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Priverčiamas darbas
PASAULIO GĖDA

Vi enybe įEuropo j e
Ką reiškia priverčiamas dar

bas, mes lietuviai gerai žinome. 
Jo žiauriausia forma viešpatauja 
Sovietų Sąjungoje — žiauriau- 

’ šių gamtinių sąlygų darbo sto
vyklose, kuriose kenčia tiek 
daug ir mūsų ištremtųjų brolių. 
Yra nemažai tokių mūsų tarpe, 
kurie to pragaro patyrė patys, 
ypač tose stovyklose kurios pir
mosios tokupacijos metu buvo 
įkurtos pačioje Lietuvoje Pati
ria tai ir dabar bolševikinių ka
raliukų aukos, jei dar neišsiun- 
čiami į žiauraus klimato Sovie
tų Sąjungos sritis. Kiek yra ži
noma, šiuo metu Lietuvoje dar
bo stovyklos, į kurias kemšami 
žmonės už menkiausius prasi
lenkimus su okupanto valia ar 
kad nepatinka kokiam partie
čiu!, veikia Klaipėdoje, Šilutėje, 
Telšiuos, Kaune, Vilniuje, Pra- 
veniškėse, Gaižūnuose, Pabradė
je ir gal dar daugely kitų vietų, 
apie kurias žinios į šią pusę ge
ležinės uždangos neatėjo.

Darbo stovyklose viešpatauja 
didžiausias žmogaus išniekini
mas, jo žudymas dėl to, kad jis 
atrodo įtartinas režimui (nusi
kalsti nei nereikia) arba dėl to, 
kad valdžia nori įvykdyti kokį 

* darbą ir tam reikia darbininkų.
Šitas žmogiškųjų teisių laužy

mas jau pastebėtas pasaulio. 
Amerikos Darbo Federacijos rū
pesčiu klausimas buvo iškeltas 
prieš pora metų’vykusioje JT 
Ūkinės ir Socialinės Tarybos se- 
sijoje Santjago^Čile), kuri jam 

pirm. Indijos atstovas Sir Rama- 
sirami Mudaliar, o nariai bu
vęs Norvegijos augšč. teismo 
pirm. Paal Berg ir buvęs Peru 
užsienių r. min. Eurique Garcia 
Sayan. Dvidešimtį mėnesių dir-

ti karo belaisviai), tačiau ir mū
sų lietuvių’ pareiga prisidėti prie 
to savo įnašu. Kur tik yra gy
venančių lietuvių, turi būti krei
piamasi į vyriausybę su memo
randumais bei karštais prašy
mais paremti JAV reikalavimą 
svarstyti priverčiamojo darbo 
komisijos raportą dar šioje sesi
joje. Kanados Lietuvių Bendruo
menės Krašto Tarybos II sesija 
savo sveikinime ministeriui pir
mininkui tą jau įrašė. Bet to dar 
neužtenka. Tokių prašymų turi 
atsirasti tūkstančiai.

Diplomatai JT taip pat turi 
justi, kad jų laikyseną pasaulis 
seka ir kiekvieną kartą, kaip tik 
kuris tuo reikalu pasisakys rei
kia reaguoti. Kovojančius už 
žmogaus teises reikia pasveikin
ti, padrąsinti, naujos medžiagos 
pasiųsti, o klystančius ar kokiais 
sumetimais kilniuosius žmonijos 
idealus išduodančius perspėti.

Neužmirškim, to iš mūsų rei
kalauja brolių kraujas, kančios 
ir ašaros. ,

Beje, jei kas norėtų paskaityti 
minėtą Priverčiamojo Darbo Ko
misijos raportą, Kanadoje jį ga
lima gauti ILO skyriuje: 95 Ri- 
deau St., Ottawa, Ont. Jo kaina 
$3.75. .
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Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

Aštuntasis bandymas suviehy- I' 
ti ar susivienyti Europoje jau F 
aiškiai pasmerktas nesekmei. .....
Kai Eurazijos mažame pusiasaly j vardu vadovauti popiežiai. Lie
dvi galybės — tiranija su demo
kratija — ruošiasi pagrindiniam 
išsiaiškinimui, katra gi įgyven
dins pasaulyje savąją taiką? 
Konfliktų židinių, kaip Trieste, 
atpalaidavimo ir nuostabaus va
kariečių užsienių reikalų minis
terių blaškymosi praėjusioje 
konferencijoje metu, vis buvo 
minimas “Europos, -ypač Vokie
tijos, vienybės reikalas”, leido 
spėti, jog anglosaksai visdėlto 
norėtų, jog šis “išsiaiškinimas” 
verčiau lai būna juo anksčiau.

Ilgas yra istorijos tarpas nuo 
Elados iki Strassburgo — Euro
pos valstybės, be tautinių sienų 
ir neapykantos, su vienu parla
mentu, vieningos savo siekime 
europiečiams užtikrinti taiką ir 
gerovę. Anksčiausia laikytina 
Europos federacijos užuomazga
— Elada. Po jos sekė Cezaris, pir
masis jėga įkūręs “Pax Romana”
— Europos uniją, kuri suskilusi 
sukūrė Rytų ir Vakarų Europos 
sąvokas. Tautų didysis subyrėji
mas gimdė trečiąją Karolio Di
džiojo Europos vienybę, kurią 
Karolingų dinastijai subyrėjusr 
perėmė ketvirtosios Europos

Europos vienybės klausimas EL Komitete
Šiomis dienomis Niutorke Lais-- visą apjungtąją Europą. Atski

ros komisijos numatytos finan
sams ir prekybai, anglies, rūdos 
ir pramonės, gynimosi, energijos

vosios Europos Komiteto patal
pose, pirmininkaujant komiteto

tuvą valdant didiesiems kuni
gaikščiams, Pierre Dubois, Dan
te, karalius Jurgis iš Podebrado, 
Henriko IV ministeris Sully ne
sėkmingai ruošė kelią penkta
jam bandymui, kurio apaštalais 
buvo kunigas' |de St. Pierre 
(1716), Voltairasį Rousseau, jan
kis Franklinas, Kantas, Napole
onas, Mazzini,' Lamartine, Hugo, 
Cobden, Godin -r- visi šie didie
ji žmonės žinojo reikalą Euro
pai susivienyti,^/Bet karai sekė 
karus ir šeštąjį bandymą jau per
gyveno vyresniosios mūsų gene
racijos. Tautų! Lygą, sukurtą 
Versailles, bandė lopyti kuni
gaikštis Coudenhove - Kalergi, 
didvyriai Herriot, Stresseman, 
Briand, tik tam, kad su milionų 
gyvybėmis ateitų ir praeitų sep
tintosios “naujosios Europos” kū
rėjai—Hitleris su Ribbentroppu.

Aštuntasis bandymas Strass- 
burge, Maskvai ir Vašingtonui 
spaudžiant, nėra sėkmingas, kai 
nesuvokiama, kad neužtenka in
telektualų žinojimo — reikia 
tautų susipratimo, jog ir kaimy
ninėje valstybėje gyveną žmo
nės, tokie pat kaip jie, kuriems 
saulutė maloni, vaikučiai mieli 
ir gerbūvio sau trokšta; atomo 
amžiuje ginčus spręsti milžiniš
ko susinaikinimo, begalinio žiau
rumo priemonėmis yra taip 
kvaila. -

Vienybė Europos

jų valstybių atstovai Rytų ir 
Centro Europos apsijungimo 
problemoms aiškintis. Tai senos 
prof. Pakšto idėjos naujas iškė
limas ir stengimasis sukonkre
tinti. Be didclto diskusijų susi-

tinės bendruomenės sudarymo ir 
bendradarbiavimo su Europos 
Taryba, transporto ir susisieki
mo, viešosios gerovės ir darbo 
bei socialinio aprūpinimo. Kiek
vienai komisijai vadovauja vis

busi, ši komisija š.m. gegužės . rinkusieji priėmė šio Europos re-J kitos valstybės atstovas. Lietu- 
27 d. pateikė savo tyrimo vai- į giono. kuriame gyvena per 100 j va vadovauja žemės ūkto komi- 
sius. užakcentuodama, kad pri- • mil. europiečių, apsijungimo bū- i sijai (Sidzikauskas), Latvija — 
verstinis darbas Sovietų Sąjun-! tinumą ir numatė konkretų kelią ! energijos ir jos šaltiniai (dr. W. 
goję ir Satelitiniuose kraštuose 
yra virtęs sistema politiniams 
priešams sunaikinti ir krašto 
ūkiniams planams vykdyti, ki
tuose kaikuriuose pasaulio kraš
tuose įžiūrėjo tik pavojų, kad 
kaikurie jų įstatymai prie tam 
tikrų aplinkybių galėtų būti pa
naudoti įvesti priverstiniam dar
bui ūkiniams tikslams. Sovietų 
Sąjunga apkaltinta sulaužiusi 
savo tarptautinius įsipareigoji
mus dėl žmogaus teisių apsau- 
gos. ■■ .

Komisijos pranešimas pagal 
daugybę dokumentų ir liudytojų 
parodymų (jų tarpe ir eilės lie
tuvių raštu, o dr. Devenio žo
džiu) buvo išspausdintas atskira 
621 psl. knyga birželio 24 d. ir 
pateiktas birželio 30 d. prasidė
jusiai JT Ūkio ir Soc. Tarybos 
sesijai, kuri betgi nepanoro er
zinti Maskvos ir jo svarstymą 
atidėjo. Esą, neužteko laiko. Ta
čiau Tarptautinė Darbo organi
zacija (International Labour Or
ganization — ILO), veikianti 
prie JT, kurios gen. direktorių 
yra David A. Morse, nenustojo 
to klausimo judinti ir pradėjo 
pasiruošimus apsvarstyti jį lap
kričio mėn. prasidėsiančioje sa
vo sesijoje, o JAV delegacija 
JT-ose padarę dar daugiau — 
pareikalavo tą klausimą įtraukti 
į šios plenumo sesijos darbų 

, tvarką. ■
Jis jau įtrauktas. Dabar visam 

laisvajam pasauliui, kam rūpi 
kenčiančių žmonių gelbėjimas 
bei žmogaus teisių apsauga, yra 
didelis uždavinys paveikti ir ki
tas valstybes, kad šitą kilnų žygį 
tinkamai paremtų, kad jo vėl 
neatidėtų, bet parodytų visam 
pasauliui, ką reiškia bolševikų 
“laisvės” ir priverstų juos žmo
gaus teises gerbti arba nuplėš
tų kaukę ir parodyti tikrąjį vei
dą. To šaukiasi toilijonų kanki
namų žmonių kančios. To šau
kiasi mūsų broliai lietuviai, ken- 
čią darbo stovyklose, to šaukiasi 
visa .pavergtoji tauta, kurios 
kiekvienas narys dreba dėl ši
tokio likimo.

Nėra abejonės, kad už šios 
dangaus keršto šaukiančios kal
tės pasmerkimą stos milijonai, 
nes nuo to kehčia dešimtys tau
tų (čia įskaitomi ir dar nepaleis-

tam apsijungimui siekti. Sudary
tos 9 komisijos atskiroms apsi- 
jungimo sritims tirti. Iki sausio 
1 d. kiekviena šių komisijų turi 
paruošti konkrečią savo srities 
apjungimo medžiagą Rytų ir 
Centro Europai. Nuo sausio 1 iki 
gegužės 1 d. komisijos įparei
gotos paruošti medžiagą, kaip tos 
sritys atrodytų visoj apjungtoj 
Europoj ir kokiu būdu Rytų ir 
Centro Europa turėtų įsijungti į

energijos ir jos šaltiniai (dr. W. 
Massens), Lenkija — darbo ir so
cialinio aprūpinimo (Zaremba), 
Rumunija —- anglies, rūdos ir 
pramonės (Davila), Vengrija — 
finansų ir prekybos (Bessenyey), 
Bulgarija — gynimosi (Mileff), 
Čekoslovakija — politinės bend
ruomenės sudarymo (Ossusky), 
Estija — transporto ir susisieki
mo (Pustą), Albanija — viešo
sios gerovės (Kotta). Kor.

Vyskupai apie vedybas ir šeimą
Kanados vyskupų konferenci

ja, vykusi pereitą savaitę, se
kantiems metams pirmininku iš
sirinko Londono vyskupą John 
C. Cody. Vicepirmininku išrink
tas Moncton, N.B.. arkivyskupas 
N. Robichaud, iždininku Otavos 
arkivyskupas M. J. Lemieux.

Hierarchų konferencijai, kuri 
nuo 1943 m. tvarko visą Kanados 
katalikišką gyvenimą, priklauso 
63 kardinolai, arkivyskupai ir 
vyskupai.

Po dviejų dienų pasitarimų 
hierarchai paskelbė į tikinčiuo
sius laišką, pavadintą “Vedybos 
ir šeima”, kuriame iškelia prie
volę nepamiršti, kad vedybos nė
ra institucija polinkiams paten
kinti, bet yra sakramentas. “Pa- 
šlijimas vedybinės moralės, taip 
būdingas mūsų laikams, neabe
jotinai priklauso nuo to, kad 
daugelis nenori vedyboms pri
pažinti sakramentinio charakte
rio”, — sako vyskupai. Plačiai I 
nagrinėdami seksualinius auklė-1 
jimo klausimus, vyskupai ypa
tingai perspėja dėl jaunuome
nės — keliojjkamečių — tarpe 
įsigalinčių pastovių romantinio 
pobūdžio ryšių. Pastebėję, kad 
“daug mūsų laikų socialinių są
lygų vedybų šventumui .palai
kyti iš vedusiųjų reikalauja he
roizmo”, tokiais veiksniais vys
kupai nurodo šeimų tarpe nepa
kankamą atlyginimą, sunkumus 
įsigyti nuosavą pastogę, neįsilei- 
dimą nuomininkų su šeimomis ir 
daugelį kitų sunkenybių. Vys
kupai kviečia visuomenės vadus 
ir savininkus padėti išlaikyti šei
mos šventumą. Nuo šbimų mora
lės lygio priklauso Kanados ge
rovė. “Su gilia širdgėla mes ap
gailestaujame veiksmus tų, kurie i

tiesiogiai ar netiesiogiai sunaiki
na žmogišką gyvybę, kuri yra 
taip pat šventa prieš, kaip ir po 
gimimo”. Kitur vėl vyskupai sa
ko: “Mes kviečiame tėvus, kiek 
tai yra jų gdlioje. neprileisti prie 
kenksmingo papročio keliolika- 
mečių berniukų ir mergaičių pa
stovių porinių draugysčių, ku
rios taip dažnai būna nuodėmės 
progomis”.

Š. Atlanto Sąj. pajėgos
Rugsėjo gale i Europą išplau

kė pirmasis JAV artilerijos ba- 
talijonas su atomine artilerija. 
Kariškose sferose tikimasi, kad 
i britai pasiųs į kontinentą savo 
naująjį ginklą — vairuojamąsias 
raketas. Taip būsiąs sukombi-

Trečius metus stebint laisva
jame pasaulyje susimetusius eg
zilų, remiamus ir neremiamus, 
oficialius ir neoficialaus, profe
sionalų politikų-veiksnių susibū
rimus, tenka sutikti, jog daugelis 
šių žmonių “nieko neišmoko ir 
nieko neužmiršo”. Baugu, kad 
prie dabartinio galvojimo stan
darto ir devintosios Europos 
vienybės bandymo, dar neužma
tomoje ateityje, lauks sunkiai 
įveikiamos kliūtys. Nematę savo 
“reprezentuojamų” tautų ištisais 
dešimtmečiais, kaikurie šių pro
fesionalų politikierių — tapę “at
stovais”, kitų profesionalų, bet 
pinigais inspiruojami, skelbia di
dingas a la Philadelphijos (1951) 
ir Williamsburgo 1952 m. dekla
racijas, tik tam, kad, išlipę iš 
busų, toliau tęstų savo apmoka
mą Rytų Europos tautų “repre- 
zentavimo” darbą. Iki šiol giliau 
neieškojo taip būtinos jų tau
toms vienybės pagrindų. Dekla
racijose buvo tvirtinama, jog jie 
trokšta “užmegsti kup glaudžiau
sius tarpusavio ryšius ir įsijung
ti į Jungtinę Europą. Ši broliš
ka federacija turi iškelti ir res
pektuoti kiekvienos tautos ver
tę..., kad išugdžius regionalinius 
ryšius įsijungtų Europon”. Prak
tikoje net pabaltiečiai, karo ir 
pokario metu suartėję, vieni nuo 
kitų -atšalo. Sėdėdami už tų pa
čių stalų komitetuose, jų profe
sionalai “veiksniai ir vadai” ne
sugebėjo išleisti “Baltic Review”, 
nė tarpusavio žinių. savaitinių 
biuletenių, kad prieš kalbėdamos 
apie neišvengiamą Pabaltijo su
sijungimą, tautos (ne. politikie
riai) viena kitą pažintų. TamlaiYciao. ounuinui" --------- r *------------- - c ju—  z-  

nuotas jungtinis vienetas iš JAV tikslui nesistengta gauti iki šiol 
atominės artilerijos ir Britų vai- ne* radijofonų, nors Europos 
ruojamųjų raketų. | Laisvės Komitetas sakėsi pabal-

— Seoul. — Su MIG-15 lėktu
vu pabėgusio lakūno motina yra 
taip pat pabėgėlė iš Šiaurės Ko
rėjos ir labai uoli neseniai pa
krikštyta katalikė.

Bendruomenės Tarybos II sesija 
ar Latvių didelė dainų šventė 
abiejų tautybių spaudos buvo ne
pastebėti, bet susidomėta, kur 
bus sostinė statoma — Šiauliuose 
ar Jelgavoj.

Reikėjo griežtų amerikiečių 
pastangų, kad egzilai. noros už
baigiant (taip kalbama) ELK 
egzistenciją, kuo nors pateisin
tų savo ilgalaikę prieglaudą — 
jiems buvo pavesta iki tam tikrų 
terminų paruošti atitinkamas iš
samias studijas... arba...

Neįmanoma vienybė 
dabartinėje Europoje 
Britams spaudžiant, Mr. Dul

les paskutiniosiose konferenci
jose sutiko, paskutiniam bandy
mui savo “taikos per jėgą” poli
tiką lankstyti, tačiau Vokieti
jos vienybės problema neduoda 
nė mažiausios vilties, kad iš to 
išbujotų normali, pajėgi aštun
toji Europos vienybė. Jei rusai 
ir pasitrauktų iš Rytų Vokieti
jos, jų Raudonoii niekad nepa
sitrauks toliau Stetino, kai Va
karų pusėje Š. Atlanto S. armi
ją sustiprintų 12 Wehrmachto 
divizijų. Tokiu būdu neįgalins aš 
tuntosios vienybės nei “TSRS” 
sienų garantijos — vokiečiai nie
kad neatsisakys Lenkijos komu
nistų užimtų Vokietijos sričių. 
Jei Adenaueris atsisakytų, jis 
greit nebebūtų kancleriu. Išva
doje, po visų buvusių ir būsimų 
konferencijų Europos laukia ne- 

(Nukelta į 2 psl.)
ELTOS ŽINIOS

Lietuvių, latvių ir estipskyrių 
steigimas prie Laisvosios*Euro
pos radijo vėl’šuaktualėjo. VLI 
Ko VT daro žygių, kad lietuviš
kojo skyriaus centras būtų orga
nizuojamas Europoje. Plačiu 
raštu pareikšti motyvai, kodėl 
minėtasis skyrius turėtų būti 
įsteigtas Europoje, o ne užjū
ryje. Be kita ko, nurodyta, kad 
Europoje esama arčiau savojo 
krašto, iš čia galima geriau 
praktiškai vykdyti kovą dėl Lie
tuvos laisvės ir lietuvių tautos 
aspiracijų realizavimo. Žinios, 
gaunamos iš Lietuvos, gali būti 
tiksliai ir greitai komentuoja
mos tik Europoje, kuri ir toliau 
lieka svarbiausiame kovos bare. 
Čia reiškiasi ir patys mūsų va
dovaujantieji veiksniai, iš čia 
būtų galima geriau sekti bręs
tančias naujas valstybines for
mas ir naujai organizuojamų 
Jungtinių Europos valstybių kū
rimą. Pagaliau per tokį skyrių, 
veikianti Europoje, ir pats VLI 
Kas galėtų tinkamiausiai infor
muoti visą mūsų tautą apie da
romus jai išlaisvinti žygius. Da
bar jau ir kitų pradedama su
prasti. kad lietuvių, ir kitų pa- 
baltiečių veiksnių išjungimas iš 
Laisvosios Europos radiofono 
buvo stambi klaida, kurią todėl 
rūpinamasi atitaisyti.

Dėl Berlyno vyr. burmistro 
Reuterio mirties VLIKo pirmi
ninkas M. Kruavičius pasiuntė 
VLIKo vardu užuojautos tele
gramas Berlvno senato prezidiu
mui ir socialdemokratų partijos 
pirmininkui dr. E. OUenhaue- 
riui, kuriose apgailestavo, kad 
visas laisvasis pasaulis Reuterio 
asmenyje nustojo didelio kovo
tojo dėl laisvės.

Spalio 10-12 d. Caracase šauk
tas 5-sis Venecuelos lietuviu su
važiavimas. Dėl vietos sąlygų

Savaites įvykiai
D* Britanija, ilgai raiviusis dėl JAV vedamos griežtos linijos, 

grįžus į pareigas Edenui, pereitą savaitę padarė bandymą par 
veikti visos eilės tarptautinių problemų sprendimus. Edenui pa
kvietus, Londone pereitos savaitės pabaigoje įvyko trijų didžiųjų 
užsienių reikalų ministerių pasitarimas, kuriame apsvarstyti visi 
aktualieji tarptautinės politikos klausimai. Apsvarstytas senas 
Churchllio siūlymas dėl susitikimo su Malenkovu, dėl kurio prin
cipe ir JAV nesipriešina, tik mano, kad tai galėtų įvykti iš anksto 
aptarus svarstytinus klausimus •--------------------------------- .——.
ir susitarus dėl darbotvarkės, kai 
Churchillis mano, kad tai turėtų 
būti laisvas pasikalbėjimas be 
nustatytos programos. Jau seniai 
aiškinamu 4 užsienių r. ministe
rių konferencijos klausimu Dul
les, Eden ir Bidault sutarė Mask
vai vėl pasiūlyti ją šaukti lap
kričio 9 d. Lugane, Šveicarijoje, 
kur būtų kalbamasi tik Vokieti
jos ir Austrijos taikos sutarties 
klausimais, o juos išsprendus bū
tų aptarti jau kelias savaites dis
kutuojami nepuolimo pakto bei 
Rytų - Vakarų garantijų klausi
mai. Vietoje Sovietų rugsėjo 29 
d. notoje pasiūlytos 5 konferen
cijos — su Kinija — numatyta 
galimybė naujos konferencijos, 
kuri priklausys nuo Koorėjos tai
kos konferencijos pasisekimo.
Trys ministerial, be to, pasisakė 
už Š. Atlanto Sąj. užsienių r. mi
nisterių konferencijos sušauki
mą gruodžio antroje pusėje.

Londono konferenenja, vadi
nasi, klausimų neišsprendė, tik 
nutarė šaukti visą eilę konferen
cijų. Matyt, nuomonės ne visai 
derinosi. D. Britanija dar anks
čiau buvo iškėlusi sumanymą 
suorganizuoti Pietryčių Azijos

lų kariuomenė bus jau A zonoje. 
Reikia manyti, kad Italija vis- 
dėto konferencijoje dalyvauti 
sutiks.

Šnipų veikla vėl sujaudino JA 
V-bių visuomenę, kai McCarthy 
papasakojo žurnalistams, kad ra
daro tyrimo cento šnipinėjimo 
afera esanti labai svarbi ir kad 
įtartasis mokslininkas, kuris ofi
cialiai tebevadinamas tik liudi
ninku, jau esąs linkęs kaiką ati
dengti. Jis esąs sulaikytas, bet jo 
asmenybė neskelbiama. Šnipų 
veiklos vaisiumi kaikaš nori lai
kyti ir didžiulį lėktuvnešio spro
gimą Bostono uoste, kur buvo - 
per 30 užmuštų ir 40 sužeistų. 
Bet ar tai tikrai sabotažo vaisius, 
dar tebetiriama.

Į Izraelio irArabų Santykius 
pasaulio dėmesį atkreipė pasta
ros savaitės žydų užpuolimas . 
dviejų Jordano kaimų, kur žuvo 
56 asmenys. Ir Londono konfe
rencija nutarė tą reikalą iškelti 
Saugumo Taryboje. Apskritą! 
Palestinos santykiai laikomi kri
tiškais, kad net Vatikanas per
spėjo piligrimus būti atsargiais.

Guianos nušalintos vyriausy
bės vadai pagaliau, rado kelią

privestų- prie -Pacifiko sąjungos. 
Beabejo, turėdamas galvoje šį 
projektą, JT delegacijos narys 
JT Zellerbach pareiškė, kad JAV 
jokiems fondams nebeturi lėšų, 
kol sovietai neprisideda prie 
nusiginklavimo planų ir tenka : 
daug išleisti ginklavimuisi. O vi- j 
šokioms paramoms per 8 metus ■ 
JAV išleidusios jau 33 bilionus.

Triesto įtampa neatslūgo. Lon
dono konferencija JAV ir D. Bri
tanijos nusistatymą perduoti 
Italijai perėmė, bet sutiko su Ti
to siūlymu tam reikalui sušaukti 
Jugoslavijos, Italijos ir D. Brit. 
konferenciją. Be to, nutarta JA 
V-bių ir D. Britanijos kariuome
nės iš ten neišvesti tol, kol ne- 
atslūgs įtampa. Jugoslavijoje ir 
pačiame Trieste tebevyksta slo
vėnų protesto demonstracijos, 
gyventojai kviečiami pasiruošti 
žygiui į Triestą, kuris būsiąs pa
remtas Jugoslavijos kariuome
nės, jau užėmusios B zoną. Ta
čiau Jugoslavija nenori, kad 
Triesto klausimas būtų svarsto
mas JTautose. Dėl Višinskio to
kio siūlymo Jugoslavija pasisa
kė prieš. Esą, Sovietų Sąjunga j

konstitucijos suspendavimo. Is 
pradžių jie negalėjo gauti nei 
vizų, nei vietų lėktuvuose. Gu
bernatorius skelbia, kad kraštas 
aprimstąs, cukrašvendrių darbi
ninkų streikai nevirtę- visuoti- 

. niąis ir kviečia darbininkus grįž- 
j ti į darbą, garantuodamas to- 
į kiems policijos apsaugą nuo 
streikuojančių puolimo.

Korėjos konferencijos klausi
mas tebėra vietoje. Nesulaukiant 
komunistų atsakymo, 17 valsty
bių per JT karinę vadovybę Ko
rėjoje pasiūlė konferencijos vie
tos ir laiko klausimą’ išspręsti 
paliaubų komisijai Panmunjo- 
me spalio 26 d. Kartu buvo duo
ta suprasti, jog sutinkama da
lyvių skaičių praplėsti — įsileisti 
Indiją, Indokiniją, Burma, Pa- - 
kistaną ir S. Rusiją. Į tai dar 
jokio atsakymo negauta. Neutra
lioji komisija ruošiasi vykti į Š.. 
Korėją ištirti JT karin. vadovy
bės kaltinimo, kad ten ir po pa
liaubų. atgabenama naujų rusiš
kų lėktuvų, nors pabėgęs su 
MIGu lakūnas savo pirmąjį pa
reiškimą atšaukė ir sako, kad jis

i matęs naujai prisiųstų MIGų
jau nuo 1948 m. Jugoslavijos rei- ! tik prieš pat paliauboms įsiga- 
kalais nebesirūpinanti ir dabar- lint.
tinis siūlymas esąs ne Jugosla- Negrįžtančių belaisvių kalbini- 
vijos naudai. Ji norinti pirma, mas pradėtas kinais, iš kurių 
išbandyti suinteresuotų šalių tie- ■ 1000 sutiko grįžti 19. Vieną dieną 
stoginio susitarimo gaimybes. j pakviesti apklausinėjimui š. ko- 
Jugoslavijos siūlymą jau priėmė rejiečiai visai atsisakė ir nesida- 
JAV ir D. Britanija. Tik Italija vė paveikiami. Dabar komunis- 
dar yra pareiškusi" jog prie vie- tų komisija reikalauja būtinai 
no stalo su Jugoslavija sėsianti pristatyti jiems korėjiečius, tie 
tik tada, jei šioji išves savo ka- neina, o indai prtevartos dar ne-, 
riuomenę iš B zonos arba kai Ita- , naudoja.

vė paveikiami. Dabar komunis-

“Amerikos Balso” transliacijos

tiečių egzilų žygius tuo reikalu Venecuelos lietuvių veikla reiš-
visomis išgalėmis remtų. Toks 
pat “susipratimas” ir visuome
nėje.

Tokiam Toronte, praėjusių sa
vaičių stambūs įvykiai, kaip KL

Nauja šnipų byla JA Valstybėse
Sen. McCarthy nutraukė po

vestuvines atostogas ir skubiai 
grįžo į Vašingtoną, kur išaiškin
ta nauji šnipų žygiai. Pasirodo, 
kažkoks iš Vokietijos Rusų zo
nos pabėgęs mokslininkas vokie
tis, kuris dirbdamas elektronikų 
laboratorijoje pats savo akimis 
matęs ne vieną mckrofilmuotą 
dokumentą iš radaro tyrimų 
centro prie armijos signalizaci
jos korpo Fort Monmounth, N. 
Y. Ten jis taip pat girdėjęs pa
reiškimų, kad iš ten rusai galį

šauti kiekvieną dokumentą. Ry
šy au tuo prisimintas kažkoks 
jau atleistas tų tyrimų laborato
rijos mokslininkas, nuteistojo 
Šnipo Rosenbergo bičiulis, pas 
kurį tada buvo rasta svarbių do- 
kureentų parsineštų į namus. Dėl 
ko jis tegalėjęs pasiaiškinti, kad

jama.
Tardymas vedamas. Jau esą 

apklausti kaikurie buvę ir tebe
dirbą tyrimų centro tarnautojai. 
Iš ten seniau atleistų yra 5 ir ki
ti 5 dabar naujai atleisti.

kiasi kaip Venecuelos Lietuviu 
Šalpos draugijos, bet faktiškai 
apima visą lietuvių bendruome
nę Venecueloje. Elta.

Norvegijoj rinkimus laimėjo 
darbiečiai

Nęrvegijos spalio • d. rinki
muose vėl daugumą laimėjo dar
biečiai. kurie kraštą valdo jau 18 
metų. Iš 150 vietų jie laimėjo 78. 
ty. turės 6 balsų daugumą, kai 
pereitame parlamente turėjo net 
20 balsų daugumą. Kitas vietas 
pasiskirstė: konservatoriai 26, li
beralai 15, agrarai 15, krikščio
nių liaudies partija 14 ir komu
nistai 3. Pereitame parlamente 
komunistai neturėjo nei vienos 
vietos. Dabartinis naujas įstaty
mas, mat, palankesnis mažosioms 
grupėms. Darbiečiai ištikrųjų 
gavo 46,5% balsų, kai pereituo-j 
se rinkimuose tik 45,5%.

“Amerikos Balsas” pradėjo 45 min. popiet Niujorko laiku)— 
pranešdinėti naują savo progra- 19, 31, 49, 75 ir 251 metro ban- 
mų laiką ir bangas. Dvi progora-įgom. Europos programa lietu- 
mos kasdien duodamos iš Niujor
ko ir viena iš Europos. Neseniai 
nutraukti, europinės programos 
pakartojimai grąžinti kitu laiku. 
Vietoje 12 kartų į dieną, “AB” 
bus Lietuvoje dabar girdimas 10 
kartų.

Pirmoji programa iš Niujorko 
dabar transliuojama 11 vai. rytą 
trumposiomis 13,16, 19, 25, 3L 49 
ir vidutinio ilgio 251 metro ban
ga. Lietuvoje ta programa girdi
ma 7 vai. vak., nes tarp Niujorko 
ir Lietuvos laiko yra 8 valandos 
skirtumo. Torontas ir Niujorkas 
turi <ą patį laiką.

Pirmoji Niujorko programa 
kartojama Lietuvai po pusvalan
džio, ty. 7 vai. 30 min. vakare 
Lietuvos laiku, 31, 41, 49, ir 75 
m. bangom. 
' Sekanti programa Lietuvon 
siunčiama iš Europos 9 vai. 45

vos laiku kartojama 3 vai. ir 7 
vai. 17 min. rytą — 31, 41 ir 49 
metrų bangom ir 4 vai. popiet — 
25, 31, 41 ir 49 metrų bangom.

Antroji programa iš Niujorko 
leidžiama 4 vai. popiet, kai Lie
tuvoje jau yra vidurnaktis. Ji 
duodama 19, 25, 31, 41, 42, 49, 50 
ir 251 metro bangom. Niujorko 
antroji programa Lietuvos laiku 
kartojama 12 vai. 15 min. dieną 
19 ir 25 metrų bangomis, o 3 vai. 
15 min. p.p. bei 5 vai. 45 min. po
piet — 16, 19, 25 ir 31 metr. ban
gomis.

Tarpe Čikagos ir Niujorko yra 
viena valanda skirtumo, tarp Či
kagos ir Lietuvos — 9 valandos. 
Norint pavyzdžiui Toronte gir
dėti 7 vai. 15 min. rytą, Lietu
voje girdimą programos pakar
tojimą, jo Toronte reikia klau
sytis aštuoniom valandom anks-

i min. vakaro Lietuvos laiku (1 v. 'čiau, ty. 11 vai. 15 minučių vak.

t
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GEDIMINAS GALVA

TRIES TAS

KLB Krašto Tarybos II sesijos
ĮVYKUSIOS 1953 M. SPALIO IMI D. TORONTE, SVEIKINI

MAI - PADŽKOS, REZOLIUCIJOS BEI NUTARIMAI:
Buvusiai KLB Krašto Valdybai 

. KLB Kr. Taryba, suvažiavu
si į savo antrąją sesiją, išklau
siusi krašto valdybos ir komisijų 
pranešimų ir išnagrinėjusi praei
tų metų veiklą, randa, kad per šį 
trumpą veiklos laiką buvo su
organizuotas visas KLB veiklos 
aparatas ir, didelio pasišventimo 
dėka, pasiekta gražių rezultatų 
tiek organizacinėje, tiek švieti
mo, šalpos bei kitose srityse. Už 
visą jų atliktą darbą, aukojant 
Lietuves laisvinimo ir K. Liet. 
Bendruomenės reikalams savo 
laiką ir darbą KL Bendruome
nės vardu valdybos pirmininkui 
p. Jonui Matulioniui, valdybos 

tir visų komisijų nariams, reiš
kiame širdingą padėką.

KLB Hamiltono apylinkei
KLB Krašto Taryba, konsta

tuodama didelį pasisekimą suor
ganizuotos Lietuvių Dienos Ha
miltone, kų(?i plačiai nuskambė
jo tiek savųjų tarpe, tiek buvo iš
garsima ir kanadiečių visuome
nėje, reiškia didelę padėką KLB 
Hamiltono apylinkei bei jos val
dybai ir reiškia pageidavimą, kad 
tokios Lietuvių Dienos būtų ren
giamos kasmet ir vis kitoje kolo
nijoje.

Spaudai ir radijui
KLB Taryba dėkoja “Tėviškės 

Žiburių” ir “Nepr. Lietuvos” 
laikraščių redaktoriams bei lei
dėjams, taip pat St. Catharines 
lietuviškos radijo vai. vedėjui p. 
J. R. Simanavičiui už skelbimą 
Bendruomenės aplinkraščių ir 
informacij ų nemokamai.

Kanados vyriausybei
'Kanados Lietuvių Bendruome

nės Krašto Taryba, susirinkusi 
savo antrajai metinei sesijai 1953 
m. spalio 10-11 dd. Toronto mies- 

* te, siunčia visų Kanadoje gyve
nančių lietuvių Vardu sveikini
mus Kanados vyriausybei.

Kanados lietuviai yra’ nuošir
džiai dėkingi vyriausybei už jos 
aiškų nusistatymą ginti paverg
tųjų tautų ir žmogaus laisves bei 
teises. Viena iš didžiausių mūsų 
gyvenamojo meto nelaimių ir di-

• džioji gėda yra pasaulyje tebe
praktikuojamas žmogaus paže- 

r minimas ir jo sunaikinimas pri
verčiamojo darbo stovyklose, 
taip plačiai praktikuojamas So
vietų Sąjungoje, kuri tai vykdo 
ir mūsų pavergtoje tėvų žemėje. 
Tai yra priešinga Jungtinių Tau
tų Chartai, Žmogaus teisių bei 
kitoms laisvių deklaracijoms. 
Todėl mes prašome Kanados vy
riausybę savo delegacijai ]5rie 
Jungtinių Tautų pavesti karštai 
ir nenuolaidžiai pasirūpinti, kad 
Priverčiamojo Darbo Komiteto 
pranešimas, kuris JAV delegaci
jos rūpesčiu jau įrašytas į darbų 
tvarką, tikrai būtų svarstomas 
dar šioje sesijoje, kad priverčia
mojo darbo praktika, Įvesta ko
munistinio režimo kraštuoše, bū
tų panaikinta, kad prie JTautų 
būtų sudaryta nuolatinė komisi
ja, kuri sektų, kad ir ateityje pri
verčiamasis darbas niekur ne
būtų praktikuojamas ir kad tuo 
pačiu metu būtų pareikalauta 
komunistinį režimą pašalinti iš 
visų kraštų, kuriuos jis tebelaiko 
okupuotus.

Broliams už geležinės uždangos
Brangūs Broliai ir Seserys Lie

tuvoje ir Sibiro taigose!
Jau eilė metų ‘kaip mus atsky

rė nuo jūsų geležinė uždanga. 
Jums tie metai buvo baisios ti- , 
ranijos, persekiojimo ir priespau- , 
dos metai. Metai vergijos, kokios 
ligi mūsų laikų nežinojo istorija.

Kanados Lietuvių Bendruome
nės Taryba, susirinkusi į II-ją į 
savo sesiją Toronte, 1953 m. spa- ] 
lio 10 ir 11 d., su giliu jausmu j 
prisimena savo Tėvynės ir Jū
sų tragišką likimą, Jūsų šventai 
vedamą kovą dėl Tėvynės lais
vės, giliai susikaupę prisimena
me šventas aukas, jau kritusias 
už mūsų brangiuosius idealus, ir 
širdimis esame kartu su Jumis, 
Broliai, tebevedančiais žūtbūti
nę kovą prieš Tėvynės oku
pantą.

Jūsų kraujo ir gyvybių auka 
Įpareigoja mus didžiam vienin
gam .xjarbul < Mės pasižadame 
persiimti ir išlaikyti Jūsų Kovos 
Dvasią, dėti visas galimas pa
stangas ir dirbti, kad tik grei
čiau baigtųsi barbariškoji ver
gija Tėvynėje.

Aušros Rytas kasdien vis ar
tėja ir mes šventai tikime greita 
Tėvynės laisvės valanda.

VLIKui ir VTarybai
Kanados Liet. Bendruomenės 

Krašto Taryba, susirinkusi į sa^ 
vo antrąją sesiją 1953 m. spa
lio 10 ir II d. Toronte, Kanado
je, sveikina Vyriausiąjį Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą, kaip vy
riausią laisvės kovos vadovybę, 
bei jo Vykdomąją Tarybą ir Im
si sėkmės Jūsų sunkiame darbe.

Kanados lietuviuose, kurie jau 
antri metai eina, organizuoto 
bendruomeninio gyvenimo keliu, 
Jūs visad rasite nuoširdžią para
ma.

Amerikos Lietuvių Tarybai
KLB Krašto Tarybos antroji 

sesija, įvykusi Toronte š.m. spa
lio men. 10 ir 11 dienomis, svei
kina Amerikos Lietuvių Tary
bą, sumaniai. ir atkakliai vado
vaujančią Amerikos lietuviams 
kovoje už Lietuvos išlaisvinimą.

Garbė Amerikos Lietuviams,
Garbė ALTui, žygiuojantiems 

priešakinėse lietuvių laisvės ko
votojų eilėse.

Liet. Gen. Konsului Kanadoje 
Min. V. Gyliui

Kanados Liet. B-nės Krašto 
Taryba, susirinkusi į antrąją se
siją 1953 m. spalio 10-11 d. To
ronte, apgailestaudama, kad 
Tamsta nedalyvavote suvažiavi
me, sveikina Tamstą kaip Gene
ralini 'Lietuvos Konsulą Kana
doje ir .prašo perduoti mūsų 
sveikinimus ir linkėjimus vi
siems Lietuvos diplomatiniams 
atstovams kituose kraštuose.

REZOLIUCIJOS
I. KLB Taryba, išklausiusi 

Švietimo Komisijos pirmininko 
pranešimo apie vasaros vaikų 
stovyklas, paveda Krašto Valdy
bai artimiausioje ateityje suor-1 
ganizuoti ūkio pirkimą lietuvių 
vasaros kolonijos reikalui.

II. PLB KKrašto Taryba, ap
svarsčiusi reikalą Kanados lietu
viams prisidėti prie Lietuvos 
laisvinimo darbo, nutarė:

1. pavesti krašto valdybai su
daryti šitam reikalui atskirą ko
misiją.

2. ši komisija, pasilikdama ir 
toliau kaip vienas iš mūsų Bend
ruomenės organų dirba koope
ruodama su VLIKu, LLKomite- 
tu, ALTu ir su mūsų diplomati
ne tarnyba.

3. į jos uždavinius įeina:
a—informuoti Lietuvos bylos 

reikalais Kanados visuomenę, 
b—informuoti Kanados vy

riausybę, parlamentą ir atskirus 
asmenis Lietuvos išlaisvinimo 
reikalu ir, reikalui esant, pateikti 
jiems prašymus, memorandumus 
ir kt. medžiagą,

c—siųsti memorandumus ir 
pareiškimus Jungtinėms Tau
toms, jų įvairioms komisijoms 
ar atskiriems nariams.

d—nuolat sekti anglišką ir ki
tomis kalbomis spaudą ir gyvai 
reaguoti ten, kur būtų pažeidžia
mas geras Lietuvos vardas,

e—raginti Kanados lietuvių 
visuomenę gyvai prisidėti su 
prašymais ar kitais masiniais 
raštais, atsiliepiant į momento 
iškeliamus reikalus,

f—sudaryti nuolatinį kontak
tą su kitų tautų panašiomis in
stitucijomis ir ypač stiprinti Bal
tų Federaciją.

III. KLB Taryba nutaria steig
ti Kanadoje Lietuvių Kultūros 
Fondą ir paveda Krašto Valdy
bai paruošti sekančiai Tary
bos sesijai to Fondo statutą.

Red. pastaba: KLB Krašto Ta
rybos žodis Kanados lietuviams 
ir sveikinimas Kerstenui mūsų 
buvo jau išspausdintas pereita
me “TŽ” Nr.

Triesto A dalį, turėjo vadovau
tis Haagos konvencija okupuo
tiems kraštams valdyti. Tą kon
venciją sekant paliko galioje vi
si fašistinės Italijos įstatymai 
Pernai, Triesto gyventojams rei
kalaujant, JAV pasisakė, kad šis 
uostas turįs būti priskirtas Itali
jai. Trieste italai neabejotinai 
vyrauja, tačiau ten niekuomet 
nebuvo gyventojų nuomonės at
siklausta. .Pernykščiai rinkimai 
parodė labai margą vaizdą. 
Trieste veikė Italijoje esančios 
visos partijos. Tas balsų pasi- 
skaidymas ir nuomonių skirtu
mas dėl prisijungimo prie Ita
lijos užvilkino klausimo spren
dimą. Italijos komunistai vado
vavosi nurodymais? gautais ne 
iš Romos,. bet iš Maskvos. Gi 
komunistai savivaldybiniuose 
rinkimuose surinka 17-% balsų.

Italijos vyriausybė skatino 
Trieste buvusius pabėgėlius grįž
ti į savo tėvynę. Tokių pabėgė
lių 25.000 vėl grįžo ne vien sa
vo turto valdyti, bet ir talkinin-

Maskva darė įvairių žygių, net 
trukdydama, kad Triestas netu
rėtų savo gubernatoriaus. Krem
liui pakeitus taktiką dėl bendra
vimo su vakariečiais vėl buvo 
paskirtas gubernatorius, kuris 
tebuvo anglosaksiškos valios 
vykdytojas. Tito daug ką sunkiai 
tepakentė Trieste, tačiau didesni 
klausimai apsprendė laukti besi- 
ginkluojant JAV sąskaita. z

Nauji Tito grasinimai rodo 
naują linkmę. Tą linkmę pasi
rinkus ir grąsinant ginklu Tries
to uostą atsiimti, galima spėti, 
kad jo užnugaryje vėl atsidūrė 
Maskva, atstačiusi diplomatinius 
santykius su Belgradu. Ar tie 
santykiai tenkinsis įprastiniais 
klausimais, sunku šiandien pa
sakyti. Visai patikėtini sampro
tavimai, kad Tito, kuris sąmo
ningai palaikęs komunistinę san
tvarką krašte, gali vėl susitai
kyti su Kremliumi. Triesto uos
to priskyrimas Italijai gali būti 
priežastimi posūkio į rytus. Tuo 
būdu Maskvai būtų praverti 
vartai i Adrijos ir Viduržemio 
jūras. Adrijos pakrantėse vėl ga
li išaugti ne vien ginklų sandė
liai, bet ir povandeninių karo 
laivų uostai, kad tuo būdu ap
ėjus Dardanelų sąsiaurį. Jugo
slavijos strateginė padėtis yra 
ganėtinai svarbi, todėl abi pusės 
varžysis dėl įtakos j o j e.

Senoji žaizda, iki šiol negydy
ta, vėl sudrumsčia nuotaikas ir 
taip jau surizgusio pasaulio. Tai 
Triesto uostas. Po pastarojo karo 
Triesto sritis buvo padalyta į 
dvi dalis A ir B. B dalis buvo 
valdoma Jugoslavijos, kuri jau 
sugebėjo giliai ten įleisti šaknis; reikalauja salų Egėjaus-'Jūroje, 
ir ’pastatyti Polla uostą. Tarp * Graikai ir turkai sutaria, kad 
Italijos ir Jugoslavijos aštrų gin-.Italija nesikištų rytinėje Vidur- 
čą sukėlė vadinamoji A dalis, žemio jūres dalyje'. Šiais metais 
kurią iki šiol valdė amerikiečiai Graikija, Jugoslavija ir Turkija 
ir britai. Abi pusės aštriais žo- • sudarė karinę santarvę ne vien 
ožiais pakaltino viena kitą. Ita- ■ prieš Sovietus, bet ir Italiją, kad 
lijos ministeris pirmininkas Pel- ji nepakartetų 1940 m. įvykių, 
la ir Tito nevengė net grąsini- 
mų, kuriuos palydėjo patyarky- Triesto A dalyje gyveną 290. 

000 gyventojų, kuru 80% yra 
italai. Likutį sudaro slovėnai, 
graikai ir vokiečiai. Triesto B 
dalyje gyvena 70.000 italų, kurie 
šiandieną y rd persekiojami. Ju-1 

j goslaviios apylinkėse, Triesto . .
kaimynystėje, daugiausiai ūki-V^aūti kietą riešutą perkandant, 
ninkai, kai Italijos — esama dau- ‘ 
riau miestų. Itblai tvirtina, kad 
Trieste jų gyventojai, jų kultūrą 
giliai įsišaknijusi, ypač nuo Ri- 
sorgimento laikų XIX ar Bel
gradas nurodo, kad be jugosla
viško užnugario Triestas\yirtrtų 
dykuma, mirusiu miestu/ Jie, 
paneigdami etnografinį- 7 argu
mentą — italų persvarą — pa
grįstai nurodo, kad Italija ūkiš
kai nereikalinga Triesto, nes 
kaiminystėje turi Veneciją, kuri 
nuo XIV a. jau rungėsi su šian
dien ginčyjamu -miestu, Tačiau 
šis Belgrado įrodymas taip pat 
reikalingas pataisų, nes Triesto 
uosto užnugaris tęsiasi Į Duno
jaus upyną -^- Austriją, Bavari
ją, Čekoslovakiją ir Vengriją. 
Tos srities didži.oji dalis yra už 
geležinės užtvaros, todėl ateityje 
paryškės, koks yra ištiesų Mask
vos nusistatymas Triesto klausi
mu, nors anksčiau politiniais 
samprotavimais Kremlius davė 
kaikurių vilčių Romai, .bandant 
ten sustiprinti italų komunistų 
įtaką.

Triesto uostas buvo pastatytas 
XVIII a. Austrijos - Vengrijos 
imperatorės Marijos Teresės. 
Praėjusiame šimtmetyje buvo 
dar patobulintas, o miestas pa
tapo Europos pažiba.

Politinis nesutarimas
Santarvininkai, valdydami

.nai kariniams daliniams.
Amerikiečiai ir .britai sutarė 

Triesto uostą ir jo artimąsias 
apylinkes perleisti Italijai. Vals
tybės Departamentas pareiškė 
pasitenkinimo, kad tas klausi- l 
mas taikingai esąs išspręstas. Iš 
Triesto Ą dalies amerikiečių ir 
britų daliniai ruošiasi pasitrauk
ti. Tas žygis italuose sukėlė 
džiaugsmą, kai Jugoslavijoje pa
sipiktinimą audrą. Tūkstančiai 
Jugoslavijos piliečių šaukė: 
“Mes geriau mirsime, negu už
leisime Triestą Italijai”. JAV, 
Britanijos ir Italijos ambasadų, 
esančių Belgrade, langai buvo 
iškulti akmenimis, suprantama, 
Tito įsakius. Belgrado ministerio 
pirmininko pavaduotojas Edu
ardas Kardelį, kuris anksčiau 
glaudžiai bendradarbiavo su 
Maskva, pareiškė: “Mes negali
me palikti dešimties tūkstančių 
slovėnų, gyvenančių Trieste, Ita
lijos malonėje”. Kardelį grąsino. 
šį klausimą iškelti JT, tačiau 
Vašingtonas pastebėjo, kad jo
kie Belgrado grąsinima ir žygiai 
neprivers pakeisti sprendimo. 
Tai esąs galutinis nusistatymas 
tą klausimą išspręsti ir tuo būdu 
pašalinti tą įtampą, kuri buvo 
tarp Italijos ir Jugoslavijos.

Kaimynai Įtampoje
Vašingtono pastangos tautas 

sulaikyti Belgrade teisingai ne
įvertintos. Jugoslavijos vyriau
sybė įsakė tuojau nutraukti ju
dėjimą tarp buvusių Triesto A 
ir B dalių. Du nedideli garlai
viai, plaukioję Adrijos pakran- 
čiais, jau nebeužsuka i Triestą. 
Italijos artilerijos daliniai Įsi
tvirtino Jugoslavijos pasienyje. 
Jugoslavija taip pat pasiuntė ka
rinius dalinius Italijos pasienin. 
Šis belgrado žygis sukėlė įvai
rius spėliojimus dėl ateities. Ita
lijoje, kuri džiaugiasi atgaunanti 
Triestą, prisimindama 35 metų 
sukaktį karą laimėjus su Aust
rija-Vengrija, žymu ir rimto su
sirūpinimo, nes šiandieną sunku 
numanyti ką Belgradas darys ir 
net kurį kelią pasirinks ateitvje.

Italai bėga iš Jugoslavijos. Ita
lų mokyklos Jugoslavijoje daug 
kur sunaikintos. Tito, Lescovac 
mieste pasakytoje kalboje, ku
rios klausėsi 120.000 asmenų, 
tarp kitko nurodė: “Mes esame 
nusistatę ginti savo teises imti- 
•nai iki ginklo panaudojimo. Mū
sų kantrybė jau baigėsi”. Šitie 
žodžiai jau surado atgarsį JAV. 
Ne vienas atsakingas kongreso 
atstovas paaiškino, kad Jugosla
vijai teikiama karinė parama tu
rinti būti nutraukta. Respubli
konas atstovas Fulton siūlo, kad 
100 mil. dol karinė parama ir 
45 mil. dol. ūkinis finansavimas 
turį būti paskubomis atšaukti.

Triesto svoris
Abiems besiginčijantiems kraš

tams Triestas ūkiškai nėra ne
išvengiama būtenybė. Jis žymiai 
svarbesnis Austrijai, kuriai jis 
yra artimiausiu langu į jūras. 
Strateginė Triesto reikšmė ne- 
perdidžiausia. Tačiau romanai ir 
slavai, kurie tarpusavyje kariau
ja jau visą tūkstantį metų, turi 
savas tradicijas ir istorijos pa-

mio jūros savąja padarė įtakos 
italams. Čia lemia ne vien skir
tinga kultūra, bet ir atskiras ti
kėjimas. Italai katalikai nenori 
sugyventi su slavais ortodoksais. 
Panašūs reiškiniai užtinkami ir 
kitose Balkanų tautose. Graikai
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Painus klausimas

liktus polėkius. Italija turi eilę 1917 metais buvo užtvenkę.dėši- 
m > niąją šaką, bet vėliau vėj;, kąd irganėtinai svarbių uostų. Tos sri

ties klausimą ir Jugoslavija iš 
anksto patvarkė, kad Triesto

NORRINGTON REAL ESTATE
1177 BLOOR ST. W.» TORONTO, Tel. LL. 3102 

Xtarp Dufferin ir Lansdowne)

Norėdami pirkti arba parduoti namq, sklypo, krautuvę ar kit., kreip
kitės i mūšy steigę. Duodame paskolos, patarimus ir kitokių pagalbų.

DĖMESIO VERTI PIRKINIAI:

7 kamb. plytinis namas, kietmediio$3.500 Įmokėti — Bloor-Ossirigton 
grindys, groži virtuve, garažas, nebrangus; ’

$4.000 Įmokėti — Eglinton — 6 kamb. gražus mūrinis namams — bungalow, 
didelis sklypas, garažas, arti susisiekimas ir krautuvės.

$4.500 Įmokėti — High Park — 8 kamb. plytų namas, 2 virtuvės, vandens 
alyvos šildymas, gražus kiemas, garažas.

$8.000 Įmokėti — Parkdale — 2 butų mūrinis namas su krautuve, garažas. 
Gera prekybos vieta.

$9.000 įmokėti — CoUege-Davercourt — 12 kamb. plytinis namas, 3 virtu
vės, 3 vonios, 2 garažai, atiduota skubiam pardavimui.

i

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

Ap. Sakevičius-Sakus
Daugelio parduodamų nuosavybių turime nuotraukas, prašome užeiti 
pasižiūrėti; prieš tai paskambinkit tei. LL. 3102.

PRANEŠIMAS
Turint neaiškumų dėl įvarių draudiiho rūšių 
pirmiausia išsiaiškinkite, ką geriausio galite gauti už tą 
pačią kainą,...
Pasiteiraukite .prieš pradėdami ką nors veikti. Informa
cijas nuteiksiu nemokamai be jokio įsipareigojimo.
Prašom skambinti į mano Įstaigą darbo valandomis.
Men nesant palikti savo adresą t

AL DŪDA OR. 1517

. M. D. — L.M.C.C.

780 Main St., East, Hamilton
GIMDYMO PAGALBA «

Priėmimo valandos 2-4 ir 7-8 vai. vok. ir pagal telefonini susitarimą'tel. 9-6634

Norintiems pirkti tabako ūkį
Jau laikas apie tai pagalvoti dabar. Galimas tikras ūkio 
apžiūrėjimas tik nesant sniego ir nesušalusiai žemei.
Mes dirbame keturiese ir manau, kad pasirinkimas pas 
mus nemažesnis, negu kitur.

JUOZAS ŽEMAITIS
113 NORFOLK ST. S., SIMCOE, ONT. TEL. 1ž43M

Vienybė Europo j e
(Atkelta iš 1 pusi.) 

išvengiamas baisus likimas — 
ypač Vokietijos. Ir mūsų mažoji 
Lietuva bus arti aršiausio atomi
nio kautynių lauko!

Kur bus Kauno ežeras?
Praeitais metais TSRS paskelb

tame penkmetyje buvo užsimin
ta, jog “planuojama hidroelekt
rine stotis Nemune prie Kau
no... pertvarkius gamtą ir už- 
tvindžiųs Kauno jūrą”. Neseniai 
prof. K. Bieliukas, LTSR Moks
lų Akademijos sekretorius —- 
korespondentas paskelbė, jog 
lietuviai inžinieriai ir moksli
ninkai su didžiuliu entuziazmu 
šią vasarą vykdę tyrinėjimus, 
būsimajai užtvankai, kuri tik dė
ka “tarybinės santvarkos tampa 
realybe”. (Daugiau apie Kau
no jūrą žiūr. “TŽ” praėjusiame 
numeryje). Nos bolševikai iki 
šiol rūpestingai slėpė busimojo 
tvenkinio vietą, spėjama, jog 
užtvanka turėtu būti statoma 
Nemuno augštupyje prieš Kau
ną, ties Vičiūnais. Nuomonę pa
tvirtino žymusis hidrografas 
prof. Steponas Kolupailą^ , Jis 
rašo “Žemiau Pažaislio Nemu
nas susiduria su Plikakatmu ir 
suka į dešinę. Ties tuo . kalnu 
Nemune yra didelė salą, vadi
nama Mergaičių (Mergasąlis). 
Upė čia labai sekli. VpkfęČiai

..S. GERBAUZ REAL ESTATE
—-- 1,1,1 1 ■

sunkiai, buvo plaukiojarna tuo 
šonu. Ties šia sala 1933 m. Lįętu-

roelektinė stotis taps “realybe 
tarybiniais metais”, visgi abejo
tina. Nors bolševikiai iš to pada
rė didžiulę propagandą, tačiau 
negirdėti, kad lietuviškieji radi- 
jofonai augščiau minėtais faktais 
būtų atsakę.

Vėl ieško J. Daumanto 
knygos '
Prieš 5 metus iš Lietuvos pro 

geležinę uždangą prasiveržusių 
didvyrių epas buyo aprašytas 
partizano J. Daumanto knygoje 
“Partizanai už geležinės uždaiy 
gcos”. Lietuvių kalboje ją netru
kus išpirko ir nedelsiant į anglų 
kalbą išvertė šių metų 80-tis ju
biliatas britas E. J. Harrison. 
Buvo išdalintos originalios nuo
traukos — per rankų rankas jas 
taip išskolino, jog dabar “nieks 
nežino’’ kur jos randas. “TŽ” ba
landžio mėn. pakėlus triukšmą 
dėl “Lietuviško ištižimo”, Jūsų 
bendradarbis Niujorke buvo už
tikrintas, kad lietuviški veiks
niai dėl to niekuo ftedėti. Po sa
vaitės betgi, gegužės mėn., ang
liškasis vertimas buvo perduotas 
Lietuvos Laisvės Komitetui, kad 
jis toliau rūpintųsi taip svarbios 
lietuviams knygos išleidimu. 
Apie birželį patyrėme, jog kny
ga pasiųsta peržiūrėti tūlai lie
tuvei anglų kalbos mokovei. 
Apie liepos mėn. sužinojome, jog 
mokove neturėsianti laiko... 
Neturėjo ' laiko nei apsiėmęs į 
prancūzų kalbą*— per tris me
tus išvertė vos trečdalį. Dabar

Lietuvis siuvėjas

2102 DUNDAS ST. W., Toronto - Telefonas 2220 
Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus (pagal išmatavimą)

Finansuoju
įvairias mašinas, automobilius, traktorius, sunkve
žimius ir kt, turtą. Pas mus žemesni procentai, 
negu bet kurioje kitoje finansų kompanijoje.
Geras patarnavimas ir Įvairių rūšių draudimas’ 
vietoje.

INSURANCE
TILLSONBURG, ONT., - TEL. 829-J

džiaukis lA

ūkišką užnugarį kurio žymią Į vos Su<-;^>kimpzmmisterm bu- j de4ama .pastangų išvesti didingo
dalį sudaro Jugoslavijai priklau
sančios žemės, visai atkirtus ir 
uostą palikus merdėti. Šis tarp
valstybinis kivirčas yra palaiko
mas romanų ir slavų skirtingų 
polėkių, tautinės savigarbos. Ita
lo d’Anunzio kovos už Fiume, 
Mussolini paskelbimas Vidurže-

vo projektavusi' statyti Tiidro- 
etękirire stoti 14.200 Kw,galin
gumo, keliant vandenį 8,7 met. 
rus. Buvo atlikti visi tyrinėjimai, 
gręžimai, posėdžiauta ištisus me
tus, rašyta ir diskutuota, bet sta
tyti nepasiryžta.” (“Nemunas”). 
Ar taip Lietuvai reikalinga hyd-

....................... 11 ‘ 11 ........ ......... ............. . .............. ’ 11 111 .T""T
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lietuviško pasipriešinimo tiro
nams garsą vokiškuoju vertimu. 
Milioniniame iliustruotame- jų 
žurnale netrukus pasirodytų 
Daumanto knygos santrauka, jei 
... atsirastų veiksniuose “užsi- 
metusios” nuotraukos.

Praėjusią savaitę" į JAV-bes 
atvykus knyga rūpintis Dauman
to įgaliojimus turinčiam asme
niui, tikimasi, knyga atiteks į 
tikrąsias rankas, ir dar šiais 1953 
metais pasirodys.

Mus stebina kaikurių lietuviš
kų veiksnių ir ex-veiksnių tar
pusavio lojalumas, nepaisant be- 
liepsnojančios klikinės ir parti
nės nesantarvės. ../‘angliškas 
vertimas turėjo pasirodyti 1951 
m. (prieš 730 dienų) JT sesijai 
Paryžiuje. Deja, čia turiu susto
ti, nes mano rankos surištos, kad 
galėčiau nurodyti tikrąją kalti
ninką”, teisinosi tūlas, aiškiai 
pamiršęs seną germanų posakį: 
“Wer schweigt, macht sich mit- 
schuldig” (kas tyli", pasidaro kal
tės bendrininku). Argi lietuviš
koji spauda gali tylėti?

Švelniausiomis, geriausio skonio
CIGARETĖMIS



AR AMERIKIEČIAI LANKO BAŽNYČIAS?
Praeitais metais Catholic Di

gest žurnalas pravedė tyrimus 
JV-se ir rado, kad 99% šio kraš
to gyventojų tiki į Dievą. Jei 
visi, kurie tiki į Dievą, atliktų 
ir kitas savo tikėjimo pareigas, 
būtų tikrai džiugus dalykas.

Kiek gi iš jų kas savaitė daly
vauja pamaldose, eina į bažny
čias ar sinagogas? Tam sužinoti 
buvo anketoje įrašyti du klau
simai:

1. Ar jūs dalyvavote per pas
kutines 12 savaičių kas sekma
dienį arba šeštadienį bažnyčios 
pamaldose?

2. Apie kiek kartų per, 12 pas
kutinių savaičių jūs buvote sek
madienio pamaldose?

Gautieji atsakymai davė to
kius davinius: 35 mil. suaugusių 
amerikiečių visai nelanko baž
nyčių; 38 mil. lanko kai kada; 
ir kiti 35 mil. eina kas sekma
dienį.

Kaip yra su katalikais?
18% iš tų, kurie save laiko 

katalikais, visai nelanko bažny
čios sekmadieniais, bet 62% at
lieka tai kiekvieną savaitę. Kar
tą į mėnesį nueina bažnyčion 
6% . Tris kartus į mėn. 8%.

Dalis katalikų, kurie atlieka 
sekmadienio pareigą vieną arba 
du kartus per mėnesį, yra grei
čiausiai pateisintini, nes kai ku
riuose ūkių rajonuose katali
kams telaikomos pamaldos kar
tą arba du kartus per mėnesį. 
Lengviau mišias klausyti mies
tuose, kur daugiau bažnyčių ir 
jos arčiau. Liga, blogas oras, ma
ži vaikai ir kitos panašios prie- 
žąstys pateisina nebuvimą pa
maldose, ypač kai bažnyčia yra 
ne arti. Visa tai turint dėmesy, 
galima padaryti išvadą, kad 
82% katalikų atlieka savo pa- 
reigą. X ?...

Kaip yra su protestantais?
Protestantai, bendrai paėmus, 

neturi tokios griežtos pareigos 
dalyvauti sekmadienio pamal
dose kaip katalikai. Protestantų 
lankymas bažnyčių sekmadie
niais nėra toks reguliarus kaip 
katalikų. Tik 25% protestantų 
eina į bažnyčias kas sekmadienį. 
Kartą per mėnesį 14%; du kartu 
— 13%; tris kartus — 16%. Kad 
ir nereguliariai eina į bažnyčias 
43%. Visai nelanko sekmadie
niais bažnyčių 32% protestantų.

Kaip su žydais?
’ Pas žydus galima pastebėti 
didžiausius kraštutinumus. Tik

gogas. 56% visai neina į subatos 
pamaldas. Vieną kartą per mėn. 
dalyvauja pamaldose 11%; du 
•kartus — 17%; tris'kartus — 4%.

Kiti įsidėmėtini dalykai
Lyčių skirtumai. Bendrai sa-

koma, kad moterys yra pamal- 
desnės negu vyrai Jos yra uo
lesnės už vyrus ir sekmadienio 
pamaldų lankyme. Kas sekma
dienį ir šeštadienį į maldos na
mus moterų ateina 33%. o vyrų 
tik 29%. Visai nesilanko į mal
dos namus 36% vyrų ir 29% mo
terų. Tris kartus per ihėn. pa
maldose dalyvauja 15% moterų 
ir 12% vyrų.

Rasiniai skirtumai. Kurios ra
sės žmonės, pamaldesni, jodosios 
ar baltosios, negrai ar baltieji? 
Truputį uolesni savo religinių 
pareigų atlikime yra baltieji 
žmonės. Kas sekmadienį į pa
maldas ateina 32% baltosios ra
sės žmonių, 28% juodosios. Ta
čiau tris kartus per mėn. daly
vauja pamaldose 17% negrų ir 
13% baltųjų. Visai nesilanko 
maldos namuose 32% baltųjų ir 
31% negrų. Neužmirština, kad 
ligi šiol spalvotieji žmonės tu
rėjo blogesnį religinį auklėjimą 
negu baltieji. Turėdami geresnį 
auklėjimą, jie būtų uolesni ir 
savo religinių pareigų atlikime.

Amžiaus skirtumai. Kokiame 
amžiuje geriausiai lanko sekma
dienio pamaldas? Jauni, viduti
nio amžiaus, seni? Pasirodo, kad 
žmonės pačiame amžiaus gražu
me, nuo 18 iki 24 m., yra uoliau
si atliekant religines pareigas, 
tarp jų ir sekmadienio pareigą. 
34% šio amžiaus jaunuolių eina 
į bažnyčią arba sinagogą kas 
sekmadienį (šeštadienį). Visai 
nesilanko į maldos namus 30%. 
Nuo 65 m. ir vyresni yra dau
giau apsileidę. Iš šio amžiaus 
neina į maldos namus net 42%.

Auklėjimo —- mokslo skirtu
mai Kurie uolesni atlikdami re
ligines pareigas, mokyti ar ne
mokyti, baigę aukštąjį mokslą 
ar nebaigę? Nepasitvirtina nuo
monė, kad juo žmogus menkes
nio išsilavinimo, juo religinges- 
nis. Statistiniai duomenys kaip 
tik patvirtina priešingą nuomo
nę —- juo žmogus aukštesnio iš
silavinimo, juo uoliau lankosi 
maldos namuose, juo uoliau da
lyvauja pamaldose. Iš nebaigu
sių pradžios mokyklos 39% vi
sai neina į maldos namus, o kas 
sekmadienį juos aplanko 30%. 
Iš baigusiųjų aukštąjį mokslą 
(college graduate) tik 25% ne
atlieka sekmadienio pareigos, o 
kas sekmadienį eina į maldos 
namus net 36%.

Profesiniai skirtumai. Kurių 
profesijų asmenys yra' uolesni 
atlikdami sekmadienio pareigą, 
ir kurių daugiau apsileidę?

Taip vadinami profesionalai, 
aukštesnio išsilavinimo asmenys, 
yra uolesni ir sekmadienio pa
maldų dalyviai. 38% eina į baž-

nyčias kas sekmadienį; tik 23% 
neina. į maldos namus. Tuo tarpu 
iš eilinių darbininkų 35% nesi
lanko į bažnyčią o 31% dalyvau
ja kas sekmadienį.

Socialinio gyvenimo skirtumai. 
/Turtas,* socialinė padėtis, turi 
įtakos ir religiniam gyvenimui. 
Didelis turtas ir kraštutinis ne
turtas yra kliudantys veiksniai 
religinių pareigų atlikime. Ge
riausiai sekmadienio pareigą at
lieka pasiturintys asmenys. Kiek 
blogiau — vidurinės klasės žmo
nės. Blogiausiai tie, kurie turi 
žemiausias pajamas. Visdėlto 
skirtumai nėra jau tokie dideli. 
Pav. nesilankančių į maldos na
mus % taip auga pradedant nuo 
neturtingųjų: 30, 30, 33.

Gyvenamosios vietos skirtu
mai. Ar tikintysis gyvena dide
liame mieste, ar mažesniame, 
mažame miestely, ar sodžiuje, 
jei tik nori, gali atlikti sekmadie
nio pareigą. Gyvenamoji vieta 
didesnio vaidmens neturi. Ka
dangi mieste lengviau ir grei
čiau pasiekiama bažnyčia, tai 
atliekančių sekmadienio parei
gą % miestuose yrą kiek aukš
tesnis negu gyvenančių sodžiuo
se.

Išvados
Po to kas pasakyta apie ame

rikiečių lankymą maldos namų 
sekmadieniais ir šeštadieniais, 
optimistas ir pesimistas padarys 
skirtingas išvadas.

Pesimistas neužmirš pabrėžti: 
18% katalikų visai neina į baž
nyčią; taip daro 32% protestan
tų ir 56% žydų. Taigi religijos 
ateitis JV-se yra tamsi.

Optimistas į gautus duomenis 
pažiūrės šviesiau: 82% katalikų 
sekmadienio pareigą atlieka. Į 
maldos namus užeina tegu ir ne 
kas sekmadienį 68% protestan
tų. Tą patį padaro 44% žydų. 
Taigi religijos ateitis JV-se yra 
puiki. * <%.;

Catholic Digest Dec. 1952 m.
Vertė K. J. Gutas.

“Sūnus palaidūnas” Toronto scenoje I
“Vienas žmogus turėjo du sū

nus. Jų jaunesnysis tarė savo 
tėvui: tėve, atiduok dalį turtų, 
kurie man priklauso. Tėvas pa
dalino jiedviem savo turtą. Tuoj 
po to jaunesnysis sūnus visa su
rinkęs iškeliavo į svetimą šalį 
ir lėbaudamas išeikvojo savo 
turtą...”, sako Evangelija. Po 
to seka vaizdai, kaip jaunesny
sis sūnus naudojasi gyvenimo 
linksmybėm ir kaip pagaliau pa
teko į skurdą, kuris buvo atpil
das už jo palaidą gyvenimą.

Nors ši istorija yra trumpa, 
bet čia jos dar negalas. Ypač 
būtų sunku surasti galą įvai
riems klausimams, kylantiems 
sąryšyje su šia istorija. Kiekvie
nas laikotarpis, kiekvieni metai, 
kiekviena valanda, ir net minu
tė žmogaus gyvenime yra pilna 
įvykių, kurie daug kuo derinasi 
su sūnaus palaidūno “žygdar
biais”. Ir šiuos savo “žygdarbius” 
žmogus, kaip ir sūnus palaidū
nas turi brangiai apmokėti kan
čia ir nusivylimu. Ir ne tik vie-

r ištikrujų
Rugsėjo 29 d. Sovietų Sąj. vy

riausybė ir kom. partija paskelbė 
sensacingą dekretą, kuriuo karo 
pramonės įmonėms pavedama 
gaminti traktorius žemės ūkio 
reikalams. Tą pat dieną Mask
vos laikraščiai pradėjo triukš
mingą propagandą už bulvių ir 
daržovių auginimo išplėtimą. 
Visa tai derinami šu Chruščevo 
rugsėjo 7 ir 12 d. paskelbtais de
kretais ame žemės ūkio gamy
bos padidinimą bei žemės ūkio 
darbininkų gyvenimo pagerini
mą.

Kalbamasis dekretas karo pra-

. X- •••

Liūdesio valandoje, brangiam tėveliui mirus Lietuvoje,
VYTAUTĄ MACĄ

♦

nuoširdžiai užjaučia

VELTUI /////

Schick grąžins pilną kainą... 
ir jūs galite pasilaikyti skutimo įrankius

Šis pasiūlymas daromas jums įrodyti, 
INJECTOR SKUSTUVAS ir peiliukai 
Švelniau, švariau, greičiau ir saugiau nusiskusti. Bet 
paskubėkit ... mažai beliko! (

Injector skutimo Zy 
įrankiu dėžutė ^7 //
ŠTAI KĄ JŪS DARYKITE:

Šiandie — geriausiam nusiskutimui pasaulyje — pirk 
naujus SCHICK INJECTOR SKUTIMOSI ĮRANKIUS, už 
reguliarią kainą tik $1.25.

Naudokitės visais dvidešimt "Aukso įpakavime" pei
liukais, kurie padės jums nusiskusti švelniausiai, švariau
siai, saugiausiai ir greičiausiai, negu kuomet nors esate 
skutęsis.

Tuomet pasiųskite mums (1) tuščią peiliukų dėželę: 
(2) užpildytą dėžutėje rastą instrukcijos blanką ir (3) 
specialų grąžinimo pažymėjimą (Refund certificate), rū
pestingai užpildytą. Naudokie žemiau pridedamą pažy
mėjimą arba tą, kurj jums duos pardavėjos. Siųskite: 
Eversharp, Ine., 355 King St. West, Toronto 2B.

ŠTAI KĄ MES DARYSIME:
Mes tuojau jums grąžinsime $1.25, kuriuos jūs užmo

kėjote. Arba, jei jūs pageidausite, mes atsiųsime jums 
dvi Injector peiliukų dėžutes, kiekvienoje po 20 (viso 40), 
kurių vertė — $ 1.50.

Todėl pasinaudokite skubiai šiuo nepaprastu pasiūly
mu! Įsitikinsite, kod tik SCHICK INJECTOR SKUTIMOSI 
ĮRANKIAI suteikia jums šiuos patogumus: pakeičia' au
tomatiškai peiliukus ir tuo pačiu juos "surakina", pre
ciziška rankenėle — nesisukinėjo, nereikia pritaikyti... 
"tinka" prie jūsų veido — po nosimi, aplink lūpos... 

, Toi yra vienintelis skustuvas, naudojąs nepaprastai ašt
rius "Aukso Įpakavimo" peiliukus. Taigi Įsigykite 
SCHICK INJECTOR SKUSTUVĄ dar šiandie — arba 
rytoj rytą, ir jūs būsite patenkinti tai padarę!

kad SCHICK 
padeda jums

Mes jums 
gręžiosime

ŠTAI KĄ JŪS GAUSITE:
• Auksu padengtu SCHICK Injector skustuvą
• 20 lobai aitrių "Aukso jpakavime" peiliukų
• Patogią plastinę dėžutę kelionėms

Pasiūlymos duodamos tik vienos — vienom klijentui

’ SPECIALUS PINIGŲ GRĄŽINIMO PAŽYMĖJIMAS .................................TZ 2 |
. šiuo pažymimo, kad oš pirkau viena $1.25 vertės Schick Injector skutimosi Įrankių dėžutę ir tuo išpildžiau šio po- 
' siūlymo sąlygos. Priede: naujojo Schick Injector Skustuvo instrukcijų lopelis ir tuščia 20-ties peiliukų dėžutė, kuri 
| buvo pridėta prie skustuvo. •
. Prašau □ atsiųsti man $1.50 vertės Injector skutimosi arba O grąžinti man $1.25. .

peiliukų 2 dėželes po 20 peiliukų kiekvienoj.
| Užpildo pardavėjas: I
. Pardavėjo pavardė .......................................„..... .. .............. Pirkėjo pavardė ........... j. ’.T."-.";.......  i

. ” , (rašyti spausdintomis raidėmis) I
Adresas ...................•.......   Namų adresas ........ ■.........................  ;•..... . •••• i

(Miestas ...........  Prov...................... Miestas .............. ......—................. Frvv. ...... ......... .
(Pardavė ............................... . Data .........  Pirkėjo parašas ...............  • .......... I
. šis specialus pasiūlymas ribotas: duodama tik kortą vienam pirkėjui ir duodamo kiekvienom individualiai. KuP^* 

I ną turi pasirašyti pirkėjas ir jis kitiems asmenims negalioja. Kad nepraradus jo vertės, *nstruk' I
. cijų lopelį ir tuščią peiliukų dėželę pasiųsti prieš nustatytą datą, t.y. 1953 įn. gruodžio 31 d. vidurnakčio. (Prisimm- 
kite, kod turite loiko išnaudoti skutimosi peiliukus).

| šiądite: Evershorp, Inc., 3S5 King St. Wo*, T*£***3%. , ... OACTI1 . I
KAD ŠIS PASIŪMAS GALIOTŲ, š| PAŽYMĖJIMĄ SIŲSKITE KARTU SU INSTRUKCIJŲ LAPELIU, RASTU DĖŽU-

I • T£JE IR TUŠČIA 20 PEILIUKŲ DĖŽUTE. i

nas žmogus, ne tik žmonių bend- j I 
ruomenė ir tautos, bet ir visa i g 
žmonija brangiai moka už savo 11 
palaidūnišką kelią. Oi ypač šių 11 
dienų pasaulis eina sūnaus pa- B 
laidūno keliais ir štai mes asme- | 
niškai ant savo nugarų patiria- I 
me skaudžias šio žygio pasek-. į 

mes.
• Ir taip tik užsikabink, tai galo 
nebus ir įvairioms išvadoms, iš
plaukiančioms iš sūnaus palai-! 
dūno gyvenimo. Bet į visa tai 
čia mes nesigilinsime. Viena tik 
konstatuosime, kad sūnus palai- 
dūnas susiprato ir iš blogo ke
lio pasuko vėl į gerą ir sugrįžo 
į savo tėvo namus. Pasaulis gi 
negrįžta.

Toronto Lietuvių Jaunimo Te
atro sambūris, išeidamas su nau- j 
ju veikalu “Sūnus Palaidūnas” j • • %l<)l
j sceną, puikiai atspėjo netik p

Toronto šachmatų tarpklūbi- 
nės pirmenybės.

Šį rudenį bei žiemą Toronte 
vėl vyksta įdomios ir kietos tarp- 
klubinės pirmenybės kurios pra
sideda ateinantį šeštadienį, spa
lio 24 d. Lietuviai šiam sezonui 
užregistravo dvi komandas: “A” 
ir “B”. Viso Toronte bus varžy
bos trijose grupėse: “A” — 5 
komandos, “B” — 8 komandos ir 
“C” — 4 komandos. “A” grupėj 
komandos pasiskirsto šia eile: 
1. Harthouse (universitetas), 2. 
Toronto Chess Club, 3. Vengrai, 
4. Lietuviai, 5. Estai.

Lietuviai šiai komandai užre
gistravo šiuos žaidėjus: Vaitonis, 
Lidacis, Stepaitis, Matusevičius, 
Fabricijus, Rimas, Paškauskas.

Pirmosios lietuvių rungtynės 
įvyks šeštadienį, spalio 24 d. 2 
vai. p.p. vengrų klube. 161 King 
st. W. (kampas University Ave.) 
Visi dalyviai prašomi punktua
liai susirinkti šiose rungtynėse.

“B” grupėj komandos pasi
skirsto šia eile: 1. Harthouse,Un
der Graduate (univers. II), 2. 
West End Chess Club, 3. Toronto 
Chess Club, 4. Ukrainiečiai I, 5. 
Vengrai II, 6. Estai II, 7. Hart
house Graduate (universit.I), 8. 
Lietuviai II. .

Pirmame rate lietuviams ten
ka būti svečiuose pas universi
teto komandą: Harthouse Under 
Graduate, taip pat šį šeštadienį, 
spalio 24, 2 vai. p.p. Queens Park

Evangelijos prasmę, bet ir šių t 
laikų dvasią. Čia kiekvienam 
žiūrovui teks gerokai susimąs
tyti ir atsakyti daugelį savo gy
venimo klausimų. A. K.

Triesto zonos ir Italijos pasienio sargybinis. Triestas šiuo 
metu yra vienas neramiausių Europos kampelių, dėl kurio 
auga įtampa tarp Italijos ir Jugoslavijos, o pačioje zonoje 
prieinama prie riaušių.

“sviestas vietoje patranku?
žiauriai vykdė, jau tolokai nužy
giavo. Kolchozų didžiojoje kraš
to dalyje jau nebėra. Žemė yra 
grąžinta ūkininkams iki 200 ak
rų, o tie, žinoma, su savo žeme 
kolchozuose nebenorėjo pasilik
ti. Vadinamos ūkio decentraliza
cijos pasėkoje daugumas smul
kių įmonių taip pat grąžinta bu
vusiems savininkams:

Kitas labai žymus Tito posū
kis yra nusisukimas nuo Mask
vos ir kultūriškai. Jugoslavijos 
mokyklose vietoje rusų kalbos 
įvesta vokiečių kalba. Prekybi
niai santykiai su Vokietija smar
kiai plečiami. V. Vokietija ne
svyruodama teikia Jugoslavijai 
technišką pagalbą ir duoda dide
lių kreditų savo prekėms pirkti. 
Vokietija ruošia rinką ateičiai.

monės ministerijai paveda 1954 
m. pagaminti 5000, o 1955 m. 10.- 
0000 traktorių. Išeitų, kad karo 
pramonė ateina civilinei mašinų 
pramonei talkon. Bet suderinus 
visus ta klausima liečiančius da
vinius gaunamas kitas vaizdas.

Komunistų partijos paskelb
tame plane nuo .1954 m. pradžios 
iki 1957 m. gegužės 1 d. numaty
ta pagaminti 500.000 traktorių, 
atseit vidutiniškai poT50.000 kas
met. Pagal 1951 m. paskelbtus 
davinius Sovietų pramonė per 
1950 m. pagaminusi 180.000 trak
torių, atseit buvo pajėgi per 3 
metus pagaminti daugiau 500- 
000. Kyla klausimas, kodėl dabar 
ji to pasiekti nebegali? Tenka 
daryti išvadas, kad prasidėjus 
karui Korėjoje Sovietų traktorių 
fabrikų dalis buvo pervesta Į 
tankų gamybą. Tai, be to, pa
tvirtina faktas, kad pagal sovie
tų oficialius davinius 1951 m. ma
šinų pramonės ministerija žemės 
ūkiui pateikusi 137.000 trakto
rių, o 1952 m. — 131.000.

Taigi dabar, matyt, užsimota 
dalyje buvusių traktorių fabri
kų, kurie jau buvo paversti tan
kų fabrikais, vėl pradėti gamin
ti traktorius. Ir tai dar nesiryž
tama visus grąžinti savo pirmą
ja! paskirčiai, nes 1950 gamybos 
dydžio pasiekti nenumatoma. Jis 
dar ir toliau lieka 20% mažes
nis, nors taip daug šaukiama 
apie gyventojų gerbūvio kėlimą 
ir maisto gamybos didinimą.

Prieš sovietinį imperializmą
Gerai informuotas amerikie

čių žurnalas “Aviacijos Amžius” 
skelbia, kad sovietai esą sudarę 
ištisą vairuojamųjų raketų ba
zių grandinę. Lietuviams įdomi 
ypač toj i’pranešimo vieta, kurio
je skelbiama, kad svarbiausios 
bazės yra Rygos įlankoje ir kad 
jų visa eilė įrengta taip pat Lie
tuvos pajūryje. Šių bazių tikslas 
— “apvaldyti Švediją ir Balti
jos erdvę”. Tačiau bazės stato
mos ir toliau į vakarus, o kitos 
net prie Erfurto, Tūringijoj. Iš 
čia jos numatytos panaudoti 
prieš Reino tiltus, Rūro pramo
nės centrus ir prieš strateginius 
Santarvininkų tiekimo uostus — 
Amsterdamą ir Rotterdamą. Vi
sa eilė kitų bazių yra įrengta 
Karpatų kalnuose ir Juodosios 
jūros pakraščiais. Jų taikinys — 
Dardanelai. Taigi ir šis bazių 
žiedas rodo, kad Sovietų impe
rialistai nori sukelti naują karą 
ir įsiviešpatauti pasaulyje. Ofi
cialiai šių metų biudžete kari-^ 
niams reikalams išlaidas jie skel
bia kiek sumažintas, užtat tą 
spragą su kaupu stengiasi už
kišti slaptuoju biudžetu, suda
rančiu beveik pusę viso viešojo 
biudžeto.

— Viena. — Vienas grįžęs iš 
Rusų nelaisvės austras pasakoja 
ten sutikęs du kalinamus ameri
kiečius ir girdėjęs, kad Uralo 
kalnuose kažkur esąs ir vienas 
kanadietis. Kanados karinė va
dovybė neturinti žinių apie jokį 
tokį belaisvį ir neturinti pagrin
do spėti, kad tai būtų kuris nors 
iš paskelbtųjų dingusiais.

, N. A. Kulpavičius.

Ponams Onai ir Anicetui Ancevičiams ir 
ponams Jadvygai ir Broniui Jarams, 

Jų mylimai motinai ir uošvei
AtA JUSTINAI ANCEVIČ1ENEI mirus, 

širdingiausią užuojautą reiškia
Dr. Gunda, Bronius, Regina Žymantai.

Blv. ir Hoskin AVe. kampas 
Harthouse (universiteto) rū
muose į kairę nuo parlamento 
rūmų bokšto. Vienas iš universi
teto komandos narių stovės prie 
pagrindinių Harthouse rūmų du
rų ir nurodys, kur vyksta rung
tynės. Visi įregistruoti žaidėjai 
privalo atvykti laiku, nesivėluo- 
dami, nes pavėlavimas reiškia 
pralaimėjimą (lošiama su laik
rodžiais). “B” grupės lietuvių 
komandos sudėtis:

Žilys, Mačiulaitis, Tarvydas, 
■Abrortnaitis, Genčius, Simonavi- 
Čius, Šulcas, Gaižutis, Meilus, 
Ąžuolas.

Kiekvienas “B” grupės dalyvis 
gali lošti “A” grupėj —atsargi
niu. ;

Į “B” grupę buvo taip pat už
registruotas Sirutis, bet atsisa
kęs lošti “B” grupėj I lentoj, 
izuoliuotas visiškai iš lietuviu , 
komandos, neturėdamas teisės 
lošti nei “A” nei “B” grupėj, nei 
lietuvių individualiniam pirme
nybių turnyre, atseit, už nepa
klusnumą lietuvių šachmatų 
sekcijos vadovybei diskvalifi
kuotas. .

Netolimoj praeityj buvusiam 
susirinkime buvo išrinkta nauja 
valdyba (H. Stepaičiui atsista
tydinus): L. Fabricius — pirmi
ninkas, Pr. Mačiulaitis — vice
pirmininkas, M. Abromaitis — 
“B” grupės vadovas.

Pr. Mačiulaitis.
f

Jugoslavijoje stiprėja 
vokiečių įtaka 

Jugoslaviją aplankę korespon
dentai pradeda abejoti ar Tito 
bepajėgs išlaikyti komunizmą, 
kai nuo jo pirmųjų užsimojimų, 
kuriuos jis pats anksčiau taip

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

KANAPA RŪPINASI SAVAISIAIS—STENKIS 
JĄ GERIAU PAŽINTI.

Kanada reiškia jos piliečiai. Piliečiai turi teisę 
pasirinkti savo kroštg vadovybę slaptu balsavi
mu. Kiekvienas, sukakęs 18 metų, gali prašyti 
pilietybės teisių. Pasiteiraukite daugiau apie 
pilietybę Kanados Pilietybės ir Imigracijos Įs
taigoje. Jie mielai podes jums, kod taptumėte 
tikro Kanados dalimi.

KANADA RŪPINASI
savo 'piliečiais..

ai j ai

kalba ir LIETUVIŲ kalba.

MODEL 5R10A
Standartinis priimtuvas plius 3 trum
pų bangų skalės. Nuo 540 Kc. per 31 
Mc. Penkios lemputės ir kartu lygin
tuvas. 117V AC/DC. Galima klausytis 
su ausinėmis: Kaina $99.95 (truputį 
brangiau į vakarus nuo Ft. William).

hallicrafters
Gamintojai:

Dept. LI-1 
The Hallicrafters Canada Limited

Toronto 2B, Ontario
PRAŠYK ARTIMIAUSIO JUMS PARDAVĖJO ADRESO

Rašykite savo kalboje, jei norite.

Jūs galite geriau klausyti didesnį skaičių už
jūrio radijo stočių tolimesnėse distancijose su 
HALLICRAFTERS trumpų bangų radijo 
aparatu. HALLICRAFTERS yra didžiausi 
preciziškų komunikacijų priemonių gaminto
jai pasaulyje. Prašyk, kad jūsų pardavėjas 
jums tai pademonstruotų.

MODEL 5R30 . . . ‘‘CONTINENTAL”
Standartinis primtuvas su viena trumpų ban
gų skale. Mažas, bet labai stiprus. Nuo 535 iki 
1620 Kc. plius trumpos bangos nuo 5.5 iki 18.5 

'Mc. Penkių lempučių sistemos. 117V AC/DC. 
Kaina $54.95 (truputį brangiau į vakarus nuo 
Ft. William).

TRUMPŲ BANGŲ RADIJAI
Urmininkai Manitoba!: 

GILLIS ir WARREN 
205 Fort St, Winnipeg, Man.
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Hamiltono lietuvių Aušros Vartų parapijos kleboną

Kun. Dr. J. TADARAUSKĄ. '

š.m. spalio 23 d. švenčiantį savo 40 metų sukaktį, sveikiname 
ir linkime ilgiausių metų ir geriausios sveikatos, sėjant 
Kristaus sėklą, gerose tautiečių širdyse, ir nuolatinės ištver
mės, dirbant mūsų Tėvynės Lietuvos išlaisvinimui

TFA Kanadoje Hamiltono skyr. Valdyba.

St. Catherines, Ont.
Apylinkės susirinkimas

Lapkričio 8 d. 11 vai., tuoj po 
lietuviškų pamaldų, Atlethic 
Club salėje, Church St., šaukia
mas St. Catharines lietuvių ben
druomenės narių visuotinis su
sirinkimas.

Dienotvarkė sekanti: 1. Susi
rinkimo atidarymas, 2. Susirinki
mui pravesti komisijos rinki
mas, 3. Pirmininko pranešimas 
apie 1952-53 m. valdybos veiklą, 
4. Kontrolės Komisijos revizijos 
akto skaitymas, 5. Naujos valdy
bos rinkimas, 6. Diskusijos.

Maloniai prašome visus St. 
Catharines lietuvių bendruome
nės narius susirinkime dalyvau
ti. Apylinkės Valdyba.

WINDSOR, Ont.
Literatūros ir dainos vakaras
Po ilgesnės pertraukos, Wind

soro Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba spalio 24 d. šeštadieni, 
rengia didelio masto vakarą ge
rai žinomoje Kroatų salėje. 2520 
Seminole. <

Programoje dalyvaus Pr. Ko- 
zulis, Vyt. Peseckas, B. Rukša, 
M. Sims ir kiti. Rašytojams tai-

Veltui informacijų knygelei gauti rašyk: 
HOLLAND HERRING FISHERIES ASSOCIATION 
Room 7H. Terminal Building, Toronto, Ont.

t
Olandiška silkė yra vilginantįSr 
sveikas maistas ... savo mais
tui skirtus dolerius sunaudok 
ekonomiškoms "vitaminų pil
noms" Olandu silkėms pirkti. 

LIETUVIS LAIKRODININKAS
ŠERKŠNYS ANTANAS

Taiso jvairiu rūžių laikrodžius. Darbas garantuojamas 1 metus.
Taip pat taiso auksinius žiedus ir kitus aukso išdirbinius.

256 CRAWFORD. ST. TORONTO (Dundas St. W. kampas)

TORONTU!, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
įrengiami nauji visų rūšių namu apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys j naujas, modemiškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas.

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) j senas krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių f:rmų krosnių ir "Oil Bumerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

kininkaus solistė Ina Varekojy- 
tė. Dalyvaujantieji rašytojai pa
sirodys su naujausia kūryba. 
Tenka atkreipti didesnį dėmesį 
į programos dalyvius. Tokios ap
imties vakaras, kuriame daly
vaus didesnis skaičius JAV-bėse 
ir Kanadoje gyvenančių lietuvių 
menininkų, bus tikrai pirmasis 
Kanadoje.

Po programos vyks, šokiai ir 
veiks turtingas bufetas. Vakaro 
pradžia 7 vai. vak. Rengėjai ma
loniai kviečia visus apylinkės 
tautiečius skaitlingai ir punktua
liai atsilankyti.

KLB Windsoro Apyl. V-ba.
Paieškojimai

K. Kenstavičiūtės, atvykusios 
Kanadą. 1949 m., prašau atsi-į Kanadą, ly-iy m., prašau atsi

šaukti šiuo adresu: Mrs. J. Še
putis, 26 York St., London, Ont.

Ieškoma Marija Fabricijūtė, 
kil. iš Telšių apskr., Degenių dv. 
Žiną apie ją prašomi pranešti: 
Mrs. D. Otschkow, 472 River Rd., 
Riverbottom, Lethbridge, Alta.

Ieškomas Jonas Žilinskas, ki
lęs iš Šimonių valse., Kanadon 
atvykęs apie 1928-30 metus. Ži
nantieji apie jį prašomi praneš
ti “TŽ” redakcijom

Tikros importuotos
OLANDIŠKOS
SILKĖS
DŽIOVINTOS IR SŪDYTOS JŪROJE

Pažvelkite į užrašą 
"THE FISHING DUTCHMAN'' 
-tai garantuoja, kad čia tikros 

Olandiškos silkės. -

HAMILTON,. Ont
Spalio 23-25 d.<L Misijų metu 

bus Keturiasdešimts Valandų 
Atlaidai.

Jau pradėjo kalėdoti savo pa
rapijiečius A V parapijos klebo
nas kun. dr. J. TadaraUskas. Ka
lėdojimas sų lietuviškomis tra
dicijomis lietuviams labai, patin
ka. Seni lietuviai kanadiečiai 
mielai laukia kunigo. Ta proga 
renkamos aukos bažnyčios sta
tymo skoloms padengti, kartu ir 
parapijos nario mokestis.

Vyskupo Valančiaus šeštadie
nio mokykla pradėjo mokslo me
tus. Vaikų yra apie 120 su še
šiais mokytojais. Mokyklos ve
dėjas J. Mikšys, kapelionas kun. 
dr. J. Tadarauskas, mok. St.Sla- 
vinskienė, A Grajauskaitė, J. 
Rickis, ir A. Mingėla,

Hamiltono Vyskupijoje yra 
statomos trys naujos katalikų 
gimnazijos: Brandforde, Kitche
ner ir Hamiltone. Katalikiškų 
gimnazijų reikšmė yra ypač di
delė tremtyje, kur tiek daug pa
vojaus nukatąlikėti. Todėl Ha
miltono liet, klebonas nuošir
džiai • prašo savo parapijiečius 

-prisidėti prie to kilnaus tikslo. 
Hamiltono vyskupijos katalikai 
visi pasižada pagal išgales apsi- 
dėti mėnesiniu mokesčiu, lietu
viai katalikai, mes irgi neatsili- 
kime. Tai yra Jo Ekscelencijos 
Hamiltono vyskupo noras.

AV bažnyčią pastačius, salė 
dar nebuvo užbaigta. Šiuo metu 
vyksta baigimo darbai ir greitu 
laiku salė bus užbaigta. Salė bus 
erdvi, augšta, turinti apie 400 
sėdimų vietų su didele ir augšta 
scena, iliuminuota įvairiaspal
vėm lemputėm. Yra dar priean
gis pasirūkyti, vyrams ir mote
rims tualetai, rūbinė, lietuviškai 
spaudai du kambariai, bibliote
ka. Moderniškas oro apšildymas.

Hamiltono lietuvių kolonija 
vėl neteko vieno nario. Po ilgos 
ir sunkios ligos rugsėjo 25 d. mi
rė Liudvika Navickienė. Velio
nė paliko dvi dukteris, abi iš
tekėjusios, kuriu viena gyvena 
JAV.

Choras “Rūta” spalio 4 d. da
lyvavo koncerte, suruoštame Ka
nados Katalikų Jaunimo Organi
zacijos (CYO) -suvažiavimo pro
ga. Choras, vedamas V. Untulio, 
atliko Veni Jesu (Chambini) ir 
tris lietuvių kompositorių dai
nas. “Capitol” kino salė buvo 
pripildyta jaunimo ir tėvų, kurie 
šiltai sutiko choro pasirodymą. 
Taip pat koncerte dalyvavo ir 
tautinių šokių grupė, ved. V. Pa- 
nava'itės. Visi šokiai, ypač “Ma
lūnas”, susilaukė gausių katučių.

“Valdovas”. Prieš kelias savai
te? hamiltoniečiai turėjo malo
nią progą išvysti scenoje V. My
kolaičio-Putino trijų veiksmų 
veikalą “Valdovas”. Tai jau be
ne septintoji iš didesniųjų “Au
kuro” premjerų, neskaitant vie
no veiksmo veikalėlių, per tris 
sezonus.

Nors ir nesu didelis teatro ži
novas, nei kritikas, vis dėl to 
norėčiau pasidalinti su skaityto
ju savo įspūdžiais.

Ponia E. Dauguvietytė-Kuda- 
bienė vėl parodė savo sugebėji
mą ir energiją. Jos rolių paskirs
tymas ir tipų supratimas, kaip 
visada, buvo įtikinantis. Gal tik 
norėtųsi atkreipti dėmesį į kai- 
kurių veikėjų dikciją.

V. Panavas — valdovas Kruš- 
ną — turėjo bene patį sunkiau
sią vaidmenį. Visdėlto žiūrovo

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ 

A. MINIOTA
» REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444
’ Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 

Jums patarnaus pirkimų — pardavimo atveju.
MES PATARNAUJAME 

TEISINGAI 
SKUBIAI

SAVO KALBOJ

i Mūsų
$6.000 įmokėti. Bloor — Emerson. 

8 k. otskiros mūrinis gražus na
rnos. Kaina $15.500.

$1.500 įmokėti. Lansdowne — Dun
das. 8 k. pusiau atskiras mūrinis 
namas. Kaino $14.500.

$3.000 įmokėti. 6 k. pusiau atskiras 
mūrinis narnos, Dundas — Duf- 
ferin rajone. Kaina $11.000.

$5.000 įmokėti. Dundas — Manning 
rojone, 12 k. dupleksas. 12 metų 
senumo, su visais baldais.

$275 pajamų į mėnesį. 2 molinom' 
blokų garažas. Pilnaz kdirfa 
$22.000.

* P. Dambrauskas
Telef. Įstotos OL. 8443

neapvylė. Tiktai vietomis jau
tėsi nenatūralumas. Aktorius — 
mėgėjas su gabumais, ypač cha
rakterinėse rolėse.

Duktė Danguolė — I. Mickū- 
nienė, išpildė savo .(gal nedė
kingiausią) rolę, kaipo mėgėja 
— labai stipriai? Žuvo įvairi ir 
nuoširdi, išvengdama monoto
niškumo.

Karo vadas Mauras — A. Sta- 
sevičius, kurį dažnai teko maty
ti atsakinguose vaidmenyse, pa
gal savo gabumus, galėjo būti 
stipresnis. Nors išvaizda, rūbais 
jis buvo gana įspūdingas.

Jo mylymoji Gerda — V. Pa- 
navaitė, savo įdomią rolę atliko 
neblogai.

Gytis, valdovo sūnus — A. 
Laugalys, temperamentingas, 
nuoširdus, išpildė savo uždavinį 
labai gerai. Vienas didesnių trū
kumų — jo greita' kalba; bet tai 
su laiku, įmanoma ištaisyti.

Skaidra, Valdovo sūnus •— A. 
Juozapavičius kažkodėl buvo ne
įtikinantis, nedrąsus; tuo' tarpu, 
kai jo rolė rėikalavo daugiau 
ryžtingumo.

Burtininkas — A. Kaušpada 
matėsi turįs mažiausiai įgudimo, 
bet kaipo vienam iš naujausių 
“Aukuro” narių", tai atleistina.

Pasiuntinys • — V. Kvedaras 
savo mažą rolę atliko gerai.

Kareivio rolėje buvo J. Jokrf- 
bynas.

Dekoracijos, paruoštos S. Dra- 
manto, buvo patenkinamos, tik
tai pasitaikė nesklandumų su 
šviesomis. Ir kostiumų klausi
mas buvo išspręstas rūpestingai 
ir pagirtinai.

Norėtųsi paliesti ir publiką. 
Gavosi įspūdis, jog mūsų tau
tiečiai neskiria tragedijos nuo 
komedijos, juokėsi dažniausiai 
tose vietose, kurios turėtų iš
šaukti ašaras. Tai, žinoma, labai 
trukdo veikėjams, ir kitiems 
žiūrovams. :

“Aukuras”, kaipo seniausias ir 
stipriausias Hamiltono meno 
vienetų, berods, nusipelnė bent 
porą sveikinimo žodžių iš KLB 
vietinės apylinkės valdybos. Gai
la, kad toks didelis aukuriečių, 
ypač jų vadovės, darbas šį kar
tą praėjo kaip iY neįvertintas.

Baigiant norėtųsi pasveikinti 
“Aukurą” pradedantį ketvirtąjį 
sezoną, ir palinkėti sėkmės toli
mesniam darbui. Per naujas 
kliūtis į didelius laimėjimus!

Lietuvių Enciklopedija paski
rais tomais nebus pardavinėja
ma. Dabar paskutinis laikas ją 
užsiprenumeruoti. Pirmas tomas 
išeis dar šį mėnesį.

Norintieji ją užsisakyti, prašo
mi kreiptis pas LE atstovą Ha
miltone St. Dalių, 35 Wilson St., 
tel. 8-4834. Hamiltoniečiai, užsi
sakę LE anksčiau ir pakeitę ad
resą prašomi pranešti St. Daliui.

Atstovui yra prisiųsti LE I to
mo keli lankai, kuriuos visada

Dr. RICHARDS ŠULTMANIS
GIMDYMO PAGALBA 

PRIIMA IR LANKO LIGONIUS NAMUOSE

RAXLEN KLINIKA, TORONTO 
500 PARLIAMENT STREET

Pirmadieniais nuo 9-12, 1-4 ir 6.30-8.30 vai.
Antradieniais nuo 1-4 p.p.
Trečiadieniais nuo 9-12 ir 1-4 vai. p.p.
Ketvirtadieniais nuo 9-12 vai.
Penktadieniais nuo 9-12, 1-4 ir 6.30-8.30 vol. vak.
Šeštadieniais nuo 9r2 vai. p. p.

Telefonai: klinikos PR. 4467, namų Ml. 8880.

$500 — $1.500 MŪSŲ PRITYRĘ TEISININ-
Galite gauti per mūsų biurą, KAI pigiai, sudaro pirkimo — 
tik už Jūsų parašą, be žirantų, pardavimo dokumentus.
jei Jums trūksta pinigų įmokė- 
jimui perkant namą.

šios savaitės pasiūlymai:
PERTH — Davenport, 6 k. pus. at

skiras, privažiavimas. Užėmimas 
tuojau. Įmokėti $3.000 •pil
na kaina $11.900.

ST. CLARENS — Wallace, 6 R. Mūr. 
pus. atskiras, garažas;1- užėmi
mas tuojau. Įmokėti $3.500. Pil
na kaina $13.500. ’■'iri. ••

NORFOLK — Durfdas, 6 k. pus.- at
skiras, mūrinis, 2 virt. įmokėti 
$3-3.500. Pilna kaino $11.900.

ARMADALE — Bloor, 7 k.' oStrių ply- 
i tų, atskiras, kvodr. planas, von- 

deniu-alyvo Sild. Garažas. įmo
kėti $8.000. Pilno k. $21,0pQ..

DURIE — Bloor, 9 k. atskiros, mūri
nis, kv. plonas, 3 vonios, gara
žas. Užėmimas tuojau. Įmokė
ti $7.500. Pilno kaina $17.500.

V. Jučas
Biznio telef. OL 8444

galima pas jį pamatyti. LE spaus 
dinama gerame popieriuje ir turi 
daug ilistracijų.

Hamiltone šiuo metu yra 215 
LE prenumeratorių. ’

Kersteno vadov. Komisijai, ti
riančiai Pabaltijo okupavimą, 
reikalingi faktai apie petuvos 
pavergimą ir bolševikų vykdo
mus pesekiojimus Lietuvoje. Ha
miltono lietuviai, turį šiuo rei
kalu svarbių žinių, faktų ir do
kumentų, prašomi pranešti KLB 
Hamiltono Apyl. V-bos sekr. 
St. Daliui, 35 Wilson St., Hamil
ton, Ont. Tel. 8-4834.

Literatūros vakaras, ruoštas T 
Fondo vietinio skyriaus spalio 
10 d. Rumunų salėje teturėjo 
140 dalyvių. Pelno gauta apie 
10 dolerių.

programoje dalyvavo dramos 
aktorius Henrikas Kačinskas iš 
Niujorko, rašytojai Vyt. Kastytis 
ir J. Kralikauskas iš Toronto, K. 
Binkio kūrybą skaitė Stasė Ver
bickai tė.

Vakarui konferavo S. Lukoše- 
vičiūtė.

Tai buvo jau trečias literatū
ros vakaras rengtas TF vietinio 
skyriaus. Kolonija kasmet didė
ja, bet lankytojų vis mažiau.

Nepajėgiama tautiečių pri
traukti, nors programa ir stipri 
ir įdomi. Ypač šį kartą: H. Ka
činskas A. Gustaičio feljetonu 
“Skraidančios lėkštės” visus iki 
ašarų prijuokino. Toks puikus 
minčių perdavimas, tokia stipri 
interpretacija! Vyt. Kastyčio 
skaityti eilėraščiai, vietos lite
ratų nuomone, ypač buvę stip
rūs.

Ateinantį sekmadienį, spalio 
25 d. 5 vai. vak., visi renkamės į 
parapijos salę, 58 Dundurn St. 
N., paminėti Kristaus Karaliaus 
šventę.

Minėjimo programą ruošia 
Ateitininkų kuopa, kurioje pasi
rodys mūsų jaunimas ir šeštadie
ninės mokyklos mokiniai.

Kviečiami, visi lietuviai kata
likai pagerbti tikrąjį' Karalių, 
Kuris Vienintelis pamato kiek
vieną Jį mylintį žvilgsnį ir atly
gina už kiekvieną Jo garbei pa
darytą gerą darbelį.

Christus vincit, Čhristus reg- 
nat, Christus imperat!

Sk. St.
Pamaldos lietuviams evangeli

kams Hamiltone, Šv. Povilo liu
terionių bažnyčioje, Gore ir 
Hughson gt. kampe, spalio 25 d. 
1 vai. pp. Pamokslas taikomas 
Padėkos šventei. Pamaldos įvyks 
su išpažintimi ir šv. Vakariene.

Kun. dr. M. Kavolis.
Padėka

Kanados Lietuvių Bendruomenės Ha
miltono Apylinkės Valdybai dėkojame 
už $25, duotus mūsų parapijai parem
ti iŠ gauto pelno rengiant Pirmą Lietuvių 
Dieną Kanadoje.

Evangelikų Liuterionių Lietuvių 
•Parapijos Taryba Hamitlone.

ir goražos. Kaina

Įmokėti $3.500. Bloor-Indian Rd., 6 
k., pnūrinis, oru anglimis šildo
mas namas ir garažas. Kaina 
$11.800.

Įmokėti $5.000. Dundas-Lisgor, 8 k., 
p. atskiros, gero muro namas. 
Kaina $14.800.

įmokėti $3.500. Dundas-Lisgor, 8 k. 
per 2 augštus, vondeniu-alyva 
šildomas narnos, 2 garažai. Kai
no $13.800.

Įmokėti $10.000. Dundas - Annette, 
10 k. atskiros, vondeniu-alyva 
šildomas, lobai geras nomas ir 
garažas. Kaina $24.000.

Be 5ių, daugelis kitų labai gerų, įvai
riomis kainomis, bei {mokėjimais na
mų, kurių dėl vietos stokos neįmano
mo paskelbti. <

F. Jonynas
TekfoMS htaigM OL 8444

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

BALFas rugsėjo mėn. iš Kana
dos Vasario 16 gimnazijai išlai
kyti gąvo $64.36 — iš Vancouver 
KLT skyr. Išviso per tą mėnesį 
tam reikalui gauta $2.721,36. Ki
tų aukų gauta $1146,09 ir 2685 sv. 
daiktų bei 43.000 svarų sviesto iš 
valdžios.

BALFo pirmininkas, specialiu 
atsišaukimu prašydamas Ameri
kos lietuvius paremti vykdomąjį 
vajų, primena, kad tremtiniams 
labiausiai trūksta rūbų. Vyrams 
reikia kelnių ir žieminių paltų, 
taip pat baltinių, rankšluosčių. 
Didelis trūkumas lovos skalbi
nių — paklodžių, antklodžių ir tt.

V. Žvirzdys gavo asistento vie
tą Madison, Wis., universitete ir 
dėstys kursą “American Govern
ment”.
VOKIETIJA

Apie BALFo įstaigą Miinche- 
ne p. Trečiokas rašo: Įstaigos ve
dėju ir kartu BALFo įgaliotiniu 
Vokietijoje yra Izidorius Rugie
nius. Tai prityręs ir rūpestingas 
darbininkas, turįs didelį pasiti
kėjimą tremtinių tarpe. Įsitiki
nau, kad mūsų siunčiama pagal
ba pinigais ir gėrybėmis kuo 
greičiausiai perduodama lietu
viams tremtiniams ir vedama 
tvarkinga ir tiksli atskaitomybė.

Emigracijos skyriaus vedėjas 
dr. A. Rukša energingai tvarko 
pasiruošimus emigracijai į JAV. 
Jau turi sąrašus lietuvių, norin
čių emigruoti į JAV. Mūsų Cent
rui į Niujorką siunčia sąrašus tų 
lietuvių, kurie negali patys su
sirasti garantijų davėjų ir ieško 
jų per BALFą”.

“Aplankiau Mūncheno lietu
vius, gyvenančius naujai pasta
tytuose užmiesty, Ludwigsfelde, 
namuose. Patalpos, žinoma, yra 
žymiai geresnės, negu tų lietu
vių, kurie dar vis turi vargti ba
rakuose, bet jų pragyvenimo šal
tiniai, bedarbystės ir socialinės 
pašalpos, yra labai menki. Jos 
yra taip biurokratiškai taupiai 
apskaičiuotos, kad jas gaunan
čiam nevalia nei susirgti, nei kitą 
nenumatytą išlaidą padaryti, kad 
neatsidūrus bado pavojuj.

Nors i Vakarų Vokietija ir 
amerikonišku tempu atsistato ir 
ūkiškai tvirtėja, bet iš 48 milio- 
nų gyventojų daugiau nei vienas 
milionas bedarbiai. Jų daugumą 
pirmoje eilėje sudaro svetimša
liai tremtiniai. Į tą skaičių tenka 
įskaityti ir 8.000 lietuvių. Senie
ji vietos gyventojai vokiečiai, su
prantama, mažiausiai nedarbo 
paliečiami”.

Diepholz stovykloj iš 200 lie
tuvių yra 42 ligoniai, 6 invalidai.
Visai sveikų, norinčių ir tinka- venęs 4 m., ruošiasi išvykti į JA 
mų emigracijai yra 14 asmenų. V-bes, Čikaga.

Rokiškėną ir Londono, Ont., Lietuvių Tautinių Šokių
Grupės vadovą

M CHAINAUSKĄ,
liūdintį dėl jo tėvelio staigios mirties, giliai užjaučia

* K. Kudukis ir J. Tonkūnas.

TILLSONBURG, Ont
Šaunios vestuvės. Spalio 10 d. 

susituokė Julia Gurklytė, Felik
so ir Pertės Gurklių duktė, su 
James Elliott.

Sutuoktuvės įvyko Tillsonbur- 
go R.K. bažnyčioje, kuriose da
lyvavo gausiai svečių. Po sutuok
tuvių visi svečiai, apie 100 au
tomobilių išsitęsė virtine paskui 
jaunuosius Aylmerio link. Erd
vioje Aylmerio miesto Arenos 
salėje keturiems šimtams žmo
nių paruošti stalai laukė svečių. 
Julia, nors ir vienturtė duktė, 
turbūt, niekad nesvajojo turėti 
tokių iškilmingų vestuvių. Puoš
ni salė, puikus orkestras, dau
gybė svečių, o kiek sveikinimų 
ir dovanų! Visa tai liudija, kaip 
ją tėvai mylėjo ir kiek jie turi 
artimųjų, prietelių ir draugų.

Svečių dalyvavo iš plačios apy

VELTUI! VELTUI! VELTUI!
tepame, jei keičiate alyvą or taisote savo automobilį pas mus. Tik atsiei
kite iio skelbimo iškarpą, arba paminėkite, kad apie tai skaitėte "Tėviškės 
Žiburiuose"
ATLIEKAME visus auto taisymo ir apžiūrėjimo darbus. Greitai ir sąžiningai.

TEXACO BENZINAS IR ALYVA

BABY POINT AUTO SERVICE
SKAMBINTI MU. 1969 ir pralyti J. KERPIS

509 JANE STREET (pri« St. Jaha's Rd.), TORONTO

PARENGIAME .MASINAS ŽIEMAI !

DtMESIO! DEMESIOt

VALGYKLOJE “BALTIC”
870 DUNDAS STREIT WEST. TORONTO, ONT.

Volgioi gominomi pogol lietuvi^ skonį iš šviežių produktų.

Gomino prityrusia virėjos. ----- $«▼. V. ir 4, Ivanauskas.

- Lietuviškai kalbąs kailininkas 
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuyimas.
. Duodama lengvam išsimokėjimup

BERGMAN FUR CO TORONTO
197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

PRAŠO PAGALBOS
Iš Vokietijos mums rašo Kos

tas Černius, kuris esąs pereito 
karo invalidas, visai aklas ir iš 
niekur negaunąs paramos, gyve
nąs vien iš vokiečių pašalpos, 
prašydamas paskelbti ar neat
sirastų tautiečių, kurie galėtų 
jam padėti.

Jo adresas: Kostas Černius, 
Schubert Str. 20/170, Ingolstadt 
am. Donau, Germany.
AUSTRALIJA

L. Encikloped. gen. atstovas 
Australijai A. Krausas paskelbė 
prenmeratorių sąrašą. Jų yra iš
viso 234 — daugiausiai Pietų 
Australijoje (90), Victorijoje 
(75) ir NSW (43).

Australijoje mirė: liepos 27 d. 
Vladas Keršys, šiaulietis, gimęs 
1914 m., į Australiją atvykęs 
1949 m., paliko žmoną su dviem 
dukrelėm. Palaidotas Chelten
ham. Liepos 29 d. mirė Celesti- 
nas Petrikas, g. 1899 m. Rokišky, 
buvęs jnokesčių inspektorius ir 
akcizo revizorius įvairiose Lie
tuvos vietovėse. ’

“Mūsų Pastogės” rugpiūčio 12 
d. J. Žukauskas, kuris dažnai ten 
rašo teisinėmis temomis, beabejo 
nustebino skaitytojus su pasi
tenkinimu pranešdamas, kad 
vienas teisėjas perskyrė kažkokį 
estą, kurio žmona ir 2 vaikai 
yra Estijoje, nes esą nėra jokios 
vilties jiems susitikti, tad san
tuoka esanti mirusi. J. Žukaus
kas džiaugiasi, kad pirmą kartą 
“kietas Australijos įstatymas nu
silenkė gyvenimo tikrovei, at
eidamas tragiško likimo ištiktam 
žmogui į pagalbą”.

Kažin ar mandrusis teisės pa
tarėjas nesupranta, kuo jis 
džiaugiasi, ar sąmoningai linkęs 
griauti ir mūsų visuomeninio gy
venimo pagrindą — šeimą. Ar 
jis jau netiki, kad kada nors 
perskirtos šeimos galės vėl su- 
susijungti? Ar jis turėtų drąsos 
pažiūrėti Į akis vaikams to tėvo 
ar motinos, kurie, pasinaudoję 
jo nurodomu keliu, užvestų sky
rybų bylą ir nuo jų atsiribotų? 
Ar tinka tai propaguoti Ben- 
ruomenės organo redaktoriui?
ARGENTINA

Argentinos lietuvių bendruo
menės visuotinis suvažiavimas 
šaukiamas spalio 18 d.

Kun.‘ dr." A." Kleiva iš' Italijos 
atvyki) į Argentiną dirbti tarp 
lietuvių.

Evai Peron rengiasi statyti pa
minklą, kurio augštis bus 137 
metrai.
BRAZILIJA

Dail. Kairys, Brazilijoje išgy-

linkės, iš Hamiltono, Toronto, 
Montreealio, Londono ir iš Ame
rikos. Koresp.

SUDBURY, Ont.
Pavykęs vakaras. Liet. Bažn. 

Komiteto vakaras praėjo labai 
gražioj nuotaikoj ir sutraukė 
daug žmonių. Gauta virš $80 
gryno pelno, kurio dalis ($20) 
bus tuoj pasiųsta saleziečių gim
nazijai Italijoje paremti. .

Reikia išreikšti širdingą padė
ką S. Rakštienei, kuri netik bu
fetui vadovavo, bet- ir dosniai 
paaukojo visus sumuštinius ir 
vaisius; be to, dar M. Kriauče- 
liūnienei, J. Vaičeliūnui, V. Ja- 
siūnienei, Jakūbonienei, S. Po- 
derienei ir B. Lukoševičienei 
nuoširdžiai prisidėjusioms prie 
vakaro parengimo.

Bažn. Komitetas.
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ALB. BARANAUSKAS

Sekmadienio naktis
(Pabaiga)

Minkštas Antanas atsiduso, paleido Bijūną ir delnu apšluos
tė butelio kaklą.

— Sveiki.
— Į sveikatą, Antanuk. Užgerkit į save.
Jis išsiurbė pusę butelio ir nusiėmė kepurę.
— Šilta šiandie...
Staiga jo lūpos išsišiepė.
— O ką jūs čia veikėt, gėrėt, sulindę į krūmus?
Jie nuleido akis.
— Cha, cha, cha, piemenys... Eikit pas šulinį, iš arklių lovio

— ten jūs restauranas.
Ištuštinęs butelį, jį numetė ant žolės ir dingo tamsoje. Viso 

vakaro nuotaika buvo sugadinta. Jurgis jau ketino grįžti sa
vo guolin.

— Ryt reik anksti kelt. ' k
— Einam, einam, — pritarė Bijūnas, vis dar negalėdamas 

atsipeikėti.
Tačiau Skirpstas, kuris spėjo išgerti daugiau, negu kiti, dabar 

galvoje pajuto linksmą svaigulį ir nebenorėjo girdėti apie namus. 
Gerasis Celestinas buvo priverstas laukti savo seserų, kurias jis 
globojo ir kurios šį vakarą turėjo didelį pasisekimą.

—Einam pažiūrėt vidun.
— Negaliu, — tarė Jurgis. — Aš kasdieniškai apsirengęs.
Jie šiaip taip jį perkalbėjo, ir visi sulindo priemenėn, iš kur 

pro atdaras duris buvo matyti šokiai ir spūstis. Pasieniais stum
dėsi-vaikigaliai ir pabaldos. Viena pora sustojo ties durimis: Ce
lestino sesuo su savo sužadėtiniu iš Pajavonio.

— Kodėl neinat šokt? Jurgi, kodėl neini? Šitiek merginų su
sėdę laukia, o jie priemenėj su piemenimis!

Jurgis, nedrįsdamas prisipažinti, kad jis vis dar neišmoko šokti, 
ėmė spirtis ir tuoj išsirengė namo. Bijūnas jam karštai pritarė:

— Tuoj aus namo, ir gana, o dar, bala žino, kas bus: piemenys 
būriuojasi patvartėm — negerai...

Atsisveikinę Skirpstą Jr Celestiną, jiedu išėjo kieman. Pa
tvoriais nardė kažkokie šešėliai, judindami nusikorusias vyšnių 
šakas. Ūmai pas klėtį pasigirdo kriokimas; piemenys metėsi 
šalin, rėkdami:

— Išlindo! išlindo!
Prieš Jurgį ir Bijūną lyg iš po žemių išdygo Minkštas Antanas, 

girtas girtutėlis. Jis buvo purvinas ir pasibaisėtinai dvokė.
— Išsikasė po pamatu! — spiegė baimės apimti piemenys.

— Be kepurės!
Jiems buvo pasisekę užsklęsti Antaną vištininke, tačiau po ilgų 

pastangų šis ištrūko. Pamatęs Jurgį ir Bijūną, Antanas ėmė iš 
tolo šypsotis ir jiems atkišo didelį butelį naminės.

— Aš jus pažįstu: šiandien man fundijot pusbonkį.
Piemenys iš patamsės svaidė į jį skiedromis ir vėzdais, tačiau 

Antanas kilterėjo nuo žemės tokį akmenį, kad visi iškurnėjo 
pro vartus.

— Einam, vyrukai; į sodą: čia per piemenis nėra kur apsisukt.
Minkštas Antanas juodu apkabino ir nusivilko sodan, kur jie 

dar turėjo vilties pabėgti į krūmus. Antanas buvo linksmas , ir 
malonus. Jis»atkimšo butelį ir užsivertė.

— Užgeriu už tave, — baksterėjo pirštu Jurgiui į krūtinę.
— Sveikas, Antanuk ...
— Jurgis nurijo gurkšnį naminio spirito, ir jam aptemo akyse. 

Bijūnas paėmė butelį virpančiomis rankomis, paragavo ir ėmė 
. žaksėti. Norėdamas nukreipti Antano dėmesį, Jurgis pasiteiravo 

apie Jokūbinių jomarką. )
— Cha, cha, cha... Atsitiko trys dalykai, — pradėjo Antanas 

su nuduotu linksmumu, tačiau beregint nukreipė kalbą. — O ko 
tu negeri? Dabar tavo eilė, matai, draugas laukia.
. ..— Kodėl?.’AŠ1jkJ^ gėriau. -

— Gerk, jei gražiai prašau!
Minkštas Antanas paėmė Jurgį už peties ir pradėjo jam gerk- 

lėn pilti spiritą. Jurgiui užgniaužė kvapą. Bijodamas užspringti, 
jis klusniai rijo, jausdamas tarsi liepsną, kuri plėtėsi po visą kūną.

— Dar, dar, — juokėsi Antanas, užversdamas tuštėjantį butelį.! 
Bijūnas tuo tarpu dairėsi ir strapaliojo, neįsidrąsindamas bėgti. 
Galiausia jis šoko tamson ir išnyko.

— Va, va, kas jūs per vieni! — sušuko Antanas. — Taikstotės 
mane sumušt? Pagausiu, neištrūks!
< Jis išskėtė rankas ir,, vos negriūdamas, nudundėjo po obelimis. 
Jurgis metėsi kiton pusėn ir įlindo į patvoryje augančias kanapes. 
Sustojęs valandėlę pasiklausė: buvo girdėt muzika ir trepsėjimas 
seklyčioje. Jam jau cypė ausyse. Peršokęs per tvorą, jis atsidūrė 
pas tvenkinį; ten jis atsikvėpė ir pajuto tokį svaigulį, kad turėjo 
pasiremti tvoron. Galva sukosi ir viskas šokinėjo akyse. Iš šokių, 
turbūt, kaikas jau skirstėsi, nes lankų keleliu tolo daina Piliakal- 

\ nių linkui. Jurgį ėmė pilti prakaitas. Vaizduotėje viena po kitos 
dygo neaiškios ir nesugaunamos mintys. Jis pradėjo nežmoniškai 
ilgėtis namų, kurie dabar atrodė labai tolimi, o ypač savo guolio 
kluone, kur būtų seniai miegojęs, jei ne pagunda. Aplink buvo 
tamsu, nyku, ir jį pagavo baimė.

Laikydamasis tvoros, jis apėjo sodą, apie kurį augo tankūs 
varnalėšai ir kiečiai. Skersinės rugiai šlapiomis varpomis kapojo 
rankas. Dangus vakaruose dar tebebuvo rausvas po ilgo vėjuotos 
dienos saulėlydžio ir šitoje neaiškioje pašvaistėje atsimušė didelis 
klevas ties Bijūno kluonu. Jurgis išėjo į vidurį kelio, tačiau susi
pynė kojos, ir jis išsitiesė dulkėse. Visą kūną užvaldė toks šiltas 
nuovargis, kad tereikėjo užmerkti akis, bet paskutinį akimirksnį 
prieš užmiegant, lyg išgelbėjimas, jį vėl apėmė baimė. Jurgis 
atsistojo ir, valandėlę kovojęs dėl lygsvaros, ryžtingai metėsi 
priekin, skeryčiuodamas rankomis.

Tada prasidėjo nakties kerai. Užlipęs ant kalvos, jis apsidairė. 
Iš kur čia kalva? Atsigręžęs į vakarus, jis pamatė šviesų ruožą 
ir juoduojančią klevo viršūnę, dabar daug smulkesnę, neaiškią ir 
tolimą. Apačioj medžių kuokšte geltonavo langai ir tyliai grojo 
armonika — tai Grigo sodyba. Jurgiui dingsterėjo, kad jis eina 
klaidinga linkme ir dabąr jis dar toliau nuo savo namų ir guolio, 
negu prieš tai. Stengdamasis atrasti tikrąją kryptį, jis sukaupė 
visas nuolat aptemstančios sąmonės jėgas ir ištiesė ranką į vaka
rus, lyg siekdamas tos rausvos pašvaistės. Reikėjo grįžti pakalnėn. 
Pradžioje jis dar jautė šiltas kelio dulkes, paskum basnirčias kojas 
suvilgė šalta pievos rasa. Jurgį apėmė atbukimas, panašus į mie
gą, ir jis lingavo priekin, nežinodamas, kur eina, ir daugiau tuo 
nesirūpindamas.

Kiekvienas žingsnis jį vedė tolyn nuo namų.
Jurgis atsipeikėjo gal po valandos, jausdamasis krintąs žemyn 

galva, ir šaltas vanduo, kuris veržėsi į burną ir ausis, jį šiek tiek 
prablaivė. Jis pajuto tokį siaubą, kokio dar nebuvo patyręs. Sli
dinėdamas ir kapstydamasis dumble kojomis if rankomis, jis 
nutvėrė palinkusią gluosnio šaką ir vargais negalais atsistojo. 
Tekantis vanduo kuteno kelius ir buvo šaltas, kaip ledas. Priekyje 
baltavo lygus upės paviršius, o už dešimties žingsnių ant kito 
kranto dunksojo rūko aptrauktas karklynas. Dangus buvo tamsus, 
visur tylu, tiktai retkarčiais aname krante, kur karklai siekė 
vandenį, pasigirsdavo čiurlenimas. Sprendžiant iš pločio ir srovės, 
tai galėjo būti Rausvė prieš Penkinių malūną.

Smėlėtas, išgriuvęs krantas siekė augščiau krūtinės. Kai, nusi
šluostęs dumbliną veidą, Jurgis įsikibo į krante augančią žolę, 
ieškodamas atramos, smėlis pradėjo slinkti po kojomis, ir jis nu
čiuožė žemyn. Antrą kartą vanduo užsiskleidė virš jo galvos, 
antrą kartą jį pagavo mirties siaubas, tačiau ir vėl pavyko sėk
mingai atsistoti. Tint balzgano vandens sklaidėsi jo sukelti ratai 
ir ūkana pamažu artinosi iš kitos pusės. Abiem rankom laikyda
masis . kranto, Jurgis brido pakraščiu, ieškodamas nuolaidesnės 
vietos. Už vingio per tiltą kurčiai nudundėjo vėlyvo keleivio ve
žimas. Pakarantė vietomis darėsi slėsni ir vienur nusileido beveik 
iki vandens, net laukinių aviečių kerai ten plūduriavo srovėje, 
šiek tiek apsibraižęs krūmuos veidą ir rankas, jis be didelių 
pastangų išropojo krantan.

Tuščioj ganykloj iš upės traukė dvelkimas, o rytiniam lygumos 
pakrašty akiratis pradėjo keistai raudonuoti. Greitai ten prasi
mušė mėnesiena ir iš po žemių išlindo didelis pilnatis. Jis žai-

1 nty mi paveikslu g alerija
Kada liudydami mažosios tau

tos kūrybingumą bei gajumą 
laisvojoje spaudoje tarpusavyje 
grumiasi plunksnos menininkai 
ir jų užtarėjai — lapuotam en
tuziastingosios Pranės Lapienės 
rezervate, kur nuo seno prilaiko
mi lietuviai kultūrininkai, Stony’ 
Brook, Long Island saloje, lietu
vio kūrybinę jaunatvę paliudijo 
‘teptuko bei kalto menininkai. 
I$eptynių Lietuvių Dailininkų 
paroda buvo suorganizuota lie
tuvių bičiulio, meno kritiko esto 
Aleksio Rannit.

Parodos rengėjai nesigyrė lie
tuvių ar kitų tautybių parodos 
lankytojų gausumu ne viep dėl
to, kad nuo Niujorko daugiau 
kaip 80 mylių. Į arklių lenkty
nes ir piknikus ir už šimto my
lių suvažiuoja. Bet, matyt, jau
najam kontinente menas dar per 
sunkus, ypač išeivių visuomenei. 
Intelektualai, tiek lietuviai, tiek 
svetimtaučiai, parodos važiavo 
žiūrėti iš tolimiausių kampų. 
Vertintojų atsirado ir Stony 
Brook, ir jo apylinkėse gyvenan
čių amerikiečių tarpe. Vertino 
taip simpatiškai, kad užgirdę ne
suprantamai paplūdymyje šne
kant, klausdavo ar ne “Lithua
nian” esam. Sutikus dalinosi 
įspūdžiais. Sako, čia pat gyvenęs, 
daugelio TV lietuvių herojus, ko
mediantas-juokdarys Jack Glea
son parodos nelankęs... Kitoks 
“menas”, kiti ir jo žiūrovai.

Galdikas, Jonynas, Kašubos, 
Kiaulėnas, Lapė if Viesulas, lie
tuvių dailės kūrėjai, Lapės va
sarvietėje išstatytais kūriniais iš 
mačiusių dar kartą reikalavo lie
tuviams teisės laisviems, kaip 
savitai tautai, egzistuoti Vakarų 
kultūros pasauly. Tuo metu, ka
da pavergtojoje tėvynėje gausus 
ir gabus menininkų atžalynas 
pro kompartijos uždėtas grotas 
vargingai siekia tikrojo meno 
platybių, aižomas piktų maskol- 
bernių, vyresniosios lietuvių me
nininkų kartos grupė laisvajame 
pasaulyje reikalavo Lietuvai ly
gių teisių Paryžiuje, būti įlei
džiamais į Niujorko meno gale
rijas.

Gaila, kad mūsų menininkams 
uždari visi fondai — nei stipendi
jų, nei premijų. Menas lietuviš
kojo reikalo propagavimui nepa
naudojamas. Kodėl pvz. nepagal
vojama gabiausių lietuvių meni
ninkų paveikslus dovanoti pre
zidentui ar JAV meno galeri
joms. Ir šį kartą Pranė Lapienė, 
ne vasarą iškritęs Lietuvos Lais
vės Komitetas, užleido savo pa
talpas lietuviams dailininkams,

nors Komiteto patalpos 70 gatvė
je Niujorke, kurios tik jau ge
riau būtų atitikusios pasaulio 
metropoliui atidengti “pažymė
tinus moderniojo lietuvių meno 
atstovus, kurie, giliai persisunkę 
tolimo gimtojo šiaurės krašto 
nuotaika, savo kuriniuose de
monstruoja jo ryšį su augštąja 
Vakarų ęstetine kultūra”... — 
kaip rašė apie parodos tikslus 
angliškam kataloge p. Rannit. 
“Kiekvienas iš jų darbų spindu
liavo pilnutiniu sugebėjimu ir 
dvasiniu subrendimu”. Pasak 
Rannit, — Adomo Galdiko pa
veiksluose “stebina ypatingas 
entuziazmas, su kuriuo jis at
skleidžia gamtos esminius die- 
viškiuošius elementus. Iš pirmo 
žvilgsnio šio menininko paveiks
lai mus išgąsdina savo iššau
kiančiomis, kartais net rėkian
čiomis, degančiomis spalvomis; 
įsižiūrėjęs, gi, pagauni, kaip ga
biai Galdikas naudoja spalvas 
lyg simfoninei kompozicijai... 
Neperdedame sakydami, kad 
šiuo meistrišku spalvų žaidimu 
gamtovaizdžiams teikiama gy
vybė ... nuostabi dinaminė jė
ga”. Galdikas, sako Rannit, “yra 
visai savitas kūrėjas; jis nepri- 
tapdinamas prie jokios žinomos 
menininkų grupės ar sąjūdžio ... 
yra visiškai savarankiškas, pil
nutinis Galdikas”, kurį galima 
net vadinti “modernaus meno 
atsiskyrėliu. Jo turtingos spin
duliuojančios spalvos, su palaips
niškais niuansais, tikrai dvelkia 
impresionizmu ir ekspresioniz
mu, Tolimais Rytais ir abstrak- 
tizmu. Rannit Galdiko meną ga
liausiai vadintų “moderniuoju 
baroku”.

Savo bičiulį V. K. Jonyną Ran
nit laikytų Galdiko priešingybe. 
Jonynas, pradėjęs kaip estetas, 
idealistiškas grafikas. Bet 1948 
metais Jonynas keitėsi — jis jau 
ne tik gamtą vaizduoja, bet ėmė 
jai teikti poetinio įvado. Pasku
tiniuose darbuose matome pui
kias pastangas užfiksuoti ’’judė
jimą”, kas privedė prie naujo 
grafikos stiliaus ... Jonyno pas
kutinieji grafikos darbai ir ak
varelė liudija, jog jis savąją 
techniką papildo mitine dvasia, 
o “piešinys, ir spalvos išreiškia 
poetinę aistrą”.

Vytautas Kašuba (dalį savai
tės atiduodąs fabrikui) įvertina
mas, kaip didelių pajėgumų me
nininkas — skulptorius, savo kū
riniuose mokąs išvengti šaltumo 
ir manierizmo. Parodoje išstaty
ti jo darbai “sunkios, architek
tūrinės figūros rodė kietą, ar-

chaišką ir nepaklusnią kokybę, 
bet jų paviršius alsavo nuosta
biu jausmingumu, lyriškumu 
spalvingumu, neapčiuopiamu le
pumu, vienok rimtai sutvarkyti 
Kašubos kūriniai gaubia savyje 
prasmingą turinį tinkamoje for
moje”.

Aleksandra Kašubienė . Zubo- 
vaitė, keramikė, taipgi neimituo
ja, ką matanti, bet pateikia idė
jas. Rannitui imponuoja jos kū
rinių kompozicijų formalinis 
grožis — linijų dinąpiizmas, de
koratyvinio stiliaus tinkamu
mas bei turtingumas ir spalvų 
darnumas.

Petras Kiaulėnas, kuris gyve
nimą pelno kaip architektas 
(šiuo metu pavojingai sergąs), 
Rannitui yra nepakeičiamas ta
pytojas. Jis nenaudojąs linijų nei 
grafikos, viską išpildydamas 
spalvomis. Tai idilistas, kurio 
paveikslai neužsiima problemo
mis — bet žiūrovui pateikia lai
mingųjų pasaulį.

Amerikos knygų dekoratorių 
Pr. Lapę, p. Rannit “įtaria”, jog 
jo spalvų struktūrinis išvysty
mas primena Cezanne, augštai 
įvertindamas parodoje išstatytus 
jo “intelektualinius” darbus.

Romą Viesulą, parodoje išsta- 
čiusį litografijos darbus, Rannit 
vadina “delikatniu ir susivaldan
čiu, giliai jaučiančiu ir liūdin
čiu”. Žiūrovui susidaręs įspūdis, 
jog Viesulas ieškojo kūrybinės 
paslapties sprendimo tinkama
me išbalansavime.

Ši paroda, kaip patys rengėjai 
sako, tebuvo “intymus pasirody
mas”, atvaizdavęs tik dalį lietu
vių kūrybos. Dabar laikraščiai 
rašo, jog susimetusių į draugiją 
dailininkų valdyba, vadovauja
ma amerikiečio. Williamo* Vinco 
Witkaus, planuoja suruošti di
desnę parodą. Laisvoji lietuviška 
visuomenė lauktų, kad šiam 
svarbiam įvykiui tinkamai pasi
ruoštų ne tik patys dailininkai.

A. Zienius.

NAUJAS-----------
VADOVĖLIS!

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Visiems studentams 

ateitininkams
Vienas iš pagrindinių ateiti

ninko principų yra tautiškumas. 
Būdami tėvynėje su šio princi
po realizavimu sunkumų netu
rėjome. Atsidūrę, svečiose šalyse 
šiuo atžvilgiu esame ypatingose 
sąlygose. Mūsų tautiškumo išlai
kymas bei ugdymas susiduria su 
labai dideliais nelankomais.

LKSAS Centro Valdyba, norė
dama rasti tinkamiausių priemo
nių savojo tautiškumo Išlaikymo 
sunkumams įveikti, ir į tų prie
monių ... ieškojimą norėdama 
įtraukti visus LKSAS narius, 
M53 m. spalio 3 d. nutarė įpa
reigoti visus KLSAS narius at
sakyti klausimą kaip aš manau 
išlikti lietuviu?

Atsakymo neturi būti daugiau 
kaip 200 žodžių (maždaug vie
nas mašinėle rašytas dviejų eilu
čių tarpueiliu puslapis). Atsaky
mas turi būti LKSAS Centro 
Valdybai pasiųstas iki 1953 m. 
gruodžio 8 d. šiuo adresu: LKS 
AS Centro Valdybai, 680 Bush
wick Ave., Brooklyn 21, N.Y.

Dešimt geriausių atsatymų 
bus premijuoti.

LKSAS CValdyba.
Šv. Pranciškaus Varpelis spa

lio mėn. numery paminėjo šį pa
vasarį suėjusią savo 30 metų su
kaktį. (Tuo reikalu Tėv. Leonar
das Andriekus, OFM, išspausdi
no ilgoką straipsnį, paminintį ne 
tik Varpelį, bet ir apžvelgiantį 
pranciškonų istoriją Lietuvoje. 
Tame pat numery T. M. Stepai- 
tis, OFM, prisimena Varpelio re
daktorius.

“Lietuvių Dienų” spalio nume
ris jau išėjo. Puošnus ir aktua
lus. Virš 50 nuotraukų-iš viso pa-

šaulio lietuvių gyvenimo. Įdo
mus pasikalbėjimus su prof. dr. 
K. Pakštu.

Susipažinimui vienas numeris 
siunčiamas nemokamai. Rašyki
te: “Lietuvių Dienos”, 9204 S. 
Broadway, Los Angeles 3, Calif.

Agr. Krapovickas, profesoria
vęs Cordobos u-te, tapo tarptau
tinio garso botanikos-genetikos 
mokslininku., JAV ambasados 
biuletenis paskelbė, kad jam pir
moje vietoje tarp kitų šešių ar
gentiniečių mokslininkų buvo 
paskirta JAV Guggenheimo fon
do Niujorke stipendija pagilinti 
mokslinėms žinioms.. Prof. A. 
Krapovickas vyksta metams 
dirbti į Kalifornijos u-tą.

Seselės Pranciškietės paminė
jo savo darbo Vila Zelinoje, Sao 
Paulo priemiesty, 15 metų su
kaktį. Buvo iškilmingos pamal
dos ir meninė programa, kurią 
išpildė Liet. Kat. Bendruomenės 
choras ir tautinių šokių grupė, 
sudaryta iš lietuvių kalbos pamo
kų lankytojų.

Antrasis Herderio enciklope
dijos tomas (raidės Bitt-Dre) 
ką tik pasirodė. Jame prof. Z. 
Ivinskis ir prof. A. Maceina pri
rašė net 223 eilutes iš lituanisti
kos. Čia randame apie vysk. Bu
čį} prel. Česnį, Daukantą, M- 
Daukšą, Dovydaitį ir kt. Yra jau 
paruoštos raidės E, G. Jų susi
daro irgi per porą dešimtų ats
kirų lietuviškų straipsnių. Her
derio redakcija yra parodžiusi 
lietuviams ypatingą palankumą. 
Kai Naujoje Brockhauzo enci
klopedijoje iki šiol tėra tik 
straipsnelis apie Basanavičių, 
tai Herderiš šiuo atžvilgiu pra
lenkia visas ligšiolines enciklo
pedijas.

žaravo, kaip kalvė, bet pradėjo šviesti tik pakilęs augštyn. Tarp 
karklynų baltuojantis vieškelis dar nebuvo spėjęs atvėsti po 
dienos karščio. Paskubomis, tebesvirduliuodamas ir netvirtomis 
kojomis, Jurgis ėjo pačiu kelio viduriu, stengdamasis neiškrypti, 
kad jo nepamestų. Nuo pilnaties darėsi kas valandėlę šviesiau. 
Dešinėje, atokiai nuo vieškelio, tarp medžių dusliai sulojo keli 
šunes; eidamas pro šalį, Jurgis mėnesienoj įžiūrėjo mūrinį kloji
mą: Parausių dvaras, vadinas, apie trys kilometrai nuo namų. 
Jis ėmė plačiai mosikuoti rankomis, lyg irdamasis, tačiau tai tik 
dar labiau jį vedžiojo iš vienos kelio pusės į kitą. Jurgis dabar 
nieko negalvojo, tik apie savo guolį kluone, trokšdamas kaip ga
lima greičiau jame išsitiesti.

Atšilus ir pavargus, jį užpuolė miegas. Jurgis nuolat pajusdavo, 
kad akys užsimerkė, ir jas su vargu praplėšęs, imdavo tuščiu, 
kenčiančiu žvilgsniu dairytis po kaimus, kurie tamsūs ir užmigę 
tęsėsi pagiriu vakaruose. Priešais, kaip koks vandenynas, tiesėsi 
rūko apsemtos lankos su kyšančiomis beržų viršūnėmis pabaliuos. 
Ūmai Jurgis pasijuto pančiojamas, rišamas: kažkas graibstė jį 
už kojų. Išgąstingai pravėręs akis, jis pamatė išgulusių žirnių 
lauką, kurių sausos virkščios jį gaudė, kaip žabangomis. Mėnulis 
buvo augštai, visai pabalęs, ir švietė tiesiog į veidą. Lauko pakraš
čių nesimatė per tankų rūką. Krisdamas ir vėl atsistodamas, jis 
pasiekė ežią ir slinko ja, galutinai apkvaitęs, kol jo nepabudino 
šuns amtelėjimas. Priešais buvo tvora ir kiemas medžių pavėsyje, 
pro kuriuos neprasiskverbė mėnesiena. Akys vėl užsidarė ir, gra- 
baliodamasis po tvorą, jis viską užmiršo. Daugiau Jurgis apie tą 
naktį nieko nebeatsiminė. .

Pirmadienio rytą Vinkšnai pabudo aifksti, kaip visuomet, vos 
ėmus pilkėti dangui tarp sodybą supančių liepų vainiko. Kai 
šviežias pienas buvo supiltas į bidonus, .Vinkšna,’kaip kiekvieną 
lytą, prisiartinęs prie kluono, suriko:

— Jurgi, kelkis važiuot į pieninę. v '
Tačiau vietoj įprasto žiovavimo ir murmėjimo, jam atsakė tyla. 

Kadangi tai buvo pirmadienio rytas, tėvas perdaug nenustebo. 
Jis sudavė kumščiu į duris. Tyla. Tada jis trenkė sienon iš 
visos jėgos.

— Kas čia? — atsiliepė kluone silpnas balsas.
— Kelkis!
Jurgis pakėlė sunkią galvą. Be jokios abejonės, tai jo namai, 

kluonas, kuriame vasarą miegodavo, tačiau dabar jis gulėjo ant 
klojimo pas duris, nepasiklojęs ir nenusirengęs. Galva plyšo iš 
skausmo, krūtinę slėgė neapsakomas troškulys, o švarkas ties 
pažastėmis dar tebebuvo šlapias. Tai, kas pirmąjį akimirksnį 
atrodė nemalonus sapnas, buvo tikrovė.

Jausdamas silpnumą visuose sąnariuose, Jurgis išėjo kieman, 
stengdamasis atspėti, ką apie praeitos nakties įvykius žino tėvai. 
Niekas betgi nė nemirktelėjo, kai jis’atsistojo pas šulinį, dirbtinai 
žiovaudamas, dar sunkiai tebesilaikydamas ant kojų. Tėvas kyš
terėjo galvą iš tvarto ir paklausė:

— Ar tik neįsirašei į miegančius brolius?
Pirmadienio rytą jis užmiršdavo politiką ir būdavo gerame 

ūpe. Nusiraminęs, Jurgis pasisėmė iš šulinio kibirą vandens ir 
pradėjo gerti. Viduriuose deganti ugnis nesidavė užgesinama; 
jis gėrė, gėrė, gėrė, apimtas godumo, stebėdamas dvi duobeles 
vandeny, kurios pasirodydavo ties nosimi ir vėl išnykdavo. At
darame virtuvės lange pasirodė motinos veidas.

— Jurgi, ar sergi? šitaip gert vandenį iš pat ryto...
Jurgis krūptelėjo.
— Vakar vakarienė buvo labai sūri, — baukščiai tarė jis.
Mamą pagavo pyktis.
— Ko čia dabar kerštauji? Į blynus dėjau vieną šaukštelį, 

kaip visada. Koks piktumas! Dėl to, kad vakar neleidom pas 
Grigą... šitiek vandens išlakė patyčiom — visą kibirą, kaip arklys!

Nieko neatsakydamas, Jurgis ėmė praustis. - -

A. RINKŪNO

“KREGŽDUTĖ”
I dalis.

Elementorius, skaitymai ir ap
linkos pažinimas I-II skyriui. 
Specialiai parašyta pritaikant 

lituanistinėms mokykloms 
Kanadoje ir Amerikoje?

Kaina $1.50 (kanadiškais)

Užsakymus ir pinigus siųsti: 
Spaudos B-vė “Žiburiai” 

941 Dundas Str. West, 
Toronto, Ont., Canada.

SKAUTU
C*

Kalendorius ir 1954-iems me
tams. LSB Vadija ir ateinan
tiems metams leidžia kišeninį 
kalendorių “Tauta Budi”. Kalen
dorius bus didesnio formato, ne
gu šių metų. 200 psl. leidinyje 
tilps daug įvairių iliustracijų, 
nuotraukų, vinječių bei braiži
nių. Turinyje numatoma: kalen- 
dariumas, trumpa didžiųjų Lie
tuvos miestų ^torija, žinios iš 
Lietuvos istorijos bei geografi
jos, Lietuvos žemėlapis vaizdais, 
kovos dėl laisvės, pirmosios pa
galbos žinios^.juokų, sporto ir 
skautų skyriai, lietuviškų įstaigų 
adresai, pinigų palyginimo kor
telė ir daug kitų praktiškų daly
kų. Spalvotuose puslapiuose bus 
talpinami lietuvių verslininkų 
skelbimai. Leidinys skiriamas iš
eivijos lietuviams ir bus platina
mas viso pasaulio lietuvių kolo
nijose. Knygų rinkoje pasirodys 
gruodžio mėn. pradžioje. Kaina 
50 c. Kalendorių redaguoja V. 
Skrinskas ir Br. Stundžia. Ad
ministratorius J. Gaižutis. Vi-

Anų dienų vienos iš mano kaimynų paminėjo Raudonosios Plunksnos vajų, ku
ris prasidės spalio 19 ir baigsis lapkričio 12 d. Turiu pastebėti, kad šis vajus 
man, ir, turbūt, daugeliui naujųjų kanadiečių, yra naujas dalykas. Kaimynas 
paaiškino mgn, kad Raudonoji Plunksna yra Savitarpio Pagalbos simbolis, ku
ris vykdomas čia per daugelį metų, čia susiburiamo, kod vienų kortų per me
tus surinkus tam tikros sumos. Daugybė kanadiečių, senų ir naujų, gelbsti šiam 
vajui. Todėl, kai Raudonosios Plunksnos atstovas pabels į jūsų duris, bukite 
duosnūs. Jūs padėsite kitiems žmonėms šiandien -— ateityje gali prireikti 
pagalbos ir jums.

TARP MŪSŲ KALBANT
Rošo LAIMA KUTVĖLlENĖ

Kalbant apie pagalbę, turi pasakyti, kokiq gėrę investacijg padariau jsigydamo 
GURNEY krosnį. Kai vaikai išeina mokyklon, aš galiu svečiuotis, kas labai pa
kelio šeimininkės dvasių, arba vaikščioju po krautuves! Man nereikia sukti 
gclvos, skubėti namo ir parengti laiku pietus. Mono GURNEY krosnis atlieka 
tai pati. Visai paprastai: aš nustatau krosnies laikrodį, įkišu visus pietus į 
krosnį, krosnyje viskas iškepa ir išverda, o po to krosnis laiku išsijungia pati.

Daug žmonių turi daug sunkumų namus dažydami išsitepdami dažais rankas, 
ypač kai dažo lubos arba sienas. Apvyniokit kokiais trimis 
lignino nosinaitėmis dažymo šepečio koto. FACE-ELLE lig
nino nosinaitės yra ideališkos šiam tikslui, ypatingai trigu
bos — ružavoje dėžutėje. Jos taip pat parduodamos dvi
gubos — žalioje dėžutėje. Išbandykite. įsitikinsite, kad ne- 
perdaug išsitepėte, kai dažėte namų.

Kartais apetitas sustreikuoja, ypač, jei truputį nusišaldai. A$ žinau, kad man 
taip įvyksta ir neseniai pastebėjau, kad mano vyriausias sūnūs ypač buvo užsi
spyręs nevalgyti, kol nenupirkau kepalę DEMPSTER'S duonos su kiaušiniais. 
Jis mėgsta jq valgyti su sviestu arba marmeladu. DEMPSTER'S duonos yra 
taip pat labai maistingos. Ir jos visos turi namie keptos duonos skonį. Prašy
kite savo pardavėjo vieno kepalo suraikytos juodos duonos, kuri taip tinka su
muštiniams. Jeigu jūsų pardavėjas šios duonos neturi, prašykite, kad jis už
sakytų jums DEMPSTER'S.

Ar žinote, kad nuo karo pabaigos kanadiečiai nupirko Ka
nados Taupymo Bonų už du bilionus ir 641 milionus dole
rių? šis faktas, atrodo, ir yra įrodymas, kad taupymas per 
Kanados TAUPYMO Lakštus topo kanadiečių papročiu. Ir 
jei jus to dar nedarote, kreipkitės į artimiausių IMPERIAL 
BANK OF CANADA skyrių ir užsisakykite naujųjų banų 
serijų, už kurių gausite 3^4% palūkanų. Lakštus galite 
pirkti už grynus pinigus arba užsisakyti išsimokėįimui.

"Bankas, išaugės iš savo darbo" laikys tuos lakštus jums, tol, kol panorėsite 
juos iškeisti.

VEIKLA
sais kalendorių liečiančiais rei
kalais kreiptis: J. Gaižutis, 135 
Gorevale Ave., Toronto, Ont., 
Canada.

Artėja* didelė skautų šventė.
Kiekviena organizacija ap- 

vaikšto savo gyvavimo sukaktis. 
Kiekviena džiaugiasi nuveiktais 
darbais, iš praeities klaidų mo
kosi, stengiasi taisytis, tobulėti.

Lietuvos Skautų Sąjunga, prieš 
35 metus užsimezgusi Vilniuje, 
tartum mažas grūdelis didžiu 
medžiu išaugo. Per eilę šviesių 
ir tamsesnių metų Sąjunga 
smarkiai plėtėsi, stiprėjo, susi
laukė lietuviškos visuomenės 
pritarimo. Nūdien,pasisklaidžiu- 
si po platųjį pasaulį, žengia savo, 
idealų keliu, tęsia savitus pa
pročius, tradicijas, ugdo jauni
mą krikščioniškai lietuviškoj 
dvasioj, tuo pasitarnaudama lie
tuvybės išlaikymo tarnybai. Rei
kia pripažinti, kad originalūs 
jaunimo auklėjimo metodai, su- . 
kurti skautybei įkūrėjo lordo 
Baden-Powell’io, patraukia jau
nimą ir Sąjungos eilės kasmet 
pasipildo naujais kandidatais- 
ėmis. Vadų lavinimo kursai ruo
šia naujus vadovus, vasaros sto
vyklos tapo geriausiomis skau
tiškų žinių ir patyrimo mokyk
lomis, religiniais - dvasiniams 
skautų reikalams visur vadovau
ja tam darbui pasiruošę ar pa
kankamo entuziazmo turį dvasi
ninkai, tėvynės meilei ugdyti 
prie Vadijų veikia Tautinio Auk
lėjimo skyriai. Atskiri skautų 
vienetai, kur tik reikia ir sąly
gos leidžia, reprezentuoja tautas 
tarptautiniuose skautų sąskry
džiuose, jamborėse. Visa tai 
skautai atlieka, būdami ištikimi 
iš tėvynės atneštiems idealams
— tarnauti Dievui Tėvynei ir 
artimui. Tai skautų pasaulėžiū
ros pagrindai ir žengiamo kelio 
gairės.

Lapkričio 1 d. Sąjunga šven
čia savo gyvavimo 35 metų su
kaktį. Skautų Brolija šventes 
apvaikščios lapkričio 8 d. Tą die
ną visame pasaulyje įvyks bend
ra visuotinė Skautų Brolijos su
eiga pagal vieną ir tą pačią pro
gramą. Atskirose vietovėse mi
nėjimus, akademijas platesniu 
mastu ruošia vietovių vienetai. 
Visur ruošiamasi kuo iškilmin
giau paminėti tą brangią sukak
tį. Visi lietuviai-ės kviečiami 
skautų ruošiamuose minėj imuo- 
tiškąjį jaunimą, jį moraliai re- 
se dalyvauti, tuo stiprinant skau- 
miant. Atminkime, kad jauninas
— tautos ateitis. Jei jis eina tik-* 
ruoju lietuvišku keliu, ar gali
ma jo nematyti.

Lapkričio 8 d. — skautų diena. 
Tą dieną visi būkime su jais!'

— SKS —

Redakcijai prisiųsta
J. Gliaudą, Ora pro nobis, pre

mijuotas romanas, iliustravo V. 
K. Jonynas, 1953 m., Draugo ! 
Bendradarbių Klubo leidinys, 
448 psl., Kaina $4.

Pelėdą, Juokdarybos Susivie
nijimo mėnesinis organas, III m. 
1953 m. rugsėjis, Nr. 9(26), 28 psL

Pelėda, visų neklystančių ir i§ 
klaidų pasikelti negalinčių opo- 
zicijozas, Nr. 3(12), 1953 m. rug
sėjo mėn., IV metai, 20 psL
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TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 
nusipirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes.

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo Įstaiga.

PARDUOTI AR PIRKTI
NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, 

bandykite paskambinti mums. Stebuklų nežadame, bet . . .

BIURAI:
863 Bloor Street West, Toronto
575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

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

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525

PARDUODAMA:
Indian Rd.High Pork Blvd.,

12 did. kamb. (2 atsikiri butai), 
per du augštus, mūrinis, atski
ros, 2 vonios, 2 virtuvės, vande
niu šildomas, didelis kiemas ir 
garažas. įmokėti $8.000, viso 
$20.500.

Indian Rd. — Westminster Ave.,
10 did. kamb., atskiras, mūrinis, 
vandeniu-alyva šildomos, 2 vir

tuvės, didelis kiemas, garažas, pri
vatus įvožia v. Įmokėti $8.500, 
kaina $22.600.

Bloor — Indian Rd.,
9 did. kamb., atskiras, gero mū
ro, vandeniu-alyva šildomas, 2 
vonios, 2 virtuvės, vienos kamb. 
rūsy, gražus kiemas ir vieta ga
ražui. įmokėti $6.000. Kaina 
$18.000, geras pirkimas.

Bloor — Christie,
7 kamb., mūrinis, vondeniu-aly- 
va šildomas, moderni virtuvė, 
mos apynaujis, privatus įvažio- 
vim. ir garažas. įmokėti $4.500. 
Kaina $15.500.

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

863 BLOOR STREET WEST

Indian Grove — Indian Trail,
13 did. ir gražių kamb., atskiras, 
mūrinis, vandeniu šildomos, 3 
modernios virtuvės, 3 vonios, la
bai didelis kiemas, 2 mūriniai 
garažai, geras pajamų namas, 
įmokėti $12.000, kaino 27.000 
dol. Viena skola balansui.

Delaware — College,
8 did. kamb., mūrinis, alyva šil- 
domas, 2 virtuvės, gražus kie
mas ir įvažiavimas. Įmokėti 

$5.500, kaina $15.500.
Pacific prie Bloor,

8 kamb. per 2 augštus, mūrinis, 
2 virtuvės, alyva šildomos, k;boi 
didelis kiemas. įmokėti $6.C00. 
Kaina $15.900.

Dundas — Montrose,
.6 kamb., mūrinis, didėlis kie
mas, vieta garažui. įmokėti 
$3.500. Kaina $12.000.

Bloor --Crawford,
5 did. kamb., atskiras, vieta ga

ražui, geras rūsys, švarus narnos. 
Įmokėti $3.000. Kaina $7.500.

! PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

I $18.000 visa'kaino, apie $9.000 įmo- 
I keti, didžiulis mūrinis, pusiau at- 
I skiras 17 kambarių namas, lie* 
I tuvių centre. Alyva-oru ši Id., ga- 
! ražas. Nepaprastai geros paja-
I mos.
I $13.000 — Annette — Keel St. — 
Į mūrinis, pusiau atskiras, 8 dide-
I Ii kambariai, 3 virtuvės. Užpa-
I kalinė gatvelė. Įmokėti $4.000.
I Savininkas turi išvykti iš Toron-
I to. Todėl namas pagal gerumą
j pigus.
I $23.000 — Dundas—Bathurst — 16 
I kamb. geram stovyje namas;
I vandeniu-anglim šild.; dvigubas
I garažas, namas neturi morgičių.
I 12 kambarių duoda virš $300 į
Į mėnesį pajamų. Visas namas ga-
I Ii būti užimtas tuojau.

$17.000 — Glenlake Avė. — 10 k., 
dvi virtuvės, dvi vonios, rūsy sve- 

I tainė, vand.-alyva šild. Namas
I atskiras, didelis sodelis; nepra

skolintos — be morgičių. {mo
kėjimas mažas tik $5.000.

$17.000 — Crawford—netoli Dun- 
j das — namas beveik pilaite. 10 
Į dideli ir šviesūs kamb. Nepa-
I prastai švarūs. Vand.-alyva šil

domas. Dvigubas garažas. Įmo
kėti tik $5-6.000.

$18.000. Atskiros, Parkdale rajone, 
iki langų akmeninis, plytų, ge
rom stovyje, 9 did. kambarių na
rnos. 3 virtuvės; grindys kietme- 

j džio. Didelis sodas. 5 outoma-
! Šinoms vieta. Įmokėti $5.000.

$2.500 įmokėti. Viso kaina opie 10 
tūkst. dol. Naujai ir moderniai 
įrengta maisto krautuvė — mė
sinė. Savaitinė apyvarta $1.500. 
Rūsy rūkykla ir mėsos perdir
bimo — dešrų skyrius. Kartu su 
krautuve išnuomojamas visas 
namas iš 6 kamb. Vand.-ongl. 
—stocker apšild. Vokiečių-veng- 
rų-slavų-žydų rajone. Žydai per
ka tik kiaulieną. Išnuomojama 
10 metų.

$13.000 įmokėti, Roncesvalles. Pui
kiai įrengta maisto krautuvė — 
mėsinė ir geram stovyje visas na
mas iš 6 kamb. Vand.-alyva šil
domas; kietm. grindys, dvigu
bas garaž. Kaina apie $29.000.
Gazolino stotis it garažas

$3.000 įmokėti. Visa kaino $5.000. 
Parduodama 5 metams. Miesto 
centre — Horbord gatvėje.

Žemės ūkis. Netoli Simcoe ežero, virš 
100 akrų; plytų gyvenamas namas. 
Nedarbingas, per anksti pasenęs ang
las, parduoda už $5.000.

J. KAUKELIS
Teief. EM. 8-2646; EM. 8.2647 

. EM. 8-2648
575 Queen Str. W. (prie Bathurst) 

Namą teief.: KE. 7536

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tel. įst. OL. 7525 

namą tel. LA. 0248.

863 BLOOR STREET WEST 
(netoli Ossington g.)

23 kambariai gename name! Ga
lima juos Įsigyti už $10.000 gry
nais, kita suma lieka išsimokėtinai 
patogiomis sąlygomis. Namas la
bai gerame stovyje, apynau j is. Da
bartinis savininkas turi 4 kamba
rius sau ir $600 pajamų į mėne
sį. Įsigyk tokį namą ir nereikės 
vargti fabrike — čia uždirbsi dau
giau!

$2.500 — grynais, 
$10.500 — pilna kaina.
6 kambariai — Brock st r. netoli 
Dundas.

Už $3.500 — grynais namas su 
krautuve. Be krautuvės dar 6 kam
bariai. Alyva šildomas. Garažas. 
Pilna kaino $13.000. Dundas gat
vėj prie Annette.

4. $6.000 -
$18.400 — pilna kaina.
8 kambariai pusiau atskiram na
me Beatrice gatvėj netoli Dundas.

$5.500 — grynais, 
$17.500 — pilna kaina.
10 didelių kambarių narnos. At
skiras. 2 augštų. Didelis sklypas. 
Parkdale rajone — Gwynne Ave.

$4.500 - 
$15.00 -
7 kambariai per 2 augštus. Dvi
gubas garažas. Didžiulis sklypas 
45 iš 150.

$7.000 grynais už 13 kambarių su 
3 voniomis, 3 virtuvėmis, 2 gara
žais, didelį mūrinį namą. Kaina 
$22.000. Namas, kuris daro pini
gą. Dovercourt gatvėj žemiau 
Dundas.

$23.900—pilna kaino už 6 kam
barių atskirą, naują, mūrinį namą. 
Vidus įrengtas liuksusiniai. Skly
pas 40 iš 160. Grynais reikia tu
rėti $12.000. Prie Kingsway, kur 
gyvena visa buržuazija.

8 kambariai per 2 augštus. Na
mas 18 metų. Liuksusinis vidus. 
$20.500 — kaina. Roxton gatvėj 
tarp Dundas ir College.

10. 7 kambarių per 2 augštus atski
ras naujas namas. Viskas moder
niškai įrengta. Kaina $22.000. 
Virš Blooro Pendrith gatvėje. Arti 
susisiekimo.

1

2

3

5

6.

8.

9,

grynais,

grynais, 
pilno kaina.

MIELI HAMILTONIEČIAI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

E. rKONAS

REAL ESTATE AND INSURANCE
1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 

Telefonas: 9-3558

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER 

863 BLOOR STREET WEST - 575 QUEEN STREET WEST

SAUGU — PATIKIMA
Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mesjurime šimtaus įvairiausių na

mų. Taip pat duodame paskolas'.
$11.500. Ossington — Dundas, 6 k. 

narnos, didelė virtuvė, gro
žiai dekoruotos, vieto ga
ražui; įmokėti tik $3.000.

$13.000. College — Bathurst, 10 k. 
mūrinis namas, dvi virtu
vės, patogioje vietoje iš
nuomoti kambarius, arti 
prie susisiekimo.

$12.500. Dovercourt—College, mū
rinis 8 kambarių ant 2-jų 
augštų, 2 virtuvės, vieta 
garažui, įmokėti apie 
$6.000.

$17.700. Jone — Bloor, atskiras, 
mūrinis, 6 kambarių na
mas, alyva šildomas, gara
žas, lobai geroje vietoje, 
arti prie susisiekimo ir 
krautuvių.

$18.500. College — Grace, mūrinis 
9 kambarių ant trijų augš
tų namas, 2 virtuvės, aly
vose šildymas, garažas, di
deli kambariai, patogus iš
nuomoti.

SKAMBINKITE:
A. Kiršonis

OL. 7511

1460 Dundas

$11.900. Eglinton — Nam. Gražus 
5 kambarių mūrinis bun
galow, 3 m. senumo. Rūsy 
įrengtos atskiras kambarys.

$12.900. High Par. 6 kamb. mūrinis 
pusiau .atskiras namas. Rū
sy įrengtas dušas. Gražus 
sodas. įvažiavimas į gara
že?.

$15.900. Dundas — Dovercourt. At
skiras, 8 didelių kambarių 
mūrinis namas gerame sto
vyje. 2 virtuvės, garažas ir 
gražus kiemas.

$16.900. Oakwood—St. Clair. Nau
jų plytų atskiras namas, 7 
kamb. per du augštus^ Mo
derni virtuvė ir garažas.

$20.500. High Park. Atskiras mūri
nis 6 didelių kamb. namas 
su atskirų įvažiavimu į ga
ražą. Apšildomas alyva.

Be paminėtu, dor turime daugybę na
mą įvairiose miesto dalyse ir sn įvai

ki 1.000. Dundas — Grace, 6 kam
barių geram stovy namas. 
Garažas. Mažas įmokėji- 
mas.

$14.000. St. Clair — Oakwood. 6 k. 
mūrinis namas, alyva šil
domas. Moderni virtuvė. 
Garažas.

$12.800. Porkdale. 7 kambarių ant 
2 augštų mūrinis namas. 2 
modernios virtuvės. Nedi
delis įmokėjimas.

$14.900. High Park rajone. 8 dide
lių kambarių mūrinis na
mas alyva šildomas. Dvigu
bas garažas. Geras pirki
nys.

$16.900. St. Clair — Oakwood, 8 k. 
atskiras mūrinis namas. 
Moderni virtuvė. Pilnai 
įrengtas poilsio kambarys 
rūsy. Alyva Šildomas. Mūro 
garažas.

$18.700. High Parke. 10 kambarių 
atskiras mūr. namas, van
deniu alyva šildomas. 4 vir
tuvės. Dvigubas mūro ga
ražas.

SKAMBINKITE:
B. Sergautis

OL. 7511

riots {mokėjimais.

PRAŠAU SKAMBINTI

V. Morkis
OL. 7511

St. West (prie Dufferin), Toronto
HAMILTONO LIETUVIAI. Visais nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės 
į šios įstaigos atstovą Hamiltone J« ValeVICIUS. Visokeriopas informacijas su
teiksiu bei patarsiu Jūsų namų problemose, nemokamai. Skambinkit ar užeikit į įstaigą.

913 MAIN ST. EAST, HAMILTON — PHONE 9-4121
ERNEST

REAL ESTATE LIMITED
• BRANCHES

TORONTO — HAM I LT O N — L O N D O N — S A R N !A — KITCHENER — P E T E R B O R O U G H

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo-pardavimo įstaiga

1052A BLOOR ST. W., TORONTO

Parduodame ir perkame namus, biz
nius visuose miesto rajonuose.

NAMAI - BIZNIAI PARDAVIMUI

$15.500, įmokėti $6.000, 8 kamb., 
mūrinis namas, Rusholme—Col
lege, nepereinami kambariai, 
dvigubas garažas, privatus įva
žiavimas.

$15.500, įmokėti $6.000, naujas 10 
kamb. mūrinis, atskiras bunga
low, Delaware g-vėje, karšto 
vandens-alyvos šildymas, 2 mo

dern virtuvės, 2 vonios, garažas.
$17.500, įmokėti $7.000, 8 kamb , 

mūrinis, atskiras nomas, Chris
tie-Davenport, 3 virtuves, gara
žas.

$17.900, įmokėti opie $10.000, 7 k., 
mūrinis, atskiras namas, Jane- 
Bloor, karšto vandens-alyvos šil
dymas, garažas ir šoninis įva
žiavimas.

$22.000, įmokėti $10.000. 11 kamb., 
mūrinis, atskiras namas, High 
Park rajone, karšto vandens-aly
vos šildymas, kvadr. planas, vie
ta garažui.

$25.000, įmokėti $10.000, krautu
vė ir 2 butai po 5 kamb., Ron- 
cesvalles g-vėje, karšto vandens 
Šildymas, vieta garažui.

$26.000, įmokėti $10.000, 10 kamb. 
dupleksas, High Park — Bloor 
rajone, karšto vandens-alyvos 
šildymas, dvigubas garažas ir šo
ninis įvažiavimas.

J. R UKSĄ
Tel. OL. 1793, LO. 5176 

Namų tel. MU. 0746

f/UMTER KOPPEL
^feūKSČlAUSIOS RŪŠIES MEKOlgy/O 
^y^RRNKDARMU GAMlNim_^^M

\f

Muko sidabro papuošalai, keramika. \ 
odos ir meno išairbiniai.Lietuviškos \ 

kitų tautu klasikines muzikos^'^ 
plokštelės:_'^&^

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont 

Teief.: EM.4-9912

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

Advokatas Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Mann & Martel
R E A L T 0 RS

2336 BLOOR ST.West, prie Windermere. Tei. MU. 8255

Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo-pardavimo įstaiga. 
Galimas pasirinkimas visuose miesto rajonuose ir įvairiomis kainomis.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$12.900. Willard — Bloor. 6 kamb. geras namas, vandens šildymas, garažas. 
Įmokėti $5.000. .

$13.500. Dufferin — St. Clair. 6 kamb. mūrinis namas, geri kambariai ir graži 
virtuvė, vieta garažui. Įmokėti $4.000.

$14.500. Indian Rd. —- Annette. 7^dideli kamb., 2 geros virtuvės, didelis kie
mas ir garažas, namas pats išsimoka plius 3 kamb. savininkui.

$16.000. High Park -— Glenlake. 7 kamb. mūrinis, gražus, 2 didelės virtuvės, 
alyvos šildymas, garažas.

$16.500. Dunn — King. 7 kamb., atskiras mūrinis, dideli kambariai; alyvos 
šildymas, garažas. Geros ir gražus namas.

$21.500. Person — Roncesvalles. 10 kamb., atskiras, mūrinis namas, 3 virtu
vės, 2 vonios, dideli kambariai, vandens alyvos šildymas, 2 garažai, 
keti $8.000

$11.500. Rytų Toronte; 6 labai grožių kambarių mūrinis namas apie 20 
senumo, vieta garažui. Įmokėti $2.900. Proga norintiems gyventi 
Toronte. '

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnaujo 
mūsų atstovas

Tclef. įstaigos MU. 8255, namu teief. OL. 8074

JOHA J. ELLIS
1072 BLOOR ST. W. — TEL. ME. 2471

Imo-

metų
Rytų

Įgyto pasitikėjimo dėlei mūsų firma išaugo sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku Čia rosite didesnį namų ir kitų nuosavybių pasirinkimą 
negu kur kitur. Kiekivenu metu šimtai namų visuose Toronto rajo
nuose. Ypatingas mūsų dėmesys skiriamos patarnauti klijentams 
norintiems įsigyti namus High Parko ir kituose geresniuose rajonuose.

COLLEGEMARGUARETTA -
$14.000, įmokėti $4.000. Mūr., pusiau atskiros, 8 kambarių narnos, garažas.

INDIANN NRD. —. DUNDAS
$14.000, įmokėti $4.000. Mūrinis 6 kambarių namas, nepereinami erdvūs 

kambariai, vandens šildymas, du garažai.
HIGH PARK RAJONE

$17.000, įmokėti $8.000 ar mažiau. Mūrinis, atskiras 7 kambarių per du butu 
namas, vandens-alyvos Šildymas, garažui vieto su privačiu įvažiavimu. 
Sklypas Šalia kitom namui.

PACIFIC — BLOOR
$17.900. Labai gražaus mūro, 8 kambarių namas. Vandens - alyvos šildymas, 

square plonas, du garažai.
PACIFIC

$18.900. {mokėjimą pasiūlyti. Mūrinis, visai atskiros dviejų butų namas — 
dupleksas. 1.0 komborių, vandens-alyvos šildymas, dvi virtuvės, dvigubas 
garažas.

PARKDALE
$22.000, įmokėti $7.000. Mūrinis, visai atskiros 8 kambarių per du ougštu 

(4+4) namas, dideli nepereinami kambariai, dvigubas garažas.
EVELYN — ANNETTE •

$25.000, įmokėti $7.000. Mūrinis, visai atskiras, labai didelis, 12 kambarių 
namas — dupleksas, dvi virtuvės, dvi vonios, du garažai.

PARKDALE
$28.000, įmokėti $5-7.000. Visai atskiras, mūrinis namas, 19 kambarių, von- 

dens-alyvos šildymas. 6 virtuvės, 4 vonios. Dideli, gerai išplanuoti kamba
riai, garažas. | kainų įeina visi baldai. Tol pajamų nomas, kurį galima 
jsigyti už žemų įmokėjimu su labai lengvomis išsimokėjimo sąlygomis!

DUNDĖS
$11.500. Avalynės krautuvė daranti apie $15.000 metinės apyvartos. Trijų 

komborių ir virtuvės butas prie krautuvės. Kainą sudaro prekės ir įrengimai. 
Lietuviams lobai tinkamas rajonas.

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

R. ŽULYS
1072 BLOOR ST. W. TORONTO > TIL. ME. 2471 - Bate tat IM. 3-6711

1. TURIME namų pardavimui visuose Toronto miesto ra
jonuose.

2. TURIME įvairių tautybių pirkėjų su įvairiais įmokėji- 
mais, kas rodo, kad pilnai esame įsitraukę į darbą ir daž
nai tenka dirbti ilgas darbo valandas, kad patenkinti savo 
klijentus.

3. "ĘURIME didelį patyrimą namų pirkimo ir pardavimo 
srityje.

4. TURIME geriausius ryšius su Toronto miesto advokatais 
ir atsakingais pirkimo - pardavimo srityje asmenimis ir 
kiekvienu metu galime Jums duoti veltui informacijas 
dėl pirkimo, pardavimo, paskolų, dokumentų sudarymo

■ ir tt. ■■■
5. DIRBAME savo darbą iš pamėgimo ir turime tikslą: 

Nesistengti parduoti daug namų, bet parduoti taip, kad 
kiekvienas mūsų klijentas rekomenduotų mus savo drau
gams ar pažįstamiems.

6. MES SKOLINAME pinigus įmokėjimui padidinti vien 
tik už Jūsų parašą. Galime paskolinti tiek, kiek Jūs turi
te savo pinigų (mokėjimui. Pvz. jei Jūs turite $2.000, mes 
galime paskolinti Jums kitus $2.000; jei Jūs turite $3.000 
mes galime paskolinti kitus $3.Q00.

7. Esame nuomonės, kad namo pirkimo ir pardavimo mo
mentas yra labai svarbus ir tikrai yra didelis dalykas, jei 
visa tai galite išsiaiškinti savoje kabioje.

KAD PATIKRINTI, kiek mes turime tiesos mūsų skelbime; 
yra tik vienas kelias: skambinkite mums

TELEFONAIS: OL. 7996, OL. 7997 
arba užeikite į mūsų įstaigą.

S. KUZMAS J. BALTAKYS

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS STR. W. (kampas Dundas - Brock) TORONTO

John J. Ellis
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W. — TEL. MElrose 2471
• •• .

Visuomet didžiausias namų pasirinkimas mūsų firmoje, nes yra 
laikoma viena iš rimčiausių, didžiausių ir patikimiausių Toronte. 
Kiekvieną dieną gauname daug namų, todėl ir pasirinkimas 
geriausias.

DUFFERIN — DUNDAS 
$9.500, 6 kambarių, dviejų augštų gražus mūrinis namas, moderni virtuvė -— 

dideli erdvūs kambariai.
ST. CLARENS AVE. — ST. CLAIR

$10.900, įmokėti apie $3.000. Visai atskiras 7 kambarių geros išvaizdos na
mas, vandeniu-alyva šildomas — dvigubas garažas.

ST. JAMES AVE. — BLOOR E. — PARLIAMENT
$13.500, įmokėti tik apie $3.500, 8 nepereinamų didelių kambarių mūrinis 

namas. 2 garažai — naujaf atremontuotas, galima dar 'nuderėti.
INI^lAtCGROVE — BLOOR

$14.800, su didesniu įmokėjimu. Pusiau atskiras, 7 kambarių per 2 augštus 
gero muro namas, alyva naujos šildymas. Gražus, didelis kiemas — 2 
garažai.

GLENLAKE — GLENDONWYNNE AVĖ.
$18.000, įmokėti apie $8.000, atskiras 7 kamb., per 2 augštus, labai gražus 

rupuotų plytų namas, vandeniu-alyva šildomas. Dvigubas sklypas — ga
ražas po namu.

PACIFIC AVE. — BLOOR STR. W.
$18.500, įmokėti apie $6.000, 11 komborių geros mūrinis namas, vandeniu- 

alyva šildomas, geras planas — didelis kiemas ir 2 garažai.
BEACONSFIELD — DOVERCOURT — QUEEN

$18.500, su didesniu įmokėjimu. 17 kambarių labai pelningas namas, su baldais 
antrame ir trečiame augšte. Alyva šildomas, garažas. 

*
MIELAS' TAUTIETI! Mielai Jums patarnausiu ir patarsiu namų ar biznių 

pirkimo ir pardavimo reikaluose — be įsipareigojimo iš Jūsų pusės

P. MALIŠAUSKAS
agentas, kuris kiekvienam greitai patarnauja ir nepavargsta!

PACIFIC AVE. -

1072 Bloor St. W. — Toronto — Te l ME. 2471, buto tel. KE. 1359.

John J. ELL1S
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W. — Tel. MElrose 2471
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų 
klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą 
Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei ple
čiasi, atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo me
tu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. 
Į dieną gauname apie 60 naujų namų pardavi
mui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas 
tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

CRAWFORD — BLOOR
$7.500, įmokėti apie $2.000. Pusiau atskiras 6 kambarių namas. Koridorinė 

sistema. Pusė rūsio. *

INDIAN RD. — BLOOR
$11.800, su didesniu įmokėjimu. Pusiau atskiros, visos mūrinis, 6 komborių na

rnos lietuvių mėgstamame rajone. Yro garažas.

BROCK — BLOOR
$12.200, įmokėti nemažiau $2.000. Visai atskiros 8 kambarių namas su vieto 

garažui. Koridorinė sistema. Ideali vieta. Lengvos išsimokėjimas.

HAVELOCK — BLOOR
$14.000, įmokėti tik $4.000. Pusiau atskiros 8 didelių ir šviesių komborių 

stipraus mūro namas. Koridorinė sistema. Didelis keimas. Naujai statomos 
lietuvių bažnyčios rajonas.

OSSINGTON — HARBORD
$15.500, įmokėti ne mažiau kaip $4.000. Gražių ruplėtų plytų švarus 6 kam

barių namas. Modemiško virtuvė ir vonia. Šildymas vandeniu-alyva. 
Garažas.

GALLEY — SORAUREN
$16.000, įmokėti $6.000. Kempinis gero mūro 8!4 kambarių nemos. Visos 

sienos dažytos oliejiniois dožais. Rūsyje įrengto dor veine išvietė. Vieto 
garažui. » > ;

DOVERCOURT — HEP8OURNE
$16.800, įmokėti $6.5500. Masyvaus muro 8 didelių komborių nemos su ap

šildomu saulės kambariu. Centralinis šildymas vondeniu-olyvo. Modemiško 
virtuvė. Planingai sutvarkytas rūsys.

Mielas Bičiuli! Jei neri pirkti namą, bet kokį biznį, ūkį 
ar ieškai paskolos, pats atsimink ir savo pažįstamiems 
primink, jog šiuose reikaluose Jums — be jokio įsiparei* 
gojimo iš Jūsų pusės—visada mielai patars ir patarnaus

P. LEONAS
agentas* kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja!

/ • i
1072 BLOOR ST. W.
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SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

Mann & Martel
1245 BLOOR ST. W. (prie LcnsdownelTcL OL. 8481

Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo-— 
pardavimo Įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja- 

t ' muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.

Stambiausias Toronto 
Realtorius .

383 Roncesvalles Avė.
LA. 8000

“4t)^ltigiŠkas'^atairimas

Dr, Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prįe Dufferin)

$$.500 įmokėti. College — Montrose.
18 k., atskiras, mūrinis, vondens 
-alyvos šildymas, 2 vonios, kele- 
rios virtuvės, garažas, didelių 
pajamų namas.

$1.500 įmokėti. Bloor — Shaw, 6 k., 
vondens šildymas, garažas.

$2.900 įmokėti. Lansdowne — Col
lege. 8 k., atskiras, mūrinis, aly
vos šildymas, ultra moderniška 
didelė virtuvė, garažas, šoninis 
įvažiavimas, didelis kiemas.

$2.500 įmokėti. Bloor — Emerson, 8 
k., atskiras, mūrinis, 2 virtuvės, 
groažas su privačiu įvažiavimu, 
prie namo priklauso extra skly
pas, yra leidimas naujam na
mui statyti.

*$2.900 įmokėti. Bldor — Quebec. 9 
k. dupleksas, mūrinis, atskiras, 
vandeniu-alyvos šildymas, 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, atski
ri įėjimai. Kaina tik $15.900!

$2.900 įmokėti. Havelock Ave., netoli 
naujos liet, bažnyčios; 8 neper
einami* kamb., mūrinis, gražus 
kiemas, vieta garažui. Kaina tik 
$13.500!

$2.500 įmokėti. Parkele, 8 k. + 2 
saulės kambariai. Mūrinis, 2 vir
tuvės, šviesus, labai gerame sto
vyje, ekstra tualetas rūsy. oKi- 
na $14.bUU.

$3.900 įmokėti. Ossington—Clollege.
1 1 k., mūrinis, atskiras, 3 virtu
vės, vondens šildymas, 2 goro- 

- žai, viena skola balansui.
$3.500 įmokėti. High Park —— Bloor, 

7 k., atskiras, 2 augštai, 2 virtu
ves, vandens-alyvos šildymas, 
garažas su privačiu įvažiavimu. 
Kaina $14.000.

$22.500, pilną kaina. High Park; 11 
k., atskiros, mūrinis*. 2 moder
nios virtuvės, 2 vonios, vandens- 
alyvos šildymas, 2 garažai, dide
lis, gražus kiemas, rūsy puiki 
žaidimų salė su baru.

Mūsų firma su keturiomis 
kontoromis Toronte ir virš 100 
tarnautojų tikrai gali pasiūly
ti patį diažiausį namų ar biz
nių pasisirinkimą.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, formų, gazolino stočių, žemės .sklypų 
Parūpinu paskolas iš banku be jokių bonu 2 metams.

MŪSŲ ATSTOVAS 1 T .

Zigmas U M BRAŽU NAS
mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir padės išsirinkti.

Prašom kreiptis į jį asmeniškai arba
Telefonas įstaigos OL. 8481 ----- Namų ME. 0667

Šios savaitės pavyzdžiai: ■
$36.000 pilna kaina. Didelis, kampi 

nis 3 krautuvių namas Dundas 
gatvėj. Didelės pajamos, neougš 
tas įmokėjimas.

įmokėti $10-15.000. Tikrai gero pro- ’ 
go nusipirkti gerg, 13 metų se
numo, 2 bu fu namą ir self-serv
ice krautuvę-g rosernę. Savaiti
ne apyvarta up.e $3.000.

Churchill — Dovercourt,
$14.000, įmokėti $3.500-4.000, 
didelis, šviesus, mod. virtuve, 
9 kamb. namas. Atskiros įvažia
vimas. Viet 5 garažams.

Havelock — Bloot,
$12.600, įmokėti $3-3.500, 
naujas pečius, garažas, didelis 
kiemas. Arti parko. Priedo apy-* 
naujis šaldytuvas kvirt. krosnis.

vesti — turtingą našlę, kurios ne
myliu, ar visai neturtingą, kurią 
labai myliu.

—-Žinai, paklausyk savo šir- 
dieą irjyesk neturtingą, bet my
limą.

—Teisingai sakai, Mikai, ve
siu neturtingąją.

— Jeieu taip nusprendei, tai 
'•tai duosi man turtingosios naš
lės adresą? — nekaltai paprašė 
Mikas.

—o—
“Brangioji” — populiari krei

pimosi forma kalbant su priešin
gos lyties asmeniu, kai jau nebe
gali beprisiminti vardo.

Geriausias patarimas
Kai Tolimųjų Rytų vadas gen. 

Mark Clark buvo paklaustas, ko
kį geriausią savo gyvenime pata
rimą yra gavęs, jiš atsakė:

• —Vesti merginą, su kuria aš 
' dabar gyyenu., . e

t—Kas davė šį patarimą, gene
role? i .

— Ji davė...

Paguoda
Paguodos žodį surado ir gydy

tojas savo paciento žmonai, kuri 
išskėstomis rankomis ir raudan
čiu balsu gydytojui pranešė:

— Mielas daktare, taigi šią
nakt mano mylimas vyras persi- i 
skyrė su šiuo pasauliu”.

Daktaras jautė, kad reikia ką i 
gero pasakyti. Jis pradėjo: j-

— Ar ligonis labai prakaitavę?;
— Taip, brangus daktare. Bai-. 

šiai prakaitavo, baisiai... t
Daktaras viltingu balsu t^sė:
— Tai gerai, labai gerai...

Aišku ką rado
— Mano žmona vakar naktį 

patyrinėjo mano kišenes.
— Ir ką rado?
— Ka ir visi tyrinėtojai randa

— medžiagos paskaitoms...

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir rilio 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 2-5 vai. Kitu laiku 

pagal susitarimą.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ.

439 Dundas Str West
prie Hu*on gatvės

Tu ranto

Telefonas ME. 2933.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetų Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

Telefonas Ml. Ž003

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

Priimamos vai.: nuo 1-4 ir 5-8 
vaj. pp. Kitu laiku pagal su 
sitarimą. x

L EM. 6-5798
...... fl— ... _ ------- . ■ -

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligi( specialistas, 

buv. Budaoešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

219 St. Clair Ave. W. Toronto, Ont.
Susitarti telefonu RA. 0237 
Kalbama lenkiškai ir rusiškai

GERIAU PAS. LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Ccllisien
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. , VELTUI
Mūsų specialybė.— auto korpuso (body' and.fetotfer) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561 - 567 KEELE ST. TEL. junction 4773
1^ Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

Visus Jūsų nekilnojamo turto 
pirkimo, pardavimo ir iškeiti
mo rūpesčius patikėkite kreip
damiesi į

Vytautas LUNYS
asmeniškai ar telef. LA. 8000 

Buto tel. LY 2048.

Taikus vyras
Jaunavedys grįžta namo ir 

randa savo žmoną ašarom paplū
dusią.

— Išviriau žuvų pudingą pagal 
tavo motinos receptą, — raudojo 
jaunoji, — bet pripuolė katė ir 
visą surijo.

Jaunavedys ramina:
— Neverk, brangioji, rytoj pa

rūpinsiu tau kitą katę ...

Apyskaita
Los Angeles kažkąs paskambi

no prie vienos vilos durų. Šei
mininkė atidarius pamatė, kad 
tai žmogelis, kuriam ji vakar 
jau buvo davus pinigų. Ji tuojau 
užpuolė:

— Juk aš tau vakar daviau 
pusę dolerio, tai kur gi taip grei
tai iį dėjai?

Tasai buvo ne iš pėsčiųjų ir 
greitai atkirto:

— Mielai, gerbiamoji ponia, 
duosiu apyskaitą. Kai tik gavau 
iš jūsų pusę dolerio, paėmiau 
automobilį, nuvažiavau į geriau
sią viešbutį, pavakarieniavau, 
paskui užsisakiau ložę teatre ir 
už likusius pinigus po teatro pa- 
sivaišinom su Rita Heywoth.

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: Širdies ast 

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479% Euclid Ave., Toronto 

TeL RA. 6708.

Dr. MICHAEL BALKANY ' 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba
202 St. Clair Ave., Toronto

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimų

RA. 9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas

II—I|> .mm, iihri him,!       '.i.ini m,niri^Ęasaaii|WįB^. 
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Visų rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes i
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas j
LAIKRODININKĄ

turintį 30 metu profesinę praktiką '
L Kalbu lenkiškai. . -
Į 1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

MOTERŲ KIRPYKLA 
961-A BLOOR ST. W., (prie Dovercourt) Telef. LL. 8871 

“Clare’s Beauty Parlour” 
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa ir 

. dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus.
Dirba kvalifikuoti specialistai. Prašoma užsisakyti iš anksto 

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BOC HV LIS

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

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

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 dešrai*.
Rinkos kainomis. I

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

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

12 gabalų modernięjco stiliau^ 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 reikalinga namų apstatymui 
Duodamos lengvos iŠsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vak.

COLLES FURNITURE COMPANY
«S QUEEN ST. W. (prie Sp>dh»>. Tel. EM. 6-80M

Calvert žinios apie Kanadą
Serijos Nr. 13

Tat yra vienas iš straipsnių serijos, parašytų specialiai 
neokanadiečiams.

PAŠTO TARNYBA
Skaitant pirmuosius Kanados pašto istorijos puslapius, jautiesi, kaip 

skaitydamas laukines istorijas. Tik kai įvairių provincijų pašto kontrolę 
perėmė Dominijos valdžia, reikalai pasikeitė iš pagrindų. Kaikurie pašto 
tvarkymo darbo metodai pasiliko iki šiandien.

Pašto įstaigų tinklo ir jų aptarnavimą vykdo šiame didžiuliame krašte 
vad. generalinis pašto viršininkas. Pašto įstaigų skaičius išaugo nepapras
tai, taip, kad dabar mažiausioje vietovėje randasi pašto skyrius. Net ma
žiausios vietovės ir misijos pačioje Arktikos šiaurėje "aptarnaujamos"' su 
nepaprastu rūpestingumu.

Dabar Kanados pašto tarnyba tęsiasi nuo Newfoundland© iki vakarinio 
Vancouverio salos kranto ir nuo Pelee Island, Ontario (Kanados labiausiai 
į pietus įsikišusios vietovės) iki paskutinių gyvenamųjų vietovių Arktiniame 
rate.

Pirmiausia buvo išvežiojamds paštas geležinkeliais, paskui automašino
mis, o paskiausiai lėktuvais. Geležinkelių vežiojamas pastos naudojasi 4000 
mylių geležinkelio ir kasmet siekia iki 47.000.000 mylių ploto. Per metus 
taip pat paštas išnaudoja 23.000 mylių oro linijų.

Tarp kitų posto išvežiojimo priemonių Kanadoje naudojama ir vandeny
nų bei ežerų laivai. Jie daugiausia naudojami pavojingose šiaurės provin
cijų pakrantėse, Newfoundland© pakraščių kaimeliuose, svarbiausia, kad 
pašto tarnyba yra beveik arba visiškai vienintelis jų ryšys su likusia Kanada.

Pašto įstaigos steigiamos kiekvienoje vietovėje, jei to reikalauja vietos 
gyventojai. Paštas išnešiojamos 124 miestuose ir miesteliuose. Taip pat 
kasdien išnešiojamas paštas ir į atskirus ūkius (beveik visur). Tuo suteikia
mas pašto patarnavimas Kanados ūkininkams.

Krašto pašto aptarnavimas atliekamas sutarčių sistema. Sutartys pasira
šomos su paskirais tiekėjais, kuriee turi pasirūpinti reikalingomis priemo
nėmis.- . . ' ■ ■

'Apie penki šimtai askirų krašto pašto tarnybų atlieka šį darbą ir tiksliai 
aptarnauja miestus ir didesnius miestelius. Šios tarnybos turi tūkstančius 
tarnautojų ir priima bei pristato paštą j pašto agentūras, pašto įstaigas ir 
geležinkelio stotis, surenka paštą iš gatvių dėžučių ir pristoto į namus 
siuntinius. IŠ viso krašto pašto tarnyba aprūpina darbu apie 13.500 tarnau
tojų, kurie apkeliauja kasmet apie 50.000.000 mylių.

Nors Kanados Pašto Tarnyba niekuomet nebuvo pelną nešanti įstaiga, 
kaip ir daugelis kitų tarnybų, tačiau ji beveik visada apsimokėdavo savo 
išlaidas. ’

CALVERT HOUSE mielai laukia jūsų komentarų ir 
sumanymų dėl mūsų sekančių straipsnių turinio. Juos 
prašome siųsti per šio laikraščio redaktorių.

Sekantį mėnesi — TELEFONO TARNYBA

Calvert DISTILLERS LIMITED
AMHERSTBURG, ONTARIO

Montrealyje aukojo
Vasario 16-tos Gimnazijai Vokietijoje 

remti, Tautos Šventės minėjimo proga, 
rugsėjo 13 d.:

Po $5. Lapinas, K. Andriuškevičius, 
Rusinas,; Po $2.00 S. Jankauskas, Juz- 
minas,. Cečkauskas, Juodelis, Šidlauskas, 
Dalmontas, B. Kasperavičius, Daukša, 
Matulevičius, Kibirkštienė, Šimkus Jo- 
Jonas Budrys ($2.50.), keletas neišskai
tomų parašų, po $2. ir $3.; Po $1.00 
J. Nevardauskos, Balzaras, Drevinskie- 
nė, Daugelavičius, A. Kalvaitis, A. Vil
niškis, Jankus, Juras ($1.20), Rindinas, 
E. Mackevičiūtė, Gricius Jonas, Krivic- 
kis, J. Vasiliauskas, Bytautas, Prišman- 
tas, Kavaliūnaitė, J. Kardelis, Kriaučia- 
liūnienė, Pakulis, Valka, Vaišvila, Staš
kevičius, Urbonas, Vaškevičius, Baraus
kas, Šlapelis, Kurilavičius, Skrebutėnas, 
Rupšys, Veselkienė, Latvys, Mažeika, 
Pakulis, Girinis, Gutauskas, Ladyga 
($1.50), Toliušis, M. Balkauskaitė, Vil
činskas, Gorys, Sabaliauskas, Jakaitienė, 
Zubas, Vazaiinskas, Keblys, Lukauskas, 
Lymantas, Siugždinis, Dargis, Valiulis, 
Dubliouskienė, Šipelis, Kriaučionis Smil- 
gevičiai, Karevičius, Tubis, Alekna, Gau- 
rys, Rimkevičius, Mickys, Lukas, Jarutis, 
Dauderys, Laukaitis, Gailius, Lukas Ku
bilius, Povilaitis^ Martinėnas, Gudaitis, 
Žilinskas, Lukoševičius, Daniliauskas, 
Urbonas, Rudzinskas, Gudzinskas, Jur- 
gutienė, Jurgutis, Mališka, Gaputis, Mi- 
kevičiūtė Bagdžiūnas, Viskantai, Keiša- 
lis, Piečaitis, Jurgutavičius, Kibirkštis, 
Aneliūnas ($1.50), Kudžma, Navikėnas, 
Urbonas, Dasys, Gražienė, Mickus, Šu
kys, Freidauskienė, Salolčius, Matisaity- 
tė, Adomaitis, Vapsva, Lebuickienė, Rim 
kevičiūtė, Norkeliūnienė, Norkeliūhas, 
Rameikaitė, Nomeika, Mikaliūnienė, Lu
košius, J ocas, Gaputytė, V. Lesiūnaitis, 
P. Narbutas, Mališka, A. Pilipaitįs, šul- 
mistraitė, A. Stankevičius, Šilauskas, 
Narbutas, Tekorienė, Sakalas, Ignatavi
čius, dar keleto neišskaitomų parašų po 
$ 1.00 ir daug mažesnėmis aukomis.

Visiems parėmusiems šviesos trokš
tantį broli-sesę lietuvį Vokietijoje, KLB 
Kr. Valdyba spaudžia dešinę.

Dr. S. V. FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(kampas Dundas) 

Telefonas LL. 5739
Darbo vai.: 1.30-3 ir 6-8 vai. .p p. 

Kolba vokiečių ir rusų kalbomis

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC
314 BATHURST ST.

* Toronto

Telef. kabinetas EM. 6-2696 
Nomų 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. 
t

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. 

p.p. arba pagal susitarimą.
Telefonas LO. 1794

Toronto

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

Pritmlmo vol.: 2-4.30 ir .7-9 vol. pp. 
Bathurst St. Toronto 
Telef. EM. 8-1344

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kolba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Tek RA 3924

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

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

chirurgas 
Priėmimo valandos 2-3 ir 

. 7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS 

838 Dundas St W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

Priima vakarais oagal susitarimų.
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga , /

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

(at Dundas)

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. -2^6.'Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

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

ELEKTRIKAS
J. VAITKUS

Instaliuoja namus, daro elektros sro
vės pakeitimus senuose namuose, pri
jungia elektr. vandens šildytuvus ir 
elektr. krosnis, bei kitus elektros in
staliacijos darbus.

88 SPENCER AVE. 
Toronto

Telefonas ME. 3809

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau: 

europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

motorus.
Be to, apimu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

GALAS KOSULIUI!
Išbandykite tuojau DIANA DROPS, eufopiškus vaistus, 

kuriuos jau daug metų vartoja kiekvienas europietis. 
Dabor šie veistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Kanadoje.

Pora DIANA lašelių su ^Okrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kartus į dienų, tuojau gali iš
gydyti kietų kosulį, kuri ^ūs^gavote nuo persišaldymo, 
šie vaistai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinka garga 
liovimui ir kitokiam naudojimui.

Jūs galite įsitikinti, kad europiškus DIANA DROPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kanadoje. Šie 
vaistai jums padės lygiai riemę, lygiai vasarų. Nėra 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

Kaina $1.50 butelis.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų.

138-46 CLAREMONT STR.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai jaikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:-

TELEF. EM. 8-4557
30 metų valymo patyrimas

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S
MEAT MARKET

730 QUEEN ST. W.
• Telefonas EM. 4-8080

TORONTO, ONT.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta 

batų krautuvė
Perduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus k pla

taus EE—EEE dydžio.
Lietuviams nuolaida! Prašom įsitikinti
1414 Dundas St. West. Toronto

Td.KE. 3881 \

Mes turime europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, kraujinės, liežuvių ir kt. rūšių 
dešrų, Westf. kumpio ir įv. toukų. Didelis mėsos ir kt. mėsos geminių pefcirinkt* 
mos. Speciali karsta dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, oland. 
sūdytos silkes buteliuose, magi ir rolmopsai, Ementhaler ir šveicariškas sūris, 
aviečių sunko, marcipanai, romo pupos ir tt.

Mes dirbame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

m. 3-1618

auto mašinos 
prieinamomis kainomis ir sąlygomis 
dideliame pasirinkime. Kiekvienos 
mašinos mechaniškas stovis yra ga
rantuojamos. Taip pat duodamas 3-jų 
dienų laikotarpis vartotos mašinos iš- 
bandymui. Taip pat tvoirhi rūšių nau
jos auto mašinos.

Prieš pirkdamas kitur, užeik or 
paskambink

Vyt. Peseckui
1638 BLOOR ST. W. Tel. OL. 2371 

CHURCH MOTORS
II .11. ............................■■■■A.... .. .......................

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

EE—EEE
1438 Dundas St W. Torui.to

prie Gladstone

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel.< EM. 4-2715

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 w
Pranešu klijentams savo naują adresą:

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. JUOZAFA1T1S
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• TORONTO, Cnt.
Kariuomenės šventės.

MONTREAL, Que.
. Kristaus Karaliaus diepą, šį I tie$ą, (įdėją, .dogmą ar pažiūrą) 
sekpiadienį, po iškilmingos su- būna pats jos, ąulaužcųnąą 
mos AV par. bažnyčioje įvyks 
pagerbimo aktas po vai. per
traukos, kurios metu galima bus 
gauti užkandžių ar arbatos vir
šutinėje salėje. 12.30 vai. žemuti
nėje salėje choras ir solistai iš
pildys meninę programą, o prof. 
S. Sužiedėlis skaitys paskaitą 
apie vyriausiąją valdžią. Minė
jimas truks apie vai. 
Draugijos minėjomo akte kvie
čiamos dalyvauti su vėliavomis.

Kariuomenės šventės minėji
mą ruošia apylinkės valdyba 
lapkričio 22 d. Paskaitą skaityti 
pakviestas buvęs Šaulių Sąj. va
das pulk. P. Saladžius iš Roches
ter, NY/

Praėjusį sekmadienį pakrikš
tyta p. Žurkevičių dukrelė.

Vaikų darželio ir Nekalto Pra
sidėjimo Seserų namo pašventi- 

■ nimas-įvyks lapkričio 1 d. 1 vai. 
p.p. Visuomenė kviečiama ap
žiūrėti patalpas lapkr. 1 d. nuo 
1 iki 6 vai. vakaro.

Paskutinioji M. L. Dramos 
Teatro premjera, A. Škėmos dra
ma “Pabudimas”, gyvai disku
tuojama privačiai. Akad. Sam
būrio v-ba, jausdama spektak
lio aptarimo aktualumą, sušau
kė susirinkimą, pakvietė auto
rių A. Škėmą, teatro aktorius ir 
visuomenę. (“TZ” pranešimo ne
buvo gavę). Susirinkimas, pu- 

j siau svečiais pagausintas, buvo 
gyvas ir įdomus. Diskusijoms 
vadovavo pirm. H. Nagys.

z Klausimas — ko siekė autorius 
rašydams šį veikalą ir ko siekė 
teatras perkeldamas jį į sceną? 
Atsakymas — autorius norėjo 
pavaizduoti košmarinį šių dienų 
gyvenimą, kuriame žmogus bet 
kuria kaina vykdydamas savo

Europietiška b-‘ - - - Gausus bufetas
Pradžia 8 vai. yak. Pajamos Šv. Jono Kr. bažnyčios remontui

Par. Komitetas.

Kristaus Karaliaus minėjimas 
įvyks šį sekmadienį, spalio 25 d. 4 
vai. Šv Kazimiero lenkų parapi
jos salėje, 156 Roncesvalles Avė. 
Aktualią paskaitą, liečiančią šių 
laikų problemas, “Kristus ir gy
venimas” skaitys kun. dr. J. Gu
tauskas, po to — plati meninė 
programa.

Naujoji KLB Krašto Valdyba 
pirmajame savo posėdy pereitą 
antradienį pasiskirstė pareigo
mis:

pirmininkas J. Matulionis, 
vicepirm. V. Meilus ir J. Jo- 
kubynas, /
sekretoriai inž. dr. A. Juoza
pavičius ir V. Vaidotas, 
iždininkas J. Strazdas, 
vald. nariai — kun. dr. J. 
tauskas, K. Grigaitis ir 
J. Sližys. 
Tame pačiame posėdy __ ,

Valdyba svarstė Kr. Tarybos Į. 
nutarimą sudaryti specialią ko- j 
misiją rūpintis Lietuvos laisvės! 
kovai vesti talka Kanadoje. Nu-; 
tarta pasiūlyti tokią komisiją i 
sudaryti Montrealyje apylinkės i 
Valdybai kartu su ten gyvenan
čiais Kr. Tarybos nariais. Beto, 
valdybos nariui J. Strazdui pa
vesta sudaryti specialią komisi- 
ją, kuri rūpintųsi Bendruomenės Hamiltonas pirmasis Į Pamaldos už a.a. Praną Macą 
ūkiniais bei piniginiais reikalais, į t šalpos Fondo Centro; Šiomis'dienomis Vytautas Ma- 
o valdybos nariui K. Grigaičiui — .....
pavesta sudaryti komisiją teisi
niams klausimams spręsti.

Augštieji lituanistikos kursai 
darbą pradeda šį šeštadienį, spa
lio 24 d., 9 vai. rytą pamaldomis 
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. 
Po pamaldų susirenkama Liet. 
Namuose informacijai pamokų 
reikalu. Pamokos vyks šeštadie
niais nuo 9.30 vai. ryto.
Toronto šeštadieninė mokykla 

darbą pradėjo pereitą šeštadienį. 
Pirmą dieną dalyvavo 144 mo
kiniai.
Baigiama mokinių registracija
Toronto Maironio vardo lietu

vių mokyklos mokytojai kreipia
si į lietuvius tėvus su prašymu, 
kad mokyklinio amžiaus lietu
viai vaikai, iki šiol dar nelanką 
liet, šeštadienio mokyklos, tėvų 
būtų atvesti ir įregistruoti se
kantį šeštadieniu spalio 24 d. 

. prieš devintos valandos pamo
kas šv. Pranciškaus mokyklos 
patalpose. Pavėluotas mokinių 
įrašymas į mokyklą trukdo ben
drajai mokyklos tvarkai.

Mokyklos Mokytojai.
LAS Toronto skyrius 

lapkričio 1 d. 3 vai. p.p. Toronto 
L. Namuose, šaukia mėtinį vi
suotinį susirinkimą. Dienotvar
kėje Valdybos rinkimai.

Valdyba.
P. Bažn. R. Mot. Būrelio valdyba 
savo posėdyje spalio 14 d. aptarė 
tolimesnius darbo planus. Nutar
ta kviesti naujas nares ir būre
lio veiklą plėsti. Visas norinčias 
dalyvauti šitame bažnyčių rėmi
mo darbe prašoma kreiptis į bū
relio pirmininkę E. Mankus — 
213 Sunnyside, telef. KE. 3309.

Iš Anglijos, 
iš Corby, spalio 5 d. atvyko Iva
nauskas Vaclovas su šeima ir 
apsigyveno 582 Gladstone Ave.

, Š.m. lapkričio 23 d. sueina 35 
metai nuo paskelbįmo Lietuvos 
sostinėje Vilniuje pirmo įsaky
mo Lietuvos kariuomenei orga
nizuoti. Tą svarbią lietuvių tau
tai sukaktį KLB Toronto ApyL 
V-ba iškilmingai minės lapkričio 
22 d., sekmadienį, 3 vai. pp., Pri
sikėlimo bažnyčios patalpose, 
Dovercourt Rd. ir College St. 
kampas, įėjimas visiems laisvas. 
Bus oficiali ir meninė dalis. 
Smulki programa bus paskelbta 
vėliau.

ŠJ ŠEŠTADLENį, SPALIO 24 DIENA, 
didžiojoje UNF salėje, 297 College St, rengiamas

Rudėns Balius

Gu- • V I inz.

Kr. ■'

SŪNUS PALAIDŪNAS TORONTO SCENOJE.

Lapkričio mėn. 1 dieną, 3 vai. p.p.
Lenkų salėje, 62 Claremont St., 

Toronto Jaunimo Meno Mėgėjų Grupė stato 
didžios apimties veikalą

“SŪNUS PALAIDŪNAS”
Gerb. Toronto ir apylinkės visuomenė kviečiama dalyvauti.

Vaidinimas prasidės punktualiai. T.J.M.M.G.

Kanados ir Amerikos lietuvių 
DIDYSIS PASIMATYMAS 
spalio 24 d; Niagara Falls,

Ont., kur vakare'7*30 vaL St. Patrick’s salėje, 673 Victoria Ave. 
(kampas Queen) T.L.O. “Trimitas” rengia nepaprastą

KONCERTĄ - BALIU
PROGRAMOJE: Fausto, -Carmen, Pikų Damos ir kt. operų ištraukos 
išpildys solist&i ir orkesftes? Šokiai, bufetas, loterija. Vienintelė proga 
susitikti su draugais ir pažįstamais.

VISUS IR IŠ VISUR MALONIAI KVIEČIA
Toronto lietuvių orkestras"Trimitas"

Hamiltonas pirmasis Į Pamaldos už a.a. Praną Macą

Komiteto atsišaukimą spalio i cas gavo žinią iš Lietuvos apie 
mėn. šalpos vajaus reikalu pir- j tėvelio a.a. Prano Maco mirtį, 
masis atsiliepė Hamiltonas, pa-j Gedulingos pamaldos už miru- 
siųsdamas $200 pradžios mokyk- i siojo sielą įvyks spalio 23 d. 8 vai. 
lų reikalams Vokietijoje. Tokiu' rytą šv. Jono Kr. liet, bažnyčioje, 
būdu Centro Komitetas jau yra į . .. . . <
įgalintas oirmają rata $300 mi- Į “Dainos bazaras ir loterija 
nėtiems reikalams / Vokietiją / Daugeliui torontiecių lietuvių 
pasiųsti (skirtumą $100 Komite- j fu žinoma, kad lapkričio, 14 d. 
tas sudarė iš įvairiu likučiu, bu- ■ L.ctūvių Namuose TLM Šalpos 
vusiu io dispozicijoje). ‘ GrūPė "Daina” ruošia vakarą ir

loteriją. Bilietai laimėti maišy
tuvą (Mix-master), foto apara- 
ta ir vilnonės antklodės jau se
nokai dainiečių platinami. Pas
kutiniame “Dainos” susirinkime

UZ nieiiesiu tens Sių:>u paaiškėjo, kad KLB Šalpos Fon-
rata. Tikimės, kad ir kiti Apyl. į das yra Dainai- paskyręs rū- 
Komitetai ir lietuviai pasisku- /intis tremtyje likusiais sene-i 
bins savo pareiga atlikti ir tokiu įliais. Daina su malonumu sį i , .
būdu įgalins C. Komitetą regu- ' paskyrimą priima ir nutarė pa-1 saitis ir Ramoną Marija Pavilio- 
liariai kiekvieną mėnesį minėtas 
mokyklas remti.

vūsių jo dispozicijoje).
Centro Komitetas Hamiltono 

Šalpos Fondo Apyl. Komitetui 
už puikias pastangas ir hamilto- 
niečiams lietuviams už aukas 
nuoširdžiai dėkoja.

Ųž mėnesio teks siųsti antrąją

ST CATHARINES lietuvių parapijos komitetas rengia

LINKSMĄ VAKARĄ,
lapkričio 7 d., šeštadienį, Slovakų salėje, Page ir Welland 
gatvių kampas. .’į:'/■.

GROS GERAS ORKESTRAS. Bus bufetas su alučiu ir ki
tais gėrimais. Pradžia 7 vai. vakare.

R e n gėjai.V

Šv. Jono Krikštytojo liet. par. 
bažnyčioje sutuokta: Algirdas 
Mikalauskas ir Teresė Kartavi- 
čienė. <

Pakrikštyta: Ramūnas Bene
diktas Vanagas, Marija Silvija

” su malonumu šį I Augaitytė, Jonas Romas Tamo-

amų šaltinius praplėsti ir be lo- Į nytė.
.. .../ ' terijos įvykdyti dar ir bazarą.

"KLB^Šalįos F. C. Komitetas, kuriam skiria du jakarus — 
penktadienio ir šeštadienio —

■ lapkričio 13 ir 14 d.d.
, . . ... ‘ x ' Taigi, brangūs Toronto ir apy-

men. susirinkimai jau vyksta ; jjnj-ės lietuviai, kiek senelių su- 
įprasta tvarka sekmadieniais, i silauks Kalėdoms piniginės d»- 
Toks susirinkimas įvyko pasku- - vanėlės — priklausys ne tik nuo 
tini sekmadienį TLN. į dainiečių moterų ir panelių pa-

Šiai kuopai, kurios nariai ap
draudžiami ligos ir mirties atve
jais pašalpai gauti, spalio 7 d. su- 
ėj lygiai 19 metų. Vos praėjus 
Šiai reikšmingai datai, mirė pir
moji narė a.a. K. Skinulienė-Gri- 
tėnienė. Susirinkimo ji buvo pa- Į vių savininkų — ką kas numa- 
gerbta atsistojus susikaupimo tys galitnu paaukoti; iš ūkinin- 
minute.

Paskutiniu laiku sirgo kuopos 
nariai A. Irtčiūra ir J. Petrelis,

Nauju nariu įstojo dr. A. Va- 
ladka. kuris yra kuopos gydy
to j as-kvotėj as. Jis apsidraudė 
$1000 taupymo apdraudai.

Kuopos auką, naujai bažny
čiai statyti, nutarta palikti Šv. 
Jono Krikštytojo parapijai.

Sekantis susirinkimas įvyks 
lapkričio 8 d. 2 vai. TL Namuose.

SLA 236 kuopos

stangų — bet labai daug ir nuo 
Jūsų visų geraširdiškumo ir dė
mesio. Pasitikėdamos, mes ir 
grindžiam gražių vilčių takus Į 
pasisekimą.

Bazarui prašome iš privačių 
asmenų rankdarbių; iš krautu-

KINO “CENTRE” 72DuT±/‘w
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį — šeštadienį, spalio 22, 23, 24 d. d.
1. TULSA — spalvota — Susan Hayward, Robert Preston
2. INSPECTOR GENERAL—spalvota—Danny Kaye, B. Bates

Pirmadienį ■— trečiadienį, spalio 26, 27, 28 d. d.
1. TASK FORCE — Gary Cooper, Jane Wyatt
2. PICK UP — Beverly Michaels, Hugo Haas

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

LIETUVIO KINO TEATRAS “GUILD”
1275 GERRARD ST. E., TORONTO - Telef. HA. 1230 

Pradžia 6.30 vai, vak Reguliuojamas oras!
Ketvirtadienį— šeštadieni, spalio mėn. 22, 23 ir 24 d. d.

1. STREETS OF LAREDO—spalv.—Wrti. Holden, Wm. Bendix
2. SWISS MISS — Laurel and Hardy

Pirmadienį — trečiadienį, spalio mėn. 26, 27 ir 28 d. d.
1. STRANGE WOMAN — suaugusiems — Hedy Lamarr
2. SINS OF MADELEINE — suaugusiems — Dennis O’Keefe

Linksmi priedai.
DĖMESIO! Nuo š.m. spolio mėn. 15 dienos, išskyrus šeštodienius ir Šventadie
nius, moterims prie bilieto bus duodamas premijos kuponas.

Surinkus tam tikrą skaičių kuponų, ten pat, gaunama VELTUI Nylon 15 
dien. 60 goge kojinės arba lino išdirbiniai.

MK

nepamirškite užsukti lietuviškon dovaną, 
suvenirą ir (vairią reikmenų Krautuvėn

/t /rtCt j CJrC&Oe
1212 mnrOAS ST.W. TeL LA-9547

J. Beržinskas.
Užsakymai priimami ir paštu.

— Otava. — Kanadoje, Hamil
tone, pagaminta pirmoji torpe
da, kuri taikinį — laivą pati su
siranda. Ji visada plaukia pagal 
motorų išduodamą garsą.

JEI DAR NEGAUNATE, 
užsisakykite dabota

LIFE — 70 sav. — $7.87
TIME — 78 sav. — $6.87 

Papiginimas galioja tik ligi lapkričio 1 d. 
Skambinkite arba rašykite:

V. AUŠROTAS, 206 Gilmour Ave., 
Telefonas LY. 0305.

kų — jų pačių gaminamų pro
duktų. Už viską būsime dėkin- j 
gos ir kiekvienam rasime vietą 
“Dainos” prekyvietėje -— bazare.

Bazaro komisijon išrinktos: p. 
p. VI. Sližienė, J. Rinbutieriė. 
Ragauskaitė ir Astrovienė. Do- 
vanas prašome pristatyti iki lap
kričio 10 d. “Tulpėn” p. Grigai- j 
tienei. p. Sližienei. 53 Hewitt 
Ave. Pranešus telefonu ME. 8760 
dovanos bus paimtos iš vietos.

Jeigu visikas tik gali, paaukos 
ką nors, ar atvyks bazaran nusi
pirkti — tikrai neliks nei vieno 
senelio Kalėdų šventėse su tuščia 
ranka ar dar tuštesne širdimi...

M. F. Y.
Padėka

Nuoširdžiai dėkojome: pp. Darghji, 
Diržiui, Jogėlai, Aušrotui, Čepui, Josi- 
nevičiui, Manglicui, Bražukui už pagelbė
jimą kalakutų baliuje; lietuviškos radijo 
valandos vedėjui už baliaus pagarsini
mo ir visiems atsilankiusiems.

KLKM D-jos Toronto sk. V-ba.

Išnuomojamas kambarys vienam asme
niui su baldais. Galima ir išsivirti. Te- 
lef. LO. 8346, kreiptis po 6 vai. vak.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė 
ll-me*augšto ir 1 kambarys lll-me augš
te. 851 Gladstone Ave., tel. OL. 8682.

Išnuomojami antrame ougšte du kamba
riai ir virtuvė be baldų. 176 Wineva 
Ave. Iki šeštadienio teirautis 512 Ade* 
laide W.

Išnuomojamos komborys su baldais vie
nom asmeniui II augšte. 348 St. Clarens 
Ave. Tel. ME. 2129, po 6 vai. vak.

Latvių name išnuomojami vienos arba du 
apstatyti, naujai remontuoti, šviesūs 
kambariai II augšte ir garažas. Yra te
lefonas. 13 Thornhill Ave. (prie Baby 
Point Rd., vakaru Toronte).

Išnuomojome; didelis frontinis komborys 
ll-me ougšte su naujais baldais. Kreip
tis tel. LA. 1296.

• _ _____ -....... <

Išnuomojamas butas iš 3 kamb. ir virtu
vės. Be baldų. II augite. Tel. KE. 0504.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė lll-mc 
augšte. Su baldais. Yra krosnis ir vanduo. 
Suaugusiems. Lisgar-Dovercourt rajone. 
Skambinti OL. 4166.

Išnuomojamas kambarys lll-me ougšte 
vyrui ar mergaitei. 693 Davercourt Rd., 
arti Bloor. Tel. LO. 8951.

Išnuomojamas kambarys vienam ar 2 vy
rams, galima su maistu. Tel. LO. 7415.

Kad nesigailėtumėte nupirkę blogo radijo 
aparatų — užeikite pasitikrinti. Tikrinu 
vokiškus, Hallicrafters, Phillios ir kt.

Rodiomech. RICKUS
EM. 8-2014, 921 Dundas St. W.

R. TESLIA 
Real Estate

2390 BLOOR ST. W.

Pajamų namas
$13.000, Dundas-Shaw, 8 kam
bariai, solidžių plytų, su ga
ražu, namas randasi pui
kioje išnuomavimo apy
linkėje, arti susisie
kimo ir krautuvių.

Skambinkite

Mr. Chestley
MU. 8111

R. TESLIA REAL ESTATE 
2390 Bloor St. W. Toronto

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis. 
30 DEWSON ST., Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403

; “ *24 valandų tarnyba. ’

pražudomas. Autorius idėjai "re- j 
alizuoti pasirinko lietuvišką me-, 
džiagą. Dramos teatras siekė re- » 
alizuoti autoriaus tikslus. Ne; 
vienas iš dalyvių turėjo “pabus- ' 
ti” sužinojęs, kad scenoje nebu-» 
vo bandyta vaizduoti Lietuvos 
problema patekus į sovietinį ka-: 
Įėjimą ir prievartą, pabudo ir j 
tie, kurie manė matę nevienodai 
apginkluotų įdeologijų kovą.

Daugelis tolimesnių klausimų 
rodė, kad spektaklyje veikalas 
nesuprastas ir jis neleido priar
tėti prie pačio pastatymo ir ak-, 
torių vertinimo. Išvadų nepada
ryta. ’

Vyr. a-kų susirinkimas šau
kiamas spalio mėn. 24 d., .šešta
dienį, 7 vai. v. liet. NP Seserų, 
namuose, -1476 Rockland Akre, 
Cote St. Paul. Važiuoti tram va-‘ 
įum36 nuo Place d’Armes arba-’ 
“Glen bus” nuo Sherbrooke- 
Victoria. Susirinkime dalyvaus 
a-kų federacijos, vadas prof. S. 
Sužiedėlis. Jaun. a-kai ir rėmė-1 
jai kviečiami dalyvauti. i

Valdyba. . •
Vasario 16-tos Gimnazijai rem

ti K-ja dėkoja J. Skaržinskui, 
Sault St. Marie už 10 dol. auką » 
gimnazijos rūmams pirkti.

— Otava — Paliai Torontą 
Maltone esančios dirbtuvės, ga
minusios garsiuosius Orenda 
sprausminių lėktuvų motorus, 
1952 m. rudenį įrengtos vyriau
sybės, parduodamos privačiai.. 
Avro Canada Ltd firmai už $17.: 
500.000. Firma sumoka iš karto 
6 milijonus, o likusią sumą per 
5 ar 6 metus. Vyriausybė įmo
nes parduodanti dėl to, kad su
stojus karui Korėjoje, gamyba 
karo lėktuvų sulaikoma.

— Otava. — Kanadoje išrasti 3 
nauji ginklai, apie kuriuos smul
kesnių žinių neskelbiama: nauja 
radaro sistema, iš lėtuvų iššau
namos raketos ir “skraidančios 
lėkštės” — naujo tipo lėktuvai.

— Otava. — Kanadoje oro ap-! 
mokymams yra. atvykę: 9 Š. At
lanto Sąj. kraštų lakūnai.—■’ bri- 
tai, prancūzai, belgai, italai, nor
vegai, danai, olandai, portugalai 
ir turkai. 1

— Otava. — Krašto išteklių iš
naudojimo nauju ministerui. pa
skirtas Jean Lesage. Jo pirmta
kas Robert H. Winters paskirtas 
viešųjų darbų min. vietoj Al
phonse' Fournier, perėjusio į 
augšč. teismą. - ■ . '

Theatre for the best curopean Pictures && Č00tįj&if*

(Tramvajaus stotis tarp Spadina ir Bathurst)
Informacijos telefonu KI. 0850, KI. 6319

Dėmesiol Dėmesio!

SENSATION 
IN SAN REMO

Vokiečių filmas su angliškais parašais 
FILMAS PRATĘSTAS IKI SPALIO 24 DIENOS

Užburiantis meliodijų ir spalvų sapnas. Puikaus 
miesto prie mėlynos jūros istorija. Riviera ir jos 
spindinčios sparvos. Ritmo karalienė MARIKA 
ROCK vaidina, šoka ir dainuoja su PETER P ASET- 
TI šiame naujame spalvotame muzikaliniame vo-

Pigiomis kainomis pirmos rūšies:
šviežią, rūkytą, konservuotą ir virtą mėsą, 

paukščius, dešras, kumpį, sviestą, sūrį, 
kiaušinius ir kitus maisto produktus galima 

gauti tik pas PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ.
335 Roncesvalles Avė.

TORONTO, ONT.

MENARY & SONS Realtors 
Telefonas LL. 1112
REKOMENDUOJA:

55.000 jmokčti. 6 komb. Rytinis pusiou otskiros nomos. 2 virtuvės, oro šil- 
dymos. Gorožos. Gražioje gatvėje. Pilno kaino $12.500.

$18.500. Solidus mūrinis 8 komb. namas gerame stovyje. Koridorine sistema. 
Gera ir moderni virtuvė apačioje. Mažesnė virtuvė antrame ougšte. Aly
vos Timken apšildymas. Garažas. Galima tuojau užimti. ♦

431 Roncesvalles, LL. 1112

Darba pradedant leiskite prisistatyti: >

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKERS
177 Sherbrooke St. W. Room 5. II augštas

(Tarpe St. Lawrence & Park) .
ĮSTAIGOS TELEFONAS LA. 7932. Rezidencijos PO. 6-6495

Darbas pradedamas spalio mėn. 25 d., pirmadienį
DARBO APIMTIS: 1. Namai—pirkimas, pardavimas.

2. Paskolos namams—mortgages.
3. Draudimas — Insurance: na

mams, baldams, mašinoms ;
. 4. Žemė — lotai. . .

5. Butų nuomavimas. \
Mūsų advokatas Quebec Provincijos Parlamento' narys 

Mr. Lionel Ross.
Mūsų notarai — Messier & Beuregard Co. 

Kooperuojama: .
REAL ESTATE: Service Realties, Du Berger

Realties, Cool & Blais Realties.
INSURANCE CO.: Royal Insurance, North America

Insurance.
FINANSŲ KOMPANIJOS: Imperial Life, Credit Fonciere.
SAVININKAI: Petras Adamonis, . , ■

montrealiečiams pažįstamas. 
Alfonsas Budriūnas, <
Gladstone R.E. Toronte agentas, 
abu seni prieteliai, kartu dirbę 
anksčiau. / -

SEKANČIAME SKELBIME: 1. Turimi pardavimui namai.
2. Turimų pirkėjų pageidaujami 

namai.
Su nuoširdžia pagarba,

P. ADAMONIS ir A. BUDRIŪNAS

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA

Gėlių krautuvė. Proga atidaryti liet, gėlių krautuvę. Apyvarta $1000 mėnesiui, 
nuoma su apartamentu — $150 mėnesiui. Kaina $6.000, su visais įren- 

. girna is ir inventoriumi. . . -
Marguoretta — Bloor, $15.500, atskiras plytų namas, 8 komb. per,2 ougštus, 

vondeniu-alyvę šildomas. Moderni virtuvė, 2 garažai. Įmokėti $5.000. 
įėjimas gruodžio 15 dieng

Grenadier — Roncesvalles, $17.000, plytų narnos, 2 modern, virtuvės, oru-aty- 
vo Šildomos, didelis kiemas ir garažas. įmokėti $6.000. Įėjimos už 3-jų 
savaičių. z

AL GARRENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, vakarais HU. *1543

Naujas misų skyrius:
1597 Bloor St W. Tel. LA. 8772

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI < / ;
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