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PLANINGAS DARBAS SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGAStcbint mūsų išeiviškąjį gyvenimą susiduriame su prieštaraujančiais reiškiniais. Iš vienos pusės matome dideles pastangas išlaikyti savąjį lietuviškąjį veidą, išlikti sau žmonėmis, nepaskęs- tančiais margaspalvėse miniose, o iš kitos pusės matome tamtikrą atbukimą, veržlumo stoką ir nesutarimus — lydžio, gubės ir vėžio istorijas.Kalbos apie didžiuosius uždavinius ir didelius darbus nuoširdžiai kartojamos, tačiau vaisiai nebręsta. Visuomeninė veikla neintensyvėja — eina senąja rutina — ir apatijos ar rezignacijos reiškiniai ima rodytis. Dažnas užsimojimas jau neduoda lauktųjų vaisių ar apstabdomas pašalinių veiksnelių.Priežasčių tam bandoma ieškoti visur, bet jų daugiausia bus išeiviškoje psichologijoje. Mes dar nepajėgiame prisitaikyti prie naujų veiklos sąlygų, tebeiname tais pačiais keliais, išgrįstais kitoniškame gyvenime. Pagrindas anam keliui buvo tautinis entuziazmas, kuris viską lėmė. Nesumenko tas entuziazmas ir šiandien, bet jis nebepajėgia atlikti variklio vaidmens, nes žmones pančioja kasdienybė bei praktiškieji reikalai. Užimti savų rūpesčių, žmonės nebepajėgia išsiplššti iš gyvenimo glėbio dovų, galime sulaukti gražių vai- ir nebepajėgia atsiliepti kiekvie- siu. Taip, jau plečia veiklą Švie-gę, nukamuoti ir išsižada daug to, kur širdis tikrai trauktų.Dėl to tai visuomeninė veikla, tautinių interesų kilimas šiandien jau nebegali vykti vien šūkiais ir senomis formomis. Reikia planingo darbo, su įvertin-į padėtį ir galimybes kelios kitų tais visais išjudinančiais ir stab- reikalų komisijos. Intelektuali- dančiais veiksniais. Šiandien jau nio bendravimo klubų projek- nepakanka šūktelti — “Ei, į krū- tas jau visai paruoštas ir gal ne- vą dideliam darbui!”— bet reikia apskaičiuoti, į ką kreiptis, kada ir kaip, kad šaukiamųjų nesulaikytų anie gyvenimiški voratinkliai. Reikia veiklą paremti organizuotumu — organizuotumu, paremtu ne vien reikalu, tikslu, bet atskirų žmonių grupių interesais bei pomėgiais. Sunku, pav. "visus sutraukti šalpos veiklai, nors visi jos reikalą
JAV BAZĖS ISPANIJOJEIlgos derybos dėl JAV bazių Ispanijoje pagaliau davė vaisių. Ispaniškieji šaltiniai jau paskelbė, kad galutinai yra sutarta amerikiečiams įrengti Ispanijoje 3 stambias ir keletą pagalbinių oro bazių, Atlanto pakrančių uostą Cadiz sutarta paversti pirmaklase laivyno baze ir išplėsti Viduržemio jūros Cartagenos uostą. Kartu sutarta ir dėl JAV ūkinės paramos Ispanijai. Bazės būsią įrengiamos iš pavasarį kongreso tam reikalui paskirtų $128.000.000 ir iš 2 bilijonų, skirtų užsienio bazėms įrengti.Tuo tarpu dar esą deramasi dėl techniškų dalykų ir tai užtruksią dar porą savaičių. Į tuo reikalu sudarysimas papildomas sutartis ispanai siūlą, kad visos statybos turį būti pavestos ispaniškoms firmoms, tik kad JAV duotų pagalbon inžinierių ir mašinų bei instruktorių, kurie išmokytų ispanų darbininkus tomis mašinomis dirbti. Ispanai nurodo, kad tai būtų ir pigiau, nes ispanų darbininkas kainuotų daug pigiau, negu iš Amerikos 

atvežtas darbininkas.

Didžiausias pasaulio laivynas
Tik ką išėjęs iš spaudos pa

saulio laivininkystės metraštis 
Jane’s Frighting Ships praneša, 
kad JAV karo laivynas yra di
džiausias kokį kada nors yra tu
rėjusi betkuri pasaulio valstybė 
ir prašoka visų kitų pasaulio 
valstybių laivynus sudėjus kar
tu. JAV laivyne esą daugiau 

pripažįsta, bet tai pačiai šalpai gali pasitarnauti ir visi, kad ir kitu pagrindu susimetę į krūvą. Reikia tik, kad ir nedidelio vieneto, kuris specialiai šalpos reikalais rūpintųsi ir protarpiais — lyg vajaus progomis — pakviestų kitus į talką. Kas nesupranta pav. reikalo lietuviams tinkamai pasirodyti krašto visuomenės akyse ar pasireikšti spaudoje, reaguoti į pasitaikančius kieno išsišokimus. Bet juk ne visi tokiems darbams tinka, ne visi tam pajėgūs. O paremti tokį darbą beabejo visi paremtų. Taigi reikalinga organizacinė specializacija. Vienas koks organas niekad visko nepajėgs atlikti. Ir ne vien dėl laiko stokos, bet ir dėl to, kad jokiame organe niekad negali būti visiems uždaviniams tinkamų žmonių.Jau trečią mėnesį Kanados lietuviškoji bendruomenė gyvena turėdama savo centrinį organą— KLB Krašto Valdybą. Pradėjo ji veikti gana užnuodintoje atmosferoje, bet, reikia pripažinti, sugebėjo atsistoti ant teisingo kelio ir per tą trumpą laiką sugebėjo apmesti organizacinį tinklą, kuris išryškina teisingus principus. Atskiroms veiklos sritims jau suprojektuoti arba ir pradėjo veikti organizaciniai vienetai ir, jei susiras energingų va- 
niais, jau sukurta menininku veiklai koordinuoti pirmoji celė, kaip girdėti, aiškinamasi su BALFu tremtinių, o savybėje pačios KLB narių šalpos bei apsidraudimo reikalai. Aiškinasi 
trukus bus realizuotas.Gyvenimas yra komplikuotas. Jis turi pagimdęs ir tam tikrų visuomeninės veiklos formų. Jų, žinoma, niekas nelies. Naujosios formos turi įsilieti į tarpus. Kad užsimojimai duos neblogų vaisių, yra laidas mūsų bendruomenės plačiųjų masių augšta tautinė moralė. Tad pesimistais netenka būti.
kaip 100 lėktuvnešių, 15 kovos laivų, 75 kreiseriai, 350 naikintuvų, 270 vilkstinių palydovų naikintuvų ir fregatų, 200 povandeninių laivų, 220 minininkų, 150 patrulinių laivų ir daugiau kaip 3500 kitokių laivų.Sovietų Rusija, kiek žinoma, teturinti 3 pasenusius kovos laivus ir 17 kreiserių. Tik daugiau ji turinti povandeninių laivų — 370 ir dar 120 statomų. Ypač esąs pavojingas rusų povandeninių laivų tipas, žymimas raide Šča (rusų abėcėlėje yra tokia raidė’. Bet ir JAV dar stato naujų laivų: milžinišką lėktuvnešį, du atomine energija varomus povandeninius laivus ir visiškai naujos vus. klasės komandinius lai-

KOMUNISTAI JAV-bėsesaugumo įstaigos direk-JAV
torius E. Hoover paskelbė, kad 
komunistų skaičius JAV gerokai 
sumažėjęs. Iš prieš metus buvu
sių 40.000 belikę apie 24.000. 
Svarbiausioji to priežastis esąs 
išskyrimas vadų. Kai didieji va
dai per du kartus buvo suimti 
ir nuteiti už ruošimąsi jėga pa
grobti valdžią, jų pavaduotojai 
šoko padėtį gelbėti, leidžiasi į 
pogrindį, keičia savo pavardes, 
daro veido operacijas išvaizdai 
pakeisti ir tt, tačaiu eilinių na
rių daugelis ima trauktis atgal, 
nusišalina.
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Jungtinių Amerikos Valstybių prezidenai: busimasis. Dwight D. Eisenhoweris ir savo kadenciją baigiąs Harris Truman.
VILTIS PILDOSI

Reakcija dėl Eisenhowerio išrinkimo pasaulyje ir Lietuvoje. 
— Jau laikas sutvarkyti mūsų propagandą.

(Niujorko bendradarbio ALMAUSJ Ų -
•' Kai Arnerika prabilo per radiją lietuviškai, o netrukus NA TO subruzdo tvertis, “TŽ” rašė “Viltis sugrįžo” gimtojoj mūsų žemėj. Kai milžiniška persvara amerikiečiai išsirinko prezidentu armijos generolą — išlaisvintoją Dwight David Eisenhoweri, mūsų žurnalistinė intuicija spėja, jog pavergtojoje Lietuvoje “Viltys pildosi”. LŽS NY sk. sekretorius neiškentė— buvo vienas iš pirmųjų iš tų 35.000 Ike sveikinusių. Pasiuntė du sakinius: “Hope enslaved Lithuania begins hopeful phase in frightfull waiting for freedom. God Bless America!” Laikraščiai rašo Ike dėkojęs Trumanui, Chur- chilliui, Popiežiui į sveikinimus — bet ką jis atsakys pavergtiesiems? Sovietų spauda LTSR nutylėjo Eisenhowerio kalbą Amerikos Legijonui. Tik žymiai vėliau išsispausdinęs kokios tai negrės laišką — protestą dėl tos kalbos, “Tiesos” redaktorius pažymėjo, jog Ike puolęs taikingą Tarybų Sąjungą, o netrukus Sniečkus išsprogdino visą Kremliaus pagiežą prieš genocidą. Keistai lietuviams skambėjo Ike ir Dulles pasitaisymai, jog jie kalbą tik apie išlaisvinimą ’’taikingomis priemonėmis”. Ir nieko neįtikino. Amerikoje “išlaisvinimo sąjūdis” pasirodė stipresnis negu kas vaizdavosi ir pavergtiesiems generolo “taikingos priemonės” derybose su Kremlių yra viltingos. Juk pagaliau ir pats Stevensonas paskutinėje prieš rinkimus kalboje kaltino Ike rizikuojant trečiuoju pasauliniu karu, sovietams tiesiai į akis rėždamas, jog nebus taikos iki jūs nepaliksite ramybėje ry-
Hooveris teigia, kad JAV ko

munistų vadų, tarpe senų ameri
kiečių yra labai mažai. Daugu
mą sudaro naujieji ateiviai, jų 
įpėdiniai arba nors per vedy
bas susirišę su tokiais asmeni
mis. Iš 5.395 komunistų vadų vos 
vos 411 yra negrai. 4.555 arba 
91%$? yra patys gimę užsieny 
— daugiausia dabartinės Sovietų 
Sąjungos arba jos satelitų kraš
tuose — arba su šiais pastarai
siais susigiminiavę per vedybas. 
Tačiau propaganda, sako Hoo
ver, daugiausia varoma ameri- 

tų Europos ir 
jos. Amerikos tauta, ne Wall Streetas, ne-unijos, ne politikierių mašinos yra vieninga už Ike ir jo šūkius. Ike visai rimtai pradeda vykdyti savuosius pažadus— šį savaitgalį jis jau bus pakeliui į Korėją, saugomas asmens gvardijos. Iš Baltųjų rūmų jau kasdien pas jį vyksta specia-

į smėlį Rivieroje. Stalino nema- tysim... Z'Wall Streetas — pasaulio biznio centras, kai Jūsų bendradarbis, ieškodamas artimiauąjos ateities siūlų, pasikniso statistikose ir jo oficiozuose, tikisi prie Ike gražios ateities. Ypatingai 
j—----------- j—---------------- -a---, .naftos pramonininkai, kuriuoslūs kurjeriai su portfeliais “Top | demokratai buvo apvaržę. TaipSecret” pažymėtais. Netrukus jis turės pasisakyti ir dėl “liberation” ir atsakyti į mūsų telegramą — ar tikrai pavergtųjų viltys pildosi. Ką galvoja dėl esamosios “containment” politikos? Jo daugumas šalininkų piktai šią politiką iškoneveikė, vadino ją negatyvia, netikusia, reikalaudami pozityvesnės akcijos. Taip pat aršiai jie puolė esamą “Amerikos Balsą”, ‘‘Laisvosios Europos Komitetą”. Jie dar nedetalizavo savųjų idėjų, pasitenkindami tvirtinimu, kad respublikonų administracija ypatingą dėmesį atkreipsianti psichologiniam puolimui, naikindama sovietų ideologiją pavergtuosiuose kraštuose ir šalia geležinės uždangos. Ike jau senokai siūlė busimosios akcijos kompetenciją atimti iš State Departamento ir pavesti ją visai atkiram vienetui, kuris būtų tiesiogiai atsakingas Tautinei Saugumo Tarybai Vašingtone. Pranašaujame, jog iš to nieko nebus. Ir garsiausiai užsukę savo radijus ir patefonus raudonųjų plėšikų iš Lietuvos iki pat Korėjos yankiai neišbai- dys. Čia reikės kitokių žygių.Karo pramonės akcijos Tokio pakilo 15$?, o tūlas marinas Korėjoje tik galvą nusuko: “Well, tai jau dabar sėdėsim marinuose iki amžiaus galo...” Po Kremliaus, kuris siuto, labiausiai Ike išrinkimu buvo nepatenkintas Izraelis, Indija ir Pietų Ameri
kos kėlios valstybėlės, o Niujor
ke — žydų ir negrų rasinės mažumos. Lietuviai, kaip ir “pola- kai” daugumoje vien iš tradici
jos buvo už demokratus, turbūt, 
Wilsoną prisimindami, bet Jal
tą ir Atlanto chartą pamiršę. 
Amerikiečių žurnalistai iš Bel
grado praneša, jog net Jugosla
vijoje susirūpinta Ike “libera
tion” šūkio prasme ir jo įgyven
dinimo terminais. Europiečiai, 
pagal C. I. Sulzbergerį vis dar 
nepajėgią įsisąmoninti, jog “iš
laisvinimas” tėra logiškas “con
tainment” politikos tęsinys. Jie 

labai norėtų, jog prezidentas Ike būtų tas pats generolas Ike, bet kad nesiimtų vadovauti jokiems

pat karo pramonininkai — jų akcijos “slaptai” kilo ir čia. Ike (Nukelta į 2 psl.)
TITO NORI LIKTI SAVARANKIŠKASJugoslavijos komunistų partijos konferencijoje, pirmojoje po to, kai nutraukė ryšius su Maskva. Tito pasakė 4% yūL trukusią kalbą. Pasak jo, vakarai norį patraukti Jugoslaviją į kapitalistinį kelią, o Maskva į komunistinį revizionizmą. Jauna Jugoslavijos komunistų partija betgi turinti išlikti savarankiška. Bendravimas su kapitalistiniu pasauliu esąs įmanomas laikantis principo, kad kiekvieno krašto vidaus tvarkymasis yra grynai tos tautos reikalas.

Vokietijos kariuomenėVakarų Vokietijos vyriausybės karinis patarėjas gen. Blank paskelbė, kad pagal planą projektuojamoje Europos gynimo armijoje Vokietija turėtų 500.000 karių, kurių tarpe būtų 80.000 profesionalų kadro karių: 40 generolų; 250 pulkininkų, 900 pulk, leitenantų, 2000 majorų, 6.300 kapitonų, 12.300 leitenantų ir tt.
Izraelio pirmasis prezidentas dr. Chaim Weizmann mirė lapkričio 9 d. nuo širdies smūgio. Vad. “Izraelio tėvas” turėjo 78 rot, buvo gimęs Gudijoje netoli Pinsko. Jo tėvas buvo miško pirklys. Jis yra buvęs ilgametis pasaulio sionistų vadas, nuo 1910 m. buvo D. Britanijos pilietis ir yra pasižymėjęs chemikas.

Iš ko gyvens buvęs prezidentas?
Sekančių metų sausio 20 d. 

prezidentas H. Trumanas Bal
tuosius Rūmus ir prezidento al
gą užleis gen. Eisenhoweriui. Bu
vusiam prezidentui JAV įstaty
mai ateities neužtikrina ir jo
kios pensijos nenumato. Ir prez. 
Trumanas, išėjęs iš" valstybinės 
tarnybos tegalėtų gauti $95.66 
mėnesinės pensijos kaip buvęs

JAV rinkimų rezultatai pereitą savaitę buvo dėmesio centre ir lėmė visus tarptautinius san- tlkius. Prezidento rinkimus laimėjo gen. Eisenhoweris, laimėjęs 442 rinkikus, kai demokratų kandidatas Stevenson telaimėjo 89. Respublikonai gavo daugumą taip pat kongreso žemuosiuose rūmuose — 230 vietų iš 435. Senate, kurio buvo perrinktas %, respublikonai turės 48 vietas iš 96, t.y. lygiai pusę, kai demokratai 47 ir vieną nepriklausomas— respublikonų atskalūnas Morse iš Oregono. Kadangi senate balsams pasidalinus pusiau balsuoja jo pirmininkas, viceprezidentas, tad respublikonai ir senate galės visada lemti. Taip 20 metų trukęs demokratų valdymo laikotarpis JAV pasibaigė. Jaučiamų užsienio politikos pasikeitimų tuo tarpu vargu ar galima laukti, nes ir- demokratai vedė abiejų partijų politiką, tačiau beabejo bus diedlių personalinių pasikeitimų, o nauji žmonės atneš ir šiokių tokių naujų metodų.Pagal amerikoniškas tradicijas su rinkimų diena visi propagandiniai pasikoliojimai pasibaigė pralaimėjęs konkurentas pasveikino laimėtoją, o prez. Trumanas gen. Eisenhoweri pakvietė atvykti pasitarti dėl pereinamojo laikotarpio politikos ir paskirti savo asmeniškus atstovus į Valstybės bei Gynybos departamen
tus ir į biųdžęto-kogmją. Eisen; 
howeris^paskelbetwjmr v^dy^ siąs savo rinkiminį pažadą nuvykti Korėjon išsiaiškinti karo baigimo ar JAV karinių pajėgų sumažinimo klausimus. Prieš tai jis dar aplankys prez. Trumaną, su kuriuo aptars pereinamojo laikotarpio politikos liniją. Savo asmens atstovu į Valstybės Departamentą ir į Gynybos Departamentą Eisenhoweris jau paskyrė senatorių H. C. Lodge iš Mass., o į biudžeto komisiją Detroito bankininką J. M.
karininkas. Tokia pensija mokama sulaukus 60 m.Bet prezidentas Trumanas bėdoje, žinoma, nebus, nors nėra koks turtuolis. Jam jau dabar visa eilė stambių firmų pasiūliusios darbo. Kiekvienai juk nebloga reklama, kad joje dirba buvęs prezidentas.

— Vašingtonas. — JAV karinėms įstaigoms, vad. Pentagonui, apsaugoti nuo oro puolimų •yra paruoštos požeminės patalpos už 65 mylių nuo Vašingtono, kainavusios $35.000.000.
— Londonas. — Vienas dar- biečių veikėjas tvirtina, kad kitais metais po karūnacijos Churchill iš vyriausybės pasitrauksiąs.
— Berlynas. — Rytų Vokietijos ir Lenkijos sutartis dėl Ode- rio-Neisės linijos ratifikuota š. m. lapkričio 6 d.
— Vašingtonas. — Eisenhoweris numatąs visą užsieniams teikiamą pagalbą pavesti vienai vadybai, atpalaiduoti nuo Valst. Departamento. Dabar su tuo reikalų turi net 6 įstaigos.
— Kairas. — Visų Egipto 

krikščioniškų bažnyčių vadai 
kreipėsi į Šv. Tėvą, prašydami 
pagalbos prieš valdžios užsimo
jimą panaikinti visus bažnyti
nius teismus, bažnytines bylas 
pavedant taip pat pasauliniams 
teismams.

— Londonas. — D. Britanijos 
prekyba su Sovietų Rusija vis 
plečiasi. Pirmajam šių metų pus
mety D. Britanija pardavė Sov. 
Rusijai 64.873 ton. kaučuko, t.y. 
2 kartus daugiau kaip pereitų 
metų antram ir 3 kartus daugiau 
kaip tų metų pirmam pusmety. 
Padidėjo taip pat švino ekspor

Dodge, buvusį nuo 1949 m. finansinį patarėją prie MacAr- thuro ir jo įpėdinio Japonijoje.Primintina dar, kad kartu su federaliniais rinkimai vyko ir atskirų valsybių organų, kuriuose respublikonai laimėjo daugumą gubernatorių. Čikagoje į sanitarinį distriktą respbul ikonų sąrašu perrinktas adv. Olis, o į teisėjus demokratų sąrašu praėjo kitas lietuvis Alfonsas Wells.Patys prezidento rinkimai įvyks gruodžio 15 d., o prezidentai pasikeis tik sausio 20 d. Tuo tarpu Eisenhoweris ilsėsis iki lapkričio 17 d.
JT plenume darbas buvo apmiręs dėl tų pačių rinkimų. Dabar jau atvyko ir Edenas su Schumanu ir prasidėjo plataus masto diskusijos, kurias pirmadienį pradėjo savo ilga kalba Višinskis. Ir čia laukiama, ką pasakys, ypač Korėjos klausimu, Eisenhoweris.
Ir Europos reikalai dabar turės kiek pajudėti. Vokietijoje jau būgštaujama, kad Eisenhoweris spaus Italiją ir Prancūziją ratifikuoti Europos gynimosi Bendruomenės sutartį dar prieš valdžios perėmimą. Tuo tarpu Vokietijos ir Prancūzijos susitarimą tebeblokuoja neišspręstas Saaro klausimas.Anglijoje tebesi j audinma dėl darbiečių vidaus nesutarimų. Šią savaitę bus renkamas partijosdidatais yra Morrison w Bevan. Kad laimės Morrison, neabejojama, tačiau bijomasi, kad susidarys nepatogi padėtis, jei Bevan gautų daug balsų. Dabar parlamente yra 320 konservato- ~ rių, 292 darbiečiai, 6 liberalai, 2 airiu nacionalistai ir 1 airiu dar- bietis.Maskvoje per vad. spalio revoliucijos metines, jų išvakarėse pereitą ketvirtadienį Didžiajame Teatre kalbą pasakė dalyvaujant Stalinui vicepremjeras Peruvkin, o parado metu maršalas Timošenko. Abu šaukė, kad Sovietų Sąjunga esanti labiau kaip betkada pasiruošti atmušti kapitalistinių imperialistų agresinius puolimus. Ta proga spaudos agentūros praneša, kad Stalinas, kuris parade dalyvavo maršalo uniformoje, atrodąs dar pajėgus, nors jau gerokai pražilęs. Ilgais laiptais virš Lenino mauzoliejaus jis dar pats užlipęs be kitų pagalbos.
Korėjoj vyksta nuolatinės kovos. Komunistai pajėgė užimti visą eilę naujų pozicijų, bet gen. Clark teigia, kad jos neesminės, kad JT pajėgos tebelaikančios visas pozicijas, kurias laiko svarbiomis ir esančios pajėgios jas apginti. Atseit, daugiau turėtų nebeatiduoti.Paliaubų reikalu nieko nauja. Tik Indija ruošianti kažkokį kompromisinį pasiūlymą belaisvių reikalu. Gal būt, tai bus jos senas siūlymas, neseniai perredaguotas Meksikos rezoliucijoje JT, kad .nenorį grįžti belaisviai būtų išvežti į neutralius kraštus, atseit, kad jie negalėtų būti panaudoti prieš komunistus, jei karas vėl atsinaujintų.
Rugsėjo 27 d. gen. Clark pa

skelbė neįžengiama saugumo zo
ną Korėjos vandenyse. Esą, iki 
šiol prie belaisvių, laikomų salo
se, prieidavo iš Š. Korėjos agen
tai su instrukcijomis, vyko kon
trabanda ir visą laiką grėsė už
puolimo pavojus. Sovietų Rusija 
dėl to pereitą savaitę įteikė JAV 
protesto notą. Esą, tai neteisėtas 
1950 m. JT nutartos blokados iš
plėtimas į antrąją jūrą, tuo bū
du esanti pažeidžiama jūrų lais
vė ir jų bei kitų valstybių tei- \ 
sės. Dėl to dėl pasekmių atsako
mybė būsianti JAV. Vašingtonas 
į notą dar neatsakė, bet viešai ją 
atmetė, visiškai paremdamas 
gen. Clark priemones.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
u. assssssssg=s=sss=sssscsaEaa

1952. XI. 13. — Nr. 45 (150)

TEVISKES ŽIBURIAI
THE LIGHTS OF HOMELAND

Redaguoja Kolektyvas. Redaktorius Dr. A. Šapoka

Prenumeroto Konocteje ir JAV mėtoms $4.00, pusm. $2.50 
Kitur: mėtoms $4.50, pusm. $2.50

Įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais 
Adreso pokeitimos 25 et. (smulkiais posto ženklais)

941 Dundas St. W., Toronto, Ont. Canada Telef.: EM. 3 - 4265

KLB ŠVIETIMO KOMISIJOS
INFORMACIJA Nr. 4

1952 m. lapkričio mėn. 1 d. po
sėdyje buvo svarstytas bibliote- 

. kų skyriaus veiklos planas. Nu
tarta, kad šio skyriaus veikla 
apims dvi sritis: a) lietuviškųjų 
bibliotekų organizavimą apylin
kėse ir b) parūpinimą lietuviš
kųjų ir-angliškųjų leidinių lietu
vių- ir:pnglų kalbomis viešosioms 
valstybinėms Kanados bibliote
koms. ■'

Lietuviškųjų bibliotekų orga
nizavimo reikalu priimtos šios 
taisyklės:

1. Lietuviškųjų bibliotekų vy- 
riasioji priežiūra priklauso KLB 
Švietimo Komisijai
.2. -Bibliotekas apylinkėse stei

gia apylinkių valdybos.
3. Bibliotekos, kurios šiandien

jau veikia, palieka ir toliau tų 
laikytojų žinioje, jeigu jie bib
liotekų perleisti neturėtų noro.

4. Bibliotekai tvarkyti apyl. 
v-ba kviečia bibliotekos vedėją; 
jį tvirtina Švietimo Komisija.

5. Kiekviena biblioteka turi 
savo turto knygą, turimų kny
gų katalogą, kasos knygą ir skai
tytojų kartoteką.

6. Bibliotekai lietuviškosios 
knygos įsigyjamos: a) knygas 
.gaunant paaukojamas, b) per
kant.

7. Už skaitomas knygas gali 
būti imamas abonentinis mokes
tis.

8. Bibliotekos turtą kontro
liuoja apyl. valdyba.

KLB Švietimo Komisija.

KLB Krašto Valdybos posėdis
KLB Krašto Valdyba, įtemp

čiau padirbėjusi devynis posė
džius iš eilės, kas antradienį po 
dvi valandas, numatė, jog di
džioji dalis svarbaus organizaci
nio darbo jau atlikta, todėl nu
tarė rinktis posėdžiams kas dvi 
savaites — taipogi antradieniais 
8 vai. vak. Sekantis Valdybos po
sėdis įvyks lapkričio 11 d.

Lapkričio 2 d., vakare,--visi Kr. 
Valdybos nariai su žmonomis bu-- 
vo susirinkę į bendrą pobūvį inž. 
J. Sližio privačiame bute. Tai 
buvo Kr. V. 2-rojo vicepirminin
ko J. Yokubyno išleistuvės ir 
Kr. ..Valdybos šeimų artimesnio 
susipažinimo bendra valandėlė.

J. Yokubynas keletai mėnesių 
išvyko pagyventi į Vakarų Ka
nados sritį, tikėdamasis tenai pa
taisyti nuo įtempto darbo kiek 
nusilpnėjusią sveikatą. Po kurio. 
laiko rišvykM^enąi pagyventi ir 
p. M. Yokubynienė. .•

Išvykstančiam Valdybos na
riui p. J. Yokubynui ta proga bu
vo pareikšta gražių linkėjimų, iš
reiškiant viltį, kad laikinai gy
vendamas ir Vakarų Kanadoje,

taip nuoširdžiai darbuosis lietu
vybės labui ir gražiai Kanados 
lietuvių Bendruomenės idėjai, 
kaip ligi šiol dirbo. Kalbėjo Val
dybos pirm. J. Matulionis, prof. 
A. Zubrys irki, išreikšdami nuo
širdų pageidavimą, kad p .Yoku
bynas, pailsėjęs ir sutvirtėjęs, 
vėl nepoilgo grįžtų į mūsų tar
pą. Į kalbėtojų pareikštas mintis 
atsakė p. Yokubynas. Po to bu
vo pasišnekučiuota, padainuota, 
pasistiprinta, išgerta kavutės.

Kr. Valdybos iniciatyva lap
kričio 2 d., sekmadienį, Toronto 
Lietuvių Namuose buvo sušauk
tas vietos ir apylinkės meninin
kų pasitarimas. Pasitarime da
lyvavo 19 įvairių sričių meni
ninkų ir keletas Valdybos narių. 
Pasitarimas buvo sušauktas tiks
lu įsteigti Meno Reikalų Komi
siją. Pirmajame susirinkime iš
rinkti keturi asmenys iš meni
ninkų tarpo, kurie bus iniciato
riais dėl galutinio Meno Reika
lų Komisijos sudarymo. Su me
nininkais palaikyti ryšį iš Valdy
bos pusės paskirtas J. R. Simana
vičius. Pr. Al.

(Atkelta iš 1 pusi.) je. Tai unikumas, skelbtinas 
“Lithuanian Bulletin” ir visose 
kalbose, visame pasaulyje. Ko- 
lektuotinas Vokietijoje ir išelis- 
tinas atskira knyga — doku
mentų, kurią IV reichui nepoilgo 
reiktų Jungtinėse Tautose tėkš
ti... Kas girdėjo apie žygius 
tuo reikalu?

Vokiečių spauda pilna gražiau
sių atsiliepimų apie lietuvius, 

. reikia tik įsivaizduoti kokį įspū
dį padarytų pasaulio inteligenti
jai paskelbimas tokių originalių 
ištraukų su vertimais. Ir tam te
reikia tik mūsų propagandos 
specialistų bendradarbiavimo ir 
pastangų suderinimo. Atgimu
siai LŽS tai bene -bus vienas iš 
pagrindinių pirmųjų tikslų.

• Delano Roosevelt, užmezgęs 
santykius su TSRS, berods, Fin- 
kelšteinui - Litvinovui pareiškė: 
“Let’s see how it all works out”. 
Po 21 metų rezultatai išryškėjo 
visu baisumu. Bolševikijos 35 
metai ir Lietuvoje buvo atžymė
ti visa pompa — minios mūsų 
brolių ir seserų buvo varomi per 
tuščias aikštes, kad matytų kaip 
džiaugiasi Stalino, Malenkovo 
klika ir kaip nykstka lietuvišku
mas gimtojoje žemėje. O jei jie 
vakare klausėsi “Amerikos Bal
so” ar Maskvos jiems, turbūt, 
dar labiau širdį suspaudė, kai iš
girdo JAV sveikinimą Sovietų 
Sąjungai jubiliejaus proga. Ar 
jie neužsuko ar nesudaužė radi
jo? “AB” turėjo jiems kažką 
ekstra. Rusijos reikalų ekspertas, 
išvytas iš Maskvos už plepumą, 
Kennan, neturėdamas ką veikti 
Europoje, specialiai “AB” parašė 
atskirtimą sovietų propagandai, 
niėkinančiai Amerikos karius 
pasaulyje. Bet argi nors vienas 
doras lietuvis tikk“Tiesos” kiek
vieną dieną skleidžiamais melais 
apie Amerikos kariuomenę? Ar 
tai nebuvo tik laiko sugaišimas, 
Pabaltijui pritaikant Rusijos 
eksperto išmintį? Ar nebūtų ge
rai, kad “AB” vadovaują eksper
tai, rengdami programą, daugiau 
pasiremtų lietuvių informacijos

“liberation” šūkis Wall Streete 
buvo priimtas už gryną pinigą.

1 Kitaip tariant, jie mano, jog nau
joji vyriausybė nesiduos sovietų 
mulkinama. Wall Streeto statis
tikai jau 1946-8 m. buvo apskai
čiavę, kad pasaulis kitam karui 
bus “ready” tarp 1952-1954 m. 
Ar jie atspėjo?

• Ikio šūkis buvo “It is time 
for change”. Mes esame įsitikinę' 
šio šūkio būtinumu lietuviškoje 
plotmėje. Pats laikas, Amerikai 
pradedant, reformuoti savo “Bal
są” ir ’’Laisvosios Europos” in
stitucijas, sutvarkyti pakrikusią 
lietuvių informaciją ir propagan
dą. “Elta”, LAIC, Pasiuntinybių 
biuleteniai, PLGrupės Informa
cijos įstaiga privalo būti suko- 
ordihuoti ar visiškai perrefor
muoti. Yra tam darbui tinkamų 
puikių žmonių, būtų ir pinigų, 
buvo ir gražių intencijų, bet 
kažkieno apsileidimas ar visiš
kas reikalo nėšuvokimas ken
čiančios tautos SOS šauksmą nu
slopino. Tik atsitiktinai, kam 
nors padedant, kam nors pa
spaudžiant pasirodo biuleteniai, 
siunčiami memorandumai, kaip 
nors atsakoma į klausimus, pa
siteiravimus. Argi niekas nejau
čia reikalo net dabar — šeštais 
kvailiaūsios partinės nesantai
kos metais — priversti “bosus” 
sutvėrkyti taip gyvybinį lietu
vių informacijos ir propagandos 
reikalą? Ar bosai jau tiek su
smuko, kad eiliniai korespon
dentai turi šį reikalą jiems pri- 
mirtti?

Mūsų informacijos reikalas 
pasirūpinti, kad dabartiniai svar
biausi lietuvių ginklai — morali
nės vertybės — būtų»surinkti, 
nublizginti ir paskleisti visame 
pasaulyje. Tai mūsų tautos hu
manizmas, gelbėjęs nuo bado sa
vo didžiausius priešus rusų en
kavedistus ir nacius. Naciai atsi
gauna Vokietijoje, bet vokiečių 
spaudoje nesiliauna Lietuvos 
garbinimas. Ir jūs nerasite kito 
tokio atvejo pokarinėje istorijo-

Didelei sukakčiai paminėti
BENDRAJAM LIETUVIŠKAJAM SĄJŪDŽIUI KAN ADOJE 12 METŲ

Iš KATALIKŲ PASAULIO

(Pabaiga)
Senosios “NL” bendradarbiai
Senosios, rotatoriumi spaus

dintosios, “Nepriklausomos Lie
tuvos” bendradarbių kadras gali 
būti suskirstytas į du laikotar
pius — į torontiškį ir montreališ- 
kį, o šis pastarasis dar galėtų bū
ti suskirstytas į atskirų redak
torių perijodus. Jame aiškiai iš
siskiria M. Aukštaitės ir kitų re
daktorių laikotarpiai.

Pirmajame — torontiškiame 
laikotarpy matome išspausdintų 
gana daug nepasirašytų straips
nių arba KLT vardu. Atseit, tai 
darbas tų pačių asmenų, kurie 
sudarė redakciją ir KLTarybą. 
Nr. 1 užtinkame tik šiuos var
dus arba sjapyvardes: fndrelie- 
nė, Aukštaitė, Salomėja (t.y. p. 
Jokubynienė), J. Jokubynas, 
Trimito Aidas, Kartusis pipiras 
(jų iššifruoti nepasisekė) ir 
Frenzelis, pateikęs kronikos.

Toliau, sekančiuose NN, be 
kaikurių tų pačių dar pasirodo 
Bružikaitė Loreta su poezija, J.
N. (t.y. Novogrodskis), Kali
nauskienė, F.H.R. (Hozas?), V- 
vas, A-tas, O. V-nė (t.y. Vizba
rienė), Kanados Povilas (Liau- 
kevičius?), S-la, dr. P. Šacikaus- 
kas, V., Galva Bastučio, K.K., 
Laima, A.F.

Šitam laikotarpy principiniais 
klausimais rašo ir tarptaiitinės 
politikos komentarus paduoda 
daugiausia J. Jokubynas, kuris 
laikytinas svarbiausia šio laiko
tarpio žurnalistine “NL” pajėga. 
Jis pasirašo kartais pavarde; 
kartais J.J. Greta jo statytines 
dvi moterys davusios tikrai įsi
dėmėtinų žurnalistinių perliukų 
aktualiais to meto lietuviams 
klausimais, tai montrealietė p.
O. Vizbarienė, pasirašinėjusi 
daugiausia O. V-nė, ir p. Joku
bynienė, pasirašinėjusi Salomė
ja. Randame taip pat porą įsidė
mėtinų straipsnių J. Novogrods- 
kio, dažniausia pasirašytų J. N., 
bet daugiau teoretinio pobūdžio. 
O. Indreiienės rašyta, berods, 
vos į du Nr., 1 ir 4 — pirmą kar
tą apie Vasario 16, antrą kartą— 
raginant rašyti. O. Kalinauskie
nės rašyta, berods, vieną kartą 
— šiek tiek įspūdžių iš savo aki-1 
mis matyto Lietuvos pavergimo 
1940 m. Kitur randame atpasa
kotą jos viešą pranešimą apie 
tai?

ekspertų nuomone, negu Rusi
jos? Kiti panašūs Rusijos eks
pertai amerikiečiai jau treti me
tai dirbasi su pačiais rusais Eu
ropoje ir čia. Jie formuoja Miun
chene “Antibolševikinės kovos 
koordinacinį centrą”. Ir vėl jie 
šaukia balsingai, kad pasisekė. 
Taip jie reklamuojasi kas pus
metis, bet rezultatai beveik tie 
patys; tik šiuo kartu gal vis pa
lankesni mažesnėms tautoms ir 
laisvajam pasauliui. Jau 9 orga
nizacijos cenrui priklauso, o 12 
padavusios prašymus. Kas gi ne
norėtų turėti geras algas? Iš tų 
9, keturios yra pačių rusų, o ki
tos penkios tai — gruzinai, azar- 
beidžaniečiai, kaukaziečiai, turk
mėnai ir armėnai. Jom, kaip kad 
mūsų “panelėms” buvo, pasaky
ta pasiruošti varyti akciją prieš 
Staliną per “išlaisvinimo” radi
ją, kurį išlaiko admirolo Leslie 
Stevens “Amerikiečių Komite
tas Rusijos tautoms Išlaisvinti”.

• Katyno bylos, kurią toliau 
tęsia speciali JAV Kongreso ko
misija, pirmoji dalis pasibaigė 
kaltinimu sovietams. Šią savaitę 
komisija tyrinėja, kas nuslėpė 
Katyno bylą nuo amerikiečių 
viešosios opinijos. Liudininkais 
yra iškviesti visi buvę JAV am
basadoriai Maskvoje, įskaitant 
Harrimaną ir Bliss Lane, amba
sadorius Varšuvoje, Ike patarė
jas šiuo metu tautinių mažumų 
klausimais, kuris yra vienas iš 
aršiausių demokratinės adminis
tracijos tuo reikalu kaltintojų. 
Kongreso atst. Machrowitz, pa
vaduojąs komisijos pirmininką, 
pareiškė būtinai išaiškinsiąs, kas 
nuslėpė oficialų kariuomenės ra-, 
portą šiuo reikalu.

Iš poezijos bei dailiosios lite
ratūros šitame pirmajame laiko
tarpy terandame A Aukštaitę 
(nuo pat Nr. 1) ir Bružikaitę Lo
retą, rašiusią politinių aktualijų 
temomis liaudies stiliumi. Pana
šios nuotaikos yra H.FR. (Ho- 
zo?) eilėraštis “Pavasaris buvo” 
— Nr. 3.

NN 1-3 yra kažkieno pieštų 
neblogų Stalino karikatūrų seri
ja su atitinkamais paaiškinan
čiais tekstais.

Montreališkio laikotarpio “N. 
L.” nuo torontiškės labai skiria
si ir savo pobūdžiu ir bendradar
biais. Naujoji redaktorė turi 
daugiau palinkimo į kultūrinius 
bei visuomeninio auklėjimo 
klausimus, tad ir “NL” įgauna 
šiek tiek lyg ir kultūrinio žur
naliuko formų. Politinės bei vi
suomeninės aktualijos jau nebe- 
stelbia visko, kaip tai buvo to
rontiškiame laikotarpy., Be toj į 
bendradarbiui tarpą įtraukiama 
daug amerikiečių inteligentų —- 
V. Sirvydas, P. Labanauskas, 
kun. Prunskis, Vine. Budrikas ir 
kt. Iš savųjų tebėra abu Jokuby- 
nai, O. Vizbarienė, S. Pundziu- 
vienė (tada montrealietė, dabar 
torontietė), prisideda torontietis 
Hozas, Eligijus Uosis (Narušis?. 
Tada torontietis), J. Urbonas, A. 
Navickas, F. Dubauskas, P. Liau- 
kevičiuš^ L. Pocius, P. Baltakytė 
ir visa eilė pasirašinėjančių sla- 
pyvardėmis bei inicialais. Bend
rai, atrodo, pradeda vyrauti 
montrealiečiai, kurių tarpe pra
sikiša neabejotinai stambiausias 
“NL” publicistas J. Yla, iš pra
džių redaktorės pavaduotojas, 
paskum per tris metus redakto
rius, labai pastabus gyvenimo 
stebėtojas ir taiklus sprendėjas 
(beje, tai prof. kun. St. Ylos bro
lis, dabar Čikagoje).

Iš dailiosios literatūros randa
me visą eilę persispausdinimų, 
daugiausia iš poezijos. Bet čia 
pasireiškia ir savų jėgų. Savo 
poezijos “NL” spausdino daug 
kas, dažnai silpnos, bet vis ge
rų norų. Štai randame eilėraščių 
Leono Gudo, M. Ivaškevičienės, 
O. Vizbarienė^. E. Bujokaitės, K. 
žižiūno, G. Viršelytės, P. Balta- 
kytės, Bandžiūtės (pasirašo He
lena), Garunkštytės ir daugelio 
kitų, pasirašiusių slapyvardėmis 
ar inicialais. Vyrauja, žinoma, 
pati redaktorė Marija Aukštaitė. 
Įsidėmėtini eilėraščiai taip pat 
Jūrų Sirenos ir Rytmetytės, ku
ri spausdino ir beletristikos. 
(Tuometinės redaktorės p. M. 
Aukštaitės teigimu, Rytmetytė 
esanti ta pati p. O. Vizbarienė. 
Tačiau O. V-nė pasirašyti jos ei
lėraščiai atrodo žymiai sipnes- 
ni). Ar tik ne jų kuri bus ir A. 
Aukštuolytė, pasirodžiusi 11 nu
mery?

Iš beletristikos, greta Aukštai
tės, randame Salomėją (t.y. Jo- 
kubynienę), Liaukevičienę, 
Paukštytę, Genovaitę (Jokuby- 
naitę), Elegijų Uosį (Narušį), 
Omnia Vincit Amor ir kt.

Korespondentų visų suskai
čiuoti neįmanoma. Dažniausia 
tai tie patys, mūsų jau minėti 
kitomis progomis lietuviai, gy
veną išsiblaškę po plačiąją Ka
nadą ir pirmieji atsiliepę į KLT 
šauksmą. Bet yra ir visa eilė 
naujų vardų.

Atskirai paminėtinos kores
pondencijos iš Toronto.'

Iš pradžių “NL” koresponden
cijų skyriaus kaip ir nėra, išsky
rus specialų skyrių “Montrealio 
krislai”, kurį vedė Petrufė (be-

rods, pati Aukštaitė). Šiaip vęr- 
čiamasi laiškų spausdinimu. Tik 
nuo Nr. 5 atsiranda skyrius “To
ronto Dienos”, kurį veda Genys 
(Kas jis buvo, staiga paklausta 
ir buv. redaktorė Aukštaitė ne
beprisiminė). Vėliau pasirodo 
kiti korespondentai, jų tarpe 
vienu metu labai ryškus Hozas, 
o paskum visus nustelbia M. F. 
Jokubynienė, kuri beveik viena 
lieka su Toronto žinių našta. Iš 
viso tenka pastebėti, kad iš to- 
rontiečių “NL” bene daugiausia 
raštų davė Jokubynų šeima — 
net trys jos nariai: abu tėvai ir 
dukrelė Genovaitė. Redakcija 
yra išspausdinusi jos laišką, ra
šytą siunčiant pirmą savo vaiz
delį “Mama”: “Iš stambių šakų 
jau esat gavę raštų, mėgina ir la
pelis pašiugždėt...” Gaila,- kad 
jis vėliau\dar tik vieną kartą 
“sužiugždėjo” ir vėl nutilo...
, “NL” viskuo, domėtasi ir viso- 
Įciaiš klausimais t rąsyta. Turėta 
ir moterų skyrius, kurį iš pra
džių vedė O. Vizbarįenė, pas
kum H. Bandžiūtė (dabar p. Ja- 
sutienė, mokytoja). Buvo pasi
rodęs ir atsakymų skyrius. Žo
džiu norėta eiti su gyvenimu ir 
reikalais bei interesais.

Tikrai įdomu šiandien pavar
tyti tuos senosios “Nepriklauso
mos Lietuvos” lapus. Pamatai, 
kiek daug būta patriotinio en
tuziazmo, kaip su dideliu užsi
mojimu dirbta, o Įvairių gyveni
miškų faktų užregistravimai ko
respondencijose rodo, kad ne
mažai ir pasiekta. Šitokio entu
ziazmo šiandien tikrai pasigen
dame.

Minėdami-12 metų nuo to dar
bo pradžios, prisimename tai su 
didele pagarba ir pasigėrė] imu. 
Tam gražiam perijodui tebus 
nors šis kuklus apžvalgos žodžių 
vainikas padėtas. A. Mikulėnas.

• Korėjoje, Šv. Kolombo mi- 
sijonieriai pasiryžo statyti ka
tedrą ant 38-tos paralelės. Vieta 
parinkta Apaštališkosios Chun- 
chong prefektūros ribose.

• Brazilijos valdžia 184 bal
sais prieši 445 atmetė divorsą.

• Kinietis kunigas J. Kuo 
konsekruotas vyskupu ir paskir
tas Formozos arkivyskupu. Šv. 
Sostas numato ten įsteigti tris 
vyskupijas.

• Čekoslovakijoj deportuoti į 
Rusiją jėzuitų provincijolas T. 
Dilhan, pranciškonų ex-provin- 
cijolas ir Pragos Studium Ca- 
tholicum direktorius. Kiti kuni
gai, neprisidedą prie tautinės 
bažnyčios, uždaromi koncentra
cijos stovyklose.

• Prancūzijoje su dideliu pa
sisekimu pradėta religinės prog
ramos per televiziją.

• Vokietijoje komunistai iš
trėmė Fuldos vyskupą A. Bolte

• Prasidėjusi Altenberge, Va
karų Vokietijoje, š.m. gegužės 1 
d. Švč. Marijos garbei procesija, 
dar tebevyksta, baigiant lankyti 
visas parapijas.

• J. Howeard Griffin, 32 metų 
neregys konvertitas į kataliky
bę, parašė psichologinį romaną 
The Devil Rides Outside.

• Niujorke vysk. J. H. Grif
fiths, JAV kariuomenės vyriau
sias kapelionas, įteikė kryžių Šv. 
Karolio misijonieriams, išvyks
tantiems į Australiją įsteigti 
naujos misijos.

• Prancūzijoj, Aix-en-Proven
ce, įsisteigė moderniška seserų 
kongregacija, kurios tikslas: 
slaptai apaštalauti valdiškose įs
taigose. Jos dėvi pasaulietiškai, 
melsvos spalvos rūbais, nešioda- 
mos mažytį raudoną kryželį ant 
krūtinės. Taip apsirengusių nie
kas neįtaria, kad jos būtų vie
nuolės. Jos savo vidiniu vienuo
liško gyvenimo pavyzdžiu ir žo
džiu nustebina visus, užsipelny-

damos pagarbą ir dėmesį, kas 
priverčia kiekvieną susimąstyti 
Taigi, pastato konkrečiai faktą: 
skaidraus gyvenimo galimybė 
darbo pasaulyje.

T. B. Mikalauskas, OFM.

Europos katalikų intelektualų 
bendradarbiavimas

Spalio pradžioje Wuerzburge 
įvyko vokiečių katalikų moksli
ninkų ir tyrinėtojų Goerres 
dr-jos visuotinis suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo daug katali
kų mokslininkų iš Ispanijos, 
Šveicarijos, Olandijos, Austrijos, 
Italijos.

Paskaitose ir referatuose buvo 
padaryta vėliausiųjų tyrinėjimų 
apžvalga ir konstatuota mokslo 
išvadų atitikimas krikščionybės 
mokslui. Taip pat buvo aptarta 
katalikų intelektualų pagrindi
niai ateities uždaviniai ir ypač 
pabrėžtas tarptautinis bendra
darbiavimas. Vienos universite
to rektorius prof. dr. A. Vedross 
iškėlė katalikų veiklos suderini
mą su Apaštališkuoju Sostu ir 
šioj o reikšmę tarptautinei ben
druomenei, nurodant, kad popie
žiai per ištisus šimtmečius sau
gojo ir gynė tautų teises ir turė
jo didelės įtakos jų moralei ir 
geram tautų sugyvenimui.

Suvažiavime buvo ryškiai pa
brėžta katalikų universitetų ir 
mokyklų reikšmė ir uždaviniai 
Konstatuota, kad jaunų moksli
ninkų paruošimas, mokslus ei
nančiai jaunuomenei stipendijų 
suorganizavimas ir mokslininkų 
bei studentų pasikeitimas, tarp 
universitetų ir kraštų, turi la
bai didelės reikšmės ir tolydžio 
turi būti plečiamas.

Suvažiavimui didelio pritari
mo parodė dabartinė Vokietijos 
vyriausybė, Bažnytinė hierar
chija ir įvairios katalikų mokslo 
ir kultūros draugijos. Kitas su
važiavimas bus organizuojamas 
Muenstery. V.

FELDMARŠALO RUNDSTEDTO ATSIMINIMAI
Didž.. Britanijos spaudos lei

dykla “Odhama Press Ltd.” dar 
šį mėnesį .žada išleisti- gana. in
tymią knygą — buv. garsaus Vo
kietijos feldmaršalo Gerd von 
Rundstedt biografiją. Jos auto
riumi yra buvęs Rundstedto šta
bo viršininkas Guenther Blu- 
mentritt, pasibaigus II Pasauli
niam karui, kartu su savo šefu 
Rundstedtu trejis metus iška
lėjęs Britų kalėjime.

Knygoje esama daug įdomių 
atsiminimų, kurie remiasi feld
maršalo pasakojimu ir knygos 
autoriaus patirįimi. • <

Čia norisi pateikti keletą kny
gos detalių, kurios mūsų skaitan
čiąja! visuomenei ligi šiol nebu
vo žinomos.

Lenkija buvusi užpulta 
du kartu

Pasirodo, Hitlerio agresingoji 
karo mašina ne iš karto buvo rei
kiamai užsukta ir ne iš karto 
pradėjo triuškinančius karinius 
veiksmus prieš savo kaimynę 
Lenkiją. Pirmasis įsakymas pul
ti Lenkiją Hitlerio buvęs duotas 
1939 m. rugpiūčio naktį iš 25 į 
26 d. Tą naktį patruliuojantieji 
daliniai ir kaikurios armijos da
lys jau buvo peržengusios Len
kijos sieną, tačiau, Hitleriui ap
sigalvojus, buvęs duotas žaibinis 
įsakymas pasitraukti atgal.

Dabar, žinoma, kils klausimas: 
kodėl taip buvo padaryta? Rund
stedto teigimu, Hitleris apsigal-

DĖL URUGVAJAUS LB

— Niujorkas. — JT generali
nis sekretorius Trygve Lie, ku
ris buvo iki šiol nepripažįstamas 
Sovietų, o pastaruoju metu pul
tas ir JAV senato, šį pirmadienį 
atsistatydino. Jis dar nenorėjo 
sutikti su JT biudžeto susiauri
nimu, su sumažinimu išlaidų 
aparatui

Kaikūrioje spaudoje skleidžia
ma netikrų žinių apie Urugva
jaus LB organizavimąsi ir taria
mus srovinius nesusipratimus.

Mes, šioje kolonijoje seni tau
tininkų srovės veikėjai ir šios 
srovės atstovai Bendruomenės 
organuose, matome reikalinga 
pareikšti, kad ULB Taryba, Val
dyba ir Garbės Teismas išrinkti 
teisėtai ir demokratiškai -‘■^'pa
gal ULOK nuostatus ir pagal 
pilnateisių narių balsuotojų dau
gumos yalią. Šiuose organuose 
vieningai su mumis bendradar
biauja katalikų ir nesrovinią at
stovai.

Triukšmą keliantieji vadinami 
kairieji gerai žino, kad nariais 
nepriimti pora kandidatų buvo 
sąlyguojami ne kaipo tų ar kitų 
srovinių laikraščių koresponden
tai, bet kaip korespondentai 
šmeižikai, kenktą geram lietu
vių vardui Urugvajuje ir nieki
ną padorius Bendruomenės na-

rius. Dėl tų pačių priežasčių ir 
dėl kenkimo bendram darbui 
Bendruomenėje trumpam laikui 
buvo suspenduoti ir p. Gumba- 
ragis su p. Vikoniu. Šie pasta
rieji nebuvo iš Bendruomenės 
pašalinti, bet nario mokesčio ne
užsimokėjo ir Bendruomenės or
ganų rinkimuose nedalyvavo. 
Mūsų įsitikinimu, nors socialis
tai su socialdemokratais Uru
gvajaus lietuvių kolonijoje ga
lėtų būti tik vienos rankos pirš
tais skaitomi (kaikada čia tokiais 
pagal reikalą pasivadina betku- 
ris anarchistas), bet jų prisidė
jimas prie Bendruomenės būtų 
sveikintinas, jei tik turėtų ben
dram darbui tinkamų atstovų.

Antanas Brazys
ULB Tarybos Pirmininkas.

Mykolas SveČiulis
ULB Valdybos Sekretorius. "

Adolfas Kaušinis
ULB Revizijos Komisijos Pirm.

vojęs, kad Lenkiją būsią galima 
nugalėti be karo — diplomatiniu 
keliu, taip, kaip jam pavyko 1938 
m. susidoroti su Čekoslovakija 
dėl Sudetų krašto. Deja, neilgai 
teko laukti ir Hitleris grįžo prie 
savo pirmojo nusistatymo. Po 
savaitės, t.y. 1939 m. rugsėjo 1 
d. galutinai paleido į darbą savo 
galingąją “blitzkrieg” mašiną ir 
ėmė triuškinti Lenkiją iš pagrin
dų. Feldmaršalas von Rundstedt 
tuomet buvęs paskirtas koman
duoti Pietų Armijos grupėms ir 
su savo štabu laikinai - rezidavęs 
vienuolyno > patalpose, netoli 
Neisse upės. Jo armijos smaiga
liai dūrė Lvivo kryptimi ir labai 
greitai jį pasiekė.

Buvę susidurta ir su rusais
Kaip žinome, du “broliukai”— 

Hitleris ir ^Stalinas jau iš anksto 
buvo susitarę pasidalinti “geruo
ju” kaikurias Lenkijos sritis. De
ja, kaip matosi iš Rundstedto at
siminimų, ne taip taikingai vyko 
tas pasidalinimas, kaip buvo su
sitarta. Ruskeliai, pasitikėdami 
nacių “draugiškumu”, žygiavę į 
vakarus labai taikingoj nuotai
koj, tarytum į kokį paradą. Na
cių kariai juos pasitikę labai 
stipria ugnimi ir tekę pradėti 
kovos veiksmus. Vokiškoji kalnų 
divizija tuojau sunaikino kelis 
bolševikų tankus. Iš abiejų pusių 
buvę žuvusių kaip karių, taip ka
rininkų. Tarp dviejų “broliškų” 
kariuomenių konfliktas buvęs 
likviduotas tik tuomet, kai įsi
kišo pačios “viršūnės”. Iš Hitle
rio vyr. būstinės buvęs gautas 
parėdymas rusų kariniams dali
niams leisti užimti numatytas 
sritis.

Kaip buvo su vakarų frontu
Rytuose naciams ilgą laiką se

kėsi labai gerai, bet vakaruose— 
buvo daug abejojimų jų planuo
se. Pav., nors 1940 m. pats Hitle
ris ir jo artimieji buvę labai nu
stebinti armijos pasisekimu va
karų fronte, tačiau turėta dar ir 
abejonių. Kai per 14 dienų vo
kiečių šarvuočiai pasiekė Doyer^ 
Strait, vokiečiai iš proto kraustė
si dėl laimėjimo, tačiau tuo me
tu pulti Duenkircheną Hitlerio 
buvę greižtai uždrausta. Gi dėl 
invazijos į Angliją Hitlerio nė 
galvoti apie tai nebuvo leista. 
Nors gąsdinimo tikslais tokios 
paskalos nuolat buvo sklei
džiamos;

Dėl invazijos į Angliją Hitle
ris Rundstedtui, esą, asmeniškai 
pasakęs: “Juk tenai nėra tilto 
per jūrą. O aš, nors sausumoj

esu didvyris, bet jūroje — bai
lys”...
Truputis apie patį Rundstedtą
Senokas amžiumi, einąs 76 me

tus, feldmaršalas Gerd von Rund 
tedt, šiuo metu atrodąs ypatingai 
sumurkdytas amžiaus, o ypač 
įvairiausių praeities klapatų ir 
nepasisekimų. Jis, pokariniu me
tu išlaikytas trej is metus Britų 
kalėjime, šiuo metu yra paleistas 
į laisvę ir gyvena Hannoveryje, 
nepuošniame vieno apartamento 
trečiam augšte esančiam bute. 
Jo pragyvenimo šaltinis — ne
didelė Vak. Vokietijos vyriausy
bės mokama pensija. Su juo kar
tu, gyvena ir jo paliegusi — pa- 
raližuota žmona.

Pasenęs ir palūžęs Vokietijos 
garsus karys, visdėlto tebejaučia 
didelę savigarbą. Hollywood fil
mų bendrovė jam buvo pasiū
liusi didelį honorarą, kad leistų 
naudoti filmose savo vardą ir as
menį, tačiau jis su tuo nesutiko 
ir pinigų atsisakė. Taipogi jis 
esąs griežtai nusistatęs niekad 
nesusitikti su spaudos reporte
riais ir nesutinka duoti inter
view jokiam laikraštininkui.

Pr. Alšėnas.

Tikri ir netikri vokiečiai
Vokiečių emigrantų laikrašty 

“Der Weg ins Ausland” liepos 
mėn. laidoje buvo išspausdintas 
straipsnis, kad vokiečių imigran- • 
tų vardui labai kenkiąs kaikurių 
jų noras įsiveržti į darbus, ku
riems esą nepajėgūs. O dar blo
giau esą, kad dažniausiai tai esą 
net ne tikri vokiečiai, bet ateiviai 
iš rytų, kuriuos neteisingai vadi
ną “Baltendeutsche” ir pan. “Der 
Courier” primena tai piktinda
masis ir pabrėždamas, kad Kana
dos vokiečių dauguma esą kaip 
tik iš Europos Rytų atvykę.

— Londonas. — Britų Kenya 
kolonijoje Afrikoje pasireiškė 
griežta teroristinė Mau Mau or
ganizacija, užsimojusi išvyti bal
tuosius iš krašto. Valdžia pasi
šaukė kariuomenės. Padaryta 
daug suėmimų. Suimtas ir krašto 
prezidentas. Kenya turi apie 5 
mil. gyventojų, d baltųjų jų tar
pe vos 30.000, daugiausia turtin
gų plantatorių. Kenya yra ryti
nėje Afrikoje, tarp Etiopijos ir 
Tanganjikos, prieina prie Indijos 
vandenyno.

— Manila. — Filipinuos spalio 
23 d. praėjo baisus taifūnas, pa
daręs didelių nuostolių. Kelios 
dešimtys žmonių žuvo.

H.FR
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— Ryšium su Sniečkaus pa
reiškimu Maskvoj vykusio SSSR 
komunistų partijos kongreso 
metu, VLIKo vardu VLIKo pir
mininko pavaduotojas dr. P. 
Karvelis per Amerikos Balsą pa
reiškė, kad

1. 1940-tais metais Sovietams 
okupuojant Lietuvą, Sniečkus 
perėjo į okupantų tarnybą, iš
duodamas savąją tėvynę, labai 
aktyviai prisidėjo prie Lietuvos, 
kaip nepriklausomos valstybėj, 
naikinimo, talkininkaudamas 
okupantams Lietuvą įjungti į 
Sovietų Sąjungą.

2. Sniečkus buvo okupantų 
atsigabentas ir pastatytas pir
muoju Saugumo Departamento 
viršininku. Jis 1940 m. liepos 
mėnesį įvykdė rinktinių Lietu
vos vyrų areštus. Dėl to jis ir 
pramintas Lietuvos budeliu.

3. Jis yra tiesioginis kaltinin
kas masinių deportacijų, kurios 
vyko Lietuvoje, ypač 1941 m. 
birželio mėn. Jis yra aiškiai kal
tas visais genocido veiksmais ir 
turi būti atiduotas tarptautiniam 
teismui, kaip didžiausias nusi
kaltėlis žmoniškumui.

4. 1944 metais, antrą kartą 
Sovietams Lietuvą okupuojant, 
Sniečkus vadovavo ir tebevado
vauja lietuvių tautos naikini
mui, tęsdamas masinių ir indivi
dualių deportacijų sistemą, 
griaudamas Lietuvos socialinę ir 
ūkinę santvarką, ypač naikinda
mas Lietuvos ūkininkus. Jis yra 
atsakingas, kad kolchozų pavi
dalu Lietuvoje vėl įvedama dar 
sunkesnė baudžiava, negu rusai 
ją buvo atnešę, okupuodami Lie
tuvą 1795 metais.

5. Sniečkus yra Lietuvai ir lie
tuvių tautai visai svetimas, savo 
tėvynėje mažai gyvenęs, Krem
liaus specialiai išauklėtas ir pa
rengtas Sovietų imperialisti
niams tikslams vykdyti.

Jo išsižadėjo net sava motina 
ir savi broliai ir seserys, atsisa
kydami pasilikti Lietuvoje ant
rajai Sovietų okupacijai 1944 m. 
artėjant ir pasirinkdami sunkią 
tremtinio dalį.

Turint tai visa galvoje, Snieč
kus neturi nė mažiausios teisės 
kalbėti Lietuvos ar lietuvių tau
tos -vardu. Ypač neturi teisės 
mesti šešėlį ir bandyti ardyti 
mūsų santykius su tomis valsty
bėmis ir tautomis, kurios iš šir
dies nori Lietuvai laisvės ir ne
priklausomybės.

— Neseniai Vak. Berlyne bu
vo sušaukta CDU, dabartinės 
vokiečių vyriausybės svarbiau
sios koalicinės partijos, metinė 
konferencija, priėmusi visą eilę

svarbių vokiečių gyvenimui 
tvarkyti nutarimų. Į konferenci
ją kancleris Adenaueris, kuris 
drauge yra ir CDU centro komi
teto pirmininkas, pakvietė taip 
pat prof. M. Krupavičių, Vokie
tijoje atstovaujantį Rytų ir Vi
durio Krikščionių Demokratų 
Partijų . Federacijai. Negalėda
mas pats į konferenciją nuvyk
ti, prof. M. Krupavičius per 
kanclerį Adenauerį pasiuntė 
konferencijai sveikinimą tele
grama, kuria Lietuvių Krikščio
nių Demokratų Partijos vardu 
perdavė šiltų sveikinimų, drau
ge išreikšdamas gilų tikėjimą, 
kad Vokiečių Krikščionių Demo
kratų Unija artimai bendradar
biaus su Lietuvių Krikščionių 
Demokratų Partija ir ryžtingai 
kovos už Lietuvos ir Vokietijos 
pamintų teisių atgavimą.

— Vykdomosios Tarybos In
formacijos Tarnyba įsigijo tiek 
plokštelėmis, tiek magnetofono 
juosta lietuviškų melodijų var
pų muziką (“Marija, Marija”, 
Biržų Radvilų choralą, ’‘Lietu
va brangi”, Vilniaus Aušros V. 
giesmę “Skaisčiausioji, gražiau
sioji”, Mažosfos Lietuvos gies
mę “Pranašai Didis” ir pertrau
kos signalus “Lietuva brangi” ir 
“Lietuviais esame mes gimę”). 
Varpų muzika yra originalinė 
Karo Muziejaus Kaune.

— Užsienių Reikalų Tarnybos 
valdytojas dr. P. Karvelis š.m. 
spalio mėn. vidury buvo nuvy
kęs į Paryžių išsiaiškinti laisvi
nimo talkos reikalą su Prancūzi
joje gyvenančia lietuvių visuo
mene. Ta proga mūsų veiklos 
galimumus plačiai aptarė su Lie
tuvos atstovu Paryžiuje dr. S. A. 
Bačkiu, numatančiu persikelti į 
Belgiją Lietuvos karo attache 
ats. pulk. J. Lanskoronskiu ir kt. 
Dr. P. .Karvelis buvo priimtas 
Prancūzų užsienio reikalų mi- 
nisterio Maurice Schumann ir 
politikos departamento direkto
riaus min. de la Tournelle, anks
čiau buvusio Prancūzijos pasiun
tinybės nariu Lietuvoje, taip pat 
Paryžiaus arkivyskupo Feltin. 
Užmegsti santykiai su parla
mento sluogsniais.

—■ Vykdomosios Tarybos pir
mininkui K/ Zaikauskui Lietu
vių Profesorių Draugija atsiun
tė- sveikinimą, linkėdama sėk
mės atsakingame Lietuvos lais
vinimo darbe.

— Š.m. spalio mėn. 18 d. V. 
Tarybos nariai K. Zaikauskas ir 
T. Šidiškis lankėsi lietuvių trem
tinių stovykloje Memmingene.

— Š.m. spalio mėn. 25 d. Ess-

KURJOZAI MŪSŲ AUSTRALIŠKAME GYVENIME
Spauda didelis visuomeninis 

ginklas. Jis kultūros laidas ir tau
tos sąmonės veidrodis. Visi mes 
šituos dalykus esame girdėję. Tai 
yra tiesa ir negalime prieš juos 
nieko pasakyti. Tačiau, kada ši
tie reikalai pradedami riesti ant 
Įvairių kurpalių — reikalai su
rimtėja.

Šitame kengūrų krašte ilgai 
buvo ramu. Mat, asimiliavomės. 
Tada, prisitaikę prie vietos są
lygų, prabilome. Veikia lietuviš
kos organizacijos, chorai, bažny
tiniai komitetai, tautinių šokių 
bei meno mėgėjų rateliai, kruta 
Australijos Lietuvių Bendruome
nė, o visus šituos visų nuveiktus 
darbūs aprašo lietuviškoji spau
da: Australijos Lietuvis ir Mūsų 
Pastogė. Daugiausia tenka jiems 
rašyti apie Krašto Valdybą, kuri 
tik leidžia, tik skelbia, tik ski
ria, tik įgalioja, tik paleidžia, tik 
atleidžia, tik prileidžia ir nedalei- 
džia ... Vadinasi veikia. Anks
čiau apie Krašto Valdybos nu
veiktus darbus Mūsų Pastogei 
rašyti buvo uždrausta. Juokinga, 
bet taip buvo. Net aplinkraščiai 
buvo išleisti ir spaudoje pagar
sinta, kad Krašto valdyba nieko 
bendra neturi su Mūsų Pastoge. 
Galiausiai buvo imtasi net draus
ti skaityti ir mokėti prenumera
tos mokestį. Viskas buvo daro
ma Krašto valdybos, kaip “vie
nintelio” autoriteto. A. Baužė ke
turis metus su visa šeima laik
raštį leido ir nieko neklausė. “Vi
suomenės vadai” kreipėsi net su 
daktariniais ir rašytojiškais ad
vokatais Australijos federalinės 
valdžios pagalbos, bet iš ten atė
jo — No Help. Susimetė gabalais 
vyrų šu senais titulais ir naujai
siais “prezidentų” ir “writer” bei 
“lawer” titulais prašyti valdžios 
leidimo tręčiam lietuvių laikraš
čiui Atėjo atsakymas — No. Ga
liausiai p. Baužės šeima subren
do. Jaunimas ėmė dairytis ne į

laikraštį, bet į “party“. Nutarė 
su visomis skolomis perduoti Lie
tuvių Katalikų Draugijai. Drau
gija derėjosi. Laikraštį perimti 
norėjo, bet senųjų leidėjo skolų
— ne. Taip dalykai tęsėsi kelis 
mėnesius. Pagaliau pasiūlė Kraš
to Valdybai. Tie be galo išsiilgę, 
“savo” laikraščio mielai sutiko 
ir perėmė su visais pasyvais ir 
aktyvais. Žinoma, apie aktyvus 
nekalbėsime. Ten tik pasyvai. 
Sugrįžo senasis “Mūsų Pastogės” 
“įkūrėjas” — redaktorius, kuris 
neseniai rąžėsi ir šaukė, kad nie
kada arčiau Pastogės nesiartins. 
Su džiaugsmu sugrįžo ir parašė 
atsišdbkimą, geliantį ne tik gal
vą, bet ir ... Krašto viršaitis su- 
sikvietė visą savo giminę ir pra
dėjo laikraštį leisti.

P. Baužė dabar sėdi dviejų 
augštų name ir laukia, kada jo 
“bendradarbis“ išmokės 4 metų 
Mūsų Pastogės pasyvą spaustu
vėms.

Teko griebtis jau kitokio me
todo. Reikia jau ne drausti, bet 
raginti, kad Mūsų Pastogė yra 
Australijos lietuvių švyturys ir 
šviesa. Be jos negali likti nei 
vienos šeimos, nei vieno lietu
vio. Vienu ir kitu atveju kalbama 
visų lietuvių vardu ir atrodo, 
kad Australijos liet, bendruome
nę sudaro tik pp. Baužės ir Vai
čaičio šeimos. Kaip toliau bus 
pamatysime. Bet dabar Pastogė 
neturi pinigų ir kiekviename nu
meryje graudena patrijotų šū
kiais.

Tačiau į šitas šeimos “nuosa
vybės” reformas šį kartą gyvai 
reagavo kitas privatus kromelis
— Adelaidės “Australijos Lietu
vis”, kurio redaktorius paskelbė, 
kad jis didina savo laikraštį ir 
jungia visus lietuvius bei lietu
vių grupes po savo sparnu. Mat, 
anksčiau jis buvo Krašto Valdy-

«
lingene įvyko Baltų Tarybos po
sėdis, kuriame iš lietuvių pusės 
dalyvavo VT nariai K. Žalkaus- 
kas, dr. P. Karvelis ir M. Bra- 
kas. Pasikeista informacijomis 
ir kaikuriais reikalais susitarta 
dėl bendros Baltijos Tarybos lai
kysenos ir dėl bendrų žygių.

— Būdamas Paryžiuje, BALF 
pirmininkas kartu su dr. S. Bač- 
kiu padarė vizitą JAV ambasa
doriui Paryžiuje p. Dunnui ir 
Prancūzijos Tremtinių Valdy
bos direktoriui ambasadoriui 
Lucuyer. Taip pat plačiai išsi
kalbėjo tremtinių reikalais ir jų 
emigracijos klausimais su JAV 
konsulu ^Paryžiuje ir Secours 
Catholique direktoriumi tėvu 
R. Braun, SJ.

Latviai, Švedijoje sudarę pa
našų sambūrį į mūsų VLIKą, sa
vo centrinę įstaigą steigia Niu
jorke. Ten steigia ir estai savo 
“Pasaulinį Estų Biurą”.

EUROPAI KARAS TUO TARPU DAR NEGRESIAS
Estų laisvės kovotojų Vokie

tijoj leidžiamas organas “Voelt- 
leja” rugsėjo mėn. Nr. 3 įsidėjo 
savo pirmininko ats. pulk. L. Ja- 
kobseno straipsnį, pavadintą 
“Ar galima tikėtis Europoje ka
ro?”. Straipsnyje įrodinėjama, 
kad Maskva, prisidengusi taikos 
skelbėjos kauke, stengiasi tarp 
milijonų žmonių sudaryti karo 
psichozę, kurią dar sustiprina 
laisvuosiuose kraštuose esančio
mis penktosiosmis kolonomis, 
numatytuose pasienio ruožuose 
kariuomenės dalinių koncentra
cija ir kt. -būdais. Garsiai skel
biama propaganda “už taiką”, 
įrodinėjimais, kad raud. armija 
ar Rusija esanti “nenugalima”, 
ir kt. panašiais mitais stengia
masi palaužti laisvojo pasaulio 
valią gintis. Tas jų sąmoningai 
sudaromas “sensacijas” kartais 
paremia ir panašios rūšies sen
sacijas besivaikanti Vakarų 
spauda. Pav. pasirodžius Sovie
tų sportininkams Helsinkyje, 
niekas nedrįso kelti klausimo, 
kad jų sportininkai nėra mėgė
jai, bet tikri profesionalai ir kaip 
tokie- olimpijadoje negalėtų da- j 

‘■lyvauti, bet tik reiškė džiaugs
mą, kad jie iš viso dalyvauja, da
rydami nieku nepagrįstų aliuzi
jų, kad tuo būdu, esą, Sovietai iš 
viso Vakarams būsią palankesni.

Tuo tarpu, kai Rytai eina ryž
tingai, drąsiais, net su teroru ir 
mobilizuodami laisvajam pasau
liui pulti visas turimas jėgas bei 
išteklius, Vakaruose matyti svy- 

Vietoj feljetono bos oficiozas (nesvarbu, kad 
rausvas). Sušuko, kad kiekvieno 
lietuvio pareiga skaityti Austra
lijos Lietuvį, o kad būtų dides
nis efektas, ėmė ir paskyrė vieną 
gardelį puslapyje ir Australijos 
liet, katalikams. Girdi, Jūs tenai 
rašykite, ką tiktai norite, tik 
skaitykite ir remkite mane. Da
bar visos organizacijos turi savo 
gardelius Australijos Lietuvyje 
išskyrus vieną — legaliausią Lie
tuvoje.

Tautiečiai šitose “reformose“ 
visai nesusigaudo ir, turbūt, nu
tarė nesukti galvos. Atbuko jų 
jausmai nuo visokių šūkių. Sek
madieniais pasitenkina nueiti į 
parapijos bažnytėlę, o jeigu gir
di, kad po pamaldų šaukiamas su
sirinkimas, tai geriau pasilieka 
namuose. Jeigu pasirodys susi
rinkime, tai dar gali ko gero iš
rinkti į valdybą arba iškolioti už 
“linijos” neišlaikymą. Paprastai 
į susirinkimus ateina tik tiek, 
kad užtektų valdybos ir revizi
jos sąstatui. Tačiau ir tai laimės 
dalykas. Adelaidėje neseniai ke
lias savaites ieškojo po visą mies
tą valdybos, kol surado penkiu
kę, kurią Mūsų Pastogė pavadi
no nepaprastų pajėgų valdyba. 
Melbourne valdybą teko sudary
ti moterims. Sydnejuje valdyba 
keičiasi dažniau, nei Prancūzijos 
valdžia. Kitose kolonijose pasi
tenkinama seniūnais, kurie ir at
lieka visas funkcijas drauge su 
viršaičiu.

Tiek iš Australijos “bėdų” šį 
kartą. Kai atsiras “naujų negir
dėtų” dalykų — vėl parašysiu. O 
jų atsiras. Būkite tikri. Mes Aus
tralijoje dirbame: “lasininkai”, 
“vlasininkai”, ’’krikdemai”, na, ir 
kas juos suminės. Dirbame visi, 
visi: nuo turtingo ligi baso... 
nuo šviesos lig ateities, tik neži
nome, kuris pirmas išsities. Atei
tis parodas. Apie tai parašysime 
vėliau. Jūsų Sydnejiškis.

Vilniaus universiteto studentai 
išginti į gatvę okupantams švenčiant pavergimo dešimtmetį 1950 
m. Prieky matyti kažkos politrukas.

ravimas, neryžtingumas, nesuge
bėjimas vieningai stoti į kovą su 
bendru priešu. Nesugebama 
įžvelgti viso pavojaus didumo. 
Jei So vėtai dabar dar nepradeda 
karo, tai tam yra visa eilė prie
žasčių: dar nėra kaip reikiant į 
jį pasiruošę, “nesuvirškinę” už
imtų kraštų, neturi pakankamai 
kvalifikuoto personalo, bijosi 
pakartoti Japonų klaidą, kad, 
perdaug aprėpę, neįstengs naujų 
kraštų susovietinti ir kt. Jei jau 
Talino 1944. 3. 9. puolimui rei
kėjo Sovietų aviacijai ruoštis 
net keturis mėnesius, tai ką ir 
bekalbėti apie naują karą, kai 
Vak. Europos užpuolimas auto
matiškai pradėtų karo veiksmus 
visur kitur? Todėl, autoriaus 
nuomone, užimta Vak. Europa 
faktiškai Sovietams sudarytų 
tik balastą.

Autorius daro išvadą, jog, su
sumavus visus duomenis, šiuo 
metu tiesioginė karo grėsmė V. 
Europai dar negresia, tačiau 
laisvasis pasaulis turi daryti vi
sa, jog’ tos grėsmės galėtų iš
vengti ateityje. Šiuo metu Sovie
tai stengiasi ./visais būdais stip
rinti savo pozicijas Artimuo
siuose ir Viduriniuose Rytuose, 
jų pačių neuralginius taškus su
daro pramonės centrai anapus 
Uralo, o karo atveju Sovietams 
skaudus smūgis iš užpakalio gali 
būti kirstas iš Korėjos ir Indo- 
kinijos, Formozos, Turkijos, Ira
no ir kt. Net ir geriausiai pasi
sekusi Sovietų pergalė Europos 
Vakaruose galų gale juos nuves
tų į visišką pralaimėjimą. Sovie
tai tai žino, todėl atsidėję ruo
šiasi ateičiai ir greitai karo ne
pradės, tenkindamiesi ikšioline 
taktika ir būdami tikri, kad pvz. 
dėl tokio Irano pasaulinis karas 
dar nekils, samprotauja laikraš
tis. . ■'
Kanados armija sunkiai auga
Metų pradžiojej Kanados sau

sumos armijoje buvo apie 47.000, 
o rugsėjo gale vos 47.638. Po ba
landžio mėn. rekrutavimo atžvil
giu geriausias buvo rugsėjis, per 
kurį suverbuota 711, kai atsargon 
-išėjo net 1.249, daugiausia Korė
jos karo veteranų. Netrukus dar 
1900 vedusių karių turės grįžti 
iš Europos.

Aviacijon rugsėjy priimta 
1.168. Tuo būdu dabar aviacijoje 
yra 36.761 karys. Į laivyną rug
sėjy priipita 539, o atleista vos 
167. Visose trijose ginklų rūšyse 
tuo būdu spalio pradžioje buvo 
98.961, t.y. maždaug 8.000 dau
giau negu metų pradžioje.

- - ^PuoterJAV
Genevoje JT ūkinėje komisi

joje Kanada, Danija, Olandija, 

Pažaislio vienuolyno bažnyčia

Australija ir Naujoji Zelandija 
užsipuolė JAV, kad jos sulau
žiusios iškilmingus prekybinius 
pasižadėjimus importo suvaržy
mais, dėl ko anos valstybės tu
rėjusios nuostolių. Kitos valsty
bės savo sprendimo dėl to dar 
nepaskelbė, bet Olandija jau pa
skelbė apribosianti miltų impor
tą iš JAV. Vietoj 75.000 tonų te- 
pirksianti 57.000 t. Australija ir 
N. Zelandija skundžiasi dėl svies
to importo suvaržymų. N. Zelan
dija dėl to turėjusi $12.000.000 
nuostolių. Olandija labiausiai 
skundžiasi dėl sūrio importo su
varžymų.

Nauji vaistai nuo džiovos
Kanados sveikatos ministerija 

paskelbė’spalio 10 d., kad jau ga
lima gauti pagal receptus du 
naujus vaistus nuo. džiovos — 
isoniazid ir iproniazid, kurie iki 
šiol buvo gaunami tik tyrimų 
reikalams sanatorijose, Igoninė- 
se bei kitose tyrimų įstaigose.

Sveikatos ministerija perspėja, 
kad tai nėra joks stebuklingas 
vaistas, bet vartojami greta ei
lės kitų vaistų. Jų veikimas dar 
nėra gerai išaiškintas----tebėra
stebimas.- •

Iš VISUR TRUMPAI
— Paryžius. — Spėjama, kad Į 

Prancūzijos komunistų vadas 
Thorez, kuris jau 2 metai gyve
na Maskvoje, negrįšiąs, kaip bu
vo skelbiama. Kai vyriausybė 
paprašė parlamento leisti suimti 
5 kom. parlamento atstovus, jų 
tarpe ir Thorez pavaduotoją 
Duclos, manoma, kad grįžęs ir 
jis būtų suimtas.

— Praha. — Prahos “Taikos 
Komitetas” į delegaciją, kuri at
stovaus Čekoslovakiją “Pasau
liniame Taikos Kongrese” Vie
noje, išrinko greitakojį Emil Za- 
topek, Helsinkio olimpiadoje lai
mėjusį 3 aukso medalius. Kon
gresas įvyks gruodžio mėnesį.

— Jeruzalė. — 12.000 imigran
tų Izraely apgyvendinti palapi
nėse, paskelbė streiką, reikalau
dami, kad būtų perkelti į pasto
vius namus, nes užeina žiema. 
Vyriausybė betgi jokių patalpų 
neturinti.

— Vašingtonas. — Pastarai
siais 7 metais JAV 0,1 savo pa
jamų yra paskolinusios ar atida
vusios kitų kraštų paramai — iš 
viso 35 bilijonus. Šiais metais nu
matyta kitų valstybių paramai 5 
bilijonai, tad bendroji suma pa
sieks 40 bil. D. Britanija yra ga
vusi $7.176.000.000, bet yra iš tos 
sumos grąžinusi $813.000.000.

— Maskva. — Kompozitorius 
Šostakovič, kuris sovietų auto
ritetų buvo apkaitintas neinąs su 
laiko dvasia, kalbėdamas per ra
diją pareiškė, kad jis iš 19-ojo 
partijos suvažiavimo gavęs įkvė
pimo ir parašysiąs kantatą, o be 
to, eile kūrinių norįs “išreikšti 
sovietų tautos dėkingumą parti
jai, jos vadui ir mokytojui, drau
gui Stalinui”. Atseit, “susiprato”.

— Vašingtonas. — Danbury, 
Conn., firma Continental Ine., 
pagamino lėktuvą, kuris nutūpęs 
gali suglausti sparnus ir žemėje 
važinėti kaip automobilius. Jis 
netrukus bus išbandytas.

— Varšuva. — Pagal 1950 m. 
gruodžio 3 d. gyventojų surašy
mo davinius, kurie dar ne visi 
paskelbti, Lenkijoje yra 24.576.- 
926 gyv. Po karo Lenkijai pri
jungtose vakarinėse srityse gy
vena apie 7.000.000 gyv.

Dabartinio JT plenumo pirmi
ninkas yra žilstantis, 55 metų 
amžiaus, bet dar jaunai atrodan
tis kanadietis, paprastai vadina
mas “Mike”. Oficialiai jis yra 
Hon. Lester Bowles Pearson, O. 
B.E., M.P., M.A., LL. D., Jos Di
denybės Canadian Privy Coun
cil narys ir Užsienių Reikalų Mi- 
nisteris. ,

Jis yra buvęs Šiaurės Atlanto 
Pakto Organizacijos Tarybos 
Pirmininkas ir yra daug prisidė
jęs prie tos organizacijos suda
rymo. *

Jis buvo pirmininkas JT Ko
miteto, kuris paruošė Palestinos 
padalinimo planą, vedantį į Izra
elio valstybės sukūrimą, buvo 
taip pat narys trijų vyrų “ugnies 
sustabdymo” komiteto, sudaryto 
Korėjos karui sustabdyti.

Lester Pearson yra gimęs To
ronte, metodistų kunigo sūnus, 
ir lankė mokyklas Peteborough, 
Hamiltone ir kituose Ontario 
miestuose. Metus studijavęs To
ronto universitete jis pirmojo 
Pasaulinio karo metu įsirašė į 
Universiteto Ligoninės dalinį, 
veikusį Salonikuose. Vėliau jis 
persikėlė į aviaciją, bet nematė 
karo veiksmų, nes jo lėktuvas 
dar prieš tai sudužo.

Sugrįžęs į Torontą tęsė studi
jas ir gavo istoriko diplomą. Jo 
dėdė buvo Čikagos mėsos paka
vimo biznyje ir padėjo jam su
rasti darbą galvijų prekyboje. 
Ten jis pasidarė dešrų skyriaus 
tarnautoju. Laimėjęs Massey 
Foundation stipendiją išvyko 
studijuoti į Oxfordą, kur įsigijo 
B.A laipsnį ir pasižymėjo “la
crosse” ir hockey žaidimuose.

Jis buvo įgudęs beisbolo žai-

SOVIETAI TVIRTINASI BALTIJOJE
Stockholme leidžiami anglų k, 

“Newsletter” Nr. 295/296, ap
žvelgę naująjį Sovietų penkme
čio planą ir 19-jį komunistų par
tijos kongresą Maskvoje, kaip ir 
prancūzų ”Le Monde”, pažymi, 
kad Sovietai į Baltijos valstybes 
yra šį kartą atkreipę ypatingą 
dėmesį. Minimajame plane tik 
viena Estija paminėta daugiau 
kaip 20 kartų. Tačiau “Newslet
ter” daro išvadą, kad Pabaltijo

— Londonas. — Buvęs karo 
ministeris E. Shinwell reikalau
ja, kad D. Britanijos karinės 
prievolės metas būtų tuojau su
mažintas 6 mėn., o sekančiais 
metais dar 6 mėn. Dabar D. Bri
tanijoj karinės tarnybos metas 
yra 2 metai.

— Londonas. — Anglų diplo
matas D. MacLean, kuris 1951 m. 
gegužės mėn. kartu su kitu diplo
matu paslaptingai dingo, nese
niai buvęs Varšuvoje. Ten jį ma
tęs vienas amerikietis diploma
tas, kuris jį gerai pažinęs dar iš 
Vašingtono laikų.

— Vašingtonas. — Du bu v. JA 
V-bių žvalgybos karininkai pa
reiškė, kad šiandien Korėjoje 
JAV kariai esą aprūpinti perse
nusiais ginklais, vartotais dar 
pirmojo pasaulinio karo metu. 
Karinė vadovybė dėl to atsakė, 
kad JAV kariai naudoją moder- 
niškesnius ginklus negu bet ku
rio krašto kariuomenė, o pačiais 
moderniaisiais apginkluoti nesi- 
ryžtama dėl to, kad jie dar esą defenzyvinio nei ofenzyvinio po- 
neišbandyti ir būtų rizikinga. būdžio.

Mirus BRONIUI VAIČIŪNUI,

jo žmonai Gražinai ir sūneliui Juozukui reiškiame gilią 
užuojautą

O. ir A. Jakimavičiai.

X , ■ •

Gilaus liūdesio valandoje
p. Gražinai Vaičiūnienei, sūneliui Juozukui ir Paulinai 
Vaičiūnaitei,‘jų brangiam vyrui, tėveliui ir broliui — 
Broniui Vaičiūnui mirus, reiškiame gilią užuojautą

O. J. K. ir B. Mikšiai.

Mielus
PETR? >r VLADĄ JANKAIČIUS,

jų mylimam pusbroliui Broniui mirus, giliai užjaučia ir 
kartu liūdi s

Aleksas ir Genė Kuzmarskiai.

dėjas ir vienu laiku jis žaidė net 
kaipo pusiau profesionalas. Bū
damas ministeriu Vašingtone, jis 
žaidė Kanadps rinktinėje, kuri 
nuolat nugalėdavo JAV Valst. 
Departamento komandą.

1923 metais Mr. Pearson pasį- 
darė istorijos lektorium Toron
to universitete, o vėliau profeso
riaus asistentu. Tada jis vedė 
vieną iš gabiausių ir gražiausių 
savo studenčių Marion Elspeth 
Moody iš Winnipego, dabartinę 
motiną savo dviejų vaikų — Ge
offrey ir Patricia. Šie abu jau 
vedę. O sūnus Geoffrey įstojo į 
Užsienių Reikalų Departamentą.

Profesoriaudamas Mr. Pearson 
1928 m. nuvyko į Otavą rinkti 
medžiagą knygai. Ten jis sutiko 
dabar jau mirusį dr. O. D. Skel
ton, kuris, dirbęs prie organiza
vimo Kanados atstovybių užjū
ryje, įkalbėjo jam pasidaryti di
plomatu.

Pearson 1935 m. buvo Kanados 
delegacijos nariu Tautų Sąjun
goje, Ženevoje, kai jos viršinin
kas, dr. W. A. Riddell, pasiūlė ži
balo sankcijas prieš Italiją dėl 
agresijos Etiopijoje. Kanados vy
riausybė nepatvirtino dr. Rid
dell ir jis buvo atšauktas. Jo vie
tą užėmė Pearson.

Pearson sekančius šešis metus 
praleido Londone, o sugrįžęs 
trumpam Otavon, buvo paskir
tas į Kanados atstovybę Vašing
tone. 1945 m. jis buvo paskir
tas ambasadorium, bet už metų 
buvo atšauktas Kanadon ir pa
skirtas užsienių r. viceministeriu 
— Under-Secretary of State for 
External Afairs. 1948 m. jis tapo 
užs. reikalų ministeriu. CSc.

valstybėmis, ypač Estija, Sovie
tai rodo susidomėjimo tik kari
niais sumetimais.

Iš tikro kariniai pasiruošimai 
Estijoje einą nuo pačių pirmųjų 
okupacijos dienų. Per pastaruo
sius 8 metus Estijos pajūriu 
įrengtas ištisas karinių įtvirtini
mų tinklas. Smarkiausiai įtvir
tintos sritys yra aplink Taliną, 
Paldiskį, Tadkuną,- Ristką, Pan- 
gą, Undvą, Atlą ir Sorvę. Men
kesni įtvirtinimai pastatyti Suo
mių įlankos pakraščiais. Pagili
nus vandens kelią, dabar ten ga
li rodytis ir didieji Sovietų lai
vai, ypač manevrų metu. ’

Estijoje taip pat padidintas 
aerodromų tinklas. Per pirmąją 
okupaciją Sovietai buvo padarę 
23 aerodromus, o per antrąjį 
juos padidino ir patobulino. Da
bar Estijoje yra apie 60 aerodro
mų, iš jų 12 — salose. Tuo bū
du šių dienų Estija sudaro svar
bią aviacijos bazę galimoj ko
voj dėl Baltijos. Karo laivynui 
aprūpinti nafta pravestos dvi 
vamzdžių linijos iš Kohtla-Jaer- 
vės į Taliną ir Paldiskį. Iš estų 
degamojo skalūno nafta perdir
bama į benziną ir vartojama 
aviacijai ir motorizuotiems da
liniams. Statoma taip pat svar
bių strateginiu atžvilgiu kelių, 
gerinama 1945 m. pradėta tiesti 
tarp Talino ir Leningrado auto
strada. Tačiau visi tie kariniai 
pasiruošimai ir įtvirtinimai, pa
vertę šių dienų Estiją svarbia 
karo laivyno ‘ir su juo koordi
nuotos aviacijos baze, yra, kaip 
“Newsletter” pastebi, greičiau
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HAMILTONO L.D.M. TEATRO “AUKURAS” 
-PREMJERA

J. B. Priestley 3-jų veiksmų pjesė

Atvyksta Inspektorius
įvyks šio mėn. 15 d. St. Michael salėje (213 James St. N.) 

Pradžia 19.30 vai. Po vaidinimo šokiai
Įėjimas tik suaugusiems • “Aukuras”.

HAMILTON, Ont.
Hamiltono Aušros Vartų Dievo 

Motinos bažnyčios statymui aukos
$150 — Didžiokų šeima;
Po $100 — Steigvilas J., Teatros 

"Aukuras";
Po $50 — L. ri K. Meškauskai, But- 

kevtčiys K., Petrušaičių, Šlekaičių, Sta
naičių, Kazlauskų, Šeštokų šeimos, K. 
Mileris, Rakauskas A., Stab ingis VI., Se
niūnas J., Trumpickų šeima, Obzarskis 
A., Gudinskas Pc, Mazulaičių, Kairių šei
mos, Žulys P., čėsna V., Muliolis A., Za- 
borouskas P., Januškų, Tribinavičių šei
mos, Bobinas, Naikauskas S., Sakavičių, 
Bubnių, Žemaičių šeimos, Toronto "Tri
mitas", Gudinskas St., Krivinskos F., Na
vickų šeima;

$45 — Salys;
$35 — Rickų šeima;
Po $30 — Belevičių šeima (2-ra au

ka), Petkūnos J., Prapuolenytė S., Tamo
šiūnų, Rimkų, Stukų ir Keršių šeimos;

Po $25 — Tirkšlevičius, Petkūnų šei- 
" ma, Motkevičius K., Ambroziejus G., Ju

revičius B., Kūkalis J., Jokimavičiūtė J., 
Pumerytė T., Mikucka V., Zebertovičių 
šeima, VAnbrė E., Astos J., Vyšniaus
kų Šeima, Grikietis V., Bakaičių, Sukei
čiu šeimos, Zebertavičius P., Jakovickų 
Šeima, Tonkevičius V., Mingėla A., Bak
šys S., Bytnikas J., Šimaičių šeima, Py
ragius J., Sporto Klubas "Kovas", Inkra
tas J., D. Stukų, Ročių, Kasiėlių šeimos, 
Gureckas A., Barkauskas P., X. Y., 
Gurgzdys A., Miltenis J.;

Po $20 — PacėpaviČius J., Kerulytė 
A., Mažeikų šeima, Senkus S., Koperskių, 
Chloranių šeimos, Markevičius J., Rep- 
čių, Balakauskų, Pranckevičių šeimos, V. 
Poškaitis, Reupys.P., Lesevičius P., L. ir 
K. Dargiai, Janulionių šeima;

$15 — Vasiliauskai;
Po $10 -— G. ir A. Palmer, Geidulis 

J., Boįars Alex., Lukis Sofia, Dalius S., 
Bajoriūnos I. ir VI., Moteijūnų ir Vegių 
šeimos;

Po $5 — Kasperos J., Valevičienė M., 
Andriejauskos J.

Išviso $3.340.
Bažnyčios Statymo Komitetas.

Birutės Vaitkūnaitės 
modernaus šokio koncertas
Spalio 26 d. St. Michel salė

je įvyko neeilinis spektaklis, ir 
— kaipo šokio koncertas — iš vi
so pirmą kartą Hamiltone.

Birutė Vaitkūnaitė, lankiusi 
Danutės^ .Nasvytytės Išraiškos 
Šokio Studiją Kaune, tęsė jas 
Vienoje 3 metus pas prof. R. 
Chladek. Šokėja yra koncerta
vusi Austrijoje, Vokietijoje ir 
Montrealyje. Lietuvių ir svetim
taučių spauda apie jos šokį atsi
liepė labai palankiai.

Hamiltono koncerte šokėja iš
pildė eilę šokių, skirtingų tiek 
nuotaikos, tiek idėjų atžvilgiu. 
Du ciklai— vienas pavadintas 
“Vasara”, kitas “Rudens ritmai”, 
Čiurlionies preliudas ir J. Aisčio 
Ratelis sudarė pirmąją progra
mos dalį. Antroje dalyje matė
me Baladę — Brahms, Šokį su 
būgnu — Cassela, Pikto Šokį (be 
muzikos), Mergaitę lino plau
kais — Debussy, Šokį Nr. 8 —- 
Dvožak.

Visi šokiai buvo orginalūs idė
jiškai ir choreografiškai. Jie bu
vo atlikti švaria technika, švie
žiai ir subtiliai.

Dramos aktorė Birutė Pūkele- 
vičiūtė pirmoje dalyje nuotai
kingai deklamavo Miškinio “Lie
tuvą”, Mačernio “Pavasarį” ir 
Aisčio “Ratelį”. Antroje dalyje 
aktorė nepaprastai įspūdingai ir

aktorių repertuare gįrmą kartą 
— Vinco Krėvės “Užkeiktą Mer
gą”. Ir programos darnumas ir 
jos augštas meninis atlikimas pa
liko gilų įspūdį Hamiltono pub
likai. Š. P.

Nauji verslininkai
Be žinomų hamiltoniečiams 

lietuvių prekybininkų, neseniai 
savo siuvyklą atidarė P. Jakštas, 
224 KingJSt. E., tel. 7-4951. P. J. 
yra prityręs savo srities specia
listas, turėjęs Kaune savo siu
vyklą ir kurį laiką dirbęs pas 
daugeliui žinomą kauniškį Rim
šą. Į Hamiltoną Jakšths atvyko 
iš Bradford, Anglijos, tik prieš 
metus ir jau neblogai įsitvirti
nęs. Tautiečiai džiaugiasi, galė
sią eilutes siūdintis už prieina
mą kainą ir pagal mūsų lietuviš
ka skoni. w v.. . .

Neseniai moterų salioną atida
rė S. Skudienė, 90 Grant Ave., 
tel. 2-2716. Sušukavimai atlieka
mi žemesnėmis kainomis, o man
dagus ir malonus patarnavimas 
diena dienon daugiau lietuvių 
ponių pritraukia.

Naujiesiems lietuviams versli
ninkams linkėtina tvirtai įsikib
ti nors ir į svetimą žemę ir ne
užmiršti lietuviškų reikalų, kas 
jau pastebima pas vieną antrą 
anksčiau įsikūrusį ir jau pratur
tėjusį lietuvį biznierių...

— K. Baronas ir p. Telyčėnie- 
nė, prisimindami 1939 m. lietu
vių kariuomenės įžygiavimą į 
Vilnių be jau duotų aukų TF va
jaus proga, specialiai šiam įvy
kiui atžymėti, dar paaukojo — 
K. B. $3 ir T. $1.

— Bažnyčios statymo komite
to ruoštas “Dainavos” salėje spa
lio 25 d. vakaras turėjo apie 180 
dalyvių ir davė $30 gryno pelno. 
“Aukuro” suvaidinta Spalio ko
medija “Batai” jautresniam žiū
rovui vietomis buvo per “riebi”.

— Lapkričio 22 d. muziko B. 
Budriūno vedamas vyrų kvarte
tas ir trio atvyks iš Detroito su 
dainų koncertu į Hamiltoną.

Tarp kitų dainų, girdėsime B. 
Budriūno “Subatos vakarėlį”, J. 
Žilevičiaus “Per naktelę šokau”, 
K. Griauzdės “Alutį”, Fr. Schu
bert “Serenadą”, S. Romberg 
“Ar prisiminsi” iš operetės 
“Kartą pavasarį” ir eilę kitų.

Pusė koncerto pelno skiriama 
bažnyčios statymui. Sk. St.

Padėka
Širdingą padėką reiškiu malo

niai prisidėjusiems prie šokio 
koncerto suorganizavimo: p. E. 
Dauguvietytei-Kudabienei ir p. 
Ant. Šalčiūnui. Taip pat pane
lėms V. Subatnikaitei, O. Čerš- 
kutei ir visiems kitiems ’’Auku
ro” kolektyvo nariams.

WINNIPEG, Man.
Kariuomenės šventė

Sekmadienį, lapkričio 23 d. 3 
vai pp., Lietuvių klube, 240 Ma
nitoba Ave., ruošiamas Kariuo
menės šventės minėjimas. Bus 
paskaita ir meninė dalis. Tautie
čius kviečiame kuo skaitlingiau
siai dalyvauti.

KLB Winnipego Apyl. V-ba.
Bažnyčios Įsigijimo Fondan 

aukojo: Bukauskas $25, J. Vai
neikis iš Čikagos $2.

Aukojusiems nuoširdus ačiū.
— Spalio 31 d. Danutė ir Jur

gis Vidžiūnai susilaukė pirma
gimio sūnaus.

— Vincas Januška, dirbęs Si- 
mens Telefono kompanijoje, 3 
mėnesiams iškomandiruotas į 
Saskatoon įrengti naują telefono 
centrinę. z

— Winnipego baletas po šios 
savaitės pasirodymų Winnipege, 
ilgesniam laikui išvyksta į Aus
traliją.

WELLAND, Ont.
Wellando apylinkės Lietuvių 

Bendruomenės Valdyba lapkri
čio 15 d. ruošia Lietuvos Kariuo
menės šventės minėjimą, kuris 
įvyks slovakų salėje, WeUąnd, 
162 Hagar St. Pradžia 7 vai. v. 
Programa: paskaita ir trumpa 
meninė dalis. Po to bendri šo
kiai, gros šaunus orkestras. Taip 
pat galima bus pasivaišinti kie
tais bei minkštais gėrimais ir už
kandžiais.

Prašome Wellando ir kitų apy
linkių lietuvius skaitlingai at
silankyti. Valdyba.

Wellando ir Port Colborno lie
tuviams pamaldos įvyks lapkri
čio 16 d., sekmadienį, 10 vai. ry
to, St. Mary’s bažnyios patalpo
se, 90 Griffith Street, Welland.

Visi lietuviai kviečiami minė
tose pamaldose dalyvautu

SUDBURY, Ont.
Kariuomenės šventės minėji

mas įvyks lapkričio 15 d., šešta
dienį, 7 v.v. chroatų salėje. Pa
skaitą skaitys J. Vaičeliūnas. Po 
paskaitos bus koncertas, kuria
me dalyvaus sol. Radzevičiūtė, 
Marijošius ir akomp. Gailevičius. 
Po to, šokiai ir lietuviškas bufe
tas. Lapkričio 16 d., sekmadienį, 
bus iškilmingos pamaldos už žu
vusius Lietuvos karius.

— Lapkričio 21 d., penktadie
nį, 8 vai. vak., Legion Hall, Col
lege St., įvyks bendras pabaltie- 
čių koncertas' Bilietus jau gali
ma gauti iš anksto pas LB val
dybos narius.

Lietuviams specialių pamaldų 
lapkričio 23 d., sekmadienį, ne
bus, nes klebonas lapkričio 16 d. 
vakare išvažiuoja į JAV. Grįž 
lapkričio 29 d., rytą.

— V. Korsakas ir Račinskai 
įsigijo automobilius.

— Lukošių mašina sunkiai 
nukentėjo auto katastrofoje.

’i Sudburiškis.

Visais turto pirkimo 
ir. pardavimo reikalais

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND
Real Estate

1130 College St.,
Toronto, Ont.

NUO š.m. LAPKRIČIO 1 DIENOS
- ' ■*. .

naujai atremontuotose patalpose pradėjo veikti antroji, 
rūkalų ir dovanų parduotuvė

THE TIMES CIGARE AND GIFT STORE
3074 DUNDAS ST. W., TORONTO. Tel. MU. 3422

Atidarymo proga visoms prekėms, išskiriant rūkalus, daroma
10% NUOLAIDA

Iki malonaus pasimatymo
J. B ERZINS KAS

O

Iš lietuviškojo pasaulio

šiltai padeklamavo — lietuvių Birutė Vaitkūnaitė.

Specialus rugpjūčio mėn. išpardavimas
Lietuviškai kalbąs kailininkas

Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai 
Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokė j imui 
BERGMAN FUR CO TORONTO

197 -Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509 
) -   .r - » • 2Į-** _ _ 1 —T* 4  _z • ** - s

Geriausia nrcya
pirkti namus visuomet yra rudenį. Išnaudokite šią 
progą, nes mes dabar turime labai žemomis kainomis 
namų. Taip pat galime geriausiomis sąlygomis parū
pinti įvairių biznių: krautuvių, restoranų, hotelių ir tt.

Jums patarnaus ir'padės išrinkti .

J. ZALECKIS
Skambinkite tel. LA. 1277, namų tel. KE. 75366 įstaigų parduodamų namų sąrašuose Jūs visada 

turėsite didesnę galimybę susirasti pageidaujamą 
namą. Visuose rajonuose įvairių namų pasirinkimas. 
Norėdamas pirkti ar parduoti savo nuosavybę pir
miausia pasitark su

J. KARPIS

K. WILES REAL ESTATE
(Centrinė Įstaiga)

1 St Clair Ave. W. 
Toronto

Įst tel. RA. 1232 
Rez. JU. 6975

Neradę manęs įstaigoje, malonėkite palikti savo telefoną.

Robert P. Rice
, REAL ESTATE

656 Bloor St West, Toronto

JA VALSTYBES
JAV Liet Bendruomenė L.O. 

K-to paskirstyta į šias 11 apy
gardų: Baltimorės, Bostono. Cle- 
velando, Čikagos, Detroito, Hart
fordo, Los Angeles, Miami, Niu
jorko, Omahos ir Philadelphijos.

Ateitininkų Federacijos Tary
bos posėdy nutarta federacijos 
kongresą sušaukti 1953 m. bir
želio pabaigoje.

Darbininkų vadovų kursus 
Niujorke suorganizavo Laisvo
sios Europos Komitetas. Kursai 
skiriami paruošti darbininkijos 
sąjūdžių vadus išlaisvintos Eu
ropos kraštams. Kursų organiza
cijoje Lietuvos darbininkiją at
stovauja du PLG nariai vienas 
socialistas, kitas darbo federan- 
tas — K. Bielinis ir V. Vaitiekū
nas. Iš kiekvienos LE priklau
sančios grupės kursuose galės 
būti po 20 lankytojų. Mokslas 
nemokamas ir vyks penktadie
niais vakarais. Kursuose bus su
pažindinama su JAV darbo ir 
socialine teise, su JAV darbi
ninkų sąjūdžiais, organizacijom 
ir su įvairiais darbo ir kapitalo 
santykių, klausimais bei jų 
sprendimo būdais.

Čikagos ALTui šiais metais pa
gal grupių susitarimą pirminin
ku turės būti Liet. Tautinio Są
jūdžio atstovas. Numatoma, kad 
tai bus Br. Budginas.

Joana Navickaitė, JAV gimusi 
lietuvaitė, losangelietė, ištekėju
si už prancūziškos kilmės vyro 
German, povestuvinės kelionės 
metu būdama Švedijoje norėjo 
aplankyti ir savo tėvų kraštą 
Lietuvą. Tačiau Sovietų valdžia 
jai ten nuvykti neleido. Būdama 
Romoje ji specialioje audienci
joje paprašė Šv. Tėvo Los Ange
les Šv. Kazimiero parapijai pa
laiminimo. Šv. Tėvas tą palaimi
nimą suteikė.

Dr. Augusta Zauniutė-Šaulys, 
min. D. Zauniaus duktė, pradėjo 
verstis gydytojos praktika.
VOKIETIJA

Vokietijoje dar yra 13 liet, pa
rapijų, kurias aptarnauja kuni
gai: Tėv. Alfonsas OFM cap., J. 
Bernatonis, Vyr. Sielovados 
Tvarkytojas ir kun. dr. A. Paš
kevičius, gyvena Drėburge, kun. 
V. Šarka Hamburge, kun. A. 
Steigvila Oldenburge (jį susirgu
sį pavaduoja kun. Kaunas), kun. 
P. Girčius Diepholzė, Tėv. Kon
stantinas, OFM cap., P. Gulbi
nas Sterkrade, kun. A. Riškus 
Biberache, kun. St. Lisauskas (jį 
susirgusį pavaduoja kun. A. Bun- 
ga) Memmingene, kun. Vk. Poi- 
mauskas Kelheime, kun. Al. Mi
cas Gautinge, kun. dr. J^ Aviža 
Miunchene, kun. VI. Šalaviejus 
Grafenaschau.

Berta Vaišnorienė, 74 metų, 
kilusi iš Kaukėnėlių prie Tilžės, 
pastruoju laiku gyvenanti Ham
burge, ištekėjo už arabų šeicho 
milijonieriaus Ibrahimo Khali- 
lio, kuris pas ją anksčiau nuo
mavo kambarį.
D. BRITANIJA

Dėmesio Britanijos lietuviai!
Pas lietuviškos spaudos platin

toją Dainorą Daunoraitę, 49 
Thornton Ave., London, W. 4 ga
lima įsigyti: “Tėviškės Žiburius”, 
Kalėdines atvirutes su lietuviš
kais piešiniais ir tekstais, Vyt. 
Kastyčio knygą “Kolektyvinė 
Prausykla” ir Lietuvos Valsty
bės Konstitucijos — 1922, 1928, 
1938 ip. — viename leidinyje.

Nothinghamo lietuviai sausio 
11 d. ruošia didelę šventę — pa
siaukojimo Nekalčiausiai Mari
jos Širdžiai. Vietos vyskupas J.
E. Eduard Ellis sutiko šventėje 
dalyvauti — pasakyti pamokslą, 
palaiminti Švč. Sakramentu ir 
dalyvauti vaišėse.

Į DBRS skyriaus valdybą spa
lio 11 d. išrinkti: Kasparas, Kud

la, Matulaitis, Melninkas ir Sa-1 
bulis. Rev. kom.: Bliūdžius, Pili- 
paitis, Plienaitis. Atstovu į meti
nį DBLS suvažiavimą išrinktas 
Kasparas. Skyriuje dabar yra 
132 nariai.

D. Brit Liet. Sąjungos atsto
vų IV metinis suvažiavimas įvy
ko spalio 25-26 d. Sąjungos na
rius daugiausia sudaro naujieji 
imigrantai, kurių skaičius, ypač 
po pernykštės emigracijos, su
mažėjo iki 1.500. Suvažiavimas 
tarp kitko svarstė pasiūlymą Są
jungos leidžiamą “Britanijos 
Lietuvį” paversti į “Europos 
Lietuvį”, skirtą visos Europos 
kraštų lietuvių bendruomenei. 
Tai numatoma realizuoti po 
Naujųjų Metų.

Lietuvių Namuose įtaisyta 
skaitykla bibliotekėlė. Ją tvar
ko ats. pulk. Vidugiris.
ITALIJA

Socialistų Internacionalo kon
ferencijos išvakarėse Milane 
spalio 15-16 d. įvyko Vidurio ir 
Rytų Europos Socialistų Unijos 
posėdis, kuriame Lietuvos so
cialdemokratų partijos atstovas 
inž. R. Baublys (iš Londono) pa
darė pranešimą a'piė padėtį oku
puotoje Lietuvoje. Nurodęs da
bartinius gyventojų vargus, lie
tuvių atstovas pažymėjo, kad, 
gaunamomis iš tėvynės žiniomis, 
visa lietuvių tauta nekantriai 
laukia išlaisvinama iš Sovietų 
vergijos. Konferencijoje buvo 
svarstyta visa eilė pasaulinės po
litikos klausimų, susijusių su ko
munizmo plėtimosi pavojumi. 
Tarp konferencijos dalyvių buvo 
daug žymių Europos socialistų: 
britų partijos vadas Cl. Attlee, 
olandų — Spaakas ir kt.
ŠVEICARIJA

Šveicarijos Liet Bendr. valdy
ba pareigomis pasiskirstė taip: 
pirmininkas — dipl. inž. Jonas 
Stankus, vicepirm. — dr. med. 
dent. Elena Vaitkevičiūtė, sekre
torius ir kasininkas — Antanas 
Paulaitis. Valdybos būstinė yra 
Ziuriche, sekretoriato adresas: 
A. Paulaitis, Schaffhauserstr. 
83, Zuerich 6/57.

L. Bendruomenės taryba ir 
valdybą tarėsi dėl bendruome
nės veiklos.’ Sudarytas sąrašas 
asmenų, kurie pasižadėjo kas 
mėnesį mokėti tam tikrą įnašą 
Diepholzo lietuvių gimnazijai. 
Iš tų įnašų bus išlaikomas vienas 
mokinys. Šveicarijos lietuvių 
jaunuomenei apsaugoti nuo nu-

tautimo sumanyta Berne ir Ziu- 
riche gyvenančius mokyklinio 
amžiaus lietuvių vaikus sekma
dieniais mokyti lituanistikos da
lykų. Be to, siekiama sudaryti 
tam tikrą fondelį iš bendruome
nės nąrių aukų, kurios būtų nau
dojamos ligoniams bei seneliams 
šelpti ir vaikams aprūpinti lie
tuviškomis knygomis. Nusistaty
ta “Britanijos Lietuvį” pasirink
tu savo organu.

Elena Vaitkevičiūtė, neseniai 
baigusi Ziuricho un-to medici
nos fakulteto odontologijos sky
rių, apgynė disertaciją ir gavo 
odontologijos daktarės laipsnį.

Ženevoje JAV delegacijoje 
prie tarptautinių organizacijų 
dirba lietuvaitė Danutė I. Stak- 
nis.
BRAZILIJA

Laisvosios Europos Komitetas 
įsikūrė Rio de Janeire, Brazilijos 
sostinėje. Jis jungia demokrati
nės linkmės veikėjus iš 9 Sovie
tų Rusijos okupuotų valstybių, 
esančių tarp Baltijos ir Juod. 
jūrų. Komitetas, kaip visai auto
nominis vienetas, rūpinsis skleis
ti teisingą informaciją ir išsau
goti Vakarų kultūrą, kurią taip 
brutaliai, naikina Sovietai. Į ko
miteto garbės vadovybę įeina vi
sa eilė žymiausių Brazilijos po
litikų, komiteto pirmininku iš
rinktas H. A. Spitzman Jordan, 
o vicepirmininku — Jan Reiseer, 
čekoslovakų ministeris. Lietuvaį, 
komitete atstovauja dr. Frikas 
Meieris, kuris yra ir administra
cinė starybos narys. Komiteto 
įsteigimas sukėlė Brazilijos vi
suomenėje gyvą susidomėjimą. 
Ypač įspūdingai ilga kalba jį at
stovų rūmuose pasveikino jų na
rys Pereira Diniz, pareikšdamas 
visišką Brazilijos solidarumą pa
vergtųjų tautų vedamai laisvės 
kovai. Žymiausieji Brazilijos 
dienraščiai tris kartus per savai
tę spausdina straipsnius ir kt. in
formacinę medžiagą, parengtą 
komiteto pareigūnų.

Sovietų agentai Brazilijoje 
prieš kuri laiką lankė lietuvius, 
ragindami lietuviškus pasus siųs
ti rųsų. pasiuntinybėn ir, prašytį ; 
sovietiškųjų. Kaikas ir paklau
sė. Rusų atstovybė betgi nepri- 
siuntė nei naujo, nei lietuviškojo 
negrąžino, tad dabar žmonėms 
tenka bėgti į Lietuvos konsulatą 
ir prašyti naujo paso, sakant, 
kad senąjį pametė.

GERIAUSIAS ANGLIS 
PIGESNE KAINA

gausite per NORRIS FUEL CO. ATSTOVĄ V. AUŠROTĄ, 
206 Gilmour Ave. Užsakymai priimami nuo 10 vai. ryto ligi
10 vai. vak. Telefonas: LY. 0305.

Dėmesio vyrai!
ATIDARYTA NAUJA LIETUVIŲ KIRPYKLA 

Darbas atliekamas gerai — prašom įsitikinti.
867 DUNDAS ST. W., Toronto (tarp Euclid ir Manning) 

Veikia nuo 9 vai. ryto iki 7 vol. vakaro. Telef. EM. 4-6954
- Savininkas Aleksandras Vosylius

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BOCHULIS

. Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius.
Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.

Atidaryta iki 7 vai, vak. - - 272^ QUEEN ST. W., Toronto

Hamiltono ir jo apylinkės alyvos apšildymo kontraktorius

K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji ir remontuojami arba pataisomi seni ALYVOS APŠILDYMAI— 
Oil Burners — i naujas arba senas krosnis pigiausiomis kainomis ir geromis 
iŠsimokėjimo sąlygomis. Taip pat taisomi vietiniai ir europietiški radijo aparatai 

ir šaldytuvai. Apžiūrėjimas ir patarimai atliekami nemokamai — VELTUI.
' ✓

Prašoma kreiptis: 18 Spadina Ave., Hamilton; Ont. Telef. 9-20-35

Išmokite siūti!
r. n.

RADIO AND TELEVISION SERVICE
Phone OL. 3356

236 GLADSTONE AVE. (prie Dundas St W.) TORONTO, Ont 
Atidaryta nuo 9 vol. ryto iki 6 vol. vakaro.

Felix Norvydas

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. I 576 QUEEN ST. W.

Tel RL 5864 | Tel. EM. 3-1618
in* i ............ -I..........

Jei norite pirkti ar parduoti: 
namus, apartamentus, hotehUs ir kit. biznius, mes mielai suteiksime 

sąžiningą patamavimg. Proidme kreiptis

TONY A. DAGELIS
AtstG vev|u

John Macdonald
RIAL ESTATl ir GtNtRAL INSURANCf 

OHieo: 202 James St. S., Homltam, Ont. Phone 7-4220 er ftes. 3-491 S, 2-1476

LAPKRIČIO 7-8 dieną nuo 1 vai. pp. iki 9 vai. vak. 
mūsų krautuvėje bus DEMONSTRUOJAMAS siuvi
mas su NECCHI siuvama mašina
MES KVIEČIAME Jus pamatyti kaip lengvai be jokių 
priedu siuva: sagos, sagoms skylutes, monogramas, 
kraštų opsiuvimus, aklas siūles, į priekį ir atgal, 
ado ir lopo.

GARANTUOTOS VISAM GYVENIMUI!
VELTUI siuvimo pamokos NECCI mokykloje 

Kainos nuo $139.00
Teirautis pas JONĄ AUKŠTAITI

Telefonas OXford 4444

Lietuvių Baldų Krautuvė 

MOHAWK FURNITURE CO. 
244S b*HFČ«TH *Vt, TOKOHTO

I WVTWV<I> WArvrO

Pilnas namų apstatymas, elektros reikmenys ir 
vaiku baldai.

Krautuvė atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro
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LITUANISTINIO SVETIMO TIKROVĖ JAV
1. Atsparios veiksenos 

būtinumas
Amerikoje, naujos aplinkos 

įtakoje, negalima lietuviškojo 
jaunimo palikti nežinia kieno 
valiai ir stebėtis, kad štai jis kei
čiasi, miesčionėja, pasiduoda 
svetimo gyvenimo tekmei.

Nei šeima, mokykla, bažnyčia, 
nei organizuota ir neorganizuo
ta visuomenė tenelaiko mūsų 
gaivaus jaunimo per daug ste
buklingu, kad jis savaime lietu- 
viškėtų tokia linkme, kokios pa
geidaujama. Nepakanka tik de
jonių spaudoje, šeimose, organi
zacijose. klubuose, rateliuose ar 
įvairiuose pobūviuose.

Svetimai įtakai nustelbti ir at
sispirti jos pavojams- yra būtina 
suorganizuoti planingą, intensy
vią ir efektyvią atsparos veiklą. 
Atseit, imtis iniciatyvos naudoti 
visas ugdymo priemones, kurios 
buvo praktikuojamos Lietuvoje 
ir tremtyje, bet nesitenkinti 
graudžiu tragiškos padėties kon
statavimu ir “nenugalimų” kliū
čių apskaičiavimu — vis nespė- 
jant tuo tarpu galutinai susior
ganizuoti, plėsti lituanistiką pa
rapinėse mokyklose, rasti išeičių 
mūsų tautos prieaugliui duoti 
visuotinį lietuviškąjį ugdymą: 
vaikų darželyje, pradinėje mo
kykloje, gimnazijoje (High 
school) ir universitete, t.y. su
daryti lietuviškąją aplinką ir 
tuo pačiu jaunimą įstatyti į lie
tuviškojo gyvenimo tėkmę.1)

Rūsti kasdienybė tuo tarpu 
griebia mus, o ypač mūsų jauni
mą ir traukia į oportunizmo ir 
materializmo bangas; ir jau pa
siteisinti mokame labai “gud
riai”: kad lituanistika, įvesta 
normaliu pamokų metu parapi
nėse, gadins angliškąjį akcentą 
(šit kas tariamiems patriotams 
svarbiau), kad čia ne Lietuva, 
kad dar metus kitus palaukime 
ir tt.; žodžiu, atsiduokime ir to
liau patogiam nutautėjimui.

Be pataikavimų tariant, yra 
tragiška, kad dabar Amerikoje 
nebeturime nė vienos grynai lie
tuviškos parapijos ir nė vienos 
tikrai lietuviškos mokyklos, nors 
Amerikos lietuviai statė2) ir te- 
besiryžta statyti3) rūmus, skir- 

- tus lietuvybei palaikyti parapi
jose ir mokyklose. Atsiprašau ... 
jas turime4) .... tik iš vardo to
kias, nebepajėgiančias reikiamai 
stiprinti tautinio atsparumo sa
voje bendruomenėje.5) Ir >per 
daug pamažu reiškiasi*5) šioks 
toks užangažuotas veikimas jas 
kitokias vėl padaryti bent da
bartiniu metu, kai nuo seniau 
Amerikoje besidarbuojantiems 
švietimo pionieriams ir vetera
nams štai ateina į talką gimto
joje lietuvių žemėje išaugę iš
mokslinti ir subrendę švietimo 
ugdytojai.

Tiesa, Amerikos ir Lietuvos 
lituanistinio švietimo ugdytojai 
supranta, kad lietuvybės išlaiky
mo akcijoje jau vengtini kenks
mingi kompromisai, degraduo
jantieji lietuvybę į kampinin
kės padėtį. Šiaip ar taip abeji 
prisipažįsta, kad iki šiol vykdy
toji lietuvybės akcija šiapus At
lanto — ne visomis galimomis 
priemonėmis — nepajėgė Ame
rikos lietuvių jaunimo išlaikyti 
savoje bendruomenėje: jo žymi 
dalis nusisuko nuo tėvų žemės 
ir negrįžta, nesiima lietuviškojo 
veikimo, jau sudaro mirusią ar 
mirštančią visuomenę, kur, anot 
prel. M. Krupavičiaus, “ir są
moningam lietuviui mirtis šiur
piai ir akiplėšiškai žvelgia į 
akis”.

Šis baisus faktas, bylojąs apie 
lietuviškojo jaunimo ugdymo 
nepasisekimo vaisius ir nepa
kankamą priemonių panaudoji
mą, o dalinai ir nevisišką mūsų 
bendruomenės sąmoningumą 
bet kuria kaina išlaikyti lietu
vybės dvasią nepažeistą — lai

JAU 
IAIIAS

įsigyti spalvotų lietuviš
kų Kalėdų atviručių!
ė
Specioltai pieštos toutiniois 
motyvois doil. T. Vėliaus ir 
doil. P. Osmolskio. Kaina su 
voku 10 centra

*
Nuliūdusiam draugui 
patariame dovanoti Kalėdoms 
V. Kastyčio "Kolektyvinę 
Prausyklą". Kaina $1.

bent dabartiniu, labai patogiu 
laiku priverčia susigriebti, lai 
mus visus priverčia susimąstyti 
ir nedelsiant išbristi iš dejonių 
atmosferos į konkrečią veiklą 
kiekvienoje vietovėje. Priešin
gai, naujakurių vaikai tuojau 
nutautės, greičiau nutautės, ir 
šių nutautėjusių skaičius gali 
būti didesnis negu senakurių.

Nemeskime šešėlio tiems, ku
rie iki šiol čia vienaip ar kitaip 
dirbo. Jie geriausiais nusiteiki
mais grindė savo darbą. Mes 
lėnkiamės prieš juos. Įvertiname 
jų didelius nuopelnus ir pastan
gas. Pažinę sąlygas bei kliūtis 
(ypač tie, kurie jau įsijungė į 
praktinį ugdymą) nesigailėki
me didelių savo pastangų, ne
linksniuodami, kad štai senasis 
ar štai naujasis dirba, nes tai tos 
pačios reikšmės didysis darbas, 
kurį dirbdami Lietuvoje ir trem
ty, čia, Amerikoje, pasidarėme 
vieni kitiems reikalingi. Čia turi 
nulemti ne ambicijos ir ne links
niavimas, kurie ką nuveikė Lie
tuvoje ar Amerikoje, nes apie 
tai kalba ir kalbės istorija. Turi 
nulemti visų Amerikoje gyve
nančiųjų lietuvių nuoširdus no
ras, talka, pasiryžimas ir ištesė
jimai veikloje.

2. Nepakankamas pasinau
dojimas galimybėmis

Prisipažinkime, nes taip yra, 
kad ir dabartiniu metu lituanis
tiniuose krustelėjimuose nesa
me švietimo ir kultūros reikalų 
apėmę visuotiniu 'mastu, o kai- 
kur ir visai nė apimti nemėginę.

Štai klausimai, kurie labai ir 
labai nejaukiai skamba. —

Ar visur yra įsteigtos šeštadie
ninės mokyklos, tos tikrai lietu
viškojo charakterio mūsų insti
tucijos, kurios, nors ir miniatiū
roje, yra lietuviškųjų įstaigų tę
sinys čia, Amerikoje, kai savi 
mokytojai, savoje mokyklinėje 
bendruomenėje gaivina priau
gančiųjų kartą, kad ji nesilpnėfų, 
kol bus pilnai suorganizuotas li
tuanistikos dėstymas prapinėse 
bei kitose angliškose mokyklo
se?

Ar visų tremtinių vaikai lan
ko šeštadienines — tas bėdos — 
mokyklas (ypač tų, kuriems tai 
patogu)? Ir kodėl šias naujo ti
po mokyklas lanko per mažas 
procentas čia seniau gyvenusių
jų lietuvių vaikų, nors jiems 
net atskiros grupės ir kiti pato
gumai mėginami sukurti?

Ar visur yra susiorganizavę 
lietuviai mokytojai — ir ar visi į 
sąjungos skyrius įsirašę? Ar se
nieji ir naujieji Amerikos lietu
viai mokytojai yra suėję į ben
drą sambūrį lietuvybės proble
mų spręsti? Ar tokie sambūriai 
(kur jie jau yra) tikrai aktyvūs 
ir ar jie ėmėsi konkretaus darbo 
lituanistinio švietimo srityje?

Ar visur išrinkti tėvų komite
tai — tas naujasis organas Ame
rikoje — kurio pareiga ir teisė 
rūpintis bei tirti, kokiose angliš
kose mokyklose maloniau mus 
priimtų su lituanistinėmis pamo
komis? Ar atskirose vietovėse 
jau bent išsiaiškinta su geros va
lios klebonais dėl parapijų mo
kyklų lietuviškos dvasios ugdy

Redakcijai
Liudas Dovydėnas. Broliai Do

meikos. Romanas. Trečioji laida, 
išleido Terra, 748 W. 33 Street, 
Chicago, Ill., spaudė M. Morkū
no spaustuvė. 256 psl., kaina 
$2.50.

Šia knyga autorius laimėjo 
Lietuvoje valstybinę literatūros 
premiją. Veikalui siužetas imtas 
iš mūsų kaimo buities ir iš mū
sų žmonių pamėgimo bylinėtis. 
Šia prasme veikalo problemati
ka ir pats veikalas ypač įdomus 
mums emigracijoje. Kalba graži, 
stilius gyvas, vaizdus. Išleista 
gražiai ir skoningai.

Aidų 9 nr. (lapkričio mėn.), 
iliustruotas dail. Pauliaus Au- 
giaus grafikos darbais. Pirmo
je vietoje randame A. Baltinio 
straipsnį apie idealizmą kaip lie
tuvybės išlaikymo pagrindą. A. 
Vaičiulaitis rašo apie jubiliatą 
Vincą Krėvę. J. Venckus, SJ, 
duoda straipsnį iš medicinos 
mokslų srities. Dr. A. šerkšnas 
iškelia moters padėtį šių dienų 
rūpesčiuose. Grožinės literatū
ros skyrių užpildo Kl. Jurgelio
nis, St. Prapuolenytė, Julius Ba
niulis.

Apžvalgų litetatūros skyriuje 
recenzuojama Henriko Nagio 
“Saulės laikrodžiai”, Jurgio 
Jankaus “Paklydę paukščiai” ir 
“Literatūros lankai”. Religinio- 

mo?7) Ar jau pasinaudota teisė
mis turėti savaime lietuviškas 
pamokas (kartais be didelių pa
stangų) ten, kur tai galima pa
gal Amerikos švietimo organų 
įstatymus ir diecezijų nuostatus?

Ar vietinės lietuvių organiza
cijos jau parėmė suaktyvinto 
lituanistinio švietimo organiza
torių pastangas? Ar visa spauda 
tikrai — be kaikurių pataikavi
mų nutautėjusiems — vienodai 
talkina švietimo darbui publicis
tinėmis priemonėmis, nevengda
mi įvairių pozityvių sugestijų 
(kodėl visiems laikraščiams 
siunčiamos objektyvios žinios 
apie švietimo'organizatorių dar
bą ar nepasisekimus vis skirtin
gu atspalviu nudažomos (iškar
pomos), tarsi kiekvienam laik
raščiui lietuvybė atrodytų vis 
kitaip)? Ar visi lietuviškųjų ra
dijo programų vedėjai sugeba 
rasti kelių minučių tarpelį mūsų 
švietimui, jaunimui ir kultūrai, 
kol už tai nėra lėšų specialiai ap
mokėti? Ar jau turime visur lie
tuviškoje programoje vaikų ra
dijo pusvalandį ar ketvirtį?

Ar nuo seniau čia gyvenusieji 
veikėjai, kultūrininkai, visuome
nininkai visur ir visu nuoširdu
mu yra parėmę naujakurių ak
tyvumą lietuvybės stiprinimo 
srityje? Ar nebandoma visą švie
timo ir kultūros darbą, jo orga
nizaciją palikti tik naujakuriams 
pasiteisinant ankstybesniu dar
bu ir pagaliau dabartiniu nuo
vargiu? Ir kodėl tam tikras-nuo
vargis per greit jaučiamas nau
jakurių bendruomenės dalyje, 
nes aktyviai reiškiamas! darbe 
ne tūkstančiais, kuriuos mėgsta
me suminėti, bet dešimtimis, kai 
kur gal šimto, o daugumoje tik 
keliolikos ar kelių asmenų pajė
gumu?

Pagaliau kodėl vis švietimo 
bei kultūros degantieji reikalai 
yra smulkių dienos reikalų nu
stelbiami arba iškeičiami į biz
nį? Ir štai todėl nyksta lietuviš
kos bibliotekos, nedažnai' išeina 
naujos knygos, blanksta kultūri
nis veikimas, apniksta mus “ne
nugalimos” kliūtys, stabdančios 
lietuvybės pagyvinimą ir telieka 
tik paprastas pasiteisinimas, kad 
dar lietuviais esame—ir tai dau
gumoje tik metrikinio pobūdžio 
ženklas, bet ne gyvybės ir akci
jos apraiška.

Kad duotume atsakymus į 
šiuos visus klausimus teigiamai, 
turime labai pasitempti veikime. 
Tačiau apatija, rutina, oportu
nizmas, materializmas vis. tik tu
ri įtakos mūsų širdyse ir protuo
se bręstantiems sumanymams ir 
veiksmams. Ir čia paliestais 
klausimais apimamoji veikla kol 
kas tėra atžymėta negausiais, 
kantriais mėginimais charakteri
zuojančiais ne visus išnaudotus 
galimumus: tai liudijo 1951 m. 
lapkričio 18 d. švietimo ugdyto
jų mokytojų suvažiavime prane
šimai, tai paliudija ir dabartinis 
susirašinėjimas su Liet. Mokyt. 
S-gos skyriais bei mokyklomis. 
Tie pranešimai ir susirašinėji
mas duoda konkretų ir teisingą 
vaizdą, kad ligšiolinia lituanisti
nio švietimo padėtimi Ameriko
je turime labai susirūpinti; tie-

prisiųsta
me skyriuje T. L. Andriekus, OF 
M, paliečia Bažnyčios santykį su 
menu pagal naująjį v. Oficijo 
Kongregacijos aplinkraštį. Moks 
linėje apžvalgoje rašo M. Gim
butienė, A. Bendorius. Visuome
ninio gyvenimo skiltyje Juozas 
Alaušius pasisako politinės mo
ralės klausimu ir tt

Kny£ų Lentyna, VLIKo lei
džiamas Liet. Bibliogr. Tarny
bos biuletenis, Nr. 7-8 (50-51), 
Liepos-rugpiūčio mėn. 1952 m., 
25-32 psl.

Lietuviškos Knygos Mėgėjas, 
dvimėnesinis biuletenis, leidžia
mas Liet. Knygos Klubo Čika
goje, Nr. 1, 1952 m. spalio mėn.

Eglutė, 1952 m. lapkritis, Nr. 
9, 257-288 psl.

Pelėda, Visų neklystančių ir iš 
klaidų pasikelti negalinčių opo- 
zicijozas, Nr. 3 (9), 1952 m. spa
lio mėn., III metai, 20 psl.

Red. ir administracijos adre
sas: 87 Thorald Rd., Welland, 
Ont.

Clarence A. Manning, žinomas 
dėl pavergtųjų tautų kovotojas, 
Columbia universiteto profeso
rius, .netrukus išleidžia knygą 
apie Pabaltijo tautas — “Forgot- 
ten Republics”. 264 psl., kaina 
$2.75. Leidėjas Columbia univer
siteto Philosophical Library.

sa, spaudoje ne tik švietimo, bet 
ir apskritai lietuvybės reikalai 
pernelyg didelio optimizmo tirš
čiais dažnai pabrėžiami. O juk 
mums visiems svarbu tikrovė, 
kurios apibūdinimas tai nėra 
pasmerkimo rašymas vieniems 
ar kitiems, bet tikras apsižiūrė- 
jimas, kaip čia dabar su mumis 
yra ir kuo mes iš tikro esame sa
vo darbuose ir žodžiuose, laimė
jimuose ir žadėjimuose tolimes
nės ateities požiūriu.

*) Grožiu pavyzdžiu malonu nurodyti 
Nekalto Prasidėjimo Seserų (Putnom) pa
stangos ir nepaprastus sugebėjimus su
daryti atostogaujančiam jaunimui lietu
viškojo gyvenimo tėkmę bent vieng mė
nesi išeiti patriotinę lietuvybės mokyk
los programų; kitos vasaros stovyklos, 
kurių pr i skaitoma iki šešiolikos, toli gra
žu to neatsiekia ir, vargu, ar kada at
sieks, nes pastarosioms rodos terūpi pasi
pelnymas, bet ne lietuvybė ir ne auklė
jimas tikrgjo prasme; išimtį sudaro atei
tininkai ir skautai.

2) Žiūr. prel. J. Balkūno kruopščiai 
parengtų brošiūrų "Lietuvybės silpnėji
mo priežastys", 3-12 p. "Amerikos" lei
dinys 1950, New York.

3) Neužmirškime kon. F. Kapočiaus 
popatriotinęs ir labai reikšmingos akcijos 
Lietuvių Padėkos Šventovės JAV-bėse 
reikalu.

4) P. L Žinyno redaktorius A. šimu
tis suregistravų 123 parapijas, tebevadi
namos lietuviškomis.

5) Skaityk P. Viščinio straipsnį "Su
stabdykime vaikų nutautinimų". "Ameri
ka" 1950. III. 17.

6) Kun. J. Simonaitis,. Šv. Petro ir Po
vilo parap. klebonas (Elizabeth) buvo vie
nintelis, kuris 1951/1952 m.m. drąsiai 
bandė įgyvendinti lituanistikų normalių 
pamokų metu savo globojamoje mokyk
loje. Kitur iš 54 parap. mokyklų tik ke
liolika tėra bepraplečiančios lituanistikų 
ir tai ne visur pamokų metu ir ne visur 
su pakankama meile liėtyviškojam jau
nimui, tarsi lietuvybė būtų tapusi primes
tinuke. O N. Pr. Seserų tradicijų savaip 
tėra ėmęsi atkurti tuo tarpu tik Tėvai 
Pranciškonai (Kennebunk Port) ir dr. A. 
Šerkšnas (Marianopoly) berniukų vasaros 
stovyklose.

7) Vienu džiugiausių reiškinių malo
nu atžymėti štai kas: šių mokslo metų 
pradžioje kun. N. Pakalnis, Brooklyno 
Apreiškimo klebonas, patenkino tėvų de
legacijos prašymų ir savo globojamoje 
mokykloje praplėtė lituanistikų tokia ap
imtimi kad — net ir esant įvairių tauty
bių mokiniams — lietuviai turi lietuviš
kuosius dalykus pamokų metu, kaip gry
nai lietuviškoje mokykloje ir, manoma, 
kad tuo tarpu ši mokykla liks kitoms ne
paprastu pavyzdžiu, kad ir sunkiausias 
kliūtis nugali gera valia, begalinės pa
stangos ir meilė savo tėvynei, atsidavi
mas saviesiems.

Panašūs bandymai vykdomi kažkurio
se Čikagos parapinėse mokyklest.

(Bus daugiau)
B. K. Nemunaitis.

Pažymėjimas, kuris padaro Jus

Laisvos salies laisvu piliečiu
Diena, kurią jūs tapsite Kanados piliečiu, yra didžiausia jūsų gyvenimo 
diena šiame krašte. Jūs tapote laisvės, lygybės ir gerovės krašto piliečiu. į
Jums suteikiama teisė tikėti, ką nori... galvoti, kalbėti ir veikti 
laisvai, be baimės... tik nepažeidžiant savo kaimynų — piliečių teisių.
Ir ši laisvė yra ne tik jūsų visam gyvenimui, bet ji pereis jūsų vaikams 
ir vaikų vaikams. - - j

Taip, pilietybė turi ypatingą,vertę Kanadoje. Bet su privilegijomis . t
įgaunama tam tikrų įsipareigojimų. Ir gyvenant ir jaučiant atsakomybę...

* būnant getu piliečiu ir mokant savo vaikus būti gerais piliečiais, jūs
prisidėsite prie savo naujojo krašto didingumo ir sąvo šeimos saugumo i
sekančioms generacijoms. , j

Visada pirk geriausi — pirk Weston’s

Naujas elementorius k
Toronte gyvenantis A. Rinkū- 

nas yra paruošęs spaudai visai 
naują, originalų elementorių. 
Elementorius specialiai pritai
kytas vaikams, kurie mokosi 
skaityti lietuviškai, bet kartu 
lanko ir angliškas mokyklas. Be 
to, elementoriuje yra ir eilė ki
tokių naujovių.

Autorius Lietuvoje buvo Mo
kytojų Seminarijos direktorium 
ir lietuvių kalbos metodikos mo
kytoju.

Papilėje gyvenusiųjų dėmesiui
Kultūriniam tikslui yra labai 

reikalingi su Papilės (Šiaulių 
aps.) gyvenimu šiuo ar tuo su
siję atvaizdai, kaip štai: Papilės 
miestelio, tolimesnių bei arti
mesnių jo apylinkių, net smulkių 
vietovių ar vienetų nuotraukos. 
Taip pat Papilėj gyvavusio orga- 
ganizacinio, bažnytinio, mokyk
linio ir šiaipjau betkokio viešojo 
gyvenimo švenčių, iškilmių, mi
nėjimų, atskirų grupių susibū
rimų, pramogų ir tt. fotografijos. 
Turintieji šios medžiagos, malo
niai prašomi ją už pageidaujamą 
atlyginimą perleisti arba nors 
trumpam laikui paskolinti, at- 
siunčiant šiuo adresu: Re v. Sta
sius Būdavas, 153 Broadway 
Rockland, Maine, USA.

Europos lietuvių laikraštis
PLB Europos kraštų pirminin

kų suvažiavime pasiūlyta ir pa
siūlymui pritarta, kad DBLS lei
džiamas “Britanijos Lietuvis” 
taptų visų Europos lietuvių ben
druomenių organu. Tam jis tu
rėtų pakeisti pavadinimą, o šalia 
jo leidėjo, DBLS, turėtų būti su
daryta leidėjų taryba, kuri nu
statytų bendrą laikraščio liniją 
Leidėjų, tarybos nariai būtų sa
vo bendruomenių atstovai ir 
kartu dalininkai, nešą pagal tam 
tikrą proporciją nuostolius arba 
pasidaliną pelnu. Reformos in
formacijų ir laikraščio srityje 
numatomos pravesti po Naujųjų 
Metų, o iki to laiko atliekami 
paruošiamieji darbai ir planai.

Iš kultūros ir knygų pasaulio
“Bendrijos” vardu pasivadino 

sujungtoji Vokietijos Kr. Val
dybos ir D. Britanijos Liet. Na
mų'b-vės leidykla. Oficialiai ji 
vadinsis Europos liet, knygų lei
dykla Bendrija. Ji norinti kas 
mėnesį išleisti po leidinį. Pirmas 
leidinys bus St. Būdavo “Lo
reta”/

Tremties leidykla ruošiasi iš
leisti V. Kudirkos raštus. Jie iš
eisią viename tome ir kainuosią 
5 dolerius.

L. Bibliografijos Tarnyba kar
tu su paskutiniu “Knygų Lenty
nų” numeriu išsiuntinėjo kreipi
mąsi į liet, knygų leidėjus, kvies
dama juos duoti skelbimus ir 
pranešimus apie naujai pasiro
džiusias knygas. Tam “KL” bū
tų įvesti atskiri puslapiai. LB 
Tarnyba, be to, kviečia “Knygų 
Lentyną” prenumeruoti visus 
knygų platintojus, o leidyklas 
kviečia nepamiršti prisiųsti po 2 
egz. visų išleidžiamų leidinių.

“Rytas”, Bostono savaitraštis, 
paskelbė kurį laiką nebeišeisiąs. 
Dabartinė redakcija su skaity
tojais atsisveikino. Būsianti kita.

Vaikų teatras Cicero Liberty 
salėje lapkričio 16 d. stato V. 
Frankienės 4 v. pasaką “Karalai
tė Teisutė“.

J. Blekaitis, režisierius, žadąs 
persikelti gyventi į Niujorką.

Illinois universitete mokosi 23 
lietuviai studentai. Jų būreliui 
pirmininkauja stud. R. Mieželis.

R. Kuprevičius, pianisto A. 
Kuprevičiaus ir smuikininkės E. 
Kuprevičiūtės tėvas, sukūrė Ar
gentinoje visą eilę paveikslų iš 
Lietuvos gyvenimo. Ir šiemetinė 
jo paveikslų paroda lietuvių vi
suomenė gyvai domėjosi.

Dail. Juzė Katjliutė-Staniulie- 
nė spalio 4-26 dd. Ženevos Rath 
meno galerijoje buvo surengusi 
savo tapybos darbų parodą —- 
vienoje salėje išstatydįima 20 
darbų. Dailininkė yra 1940 m. 
baigusi Kauno Meno Mokyklą, 
1942 m. Vilniaus Meno Akade
miją, kurią taip pat yra baigęs 
jos vyras skulptorius Gabrielius 
Staniulis.

Užsieniečių spaudos paroda 
buvo suruošta Miunchene. Joję 
buvo išstatyti Centro-Rytų Eu
ropos Laisvosios Spaudos Sąjun
gai priklausančių 13 tautybių 29 
įvairiomis kalbomis leidžiami 
laikraščiai ir visa eilė kt. leidi
nių. Lietuvių sk., kurio paruoši
mu rūpinosi “Tremties” redakto
rius S. Miglinas, buvo pats tur
tingiausias. Jame buvo išstatyti 
VLIKo memorandumų rinkinys, 
ELTOS, PLB Vokietijos krašto 
valdybos biuleteniai ir “Trem
ties” leidiniai.

V. Mincevičius, Informacinės 
Tarnybos įgaliotinis Italijoje, 
yra gavęs iš Italijos vid. reika
lų valstybės pasekretoriaus laiš
ką, kuriamės dar kartą pabrė
žiama, kad Lietuvos piliečių pa
sų bei vizų sugrįžti į Italiją rei
kalai bus visuomet “sprendžiami 
su didžiausiu palankumu ir grei
tumu”. Šis faktas dar kartą pa
rodo Italijos valdžios organų vis 
didėjantį palankumą Lietuvai.

Komp. Banaičio pastangas pa
rašyti lietuvišką operą Jūratė ir 
Kastytis sutko pinigiškai parem
ti J. J. Bačiūnas, X. Strumskis, 
J. Ginkus, K. Gugis ir dr. S. Bie- 
žis.

Ona Kurmytė-Mazurkevičienė, 
L. Valstybinio teatro artistė, mi
rė Kaune. Jai buvo 51 m. amž.

Algio Budrio, L. konsulo sū
naus viena novelė išspausdinta 
Astounding Science Fiction. Jis 
yra Niujorko Gnom Press leidi
nių redaktorius.

Galvojama Paryžiuje įkurti 
Lietuvių Namą, kuriame galėtų 
būti įkurta lietuvių biblioteka, 
lituanistikos centras ir kt. Ta
čiau prie įkūrimo turėtų prisi
dėti ir viso pasaulio lietuviai. To 
reikalo išstudijuoti išrinkta spec, 
komisija iš V. Baranausko, A. 
Švirmicko ir G. Žebertavičįaus.

P. Braziulis Clevelande vądo- 
vauja dramos studijai, veikian
čiai jau tris metus, kuri pasiro
dė jau su ne vienu pastatymu, 
o dabar ruošiasi pastatyti “Su
laužytą priesaiką”. .
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Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 
nusipirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes.

Biurai: 863 Bloor Street West, Toronto
57S Queen Street West, Toronto 

1294 King Street E., Hamilton

PARDUODANT ar PERKANT namą mielaį Jums 
patarnaus žemiau pasiskelbę Jūsų tautiečiai:

SAUGU — PATIKIMA

VACYS VASILIAUSKAS
skamb&kite tel. KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

Parduodama:
$10.900 Ossington—Dupont

6 didelių kamb., mūrinis geram 
stovyje. įmokėti $3.000.

$12.900 Bloor—Dufferin
8 didelių kamb. mūrinis su di
deliu kiemu ir 2 garažais. Įmo
kėti $3.900.

$13.500* High Park—prie Bloor
6 didelių kamb., atskiras mūri
nis, 2 augštų, apynaujis, vande- 
niu-alyva apšildomas, labai di
delis kiemas ir 2 garažais įmo
kėti $3.500.

$14.900 Bloor—Dundas
8 kamb., mūrinis, 2 vonios, 2 
garažai, patartina gydytojams. 
Įmokėti $4.900.

$15.500 Indian Rd.—Glenlake
8 didelių kamb., atskiras, mūri
nis, 2 virtuvės, alyva šildomas, 
2 garažai. Įmokėti $5.000.

$15.900 Rusholnto Rd.—College «
• 12 didelių kamb., atskiras mū- 

. x rinis, 2 virtuvės, vandeniu sto- 
keriu apšildomas, 2 garažai. 
Įmokėti $5.000 ir viena atvira 
skola.

$15.900 High Park Ave.—Bloor
8 didelių kamb., atskiras mūri
nis, vandeniu apšildomas. Įmo
kėti $6.000.

$16.000 Delaware—Bloor
11 didelių kamb., atskiras, mū
rinis, vandeniu apšildomas. Įmo
kėti $5.000.

$21.000 High Park Ave.—Bloor
11 didelių kamb., atskiras, mū
rinis vandeniu ir alyva apšildo
mas, didelis kiemas, 2 garažai, 
privatus Įvažiavimas. įmokėti 
$9.000.

Ossington—Bloor
6 atskirų butų po 5 didelius 
kambarius, apartmentas su ga-
ražais, $7000 i metus pajamų. 
Įmokėti $10.000, prašoma kai
na $35.500.

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI

NAMAI

Posirinkti Įvairia koino namu, krau- 

tuvių,* valgyklų, ypač lietuvių rajonuo- 

t se, prašome kreiptis į 
i • ■ ■

Dr. J. Kaškelis

Telef.: W. 2640, WA. 2647 ir

WA. 2648.

575 Queen St. W. (prie Bathurst) t

R. TESLIA

REAL ESTATE

NAUJI 
PASIŪLYMAI 
skambinkit tel. KE. 9459

Jonui Matulioniui
863 BLOOR STR. WEST 

(prie Ossington)

1. $3.000 grynais (galima būtų mė
ginti ir mažiau). $10.500 pilna 
kaino. 6 kambariu pusiau prijung
tas mūrinis namas. Garažo nėra, 
privažiavimas yra. Reikalingas ne
mažo remonto viduje, nes tinkas 
daugelyje vietų išbirs. Mėgėjams 
krapštytis gera proga. Prie Christie 
(geras komerciškas rajonas!) neto
li Bloor.

2. $8.000 grynais, $20.000 kaina
2 atskiri butai po 5 kambarius, 2 
garažai. Yra nuomininkai. Vidus 
reikalingas remonto. Geram rajo
ne — prie Durie gt. virš Bloor, gt.

3. $5.000 (galima siūlyti ir mažiau!) 
Kaina $16.500.
I 1 kambarių. Kietos grindys. Ang
lim apkūrenamas. Mūrinis, atski
ras. Nei garažo, nei įvažiavimo. 
Sklypas didelis. Namas dar neblo
gam stovy. Valdymas tuojau. Prie 
Delaware g. tarp Bloor ir College.

4. $6.000 grynais, $15.500 kaina
9 kambariai ir 2 vasarinės. Atski
ras, mūrinis namas. Karštas van
duo ir alyva. Skalbykla rūsy. Gara
žas 2 mašinoms. Ilgas, platus, gra
žus sklypas. Visi kambariai apsta
tyti baldais ir kilimais — įeina i 
pirkimo kainą. Jau tuščias Prie 
Clendenon gat. netoli Annette ir 
Dundas. Gražus rajonas.

5. $8.000 grynais. $20.000 kaina.
12 kamb. ir 4 virtuvės. Garažas. 
Kampinis namas, todėl ir visi kam
bariai šviesūs. Pajamų savininkas 
gauna daugiau negu išlaidų, visas 
kartu sudėjęs. Pats namas gali mo
kėti visas skolas. Prie Shaw St. ne
toli Dundas.

6. $6.000-$7.000 grynais. $17.000 
pilna kaina.
9 kambarių ir 1 vasarinės, atski
ras, mūrinis namas. Alyva ir ventr. 
šildymas. Didelis sklypas. Dvigu
bas garažas. 2 virtuvės. Rūsy—iš- 
sigėrimo kambarys. Prie Shaw gat
vės visai prie Harbodr.

7. $8.000 grynais, $19.200 kaina
II kambarių 3-mis augštais, mū
rinis, atskiros, gražus namas. Di
džiulis sklypas. Garažas. 2 geros 
virtuvės. Karštas vanduo ir alyva. 
Valdymas tuojau. Prie Keele gt. 
virš Bloor.

8. $6.000 grynais, $15.900 kaina
7 kambariai 2 augštais. Atskiras, 
mūrinis namas. Nemažas sklypas. 
Garažas. Kambarių geras išplana
vimas. Prie Arlington į žiemius už 
St. Clair.

Dėmesio, Hamiltoniečiai’
Mūsų tautietis BALYS KRONAS, anksčiau dirbęs drau
dimo bendrovių atstovu, dabar perėmė dar ir namų bei 
biznių pirkimo ir pardavimo tarpininkavimo įmonės 
R. TESLIA 1294 King St E., Real Estate & Insurance 
Broker, tel. 9-3558, atstovavimą.
Tai viena iš didžiausių tos rūšies įmonių Kanadoje, tu
rinti didžiausią pasirinkim ąnamų-biznių bei farmų. 
Geromis sąlygomis parūpiname morgičius. Kreipkitės, 
patarimai Jums nieko nekainuos.

BALYS KRONAS
FOR REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

Darbovietės telefonai: 9-3558, 3-1108, 2-4641 
Butas: 112 Ontario Ave. Tel. 2-9077

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER 

863 BLOOR STR. WEST * 575 QUEEN STR. W.
TORONTO

KANADOJ DIDŽIAUSIA
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
{STAIGA.

PIRKDAMI AR PARDUODAMI
pasitarkite su mūsų ekspertais. iž

MES TURIME ŠIMTUS {VAIRIAUSIŲ NAMŲ
Du n da s—Rushol me 

$7.500, 6 kambarių namas, įmokėti 
tik $2.500.

George—College 
$10.900, 7 kamb. plytinis namas, at
skiras, gero plono, įmokėti tik $3.000

Lansdowne—Dupont 
$11.500, 6 kamb. pusiau atskiras, 
mažas įmokėjimas.

Shaw—Dundas 
$12.000, plytinis, 8 kamb. namas, 2 
garažai, alyva šild. Įmokėti $4.000. 
Reto proga — nepraleiskite!

Markham—Dupont 
$12.000, 9 kamb., išnuomotas be su
tarties. Įmokėti tik $3.500.

Bloor-—Shaw 
$12.000, plytinis namas, 7 kamb. 2 
virtuvės, įmokėti $4.500.

Christie—Bloor 
$2.800, plytinis, 7 kamb. namas, ga
ražas. Vandeniu ir alyva Šildomas. Lo
bai gerom stovy.

Bloor—Roncesvalles 
$13.900, 8 kamb, geras mūrinis na
mas, apie $5.000 įmokėti. Vandeniu 
šildomas.

Close—King 
$14.000, geras planas, įmokėti 
$4.000.

Sunnyside—Wright 
$14.500, 9 kamb. mūrinis, vandeniu 
ir alyva šildomas. Įmokėti $4.500. 
Labai vertingas namas.

Bloor——St. Clorens
Plytinis, 9 kamb. namas, didelis skly
pas, garažas. Vertas $16.000, par
duodamas už $14.500 arba už ge
riausią pasiūlymą.

Pacific—High Park 
$14.900, plytinis, 9 didelių kambarių 
namas. Mažas įmokėjimas.

Bloor—Roncesvalles 
$15.500; 8 kambarių atskiras mūro 
namas. Garažas.

Dovercourt—Dundas 
$15.500, plytinis, atskiras, 8 kamb. 
ant dviejų augštų namas. Alyva šil
domas. Dideli kambariai.

College—Dovercourt 
$5.500. 9 kamb. mūrinis namas. Ga
ražas. Mažas įmokėjimas.

Sunnyside—Howard Park 
$17.500, 10 kamb., geras, mūrinis, 
atskiras namas. Vandeniu šildomas.

Swansea, prie Bloor 
7-8 kamb., 10-15 m. senumo didžiau
sias namų pasirinkimas. Taip pat bun
galow ir visai naujų namų su nedide
liu įmokėjimu.

Taip pat duodame paskolas. .
Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 

reikalais kreipkitės į
Bronius Sergantis W.-Merkis Jonas Matulaitis

MU. 7377 MU. 7377 MU. 7377
2390 Bloor St. West, Toronto

ERNEST RIDCUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA
V. TUKLERIS

Hamilton, 913 Main St. E., Tel. 9-4121
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St. Toronto, Ont.

Moderni lietuvių vyriškų rūbų krautuvė

Paltai ir kostiumai parduodami pa
siūti ir pagal užsakymus. Skrybė
lės, įvairūs švarkai, taip pat švar
kai su kailio apykaklėmis, kelnės, 
megztukai, viršutiniai ir apatiniai 
baltiniai, kaklaraiščiai kojinės, pirš
tinės ir kt.

NUOLAIDA LIETUVIAMS 10%

Savininkas C. Salmonaitis

DERBY MEN’S SHOP
2576 Yongc St.,,Toronto 

Telef. HY. 9624

perkant - parduodant
namą ar bet kokį biznį, pageidautumėte skubaus ir sąžiningo 

patarnavimo, kreipkitės į:
ALGIMANTĄ MINIOTĄ

Telefonas EM. 6-2024
Mes taip pat patarnaujame ir paskolų gavimo, morgičių 
pratęsimo, sutarčių sudarymo, vertimų, imigracijos ir 

visais kitais atvejais.

REAL ESTATE
762 DUNDAS ST. W., TORONTO

MARGiS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St. JohnM Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS
MU. 9543

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama.

. Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

LL4r*l">B<^ sU sandėliuose jūsų vasariniai rū-
bus rūpestingai saugomi. Kai 

Specialybė: , darysite rudeninį apsitvarkymą, 
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 Claremont Str. - Tel. WA.4557

Tillsonburgo L. Ūkininkų klubas
lapkričio 22 d., šeštadienį, Tillsonburge COLUMBUS HALL

* r engia

Bus ir visokiausių gėrimų. Pobūvio pradžia 7 vv. Šokių — 8 vv. 
Bilietus į pobūvį galima gauti iš anksto pas pp. Augustinavičių, 
sjr., Mažeiką ir Janušauską arba lapkričio 16 d., sekmadienį, po 
lietuviškų pamaldų prie bažnyčios

Bilietus į šokius galima bus įsigyti halės kasoje.

Delhi, Ont.
Kariuomenės minėjimas ir 

susirinkimas
Lapkričio 23 d. 3 vai. KLB 

Delhi LOKas lenkų salėje ren
gia Kariuomenės minėjimą ir 
šaukia visuotinį narių susirin
kimą. Pagal priimtą KLB Sta
tutą bus persiorganizuojama į 
Krašto Valdybos Apylinkę ir iš
renkama nauja valdyba.

Po trumpo Kariuomenės mi
nėjimo, susirinkimas vyks se
kančia tvarka:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Pereito susirinkimo proto

kolo skaitymas,
4. Komiteto nuveiktų darbų 

pranešimas,
5. Apylinkės valdybos ir kont

rolės komisijos rinkimas,
6. Bėgamieji reikalai ir

7. Susirinkimo Uždarymas.
Pastebime, kad minėjime ir 

susirinkime sutiko dalyvauti Kr. 
Valdybos pirmininkas J. Matu
lionis iš Toronto.

Maloniai kviečiame kuo skait
lingiausiai dalyvauti visus lietu
vius. Delhi LOKas.

SPORTAS
Montrealis ir Hamiltonas 

Toronte
Lapkričio 22 ir 23 dd. į Torontą 

atvyksta Montrealio ir Hamilto
no lietuviai krepšininkai. Tur
nyras įvyks YMCA salėje Colle
ge ir Dovercourt g-vių kampas.

Smulkesnę šio turnyro progra
mą pranešime per radijo ir se
kančiame laikraščio numeryje.

Sp. Klubas “Vytis”.

Didžiausias namų 
pasirinkimas 

visuose miesto rajonuose!
Tik paskambinkite kiek Jūs turi' 
te {mokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!
$9.500 Parkdole rajone, mūrinis pustau 

atsk. , aliejumi šito. 8 kamb.
$10.700 Sunnyside ties Fuller Ave., mū

rinis, 6 k., vieta garažui.
$13.400 Bloor—Picific Avė., mūrinis 9 

kamb., gero plano.
$14.200 Reta proga High Park rajone 

ant Quebec, atskiros, mūrinis, van
deniu šito., 8 k. Parduodamas su 
visais baldais. Įmokėjimas labai že
mas.

$14.500 Roncesvalles—Galley Avė. Mū
rinis 8 k., aliejumi šild., 2 garažai, 
lobai švarus namas.

$14.900 Roncesvalles — Wright Ave., 
Mūrinis 8 k., vand. ir aliejumi šil
domas, garažas. įmokėti apie 
$5.000.

$16.500 High Park—Quebec, 15 metų, 
senumo mūrinis, moderniškai įreng- 

• * tas 7 k. nomas, 2 garažai.
$17.500 High Park visai prie Bloor. Mū

rinis, atskiros, vand. aliejumi šildo
mas, 10 k. namas.

$18.000 Bloor—Indian Rd. Mūrinis, at
skiras, 10 k., gerame stovy namas, 
garažas.

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų' pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS
1675 Bloor St. W. Tel. KE. 7941 

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

Namai - bizniai 
pardavimui

VISUOSE MIESTO RAJONUOSE

$9.900, įmokėti $3.500, Dundas -— 
Brock, 7 kamb. ir pusryčių kamba
rys, rūsys po visu namu. Šiltu oru- 
alyvo šildomas, parketas, moderni 
virtuvė, nepereinami kambariai,, 
vieta garažui, galima greitai užim
ti, švarus ir dėmesio vertas pirkinys.

$11.500, įmokėti $4.000, Bloor-Os- 
Sington, 6 kamb., pusiau atskiras 
mūrinis namas, nepereinami kam
bariai, rūsys po visu namu, alyva 
šildomas, parketas, 2 virtuvės, šo
ninis įvažiavimas, greitas užėmi
mas.

$11.800, įmokėti $3.500-$4.000, 8 
kamb. per 2 augštus, rūsys po visu 
namu, alyva šildomas, geras parke
tas, 2 virtuvės, vieta garažui, ge
roj numoti vietoj — Manning-Har- 
Bord rajone.

$13.500, įmokėti $3.500, Perth-An
nette, 7 kamb. ir sanrūmis, mūrinis, 
pusiau atskiras namas, karšto oro 
šildymas,- rūsys po visu namu, ne
pereinami kambariai, parketas, 2 
vfrtuv., galima užimti už 45 dienų.

$13.500, įmokėti $4.000, Bloor-Ba- 
thurst, 6 kamb., atskiras mūrinis 
namas, karšto vandens-alyva šil
dymas, garažas ir privatus įva
žiavimas, nepereinami kambariai, 

r parketas, galimybė užimti tuo pat, 
labai geras pirkinys*patogiomis są
lygomis.

$18.000, įmokėti $7.000, Ossington- 
Bloor rajone, 9 kamb. ir sanrūmis, 
sporto kamb. rūsy, atskiras mūrinis, 
karštu vandeniu-alyva šildomas na
mas, parketas, dvigubas garažas, 
labai švarus ir geras pajamų na
mas, vertos ypatingo dėmesio.

Valgomų produktų ir mėsos krautuvė, 
College gatvėje, arti Ossington, ge
ras ir brangus įrengimas. Pusiau 
atskiras namas, keturi gyvenami 
kambariai, modernus karšto oro- 
alyvo apšildymas. Vieta garažui. 
Skubus pardavimas.

Visais nuosavybės pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės į

J. Rukša
1052A BLOOR ST. W., TORONTO 

Tel.: OL. 1793, OL. 5176 
Namų tel. MU. 0746

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

St. Clorens ro-

GERAS NAMŲ PASIRINKIMAS 
per

BOYCE & LATOUR
REAL ESTATE BROKERS

1537A Queen Str. W., Toronto

$11.000 visa kaina, 6 kamb. pusiau 
atskiras, mūrinis nomas su įvažia
vimu, geras rajonas. Įmokėti $900.

$13.000, Ookwood—Vaugham rajo
ne, 7 kamb. Garažas, gražus kie
mas. Namas labai gerame stovy, 
įmokėti $4.000.

$8.900, Keel—St. Clair rajone, 6 
kamb. namas su garažu. įmokėti 
tik $2.500.

$9.900, Lansdowm
jone, 7 kamb. namas, alyva šildo
mos, vieta garažui. įmokėti apie 
$3.500.

$4.000 įmokėti, 6 kamb. atskiros na
mas ir gražus kiemas garažui. Kai-

- no apie $11.500, Clendenon—An
nette.

Sunnyside, puikus 8 kamb. mūrinis 
namas, vond.-alyva šito., garažas. 
Koino apie $13.500, įmokėti 
$4.500.

High Park rajone, 7 gražių kambarių 
atskiras mūrinis namas su garažu. 
Koino apie $15.900, įmokėti 
$6.000.

High Pork rajone, 8 grožių kambarių, 
atskiros, mūrinis namas. Loboi ge
ras susisiekimas. Kaina $14.900, 
įmokėti $6.000,

Sunnyside rajone, puikus 15 kamba
rių nomas. Vand.-alyva Šito., 5 
kamb. baldai su kilimais, geros pa
jamos. Kaina $19.000, įmokėti 
$8.000.

Mes turime gražiose vetose su žemu 
įmokėjimu ir neougšta koino namų, 
viešbučių, benzino stočių, krautuvių ir 
ūkių. Galim gerom sąlygom parūpin
ti įmokėti rankpinigius bei morgičių. 
Informacijų suteiks ir mieto i padės 
tik paskambinkite:
J. TAMULIONIS arba P. LEDAUSKAS

OL 2324 OL 2325

Lapkričio 16 d., 3 vai. pp. To
ronte, UNF salėje įvyksta krep
šinio rungtynės tarp “Vyties” ir 
St. Chris, komandų.

• Mulhouse F. C. krepšinio 
komanda, kurioje iš lietuvių žai
džia Grybauskas ir Gailius, įvei
kė prancūzų krepšinio meisterį. 
Prancūzų sporto laikraščiai, kaip 
“Alsace”, “Equipe” ir kt., didžiu
lėmis antraštėmis skelbia apie 
“Grybausko festivalį”, “žibėji
mą”, nes jis vienas iš 65 taškus 
laimėjo 31. Grybauskas turėjo 
žaisti prieš stipriausią krepšinin
ką Buffiere, o Gailius Grybaus
kui asistavo. Minimoji komanda 
laimėjo ir prieš Tulūzos koman
dą, kur iš 94 taškų vienas Gry
bauskas išjkoyojo 42._Grybauskas 
laikomas Prancūzijoje geriausiu 
metiku. Prancūzų spauda taip 
pat šiltai atsiliepia ir apie Var- 
kalą, kuris žaidžia su Lyono ko
manda.

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

Ossington Avė.
$7.200 pilna kaina, įmok. 3.000,
6 kamb. mūrinis namas, garažas.

Concord Ave.
$9.500 pilna kaina, $1.500 įmo
kėti, 6 kamb. pusiau mūr, namas.

Dupont
$10.500 pilna kaina, $2.000 įmo
kėti, 6 komb. mūr. namas, tuščias.

Hillsboro Avė.
$12.500 pilna kaina, $4.000 įmo
kėti, 8 kamb. mūrinis namas, par
duodamas su baldais, vandeniu-aly- 
va šildomas.

Ossington Avė.
$12.500, $3.000 įmokėti, 6 kamb., 
mūrinis, pusiau atskiros namas, 
alyva šildomas. Garažas.

Prescott Ave.
$13.500, $3.000 įmokėti, 6 kamb. 
mūrinis, pusiau atskiras namas, 10 
metų senumo, turi garažą.

Lansdowne Ave.
$16.500 pilna kaina, $6.000 įmo
kėti, 10 kamb. mūrinis, atskiras na
mas, vandeniu-alyva šildomas, turi 
garažą.

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI

J. Barakauskas ir J. Vaitkus
Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namu instaliavimo.

119 PERTH AVE.
Tel. KE. 2667 arba KE. 7808.

Taip pat nemažas pasirinkimas 
High Park rajone.

A. TAMULAITIS
Skambinti KI. 1159 arba 

vakarais OR. 2657,

A. W. FARLINGfcR 
Real Estate 

752A YONGE ST., TORONTO

Visų rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktikų 

Kalbu lenkiškai
M. MAUNA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

LIETUVIAMS TINKAMUOSE 
RAJONUOSE

Jane—Lawrence
$7.500, žemas įmokėjimas, at
skiras, mūrinis, 6 kamb. namas. 
Garažas.

Quebec—Bloor
$10.500, įmokėti $3.500. Pu
siau atskiras, mūrinis, 6 kamb. 
ir 1 sunr. namas.

Shaw—Bloor
$11.500, įmokėti $4.000. Pu
siau atskiras, mūrinis, 6 kamb. 
ir 1 sunr. namas. Alyvas šildy
mas. Didelis kiemas su vaisme
džiais.

Shaw—Pendrith
$13.500, įmokėti $4.000. Pu
siau atskiras, mūrinis 7 kamb. 
namas. Garažas.

Markham—College
$14.500, įmokėti $6.000 ar ma
žiau. Pusiau atskiras, mūrinis, 8 
kambarių namas. Garažas.

Show—Dundas
$17.000, prieinamas {mokėji
mas. Atskiras, mūrinis, 9 kam
barių ir 1 sunr. namas. Vandens- 
olyvos šildymas. Du garažai.

Kendall—Dupont
$16.000 ar mažiau, prieinamas 
įmokėjimas. Atskiras, mūrinis, 9 
kambarių ir 1 sunr. namas. Van- 
dcns-alyvos šildymas. Privalo 
parduoti.

Gocff rey—Ronces va lies
$17.500, įmokėti $6.000 or 
mažiau. Atskiros/ mūrinis, 9 
kambarių namas. Vondens-aly- 
vos šildymas. Ypatingai geros 
narnos H oro ir vidaus.

Daug gerų ir didelių nomų High Parko 
ir kituose rajonuose. Informacijų su
teiks ir padės išrinkti

R. ŽULYS
T«L ME. 2471; nemW M. EM.3-6711

J. J. ELLIS, Realtor
1072 BLOOR ST. W., TORONTO

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$9.500, įmokėti apie $3.000, švorus, 

6 kamb. su dviėm virtuvėm namas. 
Claremont netoli Queen.

$ 10.500, ’ įmokėti kiek gali. Pusiau 
atskiras, amerikoniško stiliaus, stip
rus 6 kamb. namas, geram stovy, 
alyvos šildymas. Yra garažas ir dai
lus kiemukas. Dufferin prie Bloor.

$10.900, įmokėti tik $900. Visai at
skiras 8 kambarių, dviejų augštų, na

mas, priekis mūrinis. Vieta garažui. 
Pacific—Dundas rajonas.

$11.500, įmokėti apie $3.500. Pu
siau atskiras 8 kambarių mūrinis 
namas su vieta garažui. Vertas 
greito dėmesio! Argyle prie Dover
court.

$16.000, Įmokėti $5.000. Džiougsie- 
si nusipirkęs šį 9 kamb. visai atski
rą mūrinį namą su sanrūmiu ir dvi
gubu garažu, geram sotvyje ir ge
rom rajone. Beaconsfield prie 
Dundas.

$16.500. Pusiau atskiros mūrinis, 7 
kamb. namas su didele^ krautuve 
apačioje. Tuščias. Centrinis Šildy
mas rodijotoriais. Vieta garažui. 
Sklypas virš 200 pėdų ilgio. Da
venport—Old Weston Rd.

RETA PROGA. Lietuvių rajone Dun
das St. parduodama valgykta-resto- 
ranas su 442 vietom. Visos namas 
mūrinis. Viršuje yro 4 kambariai 
ir sanrūmis. Vieta gorožui. Cent- 
rolinis šildytos. Viso komo tik 
$23.000. Įmokėti $10.000.

Ir daugiau namų lietuvių rajone — 
vakariniame Toronte Jums mielai ap
rodys ir padės išsirinkti

P. LEONAS
Tel. ME. 2471, tarto tai. OL 4717

J. J. ELLIS, Realtor
1072 BLOOR ST. W^ TORONTO
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MANN-MARTEL

RESTORANAS
$9.000 18 vietų pilnai įrengtas res

toranas ir delikatesų krau
tuvė, 4 kamb. butas su at- 
kiru įėjimu. Ilgametė sutar
tis, lietuviškas distriktos. Ge
ros biznis didesnei šeimai ar
ba porai partnerių.

BATHURST—LAWRENCE
$9.500 5 komb. mūrinis, bungolow, 

ekonomiškas apšildymas, vie
ta garažui. Įmokėti $1.900.

QUEEN—DOVERCOURT
$10.500 7 kamb. mūrinis namas, oru
• apšildomas, vieta garažui, 

įmokėti $3.000.

BLOOR—DUFFERIN
$12.500 6 kamb., mūrinis, didelė gra

ži virtuvė, karšto vandens- 
alyvos apšildymas, garažo, 
įmokėti $4.500.

BERESFORD—ANNETTE 
-$12.900 kamb., mūrinis, ekonomiš

kos apšildymas, garažas.

INDIAN Grove—GLENLAKE 
$12.900 5 komb., mūrinis bungalow, 

karšto vand. šildymas, 
ražas, $3.500 įmokėti.

ga

ST. CLARENS—BLOOR 
$12.900 7 komb. otskiras mur.

mas, 2 virtuvės, tualetas rū
sy, be garažo.

na-

PARKDALE
$13.500 8 kamb. pusiau atskiras mū

rinis namas, karšto vandens 
apšild. Geras nuomavimo 
distriktos. Įmokėti $4.000.

EGLINTON—OAKWOOD
$13.900 10 kamb., atskiras mūrinis 

namas, garažas. Įmok. $3.500.

JAMESON—KING
$14.000 8-nių komb. mūrinis namas, 

alyvos apšildymas, be gara
vo. Įmokėti $4.500.

WRIGHT—RONCESVALLES 
$14.900 8 komb. mūr. namas, karš

to vand.-alyvos apšilimas, 
garažas. Įmokėti $5.000. .

GLENLAKE—QUEBEC
$15.800 6 kamb. atskiras mūrinis, 

geros statybos namas, erd
vūs kambariai, moderni vo
nia, įmūrintas garažas.

DOVERCOURT—COLLEGE
$16.400 9 kambarių, atskiras mūrinis 

namas, karšto vandens ši Id. 
Vieta garažui.

WILSON—KING
$17.900 10 kamb. atskiras mūrinis
* namas, karšto vandens-aly

vos apšild. Moderni virtu
vė, be garažo.

INDIAN RD.
$22.800 10 kamb. atskiras mūrinis 

namas, karšto vandens-aly- 
vos Šildymas, mūrinis gara
žas, augštūs įmokėjimas.

INDIAN RD.
$28.000 12 kamb. atskiras, mūrinis 

namas, vandens-alyvos apši! 
dymos, 3 virtuvės, dvigubas 
garažas. Augštas j mokėji
mas.

Mes duodame metines paskolas pa
lengvinti sudaryti jmokėjimą grynais. 
Platesnei informacijai ir visais kitais 
namų pirkimo - pardavimo reikalais 
kreipkitės į

V. MEILUS
1663 Bloor St. W. Tel. OL. 1106 

Namų telef. RU. 1-0203.

MANN & MARTEL
REALTORS

Ko tėvelis laukė
Budapešto juokų laikrašty lie

pos 9 d. buvo išspausdintas toks 
juokas:

Mokesčių rinkėjai atvyko į kol
chozą mokesčių rinkti. Vienas 
kolchozininkas, palikęs troboje 6 
m. vaiką, pasislėpė. Įėjo rinkė
jai ir dairosi. Vaikutis dar niekad 
nebuvo matęs tokių uniformų. 
Kurį laiką stebėjęs tylomis, jis 
pagaliau klausia:

— Ar jūs kareiviai? ,
— Taip, kareiviai, — atšakoj 

rusas.
— O iš kur jūs atėjot?
— Iš labai toli. Mes iš Moka 

(toks miestas Vengrijoje).
— O kas jūs tokie iš Moka? — 

vėl klausia vaikas.
— Mes tie, kurių tavo tėvelis 

seniai laukė, — paaiškino grupės 
vadovas.

Berniukas staiga pašoka, pri
bėga prie slėptuvės, kur buvo 
įlindęs jo tėvas, ir šaukia:

— Tėveli, tėveli, eikš greitai. 
Amerikiečiai jau atvyko iš Mo
ka!...

— Nebėra, Jūsų šviesybe. Kri
to.

— Kaip krito? Kada?
— Taigi, krito, Jūsų Šviesybe. 

Pasiunčiau vežėją Jurgį į Telšius 
parvežti gydytojo merdinčiai po
niai Elzbietai. Lėkė visu keliu 
kiek įkerta, ir neatlaikė. Krito 
grįžtant su gydytoju dar už po
ros kilometrų nuo dvaro.

— Tai ponia Elzbieta sunkiai 
sirgo?

— Taigi, mirė, Jūsų Šviesybe.
— Mirė? Kas gi atsitiko? Ka

da?
— Taigi, kai dvaras sudegė, 

Jūsų Šviesybe.
— Tai ir dvaras sudegė? Ka

da? Kaip tai atsitiko?
— Taigi, kai bobutė mirė. Bu

vo pašarvota salėje, naktį nuo 
žvakių užsidegė užuolaidos, o 
nuo jų ir rūmai. Ponia Elzbieta 
buvo nėščia, gaisro persigando ir 
sunkiai susirgo. Sirgo veik mė
nesį ir nebeatlaikė.

Jo Šviesybė, matyt, įsitikino, 
kad namuose “viskas gerai” ir 
daugiau nebeklausinėje.

Dr. A. Ratinow
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados li
goninėse. Vidaus ligų specia
listas (širdies, asthmos, reu- 

jnatizmo, skilvio ir kt.)
479% Euclid Ave., Toronto 

TeL RA. 6708.
............ . i ------- Z
Dr. Aleksas Valadka

Gydytojas ir chirurgas
1081 BLOOR ST. W.

(tarp Dufferin ir Dovercourt)
•

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 vai p.p. 
ir 6.30-8 vai. vak. arba pagal 

susitarimą
■' •

Telefonas ME. 2933

i.

Vertimu Biuras
Visos modernios kalbos 

Anglų kalbos pamokos ir 
konversacijos.

'ADOLFAS V. BAJORINAS
235 Ossington Avė.

(Il-me augšte) 
Toronto Lietuvių Namuose 
Telefonas: KEnwood 3027

PARDUODAME
Naujus ir vartotus vyr. gabar
dino paltus, naujus ir vartotus 
kostiumus, tropinius kostiu
mus, marškinius ir kit. įvairių 

rūšių.
Pinigai įmokami iš karto.

HOLLYWOOD CLOTHING
270 Queen St. W., Toronto 

(kampas Beverley)

Viskas gerai
Anais “gerais” laikais Lietuvos 

stambus dvarininkas, trejetą me
tų lėbavęs įvairiuose pasaulio 
didmiesčiuose ir kurortuose, vie
ną vasarą nusprendė sugrįžti pa
ilsėti tėviškėje. Jo pasitikti į ge
ležinkelio stotį už keliolikos ki
lometrų atvažiavo pats dvarų ad
ministratorius. Jis kasmet savo 

į ponui pasiųsdavo du kartus pla- 
i čius pranešimus apie ūkio reika- 
! lūs. o be to, reguliariai siųsdavo 
dvarų pajamas i pono sąskaitą

■ viename Paryžiaus banke. Ponas 
tų pranešimų . skaityti niekad 
“neturėjo laiko”. Jis tenkinosi 
tik banko pranešimais, kad pini
gai gaunami. -

Važiuojant į namus, ponas, 
klausia:

—Na, tai kaip reikalai, kaip 
ūkis? Kas nauja?

— Viskas gerai, puikiausiai, 
Jūsų Šviesybe.

— O kaip mano mėgiamoji ku
melaitė? Ar dar taip pat eikli? 
Nesuseno? • >

Geras pirkinys
Hondūro vyriausybė vietos ir 

JAV laikraščiuose paskelbė^Šito
kią žinią:

“Parduodamas pilnai veikiąs 
ugniakalnis. Visa kaina 5.000.000 
bolivarų. Tikslesnių informaci
jų teikia užsienių r. ministerija”.

. i

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC

314 BATHURST ST.
Toronto

Telef. kabinetas EM. 6-2696 
Namų OL. 4778

RENTGENAS 
PHYSIOTERAPIJA 

LABORATORINIAI TYRIMAI

Priima ligonius ir gimdyves: 
kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 

šeštadieniais nuo 11-3 vai.

Dėmesio!
Pigiai ir sąžiningai taisomi te
levizijos ir radijo aparatai.
Taip pat mes pravedame 
ir televziijos instaliaci

jas. Darbas atliekamas prity
rusių radijo-televizijos techni
kų. Jūsų patogumui aparatus 
mes paimame iš namų ir pri
statome.
Skambinti telefonu OL. 5039 
67 LAKEVIEW Ave., Toronto 
B. Kalibatas, A. Virkutis ir Co.

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

Visko pertekęs
'Dar Lietuvoje girdėjome, kad 

vienas ištremtas į Sibirą buvęs 
ministeris laiške savo artimie
siems džiaugėsi gerai gyvenąs 
ir esąs visko pertekęs, bet baig
damas pridėjo: “Jei ką siųsite, 
tai siųskite lašinius ir dešras rū
kytas, sviestą lydytą, sūrį džio-' 
vintą”....

Panašiai atsitiko neseniai su 
vienu Lenkijos poetu žydu. Jis 
išvertė iš hebrajų kalbos eilėraš
čių į lenkų kalbą ir turėjo gauti 
iš Izraelio vyriausybės honora
ro. Laiške Į Jeruzalę jis rašo esąs 
labai patenkintas savo padėtimi 
Lenkijoje. Vyriausybė pastačiu
si specialią vilą, Tcaip “liaudies 
dovaną” ir tt. Bet gale laiško jis 
prašo honorarą jam pasiųsti ne 
pinigais, bet... maistu. Kadangi 
iš Izraelio siuntinius siųsti už
drausta, tai reikią pasiųsti per 
Istambula.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 ir 6.30-8 
vai vak. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

>a jutus pirmą kartą reumatinius skaus
mus— ’mk Templetons T-R-C's; Per mi- 

1 ijoho žmonių kas mėnuo vartoja greitom 
□stabdymui reumatinių, arthritis, neural- 

g.jos, lumbago ir išijo skausmų. Kam be 
reikalo kęsti? Turėk T-R-C's su savim ir 
naudok tik pajutus skausmus. Tik 65c, 

$1.35 vaistinėse. T-842

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. S T E F A N U K 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. WA 1344

Or. Chas. OKON
L i e t u v a it ės!

Europiete damų frizuotojo. Garantuo
tas darbas: nuolatinis sušukavimas, 
frizavimas, plaukų kirpimas, plaukų 
dažymas.
Susitarti iš anksto tel. Klngsdale 4585 

Atidaryta 9—9 v.v.
KAPSFS HAIRSTYLING

113 McPherson Ave., Toronto, Ont.
(tarp Yonge ir Avenue Rd.)

Kalbu: anglų, vokiečių, rusų, estų ir 
švedų kalbomis.

838 Dundas St W. Toronto 
(kampas Euclid Ave.)

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

B.A., D.D.S.
312 Bathurst St., Toronto
Bathurst Medical Building 

Telef. EM. 3-6373

A. BERESNEVIČIUS

DĖMESIO
NAMŲ SAVININKAI!

Sutaupysit laiką ir turėsit pato
gumą pakeisdami namų apšildy
mo sistemą

- alyvine
Parduodu ir instaliuoju: Aero, 
Heat Ray, Fess ir kt. alyvos deg- 
tuvus — Oil Burners. Burneriai 
ir darbas garantuojamas.

J. NACEVIČIUS
5 Montrose Ave., Toronto 

Telefonas OL. 1523 
Skambinti tarp 6-8 vai. vak.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau visų firmų radio apara
tus, patefonus ir Totus toje sri
tyje susijusius darbus atlieku 
greitai, pigiai ir sąžiningai.

Darbas garantuojamas.
Paskambinus atvažiuoju Į na

mus tel. KE. 1080.
190 Wright Ave., Toronto

4 JžtMHŠČIRUSIOS RŪŠIES MEKOlĮg Ą) 
^y^RAKHDRRBlU. GHMINiaLgS M

f/ . M
juM sidabro pępyošalcii.-keramika\ 
odosirmeao išdirbiniai.Lietuviškos \

Kjr kitų tautu klasikines muaikos^s

jicJiaiciukite mitųnaufM -uieitlr kaial^o.

$10 nuolaidos, kas atsineš ši skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!

Priimu moteriškų ir vyriškų 
rūbų užsakymus iš savo ir kli- 
jentų medžiagos. Darbą atlie
ku pagal naujausias madas 
švariai ir sąžiningai. Kainos 

visiems prieinamos
1004 Dundas Street W. 

Toronto, Ont.
Telefonas: LL. 3222

DANTISTAS 
Dr. ELIAS- WACHNA

Priėmimo vat 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie
niais priima taip pat 7-9 popiet

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

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyrų batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

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

Advokatas — Notaras

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto 
Mū:nj specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Pritaiko akinius visiems akių 
defektams. Ištiria akių ner
vus, kurie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto 

. ,, TeL RA 3924

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

12 gabalų modemiško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalihga namų apstatymui. 
Duodamos lengvos išsimokėjhno sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vak.

... COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. 6-8094

DANIEL D. STOKAL 
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

Room‘204, 221 Victoria St 
Office EM. 6-1753 
Res. tel LY 5797

Dr. B. D O B A I
Gydytojavę* Vienos, Berlyne, Šveicarijos ir Vengrijos ligoninėse.

VIDAUS IR VAIKŲ LIGŲ SPECIALISTAI X-RAY (Rentgenas)

Telef. Office: Ml. 8821, Nomų: Kl. 0056. 465 Bloor St W., Toronto

DĖMESIO! . DĖMESIO!
Valgyklą “BALTIC”

870 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont
perėmė naujas savininkas. - • Valgiai gaminami pagal lietuvių 

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos
Sav. Feliksas Jonynas

Tikros importuotos 
olandiškos silkės!

HOLLAND HERRINGS-FISHERIES ASSOCIATION, 
Room 711, Terminal Building, Toronto, Ontario.

Reikalaukite instrukcinių knygelių VELTUI 
pas krautuvininkus, žuvų pardavėjus arba 
rašykite:

Lengvo paruošti prie karštų ir* šaltų 
valgių ir kaip užkandis svečiams.

Pirk silkes parafinuotose statinėlėse 
arba metalinėse dėželėse.

Sugautos
Vokiečių (Šiaurės) 

jūroje.

Olondiška silkė yra garsi 
visame pasaulyje savo 
sultingumu . . . paruošta ir susūdyta 
jūroje taip, kad nepraranda savo 
vitomingumo.

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanaš-Tony MOKIAIS
Real Estate darbe turis didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE
1385 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne)

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

5 gab. virtuvės chromo komplektas
3 gab. fotelis (chesterfield)
3 gab. miegamojo komplektas 
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE 
SALES

480 YONGE ST., TORONTO 
(1 blokas Į šiaurę nuo College St.)

ATIDAPvYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

—• $59.50
— 99.00

— $79.50

Dėmesio!
Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus.
Pranešu klijentams naują savo adresą:

7 Havelock, Toronto. Telef. LL. 4576
ANT. JUOZAPAITIS

.PRANEŠU VISIEMS KLIJENTAMS, 
KAD PAKEIČIAU ADRESĄ.

Visais reikalais prašome kreiptis šiuo adresu:
ANT. SLABOŠEVIČIUS

GENERAL IMPORTS AGENCY - WHOLESALE and RETAIL
1649 BLOOR ST. W., TORONTO. Telef. LA. 4972

YORK PACKING CO. LTD. <
104-106 Trowell Ave., TeL: JU. 2794, JU. 5197. Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.
Rinkos kainomis. J

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Jau dabar pats laikas užsisakyti 
žieminius paltus ir kostiumus

Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas
Ed. KONDRATAS

siūlo geriausių angliškų medžiagų paltams bei kostiumams. 
Stilius ir audirtias yra taip skirtingas kaip ir jų kaina.
Moteriškas paltas nuo ................................  $55 ir augščiau

.Moteriškas kostiumas nuo .............. $55iraugščiau
Vyriškas paltas nuo ........ .............................  $65 ir augščiau
Vyriškas kostiumas nuo .............................. $75 ir augščiau .

Jei Jums trūksta šiuo laiku pinigų ir dėl to negolite įsigyti rūbų, užeikite pos 
Eo. Kondrotg ir išsiaiškinsite, viskas greitoi bus sutvarkyto ir Jūs potenkintos-o 
keliausite namo, nes Jūsų tikslas bus atsiektas.

Iki pasimaytmo pas ED. KONDRATĄ
1113A Dundas St W. (netoli Ossington), Toronto 

Telefonas LL. 9626
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Komisija reiškia viešą padėką

liui, SJ, už rinkliavos bažnyčio-

Ar neieškai buto? O gal turi bu 
tą išnuomavimui?

BUTŲ AGENTŪRA

LINKSMAS ŠOKIŲ VAKARAS 
LAS Montrealio skyrius, lapkričio 15 d., 
šeštadienį, Dom Polsky salėje. 1862 Wel
lington St., rengia linksmą priešą d rentini 

ŠOKIŲ VAKARĄ
Gros Brolių Lapinų kapela "Lituonica". 
Veiks bufetas su visokiais gėrimais. Bus 
gerų fantų, šokių nesutrukdo nti loterija. 
Už $1 įėjimo mokestį bus duodama prie
do užkandžiai. Salė pasiekiama 58 tram
vajumi. Mieli svečiai laukiami 7 vai. 30 
min. ir turės progos pasišokti bei pasi
vaišinti iki 2 vai. ryto. Valdyba.

.Apyt Valdybai ir Kontrolės 
Komisijai išrinkti

Toronto Apylinkės LOKas skel
bia kandidatams išstatyti tvarką:

1. Apylinkės Valdybon reikia 
išrinkti 7, o Kontrolės Komisi- 
jon 3 narius;

2. Kandidatus siūlo 15-os pil
nateisių lietuvių grupė;

3. Apylinkės Valdybon siūlo
mų kandidatų viename sąraše 
negali būti daugiau kaip 7 as
menys, o Kontrolės Komisijon 
viename sąraše nedaugiau 3;

4. Sąrašai surašomi tokia tvar
ka: a) eilės numeris, b) kandida
to pavardė, c) vardas, d) gimimo 
data, e) profesija ir f) adresas. 
Toliau seka 15-os tuos kandida
tus pasiūliusių pilnateisių lietu
vių sąrašas, kuriame pažymima: 
a) eilės numeris, b) siūlytojo 
pavardė, c) vardas, d) gimimo 
data, e) adresas ir g) siūlytojo 
savarankiškas parašas.

5. Tas pats kandidatų siūlyto
jas gali pasirašyti viename Apy
linkės Valdybos ir viename 
Kontrolės Komisijos kandidatų 
sąraše.

6. Kandidatų sąrašai, kartu su 
siūlomų kandidatų raštiškais su
tikimais būti renkamais, turi bū
ti įteikti arba atsiųsti paštu To
ronto Apylinkės Rinkiminės 
Komisijos Pirmininkui L. Ta
mašauskui, 236 Dovercourt Rd. 
Tel. ME. 4469 arba įteikti Lietu
vių Namuose, 235 Ossington 
Avė., Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Tarybos būstinėje, ne vė
liau kaip iki 1952 m. lapkričio 
22 dienos 24 valandos'

7. Išstatytų kandidatų rinki
mai į Apylinkės Valdybą ir Kon
trolė Komisiją įvyks Lietuvių 
Namuose, 235 Ossington Ave^ 
1952 m. gruodžio mėn. 14 d., sek
madienį, nuo 10 vai. ryto iki 9 
vai. vakaro.

Toronto ALOKo Prezidiumas.

Apylinkės Rinkiminė Komisi
ja lapkričio 9 d. posėdyje pasi
skirstė pareigomis: pirmininkas 
L. Tamašauskas, vicepirm. J. Zo- 
vė, sekretorius L. Šalna. Likusie
ji lieka nariais.

Komisija aptarė reikalus rin
kimų Apylinkės V-bos ir Kont
rolės Komisijos, kurie bus pra
vedami balsuojant lapeliais 
gruodžio 14 d.

LOK kviesti atstovai VI. Skir
gaila ir J. Novogrodskis nedaly
vavo.

Ar jau užsirašėte į Augštesn. 
Lituanistikos kursus Toronte?
Čia bus einamas progimnazi

jos ir gimnazijos lietuviškųjų 
dalykų kursas. Darbo tik 2 vai. 
į savaitę.

Užsirašyti galima “Tulpės” 
valgykloje, p. Jurkšaičio rūbų 
krautuvėje, p. Beržinsšo krautu
vėse ir “Tėviškės Žiburių” re
dakcijoje.

Lietuvių mokyklos 
šauktas lapkričio 9 d. tėvų komi
teto susirinkimas neįvyko, nes 
susirinko tik keli tėvai. Labai 
gaila, kad Toronto lietuviai ne
sidomi savo vaikų reikalais.

Sekantis tėvų susirinkimas 
įvyks lapkričio 23 d. po 12 vai. 
pamaldų parapijos salėje. Todėl 
prašome į sekantį susirinkti vi
siems tėvams, kurių vaikai lan
ko lietuvių mokyklą. Dienotvar
kėje yra labai svarbių klausimų, 
kaip Kalėdų eglutės suruošimas 
ir kt. Tėvų K-tas.

Menininkų steigiamasis 
susirinkimas

Lapkričio 2 d. 3 vai. pp. Lie
tuvių N amuose įvykusį lietuvių 
menininkų susirinkimą atidare i 
KLB pirm. J. Matulionis. Apibū- i 
dinęs visų sričių menininkų su- 
siorganizavimo reikšmę ir svar
bą šiais mūsų tautos priespaudos 
laikais, kreipėsi į susirinkusius 
menininkus kviesdamas, nežiū
rint kasdieninio nuovargio, neš
ti tautos gyvybės žėruojančius11 LctUlUi gVVVUUD _

turtus, kad galėtume tremtyje! *Ies įteikiame skubų^ir paten-į 
išlaikyti sveika lietuviška dva- įmam? Patarnavimą. Skambmti

OL. 1403 arba LL. 5378.
Išnuomojami antrame augšte 3 
kambariai ir virtuvė. 18 Widmer 
St. (prie Adelaide-King).
Išnuomojamas 1 gražus kamba
rys ir virtuvė (virtuvė su bal
dais), High Parko rajone, tel. 
MU. 0761.
Išnuomjoamas 1 didelis kamba
rys III-me augšte ir virtuvė II 
augšte. Galima su baldais arba 
be. Telef. LL. 6275.

J “DAINOS” GRUPĖS VAKARĄ!
KUR?—Lietuvių Namuose, Dundas ir Ossington kampe. 

KADA?—Lapkričio mėn. 15 dieną, 7 vai. 30 min. vak.
TIKSLAS?—Kalėdinės dovanos tremtyje likusiems 

seneliams, ligoniams, našlaičiams .. .
Brolau ir Sese lietuvi, juk Tu ateisi? Mes lauksime..
Gros gera kopele. įvairus ir turtingas bufetas. Gėrimai švelnūs ir stiprieji,

įėjimos $1. A Doinietės

PAIEŠKOMA MOTERIS, kuri 
ateidama į namus prižiūrėtų 7-jų 
metų vaiką popiečiais. Skambin
ti EM. 3-6711.
“TULPĖS” SVETAINEI reika
linga virėja ir padavėja, kreiptis 
994 Dundas St W.

šią ir kartu reprezentuoti lietu
viškąjį meną mus priglaudusia- 
me Kanados krašte.

Po kalbos buvo pasiūlyta su
daryti laikinį organizacinį ko
mitetą. kurio tikslas — apjungti 
visus Kanadoje gyvenančius me
nininkus, mėgėjus ir prijaučian
čius. Į tokį komitetą išrinkti: pp. 
Pažemis, Kozulis, Radzevičiūtė 
ir Rukša.

KLB Kr. Valdybos atstovas 
prie menininkų sambūrio — p. 
Simanavičius.

Organizacinis komitetas kvie
čia visus geros valios lietuvius 
daromas pastangas išgirsti ir 
įvertinti šios organizacijos svar
bumą, kad bendromis jėgomis 
dirbant, galėtume palengvinti 
rūstu tremties kėlia iki išvysime 
mielas Nemuno ir Neries pa-

,Toronto LOK prezidiumas j krantes. V. D. Vyturėlis.
dėkoja Hamiltono apyl. valdy
bai, prisiuntusiai $25, ir Wellan- Toronto liet, studentų klubas 
do apyl. valdybai, prisiuntusiai i pereitą penktadienį surengė ben- 
$10 paramos lietuvių skyriaus j J..........
parodoje išlaidoms padengti.

Latvijos nepriklausomybės 
minėjimą Toronto latvių kolo
nija ruošia pačią nepriklausomy
bės šventės dieną, lapkričio 18, 
kitą antradienį, St. Andrews 
Church, Carlton ir Jarvis gatvių 
kampe.

Vyr. ateitininkų susirinkimas 
įvyks sekmadienį, lapkričio 16 
d., 3 vai. pp. “Tėviškės Žiburių” 
patalpose. Bus renkama valdy
ba. Nesusidarius kvorumui, už 
valandos šaukiamas kitas susi
rinkimas, kuris laikomas teisėtu 
betkokiam narių skaičiui susi
rinkus.

Toronto vyr. at-kų v-ba.
Padėka

Nuoširdžiai dėkojame gerbia
miems paskaitininkams, solis
tams p-lei Vilčiauskaitei ir p. Ve- 
rikaičiui už gražų giedojimą baž
nyčioje, visiems sveikinusiems 
žodžiu ir raštu ir Toronto visuo
menei už parodytą prielankumą 
mūsų suvažiavimo metu.

KV At-kų S-gos CV-ba.

drus pietus “Mažoji Vengriją” 
restorane. Iš apie 40 Toronte esa
mų studijozų dalyvavo 26. Pa
sistiprinus, dr. A. Šapoka kalbė
jo apie lietuviškąjį studentą, se
nąsias mūsų studentijos tradici
jas, tremties studentą ir išeiviš- 
kąsias studentijos aktualijas, 
kviesdamas klubą daugiau gar- 
sintis, priminti apie save bei sa
vo reikalus visuomenei ir kuo 
dažniau pasirodyti viešai kaip 
vienetui.

Malonios valandėlės, paįvai
rintos lietuviškomis dainomis ir 
komiltoniškais sąmojais, greit 
prabėgo, o jaukumas turėtų būti 
laidas dažnesnių tokių susitiki
mų.

Šiuo metu klubo vadovybė vi
sų Toronto augštosiose mokyk
lose studijuojančių adresų dar 
neturi. Jos žiniomis daugiausia 
studijuoja technikos fakultete— 
14, toliau seka menų (filosofi
jos arba humanitarinis) f. — 6. 
architektūros — 4, dentiatrijos 
— 3, farmacijos — 2, konservato
rijoje — 2, meno mokykloje, be
rods, 2. Besiruošančių moksli
niam laipsniams yra berods 4.

Išnuomojamas didelis kambarys 
3-me augšte 2 asmenims. Telef. 
KI. 1168, 67 Sussex Ave. (Prie 
Bloor-Spadina).
Išnuomojamas frontinis kamba
rys Il-me augšte 2 asmenims su 
galimybe virti, ar atskirai bu
tas iš 1 kambario ir virtuvės 
High Park rajone. Kreiptis 11 
Hewitt Avė.
Išnuomojamas šviesus kambarys 
ir virtuvė (su baldais ir patali- 
ne), gerame susisiekimo rajone,; 14 d. perkeliu į buv. Br. Pakė-
tinka vedusiu porai arba vien- ■ no patalpas 846 Dundas St. W., 
gungiams su maistu. Kreiptis **rP Manning ir Euclid gatvių, 
tel. OL. 5785. Tramvajaus sustojimo vieta —

įtiek iš rytų, tiek iš vakarų va-

Jūsų namuose darau: vaikų, ves
tuvines, krikštynų ir kitokias 
nuotraukas. Skambinti telef. LL. 
4748 nuo 19-21 vai. J. Pilipavi
čius, 96 Wright Ave., Toronto.

PRANEŠU gerb. tautiečiams, į 
kad rūbų krautuvę “Bellwoods 
Dry Goods” nuo 1952 m. lapkri
čio 14 d. perkeliu į buv. Br. Pakė-

Išnuomojamas 1 didelis kanlba 
rys High Park rajone .tinka gy
venli 2 arta vienam (galimybė 
virti). Kreiptis po 6 vai. vak. te 
lef. RO. 1791.

žiuojajnt — Euclid g-vė.

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St. W.
Toronto

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, lapkričio 13,14,15 d.
1. EXCUSE MY DUST — spalvota — Red Skelton, Sally Forest
2. CAPTIVE GIRL — Johny Weissmueller

Pirmadieni — trečiadienį, lapkričio 17, 18, 19 d.
1. OH YOU BEAUTIFUL DOLL — spalvota

June Haver, Mark Stevens
2. INSIDE STRAIGHT — David Brian, Arlene Dahl
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Išnuomojamas šviesus kambarys j 
su baldais ir virtuvė arba 2 kam
bariai ir virtuvė. Teirautis telef.
LA. 5500. _________
Išnuomojamas su baldais kamba
rys ir virtuvė šeimai arba dviem 
asmenim. Visą laiką šiltas van
duo. Išnuomojamas ir garažas. 
Skambinti vakarais LA. 9680. 
Adresas: 14 Shannon Str.
High Park rajojne, arti būsimos 
liet bažnyčios išnuomojami 2 ar
ba 1 kambarys ir virtuvė su san- 
rūmiu antrame augšte. Kreiptis 
vakarais po 5 vai. tel. MU. 5520.
69 Essex St. (Bloor ir Ossington 
gatvių rajone) išnuomojamas 
kambarys su baldais dviems 
vienam asmeniui gyventi. Telef. 
LA. 6432.
Išnuomojamas 1 didelis kamba
rys III-mc augšte 1 arba 2 asme
nims, galima virti. (Oakwood— 
St. Clair rajone). Tel. LO. 1410.
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė, High Park rajone, .su bal
dais. Tel. JU. 9047.

prekių palankiausiomis kaino
mis. Naujos krautuvės atidary
mas penktadienį, lapkričio 14 d. 
Maloniai kviečiu mane aplanky
ti. “Bellwoods Dry Goods”

J. JURKŠAITIS.

“Tulpės” svetainei
REIKALINGAS 

DALININKAS
Kreiptis 994 Dundas St. W. 

Toronto 
pas 

K. Grigaitį.

Į Montrealio liet, visuomenę
Ir žinomdamas kultūrinių pa 

rengimų nepasisekimus bei nuo 
lat patiriamus nuostolius, negau 
sus Liet. K. Savanorių būreli. 
Kai’iuomenės šventės išvakarė 
se nutarė suruošti koncertą. Kac 
sudaryti sąlygas mūsų mielan 
jaunimui pasidžiaugti lietuviš
kąja daina ir muzika, kad jie ne
nueitų į svetimas aplinkas, jiems 
įėjimo mokestis sumažintas ik: 
50 c. Mūsų troškimas, kad kuo 
daugiau dalyvautų ypač jauni
mas.

Op. sol. Pr. Radzevičiūtę jai 
seųiai begirdėjome Montrealy, 
sol. V. Verikaitį girdėsime pir 
mą kartą. Pianistas Smilgevičius 
jau ne kartą mus žavėjo save 
puikia technika, atlikdamas pa
saulinės ir lietuviškos muzikos 
kūrinius. Ateikime ir vėl pasigė
rėti. Labai gaila, kad šiame kon
certe negalės dalyvauti op. sol. 
Kardelienė, kuria nuoširdžiai I 
kvietėme, bet kuri nesuspės su
grįžti po koncerto lapkričio 16 
d. Toronte.

Kviečiame visus Montrealio ir. oorys, r. xgiicnavicius, a. 
apylinkių tautiečius nepamiršti Kličius, V. Kerbelis, J. Vasiliaus- 
lapkričio 22 d. ir atsilankyti į kas ir J. Adomonienė. Šia proga 
ruošiamą koncertą.

LK Kūrėjų-Savanorių V-ba AV parapijos klebonuLT.'Kubi-
Koncertas. Lapkričio 22 d. 8 v. 

v. J 
220 Pine Avė.
S-gos Montrealio skyrius ruošia

įėjami lapkričio 16 d. tuojau po 
įamaldų AV parapijos salėje 
r prieš koncertą prie įėjimo.

“Draugo” atstovas p. Daugir- 
ias ir “Laivo” redakt. kun. Pa
rulis MIC, lankėsi šį savaitgalį 
Montrealy laikraščių reikalais. 
Svečiai apsistojo pas rašytoją p. 
Aukštaitę, lankėsi AV parapijo
je ir su eile asmenų susitiko pas 
pp. Daukšus.

Vasario 16 gimnazijai šelpti 
komisija, KLB Krašto V.aldybos 
prašyta, ir toliau eina savo parei
gas. Jos pirmininkas p. Lym’an- 
tas čia skelbia naujuosius rė
mėjus, mokančius po $1 į mėne
sį: I. Gorys, F. Ignatavičius, A.

D’Arcy McGee High School^ i 3e Pavedimą lapkričio 2 d. ir pa- 
LKK-Savanorių rapijiečiams už duosnias aukas.

Padėka. “Akademiniam Sam- 
koncertą~ ProįramTišįildysYie“ būriui” įsteigusiam Stipendijų ir 
tuvos op. sol. P. Radzevičiūtė,! Pašalpų fondą, jo nariams ir vi
so!. Verikaitis ir muzikas Smil-’ suomenei’ suaukojusiai pinigus, 
gevičius. Koncerto pelnas bus ! Priėji šio fondo stipendininkai 
sunaudotas sušelpti tautiečius, Ii- reiškia nuoširdžią padėką 
kusius Vokietijoje, ateinančių L 
švenčių proga. Bilietai $1.50 ,$11 
ir vaikams po 50c. bus pardavi-: 3

J. Kibirkštis, J. Mališka, 
A. Pusarauskas.

“Tauras” šią savaitę pradeda 
‘Golden Ball” žaidynes Montre-

Už a.a. J. Augaitį iškilmingos 
pamaldos jo mirimo metinėse 
įvyks šį šeštadienį, lapkričio 15 
d., 9 vai. rytą liet, bažnyčioje.

BSF V-ba dėkoja visiems au
kotojams, paskutini sekmadienį 
bažnyčioje pamaldų metu suau
kojusiems $571,31. Ta pačia pro-i 
ga Bažn. Statymo Fondo Valdy- į 
ba maloniai kviečia liet, visuo- * 2.e: 
menę palaikyti Fondo rengiamą, 
didelį priešadventinį rudens ba- Į 
lių lapkričio 22 d., šeštadienį, ita-j 
lų salėje, 33 Brandon Str.

“Daina” dėkoja • i
Praeitame grupės veikimo ap

rašyme-užmiršta pranešti ir pa
dėkoti “Dainos” grabės nariui 
Povilui Yauniškiūi už atsiųstą 
rugsėjo mėn. $10 auką seneliams 
Vokietijoje. Susirinkime plačiau 
pasikalbėjom apie mūsų ger-b. 
Winnipeg© lietuvį, kurio širdis 
tikrai visiems geriausioms tiks
lams plaka. Pirmąja proga pas
kutinioji dovana bus persiųsta 
seneliams.

Rugsėjo mėn. bėgyje gauta do
vanų Marijos Telchertienės var
du: VI. Sližienė įteikė $8.45 ir E. 
Slonskienė $2, ši dovana jau pa
siųsta. -

Šiomis dienomis atėjo pakie- 
tas gražių vyriškų rūbų iš p. Pui
dos, Camp 40 Long Lac, Ont. 
Ačiū p. Puidai, rūbai bus išsiųsti 
su pirmąja siunta, kur bus reika
lingiausi, kaip siuntėjo prašoma. 
Ačiū visiems. M. F. Y-nė.

VISADA IR VISUOMET
' įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

3. BERŽINSKAS
1212 Dundas St. W. Toronto - - - Tel. LA. 9547 ir MU. 3940

Kanados L. Kunigų Vienybės alio Sporto Lygoje. Į Lygą šiais 
suvažiavime lapkričio 4 d. valdy- metais priimta 20 naujų koman- 
bon išrinkti: pirm. kun. dr. J. du, kurios susikirstytos į 4 gru- 
Gutauskas, sekr. kun. P. Ažu-! peš rungtyniaus savo pajėgumui 
balis, ižd. Tėvas P. Baniūnas, ■ įrodyti ir augštesnę vietą Lygo- 

j je išsikovoti. Sėkmės mūsiš- 
' kiams! < ,,

Šachmatininkų organizacinis 
susirinkimas šaukiamas lapkri
čio 16 d., sekmadienį, 3 vai. pp. 
YMCA salėje Park Ave. Visi 
šachmatininkai kviečiami daly-_ 
vauti. Kas gali, atsineša ir šach
matų lentas.

“Montreal Star” antradienio 
numery įdėjo didelę fotografiją 
iš McGill universiteto gyvenimo, 
vaizduojančią studentų tautybių 
gausumą ir profesorių vargą iš
tarti jų pavardes. Jų tarpe, pir
moj eilėj matėme stud. A. Pusa- 
rauską. studijuojantį civil enge- 
neering. Inžineriją dar studijuo
ja ir Keršulis, J. Kibirkštis, A. 
Kličius, R. Klimas ir V. Paulius.

Liet. Enciklopedijos prenume
ratą priima Spaudos Kioskas AV 
parapijos salėjėe. Kreiptis į D. 
Jurkų.

— Pereita sekmadieni Blauz- 
džiūnai sulaukė dukrelės, o Ba
rauskai— sūnaus.

— Lapkričio 8 d. AV bažny
čioje susituokė Liucija Ivanaus
kaitė ir Jonas Valteris Gružas.

Kun. K. Pečkys pakeitė gyve
namą vietą. Naujas jo adresas: 
1855 Rachel St. E. Tel. AM. 1104. 
Jis laikinai eis lietuvių kolonijų 
Kanadoje kapeliono pareigas 
vietoje kun. Kulbio, laikinai iš- 
vykusio į JAV.

Į Aušros Vartų parapiją atvy
ko naujas vikaras kun. Juozas

OFM.
Western ligoninėje sunkiai 

serga prieš tris metus iš Šveica- 
; rijos į Torontą atvykęs Antanas 
i Kairys. Ligonis negaluoja širdi- 
; mi. Juo rūpinasi jo brolis Jonas. 
! Iš šv. Juozapo ligoninės grįžo p. 
; St. Grigaitienė; po operacijos te- 
I beserga savo namuose Domicėlė 
i Rekštienė.

SLA 236 kuopos vald. pirmi
ninkui J. Yokubynui išvykus iš 

į Toronto jo pareigas perėmė vi
cepirmininkas J. Novogrodskis. 
Kuopa ruošiasi metiniam susi
rinkimui. kuris. įvyks gruodžio 
14 d. Susirinkime bus renkama 
nauja valdyba ateinantiems me
tams.'Kuopoje šiuo kartu naujų 
sergančių nėra.

J. Juškaitis, nesumokėjęs už 
kelis mėnesius draudimo mokes
čių, buvo suspenduotas, bet da
bar kuopa gavusi jo čekį, skaito 
vėl jos nariu.

Ksaverijai Paužuolytei gautas 
paliudijimas, kurio savininkė 
dar neatsiėmė.

Pr. Conservatives Business 
Mens’Club of Toronto 

kviečia visus kanadiečius lapkri
čio 19 d., trečiadienį, 12.30 vai. 
dieną, atvykti į “All Canadians 
Luncheon” Royal York Hotel 
koncertu salele. Svetvs kalbėto
jas — George A. Drew, M.P., Bi
lietų — $1.50 — galima gauti 
Royal York Hotel Cigar Stand, 
306 kamb., 347 Bay Str., telefo- Aranauskas, SJ, buvęs ilgą laiką 
nas EM. 4-6426. Belgijos lietuvių kapelionu.

Šios savaitės namų pirkimai

Marion—Roncesvalles
$14.800, duplex, 10 kamb., atskiras mūrinis namas, įmokėti 

$6.000.
High Park
$16.000, 8 kamb., mūrinis, 2 garažai, vandeniu-alyva šildomas, 

2 modernios virtuvės, įmokėti $6.500.
Dovercourt rajone
$13.000, 9-nių kamb., mūrinis namas, 2 garažai, įmokėti $3.000 

arba pasiūlymas
High Park
$17.500, atskiras mūrinis namas, 9 kamb., garažas, vandeniu 

šildomas, įmokėti $6.000 (apgyventas nuomininkų)
Ward Island
$8.500, vasarnamis, 8 kamb., žemės plotas 50 x 200, įmokėti 

$2.500.

Geresniam namų pirkimui ir geresniam patarnavimui 
ir teisingam patarimui pirkite per

H. M. DAVY & CO
105 Roncesvalles Ave., Toronto

LA. 6101

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
LA. 2763 ir LA. 6101

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR I PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

BALTIC CARTAGE & 
' MOVERS 

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.

Informacijų kreiptis OL. 1403 
arba LL. 5378.

9 Delaware Ave., Toronto, Ont 
24 valandų tarnyba.


