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Vėlinės - krikščioniškos vilties diena
Palaimintieji mirusieji, kurie 

miršta Viešpatyje. (Apr. 14,13)
Vėlynių vakaro prieblanda. 

Rudenio vėjo blaškomi pageltę 
lapai tyliai šnara kapų vienat
vėje. Pro belapes medžių šakas 
tvykčieja mažos vėlynių žvaku
čių .liepsnelės... Visa vėlynių 
kapų ramybė kalba- apie didįjį 
kūrinijos susitaikinimą.

Visais laikais, žmonija bando 
atspėti -didžiąją karsto mįslę. 
Poetai bandė nušviesti kapų 
tamsą, bet jų šviesa tepasiekė 
kapo slenkstį, palikdama genijus 
su palenkta galva ir nuleistu 
žibintu. Ir mokslininkai bandė __ _ v c
nužengti į kapo vienatvę, bet sako kard. Faulhaber —

• . j 1" 1 1 • ' ■ . x y • v . ■. 1 * ■* 1pasisukinėjus ten mokslo žibin
tas apiblėso ir greit turėjo išeiti 
iŠ kapo mirties vienatvės. Mir
ties mįslės žmogui dar nepavy
ko ištirti...

O vienok visos žmonijos lyg 
sutartinas iš širdies gilumos bal
sas bylote byloja ne tiek me
mento mori — prisimink, kad 
mirsi — kiek didingąjį nemaru
mo ir amžinojo gyvenimo him
ną: — prisimink, kad gyvensi. 
Prisimink, kad gyvensi, iškalbin- 

" gai kalba senutės Egipto pirami
dės; prisimink, kad gyvensi — 
sakyte sako kiekvienas akmens 
ar vario paminklas ant mūsų 
mylimųjų kapo,

Tą nepermaldaujamą žmoni
jos norą amžinai likti nemariu 
prasmingiausiai išsprendžia • ti
kėjimas į pomirtinį gyvenimą 
apreiškimo šviesoje. “Visuotinės 
žmonijos įsitikinimas. amžinuo
ju mūsų buities nemarumu yra 
lyg toji tikėjimo vilties pirami
dė,, statoma "ant visų žmonijos 
kapų”. (Herder)

Krikščionio akimis žiūrint, gi-.7- O 

lią prasmę Įgauna Wibbeld žo
džiai: “Ateis laikas, kada pasau
lyje, vietoje milžiniškų kapų, 
atsiras didelis gyvybės sodas”.

Apreiškimo šviesoje kalbant 
apie mirusiuosius, 
laiko, ir nuotolio,*’ir užmiršimo 
riba. Šv. Augustino raštuose’ už
tinkame nuostabiai gražų pokal
bį tarp jo ir jojo motinos, šv.

Monikos. Prisiartinęs prie ser
gančios motinos lovos, sūnus 
vyskupas klausia, ar ji nebūkš- 
tauja būti palaidų ta taip toli nuo 
savo tėvynės? Šventoji moteris 
atsako: “Dievui nieko nėra per 
toli. Todėl man nebaisu, kad Jis 
visų dienų pabaigoje nerastų 
vietos, iš kurios manęs nepri
keltų”. Kokia krikščioniška, pil
na -tikėjimo ir vilties, mintis, 
prisimenant mums mūsų brolių 
partizanų išblaškytus kapus, 
kieik daug suraminimo teikia., 
vėlynių vakarą mintyse lankant, 
mūsų brolių-seserų lietuvių gau
sius kapus, išblaškytus per visą 
žemės rutulį! “Nuo to laiko — 
___ ____  _____ _ - kada 
pats Viešpats gulėjo kape, kiek
vienas krikščionio kapas yra pa
švęstas”. O “teisiųjų sielos ran
dasi Dievo rankose”.

Vėlynių vakaras galiausiai by
loja apie didįjį susitikimą amži
nybėje. “Laikas retina mūsų ei
les, bet tas pats laikas priartina 
prie to momento, kada mes vėl 
vieni kitus susitiksime” (Locor- 
daire>.

Taip, Apreiškimo šviesoje di
džioji vėlynių mistika įgauna 
pozityvią vilties ir amžinojo gy
venimo prasmę. Kaip garsusis 
Chopain laidotuvių maršas, pra
džioje rūstus ir liūdnas, to
limesniais savo akordais perke
lia mus į nuostabiai gražią kū
rinijos harmoniją, taip ir nera-

Laukimo lemtis
Mūsų mažos tautos istorijos 

ryškus bruožas laukti — per 160 
metų “išlaisvinimai” ir “išsilais
vinimai”. Kosciuškos “amerikie
čio” sukilimas, Napoleono-Dam- 
brausko “išlaisvinimas”. Eric P. 
Kelly, McMillan Co. išleistoje, 
novelėje apie Vilnių ir po Kos
ciuškos sukilimo pabėgėlius ra
šė, jog jie po daugelio metų 
Prancūzijoje žvelgdavę į rytus ir 
kartodavę: .“Kaip ilgai dar, o 
Dievę, kaip ilgai?”. Jie nesu
laukė -sugrįžimo — susimaišė su 
svetimais, vaikai tapo a la John 
Gielgud. Po 70 metų, tik, atsikė
lė “Cordon Sanitaire” — Rytų 
Europos nepriklausomos valsty
bės. 13 metai pavergtieji dabar 
neša nematytą - dar jungą, jų 

'mintys sukasi tik apie tą mums 
taip nelemtą “Kaip ilgai, o Die
ve?”. ■.

Geriau išsprukusiems. Dalis jų 
laisvajame pasaulyje “realiai” 
sugebėjo, nieko nelaukę, prisiim
ti salamandros odą. Didžiumai, 
mintyse betgi iki šios dienos, 
kaip ir mieloje tėvynėje liku
siems, tas pats “Kaip ilgai, o 
Dieve?”.

Pastarųjų savaičių tendenci
jos, išdavusios vakariečių norą 
“peržiūrėti” politiką TSRS at
žvilgiu ne vieną sukrėtė. ’’Tai 
ką, velniop Lietuvą — mes jos

— skundės 
JAV žymaus universiteto asis
tentas, lyg šiol tvirtai tikėjęs Lie
tuvos ir savo laime. Jo nusimini
mas turėjo pagrindo — “Lietu
vos išlaisvinimas priklauso 
pačių didžiausių dinaminių pa
saulio įvykių” neseniai “L. Die
nose” užtikrino, blaiviausiai Lie
tuvos likimą pramatąs geopoli
tikas K. Pakštas dar tada, kada 
mes. pagal buities poetą J. Ais
ti “nepriklausomam gyvenime 

: naiviai ir vaikiškai žaidėme ■ ci-

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

Savaites įvykiai
daugiau. Nežiūrint nesenų Dul
les telegramų lietuviams ir lat
viams, užtikrinančių jų lygybę 
bei teisę “nepriklausomiems gy
vuoti” ir naujų uždavinių pave
dimo pabaltiečiams, praėjusią 
savaitę Vašingtone ELK mece
nato “Crusade for Freedom” — 
suruoštoje konferencijoje 450 JA 
V-bių vadovų supažindinti su 
tautomis anapus geležinės už
dangos, Pabaltijo valstybės mi
nimos nebuvo. (Tačiau kaikurie 
mūsų laikraščiai, to nepastebė
dami, neatsidžiaugė, kad TV 
vyskupas Sheen, puikus kalbė
tojas, kaip pavyzdį, Pabaltijo 
bylą, pirmą kartą per trejis me-, . s .... . —
tus, prisiminė). Mūsų turimo- nybos sekretoriaus Wilsono pa- 
mis žiniomis, gi nei Roger Keyes, reiškimas, kad patobulėjus gink- 
iš Krašto aps. Ministerijos, neirlams kariuomenės skaičių užjū- 
Allen Dulles iš Žvalgybos, Ro- nuošė galima būsią jau suma- 
bert Land iš Free Europe Radio, žinti- Dulles turėjo apraminti, 
Whitney Sheperdson, Europos kad JAV kariuomenės iš Euro- 
Laisvės Komiteto, nei pats pre-j PŪS neišvesią.
zidentas nerado reikalo primin-i Britų parlamentas, susirinkęs 
ti, jog TSRS sienose egzistuoja. naujai sesijai, pradeda debatus 
tokie 6 milionai “keistų” žmonių, Į užsienio politikos klausimais.

Karo visi nenori
Didžiausias šių dienų pasaulio 

dinamines galybes betgi vairuo
ja žmonės. Nė vienas iš jų neno
ri ir bijo A&H eroje būti atsa- 
komingu už karą, kad ir kry
žiaus. Tačiau situacija,' kurią 
anksčiau spėjo galima “kritiš
kais” 1952, 1953, 1954, o dabar 
1956 m., gali suvesti šias dinami
nes galybes politinin lęšin, iš ku
rio susidaręs fokusas, tikime, 
grąžintų laisvę įr Pabaltijui.

Eisenhoweris:
Amerikietiškam gyvenime iš

kilus asmenybė,, trokštanti “tai
kos... per jėgą,,drąsą, žinojimą, 
kantrybę, vadovavimą”, demo
kratų jau viešai išjuokiamas už 
“išlaisvinimo” šūkius rinkimų 
kampanijos metų. Senasis karžy
gys mokinasi būti politiku. Jam 
svetimas veidmainiavimas, ta
čiau jis sakosi išbandysiąs viską 
prieš ryždamasiš spręsti reikalą 
ginklu. Kai jo ministeris J. F. iš kurių vien tik Lietuvoje, sa-i ypač dėl Triesto, Sueso ir Guia- 
Dulles, grįžęs iš Londono, pa- koma, 35.000 žuvo Atlanto Char’-1 nos. Šios pastarosios nušalintas 
reiškė: “Mūsų taępe yra žinančių t

mūsų jėgą; spiriahčių ją nedve
jojant panaudoti .. . Aišku vie
na, jog laisva bendruomenė tė
ra vienintelis teisingas būdas

Europoje po trijų, ministerių konferencijos Londone dar nieko 
nauja nepasigirdo. Jų nutarimas Triesto klausimui išspręsti su
šaukti 5 suinteresuotųjų konferenciją dar neįvykdytas. Tuo tar
pu Jugoslavijos ir Italijos pasienyje sustojo po kelias divizijas 
kariuomehės, ginkluotos tais pačiais amerikoniškais ginklais. Ita
lai buvo pasiūlę abiems pusėms atitraukti kariuomenes ir tada 
pradėti derybas. Jugoslavija siūlymo nepriima. Kadangi Triesto 
klausimas Višinskio iškeltas JT Saugumo Taryboje, tai Jugo- . 
slavija pareiškė noro išdėstyti savo pažiūrą tenai. Bet Taryba yra 
nutarusi klausimą atidėti, iki 
lapkričio 2 d., laukdama JAV, D. 
Eritanijos ir Prancūzijos pradė
tųjų žygių vaisių. Nei Jugoslavi
joje, nei Italijoje nuolaidumo žy
mių dar nesimato.

Europą vėl sujaudino JAV gy-

mioji žmogaus dvasia vėlynių j jau nebematysime”, - 
susikaupime randa didįjį savo ‘rA’rT - 
žemiškosios buities sprendimą.

Vėlynių dieną ir mes lietuviai,- 
jungdamiesi su Visa žmonija, pa
puošime savo artimųjų kapą — 

’ jei jis yrsToTtigėStĮ puokšte.’1 
Gi, jei tie kapai mums būtų ne
pasiekiami, savo širdyje uždeki
me dėkingumu ir atsiminimu 
spindinčią žvakutę, mintyse pa
dėdami ją po palinkusiais ber
žais -gluosniais lietuviškose ka
pinėse, tyliai už mirusiuosiusVAJ IJ UZj X IX X1 V* <71 L4V’U A UC . lldAVlCLl AI V UXIY A01YU1 Z>U1VA V A Ak—X

išnyksta ir tardami gaivius maldos žodžius: Į no kareivėliais, turėjome gražų
Amžiną atilsį duok jiems, Vieš-'būrį generolų.. mandariniškū 
patie, ir amžinoji šviesa, ramy- patogumu naudojosi nei kiek ne’ 

... mažesnes svarbos ir naudos ga- 
Kun. P. Ažubalis. liūnai biurokratai”.

bėję jiems ilsintis, tešviečia

Tremtyje kasmet vyksta Ma
žosios Lietuvos Tarybos suvažia
vimai, į kuriuos renkasi MLT 
nariai aptarti savo organizacinių 
reikalų, pasidalinti mintimis ir 
išgirski, kaip mažlietuviai veikia 
visose pasaulio dalyse. MLT su
daro 50 narių, iš kurių 15 jau yra 
išsikėlę gyventi į užjūrį. Šieme
tinis suvažiavimas įvyko spalio 
11 d. Lūbecke. Suvažiavimas bu-- 
vo pradėtas religiniu žodžiu, tar
tu 86 m. Dievo žodžio sakytojo 
Anusio Pėteraičio. Po maldos 
suvažiavimd dalyvius trumpu 
žodžiu pasveikino MLT prezidiu
mo pirmininkas ir mažlietuvių 
rezistencijos atstovas VLIKe E. 
Simonaitis, pažymėdamas, kad 
“čia renkamės žygiuoti į Rytus, į 
savo tėvynę. Bet ne ją užkariau
ti, tik grįžti į savo namus”. .

Suvažiavimą sveikino VLIKo 
pirmininkas M. Krupavičius, VT 
pirmininkas K. Zaikauskas, URT 
valdytojas dr. P. Karvelis, buv. 
Klaipėdos gubernatorius V. Gai
lius, eilė Maž. Lietuvos veikėjų, 
dvasininkų, spaudos žmonių. Po 
sveikinimų MLT prezidiumo pir
mininkas E. Simonaitis padarė 
veiklos apžvalgą, paliesdamas 
organizacijos plėtros etapus, 
mažlietuvių uždavinius Lietuvos 
laisvinimo fronte, reįtalą išlikti 
kikščioniškosios bendruomenės 
nariais, gretų suglaudinimą grįž
tant pakeliui į tėvynę Lietuvą.

Suvažiavime buvo pagerbtas 
šiemet miręs MLT Garbės narys 
Vydūnas.

VLIKo VT narys M. Gelžinis, 
savo kalboje palietęs Lietuvos 
laisvinimo veiksnių nueitą ke
lią. atliktus darbus, suaktyvintą 
veiklą Lietuvos laisvinimo ba
ruose, nusakė taip pat kelius, ku
riais eina lietuvių organizacijos, 
jų nariai ir atskiri tautiečiai, kad 
greičiau išsipildytų lietuvių troš
kimas — išvysti išlaisvintą Lie
tuvą.

Vakariniame posėdy išnagri
nėti organizaciniai klausimai, iš
diskutuoti einamieji reikalai ir 
priimtos dvi rezoliucijos, liečian
čios Maž. Lietuvos ir Europas ap

Mažosios Lietuvos Tarybos suvažiavimas
jungimo klausimus. Suvažiavi
mas buvo tuo būdingas, kad šį 
kartą buvo suvykę visi Tarybos 
nariai, be to, atsilankė ir keli 
svečiai. Anksčiau buvo kiek abe
jojama, ar iš viso suvažiavimas 
galės Įvykti, nes iš tam tikros 
pusės buvo pasireiškę tendenci
jų ir net grasinimų. Tačiau tai 
davė tik priešingų rezultatų ir 
sukėlė dar didesnį juo susidomė
jimą. Žinoma, čia nėra jokio są
ryšio su pasaulyje pasklidusiais 
gandais, kad Karaliaučiaus sri
tis būsianti prijungta prie Lietu
vos, visdėlto apie pusę atstovų

Suvažiavime, — kaip pažymė
jo per pasikalbėjimą' su Ameri
kos Balso atstoovu MLT prezid. 
pirmininkas E. Simonaitis,—bu
vo dar kartą išryškinti mažlie
tuvių nusistatymai dėti visas pa
stangas Lietuvai išlaisvinti. 
Toms pastangoms tarp mažlietu
vių vadovauja Tarybos prezidiu
mas. “Mūsų kovingumas kas me
tai auga, mūsų ryšiai su savais 
broliais tremtyje yra glaudūs. 
Tarybos suvažiavimuose Lietu
vos laisvinimo reikalai aptaria
mi, ir mūsų gretos dar labiau 

_. susiglaudžia. Užjūryje gyveną 
buvo pietnemuniečiai. Jų inicia- tautiečiai mūsų darbus ir pastan- 
tyva ir buvo įnešta svarbiausioji gaš remia. Jie steigia Maž. Lie- 
rezoliucija, išreiškusi griežčiau-, tuvos bičiulių draugijas, kurios 
šią protestą prieš Karaliaučiaus. remia Tarybos veiklą ir spaudą, 
krašto okupavimą, jo gyventojų 
nužmoginimą ir šio krašto der
lingų laukų pavertimą stepėmis.

Suvažiavimas pabrėžė savo vi-

Artimiausieji mūsų v'eiklos dar
bai yra remti Lietuvos laisvini
mo veiksnius bei ruoštis būsima- 

! jai taikos konferencijai”. .
sišką vieningumą su VLIKu: j ELTA.

Imigraciją žiemą sumažina
(CSc) Laukiama, kad Kana

dos vyriausybė šią žiemą vėl su
mažins imigaciją. Tuo būdu ben
dras šių metų imigrantų skai
čius būtų žymiai mažesnis už 
praeitu metų 164.498, būtų apie 
150.000.

Užjūrio Kanados imigracijos 
įstaigos jau vykdo sumažinimo 
politiką, duodamos leidimus iš
vykti Kanadon žiemos metu tik 
tam tikrom grupėm—giminėms, 
kurie bus išlaikomi kanadiečių 
arba neo-kanadiečių; asmenims, 
kurie atvyksta ypatingai tar
nybai; asmenims su tam tikro
mis kvalifikacijomis, kurie šia
me krašte dar reikalingi.

Ryšy su nuolatiniu imigraci
jos sumažėjimu, Toronto dien
raštis “The Globe and Mail” 
priekaištauja vyriausybei.' kad ji 
nesilaikanti nuoseklios imigrack 
jos politikos. Dėl to, esą, imi
grantai iš Suvienytos Karalystės 
sudaro mažiau tečdalio visų at
eivių. Juos viršija vokiečiai ir 
italai kartu.

Tuo tarpu į Australiją, kuri

turi truputį daugiau kaip pusę 
Kanados gyventojų ir turtų, imi
gruoja daugiau britiškų imigran
tų. Toliau laikraštis reiškia ne
pasitenkinimo, kodėl imigracija 
sumažėjo iš Olandijos, kodėl ne- 
įsileidžiama italų, kurių šiais 
metais per pirmuosius 8 mėn te
atvyko voso 12.000. Bendrai imi- 
gacijai reikią ne atrankos, bet 
siekti, kad jų atvyktų kuo dau
giau.

— Paryžius. — Vokiečiams iki 
3 mėnesių įvažiavimo vizas 
Prancūzija nuo spalio pradžios 
duoda nemokamai.

— Berlynas, — Mirusio bur
mistro Reuterio vardu pavadin
ta Berlyno aikštė, anksčiau va
dinusis “Platz am Knie” prie 
Charlottenburger Chaussee, ku
ris pavadintas “Strasse des 17 
Juni”.

— Tokio. — Kinai nacionalis
tai sulaikė Lenkų laivą ’’Praca”, 
gabenusį į Kiniją benziną. Laive 
rasti 17 kinų suimti, o 30 lenkų 
internuoti.

ta patikėję. Pabaltijys nei vienu j premjeras visdėlto pasiekė Lon- 
žodžiu neprisimintas nė pasku- doną, kur gavo užtarimą opozi

cijos, tačiau Churchillio pateik- 
from the Behind the Iron Cur- toji rezoliucija, užginanti gu- 

, „1.1”. bernatoriaus veiksmus, priimta
tautinei ir tarptautinei egzisten- į Kita kraštutinė reakcija 

Karas lėra tinkamas Kai žinomąjį Wisconsino at- 
_ . _ . Ži- stovą Mr. Charles Kersten, vis

nome, kad dabartinis kelias rei- atidėliojantį savojo Komiteto 
kalaus kantrybės Dideli užsi- 'darbą, nuo spalio i lapkričio mė- 
mojimai paprastai reikalauja lai- nesi, jo vardą, kaikuri Niujorko 
ko. Sutarimas, ypatingai, sulėti- I spauda bereikalingai valkiojo 
na vyksmą. Užsisovrimas ir ne------ ----------
noras nusileisti estai yra di
džiausios' sutarimS’ kliūtys.' Mss 
nevisuomet laimime. Mes turi
me betgi turėti pakankamą pasi
sekimo laida. Mūsų tauta nieka
dos neįvykdys savo misijos ir 
jos pačios saugumas atsirastų 
pavojuje, jei ji pajudės tik bū
dama 100L tikra savo pasiseki
mu. Politika, kad būtų gyveni
miška, privalo rizikuoti dalinu 
nepasisekimu galutino pasiseki
mo labui. Taika ir laisvė gali bū
ti laimėta tik tokiu pat būdu 
kaip karai..., žinant tikrąjį i 
tikslą, kuris tegali būti tik gėris. 
Aš manau, jog tokiuo nusistaty
mu bus pagrįsta mūsų respubli
kos antrojo pusšimčio politika”.

Kitos nuomonės ir darbai
Visokių nuomonių būna di

džiojoje JAV ■— vieną iš jų iš
davė biznio oficiozas “The Wall 
Street Journal”, Amerika nesi
ruošianti sunaikinti Maskvos, 
nesiruošianti jos priversti. Jei 
taip būtų, Rytų Europos tautos 
galėtų būti paverstos maištų ži
diniais ir Maskva turėtų trauk
tis. Taigi Amerika ruošias taikin
gam sugyvenimui? “W. Str. J.” 
mano, kad taip. TSRS ir JAV 
turėtų nepuolimo sutartimi 
baigti šaltąjį karą. Esą, Maskva 
turėtų pasitraukti į TSRS(!) sie
nas, o JAV pasitrauktų iš turi
mų TSRS pasienyje bazių. To
kiu būdu būtų sumažintas karo 
pavojus. “Žinoma pasiliktų deli- 
katnių problemų — kaip Rytų 
Europos problema. Jos nereiktų 
kelti aikštėn ir tam nėra jokios 
priežasties. Bet mums nederėtų 
sovietams užtikrinti jokių už
grobtų valstybių sienų”. Jei Mas
kva tokį planą atmestų, “koeg
zistencijos” galimybių, tektų kuo 
kantriausiai ieškoti toliau.

Prieštaravimų Ike-Dulles žo
džiams ir veiksmams būta ir

tiniame ELK leidinyje “News

tain

ciiai... ____  ___ ______
būdas pataisyti nlogiui...

po vietinių gangsterių, kaip Fay, 
bylas (Kersten pasiteisino, jog 
kaliniai Fąy^;^as gubernatorių 
Dewey užtarimo ieškojęs prašo
mas darbo unijų vadų ir tūlo ku
nigo), kitas kongresmenas iš 
Michigano John D. Dingell, de- 
mokr., lenkų kongresmanų de- 

! kanas, sakė, jog ruošias bilių,- 
kuris priimtas įgalintų JAV ka
riuomenę partizanams anapus 
geležinės uždangos iš anksto pa
ruošti šarvuote. kuri jiems būtų 
numesta konflikto atveju. Esą. 
šį planą jis paruošęs dėlto, kad 
įsitikinęs, jog respublikonų iš
laisvinimo planas nėra praktiš- 

(Nukelta į 2 psl.)

294 balsais prieš 256. Jagan par
tija Guianoje paskelbė nebend
radarbiavimo su valdžia akciją, 
ragina gyventojus net atsiimti 
pinigus iš sąskaitų pašto taupo
mosiose kasose. Gubernatorius 
skelbia, kad krašte nuotaikos ap- 
rimstą, o spauda praneša, kad 
krašte padas^įa suėmimų. Ten

tiniams įkurdinti, jei būtų priei
ta prie taikos, Izraelio premjeras 
pareiškė, kad jie savo laisvės ir 
suverenumo už dolerius nepąr- 
duosią. JT tepasiūlančios abiems 
pusėms tartis. Tuo tarpu JAV Iz
raeliui sulaikė 60 mil. dol. pašal
pą. Jordane vyksta demonstraci
jos — Ammane išdaužyti JAV 
informacijos įstaigos langai, ap
verstas ambasados automobilis. 
Sirijos kariuomenė taip pat trau
kiama prie sienos.

Egipto derybos su D. Britanija 
pereitą trečiadienį nutrauktos ir 
neaišku, kada bus atnaujintos. 
Tuo tarpu D. Britanija sudarė 
sutartį su Libija, gaudama teisę 
ten 20 metų įkurti savo karines 
bazes. Tai bus nauja D. Brita
nijos atrama Vid. Rytuose, atsto
janti Suesą.

Korėjoje šį pirmadienį prasi
dėjo paliaubų komisijos posė
džiai, kuriems pavesta išspręsti 
įklimpusį taikos konferencijos 
klausimą. Tuo tarpu nieko neiš
spręsta — komunistai reikalau
ja pirma praplėsti konferencijos 
sudėtį, b JT karinės vadovybės 
atstovai siūlo susitarti tik kada 
ir kur ji turinti susirinkti.

• Jtalbijrimas:- ildimno.

Ar pajamų mokesčių 
daviniai paslaptis?.

Iki šiol pajamų mokesčių ap
skaičiavimui pateiktieji daviniai 
Kanadoje buvo laikomi paslapti
mi, kuri neišduodama ir teismui. 
Britų Kolumbijos apeliacinis 
teismas pereitais metais dauge
liu atveju pareiškė nuomonę, 
kad tie daviniai gali būti pateik
ti įrodymu teismo bylose. Mo
kesčių įstaiga betgi tokiuos da
vinius pateikti atsisakė. Tada 
buvo kreiptasi į provincijos vy
riausybę, kuri kreipėsi į federa- 
linę vyriausybę, o šioji tą juri
dinį klausimą pateiks sekančiai 
Kanados augščiausiojo teismo 
sesijai.

— Vašingtonas— JAV vyriau
sybė nuo sausrų nukentėjusiems 
ūkininkams paskyrė 10 mil. dol.

_ P«.n. * . j i u • - Iapklausimus, o indai nesutinka 
' Churchilhs vis dar tebesiru- vartoti prievartos. Juos remia 
pina suvesti Rytų ir \ akarų at-. šveicarai ir švedai, o lenkai su 
stovus prie konferencijos stalo, j čekais reikalauja prievartos. Be 
Jis esąs pasiryzęs_net* pats tuo; joįįų kalbinimų pats sugrįžo 1 
reikalu atvykti į JT posėdžius. < amerikietis, o pas komunistus

Palestinoje padėtis dar labiau 138 kinai ir korėjiečiai. Kitų 
įsitempė, kai Izraelis surengė ru-1 klausimas, tebestovi vietoje, 
dens manevrus pasieny, o Jorda-! Indokinijoje Prancūzai vykdo 
nas ten pasiuntė savo karinome-Į puolimą ir kartu aiškinasi su 
nę. Pasiūlymą prisidėti prie jė- Vietnamo Bąo Dai — dėsis jis į 
gainių statybos ant Jarmuk ir Prancūzų uniją ar norės likti vi- 
Jordan upių, arabų valstybės at- sai savarankiškas. Jcū nesidėtų, 
metė. Kai amerikiečiai biznieriąi prancūzai sako nebeturėtų inte- 
pasiūlė Palestinai paskirti 500 reso Indijoje kariauti. Laos ati- 
mil. dol. statybų investicijoms ir tinkamą sutartį su Prancūzija 
300 mil. dol. žydų ir arabų trem-j jau pasirašė.

gainių statybos ant Jarmuk ir

Rusų kareivius vėl uždarė
Kaip žinoma, sovietų kariams 

Vokietijoje buvo uždausta pa
laikyti betkokius ryšius su vietos 
gyventojais. Aišku, kad dėl to jie 
amžinai turėjo būti kareivinėse. 
Į miestą jų neleido. Bet š.m. bir
želio gale tas bendravimo su 
vokiečiais draudimas buvo at
šauktas ir kariai pradėti išleisti 
už kareivinių rajono. ... ..... . .... ..

Kaip praneša Berlyne veikiąs 1S kurios aiškėja kolūkiečių gy- 
laisvuju teisininku tyrimu biu-I ' ef!,jrna,s °™
ras, šito leidimo vaisiai tuojau i 
pasirodė -— prasidėjo žudymai, 
prievartavimai moterų ir plė
šikavimai. Rusų kareivių aukų

Gyvenimas milžiniškame kolūkyje
LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Šį laišką parašė viena mergai
tė, apie 16 m., ?š Leliūnų vals
čiaus savo krikšto tėvui į Čika
gą. Laiškas d?motas 1953. X.8.

■ Čia duodama to laiško ištrauka,

; milžiniškam kolūky, 
bolševiku vadinamam “agrogo- 
rode”: \

“Nuoširdžiai ačiū už laiškutį, 
_______ ____ ______  ____ už visus -.odelius, kurį tik ką 

žinoma jau 5 nužudyti, dvi mer- gavom. Dabar pasigirsiu šiek 
gaitės išprievartautos ant kelio tiek -apie savo gyvenimą. Dar

lig šiol f same sveiki, darbuoja
mės ka tik galėdami kolūky. 
Mes su teveliuku tai nuolatiniai 
darbini'iKai. Mama tai namuose 
dirba. Sesutė mokinasi Utenoje, 
eina j aštuntą klasę. Tai mes 
abi ir siunčiam paveikslėlį tams
tai, nors ne kaip išėjo, bet šiek

ir nužudytos. Be išprievartautos 
12 m. mergaitės, spaudoje dar 
minima moteris lietuviška pa
varde — Schwelnus, išprievar
tauta Fūrstenberg - Meklenbur
ge. Užregistruota taip pat visa 
eilė plėšikiškų užpuolimų na
muose.

Visa tai ir sovietų karo vado- tiek yra panašumo. Bobutė gy
vybei, matyt, jau sudarė nepa- vena pas mus. Ji laikosi sveika, 
togumų, tad Potsdamo įguloje dirb:: ką galėdama.
draudimas kariams išeiti į miestą Galiu, Brangus Krikštotėve,
vėl paskelbtas.

■ —Berlynas— Per užpraeitą 
savaitgalį iš rytų zonos į V. Ber-

paj.ipasaKoti apie save, kad esu 
stipriausia darbininkė iš visų,

lyną atbėgo 1.288 asmens, jų tar- ncs tėveliukas jau visų darbų
pe 10 miestų burmistrai. nebegaii dirbti. Aš einu į kolūkį

Vokiečiai rytu sienų klausiniu
“Stuttgarter Nachrichten” Nr. j cialistai turėtų sudaryti su Vo- 

237 ir kaikurie kiti vokiečių laik-' kietijos kaimyninių kraštų egzi- 
raščiai paskelbė žinią, perduotą 
vokiečių telegramų agentūros 
DPA, kad Vokiečių Partija 
(Deutsche Partei) norinti įnešti 
naujame vokiečių fed. parla
mente pisūlymą, kuriuo vokiečių 
federalinio parlamento teikimu 
vokiečių pabėgėlių iš rytinių sri
čių vad. Landsmannschaftafns 
būtų pavesta pradėti pasitari
mus “taikiu būdu išspręsti Vo- j - . „
kiečių rytinių sienų klausimą”. I saliskus planus, kurie “taikų su- 
Rytų Vokietijos to reikalo spe-i sipratimą tik pasunkintų”.

lų atstovais projektą. Vokietijos 
užsienių reikalų ministerijos Ry
tų skyrius turįs būti sustiprintas 
ir praplėstas. Kaip toliau DPA 
iš Bonnos praneša, tokio pasiū
lymo pagrindan turėtų būti pa
dėtas pipažinimas vokiečiams 
teisių į jų tėviškes. Federalinės 
Vokietijos vyriausybė turėtų at
sisakyti nuo minties ruošti vien-

kiekvieną dieną, juk dabar kaip 
tik derliaus nuėmimas, tai dar
bo baisiai daug. Pas mus vyrų 
•anai mažai. Jauni kariuomenė- 
jė, o senesni visi negali dirbti, 
tai mes mergaitės dirbam viso
kius darbus. Sudarom brigadas, 
einam grėbti, o jeigu nėra pri
pjauta, einam pjauti. Visko iš
mokom, susidaro didelės kompa
nijos, pvz. 17 dalgių, o mes 12 
grėbėjų. Kai poilsio metu dai- 
Tiuojam*het laukai skamba. Juk 
i aunam žmogui darbas geriau
sias draugas.

Dabar mūsų kolūkis labai di
delis, net 5000 ha. Jis apima Le
liūnus, to;dėl ir jo vardas “Le
liūnus, todėl ir jo vardas “Le- 
sau, vasara buvo sausa, o dabar 
šiek tiek palijo...

Dabar ruduo, jau rugius sėja. 
Traktoriai tik važiuoja po mūsų 
laukus net staugdami. Kai kur 
dirbam ir arkliais. Aš pamainau 
tėveliuką, akėjam, drapakuojam 
didelėm brigadom, darbas- eina 
sparčiai. Mūsų kolūky yra 10 
brigadų. Brigadą sudaro T. ir Š. 
sodžiai. Visdėlto nežmoniškai di
delis tas mūsų kolūkis.

Daug ko rašyti neturiu. Dar 
kartą dėkoju už laiškutį ir gimi
nių nuotrauką. Laišką gavom 
greit — per 13 dienų. Krikšto 
tėvelis klausiat, ko reikėtų krikš
to dukrai? Nuošrdžiai dėkoju už 
taip gerą širdį. Juk mane jau 
apdovanojot ir laikroduku ir 
suknute, nors žinoma jaunam 
galo visvien nėra, o be to Bran
gus Krikšto tėveliukas žinot, ko 
jaunam žmogui* reikia. Tuo ir 
baigsiu linkėdama Tamstai pa-, 
sisekimo, kad Dievas Tamstą 
stiprintų ir atlygintų už gerą 
širdį. Tad sudiev, laukiam laiš
kučio nuo Tamstos”.
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GEDIMINAS GALVA vakariečių nepravėrė akių tas viri keliai veržtis į Korėją, o

EUROPOS KONGRESAS
Veikiąs prie Europėjinio Sąjū

džio Akcijos Komitetas Europe
an ei Bendruomenei įkurti spalio 
8-10 d.d. surengė Hagoje antrą
jį Europos kongresą. Į kongresą 
buvo pakviesta dalyvauti šešių 
valstybių, pasirašiusių Plieno ir 
Anglies sutartį delegatai, parla
mentarai, žurnalistai, Europos 
apsijungimo kovotojai, Beto, bu
vo pakviesti delegatai ir iš Vals
tybių, kurios yra Europos Tary
bos (Strassburge) nariai — taip
gi visa laisvoji Europa. Iš pa
vergtųjų kraštų buvo pakviesta 
tik po vieną delegatą.

Kongreso tikslas buvo daryti 
žvgių, kad kiek galima greičiau 

' būtų patvirtinta Europos Gyny
bos Sutartis ir kad kiek galima 
greičiau būtų sudaryta nors Še
šių Europos Valstybių Virštau- 

' tinė Politinė Bendruomenė (t.y.
Mažosios Europos valdžia).

Kongreso dalyviams pagerbti 
Olandijos Vyriausybė ir Hagos 
Miesto Savivaldybė spalio 9 d. 
surengė priėmimą.

Kongrese buvo plenumo ir ko
misijų posėdžiai. Viso buvo trys 
komisijos: politinė, europėjinių 
institucijų ir ekonominė—bend
rosios rinkos. Kongresas baigė 
savo darbus, priimdamas politb 
nę rezoliuciją, bendrosios rinkos 
reikalu rezoliuciją ir europėji
nių institucijų klausimu rezoliu
ciją.

Politinėj rezoliucijoj, palie
čiant Sovietų Sąjungą ir paverg
tuosius kraštus, sakoma: “Kong
resas kpnstatuoja, kad, nežiūrint 
kai kurių politinio atoslūgio 
ženklų, Kremlius nėra padaręs 
jokios konkrečios propozicijos, 
kuri leistų tikėti, kad yra įvy
kęs Europoje realus sovietų po
litikos pakeitimas”. Kitoje poli
tinės rezoliucijos dalyje sako
ma: “Nepriimdamas status quo 
Vokietijos ir Europos padalymo 
ir pasirįžęs visomis taikingomis 
priemonėmis padėti tautoms, 
esančioms Sovietų junge, atgauti 
nepriklausomybę irjaisyę, Ip>n- 
gres4s tvirtina, kacrtik Europos 
Bendruomenė gali garantuoti 
taikingą visų europėjinių prob
lemų išrišimą ir suteikti Rusijai 
tinkamų nepuolimo garantijų”...

Pavergtųjų valstybių delega
tai ir stebėtojai Kongrese turėjo

keletą pasitarimų, po kurių spa
lio 9 d. buvo padarytas specia
lus pareiškimas Kongreso Poli
tinės Komisijos posėdyje. Štai 
esminė to pareiškimo dalis:

“Laikydami, kad kiekviena su
tarčių sistema, kuri nebūtų lais
vos tautų valios išraiška, patvir
tinta vyriausybių, sudarytų lais
vų rinkimų būdu, ir kuri, galu
tinoje išvadoje, turėtų tą pada
rinį, jog būtų tęsiamas Europos 
žemyno nepakenčiamas dabarti
nis padalymas, — pažeistų kartu 
ir apjungtos Europos reikalą bei 
tikros taikos šansus;—atsižvelg
dami, pagaliau, į tai, kad Anglies 
ir Plieno Europos Bendruome- 
menės integravimas federalia 
forma turi būti laikomas pirmu 
žingsniu į visos Europos apjun
gimą; — pereiškiame, kad mūsų 
europiečių pareiga yra teikti pa
ramą Virštautinės Politinės Eu
rope j inės Bendruomenės įsikū
rimui, vakarų tautų pradėtam ir 
solidariai siekti kartu su jomis 
visos Europos apjungimo ir iš
silaisvinimo”.

Šis pareiškimas, pasirašytas- 
visų pavergtųjų kraštų delegatų, 
stebėtojų bei dalyvių kongrese, 
buvo plačiai paskleistas žurnalis
tų ir kongresistų tarpe.

Kongrese Lietuvą atstovavo 
dr. S. Bačkis, Latviją — R. Lie- 
pinš ir Estiją August Rei. Be to, 
Kongrese dar dalyvąyo A. De- 
venienė, kaip atstovė Tarptauti
nio Žaliojo Internacionalo ir Ed. 
Turauskas, kaip atstovas Centro 
ir Rytų Europos Krikščionių De
mokratų Sąjungos.

Spalio 10 d. vakare įvyko 
grandiozinė jaunimo manifesta
cija už suvienytą Europą. Daly
vavo apie 5000 jaunuolių iš 
Prancūzijos, Belgijos, Luksem- 
burgo, Saaro, Vokietijos, Olandi
jos ir Italijos. Iš pavergtųjų kraš
tų buvo kviečiama tik po vieną 
atstovą nuo krašto. Iš lietuvių 
buvo pakviestas studentas Ričar
das Bačkis.

Jaunimo manifestacija Haago- 
je praėjo su didžiausiu pasiseki
mu.

Kongreso proga įvykusiuose 
Europos Federalistų Sąjungos 
Centro Komiteto posėdžiuos lie
tuvių Federalistų Sąjungą atsto
vavo E. Turauskas.

Pabaltijo kryžkelė
i

Kova dėl Pabaltijo
Trys Pabaltijo tautos, ištisais 

šimtmečiais, pergyveno nuolati
nį svetimų tautų puolimą ir ko
vą dėl dominium maris Baltici. 
Toji kova dėl pabaltieČių buities 
turėjo gilią istorinę prasmę. Pa- 
baltijys patapo slenksčiu dauge
lio imperializmų.' Valstybės verž- 
damosios iš vakarų į rytus ar 
rusai, siekdami įsigalėti vaka
ruose, kai ten politinis ir karinis 
pasipriešinimas sumažėja pir
miausia ginklu pavergia Pabal
tijį-

Jau 11 a. danai, švedai ir vo
kiečiai veržiasi į Baltijos jūrą, 
siekdami monopolizuoti preky
binius kelius. Danų įsigalėjimas 
šiaurinėje Estijoje 12 a. nebuvo 
tiek pavojingas, kaip vokiečių 
ordinų pabaltieČių. apkrikštiji
mas ginklu, varu ir pavergimu. 
Kryžiaus ir kalavijo žygis pir
miausia siekė ne pabaltiečius 
apkrikštyti, bet naujus kraštus 
nukariauti, kuriuose palaipsniui 
būtų vokiečiai kolonizuojami. 
Kaip tik trijų šimtmečių nuola
tinių kovų laikotarpyje, kuriose 
vienintelė Lietuva atlaikė vokie
čių ordino spaudimą, subrendo 
vokiškoji veržios teorija į rytus 
— Drang nach Osten. Toji teo
rija kaizerinėje Vokietijoje, o 
ypač Trečiojo Reicho metu rado 
didžiausią pritarimą ir patapo 
vokiškosios užsienio politikos 
kertiniu akmeniu.

Prūsai — lietuvių tautos gen
tis — buvo palaipsniui išnaikin
ti ir Prūsija kolonizuota vokie
čiais. Suomių-ugrių kilties estai 
ir lietuviams giminingi latviai 
buvo pavergti. Lietuvos valdo
vai, siekdami atsispirti vokišką
ją! veržlai, veržėsi į rytus ir su
kūrė humaniškąją imperiją tarp 
Baltijos ir Juodosios jūros. Išti
sus šimtmečius valdytos slavų 
tautos, Lietuvos viešpatavimą 
prisimena šilčiausiais žodžiais. 
Tas kelias buvo vainikuotas Lie
tuvai ne vien sulaikymu toto
rių veržlos į vakarus ir apsau
gant Vakarų Europą nuo rytie
tiškos vergijos, kuri paliko ne
išdildomą ženklą rusams, bet 
taip pat užkirtus vokiečiams to
liau veržtis į rytus. Tannenber- 
go mūšis 1410 m. galutinai su
naikino ordiną ir jo veržlą į ry
tus, nors po to ordinas dar mer
dėjo pusantro šimto metų, kol 
galop buvo panaikintas jiems 
priėmus Lutherio tikėjimą, Prū
suose 1525, Livonijoje — 1561 
m.

Kai lietuviai buvo nukreipę 
visa dėmėsi i kova su vokiškai- . v v v

siais ordinais, kai estai ir latviai 
buvo pavergti, kilo naujas im
perialistinis pavojus. Maskva — 
rttisija, prisigėrusi įvairių įtakų, 
arti 300 metų valdyta mongolų, 
puoselėja naujojo imperializmo 
polėkius.

Pasaulio istorija klaidingai 
aiškina rusiškojo imperializmo 
pradžią. Rusiškasis imperializ
mas yra žymiai ankstesnis už 
Petro I ar Katrės II žygius pą- 
.vergti Pabaltijį. Jo kūrėju buvo 
Jonas Žiaurusis, kai 1552 m. iš
grobė Kazanę ir pasiekė Juodo
sios jūros krantus. Nuo to meto 
Rusija pasirenka kitų tautų gro
bimo kelią. Tas kelias veda j. 
nerusų fizinį ir moralinį išnaiki
nimą, kuris pasiekė savo apogė-

vergimo laikais. ■žA’a.
Kazanėje įsidūręs totoraįvčha- 

natas buvo panaikintas 1552 m. 
ir iš ten rusų organizuotasis .ver
žimasis į Tolimuosius Rytus li
gi Vladivostoko ir vėl feAstra- 
chanę ir Baku. Per 400 nCrusiš- 
kojo imperializmo ypač veržiasi 
sausumos keliais. Per tuos šimt
mečius rusai sugebėjo užgrobti 
po didesnį plotą žemių, kaip 
šiandienykštė Lietuva — 25.000 
kv. mylių kasmet. Toji milžiniš
ka veržia sausuma nebuvo jų 
tiesioginis tikslas. Net nesuval
domo būdo Jonas Žiaurusis ge
rai nuvokė, kad sausumos kelias 
neveda Rusijos į pasaulinį vieš
patavimą. Jo vadovaujama ka
riuomenė puolė Livoniją, 1550 
m. ir sekančiais metais jau už
ėmė Rygą. Iš ten jie buvo išvyti 
tik po 25 m.

Rusijai pavyko įsigalėti Juo-

dosios jūros pakrantėse. Ji pasie
kė Ramųjį vandenyną ir ten įkū
rė Vladivostoką (valdyk rytus).

• Lietuvos ir Lenkijos valstybei 
silpnėjant, Azijos valdovai, kurie 
sugebėjo pasisavinti daugelį 
Džengis Kano užkariavimo bū
dų, atkreipė akis.į Pabaltijo nu
kariavimą. •

Sausumos užpuolimus, nesu
tinkant didesnio pasipriešinimo, 
bandyta pakeistį įsigalėjimu pa-, 
jūriucse, jau siėkiama pastovių 
sienų su atvirais langais — jūrų 
keliais — į laisvąjį pasaulį. Ta
čiau tos pastovios sienos stato
mos durtuvais, grindžiamos im
perializmu, pavergtų tautų per
sekiojimu ir išnaikinimu. Tam 
naudojamos visos priemonės. 
Petras I vyksta į Olandiją mo
kytis vakarietiškos civilizacijos, 
kad jos pagalba galėtų sustiprin
ti Rusijos valstybę. Jis ten mo
kėsi eilės dalykų, o ypač vaka
rietiškos administracijos ir laivų 
statybos. Ne kitaip daro šiandie
nykščiai valdovai, kurie galvoja 
ne apie “lango prakirtimą”, kaip 
Petras I, bet viso pasaulio užka
riavimą.

Petras I savo imperialistinį 
žygį į vakarus pradeda sumuš
damas švedus ties Poltava ir 
juos išvydamas iš Pabaltijo. Ten 
įsigalėjęs, jis paruošia kelią ki
tiems Rusijos valdovams spraus- 
tis į vakarus ir progą prijungti 
Lenkiją. Ne kitaip daro ir So
vietai. Jie, klasta ir smurtu su- 
tripę sudarytąsias sutartis ir pa- 
sižadėj imus, pirmiausia pagro
bia Pabaltijį. Tai buvo pasauliui 
rimtas įspėjimas, kad Maskva, 
pagrobusi slenkstį, ir toliau ver
šis į - Vakarus. Tačiau daugeliui

įvykis. Net šiandieną kaikas dve
joja ar verta gadinti gerus san
tykius su Kremliumi, jei pasi- 

. taikytų proga su juo užmegsti 
prekybinius santykius ir iš to 
turėti ūkinės naudos. Tas sam
protavimas yra vienas iš klai
dingiausių. Nors rusuose yra 
apsčiai azijatiškų žymių: pasy
vumas, dvejojimas, anarchizmas 
ir laiką primenantis hamletiškas 
svarstymas: būti ar nebūti, ta
čiau rusiškieji valdovai, o ypač 
šiandienykščiai satrapai, yra ne
atlaidūs įgyvendinti istorinį tes
tamentą, kurį paliko Jonas Žiau
rusis, Petras I, nurodę kelią ne 
vien į Pabaltijį, bet ir įsigalėjimą 
Azijoje: Kinijoje ir Indijoje. 
Įsakmiai tai patvirtino ir Molo
tovas prof. V. Krėvei per pasi
matymą Maskvoje. Maskva ne
galinti neišnaudoti progos žengti 
carų nurodytų keliu.

Jei vakar Rusijos imperializ
mui kelią nurodė tautiniai mo
tyvai ir šūkis “Jedinaja nedeli- 
maja matuška Rosij a”, šiandie
ną tas imperializmas yra ap
gaubtas pasaulinio proletariato 
revoliucijos šydu. Per, Pabaltijo 
griuvėsius jis pasiekė Oderį, per 
Kiniją — Tibetą, Indokiniją, 
Burma . .. Sovietinę! imperialis
tinei ofenzyvai buvo palikti at-

ryt gal jo skiauterė bus nukreip
ta, įsigalins pajūriuose Tolimuo
siuose ir Artim. Rytuose ir lais
vosios Europos likutyje.

Rusijos istorijoje mes neužtik
sime tokio rusiškojo imperializ
mo laimėjimo, kaip po pastaro
jo pasaulinio karo. Sovietų dar 
didesnis laimėjimas, kaip įgiji
mas raktinių sričių Europoje ir 
Azijoje,turėti ganėtinai laiko ir 
žaisti “taikos” žaidimą, kacL tin
kamai apsiginklavus, jų svars
tymu, lemiančiam smūgiui. Ir 
kaip tik šia proga prisimintini 
Lenino žodžiai, ^pasakyti 1920. 
7. 19, komunistų, antrajame in
ternacionale: “Silpna, sugriauta, 
išsemta Rusija, ta atsilikusi ša
lis, laimėjo, stodama prieš galin
gą, turtingą ir visą likusį pa
saulį valdančią valstybių san
tarvę”. Jis’turėjo galvoje įvykius 
po I pasaulinio karo, kai bolše
vikai laimėjo frontą 'Rusijoje 
laisvajam pasauliui darius eilę 
bergždžių prielaidų, bet pamir
šus grąsią tikrovę. Tie žodžiai 
dar labiau tinka Sovietams per 
II pasaulinį karą, kai jie buvo 
iš šalies apginkluoti, kad vėliau 
pradėtų visuotinį laisvojo pa
saulio puolimą, kuris jiems pa
sisekė dėl laisvojo pasaulio ne
dovanotinų klaidų. (b. d.)-

TRIESTAS
Uostas dėl kurio dabar vyks

ta kova tarp Italijos ir Jugosla
vijos yra slovėnų srityje, nors 
pats Triestas itališkas. Tai senas 
miestas, su visu kraštu nuo se
niausių laikų priklausęs Romos 
imperijai, o paskumAustro-Ven- 
grijai,kuri čia 1860 metais pasta
tė puikų uostą, per kurį ėjo pre
kyba su pasauliu iš dabartinės 
Čekoslovakijos ir Vengrijos ir 
apskritai iš Dunojaus regi jono.

Aš bombardavau Kremlių.
Prie mano lovos be paliovos 

skambėjo telefonas. Aš buvau 
pasiutusiai išvargęs, tad vos pri
siverčiau paimti ragelį ir atsaky
ti. ■

—- Čia kalba Roemer — pasi
girdo balsas — Ar aš kalbu su 
majoru Schultz? .

— Taip.
— Aš norėčiau užeiti pasikal

bėti ... — Pasikalbėti. Šiuo nak
ties laiku? <lĘgčįau aš atsakiau, 
kad gali •-v — ’1-.f-.

Aptvarkydamas kambarį, gal- ne pulkininke — aš

lonės išpildymo — tarė Roemer 
— Ar bombarduosi Kremlių ry
toj naktį?

Trenkiau cigaretę ant grindų.
— Kodėl jūs prašote tik mane, 

kai yra daug kitų gerų lakūnų, 
kaip ir aš... kodėl ne vieną iš 
jų, o mane vėl? Nuo 1936 m.'aš 
skridau kautynėms Ispanijoje, 
Lenkijoje, Prancūzijoje, Angli
joje ir dabar fronte 400 misijų... 
ne, šį kartą aš neskrisiu... šį

Laukimo lemtis
(Atkelta iš 1 pusi.)

- kas, o jo' planas turėtų didelės 
reikšmės jau dabar. Šie šarvuo- 
tės pakietai būtų sandėliuoti Eu
ropos bazėse ir kiekvienam iš jų 
būtų lengv. kulkosvaidis, šautu
vas, autom, revolveris, šoviniai, 
peiliai, granatos, virvės, vielos, 
1000 potassimu cyanide tablečių 
TSRS armijos arkliams bei žmo
nėms nuodyti ir pirmosios pagal
bos medikamentai. Kongresui 
bilių priėmus, “AB” ir kiti ra
diofonai būtų įpareigoti nuolat 
savo transliacijose priminti, kad 
ginklai yra paruošti. Jis griež
tai- atmetė bet kokią partizanų, 
akciją dabar primindamas, jog 
Rytų Europa yra TSRS Achilo, 
kulnis. z

Ruošiasi ir JAV' į
ginkluotosios pajėgos ■
Nežiūrint taip taikingų Eisen- 

bowerio-Dulles kalbų <ir Wall 
Streeto sugestijų, pačios JAV 
pilnu garu ruošėsi atominiams 
karui. 175 miestų burmistrai yra- 
sukviesti gruodžio mėnesį ne-; 
paprastos svarbos priešlėktuvi- 
,rės apsaugos klausimų konfe
rencijai su prezidentu, karo lai-: 
vvnąs pilna skuba ruošia savo, 
lėktuvnešius prieš - povandeni
nius laivus ir galimai misijai TS
RS vandenyse (atominis povan
deninis laivas “Nautilhis” išplau
kia į jūrą jau po 84 dienų). Gan
dai, jog JAV kariuomenė bus at
šaukta iš Europos buvo nedel- 
siaiit paneigti ir TV bei radijo 
pastarosios savaitės pagrindinė 
tema, buvo ne ką rusai mums, 
bet ką mes rusams padarytume. 
Ir atominių lengvųjų bombone- 
š’H produkcija yra žymiai padi
dinta.

Churchill
nematydamas sau lygių, norėtų 
jankius susodinti už stalo su bol
ševikais ir juos abu apmauti. 
Nusvilę nagus konferencijose a 
la Teheranas ir Jalta, amerikie
čiai nepasidavė vilionėms, o bol
ševikai, palaidoję Staliną, su 
Churchilliu prasidėti ir nenorė
tų. Spalio 20 “Raudonoji Žvaigž
dė”, pasak Maskvos radijo, užsi
puolė, jog kaip tik Churchillis 
verčiąs Prancūzus jungtis su Vo
kiečiais, o spal. 24, “New Times” 
ir “Literaturnaja Gazeta” tiesiog 
prikišo Winstonui pikčiausiais 
žodžiais, jog jis planuojąs nau
jąjį Mūncheną, kad greičiau iš
provokuotų karą. Šalia šios po
litinės akcijos Churchillis pra
ėjusią savaitę išdidžiai skaitė 
pranešimus apie naująją atomi
nę Australijoje, moderniausių 
tankų fabriką Anglijoje ir pui
kiai vykdomą delta sparnais 
bombonešių ir naikint., spraus- 
minių lėktuvų, gamybą.

Malenkov
TSRS naujasis diktatorius aki

vaizdoje šitokios Vakarų jėgos 
mažiausiai šiuo metu trokštų “iš
siaiškinimo” jėga. Jis nori tai
kūs, nes laikas dirba jo naudai. 
Pakėlęs gyvenimo standartą jis 
tikisi nesunkiai įgyti rusų tautos 
meilę ir pasitikėjimą, tuo pačiu 
laiko genocidinėmis ir natūra
liomis priemonėmis išskaidyda- 
mas priešingus elementus Rytų 
Europoje. (Pats gen. Bedell 
Smith, anksčiau minėtoje 450 in
formacinėje be Pabaltijo “Crus
ade for Freedom” konferencijoje 
užtikrino, jog sovietai negali 
pradėti karo, neužtikrinę užnu-
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gario Rytų Europoje). TSRS 
gyvenimo standarto pakėlimo 
uždavinį jis dėl to pavedė pa
čiam maršalui Bulganinui, užtik
rintam prieteliui, padėjusiam nu
versti Beriją. Tarptautinėje po
litikoje, tikėdamas senoms eko
nomisto Varga teorijoms ir lauk
damas krizės JAV-bėse, Malen
kovas stengiasi palaikyti suirutę. 
Jis gudriai šoko į Triesto bylą, 
kad ją užvilkintų, nes jautė, kad 
po to būtų tvarkoma Austrija ir 
Vokietija, ko jis mažiausiai 
geistų.

Adenauer
Vokiečiai nuo seno optomet- 

rikos specialistai, savo lęšiais ir 
kameromis pasaulyje garsūs. 
Daugelis lietuvių laikraštininkų 
ir politikų mano, jog Vokietija 
neišvengiamai ir šiuo kartu bū
sianti tas politinis lęšis, kuris 
prives prie mūsų trokštamo “iš
laisvinimo” fokuso. Adenaueris 
pastarosiomis savaitėmis taip 
uoliai užtikrinėjo Rusijai ir 
Prancūzijai saugumą, jog net 
amerikiečiai įtarė, ypač, kad se
kančią dieną jis jau reikalauda
vo “sau pilnų suvereninių tei
sių”, ar nurodydavo, kaip Vokie
tiją būtų galima apginkluoti ir 
be Europos Armijos įstatymo. O 
kam užsiminus komunistų pa
vergtas Vokietijos sritis, jis šyp
sodamasis užtikrindavo pilnai 
pritariąs anglosaksų nūomonei, 
jog Oder-Neisses linija nėra ga
lutinė. Su jo palaiminimu vo
kiečiai praėjusį ketvirtadienį pa
skelbė, kad pasauliui kritiški 
metai būsią 1956, nes šitokią 
datą nustatęs Malenkovas. Vo
kiečių ekonomistai taip pat už
tikrina, kad apie tą laiką, tiek 
vakariečių, tiek sovietų ginkla- 
vimasis bus pasiekęs tokio įtem
pimo, jog būsią sunkiai besuvab 
domi abiejose pusėse dinaminiai 
impulsai.

Sunku pasakyti ar tai politinis 
triukas ar vokiečių logiškumas, 
tačiau 95% kiekvienos savaitės 
levinių iš abiejų pusių geležinį 
uždangos mums liudija, kad nie
kam nenorint ir visiems bijant, 
susikirtimas neišvengiamai at
eina. Gal su šiuo persitvarkymu 
užsibaigs ta nelemta chroniška 
lietuvių tautai laukimo lemtis.

vojau, kas galėtų būti tas Roe- 
meris. Paprastai tokios rūšies 
skambinimai reiškia Gestapo. 
Bet tuo perdaug nesirūpinau. 
Svarbiausiai, aš norėjau miego 
ir tik miego, ir sulaukti to pra
keikto karo galą. Aš pasitaisiau 
savo Riterio Kryžių prieš veid
rodį. Pasigirdo skubus pasibel
dimas į duris.

*—Prašau' — Įžengė aviacijos 
pulkininko uniformoje vyras.

— Roemer — šypsodamas pa
sakė uždarydamas duris.

Pasikratėme rankomis pasi
sveikindami ir paprašiau atsi
sėsti. Jis atsisėdo apžvelgdamas 
kambarį giliu žvilgsniu.

— Gal išgerti? tariau siekda
mas konjako.

— Taip, dėkui.
— Prosit — pasisveikinome 

stikliukais.
— Aš eisiu prie reikalo — pa

sakė jis, dėdamas stikliuką ant 
stalo. — Atėjau prašyti jūsų 
malonės.

Išmušė mane tuo iš pusiau
svyros, nes juk niekas aviacijoje 
pavaldinių neprašo malonės.

— Kaip jūs be abejo žinote — 
kalbėjo Roemeris — padėtis yra 
gana bloga. — Pritariau aš link
telėdamas — Mes išsiuntėme 
taikos pasiuntinį į Londoną, ir 
kaip generalinis štabas mano, 
gal mums pavyks susitarti su 
Vakarais. Pranešimas iš Londo
no turėtų būti greitai gautas ir 
mes vesime taikos pasitarimus 
su gana apgalvotais planais, 
— Aš galvojau ką jis tuo nori 
pasakyti. — Majore Schultz, — 
tarė jis — aš turiu gauti iš jūsų 
garbės žodį kad jūs niekam apie 
tai neprasitarsite.

Daviau aš jam žodį. Jis patai
sydamas cigaretę ant peleninės 
tęsė: — Mes turime Kremliuje 
veikiantį savo agentą. Anksti šį 
vakarą gavome žinią iš jo, kad 
rytoj naktį 23 v. Politbiuras su
sirinks ir mes galėtume užbaigti 
karą...

Tuomet jau aš žinojau, ką jis 
toliau norės pasakyti. Aš buvau 
narys “General Wever” grupės 
slaptiems tikslams ir jau buvau 
skridęs keliolikai slaptų misijų. 
Pagaliau jis norėjo dar vieno 
skridimo, bet šį kartą, atrodė? 
lyg vieno galo kelio. Priešlėktu
vinė Maskvoje buvo žiauri ir 
naktiniai naikintuvai gana taik
lūs. Aš pažvelgiau į jo Riterio 
kryžių, gražiai kabantį po jo 
kaklu, ir prisiminiau kitos rū
šies kryžių, kurį gavo iš mano 
lėktuvo įgulos vyras virš Londo
no... kita slapta misija...

— Aš žinau. Jūs neatsisakysit 
majore Schultz — pertraukė jis 
mane.

— Bet jūs nesuprantate ...
— Taip, aš suprantu. Ši misi

ja reikalinga geriausio patyrimo, 
ir jūs esate geriausias lakūnas 
iš visu turimu.

Jis atsistojo ir priėjęs uždėjo 
rankas ant mano pečių.

— Užtruko mėnesiai ir paau
kota daugybė gyvybių išgauti 
šiai trumpai žiniai. Apsigalvokit
— dabar viskas priklauso nuo 
Jūsų.

Aš atsistojau. Mano kojos lin
ko, iš akių biro ašaros. Maniau, 
kad pradėsiu verkti.

— Jūs galit užbaigti karą, 
Schultz.

Aš apsilpau. Jo žodžius girdė
jau lyg per miglą.

Vakarų galybės bus sukalba- 
mesnės ... dėkingumas milijonų 
žmonių . ..

Ir po to išgirdau savo balsą, 
klausiantį, kada galėsiu smul
kiau viską sužinoti.

— Tuojaus — atsakė jis — 
mano mašina laukia prie durų.

Kai mes pasiekėme vadovietę
— kautynių grupės — generolas
Flade jau, stovėjo prie rytų Eu
ropos žemėlapio. Mano lėktuvo 
įgula jau buvo susirinkusi — 
Kurt Buettner — navigatorius, 
Bruno Dressier —- radistas, ir 
Herman Krauss — mechanikas. 
Jie raportavo generolui, kai mes 
įėjome. ,

■ Niekieno nemėgstamas gen. 
Flade, egoistiškos išvaizdos, lyg 
zuikio skeltomis lūpomis., dėstė 
savo planus ir bombardavimų 
taktiką, lyg jis būtų skridęs be
galines bombardavimų misijas.

—... Fūhrerio akys jus seks 
iki taikinio ir pats Goringas bu
dės prie telefono, laukdamas re
zultatų iš jūsų misijos. — Mane 
piktumas ėmė dėl šių idijotiškų 
pasakų. — Majore Schultz, tai 
viskas, ką. gen. turėjo pasakyti
— tarė žiobčiodamas, lyg rie
bus karpis, ištrauktas iš prūdo, 
ir išsinešdino iš kambario.

Mes su Kurtu likome smul
kiau išstudijuoti ir apskaičiuoti 
skridimo planus.. Mes turėsime 
paimti 250 kg. bombų su delsia
mu degikliu. Bombarduoti gal
vojau apskridus Maskvą iš rytų 
ir iš 4000 metrų virš taikinio 
smigti, išmetant krovinį, kas 
truks tik kelias minutes, it jei 
pavyks — būsime pasiekę tikslu.

Aš pro Kurto pečius stebėjau 
jo skaičiavimus ir atsargiai tik
rinau jų tikslumą — ne, kad ne-

atsargumo. Kai baigėme, jau bu
vo pats vidurnaktis.

— Kaip su išgėrimu — užklau
sė Kurtas.

— Puiku — atsakiau. — Kur? 
Zum alte Schwede?

— Jų visų blogi pianinai; — 
Kurtas, kaip buvęs koncertmeis
teris, visuomet smuklėse pir
miausia mėgdavo išmėginti pia
ninus. '

Tą naktį jis nesisėdo pirmiau
sia prie pianino. Aš nežinau, 
kiek mes išgėrėme, kai jis atsisė
do ir savo grubiomis rankomis 
pradėjo skambinti, iššaukdamas 
vieną po kito žiaurius akordus. 
Ir taip skambino be paliovos.

— Sustok, sustok, Kurtai — 
aš šaukiau, o jis vis tęsė iki 
žmonių minia susirinko aplink 
jį. Man per galvą slinko Įvairios 
mintys, skridimas... paskutinio
ji slapta misija, kada netekau

(Nukelta į 3 psl.)

Šito uosto^kūrimą iššaukė š. 
Italijos -susivienijimas ir pašali
nimas Austrų valdžios.

1919 m. taikos sutartimi Tries
tas teko Italijai. Nuo to meto 
italų skaičius čia dar labiau pa
didėjo. 1945 m. miestą užėmė- 
britų gen. Morgan. Vėliau visa 
teritorija buvo padalinta į A zo
ną su Triestu, valdoihą Britų ir 
JAV, kurie čia laiko 7000 karių, 
ir B zoną, administruojamą Ju
goslavijos. Dabar, atrodo, ši sri
tis greičiausia taip ir liks pada
linta. JAV ir D. Britanija savo 
sritį ir patį Triestą atiduos Ita
lijai, o Jugoslavijai liks B zona, 
nors 1948 m. rinkimų proga di
džiosios valstybės buvo pasisa
kiusios už visos srities perdavi
mą Italijai.

Srities gyventojų dauguma 
yra slovėnai, kaip ir kroatai, ka
talikai, tad Tito komunistinės 
valdžios beabejo nėra išsiilgę, 
nors jis pats, sakoma, esąs kili
mo kroatas. ■ i.. •

—Bonna. — V. Vokietijoj pra
dedamas rodyti filmas “Bis fūnf 
nach zwolf” (Iki 5 min. po dvy
likos), pavaizduojąs Hitlerio 
partijos istoriją. Filmąn įtrauk
tos taip pat nuotraukos, “Hitle
ris kaip žmogus ir meilužis” pa
darytos E. Braun ir jos sesers Gr. 
Fegelein. Filme taip pat eilė Hit
lerio, Gobelso, Goringo ir Hes- 
so kalbų ištraukų.

— Mūnchenas. — Neseniai at
bėgo į Vokietiją 4 čekai, kurie 
paprašė politinių bėglių teisių.

Naujas gėlių salionas
IRIS - SAUNDERS

588 BLOOR ST. W. - TORONTO - ME. 5665
Gražios gėlių puokštės nuotakoms ir kitomis progomis. 
Orchidėjos, gardinijos, rožės-ir tt. Palmės, žydį augalai 
pigiausiomis kainomis. Turime nuosavus šiltadaržius

Kalbame Įvairiomis kalbomis.

VELTUI! VELTUI! VELTUI!
tepame, jei keičiate alyvę ar taisote savo automobilį pas mus. Tik atsineš
kite šio skelbimo iškarpę, arba paminėkite, kad apie tai skaitėte "Tėviškės 
Žiburiuose" \
ATLIEKAME visus auto taisymo ir apžiūrėjimo darbus. Greitai ir sąžiningai.

TEXACO BENZINAS fR ALYVA

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

509 JANE STREET (prie St. John's Rd.), TORONTO

PARENGIAME MASINAS ŽIEMAI!

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

AL DŪDA OR. 1517

Finansuoju
įvairias mašinas, automobilius, traktorAis, sunk ve-' 
žirnius ir kt. turtą. Pas mus žemesni procentai, 
negu bet kurioje kitoje finansų kompanijoje. 7 
Geras patarnavimas ir įvairių rūšių draųdimsrš 
vietoje. t r * ” ,

INSURANCE
TILLSONBURG, ONT. - TEL. SŽM

— Aš atėjau prašyti jūsų ma- j pasitikėjau juo, bet dėl dvigubo
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“IZVESTUŲ” KORESPONDENTAS

UKMERGĖS KOLCHOZE
Maskviškės “Izvestijos” nese

niai buvo išsiuntę į Lietuvą sa
vo korespondentą, žinomą sovie
tų rusų rašytoją N. Virt. Jis ru
sams žinomas netik kaip rašyto
jas, bet ir kaip slaptosios poli
cijos agentas. Virtas kilęs iš 
“buožių” šeimos. Jo tėvo namai, 
prieš kolchozų sukūrimą buvę 
puikiausi visam sodžiuje. Kai 
1921 m. Tombovo sritis sukilo 
prieš bolševikus, jo namuos bu
vo sukilėlių štabas. Sukilimas 
buvo kruvinai numalšintas. Ra
šytojo tėvą komunistai nušovė, 
bet sūnus tapo čekistu. Yra ži
nių, kad jaunasis Virtas nėra 
be nuopelnų sugaunant Storože- 
vą, vieną iš sukilėlių svarbiausių 
vadų. Storoževas buvo sušaudy
tas po 15 metų. Savo tėvą Virtas 
1936 m. išėjusiame romane “Vie
nišumas” atvaizdavo kaip “liau
dies priešą”, Storoževo draugą.

Nuostabu, kad kaip tik šį ko
respondentą laikraštis pasiuntė 
į Pabaltijį surinkti informacijų, 
kaip sekasi pagal Maskvos įsa
kymą įkurtiems kolchozams.

Korespondentui gilų įspūdį pa
darė lietuvių sodybų gražumas. 
Jis pasakoja apie namus, kurie 
atitverti nuo likusio pasaulio 
tankia eglių tvora, apie kelius, 
kurie apsodinti medžiais, kry
žius pakelėse ir bažnyčių bokš
tus, kylančius virš miestelių, 
apie stebinančiai gražius ežerus, 
ir didingų pilių griuvėsius. Po 
to seka aprašymas su kokiu en
tuziazmu lietuvių liaudis iškei
tusi savo varganą gyvenimą į 
kolchozinę gerovę.

Nei nemirksėdamas, jis rusų 
skaitytojams pasakojo, kaip Uk
mergės rajono kolchozas galėjęs 
išmokėti už kiekvieną darbo die
ną 2^ kilogramo grūdų ir 50 
kapeikų pinigais, kas pagal Virtą 
reiškią žymų laimėjimą. 4

Galimas dalykas, kad Tambo- 
vo apylinkėj, iš kurios ir Virtas 
yra kilęs, kolchoznikai uždirbo 
dar mažiau, bet ne rusų skaity
tojui tokios tiesos atidengimas 
kelia šiurpą: argi tikrai tik tiek 
dabar teuždirba lietuvis darbi
ninkas? Amerikos pinigais pa
vertus tai išeitų apie 30 centų į 
dieną. Korespondentas skuba pa
stebėti, kad šis kolchozas svajo- 
jąs šiais metais išmokėti nema
žiau kaip 3 kilogramus už darbo 
dieną, taip kad, žmogeliai, gal- 

. būt, uždirbs 35 amerikoniškus 
^centus į dieną (Jei bus išdirbę 
per metus 200 dienų, gaus 6 dvi
gubus centner, ir 100 rb. Red.).

Pažymėtina, kad Virtas, kaip 
senas saugumo agentas, bando 
sekti ir kolchozninkų nuotaikas. 
Vienas kolchoznikaš. Pranas, pa
veiktas degtinės stiklelio, išdi- 
džiajam kolchozo pirmininkui, 
prie Virto pasakęs:

— Pirmininke, ar tu neprižadi

ŪKIS PAGRĮSTAS PRIEVARTA
Po garsiosios Malenkovo kai-1 aukotis ir net mirti dėl skais

čios socializmo tėvynės ateities.
Per ilgą laiką šių argumentų 

aštrumas atbuko, žmonėms nusi
bodo laukti ir nesulaukti paža
dėto rojaus. Masėse kilo nusivy
limas ir nepasitenkinimas, ypač 
po šio karo, kai sovietiniai ver
gai patyrė, kad nugalėtų .valsty
bių piliečiai geriau ir daug lais
viau gyvena negu nugalėtojai. 
Reikėjo ką nos kito išrasti ir 
baigti su amžina pasaka apie 
laimingą sovietinio piliečio gy
venimą.

Malenkovas su Chruščevu su
prato, kad Sovietų Sąjungos 
žmonės yra permaitinti visokiais 
pažadais ir jau laikas ką nors 
konkretaus duoti, todėl jie krei
pėsi nebe į Markso-Lenino ka
tekizmą, o į kapitalistinių vals
tybių praktiką. Čia žmogus no
riai dirba tol, kol jis už savo 
darbą gauna gerą užmokestį. 
Ir jie nutarė pasinaudoti šituo 
kapitalistiniu asmeniško suinte
resavimo varykliu, pritaikinti jį 
sovietinei praktikai. Iš tokio gal
vojimo atsirado Tarybų Sąjun
gos Min. Tarybos ir Komunistų 
Partijos Centro Komiteto bai
siai gramozdiškas minėtas nu
tarimas. Artimiausioje ateityje 
tenka laukti tokių pat nutarimų 
dėl grudų, daržovių ir kitų že
mės ūkio produktų privalomų 
pristatymų valstybei ir jų kainų.

per daug. Pagal jūsų pasakojimą 
šis draugas iš Maskvos turętų 
suprasti, kad mes gyvenam pa
žangiausiam Lietuvos kolchoze.

Pirmininkas atsikirtęs:
— Suprantama, tavyję dar kal

ba nepasitikinti senųjų laikų 
dvasia. Tikėk galutinį tikslą, ir 
kovok už jį!

Pranas, pirmininko pabūgęs, 
ėmęs prisiekdinėti:

— Kaip gi, pirmininke, aš gi 
tikiu. Ir ne tik tikiu, bet ir pra
kaitą lieju šio tikslo labui, savęs 
netaųpydamas, nebodamas savo 
amžiaus.

Pranas, 73 metų amžiaus, gys
lotas, nedidelio ūgio vyrukas, 
žilais plaukais”, rašo Virtas, kar
tu su sūnumi uždirbę virš 9 
kvintalų javų per metus, be to 
daržovių ir šieno karvutei. To- j 
kiu būdu metinės algos kiekvie-' 
nam vyrui išėję 4Į& maišo grū
dų. Druskai, žibalui, autuvui nu
sipirkti, Pranas nešąs kiekvieną 
savaitę ką nors į vietos turgų: 
kiaušinius, kuriuos pora vištelių 
sudeda, sūrį, nes turi karvutę. 
Jam leista turėti vieną kiaulę. 
Ją paskerdęs, jis neša į Ukmer
gės turgų po kilogramą lašinių.

“Jam nusibodę valkiotis į tur
gų — sako Virtas. Kelionė pės
čiam ten ir atgal užima visą die
ną, bet Pranas negali neiti ir 
turi vis ką nors nešti, nes šiaip 
nieko negauna.

Už rusų rublį nieko negalima 
gauti, o kolchoznikams ir to pa
ties rublio trūksta, nes tas pus
rublis, kurį Pranas per dieną 
uždirba, išeina jo pusės hektaro 
“ūkio” mokesčiams sumokėti.

Ar nuostabu tad, kad Pranas 
nieko nežino, kas pasauly daro
si? Jis net nėra girdėjęs, ką drg. 
Malenkovas Augšč. Taryboj yra 
pasakęs, aimanuojo Virtas: “Pa
sirodo, kad nei vietiniai komu
nistai, nei Ukmergės rajono de
putatai nėra kolchoznikams kaip 
reikiant išaiškinę apie šios se
sijos didelę reikšmę, nėra jam 
papasakoję apie neišmatuojamas 
perspektyvas, kurios atsiveria 
sovietų kolchoznikams ir kolcho
zams”. .

Šis nuostabus straipsnis “Iz- 
vestijų rugsėjo 6 d. numeryje 
baigiasi, kaip ir visi sovietų žur
nalistikos gaminiai, tvirtinimu, 
kad Lietuva “pagaliau ir visiems 
laikams yra atsistojusi ant kol
chozų kelio ir stipriai juo žygiuo
ja. Ateitis jai žada visus garbin
go kolchozų gyvenimo džiaugs
mus”.

Virto reportažą skaitant vis- 
dėlto vienas dalykas lieka neaiš
kus: ar jis juokiasi iš gyvenimo 
sąlygų sovietų okūpuotoj Lietu
voj, ar jis yra, paprastai kal
bant, per naivus, kad pastebėtų 
šio reportažo dviprasmį’toną.

“Laiks”, rugsėjo 19 d.

Gen. O. P. Weyland, Tolimųjų 
Rytų aviacijos vadas, praneša, 
kad ekspertai amerikiečių lakū
nai išbandė virš Okinavos rusų 
gamintą MIG-15. Jie jį rado vi
sais atžvilgiais prastesnį už 
“Sabre” naikintuvą.

Ekspertai ypač pastebėjo auto
matinių kontrolės aparatų trū-

Rusiškasis MIG už “Sabre” prastesnis
kumą. Jų neturint lakūnas yra 
apkrautas dideliu dėmesio su
kaupimu į stebėjimą įvairių ro
dyklių ir negali daug dėmesio 
skirti kovai. Lėktuvo greitis pa
gal jų nuomonę neprašoka “Sab
re”. Jis neturi kontrolės apara
tų, kurie įspėja lakūną, kad grei
tis yra jau permažas (lėktuvas

gali staigiai pasileisti kristi že
myn kaip akmuo). Lakūno kabi
na neturi jokių patogumų. Skri
dimas yra varginantis. Ypač blo
gas šildymas ir ventiliacija.

Šitos vertingos informacijos 
padės amerikiečių lakūnams iš
vystyti kautynių taktiką, geriau 
MIGo trūkumus išnaudojant.

i

Kas bus su Karaliaučium?
Iš Vienos gautosiomis žinio

mis, Sov. Lietuvos laikraščiai 
jau kuris laikas svarsto dabarti
nę padėtį 440.000'vokiečių, šian
dien gyvenančių rusų karinės 
valdžios administruojamoje šiau
rinėje Rytprūsių daly. Šie vokie
čiai, kaip' pažymima pranešime, 
esą automatiškai gavę sovietinę 
pilietybę ir jau 1950 m. pasinąu- 
doję savo rinkimine teise. Iš 
tikro tai yra visai ne vokiečiai, 
bet lietuviško kilimo šeimos, se
nieji prūsų palikuonys,’ vokiečių 
riterių Ordino prievarta suvokie
tinti.

Dėl tokių reiškinių daroma iš
vada, kad toks “malonus” vo
kiečių pagerbimas, pastebėtas

sovietiniuose Lietuvos laikraš
čiuose, rodąs tik pasiruošimą 
Karaliaučiaus sritį prijungti 
prie Lietuvos. Šioji Rytprūsių 
teritorijos dalis yra nuo lenkų 
administruojamosios dalies tie
siog hermetiškai atitverta. Drau
ge Karaliaučiaus sritis, dabar 
vadinama Kaliningrado sritimi, 
padalyta į mažesnius civilinius 
administraciijius vienetus, kur 
per sekančius rinkimus, be rusų 
ir lietuvių, kandidatais išstatyti 
ir vokiečiai. Jie dabar turi savo 
lietuvišką kilmę ypatingai pa
brėžti, — baigiamas pranešimas. 
Apie tai žinių pasirodė ir vokie
čių pabėgėlių laikraščiuose.

Elta.

bos š.m. rugpiūčio 8 d. Augšč. 
Tarybos penktoje sesijoje ir po 
Chruščevo kalbos rugsėjo 3 d. 
Komunistų Partijos Centro Ko
miteto plenume, pasirodė Sov. 
S-gos Ministrų Tarybos ir Ko
munistų Partijos Centro Komi
teto nutarimas, nustatąs priemo
nes anos^ kalbose mestiems šū
kiams įgyvendinti. Nutarimas 
pavadintas “dėl priemonių gy
vulininkystei šalyje toliau išvys
tyti ir dėl gyvulininkystes pro
duktų privalomųjų pristatymų 
valstybei normų sumažinimo 
kolūkiečių, darbininkų ir tar
nautojų ūkiams”.

Jau pats nutarimo pavadini
mas rodo, kad kokio nepaprasto 
perversmo Sovietų S-gos žemės 
ūkyje tuo nutarimu nebus įves
ta. Pats principas — priversti
nas ūkininkavimas palieka ne
keičiamas, tik pakeičiamos pri
statymų normos ir kainos. 
"'Šiuo nutarimu nustatyti visi 
patvarkymai turi vieną tikslą — 
sukelti kolūkių, tarybinių ūkių, 
taip pat kolūkiečių ir darbinin
kų bei tarnautojų asmenišką su
sidomėjimą gamybos didinimu. 
Per 35 metus sovietinė valstybė 
milijonų agitatorių, mokyklų, 
organizacijų ir viso milžiniško 
valstybinio aparato pagalba ka
lė į sovietinio piliečio galvą, kad 
jis turi visą gyvenimą dirbti,

Dėmesio prekybinei veiklai
Bendrai mūsų tautiečių trem

tinių akademikų didesnioji dalis 
vis dar neturi galimybės savoje 
specialybėje dirbti. Šiuo kartu 
mane daugiau domina mūsų eko
nomistai — prekybininkai, kurių 
taip pat dauguma ne savoje spe
cialybėje dirba, nors čia preky
bos ir pramonės srityje galimy
bės visiems nevaržomai prieina
mos ir laisvos. Reikia stebėtis, 
kad ši sritis, nors ir pelningiau
sia, mažiausia tesuviliojo mūsų 

( šaunių prekybininkų bei ekono
mistų, turėjusių Lietuvoje atsa
kingas pareigas ir ten įgijusių 
nemaža patyrimo. Gal karo aud- 

", rų blaškomi perdaug nuvargo ir 
‘ nebemato reikalo savo jėgas ir 
I patyrimą naujai kūrybai skirti. 
Tuo būdu rūbų valyklose, gai
vinančių gėrimų pilstytuvėse, 

! stalių ir įvairiose kitose dirbtu
vėse šalia eilinio darbininko dir- 

, - - . . „ ~ ' ba tą patį darbą ir mūsų tautie-
k° Lietuvą ir visą Rytų Europą, aĮ<aciemikas. Karo audrose
pakliuvus jiems j raudonųjų gro- prarastos vertybės 
bikų rankas. Pasivažinėję po pacjarė ūkiškai nepajėgiais ir pa-
Rytų Berlyną ir visur rasdami ̂ tė j iai su kitais eiliniais
4-o nnicimn vmvrlo V ° ...... - .Kanados darbininkais, kovojan

čiais už kasdienį duonos kąsnį 
savai šeimai svetimame krašte. 
Bet tai tinka kalbant apie pir
muosius ar antruosius mūsų čia 
įsikurdinimo metus. Tačiau to 

’, nebūtu galima pritaikyti šiai 
Tikrai buvau laimingas, kai die"ai> k?.da

& gyvenę šiame krašte vidutiniš
kai apie 5 metus, jau skaičiuoja, 

į kad jo uždirbtas turtas, kad ir 
( neįprastose darbo sąlygose, yra 

jau tolygus prarastajam Lietu- 
’ voje arba kaikurio ir gerokai 

prašokęs. > y.. ,
, Kanada, o ypač Amerika, yra 
, kraštai, pasižymi savo dinamiš- 
; kurnu, dideliu veržlumu į dar 

Į neužimtas, neišnaudotas pozici- 
UC11V11C g y v tuauviaio iic-iu v luio ] , . x

ir jų bičiuliais. Manau, kad bus Jas\ centralizuojant tam kapita- 
geriau neminėti jų pavardžių, darbo pajėgas. Likimas ir 
nes sovietiniai agentai moka pa-imijs verčia prie sios dinamikos 
siekti jiems nepatinkančius as-; prisitaikyti, kad galėtume dau- 
menis net ir vakariniame sekto- Siau palankesnių galimybių sa- 
riuje. Su liūdnomis mintimis į y° PragyvenirĮĮuį sukurti. Ligi 

_ Nesvarbu, ką esu sakęs, ta- • aplaidžiau Berlyną, sėdėdamas . šiol mes vaikščiojame pavieniai, 
1 lėktuve, skrendančiame į Ham
burgą,

Išvažinėjome visą Europą, pa
siekėme Berlyną kuris tėra tik 
per 400-500 mylių nuo Lietuvos, 
bet labiausiai mums rūpimo 
krašto pamatyti negalime. Ne

kankina 
kad jie 

taip bijo leisti laisvojo pasaulio 
sukurta

Rusų gamybos MIB-15 sprausminis naikintuvas,* su kuriuo pabėgo Šiaurės Korėjos 
lakūnas, dabar gavęs politinio pabėgėlio teises. Amerikiečiai paskelbė lėktuvą atiduo
sią tikrajam jo savininkui, bet niekas neprašo. Jei prisipažintų rusai, reikštų, kad jie 
duoda ginklus korėjiečiams, jei prisipažintų Š. Korėja, reikštų, kad Rusija davė ar 
pardavė jau po paliaubių, nes lėktuvas naujos gamybos; jei prisipažintų Kinija, išva
da ta pati. Taip šio lėktuvo gal niekas ir nepaprašys.

BERLYNE
Inž. A. Rudis, kaip ALTo at- šia lankytojui sunkų ir slegianti

stovas kartu su Kerstenu važi
nėjęs po Europą, savo praneši
me Čikagoje, Liet. Audit., Ber
lyno gyvenimą šitaip apibūdino:

Šiurpas nupurtė mane, kai su 
State Department automobiliu 
nuvažiavome aplankyti rusų val
domą Berlyno dalį. Jei vakari
niame Berlyne dar visur gali 
pastebėti buvusio karo pėdsakus, 
tačiau daugumoje dominuoja at
statymo darbas, krautuvės pil
nos prekių, gatvėse minios sku
bančių, gerai atrodančių žmonių, 
žodžiu, gyvenimas eina kaip bet 
kuriame kitame vakarų pasaulio 
mieste, tai kitokį vaizdą gauni

įspūdį daro nuo karo laikų te
bestovį griuvėsiai ir tarp griuvė
sių einančiose gatvėse tuštumą. 
Kur-nekur pasitaiko suvargusios 
būtybės ir, kas labiausiai krenta 
į akis, daugybė šautuvais gink
luotų raudonųjų policininkų. 
Man, kaip amerikiečiui, iš viso 
nepratusiam matyti šautuvais 
ginkluotus žmones gatvėse, pasi
darė koktu tik pagalvojus, jei 
tektų gyventi tarp tų gatvių pa
kampiais slankiojančių ir ką tai 
tykojančių ginkluotų banditų. 
Tik savo akimis pamačius nors 
tokią mažą dalelę sovietinio gy
venimo realybės, gali pilnai su-

bėgo nuo bolševikinių “išlaisvin- 1 
tojų”, kokia sunki tragedija ištf-

rytiniame sektoriuje. Svarbiau-' prasti, kodėl milijonai žmonių

Aš bombardavau Kremlių
tarė jis, išsitraukdamas naują 
cigaretę. — Ar ne tuštybė mir
tis? Mano mirtis?...

Jis buvo mano geriausias drau
gas ir geriausias navigatorius.
— Kurtai, — aš sakau — tu 

gali neskristi.
— Aš skrisiu.
— Kodėl?

(Atkelta iš 2 psl.) 
vieno įgulos nario ... ir vėl tas 
pats nujautimas... o gal šį kar
tą ir man skirta?... Lyg pa- 
blūdęs. pradėjau šaukti:

— Draugai, aš mirsiu rytoj. 
Visi nutilo, tik vienas Kurtas 
tebeskambino — ti-t a-ta-ta-ta —- 
iki visi pradėjo juoktis, susiėmę 
už savo pilvų. Kvailiausiai at
rodė Knapė.

— Mes visi mirsime — šaukė 
jis — visi. — Jo raudonas vei
das atrodė lyg taškytas arbūzas.

Pramerkęs akis, atpažinau sa
vo kambarį. Jau buvo rytas. 
Pažvelgiau į laikrodį. Dar buvo 
lygiai 8 valandos iki išskridimo. 
Pradėjo prisiminti man praeita 
naktis ir ’. . . Apsitaisęs skubiai 
išėjau pas Kurtą. Jį radau už
sigulusį ant žemėlapių stalo, da
rantį kažkokius apskaičiavimus.

— Kurtai, aš norėčiau pasikal
bėti su tavim apie praėjusią 
naktį. Juk pats blūdai... Sakyk, 
kodėl tu taip skambinai?

— Aš visuomet tai darau, kai 
ką nors jaučiu. — Ir jis toliau 
brėžė ant žemėlapio liniją tarp 
Maskvos ir Minsko.

— Tai svarbu, Kurtai, pasakyk 
ką jautei?

— Tu pats gali žinoti, ką galė
jau jausti..’.

Kurtas užbraukęs degtuką ir 
mesdamas per langą tarė:

— Mūsų tautos mokslas skir
tas duoti visa geriausia, bet ai
tai pasiekiama? Visas pastangas 
sudeda į siaurus masinių žudy
nių kapus, kaip geriau išžudyti 
kuo daugiau žmonių. Ir kai už
baigia, vėl iš pradžios. Kaip toj 
pasakoj...

— Tai tu nejauti, kad tu ... 
Kad aš turėsiu mirti? Tai ką tu 
norėjai pasakyti?

Mano širdis pradėjo mušti. 
Jis nubėrė pelenus ant grindų.

— Tu esi teisus. Aš jaučiau —

Rytų Berlyną ir visur rasdami 
tą patį baisiojo skurdo vaizdą, 
mes kiek stabtelėjome prieš mil
žiniškas propagandines Stalino 
ir Raudonosios Armijos stovy- 
las, kurios ironiškai turi vaizduo
ti “laimingų” berlyniečių padė
kos paminklus savo “išlaisvinto 
jamš”.

grįžome į vakarus ir dalinomės 
įspūdžiais su amerikiečiais pa
reigūnais per mums pagerbti 
Amerikos Augštojo Komisaro 
Berlyne pavaduotojo Mr. D. M. 
Maynard suruoštus pietus Mai
son de France patalpose.

Amerikos Augštojo Komisaro 
Įstaiga Berlyne suorganizavo 
mums pasimatymą su keliais r 
Berlyne gyvenančiais lietuviais j

ta įlysi į fabriką, tai iš jo ir 
nebeišlysi. Geriau nusipirk u>.$5 
sagų ir juos, vaikščiodamas gat
ve, parduok. Po metų galėsi pa
sakyti, ką mano patarimas reiš
kia. . |

Tai neginčijama tiesa. Fabri
kas iš mūsų atima paskutmes 
jėgas, ir mes nepajėgiame dau
giau galvoti apie bet kokios rū
šies biznį, kaip mūsų srities dar
bą. Šis, manyčiau mūsų įgimtas 
pasyvumas yra kartu ir mūsų 
didžioji nelaimė. Ji tokia pat bu
vo laisvojoje tėvynėje, kai į pre
kybos bei pramonės galimybes 
buvo sulindę svetimtaučiai ir 
puikiausiai iš to gyveno.

Kad mes reikalingi savų lietu
viškų bažnyčių ir tautinės kul
tūros židinių, niekas neginčija. 
Bet mums šiame krašte taip pat 
reikalingi savi bankai, sava lie
tuviška prekyba ir pramonė, pa
remta centralizuotu akciniu ka
pitalu, kaip tai yra Kanadoje 
ir Amerikoje įprasta. Jau pri
brendo laikas, kad mūsų ekono
mistų prekybininkų organizuo
tumas didesniu spartumu pasi
reikštų, kuriant didesnes akcines 
bendroves prekybai ir pramonei 
ugdyti. Tam mes turime pakan
kamai tinkamų kvalifikuotų 
žmonių, kurie pajėgs suorgani
zuoti ir akciniais pagrindais ka
pitalą, sumestą po kelis dolerius 
tų pačių mūsų mielų tautiečių, 
kurių vėliau ne vienas ras sau 
tikrą darbo užuovėją.

K. Motušis.

Geriausiai rūšiai, veikimui ir patenkinimui
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čiau dar vis turiu vilties ...
Man užėjo visiška tuštuma — 

nieko nejaučiau. Miegojau visą 
popietę ir, kai įlipau į lėktuvą, 
buvau gana gerai nusiteikęs. Pa
tikrinau skridimų knygutę, vis
kas buvo tvarkoje. Perėjau bom
bų skyrių, Kurtą radau savo vie
toje. ■

—- Jauties geriau? — paklausė 
jis-

— Taip — atsakiau slėpdamas 
drebančias rankas. Jis padavė 
man žemėlapį sakydamas:

— Aš nubrėžiau naujas fronto 
linijas, įsižiūrėk gerai į jas.

Aš sujungiau radio siųstuvą 
ir patikrinau veikimą. Kažkas 
iš lauko mojavo man. Aš prada
riau šoninį langelį.

— Kas yra? — surikau.
— Tai Roemer.
Siluetas priartėjo.
— Aš skrisiu į Minską tuojaus 

— pasimatysime tenais, kai jūs 
grįšite iš misijos.

— Dėkui!
— Geros sėkmės, Schultz ."..
Pradėjau kilti. Roemeris ir 

mechanikai liko užpakalyje. Kai 
skridau pro Allensteiną, Kurtas 
stovėjo prie mano sėdynės. Aš 
parodžiau pirštu apačioje griu
vėsius.

— Puikiai pasidarbavo Britai!
— Taip.
— Pone majore, būkime atsar

gūs grįždami į Minską' po misi
jos — tarė Hermanas — nes 
mūsų priešlėktuvinė gana budri.

Kurtas nuėjo ir grįžęs pasakė, 
kad tik penkios min. iki fronto.

— Dėkui.
Penkios minutės ramybės... 

Juokinga, kokia ramybė gali bū
ti, kai lėktuvas bombų pakrau
tas, kaip Kurtas sakė, viskas 
tuštybė. Tuštybė ir mirtis. Aš 
galvojau apie naktinius naikin
tuvus. Gal tik kelios minutės 
nuo jų, o gal ir jau...

— Bruno — šaukiu jam, — 
paruošk ginklus.

— Gerai.
— Kurtai, tu geriau eik į savo 

vietą.
Jis paplojo per mano pečius 

ir pranyko. Bruno, gerai atsi- 
krapštyk savo akis.

(bus daugiau)

rami sąžinė ir baimė 
Kremliaus viešpačius,

žmonėms aplankyti jų 
“rojų”.

neorganizuotai, stebėdami, ką 
veikia mūsų draugai, beprade
dą vidaus prekyboje arba užsie
nio rinkoje eksporto-importo ga
limybes zonduoti. Atrodo, kad 
mūsų akademikas, nuo kasdie
nio darbo užguitas nebemano 
galvos daugiau pakelti savo spe
cialybės darbams. Nemanau, kad 
taip ištikrųjų būtų. Vienas žy
delis, man tik atvykus į Kanadą, 
padarė tokį įspėjimą: “Jei tams

Būsianti, lengva žiema
Jau pagarsėjęs oro spėjikas 

Markdale gyventojas J. Johnston 
pranašauja, kad šiemet žiema 
būsianti lengva. Iki vidurio sau
sio sniego mažai tebūsią.

Jis šių išvadų prieinąs iš ši
tokių ženklų: .

Kaikurie paukščiai labai ilgai 
neišskridę. Vištos šiemet plunks
nas keisti pradėjusios 3 savaitėm 
vėliau. Voverės nesudarirėį u- 
čios atsargų. Gyvatės vis dar te- 
beslankiojančios. Balos dar tebe
są be vandens. Vasarą buvę gana 
daug lietaus.

Atseit, žmogaus spėjama iš 
gamtinių reiškinių stebėjimo. 
Arti gamtos gyveną žmonės vi
sur tokiais spėjimais užsiima ir 
kaikurie gana tiksliai atspėja. 
Koks pranašas Johnstonas, pa
matysime.

Tiesa, girtuokliavimas ir geras vardas
Saugojant lietuvių gerą vardą, 

ydos dažniausiai nutylimos —e 
iškeliama viešumon tik- gerosios 
pusės. Tačiau neviską galima 
nutylėti — yra ydų. kurių nuslė
pimas yra žalingas. Turiu galvoj 
girtuokliavimą. Šiuo atveju nu
tylėjimas savo tarpe yra lygus* 
toleravimui. Girtuokliaujantieji 
susidaro įspūdį, kad tai nėra blo
gybė, tuo užkrėsdami ir “prade
dančius”.

Dar blogiau, kai “vardan tie
sos” iškreipiami kito asmens iš
sireiškimai ir pačios žinios apie 
girtuokliavimą, kad tik “nepa
kenktų” “geram” lietuvių var
dui. •>

“TŽ” Nr. 37 (53. IX. 17.) J. 
V-da “betaisydamas mano straip
snį “Žmonės palūžta” (“TŽ” Nr. 
24) priskaldė vežimą iš mažo ši
puliuko ir tą šipuliuką pats pa
sidirbdino, iškreipdamas mintį 
kai kurių mano išsireiškimų. J. 
V-da tvirtina, kad mano straips
nyje “blogybės taikytos visoms 
tautybėms be išimčių”. Juk aš 
rašiau, kad “lietuviai visoj Vo
kietijoj ir net Gautinge kraštuti
numams dar nepasiduoda” — 
aiškiai ir griežtai lietuvius išsky
riau iš kitas tautybes apėmusių 
tremties “ligų”. Ir visiškai be 
reikalo J. V-da tiek daug rašo 
ir “įrodinėja” apie lietuvių ne
kaltumą; aš to neneigiau!

Dėl girtuokliavimo, kiek lei- 
čia gautingiškius, aš lietuvių ne- 
paglosčiau, bet rašydamas, kad 
stengiasi “neapsileisti”, išsireiš
kiau dar peršvelniai. Žinoma, tai 
neliečia nei moterų, nei absti- ’duodame”, 
nentų. Bet šioms grupėms pri
klausantieji dėl mano pastabų ir 
jokio susijaudinimo neparodė, 
priešingai: šioms grupėms nepri-

“perlams” pritaria? O tokių 
“perlų” skelbimas yra lygus Die
vo keikimui, jei ne žodžiais, *ai 
darbais. . .

J. V-da savo pastabas baigia, 
piktoku ir taip pat neteisingu 
priekaištu: “Jei dėl kokių nors 
priežasčių nenorime iškelti gerų 
ypatybių, tai juo labiau neklas
tokime tikros padėties, nes tai 
yra labai žalinga”. Mano straips
nio apimtis ir tema “Žmonės pa
lūžta” neleido perilgai apsistoti 
prie gautingiškių. Bet jei J. V- 
dai yra gerai žinomas mano 
straipsnis “Kaip gyvena ligo
niai”, “TŽ” Nr. 36, 1952. IX.11. 
Jame gautingiškiai taip išgirti, 
kad J. V-da savo pastabose besi- 
girdamas, tas pačias mintis pa
kartojo. Negi norėtų J. V-da, 
kad spauda apie Gautingą tas 
pačias pagyras kas pusmetį pa
kartotų?...

Be abejo, man bus dabar pri
kaišiojama, kad keldamas balsą 
prieš girtuokliavimą kenkiu šal
pai. Bet ir tai būtų be pagrindo, 
nes BALFas jau savo vienoj 
1952-rų metų instrukcijoj šalpos 
komisijoms nurodė: “Pinigų ne
duoti tiems, kurie prageria”. Rei
kia tikėti, kad šalpos komisijos 
BALFo instrukcijų laikosi ir to
dėl geriesiėms JAV ir Kanados 

ligoniams parodęs tiek daug Šir- šelpėjams baiminimasis dėl ne- 
dies ir parėmęs net tūkstantinė- tinkamo, šalpos ^sunaudojimo yra 
mis sumomis pinigų! Nors tas 
pasityčiojimų ir netiesos pluoš
tas pasirašytas slapyvardžiu R.
K., bet rašoma daugiskaitoj (“pa- 

”, “mūsų pabraukta”, 
“Mums nėra žinoma”), atseit.

klausą daugiausiai susirūpino 
lietuvių vardo gelbėjimu... J. 
V-ba bando girtuokliavimo kaltę 
suversti tik rentininkams.. Taigi, 
“vardan tiesos” skelbia netiesą. 
Štai daug pasaką duomenys: nuo 
1951 m. iki šiol Gautingo sana-; 
torijos administracija dėl gir
tuokliavimo ir tuo susijusių pa
darinių, po daugelio perspėjimų, 
pašalino 6 lietuvius (iš jų tik 2 
rentininkus). J. V-da turėjo ma
žiausiai padvigubinti dar pasili
kusių “keleto” girtuokliaujančių 
skaičių papildant, žinoma, neren- 
tininkais. O tai keleto dešimčių 
lietuvių grupei yra daug!

Kad lietuviai keiktų Dievą, aš 
nerašiau. Bet kada J. V-da net 
kitataučius gina nuo tokių iš
sišokimų' (pasiremdamas tik sa
vo klausa), tai aš, kąip pavyzdį, 
duosiu lietuvius. Vienybėje Nr. 
35 (53. IX. 4.), “straipsnyje” 
“Tėv. Bernatonis .ir džiovinin
kai” yra tokių išsireiškimų: 
“Kristus mokė alkstantį paval
gydinti ir trokštantį pagirdyti. 
Tėv. Bernatonis paskelbė: nusi
gręžti nuo mirštančio džiovinin
ko”; arba: “ Mums nėra žinoma, 
kad džiovininkai būtų gavę iš 
Sielovados pinigų”. Ir taip visas 
“straipsnis” pilnas tokių “perlų”. 
Tai toki atsidėkojimą gauna Tėv. 
Bernatonis, Gautingo lietuviams

nereikalingas. O tylėjimas, ma
tant girtuokliavimą, būtų lygus 
tylėjimui matant savo tautos sa
vižudybę.

Pasisakymas prieš girtuoklia-
visų gautingiškių vardu. Iki šiol vimą ne kenkia’ bet pasitarnauja 
Gautingo Apyl. Valdyba į tai ne- lietuvių geram vardui.
reagavo. Ar ji tiems visiems Mečys* Musteikis.

a
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Pavergtoje tėvynėje
Veda ALMUS

Kaip su baldais pavergtojoje Tėvynėje
Nors LTSR spauda dažnai praneša, 

jog lietuviškais baldais apstotomas Mas
kvos universiteto dangoraižis, kuriuom 
sovietai amerikiečių spaudoje dabar tiek 
didžiuojasi, atrodė, jog su baldais sun
ku, kai dar likę iš laisvos Lietuvos bai
gėsi. Tai paliudijo ir "Tiesa" savo ko
respondento P. Krasausko rašiniu "Dau
giau ir geresnės kokybes baldų": "Nuo
lat mažinant kainas ir kylant LTSR gy
ventojų gerovei, dideėja poreikiai, otsi- „ 
randa noras geriau, patogiau, ir jaukiau menkos išvaizdos baldus . . . 
įrengti butą gražiau jį papuošti. Bute | — Pažiūrėkite, kokiais baldais mums
patogumams ir jaukumui daug padeda tenka prekiauti, — sako Kauno Pram- 
baldai". (prekybos baldų arduotuvės Nr. 51 vedė-

Pradėjęs tokia įžanga Krasauskas tę- jos Urbonavičius. — Štai Jonavos baldų 
šia konkrečiau: "Kaune yra trys baldų fabriko pagaminti bufetai valgomajam 
parduotuvės, kuriose baldų pasirūkime kambariui. Jų išvaizda, lyg jie būtų pa- 
kaip ir nėra. "Univermago" parduotuvėje gaminti pereitame šimtmetyje: su ougš- 
u/ gerą kainą gali gauti tik sofų, matra- < tais ir atsikišusiais kornyzais, kapiteliai, 
cų ir retais atsitikimais lenktų kėdžių. ’ piliastromis. (Sovietiškam skoniui pritai- 
"Miestoz Promprekybos" baldų parduotu
vėje pirkėjas ištisais mėnesiais (1953) 
metais nęranda etažerių (lentynų) kny- 

* goms, medinių vaikams lovučių. Visai 
nėra karnizų užuolaidoms, lenkto medžio 
(vieniškų) kėdžių, tachtų, staliukų gė
lėms, lentynų knygoms ir tt. "Kauno 
Prekybos" parduotuvėje tegausi tik so
fas, lovas ir radijo aparatams staliukus. 
Užklausus vedėją Kazlauską, kada gali
ma bus gauti knygoms arba drabužiams 
spintų, jis atsako:

— Užeikite po mėnesio, kito, gal būt 
tada bus.

Neturėdama baldų ši parduotuvė dabar 
pradėjo prekiauti dviračiais ir motocik- 

/ lais" . ..
Vien Kaune veikią trys dideli baldų 

fabrikai ir eilė dirbtuvių. Fabrikai dar yra 
Vilniuje, Jonavoj, Marijampolėj, Šiau
liuose, Mažeikiuose ir kituose miestuose, 
tačiau jie, pasak Krasausko, prekybinin
kams nepateikią numatytą baldų asorti
mento ir kiekio. (Kurgi patieks, jei "ne
savanaudiškai" rusų tautai ir jos uni
versitetams juk priklauso pirmenybė. A.). 
Stambiausias respublikoje Jonavos bal
dų fabrikas pagal planą gamina tik ap
skritus stalus ir bufetus, o iš liekanų vai
kiškas kėdutes. Kauno "Raudonosios 
Žvaigždės" baldų fabriko planiniame 
asortimentą gaminami baldai tik rašti
nei — rašomieji stalai, kėdės ir spintos 
knygoms. "Lietmedžio" fabrikas gamino 
tik sofas, fotelius, matracus ir brangias 
minkštų baldų garnitūras kabinetams. 
Fabrikų direktoriai paaiškina, jog jiems 
taip geriau apsimoka . . .

Negamina baldų vietiniams gyvento
jams ir mažos įmonės. Ir jos "speciali
zuojasi". Jei pernai Marijampolės "Miš
kas" gamino 16 rūšių baldus, šiais me
tais gamina tik 6, bet ir šios rūšies var
totojai negauna . . .

Kauno Lenino rajono pramonės kom
binato baldų fabrikas tegamina tik eta
žeres ir kušetes. Ir kiek jis pagamina. 
Pagal ploną turėjo padaryti pirmajame 
ketvirtyje 1 000 etažerių, o pagamino vos 
181. Kušečių nė nepradėjo. Antrojo ket
virčio balandžio-gegužės mėn. turėjo bū
ti pagaminta 175 kušetes, opagdmino 
vos . . . 30. S

• Krasauskas sako, jog nereikią stebėtis 
ir aišku savaime mes nesistebime, kad 
"esant tokiam planavimui, specializuotai 
ir nesuderintai baldų gamybai, lietuviš
kose parduotuvėse labai menkas baldų 
pasirinkimas, visi baldai pagaminti pagal 
vieną standartą ir vieni į kitus labai pa
našūs. Apstatęs savo butą tokiais baldais,

Fort William, Port Arthur, Ont.

kokie dabar -yra pardavinėjami Kauno 
baldų parduotuvėse, darbininkas ar tar
nautojas grįžęs iš įstaigos savo bute ran
da tų patį vaizdų, kokį jis mato įstai
gose, raštinėse: rašomąjį stalą, spinta 
knygoms, tas pačias kėdes ir kitus bal-

Krasauskas, gabus tarybinės Lietuvos 
žurnalistąs, savo tikrai įdomiame repor
taže, tęsia apie baldų kokybę: "Tos bal
dų įmonės neretai į rinkę išleidžia bro
kų, nedailiai nudažytus, nepatvarius ir

Leonas Bružas, jaunas lietuvis 
tik ką baigęs mokslą, pradėjo 
mokytojauti vietos mokykloje. 
Mok. L. Bružas yra labai malo
nus žmogus, sūnus gerai žinomų 
visuomenininkų ir senų ateivių 
p.p. Bružų. Abu tėvai gana daug 
dirba vietos lietuvių bendruo
menėje. Šia proga p. mokytojui 
linkime daug sėkmės.

Stud. Romas Mitalas, majoro 
A. Mitalo ir mok. Mitalienės sū
nus, labai gerai baigė vietos 
gimnaziją. Gavo iš mokyklos ir 
stud, organizacijų daug dovanų. 
Toronto universitetas jam pa
skyrė stipendiją visiems ketu
riems metams, jeigu jis taip ge
rai mokysis kaip ligi šiol. Romas 
yra labai gabus matematikoje. 
Jis ją studijuos ir universitete. 
Tenka pažymėti, kad R. Mita
las, ką tik dirba, — visur pir
mauja. Sporto lenktynėse per 
abu paskutiniuosius metus lai
mėjo pirmąsias vietas.

Studentas Gintautas Mitalas, 
majoro brolio sūnus, atlikdamas 
čia auto garaže darbo sutartį, 
pasižymėjo kaip labai geras me
chanikas ir mielas žmogus. Sa
vininkai kvietė jį likti kompani
jom!. Bet jis yra nutaręs baigti 
universitetą, gauti inžinieriaus 
titulą. Tad ši rudenį išvyko ir 
pradėjo studijas Toronte.

P.p. Mitalai suruošė gražias 
išleistuves abiems studentams.

kyta! A.). Lietuviai jų pirkti nenori. 1951 
metais iŠ Jonavos gavome šiuos du bu
fetus ir jie tebestovi. O pirkėjai be per- 
stojimo reikalauja valgomajam kamba 
riui servantų, bet jų niekos negamina".

Krasauskas išaiškino, jog "nepaisant 
to, kad pirkėjai šių bufetų nenori, Jona
vos baldų fabrikas ir toliau juos tebega
mina, nors šio fabriko sandėlyje tokių bu
fetų jou sukrauta apie . . . 500. (Kiek
vieno kaina apie 1.500 rublių) ..."

Krasauskas, patikrinęs Lenino įmonę, 
sandėlyje rado nuo šių metų pradžios* 
apie 70 etažerių, nors krautuvėse jos 
graibstomos. Pasirodo, šių niekas neper
ka, nes "medis tinkamai neapdirbtas, jų 
forma nedaili, lentynos siauros. Tokios 
pat vertės sandėlyje guli sukrautos, di
delio dulkių sluogsniu apdengtos, okmo- 
dos, rašomieji stalai ir staliukai, šaškių 
komplektai su dėžutėmis . . . Kombina
tas gamina virtuvėms bufetus ir spinte
les indams bei padūktoms sudėti. Spinte
lių ir bufeto fasado lentos nedaliais ap
dirbtos, medis vietomis ištrupėjęs ir su
skilęs, o stalčių briaunos kreivos ir at-J „ .
šerpėjusios, durelių suvėrimuose dideli, Susirinkimo pirmininko ir sek- 
plyšiai. šie baldai nudažyti tinkamai ne- 
ištrintais dažais, turį šiukšlių, vietomis 
kruopėtą paviršių, o kaikur sudžiūvusius 
dažų varveklius. Visi baldai nudažyti vie
nodai, pilka spalva ir be spynų . . .

Dėl dažymo nesirūpina ir kiti fabri
kai. Jonavos baldų fabrikas taburetes iš
dažė nitrolaku taip, kad jos pasidarė su 
rušvaf šviesiomis ir juodomis dėmėmis, 
murzinos. Kauno "Raudonoji Žvaigždė" 
sofas prikimšo smirdančia tepaluota vata/ 
kuri sugadino gobeleną. Kušečių pavir
šius lakuotas blogai, oplnu sluoksniu, 
šiurkštus. Kita Kauno įmonė "Raudona
sis Metalistas" gamina vaikams lovutes. 
Lovučių šoninis -bortas pagamintas iŠ 
Špdgatinio tinklo, neatidaromas. Mėlynai 
nudažytų vaikiškų lovučių su špagati- 
niais bortais išvaizda pasibiaurėtina".

Šitaip atvaizdavęs padėtį, kurioje būtų 
gal ne vienas "TŽ" skaitytojas, jei ne 
Dievo apvaizda, Krasauskas kaltina už 
šitokią skandalingą socialistinę netvarka 
ministerijas, trestus, žinybas.

Jose dalyvavo vietos lietuviai. 
Abiem įteikta dovanėlių ir pa
reikšta geriausių linkėjimų.

Jaunutė p.p. Tribaudžių dukra 
lanko gimnaziją ir muzikos mo
kyklą. Muzikos egzaminus per
einant į augštesnę klasę išlaikė 
labai gerai.

P.p. Bagdonų dukra Irena, bai
gusi augštaja mokyklą, dirba 
vienoje didelėje įstaigoje Port 
Arthure. Tai puiki mergaitė ir 
mielai padeda lietuvių apylinkės 
darbe. E. J.

Kanadiečių Lakehead parodos 
pirmininkė Mrs. Fraser atsiuntė 
vietos lietuviams laišką per p. 
Drukterienę, dėkodama už gra
žų lietuviu pasirodymą parodo
je. Ji prašo dalyvauti kiekvie
nais metais ateity. Šia proga no
rima padėkoti mūsų buv. komi
sijai: p.p. Drukterienei, Bružie
nei, Kaminskienei, mok. Mita- 
lienei, Kajučiui, Leo Drukteniui 
ir visiems kitiems daug darbo ir 
vargo padėjusioms beorganizuo- 
jant praeitą, taip gerai pa vyku-, 
šia parodą.

P. Sibulis yra paaukojęs $11 
apylinkės reikalams. Aukntoiui 
nuoširdus ačiū. Nors p. Sibulis 
gyvena tolokai nuo šios vietos, 
bet aktyviai remia mūsų liet, 
apylinkės veikimą.

KLB Hamiltono Apyl. Valdy
bai už prisiuntimą 10 egz. kny
gučių labai ačiū. Ap. Valdyba.

WELLAND, Ont
KLB Wellando apylinkės vai-, 

dyba lapkričio 1 d. šaukia visuo
tinį narių susirinkimą.

Susirinkimas įvyks St. Mary’s 
bažnyčios rūsyje, tuoj po lietu
vių pamaldų, apie 11 valandą. 
Susirinkimui yra numatyta se
kanti darbotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Susirinkimo pirmininko rin

kimas,
3. Praeito susirinkimo proto

kolo skaitymas bei priėmi
mas,

4. Revizijos komisijos prane
šimas,

5. Revizijos kom. rinkimas,
6. Tautos Fondo Atstovybės

Wellando skyriaus rinkimas,
7. Lietuviškos šeštadieninės

■ mokyki, steigimo klausimas,
8. Šalpos Fondo Komiteto rin

kimas,
9. Vasario 16 gimnazijos rė

mimas ir vieno mokinio iš
laikymui būrelio klausimas,

10. Susirinkimo uždarymas — 
Tautos himnas.

Wellando ir apylinkės lietu
vius prašome galimai skaitlin- 
giąu dalyvauti.

Susirinkimui neįvykus, nuro
dytu laiku nesant reikiamam na
rių skaičiui, jis įvyks ir bus tei
sėtas už valandos, nežiūrint da
lyvaujančių skaičiaus.

Apylinkės Valdyba.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES <

Visuotini Amerikos Liet Kon- narys bei “ 
gresą ALT šaukia Čikagoje lap
kričio 27-28 d.d. Morrison Hotel 
patalpose. Prieš kongresą, lap
kričio 26 d., įvyks metinė ALT 
narių konferencija. Į Kongresą 
savo atstovus prisiųsti yra kvie
čiamos visos liet, organizacijos 
bei visokie sambūriai — nuo 50 
narių po 1 atstovą. Be to, visos 
centrinės organizacijos, iš kurių 
susideda ALT?, skiria po 4 atsto
vus, ALT skyriai ir draugijų ko
mitetai kolonijose taip pat po 4, 
dienraščiai po 3, kiti laikraščiai 
po 1. ALT tuo reikalu spalio 10 
d. paskelbė specialų atsišaukimą.

Prel. J. Balkūnas, Kat. Akcijos 
Fondo pirmininkas ir ALRK Fe
deracijos Dvasios Vadas, kreipė
si į visus JAV lietuvių kunigus 
bei organizacijas Kristaus Ka
raliaus šventės proga parinkti 
aukų Kat. Akcijos Fondui.

Della ir Dan Kuraičiai spalio 
18 d. atšventė savo vedybinio 
gyvenimo 30 m. sukaktį.

Dr. N. Bražėnaitė spalio 7 d. 
atvyko į JAV ir apsigyveno 
Niujorke.

Jonas Makauskis, provizorius, 
gyvena Brooklyne ir yra Niu-

HAMILTON, Ont
Į lyvavimu pagerbti gerb. sukak- 

Įtės tuvininką, prašome registruotis
Visuotinis susirinkimas

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba šaukia visuotinį susi
rinkimą š.m. lapkričio 15 d. 17 

-vai., St. Michael salėje, 213 
James St. N., šia dienotvarke: 
1. Susirinkimo atidarymas, 2.

retoriaus rinkimas, 3. Praeito su
sirinkimo protokolo skaitymas, 
4. Valdybos pranešimas, 5. Tau
tos Fondo pranešimas, 6. Šalpos 
Fondo Komiteto pranešimas, 7. 
Vasario 16 Gimnazijai remti Ko
misijos pranešimas, 8. Revizijos 
Komisijos pranešimas, 9. Balsa
vimo Komisijos sudarymas, 10. 
Valdybos ir Revizijos Komisijos 
rinkimai, 11. Klausimai ir suma
nymai, 12. Susirinkimo uždary
mas.

Nesusirinkus daugumai toje 
pačioje, vietoj e įvyks antras susi
rinkimas 18 vai., kuris nežiūrint 
dalyvaujančių skaičiaus .bus tei
sėtas. Pasibaigus susirinkimui 
bus rodoma įdomi filmą. Prašo- 
mė visus dalyvauti.

.KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba.

M.D. L.M.C.C.

Main St., East, Hamilton
GIMDYMO PAGALBA

Priėmimo valandos 2-4 ir 7-8 vol. vok. ir pagal telefonini susitarimo tel. 9-6634

Pirkdamos pas PHILLIPS pačius puikiausius minkštus baldus tikrai sutaupysi. 
PHILLIPS CHESTERFIEL MFG. parduoda tiesiai klijentams. Pirkdamas tiesiai iš 
mūsų fabriko sutaupysi 50% kainos, nemokėdamas nei cento baldų prekybinin
kams. Mūsų ilgametė Draktika — miegamųjų sofų srityje. Mes patarnaujame 
visiems visas 24 valandas.

*■ ■ ■. Dieną

■■

Nokti

Pakvietimas
Maloniai kviečiame visus Ha

miltono ir jo apylinkių lietuvius 
į kun. dr. J. Tadarausko 40 m. su
kakčiai atžymėti pagerbimo va
karienę, kuri įvyks lapkričio 14 
d. Tikslus laikas ir vieta bus pa
skelbta vėliau.

Vakarienės išlaidoms padeng
ti, jos dalyviai moka prie įėjimo 
tą pačią dieną $3 asmeniui.

Tautiečius, norinčius savo da-

pas J. Miksi, 18 Barton St. W., 
Hamilton, Ont. Tel. 3-8593, iki 
lapkričio 8 dienos.

Hamiltono Lietuviškų Orga
nizacijų Pagerbimui Ruošti 

Komitetas.
I ;e<. Kat. Mot. D-jos visuotinis 

susirinkimas įvyks lapkričio 1 d. 
7 vai. vak. parapijos salėje. Pri- 

n j jaučiančios taip pat kviečiamos.
LKM D-jos V-ba.

Dideliam varge. Orvydų šei
mą, kurią sudaro 9 asmenys, pas- 

. kutinių kelių mėnesių bėgyje už
griuvo net kelios nelaimės.

Šią vasarą suparal ižuota ir vi
są laiką guli lovoje, negalėdama 
visai kalbėti, senelė Vladislava 
Orvydienė apie 67 metų amžiaus. 
Rugsėjo pradžioje sunkokai su
sirgo jos anūkas, Jasimas Anta
nas 15 m. Prieš pora savaičių į 
lovą atsigulė ir senukas Bene
diktas Orvydas 80 m. Paskutiniu 
laiku susirgo ir ligoninėje ope
ruota jų dukra — našlė Jasimie- 
nė Janina 41 m.

Šeimoje tėra vienas dirbantis 
— Balys Orvydas —-jų sūnus. 
Jam tenka uždirbti pragyveni
mą 9 asmenims ir pakelti visas 
gydymo išlaidas. Orvydų šeima 
tik maždaug prieš porą metų at
vyko iš Anglijos, tad jokių san
taupų neturi. Balio Orvydo šei
mą sudaro du sūnūs 3 ir 2 m. ir 
žmona Sofija, kuri šiuos du ma
žuosius augina. Zigmas Oiivy- 
das 44 m. tūri slaugyti senukus 
tėvus — tad irgi dirbti negali.

Ši šeima yra patekusi į sun
kiausią būklę, kokią kada nors 
naujieji ateiviai lietuviai yra čia 
Hanjiltone turėję. Šalpos Fon
do Hamiltono skyrius. Bendruo
menės V-bos prašomas, šiai šei
mai paskyrė $50 vienkartinę pa
šalpą.

Šeima gyvena 31 Dundurn St. 
N., Hamilton, Ont. Sk. St.

AUSTRALUA
Melbourne šią vasarą kilo ap

gailėtinas konfliktas tarp vietos 
bendruomenės valdybos ir pa
rapijos kapeliono kun. Vaserio. 
Pastebėjęs, kad valdyba kaip tik 
pamaldų metu daro posėdžius 
tos bažnyčios pątalpose ir • tvar
kosi visai nesiklausdama kunigo 
kaip šeimininko, kai į perspėji
mą vicepirmininkas atsakė, jog 
apyl. valdyba esanti augštesnė 
institucija ir neprivalanti nieko 
klaustis ar pranešinėti, kapelio
nas atsakė bendradarbiavimą. 
Valdyba sušaukė susirinkimą, 
kuriame 37 asmenys bendruome
nės vardu kapelioną apšaukė 
vienybės ardytoju, kai kolonijo
je yra 1200 lietuvių. Vietos pa
rapijos Taryba rugpiūčio 26 d. 
posėdy pasmerkė šitokį mažytės 
grupelės piktnaudojimą lietuviš
kos bendruomenės titulo, o patį 
nutarimą pavadino neapgalvotu, 
išleidžiančiu iš akių Bažnyčios 
savistovumo principus, reiškė 
vilties, kad jis bus atšauktas, ir 
parėmė kapeliono nusistatymą 
nebendradarbiauti su šia valdy
ba, kol ji santykių nesureguliuos.

Apyl. Valdyba betgi, matyti, 
nusprendė veikti prieš parapiją 
ir kai buvo paskelbtas J.E. ar
kivyskupo Skvirecko 80 m. su
kakties minėjimas, po 3 savaičių 
paskelbė tą pačią z spalio 4 d. 
šaukiantį bendruomenės visuoti
nį susirinkimą. Parapijas Tary
ba tada minėjimo datą pakeitė, 
kad susirinkime galėtų dalyvau
ti ir katalikai.

Liūdniausia, kad šitoje byloje 
labai netaktišką poziciją užėmė 
“Mūsų Pastogė”, kuri garsinasi

ITALIJA
Švč. Marijos Krikščionių Pa

galbos dukterys. Prieš keliasde
šimt metų atvyko į Italiją lietu
vaitės norinčios stoti į Marijos 
Krikščionių Pagalbos Dukterų 
viefluolyną. Jos čia atliko nau
jokyną ir buvo paskirtos į įvai
rius Italų vienuolynus. Čia dirbo 
pedagoginį darbą. !

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ 

A. MINIOTA
Kaina $39.95

PHILLIPS 
CHESTERFIELD 

MFG.
953 DUNDAS ST. W., TORONTO 

(netoli lietuvių božnyčios) 
Telef. EM. 3-1611

Kolbome slavų kolbomis.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
ŠERKŠNYS ANTANAS

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

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

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 pirkimo — pa rdavimo atveju.

$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- 
j imui perkant namą.

šios savaitės pasiūlymai:

MES PATARNAUJAME 
TEISINGAI 
SKUBIAI 

SAVO KALBOJ

įmokėti $3.500. 
z k.„ mūrinis, 

mos narnos 
$11.800.

Mūsų
Bloor-lndion Rd., 6 
oru anglimis šildo- 
ir garažas. Kaina

$6.000 įmokėti. Bloor — Emerson.
8 k. atskiras mūrinis gražus na
mas. Kaino $15.500.

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMP1CKAS
į rengtam i nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys j naujas, modemiškas alyva apšildomos ir pilnai automatiškas, 

įrengiami' alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis komomis ir išsimokėjimui dviems metams.

- Visi patarimai veltui.

Už sakymai priimami:

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

įmokėti $5.000. Dundos-Lisgor, 8 k. 
p. atskiros, gero mūro narnos. 
Koino $14.800.

įmokėti $3.500. DUhdos-Lisgar, 8 L. 
per 2 ougštus, vandeniu-olyva 
šildomas namas, 2 garažai. Kai
na $13.800.

įmokėti $10.000. Dundas • Krv&fe, 
10 k. atskiras, vondeniu-alyvo 
šildomas, lobai geros namas ir 
garažas. Kaina $24.000.

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

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

$5.000 įmokėti. Dundas — Manning 
rajone. 12 k. dupleksas. 12 metų 
senumo, su baldais. $275 paja
mų j mėnesį. 2 mašinom blokų 
garažas. Pilna kaina $22.000.

Be to, turime dougelį kitų loboi gerų ir įvairiomis kainomis bei įmokėsimais, kurių

P. Dambrauskas
Telef. įstaigos DU 8443

Nomų JU. 6198

F. Jonynas
T«l«foMS igo« OL. 8444 

Namų OL 2638

bendruomenės laikraščiu, bet 
visada stengiasi gelti katalikams. 
Ir šį kartą Nr. 229, rugpiūčio 
26 d., išspausdino L. Karvelio 
gana blaivų straipsnį “Bažny
čios vaidmuo tautiniame gyve
nime”, kuriame, nors neįvardi
nant, prisimena šį konfliktą, lai
ko jį lokalinio pobūdžio ir asme
niniu nesusipratimu pagrįstu”, 
kurį reikią nutildyti tuoj aus ir 
vietoje, nekeliant viešumon. Ta
čiau" tame pat numery spausdi
namas ilgas puolimas kapeliono 
pareiškimo, pasirodžiusio para
pijos rotatoriniame biuleteny ir 
ilgas paties redaktoriaus J. Žu
kausko str. “Nepagirtinas ke
lias”, kuriame užsipuola kun. 
Vase r i už nesilaikymą bendruo
menės drausmės bei tvarkos, ku
ri esanti privaloma kiekvienam 
lietuviui, nors ir sutinka, kad jis 
turįs teisės reikalauti, kad būtų 
laikomasi tvarkos bažnyčios pa
talpose ir kad dėl to yra atsa
kingas prieš parapijos kleboną 
australą. Tai kam. tada tas 
triukšmas, ar kad kunigo vardą 
pa valkioti? Redaktorių ir “bend
ruomenės“ laikraštį tai pakan
kamai aiškiai atestuoja, (j.)
ARGENTINA

“Arg. Liet. Balso” spaustuvės 
ir Lituanistikos Muziejaus sta
tyba eina jau į galą.

Vytautas Sadrius-Krištaponis, 
Mendozoje, Argentinoje, verčia
si statybomis bei atstovavimu, 
atlieka visus darbus susijusius 
su sausio-kovo mėn. įvyksiančia 
Amerikos gaminių paroda Men
dozoje. Jo adresas: Catamarca 
370, Mendoza, Argentina.

lietuvaitės išvyko aplankyti Lie
tuvą. Joms pasisekė ten įsteigti 
net du savo namus: Vilniuje savo 
naujokyną ir našlaičių prieglau
dą. Darbas vyko labai sėkmingai. 
Tų pačių metų rudenį turėjo 
joms į pagalbą atvykti iš Italijos 
pasilikusios seselės lietuvaitės, 
bet karo aplinkybės užkirto 
joms kelią. Vienos pasiliko Lie- 

r 1939 °m” pavasari 5 vienuolės tuvoje ir jų likimo šiandien ne- 
------- -' žinome, o kitos yra Italijoje, kur 

jas lietuviškas žodis retai tepa
siekia.

Italijoje yra 4 vienuolės lietu
vaitės: <

Juškaitytė Barbora, iš Jurbar
ko atvyko į Italiją' 1925 m. visą 
laiką gyveno ir darbavosi tik 
tarp italų, lietuviškai truputį 
primiršusi. Dirba kaip slaugyto
ja, auklėtoja, zakrastijonė. Gy
vena Neapoli — Gragnano.

Alminauskaitė Eugenija, iš 
Švėkšnos, Italijoje gyvena nuo 
1929 m. Ėjo siuvyklos mokyto
jos, auklėtojos, vieno spaustu
vės skyriaus vedėjos pareigas. 
Dirba spaustuvėje. Torino, via 
Maria Auxiliatrice 7.

Tranevičiūtė Konstancija, iš 
Pasvalio, Italijoje gyvena nuo 
1931 m. Darbavosi kaip ligonių 

i slaugytoja, skalbyklos vedėja, 
mergaičių auklėtoja. Gyvena: 
Nica Monferrato (Asti).

Merčaitytė Antanina, kilusi iš 
Kuprių km., Lukšių valse., Ša
kių apskr., Italioje gyvena nuo 
1931 m. Darbavosi kaip virtuvės 
vedėja mergaičių auklėt., rank
darbių mokytoja, gailestingoji 
sesuo. Gyv. — Mirabello (Aleks- 
andria).

Visos šios seselės pirmą kartą 
savo gyvenime susirinko šiais 
metais rugsėjo 25 d. Lietuvių Sa
leziečių Institute, Castelnuovo 
Don Bosco (Asti), kur buvo la
bai nuoširdžiai priimtos ir supa
žindintos su įstaiga ir jos auklė
tiniais. Lietuviukai savo sesėms 
padainavo keletą lietuviškų dai
nų, kurios jas perkėlė mintimis į 
Lietuvą. Gražus tėvynės prisimi
nimas išspaudė joms daug ašarų.,

PERTH — Davenport, 6 k. pus. at
skiros, privožiovimos. Užėmimas 
tuojau, {mokėti $3.000 — pil
na kaina $11.900.

ST. CLARENS — Wallace, 6 k. mūr. 
pus. atskiros, gorožos, užėmi
mas tuojau. Įmokėti $3.500. Pil
no koino $13.500.

NORFOLK — Dundas, 6 k. pus. at
skiras, mūrinis, 2 virt. Įmokėti 
$3-3.500. Pilno koino $11.900.

ARMADALE — Bloor, 7 k. aštrių ply
tų, atskiras, kvodr. plonos, van- 
deniu-olyvo šild. Gorožos. Įmo
kėti $8.000. Pilno k. $21.000.

DURIE — Bloor, 9 k. atskiras, mūri
nis, kv. plonos, 3 vonios, goro
žos. Užėmimas tuojau. Įmokė
ti $7.500. Pilno kaina $17.500.

dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

V. Jučas
Biznio telef. OL 8444 
Nemų telef. OL 6718

jorko apygardos ALB valdybos 
‘Varpo” administrato

rius.
Pavergtųjų Vidurinės ir Rytų 

Europos tautų egzilų komitetas, 
atstovaująs 10 pavergtų tautų, 
jų tarpe ir Lietuvą, spalio 14 d. 
telegrama kreipėsi į trijų didžių
jų valstybių užsienio reikalų mi- 
nisterių konferenciją Londone, 
reikšdamas vilties, kad laisvo
sios tautos negarantuos agresijos 
būdu sudarytų Sovietų Sąjungos 
sienų ir nesutiks su komiteto at
stovaujamų kraštų nepriklauso
mybės užgniaužimu. Telegrama 
buvo pasirašyta Komiteto pirmi
ninko Ferenz Nagy ir sekreto
riaus Juraj Šlaviko.

Spalio pradžioje Niujorke ko
munistų pavergtų kraštų atsto
vų konferencija, įvykusi Pabalti
jo Laisvės Kom. būste, kurioje 
dalyvavo 7 kraštų tautinių tary
bų atstovai, o Baltijos kraštų — 
diplomatiniai atstovai ir tų kraš
tų Laisvės Komitetų pirminin
kai, tarp kita ko priėmė protesto 
rezoliuciją drauge su užuojautos 
lenkų tautai pareiškimu dėl kar
dinolo Wvszinskio suėmimo.

M. Tolišius, LL Komiteto na
rys, pavasarį išvykęs dviems mė
nesiams atostogų į Europą, dar 
negrįžo.

Lietuvių Teatras Čikagoje, va
dovaujamas St. Pilkos, ruošiasi 
pastatyti A. Škėmos “Vienas ir 
kiti*’ ir Jean Anonik “Antigonę”, 
kuri bus pastatyta vasario 6 d. 
Rež. V. Valiukas.

Korp. “Gaja” nariai Čikagoje 
pereitą sekmadienį atšventė kor
poracijos 25 m. sukaktį. Šv. Kry
žiaus bažnyčioje įvyko pamal
dos. Akademinėje dalyje paskai
tas skaitė dr. D. Jasaitis ir prof, 
dr. J. Meškauskas.

Lietuvos kariuomenės invali
dų Lietuvoje buvo 155. Tremty
je yra 22, trys yra mirę. Iš jų 
17 gyvena JAV, 3 Vokietijoje ir 
po 1 Australijoje ir N. Zelandi
joje. 1946 m. Vokietijoje, Wies- 
badene, buvo įkurta LLKInvali- 
dų D-ja, kuri dabar veikia JAV. 
Pirmininku yra Br. Tvarkūnas, 
vicepirm. J. Kfaunė, sekr. K. 
Dobilas. Draugija, žinoma, daug 
ką nuveikti negali, tad invalidų 
gyvenimas yra sunkus, o kaiku- 
rių ir labai skurdus, o iš visuo
menės paramos nedaug tegauna
ma ir neorganizuotai, nepasto
viai.
D. BRITANIJA

Kun. A. Kazlauskas atšventė 
savo 20 metų kunigystės sukak
tį. Rugsėjo 26 d. jubiliatui pa
gerbti Šv. Onos draugija suren
gė pobūvį su menine programa, 
kun. A. Kazlauskas yra gimęs 
1907 m. Žemaitijoje, nuo 1949 
m pradžios gyveno Londone.

Londono “Vaidila” ruošiasi 
nastatvti Lauciaus “Paskutinė 
Viltis”.
VOKIETIJA

Pabaltiečių spaudos konferen
cija numatoma šio mėnesio ant
rojoj pusėj arba kito pradžio 
Bonnoje, per kurią vokiečių ir 
užsienio spaudos atstovai bus 
painformuoti apie Lietuvos ir kt. 
Pabaltijo valstybių aktualiuosius 
laisvinimo reikalus.

Informacinė Tarnyba dėkoja 
visiems leidėjams, kurie jai yra 
atsiuntę savo naujai pasirodžiu
sius leidinius, ir kreipiasi su pra
šymu į visus kitus leidėjus bei 
rašytojus, kad siuntinėtų jai po 
vieną egzempliorių savo leidinių 
susipažinti ir paminėti.

Nors Vykd. Taryba ir Elta yra 
jau daugiau kaip metai iš Pful- 
lingeno, Goethestr. 16, persikė
lusi į Reutlingeną, Lederstr. 94, 
tačiau visa eilė laiškų ir net 
laikraščių vis dar tebesiunčiami 
senuoju adresu. Kadangi dėl to 
susidaro tam tikras užsivilkirii- 
mas ir korespondecija. pasiekia 
adresatus pavėluotai, todėl visi’ 
prašomi VT ir Eltai skiriamus 
laiškus bei laikraščius siųsti da
bartiniu adresu.

Projektuojamai tarnybai Mad
ride VT Inf. Tarnyba nuo Nau. 
Metų ieško lietuvio-ės, mokančio 
gerai ispaniškai, sugebančio ra
šyti mašinėle, turinčio gerą dik
ciją ir politinių-žurnalistinių pa
linkimų. Interesantai kreipiasi 
į Inform. Tarnybą, Reutlingen, 
Lederstr. 94. Ispanų kraštų laik
raščiai prašomi šį skelbimą per
sispausdinti.

Didžiausioj Britų zonoje lietu
vių stovykloje Wehnen, kurioj 
gyvena vien lietuviai, viso 360 
žmonių. Jų tarpe yra 100 vaiku
čių, 80 įvairių ligonių ir 20 se
nelių. BALFp lėšomis čia yra iš
laikomas vaikų- darželis, veikia 
vargo mokykla, kurią lanko 45 
vaikai.

Iš viso Europoje yra 10.000 
tremtinių lietuvių. Vien tik Vo
kietijoje yra 8.000, kurių tarpe 
2.000 vaikučių, 530 džiovininkų, 
408 segantieji kitokiomis chro
niškomis ligomis, 220 invalidų, 
205 našlės su mažais vaikinis, 425 
gausingos šeimos, kurių tėvas ar
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Nemaloni klaida
ARBA KAIP MYKOLAS.REPEČKONIS MADAGASKARO 

GUBERNATORIUMI TAPO...
%

Mykolas Repečkonis blaškėsi po plačią lovą, tarsi ant kranto 
išmesta žuvis. Antaninės, rodosi, buvo atšvęstos kukliai, bet viskio 
garai plėšė galvą, džiovino lyg primusu gomurį, raizgė kamuluos- 
na žarnas ir diegliais varstė blauzdas. Bet blogiasia buvo' tai, kad 
jo keturios dešimts dviejų pavasarių širdies klapanai dirbo be 
jokios ritmiškos tvarkos. Čia negalėjo būti kalbos apie kokį nors 
širdies plakimą — jinai daužėsi ir tabalavo, kaip daržinės durys 

* vėtroje, besilaikančios ant vieno zoviesko. Mykolas buvo girdėjęs, 
kad širdies negalavimai labai staiga gali įversti žmogų į kapų 
duobę, o tos duobės Mykolas labai ir labai .bijojo. Jinai darėsi 
dar baisesnė, kai Savūnė jį jau kalbino eiti prie altoriaus ir už
baigti niūrias vienatvės dienas. Tai viena, antra — einamoje są
skaitoje buvo susiformavusi apvali sumelė. Tie du šviesos ži
bintai darė gyvenimą džiugų, prasmingą. Tokiu laiku numirti 
būtų tikra kiaulystė!

. — Brrr... — nusipurtė Mykolas, vaikydamas juodas mintis ir
atgalia ranka užžiebė radiją, stovintį čia pat prie jo karališkos 
lovos.

Šokių vakaras... įsidėmėkite, šiandien vakare... Jūsų sielos 
ir kūno raskažiui veiks turtingas bufetas... Gėrimai kiečiaūsiems 
mamonėliams atmirkyti! Keptos dešros bus paduotos tautiniais 
rūbais pasipuošusių lietuvaičių! Veltui rauginti kopūstai prie 
kiekvieno valgio ir kavos! Nepraleiskite progos, kuri niekada 
nepasikartos!...

Mykolo galvoje ėmė kažin kas taip įkyriai ir garsiai braškėti, 
kad jo ausys net radijo garsų nebegalėjo sugaudyti. Po valan
dėlės tasai fermas galvoje ėmė rimti ir dabar Mykolas tarp Duno
jaus valso keterų vėl aiškiai girdėjo pranešėjo balsą:

— Gamtos sezono atidarymas! Istorinė gegužinė! šešių misin
ginių triūbų ir būgno orkestras! Raudoni balionai veltui ir vi
siems!. .. Alus žemiausios temperatūros ir valdžios nustatyta kai
na!... Įžanga tik vienas doleris!... Vakare laužas ir indėniški 
žaidimai!... Nepraleiskite progos, nepraleiskite progos!...

Dunojiškas valsas ir saldūs pranešėjo žodžiai apie gamtą ir 
šaltą alų akimirksniui sulipdė Mykolo .blakstienas. Jį pažadino 
vėl tas pats pranešėjo balsas, šį kartą skambąs rūsčiai, kaip Mo
zės, skelbiančio 10-tj Dievo įsakymų:

— Tautieti, ištiesk pagalbos ranką vargstančiam broliui, kuris 
Vokietijoje net svajoti bijo apie karą, nuosavą namą, fridžių, te- 
leviženą, kurio gomurio niekada nesuvilgo O’Keefsas ar coca- 
c°la^ ... Atsilankyk į mūsų rožių balių!. .. Kiekvienam dalyviui 
su įžangos bilietu veltui alaus bonka ir šokėja visam vakarui!... 
Bufete bulviniai blynai ir rasota skaidrioji, vėdarai tikrose žar
nose (ne plastikinėse) ir daugelis kitų staigmenų!... Proga taip 
maloniai praleisti vakarą pasitaiko tik kartą visame mūsų trum
pame gyvenime!...

Pranešėjo balsas paskendo maršo “Seni draugai” garsuose. 
Grojo, matyti, gryno prūsiško kraujo muzikantai, nes drebėjo'ne
tik šešių lempų radijas, bet ir Mykolo pakinkliai.

Staiga vėl pranešėjas:
— Šokių vakaras... Neapolio gyventojų kapelija šventadieniš

koje sudėtyje... Atgavome Nepriklausomybę... Rezoliucijos vi
siems dideliems... Mūsų tėvynė gauna Rytprūsius... Madagas
karas mūsų kolonija... Raudonieji masiniai ir visomis kryptimis 
atgal... Mykolas Repečkonis skiriamas..”

Išgirdęs savo pavardę ir žodį “skiriamas”, Mykolas pašoko. 
Visi jo nervai sutartinai drebėjo ir purtėsi.

— Pakartok, ponuli! Pakartok, nenugirdau!... — sušuko į ra
diją bet pranešėjas negirdėjo beviltingo Mykolo šauksmo ir, ra
miausiai, kalbėjo: ' ’ ”

— Didžiojoje salėje, kurioje mūsų širdys prisipildo tikros šei
myninės šilumos, šiandien vakare šokiai. Intimus apšvietimas... 
Turtingas bufetas, kurio garbę saugos kieti ir minkšti gėrimai...

Mykolas nebeklausė švelnių pranešėjo žodžių. Jam ir taip 
kraujas kunkuliavo visuose užkampiuose, o džiaugsmas kaitino 
kiekvieną sąnarį.

— Pagaliau, — džiaugsmu nesitverdamas galvojo Mykolas — 
nepriklausomybę atgavome!... Ir, žiūrėk, mane tenai, už tūkstan
čių mylių, tuojau prisiminė. Į atsakingą vietą skiria... Įvertino 
mano visuomeninę veiklą. Neveltui tiek-valandų tautos namuose 
prie bufeto prarymojau ...

Tokių didžių naujienų sujaudintas, Mykolas, nepaisant visokio 
plauko skausmų, šoko iš lovos. Rūbinėje tarp sudėvėtų kojinių 

■ir baltinių, po ilgo ir nuoširdaus ieškojimo, jisai užtiko alaus 
bonką. Suvertęs skystimą į perkaitusį skilvį, Mykolas pasijuto 
geriau. Visi jį kankinę skausmai kažin kaip sušvelnėjo net, atrpdė, 
ir širdis pradėjo protingu taktu plakti. '

— Tokie įvykiai... Tokie įvykiai... — stebėjosi Mykolas — 
Reikia surengti šokius gatvėse! Su alumi... šnapsu ... Mergai
tėmis... Parodyti jankiams ir indėnų kaujo paveldėtojams, kaip 
mes mokame džiaugtis laisvę atgavę!... Užsakyti, kad gaisrininkų 
stotis paleistų sirenas, bažnyčios skambintų varpais, o iš general
gubernatoriaus armotų atidarytų ugnį!...

Tokių minčių ir jausmų verpete skęsdamas ir geros veislės 
šuo negalėtų ištverti savame kieme, o ką jau čia kalbėti apie 
mūsų Mykolą, kuris kadaise gimtoje parapijoje buvo maršalka. 
Sidabriniu, barškančiu burbulu, pritaisytu ant ilgo koto, skindavo 
sekmadieniais bažnyčioje kelią pralotui, nebijodamas to barškalo 
pakišti po didžiausio miestelio valdžios, nuovados, nosimi.

Taigi, Mykolas, skubomis apsirengęs, nedelsdamas apsisprendė 
važiuoti į tautos namus. Kieme jisai susidūrė su namo savininku, 
broliškos tautos sūnumi — ukrainiečiu, kuris ramiausiai laistė 
cibulius. Tokių istorinių įvykių akivaizdoje, šeimininko kasdie
niškas smulkumas Mykolą įsiutino:

— Ką, — sušuko Mykolas — tu čia, atsiprašant, šlapini cibulius! 
Flagą kelk ir velykines giesmes giedok!... Žinai, kad mes t.y. 
mano tėvynė vėl laisva!. . . Kazoką turėtum šokti ir kitaip links
mintis, o ne tai marmūzę galiu sumalti ir vietoje nuomos špygą 
gausi!... Supranti?... — ir norėdamas pabrėžti savo žodžių svaru-' 
mą, sugriebė šeimininką už krūtinės ir taip supurtė, kad net pypkė 
iš dantų išsprūdo.

Linksma diena mums nušvito,
Visi laukėm džiaugsmo šito!... —

Kaip ir visada, taip ir šį kartą, Mykolo vokaliniam menui 
skersai kelio atrištojo policininkas:

— Tamsta, — tarė tvarkos dabotojas, dėdamas ranką ant pe
ties — viešoje vietoje triukšmą keli, judėjimą paraližuoti kesiniesi.

— Aš, — šokosi Mykolas — triukšmą keliu?! Tai įžeidimas! 
Aš tik velykines giesmes giedu, nes mano širdis alpsta džiaugsmo 
mariose! Supranti, mes laisvę atgavome! A tu žinai, kas yra lais 
vė!?... Velnią tu žinosi, tu nuo užgimimo dienos coca-cola čiulpi 
ir nuo kramtomos gumos tavo gomurys ir dūšia nei šuns uodegos 
jautrumo nebeturi’...

— Tamsta, prašyčiau neįžeidinėti tarnybinio asmens...
— Ant burokų su visomis savo tarnybinėmis asmenybėmis! — 

vis daugiau krito Mykolas. — Paklausyk geriau radiją, tada gal 
suprasi, kodėl aš garsiai garbinu Visagalį!... Palauk, už valandos 
tūkstančiai visose gatvėse šoks ir spjaudys ant visų jūsų susisie
kimo paralyžių!... Pagaliau, čia juk laisvas kraštas ir kiekvienas 
gali daryti kas j/un patinka!... •

Šitoje vietoję Mykolas apsisuko ir, garsiai nusispjovęs, paliko 
stovėti nustebusį policininką.

Tačiau tas trumpas su policininku pokalbis kėlė pagiežą jaut
rioje ir patriotiškoje Mykolo širdyje:

— Kiaulė, — niršo Mykolas — aš jam, vadinasi, savo giesmė
mis reumatizmą miesto judėjimui galiu įvaryti!... Verbliugas, 
daugiau nieko!... Būtų bolševikai jam padus pasvilinę ar belan
gėje kalūzėje palaikę, tai pats dabar iš džiaugsmo staugtų jais 
atsikratęs!... Ale dabar, kai apie juos jis tiek težino, kaip kiaulė 
apie partapijoną, tai aš jam, girdi, viešoje vietoje triukšmą keliu’...

Pykdamas ir niršdamas Mykolas užsuko pirmon pasitaikiu- 
sion krautuvėm

KAIKURIOS LTSR MOKYKLOS
Kauno Medžio Perdirbimo 

Technikumas, Mickevičiaus gt 
1., ruošia stalių mechanizuotos 
gamybos, baldų ir degtukų ga
mybos technikus-elektrikus . ir 
technikus-technologus. Mokslas 
trunka 4 metus. Dėstoma rusų 
kalba. Dokumentai pristatomi 
“bendrais pagrindais”.

Panevėžio Hidromelioracijos 
Technikumas Gegužės 9 d. Nr22, 
ruošia hidromelioracijos techni
kus per 4 metus. Dėstoma dvie- 
mis kalbomis.

Respublikinė Vilniaus Akuše
rių Mokykla, Vilniuje, Nėries 8, 
tai trimetė Vidurinė Medicinos 
Mokykla ruošianti akušeres. Mo
koma abiejomis kalbomis.

Lietuvos Valstybinis Kūno 
Kultūros Institutas, Kauge, Spor. 
to 10., skelbia studentų priėmi
mą akyvaizdiniam ir neakyvaiz- 
diniam mokymui.

Juozo Gruodžio Vardo Kauno 
Muzikos Mokykla ir Kauno Vai
kų Muzikos Mokykla, J .Gruo 
džio gat. (buv. Maironio) priima 
mokinius Muzikos Mokykloje į 
šiuos skyrius: fortepiono, voka
linį ir orkestrinį — smuikas, al- 
munistai šaiposi, jog prieš 15 
čiamųjų instrumentų — fleita, 
obojus, klarnetas fagotas, vol- 
tornė, triūbą, trombonas, tūba; 
Teorijos — Dirigavimo; Liau
dies instrumentų (kanklės) ir 
Teorijos — Kompozicijos.

Kauno Vaikų Muzikos Mokyk
loje dėstomi šie kursai: Forte- 
pionas, Orkestras, Liaudies ins
trumentai (bajanas, akordeo
nas) . Į šią mokyklą priimami 
vaikai- nuo 7-14 metų, turintieji 
muzikinių gabumų.

Kauno Finansinis-Kreditinis 
Technikumas, Raud. Armijos 
(buv. Savanorių prosp. 66, “Sau
lės” Rūmuose) ruošia “kvalifi
kuotus darbuotojus finansų sky
riams, draudimo įstaigoms, tau
pomosioms kasoms ir valstybi
niams bei specialiesiems ban
kams”. Mokslas trunka 3 metus, 
dėstoma abiem kalbom. Gerai 
besimokantieji gauna stipendi
jas, gyvenantieji ne bendrabu
tyje — butpinigius.

Kauno Kooperacijos Techni
kumas, Uosto-Kranto 6, ruošia, 
buchalterius, prekių vertintojus. 
Mokslas tęsiasi trejus metus..Gy
venantieji ne pas tėvus, gauna 
butpinigius.

Kauno Taikomosios Dailės Vi
durinė. Mokykla, Ąžuolų kalne 
Nr.1, priima moksleivius i i. Dai
liosios Tekstilės, 2. Dailiosios 
Keramikos, 3. Dailiųjų medžio 
darbų, 4. Dekoratyvinio Dažy
mo, 5. Pedagoginį. Mokslas trun
ka 5 metus. Į pirmą kursą pri
imami baigę 7 vid. mokyklos 
klases. Baigusieji mokyklą gau
na vidurinio specialaus išsilavi
nimo dailininko diplomą.

Vilniaus Miškų Technikumas, 
P. Cvirkos 23, 4 metų vidurinė 
mokykla, ruošia miškininkus. 
Jei daugelyje mokyklų stipen
dijas gauna tik “gerai besimo
kantieji” ir “pažangūs”, tai šio
je mokykloje jas gauna visi ir 
turi teisę apsigyventi bendrabu
tyje. - \

Lietuvos Veterinarijos Akade
mija, Viliampolėje, Tilžės gt.

re-

lll

KNYGA
KIEKVIENAI 
ŠEIMAI

Kun. D r. Jono Gutausko 
VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA 

Religinis vaiko auklėjimas ryšium 
su jo dvasine raida.

I dalis: vaiko kelias į pasaulį — dva
sinė ir fizinė raida;

II dalis: vaiko kelias į religija — 
liginis vystymasis;

dalis: religinis vaiko auklėjimas 
šeimoje ir mokykloje;

dalis: ypatingieji religinio auklė
jimo uždaviniai.

Knyga tėvams, mokytojams ir tiems, 
kurie domisi vaiko psichologija.

128 ir VIII psl. Kaina $3. 
Užsakymus ir pinigus siųsti: Spaudos 
B-vė "Žiburiai", 941 Dundas Str. W., 

Toronto, Ont., Canada.

IV

Nr.18 (Tilžė gi dabar vadinama 
“Sovietsku” ir priklauso Rusi
jos Respublikai) teberuošia ve
terinarijos gydytojus, ir “aukš
tos kvalifikacijos zootechnikus 
su aukštuoju mokslu”. Iš stu
dentų reikalaujama mokėti abi 
kalbas — lietuvių ir rusų. Bai
gusieji vidurines mokyklas su 
aukso ar sidabro medaliais nuo 
stojamųjų egzaminų atleidžia
mi. Studentai, tvarkingai lanką 
paskaitas bei pratybų darbas ir 
nustatytu laiku išlaiką įskaitas 
bei egzaminus gauna stipendi
jas. Akademijos patalpose yra 
bendrabutis.

Kauno Politechnikumas (skir
ti nuo Kauno Politechnikos Ins
tituto) Tvirtovės Alėjoje 37, ruo
šia įvairių specialybių techni
kus: 1) Pramoninės Civilinės 
statyba; 2) Auto kelių ir tiltų 
statyba bei eksplotacija; 3) Hi
drotechninė statyba; 4) Silikatų 
technologija, 5) Metalo apdirbi
mas piovimu, 6) Rajoniniai 
Elektriniai ryšiai. Mokslas tęsia
si 4 metus. Reikalaujamas abiejų 
kalbų mokėjimas. Gerai besimo
ką gauna stipendijas. Mokami 
butpinigiai.

Vilniaus Geležinkelininkų Mo 
kykla, Cvirkos gt. 2., ruošia gar
vežių mašinistų padėjėjus, ke
lių brigadininkus, SCB monte
rius, vagonų remonto šaltkal
vius, stalius. Į mokyklą priima
mi baigę nemažiau kaip 7 kla
ses. Moksleiviai aprūpinami ap
ranga ir maistu. Veikia bendra
butis.

Vilniaus Juridinė Mokykla, 
Godolio 2, 2-jų metų speciali vi-

Ar Kanadoje Vydūnas nebežinomas?
Vydūno, paminklui pastatyti 

ir parinktiems raštams išleisti 
š. m. rugpjūčio mėn. sudarytas 
šios sudėties Vydūno Fondo Ko
mitetas: Benys Babrauskas, My
kolas Krupavičius, Stasys Lozo
raitis, Vaclovas Sidzikauskas, 
Erdmonas Simonaitis, Leonardas 
Šimutis ir Karolis Zaikauskas. 
Visuose laikraščiuose to komite
to buvo paskelbtas atsišaukimas, 
kviečiąs mūsų tautiečius aukoti 
šiam reikalui. JAV lietuviai ir 
jų organizacijos atsiliepė jaut
riau, suaukodami bent $200.

Tačiau mūsų kanadiškiai bro
liai pasirodė labai santūrūs: ligi 
šiol vos vienas kamiltoniškis ne
užmiršo Vydūne.-*Atradytų, kad 
Kanadoje turėtų būti daugiau 
lietuvių, kurie Vydūno vardą 
bus. girdėję ar net patį mūsų 
rašytoją matę ir jo gyvu žodžiu 
gėrėjęsi Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Telšiuose, Dotnuvoje 
ar kitur. Todėl Vydūno Fondo 
Komitetas pakartotinai kreipiasi 
į brolius kanadiškius, prašyda
mas aukas siųsti Rašytojų Dr- 
jos pirmininko vardu: B. Ba
brauskas 1436 S. 50 Avė., Cicero, 
III., USA. Jeigu kam būtų tatai 
parankiau, “Tėviškės Žiburiai” 
mielai sutiko patarpininkauti — 
priimti pinigus vietoje.

Ta proga pranešama, kad Vy
dūno antkapis Detmolde jau pa
statytas. Granite iškaltos bronzi
nės raidės:

NAUJAS —i

VADOVĖLIS!
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. 

dūrinė mokykla, kuri ruošia 
liaudies teisėjus, rajonų, bei 
miestų prokurorus ir jų padėjė
jus, liaudies tardytojus. Klausy
tojais priimami baigusieji vidu
rines mokyklas ir išlaikę egza
minus iš TSRS konstitucijos, 
TSRS tautų istorijos, lietuvių ir 
rusų kalbos (žodžiu ir raštu). 
Visi klausytojai aprūpinami sti
pendijomis ir bendrabučiu.

Kauno geležinkelininkų Mo
kykla Nr 3, Puškino gt. 3, moko 
garvežių remonto šaltkalvių, va
gonų remonto šaltkalvių ir gar
vežių mašinistų padėjėjų spe
cialybių. (Dizeliniai vėžiai. “So- 
vietijoje” dar tik atradimo sta
dijoje). Įstojantieji pateikia do
kumentus “bendrais pagrindais” 
— kas reiškia: mokslo baigimo 
originalų pažymėjimą; pasą ir 
gimimo metrikufc (privalo at
nešti asmeniškai), 3) Vietos Ko
miteto charakteristiką (kad ne
buvo partizanas, ne buržuazinis 
nacionalistas ar kitoks pastur
lakas), 4) Vidurinės Mokyklos 
'l i rektoriaus charakteristiką 
(kad buvo geras komjaunuolis 
ir panašiai) ir foto nuotraukas.

Kauno Politechnikos Institu
tas, Donelaičio 35, turi šiuo me
tu šiuos fakultetus 1) Hidrotech
nikos, Mechanikos, Statybos, 
Cheminės technologijos ir elekt
rotechnikos. Įdomu, jog nė vie
na iš šių mokyklų nėra tarybi
niais okupacijos metais pastaty
tuose rūmuose. % yra įsitaisę 
“buržuaziniais laikais” pastaty
tose, d kita dalis, dar nuo Di
džiojo karo ir seniau.

Alm-TŽ.

su

VYDŪNAS 
1868-1953 

Šiomis dienomis susitarta 
Terros leidykla, kuri dar prieš 
Kalėdas išleis Vydūno reikšmin
giausią veikalą “Prabc čių Šešė
liai”. Knygos gale bus surašyti 
Vydūno Fondo aukotojai ir 
jiems bus pasiųsta išleistoji kny
ga. Ben. Babrauskas.

Rašvtojų Dr-ios Pirm. 
1953. X. 17.

Pirmose šachmatų rungtynėse 
Toronte

sekmadienį, spalio 25 d., lietu
viai pasirodė puikiausiai, nuga
lėdami vengrų I komandą “sau
su” rezultatu 6:0!! Iš lietuvių žai
dė: Vaitonis, Lidacis, Stepaitis, 
Matusevičius, Fabricius ir Raš
kauskas, iš vengrų: Szabo, Les- 
kowsky, Tbrbk, Šzegedy, Felk\y 
ir Vagasi.

Šeštadienį, spalio 24 d., antroji 
lietuvių komanda Viešėjo pas 
universiteto antrąją komandą 
Hart House rūmuose ir pasirodė 
neblogai. Viena partija atidėta, 
lietuviui turint geresnę poziciją.

Rungtynės, atrodo, turėtų 
baigtis lygiom 3:3, bet kol kas 
laimėjimas kabo ore.

Susitikimų rezultatai:
Žilys — Lighstone
Tarvydas — Sudar 1:0,
Meilus — Rostoker—nebaigta, 
Genčius — Moser 1:0, 
Abromaitis — Gilbart 0:1, 
Simanavičius — Warner 0:1.
Atidėtą partiją baigti sutarta 

šios savaitės gale spalio 30-31 d.
Šeštadienį, spalio 31 d. lietu

vių B komanda lošia prieš veng
rų B komandą, Lietuvių Namuo
se, 6 vai. vak. jei būtų kokių pa
keitimų dienos ar vai. atžvilgiu, 
kiekvienam žaidėjui bus praneš
ta atskirai — telefonu.

Iš kultūros ir knygy pasaulio
KERSTEN KOMITETO LIŪDI 
NINKAMS KANADOJE

Mūsų veiksniai paragino viso 
pasaulio lietuvius pasiruošti 
Kersten Komitetui liudyti: rink
ti dokumentinę medžiagą ir su
rašyti parodymus. Kadangi ta 
medžiaga yra vertingiausias is
torinis šaltinis Lietuvos istori
jai bolševikiniam laikotarpiui 
nušviesti, tad reįkia jos dublika
tus palikti lietuvių rankose. To
dėl visi tautiečiai, kurie ruošia 
minėtam reikalui medžiagą, Pa
saulio Lietuvių Archyvo prašo
mi ruošti ją dviejuose egzemp
lioriuose, būtent: .jei rašoma, 
tai rašyti per kalkę, jei daroma 
foto ar fotostatinę kopija, tai da
ryti du egz. ir 1.1. Vieną egz. 
įteikti kur nurodyta, o antrąjį 
pasiųsti Pasaulio Lietuvių Ar
chyvo Įgaliotiniui Kanadoje Au
gustinui Kuolui, 143 Claremont 
St., Toronto, Ont.

J. Aisčio knygą Apie laiką ir 
žmones, literatūrinius atsimini
mus, spausdina “Terros” leidyk
la. Numatoma ją išleisti dar prieš 
Kalėdas.

Amerikos Lietuvių Vardynas 
jau surinktas, baigiamas atspaus
ti ir atiduodamas į rišyklą. Var
dyną redagavo J. Kojelis, A. Ski- 
rius ir J. Vitėnas. Įvadą parašė 
prof. dr. K. Pakštas.

Muzikas Motiejus Budriūnas, 
išgyvenęs Gautingene apie tris 
metus, persikėlė į Memmingeną. 
Gautinge muz. Budriūnas visą 
laiką sėkmingai vadovavo lietu
vių bažnytiniam chorui, susi
laukdamas daug pagyrimo ypač 
iš svetimtaučių tarpo. Budriū
nas Memmingene taip pat ves 
chorą, o gal net ir du (bažnytinį 
ir pasaulietinį) ir tam darbui 
jau Gautirfge daug ruošėsi, pa
rinkdamas ir perkomponuoda- 
mas giesmių ir dainų.

Vasario 16 gimnazijos bendra
bučio įrengimas yra be galo 
skurdus. Tiktai keliolika lovelių 
yra pakenčiamos ir su čiužiniais, 
baugumas gi lovų yra UNRRA 
laikų, suklypusios, be čiužinių, 
o kas svarbiausia, trūksta šiltų 
antklodžių, pagalvių ir paklo 
džiu. Labai maža vaiku turi at-

Visiems- aktyviems šachmati
ninkams užsirašiusiems dalyvau
ti lietuvių šachmatų pirmenybių 
turnyre, privaloma iki lapkričio 
1 d. atlikti mokesčio prievolę. 
Šią dieną pradedame savo indivi
dualinį pirmenybių turnyrą, ku
ris turi būti baigtas abiejose gru
pėse 1954 m. balandžio 1 d.

Pr. Mačiulaitis.

Redakcijai prisiųsta
Jurgiu Jankus. Po raganos kir

viu. Pasaka.- Iliustravo dail. B. 
Vilkutaitytė-Gedvilienė. Išleido 
Gabija, 335 Union Ave., Brook
lyn 11, N.Y. 102 psl., kaina $1.50.

Pulgis Andriušis, Anoj pusėj 
ežero. Lyrinės apysakos. Antroji 
laida. Dail. Pr. Lapėj Išleido Ga
bija, 335 Union Avė., Brooklyn 
11, N.Y. 102 psl., kaina $1.50.'

Laiškai Lietuviams, 1953 m. 
rugsėjo mėn. Vol. IV. Nr. 9, 225- 
256 psl.

Santarvė, 1953 m. rugsėjis- 
spalis, Nr 5(10), 48 psl.

Technikos Žodis, 1953 m. rug
pjūtis, Nr. 8(29). '

Eglutė, 1953 m. spalis, Nr. 8, 
225-256 psl.

Lithuanian Cath. Youth Bul
letin, Nr 3. July-September 1953, 
8 psl.

rivežę patalinę iš namų, dauge
lis naktimis turi šalti. Taip ra
šo savo pranešime A. Trečiokas, 
tik ką grįžęs iš Vokietijos.

“Bendrabuty buvome pavai
šinti net pietumis, tokiais, ko
kius valgo gimnazijos mokslei
viai: sriuba ir bulviniais tarkai- 
niais — “cepelinais”...

“... Tik pamačius galima su
prasti, koks puikus čia švietimo 
ir auklėjimo darbas lietuviškoj 
dvasioj varomas. Pamačiau, kad 
Amerikos lietuvių aukos yra 
prasmingos...”

Vaikų dramos konkurso pre
mijos padidintos: $125, $75 ir $^0. 
Konkursą paskelbė Liet. Seselių 
Institutas, o pinigus paskyrė J 
Bachūnas.

Lietuvių Enciklopediją užs-»v? 
Panevėžiui. 50-tus metus JAV 
gyvenąs panevėžietis Kazimie

ras. Vičas, užsakydamas L. E. 
savo gimtajam miestui, tarp kita 
ko rašo: “Man LE nebus reika
linga (esu 66 metų), norėčiau 
ją paskirti Panevėžio miestui ar 
mokytojų seminarijai, kuriem i 
ji būtų labiau reikalinga. Gal . 
aš toliau galėsiu užrašyti ir ki
tiems miestams, kaip Klaipėdai, 
Vilniui ir Kaunui • •

Atsiminimus rašo prof. J. Ka
minskas, min. E. Turauskas, dr. 
A. Garmus, 70 m. amžiaus su
laukęs LLK narys K. Bielinis ir 
visa eilė kitų senosios kartos vi
suomenės veikėjų.’ S. Urbonas 
ruošia savo “Atsiminimų” 2-ji 
leidimą.

Nobelio literatūros premija 
šiemet paskirta D. Britanijos 
min. pirm. W Churchill, kuris 
be atsiminimų yra parašęs dar 
visą eilę istorinių biografijų.

Laisvoji Lietuva, ėjusi Toron
te, vėl pradėjo eiti Čikagoje. 
Red. Vyt. Staneika, redakcijoje 
dirba dr. K. Sruoga-Veržikas.

VT neseniai įsigijo daugiau 
kaip 10.000 egz. knygų, tarpe jų 
per 1500 egz. vadovėlių, apie 
5000 egz. vaikų literatūros, apie 
2000 ėgz. beletristikos, apie 1000 
egz. poezijos knygų, 700 egz. gai
dų rinkinių ir kt. LIT sudarytu 
planu visos tos knygos numaty
tos paskirstyti pirmoje eilėje 
lietuviškosioms mokykloms, bi
bliotekoms, darbo kuopoms Vo
kietijoje, atskiroms šeimoms ir 
kt.

Pradžioje numatyta išskirstyti 
per 2.700 knygų. Jos siunčiamos, . 
pirmoje eilėje į Vak. Vokietijos 
mokyklas, gimnaziją ir bendruo
menių bibliotekas. Iš kitų Euro
pos kraštų leidinius gaus liet, 
židiniai Australijoje, Belgijoje, 
D. Britanijoje, Danijoje, Italijon 
je, Olandijoje, Prancūzijoje, Šve
dijoje, Šveicarijoje, Argentinoj, 
Bolivijoj, Brazilijoj, Venecueloj, 
Kolumbijoj, Urugvajuje ir Aust
ralijoje.

Į JAV ir Kanadą jų nenuma
toma siųsti dėl to, kad jose pas
taruoju metu lietuvių įsteigtos 
knygų leidyklos jų nemaža iš
leidę ir ten susibūrę šimtai tūks
tančių senųjų lietuvių ateivių ir 
naujieji tremtiniai gali lietuviš
komis knygomis apsirūpinti pa
tys. Tuo būdu lietuviškųjų kny
gų tūkstančiais egz. pasiuntimas 
į lietuv. kolonijas Europos kraš
tuose, Pietų Amerikoje ir Aust
ralijoje, tikima, galės žymiai 
prisidėti prie lietuvybės palaiky.- • 
mo, o ypač prie jaunosios kartos 
auklėjimo tautine dvasia.

Dail. Šileikio 60 metų sukak
ties proga bus rengiama jo dar
bų paroda Čikagoje.

Čikagos Lietuvių Teatras spa
lio 25 d. pastatė Putino “Valdo
vo sūnus”; rež. A. Rūkas.

— Yes sir...— nuolankiai linktelėjo pardavėjas.
— Tris bonkas alaus. Pačio stipriausio... — metė Mykolas.
— Aš labai gailiuos, bet alus, tamsta žinote, pardavinėjamas 

tik specialiose krautuvėse... Jūs, pone, turite misteiką...
—-Tu turi kvailą galvą, o ne aš misteiką! Sakau, tris bonkas 

alaus, antraip taip sumalsiu tavb fizionomiją, kad ir miesto valdy
bos felčeris tavęs neatpažins!... — sušuko Mykolas — Įpratote 
jūs DP už nosies vedžioti! Čia pirk kojines, kitoje vietoje alų, 
trečioje — degtinę, tartum už vogtus pinigus. Viskas turi būti 
vienoje vietoje! Aš tau už savo prakaitu uždirbtus pinigus ne
lakstysiu po visus pakampius, kaip uodegon įkirp< avis!.. . Kvai
lių neieškok ir žinok su kuo reikalą turi! Aš esu taip pat jau 
laisvo krašto pilietis ir po kelių dienų būsiu Madagaskaro guber
natoriumi!. .. Spiauti man ant visų jūsų specialių krautuvių!... 
Sakau, tuojaus tris bonkas alaus, jei dar nejauti ypatingo noro 
paleistais viduriais pragaran keliauti!...

Pardavėjas griebėsi už telefono ragelio. Po valandėlės atsirado 
policija. Šį kartą jau su automobiliu. Du tvarkos dabotojai kietai 
Mykolą už pažastų suėmė. Mašinon įgrūdo. Po valandėlės važiavi
mo iškėlė ir daboklėn užrakino. Toje teisingumo įstaigoje baisiai 
dvokė pelėsiais ir surūgusia pepsi-cola...

Vėlai vakare, kai po Mykolo mamonėliu išdūlėjo paskutinis 
Antaninių raugas, jisai, susisiekęs telefonu su prietelka Savūne, 
prisipažino policijai turėjęs didelį misteiką.

— Kad juos perkūnas su tais šokiais! — piktai murmėjo My
kolas žingsniuodamas namo, — Šoka šen, šoka ten, šoka visur, 
tai kur tu, žmogau klaidingai nenugirri!... Juk taip šokti galima 
tiktai Nepriklausomybę atgavus ir dar Madagaskarą lietuviška 
kolonija padarius!...
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo Įstaiga.

7
^91 VknVlln PARDUOTI AR PIRKTI 

rll/f flv NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi,
bandykite paskambinti mums. Stebuklų nežadame, bet . . .

-»

TESLIA
REAL ESTATE

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

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:

Indian Rd. — High Pork Blvd.,
12 did. kamb. (2 atsikiri butai), 
per du augštus, mūrinis, atski
ras, 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 įvažiav. Įmokėti $8.500, 
kaina $22.600.

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

Bloor — Christie,
7 kamb., mūrinis, vandeniu-aly
va šildomas, moderni virtuvė, 
mas dpynaujis, privatus įvožia- 
vim. ir garažas. įmokėti $4.500. 
Kaina $15.500. ‘

*

Indian Trail,

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525

PARDUODAMA:
Indian Grove

13 did. ir gražių kamb., atskiras, 
mūrinis, vandeniu šildomas, 3 

, modernios virtuvės, 3 vonios, la
bai didelis kiemas, 2 mūriniai 
garažai, geras jojamų namas, 
įmokėti $12.000, kaina 27.000 
dol. Viena skola balansui.

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

$5.500, kaina $15.500.
Pacific prie Bloor,

8 kamb. per 2 augštus, mūriais, 
2 virtuvės, alyva šildomas, kibai 
didelis kiemas. įmokėti $6.C00. 
Kaino $15.900. ‘

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

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

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

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

863 BLOOR STREET WEST
♦

SAUGU — PATIKIMA \
Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šimtaus įvairiausių na

mų. Taip pat duodame paskolas.
$11.900. Eglinton — Nom. Gražus 

5 kambarių mūrinis bun
galow, 3 m. senumo. Rūsy 
įrengtas atskiras kambarys.

$11.500. Ossington — Dundas, 6 k. 
narnos, didelė virtuvė, gro
žiai dekoruotos, vieta 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.

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

* •
, Jane — 

mūrinis, 
mas, alyva, šildomas, gara
žas, labai geroje vietoje, 
arti prie susisiekimo ir 
krautuvių.

, 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 '

$12.500.

$17.700

$18.500.

įmokėti opie

Bloor, atskiras, 
6 kambarių no-

$12.900. High Par. 6 kamb. mūrinis 
pusiau atskiras namas. Rū
sy įrengtos dušas. Gražus 
sodas. Įvažiavimas į gara
žą.

$15.900. Dundas — Dovercourt. At
skiros, 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 Pork.—Atskiras mūri
nis 6 didelių kamb. namas 
su atskirų įvažiavimu į ga
ražą. Apšildomas alyva.

Be paminėtų, dar turime daugybę na
mų įvairiose miesto dalyse ir sn įvai
riais į mokėjimą is.

PRAŠAU SKAMBINTI

V. Morkis
OL. 7511

$9.500. Dundas — Bathurst. 8 k. 
mūrinis namas. Įmokėti 
$2.500. Vieta garažui. Ge
ras šiltu oru šildymas.

$12.800. Parkdale rajone 7 kamb. 
ant dviejų augštų mūrinis 
namas. 2 modernios virtu
ves, nedidelis įmokėjimas.

$12.500.. High Park rajone, netoli 
Bloor ir Roncesvallees, 6 k. 
atskiras mūrinis namas.

% Vieta garažui.

$14.900. Bloor — Indian Rd. 8 k. 
mūrinis namas, alyva Šildo
mas. Garažas.

$14.000. Davenport — Oakwood, 6 
kambarių mūrinis namas. 
Alyva šildomas, moderni 
virtuvė. Garažas.

$22.500. St. Clair — Oakwood, mo
dernus atskiras namas.

SKAMBINKITE:
B. Sergantis

OL. 7511

1460 Dundas St. West (prie Dufferin), Toronto
HAMILTONO LIETUVIAI. Visais nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės 
į šios įstaigos atstovus Hamiltone J. Valevičius ir A.- Pranckevičius Visokeriopas 
informacijas suteiks bei patars namų problemose nemokamai. Skambinkite ar užeikite į įstaigą

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

1. TURIME namų pardavimui -visuose Toronto miesto ra
jonuose.

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

3. TURIME 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 įmokėjimui. Pvz. jei Jūs turite $2.000, mes 
galime paskolinti Jums kitus $2.000; jei Jūs turite $3.000 
mes galime paskolinti kitus $3.000.

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

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI 

$18.000 visa kaina, apie $9.000 įmo
kėti, didžiulis mūrinis, pusiau at
skiras 17 kambarių namas, lie
tuvių centre. Alyva-oru šild., ga
ražas. Nepaprastai geros paja
mos.

$13.000 — Annette — Keel St. — 
mūrinis, pusiau atskiras, 8 dide
li kambariai, 3 virtuvės. Užpa
kalinė gatvelė. Įmokėti $4.000. 
Savininkas turi išvykti iš Toron
to. Todėl namas pagal gerumą 
pigus.

$23.000 — Dundas—Bathurst — 16 
kamb. geram stovyje namas; 
vandeniu-anglim šild.; dvigubas 
garažas, namas neturi morgičių. 
12 kambarių duoda virš $300 į 
mėnesį pajamų. Visas namas ga
li būti užimtas tuojau.

$17.000 — Glenlake Avė. — 1O k., 
dvi virtuvės, dvi vonios, rūsy sve- .

? toinė, vand.-alyva šild. Namas 
atskiras, didelis sodelis; nepra- 

'» skolintas — be morgičių. {mo
kėjimas mažas tik $5.000.

$17.000 — Crowford-—netoli Dun
das — nomas beveik pilaite. 10 
dideli ir šviesūs kamb. Nepa
prastai švarus. Vand.-alyva šil
domas. Dvigubas garažas. Įmo
kėti tik $5-6.000.

$18.000. Atskiras, Parkdale rajone, 
iki langų akmeninis, plytų, ge
rom stovyje, 9 did. kambarių na
mas. 3 virtuvės; grindys kietme- 
džio. Didelis sodas. 5 automa
šinoms vieta. Įmokėti $5.000.

$2.500 įmokėti. Visa kaina apie 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.-angį. 
—stocker opšild. Vokiečių-veng- 
rų-slavų-žydų rajone. Žydai per
ka tik kiaulieną. Išnuomojama 
10 metų.

$13.000 įmokėti, Roncesvolles. Pui
kiai įrengta maisto krautuvė — 
mėsinė ir geram stovyje visas na
mas iš 6 kamb. Vand.-alyva šil
domas; kietm. grindys, dvigu- 

s bos garaž. Kaina apie $29.000.
Gazolino stotis ir garažas

$3.000 įmokėti. Visa kaina $5.000. 
Parduodomo 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
Telef. EM. 8-2646; EM. 8-2647 

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

.Namu telef.: KE. 7536

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tel. įst. OL. 7525 

namų teL LA. 0248.

863 BLOOR STREET WEST 
(netoli Ossington g.)

1. 23 kambariai viename name! Ga
lima juos įsigyti už $10.000 gry 
nais, kita suma lieka išsimokėtinai 
patogiomis sąlygomis. Namas la
bai gerame stovyje, apynaujis. Da
bartinis savininkas turi 4 kamba
rius sou ir $600 pajamų Į mėne
sį. Įsigyk tokį namą ir nereikės 
vargti fabrike — čia uždirbsi dau
giau! v

2. $4.000 grynais galima pirkti 8 
kambarių 2 augštų namą. Šeridan 
gatvėj prie Dundas. Liktų viena 
skola.

3. Už $3.500 — grynais namas su 
- krautuve. Be krautuvės dar 6 kam
bariai. Alyva šildomas. Garažas. 
Pilna kaina $13.000. Dundas gat
vėj prie Annette.
$10.500 — pilna kaina už 6 kam
barių namą. Garažas. Ameriko
niškas išdėstymas — tinka tik 
vienai šeimai gyventi. Montrose 
gatvėje virš College.
$5.000 -— grynais, 
$15.800 — pilna kaina. 
Už 8 kambarių atskirą namą. 
Gladstone gatvėje virš College.
$4.500 — grynais, 
$15.00 — pilna kaina.
7 kambariai per 2 augštus. Dvi
gubas garažas. Didžiulis sklypas 
45 iš 150.

7. $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.

8. $1.500

4.

5

REAL ESTATE LIMITED
BRANCHES . •

TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH

F. N. PREBBLE
REALESTATE

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 namas, Chris
tie-Davenport, 3 virtuvės, gara-

• žas. •. *.• '
$17.900, įmokėti apie $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 vondens-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. RUKŠA
Tel. OI. 1793, LO. S176 

Namų tel. MU. 0746

Mann & Martel
REALTORS

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

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$2.900 įmokėti. Mapleview—- Annette. 6 kamb. pusiau atskiras, dideli kamb 
galima tuojau užimti. Viso $12.900.

$2.800 įmokėti prie Roncesvalles. 10 kamb. mūrinis, atskiras, vandens alyvos 
šildymas, dideli ir geri kambariai. Viso-$ 17.900.

$4.000 įmokėti. Bioor -—Dovercourt. 6 kamb., atskiros, mūrinis, gražūs kamb., 
alyvos šildymas, garažas. Viso $14.000.

$7.000 įmokėti. Royal York—- Bloor. 5 kamb., atskiras, mūrinis, vandens aly
vos šildymas, rūsy modernus kambarys ir baras. Viso $15.300.

$7.000 įmokėti. Roncesvalles — Mdrion. 10 kambarių mūrinis, atskiros, dide
li kambariai, 3 virtuves, 2 vonios, geros pajamos, pigus išsimokėjimas. 
Viso $-18.300.

$7.00 įmokėti. Bloor — Windermere. 7 kamb., mūrinis, atskiras, gražiai deko
ruotas, dideli kambariai, vandens-alyvos šildymas, garažas. Viso $19.000.

$3.000 ir daugiau įmokėti visose miesto dalyse naujų 5 kamb. bungalow pagal 
pasirinkimo.

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
mūsų atstovas

John L 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. /■

INDIAN RD. — SUNNYSIDE AVE.
$12.500, įmokėti apie $4.000. Pusiau atskiras 6 nepereinamų kambarių gero 

mūro narnos, kietmedžio grindys — gražus kiemas. Vertas daugiau — 
geras pirkinys. *

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

namas. 2 garažai — naujai atremontuotas, galima dar nuderėti.
INDIAN GROVE — BLOOR

$14.800, su didesniu {mokėjimu. Pusiau atskiros, 7 kambarių per 2 augštus 
gero mūro namas, alyva naujas šildymas. Gražus, didelis kiemas—- 2 
garažai.

MANNING — COLLEGE — HARBORD
$16.500, įmokėti $6.000. Pusiau atskiras 8 didelių nepereinamų kambarių mū

rinis namas — 2 gražios virtuvės, 2 caulės akmb. — vandeniu alyva 
šildomos, 2 garažai. Geras, didelis namas, be morgičių.

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

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

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

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

$18.500, su didesniu {mokėjimu. 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!

1072 Bloor St. W. — Toronto — Te.l ME. 2471, buto tel. KE. 1359Telef. įstaigos MU. 8255, namų telef. OL. 8074,

JOHN J. ELUS

9.

JteJtafc'ukde

100 Adelaide St W.
Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.Room 107

R. ŽULYSTelefonas EM. 64182
Toronto

Butą tol. EM. 347111072 BLOOR ST. W. TORONTO

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

Advokatas — Notaras

1072 BLOOR ST. W. — TEL. ME. 2471

MIELI HAMILTONIEČIAI!

dirbiniai.
X

grynais, 
Pilna kaina$8.500?
5 kambarių namelis. Vandens Šil
dymas ir garažas, arti susisieki
mas. Tai vis pliusai. MinusaT — 
kambariai pereinami, grindys pa
krypę, rūsio ftk biskis, sienos ne
aiškios sudėties. Galima gyventi 
ir laukti geresnių progų. Visai ar
ti Boloras ir Ossington gatvės.
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.

JįVJKŠČIAUSIOS RŪŠIES MEKOU^/Q 
^JlįRANKDARBių SAMINIAlAaĘ<J 
« \?

sidabro papuošalai, keramika. \ 
'olos ir meno isdirbiniailietuviškos \ 
"yjrkilųlautuklasikines muaikos^ 

'plokštelės^^^

ATSISVEIKINIMAS

Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
E. I\LCNAS

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

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont 

Telefo EM.4-9912

MARGUAREtTA — COLLEGE *
$14.000, įmokėti $4.000. Mūr., pusiau atskiras, 8 kambarių namas, 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 or mažiau. Mūrinis, atskiras 7 kambarių per du butu 
namas, vandens-alyvos šildymas, garažui vieta su privačiu Įvažiavimu. 
Sklypas šalia kitam namui.

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

square planas, du garažai. ?
PACIFIC

$18.900. J mokėjimą pasiūlyti. Mūrinis, visai atskiros dviejų butų namas — 
dupleksas. 10 kambarių, vandens-alyvos šildymas, dvi virtuvės, dvigubos 
garažas.

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

(4+4) namas, dideli nepereinami kambariai, dvigubos .garažas.
* EVELYN — ANNETTE

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

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

dens-olyvos šildymas. 6 virtuvės, 4 vonios. Dideli, gerai išplanuoti kamba
riai, garažas. 1 kainą įeina visi baldai. Tai pajamų namas, kurį galima 
įsigyti už žemą įmokėįimg su labai lengvomis išsimokėjimo sąlygomis!

DUNDAS >
$11.500. Avalynės krautuvė daranti apie $15.000 metinės apyvartas. Trijų 

kambarių ir virtuvės butas prie krautuvės. Kainų sudaro prekės ir įrengimai. 
Lietuviams labai tinkamas rajonas.

Išvykdamas į Ameriką (norma
lia Lietuvos kvota), nuoširdžiai 
dėkoju lietuviškai Toronto visuo
menei, kuri taip gausiai kreipėsi 
į mane ir kuriai aš pagal išgales 
bei sugebėjimą stengiausi patar
nauti visuose nuosavybių pirki
mo - pardavimo reikaluose.
Atsisveikinu įsitikinęs, jog nia- 
no buv. firma

J. J. ELLIS 
ir joje dirbantieji lietuviai agen
tai R. ŽULYS, V. LUNYS, P. 
MALIŠAUSKAS ir Pr. GRYBAS 
ir toliau Jums sąžiningai patar
naus.

P. LEONAS
V ♦

Toronto, 
1953 m. spalio 27 d.
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SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA! - ’

Mann & Martel 
1245 BLOOR ST. W.^J'uL^TeL OL. 8481 
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo- 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$5.500 {mokėti. College — Montrose.

18 k., otskiros, mūrinis, vandens 
-alyvos šildymas, 2 vonios, kele- 
rios virtuvės, garažas, didelių 
pajamų namas.

$1.500 įmokėti. Bloor — Show, 6 k., 
vandens šildymas, garažas.

$2.900 įmokėti. Lansdowne — Col
lege. 8 k., atskiras, mūrinis, oly- 

/ vos šildymas, ultra moderniška 
didelė virtuvė, garažas, šoninis 
įvažiavimas, didelis kiemas.

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

$2.900 įmokėti. Bloor -— Quebec. 9 
k. dupleksas, mūrinis, atskiras, 
vandeniu-alyvos šildymas, 2 mo- 

t dėmios virtuvės, 2 vonios, atski
ri įėjimai. Kaino tik $15.900!

$2.900 įmokėti. Hoveloęk Avė., netoli 
naujos fiet. bažnyčios; 8 neper
einami kamb., mūrinis, gražus 
Kiemas, vieta garažui. Kaina tik 
$13.500!

$2.500 įmokėti. Parkdole, 8 k. + 2 
, saulės kambariai. Mūrinis, 2 vir

tuves, šviesus, lobai gerame sto
vyje, ekstra tualetas rūsy, o Ki
na $14.500.

$3.900 įmokėti. Ossington—Clollege. 
'Ilk., mūrinis, atskiros, 3 virtu

vės, vandens šildymas, 2 gara
žai, viena skola balansui.

$3.500 įmokėti. High Pork — Bloor, 
7 k., atskiros, 2 aūgštoi, 2 virtu- • 
ves, vandens-alyvos šildymas, 
garažas su privačiu įvažiavimu. 
Kaina $14.000.

$22.500, pilna kaina. High Park; 1 1 
k., atskiras, mūrinis, 2 moder
nios virtuvės, 2 vonios, vandens- 
alyvos šildymas, 2 garažai, dide
lis, gražus kiemas, rūsy puiki 
žaidimu sole-su baru. '

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, formų, gazolino stočių, žemės sklypų 
Parūpinu paskolos iš bankų be jokiu bonu 2 metams.

MŪSŲ ATSTOVAIS

Zigmas UMBRAŽŪNAS
mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, * aprodys ir padės išsirinkti.

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

• / ,

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

(tarp Dufferin ir Lansdowne)

Norėdami pirkti arba parduoti namų, sklypą, krautuvę ar kit., kreip
kitės i mūsų ištaiga. Duodame paskolas, patarimus ir kitokia pagalba.

RETA PROGA
$4.000 įmokėti, Parkdale, 9 kamb., atskiras, mūrinis 
namas, gražioje gatvėje, arti krautuvių, ir susisieki
mo, vandeniu šildomas, išilginių koridorių sistema, 
viena moderni virtuvė ir dar kitos 2 virtuvės, gra
žiai dekoruotas, didelis ir gražus kiemas, kuriame 
galima net kelius didelius garažus pastatyti. Skolų 
nėra, atiduota skubiam pardavimui. Taipgi par
duodami ir baldai. Nebrangus ir pelningas.

S K U BĖKITE!
Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

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

J. J. Ellis
Stambiausias Toronto 

Realtorius
383 Roncesvalles Avė.

LA. 8000
Mūsų firma su keturiomis 
kontoromis Toronte ir virš 100 
tarnautojų tikrai gali pasiūly
ti patį didžiausį namų ar biz
nių pasisirinkimą.

Šios savaitės pavyzdžiai:
$12.800. 8 kamb., pusiau atskiras.

2 garažai. Kietos grindys. 
High Parko rajone. įmokė
ti apie $4.000.

$14.500. 7 kamb. per 2 augštus. Vi-, 
siškai atskiras, labai gerų 
plytų, nepereinami kamba
riai, kvadrat. planas. Kie
tos grindys, labai šviesus 
ir jaukus. Įmokėti apie 
$4.000. Rusholme rajone.

$15.500 pilna kaina. Atskiras, pri
vatus įvažiavimas, garažas. 
Karštu vandeni-alyva šil
domas. Apie 16 m. senu
mo. Labai gražus iš vidaus 
ir iš lauko. Įmokėti $5.000. 
St. John g-vėje.

$18.000. 7 kamb. per du augštus, la
bai geras iš lauko, viduje 
reikalingas dažymo. Apy- 
naujis namas. Karštu van- 
deniu-alyva apšildomas. St. 
C lor rajone. Winona Dr. 
gatvėje.

$23.000. Pilna kaina. Atskriąs, pri
vatus įvažiavimas, garažas,. 
9 kamb. per du augštus 
karštu vandeniu alyva ap
šildymas, apie 18 m. senu
mo, puikioje Rusholme gat
vėje prie naujai statomos 
bažnyčios.

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

Vytautas LUNYS
Telef. OL. 6321 Buto LA. 6338

Išeitį surado
Gp&ankelio direkcija egzami

navo geležinkeliečius iešminin
kus.

— Įsivaizduokit, — sako egza
minatoriuj — kad du traukiniai 
tais pačiais bėgiais lekia vienas 
prieš-kitą.‘Ką tamsta tada dary
tum?

-^Tada aš iešmus apsukčiau.
— Gerai, bet jei iešmai pri

šalę?
— Tadą raudona skara mojuo

čiau.
— Bet jeigu būtų naktis?
— Tada žibintu mojuočiau.
— Bet jeigu žibinte nebūtų 

žibalo ar dageio?
— Tada ant bėgių sukurčiau 

ugnį.
• — Bet jeigu neturėtum su sa
vim degtukų?

Klausimų jau buvo vargšui 
iešmininkui perdaug, ir jis be
veik šūktelėjo:

— Tade pašaukčiau savo seserį.
— Seserį? O kam ji? — nuste

bo egzaminatorius. .
— Jirašytoja ir niekad nematė 

didingos nelaimės. Kitos tokios 
progos jai parodyti nebūtų.

Tik nutilk
Autobuse greta kunigo atsisė

do jaunuolis, kuris mėgdavo pa
sityčioti iš dvasiškių, ir po kurio 
laiko-sako:

— Aš i dangų neisiu, nes jo 
nėra.. '' \ • ■■

Kunigas nieko neatsakė. Jau
nuolis tada vėl pakartojo savo 
sakinį.

— Gerai, eik Į pragarą — at
sakė kunigas, — tik nutilk.

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamina prityrusios virėjos. . - - - - -. Sav. V. ir J. Ivanauskas.

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony A4ORMS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143 <

EMC r ..

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 BOCHULIS

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

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272¥z QUEEN ST. W., Toronto 
i ... i .  nm. ■ ii ■ "■ ■■■■■ . r....,,.,

į — ■■ W r,—

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

■šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras. 
•Rinkos kainomis.

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS —vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.)
Receptams naujiems ar seniems— tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos dęvynėrios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų,-foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt.
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 > - 9 a.m. — 9 p.m.

Lietuvis siuvėjas
K. ARDAVIČIUS

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais jnielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Ccllision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI

• ; užbaigimas. ‘ < VELTUI
Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) 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
1 . r» x &

r«i Wi,W—i—II I!.1, I ■ WR

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką

I Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!

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

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

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
__  ______ netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

SU sandėliuose jūsų vasariniai rū-

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.

bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557
30 metų valymo patyrimas

Ta pati priemonė
— Žinai, Maryt, išploviau vyro 

marškinius ir sumažėjo. Nebe- 
užsimauna.

— Na, tai daba išplauk vyrą.
Dulkinas vidus

Žiemos metu vaikutis grįžta 
iš lauko į vidų ir sako:

— Mamyt, žiūrėk kaip man 
lauke dulkės iš vidaus eina...

''Kiekvienos moters galva yra 
įkainuota — žinoma, jei ji dėvi 
skrybėlaitę.

Anksčiau ar vėliau...
Vieną mandrapypkį, kaltina

mą dėl nesirūpinimo šeima, tei
sėjas klausia:

— Ar dirbi?
— Oh, kada nekada ...
— Ką dirbi?
— Oh, šį bei tą ...
— Kur dirbi?
— Oh, šen bei ten ...
— Uždaryt jį! — įpykęs teisė

jas.
— Ei. o kada gi paleisi, pasa

kyk?
— Oh, anksčiau ar vėliau ...

— atsakė teisėjas.
Geriausia išeitis

Geriausia priemonė ginčijantis 
su. moterimis yra kepurė — 
griebk ją ir bėk pro duris.

Ligoninėje
— Daktare, ar man visą laiką 

reikės būti tame pačiame kam
bary su šiuo vyru?

— Gaila, ligoninė perpildyta. 
Ar jis daro jums kokių nemalo
numų?!

— Nemalonumų! Visą naktį 
murmėjo: “Nėra dramblių, nėra 
dramblių!” — o drambliu buvo 
pilnas kambarys.

Įvairenybės
— Atrodo,; kad moterys dau

giau puošiasi, tačiau vyrai dra
bužiams išleidžia daugiau negu 
moterys. Taip 1952 m. Kanadoje 
vyriškiems drabužiams buvo iš
leista 204 milijonai, o moteriš
kiems 202 mil. dolerių.

— Galinga Niagara, tačiau jos 
jėgainių pagaminamas energijos 
kiekis yra 18 kartų mažesnis ne
gu naftos, kuri išsiurbiama Va
karų Kanadoje.

— Iš 1953 m. Kanadoje pasta
tytų 73.087 gyvenamųjų namų 
kiekvienas ketvirtas . pastatytas 
išnuomavimui.

— Kanada 1952 m. kinui išlei
do $118.434.481.

— Iš Vancouverio į Winnipega 
geležinkeliu yra 1.463 mylios, iš 
Winnipego į Halifaxa 2.012 my
lių, tad skersai Kanadą geležin
keliu yra 3.475 mylios.

— Savižudybių statistika rodo, 
kad nusižudymų mažiausia būna 
rudenį ir žiemą — šalto sezono 
metu — daugiausia pavasarį ir 
iki vidurvasario.

Paieškojimai
Ieškomas Jugis Štitilis, kilęs iš 
Limeikių km.. Raguvos v.. Pa
nevėžio apskr., Kanadon atvykęs 
prieš II-jį Pasaulinį Karą. Ieško 
pusbrolis Jonas Štitilis, Avenida | 
Los Ecdros 223, Bario Santa Ana, 
Es-do Aragua, .Maracay, Vene- 
zuela.

Dr. S. V. FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(kampos Dundas) 

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

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

•. «

BOEHNKE’S
MEAT MARKET

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)
• .

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

pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933. *

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje ;

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

TORONTO

Telefonas Ml. 2003

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

Dr. A. Ratinow
L.M.C.C. „

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: Širdies gst

- mos, ręumatizmp, skilvio ir. kt.
479% Euclid Ave., Toronto

TeL RA. 6708.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 
šeštadieniais nuo 11-3 va!.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves I 
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

Priėmimo vol.: 2-4.30 ir 7-9 vai. pp.
386 Bathurst St. Toronto

Telef. EM. 8-1344

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

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

Tel. 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

730 QUEEN ST. W. - - - TORONTO, ONT. 
Telefonas EM. 4-8080

Mes turime europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, kraujinės, liežuvių ir kt. rūšių 
dešrų, Westf. kumpio ir įv. taukų. Didelis mėsos ir kt. mėsos gaminių pasirinki
mas. Speciali karšta dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, oland. 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir rolmopsai, Ementholer ir šveicariškas suris, 
aviečių sunka, marcipanai, romo pupos ir tt.

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

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

Tel. RI. 5804 ft <M. 3-1618

VARTOTOS 
auto mašinos 

prieinamomis kainomis ir sąlygomis 
dideliame pasirinkime. Kiekvienos 
mašinos mechaniškos stovis yra ga
rantuojamas. Tcip pat duodamas 3-jų 
dienų laikotarpis vartotos mašinos iš
bandymui. Taip pat įvairių rūšių nau
jos auto mašinos.

Prieš pirkdamas kitur, užeik ar 
paskambink

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

CHURCH MOTORS

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGt
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE., 

TORONTO
(Įėjimas iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 it 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
1 ]-3 vai. p.p.j kituldiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budaoešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

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

Dr. MICHAEL BALKANY < 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba
202 St. Clair Ave., Toronto

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimo

RA. 9632 ir H U. 8-7841 A

Dr. F. Tickett
Gydytojas

- ir ' ' ' 
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 susitarimą.
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 vai. 10-12; 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 h* 
elektn 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

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta 

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus -— normalaus ir pla

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

Tel. KE. 3881

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

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto 

prie Gladstone

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUKNAS ST. W.
Toronto, Ont 

Tel. EM. 4-2715
■jpj-'jjuu'i r i j !............. ,uai>

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

f'

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

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. fUOZAPAITIS
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TORONTO, Cnt. MONTREAL, Cue
i Prisikėlimo parapijos žinios

Vėlinių susikaupimas įvyks 
sekmadienį, lapkr. 1 d., 7 vai. v. 
“College” teatro salėje, kur sek
madieniais vyksta pamaldos. 
Programą atliks LTO “Trimitas”, 
sol. Br. Marijošius, komp. Gaile- 
vičius ir smuikininkas S. Kai
rys. Visuomenė kviečiama daly
vauti susikaupime, prisimenant 
savo brangius mirusiuosius.

Visų Šventų dieną (sekm.) iš
pažinčių bus klausoma nuo 9 vai. 
r. iki paskutinių šv. mišių. Pra
šome kuo skaitlingiau atlikti iš> 
pažintį, kad galėtų laimėti atlai
dus, Bažnyčios skirtus Vėlinių 
metu už mirusiuosius. •

Tėvų Pranciškonų vienuolyno 
koplyčioje laikoma Vėlinių šv. 
mišių Novena už mirusiuosius. 
Ji prasideda lapkr. 2 d. ir baig
sis lapkr. 10 d. Visi kviečiami 
joje dalyvauti. Savo brangių 
mirusiųjų vardus, ypatingai Tė
vynėje nukankintų, reikia pažy
mėti lapelyje ir pridėjus auką 
galima įmesti sexmadienio mi
šių metu, po susikaupimo ar tie
siog pasiųsti paštu.

: Ateinantį sekmadienį įvyksta 
Bažnyčios Statybos Fondo mė- 

’ j nesinė rinkliava.
...—*--x- , , Kalėdų nakti šv. mišios bus

cijos šventes prbga, kūnas lai-! laikomos‘ šv. Mikalojaus R. Kat. 
kys anglų, estų latvių, lietuvių, -
suomių, švedų ir vokiečių kuni-1 
gai. . . .. ii. :.L "

Šalpos Fondo
C. Komitetas praneša, kad šio-. 
mis dienomis gautas iš BALFo 
įgaliotinio Vokietijoje J. Rugie-: ’ 
niaus raštas, 
kad Kanados lietuvių pinigais; Dabu-
pasiųsti 13.158 svarai cuKraus.
gauti, jau paskirstyti kolonijoms 
iŠ pačių žmonių išsirinktos ko- ■ 
misijos ir pradedami dalinti, į

Vėlinių pamaldos
Šv. Jono Krikštytojo liet, pa

rapijoje mirusių pagerbimas 
Įvyks sekmadienį, lapkričio 1 d. 
8 vai. vakare šv. Agnietės italų 
bažnyčioje (skersai Dundas gat
vę nuo liet, bažnyčios): egzekvi
jos už mirusiuosius, pamokslas 
ir Libera prie katafalio. Vėlinių 
rytą, lapkričio 2 d., gedulingos 
šv. mišios Šv. Jono Kr. bažny
čioje pradedamos laikyti nuo 
6.30 vai. ryto nepetraukiamai. 
Paskutinės 9 v. bus giedotinės. 
Vėlinių vakare rožanč. pamal
dos mirusiųjų intencija—7.30 v.

Moksleivių išpažintis
Toronte liet, šeštadieninės mo

kyklos mokinių išpažintis, ry
šium su pirmuoju mėnesio sek
madieniu, įvyks šį šeštadienį, 
spalio 31 d., tuojau po lituanisti
nių pamokų, šv. Jono Kr. liet, 
parapijos bažnyčioje.

Pamaldos liet evangelikams 
Toronte, Šv. Andriaus liutero- 
nių bažnyčioj, Carlton ir Jarvis 
gt. kampe, lapkričio 1 d.: I — 
1 vai. — Sekmadienio mokyk
los pamaldėlės, II — 1.30 vai. — 
Lietuvių pamaldos, III — 3 vai 
— Jungtinės pamaldos Reforma-

A

SPALIO 31 d., Š| ŠEŠTADIENĮ, MLB D-jos Toronto skyrius UNF auditorijoje, 297 College 
St, ruošia paskutinį šiais metais

Gros geras orkestras. Veiks bufetas su alum ir kitais gėrimais. Pradžia 7.30 vai. vakaro.

Maloniai kviečiame atsilankyti ir jaukiai praleisti vakarą.
• ML3 D jos Toronto sk. Valdyba.

-------  —-------  1 " -----——tf*!--1-'-  -

NEPRALEISKITE PROGOS LINKSMAI PRALEISTI VAKARĄ PAS SPORTININKUS
Lapkričio 7 d., ŠEŠTADIENĮ, Toronto Sporto Klubai “VYTIS” UNF auditorijoje, 297 Col 
lege St., ruošia

Lapkričio Šokia Vakaro
Gros populiarus orkestras. Veiks bufetas su alum ir kitais gėrimais. Pradžia 7.30 vai. vak.
Maloniai kviečiame visus atsilankyti. ■-

Sporto Klubo “Vytis” Valdyba.

Pradėjo mokslo metus
Spalio 24 d. Augšt. Lituanisti-} 

kos Kursai pradėjo naujus moks
lo metus.

Pamaldas Šv. Jono Krikštyto
jo lietuvių par. bažnyčioje laikė 
pref. kun. dr. Gutauskas. Ta pro
ga pasakė gražų pamokslą moks
leiviams, . iškeldamas mokslo

SČNUSPALAIDŪNAŠTORONTO SCENOJE.

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

Toronto Jauęįmo Meno Mėgėjų Grupė stato 
didžios apimties veikalą

! sveau ir voKieciu Kum- > ukrainiečių bažnyčioje. Queen ir j reikšmę, gimtosios kalbos, isto- 
’ Kun dr M Kavolis Belwoods gatvių kampe. Ten pat j jjos ir tikėjimo svarba išlaikyti Kun. dr. M. Kavolis. J įvyks ir gruodžio 31 d. susikaų- t^tiškumą;

i pimas._ ° tos bažnyčios salėje ir p0 pamaldų buvo pasimelsta 
i Naujųjų Metų sutikimas. į už Lietuvoje kenčiantį mūsų jau-
i Moterystės sakramentą priėmė nirna jr moksleiviją.
j Jonas Naruša ir Ona Svenkutė. į Po' pamaldų kursu lankytojai 

"kuriuo'nranešad Pakrikštyti: Viktoras Bronius ir lektoriai susirinko Lietučiu 
uiezas. Lecnas Vytautas Dabu- Namuose. Direktorius p. Gečas 

J* palinkėjo sėkmės ir ištvermės 
žinskas, Rita Marija Razgaitytė. siekiant bendrojo. tikslo * — gi

liau pažinti savo kalbą ir lietu
vių kultūrą.

Po to buvo klausytojų regist
racija. I-jon klasėn užsirašė 15 
klausytojų, II-jon — 30 — lan
kiusieji praeitais metais ir kė-j

Pakrikštyti: Viktoras Bronius

tautiškumą. Sūnus palaidūnas
Gerb. Toronto ir apylinkės visuomenė kviečiama dalyvauti.

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

Kristaus Karaliaus šventės iš
kilmingas aktas AV bažnyčioje 
sekmad. pradėtas himnu “O 
Kristau Karaliau” (muz. Karec-

;ko). Atliko AV choras vedamas 
■ A. Piešinos. Tėv. J. Kubilius,. SJ, 
: įžanginiame žodyje priminė, 
kaip brangi turėtų būti katali
kui ši šventė ir reiškė viltį atei
nančiais metais ją minėti didelėj 
talpioj salėj. “Skubink prie kry
žiaus (Č. Sasrfausko) giedojo A. 
Paškevičienė, “Kristaus vizija”, 
B. Brazdžionio skaitė A. Dikinis. 
Toliau sekė prof. S. Sužiedėlio 
paskaita “Kristaus Vyriausioji 
Valdžia”. Retai tenka, arba ne
same pratę klausytis pasauliečio, 
giliai religiniai mąstančio ir kal
bančio apie Dievą. Padėka prof. 
S. Sužiedėliui už gražų pavyzdį 
ir atvykimą į A V parapiją besi
ruošiančią statyti savo bažnyčią.

Religinis koncertas tęsiamas: 
“Kristus nugali” (J. Noyon) — 
solo A. Paškevičienė, “O Dieve 
mūsų Tėve” ir “Garbė Augščiau-! AV bažnyčioje, o 3 vai. p. p. 
šiam” (Beethoven) — choras. Skautų būkle, 3703 De Bullion 
Iškilmingas aktas baigiamas pa- St., iškilmingą sueigą, po kurios 
laiminimu, pasiaukojimu Dieviš- seks laužas.
kai Karaliaus širdžiai ir Tautos1 Visuomenė nuoširdžiai tevie- 
Himnu . . , ,»čiama dalyvauti.

Vyr. A-kų susirinkimas Nekal- i Vaikų darželis liet. NP Seserų 
to Prasidėjimo Seserų namuose, namuose, 1474 Rochland Avė.,

Cote St. Paul jau baigtas įrengti. 
Seserų užsimojimas dirbančioms 
motinoms padėti auklėti vaikus 
lietuviškoje katalikiškoje dvasio
je negalės būti įvykdytas, jei 
nebus užtektino skaičiaus vaikų. 
-Teks priimti ir kitų tautybių 
vaikus.

Lapkričio 1 d. 1 vai. p.p. įvyks 
namų šventinimas. Visuomenė

Šios abi žymės yra a-kui būtinos 
ir tarp savęs nelyginamos. Ne
priklausomo gyvenimo metais 
a-kai reiškėsi daugiau kaip kata
likiškos pasaulėžiūros gynėjai 
prieš rusiškąjį nihilizmą, išeivi
jos sąlygose tenka daugiau kon
centruotis į lietuvybės išląikymo 
talką.
Susirinkimai nėra uždari. Visi, 
kuriuos domina Motrealio a-kų 
problemos ir susirinkimai, yra 
mielai laukiami ir dar kava pa
vaišinami.

Susirinkimas pasižadėjo talki- ' 
ninkauti AV parapijos ruošia
moj mugėj.

Susirinkimas baigtas tradicine 
kava ir pašnekesiais.

P. Jakaitienė surinko 35 dol. 
aukų vienai gausiai šeimai pa
remti.

Montrealio skautų tuntas įsi
jungdamas į viso pasaulio liet, 
skautų -dienos minėjimą, ruošia 
lapkričio 8 d. 10 vai. pamaldas

Vyr. A-kų susirinkimas Nekal- į Vaikų darželis liet. ,NP Seserų

dalyvaujant svečiui, F-jos vyr. 
vadui prof. S. Sužiedėliui, buvo 
puiki proga išsiaiškinti idėjiniais 
ir organizaciniais dabarties klau
simais. Ateitininką charakteri
zuoja dvi žymės: aktyvus lietu-

I viškumas ir aktyvus katalikišku-
mas; vienos iš jų neužtenka.

Auto nelaimė
Praėjusio ketvirtądienio naktį 

Taip pat dėkoja Š. Fondui, aukų : Torontą ir apylinkes buvo ap
gaubusi tiršta migla. Dėl jos bū
ta ir nelaimių. Lietuvis S., vyks
tant Lake Simcoe link, įvažiavo . . .,
į ypatingai storą miglos sluogsnį, i ’etas naujai atvykusių is Euro- 
ir apvirto griovy su mašina, ją - Pos- Tą pačią dieną lektoriai kar- 
rerokai sulamdydamas ir pats du su Toronto ąpyl. Švietimo ve-

*   _____ _______  ______ _ - -.-dėju inž. Šakaliu tarėsi dėl pa-
Vokietijoj pradžios mokyklų la, pasak kanadiečių, buvusi mokų tvarkos ir dėstomųjų daly- 
saskaiton. ŠFC Komitetas. tik prieš daugeli metu. - M progamos. Inž. Šakalio ru-

! pesniu iš Liet. Namų valdytojo 
į gauta dvi gražios patalpos, ku
riose kursai galės sėkmingai 
dirbti.

rinkimo organizatoriams, rinkė
jams ir aukotojams.

Be to, pranešame, kad šiemsi 
dienomis ŠFC Komitetas pasiun
tė 300 dol. Vokietijos Kr. Valdy- 
bai Toronto, Hamiltono. Edmon- ? rerokai sulamdydamas ir pats 
tono ir- Fort William išlaikomų sųsižeisdamas. Tokia tiršta mig-

sąskaitom ŠFC Komitetas. tik prieš daugelį metų."

•' LAS Toronto skyrius 
lapkričio 1 d. 3 vai. p.p. Toronto 
L. Namuose, šaukia metinį vi
suotinį susirinkimą. Dienotvar
ke jo Valdybos rinkimai.

Valdyba.
»

Nuomų kontrolė
Ontario provincijoje baigiasi ko
vo mėn. Pagal įstatymą miestai 
gali kontrolę .patys toliau tęsti.

lės toliau nebetęs. Meras Lam
port yra prieš tai, kontrolės ta
ryba taip pat. Vieno kontrolie
riaus siūlymas mieste pravesti 
tuo reikalu plebiscitą nepraėjo. ’

progo susirinkę svečiai, svečiui dr 
Pdcevięiui pasiūlius suaukojo:

Po $10. dr. A. Pocevičiuš, J. 
Pikšilingiai, dr. J. Kaškelis, J. 
nynoi, E. ir J, Gipai; po $5. 

! Noreikai, St, Gipas; po $2. p.
I ne, p. Voronkienė?

Toronto miestas, atrodo, kontro- Vis0 surinkto S64

ST CATHARINES lietuvių parapijos komitetas rengia

LINKSMĄ VAKARĄ,
lapkričio 7 d.. šeštadienį. Slovakų salėje, Page ir Welland 
gatvių kampas.
GROS GERAS ORKESTRAS. Bus bufetas su alučiu ir ki
tais gėrimais. Pradžia 7 vai. vakare.

Rengėjai.

Jubiliejinė skautų diena
Toronto skautu “Rambvno’

tuntas drauge su skaučių “Šat- jau visiškai priartėjo prie savo 
rijos” tuntu lapkričio 8 d., sek-j premjeros 
madienį, įsijungia į bendrą vi- Šios
so pasaulio lietuvių skautų su- ■ kun. B. Paceviičus jau įstatė vai- 
eigą. kuri yra skiriama 35 metų ' dintojus į vėžes, artistas ir kartu

Toronto Lietuvių Jaunimo 
Teatro Grupė

‘Sūnus palaidūnas”, 
grupės siela ir režisierius

Toronto jūrų skaučių ■ kviečiama dalyvauti ir apžiūrėti 
“Vandenės” skiltis patalpas. '■

Jūrų skaučių “Vendenės” skiltis Tėv. Tomas Žiūraitis, OP, spa- 
savo 3 metų sukaktį atšventė lio 14-17 d.d. lankėsi kultūriniais 
spalio 18 d. Lietuvių Namuose, bei visuomeniniais reikalais Ka- 
Skilties 3-jų metų veikimo ap^ nado j e. Aplankė Otavoje dr. A.

i žvalgą perskaitė laivo “Vande-; M. Ramūnus ir Montreąlyje ra
inė” vadė Gražina Anyšaitė. Skil- i Mariją Aukštaitę, 
: tis populiarina jūrininkystės .
idėją, įsigijo laivą ir susilaukė 
pritarimo ir platesnėje lietuvių 
visuomenėje, taip kad susidarė 
net xėmėjų būrelis. j

Sveikino skiltį p.s. Mažeikie
nė, sk. Stundžia, v. skaut. prof. 
St. Kairys, Klupšienė, ir psk.! 
Rušas. Po to sekė meninė dalis, 

į kurią išpildė pačios jūrų skau-,- 
■ tės savo uniformose: mikliai pa
šoko jūreivių šokį, o pasipuošu
sios tautiniais drabužiais Gran-

i dinėlę ir Polkutę. Dar sudaina-

J. J. ELLIS
REAL ESTATE 

Pradėdamas dirbti Toron
to lietuviams gerai žino
moje nuosavybių pirkimo 
— pardavimo įstaigoje, 
pranešu, jog esu pasiren
gęs kiekvienam sąžiningai 
patarnauti bei patarti.

Kadangi mūsų firma labai di
delė, tai ir namų pasirinkimas 
geresnis negu kitur. Kiekvie
ną kviečiu kreiptis į mane be 
jokio įsipareigojimo iš Jūsų 
pusės.

Pr. GRYBAI
1072 BLOOR ST. W. ME. 2471

lietuvių skautų gyvavimui atžy- i dekoratorius p. Manglicas paga- vo keletą dainelių.
mėti. /-• \ mino dekoracijas, scenarijus p. Labai įspūdingai skautės su-i

Tą dieną ir tą pačią valandą; Šulcas sudarė apšvietimo pla- vaidino pavergtos Lietuvos sim- 
visi lietuviai skautai, nežiūrint nūs ir parūpino priemones ir tt. ' j
kuriame žemyne būtų, dvasia su-J Vienu žodžiu š.m. lapkričio 1 d. net ašaras išspaudė. Salė buvo j_____________________________
sijungia Iškilmingoje Jubilieji- rampos šviesos užsidegs, veikėjai 1 pilnutėlė svečių ir gražaus skau- Vancouver— Vamzdžiai nuo

- į išeis į sceną ir žiūrovo akims ati- ; tiško jaunimo. į naftos šaltinių netoli Calgary

mėti

boliriį vaizdelį. Daugumai svečių.

Į Kristaus Karaliaus šventė
; Toronto lietuvių katalikų pami
nėta pereitą sekmadienį ne tik

■ bažnyčiose, bet ir atskiru aktu 
šv. Kazimiero salėje, abiems pa
rapijoms bendrai surengtu Kata-

■ liku Veikimo Centro.
V ■

Podėko i Salėje, susirinkus per 300 da-
š.m. spalio 17 d. pas žinoma Toron-; lyvių, minėjimą pravedė Kana- ~ ... ..... •’.-it-, - . - ~ . ... . ....... .

te rū^u krautuvės 'Rūta' savininko p dos ateitininku saj. pirmininkas | ne.le Brolijos Sueigoje. - į įseis į sceną ir žiūrovo akims ati- į tiško jaunimo. ; , naftos šaltinių netoli Calgary
. . , , • t Andriulio Pirmiausia kun dr ! Toronto skautai-tėššia garbin--dengs viena iš dramatiškiausiu Svečiai buvo pavaisinti skau- Albertoje nutiesti iki netoli Van-

• j Gutauskas skaitė prasmingą i sukakti pradės 10 vai. pamal-: žmonijos gyveninę epizodų, ku-; tiskais užkandžiais ir kava, ro couverio ir jau atidaryti. Jie kai-
' tpaskaitą “Kristus ir gyvenimas”,! Bernis Šv, Jono Krikštytojo baž-j rio vyksmas nenutrūksta ir šiaiš j to buvo smagiai pasišokta, navo 93 mil. dolerių.

irJ t kurioje pabrėžė, kad Kristus, 
. jol • nors Dievas, buvo įsijungęs į sa- 

. v o meto gyvenimą, niekad nesi-
šalino nei nuo žmonių, nei nuo 
gamtos, dalyvavo žmonių džiau
gsmuose, atjautė jų skausmus 
bei vargus ir kenčiančius paguos-

ir F.
M. ir F 
Koškelie

k', iš kurių aukotojoj
$39. skiria šalpai Vokietijoj likusių tau
tiečiu ir $25. Vasario 16 d. gimnazijai. . ~; xz.> . „ . davo net savo dieviškos galios

Visus tuos pinigus ir ocr 35 c. po- - - -■-
; siuntimo išloidoms šolpos Komitetas go- 

k vo ir nuoširdžiai aukotojoms dėkojo. 
Š. Fondo C. Komitetas.

iŠ. kurių

KINO “CENTRE” 772 DuT'Xso,w
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį — šeštadienį, spalio 29, 30, 31 d.d.
Cornel Wilde.

Teresa Wright
2. DOUBLE DYNAMITE -— Groucho Marx, Jane Russell
j Pirmadienį -

1. BREAKING POINT — John Garfield, Patricia Neal
2. PEKING EXPRESS — Joseph Cotten, Corine Calvet
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodomą nauja “Savaitinė apžvalga”

1. CALIFORNIA CONQUEST— spalv

trečiadienį, lapkričio 2, 3, 4 d.d.

stebuklais. Kad džiaugsminga 
vestuvinė nuotaika neišnyktų, 
jis padarė savo pirmąjį stebuk
lą Galilėjos Kannoje, kad skaus
mus pašalintų gydė ligonius, naš
lei motinai prikėlė mirusį sūnų, 
alkaną minią stebuklingai pape
nėjo, tardamas “Gaila man mi
nios”. .. Jis pats pasakė: “Aš at
ėjau, kad žmonės turėtų gyveni
mo ir apsčiai jo turėtų”.

Meninėje daly dalyvavo sol. A. 
' Ščepavičienė, per du kartu išpil
džiusi po du akto nuotaikai pri
taikytus dalykus, akompanuo
jant D, Ščepavičiūtei, kuri dar 
paskambino vieną dalyką; toliau 
smuikininkas Stp. Kairys ir sol. 
Br. Marijošius, kuriems akom
panavo p. Saalam. /

Minėjimas baigtas T. himnu.

kur dalyvaus unifor- laikais. .j-
Toronto ir apylinkių lietuvis-į

3 vai. p.p. įvyks Sueiga - Minė- koji visuomenė, prisimindama 
jimas Šv. Kazimiero salėje. 156 šios grupės praeitais metais pa- 
Roncesvalles Avė., kurioje daly- statytą ir puikiai suvaidintą di-' 
vaus ir programą papildys atvy- džįulį veikalą “Fabijolą”, “Sū-

-r t a tt j^gna- j naus palaidūno” laukia dar■ su
Falls, didesniu nekantrumu ir pasiti- į 
skau- kėjimu. J

Veikėjai, tai nujausdami ir ne
norėdami žiūrovų apvilti, šiam 
veikalui ruošėsi dar su didesniu 
atsidėjimu, jį repetuodami daų- :

* giau, kaip pusę metų. Toks ilgas'

nyčioje, 
muoti.

Roncesvalles Avė., kurioje daly

kę iš JAV Rochesterio ir 
dos Hamiltono. Niagara 
Welland ir kitų vietovių 
tai-tės.

Visuomenė nuoširdžiai
čiama Skautų Dienoje dalyvauti.

Tuntininkai.

kvie-

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė su 
baldais. Pageidaujama suaugusiu pora. 
Tel. RO. 179L po 6 vai. vak.

ruošimasis yra laidas oasisekimo

Vieafre for the twt (urefiean Pictures JK Kl
(Tramvajaus stotis tarp Spadina ir Bathurst) 

Informacijos telefonu KI. 0850, KI. 6319

Dėmesio! Dėmesio!

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

Pradžia 6.30 vai, vak Reguliuojamas oras!
Ketvirtadienį — šeštadienį, spalio mėn. 29, 30 ir 31 d.d.

1. LETS DANCE — spalvota — Fred Astaire, Betty Hutton
2. IN OLD AMARILLO — Roy Rogers

Pirmadieni — trečiadienį, lapkričio mėn. 2, 3 ir 4 d.d.
1. FLAME OF YOUTH — All Star Cast
2. TOUGH GIRL — Mona Freeman
3. TEXAS TOUGH GUY — Leon Errol

Linksmi priedai.
DĖMESIO! Nuo š.m. s po h o men. 15 dienos, išskyrus šeštodienius ir Šventadie
nius, moterims prie bilieto bus duodamos premijos kuponas.

Surinku^ tom tikro skaičių kuponų, ten pat, gaunamo VELTUI Nylon 15 
dien. 60 goge kojinės orbo lino išdirbinioi.

Išnuomojamas butas iš 2 kambarių ir i 
virtuvės ll-me augšte. Tinka šeimai. 85- 
St. Clarens Avė., skambinti po 6 vai. ! 
vak. tel. KE. 0196.

---- --- -------------- ----------------—-------------- Į 
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė. Be 
baldų. Vienam arba dviem asmenims. • 
649 Brock Avė., tel. 7384, kreiptis bet- 
kuriuo laiku.

Nuo lapkričio 1 d. išnuomojamas dviejų 
kambarių ir virtuvės butas ll-me augšte 
su baldais. 147 Harrison Ave. Tel. 0513. j

■ ' ’ - ;A . -» I-------------------------- . ■ " ' — --- --------- ----- j 
Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė arba 
2 kambariai ir virtuvė II augšte prie ge-

$23.000 pilna kaina, gal ir kiek pi
giau. Galite įsigyti tikrai puikų ir 
modernų kokių 18 m. senumo narna, 
liet, mėgiamame rajone — Rusholme 
gatvėje. 9 kamb., atskiras, dviejų 
aiigštų, karštu vandeniu-alyva šildo
mas, privatus įvažiavimas. įmokėti 
apie $10.000.

Skambinkite

Mr. SAVARNA 
Tel.0L.6321
J. J. ELLIS REAL ESTATE

FREEMAN’S 
rūbų nuomavimas 

Pilni vestuviniai 
komplektai 
vyrams ir 

/ moterims 
pigiausiomis 

kainomis mieste.

Išnuomojamos kambarys vienam asme
niui. Tel. KE. 1255, skambinti po 6 v. v. i 
REIKALINGA namuose šeimininkė mer- j 

gino ar moteris, dėl sglygų susitarsime. • 
Telef. LY. 0368. A. Indas/48 Boustead 
Avė., Toronto, Ont.

ANGLIŲ ir MALKŲ užsakymus kasdien 
priima V. ir S. Aušrotai. Skambinti tele-' 
fonu LY. 0305. Keturi sandėliai Toron
te Jūsų patarnavimui.

Dominion Coal & Wood._______ _ _ __ _ ■ 1
Kad nesigailėtumėte nupirkę bloga radijo 
a;x>ratą — užeikite pasitikrinti. Parduo- ; 
du vokiškus, Hollicrafters, Phillips ir kt.

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

ro susisiekimo. Alhambra Avė. Telefo
nas LO. 3647. Teirautis kiekvienų laiku.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. Su 
baldais, ll-me augšte. Kreiptis po 5 vai. 
vak. 9 Langmorck Avė. Tel. LO. 4334.

Išnuomojamas kambarys su virtuve ir 
garažas High Park rajone.. 211 Glen- 
lake Avė.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė. 
Be baldų. 68 Coalmine Rd., tel ME 
7017, po 6 vai. vak.

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

Išnuomojama 2 kambariai už $12 sa
vaitei. Kreiptis 22 Annette St. Telef. 
LY3133. ______________

JEI DAR NEGAUNATE, 
užsisakykite dabar:

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

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

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

Dr. J. J. VINGILIS 
VIDAUS LIGOS

} Priima tik susitarus telefonu
RA. 0219

249 HOWLAND AVE., TORONTO 
(prie Dupont ir Bothurst)

DIDŽIULIS NAUJAS VOKIEČIŲ MUZIKALINIS FILMAS
: su
Zarah Leander, O. W. Fischer
PAUL HARTMANN, HANS RICHTER ir kt.

Su angliškais parašais.
Prasideda pirmadienį lapkričio 2 d. ir tęsis iki lapkričio 7 d. 
Kasdien nuo 6.30 ir 8.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 2.30, 4.30, 

6.30 ir 8.30 vai. vak.
Tai filmas apie suaugusios moters gyvenimą ir meilę, kuri 
priklauso visiems ir kartu niekam. Filmuotas Madride, , 

Barcelonoje ir Sevillijoje.

256 COLLEGE ST., KI. 0991 
(prie Spodino)

ir 556 YONGE ST. KI. 3270 
(prie Wellesley)

garbenis
REKOMENDUOJA

Gėlių krautuvė. Progo atidaryti liet, gėlių krautuvę. Apyvarta $1000 mėnesiui, 
nuoma su apartamentu — $150 mėnesiui. Kaina $6.000, su visais įren
gimais ir inventariumi.

"Morguorctto.— Bloor, $15.500, atskiras plytų namas, 8 komb. per 2 augštus, 
vandeniu-alyva Šildamas. Moderni virtuvė, 2 garažai. Įmokėti $5.000. 
Įėjimas gruodžio 15 dienų

Grenadier — Roncesvalles, $17.000, plytų namas, 2 modern, virtuvės, oru-oly- 
va šddomos, didelis kiemas ir garažas. Įmokėti $6.000. Įėjimas už 3-jų 
savaičių.

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

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

I gauti tik pas PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ.
335 Roncesvalles Avė.

TORONTO. ONT.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

24 valandų tarnyba.

AL GARBENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, vokoroit H U. *-1343

Naujas mūšy skyrius: z
1597 Bloor St. W. Tel. LA. 8772

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
V




