
gracijos formalumai suprastin
ti ir jų kelionės išlaidos bus ap
mokėtos valstybės iždo lėšomis. 
.Imigracijos min. Pickersgill iš
skrido į. Austriją ir kitas Euro
pos valstybes susipažinti su pa- i pastoviai transliuoja programas 
bėgėlių būkle. Numatyta pa- lenku, čekų, slovakų, rusų ir 
skubinti jų gabenimą lėktuvais ukrainiečių kalbomis, 
ir laivais. Ypač daug palanku- *
mo vengrų pabėgėliams rodo Nepaprastoji parlamento sesi- 
Ontario prov. vyriausybė. Ji įsi- ja svarstė vyriausybės Vid. Ry- 
pareigojo priimti neribotą jų tų ir Vengrijos politiką. Kon- 
skaičių bei aprūpinti darbu ir servatoriu atstovai smarkiai 
bent laikiniais butais. Pagrei- į puolė vyriausybę už pareikštą 
tinti jų atsigabenimą į Vieną iš- Britanijos žygiu apgailestavimą 
vyko parlamentaras ukrainiečių bei jų nepalaikymą. Vengrijos 
kilmės John Yaremko ir J. Bitt- klausimu 
liek vengrų atstovas.

bės, “The Telegram” korespon
dentas.

Sudegė 13 tankų ir kt. ginklų 
prie Calgary Scarcee sandėlyje. 
Šeši jų buvo nauji “Centurion” 
tipo. Nuostolių—$1.775.000^ Vie
nas tankas —• 
priežastis nežinoma.

kalą, paimti viską Į šavb rankas, 
tuo būdu užtikrinant saugų ka
nalo naudojimą.-Dabar, įsikišus 
JT “policijai”, kurią sudaro ke
lių valstybių kariuomenių dali
niai. ji turėtų pasilikti prie Su- 
ezo jo reikalų sargyboje, kol vis- kad kiek-tik vengrų norės, tiek 
kas bus sutvarkyta. j ir galės į jų kraštą įvažiuoti. Ma-

JT gen. sekretorius sutiko bet i žytė Airija įsileidžia visą 1000. 
__________ ___ 1 • a ___________________

iš' Vengrijos 
streikuoja, o sukilėliai dar ne- 
numalšinti, ir Vakarai, jausda
mi sąžinės graužimą susirūpinę 
vengrų pabėgėlius priglausti.

Anglai, prancūzai paskelbė,

skelbė atvirąpaft

Imigracinės vyskupų •.konfe
rencijos komisijos pirm. J. Em. 
kardinolas Lėger per spaudos 
konferenciją pareiškė, kad šiuo 
metu Vengrijos pabėgėliams rei 
kia ne žodžių, o darbų. Esą kard. 
Mindszenty pasakęs: “Vengrija 
mirė, nes jai nieko kito nedavė, 
tik pažadus”. Kadangi 90% veng 
rų katalikai, Kanados katalikai, 
pasak kardinolo, turėtų parū
pinti jiems bėrit laikinę pastogę. 
Esą, kiekivena vyskupija turėtų 
tai organizuoti.

nepasireiškė jokių 
nuomonių skirtumų. Rusai buvo 
vieningai pasmerkti. Kaikas siū 
lė netgi nutraukti su jais dipl. 
santykius. Kai Vengrijos suki
limo žuvusiems pagerbti buve 
paskelbta tylos minutė, sovietų 
ambasadorius išėjo iš posėdžid. 
Min. pirm. St. Laurent pranešė 
rašęs laišką Bulganinui prašy
damas sustabdyti terorą Veng
rijoj. Pastarasis atsakęs, esą Ka
nada turinti vienašališkas ži
nias; Vengrijoj esą viskas tvar
koj. Parlamentas patvirtino vy
riausybės pasiūlymą paskirti 
vieną mil. dol. vengrų pabėgė
liams šelpti ir atitinkamas su-

Imigracijos ministerija susi-' nias kanadiečių kar. daliniams 
tarė su didžiosiomis geležinkelio JT tarnyboje Vid. Rytuose, 
bendrovėmis CPR ir CNR atga
benti sekančiais meteis 4.000 at-___________________ . . Ištrėmė iš Egipto. Kanados pi 
eivių, kurių trys ketvirtadaliai ,’lietį Albert Metzgers, žydų tau 
bus panaudoti geležinkelių dar
bams, kiti — žemės ūkiui. Pas
tarajai sričiai numatyti italai ir 
jugoslavai.

tybės. Jis turėjo didelį viešbutį 
Aleksandrijoj. Jo turtą globoti 
perėmė Kanados konsulatas. 
Anksčiau buvo ištremtas iš 
Egipto Slonim irgi žydų tauty-

gi išvesti savo “policiją” kai tik 
bus pasišalinę britų, prancūzų 
ir Izraelio kariuomenės. Šitoks 
susitarimas nėra naudingas “už
puolikams” ir reikalą gadina.

To norėjo sovietai, taip pasi
sakė Nasseris ir taip daro Dag. 
Atrodo, viskas perniek: sovietų 
tisklas - atsiektas. JAV vaidmuo 
šioj byloj nublanko, nes jos net 
savo buvusių sąjungininkų ne
palaikė ir nuėjo .su sovietais. 
Vardan ko? Dėl gerų santykių 
su arabais? Dėl gerų santykių su

$125.000. Gaisro į r0p3) t>et Amerika!

Naujais radaro Įrengimais ap- 
ūpinami krašto aerodromai. Jie 

kainuos $4.200.000 ir bus moder- 
dausi visame pasaulyje.

ten

lie-

Grįžo So v. Sąjungon 19 rusų, 
seriųių ateivių. Kaikurie jų bu
žo išgyvenę Kanadoje 27 metus. 
Tu grupė buvo sustojusi Brita
nijoj. Liverpulio uoste. Laikraš
tininkams jie pareiškė, esą grįž- 
ą Rusijon tikėdamiesi, kad 
>us “geresnės sąlygos”.

★ •
IŠVYKO I LIETUVĄ

Tš Port Arthur. Ont., du
tuviai. Antanas ir Stasys Stan
kevičiai, lapkričio 14 d. išvyko į 
Lietuvą.

Kaip rašo “Liaudies Balsas”, 
iie esą kilę iš Raguvos valsč., 
Panevėžio apskr., i Kanadą at
vykę čia vykusios ūkinės krrizės 
metu ir pergyvenę daug sunku
mų. Buvę nariai Liet. Literatu
os D-jos, kuri leidžia “Liaudies 
Balsą”, o taip pat komunistinės 
vad. Progresyvios Darbo Parth 
jos nariai. Išvažiuodami paauk)* 
ię $20 “Liaudies Balsui”.

Ką gi. laimingos kelionės. Mes 
tik .galime pasakyti, kad jie iš
vyko į puikią ligoninę, kur nuo 
komunizmo išgydoma labai 
greit Gaila tik, kad iš ten jau 
niekas išgydytas neišleidžiamas.

*"lhė savo kariuomenes pasie
niuose, o sovietai paskelbė esą 
vakariečiai organizuoją naują 
puolimą. Izraelio kariuomenė 
taip pat budi. Syrij a kreipėsi į 
JT. Jordanas nutraukė sąjungi
nius ryšius su Britanija, kurios 
anksčiau mokėtą pašalpą 33 mil. 
dol metams sutiko duoti kai
myniniai arabų kraštai. Britai 
Jordano krašte turi nedideles 
laivyno ir lėktuvų bazes.

Kovos Vengrijoje
Sovietų tankų išvaikyti lais

vės kovotojai, matyt, persitvar
kė ir vėl ėmė puldinėti sovietus 
Budapešte ir kaikuriose provin
cijose. Kada r vyriausybė vis ne
pajėgia įvesti tvarkos, nors gen. 
streikas kol kas baigtas. Darbi
ninkai gi toliau reikalauja Imre 

kių pastatytos Vengrijos' “vai- Nagio, laisvos, spaudos, rinki- 
džios ’’atstovas? Kur jo manda- ™U ir rusų pasitraukimo. Kadar,

laikytųtabai rimtu reikalu Bag- ■ - o
dado sąjungos nanų-TurkųęK, hiera£hija, katalikai ga-
Irako Irano, Pakistano karma «dal ti rinkimuose.
užpuolimą. Synjos kaimynai su-
Mhė sovo kariuomenes pasie-1 Ne’-amvm^i Albanijoj

Didžiulė Amerika su tuščiais 
plotais įsileidžia tuo tarpu 21 
tūkstantį! Pirmuosius pabėgė
lius sutinka su muzika, ovaci
jomis, kalbomis, o vadovavęs 
visoms ceremonijoms vicemi- 
nisteris liepė naujai atvyku
sioms ploti Amerikos vėliavai! 
Aitriai šis įsakymas nuskambė
jo per visą spaudą.

O tuo tarpu JT kalba ir kalba! 
Egipto reikalu tuojau buvo pri
imtos rezoliucijos ir jų nevyk
dymu labai susirūpino gener. 
sekretorius švedas Dag. Kai bol
ševikai nevykdo JT rezoliucijų, 
ponas švedas nesijaudina. Ko
dėl? Kodėl ligi šiol sėdi JT rus-

tai? Atrodo, galingiesiems JT 
nariams nepatogu kelti šį klau
simą. Tai yra pataikavimas bol
ševikams. Atviras, ciniškas, vi
sam pasauliui stebint. “Naujie- 

(Nukelta į 2 psl.)

kuris yra visiškoj rusų kontro
lėj, sakoma, Malenkovo, laikosi 
kietai ir darbininkų reikalavi
mų nepriima. Jis netgi paskelbė 

t

Žiniomis iš Belgrado, kornu- 
nistų valdomoj Albanijoj, kur 
gyvena apie vieną mil. gyven- . 
tojų, prasidėję neramumai. Į 
demnostruojančias minias Tira
noj. policija paleidusi ugnį, dau
gelį suėmusi. Provincijoj taip 
pat esą daug kur suimta nepa
sitenkinimą pareiškusių gyven
tojų. Bulgarijoj taip pat esą 
suimta daugybė asmenų.

Sukilimas Kuboj
Grupė civilinių gyventojų — 

apie 200—apsirūpinusi ginklais, 
buvo sukilusi prieš prez. Ful
gencio Batista, bet po poros va
landų susišaudymo su poliicja ir 
kariniais daliniais liko nugink
luota. Žuvo apie 20 asmenų. .

Dabartinis prez. Batista iš ser 
žanto iškilo į politikus revoliu
cijos keliu. Savo karjerą jis pra
dėjo 1933 m. ir tapęs kariuome
nės vadu valdžioje turėjo daug 
įtakos. 1940 m. buvo išrinktas 
prezidentu ir antrąkart 1954 m.

PASAULIO LIETUVIŲ SEIMAS
Pasaulio Lietuvių Bendruo- dymai.' ^simfoninis koncertas, 

menės Seimo sušaukimą VLI Seimo posėdžiams gautos patal- 
Kas yra pavedęs JAV ir KL'B oos Carnegie Endowment Inter- 
valdyboms. Šiosios, numačiusios lational Center, 1st Ave. ir 46 
Niujorką tinkamiausia vieta, St., New York, prieš JT būstinę 
pavedė darbą LB Niujorko Apy- 
-'ardos valdybai, kuri š.m. gegu- išrinkti atstovus į PK3 seimą 
žės 11 d. sudarė seimui ruošti Išrinktieji atstovai, negalėdami 
organizacinį komitetą: pirm". J.! oafys dalyvauti, savo vietoje 
Balkūnas, vicepirm. J. Šlepetys j galės įgalioti kitus asmenis, 
ir A. Ošlapas, sekr. V. Vaitiekų-: Yra numatytas provizorini0 
nas ir ižd. A. Trečiokas. seimo darbų tvarkaraštis: 1958

Vėliau buvo sudarytos komi- i m. rugp. 24 d., sekmadienį, me- 
jos: Meno — pirm. V. Jonuškai-' -----J—------J- —
tė, Sporto — A. Vakselis, Finan
sų ----- A. Trečiokas, Informaci
jos — kun. B. Mikalauskas, Ūkio 
— dr. A. Skėrys. Komisijų pir
mininkai dalyvauja prezidiumo 
posėdžiuose, informuodami apie 
savo nuveiktus ar planuojamus 
darbus.

V. Vaitiekūnas, dr. B. Ne- 
mickas ir A. Ošlapas paruošė 
PLB seimo laikin. konstitucijos 
projektą. Jis išsiuntinėtas 22 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nėms. kurios yra prašomos ne
atidėliojant pasisakyti.

Tuo tarpu nutarta, kad PLB 
seimas šaukimas 1958 m. rug
pjūčio 24 - rugsėjo 1 d.d. Niu
jorke. Organizuojamos meno ir 
spaudos parodos, sporto pasiro-

Visu kraštų LB kviečiamos

no ir. spaudos parodų atidary
mas. rugp. 25, 26 ir 27 d. atvyks
tančių svečių priėmimas, rugp 
28 d. atstovų susipažinimo po
būvis, rugp. 29 d. seimo posė
džiai, rugp. 30 d., šeštadienį, sei
mo posėdžiai, sporto šventė, ban 
ketas, rugp. 31 d., sekmadienį, 
pamaldos, seimo posėdžiai, sim
foninis koncertas, rugsėjo 1 d 
pirmadienį, seimo sesijos baigi
mas.

PLB seimo proga galėtų būti 
ir pasaulio lietuvių kongresas. 
Šis klausimas yra atviras, svars 
ty tinas.

Visais seimo reikalais prašom 
rašyti šiuo adresu: Prel. JZ Bal
konas, 64-14 56th Rd., Maspeth 
78, New York.

(Iš Inform. Kom. pareiškimo).

Policija čiumpa policiją...

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ” PLATINIMO VAJUS JAU PRASI
DĖJO. SKAITYTOJUS PRAŠOME SURASTI NORS PO 
VIENĄ NAUJĄ PRENUMERATĄ IR PASISKUBINTI SA
VO PRENUMERATĄ PRATĘSTI.
“TŽ” prenumerate 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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Į MONTREALIO LIETUVIUS
alio ir apylinkės 

■pėmės praeityje,lietuviai, _ _ __
bet negalit nepriminti ir da
bar. Mūsų tremtinių padėtis Vo
kietijoje yra netik sunki, bet 
tiesiog tragiška. Vienas kitas, 
pajėgesnis, susidarė pragyveni- 

< mo sąlygas, bet nemaža dalis, 
tai invalidai, našlės su mažais 
vaikais ir seneliai,-palikti negai
lestingam likimui. Jeigu pirmie
ji, geriau įsikūrusieji, sudaro 
mažą dalį, kuri jokios paramos 
nereikalinga ir jos negauna, tai 
antroji, didesnioji dalis, tos pa
ramos labai yra reikalinga.

Šiandien vykdomas vajus, rei
kia atvirai pripažinti, nerodo 
tendencijos, į reikalo supratimą. 
Tenkinamasi vieno dolerio auka 
ir skaitoma, kad pareiga, kad ir 
nelabai maloni, atlikta. Dar kita 
dalis, nors mikroskopiškai ma
ža, bet gana veržli, randa kitas, 
bet šalpos darbą dirbančiuosius 
įskaudinančias aštrias, niekuo 
nepagrįstas, priežastis ir nuo 
savųjų brolių, skaudaus likimo 
išblokštų iš Tėvynės, iš savų na
mų bei pastogės, vargo sumaži
nimo atsisako. Tai vis skaudūs 
reiškiniai.

Šalpos komiteto nariai, aukų 
rinkėjai, parėję iš darbo, atitrū
kę nuo kitų pareigų, aukoja lai
ko ir energijos likučius bendra
jam žmonijos gerbūviui, savųjų 
brolių kančių sumažinimui. Nu
traukia poilsį, aukoja kelionės 
išlaidas, šaltyje ir darganoje 
lanko tautiečius, beldžiasi nuo 
durų prie durų, prašydami au
kos ne sau, bet lietuviui, nelai
mingesnio ligonio ir senelio var
gui sumažinti.

Šalpos darbe, nors labai skau
du, dar nedalyvauja jaunimas, 
skautai ir studentija. Ant pasta
rosios pečių turėtų gulti pati 
sunkiausia našta, nes tai ener
gingiausia mūsų visuomenės 
dalis, turinti laimės siekti moks
lo šviescs, todėl ir pati didžiau
sia pareiga jiems turėtų* tekti. 
Praeityje, pačiu juodžiausiu 
mūsų tautos laikotarpiu, tik ne
gausi to meto studentija pasi
ėmė sunkiausią naštą ir tautą, 
gulinčią mirties patale, prikėlė 
ir išvedė į laisvę. O šiandieninė 
mūsų jaunimo - studentijos da
lis ką atliko ar atlieka šioje sri
tyje?.

Šaipęs Vajus tęsiamas. Turi
me atlikti savo pareigą, pareigą 
metinę, sušelpti nelaiminguo
sius.

Dar turime žinoti, kad atsi
randa galimybių sušelpti mūsų 
tremtinius, esančius tolimuose 
rytuose, Sibiro tundrose. Tam 
reikalingos lėšos ir dar gana di
delės. ,

Esame prašę tautiečius, gyve
nančius už Montrealio ribų, pri
sidėti prie vajaus, deja iki šiai 
dienai tik vienas kun. Jokūbai* 
tis savo auką, ir palyginus su 
pajamomis, gana didelę, vos tik 
vajų paskelbus prisiuntė.'O kur 
kiti mūsų tautiečiai? Kur gana 
gerai įsikūrę, nors neseniai dar 
buvę tokiais pat tremtiniais? Jie 
iki šio] dar neatsiliepė. Tikimės, 
kad jie išgirs šį kreipimąsi. Su
pras šalpos darbą dirbančiųjų 
sunkią pareigą ir atjaus nelai
minguosius.

Šalpos Komiteto vardu:
Pr. Šimelaitis.

Vakarai kalba, Rytai dirba
(Atkelta iš 1 psl.)

nps” labai taikliai užvardino 
vieną savo vedamąjį praėjusį 
ketvirtadienį “Kinkų drebėji
mas Washington^“! Šis kinkų

ruskeliai pasiūlydami Vakarams 
benzino, nors vėliau atšaukė. Po 
jų pasiūlymo pajudėjo ir Ame
rika. Prezidentas lapkričio 30 d. 
Įsakė pradėti vykdyti anksčiau

5* —.
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Senatorius McCarthy šiandien 
nuvarytas nuo politikos scenos 
už savo aiškias ir drąsias kalbas 
prieš bolševikus ir jų simpati- 
kus drąsiai ir šiandien siūlo iš
eiti JAV iš JT, o pačias JT iš
mesti iš Amerikos žemės! Ir 
greičiausiai be šito neapsieis. 
Tik ar nebus pervėlu?

Politikos priešaky šiandien 
žygiuoja ne vyriausybės, bet vi
suomenės. Europos visų kraštų 
visuomenės tvirtai pareiškia sa
vo antibolševikiškus nusistaty
mus. Klausimas — kas kam pa
darys įtakos? Ar visuomenė vy
riausybėms, ar vyriausybės nu
ramins visuomenę? Natūralu 
būtų laukti, kad turėtų nusileis
ti vyriausybės. Taip paprastai 
būna. Tad Vakarų linkmė turė
tų būti aiški: tolinimasis nuo 
bolševikų, šaltas karas ir toliau, 
bolševikų pasmerkimas, jų iš
jungimas iš tarptautinių sambū
rių ir pabaigoj santykių nutrau
kimas.

Europa pergyvena šį kartą 
jautriau. Ten Visuomenė išėjo į 
gatves prieš bolševikus. Ameri
koj judėjo tik tos visuomenės 
dalys, kurios jautė kraujo ry
šius su Europos tautomis, ypač 
pavergtomis tautomis. Gryni 
amerikonai mažai jaudinosi. Tai 
kos ir koegzistencijos miražas 
buvo stipriai įleidęs šaknis.

Smulkesni reikalai
Benzino trūkumas jaučiamas 

visoj Europoj. Kaikur einama 
prie koftelių sistemos. Gatvėse 
pasirodė arkliai su vežimais, 
kurie buvo ptadėti talpinti į inu 
zėjus. ■ Padėtį pradėjo “gelbėti”t....... _ .

Lenkai norėtų gauti iš Ameri
kos paskolą ir jau yra pradėję 
^derybas. Paskola siektų $300 mi
lijonų. Imdami paskolą jie neno
ri susirišti jokiais . pasižadėji
mais. Jie nori gauti iš JAV med
vilnės ir mašinų.

Komunistų nuostoliai: pasku
tinę savaitę pasitraukė iš komu
nistų partijos keli žymūs Kana
dos komunistai ir septyni Ang
lijos. Keli rusų kariuomenės da
liniai Vengrijoje prie Jugosla
vijos sienos perėjo į Jugoslavi
ją ir paprašė politinės globos 
teisių.

Senatorius Mike Mansfield 
vienoj savo kalboj taip išsireiš
kė: “Mes nelaukėme įvykių Len 
kijoj, mes nelaukėme įvykių 
Vengrijoj, mes nelaukėme įvy
kių ir Vid. Rytuose... Ką vei
kia mūsų atitinkami organai?”

Siūlo pašalinti Rusiją
JAV senatorius F. Knowland, 

žymus respublikonų politikas, 
JAV delegacijos narys JT, kal
bėjo Pavergtųjų Jungt. Tautų 
posėdyje Niujorke ir pareiškė, 
kad Sov. Sąjunga turėtų būti 
pašalinta iš JT ir demokratinės 
valstybės turėtų jai pritaikyti 
ūkines sankcijas bei susiaurinti 
diplomat, santykius. Taip pat jis 
kvietė darbininkų unijas ir pre
kybos organizacijas nutraukti 
ryšius su Maskva. Jungt. Tautos 
turėtų suorganizuoti savo ka
riuomenę, kuri per 24 vai. galė
tų atskubėti kiekvienam sovietų 
satelitui i pagalbą.
i <.j.i in n-

Nesu toks turtingas, kad galėčiau pigią 
prekę pirkti, — sake anglų priežodis.

MES SAKOME: Neturėsi savo namuose niekad geros muzikos 
ir to tikrojo dižaugsmo, pirkdamas tik pigios vertės arba men
kos kokybės radio aparatą arba muzikos kabinetą.
Kiekvie&Mt gfcfirosiai pasitartrirtis flaftrasM jiasįfrfyje pagar
sėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI tiksėję RADIO APARATAI arba MUZIKOS KABINETAI 
žinomų firmų: /

Šaba - Koerting • Blaupunkt
JIE GAUNAMI GENERALINĖJE ATSTOVYBĖJE — 

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

Deportacijos ir Lietuva
Lapkričio 11 niujorkiečiai lie* 

tuviai žingeidžiai klausėsi JT 
puošniųjų delegatų samprotavi
mų apie Vengrijoje vykstančias . _ , _ , . „
deportacijas. Vylėsi, jog jie pri- dėvimus, o pasižmonėjusi Niu- 
mins pasauliui, šias deportaci
jas esant sovietinės politikos 
įrankiu, naudotu Lietuvoje, Es
tijoj ir Latvijoj, o pirmiau Vil
niaus krašte 1939 m. Viltasi, kad 
Niujorke, kur randasi dešimtys 
lietuvių polililcų ir “informaci
jos specialistų”, JT delegatai 
yra kuo puikiausiai informuoti 
apie įvykius Lietuvoje. Kad jie 
paskelbs pasauliui, jog yra ži
noma, -kad šių deportacijų iš
davoje tūkstančiams pabaltiečiu 
buvo sugriautas gyvenimas, kad 
šimtai jų dabar savo lėšomis 
grįžta namo pavargėliai, ligonys 
fiziniai ir protiniai. Kad šie de
legatai gal bus buvę šių lietuvių 
informatorių priprašyti skelbti 
visam pasauliui (ne vien tik 
“Dirvos” skaitytojams) reikš
mingą informaciją apie lietuvių 
“titoistų” demonstracijas Vil
niuje sol. Kučingiui iš Sibiro 
sugrįžus Lietuvos operon.

Dėkingi likome tam pačiam 
kubiečiui Emilio Nnunez-Portu- 
ondo, kuris įteikdamas rezoliu
ciją Vengrijos deportacijų rei
kalu vienintelis drįso priminti 
Pabaltijo ir kitų tautų deporta- 
ciias; stebėjomės, kad šiaip kan
džiai mėgstąs rusams įkirsti 
Amerikos deleg. Cabot Lodge 
pabaltiečiu tragedijos pranašu
mą Vengrijos bylai nutylėjo. 
Gavosi kęstas paradoksas: at
stovas Amerikos, vyriausybės, 
kuri, neva, užtikrino ALTą, jog 
Lietuva laikoma tokioj pat pa
dėty kaip satelitai, įtartinai pa- 
baltiečių paskutiniu metu nemi
ni. (“Naujienos” gi piktinosi pa
tikėjusios tokio laikraštpalaikio 
sensacingu pranešimu Vašing
tone, jog Amerika žada Mask
vai, komprorųisą Pabaltijo rei
kalu). Tuo tarpu /“New York 
Times”, kuris dažnai atvirai sa
vo žemėlapiuose Pabaltijį ski- 
rė nuo satelitų kaip skirtingos 
padėties valstybes, XI. 12 veda
majame (dėl jo ar netektų dė
koti tam pačiam O. Tolichiui) 
nurodė, kad “Vengrija šiandien 
tikrumoje atsirado tokioj pat 
padėty, kaip . Latvija, Estija, 
Lietuva ir kitos Sovietų Sąjun
gos įmneinj^^feJys.f^Netrukus 
tą mintį (XI. 18.) pabartojo ir 
Budapešte buvęs šio laikraščio 
korespondentas MacCormačk, 
kuris patvirtino, kad ... Sovie
tai norėtų vengrus kietai nu
bausti ir juos pastatyti pavyz
džiu kitoms Sovietų imperijos 
tautoms. Tačiau jie negali apsi
spręsti, ką bedaryti su vengrų 
tauta ir jos teritorija. Viskas ro
do, kad sovietų vadovybės dau
guma nėra linkusi kompromi
sams ir jei laisvasis pasaulis 
griežtai neįsikiš, Vengrijos atei
tis prilygs Latvijos ir Estijos, 
kurios buvo įjungtos į sovietinę 
sistemą.” Kaip žinome, pasaulis 
griežtai neįsikišo, kai- sovietai 
iš naujo okupavo Pabaltijį 1945 
m. ir nėra šiuo metu nei ma
žiausios vilties, kad šį įsikišimą 
paskatintų VLIKo pirmininko 
geri norai. Pasaulio viešoji opi
nija šiam įsikišimui nėra pa
rengta, jei dėl Vengrijos gėdin
gai stoviniuojama.

Nesuvokia viešosios 
opinijos esmės
Kai svetimtaučiai atsisakė 

remti vienos Lietuvos laisvini
mo įstaigos informacinę veiklą, 
argumentuodami, kad ji neap
jungia visų laisvųjų lietuvių 
politinių pajėgų”, vienas tos 
įstaigos asmuo naiviai pastebė
jo — “Tai nieko! Liepsim mūsų 
organizacijos kiekvienai parti
jai kas mėnesį pristatyti tiek ir 
tiek žinių bei straipsnių, kuriuos 
ir tieksime Lietuvai.” Šiam as
meniui, kaip ir daugeliui lietu
viškos visuomenės atrodė, kad 
veikti viešąją opiniją — savąją, 
o juo labiau svetimąją — gali 
kiekvienas. Bile tik moka pasi- 
tašyti, susipranta su partijos 
lyderiu, tai jau ir kuo puikiau
sias informacijos specialistas! 
Kas atsitiko su tos įstaigos in
formacine veikla nebegirdėt.

Iškilus Vengrijos įvykiams 
buvo kreiptasi į ALTą, kvie
čiant ją kongreso Niujorke me
tu “The New York Times” pa
skelbti atsišaukimą, nurodant, 
kad Vengrija tėra laisvojo pa
saulio “appeasmento” Lietuvos 
bylos reikalų nuosekli išdava. 
Buvo nurodyta, kodėl jai, nie
kam kitam, šitoks atsišaukimas 
tiktų skelbti. Išdavoje “Drauge” 
ir “Naujienose” tilpo savajai ; 
viešajai opinijai pranešimai,

kad štai ALT pasiuntė į Ameri
kos įstaigų kanceliarijas pagei-

jorke, ALTaryba paskyrė pini
gų sumą, kurios būtų užtekę 
apmokėti skelbimą dienraštyje, 
skaitomam Vašingtone ir JT, 
pasiųsti, niekam pasaulyje to 
nežinant, vengrams, kuriems 
šiuo metu yra atidaryti neišse
miami tam tikrų fondų* krep
šiai! Norėtųsi ALT priminti, 
kad tiek anksčiau, tiek ir dabr 
vengrai politikai savo laiškuose 
viešajai opinijai vengė ir ven
gia sulyginti Vengrijos padėtį 
su Pa baltiju!

Ne visad naudingas tas mūsų 
lietuviškas -prigimimas rūpintis 

• t *__ *•

“AB” Amerikos vardu atsisvei
kina “Good LoA”!

“Ar mums vadovauja , 
bepročiai?”
Šitokia antrašte NYTimes pa

skelbė H. G. Woodhead laišką, 
kuriame štai kas išdėstoma: 
1954 m. spalio mėn., Amerikai 
spaudžiant, britai iš Suezo ati
traukė savuosius dalinius, kurie 
ten buvo prisilaikant dar nepa
sibaigusios tarptautinės sutar
ties. Prieš porą mėnęsių, užgau
tas amerikiečių provokatyvaus 
atsisakymo remti jų Aswan už
tvankos statybą, Egipto diktato
rius Nasser užgrobė,kanalą, ku
ris buvo pastatytas europiečių 
pinigais, kad ir žiūrint savųjų 
interesų. Remiantis minėta su
tartimi, britai norėję kanalą re- 
okupuoti, nes nei amerikiečiai, 
nei rusai niekad nesutiktų leisti 
nacionalizuoti Panamos — ar 
kokio rusiško kanalo! Tačiau 

i Vašingtonas vėl prispaudęs 
Londoną nusileisti ir. atiduoti 
reikalą Saugumo Tarybai, pui
kiai žinodamas, kad sovietų ve
to viską palaidos. Išeitų, kad

pirma kitais, o ne savimi!
Jau abejoja “Amerikos x 
Balso”, “Laisvos Europos” 
radijų reikalingumu
Amerikos užs. reikalų depar

tamento pavainikis “US Infor
mation Agency”, nors ir beveik 
kiekvienais' metais kaitalioda
mas viršininkus, nepajėgia su
rasti nesėkmės pradininką — 
sąvokų neturėjimą, kas yra in
formacija, ir kokią viešąją opi
niją tektų formuoti tokiuose 
kraštuose kaip Lietuva ar Veng 
rija. Taipgi biurokratiškas pasi
tenkinimas atsitiktinai surinktų 
informacijos specialistų štabu, 
pasitikint atskirų Amerikos 
tautų “vadovaujančių veiksnių” 
rekomendacijų nuoširdumu, ga
lėtų būti nurodoma kaip kita 
nuolatinio ir visuotinio Ameri
kos propagandos keikimo prie
žastis. Niujorke net susilažinta, 
kad pavyzdžiui iš viso lietuviš
ko “AB” štabo nedaugiau kaip 
trys žmonės galėtų turėti viltį, 
normaliomis sąlygomis, pakliū
ti į radiofoną ar laikraštį, kuris savo neprieteliams. Revoliuciją 
savo korespondentus vertintu’ laimėjus grįžęs į Argentiną jis 
ne pagal gimmyste^ar^ partijos nubirsiąs milijoną galvų. Nedo

vanosiąs nė vienam jūres ir avia 
ei jos karininkams ir dvasiš
kiams. Peronas atspėjo. Revo
liucija įvyko, tik Peronas netu-

• • milijo
ną galvų, o atvirkščiai, revoliu
cijai nepasisekus, karo lauko

Jungtinių Tautų dauguma pro
paguoja ir užgina tarptautinių 
sutarčių laužymą, diktatūrinį 
Nasserio režimą ir eventualų 
Europos atidavimą Maskvai.

Amerikiečiai veda pražūtin!
Hans J. Morgenthau, Ameri

kos Užs. Politikos Studijų Cent
ro prie Čikagos Un-to direkto
rius, dažnai skaitąs paskaitas 
Columbijos ir Yale universite
tuose, taipgi laiške NYT paste
bi, kad 1956 lapkričio mėn. pir
mosios savaitės bus prisimena
mos kaip JAV diplomatijos di
džiausios nesėkmės dienos. Kad 
V. Sirvydas, JAV Imigracijos 
pareigūnas N.Y. neįtartų “dipu
kus”. skleidžiant paniką ir ko 
gero jų neišdeportuotų, patei
kiame Morgenthau laiško min
tis: Dvi pagrindinės užsienių 
politikos bazės — Amerikos pa
sisakymas už. Rytų Europos ne
priklausomybę ir D. Britanijos 
bęi Prancūzijos kaip didžiųjų 
pajėgų išlaikymas yra praras
tas. Dėl Rytų Europos vyko šal
tasis karas, kurio frontą Ameri
ka gan sėkmingai laikė, deja, 
kai rusų imperija pradėjo braš
kėti, Amerika (Eisenhoweris - 
Dulles) pasiskubino paskelbti 
savo “taikingumą” ir suteikė

Į
Sovietų Sąj. visiems praktiš
kiems užsimojimams laisvas 
rankas. Kada D. Britanija ir 
Prancūzija šoko gelbėti Suezą. 
kad išliktų Europos didžiosiomis 
valstybėmis ir Amerikos sąjun- - 
gininkėmis, JAV-ės susidėjo su 
Sovietų Sąjunga, kad britus ir 
prancūzus pasmerktų* pasaulio 
akyse. Prof. Morgenthau, kuris 
yra vokiškos kilmės, taipgi pri
mena, kad Amerika daugiau ne
beturi nei atominės bombos ko
zirio, kai Chruščiovas veik ulti
matumo formoje Eisenhoweriui 
pagrąsino turįs atomines rakie- 
tas. Išdavoje “pergyvename aiš
kiausią pralaimėjimą, kurio Še
šėlis plečiasi žvelgiant į ateitį. 
Nes, jei Sovietų Sąj. ir toliau 
plės ir stums savuosius intere
sus grąsindama jėga, kai mes te
žadame gintis tik jiems užpuo
lus mus pačius, Amerika eina 
tik vienų pasidavimų keliu, ku
ris gali užsibaigti tik despera
tišku atominiu karu.”

Po šituo štai tvirtai pasirašau 
ir lauksiu, ką atsakys p. Sirvy
das ir kaip reaguos “buržuazi
niai laisvinto j ai”. Gal kartais 
jie, kaip 1919 m. nuspręs, jog 
nebeapsimoka sudėti visus 
obuoliukus į Vakarų krepšį?

Peronistu^ sukilimas Argentinoj
Birželio pirmomis dienomis 

Argentinoje sukilo peronistai. 
Greitai po to didžioji spauda ra
šė, kad Peronas serga. Ir kaip gi 
vargšelis nesirgs! Prieš kelius 
mėnesius Panamoje vienam laik 
raštininkui amerikiečiui jis pa
reiškė, kad Argentinoje greitu 
laiku įvyksianti didelė revoliu
cija. Kraujas tekėsiąs po visas 
Argentinos miestų gatves. Bai
si būsianti diena, bet kitokios 
išeities nebelieką. Juk jis, Pe
ronas, nuo valdžios kritęs dėl to, 
kad buvęs perdaug “švelnus”

Vladas Veselauskas

jtrukus 
tojo ir

ryšius, bet pagal sugebėjimą in
formuoti savąją bendruomenę.

“AB” lietuviškasis štabas ne
seniai painformavo lietuvišką 
spaudą kad “Vašingtono spau- ' progoP nukirsti ~ 
J vx. I T A v A /Ja 1 t m n I r C I Kda plačiai aprašė daugiakalbės 
įstaigos darbą. Paminėtas ir lie
tuviškas skyrius, kur korespon- neteisė“" 57 ~ peronTstoš

susaudyti ir nuteistiesiems mir
ties bausmė buvo įvykdyta.

Perono išsiplepėjimąs apie 
įvyksiančią ^o šalininkų fevoliu 
ciją rodo, kad jis nėra tinkamas 
būti kariškiu, o dar mažiau rės- 
nublikos prezidentu. Yra gerai 
žinoma, kad nei vienas valdyto
jas negali visiems patikti. Dau
gelis politikų ateina į valdžią 
jau su iš anksto nustatyta pro
grama. Vienai visuomenės da
liai toji programa patinka, ki
tai ne. Daugelis politikų kovo
ja daug metų, lig jiems pasise
ka savo politines programas 
vykdyti. Kada tokie žmonės 
ateina į valdžią, jau visa tauta 

___ _ -- ž*no> k° nori ir ką jis darys. 
, tPesiogTaFto neHesiogiai, Visai to negalima pasakyti apie 

yra sukėlę vengrų išsilaisvinimo t . i. vaJdžią
viltis, nors buvo gerai žinoma, 
kad realiai — be rizikos išpro
vokuoti III Pasaulinį Karą — 
negalime jiems padėti.” Jack 
Gould NYT šitaip komentavo: 
“Jei Europos Laisvės Radijas ir 
Amerikos Balsas suvedžioja pa
vergtąsias tautas, tai pats laikas 
peržiūrėti jų veiklą.” Mr. Gould 
giria Mr. Huntley drąsą iškelti 
šiuos faktus aikštėn, išreikšda
mas viltį, kad šios dvi agentūros 
pasistengs išsiaiškinti savo pa
skirtį.

Dėl šies pat priežasties šios 
dvi agentūros buvo puolamos 
Vakarų Vokietijos ir Prancūzi
jos spaudoje. Amerikos poziciją 
pavergtųjų atžvilgiu satyrizavo 
didžiosios Šv. Jono protestantų 
katedros Niujorke žymusis de
kanas James A. Pike kaltinęs

dentas prieš aušrą rado budintį 
XY.” Štai ir tipiškas lietuviškos 
viešosios Opinijos; ^reikimo pa- 
vyzdys\ ^kį pagalvokite,nęt 
Vašingtonot spauda plačiai rašė 
apie tai, kad XY budėjo prieš 
aušrą! Deja, skaitąs informaci
nę spaudą ir klausąs didžiųjų 
Amerikos radio ir televizijos 
stočių girdėjo, ko nerašė nei 
“AB” specialistai, nei lietuviš
kosios spaudos redaktoriai. Chet 
Huntley, komentatorius, kalbė
damas pei' visoj Amerikoj girdi
mą ir žiūrima TV programą 
“Outlook”, kaltino “AB”. “Argi 
dera mūsų radijui siūlyti laisvę, 
jei Amerika nesiruošia jos pa
remti?” ... Tiek “Amerikos Bal
sas”, tiek “Europos Laisvės ra
dijas”. i

atėjo intrigų keliu. Kuriuo būdu 
Peronas į valdžią pateko, anks
tyvesniuose Tėviškės Žiburių 
Nr. Nr.-ėsu rašęs ir nebenorė
čiau kartoti, tik norėčiau pažy
mėti, ką Peronas valdžioje da
rė, kad įtikintų savo tamsuolius 
bei driskius, jog jis esąs tinka
miausias asmuo Argentinai val
dyti. Peronas į valdžią atėjo bū
damas visai nežinomas Argenti
nos visuomenei. Savo šeimai po
puliarinti, jos naudojo neribotą 
propagandą. Kadangi niekur 
nesijautė tikras, taip pat netu
rėjo gabumų propagandai diri
guoti, jis panaudojo valdžios jė
gą visiems burnas užčiaupti.

Peronas Argentinos preziden
tu tapo 1946 m. vasario 24 d. 
Prieš perimant preziddento pos
tą, jau -pustrečių metų, t.y. nuo 

Vašingtono ir Niujorko Europos i 1943 m. birželio 4 d., praktiškai

popierio, arba jo gaudavo, labai 
mažai. Dienraštis La Prensa 
pats ėmė importuoti popietį, bet 
uoste tą popietį konfiskuodavo, 
nes xpopierio biznis priklausė vai 
džiai. Dienraščius La Prensa ir 
La Nacion gaudavo tik nuolati
niai jų pirkėjai. Atsitiktinai šių 
dienraščių negalima buvo gauti 
nusipirkti, nes šie dienraščiai 
gaudavo labai mažai popierio, 
tuo tarpu Democracia, Lider, 
Laborista, o vėliau ir La Pren
sa, kada ją pagrobė peronistai, 
galima buvo prisipirkti pilnus 
sunkvežimius. Peroniški laikraš
čiai savo tema buvo labai nuo
bodūs. Kiekviename laikraščio 
numeryje, pirmame puslapyje, 
didelėmis raidėmis prasidėdavo: 
“Pirmoji Dama Eva Peron”, 
“Pirmoji Samaritana”, “Vargšų 
globėja”, “Pirmasis darbininkas 

:gen. Peron”, “Pirmasis mokyto
jas”, “Pirmasis sportininkas”, 
“Gen. Peron savo kalboje pasa
kė tą ir tą” ir taip be pabaigos. 
Kiekviena, privatinė;. sįaųą|uY.ė» 
spausdindama' lapelius, Tpriyalė- 
jo~ apačioje pažymėti m savo 
spaustuvės adresą. Priešingu at
veju, lapelis buvo laikomas ne
legaliu. Kiekviena spaustuvė, 
nors ir komerciniais sumeti
mais, kuri spausdindavo opozi
cijos atsišaukimus, susilaukdavo 
miesto valdybos inspektorių vi
zito, kurie ieškodavo prie “nusi- 
kaltusios” spaustuvės priekabių. 
Daugiausia spaustuvę kaltinda
vo, kad ji nėra įrengta pagal rei
kalaujamas sąlygas. Tokias 
spaustuves arba bausdavo pini
gine bauda, arba ir visiškai už
darydavo. Opozicijos dienraštis 
La Vanguardia irgi buvo užda
rytas tuo pačiu kaltinimu. To
kiai padėčiai esant, spaustuvės 
atsisakydavo spausdinti opozici
jos atsišaukimus, o privatinių 
radio stočių savininkai, nors ir 
simpatizuodavo, bet atsisakyda
vo leisti kalbėti opozicinių par
tijų vadams per savo radijo sto
tis. Kalbėdavo tik Peronas, jo 
žmona ir jų samdyti žmonės. 
Kalbėdavo daug ir nesidrovėda
mi. Kiek toli, nesidrovėdami, jie 
ntfeidavo su savo propaganda, 
rodo Evos Peron parašyta kny
ga La Razon de mi vida (Mano 
gyvenimo prasmė). Minėtoje 
knygoje, originalo 255 puslapy
je. rašoma >

“Peronas mėgstą skaityti Alek 
sandro gyvenimą. Aš galvoju, 
kad Peronui Aleksandro gyveni
mas patinka dėl to, kad Alek
sandras savo didumu bei kilnu-

biografįjas. Tur būt, yra trupu
tį negerai, kad atvirai pasaky
siu, jog Peronas nėra panašus 
į istorijoje egzistavusius kari
nius ir politinius genijus. Aš ti
kiu, kad Peronas yra panašus 
> kitos-rūšies genijus, kurie ku
ria naujas filosofijas, arba nau
jas religijas. Ir nepapildysiu he- 
rezijos'Peroną palygindama su 
Kristumi”.

Atrodo, kad komentarų nerei
kia. Peronas gyrė Peronienę, o 
Peronienė Peroną, ir taip ratas 
sukosi be pabaigos. Visoje Ar
gentinoje miestų namai buvo 
nuklijuoti Perono ir Peronienės 
fotografijomis. Visuose kampuo
se pilna bronzinių ir gipsinių 
Perono ir Evos biustų. Geriau
sios gatvės, alėjos, bulvarai, par
kai, mokyklos, ligoninės, trauki
nių stotys, miestai net ir pro
vincijos buvo pavadintos Pero
no arba Evitoš vardu.

1943 m. birželio 4 d. sukilę 
Į kariuomenės daliniai, nuvertė 
konservatorių valdžią. Pirmasis 
sukilėlių ptezidentas gen. Ar-

biurus* jau viešpatavo Argentinoje. d^o didumu bei 
esant “už Vengrijos (Lietuvos) Kada formaliai patapo preziden >»u AlSndro ^yveni-
laisvę iki paskutinio vengro tu, pati pagnndme ,jo valdymo JtJ^agautfZX*
(lietuvio)!” Jis, kaip rašo NYT, priemone buvo propaganda. Ne- ™^/XSu ir kftas žymias 
pareiškė nesąs tikras, “ar mes buvo laikomasi nei mariausio ziazmo sxaiciau ir Kitas žymias

prezidentu tapo gen. Pedro Pab
lo Ramirez. Prie ministerių ka
bineto buvo įsteigtas naujas sek- 
retorijatas pavadintas La secre
taria del trabajo y prevision so
cial. Šio sękretorijato sekreto
rium ministerio teisėmis buvo 
pakviestas pulk. Juan Domingo 
Peron. Iš šio sekretorijato Pero
nas pradėjo sau ruošti ateities 
dirvą. Prisisamdė gausybę tar
nautojų, kurių vienintelis dar
bas buvo organizuoti darbinin
kų sindikatus bei unijas. Po de
vynių mėnesių, pulk. Peron ki
tų pulkininkų padedamas, pri
vertė atsistatydinti gen. Rami
rez. Prezidentu tapo gen. Edel- 
miro Farrell, artimas Perono 
draugas, kuris vice prezidentu 
pakvietė Peroną. Be to, nauja
me mnisterių kabinete Peronas 
tapo ir krašto apsaugos ministe- 
riu bei darbo ir socialinio ap
rūpinimo sekretorium. Šiuo mo
mentu it prasideda perdėta pro
paganda už Peroną. Gatvių mas 
karadai dažnėjo. Prie pręziden- 
tūros, Perono agentų išmokinti 
demonstrantai šūkavo:

Sin sombrero, ni baston 
Todos queremos a Peron.

(Be skrybėlės ir be lazdos, 
Mums Peronas ant visados).

Kitame kampe moterys rė
kauja: ' .

Sin camisas y sin camisfon, 
Todas queremos a Peron.

(Be marškinių ir be apatinių, 
Mums Peronas ant visų gady-

nių).
Mitingų metu panašios rūšies 

“poezija” gūlėjo apkurtinti žmo- 
(Nukelta j 6 psl.)

būtume turėję susikirsti su ru- i kuklumo savo šeimos liaupsini- 
sais dėl tų tautų, tačiau jei to^ui. Nors Peronas, kaip jau bu- 
nenorime, tai geriausia užsi-, vo minėta, pustrečių metų buvo 
čiaupti!”

Pike toliau kaltino Ameriką 
formuojant trumpų distancijų 
užsienio politiką, bet nesire
miant savo didžiaisiais princi
pais. Dėlto Amerika esanti pra
radusi prestižą pasaulyje, kaip 
gražiausiai rodo Egipto ir Veng
rijos įvykiai. Girdi, “AB” vis 
raginąs pavergtuosius nenusi
minti — laukti išlaisvinimo, o 
kai išsilaisvinimas ateina ir iš
silaisvinusi tauta laukia “taikin
gų išlaisvintojų”, tada tas pats
_♦ ...... . , _______________________________

Pranešame lietuvių visuomenei, kad per
praktiškas Argentinos valdyto
jas, bet tuo laiku Evos Marijos 
Duarte vardas Argentinos vi
suomenei buvo visai nežinomas! 
Ji pagarsėjo tik kada Peronas 
patapo prezidentu. Pasirodė gau 
sybė naujų, dienraščių, kurių 
puslapiai mirgėjo tik Perono 
šeimos liaupsinimu. Peronas bū
damas prezidentu surasdavo lai
ko kalbėti per radio tris ar ke- 
turius,kartus per savaitę. Jis kai 
bėdavo ilgai. Jo kalba tęsdavosi 
net keturias valandas. Tuo laiku 
nebuvo galima klausytis kitos 
radio programos, nes jo kalba 
būdavo perduodama per visas 
Argentinos radio stotis, o užsie
nio radio stotys buvo ypatingai 
trukdomos. Norėdama burnai* 
Sinti opozicinę spaudą “konsti
tuciniu keliu” valdžia perėmė 
į savo rankas popierio prekybą.

LIETŪVIŲ 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* 
tį, telef. JA. 8-6086, tuo tarpu siunčia tik vaistus ir maistą iš
Anglijos ,

DARBO VALANDOS NUO 9 IKI 7.

vo Perono šeimos, negaudavo

NAUJA TEKSTILĖS KRAUTUVĖ

OSSINGTON TEXTILES
Čia Jūs rasite geriausį pasirinki
mą TELEVIZIJOS APARATŲ, 
prieinamiausiomis kainomis ir 

geriausiomis išsi mokėjimo 
sąlygomis.

Skyriai bei Agentūros visuose 
didesniuose Kanados 

miestuose.

1173 Dundas St W., Toronto. - Tel. LE. 4-8753
Siūlo įvairiausių medžiagų siuntiniams į LIETUVĄ, Rusiją, 
Lenkiją ir kt. Europos kraštus. Žemos kainos.
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MEŠKOS PATARNAVIMAS
Lapkričio 10 d. “Draugo” Nr. 1 vus tuojau ima rėkti Ir reika- 

265 tilpo straipsnis: “Naujosma’'*' —4S— -—j...-s— 
sinės deportacijos iš Lenkijos ir 
okup. Lietuvos”. Bet vietoj Len
kijos straipsnyje kalbama tik 
apie buvusios Lenkijos, ty. apie 
Vilniaus ir Lvivo žemes. Be 
jokių pastabų rašoma apie len
kus ir žydus, kitaip sakant, pri
pažįstama, kad tos žemės len
kams priklauso ir vien tik len
kų apgyventos. Kuričs gi len
kiškos žemės nuo Lenkijos bu
vo atplėštos? Kad jie savinasi 
svetimas, gudų, ukrainų ir mū
sų lietuviškas žemes, tai tas 
daugumai ir, turbūt, to straips
nio autoriui gerai yra žinoma. 
Pats turinys yra mums svarbus 
ir reikšmingas, bet žinių pada
vimo būdas yra tikras meškos 
patarnavimas. Labai stebėjaus, 
kaip toks rimtas lietuviškas 
dienraštis patarnauja lenkų im
perialistinei propagandai.

Dėl visko tą pačią žinią pa
tikrinau lenkų spaudoj, ten aiš
kiau sakoma: “Rusija deportuo
ja žmones iš atplėštų nuo Len
kijos žemių — iš Lietuvos. Ir 
ypatingai vežami lenkai ir žy
dai iš Wilno (Vilniaus) ir Lwo- 
wo (Lvivo) kraštų”. Kaikurie 
tiesiog rašo: “ze wsodnych kre- 
sow”. Taip lenkai savo okupaci
jos metu vadino Vilniaus kraštą.

Paskutinės iš Lenkijos žinios 
rodo, kad raudonieji lenkai ne
siskiria nuo.išeivijos lenkų ir ei-

Komunistine valstybe ir Bažnyčia
Jauti svetimu žemių — daugiau 
sau vergų. Žinoma “Chic. Tri
būnos” korespondentas suteikė 
žinias pagal Varšuvos suformu
lavimą, bet koki tikslą turi 
“Draugas”, be jokių komentarų, 
tomis klaidingomis žiniomis, klai 
dinti savo visuomenę?

Eiti bendru priešbolševikiniū 
keliu, ypač dabar šiam naujaja
me pasaulio politiniame įtem
pime, yra-geras dalykas ir daug 
galės atnešti naudos, bet re
miant vieną reikalą negalima 
praleisti pro pirštus kitų daly
kų prieš mus daromų tų pačių 
bendrininkų.

Iki šiol lenkai savo spaudoje 
rašydami apie “Wilno” (taip vi
suomet vadina mūsų Vilnių) 
niekuomet neapsie:na be' pasta
bų savo naudai. Lietuviškas vie
toves vadina nelietuviškais var
dais: Wilno, Troki, Swięęiany, 
Kowno ir t.t. Dažnai galima už
tikti “mala Litwa kowienska”,, 
kas reiškia mažoji Kauno Lie
tuva. Visuomet vietoje “w Lit- 
wie” rašo “na Litwie”.

Rods maži dalykėliai, bet jie 
daug pasako ir nemažos reikš
mės turi. Jie parodo lenkų sieki
mus. Lenkai iki šiol Lietuvą 
skaito savo provincija. Jų visų 
vieningai ir plačiai skleidžiamo
mis žiniomis užsikrečia ir kita 
spauda — pradeda panašiai ra
šyti mūsų nenaudai. Negalėda- 

na tais pačiais imperialistiniais ’mi prieš didesnes jėgas atsispir- 
keliais. Tylėjo tol, kol buvo ti, bent žiūrėkime, kad kartais 
Maskvos užčiaupta burna, bet nepatarnautume jiems patys, 
šiek tiek kamščiui atsipalaida- . jd.jd

M. KRUPAVIČIUS

PUZYNAS
“TŽ” Nr. 40 pranešė apie mįr-j sitaisė. Jo žmona prancūzė 

tį kunigaikščio Puzyno, kentė-' 
jusio ilgus metus Vorkutoje ir 
mirti į Lietuvą grįžti negalėju
sio, mirusio Rusijoje.

Velionis buvo kilęs iš Lietu
vos turtingų dvarininkų šeimos, 
bet buvo Lietuvos kariuomenės 
savanoris kūrėjas, pasižymėjęs 
kovose ir apdovanotas “Vyčio” 
kryžiumi. Jis buvo baigęs Ant
verpeno komercijos"institutą ir 
mokėjo daugelį kalbų, bet jokios 
tarnybos Lietuvoje neturėjo, gy
veno savo tėviškės Sukniškių 
dvare, .apsuptame Levens upės 
lanku, paliai Žaliosios mišką, Su. 
bačiaus valsčiuje. Kaip savano
riui jam buvo paliktos dvi nor
mos — 160 ha, bet ūky jis netu
rėjo pasisekimo. Kai dar sudegė 
dvargį rūmai, o praskolinta žemė, 
buvo parduota, jis nusigyveno 
tiek, kad net pavalgyti kartais 
turėjo eiti prašyti pas kaimy
nus. Kai vedė, reikalai kiek pa-

■ ls 
! pradžių vertėsi prancūzų kal
bos pamokomis, paskiau mokė 
prancūzų kalbą lietuvių gim
nazijose. Kaip Prancūzijos pilie
tei bolševikų jai buvo leista iš 
Lietuvos išvykti į Prancūziją 
dar 1954 m.

Velionio tėvas buvo augštas, 
caro laikų pareigūnas. Jo brolis 
yra daug nusipelnęs Panevėžio 
miestui pastatęs realinės mo
kyklos rūmus, kalėjimą ir kt.* 
oastatus. Dėl to po karo ir toji 
gatvė buvo pavadinta Povilo 
Puzyno vardu. P. Lelis.

(Pabaiga)
Ypatingai reikšmingas Mask

vos- bažnytinės politikos laimė
jimas yra graikų - katalikų baž
nyčios likvidavimas užgrobtoje 
Lenkijoje. Ši bažnyčia išgyveno 
350 metų. Tos sukakties proga mas vysk. Barisevičiaus, neži- 
šv. Tėvas paskelbė specialią en- nia. Arkivysk. Reinys bolševi- 
cikliką. kurioje pažymėjo, kad kų kalėjimuose užbaigė savo 
ši bažnyčia amžių bėgyje buvo kančių 
didžiausias katalikų bažnyčių savo 
vienybės srityje laimėjimas. Ru monstruodami suklaidinti lais- 
sų cerkvė bendradarbiaudama vajam pasauliui nekliudė kon- 
su sovietų valdžia kalbamą grai-' sekruoti du naųius vyskupus, 
kų - katalikų bažnyčią likvida-; Didelis kunigų nuošimtis ar iš- 
vo, panaikindama visą bažnyti- žudytas, ar kamuojamas kalėji- 
nę organizaciją ir priversdama muose ar darbo stovyklose. Dau 
dvasiškiją ir .tikinčiuosius per- gelis parapijų liko be kunigų, 
eiti į prav ošia viją.. Kas to pada- Visi vienuclvnai uždaryti. JKata- 
ryti nenorėjo, vienus susodino i likiškasis elitas išvežtas. Nei 
kalėjimus, kitus madiniai iškėlė viena kita srovė tiek nėra nu- 
iš gimtųjų vietų -ir išsklaidė po 
plačius Rusijos plotus. Visa .Len 
kijos graikų - katalikų bažnyčia 
turėjo vieną arkivyskupiją su 
sostine L vi ve ir dvi vyskupijas 
— Stanislavovo ir Pšemislio, 
2.226 parapijas, 2.275 kunigus ir 
3.300.000 tikinčiųjų.

Sovietai likviduodami tą baž
nyčią iš karto pasiekė toje teri
torijoje trijų tikslų:- 1. sunaiki
no katalikybę, 2. sunaikino Va
karų kultūros reiškinius ir įta
ką ir 3. sunaikino ukrainiečių 
inteligentiją ir nuslopino tuo 
būdu ukrainiečių tautos laisvės 
ir nepriklausomybės sąiūdį.

Vengrijoj sudaryta kardinolo 
Mincenčio byla. Jis nuteistas 
visam amžiui kalėti, o katalikiš
koji opozicija sunaikinta.

Čekoslovakijos primas arkiv. 
Beranas ilgai laikytas namų 
arešte buvo išvežtas nežinoma 
kryptimi. Pradėta plačiu mastu

savo vyskupystės valdymo. Nau 
jaustomis žiniomis grąžintas ir 
vysk. Ramanauskas. Taip skel
bia Amerikos spauda. Koks liki-

pasipriešinti rusų ir slavų cerk
vėms, kurios yra pasidavusios 
sovietų valdžios komunistinei

gyvenimą. ' - Bolševikai 
demokratiškumą” de-

kenterasi ruo bolševikų, kiek 
katalikiškoji. Bet visi bolševi
kų mėginimai suskaldyti Lietu
vos bažnyčią nepavyko. Katali
kų Bažnyčia išliko vieninga. 
Tikėjimas katalikuose gyvas ir 
stiprus.

Tie politiniai Maskvos patri
archato laimėj mai ir sovietų 
komunizmo ekspansija visame

Pabaltijo valstybininkų likimas
Latvių Stockholme leidžiama! tuose buvę laikomi namų arešte, 

“Briviba” skelbia, kad, depor- o prasidėjus karo veiksmams, 
įgrūsti į kalėjimus, o vėliau per
vežti į Maskvcs Butirkus. Ten 
jie buvę laikomi griežtai izo
liuoti vienutėse. Jiems buvę lei
džiama iš kalėjimo bibliotekos 
imtis knygas skaityti. J darbus 
nebuvę varomi. Tik po kelerių 
metų, pvz. pavykę A. Merkiui 
sužinoti, kad jo žmona yra ne 
tik gyva, bet laikoma netoli- jo 
uždaroje vienutėje. Iki 1952' m. - 
suimiteji nežinoję, koks jų liki
mas. Tais metais visi buvę nu
teisti po 25 metus kalėjimo, bet 
p® • Stalino mirties amnestuoti. 
Jiems buvę įsakyta apsigyventi 
Vladimiro mieste ir paieškoti 
darbo. Tačiau be spec, leidimo 
Vladimiro negalėję palikti, nors 
buvo leidžiama laisvai judėti po 
rati miestą. Atskirais atvejais 
buvo leidžiama gen. Balodžiui 

Hr Munteriui nuvykti į Ryga.
Kitu laikraščių žiniomis, iš- Vladimire tebesąs ir Lietuvos 

. (E)

tuotieji Lietuves, Latvijos ir Es- 
tijos žymesnieji valstybininkai 

7.”. . •—.-r” .7”?’—"--- * įbuvę laikomi įvairiose vietose:presijai m.itakai. M^kvos ^t-iKirove Ivanove Sverdlovske ir 
riarchatas buvo iškėlęs reikalą Maskvos Butirkuose. Specialios 
sušaukti viso pasaulio prąvosla- MVD komisijos jie vėliau buvę 
vų cerkvių atstovų suvažiavimą I nuteisti 25 metams priverčiamų- (

Lietuvių moterų 
KIRPYKLA

Domą Hairstyling
1618 BLOOR ST. W. 

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

Maskvoje. Tam sumanymui eku 
meniškojo patriarcho oficialusis 
organas griežtai pasipriešino.- 

Maskvcs patriarchatas nepasi
liko skolingas. Prieš 'pirmojo 
oficiozą stojo Maskvos patriar
chato oficiozas. (Maskvos pat
riarchato apžvalga Nr. 12, 1947 
m.). Tilpusio ten straipsnio au
torius pirmiausia padavė metro
polito Chrizostomo straipsnio 
santrauką, o paskui įrodinėjo, 
kad ekumeniškojo patriarcho 
pravoslavų pasaulyje primatas_____  ___ _
baigėsi tuo metu, kai Bizantija pastovia gyvenamąja vieta bu- 
rustojo buvusi pravoslavų pa- v0 paskirtas Vladimiras, 
šaulio centru. Prikišdamas eku-[ Kitu laikraščių žiniomis, ______ _______________
meniškajam patriarchatui • norą vežtieji Viatkcs ir Ivanovo mies ųžs. reik. min. J. Urbšys.

jų darbų ir smarkiai izoliuoti. 
Tokia izoliacija buvo skirta *Nr. 
1 Ulmaniui, Nr. 2 Patsui, Nr. 3-5 
A. Merkiui su žmona ir sūnum, 
Nr. 6-7 gen. Laidoneriui ir jo 

I žmonai, Nr. 8-9 V. Munteriui su 
’žmona, Nr. 10-11 Lietuvos užs. 
I reikalų min. J. Urbšiui su žmo
na, Nr. 12-13 gen. J. Balodžiui su 
žmona ir 1.1. Kalėj iriuose mirę 
Ulmanis, Patsas ir Laidone'is ir 
Munterio vaikai. 1954 m. Mun
teriui ir Balodžiui buvusios pa
skirtos pensijos po 540 rublių ir

užgrobti savo kanoniškai val
džiai kitas pravoslavų cerkves 
neturėdamas į tai jokios teisės, 
autorius, atmeta ir jo vartoja
mus “visapasaulinio” ar “visuo
tino” titulus. Kai nustojo gyva- 

pasaulyje sukėlė nerimo ekume- Į vus pravoslaviškoji Bizantijos 
imperija, žuvo kartu ir teisinis 
tiems titulams . pagrindas,, rašo 
minėtam organe prof. Troickis. 
Toliau jis teigia, kad pravosla
vų, vyskupai paprastai savo var
dą gauna nuo savo vyskupystės 
katedralinio miesto vardo. Da
bartiniai Sovietų vyskupai pav. 
vadinasi Leningrado, Stalingra
do, Kalinino vyskupais. Nuo

niškajame Konstatinopolio pat
riarchate. Tas nerimas yra pa
reikštas viešai patriarchato ofi
cialiu iame organe “Ecclesia”, 
kuris patalpino metropolito 
Chrizostomo straipsnį, pavadin
tą “Du svarbieji pavojai”. Ta
me straipsnyje autorius teigia, 
kad visuotinoji pravoslavų cerk
vė turi priešų ne tik Katalikų 
Bažnyčioje, bet šiandien ir pra- 1923 m. Konstantinopolio nebė- 
voslavų cerkvėse, kuries yra ra. Jo vietoj yra Stambulas ar 
rusu Maskvos patriarchato glo- Istambulas, todėl ir patriarchas 
boję. Tas patriarchatas privalo neturi teisės vadintis Konstanti-

naikšinti katalikų bažnyčios or-Į vykdyti komunistinės valdžios Į nCpOliO patriarchu, bet Stambu- 
ganizacija ir daryti kiti diver-! įsakymus ir tuo būdu yra pasi- ]0 ar Istambulo. Tačiau jei dar

1. 2 - — 2 —. 2__ ___ 1 ’ L *_ 2 _ " _ 1 J —4- i « -wot ■« - « I r 4- v*-v v'-s -a i • • . v • . i • ■ • ‘ . 1 1 •davęs materialistinių doktrinų 
įtakoms. Metropolitas Crizosto- 
mas kreipia dėmesio į tai, kad 
Maskvos patriarchatas daro pa
stangų nuversti ekumeniškąjį 
patriarchatą, kaipo pirmąjį ry- 

laiką net jokios žinios apie jų tų ortodoksijos pasaulyje. Ru- 
esimą neduota. Manyta, kad jų sų pravoslavų cerkvės priklau- 
jau ir gyvų nėra. Tik pastarai- ■ somybė komunistų valdžiai ir 
siais laikais iš tikrų Šaltinių su- • pasidavimo jos įtakai faktas su
žinota, kad -vysk. Matulionis iš-fdaro rimtą pavojų- visuotinai 
vargintas ir paliegęs grąžintas į, pravoslavų cerkvei ir dėl to grai 
Lietuvą, bet neprileistas prie kų pravoslavų cerkvės privalo

santimai-politiniai eksperimen
tai bažnytiniame organizme.

Lietuvos bažnytinė provinci
ja panaikinta. Pasilikę vyskupai 
išskyrus vysk. Paltaroką su
kimšti j. darbo stovyklas. ... Ilgą

DAUGIAU DĖMESIO BIZNIAMS
jaunojo ' finansininko, l Viena, kapitalas įgautų platesnę

i. 4" '<<4' 1 1Y 1 "1 1 T?’l 2 CTQ
Viš daugiau mūsų tautiečių ! Anot

atsakingas biznio vietas. Jai 
kuris laikas, kaip Jonas Vailo
kaitis, žinomo Lietuvoje banki

Neutraliųjų juosta
Vokiečiu soaudoje komentuo- Į vo minimojo laikraščio žinią, 

jamas Vašingtono vakarinio kad tokia Amerikos pažiūra 
dienraščio “Evening Star” pasi- Kremliui buvusi perduota jugo- 
sakymas, kad. esą, ir Dulles su- slavu užsienio reikalų mJn:ste- 
tikęs su planu, jog tarp Baltiios į rio Popovičiaus. 
jūrų ir Juodųjų m.'.rių Sov. Sa-

jamas Vašingtono

Iš vokiečių 
Frankfurter A 11 g e m e i n e ”,

’ungos pasieniu būtų sudarvta “Spiegei”, taip pat kai kurių 
neutralių valstybių juosta. Tos amerikiečiu laikraščių pasisaky- 
valstybės turėtų toki valstybini mų pabėgėlių baiminamasi, kad 
statusą, kaip Suomija. Kadangi i ir kai kurios Vakarų valstybės 
“Evening Star” laikomas artimu Į nebūtu slaptai su Sovietais su- 
respublikonams laikraščiu, tai sitarusios “pasidalyti įtakos sfe- 
neabejojama, jog toks planas romis”, juo labiau, kad nei Lie
tutis būti žinomas ir pačiam Ei-Įtuva, nei Latvija ir Estija toj 
senhoweriui. Tačiau jugoslavų j “neutralių valstybių 
ambasada Vašingtone dementa- nenumatytos: jos liktų

BALFo pirmininkas Detroite
BALFo metinio seimo proga,i žinoma, niekas nenori

juostoj 
į rytus.

BALFo metinio seimo proga,: žinoma, niekas nenori trečiojo 
be kelių šimtų delegatų ir sve-. pasaulinio karo, nenori jo ir 
čių, Detroite lankėsi ir pats pir- \ Amerikos žmonės, bet kaip ii-

ligi šioliai patriarchas vadina
mas Konstantinopolio ir “visuo-.-- 
tiniu” tai už tai turi būti dėkin- i mininkas kan. dr. J. Končius.; gai pasaulis gali gyventi dabar- 

t e i _______________T 2 ________ 2 x ‘ . 2. _ -^-72.222_____ * 1_ -^-^.2__ X —^.2 O
gas ne teisei, bet kitų cerkvių 
pagarbai ir istorinei tradicijai. 
Pabaigoje Maskvos patriarchato 
oficiozas grasina Konstantino
polio patriarchatui stipriu pasi
priešinimu, paremtu kanonišką
ja teise ir nustatymu ekumeniš- 
kam patriarchatui Konstantino
polyje kito vardo. -

Maskvos patriarchatas savo

Šis energingasis lietuvis, vos tik tinės rūšies koegzistencijoje? 
atvykęs, tuoj užmezgė ryšius su i Spauda pažymi, kad kan. J. 
vietos didžiąja spauda. Jau se-j Končius karitatyvinių organi- 
kančią dieną visi , dienraščiai; zacijų reikalais paskutinius 18 
įsidėjo kan. Končiaus nuotrau-' mėn. praleido važinėdamas po 
ką ir skyrė pakankamai vietos i Europą ir Vid. Rytus. Kelionės 
ne vien tik BALFo, bet ir ap-; metu jis dar kartą patyręs, kad 
lamai visiems’ lietuviškiesiems išskyrus vengrų tautą. Pabalti- 
reikalams. Laikraščiai pažymė- io valstybės, Lietuva, Latvija ir 
jo, jog dr. Končiaus nuomone,' Estija, yra labiausiai nukentė-

v Udti 1CU Gilei L oavv - ' - - . .7
grasinimą iau vvkdo praktiko- Amerika padare didelį nusikal- jusios ir tebekencia nuo sovieti- 
je. Lenkijos pravoslavų cerkvė' .'^Į^enadama nATT«.
1924 m. gavo iš ekumeniškojo ’ Vengru ° s sukilėlių. Dabar visų 
patriarchato autokefalinės - ne-R^ Europos tautų akyse JAV 
priklausomybės teises. Bolševi- Praranda turėtąjį prestižą ir pa-

_ katu? užėmus' Lenki ją rusų. pra- ties^11^ęAai
Antra 'vc^lav^ cer^vės sinodas 1948 m baigia išblėsti iš pavergtųjų 

žmonių širdžių ir minčių. Būtųtam tikrų negalavimų, tačiau tai jausmas plačiu mastu. Antra,; “ nlikino Rusu Dra-
įvyksta dėl' gana greito augimo gerbūvis paliestų kurkas didės-! voslav„ cerkvė šiuo atveju de Keriausia’ Įei Amerika būtų stip 

se ir reikalavimuose. Be to, kaip 
savotiškas spaudimas prieš so
vietus, galėtų pasitarnauti ir 
santykių su jais nutraukimas.

. , - ■_ .. , 1 ir ekspansijos. Dabar vykdomo-mnko sūnūs perėjo dirbti į ak- .. mohė polic » esti ban. 
^u irinvestacijų biržą TOTonte^J(iymas užbė ti infhacijai už 
Norintieji patekti 1 i akiu. Nežiūrint to. vistiek pas-bizmo sriti^ turi ispiMyti^eU kut{niu metu kainos kyla Bai. 
ei!ę reikalavimų. Pastebėtina, kad ateis blogi laikai, yra 
kad J. Vailokaitis yra ne tik p r- daugiau psichoIoginio pobūdžio. 
masis lietuvis, bet ir išviso pir- n .
masis naujasis kanadietis, prasi- PasKutinių metu pasireiskęs 
mušęs į kanadiškojo biznio ■ deficitas prekyboje su JAV ne- 
augštumas. Toronto Stock Ex-jra toks aliarmuojantis, kaip kas 
change parduodamų šėrų skai-jkad įsivaizduoja. Kanados biz- 
niurni it kinnrlro Climg nirm^lllA . ... . . , . 1 _

Darbininkų i faktp pasireiškė kaip cerkvė mo ri ir nuosekli savo įsitikinimuo- 
unijes irgi suskubo skatinti dir- tina ir cerkvės - dukters duotas 
abnčiuosius tapti akcininkais. teises savo žodžiu ir valia panai- 

Besidomintieji mūsų tautie- Wno. Maskva pasiėmė pirmą 
.. . . , • ,.__ ; __ vieta pravoslavu cerkvių pašančiai investavimu galimumais ar . - H _ -.__ .. tLų,,,. . v. . 7 . . ..ilyje, o Konstantinopoliui paliko
kitais panašiais klausimais, gali. ejįjngS vyskupijos teises. Smur- 
kreiptis i minėtąjį mūsų biznie- į las jr suklastojimas ir čia iš- 
rių ir jis mielai suteiks svarių ir ■ sprendė^ teisės ir teisybės klau- 
sveikų 
saugiai

nius sluogsnius.

nio teroro. Taip pat, BALFas 
nusistatęs reikalauti iš okupaci
nės rusų valdžios, kad BALFo 
žmonės galėtų suaktyvinti lie- 
.tuyių.šąįįą: L'^tui-ojej^o taip pat 
kad įsileistų atstovus ir į Sibi
rą tikrinti ir reguliuoti BALFo 
gėrybių . paskirstymą lietuvių 
tremtinių tarpe. Aplamai, vie
šoji opinija labai šiltai sutiko 
posėdžiaujančius lietuvius di
džiajame automobilių mieste.

Al. Giniantas.

čiumi ir bendra suma pirmauja 
Amerikos kontinente, retkar
čiais nusilenkdama tiktai 
jorkui.

SVEIKINAM!

o

' KOKYBĖS ŽENKLAS
ŽINOMAS VIRS 50 METŲ

AND COMPANY LIMITED
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Niu-
nieriai jau seniai skundžiasi ka- 
nadiško dolerio augštesniu kur
su už amerikoniškąjį. Tai ypač 
kenkia eksportui. Deficitas kaip 
tik ir gali sulyginti dolerių kur
są. Sulyginimo tendencįjai pri-

patarimų, kaip gerai ir sima.' Toks bolševizmo kelias ir 
investuoti. I praktika. Paskubinkite

VĖL RODO GOBŠUMĄ
metus Lenkijos komu-Kelis 

nistinė spauda gyrėsi, kad da- 
----- ---, bartinėje Lietuvoje esą įsteigta 

taria ir Otava. Nepamirština, daug su dėstomąją lenku kalba 
kad biznio vardu dažnai kalba mokvklų. Taipgi esą steigiamos
politikai, ypač tai ryšku klau
santis apie “suamerikonėjimo, 
deficito ir depresijos pavojus“ 
iš probritiško elemento pusės. 
Eeto, paskutiniais mėnesiais vy- 

~kę užpirkimai iš JAV padeda 
kurti naujas pramonės ir biznio 
šakas krašto viduje. Po metų, 
kitų turės kristi importas. Ka- 

i nadiški doleriai liks savoj kiše- 
x nėj, padidės darbo jėgos parei

kalavimas ir rinka, sykiu kils ir 
gyvenimo gerbūvis. Deficitą 

Į šiais metais padidino mašinų 
- užpirkimai naujai statomiems

fabrikams Kanadoje.
J. Vailokaitis tvirtina, kad 

mums lietuviams nereikėtų pa- 
-sitenkinti pasyvių stebėtojų 
vaidmeniu kanadiškojo biznio 
atžvilgiu. Domėdamiesi daugiau 
pažinsime ir sykiu gerinsime 
progas kelti savo pačių gerbūvį 
čia, o ateičiai patirtis bus neį
kainuojamas turtas. Akcijos ar
ba šėrai yra jautriausias krašto 
ekonomijos barometras. Pasku
tiniu metu keliama mintis, kad 
akcijos, investavimai neturėtų 
būti keliu ar keliolikos asmenų 
rankose, bet taptų kone kiekvie
no šio krašto piliečio nuosavybė.

. UNKSMISVKALEW

lenkiškos skaityklos, bibliote
kos, o- Vilniuje leidžiamas “Czer 
wony Sztandar” dienraštis.

Varšuvos savaitraštis “Przy- 
jažn” Nr. 14/1956 rašo, kad to
kių mokyklų esą apie 350, iš ku
rių 6 vidurinės esą pačiame Vil
niuje. Trakuose ir Naujoje Vil
nioje esą įsteigti lenkų mokyto
jams pedagoginiai -institutai, o 
š.m. rugsėjo 2 d. Varšuvos “Try- 
bunu Ludu” rašo, kad pagal 
Maskvos PAP pranešimą šiais 
mokslo metais 13-koje rajonų 
veikią, 326 pradžios mokyklos ir 
Vilniuje, Druskininkuose ar ki
tuose fniesteliuose 30 vidurinių, 
kurioms mokytojų kadrus pa
ruošia specialiai įsteigta Augš- 
tesnioji Pedagoginė mokykla ir 
Mokytojų Institutas, kurie pra
ėjusiais metais išleidę apie 200 
naujų mokytojų. .

Žinoma, rusų tikslas kuo dau
giau suskaldyti, kad galėtų ge
riau palaikyti palankesnes sau 
sąlygas bei nuotaikas ir grei
čiau surusinti. Lenkams svarbu 
pasinaudoti proga palaikyti len
kiškumą ir parodyti pasaulio 
akyse to krašto lenkiškumą.

Ta pati*“Trybuna Ludu” anks

čiau skundėsi, kad 1945-1948 m. 
iš Sov. Lietuvos į Lenkiją emig
ravo 178.813 lenkai ir kad lenkų 
mažumos Lietuvoje veik nebe
likę. Bet štai po kelių metų at
siranda toks didelis lenkų prie
auglis, kad net iškilo reikalas
steigti šimtus lenkiškų mokyk
lų ir kitas lietuviškas įstaigas. 
Tikrai dabartinė Lietuva kultū
riškai iškilo “augščiausiai”. Ką 
nesurusina tą pasistengiama su
lenkinti.

Labiausiai tos akcijos tikslus 
atskleidžia patys lenkai aną sa
kaitę vykusiose demonstracijose 
Lenkijoje. Ukrainų spaudos ži
biomis lenkai Lenkijoje per vi
sas demonstracijas rezoliucijose

švenčiu.
pastaj

Jūs galite paskubinti pasta ir už 
tikrinti saugų pristatymą, jei tik

• Adresuokite aškiai, teisingai ir pilnai, 
imamai pilną gavėjo valstybės vardą, 
jei galima, rašant tai anglų kalboje.

v

sveikinimams šiame kontinente ar pasiųsti Lietu* 
vop galima gauti
z Spaudos B-vėje “ŽIBURIAI”,
941 Dundas St West, Toronto 3, Ont. Canada 

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

sas demonstracijas rezoliucijose v-- 
pareikalavę, kad Maskva grą- 
žintų visas rytų žemes priklau
siusias Lenkijai iki 1938 m. Ki-v 
taip sakant, reikalauja Lietuvos 
dalies su sotsiųe Vilniumi, Uk
rainos dalies su Lvivu ir Gudi
jos dalies. Dar patys būdami pa
vergti, jau sau reikalauja vergų, 
tarytum kelių metų okupacija 
duotų teisę pasisavinti svetimas 
žemes. Joks tų žemių autochto
nas. lietuvis, ukrainas ar gudas, 
jau buvę lenkų okupacijoje, nie
kados nesutiks vėl į ją grįžti. 
Lietuviai padeda bendroje ko
voje prieš ' bendrą priešą ir 
džiaugiasi lenkų tautos laimėji
mais, bet niekada lietuvis nepa
kęs. kad bendradarbis pasinau
dodamas geresne proga grobtų 
savo kaimynų žemes. Visoks 
imperializmas bendriems reika
lams nieko gera nežada ir nieko 
neatnešė. Jis yra žalingas net ir 
pačiam agresoriui. Tuo keliu ei
dama Lenkija prarado savo lais
vę ir nemažai kitu tautų įvedė i 
nelaimę. Jei ir vėl eis tuo pačiu 
keliu negeriau bus. jd.

Varšuva. — Lenkijos skautai 
mąjį Kryžių pakvietė 
vengrų vaikus, ypač 

paskutinių įvy-

O Duokite pašto įstaigai pasverti visus 
užjūrio siuntinius ir oro pašto laiškus. 
Čia jums bus nurodyta teisinga pašto 
ženklų suma, pridėta atatinkamas 
blankas bei muitų deklaracijos formos.

• Gavėjo adresą rašykite “SPAUSDIN
TOMIS RAIDĖMIS”. Adresą užrašyki
te ant siuntinio viršaus, įdėkite taip 
pat ir | siuntinio vidų. Patikrinkite, ar 
užrašėte savo adresą viršuje, kairėje 
suntinio ar voko pusėje.

Žinokite ... jūsų siuntiniui ilga ke
lionė, tad supokuokite gerai, var
tokite kartono dėžes, įpokuokite į 
stiprų popierį, suriškite su labai 
stipria virvele.

. t 1
Platesnių informacijų galite kreiptis į sa

vo artimiausią pašto įstaigą

Spausdinama

j Lenkiją

CANADA POST OFFICE
pavedus.
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Pavergtoje tėvynėj e
vienes iš veterinarijos 'akademi
jos kūrėjų, mirė lapkričio 6 d.

Apie prof. Žemaičio ir jo žmo
nos nužudymą “Tiesa” spalio 31 
d. spausdina žinutę iš teismo sa
lės: x

“Kaip jau buvo pranešta, šių 
metų liepos 26 d. Kaune, savo 
bute, buvo nužudytas LTSR Ve
terinarijos Akademijos^ profeso
rius J. Žemaitis ir jo žmona P. 
Žemaitienė.

Nustatyta, kad šias žmogžu
dystes įvykdė tolimas pil. Že
maičių giminaitis, buvęs jų au
gintinis Enrikas Šarkanas, s. Jo
no. E. Šarkanas, prieš įvykdy
damas šį nusikaltimą, gyveno 
atskirai nuo pil. Žemaičių šei
mos ir dirbo Kauno “Spalio” 
siuvimo fabrike”.

LTSR augščiausias teismas jį 
pasmerkęs sušaudyti. Augšč. 
Tarybos prezidiumas jo malonės 

.prašymą atmetęs ir sprendimas 
esąs įvykdytas.

Lietuvoje lankėsi Urugvajaus 
raudonųjų lietuvių delegacija. 
Jos vadovas S. Rasikas, narių 
tarpe minima Sofija Vėlyvienė. 
Jie lankėsi “Drobės” fabrike 
Kaune ir ten sutikę dirbančius 
P. Žilinską, J. Pečiukonį ir Sta- 
dalnyką, kurie neseniai grįžę iš 
Argentinos ir Kanados.

Į Vilniaus un-to biblioteką esą 
grąžinama iš Leningrado ten iš
vežta dalis uždarytojo 1832 m. 
Vilniaus un-to bibliotekos, kuri' 
ten buvo perkelta kartu su dva
sine akademija. Esą apie 12-15 
tūkstančių tomų, jų tarpe daug 
bibliografinių retenybių. Esąs ir 
Chilinskio Biblijos egzemplio
rius;

Vilniaus universiteto bibliote
kos direktorių yra L. Vladimiro
vas.

Šiaulių pedagoginio Instituto 
dir. V. Germanas pareiškė, kad 
nuo šių mokslo metų visose augš 
tosiose pedagoginėse mokyklose 
atskirų specialybių studentai 
pervedami į penkerių metų ap
mokymą. Ypatingas dėmesys 
esąs atkreipiamas į instituto 
dirbtuvių išplėtimą. Dirbtuvėse 
išplėsti seni ir įsteigti nauji sky
riai: metalo, medžio, stiklo ir 
popieriaus apdirbimų, taip pat 
elektros laidų ir elektrotechni
kos.

Buv. dr. Karvelio ūkyje No
reikiškiuose Lietuvos Žemės 
Ūkio Akademija organizuoja 
“mokslinę bandymų stotį”. Šiuo 
metu stotyje pradeda statyti la
boratoriją. 

*.*«■■■—- ■'   -■■■ —---------------

moksleiviai 
___ įvairių įstaigų 

tarnautojai ir darbininkai iš 
miestų bei įmonių. Tačiau iš tos 
“talkos” bolševikinėje spaudoje

d. buvo 
komjaunuoli

buvo labai nedaug—matyti “tal
ka” vyko toli gražu ne taip, kaip 
buvo suplanuota. Joje nedaly
vauta. su entuziazmu, kaip giria
masi per Vilniaus radiją. Tuo 
metu, kai 1.500 Šiaulių jaunuo
lių turėjo vežti kolūkiams ja
vus, kūlė, padėjo gaminti silosą, 
pvz. iš “Elnio” avalynės kombi
nato, kuriame dirba apie 200 
komjaunuolių, į talką teatvyko 
tik 14 darbininkų, o tų pačių 
tarpe bebuvo vos du komjau
nuoliai

1956. IX. 9 į Vilkijos rajpno 
kolchozus buvo pasiųsta 250 
Kauno Politechnikos studentų, 
kurie “talkinti” turėjo visą sa
vaitę. Iš Klaipėdos “talkos” bu
vo pasiųstos į apyl. kolchozus.

Jurbarke “veikia linų apdir
bimo fabrikas, aliejaus, miško 
medžiagos apdirbimo gamykla, 
plečiamos laivų remonto dirbtu
vės”.

L. Kariuomenės atkūrimo 38 
m. sukaktis apyl. v-bos rūpesčiu 
paminėta lapkričio 24 d. ukrai
niečių salėje. Minėjimui pritai
kintą trumpą žodį tarė valdy
bos pirm. J. Žiūkas. Žuvusieji 
už Lietuvos laisvę buvo pagerb
ti tylos minute. Oficialioji dalis, 
kiek galima, buvo sutrumpinta, 
nes didelė paminėjimo laiko da
lis buvo skirta meninei daliai, 
kurią atliko sol. Vaclovas Ve- 
rikaitis ir jo vadovaujamas To
ronto vyrų’kvatetas.

Sol. V. Verikaitis Sudburį ap
lankė jau antrą kartą. Visi bu
vo patenkinti jo gražiu ir stip
riu balsu, ir skambiai sudainuo
tomis dainomis bei arijomis ir 
palydėjo ilgai besitęsiančiais 
plojimais. Kvartetas tiesiog už
būrė visus. Plojimams ir prašy
mams kartoti nebuvo galo. Ypa
tingai linksmai visus nuteikė 
gale koncerto padainuota “Pol-

LIETUVIS BATSIUVIS 
1050 DUNDAS ST. WEST 

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

vo medžiaga, avalynė taisoma
• VELTUI.

Batų taisymo dirbtuvė 
/JULIUS BATAS"

Garantuoti siunti
niai i Sovietu Rusiją 
ir užimtus kraštus

Mes siunčiame tiesiai iš mūsų sandė
lių Kanadoje arba Anglijoje. Nauji ir 
vartoti dalykai: medicinos dalykai, 
batai, maistas, saldainiai ir kt. da
lykai. x

Atvykite asmeniškai į mūsų san
dėli ar prašykite mūsų kainoraščio 
paštu.

Būsite patenkinti mūsų tarnyba 
100%

YANA FABRICS
698 QUEEN ST. W., TORONTO 

Telefonas EM. 8-9527.

Vienintelė firma, siunčianti siuntinius 
iš Kanados. Didžiausios prekių pasi

rinkimas.

Publikos buvo pilna salė, kaip 
niekuomet ’ ir viSI buvo pakilu
sia nuotaika ir patehžįnti. Šito
kia koncertinė pramoga Sudbu- 
rio apylinkės lietuviams tikra 
retenybė, nes čia mes neturime 
nei solistų, nei artistų, nei mu
zikų ir, trūkstant vadovų, netu
rime nei choro, nei vaidinimo 
ratelio. Kadangi apylinkė yra 
nedidelė ir bendruomenė dar iš
laiko šeštadieninę mokyklą, tai 
ir b-nės kasa yra neturtinga. To
dėl mes negalime atsikviesti di
delių chorų, teatro grupių ar ką 
nors kita. Už tai esame didžiai 
dėkingi gerb. solistui V. Veri- 
kaičiui ir kvartetui, kad nežiū
rėdami 300 mylių varginančios 
kelionės atvyko ir praskaidrino 
mūsų niūrias dienas.

Šitokios parengimo suruoši
mas reikalauja daug darbo, pa
stangų ir lėšų. Valdyba yra di
džiai dėkinga visiems talkinin
kams. Taipogi didelė padėka 
yra reiškiama kirpyklos ir gro
žio saliono savininkams pp. Bal
čiūnams, paaukojusiems loteri
jai bonką “Park Lane”, pp. N. 
Kasperiūnienei ir G. Lumbienei 
paaukojusioms didelį ir gražų 
tortą su užrašu “Tegyvuoja 
Lietuvos kariuomenė” ir p. John 
Sikora, John Bazar brangeny
bių krautuvės atstovui, paauko
jusiam elektrinį laikrodį. Bū
dami dėkingi pp. Balčiūnams ir 
John Sikorai, palaikykime juos 
jų bizniuose. Loterija turėjo 
pasisekimą ir tik su trimis mi-

Visi dalyvaukime demonstra
cijoje. Gruodžio 9 d., sekmadie
nį, Hamiltone ruošiama vieša 
demonstracija sąryšyje su įvy
kiais Vengrijoje. Demonstraci
joje dalyvauja visos tautybės, 
tuomi parodydamos savo solida
rumą Vengrijos kovotojams ir 
paremdamos jų reikalavimus.

Visi lietuviai kviečiami kuo 
skaitlingiausiai demonstracijo
je dalylvauti. Savo dalyvavimu 
dar kartą priminsime laisvajam 
pasauliui, kad ir mes stovime 
greta tų, kurie kovoja prieš mū
sų bendrą priešą.

Demonstracijos e&ena prasi
deda 1.30 vai. p.p. nuo vengrų 
bažnyčios — Barton ir Mary 
gatvių kampo. Iš ten bus eina
ma prie paminklo Gore Park, 
kur bus padėti vainikai ir pasa
kytos kalbos.

Bendruomenės valdyba.
NF v-bos posėdis lapkričio 25 

d. praėjo labai draugingoje nuo 
taikoj. Dalyvavo 14/v-bos narių. 
Pagrindiniu dienotvarkės punk
tu buvo Lietuvių Namų įregist
ravimo klausimas čarteriui gau
ti. Buvo svarstytos dvi galimy
bės: nepelno b-vės ir akcinės 
b-vės (šėrų). Diskusijų metu iš
siaiškinta, kad nepelno (non
profit) atveju, nariai b-vei savo 
įnašus paskolina ir už juos ga
lima mokėti nedaugiau 6% Pa

HIMILTON, 0,1 
lūkanų. Visas kitas pelnas, taip 
pat ir Namų vertės galimas pa
didėjimas likvidacijos atveju, 
grąžinus nariams įnašus, turi 
būti išdalintas labdaros įstai
goms. •

Akcinėje b-vėje narys pirkęs 
šėrą yra turto dalinis savinin
kas. Pakilus turto kainai, kyla ir 
akcijos vertė. Gale metų nuo 
gauto gryno pelno, jei jis nein- 
vestuojamas Namų.. plėtimui, 
valdžiai reikia mokėti income

V-ba 13 balsų, vienam susi
laikius, pagaliau pasisakė už šė
rų b-vę. Tokiu būdu nutarta LN 
įregistruoti “The Lithuanian 
Home in Hamilton Limited” 
vardu. Mažiausia akcija $100. 
Nariu skaitomas asmuo įsigijęs 
vieną akciją (šėrą). Kiekvienas 
narys, nežiūrint kiek jis turi 
akcijų, turi tik vieną balsą (ko
operatinis būdas).

Iš v-bos pirm. St. Bakšio pra
nešimo paaiškėjo, kad Namų 
Fondo stovis lapkričio 25 d. bu
vo šis:

Kasa (pas iždininką $158.93 
Ein. s-ta “Talkoje”,
Nr. 142 $3855.00
Ein. s-ta Canada Per
manent, Nr. 3226 
Terminuoti čekiai 
Terminuoti pasiž.

Viso $14.844.30 
Narių minėtai dienai buvo: 
Įnešusių nemažiau kaip 
$100 84
Įnešusių $50 ($50 pasižad.)' 1 
Išdavusių term, čekius 3 
Terminuotai pasižadėjusių 32

Viso 120
S. Bakšys pažymėjo, kad yra 

pasiekta 25% užsibrėžto tikslo 
(norima pritraukti 500 narių). 
Jeigu kiekvienas mūsų pasiklau 
sinėsime savo draugų ir pažįs
tamų, tad dar labai maža terasi- 
me šiuo , metu priklausančių NF, 
o žada vist Tad, atrodo, kad ap
jungti 500 narių Hamiltone ir

$72.80,37 
$3.00.00 
$3250.00

1956. xn. 6. - Nr. 49

Lietuviai pasaulyje

SUDBURY Ont.
kuo iškilmingiausiai, darė dide
les išlaidas, tikėdamasi, kad 
b-nės nariai bus susipratę ir mi
nėjime aukos daug gausiau, ne
gu atsilankydami vien tik į pa
prastus šokius ar į vietinėmis 
jėgomis ruoštos paminėjimus, 
nes prie įėjimo nebuvo parduo
dami bilietai, bet tik aukų lapas. 
Deja, apsiriktą. Daugelis atsi
lankiusiųjų teikėsi pasirašyti tiį: 
po $1. Taupumas geras dalykas, 
bet šykštumas visuomeniniams 
reikalams !
žiaurus dalykas. To pasėkoj šis 
parengimas atnešė virš $60 nuo
stolių. Valdyba susirūpįno, kad 
patuštėjusi kasa nebeleis įvyk
dyti užsibrėžtų uždavinių šešta
dieninės mokyklos išlaikymui. 
Tegul tai būna pamoka ateinan
čių metų apylinkės valdybai ap
sidrausti prieš bankrotą ir to
kiais atvejais, kada parengimai 
būna su augštamenine progra
ma, reikalaujančia didelių iš
laidų. V ■■.

3

rieim1V IQ apylinkėse yra visai reali ga
limybė, nors pradžioje nemaža 
tautiečių tuo netikėjo.

Fondo v-ba nutarė sausio 12 
j d., šeštadienį, Roberts Restau

rant ruošti šokių vakarą ir lote- 
’riją. Visi vykdomosios v-bos ir 
komisijų nariai prašomi gauti 
po keletą fantų ir. pristatyti iki 
sausio 10 d. K. Mikšiui, 18 Bar
ton St. W. .Jį.

Parama tėvynėje likusiems 
hamiltoniečiaį. lietuviai, atrodo,

Bendrai p. Skripkuvienė yra 
(retas mūsų tautos deimančiu
kas. Atšventusi savo 70-j į gim
tadienį, ji vis dar yra judri, ma
loni, nuolat besisielojanti mū
sų tautiniais reikalais. “Dabar 
jau pradėjau Lietuvių Namams 
taupyti, manau po mėnesio ki
to $100 įnešiu į NFondą”, — pa
reiškė atsisveikindama.

Pranas ir Lida Kažemėkai spa 
lio 3 d. susilaukė pirmojo sū
naus. Jie jau augina dvi gražias 
dukreles — Ritutę 5 m. ir Lau
rą 4 m. Pr. Kažemėkas, kad ir 
vienas tedirbdamas 5 asmenų 
šeimoje, tvirtai nusistatęs atei
nantį pavasarį įsijungti į NF 
narius.

Valdyba iš visos širdies dėko- 
| ja mūsų geriesiems tautiečiams, 
paskyrusiems NF po $100: Da- 
l^ngauskui Adomui, Butkui Ka
ziui, Normantui Stepui ir Pa
navui Mikui Vladui. Tamstų 
prisidėjimas duoda NF galimy-. 
bę be pertraukos tęsti to gra- lių toje pačioje vietoje. Parodą 
žaus tautinio vainiko pynimą. * ............................

Sk. St.
V. Aušros Vartų parapijos Hamiltone 

Vargonų komiteto dalina apyskaita
Pajamos:
Pagal aukų lapus nuo 1955 
m. gegužės 13 d. iki Š.m. lap
kričio 10 d............................... 1
Rinkliava bažnyčioje iš š.m. 
spalio 7 d. ............................
Už atlaikytą motinos dienos 
noveną vargonų įsigijimui .... 
Rasta per parapijinę rinkliavą 
du vokeliai vargonų fondui ■— 
Banko procentai .............
Gauta paskola iš Kredito uni
jos ■'Talka" /paskola paimta 
vargonų komiteto vardu/ .... 1000.00

Viso pajamų $2612.18 
Išlaidos:
Pagal sutartį su J.C. Hallman 
Manufacturing Co. Ltd. už 
modelį 18 Hallman elektroni
nių vargonų su garsintuvu vi
duje ir 25to modelio tono ka
binetu 
Gauta nuot. /Fed. soles tax/ 
Nuolaida mokant gr. pin....... .
Už seną fishorm. užskaitė ....

Atskaitant nuolaidas ir fishar
moniją vargonų kaina pasi
lieka ■ 
Perkant 
paskola

JA VALSTYBĖS *pe buvo ir du lietuviai. Lėkte-
Prof. Pranas Gudavičius mirė riais buvo britų ir pasaulinių: 

lapkričio 28 d., 9.30 vai. rytą, profesiniu sąjungų veikėiai. 
Niujorke King County ligoni- ARGENTINA 
nėję.
, Žinomas Kauno gydytojas bu
vo gimęs 1876 m. kovo 26 d. Erž
vilko^ valse., Stepanovo vienkm. 
Jis buvo išrinktas atstovas Ru
sijos II Dūmoje.

Lietuvių tautodailės parodą 
Buffalo Liet, klubas surengė 
Flint & Kent firmos patalpose. 
Audiniai, mezginiai bei išsiuvi- 
nėjimai, koplytėlės, kryžiai ir 
rūpintojėlis, gintaro išdirbiniai 
ir kelios meniškai išleistos lie
tuviškos knygos šalia tautiniu 
drabužiu aprengto modelio gra
žiai ’atstovavo lietuvių liaudies 
bei pritaikomąjį meną ir savo 
įvairumu bei originalumu išsi
skyrė iš kitų tautybių parodė-

rengė speciali komisiją į kurią 
įėjo K. Grudzinskas, P. Grušas, 
A. Miškinytė, dr. A. Musteikis, 
E. Šakienė ir V. ir O. Šuldas- 
kiai. Eksponatai buvo surinkti 
iš vietos lietuvių, Čikagos au
dyklos Juostos ir Kanadoje — 
Wellande gyvenančių lietuvių.

Nauja Buffalo L klubo valdy
ba pareigomis pasiskirstė šiaip: 
J. Grušas — pirm., V. Gamziu- 
kienė — vicepirm., R. Masiulio- 
nis — sekr., P. Masiulionis — 
ižd. ir A. Masiulionienė — v-bos 
narys. Į rev. komisiją: S. Grikis, 
A. Jasaitis ir dr. A. Musteikis, 
žiai atstovavo lietuvių liuadies 
ir V. ir O. Šuldaskiai.

Laisvės kovotojų dieną — lap
kričio 25 d. — lietuviai, latviai 
ir estai sudarė apie 150 žmonių 
koloną, kuri paradavo drauge su 
kitom tautybėm. Apie šeši tūks
tančiai dalj^vių, priešakyje su 
devyniais vengrais, ką tik at- 

■ skridusiais pabėgėliais iš suki- 
Į lūšio krašto, protestavo prieš 

- . . — I komunistinio genocido nūsikal-
• ... ... ........ • • 82565.00.(timus. Pavergtųjų tautybių at-

1000.00 -stovai uždėjo vainikus ant ne- 
— žinomojo kareivio kapo repli- 

Visč išlaidų $3565.00 kos, išklausė kongrCsmano J. 
Viso pajamų 2612.18 pillion, paskutiniųjų pabėgėlių 

Pasyvas $ 952.82 a^stovo kitų kalbų ir visi iš-

$ 1184.50

226.78

167.50

10.00
23.40

... $2950.00 
268.00 

52.00 
65.00

Štai anądien ’p. Skripkuvienė 
pasiuntė dū vertingus siuntinius 
savo pažįstamiems į Lietuvą. 
Uždirbdama vos tik po $3 į die-

džio 9 d. 12 vai. ,tuoj po pamal
dų parapijos salėje. Kadangi bus • 
svarstomi svarbūs reikalai, visiĮną, ji visus šiuos pinigus skiria 
nariai prašomi dalyvauti. siuntiniams (ją išlaiko jos duk

terys).

DELHI-TILLSONBURG, Ont
Baigiantis metams baigiasi ir 

B-nės apyl. valdybos kadencija, 
naujai valdybai išrinkti ir seno
sios valdybos atskaitomybei pri 
imti, yra šaukiamas visuotinis 
lietuvių susirinkimas gruodžio 
9 d., sekmadienį, vengrų bažny
čios salėje Courtlande. Pradžia 
1.30 Vai. pp'. Visus kviečiame 
dalyvauti, bei pareikšti savo 
nuomonę dėl senosios valdybos 
nuveiktų darbų.

“Apsieis ir be manęs” straips
nis “Tėviškės Žiburių” Nr. 47— 
mums aiškiai nurodo kur mes 
atsiradom ir kur nueisime, jei 
toliau taip liksis.

Galvojimas, jog “apsieis ir be 
manęsį yra žalingas, visose mū
sų kolonijose, bet ypatingai pas 
mus. Mūsų pasyvumas atšaldo 
mūsų vąikus nuo bet kokio ben 
dradarbiavimo su lietuviška 
veikla - aplinkuma. O tuo pa
čiu, ne tik lietuviškos organi
zacijos jų netenka, bet ir mes 
patys. Mes patys savo pasyvu
mu pasiunčiam mūsų vaikus į 
svetimas rankas ir tik tuomet,

nėtais vertingais fantais dav'ėlkai tėvį ne«ali įsikalbėti su 
gryno pelno $60.25. Valdyba, sav° ™,kals Pamatome, ką esa- 
norėdama šią šventę atšvęsti mĮg^ę_ pabusk, pamiršk

Siuskite siuntinius į LIETUVĄ
ir į kitus SSSR kraštus per

SAKAS PARCEL SERVICE,
sent by UKRAINSKA KNYHA

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

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

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

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

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

i

vienai dienai savo kasdieninius 
vargus ir pagalvok apie ken
čiančią gimtąją šalį, kurios 
skausmus mes dvigubiname sa
vo apsyvumu.

Mes sukūrėme šeštadienines

■ lietuviškas mokyklas, jaunimui 
organizacijas, kad tik kaip nors 
galėtumėm padėti mūsų jauni
mui pasilikti širdyje grynais 
lietuviais. Dabar viskas mūsų 
pačių rankose. Mūsų parama, 
dalyvavimas, domėjimasis, gali 
susilaukti pasididžiavimo nu
veiktais darbais, o mūsų “apsi
eis ir be manęs” viską sunaikin
ti, nes mūsų jaunimas bijosis 
pasisakyti, kad yra lietuvis, nes 
draugai gali paklausti daugiau 
ką nors apie Lietuvą, o jis net 
nežino, kur ta Lietuva randasi.

Jaunimui ir mokyklai parem
ti B-nės suruošti du šokių vaka
rai davė pelno: pirmasis $55.72, 
antrasis $69.69. Visiems dalyva
vusiems ir padėjusioms, rengė
jai nuoširdžiai dėkoja.

Vengrų pabėgėliams paremti 
.bendruomenės, pavedimu aukas 
rinko pp. Elena Augustinavi- 
čienė ir Z. Paulionis. Surinkta: 
Delhi šokių metu $100, Court- 
lando bažnyčioje $56, Wood-1 
stock pp. Gugių 70 metų sukak
tuvėse $9. Viso $165. Pinigai 
perduoti vengrų parapijos kle
bonui ir persiųsti venerų šal
pos komitetui. Su pakvitavimu 
gauta nuoširdi padėka visiems 
aukotojams ir lietuvių tautai, 
kurie taip nuoširdžiai vengrus 
suprato šioje laisvės kovoje.

Bendruomenės valdyba auko
jusiems taip pat nuoširdžiai dė
koja. Z. P.

Vargonų Fondo Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja visiems parapijiečiams ir auko
tojams už gausias aukas vargonų įsigi
jimo reikalu. Ateityje taip pat prašome 
nepamiršti ir savo auka paremt vargo
nų fondą iki vargonai bus išmokėti.

Vargonų Fondo Komitetas praneša, 
kąd š.m. lapkričio 11d. Aušros Vartų 
parapiįos bažnyčioje - -vargonų ' skoloms 
padengti buvo surinkta $ 118.13.

Vargonų Fondo Komitetas.

HAMILTONO LNF DVIEJŲ 
KONCERTŲ APYSKAITOS

1. Jaun. menininkų koncerto 
spalio 2 6d.:

Pajamos:
1. 109 įėjimo bil. po $1.25....$136.25
2. 12 įėjimo bil. moksl. po 50c 6.00
3. Loterijos pelnas ...........  187.52
4. Bufeto pelnas ....... ............ 77.85
5. Pusė makes, mašinų prižiūr. 2.50

Viso pajamų $410.12 
Išlaidos:

1. Salės nuoma ............
2. Orkestras ........ .
3. "NL" už skelbimą ..
4. "TŽ" už skelbimą ..
5. Programos išpildytojų
6. Svečių mašinų prižiūrėt
7. Važinėjimo išlaidos .......
8. Už įėj. bil. knygutes ....

Viso išlaidų $175.75 
Vakaro pelnas $234.37

2. Koncertas - vakaras lapkričio 17 
d. Royal Connaught hotely 

Pajamos:-
1. 171 įėjimo bil, po $1.50 . $256.50
2. 4 įėjimo bil. moksl. po 75c 3.00
3. 50% lot. pelno iš KMD-jos 106.85

Viso pajamų $366.35

$75.00 
62.00 
60.00

16.00

10.00 
10.00 
10.00 
8.00 
2.40 
0.40

vožės

$90.00
55.00
10.00
9.00
3.00
5.00
3.00
0.75

. kilmingai pasižadėjo dėti visas 
pastangas pavergtiesiems išlais
vinti.
Buffalo šeštadienio mokykla 
lapkričio 10 d. liet, klubo inicia
tyva pradėjo vėl veikti. Ją lan
ko -apie 10 vaikų. Mokytojauja 
A. Miškinytė, studijuojanti Buf- 
falo mokytojų kolegijoje. A.M. 
VOKIETIJA

Dr. K. Girtautas, kuris šiuo 
metu lankosi Europoje moksli
niais reikalais, lapkričio 24 d. 
skaitė paskaitą Kariuomenės 
šventės minėjime Vasario 16 
gimnazijoje, Vokietijoje.
D. BRITANIJA

D B L S konferencija įvyko 
spalio antroje pusėje Lietuvių 
Sodyboje. Joje paprastai daly
vauja aktyvieji DBLS nariai ir 
veikėjai, kurie apsvarsto padėtį 
bei veiklos būdus, bet nedaro 
jokių nutarimų. Ir šį kartą buvo 
aptarta tarptautinė padėtis bei 
Lietuvos laisvės byla, taip pat 
DBLS reikalai.

Lietuvių sodyboje spalio 27 d. 
pasibaigė dvi savaites trukę kur 
sai profesinių sąjungų nariams, 
suorganizuoti Tarptaut. Prof. 
Sąjungų Centro. Klausytojų tar-

Argentinos vyriausybė sutei
kė leidimą įvažiuoti apsigyventi 
Argentinoje 4 Zabulionių šei
mos nariams iš Panevėžio. Tik 
klausimas, ar juos faktiškai iš
leis rusai, kurie reikalauja po 
26 dokumentus iš kiekvieno, no
rinčio išvažiuoti iš “rojaus”.

A. Neniškytė, baigusi Buenos 
Aires un-to medicinos fakulte
tą, porą metų pasipraktikavusi 
didžiosiose Argentinos sostinės 
vaistinėse, turi jau nuosavą 
vaistinę, pavadintą jos pačios 
vardu. Argentinoje lietuviai tu
ri dar antrą vaistinę.
BRAZILIJA

Imigracijos įstaigų duomeni
mis Brazizlijoje lietuvių yra 45 
tūkstančiai. Iš jų 22.000 gyvena 
Sao Paulo ir jo priemiesčiuose.

Sao Paulo ir Rio de Janeiro 
lietuviai ruošia bendrą susitiki
mą Brazilijos šventovėje N.S. 
Aparecidoje. Tai bus maldos 
diena už Lietuvos išlaisvinimą. 
9 vai. rytą bus šv. Mišios su 
bendra komunija. Mišių meto 
bus giedamos lietuviškos gies
mės. Po mišių pietūs ir bendras 
pasitarimas abiejų miestų lie
tuvių.

Pranas Ziezis nusipirko Minas 
Gerais estadėje, Nanuque srity,, 
didelę lentpiūvę ir gerai ver
čiasi.
AUSTRALIJA

Austr. LB Kr. Valdybos vice
pirmininko pareigas, vietoje iš- 
vykusio Europon studijuoti Da- 
ųielos perėmė Stp. Kovalskis, 
įėjęs valdybon iš kandidatų.

Geelongas nuo Melbourne yra 
už 55 mylių. Tiesiai vandeniu 
per įlanką būtų 21 mylia. Lietu
vių čia yra per 400, darbingų as
menų 177. Yra čia ALB apylin
kės valdyba, parapijos komite
tas, savaitgalio mokykla, o prieš 
2 metus pradėjo statyti lietuvių 
namus, kuriais buvo rūpintasi 
jau eilę metų. Leidimas jiems 
statyti buvo nelengvai išgautas. 
Pagaliau 1954 m. rugpiūčio mė
nesį formalumų kliūtys buvo 
nugalėtos ir statyba pradėta. 
Dabar baigiami vidaus įrengi
mai.

Melburno lietuvių parapija 
nupirko 9 kambarių mūrinį, na
mą. Sutarta . 8.500 svarų kaina. 
Aukojo pir^ihiuPhet lt hekhtžf- 
likai.’ (E)
URUGVAJUS

Laisvės kongresas, kuriame 
aktyviai dalyvaus ir lietuviai, 
nukeliamas į ateinančių metų 
pavasarį. Jau gauti atsakymai 
iš min. Dr. K. Graužinio, žur
nalisto Verax ir kt.

Lietuvis Stungevičius, gimi
mo kaunietis, Urugvajuje tapęs 
lietuvių - ispanų - anglų - rusų 
kalbų vertėju, jau keleri metai 
yra Urugvajaus konsulas Čika
goje. Urugvajaus didysis dien
raštis “EI Dia” įsidėjo jo nuo
trauką ir atžymėjo svarbiausius 
gyvenimo tarpsnius.

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

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladcton*

Išlaidos:
1. Salės nuoma .......... .............
2. Orkestras .............. .
3. Už programos iŠpildymę ....
4. Už pirm. St. Bakšio praleis

tą darbo dieną .................. .
5. Composers, Authors & Pub

lishers Ass už leidimą .
6. "NL" už skelbimą ............
7. "TŽ" už skelbimą ............
8. Už gėles .............................
9. Garbės svečiu vaišės ..........

10. įėjimo bil. knygutės ..........

Viso išlaidų $253.80
Vakaro pelnas $112.55

Seka parašai.

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 sūnūs nusipirko sau respubliką” ir kit. su 
Voldemaro, Trockio, Pilsudskio, Eisenhowerio ir Raštikio nuo
tykiais trumpai. '

Siųskite 1 dot (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.

Vaistus užsakykite Į Lietuvę tik tada, 
kai pasitikrinsite kainas mūsų firmoje.

Oro paštu persiuntimas j Lietuvą kainuoja 1 kg., 2 dol. Mas siunčiame ir Jūsų 
sudarytus siuntinius, kuriuos turite* prisiųsti mums, o mes įkainavę j&iųsime 
Jums sąskaitą. Pigia kaina galime Jums dabar pasiūlyti šiuos standartinius 
siuntinius.

SIUNTINYS Nr. 1: 
kvadratinės pėdos geros odos au
liniams batams, 
kv. pėdų botoms pomušolinės odos, 
paros padų, 
poros vitpodžių, 
poroms užkulnių medžiaga.

Kaina $57.00 j Lietuvą. 
Kaino $58.00 j Sibirą.

Rašykite, orite siųskte pietger

22

20 
2 
2 
2

SIUNTINYS Nr. 2: 
10 ]

3

3

2

yordų geros ongliškos medžiagos 
vyr. kostumortis, 
komplektai pbmušalų su guzikais 
ir siūlais.
yardai vilnonės medžiagos mote
riško! suknelei,
svarai skalbiamo muilo.
Kaino $75.00 i Lietuva.
Kaina $76.00 i Sibirą.

359 NOTRE DAME AVR, WINNIPEG 2, MAN.
Sov. ST. BUJOKAS.

ŽemėNamai - Bizniai - Ūkiai

Savtninikai

Pardavimo ir pirkimo reikalais kreipkitės j mūsų atstovus:

1147 MAIN STR. EAST 
TeL IX 9*3597 arba IX 9*3238

Moderniškiausia lietuviška 
NEKILNOJAMO TURTO ĮSTAIGA 

HAMILTONE



RUDENIOP

Bernardas Naujelis

Poeto plunksna užlūžo, filosofe mintys 
išskrido su paukščiais, nukrito su lapais - 

Rudeniop.

rožės ir jaunystės žieduose,
dabar gi jaučiama mirtina tyla, lyg kapuose — 

Rudeniop.
Kada nuo darganų pažlunga žemė

Rudeniop.
švagžda po kojomis nurudęję lapai nejaukiai, 
lyg paklystum tarp vėlinių šešėlių baugiai 
Ir vėl prisimena, kad neseniai juose čionai 
turėjo prieglobsti daina ir paukštyčiai,

Rudeniop.
Kai ištuštėja sodai, pievos ir miškai, 
lyg gedulo šydas ant sielos nusileidžia;
Ir piemenukas dreba prisiglaudęs prie medžio kamieno, 

• jr jam širdelę lyg. kaži kas spaudžia — 
Rudeniop.

Už praeities kalnų gailiai jaunystė pravirksta, 
pro senatvės ūkanas vos galima beatpažint, 
lyg praeita, vasara rudenio purvuos įklimpsta 
ir žmogus nuo padidėjusios naštos 
prie motinos žemės dar daugiau prilinksta — 

Rudeniop.

Gyvy vaizdų - ne vien statistikos!
Prasidėjus mokslo metams 

vėl padažnės kreipimaisi į liet, 
visuomenę remti Vasario 16-tos 
gimnaziją bei Vargo mokyklas. 
Štai, neseniai “TŽ” buvo išspaus 

. dintas atsišaukimas, kur ragi
nama ir toliau duosniai remti 
liet, gimnaziją. Bet vis tik atro
do, tai nėra tikrasis kelias į žmo
nių širdis (o iš ten į kišenę). 
Graudenimai, pamokymai, pra
šymai žmonėms atsibosta, įgrįs
ta. Reikia- ieškoti kitų kelių!

Didžiausias minusas gimnazi
jos administracijoje yra nesuge
bėjimas įvertinti propagandos. 
Kažkada buvo rašyta laikraš
čiuose, kad gimnazija (ar Vok. 
Kr. V-ba) išleidusi leidinuką ar 
net kelis su apyskaitom. Tuo 
metu buvau rėmėju, bet nieko 
panašaus negavau. Jei tokiu bū
du buvo tikėtasi paskatinti liet, 
visuomenę, tai reikalas tikslo 
neatsiekė. Tą leidinėlį gavo tik 
maža dalis lietuvių. Žmonėms 
daug mieliau būtų matyti gim
nazijos gyvenimo vaizdus ir

riai klystate! Liet, gimnazijų, 
Vargo mokyklų, senelių-našlai- 
čių prieglaudų (jų' tikrai dar 
yra!) vaizdai, kaip ta magiška 
lazdelė, atidarys ir devyniom 
spynom užkaustytas pinigines 
tų lietuvių, kurie tapo užhipno
tizuoti Šiaur. Amerikos žemyno 
simbolio ($). Jokia statistika 
nepaveiks mūsų žmogaus kaip 
gyvi paveikslai, primeną mums 
netolimą praeitį.

V. Abromaitis.

Redakcijai prisiųsta
Lituanus, Lithuanian Colle

giate Quarterly, October, 1956, 
Nr. 3 (8).

Turinys: K. Drunga, Lithua
nia under Nazi Occupation; dr. 
P. Jonikas, Lithuanian — one of 
the Oldest Languages; dr. J, Gri 
nius, Crosses; Pr. ^Čepėnas, The 
Lithuanian Revolt eff 1331; J. 
Boley, United L 
lif Fund of 
ism in PraciTe.

Re- 
^ommun-

Nepriklausomybe^ atkuriant
Visame krašte ėjo savotiškas 

bruzdėjimas. Visi ne tik jautė, 
bet ir apčiuopiamai matė, kad 
vyksta didelės permainos, pra
eitis grimsta į nežinomybę. Da
bartis buvo chaotiška, o ateitis 
visiškai neaiški. Rusijoj vyko 
kruvinoji revoliucija, ėjo žudy
nės, viskas maišėsi, ir niekas ne- 
siformavo. Buvo skelbiamos lais 
vės viliojančios, metami šūkiai 
užkrečianti. Buvo kuriamas ro
jus. Bet tas viskas turėjo būti 
ateity. O dabartis buvo daugiau 
negu žiauri. Žjo griovimas vis
ko kas buvo — ir politinėj ir so
cialinėj ir moralinėj srityse. 
Niekas negailėjo praeities, nes 
ji buvo neteisinga ir negailestin
ga. Bet kas vyko, taip pat nieko 
nežavėjo, nes iš pat pirmų dienų 
bolševikinės revoliucijos vyko 
kažkoks aziatiškas kerštas. Ken
tėjo kaltas, bet kentėjo ir ne
kaltas.

Lietuvoj visa tai buvo žino
ma. Masės pabėgėlių grįžo iš 
Rusijos patyrę kas ten darėsi. 
Prasidėjęs badas vertė visus 
kuo greičiausiai apleisti liepsno
se ir šūviuose paskendusį kraš
tą. Važiavo Lietuvon ir bolše
vizmu susižavėję, o parvažiavę 
skelbė bolševizmo idėjas, šaukė 
prie revoliucijos, šaukė prie 
keršto, mesdami lietuviams dar 
niekad negirdėtus šūkius—-mir
tis kapitalistams, laisvė darbi
ninkams. Puolė aršiausiai ir 
Lietuvos nepriklausomos vals
tybės atkūrimo šalininkus, o 
ypač Lietuvos Tarybą. Buvo 
maišoma viskas — karalius Ura
chas ėjo pirmoje vietoje, konce
sijos vokiečiams antroj, o toliau 
visa Lietuvos socialinė san
tvarka, kuri rėmėsi nuosavybe. 
Kliuvo ir tautiškoms idėjoms, o 
tuo labiau krikščioniškoms.

Krikščionybė buvo skelbiama 
reakcionieriškumo tvirtove, ku
ri remiasi prietarais ir kuri turi 
išnykti nuo žemės paviršiaus: 
Krikščionybės atstovai negalėjo 
pretenduoti į lygybę, į laisvę ir 
jos politiniai reiškėjai negalėjo 
laukti net ir lygaus traktavimo. 
Tai buvo parijų kasta. Kunigas 
buvo koliojimo žodis.

Bet didžiausias sąmyšis buvo 
skelbiamas, socialistinėj srity, ir 
konkrečiai žemės klausimu. 
Apie dvarus dviejų nuomonių 
nebuvo.

Kai 1-ji Lietuvos vyriausybė, 
sudaryta 1919 m. lapkričio mėn., 
nepasiūlė kraštui nieko konkre
taus, tai taip ir pakibo viskas

(Tęsinys iš praeito nr.) 

tektų išskirti visas mažumas. 
Kaikurių jų dydis visai nebuvo 
žinomas. Pav. lenkai buvo dy
dis visai neapskaičiuojamas. Tai 
buvo įtakinga, svari grupė, ku
riai priklausė beveik visa Lietu
vos dvarininkija su mažomis iš
imtimis. Jie buvo už didžiąją 
Lenkiją be rezervų. Jų many
mu, Lietuva turėjo. grįžti į ry
šius su Lenkija kaip buvo prieš 
1795 m. Jų atstovas Pilsudskis 
organizavo lenkų, legijonus. Dva 
rininkų sūnūs jau 1918 m. rude
nį daugumoje atsidūrė legio
nuose. Kokįa dalis kaimiečių 
sekė juos, aiškiai nebuvo žino
ma. Daug buvo aplenkėjusių 
ir koks jų nusistatymas bus at
ėjus sprendžiamai valandai, nie
kas negalėjo pasakyti .Bet pri
tarimo ir aktyvios paramos iš jų 
laukti nebuvo galima. Gerai, jei 
jie laikysis pasyviai. Kas kita 
sulenkinta miesčionija. Vilniaus 
ir Kauno mieščionys kalbėjo 
lenkiškai. Taigi, jei miestų pro
letariatas neis su bolševikais, tai 
gali patraukti su lenkais. Ma
žiausiai šansų čia turėjo lietu
viai. Nors Kauno 'mieste nema

Religiniam pasauly
* Pasaulinė kultūros konfe

rencija, vad. UNESCO, vyksta 
Indijos sostinėje New Delhi. Joj 
dalyvauja ir katalikų organiza
cijų atstovai. Pastariesiems ypač 
svarbus yra projektas išleisti 
pasaulio kultūros ir mokslo is
toriją. Kiek aplyginus atstovų 
pažiūrų skirtumus projektas 
pavestas vykdyti komisijai, pir
mininkaujamai B. Cameiro, 
brazilui. Numatoma, kad per 2

žai buvo ir sąmoningų darbi
ninkų, kurie dar prieš karą pri
klausę šv. Juozapo lietuviškai 
darbininkų organizacijai. Kai
mas buvo vistik lietuviškiausias.

Žydai oficialiai buvo už Lie
tuvą. Faktinai už ją nekovojo, o 
jaunimas reiškė simpatijas bol
ševikams. Kaipo vertelgos, žy
dai buvo apskritai prieš mažas _ ____ ____________
tautines valstybes. Jie kentėjo metus išeis 6 tomai. Yra paduo- 
nuo caro, kuris nedavė jiems ly-1 34 organizacijų prašymai bū-
gių teisių. Bet jo jau nebuvo. Į ti UNESCO nariais; 4 jų katali- 
Taigi tuo pačiu nebuvo įsroka- • kų> 2 socialistų, 4 komunistų ir 
vimo ir bėgti nuo plačiosios Ru- 11
sijos ir nuo plačių galimybių. * Prieš moterų naudojimą 
Nors jie daug buvo kentėję nuo sunkiems darbams pasisakė Pi-
sijos ir nuo plačių galimybių, 

rusų, bet rusizmu buvo ir persi
ėmę. Rusų, kalba žydų buvo 
smarkiai savinamasi. Ir nepri
klausomoj Lietuvoj rusų kalbą 
ir jų dvasią žydai labai palaikė. 
1918-19 metais jie, jei nekūrė 
bolševikiškų tarybų, tai geriau
siu atveju buvo pasyvūs vyks
tančių grumtynių stebėtojai. Į 
kovą nesiskubino, nes nebuvo 
žinia, kas laimės.

Rusų mažuma, aišku, buvo už 
Rusiją, kad ir bolševikišką. Na
cionalinis jausmas viršijo socia
linį ir politinį.

(Bus daugiau)

jus XII kalbėdamas Italuos mo
terims. Moters pagrindinis pa
šaukimas esąs motinystė. Netu
rinčios šios privilegijos gali at- 
sidduoti tauresnei misijai •— 
skaistybei, labdarybei, krikščio
niškam apaštalavimui. Popie
žius kvietė moteris užimti tin
kamą vietą šeimoje užuot už
ėmus vyrų vietas visose srityse.

* Keyserlingk, Robert W., kil. 
iš. Lietuvos, nuo gruodžio-31 d. 
pasitraukia iš “The Ensign” 
kaip vyr. redaktorius ir jį lei
džiančios b-vės pirm, parefgų.

PRIEŠ KALĖDAS PAREMKIM 
VASARIO 16 GIMNAZIJĄ 
Vasario 16 Gimnazija, turė

dama 140 mokinių, kurių maiti
nimas kiekviena mėnesį atsei- 
na 1680 dol., prieš žiemą apsirū
pino maistu ir kuro atsargomis. 
Bulvės, daržovės, anglis, nafta 
ir kitos kasdieninio reikalingu
mo gėlytės paimtos į skolą, ku
ri ligi 1957 m. pradžios turi bū
ti atlyginta. 8000 dol. padengs 
visas gimnazijos skolas ir užtik
rins gimnazijos veiklą visiems 
metams. Mieli lietuviai Kalėdų 
proga yra prašomi prisidėti prie 
šios sumos surinkimo. Artinasi 
Kalėdos. Paremkim Vasario 16 
Gimnaziją nors kuklia auka. 
Leiskim mūsų jaunimui siekti 
mokslo grynai lietuviškoje gim
nazijoje. Prisidėkim visi be 
skirtumo. Patogiausias pinigu 
siuntimo būdas yra per BALFą, 
kuris greitai persiunčia į gim
naziją. Galima ir tiesiog siųsti: 
Litauisches Gymnasium, Hūt- 
tenfeld b. Lampertheim, Ger
many.

Šia proga noriu pranešti, kad 
Jūsų aukomis gimnazijos rūmai 
išpirkti. Reikia tik surinkti 
$8000, ir gimnazija bus pastaty
ta ant tvirtų kojų.
Gimnazija šiuo laiku yra geras 

lietuvybės reprezentantas tarp 
vokiečių ir amerikiečių. Direkt.

Užsakymus siųskite kuo anksčiau, jei norite gauti prieš Kalėdas - paskutinė 
data - gruodžio 12 d.

ADRIAN CREDIT JEWELLERS
670 YONGE ST. TORONTO - WA. 4-2843

lonių išviso perėjo’ per šią .v. ■ 
tituciją; kiek iš jų gavo ‘ 
atestatą (jei vos kcl' ■ 
dėl?); kiek iš ji* r . 
ja? Duoti
(ir tai ry-’ 3 ) atskirų klasių, 
mok" ;sž ngių mokinių... 
Gi b :r. kai būrelio vadovas 
r e a atsiimti to dolerio, kaž- 
kaip žmogus duodi be intereso 
— lyg tai būtų kokiai misijų 
mokyklėlei viduryje Kongo 
džiunglių.

O gal gimnazijos administra
cija tai ir vykdo, tik mūsų liet, 
laikraščiai bijo išleisti kelių do
lerių klišėms pagaminti? Jei tai 
būtų teisybė, tai mieli redakto-

.co-
AidljUO- 

nuotrauku

mintys žurnalistui, Liet 
ralistų Sąj. New'Yorko sk. 

-iuinyš, New York, 1956, 16 psl.
Muzikos Žinios, 1956 m. liepa 

-rugsėjis, Nr. 3 (156), 49-80 psl.
Numeris skirtas paminėti Iz. 

Vosyliūno 50 metų sukakčiai ir 
Dainų Šventei.

Priedas: Liaudies dainos mo
kyklai, parinko J. Zdanavičius 
ir J. Kreivėnas. Išviso 25 dainos. 
Be to, priede 7 dainos užrašytos 
J. Zdanavičiaus su fortepijono 
palyda dr. H. J. Perkins. Trys 
liaudies dainos harmonizuotos 
Juozo Gruodžio.

Skautų Aidas, 1956 m. lapkri
čio mėn. Nr. 11, 24 psl.

Geriausiai 
putojantis

Jūs pažinsite skirtumą, 
net putos skanesnės.

Coke suteikia gyvumą, 
pakilimą.

C-55 COCA-COLA LTD."Cok«" registruota; ženklai

keitė, be minėtų jau savivaldy
bių susiorganizavimo. Bet ir jos 
buvo be galios. Nes visur tebe
buvo vokiečiai ir savo pozicijų 
neužleido, o lietuviai buvo ne
drąsūs, patys valdžios neėmė.

Ir štai nauji įvykiai šliaužė į 
Lietuvą. Reikėjo arba jiems nu
silenkti, arba ką nors pastatyti 
savo. Prasidėjo dinamiškas' ju
dėjimas.

Vokiečiai revoliucijų įtakoje: 
ėmė krikti. Lenkai organizavosi 
ir 1919 m. sausių 1 d. perėmė 
Vilnių. Bolševikų pulkai artino
si prie Lietuvos, o šu jais ir 
Kapsukas - Mickevičius. Vilnių 
jie paėmė 1919 m. sausio 5 d., 
kai Lietuvos vyriausybės galvos 
buvo išvykę į užsienius. Likę 
susirūpino, ieško išeities ir sta
to II-jį ministerių kabinetą. 
Krikščionys demokratai daro le
miamą nutarimą—išdalyti dva
rų žemes, jas atiduoti beže
miams ir mažažemiams nuosa
vybėn. Vyriausybė šaukiasi į 
tautą — duokit savanorių! — ir 
pati keliasi į Kauną. Prasideda 
kariuomenės organizavimas dau 
gely punktų. Lietuviškos ko
mendantūros atsiranda visuose 
apskričių miestuose. Savanorių 
kviesti pasiunčiami specialūs 
asmenys.

Darbas lyg ir užverda. Lie
tuviškose srityse prasideda ak
tyvumas. Bet ar nebus pervė- 
lu? Bolševikai užėmę Vilnių ne
sitenkina, jie artėja ir prie Kau
no iš visų pusių. Alyytus užim
tas ir 1-as pėstininkų pulkas iš
vytas į Suvalkiją. Jau jų ranko
se ir Panevėžys, ir Šiauliai, ir 
Telšiai, jau jie prie Kėdainių, 
prie Jonavos, prie Jėzno. Lietu
vos jaunutė kariuomenė, pade
dama užsilikusių retų vokiečių 
kuopų, stoja kovon ir bolševi
kus sulaiko.

Visoje Lietuvoje eina toliau 
savotiškas rūgimas. Aiškinama
si, kas turi čia būti — Lietuva, 
Lenkija ar Sovietai? Vyksta di
delė žodžių kova. Visi jau dirba 
išsijuosę. Atrodo, bolševikai 
dar paspaus ir Lietuvos nebe
liks. Liks tik Lietuvos repre
zentantai pasitraukę į užsienius.

Šitoje kovoje teko ir asmeniš
kai dalyvauti. Ministeris pirmi
ninkas M. Sleževičius prie min. 
kabineto organizuoja Spaudos 
biurą. Jis turi specialų uždavinį, 
kuris neįeina į jokios ministeri
jos rėmus, 
tuvišką sąmonę.

Visuomenės grupės'— 
apsiprendimo atžvilgiu 

Imant Lietuvos gyventojus at
skiromis grupėmis, pirmiausia

• kelti ir ugdyti lie-

Sensaciška
šio menesio proga

Kitur toks komplektas $70.00.

FOl^iĖĄUTY AND BETTER COOKING

HI-tUSTRE
STAINLESS

STEEL
FOR

LIFE-
• TIME 
BEAUTY!

SAUCE
PAN

AND COVER

i

e •

1
■ 11 ' 1
m i -1 ,* - _

I

:5QT.' 
DUTCH 
OVEN

i AND COVER

i JH

STAINLESS STEEL 
AND COPPER CLEANER 

INCLUDED

HEAT 
RESISTANT

HANDLES

2 QT. 
CASSEROLE 
INSERT PAN 
AND COVER

F > i 1
1 ■’

COPPER BOTTOMS

Adrian Credit Jewellers 
670 Yonge St., Toronto 

Tel. WA. 4-2843

Užsakytas komplektas bus prista
tytais per 14 dienų. Procentų ne- 

4 skaitome. Siunčiame į visas vieto
ves Kanadoje. Užsakant prašome 
prisiųsti dolerį.

W GABALŲ
KOMPLEKTAS

NERŪDIJANČIO PLIENO
SU VARINIAIS DUGNAIS

VIRTUVINIŲ PUODŲ
Hermetiškas gaminimo procesas neužmuša vitaminų.

Viskas, kas jums reikalinga valgių 
gaminimui sensacingai žemomis kainomis

JUMBO
10” COVERED 

FRY PAN 
AND COVER

3 QT. 
SAUCE 

PAN

$1 savaitei
Visa kaina

$29.95

Sutaupai dujas arba 
elektrą!

TRIVET
FITS

DUTCH OVEN

2 QT

Sutaupai laikę!
. Sutaupai darbę!

Puodai variniais dugnais nerūdijančio plieno yra geriausi, ko
kius galima pirkti. Dugną dengiantis varis liepsną išskirsto ly
giai ... neapsorbuoja riebalų... gamina greičiau, mažiau sunau
doja dujų ar elektros duodant fantastiškas pasekmes. Sutaupysi 
ketveriopai, kartu pasinaudodamas proga įsigyti mažais mokė
jimais be jokių procentų.

Prašau prisiųsti komplektą 10 gabalų puodų iš nerūdijančio plieno su 
dvigubu dugnu už $29.95. Kartu pridedu 1 dolerį. Likusius išmokėsiu mo
kėdamas kas savaitę □ kas mėnesį O

Vardas ir pavardė

Adresas

Telefonas

Darbovietė

Adresas

(kaip senai)

(kaip senai)
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JOINT REALTY LTD.. '
899 BLOOR ST. W. - TEL. LE. 4-6381

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

Tvarkome visus morgičių reikalus.

A. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

priMaus's RmI Estete Board & National Assoc, of Real Estate Boards.

1077 BLOOR ST. W. — TELEF. LE. 4-8450.

PARŪPINA PASKOLAS TIK 6%. Geriausiai sutvarko mo|rgi- 
čius 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.

to tarpklubinėse varžybose su 
abiejų savo klasių A ir B ko
mandom. A komandą atstovaus 
Vaitonis, Matusevičius, Stepais 
tis, Fabricijus, Paškauskas, Si
rutis ir Tarvydas. Gi B koman
doj žais Ramanauskas, Genčius, 
Sineka, Ciplijauskas, Petraus
kas, Juozaitis ir Abromaitis. A 
komanda, 1955 m. laimėjusi To
ronto čempionatą, pereitą žiemą 
atostogavo’, tad šįmet jiems bus 
nelengva turėtą'čempionatą at
kariauti Tačiau B komanda, su
stiprinta dviem naujais klubo 
nariais M. Sineka ir S. Juozai
čiu, savo grupėje-turėtų laimė
ti pirmą vietą. Ypač maloni 
staigmena yra M. Sineika — tai 
jaunas, dar visiškai be turnyri
nės praktikos žaidėjas, tačiau jo 
dideli kombinaciniai gabumai, 
sveika logika ir agresyvumas jį 
turėtų iškelti į viršų. B koman
da pirmas rungtynes turės jau
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RIDOUT
REAL ESTATE LTD.

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

3.000 įmokėti, Bloor - West End 
rajone, 6 didelių grožių kamb.; 
centrinio plono, visoi nouji bun- 
golowoi ir 2-j«- augštų namai, lo
bai moderniai įrengti, dideli skly
pai, NHA morgyčiai 25 metams, 
tik su 5)6% palūkanų. Žemos 
kainos. Norintieji pasiskubinkite, 
reta proga gražioje vietoje įsigyti 
naujus namus.'

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

GLADSTONE AVE. - DUFFERIN, 
$1.900 įmokėti, 6 gražių kamba
rių, gero mūro namas, alylvos šil
dymas, 2 geros virtuvės, kietme-* 
džio grindys, gražus kiemas, go- ‘ 
ražas.

WINDERMERE - BLOOR, 
$3.000 įmokėti, 8 didelių kam
barių, visai atskiros mūro namas, 
alyvos šildymas, modernios virtu
vės, gražus kiemas, garažas su 

- plačiu įvažiavimu iš gatvės.
SOUTH KINGSWAY - BLOOR, 

$6.000 įmokėti, 7 labai didelių 
k., square. plano, rupuotų plytų, 
"steel beam construction", labai 
gražus pastatas; vandeniu alyva 
šildomos, moderni virtuvė, labai 
grožiai dekoruotas, didelis kiemas, 
priv. įvažiavimas, garažas.

P. Matišauskas
Biznio KO. 6-3401 
Boto LE. 3-7423

RIDOUT REAL

INDIAN RD. - HOWARD PK.,
„ $15.900 prašoma kaina, atskiras, 

8 kamb. per 2 augštus, karšto 
vandens alyvos šldymas, 2 virtu- 
vsė, atviro skola balansui, užimti 
galima prieš šventes.

BLOOR - ARMADALE,
$5.000 įmokėti, atskiras, 8 kam- 

• barių, kvadratinio plono 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 kaina 
$15.500, balanse viena atvira 
skola 10-ciai metų.

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 skola.

J. Karalius
Biznio RO. 6-3401 

Buto LE. 2-8146

ESTATE LTD.

Kanados Sporto Apygarda 
praneštu nauju Kanados Sporto 
Apygardos vadovu, sporto klu-

I bams pageidaujant, FASK-to 
paskirtas Jonas Gustainis, 262 
Garden Ave., Toronto, Ont.

KAS.
Futbolininkams pagerbti Vy

tis rengia pobūvį gruodžio 15 d. 
Lietuvių^ Namuose. Kviečiame 
visus sportininkus bei bičiulius 
atsilankyti. Pradžia 7.30 vai. v.

Vyčio žinios
Vyčio I-jai stalo teniso koman 

.dai, netekusiai savo dviejų ge
riausių žaidėjų — Gvildžio ir 
Neimanto — sunkiai einasi To
ronto pirmenybėse. Paskutinė
se rungtynėse pralaimėta Aces 
komandai 16:5. Nešukaitis lai
mėjo 4 taškus ir laimėtas vienas 
dvejetas. Žaidė: Nešukaitis, 
Rautinš, Atkočiūnas.

VytiętęiL skaudžiai pralaipnėjo
CYO turnyro finale labai gerai I šią savaitę, o *A komanda tik 
žaidžiančiai St. Peters koman-,apie gruodžio 16 d.
dai —•. 82:23 ir 76:ft. Žaidė: Bal
sytė 4, Kriaučiunaitė 8, Kaspe- 
ravičiūtė 9, Žėkaitė E. 8, Žėkai
tė O. 5, Bilkštytė 1, Urbonaitė 
4, Balsienė 2.

I Trečiąjį stalo teniso komanda, 
žaisdama pirmenybėse trečioj 
divizijoj laimėjo prieš Bowllo- 
drumme 13:8. Žaidė: Staniulis 5, 
Baliūnas Vyt. 5, Urbonaitė 1- 
Pralaimėta Aušros komandai 
susidedančiai iš Bųtvilos, Čes
nauską ir Klevino 17:4. Žaidė: 
Banelis 2, Staniulis 1, ir Kaspe- 
ravičiūtė.

Šachmatai. Lapkričio 25*d. L. 
Namuose įvyko Vyčio šachmati
ninkų susirinkimas. Buvusiam 
vadovui A. Tarvydui atsisakius, 
nauju vadovu visais balsais iš
rinktas H. Stepaitis, kuris jau ir 
anksčiau sėkmingai vadovavo 
Vyčia šachmatininkams. Sau pa 
dėjėjais H. Stepaitis pasirinko 
A. Sirutį ir S. Ramanauską.

Šįmet Vyčio šachmatininkai 
-nutarė dalyvauti Toronto mies-

geriausioms Toronto koman
doms kartu įrašant taurėje ir fi-

taurių, dėl kurių per dešimtme
čius varžėsi geriausios Toron
to komandos rasime ir lietuviš
ką įrašą — Lithuanian Vytis. 
Garbė už tai vytiečiams!

Mann & Martel 
/ RIALTOR5 

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

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
PARDUODU IR STATAU NAUJAS KROSNIS, 

OILBURNERIUS IR GAZBUKNERIUS.
Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

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

Didžiausia 
naujiena 

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

visai be įmokėjimo!
Jūsų senas namas priimamas kaipo 
įmokėjimos pagal nustatytą* rinkos 

: kainą. Jokios rizikos nėra, nes:
k Ekspertas nustoto jūsąnamo vertę, 
2. Jūs gaunate garantiją raštu, kad 

jums ši kaina bus sumokėto,
, 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 i

B. SERGAUTIS 
Realtor

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

Vyčio klubo pirm. Lukošius 
pranešė apie Pr. Mačiulaičio iš
stojimą ir perėjimą iš Vyčio į 
Aušros klubą. Tačiau Pr. Mačiu- 
laitis, atvykęs į vytįečių šach
matininkų susirinkimą, prašėsi 
priimamas žaisti už vytiečius 
Toronto tarpklubinėse varžybo
se. Buvo nutarta pagal Vyčio ir 
Aušros- klubų bendrą susitarimą 
ir tvarką leisti Pr. Mačiulaičiui 
žaisti už Vyčio klubą, tačiau su
sirinkime prieita nuomonės, kad 
šįmet Pr .Mačiulaičio talkinin
kavimas Vyčio klubui nereika
lingas, nes turima pakankamai 
stiprių žaidėjų ir iš savųjų tar
po. Pasibaigus susirinkimui, įvy 
ko žaibo turnyras — pirmą vie
tą laimėjo Fabricijus ,antrą — 
Stepaitis ir trečią ketvirtą pa
sidalino Ramanauskas ir Matu
sevičius. ’ A. S.

Star taurė Vyčio futbolo 
komandai

buvo įteikta Toronto Futbolo. 
Sąjungos metinio pobūvio metu 
lapkričio 27 d. King Edward- 
viešbučio patalpose. Šis pobūvis 
rengiamas kiekvienais metais 
pasižymėjusioms komandoms ir 
žaidėjams pagerbti. National ly
gai pasitraukus iš organizuoto 
futbolo, geriausios komandos 
Toronte garbė atiteko Thistles 
komandai,, laimėujsiai British 
Consols taurės varžybas. Vyčiai 
— šių varžybų finalistui atite
ko antroji vieta kartu su Star 
taure.

Pobūvyje dalyvavo Kanados 
ir Toronto Futbolo S-gos viršū
nės, spaudos ir radio atstovai, 
Thistles ir Vyčio komandų žai
dėjai. Kelių valandų laikotar
py pasidalinta praėjusio - sezono 
įspūdžiais su gražiais atsiliepi
mais apie abi komandas.

Šis Vyčio laimėjimas yra vie
nas iš reikšmingiausių ir vargu 
ar kada nors vėl pavyks jį pa
kartoti. British Consols taurė 
buvo įsteigta prieš pirmąjį pa-

Remia Vyčio krepšininkus
LSK Vytis turi eilę rėmėjų, 

kurie kasmet noriai remia Vy
čio veiklą suteikdami materia
lią paramą. Vyt. Vaitkus remia 
krepšininkus kiekivenais metais 
komandai nupirkdamas kamuo
lių. Šiais metais vėl nupirko du. 
Tariame nuoširdų ačiū.

LSK Vytis.
Aušros žinios

BC lyga. Mustangs nugalėjo 
Andy’s 88:62 ir Trotters - Latvių 
Hawks 76:73. Sekančios BC 
rungtynės, Prisikėlimo salėje, šį 
sekmadieni 1 vai. p.p.: Aušra - 
Mustangs ir Tridens - Andy’s.

CYO lyga. Po ilgesnių atosto
gų mūsiškės mergaitės vėl išei
na į aikštę. Šį sekmadienį 4 vai. 

, o.p.. Harbord Collegiate salėje, 
Aušra - Christ the King.

“T and D” stalo teniso lyga. 
Praėjusią savaitę Aušra, trečioj 
divizijoj, nugalėjo Vytį 17:4, ir 
ketvirtoj divizijoj, pralaimėjo 
prieš Wexford Joker 5:16. Šią 
savaitę: Aušra - Teutonia (III 
d.) ir Aušra - Ryerson (IV d.).

Nuoširdus ačiū visiems talki
ninkams už pagalbą ir mielie
siems svečiams už atsilankymą 
į mūsų parengimą. Ypatinga pa
dėka sol. p. Zentinš už taip gra
žią meninę dalį. T.P.

St Catherines, Ont
Susisiekimo nelaimės. Pereitą 

šeštadienį St. Catharines Wel
land Ave. Adomas Šležas buvo 
parblokštas pravažiuojančios 
mašinos. Nulaužta jo dešinė ko
ja.

Sekmadienį ištiko nelaimė K. 
Stankevičius (iš Merritton). Pa
slydęs jo automobilius nusirito 
nuo Thorold Road pylimo. Lai
mei Stankevičiaus tik subraižy
tas veidas, o jo žmonos truputį 
sužeista koja.

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

Vyru ir moterų rūbų siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Čia rasite visiems sezonams didžiausią pasirinkimą iš naujausių 
modemiškų 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.
1072 Bloor St W Telefonas LE. 1-2471

Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite j šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami morgičiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime dideli pasirinkimą 
namą, biznių, formų, sklypų ir tt. visuose Toronto rajonuose.

INDIAN RD. - ANNETTE, 
$1.000 įmokėti, 6 kambarių na
mas, naujas šildymas, didelis kie
mas, arti susisiekimo.

DUNDAS - DOVERCOURT RD., 
$1.000 įmokėti, 6 kambarių mū
rinis namas, išilginis planas, nau
jas šildymas, greitas užėmimas.

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

COLLEGE - DUFFERIN,
$2.000 įmokėti, 6 komb., mūri
nis namas, kietmėdžio grindys, 2 
virtuvės, vieta garažui.

INDIAN RD. - HUMBERSIDE AVE., 
$3.000 įmokėti, 6 komb. mūrinis 
nomas, kietmedžio grindys, olyva 
šildomas, garažas, geros išsimokė- 
jimo sąlygos.

RUSHOLME RD. - COLLEGE ST., 
$3.000 įmokėti, 10 kambarių at
skiras mūrinis namas, dvi virtuvės, 
2 vonios, vandeniu šildomas, vieta 
garažui, vieno skola likučiui.

SI. CLARENS - BLOOR,
$3.600 įmokėti, 10 kambarių mū
rinis namas, išilginis plonas, kiet
medžio grindys, dvi mod. virtuvės, 
alyvo šildomos, vieta garažui. Pil
na kaina tik $14.600, turi būti
DO ruL/Oi O S.

EVELYN AVE. - ANNETTE, 
$4.000 įmokėti, 8 komb., mūrinis 
namas, išilginis planas, kietmedžio 
grindys, 3 mod. virtuvės, dvigubas 
garažas, didelis kiemas, šeiminin
kas . išvyksta, turi būti pordjotas!

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

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 GROVE - HUMBERSIDE, 
$5.500 įmokėti, 9 kambarių, at
skiras mūrinis namas, kvodratnis 
planas, 2 mod. virtuvės, vandeniu 
šildomos, 3 garažai, geras nuo
mavimui.

WINONA DR. - ST. CLAIR, 
$7.000 įmokėti, 10 kamb., atski
ros šiurkščių plytų namas, kvadr. 
planas, k et medžio grindys visame 
name, vandens alyvos šildymas, j 
moderni virtuvė, 4rių dalių vonia, | 
garažas, gražus kiemas, visai arti 
susisiekimo, labai puikus namas, 
kurių reta Toronte, kiekvienas pa
matęs tikrai susižavės. Vertas dau
giau negu parduodama kaina. Tu
ri būti parduotas, greitos užėmi
mas. Kas nori pirkti gerą namą, 
pasiskubinkite, nes tai tikra šven
čių dovana!

WINDERMERE AVE. - BLOOR, 
$7.000 jmokėti, 8 kambarių per 
2 augštus, atskiras murini namas, 
kvadratinis planas, mod. virtuvė, 
2 vonios, vandeniu Šildomas, di
delis gražus kiemas, garažas su 
lobai plačiu įvažiavimu.

P. (CERBERIS
Buto tol.: IX 5-1584.

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. W., Tel. EM. 4-4025
Skyrius Edmontone, Alta.,

10649 — 97th Street, telefonas 2-3839

Krosnys - Gazai - Alyva - Anglys
CONVERSION BURNERS — gazo ir alyvos. VANDENS TAN
KAI — gazo ar elektros. Šaldytojai (air conditioners) vasarai ir 
žiemai. Krosnys “Gurney“ — gazo ar elektros. Šaldytuvai — 
gazo ar elektros. Visų rūšių remonto darbai.

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

Savininkai ZALECKIAI
. Telefonas HA. 1623.

,' Pas mus pigesnės kainos ir didelis pasirinkimas.

Peronistu sukilimas V
(Atkelta iš 2 psL) 

gų. Peronas vis ragindavo į ko
vą prieš oligarchus, nors Argen
tina šiame šimtmetyje didesnio 
oligarcho už Peroną neturėjo. 
Irgi Perono logika! Sėdėdamas 
valdžioje ir turėdamas diktatū
rinę jėgą, savo šalininkus ragino 
į kovą prieš bejėgius.

—Laimėsime visi, arba žūsi
me visi! — šaukdavo visa gerk
le Peronas demonstrantams. Ir 
taip be galo nuolatinis kvieti
mas į kovą.,. prieš vėjo malu-' 
nūs.

Kiekvienas spektaklis, maska
radas yra malonūs dalykai, jei
gu jie per . brangiai nekaštuoja. 
Perono įvairūs gatvių maskara
dai, Argentinos gyventojams 
per daug brangiai kaštuodavo. 
Labai didelis demonstrantų skai 
čius nėjo į gatves rėkauti vel
tui, o Peronas iš savo kišenės 
niekam nieko nemokėjo. Priva
lėjo sumokėti tie, kurie Perono 
nerėmė. Dar būdamas vice pre
zidentu Peronas pradėjo kurti 
savo politinę partiją, nors kitos, 
jau seniai veikiančios poltinės 
partijos, buvo uždarytos. Pra
džioje pavadino kukliai partido 
laborista (laboristų partija). Į 
šią partiją sugužėjo visas Ar
gentinos padugnių elementas. 
Peronui asmenybių nereikėjo. 
Jam buvo reikalingi žmonės, 
kurie jo aklai klausytų. Šiai Pe
rono partijai pirmieji pasiprie
šino universitetų studentai. La
bai dažnai įvykdavo Buenos Ai
res miesto gatvėse susirėmimų 
tarp studentų ir Perono sukur
tos partijos narių. Studentai, pa
mėgdžiodami peronistus, pasi
rodydavo su plakatais ir į grabą 
panašiomis dėžėmis. Ant plaka
tų užrašai:
Aqui tenemos ei cajon, 
qiieremos las cabezas de Farrell 

y Peron.
(Šios dėžės jau sutvarkytos, 
kuriose Farrell ir Perono galvos 

privalo būti paguldytos).
Viename susirėmime buvo 

nušautas studentas. Buvo suor
ganizuotos labai didelės laido
tuvės. Visų nustebimui, šiose 
laidotuvėse dalyvavo ir pats Pe
ronas. Dar gi, prie duobės pa
sakė kalbą, kurioje apgailesta
vo jauno studento mirtį. Dides
nio cinizmo jau nebegali būti, 
nes visoms eisenoms, susirėmi
mams, pats Peronas asmeniškai 
duodavęs nurodymus. Kiek Pe
ronui rūpėjo studentija, rodo ir 
peronistu nešiojami plakatai* 
ant kurių būdavo šie užrašai: 
Alpargatas si, libros no (naginės 
taip knygos ne). Kada Peronas 
formaliai tapo prezidentu, joks 
opozicinis pasireiškimas buvo 
nebeįmanomas. Jo plieninė ran
ka užsmaugė viską.

$5.500 įmokėti, atskiros, raupuotų 
plytų, -6 kambarių namas, kvadra
tinis plonas, 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 askola balansui dešim
čiai metų. Randasi Swansea.

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

$13.800. 6 kambarių mūrinis, ne
pereinami kambariai, alyva apšil- 
dom os, 2virtuvės, dvigubas gara
žas. Bloor ir St. Clarens rajone.

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

Skambinti 
Ant MIČIŪNAS 

Telef. LE. 4-8481

$900 įmokėti, Roncesvolles - Garden 
Ave., 6 kambarių, 2 virtuves, visai

% naujos automatinis šildymas.

$4.900 įmokėti, Bloor - Jone, atski
ras. rauplėtų plytų, 6 didelių k., 
dvi modernios virtuvės, vandeniu 
alyva Šildomas, privatus įvažiavi
mas, garažas. *

$4.500 įmokėti, Keele - Annette, at
skiras, mūrinis, 9 lobai dideli k., 
dvi vonios, dvi virtuvės, alyva op- 
išldomas, šoninis įvažiavimas, ga
ražas.

$2.400 įmokėti, arti Ronccsvalles, 
mūrinis 6 kambarių, moderni vir
tuvė, olyva apšldomas, didelis kie
mas, 2 garažai. •

$8.000 įmokėti, biznio pastgtas ant 
College gatves, arti lietuvių baž
nyčios, didelė patalpa krautuvei ir 
3 butai po 5 kambarius, pastotas 
apšildomas vandeniu, įvažiavimas 
į kiemą.

Skambinti 
KUZMAS.

Telef. LE. 4-8481

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

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

Naujai atidarytas ir naujai įrengtas. Valgiai gaminami prityrusių virėjų. Atida
rytos nuo 6.30 vai. ryto iki 9.00 vai. vok. - Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Savininkai: V., H., J. IVANAUSKAI

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

J. STANIONIS, 
narys Radio Electronic Technicians Association.

115 MONTROSE AVĖ. TELEF. LE. 1-5142

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

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

ATSKIRŲ MEDŽIAGOS GABALŲ UŽ PIGIĄ
' KAINĄ PASIRINKIMAS.

ŽEMIAUSIOS KAINOS TORONTE.

ŽUKLAVIMO
ir įvairius kitus 

SPORTO REIKMENIS 
su atitinkamomis nuolaidomis 

gausite tik

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

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

krosnys garantuotos 3 metams.

Pirkite geriausius — pirkite

McCLARY.

Lietuvių Baldų Krautuvėje

Mohawk Furniture 
Company

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

»»»

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”,
* Perstato apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.
ė

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai. <
simokėjitno sąlygos —• 24 mėn.
Techniški patarimai veltai.

■ ■ %*1’

Smitas Electric and, Heating Co
71 BEATY AVE^ TORONTO"! • TeL LR 4-871*

h
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872 BLOOR ST, W. (prie Ossington) - - TELEF. LE. 1-4605 
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.

LONDON

Iš olimpiados
• Kai už bėgini 
amerikonai gavo 
rusai tik vierą, 
Kremliaus paska 
bourną savo spo 
vui ir klausia:

— Sakyk, koc 
mūsiškiai laimėje 
žybeįte?

pranešama 
olimpiadoje 

gavo 5 medalius, o 
vierą, Bulganinas iš 

paskambino į Mel- 
sportininkų vado- 

kodėl taip mažai 
laimėjo bėgimo var-.

Londoniečiai jautrūs labdary- kiai, Bersėnai, Švilpos, Stygos, 
' ’ “ ‘ ’ ’* > spalio Chainauškai, Br. Misius, Dani- _________ ____ _ ___ o_

liūnai. Aukotojams ir visiems ’ Bulgaftitiai, kad mes ’nebėtūri- 
me gerų bėgikų. Kas gerai bėgo, 
jau išbėgo...

Mėnulis naudingesnis
< Du draugai paryčiui grįžtą įsi- 
smaginę į namus. Vienas iš jų 
klausią antrą:

■ — Sakyk, ką tu labiau mėgsti, 
saulę ar mėnulį? 
” Žinoma, mėnulį. 
, — Kodėl? 

Mėhulis, brolau, šviečia 
naktį, kai tamsu. Juk be jo ši
taip grįždamas žmogus ir gal
vą, nusisuktum. O saulė kvailė 
šviečia dieną...

bei. Parengimų komisijos spalio 
27 d. rengtasis šokių vakaras bu
vo vienas iš labiausiai pavyku
sių pasilinksminimų Londone. 
Jauki nuotaika ir svečių dau
giau negu neretam Toronto lie
tuvių linksmavakary. Todėl ir 
pelnas žymiai prašoko kolonijos 
parengimų vidurkį. Štai vakaro 
apyskaita: 
Pajamos:
1. Gėrimai ..................... $124.25
2. Loterija ................ 56.89
3. įėjimo bilietai ............ 109.00

manau todėl, drauge

Viso pajamų $290.14

$89.30 
45.00 
36.00

Išlaidos:
1. Gėrimai ............ .........
2. Salės nuoma .. .......
3. Atlyginimas orkestrui
4. Skelbimai, pakvieti

mai, korespondencija
5. Smulkios išlaidos .....

16.95
6.29

atsilankiusiems tikrai nuoširdus 
lietuviškas ačiū.

-Pareng. k-jai pasiūlius išrink
ti trys vakaro dalyvių atstovai: 
S. Navickas, St. Švilpa ir St. 
Keras, kurie prižiūrės, kad ko
misiją surinktas sumas tinka
mai Sibiro lietuvių šelpimui su
naudotų. Šia proga norima dar 
sykį priminti, kad Ijiekvienas 
geros valios tautietis turi teigę ( 
tikrinti visas parengimų apy
skaitas. Jos kiekvienam bus mie 
lai parodytos irw išaiškintos ^š 
anksto dėl laiko , susitarus.

Parengimų' komisija.

KAIPPRISISTATYDINTI?
(Feljetoniškai)

Gyvenime visokių atvejų pasi
taiko, Pav., žmogui tenka su kitu 
žmogum susipažinti. Jis turi 
anam pasisakyti pavardę, kar
tais ir gyv. vietą — atseit, prisi
statyti. Kartais tenka parašyti

Jo mėgiamiausias užsiėmi- 
’ mas — “hobby”

Tokių dalykų jis daug neturįs. 
Vienas iš mėgiamiausiu jo “hob- 
by”.:/ 

i mėgiamiausias jo

Vengrijoje humoras neišnyko
Nežiūrint į kraujo upes, veng

rai visdėlto juokauja. Viėną ry- 
^.a eilėje vitrinų pasirodė skel
bimai: • ’

“Ieškoma nekompetentinga ir 
neatsakinga asmenybė, kuri ga
lėtų rrasidarvti vyriausybės na
riu. Sąlyga tik viena — turi tu
rėti sovietų pilietybę.”

Kitas skelbimas:
“Devyni milijonai kontrevo- 

liucricnierių - fašistų, buvusių 
fabriku savininkų, bankininkų 
ir kardinolų įsiskverbė į kraštą. 
Laimei dar liko šeši tikri veng
rai, kurie sudarė vyriausybę tė
vynei išgelbėti..

Broliškai
Kambary žaidžia du broliu

kai Jonukas ir Vytukas. Įeina 
mama ir duodama Vytukui ply
telę šokolado sako:

— Paimk, Vytuk, ir pasida
link su Jonuku broliškai.

— O kaip yra broliškai? — 
klausia Vytukas.

— Broliškai reiškia duok Jo
nukui didesnę pusę, o sau pasi
lik mažesniąją. .

— Jonuk, še šokolado plytelė 
ir pasidalink su manim broliš
kai! — kreipiasi Vytukas į Jo
nuką.

Yra neužimtų neblogų vietų
Kanadoje yra neužimtos net,

v. *• . J., t

- SAURAZIENė

Gydytoja ir chirurgė
. 306 Runnymede Rd.

(prie Bloor St. W.) v

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

Dr.SeOOkAB
Moterų ligos, vidau* ligos, chirurgija

1152 BLOOR ST. W.j TORONTO
— /Pacific sustojimos/

. T«L RO. 6-5773 
Dorl>b viTfijjfan 2-4 Ir 6.30-8 < v.

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

Gydytajas ir chirurgas , 
Priėmimo valandos: 10-12 vai • 4 T O -I >

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

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

gerklės ligonius.
Darbo valandos: kasdien 12-3 

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

Lietuvio advokato 
Įstaiga

..................................II III IĮ —Tfc.. Jfeįi

I i ... ..... '-I II fc I I■ —

Dr. A. M. GERULAITlENĖ
OMįfy GYDYTOM 

51 Linsmorė Cresc., Toronto 
* /prie paf Oahfdrth A9e./

. Tel. GE. »»27
Priirrta: 2-7 voL, šeštodienniais 9-2.

T.M><ui Lt, aJJii

Dr. L. SIMON į
O4m ir veaerM Bgg tpecielbtea. *

Naujas adresas nuo bakmdžįe 1 3.
288 ST. CLAft AVE. W., • 

/prie Spadina Rd./
Darbo voiondosr 10-12 ir 3-7 pp. orbo 

pagal susitarimą. .
Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-80T5

Dr. V. Sadauskienė
Dantų gydytoja

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

lėsK Toronto.
Telefonas LE. 1-4250

Priėmimo valandos:, n’uo jj-12 
ir 3 -8 vai. vak.. (pagal susi- 
tarimą). į *- '* ;

• Viso išlaidų $193.54 
Pelnas $96.60 

Londono lietuviai visada bu
vo labai jautrūs šalpos reika- 
Amtiš'ka ^ir^graži^tautinio^susi-. aPie save ilgėlesnę ar trumpe- yra miegas—tai ir kitiems “hob- ; metai kaip laisva generalinio 
pratimo demonstracija. Paren- i ^snę taip vadinamą autobiogra- by” nebelieką laiko. !
gimo tikslas (Sibiro lietuviams) Taigi, surašyti apie save ži- Politikoj — jis, esą, yra bal-: metimu . _ . .

‘ ‘ prie oficialiųjų duomenų i savęs už visus po truputį: už : ministerijoje yra laisva teisėjo 
* ■ 2* '2 ’1L *' __ ' J konservato- vieta su $16.000 atlyginimo-

__ ___  _ mėgiamiausi užsiėmimą, anglis- rius, liberalus, CCF ir kit. Todėl Asistentas parlamente gautų 
pasisiūlė atlikti įvairius patar- kai vadinamą hobby ir tt. 
navimus. Mus parėmė ir mūsų ’ ‘ ‘ "
kaimynai savo atsilankymu, o vėjais yra kuklūs.
p. Kiburys pats pasisiūlė parink taip, kaip vienoj -mūsų kaimyni

esąs miegas... O kadangi ■----- —•>- -—. —
užsiėmimas j 24 aukštos vietos. Taip jau du

i postmasterio vietą su $27.000
i atlyginimu. Finansų

lėmė jo pasisekimą. Atvyko ir 
nešokantieji, neprašomi - sava
noriškai atnešė fantus, aukas ar

navimus. Mus parėmė ir mūsų

nias, i _ _
nevengiant išvardinti netgi savo (progresyviuosius konservato- vieta su $16.000 atlyginimo-

Lietuviai, žinoma, tokiais at- 
Nesivadina

nėj tautoj priimta — puskarinin
kis — karininku, sanitaras—gy
dytoju ir pan. Kas be ko — pa
sitaiko, žinoma, išimčių, bet tai 
labai reti atvejai.

Vienok verta žvilgterėti 
jį kitus

Sakoma, jog žmogus miršti— 
ir mokiniesi. Vadinasi, niekad 

i nėra pervėlu ir niekad negali
' t gana. Tikrai pagirtinas 

! žmogus, kuris mokinasi ir stu-

ti aukų Ingersollo apylinkėje.
Parengiman negalėjusieji at

vykti atsiuntė stambesnes au
kas. Loterijai vertingus fantus 
paaukojo pp: Tonkūnas, Kudu-
(■■■BBananaNHaBMHEHBHB

WINNIPEG, Man.
Liet. šv. Kazimiero bažnyčios statyba 

eina pilnu tempu prie išorės užbaigimo. ! .
Šią vasarą bažnyčios statybai aukojo: į būti

$245 — St. B. Bujdkas; -------------------------- -
Po $200 — Myk. M. Jonuško, Vine.'djjuoja jei ne iš knygų, tai bent 

E. Januška;
L Po $150— E. Monkienė, U. JauniŠ-

Po $100
lionis, M. Bukauskas, M. Šarouskas, dr.
A. ' Jauniškis, St. Pr. Aleliūnas, Al. J.
Aleliūnas, Sabaliauskas, V. G. Stanke
vičius;

$80 — A. Gajauskas;
$75 — Al. O. Jančiukos; '
Po $60 — Bražėnas, E. Ginkuvienė;
Po $50 — Jon. V. Liaukevičius, K. . 

Musteikis, J. S. Romanšauskas, Jurgis,

B. Simanavičius, dr. Zulonas, Gutaus
kas, J. M. Mališoukas, E. Kalasauskas, 
J. <

iš kitų žmonių ligi mirties. ., , 
Dabartiniu metu gyvename

Victor D. ALKSNIS
ADVOKATAS - NOTARAS

62 RICHMOND ST. WEST 
ROOM 503

/kampos Bay & Richmond/
TELEFONAI:

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

Dr. M. Arštikaitytė
Akių figų specialistė

345 BLOOR $T. W. Zprie Huron/ 
>■ . _-j Suite 12.

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

Toronto, Ont.

GYDYTOJA ir CHIRURGU 
1393 DUNDAS ST.’WEST : 

Toronto *
(tarp Gladstone - k -Rushokne)*-* ‘

.. - Priima ligonius 
iš anksto susitarus.

’ - • 
Telefonas LE.

nu i ui »!■■■*!
"m i ............. «Aj>

g&Ivbjąs, kad jis vienas paden- $14.000, jei jis būtų paskirtas, 
giąs visas partijas. Gi trumpu 
žodeliu save apibudinti — jis be
sąs tik balsuotojas. Jam svarbu 
— tik kad balsuot, o už ką —- 
nesvarbu^... Be to, labai realiai 
galvojąs apie maistą. Jeigu tai 
ytą-maistas, tai jis turįs būti su- 
vąl^/tas. . ..

j Yra dar trys vietos su $13.5000 
I metinio atlyginimo. Quebeco 
valdžioje yra 6 laisvos vietos su 

' $16.500 metinio atlyginimo. Be 
1 to, yra neužimtų 13 senatorių 
vietų. O jie gauna po $10.000 

i metams.
* Ištikima Peronui

Tratai, norint, kad jie butų pa- • Nelida Rivas, buvusi Argenti- 
togesni, jo nuomone, turį būti iš- ncs diktatoriaus Perono favoritė 
nestoti ant reikiamos kojos, at- ;

i seit<'kairysis — ant kairės, de-1 
šinysis — ant dešinės.

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Dr. Aleksas Valadka
1081 bLoor st. w.

(prie Dufferin)
Telefonas LE. 1-2933

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

Dr. John REK&I i
Chirurgas ir skuteris

Dr. Paul REKAI :
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (RentgtaasX < \

219 St. Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395 
■■■»,(■ Fift-jiii^i ■<■!■■■ ■ 'I I infill in

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 n 
7-9 po pietų

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

■ ..■■n im į - i n^M.an. i abi ■■ I I fc.

Dr. Clm. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS’ 
838 Dundas St W. Toronto 

kampos Euclid Ave. - • *
Priimo vakarais- Dogai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS 

280’ Roncesvalfes Avė.
TELEFONAS LE. 4-4778

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 I, B.Č., Canada

Telefonas: P’oc^ic 45T1. —*
. .r - •-------

į dabar turi 17 metų. Peronui yra į 
~ . - ^e“ į iškelta byla už mažametės su-

ailt desmes.^ į vedžiojimą, nes tada, kai jų ry-
4’" Sis tas daugiau is jo i š?ai prasidėjo, jai nebuvo nė 14 

. < * , galvosenos 1 — ■ —
.. Pinigai, jo manymu, yra pa

rankūs ir mielas daiktas. Ziperis 
-į stebuklingas, ’daug vargo ne-

te — Kanadoje esanti kalbos ir 
žodžio laisvė, išskyrus tolimų

galvosenos

A.' c j'išidydę svetur; Galime"daug la> ^^nu^ąs^išradnhaš.^iąme kraš
A. Minioto, Ap. Samu- U c+iirliio-mc CTYp+irrtii ė“' T"’’------ --------------- a: i—11-----ko pašvęsti studijoms svetimų 

kraštų ir svetimų žmonių-
Iš kitų žmonių, kartais, daug 

ko galima išmokti, netgi ir prisi
statymo meno. Štai, pav., vienas 
iš mano naujų pažįstamų šiame 
krašte, su kuriuo, bene trejetą 
Kalėdų švenčių jau pasikeičia- 

M. Januška, Lingė, P. O. žimiriškas, V. me linkėjimų atvirutėmis, dien-

metų. Ji betgi yra ištikima Pero- t 
n u i ir jau kelis kartus bandė pa
bėgti pas jį, bet buvo sugauta, 
ant sienos.___. J

Tuo tarpu jos globėjas jau tu- 
»'i nauja bičiulę — 23 metų Pa
namos šokėją Izabella Martinez.

Priėmimo valandos: 11-1 vai 
vakarais nuo 6-8 vai. vok.; trečiadie
niais ir Šeštadieniais 1 1-3 vai. p.p 
/ Kitu laiku pagal susitarimą.

p. P Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis Ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga *

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

(at Dundas)

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LE. 6-1794 
Toronto

Valau fotelius ir 
įvairius kilimus,

taip pat išimu rašalo dėmes. Sutaisau- 

iširusius galus ir pradegintus kilimus.

SKAMBINTI LE. 1-4973

P. KARALIŪNAS

distancijų telefono pasikalbėji-■
mus. . Taigi, jo paties manymu, i PaieŠkoiima>

*, s. Antano, 
Anksčiau gyv. Mountainside, 
Man., Canada, yra laiškas iš Lie 
tuvos nu obrolio Jono. Atsiliep
ti; Mrs. O. Siurna, R.R. 6, Till- 
sonburg, Ont.

Baublio Juozo, s, Juliaus ir jo 
sūnaus Juliaus bei dukters Ma
rytės, ieško giminės Lietuvoje. 
Atsiliepti: A. Gačionis, 40 Ab
bott Avė., Toronto, Ont.

Ruzgienės - Žukauskaitės Ju
lijos, d. Jono, gim; 1909 m., gy
venusios Kaune, ieško sesuo 
Emilija. Jos adresas: Kaunas 14, 
Černiakovskio 79a -10.

Juozo Pakalnio, kilusio iš Uk
mergės apskr., gyv. anksčiau 
Aylmer, Ont., ieško O. Pundžiu- 
vienė, 21 Rosemount Ave., To
ronto 10, Ont.

Petro Černiausko, kil. iš Vil
kaviškio apskr., ieško sesuo iš 
Sibiro. Atsiliepti: Plečkaitis VI., 
30,Hepbourne St., Toronto, Ont.

jis esąs gal kiek per atkaklus ir • 
dogmatiškas. Bet ką jis galįs pa- Petrui Gaižučiui, 
daryti. Toks gimęs, toks — mir- ■' 
siąs.

Be to, jis esąs didelis gyvulių 
raščio “The Telegram” humoris- mėgėjas, žinoma, tik naminių, 

jOSGrab^’ VeTTuktkevičienT'°L0UBa°t-,tinio stiliaus kolumnistas, Was- prijaukintų. Laukinių — bijąsis. 
ninkos. Vyt. Radzevičius, V.' S. Diel i- sėly Hicks, žiūrėkime, šitaip pri- Taip lygiai esąs didelis ir gamtos 
ninkoitis; I sistatė vienai mergaitei, kuri pa- ; mylėtojas, ypač pievų, išskyrus

545 — v. B. Giedraitis; noro apie jį kai ką daugiau, net- į tik tas, kuriose ’
. 'T.J- ,V- Molinouskos, T. Lu- • j “hobby”, sužinoti. auga ir tt.
koševicius, Solovejus; . J

$35 — J. Blizninkas;

Kuncaitis, V. G. Galinaitis, M. Grabie- *

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

Jis išdėstė viską atvirai
auga ir tt.

’’Poison Iwy” 
Pr. Alšėnas.

Po $30 — E. G. Federavičius, A, j Aš, sako, esu paprastas žmo- j 
Kuncaitis, v. G. Galinaitis, M. Grobie-1 gutis. Dargi gal net paprastesnis, I 
nė, J. A. čingo, M. v. Zovodskos, Pov., negu skylė viengungio kojinėj...; 
p-.,Lloukevo'V3' Sat£un.os' N|r- Iš tikrųjų, pasak jo, net sun-i 
B. česiūnos, v. M. Morozos, V. J. Kriš- ku ir pradėti apie save kalbėti. Į 
čiūnoš; į Ir ne dėlto, kad jis varžytųsi ar :
Solčiūnos, Bol. Strikaitis, Kisiunas, B

j Ir ne dėlto, kad jis varžytųsi ar :
Po $25 — V.ty Antanavičius, Volt- (vengtų teisybę apie save paša-j 

M,J\alausk°s. P. Kumpos, v. kytj _ ne -get jis ej nežinąs nuo 
Dabašinskos, Hrycewich, Kl. S. Karaš- . - vip+nc nrsHėti mvp »ni-1
ka, Motijošaitis, Baranauskas, Alf, Ba-’KURIOS. Vietos praaetl save api 
niulis, Urneižius; budinti-.

Po $20 — A. Bivoinis, J. O. Deme- Na, vistik jis ryžosi, pradėda- 
reckas, V. M. Daubaras, L T. Timer- mas nuo giminingumo.
monn, Kaij. Balčiūnas, Kuzinas, Stas. I -
Aleliūnas, Ad. Maziliauskas, Karlonas, • 
Liutvinskas, Šukys, Žlabys;

Po $15 — A. L. Samulaitis, Žemaitis;
$12 — J. Vaitekūnas;
Po $10 — G. A. Baert Constr., X. X., 

A. Vaitkevičius, V. A. Rutkauskas, K. 
Stonkus, K. E. Pranevičius, O. Leniene, j 
Navagrockis, Budris, K. Brooks, dr. Al- j 
dūkas, Aksomaitis, Micpovilis, Noreck, 
Riouka, J. Pelikys, J. Imbrasas;

Po $5 — Boyko, Hansen, J. Susle- 
vičius, V. Jakubauskas, Jankauskas, 
Nolius, Kostinas, K. Žentelis, Leskis, 
K. A. Maloškevičius, Žilinskis, Razma, 
P. Piragius, Grybas, Alek. Urbonas, 
Weihard;

Po $3 — dr. Jasevičiūtė, A. Jonaitis, 
O. Simonavičienė, J. Kvederavičienė;

$2 — Ambrazevičius;
Aukojusiems nuoširdžiausios ačiū!

Na, vistik jis ryžosi, pradėda-

Pirmiausia, norįs pasisakyti, 
jog jis esąs vyras. Šitai jis žinąs 
todėl, kad skutąsis barzdą kas
dien. Moterys kasdien to neda
rančios. Jeigu kurios ir skutasi
— tai vieną kartą į savaitę..,

Be to, po ilgo stebėjimo, jis 
priėjęs išvados, jog moterys tu
rinčios ir kitokį sudėjimą, negu 
vyrai. Pastarieji, atrodo, subu- 
davoti nuo žemės, kitaip sakantį 
nuo pamatų — į viršumo moterys
— pusiau, nuo viršaus žemyn, 
pusiau — nuo apačios į viršų...

Taigi, šituos išvedžiojimus iš
dėstęs, jis mano, visi patikės, jog 
jis yra vyras.

VIENYBĖJE — GALYBĖ!
Taupyk ir skolinkis Kredito Kooperatyve

“PARAMA”
INDĖLIAI APDRAUSTI. AUGŠTOS PALŪKANOS.

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

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

r;imivmsmvaistų. ■ 
was.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIER1S!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint <8$ Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

Dr. N. Novošickis
OANTŲ GYDYTOJASA. STANČIKAS, baigęs National Ra

dio Institute radio ir televizijos skyrių, 
TAISO

TELEVIZIJOS
IR

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

Z e - * -

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

F. BITAUTAS
302 S. Peorl $♦., Denver, Colo., USA

LUBYS 
UPHOLSTERING

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

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

6 vai. vak., ir įsitikinsite.

Savi pas savus!
Auto mažinu mechaniniai darbai, su
lankstymai ir dažymas atliekami kva
lifikuotu mechanikų greitai ir sąži
ningai .

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

• Sov. V. PONDYS •

345 BLOOR ST. WEST 
(kampos Bloor ir Huron gatvii

TORONTO /

WA. 3-2003 /

Priėmimo valandos: nuo ,9-12 ir nuo 
2-9 vol. vak. (pagal susitarimą).

VICTOR ELECTRIC 
CONTRACTING CO.
Visi elektros darbai atliekami 

greitai ir prieinamomis 
kainomis.

V. JUŠKEVIČIUS, 
Licenced master electrician.

251 LAUDER AVENUE 
Telef. LE. 5-7714 

Toronto

VEDYBOS
Jei nbrrfe vešli, rąžykite /vokiečių ar 
lenkų k./, telefohuokife dt atvykite 
asmeniškai į

VEDYBŲ BIURĄ "WALDI" 
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. amž., tarpininkavimas 

veltui.

Raštinė: LE. 4-4451

Dr. P. MORKIS
OAHTV GYDYTOJAS

Zakarais hr Šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

■■■ i ■ ■■ ■ 11 ■■

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Pritaiko' akinius v&iefns akių dėfek- 
. 4tlrto dkiįf nervus, kurią daž

nai sukelia grk’vos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924
* A^i į f į .i...f ■ rtn j Bbi

OKULISTĖS
Br. BUKOWSKA- 

BEJNAR,R.O.
WIKTORIA 

BUK0WSKA. R.O.
274 RONCESVALLES AVĖ.

(prie Geoffrey St.)
Telef. LE.' 2-54§3

Darbo valandos: kasdien 19 v, 
ryto iki 9 vai. vak.; šeštadie
niais nuo 10 va. ryto iki 6 v. v.

g Įj ■ ■ ■■■■■■■■■■■ i J.gęJHZTTrm

LIETUVIO ADVOKATO 
{STAIGA

NEIMAN, B1SSETT
SĖGU1N

Advokatai — Notarai

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

SIUNTINIUS
PER

MA2AR TRADING CO
852 DUNDAS ST. W. - TORONTO - TEL. EM. 3-5520 

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

Gavėjas nemoka nieko!
Siuntėjai, kurie atneš savo parengtus siuntinius iki 19 sv.
4 unc. svorio, nemokės daugiau muito ir persiuntimo mo
kesčių, kaip $27 - $33.
Gyveną ne Toronte gali pasiųsti mums parengtą siuntinį 
-iki 19 svarų svorio. Apmokėsite, gavę mūsų sąskaitą.

e

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas —* 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W., Toronto 
Tetefmoi: LE. 4-8431 Ir LE. 4-8432

R.. 6u ....................................... i

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio

35 HAYDEN ST., Torfintė, 
(irti Bloor ir Yong gatvių)

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

ANTANAS ČEPONIS

•urop’etiikus ir vietinius rodffo opera 
tus, potefoauSj- risų paskirčių automa
tus. Kintamos of ttostoginOs sroves 

motorus. ’
•« m antmu namus pilnom tostai io- 
vtowr o' ookNtimMi srovės, duoda 

►erbniJkus potorimus.
SkewAlmt ~~

44 GWTNNI AVI, TORONTO

Nauja lietuviška įstaiga
International 

Service Bureau
91 RoneesvaRes Avė., Toronto ‘

Įstaigos direktorius
A. LIŪDŽIUS, 

Advokatas iš Lietuvos - Trem* 
tinių RHkaiaflis Teisių

Patarėjas. ’ ‘
Bendradarbis —

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

vietos Advokatas, Notaras.
Statybos Inžinierius. 

Kreipdamiesi į šią Įstaigą Jūs 
galite sutvarkyti visus savo 
teisiniusJrJkitus reikalus..

— Telef. LE. 6-96t3 «•*
ISIUI

1
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TORONTO, Ont.
Sv. Jono Kr. parapijos žinios
— Keturiasdešimt valandų at

laidų tvarka:
Penktadienis: rytą 7.30 vai. iš

statymas Švenčiausiojo; Mišios 
7.30, 8 ir 9 vai. Vakare 7.30 vai. 
šv. Mišios .pamokslas, adoraci
ja. Pirmojo penktadienio proga, 
vakarinės pamaldos aukojamos 
per devynių mėnesių penktadie
nius vykstančios novenos inten
cija: už Sibire gyvus ir mirusius 
lietuvius.

šeštadienis — Nekalto Prasi
dėjimo šventė. Rytą 7.30 vai. iš
statymas Švenčiausiojo. Mišios 
8 ir 9 vai. Vakare 7.30 šv. Mišios, 
pamokslas.

Sekmadienis. 7.30 vai. rytą iš
statymas Švenčiausiojo, Rarotų 
Mišios. Kitos rytinės pamaldos 
sekmadienių įprasta tvarka: 9.30 
vai., 11 ir 12 vai. 7.30 vai. vaka
re adoracija, religinis koncertas 
skirtas prieškalėdiniam pagerbi
mui tėvynėje likusiųjų artimų
jų, konferencija ir iškilmingas 
atlaidų užbaigimas. Koncerto 
metu Toronto liet. Caritas daro 
rinkliavą prieškalėdiniam 'varg
šų šelpimui.

Atlaidų metu per visas tris 
dienas bažnyčioje išstatoma 
“Keliaujančios Madonos” stovy:- 
la. kuri, aplankiusi lietuvių baž
nyčias Europoj ir JAV, šiuo me
tu lankosi Kanadoje. Vį^as die
nas pamokslus sako Tėvas J. Ku 
bilius, SJ. Montrealio AV lietu
vių parapijos klebonas. Svečias 
kunigas rytais ir vakarais klau
sys išpažinčių.

— Šį sekmadienį 11 vai. pa-- 
maldcse Marijos mergaičių so
dai ici j a dalyvauja organizuotai 
bažnyčioje joms specialiai re
zervuotose vietose. Pamaldų 
metu' įvyks iškilmingas narių 
priėmimas į Marijos sodaliciją. 
Po apeigų mergaitės padeda gė
lių prie sodaliečių Globėjos Ma
rijos altoriaus. Po 11 vai. pa
maldų sekmadienį, par salėje 
Marijos scdalicijos pagerbimui 
Įvyksta bendra parapijos agapė 
- pusryčiai, kurių metu meninę 
programą išpildys sodalietės. 
Parapijos pusryčius rengia par. 
Kat. Mot. D-jos skyrius.

Trumpam iškilmių aptarimui 
sodalietės renkasi šeštadienį po 
vakarinių pamaldų muzikos stu
dijoje.

— Šią savaitę par kunigai vi
zituoja sekančias gatves: Mar
maduke, Constance, Grenadier 
Rdų Geoffrey, Westminster, Fer 
managh, High Park Blvd., Fernx 
Wright ir Garden. -

— Šį trečiadienį gedulingos 
pamaldos už a.a. Prano Kauno, 
mirusio Lietuvoje, vėlę..

— Sutuokta: Albinas Pliop- 
lys ir Josefa Čiplinskaitė.

Solidarumo mokesti už 1956 m. 
sumokėjo

S. Kairys/ V. Germanavičius, A. Ma
siulis, S. Šimkus, J. Čepaite, P. Regina, 
S. Gailesčius, V. Urbonas, A. Rama- 
nuaskas, Žymantas, Z. Kučinskas, J. Ci
cėnas, A. Petkauskas, J. Roguckas, P. 
Žutautas, J. Morkūnas, P. Lebedžiūnas, 
D. Kazlauskas, J. Daukboras, V. Dar- 
gis, A. Dūda, J. Dragašius, O. Draga- 
šienė, B. Jonynas, J. Riauba, P. Riau- 
bienė, L. Zdaržinskas, O. Zdoržinskie- 
nė, J. Dudela, L. Medelis, O. Indrelie- 
nė, V. Kolyčius, A. Iškauskas, B. Šim- 
kevičius, K. Liubertas, J. Mockus, J. 
Novogrockis, V. Vaidotas, V. Lukočevi 
Čius, A. Portofejuš, B. Sakalauskas, 
kun. P. Ažubalis, P. Markuškis, A. Šel- 
mys, E. šelmienė, M. Bušinskas, S. Ja- 
scliūnos, J. Tamulionis, J. Jankaitis, 
kun. B. Pacevičius, Z. Daugvainienė, M. 
Gudaitienė, M. Indrišiūnienė, P. Ma- 
Čiulaitis, E. Pusvaškienė, J. Vaseris, A. 
Šadeikicnė-, B. Šadeikis, M. Vaišvila, A. 
Vaišvilienė, J. Grimas, J. Punkris, E. 
Punkris. Už 1955 m. — A. Iškauskas, 
V. Dargis, J. Roguckas, J. Grimas.

J. Dvilaitis,
* Apyl. valdybos iždininkas.

Vosorro gimnazjoi
KLB Šalpos Fondas lapkričio 

siuntė rėmėjų būrelių aukas:
Londono —- Kudukio
Voncouverio — Baronienės’
Sudburio — Rimo
Toronto — Sendžiko
Toronto — Jaikaitienės 
Montrcolio — Šmeloičo 
Windsoro — Januškos

Viso $505.66 
pasiuntė:

$57.50 
60.00 
45.00 
60.00 
60.00 
60.00

Prisikėlimo parapijos žinios

šios vakare 7 vaL .
— Gruodžio 8 d., šeštadienį, 

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
šventė. Iškilmingos Mišios va
kare 7 vai. Mišių metu giedos 
parapijos choras progai pritai
kintas giesmes. Tikintieji yra 
įpareigoti tą dieną išklausyti šv. 
Mišių. , '

— Šį sekmadienį 5 vai. p.p. pa 
rapijos salėje bus rodomas fil
mas . “Les Miserables” (anglų 
kalboje), pagal garsųjį V. Hugo 
romaną “Vargdieniai”. Pagrin
diniai artistai: Frederick March 
ir Charles Laughton. Priede— 
vienas religinis filmas iš Pakis
tano gyvenimo.

— Praeitą sekmadienį 11 vai. 
Mišiose dalyvavo miesto, kont
rolierius parapijos advokatas 
Mr. W. Allen. Po pamaldų pa
rapijos salėje, kuri buvo pilnu- 
tėtle parapijiečių, tarė trumpą 
žodį, pasidžiaugdamas didžiu 
lietuvių susiklausymu, statant 
šį tautinį kultūrinį centrą.

— Naujų Metų sutikimas mū
sų salėje bus kaip ir pernai. 
Greitu laiku bus paruošti staliu
kų planai ir bilietai. Visos vie
tos iš anksto rezervuotos.

— Parapijos bazaras įvyks 
gruodžio 15 d. Fantų lietus šį 
šeštadienį nuo 4 vai. p.p. iki vė
lyvo vakaro. Kat. Mot. D-jos 
parengimų skyriaus narės bu
dės klebonijoje ir svečius pa
vaišins kavute. Kas dar nepa
aukojo fantų bazarui, prašomi 
tą dieną atsilankyti į kleboniją.

— Lapkričio 30 d. įvyko cent
rinio par. komiteto susirinki
mas, kuriame buvo aptarti para
pijos einamieji reikalai.

-y Ateinančią savaitę lanky
sime parapijiečius sekančiose 
gatvėse: Old Mill Rd., Baby Pt. 
Cr. ir Rd., Humberview Rd., 
Raymond Ave., Harshaw Ave., 
Riverview Gds., Kingsway, Ar
madale Ave., Evans Ave;, Wil
lard Ave., Windermere Ave., 
Durie Št. ir Lavinia Ave.

— Neseniai. įsisteigusio KLK 
Moterų D-jos Prisikėlimo para
pijos skyriaus valdyba pasiskirs 
tė pareigomis: pirm. Karkienė 
M., vicepirm. ir kultūros sekci
jos vadovė — Sakalauskienė S., 
sekr. ir korespondentė Daugvai- 
nienė Z., ižd. — Murauskienė 
L., parengimų sekcijos vadovės 

—Dervinienė S. ir Dambraus
kienė B., kursu ir laisvalaikiu 
sekcijos vadovės - Kerševičie- 
nė D. ir Vadauskienė I. Barce- 
vičienė G. dėl sveikatos laikinai 
pasiliko be specialių pareigų. 
Butkevičienė S. eis ryšininkės 
su Cath. Womens’ League pa- 

ireigas.
j Nekalto Prasidėjimo šventės 
; proga, gruodžio 9 d., sekmadie
ni, visos narės stengiasi prieiti 
išpažinties ir per 11 vai. Mišias 
eiti šv. Komunijos. Po šių Mišių, 
muzikos studijoje, III augšte, 
bus agąpė — bendri pusryčiai, 
į kuriuos labai kviečiamos ne 
tik narės, bet ir visos kitos mo
terys, prijaučiančios šio sky
riaus programai. Agapės metu 
žodį tars dv. vadas T. Placidas. 
Be to, bus perkalbėti artimiausi 
darbai, kaip ligonių lankymas, 
tuoj prasidedančių virimo ir na
mų ruošos kursų ir 1.1. Visos 
parapijos moterys kviečiamos!

Padėka. Nuoširdžiai dėkojame 
dr. J. Urbačiui už paslaugą ir iš
laidas, gydant T. Vytautą Bal
čiūną jo sunkios ligos metu.

Tėvai Pranciškonai.

Ave.

1 d. po-

$82.50 
20.00 

133.50 
21.00

110.00
98.66 
40.00

Hamiltono būreliai 
PlipoviČaus 
Grajausko 
Orvido 
Narkevičiaus 
Trečioko 
Mikšo

Viso $342.50
Saleziečių gimnazjai pasiųsto Monrealio

— SimelaiČio
Hamiltono Kat. Mot. D-jos
Hamiltono ateitininkų
Hamiltono — Orvido būrelio

65.00
51.00
51.00
45.00

kari-

Viso $212.00
Vorgo mokykloms sušelpti šiois me

tais išleista $610.00. Dorgiui pasiūlius 
nutarta sustiprinti šalpos vaįų, nes atsi-, 
rode būdoi sušelpti lietuviams už gele
žinės uždangos.

Kanados kariuomenė s
ninkat aną sekmadienį Prisi
kėlimo parapijos salėje pada
rė • pranešimą, kviesdami lietu
vius jlasinaudoti Kanados ka
riuomenės teikiamom progom 
mokytis naudoti naujuosius 
ginklus bei taktinių žinių. Ta 
proga jie sveikino lietuvius 
švenčiančius savos kariuome
nės šventę ir priminė, kad tau
tos laisvę atgaus tik savo jėgo-

“Mes iš Toronto”
Muz. Aleksas Mrožinskas pa

rašė tokio vardo maršą specia
liai Vaclovo Verikaičio vadov. 
Vyrų Kvartetui. Masas pirmą 
kartą bus išpildytas “Tėviškės 
Žiburių” spaudos baliuje.

Dainos, šokio ir muzikos 
koncertas Prisikėlimo parapijos 
salėje pereitą sekmadienį pra
ėjo su dideliu pasisekimu. Prog
ramą išpildė sol. V. Verikaitis, 
išraiškos šokio šokėja Jonė 
Kvietytė ir smuikininkė Caro
lyn Gundy. Nors pasitaikė ir blb 
gas oras, bet dalyvių prisirinko 
stebėtinai daug. Visi trys me
nininkai pasirodė tinkamoje 
augštumoje ir dalyvių buvo la
bai šiltai priimti. Reikia tikėtis, 
kad tokių koncertų mūsų meni
ninkai suruoš ir dažniau.

Koncertą organizavo Prisikė 
limo parapijos ’ komitetas ir I 
Kat. Mot. D-još skyriaus paren 
girnų sekcija.

Padėka
Ui parodyta lietuviška solidorum 

duodant eksponatus, pavyzdingai jrer 
giant ir globojant lietuviškąjį skyrr 
tautinių grupių parodoje Kanados k< 
tolikų socialinės konferencijos prog 
Toronte King Edward viešbutyje, nu< 
širdiia dėkojome dokininkams Dagiu 
T. Valiui ir J. Vainauskui, už tout ink 
audinius Aid. Puniškienei, Tėv. Pranei: 
kanoms, O. Jonaitienei ir už gintaro ii 
dirbinus p. MotuŠiui. Bendros postonge 
įgalino kultūringai atstovauti mūsų ša 
gausiame kanadiečiu suvažiavime.

Ken. Liet. Kat. Federocij<
• ■ Toronto skvrius.

Š.m. gruodžio 16 d., sekmadienį, 3.30 vai. m
PRISIKĖLIMO PARAPIJOS AUDITORIJOJE ĮVYKS

Toronto Maironio vardo Šeštadieninės Pradžios Mokyklos *

koncertas
TORONTO LIETUVIŲ CHORAS “VARPĄS”, ’- 

Mokyklos Tautinių Šokių Grupė, {vairūs mddnių pasirodymai

Šią ramią advento sekmadienio popietę pasiklausyti mielo “Varpo” skambios dainos ir pasi
džiaugti lietuvišku atžalynu visus kviečia

TLMV Šeštadieninės Pradžios Mokyklos Tėvų Komitetas.

Šalpos vajus pratęsiamas
Dėkojame jau paaukojusiems 

•varge esančių mūsų brolių ir se
sių šalpos reikalui. Didelė dalis 
gavusiųjų Šalpos Komiteto laiš
kus su vokučiais dar neatsilie
pė. Dar kartą kreipiamės į liku
siąją Toronto lietuvių visuome
nę prašydami atlikti šią artimo 
meilės pareigą. Tam tikslui rink 
liava pratęsiama ir aukų dėžu
tės pasilieka iki š.m. gruodžio 
20 d. Toronto apyl. ŠK.

Toronto lietuvių vaikučiams
Puikus Kalėdų . parengimas 

įvyks gruodžio 23 d. 3 vai. p.p. 
Prisikėlimo parapijos salėje.

Jau nekartą visus stebino gra
žiai ir įdomiai pasirodęs Lietu
vių Vaikų Darželis, vadovauja
mas Nekalto Prasidėjimo Švč. 
M. Marijos seserų. Šį kartą prog 
ramoje pamatysime gyvąjį pa
veikslą — prakartėlę, įspūdin
gai šokančias snaiges, žygiuo
jančius Lietuvos kareivėlius, ir 
išgirsime įvairių dainelių bei ei
lėraščių. Visi kviečiami pasigro
žėti mažų vaikučių gražiomis 
pastangomis.

Tėveliai prašomi sunešti vai
kučių dovanas iki gruodžio 20 
dienos į vaikų darželio patalpas 
46 Delaware Ave.
Dėmesio moksl. ateitininkams
Sekmadienį, gruodžio 9 d. 2.30 

vai. Prisikėlimo ,p-jos muzikos 
studijoje šaukiamas moksl. at- 
kū, lankančių gimnaziją, susi
rinkimas. Visi dalyvauja.

Kuopos valdyba.

Šaulių dėmesiui
Šauliai, šaulės ir norintieji 

dalyvauti Toronto šaulių klubo 
mėgėjų šaudymo pratimuose iš 
šautuvų 22 kalibro ir orinių šau
tuvų 1,77 ’kalibro, registruojasi 
tel. LE. 3-4370 pas J. Jasiūną, 
1050 Dundas St. W., iki šeštadie
nio, gruodžio/8 d., 12 vai.

Šaudymo pratimai įvyks ^į 
sekmadieni, gruodžio 9 d. 12.30 
vai. Narušio ūkyje. Turintieji 
savo šautuvus galės juos, nau
doti, o kiti bus aprūpinti vieto
je šautuvais ir šaudmenimis.

Dalyvaujantieji renkasi sek
madienį 10 vai. ryto, 1050 Dun
da? W. (prie Crawford), iš kur 
bus vykstama lengvomis maši
nomis į pratimų vietą.

Skaitome, kad pagal šiame 
pratime dalyvaujančių nuomo
nę galėsime numatyti šaudymo 
varžybas, kuriose bus skiriamos 
vertingos dovanos.

Tad visus kviečiame i ši ma-‘ 
lonų šaudymo sportą.

Š. klubo valdyba.

Sol. Pr. Bičkienė dainuos apy
linkės valdybos ruošiamame 
Naujų Metų sutikime Prince 
George viešbutyje.

J. R. Simanavičius, Toronto 
apylinkės vald. pirmininkas ir 
Tėvynės prisiminimų radijo va
landos vedėjas, pakeitė butą. 
Naujas adresas: 84 Glenholme 
Avė. Telef. tas pats: LE. 4-1274.-1

P o d ė k a
• Apylinkės valdyba dėkojo už pasi

šventimą lietuviškiems reikalams pp. I 
Bobikaitei, Gvazdaitytei, Lėlytei ir 
Venckutei, perrašiusioms mašinėle To
ronto lietuvių rinkikų sąrošus.

Jonas Yokubynas, KLB Kr. 
Valdybos vicepirmininkas, yra 
susirgęs ir guli Western ligo
ninėje. .

Aleksas Paleckis, po sunkios 
vidurių operacijos, gydosi North 
western ligoninėje. Į Toronto 
General ligoninę jau kelintą kar 
tą grąžintas Daugėla, gyvenąs 
Westone.*

Sol. V; Verikaitis 
šį šeštadienį dalyvauja L. Fron
to B. rengiamo 15 m. Lietuvos 
sukilimo prieš bolševikus minė
jimo meninėje programoje Či
kagoje. . ^c!3u- . .-7 i

Eleonora Ališauskienė - 
Alsėnienė, c ;

Lietuvoje ir tremtyje, Vokieti
joj, buv. mokytoja, dabar gyve
nanti Toronte, 101 Evelyn Ave., 
tel. RO. 9-4291, lapkričio 13 d- 
baigė Marvel Hairdressing 
School, išlaikė nustatytus egza
minus ir. gavo Ontario Darbo 
ministerijos atitinkamą pažy
mėjimą (certificate of qualifi
cation), tuo įsigydama naują 
profesiją. -

Linkėtina E. Ališauskienei - 
Alšėnienei gražios sėkmės nau
jos profesijos .darbe.

Em. Grabauskienei yra laiškas 
iš Lietuvos (iš Smilgių), siųstas 
i 18 Edna Avė. Atsiimti “TŽ” 
administracijoje.

Naujųjų piliečių iškilmingi 
priėmimai

(CSc). Jau įpaprotį įėję nau
jųjų Kanados piliečių iškilmingi 
priėmimai Toronto miesto rotu
šėje vykdomi kiekvieną antra
dienį, 8 v.v., Miesto Tarybos pa
talpose. Priėmimų programą 
tarp kitko sudaro meniniai pa-, 
sirodymai, rotušės apžiūrėjimas 
su vadovu ir vaišės, kurias ruo
šia tą vakarą globojanti organi
zacija. Visi naujieji piliečiai 
kviečiami dalyvauji.

Tokius priėmimus iš eilės glo
boja įvairios organizacijos. Šių 
metu priėmimų globėjai:

Gruodžio 4 — Imperijos Duk
terų Ordinas, -

Gruodžio 11 — Moterų Versli
ninkių ir Profesionalių D-ja, -

Gruodžio 18—Kanados Krikš
čionių ir Žydų Taryba.

H...  - '

MONTREAL^ Cue'r*t

>Montr. ApyL Seimelio posėdis 
šaukiamas gruodžio 15 d., šešta
dienį, 6 v.v. Aušros Vartų para
pijos salėje. Darbotvarkė numa
tyta sekanti:

1. Protokolo skaitymas, *
2. Seimelio kadencijos termi-

Spaudoje ir parapijos biulete-

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Baldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistai. Visos vežamos turtas ap
draustos. Važiuojam kas savaitę j Mont
real?/ Londono, Windsor^, Hamiltoną, 
North Boy, Sudbury ir kitur.
30 DEWSON ST. - - TEL. LE. 4-1403 

TORONTO

REIKALINGA senesnio amžiaus moteris 
prižiūrėti 1 metu vaiką. Kreiptis teL 
RO. 7-0157.

Išnuomojami du butai po 2 kambarius 
ir virtuvę — I ir H augšte. Be baldų. 
Suaugusiems. 745 DuHerin St., prie 
College. Apžurėti po 7 vai. vok.

Išnuomojarrras frontinrs kambarys ir vir
tuvė II a. su ar be baldų, High Park ra
jone. 108 Geoffrey Str. Tel. LE. 6-6846.

Išnuomojamas frontnis kambarys arba 
kambarys ir virtuvė. 261 Roxton Rd., 
tel. LE. 6-3470.

Išnuomojami 2 kambariai su baldais Iti 
augšte. Suaugusiems. Galima virti, šal
dytuvas. High Pork rajone. RO. 2-1214.

PARDUODAMI radio aparatai, TV "Phi
lips" firmos, taip pat patefonai su 20% 
nuolaida, originaliame užpakavime.

"Radioman" 921 Dundas W.

MOTERŲ S ALTON AS 
privačiame name.

Daromi pusmetiniai ir šalti 
sušukavimai.

Prieinomiousios kainos. 
Pusmetiniai garantuoti.

1005 DUFFERIN S., Toronto 
Tel. LE. 4-4982 

Sov. PEVCEVIČIENĖ

Puiki proga!
Didelė draudimo firma ieško 
lietuviškai kalbančio

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

Toronto -miesto savivaldybės 
rinkimai - 

vykę šį pirmadienį atnešė ir 
staigmenų. Miesto burmistru, 
kaip ir buvo laukta, išrinktas 
tas pats Phillips, surinkęs 80.352 
balsus, kai vienintelis jo konku
rentas, kurio rimtu konkurentu 
niekas nelaikė, komunistas- Dow 

son tesurinko 9.834 balsus;........
Daugumas yra nustebinti, kad 

į kontrolierius nębepateko Saun 
ders, save laikęs britiškumo ir 
protestantiškumo uola; Jis tesu
rinko 47.040 balsų. Daugiausia 
balsų gavo ponia Newman, kan
didatavusi pirmą kartą ir pir
moji moteris 'kontrolierė. Ji ga
vo 54.785' balsus, atsistodama 
visų prieky. Pirmąją vietą turė
jęs- Brand atsidūrė/antroje vie
toje su 54.177, o antroje vietoje 
buvęs Cornish atsidūrė paskuti
nėje - vietoje, su 49.385 balsais. 
Jį šį kartą pralenkė Allen,, tik 
pernai pirmą kartą patekęs į 
kontrolierius, kuris surinko 54.- 
058 balsus. Pastebėtina, kad Al
len (Prisikėlimo parapijos ad
vokatas) ir Cornish yra katalL 
kar. į- ' ' •

Iš senųjų miesto tarėjų pralai
mėjo tik du: antroje rink, apy
linkėje ponia. May Birchard iš
stūmė E: Roxborough, o pirmo
joje apylinkėje G. Phillips pra
kišo prieš Fr. Beavis. Trečiosios 
ir’devintosios apyl.- buvę tarėjai 
nekandidatavo. Jų vieton praėjo 
J. Mac Vicar ir K. M. Ostran
der. Lenkų kandidatas Stevens 
nepraėjo. Pereitoje miesto or
ganų sudėty dar buvo viena ko
munistė švietimo vadyboje — 
Ryerson, išrinkta 5 apylinkėje. 
Šį kartą ir ji pralaimėjo. Tuo 
būdu komunisto nebebus nei 
vieno jokiame Toronto miesto 
organe.

Tarptautinis institutas "
(CSc). Toronte įsteigta nauja 

organizacija, skirta derinti dar
bą įvairių institucijų, besirūpi
nančių naujųjų kanadiečių glo
ba. Tai Metropolitan Toronto 
Tarptautinis Institutas. Jo sta
tute sakoma, kad “tai yra bend
ruomeninio pobūdžio, negrupi- 
nė, savanoriška agentūra, sie
kianti derinti visų iki-šiol esan
čių naujakurių globos įstaigų 
darbą, kad būtų pasiektas dar 
didesnis susipratimas ir sugyve
nimas tarp naujųjų ir senųjų 
kanadiečių”. . .

Pirmoje eilėje institutas per
ima darbą, dirbtą New Cana
dian Service Association ir jos 
žinioje buvusius St. Andrews 
namus.

Instituto statutas numato tris 
veiklos sritis:

a. Įvairiausi asmeniniai pata
rimai ir nurodymai.

b. Darbas su grupėmis—įvai
rūs kursai, koncertai, šokiai bei 
kitokios pramogos.

c. Padėjimas atskiroms gru
pėms užmegsti tarpgrupinį ir 
kultūrinį bendradarbiavimą.

Institutui vadovauja W. E. 
West, buvęs New Canadian Ser
vices direktorius. Tarpgrupi
niam darbui vadovaus Richard 
Kolm. •

Kurie nori pasinaudoti kuriuo 
nors patarimu arba. patys nori 
kuo kitiems padėti,. prašomi 
kreiptis. į MTT - institutą, To
ronto. 415 Jaryis St., St. And
rews namai. ,.

Otava. — Kanados Raud. Kr. 
nupirko už-$50.000 drabužių pa
siųsti Vengrijos pabėgėliams į 
Vieną, Nupirktų drabužių rin
kos kaina būtų per $150.000.

kadencijos termi- 
! no pakeitimas,
, 3. Naujo seimelio rinkimų da- 
.' tos nustatymas,

4. “Tautos Namų” vajaus ko
misijos tvirtinimas,

5. Vasario 16 minėjimo paja
mų klausimas,

6. Klausimai ir sumanymai.
Gerbiami seimelio nariai kvie 

čiami šiame posėdyje būtinai 
dalyvauti. Seim- prezid.

LKMot. D-jos metinė šventė. 
Gruodžio 8 d., šeštadienį, 7 vai. 
vak. šv. Mišios. Narių bendra 
komunija. Po šv. Mišių paskaita 
A V parapijos salėje. Paskaitą 
skaitys iš Otavos atvykusi dr. A. 
Šidlauskaitė. Po paskaitos kavu
tė. Narės ir visos montrealietės 
kviečiamos dalyvauti. V-ba.

Nekalto-* Marijos Prasidėjimo 
šventė šį šeštadienį, gruodžio 8 
d. Šventė privaloma. Kiekvienas 
turi išklausyti šv. Mišių. Mišios 
bus: 8, 10, 11 vai. ir vakare 7 vai. 
Nebus 9 vai. šv. Mišių.

A.A. Aleksandro Piešines mir
ties metinės: penktadienį, gruo
džio 7 d., 8 vai. vak. ekzekvijos 
ir libera. Per Mišias gieda op. 

"šbl. E. Kardelienė, šeštadienį: 
I 10 vai. šv. Mišios užpr. choro. 
Giedos pats choras. 11 vai. kapo 
šventinimas. Po pamaldų rožan
čius ir užkandžiai.

Šv. Kazimiero parapija gruo
džio 9 d., šį sekmadieni, šventi
na kertinį akmerį 3 vai. p.p.

Šv. Jono liuterioninų bažny
čioj, 3594 Jeanne Mance ir Prin
ce. Arthur kampe, gruodžio 9 d., 
12.30 vai. p.p., lietuvių pamal
dos su šv. Komunija.

Kun. d r. M. Kavolis.
“Tautas Namų” vajaus komi

teto susirinkimas kviečiamas 
gruodžio 9 d. po 10 vai. pamaldų 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Darbotvarkė: pareigų pasiskirs
tymas; vajaus plano išdirbimas; 
darbo sričių pasidalinimas.

“Raudonojo vyno” vaidini
mas, nors ir buvo stambių išlai
dų, atnešė $132,65 pelno.

Kariuomenės šventės minėji
me gauta apie $83 pelno.

Solidarumo mokesčio ęer še
šis šių metų mėnesius montrea- 
liėčiai sumokėio tik $106. Iš so
lidarumo mokesčio išlaikoma 
lietuviška mokykla, lituanisti
kos kursai- ir visi kiti kultūri
niai Montrealio lietuvių koloni
jos parengimai (kaip įvykusi 
paroda Show Mart). Taip pat 
šiomis pajamomis remiamas 
sporto klubas “Tauras”.

Braižytojų kursai, neseniai pa 
čių lietuvių iniciatyva suorga
nizuoti, sėkmingai veikia. Kur
sams vadovauja inž. L. Balsys, 
S. Naginionis, J. Kibirkštis. Gru 
pė turi 26 klausytojus. Pamokos 
vyksta vakarais,, kartą savaitė
je. Kursai tęsis du metus. Tiks
las paruošti kvalifikuotų šios 
profesijos darbininkų. Kursų 
valdyba iš A. Blauzdžiūno, H. 
Adomonio ir V. Vasiliausko pri
mena, kad dar priimami užsira
šyti nauji kandidatai.

Pramonės parodoje Palais de 
Commerce rūmuose lietuviai tu 
rėjo didžiuli pasisekimą. Br. 
Adamonis per trumpų bangų 
radipo siųstuvą kalbėjo į pa
vergtą Lietuvą. Taip pat su di
deliu pasisekimu praėjo madų 
paroda Aušros Vartų parapijos 
salėje. J- P-

patį Šalpos Komitetą, kad Lon- 
gueuil yra neturtingų vaikučių, 
kurie reikalingi skubios pagal
bos. Susipažinęs su padėtimi ir 
patikrinęs praeities duomenis, 
komitetas vienbalsiai nutarė: 
Šis pranešimas ir šalpa yra pri
vačios iniciatyvos ir atsakomy
bės reikalas, šalpos Kom. kaip 
LB-nės padalinys nesiima ini-. 
ciatyvos šiame reikale, o kartu 
ir atsakomybės. • . ,

Montrealio Šalpos K-tas.
SOLIDARUMO MOKESTI SUMOKĖJO 

UŽ 1956 M.
V. Pėferoitis, A., Lymantos, J. Ado- 

monis, A. Ališouskčs, A. Sutkoitis, P. 
Narbutas, J. Močionis, Pr. Bertaška, L. 
Cernyšovaš, A. Drevinskienė, P. Belec
kas, A. Kudžmo, J. Jurgutis, St. Kęs-« 
gaila, J. Dolmontas, J. Gudas, K. Mic
kus, J. Lukoševičius, Jz. Lukoševičius,' 
B. Kerbelienė, V. Kerbei is, V. Jurgutis, 
L. Balsys, J. Navikėnos, J. Lingaitis, L 
Girinis, St. Sabaliauskas, V. Remeika, 
A. Mylė, L. Balzaras, K. Balzarienė.

P-nur Br. Abromoniui, paaukavusiam 
$2 šeštadienines mokyklos išlaikymui 
nuoširdžiai ^dėkoja.

Seimelio Prezidiumas.
Sporto klubo “Tauro” metinis 

susirinkimas pereitą sekmadienį i 
sutraukė apie 50 asmenų jauni
mo ir praėjo gyvoje ir darbin
goje nuotaikoje. Buvo, judina
mas aktualus klausimas Mont
realio lietuvių dalyvavimo ki
tais metais įvyksiančiose Š. 
Amerikos sportinėse varžybose. 
Susirinkimo metu į klubą įstojo 
8 nauji naritf. Slaptu balsavi
mu į valdybą išrinkti J. Petraš
kevičius, J. Šultė, J. Šiaučiulis, 
A. Mylė ir V. Rinkyfė. Į revįzir 
jes komisiją: L. Balzaras, J. Šul- 
mistras, R. Otto ir kandidatu J. 
Viliušis. Buvęs pirmininkas J. 
Lukoševičius, vadovavęs klubui 
6 metus ir įgijęs didžiulį popu
liarumą, pareiškė, kad iš valdy
bos pasitraukia tik vieniems me 
tams poilsiui ir sutiko pasilikti 
valdyboje kandidatu. •'

Golden Balį finalinėse rung
tynėse praeitą šeštadienį prieš 
Universitė de Montreal “Tau
ras” laimėio 28:61. Už “Taurą” 
žaidė ir taškus pelnė: Bukaus
kas 29, Sinius 24, Otto 15, Pie* 
čaitis 0, Morkūnas 0 ir Šipelis 
45<'/

Montrealio šachmatų lygos 
prerezervinio čempionato pit- 
menybių rungtynėse 
grupėje mohtreaiietis 
užėmė 8 vietą, o antroje 
je— J. Vilįušis 6

WINDSOR, Ont
Padėk® “

Širdingai dėkojame už suruoštu nauja
gimio partija, atsilankymu ir puikias do
vanas mūsų mažosios Birutės gimimo 
proga: pp. P. M. Dumčiams, J. O. Giejt- 
riūnoms, M. Juškauskienei, M. Zoviė- 
nei, E. Pikšriėnei, E. Butavičienei, A. M. 
Skeiveriamš, B. L. Baleišiams, B. V. Be- 
dikoniams, M. Ragaišienei, S. J. Kripoi- 
čiams, R. O. Sfenkams, V. Meilienei, A. 
R. Patašiams ir M. J. Kizioms.

. ' P. ir B. Januškai.

Buenos Aires. — Argentinos 
vyriausybė Rumunijos įgaliotą 
ministeri Moiseseu, kuris pats 
bandė prievarta išsiųsti į So v. 
Rusiją savo šoferį, o jam pabė
gus buvo pagrobęs žmoną ir vai 
ką, paprašė apleisti kraštą kaip 
nepageidaujamą asmenį.

Maskva. — Molotovas, kuris 
pašalintas iš užsienio r. min. 
vietos, buvo paskirtas pirmuo
ju vicepremjeru, o neseniai pa
sisakė turis savo žinioje meno 
bei kultūros reikalus, paskirtas 
dar valstybės kontrolės minis- 
teriu.

Adis Abeba. — Etiopijos Įde
gus, nežiūrint kaimyniniame 
Egipte prasidėjusio • karo, t^Sia 
savo kelionę į Japoniją,-aplan
kydamas pakeliui kitus kraštus.

TAUPYK, SKOLINKIS - 
savo kredito kooperatyve “LITASw

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

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

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

1212 DOMDAS «TW. T«L LA-9547J. Beržinskaa 
Užsakymai priimami ir pait u.

LIETUVIS
PERKRAUSTO 

BALDUS
• ■ t t *

Darbo dienomis — nuo 7 vi v.
Šeštadieniais — visą dieną.

.... Kreiptis: 
tel LE. 6-8663

DŪDA GENERAL 
: INSURANCE

42 EVELYN AVI, 
' no. 9-4412 ’

Veikia 24 valandas.

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

PRAŠAU KREIPTIS Į

A L G ARBENS
* * - • • z * * -

1611 BLOOR ST. WEST, TORONTO, ONT.

Kanados, Ontario ir Toronto Real Estate Boards narys.

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

Reikalingi namai pardavimui


