
1 *

J

T

9

The Lights of 
Homeland
Lithuanian Weekly

litbttoiiHiii JLC Cultural Society

9
i B

ii

Nr. 44 (201) TORONTO, Ontario, 1953 m.. lapkričio (November) mėn. 5 d y. Kaina 100

Authorized <•$ Second Closs Moil 
Poit Office Deportment Ottawa

Leidžia
Kanadai Lietuviu Katalikų 

Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Toronto

Žmogaus teisės
Didžiųjų sukrėtimų metu iš- ir ja remdamiesi gintis nuo ad- 

kyla didelės idėjos. Prancūzijos ministracijos pareigūnų savava- 
revoliucija paskelbė “Žmogaus liavimų, tačiau neturi dar prie- 
ir piliečio teisių deklaraciją”, monių pasipriešinti galimiems 
Tai buvo epochalinis dalykas. 
Mūsų gyvenamųjų laikų sukrėti
muose gimė Atlanto, JT chartos 
ir JAV prezidentų deklaracijos.

- Senutė Europa taip pat nepano
ro pasirodyti atsilikusi, ir 1950 
m. lapkričio mėnesį 15 Europos 
Tarybos narių pasirašė “Žmo
gaus teisių konvenciją”, kuri 
visai neseniai'įsigaliojo, kai ją 
ratifikavo dešimtoji valstybė — 
Luxemburgas.

Konvencija numato apsaugą 
žmogaus asmens laisvių bei tei
sių, sąžinės bei religijos laisvę, 
žodžio, draugijinio gyvenimo 
laisves, laisvę nuo kankinimų ir 
vergystės ir 1.1. Kadangi ne vi
sos laisvės galėjo būti iš karto 
visų pripažintos, tai į. pačią kon
venciją jos ne visos surašytos. 
Visa eilė jų yra surašyta į at
skirą protokolą, kuris turi būti 
atskirai valstybių priimamas. 
Pagal šį protokolą tėvams garan
tuojama teisė apspręsti savo vai- 

. kų religinį ar bereliginį auklėji
mą, visiems piliečiams garantuo- 
jamos nuosavybės ir perijodi- 
nių rinkimų teisės'. Suprantama, 
kad kaikurios valstybės, turin
čios sekuliaristinių tendencijų 
vys^usybes, kaip Prancūzija, 
Anglija ir kaikurios Vokietijos — - , „ < . . . .- . .-
sritys" nenori auklėjimo klausi- teisių konvencijos aparatas ne- Į rai, kurie girdi ne vien tik tai; 
mo palikti tėvams, socialistinės ; labai efektyviai teveiks, tačiau ar, žinodami tas nuomones, su- 

nėra abejonės, kad ji veiks gy- 
veriinią hb’tiėsįbgia?,’ veiks visų 
kraštų įstatymų leidėjus ir atsi
lieps į gyvenimą.

' Įsidėmėtina, kad žmogaus tei- 
; 'Šėmis susirūpinta kaip tik dabar, 
i kai jos taip plačiai laužomos, kai 
; žmogus išviso sutrypiamas tota- 
š Ii tarinės valstybės mašinos, kai 
jis paverčiamas įrankiu arba 

J trąša laukiamai gausiai piūčiai, 
viskas. ' o jam pačiam nepripažįstamai

Gadynė ateina
nusikaltimams suvereninės vy
riausybės. Konvencija numato, 
kad konvencijos principus turės 
saugoti speciali Žm. teisių Komi
sija, atliksianti tarpininko vaid
menį, ir Žmogaus teisių teismas, 
į kurį pilietis galės kreiptis per 
savo vyriausybės galvą.

Konvencija numato, kad Žm. 
T. Teismas ir Komisija galės 
pradėti veikti tada, kai bent 8 
konvenciją pasirašiusos valsty
bės formaliai sutiks pripažinti 
šio teismo jurisdikciją. Teismo 
pripažinimas su konverteijos ra
tifikavimu nėra surištas. Tuo 
tarpu dar tik dvi valstybės te- 
pripažino kalbamojo teismo ju
risdikciją. Tai Anglija ir Danija. 
Kada atsiras dar 6, tuo tarpu 
sunku pasakyti, tačiau, reikia 
manyti, jos visdėlto atsiras. Ta
da betkieno nuskriaustas žmo
gus galės ieškoti teisybės tarp
tautinėje institucijoj ę. Ji, žino
ma, neturės jėgos savo sprendi
mams įvykdyti, tačiau jos spren
dimo moralinė galia bus pakan
kama net vyriausybėms paveik
ti. .• .* ‘'4

Istorija mus moko, kad visos 
teisių deklaracijos palengva už
mirštamos, galbūt, ir Žmogaus

‘ Lygiai prieš metus Eisenho- 
weris buvo išrinktas JAV prezi
dentu. Komentuodami, “TŽ-se” 
neabejojome, jog jis ne vien su
tiks prisiimti naujosios eros kū
rėjo rolę, bet tikėjome, kad toli 
pralenks Washingtoną, tapda
mas eventualiai visų Jungtinių 
Tautų didvyriu. Jei randame, 
kad mčfcų civilizacijos technikos 
pažanga, nors skausmingai, nors 
ir lėtai, keičia žmonijos senąsias 
koncepcijas ir galvojimo būdą, 
turime sutikti, jog Amerika, ko
kia ji bebūtų, turbūt, Apvaizdos 
valia tapusi Jungtinių Tautų 
modeliu, kur laisvi žmonės -sie
kia visų gerbūvio, remdamiesi 
didžiosiomis Kristaus tiesomis, 
betgi toleruodami kiekvieną tei
sę garbinti Dievą, kaip jis išma
no, nori nenori tėra vienintelė 
laisvųjų ir pavergtųjų viltis.

Praėjusį kartą minėjome, jog 
Eisenhoweris mokosi politiku. 
Papildysime šiuo kartu, jog dar 
daugiau. Pasekę pastarosios sa
vaitės įvykius, kuriuos aptarė 
Dulles Londono nesenoje konfe
rencijoje, džiaugsmingai spėja
me, kad Amerika — Eisenhowe
ris eina tikruoju keliu, suteik
siančiu išlaisvinimą ne vien Lie
tuvai. Woodrow Vilson sakė: 
“Didžiai tautai negali vadovau
ti vyras, kuris išmintį semiasi iš 
gatvės ir laikraščių nuomonių. 
Tautai tikrumoje vadovauja vy-

pranta jas plačiau, suvokia jas, 
sugeba- išvesti--jų sintezęišreiš
kia, ne gatvės gandus, bet nau
jojo amžiaus naujus principus”.

Bet didžiausias uždavinys už
baigti su senaisiais amžiais — 
kada žmonės kariavo dėl mote
rų, žemių, ambicijų ir žiauriau
siai dėl religijos bei ideologijos. 
Rainiai, Vinica, Katyn, sovietų 
-nacių karo belaisvių abipusis iš
žudymas, galiausiai Korėjos de-

vąlstvbės nenorį skelbti nuosa- 
vybes neneciarnyses'. cr-diKtatrP 
rinių tendencijų valstybės neno
ri garantuoti laisvų perijodiškų 
rinkimų. Dėl to tos teisės sura
šytos tik i protokolą kuris dabar 
dar neratifikuotas ir vargu ar 
bus kada ratifikuotas, tačiau 
svarbu, kad jos į tokį dokumen-! 
tą jau pateko, vadinasi iš esmės 
yra pripažintos.

Konvencija dar nėra ’ . .. . .... . _ .
Tiesa, ją ratifika.vusįosė valsty- ■ jokių teisių. Vadinasi, susirūpin-i vyni tūkstančiai jankių ir 20,000 
bčse ji virto įstatymu, tačiau i ta tuo, ko pasauly labiausiai korėjiečių nukankintų tik pra
dai- nėra tarptautinįo organo,! trūksta. Tai jau gera žadą ženk- ėjusią savaitę JAV-bių preziden- 
kuris priverstų vyriausybes jos ■ lai. Ką pasaulis pripažįsta tei- tui pasirodė subrendęs dangun 
laikytis, nelaužyti. Savo krašte l singu, nors ir vingiuodamas, prie šaukiantis balsas užbaigti grei- 
piliečiai galės kreiptis i teismus ‘ to iriasi.

BOLŠEVIKINIS METODAS LIETUVIU LITERATŪROJE

bčse ji virto įstatymu, tačiau i ta tuo, ko pasauly labiausiai 
dar i

, Cvirkos vardu pavadinta Vil- 
x kijos vidurinė mokykla, o dabar 

stengiamasi iš jo raštų “išskai
tyti”, kokius pvz. "buožes” jis 
aprašė savo “Žemėj maitintojoj”, 
kokius konkrečiai žmones vaiz
davo savo “Frank Kruke” etc. 
Veliuonos vid. mokyklos moks
leiviai, pasirodo, vasaros metu 
buvo Įpareigoti “rinkti medžia
gą anie P. Cvirkos kūriniuose 
aprašytus žmones ir vietas”. 
Taip buvę “atpažinti” viršaitis 
Marka, “1925-30 m. nusitiesęs 
vieškelį iki savo dvaro Bereiviš- 
kių kaime, tam panaudojęs val
dinius pinigus ir valstiečių dar
bo jėgą”, kaip apie tai skelbiama 
rugsėjo 25 d. Vilniaus radijo pra
nešime. Frank Krukas tai esąs 
“dviejų dvarų ir garlaivių savi
ninkas Stasius Gerulaitis, negai
lestingas darbo žmonių išnaudo
tojas, Amerikoj išmokęs sukčiau
ti ir apgaudinėti”.. . “Žemės 
maitintojos” Taručiai tai esą 
“mažažemiai valstiečiai Mikel- 
kevičiai” etc. Naujas policinis 
metodas literatūriniams persona
žams atpažinti.

Rugsėjo 10 d. “Tiesa” paskel
bė net ištisą vedamąjį, pavadin
tą “Rusų literatūros šlovė”. Pa
gal bolševikini kurpalį sudorota 
ir Lazdynų Pelėda, kuri pagirta 
už atskleidimą “visokio blogo 
šaltinio — dvaro”, nore “dėl sa
vo siaurų, smulkių buržuazinių 
pažiūrų ribotumo ir neįstengusi 
parodyti išeities iš skurdo ir var
go”. Jei Lazdynų Pelėda būtų 
agitavusi už komunizmą, tai tuo 
atveju būtų buvę visai kas kita. 
Jos 86 metų gimimo sukaktis 
rugsėjo 28 d. buvo atžymėta per 
Lietuvos radijus A. Kernagio 
režisuotu scenai pritaikytu ap
sakymu “Prie dvaro”.

I. Simonaitytės naujausią vei
kalą, pavadintą “Pikčiurnienė”, 
“Tiesos” Nr. 189 53 Br. Raguotis 
įvertina. Esą, T. Simonaitytės 
knyga aštriai demaskuoja buo-1

godumą, jos išsigimimą ir pa
smerktumą.... Ji auklėja darbo 
žmones,'padeda kovoti prieš bur
žuazinę nacionalistinę ideologiją 
ir jos liekanas . . .” Veikale, vaiz
duojamas “saviškas Klaipėdos 
krašto lietuvių gyvenimas”, duo
ta vaizdų net iš Klaipėdos kraš
to seimelio rinkimų ir veiklos. 
Tik, žinoma, viskas nudažyta ko
munistinėmis spalvomis, kaip 
bolševikiniai politrukai reika
lauja, nes ir Raguotis pažymi, 
kad “šį knyga yra reikšmingas 
įvykis mūsų grožinėje literatū
roje”.

A. Račiūno sukurta “pirmoji 
tarybinė opera Marytė”, premje
ra įvyko rugsšjo 17 d. Opera tu
rėjusi pavaizduoti “nemirtingo
sios T. Lietuvos dukros, T. S- 
gos herojės Marytės Melninkai- 
tės ir jos draugų Lietuvos par
tizanu kovas dėl T. Lietuvos iš-

X“ •
Niujorko bendradarbio 

ALMAUS
menas Alvin E. O’Konski, res
publikonas, parašė laišką Korė-, 
jos prezidentui dr. Rhee, skatin
damas jėga išlaisvinti neutralių
jų globoje esančius ąntikomunis- 
tus belaisvius, kaikuri JAV 
spauda pakėlė triukšmą, reika
laudama, kad kongfesmanui bū
tų pritaikytas “Logan Act” ir 
kad jis būtų pasodintas kalėji- 
man už prezidento teisių pasisa
vinimą. Spaudos konferencijoje 
betgi Eisenhoweris klausimus 
apie O’Konski nukreipė ir ne
manoma, kad jis būtų liečiamas. 
Tik Korėjoje buvo sustiprintos 
JAV karių sargybos, saugojan- 
čios neutraliuosius nuo dr. Rhee 
kariuomenės...

Dingell perrašinėja 
savo bilių
Maskvos radijo “šimtą kartų 

prakeiktas” kongresmenas iš 
Michigan© John D. Dingell pra
ėjusią savaitę perrašinėjo savo 
ruošiamą bilių dėl pagalbos par
tizanams. Jis kiek pakeitė savo 
planuojamų parašiutinių šar- 

(Nukelta į 2 psl.)

Savaites įvykiai
rikiečių planuotojai betgi pada
rė klaidą, prabilę tik apie savo 
nukankintuosius Koorėjoje, ig
noruodami kitas komunistinių 
tironų aukas. Tai iššaukė JT kur 
kas menkesnį' efektą). Komu
nistų sistemos psichozomatinį 
(fizinio ir protinio santykio) su
trikimą įrodančių žiaurumų iš
kėlimas JTautose buvo tik dalis 
Londone užs. :reik. ministerių 
aptartos “Taikos per jėgą” poli
tikos strategijos, turinčios pa
veikti neutraliuosius Azijoje ir 
Europoje. Netikėję iš .“supuvu
sio kapitalizmo” tokio ūmaus di
naminio posūkio (apie tai neži
nojo net britai JT), tironai 
Kremliuje buvo apstulbinti. Vos 
po kelių dienų Jokūbas A. Malik 
išstenėjo ir pirmą kartą teisy
bę: “Amerikiečiai yra ofenzy
voje”. Maliko mandagiais žo
džiais: “Amerikiečiai stiprina 
ginklavimosi varžybas” ... •

Graikai suvokia gyvenamą 
metą 
Pati Maskva pikčiausiai užsi

puolė Graikiją, kurios karalius 
Paulius įrodė pramatęs aušrą 
naujos gadynės: ’’Mes neturime 
laiko svarstyti kieno armija stip
resnė — turkų ar graikų, pran
cūzų ar būsima vokiečių. Atėjo 
metas, kada turime didžiuotis vi
sų inspiracijomis ir pastangomis 
išlikti. Visi esame pavojuje, nes 
visi priklausomi Vakarų civili
zacijai”. Gfbjįą-fcp '•* Andriejus, 
aštrioie notoje xiėl to graikus 
perspėjo atšaukti susitarimą su 
JAV dėl bazių Graikijos terito
rijoje (pasirašytą spalio 28), ki
tu atveju jie būsią laikomi “atsa-. 
komingi dėl blogėjančios tarp- Niujorke Beekman Towers Ho-

“TŽ” bičiulis Belgrade
Algirdas Kepalas, istorijos 

studentas, tarnaująs USArmy 
Europoje, savaitgaliais ir atosto
goms lanko Europą. Spalio pra
džioje jis aplankė “raudonukus” 
Jugoslavijoje, prieš tai išvaži
nėjęs Italiją ir Rivierą. A. Ke
palas buvo “TŽ” platintojas Niu
jorke. Jis pratęsė savo tarnybą 
dar vieniems metams. ' < i

Tremtiniai pasikviečia idėjos 
draugus .

Centro Europos Krikščionių 
Demokratų Sąjunga spalio 26 d.

tautinės padėties”.
Eisenhoweris švelnus
antikomunistams
“provokatoriams”

tel surengė priėmimą JT delega
cijų sudėty esantiems krikščio
nims demokratams, pakviesda- 
ma ir darbo unijų atstovus. Pa- 

Kai kitas Wisconsin© kongres- grindinis priėmimo tikslas pa- 
■ — ... - —informuoti dalyvius apie priver-

XT , ... •• t- i čiamojo darbo stovyklas SovietuNobelio laikos premlJapaskir-ĮsJ s j kaįinti !audes: 
ta gen. George C. Marshall, bu- Į ° < r & -
vusiam valstybės sekretoriui, 
davusiam savo vardą Europos 
ūkinio rėmimo planui. Pernai 
nepaskirtoji taikos premija pa
skirta elzasiečiui filosofui bei 

laisvinimo”. Nors ir džiaugiama- misijonieriui Afrikoje dr. Al
si, kad dabar “paprastos mer- bert Schweizer. Pripažinti indi- 
gaitės, Zarasų šaltkalvio dūk- vidualaus darbo džiuglėse vai-

korėjiečių nukankintų tik pra

čiau su praėjusiais laikais. (Ame

terš didvyriškas žygis įamžintas 
literatūroje ir mene”, o jai “sa
vo geriausius kūrinius paskyrė 
T. Lietuvos kompozitoriai”. Ji 
“tik broliškų tautų pagalbos dė
ka nusikračiusi vargo ir skurdo, 
tapo liaudies didvyre, panašia į 
Zoją Kosmateljanskają ir Lizą 
Čaikiną”...

Lietuva-Kaunas. Kaune, mies
to ligoninėje, 1953. VII. 3 d. mi
rė Stefa Butkuvienė, pulk. Jur
gio Butkaus žmona. Skaitę šią 
žinutę tepraneša jos vyrui emi
gravusiam i JAV.

Iš Lietuvos pasiekė Vokietiją 
registruotu laišku Leono Eremi- 
no “Dainos”, išleistos 1902 m. 
Tilžėje.

Nėra kuo girtis
Sovietų Sąj. pareigūnai 'mėgs

ta girtis gamybos nuolatiniu ta
riamu augimu ir naujais laimėji
mais. Bet kai pateikiamos skait
linės įvertinamos, pamatoma, 
kaip tai skurdu ir liūdna.

Štai Malenkovas rugpiūčio 8 
d. Augščiausioje Taryboje pasi
gyrė, kad šiemet visoje Sov. Sąj. 
būsią pagaminta: 200.000.000 m. 
vilnonės medžiagos, 3.600.000 to
nų cukraus. 400.00 tonų sviesto 
ir tt. Atrodo, nemažai? Prileis- 
kim, kad tiek ir bus pagamin
ta. Bet tai juk išeina žmogui per 
metus 1 metras vilnonės medžia
gos, (ir giriamasi, kad šiemet bū
sią pagaminta 70% daugiau), po 
4 svarus sviesto visiems metams 
(tai esą 80A daugiau kaip per
nai) ir po 11% uncijų cukraus 
savaitei. Bet cukrus juk ne vien 
arbatai bei kavai gerti naudo
jamas. Labai didelė jo dalis ten
ka pramonei. Tai kiek belieka 

žijos žvėrišką ir nepasotinamą Į žmogui pačiam sunaudoti?

Tikrai keisti tie ruseliai: giria
si ir nepagalvoja, ka dverčiau 
būtų jau tylėti arba procentus 
kalti į galvą, iš kurių vistiek nie
kas nieko nesupras...

Kardinolo Mindszenty 
paleidimo iš kalėjimo klausimas, 
kaip skelbiama Vienoje, esąs 
vėl svarstomas. Jį, gal būt, ruo
šiamasi paleisti iš kalėjimo ir 
apgyvendinti izoliuotą kurioje 
nore vietoje, kaip Tito padarė 
su^ard. Stepinac. Paryžiaus ži
niomis kardinolas Mindszenty 
sunkiai sergąs ir grupė vengrų 
imigrantų JAV nusistačiusi pra
šyti, kad būtų teista jį kalėjime 
aplankyti dviems neutraliems 
specialistams gydytojams.

Kardinolo paleidimo klausimą 
vienas vengrų savaitraštis iškė
lė viešumon. Tačiau komunistų 
vadų tarpe esą tam dar priešin-

šiai

— Kairas— Egipto vyriausy
bė. paskelbė kelianti bylą Alba
nijos ekskaraliui Zogu už nusu- 
kimą mokesčių. Jo keli palydo
vai kaltinami už nelegalias pre
kybines transakcijas su užsie
niu. Kol bylos pasibaigs, jiems 
visiems uždrausta iš Egipto iš
vykti.

— Tokio— Japonija kivirčija
si su Pietų Korėja dėl žvejybos. 
P. Korėja neleidžia niekam žve
joti arčiau 60 mylių nuo savo 
krantų ir yra suėmusi 38 japonų 
žvejų laivus. Japonija šitokio 
draudimo nepripažįsta ir nesu
tinka užmegzti su P. Korėja 
normalių diplomatinių santykių, 
kol tie laivai negrąžinti.

— Tokio— Sovietų Raudona
sis Kryžius pakvietė Japonų R. 
Kryžių prisiųsti savo atstovus 
susitarti dėl grąžinimo likusių 
karo belaisvių.

— Vašingtonas— JAV nutarė 
atšaukti savo laivus, Atlanto 
vandenyne renkančius davinius 
apie oro sąlygas, taip reikalin
gas oro susisiekimui ir laivinin
kystei.

nius ryšius tarp Vaakrų Euro
pos bei Pietų Amerikos ir Ry
tų Europos krikščionių demo
kratų susibūrusių į minėtą są
jungą.

Priėmime dalyvavo 40 JT de
legacijos narių. Iš lietuvių daly
vavo prof. K. Pakštas, prel. Bal- 
kūnas, V. Sidzikauskas, K. Jur- 
gėla, Pr. Vainauskas ir dr. VI. 
Viliamas.

Ir Vokietija gamina ginklus
JAV karinė vadovybė paskel

bė, kad šiais metais Š. Atlanto 
Sąjungai užsakyta ginklų už 
pusantro bilijono dol. net 15 
valstybių. Užsakyta tankų, lėk
tuvų, minogaudžių ir amunici
jos. Daugiausiai užsakymų teko 
Prancūzijai — už $693.435.000, 
antroje vietoje stovi Anglija su 
$381.211.000, o trečioje vietoje 
Vokietija su $240.996.000. Sutar- 
žių — užsakymų buvę: armijos 
141, laivyno — 77, aviacijos — 
145.

Dar 140 generolų belaisvių
Tarpe rusų pastaruoju metu 

paleistų belaisvių buvo ir 11 ge
nerolų, pasak kurių, nelaisvėje 
tebesą dar 140 generolų. 9 ge
nerolai mirę stovyklose. Grįžu
sių tarpe yra 85 m. gen. Fr. C. 
Frembe, kuris nuo I Pasa’ulinio 
Karo laikų buvo jau atsargoje, 
bet 1945 m. buvo rusų suimtas 
ir išvežtas. Iš paleistųjų 7 gene
rolai apsigyveno Vakarų Vokie
tijoje, kiti liko rytų zonoje.

ŠNIPŲ BYLA ŠVEICARIJOJE

Kanclerio Adenauerio vadovaujamoji koalicija nelauktai lai
mėjo rinkimus Hamburge, kur visada stipriausi jautėsi socialde
mokratai. Šį kartą jie tegavo 58 vietas, kai koalicija gavo 62 vie
tas. Kadangi Hamburgas į federalinį senatą (Bundesrat) siunčia 3 
atstovus, tai dabar Adenauerį remianti koalicija jau turės % dau
gumą (26 iš 38) ir reikalui esant galės net pakeisti konstituciją. 
Vadinasi, V. Vokietijoje pravesti Europos Gynimo Bendruomenės 
bei Europos armijos sutarties ratifikavimą nebėra jokių kliūčių. 
Tai priklauso tik nuo pačios vy- < 
riausybės valios. Pastebėtina, 
kad provinciniame Hamburgo 
parlamente komunistai nebega
vo nei vieno atstovo, nors bu
vo turėję 5 vietas.

Rytų Vokietijoje vis dar ne
likviduotas partizanų judėjimas. 
Pasirodo triukšmą sukėlė čekai 
partizanai, norį prasiveržti į V, 
Berlyną. Jie kelis kartus susiko
vė su liaudies milicija apie Cott
bus. Kažkur į pietryčius nuo 
Berlyno komunistai sutraukę 
per 1000 karių, kurie su šunimis 
ieško partizanų miškuose. Nera
mumų išviso pasitaiką ypač Sak- 

i sonijoje ir Thūringijoje. 
j Į, Rytų Vokietiją pagaliau grį
žo iš nelaisvės buvęs Stalingra
do 6-osios armijos vadas feld
maršalas Paulus; apie kurį buvo 
sakoma, kad esąs nuteistas 25 
m. kalėti kaip karo nusikaltėlis. 
Spėliojama ar tik nebūsiąs jis 
padarytas liaudies milicijos va
du, nes dabartinio vado Mūller 
labai pakrypusi sveikata.

Churchillis, sakoma, pažadė
jęs Dulles susitikimo su Malen- 
kovu klausimo kurį laiką nekel- 

sayo^gyyeni- 
mo pabaigoje' ūžtikriYrtf^ 
liui ilgą taiką tebesanti nepasi
keitusi. Jam betgi nebus leng
va perkalbėti prez. Eisenhowe- 
rį, kuris dar tik pereitą savaitę 
laiške lenkui Zablockiui, Dem. 
iš Wis„ rašė, neturįs vilčių, kad 
komunistai laikytųsi betkokių 
sutarčių, jei jų ir būtų pasiek
ta. Pasisakydamas dėl kardino
lo Wyszynskio suėmimo, prezi
dentas pastebėjo, kad- komunis
tai visur stengiasi pavergti kū
ną ir dvasią prievarta. Dar prieš 
šį griežtą pasisakymą Višinskis 
pareiškė, kad Malenkovas sutik
tų pasimatyti, bet JAV reika
lavimas, kad sovietai pirma iro- i 
dytų gerą valią, rodąs, jog susi
tarti nei nenorima.

Austrai pereitą savaitę sukė
lė sąjūdį protesto prieš amžiną 
krašto okupaciją. Premjeras 
Raab pareiškė, kad dėl to esą 
vienodai kalti vakariečiai ir so
vietai.

Dėl Triesto Londone 4 dienas 
vyko kažkokie slapti pasitari
mai. Kas ten sutarta, neskelbia
ma. Sakoma, kad nuspręsta 
Triesto perdavimo Italijai tvar
ka. Tuo reikalu tačiau da rnieko

nepadaryta. Apie 5 konferenci
ją taip pat nieko negirdėti. Iš 
Belgrado pranešama, kad Jugo
slavija nusistačiusi pasiūlyti 
kažkokį savą sprendimą. eJi jis 
nebūsiąs priimtas, ji nutrauk
sianti ryšius su Vakarais, nore 
su Maskva susidėti dar negrasi- 
na. Esą, liksime sau vieni, kaip 
po 1948 m., kai nutraukėme ry
šius su kominformu.

Palestinos byla pereitą savai
tę kiek apraminta. Izraelis su
tiko sulaikyti Jordano tvenkinių 
darbus, dėl kurių protestuoja 
Sirija ir Jordanas, kaltiną, kad 
tuo būdu jų kaimai paliekami be 
vandens. Izraelį smarkiai apkal
tino dėl Jordano kaimo išžudy
mo JT komisaras Palestinai Ben- 
nike. Bet skaudžiausia Izraeliui 
beabejo buvo sulaikymas JAV 
finansinės paramos. JAV žydai 
kapitalistai jau buvo pradėję ieš- 
oti sulaikytai paramai kokio pa
kaitalo ir spausti Vašingtoną nu- ' 
tarimą atšaukti. Kai Izraelis pa
galiau paskelbė paklusiąs JT 
komisijai, su ja bendradarbiau
siąs visus painius klausimus 
sprendžiant, JAV pranešė para- y

'pašau-KKor'ejo^ taikos konferencijos'^ 
klausimas Panmunjamo pasita
rimuose nejuda iš vietos. Abiejų 
pusių nusistatymai nesuderina
mi: JT delegaciją, vadovaujama 
ambasadoriaus Dean, reikalauja, 
kad pirmiausia būtų susitarta 
dėl konferencijos datos ir vie
tos, gi komunistai nori pirmiau
sia praplėsti konferencijos sudė
tį. Po 6 posėdžių tuo reikalu ne
pažengta pirmyn nei žingsnio.’

Negrjžtančių belaisvių kalbi
nimas grįžti vis dar nesusvarko. 
Iki šiol atsisakę eiti pasimatyti 
su komisija, š. korėjiečiai per
eitą šeštadienį padėjo eiti. Iš 250 
pakalbintų grįžti sutiko tik 8, o 
triukšmo buvo iki valios. Kai- 
kurie komisijos nariai buvo net 
sumušti. Pirmadienį kilo triukš
mas. kai vienas, gal grįžti nu
sprendęs, belaisvis buvo užmuš
tas. Besiaiškinant sargyboso dar 
vieną nušovė.

Iranas veda pasitarimus su 
Londonu dėl diplomatinių santy
kių atnaujinimo. Po to seksią de
rybos dėl naftos bendrovės turto 
ir kitų reikalų. Mossadegh byla 
esanti paruošta teismui, tačiau 
dar nepradėta.

Laisvė kalbose ir praktikoje
dabartinės VengrijosKai 

premjeras Nagy liepos mėnesį 
perėmė valdžią, jis viešai užtik
rino valstiečiams teisę pasi
rinkti — likti kolchozuose arba 
pagal daugumos valią juos li
kviduoti. Bet štai dabar prane
šama, kad Vengrijoje nuteistas 
pusantrų metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo bausme vienas valstie
tis Kovacs už tai. kad jis pri
kalbėjęs savojo kolchozo kol- 
choznikus pereiti į privatų ūkį 
ir jie visi, viską metę, pradėję 
senoviškai individualiai ūkinin
kauti. Vadinasi, sakoma, kad 
kolchozą išardyt; kolchozninkai 
gali, bet kai ta “teise” pasinau
doja — į kalėjimą.

ir jaunimas.
Krokuvoje per “rusų mėnesį” 

numatyta: 1.300 paskaitų, 13.500 
pasikalbėjimų, 700 išvažiavimų 
su paskaitom į kaimus. Lodzės 
vaivadijoje: 4.200 akademijų, 
800 diskusinių vakarų, 48 rusų 
muzikos koncertų ir t.t.

Maisto dalinimas užbaigtas
Vidurvasarį pradėtas maisto 

paketėlių dalinimas Rytų Vokie
tijos vokiečiams Berlyne jau už
baigtas. Laikoma, kad ši prie
monė buvusi labai sėkminga šal
tajame kare su komunizmu. Iš 
viso buvo išdalinta daugiau kaip 
5.500.000 paketėlių po 7 svarus 
kiekviename. Jei visi gavusieji 

| būtų gavę po vieną kartą, jų bū-
Rusų mėnuo ; tų gavę % visų Rytų Vokieti-

Šiuo metu Lenkijoje vykdoma jos gyventojų. Žinoma, daugelis 
“draugingumo” Rusijai progra- į vyko po daug kartų, o kiti ne- 
ma, pavadinta “rusų mėnesiu”, r galėjo nei kartą atvykti. JAV 
Varšuvoje suorganizuota 6000.šie paketai kainavo $7.000.000. 
paskaitų rusų kultūrai bei lite-* ----- --------
ratūrai populiarinti. Įmonėse — Varšuva — Visoje Lenkijo- 
bei įstaigose suorganizuota 3000 je iškilmingai paminėta lenkų 
“akademijų” ir 2000 meninių pa- komunistinės kariuomenės su- • 
sirodymų. 291 įmonėj suorgani-, kūrimo 10 metų sukaktis. Visur 
zuotos diskusijos apie rusiškus! iškeliama “lenkų kariuomenė”, 
darbo metodus, iš Varšuvos į bet visur kalbama tik apie Ro- 
provinciją išsiųsta 128 agitato- kossowskio armiją, o paradams 
rių grupės, be to įkurta 700 rusų vadovauja rusai.

.literatūros populiarinimo punk- —Bukareštas— Rumunų rė
žinės uždangos ir tt. Išviso jų esą. tų. Įpatingai į šias rusinimo pra- dijas pranešė apie atleidimą 

nas toks pranešimas medaus in- į pasiųsta 160 pranešimų. | tybas yra įtraukiamos -mokyklos dviejų naujų ministerių.

Pabarsėjęs pereito karo sovie
tų šnipas Rudolf Roessler, tada 
veikęs Lucy vardu (apie jo veik
lą buvo rašyta ir “TŽ”) dabar 
teisiamas Šveicarijos teismo, 
kaip tarptautinis šnipas, perda
vinėjęs žinias Čekoslovakijai. Jis 
buvo sukliuvęs jau 1945 m., bet 
tada liko nebaustas, nes pasiro
dė, kad tarnavo taip pat ir Švei
carijos saugumui. Dabar kartu 
su juo suimtas ir šveicaras žur
nalistas dr. X. Schnieper. Jie bu
vo suimti š.m. kovo 9 d. kai vie-

de pateko į Šveicarų saugumo 
rankas. Jų buvo perduodama ži
nios apie JAV, D.-Britanijos ir 
Prancūzijos karinius įrengimus 
bei pasiruošimus Europos gyny
bai: aerodromų paskirstymas, 
Korėjos karo veteranai, kaip JA 
V-bių kariuomenės instruktoriai 
Europoje, sąjungininkų maniev- 
rų daviniai, Vokietijos karinės 
pramonės atgaivinimas, JAV oro 
bazės, JAV parama antikomu
nistiniams sąjūdžiams už gele- --Bukareštas— Rumunų ra-

t
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Pabaltijo kryžkelė
(Pabaiga)

Kas 40 minučių žmogžudystė

Nekaip “Pergalės” kolchoze
Bolševikai žinias apie Sovie- Į kolūkio pirmininko draugo Bro- 

- .-.i.:-------x_ nu§o gudragalviavimus, kad pie
no produkcijai pakelti reikią 
tik pakelti gyvulininkystės fer
mos mechanizacijos lygį. Kiek
vienas kolūkio piemuo draugui 
Bronušui gali pasakyti, kad ne 
mechanizacijos, o gero pašaro 
ir priežiūros reikia karvėms, jei 
nori iš jų ką gauti. Čia nieko ne
padės nei draugės Kančauskie- 
nės, nei Janušauskienės sociali- 
listinis uolumas, tampant tuš
čius karvių spenius.

Užuojautos vertos ir brigadi
ninko Maziliausko pastangos pa
kelti kolūkio laukų derlingumą 
pabarsiant juos durpėmis. Tik
rai nesuprantamas jo sumany
mas siųsti kolūkiečius į balas 
graibyti durpių laukams tręš
ti, kai pasak to paties radijo, mi
lijonai rublių gulį banke kolūkio 
sąskaitoje. Juk daug lengviau 
būtų paprašyti draugo Bronušo 
parašo ant keliolikos tūkstančių 
Čekio ir už tuos pinigus pirkto
mis mineralinėmis trąšomis ge
rai ir patogiai patręšti laukus. 
Nereikėtų nei kolūkiečiams po 
balas maudytis ir derlių daugiau 
pakeltų. Bet tų trąšų ruskeliai į 
Lietuvą, matyt, tiek tepristato, 
kad jų galima tik vaistinėse 
pirkti. ■'

Sužlugdžius gyvulių ūkį nebė
ra nei gyvulinio mėšlo, kuris bu
vo pagrindinė laukų trąša ne
priklausomoje Lietuvoje. Tad 
kad išgelbėjus padėtį ir brigadi
ninko vietą mandrapypkis Mazi
liauskas ir siūlo visiems pasirai
tojus kelnes eiti balos semti. Te
gul jam Stalinas padeda, bet kas 
iš to išeis, galima bus tik kitais 
metais pamatyti.

tu Sąjungos ūkį praneša labai 
suktai. Dažniausiai vietoje rea
lių skaičių pateikia palyginimus 
su tokiais ir tokiais metais — 
girdi, produkcija per tą laikotar
pį pakilusi tiek tai kartų arba 
tiek tai f7<. c/<, o ko gi pasiekta, 
taip ir neaišku.

Kur tik paskelbia kiek realių 
skaičių, į dienos šviesą iškyla 
baisus atsilikimas ir smukimas 
palyginus su nepriklausomos 
Lietuvos laikais.

Ar per neapsižiūrėjimą, ar 
būdamas įsitikinęs dideliais lai
mėjimais, Vilniaus radijas iš
drįso paskelbti keletą žinių iš 
kaikurių kolūkių gyvenimo. Ir 
ką mes matome?

Kelmės rajono “Pergalės” kol
ūkyje iš kiekvienos karvės šį
met vidutiniškai primelžta po 
1,500 kg. pieno. Nepriklausomos 
Lietuvos laikais 1938-39 m. Ra
seinių apskr. iš vienos karvės 
buvo primelžta vidutiniškai 
2.851 kg. pieno. Vadinasi suvi
suomenintos karvės duoda pieno 
beveik perpus mažiau negu jos 
davė būdamos privačių ūkinin
kų rankose. /

Ne tik karvėms, bet ir lietu
viškai žemelei labai nepatiko jos 
sukolchozinimas. Vietoje 26-29 
cnt. nuo vieno ha žieminių javų 
1939 m. kolektyviniams gaspa- 
doriams šįmet tepasisekė su
rinkti vos 17-18 cnt. iš tokio pat 
ploto.

“Pergalės” žemės ūkio arte
lės kolūkiečiai šiomis dienomis 
suvaryti į susirinkimą kasė pa
kaušius, išgirdę tokius menkus 
jų ištisų metų sunkaus darbo 
vaisius, ir šypsojosi girdėdami į

Gadynė ateina
(Atkelta iš ljjuslJ 

vuotės dėžių vaff^’TaraKit” tu- 
rinį. Išmetė 250 metrų vielos, 
palikdamas betgi lengv. kuko- 
svaidį ir kitus karštuosius ir šal
tuosius ginklus bei nuodus. Taip 
pat, pertaisytame biliuje, jo vyk
dymas perduodamas visiškai 
prezidentui, kuris, pasitaręs su 
Krašto Apsaugos ministeriu ir 
Generalinio Štabo viršininku, 
šiuos “parakietus” gali para
šiutais nuleisti partizanams Len
kijoje, Čekoslovakijoje, Rumu
nijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje bei kitose valstybėse” 
anapus geležinės uždangos. Iš 
anksto turį būti paruošta ne 
daugiau kaip 10 milijonų šito
kių ’’parakietų“ ir prezidentas 
juos galės panaudoti “tuo laiku 
ir tokiais kiekiais”, kada jam at
rodys parankiausia — turima 
galvoje, jog konflikto su TSRS 
atveju.

“Naujos gadynės”
planai
Kietai dirbąs gabus organiza

torius, buvęs GM direktorius, 
Charles Wilson savo spaudos 
konferencijose mėgsta plačiai iš
sišnekėti. Teisindamasis dėl sa
vo “prašovimo”, kuris sukėlė fu
rorą Europoje (Amerika ati
traukia armiją!), jis nurodė, jog 
tikrumoje jis sakęs, kad prama- 
tant naujų ginklų erą, Vašing
tone keičiamos strateginės dokt
rinos ir norima balanse daugifiu 
skirti pinigo naujiesiems gink
lams, nei kareivių išlaikymui. 
(Vienos divizijos šarvuotė ir iš
laikymas JAV standarte kainuo
ja virš $800.000.000). Su laiku 
ir bazių reikalas išnyksiąs, kai 
bus pastatyti dabar projektuo- 

' jami atominiai milžinai lėktuvai, 
kurie pasieks kiekvieną pasaulio 
vietą kiekviename augšty. Gar
sieji bombonešiai B-29, 50 ir net 
B-36 senstą ir jau kitais metais 
jų vietą perimsią vien sprausmi- 
niai B-52 ir B-47 gigantai. Dėl to 
dabartiniai priešlėktuv. ginklai 
atpulsią, kai net lėktuvų naikin
tuvų vaidmenį perimsią nuo že
mės vairuojami sviediniai. Kaip 
rodo jau baigiamas ruošti karo 
biudžetas, didžiausias dėmesys 
Eisenhowerio ir patarėjų skiria
mas karo aviacijai, kurios ęskad-

rilių skaičius iš 12^ pakeliamas 
į 127 (kiekvienoj i nuo 30 iki 75 
lėktuvų). Visas kitas ginklų rū
šis planua j ama sumažinti. Karo 
laivynas betgi gautų, be povan
deninių atominių, dar naują 
naujos gadynės karo laivų rūšį 
— vairuojamą sviedinių laivą —- 
bazę. Nors šiuo metu nemaža se
nųjų kreiserių ir kitokių karo 
laivų yra perdirbami vairuoja
mų sviedinių laivais, šis būtų 
pirmutinis, kuris su atominiu po
vandeniniu “Nautilus”, perspė
tų mus apie busimųjų karų po
būdį, jei Amerikai misija pasau
lyje įvesti “Pax Americana” ne
pasisektų.

Atominės raketos
Nauji laikai ir nauji reikalavi

mai sukelia vaidus. JAV Armija 
ir Karo Aviacija užsispyrusiai 
kovojo dėl pirmenybės ir tik vi
sai neseniai jų ginčas buvo iš
spręstas kompromisu: priešlėk
tuviniais vair. sviediniais žemes
niuose augščiuose operuos ka
riuomenė, o toliau karo aviaci-

Rusai Pabaltijy
Kiekviena Pabaltijo tauta su

silaukė kruvinųjų gubernatorių, 
carų politikos vykdytojų, kuri 
rusų mokslininkų visuomet bū
davo pateisinta. Jie pateisino 
kruvinojo Kuržemės gubernato
riaus Meller-Zakomelsky latvių 
visuotinį persekiojimą. Jie už- 
gyrė Lietuvoje vadinamą koriju 
gen. gubernatorių Muravjovą. 
O ką jis ir kiti Rusijos parei
gūnai darė rusų pavergtame Pa
baltijy per 130 metų? Jie perse
kiojo bet kurią tautinę mintį, 
siekdami jėga pabaltiečius pada
ryti rusais. Jie palaikė tuose 
kraštuose ūkišką skurdą. Jie vi
somis priemonėmis trukdė pa
vergtiesiems mokytis. Lietuvoje 
jie uždraudė lietuvišką raštą. 
Už lietuviško laikraščio ar lie
tuviškos knygos skaitymą be pa
sigailėjimo trėmė į Sibirą ir kon
fiskavo turtą. Ne vienoje baž
nyčioje įvyko skerdynės kardais 
kapoj ant lietuvius. Tūkstančiai 
lietuvių ištremta į Sibirą. Pana
šiai dėjosi latviuose ir estuose, 
nors tikybiniu požiūriu jie tu
rėjo kaikurių lengvatų.

Vidaus politikoje carų san
tvarka rėmėsi provoslavų baž- Maskviškiai gentai atsisėdo val- 
nyčia ir rusų pirmavimu, šie- džio j e. Ji tebuvo ir šiandieną le
kiant pavergtas tautas nutautin- bėra išorinis ženklas. Praktiškais 
ti, padaryti Rusijos įrankiu, i valdovais buvo iš Maskvos at- 
tarptautinėje politikoję. Kiek- į siųstiejivaldininkai. Paleckis, 
vieną rusišką žygį užgyrė ne: Kirschenstein, Varės tebuvo iš
vien savi propagandininkai —j kabos, kurie nieko bendro netu- 
mokslininkai savo sąžinei nura- rėjo su savomis tautomis. Jie bu- 
minti, bet ir. kitiems įteigti, kad vo, kaikurie ir šiandieną tebėra 
rusiškoji barbarija kitiems yra maurais, kurie užpardavė savo 
būtina. Štai sovietinis istorikas tautas už.lėšien.ės dubenėlį. “Sei- 
P. J. Vipper Jono Žiauriojo karą mas” darė nutarimus, kurie bu- 
Livonijcje vadina “Tik karas, i vo padiktuoti iš Maskvos. O 
ne agresinis karas”. Veikalo Ivan ! Maskva diktavo: politinį gyve- 
Grozny (Maskva 1947 m.) auto-į nimą visai sukomunistinti, nors 
rius 85 psl. nurodo-Joną Žiau-; pačiif komunistų tuose kraštuose 
rųjį energingai tesiekus kitas : tebuvo labai mažas (,i . Lietuvo- 
tautas — estus ir latvius nutau- [ je lietuvių komunistų veik nebu- 
tinti, konfiskuoti žemę ir ją pa- ■ vo. tik svetimtaučių būrelis* Jie, 
skirti-rusams bajorams bei kiek-i kaip patikimi Kremliaus agen- 
viename mieste pastatyti-pravo-’ tai, talkininkavo politiškai nepa- 
slavų cerkvę. Vipper tačiau ne-; tikimus kišti Į kalėjimus, depor- 
turi drąsos ir laisvės tuos veiks-jtuoti į Sibirą, likviduoti tautinę

* kariuomenę, sukomunistinti mo-
| kyklas, nacionalizuoti žemę ir 
' suvaryti laisvuosius ūkininkus į 
! kolchozus, nacionalizuoti pramo-

, i nę ir priversti-ją-tarnauti so-< 
ja. Lygiai kaip ir žemėje kariuo- ■ vietiniams tikslais.
menei priklausys mažesnio ti- Į Iš Maskvos buvo atvežta “sta- 
po raketos, skrendančios iki 300 i lininė saulė” ir paskubomis iš-

— tolimo ; degino derlingus laukus. Pabal- 
tijis, anksčiau išvežęs žymius 
kiekius maisto į pasaulines rin
kas. netrukus pradeda badauti 

_______  —badauja, kai Maskva sugriau
na gamybą, o gaminius išveža į 

kiną betkokios mažųjų valstybių Rusijos gilumą. Ir visa, kas teko 
alimybes, i savo akimis matyti, per pirmąjį 

pakeičiama ir Amerikos armijos : bolševikmetį, kuris baigėsi ma- : 
sistema. Kaip daugumoje senųjų i sinėmis deportacijomis visuose ' 
laikų kariuomenių, ir JAV armi- Į Pabaltijo kraštuose, nuo Kybar- i

“aris-! tų ligi Narvos, žmonių visuoti-

mus pavadinti tinkamu žodžiu.
Petras I užginamas, kad bru

talia jėga siekė bajorus palenk
ti Rusijos naudai. Caras Alek
sandras III per vietinius bajorus 
jau siekė kito tikslo: juos pačius 
padaryti įrankiu tautoms suru
sinti. Kaip bebūtų keista, ta
čiau iš ordino laikais įsikūrusių, 
bajorų Latvijoje ir Estijoje dau
gelis virto ištikimais rusiškosios 
politikos vykdytojais, visai be
atodairiškais vietiniams gyven
tojams. Ir daugelis tų parsida
vėlių patapo Rusijos imperijos 
tarnais, netrukus buvo praktiš
kais * Rusijos valdovais, įsėdę 
mimsterių kėdėse. Tik keletas 
vokiečių kilmės politikų Rusijo
je pasižymėjo toliau siekiančiais 
žygiais, kurių negalėjo įgyven
dinti konservatyvinėje carinėje 
Rusijoje.

1939. 10. 10. sutartimi įkurtos 
karines bazes sekė 1940 m. pava
sario priekabės ir reikalavimas 
įsileisti neribotą kiekį raudono
sios armijos, t.y. sutikti sU oku
pacija, kurią sekė aneksija ir 
krašto sovietizacija. Pabaltiečiai

matiškai išnaikirtami. Tautinė 
šviesuomenė jau yra daugumoje 
išnaikinta, jei nenorėjo tarnauti 
sovietams. Ir šiose sąlygose lie
tuviai ir kiti pabaltiečiai nepa
tenka galutinėn neviltin. Jie pa
sitiki Dievo Apvaizda, pasitiki- 
savo tautiniu nusiteikimu ir va
kariečių — laisvojo pasaulio pa
galba. Tik ar toji pagalba yra 
ganėtina?

Pabaltiečiai yra ne tik rezis
tencijoje, bet nuolatinėje kovo
je už kiekvieną veiksmingo gy
venimo minutę. Sovietai griebia
si visų priemonių, kad pabaltie- 
čius ne išoriniai palenkus, bet 
vidiniai perorientavus į komu
nizmą ar fiziškai sunaikinus. Ne
patikimų pabaltiečių' vieton at
eina rusai kolonistai. Šių įvykių 
akivaizdoje laisvasis pasaulis, 
jei jis jaučia istorinę atsakomy
bę, negali pavergtas tautas vien 
pažadais ar vaikiška radijo pro
paganda laisvinti.

JAV Federalinio Tardymo 
Biuro — FBI — direktorius E. 
Hoover pareiškė, kad pagal pir
mojo pusmečio nusikaltimų sta
tistiką šie metai šiuo atžvilgiu 
bus rekordiniai. Per tuos 6 mėn. 
buvo 1.047.290 didelių nusikalti
mų, kai pernai per visus metus 
buvo 2.036.000

Hooveris nusikaltimus taip at
vaizdavo:

JAV kas 14,9 sekundės buvo 
padarytas vienas didelis nusikal
timas. Kiekvienas 40,3 min. įvy
ko po žmogžudystę, kas 29,4 min. 
po išprievartavimą. Kas 8,8 min. 
įvyko apiplėšimas, kas 5,7 min. 
ginkluotas užpuolimas, kas 5,2 
min. pavogtas automobilis, kas 
minutę įvyko po įsilaužimą ir 
kas 25,6 sek. didelė vagystė.

Kiekvieną dieną įvyko po 252 
ginkluotus užpuolimus, 622 au
tomobilių vagystes, 1285 įsilau
žimus ir 3.379 dideles vagystes 
bei apgavystes. Nusikaltimų 
skaičius padidėjo. Seksualinių 
iškrypėlių nužudymai, išprie
vartavimai moterų ir vaikų pa-

gystės 2,2/f. Be to, pastebėta, 
kad nusikaltimų skaičįus labiau 
padidėjo priemiesčiuose bei kai
muose negu miestuose.

Išviso per 6 mėn. buvo nužu
dyta 6470 asmenų, o 54.000 buvo 
patekę į pavojų gyvybei nuo nu
sikaltėlių.

Čekoslovakija ne Rusija
Čekoslovakijos prezidentas A. 

Zapotocky, kalbėdamas į ūkinin
kus, pareiškė, jog “beatodairiš
kas skubotumas” kuriant kol
chozus privedęs prie to, kad pri
visę tokių kolchozų, kurie negalį 
išmaitinti savo narių. Vadovau
tis ištikrųjų reikią sovietiniu pa
vyzdžiu, tačiau aklai jo sekti 
esą negalima. Sovietinį pavyzdį 
reikią pritaikyti prie Čekoslova
kijos sąlygų. Tačiau kolchozų 
pakrikimas negalįs būti toleruo
jamas. “Kolchozų — sakė Zapo- 
tockis — nepaversime užeigos 
namais; kuriuos būtų galima ap
leisti, kada kam patinka”...

Aš bombardavau Kremlių

menei priklausys mažesnio ti-

mylių, o karo aviacijai 
skridimo.

Nyksta “kastų” sistema
JAV armijoje
Kartu su šiomis hailžiniškomis

reformomis, kurios kartu panai-

nepriklausomybės g

joje iki šiol tebeegzistavo 
tokratu” — karininku ir “liau
dies” — kareivių santykiai. Da
bar Amerikos kaiuomėnėje vis 
ryškėja tendencija šią nelygybę, 
kuri seniai panaikinta civilinia
me gyvenime, kokiu nors būdu 
išstumti ir iš kariuomenės. Tuo; 
tarpu ši senoji kastų sistema ar
mijoje naikinama, bet naujoji, 
atitinkanti naują gadynę, kur 
būtų respektuojama kiekvieno 
individo , asmenybė ir individua
lybė, dar neįsigalėo.

nu išnaikinimu gyvuliniuose va
gonuose. seimu išskvrimu ir 
tūkstančiais išgabenimu į vergų 
stovyklas, kuriose žmogus, vidu
tiniškai tegali pakeiti tik trene
rius metus. Tai tebuvo tik blo
gio pradžia.

Anuomet Lietuva buvo už ge
ležinės užtvaros, bet šalia jos 
buvo, nors ir nacinė. Vokietija. 
Per Baltijos jūrą dažnas bandė 
pakliūti į Švediją. Sovietai dar 
turėjo skaitytis su viešąja nuo
mone laisvajame pasaulyje. Tie
sa, jie jau buvo santarvininkais 
su hitlerine Vokietija, tačiau ge
rai nuvokė, kad dviejų diktato
rių kelias sutampa tik trumpą 
tarpsnį. Sovietai tuo bendravi
mu su Berlynu tesiekė anksčiau 

aaiines samvarKos ląsieie . r-<j- j,™.uioč Pradėti pasaulinį karą, kad pasi-
niežius išreikšdamas tėviškus i Modenuskoje visuomenėje, bias- naudojus jo vaisiais. Štalnt&ąftie- prezius, įsreiKsdamas tev.skus , k paraplja ( abejotĮnai' padaręs

atlieka^taikos ir socialinio teisin- j rįuos apsiskaičiavimus, tačiau ir 
palankiausias jo numatymas 
tarptautinėje plotmėje toli. ne
prilygo tai padėčiai, kurios su
laukė Sovietai.

Sovietų viltys išsipildė. Pabal- 
tijis liko toli už geležinės už
tvaros. Ir toje defenzyvinėje,sri
tyje jie turi visai laisvas rSfikas 
ne vien kariškai tvirtintis, bet ir 
vesti žymiai aštresnę politiką 
buvusias laisvas tautas padaryti 
vergais ir naikinti. Jiems tai ne
pavyko padaryti politiniu spau
dimu. Todėl buvo griebtasi vi
suotinio žemės ūkio sukolchozi- 
nimo t.y. laisvo ūkininko, kuris 
buvo ganėtinai savistovus, pada
rymu sovietiniu vergu. Jaunoji 
genfkartė varu sukomuniština- 
ma mokyklose, jaunimo organi
zacijose. Bažnyčia turi pasirinkti 
pogrindžio kelią. Kunigai siste-

Šv. Tėvas apie parapiją
Neseniai Kanadoje įvyko “so

cialinė savaitė”, kurios tema bu
vo: Parapija — pagrindinė so
cialinės santvarkos ląstelė”. Po

talikiškoj mokykloj jų vaikeliai 
gauna auklėjimą, kuris kartu su 
viršgamtiniu tikėjimu įamžina 
prosenelių dorybes.

sveikinimus, atsiuntė Toronto 
Kardinolui McGuigan laišką, ku
riame ryškiai nurodo parapijos 
funkcijas religiniame gyvenime.

— Parapija yra pašaukta žy
giuoti moderniškos visuomenės 
atgimimo pirmosiose eilėse, nes 
jos pareiga domėtis kasdieninio 
gyvenimo veiksniais, kurie tvar
ko asmenybių ir bendruomeniš
kosios visuomenės ugdymą.

Žmogus, kokio bievas nori ir 
kokį Bažnyčia priima, niekados 
nesijaus tvirtai įsigyvenęs erd
vės ir laiko plotmėje be tradici
jos ir pastovumo. Parapija kaip 
tik ir atstovauja sociališkąją 
Bažnyčios ląstelę savo pastovio
mis institucijomis ir gausiu pa
tyrimu. Per Bažnyčios duris per
eina kartų kartos. Šeimos, kurios 
pašventė savo sutuoktuves prie 
altoriaus, randa bendro gyveni
mo ir ištvermės principą, o ka

gumo funkciją, kviesdama savo 
tikinčiuosius, ar jie intelektualai 
ar bemoksliai, vargšai ar turtuo
liai, be jokio skirtumo, prie al
toriaus krikščioniškosios lygybės 
pagrindu.

Teisėtų socialinių skirtumų 
parapija nepaneigia, tik moka 
pakilti virš jų, palikdama vi
siems atviras duris, visus lygiai 
priimdama. Jos dvasia yra Kris
taus ramybė, kuri netoleruoja 
begėdiškų kontrastų tarp pra
bangos ir skurdo parapijos bend
ruomenėje, nei veidmainiškumo 
bažnyčioje, kuri yra socialinio 
broliškumo nešėja.

B. Mikalauskas.
Kun. J. Danieliaus dabartinis 

adresas yra: 89 Charles Str., St. 
Joseph’s Church, London, Ont., 
Canada.

Dr. RICHARDS ŠULTMANIS
GIMDYMO PAGALBA 

PRIIMA IR LANKO LIGONIUS NAMUOSE

RAXLEN KLINIKA, TORONTO
500 PARLIAMENT STREET

Pirmoaieniois nuo 9-12, 1-4 ir 6.30-8.30 vol.
Antradieniais nuo 1-4 p.p.
Trečiadieniais nuo 9-12 ir 1-4 vol. p. p.
Ketvirtadieniais nuo 9-12 vai.
Penktadieniais nuo 9-12, 1-4 ir 6.30-8.30 vai. vok.
Šeštadieniais nuo 9-2 vai. p.p.

Telefonai: klinika, PR. 4467, namy Ml. 8880.

PRANEŠIMAS
Turint neaiškumų dėl įvarių draudimo rūšių 
pirmiausią 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

Motorai tyliai tempė mus to
lyn. Apačioje matėsi upė, mažas 
ežeras, miestelis ir frontas. Vis
kas skendo tamsoje. Tik riktelė
jo Bruno:

-—Naikintuvas mums ant uo-
■ degoS!

— Ugnies, Brunai!
Išgirdau ginklų tratėjimą ir 

parako kvapą...
— Pataikiau — riktelėjo Bru

no. — Ir vėl. ah ... neužteko, 
skrenda šalin.

—- Saugokis jo — šaukiau jam. 
Kulka sprogo bombų skyriuje. 
Skeveldra nutrenkė alyvos spau
dimo laikrodžio rodykles.

— Bruno, ar tu tvarkoje?
— Aš jau turiu.
— Pataikė tau?
— Taip...
— Hermanai, užimk jo vietą.
— Gerai!
— Naikintuvas iš priekio!
Tai buvo Kurto balsas. Kulka 

praskrido pro galvą. Susmukau 
sėdynėje. Aš turėjau laikytis 
kursp, kad būtume laiku virš 
taikinio. Stebėjau kompasą ir 
tą numuštą alyvos spaudimo ro
dyklę . Kiek laiko reikės iš
džiūti alyvai, gal savaitės? Ne
buvo svarbu man.

— Nutrenkiau aš jį —■ šaltai 
panešė Kurtas. Visuomet taip 
kautynėse. Šaltai ir su jausmu. 
Aš siekiau į kišenę prie krūtinės 
kavos pupelių, kur jas laikyda
vau. Mano pirštai prilipo. Aš 
mėginau pamatyti kas ten buvo.

I Kraujas? Prakeiktai buvo tam-
; SU. ■
' Rusų priešlėktuvinė pradėjo j 
šaudyti, mes įskridome į debesis. 
Matėsi galybės prožektorių, ku
rie dėjo pastangas surasti mus. 
Taip pat matėsi šaunančių pa
trankų liepsnos, tačiau veltui — 
nepataikė.

— Jau Maskva. — tarė Kurtas 
— 4 min. ir suk 270.

— Turiu jį!
Hermano ginklai sutratėjo ir 

sustojo.
— Po velnių! Užspringo!
Aš laukiau, kada pataikys į 

mus. bet tyla.
— Cha. cha. cha, — juokėsi 

Hermanas -— aš nubaidžiau jį 
su pistoletu.

Ramybė ... Kairysis lėktuvo 
sparnas dengė Maskvos šviesas. Į

— Suk — tarė Kurtas.
— Žinoma, — atsakiau ir su

kau taikinio link, spausdamas 
gazą,. Kurtas įsitaisė prie bombų ; 
išmetimo itaisu. i

Maskvos priešlėktuvinė vėl 
pradėjo o aš vis spaudžiau gazą. 
Pro Kurto galvą mačiau miestą, 
patrankų liepsnas nuo upės pa
krančių. Ten matėsi upės vingis. 
Upės vanduo išskaitęs, lyg kas
pinas. Kremlius. Taikinys... 
Priešlėktuvinė sustiprėjo. Kulka 
sprogo po apačia dešinio sparno. 
Lėktuvas susiūbavo. Aš patikri
nau kursą. Pataisiau.

— Suk i kairę... Tiesiai... 
truputį kairiau! — komandavo 
Kurtas. — Dėmesio! Viens... 
du ... trys ... Bombos krito. 
Liepsnos... taikinys... žemė 
sudrebėjo. Kai aš smigau žemyn, 
net motorai kaukė. Ir vėl augš- 
tyn ir į kairę. Kurtas?... aš jį 
mačiau. Jis dar gyvas. Jis, tur
būt, nenujautė. Tai tada aš?...

Lėktuvas kilo augštyn, Pada
riau staigų posūkį. Lyg laukinis 
pradėjau mėtytis... •

Palengva!... — tai sakė Kur
tas — dar ilgą kelią turime! 
Kaip jis galėjo būti toks ramus? 
Jam buvo skirta mirti. Jam... 
ne man!...

Kurtas prakalbėjo vėl:
— Arltu tvarkoje?
— Taip, pone.
Priešlėktuvinė buvo likusi to

li užpakaly. Aš nustačiau kursą 
link Karaliaučiaus. Mes dar vis 
buvome naktinių naikintuvų Zo

(Pabaiga)

noje ir dar galėjome būti užpul
ti. ■ ■■ jį.-. .

— Kurtai?
—Taip? '
— Tu nejautei, kad tu...

. Apačiųje matėsf upė, ežerėlis, 
miestelis, Vitebsko griuvėsiai, 
frontas ir mūsų linijos.

— Dar viena minutė -— atsakė 
Kurtas šypsodamasis.
Perskridome fronto linijas. Mo
torai atsigavo ir. vienodai traukė 
namų link. Aš mėginau atitrauk
ti rankas nuo instrumentų. Jos 
buvo sustingusios, aš palaukiau.

— Gal kavos9 — paklausė 
Kurtas ir įpylė iš termoso. Pa
traukęs truputį atsigavau.

— Tu gausi deimantinius ąžuo
lo lapus prie riterio kryžiaus — 
tarė Kurtas.

— Tu taip pat...
— Ne., .aš tik navigatorius. 

Jis pakėlė puoduką prie lūpų. 
— Beto, juk aš miręs. Prisimink!

Priekyje ramiai tysojo Mins
kas. Tamsi masė su kur ne kur 
žybčiojančiomis mažutėmis švie
selėmis. Mane taip kratė šaltis, 
kad net dantys traškėjo. Tas 
prakeiktas numuštas dangtis 
virš galvos.

— Aš nueisiu pasižiūrėti, kaip 
artinasi »žemė. Tik palengva, 
švelniai leiskis — tarė Kurtas.

Mes buvome virš miesto. Aš 
pasukau ir pradėjau leistis, kai 
ore pasirodė ugnis su sprogimu.

— Iššauti signalus! —- riktelė- O
jau Hermanui.

Žalia šviesa nušvito ore ir vėl 
viskas ramu. Aš nutaikiau švie
sas į nusileidimo taką virš Kur
to galvos, nuleidau ratukus ir 
lėktuvo kūnas laimingai pasiekė 
žemę. Šviesos sveikino mane 
pravažiuojant, iki palengva su
stabdžiau.

Aš vos galėjau išlaikyti at
merktas akis, kol sustabdžiau 
motorus ir nusiėmiau apsaugos 
diržus. Prieš išlipant dar pažvel
giau į Kurtą.

— Ei, nemiegok tu ten! Jis ne
judėjo. Pasilenkęs pažiūrėjau ir 
pamačiau lėktuve kulkos skylę 
ties jo galvą.

— Kurtai... atsiprašau... aš

nedrebėsiu daugiau — tariau
Roemeris jau laukė apačioje, 

kai aš išlipau.
Grupė mechanikų apsupo Her

maną. Kažkuris iš jų apšvietė 
bombonešio prieky išmuštą sky
lę. Kurto veidas sublizgėjo. Jie 
visi žiūrėjo į jį. Visi, tik išsky
rus mane.

— Aš suprantu, kaip tu turi 
jaustis — tyliai tarė Roemeris. 
Mes nuėjome į Roemerio maši
ną. Jis paklausė:

— Ką nors ypatingo turi pra
nešti?

— Ne, nieko.
— Tuo atveju geriau išsimie

gok gerai... '
Kai mes važiavome namo, jis 

uždėjo savo rankas man ant pe
čių.

— Fūreris atsiuntė jums tele
gramą: deimantiniai ąžuolo la
pai prie jūsų riterio kryžiaus.

Aš linktelėjau.
— Reichsmaršal Goring su

stabdė visas bombardavimų ope
racijas — trūkumas benzino. Jū
sų buvo paskutinis skridimas, 
į..Toliau yąžiąvome tyloje. Ręe- 
meris uždegė cigaretę. •

— Aš tikiu, jūs gausite darbą 
štabe...

Aš nežinau, kaip ilgai miego
jau, iki beldimasis į duris pabu
dino. Tai buvo Roemeris.

— Jauties geriau?
— Taip, ačiū...
— Žvalgybinis lėktuvas pada

rė kelias nuotraukas po jūsų 
bombardavimo —■ ir padavė man 
kelias nuotraukas. Puikus bom
bardavimas, puikiausias patai
kymas... Bet jo balsui trūko 
entuziazmo.

— Kas nors negero?...
Jis išvyniojo teletipuotą po

pieriaus gabalą ir padavė man.
— Tai gavome jums grįžus... 

. Tai buvo pranešimas iš vyriau
sios būstinės: “Politbiuro susi- \ 
rinkimas atidėtas. Sustabdyti 
operacijas”. Vertė St. Pks.

Pastaba: Šį pasakojimą pertei 
kė vienas žymus lenkų lakūnas, 
kuris tik ką grįžo iš rytų Euro
pos. Misiją atlikusio vokiečio la
kūno tikroji pavardė neskelbia
ma, nes jis gyvena už geležinės 
uždangos.

Iheatrv for the beit eurvpean Picturef

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

Dėmesio! Dėmesio!

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.

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

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokė j imui i
BERGMAN FUR CO TORONTO

197 Spadtna Ave. Priei ateidami skambinkite: EM 4-6589

i
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KLB KRAŠTO VALDYBA VOKIETIJOS LB KR. VALDYBA DĖKOJA TORONTUI
savo antrame posėdy svarstė 

• darbų metmenis. Nusistatyta pa
laikyti glaudesnius ryšius su 
apylinkėmis tiek raštais tiek as
meniniu kontaktu. Mažesnės 
apylinkės šiandien nesudaro jo
kio galvosūkio, nes ten daugu
moje tik bendruomenės organai 
ir tėra, apie kurias sukasi visas 
vietos lietuvių gyvenimas. Di
džiosiose kolonijose, kur yra 
stiprus veikimas atskirų organi
zacijų, bendruomenei tenka tik 
bendrinio pobūdžio darbai. Čia 
iškyla betgi kiti klausimai: yra 
sunku sušaukti susirinkimus ir 
todėl šiais metais nusistatoma 
sudaryti bent projektus įvesti 
tokius organus, kurie pakeistų 
visuotinus bendruomenių susi
rinkimus.

Bus ieškoma iniciatorių tose 
vietovėse, kur nėra įsisteigę 
bendruomenės apylinkių. Nori
ma suorganizuoti visus Kanado
je gyvenančius lietuvius, jei ne 
apylinkėmis, tai bent seniūnijo
mis.

Kitais, t.y. 1954, metais turi 
įvykti rinkimai į Kr. Tarybą. 
Kaip jau žinoma, Kr. Tarybą su
darys Kr. Valdybos nariai, apy
linkių pirmininkai ir 40 rinktų parašymą ir išleidimą.

Konstatuojama, kad nuo seno 
yra įsigalėjęs, nors neskaitlin- 
ags, bet garsus savo drąsa lietu
vių tautai priešingas elementas, 
susispietęs apie bolševikinį 
‘'“Liaudies Balsą”. Šitie žmonės 
yra tik suklaidinti mums sveti
mos propagandos, yra suklaidin
ti žiauraus okupanto apmokamų 
.agentų, nes tikras lietuvis tikrai 
nesidės su savo gimtojo krašto 
duobkasiais ir su jais ne tik ne
bendraus bet ir iš viso juos pa
smerks. Jeigu šiandien visdėlto 
tokių lietuvių yra, kurie eina 
kartu su Lietuvos priešais, tai 
kaltės yra ir mūsų. Lietuviai, 
ypatingai patys jauniausi atei
viai, turėtų padėti daugiau pa
stangų ir net organizuotai im
tis priemonių reikiamai propa
gandai. Kr. Valdyba šį reikalą 

’įsirašo į šių metų darbų tvarką 
ir pradės studijuoti, kaip ir ko
kių priemonių imtis mūsų su
klaidintiems broliams tiesą pa
rodyti ir juos pritraukti prie 
bendro darbo.

Prie Kr. Valdvbos veikia išti
sa eilė autonominių komisijų: 
Švietimo, Šalpos Fondas, Vasa
rio 16 d. Gimnazijai remti Ko
misija; einama prie sudarymo 
komisijos, kurios specialus už
davinys būtų aktyviai dirbti 
Lietuvos laisvinimo darbą šia
me krašte; sudaroma bus ir Pre
mijų ir Stipendijų Fondo Valdy
ba. Šios visos komisijos ir komi
tetai ar valdybos turi savo spe
cialius uždavinius ir savo darbus 
šiems metams nusistatys pačios.

Pp visų svarstymų buvo įdo
mus J. Strazdo pranešimas, ku-, 
ris jau specialiai buvo išvykęs 
šiaurėn ieškoti žemės plotų, ku
rie tiktų bendruomenės reika
lams.

P.Vaidotas pranešė apie pasi
tarimus su kitomis tautomis, 
apie ruošiamą tarptautinį mitin
gą Toronte, kuriame bus mini
ma bolševikinė revoliucija da
vusi pradžią daugelio tautų kru
vinoms nelaimėms.

KLB Toronto ŠFondo Komite
tas skelbia PLB Vokietijos Kr. 
Valdybos padėkos laišką už au
kas Vasario 16 gimnazijai, su
rinktas spalio 11 d. Prisikėlimo 
bažnyčioje Toronte:

Didžiai gerbiamas Pone Vai, 
dotai, gavę Tamstos mus labai 
džiuginantį pranešimą apie gim
nazijos namams surinktas au
kas ir paties komiteto toms au
koms papildyti įnašą, norime 
nedelsdami dėl to pasisakyti.

Šiandien norime mieliems To-

tikslas. Mes nesuprantame. Da
bar, kaip pvz., PLB Vokietijos 
Krašto* Valdyba pareikalavo iš 
visų rėmėjų būrelių vadovų su
teikti kiekvieno adresą, kad ga
lėtumėte jam siuntinėti atitin
kamą biuletenį kas mėnuo. Skai
tote, kad tai Jus labiau suartins 
su rėmėjais ir palengvins kont
rolę. O kiek tai kainuos... No- 
roms, nenoroms, Jūsų iškeltą 
mintį siuntinėti biuletenius 
kiekvienam rėmėjui esame pri
vesti iškelti mūsų plenumo posė
dyje ir ją nuodugniai apsvarsty
ti. Mes manome, kad pilnai pa
kanka siuntinėjamų aktų nuora
šų, kokius iki šiol mums siunti- 
nėjote ir apyskaitos teikiamos 
BALFui, kuris jų autentiškumą 
gali per savo atstovus ir patik
rinti”.

Mes manėme tuo laikraštėliu 
Į rėmėjų vadovų ir šalpos organi- 
r.ariiii Harha kairi tik narpmti n

skaitos bankuose. Be to, juridi
nis asmuo yra Krašto Valdyba, o 
ne gimnazija, kuri yra Krašto 
Valdybos padalinys.

Dar kartą labai ačiū ir ge
riausių linkėjimų.

(pas.) Pr. Zunde, 
Pirmininkas.

Nauji energijos šaltiniai Italijoje
Ar nereikėtų kurti vieną bendrą 
visiems Kanadoje gyvenantiems 
lietuviams tokią savišalpos or
ganizaciją?

Santykius su kitų tautų pana
šiomis organizacijomis palaikyti 
yra apsiėmęs inž. J. Sližys. Ke
liamas klausimas ar nereiktų 
įsteigti pastovų komitetą iš visų 
tautų šiandien esančių už gele
žinės uždangos. Baltų Federaci
ja jau yra įvykęs faktas. Reiktų 
tik steigti josios skyrius, kad 
veiktų nevien jos centras Toron
te, bet ir skyriai visoje Kanado- ronto lietuviams, pagal Tamstos 
je. j pranešimą per rinkliavą sudėju-

• Lietuvių Diena turi būti ren- siems $135, padėkoti, kad taip 
giama kasmet. Kr. Valdyba su jautriai atsiliepė į šį didelį lie- 
visomis apylinkėmis eis į talką tuvišką reikalą, o Toronto Apy- 
šį didžiulį subuvimą ruošiant. • linkės Komitetui už sumaniai

Užsimojama pravesti kiekvie-' pravestą rinkliavą ir didelį įna- 
noj bendruomenėj spaudos vajų, šą, papildant augščiau njinėtą 
kurio metu būtų platinami visi sumą iki $200. Šioji Vokietijos 
lietuviški (tik ne komunistų) ; Krašto Valdybos ir jos atstovau- ___ _______ ______ ________
laikraščiai. Turėtų būti aplan- jamos Lietuvių Bendruomenės j zacijų darbą kaip tik paremti, o
kytas kiekvienas lietuvis, pa
siūlant užsiprenumeruoti nors 
vieną laikraštį. Tuo teks susirū
pinti apylinkių valdyboms.

“Kanados Lietuviai” knygai 
parašyti bus ieškoma ir autorių 
ir mecenatų, kurie paremtų ir

atstovų. Reikės tad paruošti 
smulkesnes rinkimų taisykles. 
Tam reikalui sudaryta Juridinė 
Komisija, į kurią įeina p.p. Gri
gaitis, Palys, Paleckis.

Solidarumo mokesčio reikalu, 
kurio nustatyta 1954 m. 2 dol. 
nuo dirbančiojo, taip pat susi
rūpinta. Mūsų bendruomenės 
idėjiniai priešai galvoja ir tvir
tina, kad solidarumo mokesčio 
nemoka dėl to, kad išviso lietu
viai nepritaria pačiai bendruo
menei kaipo tokiai. Kr. Valdyba 
mano betgi, kad solidarumo mo
kesčio išrinkimas, yra tik tech
niškas reikalas. Jei apylinkių 
iždininkai suspėtų aplankyti 
kiekvieną lietuvį nors į du mė
nesius kartą, sunkumų su soli
darumo mokesčiu išviso nebūtų. 
Visi mokėtų. Nes be komunis
tuojančių lietuvių, mes neturi
me kitų, kurie būtų nusistatę 
nemokėti šio mokesčio. Jei per-, 
eitais metais buvo sumokėta pa
lyginamai mažo skaičiaus, tai 
tik dėl dar nesusitvarkiusio mo
kesčio išrinkimo aparato. Ateity 
tikimasi, kad šis reikalas atsistos 
į tinkamas vėžes.

Kr. Taryba yra nutarusi pa
vesti K. Valdybai paruošti kitai 
Tarybos sesijai Kultūros Fondo 
įstatus. Valdyba mano surinkti 
žinias iš visų pasaulio kraštų, 
kur tik veikia Kultūros Fondas 
ir jau esamais pavyzdžiais re
miantis mėginti tokius įstatus 
paruošti. '

Neužmiršti ir Intelektualų 
Klubai, kuriuos bus mėginama 
vienoj kitoj vietoj kurti. Jie tu
rėtų įnešti didesnio gyvumo į 
mūsų bendruomenių kultūrinį 
gyvenimą. Didesnės bendruome
nės, skaitlingesriės galėtų tal
kinti mažosioms paskaitomis.

Būsimai Ūkio Komisijai nu
matoma daug .darbų: įsigijimas 
žemės plotų, kurie reikalingi 
stovykloms organizuoti, lietuvių 
vasarvietėms kurtis, gegužinėms 
o gal net ir busimoms prieglau- 

' doms. Šiai komisijai teks papro- 
jektuoti ir dėl savišalpos reika
lų. Mes turime arba labai loka
linio pobūdžio labai neskaitlin
gas pašalpines organizacijas, ar
ba didelių JAV-se veikiančių 
lietuvių organizacijų skyrius.

Juk garbė atsistoti pavergtų
jų pusėje. Aukodamas Tautos 
Fondui prisimink ir Tu savo 
pavergtojo brolio didžią’ ne
dalią.

DŽIAUKIS f/f

Švelniausiomis, geriausio skonio
CIGARETĖMIS

Vokietijoje padėka yra ypač ne jam pakenkti. - Atskirai pa- 
nuoširdi, nes iki šiol visa našta siuntėme ir Tamstoms laikraštė- 
tiems namams įgyti, juos įreng- Įjo pirmą numerį ir būtų malo
ti .atremontuoti ir perkelti gim- nu išgirsti Tamstų nuomonę, 
naziją į naująją vietovę nešame nes jeigu jis nereikalingas, tai 
tuo tarpu be žymesnės užjūrio tas sutaupytų tik darbo ir iš- 
lietuVių paramos, nors namų įsi- (laidų.

j Antras laikraštėlio numeris iš
eina lapkričio 1 d. ir jame skel-

gijimą rėmėme kaip tik labiau-j Antras laikraštėlio numeris iš- 
siai viltimi jos pirmoje eileje su-' eina j kričio i d. ir jame skel. 
šliaukti uzjuno brolių ir seserų bįamo/tik iki spalio 15 d įplau. 
ta^e- . . x I kusios aukos. Tokiu būdu, deja,

Mums, visai suprantamas au- gražios aukos jame dar
kotojų pageidavimas turėti be- Daskelbti. BJet Tams-
tarpi kontaktą su aukas gaunan
čiais. Suprasdami ir gerbdami 
tokį aukotojų pageidavimą, mes 
pradėjome leisti kuklų laikraš
tėlį “Vasario 16 Gimnazija”, 
skelbdami jame visus aukotojus, 
nes spauda nevisada gali juos vi-.
sus paskelbti, apyskaitas ir ži- 'L gal Toronto Šalpos
mas apie jų globojamus vaiku- . ildvs ir S
čius. Dėl to laikraštėlio esame! ^-.onutetas dar ją papildys ir to 
v , , .. .. „ . , j-. kiu budu įeis i lentoje įamžina-sulaukę ts pactu aukotojų <Me-.mųjų aukotojų skaičių.

Gimnazijos adresas dar tebe
buvo Diepholzas, nes gimnazi
ja tik šią savaitę pajudės į nau
jąją vietovę, kurios adresas yra: 
Litauisches Gymnasium, Schloss- 
Rennhof, (16) Huttenfeld, Post 
Lampertheim. Bet Tamstų per
laida mums eina teisingu keliu, 
nes gimnazijos namai yra Kraš
to Valdybos administracinis rei
kalas, jos ir jos Statybos Komi
sijos vedamas. Tam reikalui yra 
ir specialios Krašto Valdybos są-

negalėsime paskelbti. Bet Tams
tų auka bus visur atžymėta, pa
skelbta, įrašyta į Aukotojų Kny
gą ir į Aukotojų Garbės Knygą. 
Labai gaila, kad siunčiamoji 
$200 suma yra taip netoli tos 
ribos, t.y. $250, kuri yra nustaty- 

j'kta aukotojo įrašymui į Garbės

lio pritarimo. Bet sulaukėme ir 
papeikiančių balsų. Pavyzdžiui, 
kaip tik PLB Kanados Krašto 
Valdybos Gimnazijai Remti Ko
misija savo laiške gimnaziaji 
tarp kitko rašo:

“Mes dedame visas .pastangas 
koncentruoti visą šalpą į vie
nas rankas, kas turėtų paleng
vinti mums kontrolę ir patį dar
bą padaryti našesniu. Deja, tai 
iš jūsų pusės, tai iš PLB Vokie
tijos Krašto Valdybos pusės pa
kišami tam stipinai. Ir koks tam

Liet. Instituto Iždo Taryba
Kaip jau savo laiku spaudo-Į vičius, J. Pakel, inž. A.

j e skelbta, šių metų vasario 20 
d. Čikagoje, inž. A. Rudžio, Illi
nois Lietuvių Prekybos Rūmų 
ir Rockwell Engineering Co. 
prezidento, rezidencijoje (9339 
S. Oakley Ave.), buvo sukvies
tas lituanistikos instituto (281 
Olmstead Rd., Riverside, Ill.) 
Iždo Tarybos organizacinis susi
rinkimas, kuris išrinko tos tary
bos valdybą su valdybos pirmi
ninku inž. A. Rudžiu priešaky.

Nuo to laiko organizacinis 
instituto darbas jau beveik yra 
visai baigtas. Rugpiūčio pradžio
je Lituanistikos Institutas buvo 
įregistruotas Illinois gubernatū- 
roje Springfielde ir gautas čar- 
teris jam veikti kaip nepelno in
stitucijai. Šiuo pranešimu skel
biamas ir Iždo Tarybos narių są-r 
rašas, į kurį įeina šie plačiai ži
nomi biznieriai, visuomeninin
kai ir profesonialai, kurių di
džiausia dauguma yra Čikagos 
bei jos apylinkių gyventojai 
(abėcėlės eile): kun. L Albavi- 
čius, J. Bačiūnas (Sodus, Mich.), 
A. Baliūnas, St. Balzekas, dr. S. 
Biežis, dr. M. J. Colney (Water
bury, Conn.), dr. P. Daužvardis, 
ad. P. P. Gaddy, P. Gaučys, J. 
Ginkus (Brooklyn, N.Y.), D. 
Kuraitis, J. Kutra, Just. Macke-

PASAKŲ
Iš sovietų piliečių iki šiol te

buvo girdima viena ir ta pati 
giesmelė: pas mus visko yra, vis
ko pilna, nors kiekvienas vaka
rietiškas gyvenimo reikmuo 
jiems buvo nematytas neregėtas 
dyvas. Pastaraisiais mėnesiais 
piliečiai apie trukumus taip pat 
nedrįsta prasižioti, bet už tai 
vadai ir spauda šaukia apie pa
gerinimą piliečių gyvenimo, apie 
padidinimą maisto ir gyvenimo 
reikmenų gamybos. Kalbėjo apie 
tai Malenkovas, ypač žemės 
ūkio gamybos pakėlimą ir kol- 
chozininkų gyvenimo pagerini
mą plačiai kalbėjo partijos gene
ralinis sekretorius Chruščevas, o 
apie visų kitų sluogsnių gyveni
mo pakėlimą spalio 17 d. preky
bos ministerijos pareigūnams 
paporino prekybos ministeris A. 
Mikojanas. Ką jis ten porino, ne
visai tikra. Jo kalba, užimanti 
3 Pravdos puslapius, buvo pa
skelbta tik spalio 25 d., beabejo 
perėjusi per daugelį cenzūrų ir 
gerokai pataisyta. Bet tai nesvar
bu. Svarbu, kad joje pasakoma, 
ko vyriausybės akimis sovietų 
piliečiui trūksta ir ką jam reikia 
duoti.

Mikojanas džiaugiasi, kad dė
ka sukurtos sunkiosios pramo
nės, Sovietų Sąjunga jau esanti

Rudis, 
P. Tu- 
Vilkai-

inž. A. Semėnas, dr. V. 
masonis, prel. B. Urba, J. 
tis; be to, tarybai priklauso ir 
instituto prezidentas. Institutas 
pasilaiko teisę netolimoje atei
tyje į Iždo Tarybą dar pakviesti 
ne daugiau kaip 4 asmenis.

Lituanistikos Instituto laiki
noji vadovybė sveikina šiuos 
pirmuosius Iždo Tarybos narius 
bei jo darbo svarbiausius, rams
čius. kurie stovės instituto lėšų 
telkimo ir valdymo priešaky. 
Jiems yra tekęs garbingas už
davinys — sudaryti faktines są
lygas Lituanistikos Instituto 
darbui tuo metu, kada lietuvių 
tauta išgyvena sunkiausią savo 
istorijos laikotarpį, grasinantį 
jai fiziniu ir dvasiniu sunaikini
mu. Lituanistikos Instituto įkū
rimas yra pirmas didis bendras 
lietuvių išeivijos kultūrinis žy
gis globoti, tirti ir ugdyti lais
vosios lietuviškos kultūros tra
dicijoms, o to žygio pirmieji 
svarbūs ramsčiai yra Iždo Tary
bos nariai, kurie visos tautos 
akivaizdoje yra pasiėmę padėti 
išlaikyti iškeltą laisvosios lietu
vių kultūros žibintą — pačių lie
tuvių, tėvynės laisvės atstatymo, 
šio krašto ir pagaliau visuotinės 
kultūros labui.

ROJUJE
įgalinta pasigaminti visokių 
reikmenų gyvenimo lygiui pa
kelti — nuo maisto bei skanėstų 
iki elektrinių namų ruošos reik
menų, susisiekimo priemonių 
(deja, tik dviračius žada), radi
jo aparatų ir televizijos. Šampa
nas (be abejo kaukažiškas) jau 
dabar esąs prieinamas darbihin- 
kams ir jo sunaudojimas nuo 
1940 m. padvigubėjęs.

Įdomiausia, kad sovietinis pre
kybos ministeris pirmą kartą ra
do kaiką geresnio ir kapitalisti
nių kraštų prekyboje. Esą, jie 
turį metodų, kuriuos reikia ir 
sovietams pastudijuoti bei prisi
taikyti, kad geriau patrauktum 
pirkėjus. Reikią ir reklamos, ku
ri pirkėjus informuotų. Preky
bos įmonėms reikią geresnių vit
rinų, geresnių rūšių rūbų, įvai
resnio maisto restoranuose, higi- 
jieniškesnio duonos transporto, 
geresnio įpakavimo, geresnės ko
kybės duonos (tam pastatysiąs 
372 naujas kepyklas. 372 — 200 
milijonų žmonių!). Ministeris 
nepamiršo net, kad prie kenuoto 
maisto dėžučių turį būti ir atida
rymo įrankiai. Sekančiais metais 
būsią įkurta 11.000 naujų resto
ranų ir užkandinių.

Išeina, kad sovietinis žmogus 
jau daug ko pasigenda ir dikta-

1953 m. spalio mėn. 20 d.”
Su apgailestavimu tenka kon

statuoti Kanados Gimn. remti 
Centro Komisijos laiško ištrau
kos keistą mintį, griežtai prie
šingą siuntinėjimui kiekvienam 
rėmėjui jo remiamos gimnazijos 
mėnesinio biuletenio, iš kurio jis 
galėtų kontroliuoti kiek, kieno ir 
kada yra gautas jo paaukotas 
doleris. Toks biuletenis kainuos 
grašius, o jo nauda bus labai di
delė, nes jis skatins rėmėjus to
liau aukoti, neleis greit pavargti, 
apsaugos nuo subyrėjimo ir pri
trauks šimtus naujų rėmėjų.

KLB Šalpos Fondo Toronto 
Apylinkės Komitetas.

Atsiliepiant į įdomų inž. Viz
girdos straipsnį apie galimybes 
atrasti naftos baltinius Lietuvo
je, štai keletas pastabų apie Ita
lijoje kylančią šios, srities pra
monę.

Šešiakojis, ugnį ryjąs juodas 
šuo šalikelių iškabose skelbia: 
“Super-Cortemaggiore, galinga
sis itališkas gazolinas”. Į ■ piet
ryčius nuo Milano, iš Cortemag- 
giore kiekvieną dieną didžiuliai 
sunkvežimiai pilni gazolino trau
kia į visas puses. Mat,, čia iš 
netoliese esančių alyvos šulinių, 
moderniškos įmonės kasdieną 
pagamina po 300 tonų gazolino, 
kuris sudaro dešimtąją dalį viso 
italų pareikalavimo. Tuo pačiu 
metu kitame krašto gale, prie 
Sicilijos gręžiami šuliniai, kur 
pirminiai tyrinėjimai parodė, 
kad alyva ir natūralios dujos 
čia gali būti atrasti dideliuose 
kiekiuose. Italijai, nuolat suvar
žytai pigių degalų trūkumo, du-

Paaiškinimas
Sporto klubo “Vytis” valdyba, 

lapkričio 1 d. posėdyje išaiški
nusi šachmatų sekcijos kores
pondenciją, tilpusią š.m. spalio 
22 d. “TŽ” Nr. 42, praneša, kad 
p. Sirutis nebuvo ir nėra diskva
lifikuotas, tik, šachmatų sekcijos 
vadovo pareiškimu, atsisakęs 
dalyvauti vykstančiame turnyre.

Klubo valdyba šiuo pareiški
mu skaito šį — per apsirikimą 
įvykusį — incidentą galutinai 
baigtu. SK “Vytis” V-ba.

Prasidėjo krepšinio sezonas
Šįmet, kaip ir pernai, “Vytis” 

dalyvauja Bathurst - College 
Community krepšinio lygoje. 
Rungtynės vyks kiekvieną sek
madienį nuo 2 vai. pp. UNF sa
lėje — 297 College St., ir Ukrai
niečių bažnyčios salėje — 400 
Bathurst St. Mūsų komanda žais 
kiekvieną sekmadienį vienoje ar 
kitoje salėje. Tikslus laikas ir 
salė bus skelbiama šiame laik
raštyje prieš kiekvienas rungty
nes. Lygoje dalyvauja 8 koman
dos; kiek ■skirtingos nuo per
nykščių, vienos tik .vardu, kitos 
sudėtimi. Be to, yra dvi naujos 
komandos— estų ir latvių; to
liau dalyvauja ukrainiečiai su 
dviem komandom — Ukrainian 
Nomands, Tridents, jugoslavų 
Trotters, japonų Mustangs ir 
Andy’s Ą.C., kuri, atrodo yra 
vienos darbovietės maišytų tau
tybių komanda.

Pirmame šios lygos susitikime 
“Vytis”, gana nelauktai ir neuž-! 
tarnautai, didoku santykiu pra-j 
lošė nepateisinamai žiauriai lo- j 

,šusiems Andy’s. A.C.
Ateinantį sekmadienį ’’Vytis” 

žais su viena iš stipriausių ko
mandų — Tridents 400-Bathurst 
St. Pradžia 3 vai.

ŠACHMATAI
Toronto lietuviai B — vengrai B 

3*2:21/2
Sekmadienį, lapkričio 1 d.. 7 

v.v. Lietuvių Namuose įvyku
siose pirmenybių B grupės šach
matų rungtynėse lietuviai, nors 
sunkiai, nugalėjo vengrus, re- 
zultatu 3%:2y2.

Susitikimų rezultatai:
Žilys — Horwath 1:0, Mačiu

laitis — Schaeffer 0:1, Tarvydas
— dr. Kovacs 1:0, Meilus — dr. 
Gandor Gencius — Felkay 
0:1, Abromaitis — Holzinger 1:0. 
Lemiamą partiją išlošė J. Žilys.

Pirmųjų B grupės rungtynių 
rezultatas 3:3 prieš Universiteto 
UG B (Hart House), nes p. Mei
lus su Rostoker partiją baigė ly
giomis. -

Sekančios rungtynės:
A grupė: Lietuviai — Estai, 

antras ratas, Lietuvių Namuose, 
sekmadienį, lapkričio 8 d., 2 vai. 
pp B grupė: Lietuviai B — Estai 
B, trečias ratas, Lietuvių Na
muose, sekmadienį, lapkričio 15 
d., 2 vai. p.p.; West End C.C. B
— Lietuviai B, ketvirtas ratas, 
High Park United Church patal
pose, High Park Ave. ir An
nette St. kampas, pirmadienį, 
lapkričio 16 d., 8 vai. vak.

Mačiulaitis ir Tarvydas įsikva- 
lifikavo į “A” grupę.

Pasibaigus kvalifikaciniam 
turnyrui (p. Lukui išvykus iš 
Toronto į Oakville, beliko tik 
4 žaidėjai), dalyviai pasiskirstė 
šia eile: Mačiulaitis 2*6 tšk. 
(iš 3), Tarvydas 2 (=2,-f-l), 
Gaižutis 1% ir Ranonis 0. Tuo 
būdu pirmieji du perėjo į “A” 
grupę. “A” grupėj bus šeši da
lyviai (be Siručio, Rimo ir Paš-

kausko). Pirmenybės' prasidės 
tuoj pat, kiekvienam dalyviui 
įmokėjus turnyrinį užstatą.

Pasaulio pirmenybes laimėjo 
Wassilij Smyslow (Rusijos did- 
meisteris, kuris turės teisę per- 
sirungti matče su dabartiniu pa
saulio meisteriu Michael Botwi- 
nik. Rezultatai pradžioj lentelės 
toki:

1. Smyslow, (Rus.) 18:10 (+9 
= 18 —1); 2-3-4. Bronstein (Ru
sija), Keres (Ėst.) ir Reshevsky 
(JAV) po 16:12, 5. Petrosian 
(Rūs.) 15:13, 6-7. Geller. (Rus.) 
po 14%:13¥2, Najdorf (Arg.) 
14^:13%. ir tt. Pr. Mačiulaitis.

Krepšininkas Vytautas Gry
bauskas, Mulhouse krepšinio ko
mandos kapitonas, rugsėjo 6 d. 
su žmona ir sūnum išvyko į 
JAV. LŠ Drujos Mulhouse sky
rius surengė jiems išleistuves 
Lutterbache.»

Prancūzijos Vyriausybė įver
tino Grybausko darbą sporto sri
tyje ir ji apdovanojo bronzos 
medaliu. Tai pirmas svetimšalis 
sportininkas apdovanotas šiuo 
pasižymėjimo ženklu. Lietuvos 
Atstovas Prancūzijoje ta proga 
pasveikino V. Grybauską, pasi-
džiaugdamas jo nuopelnais spor
to ir Lietuvos labui.

jų ir alyvos didesnių kiekių at
radimas reiškia ūkinį perven mą.

Šiandien natūralios dujos kas
dieną pakeičia 7500 tonas impor
tuotų anglių arba, skaičiuojant 
doleriais, tai reiškia $60 miliionų 
santaupų kasmet. Mussolinio 
laikais alyvos metinė produkci
ja siekė vos 10.000 tonų. Šaluti
nis produktai— dujos 1943 me
tais nesiekė nė dviejų bilijonų 
kubinių pėdų.

Pokariniais metais, kuomet 
beveik visi buvo nustoję vilties 
atrasti daugiau alyvos, jaunas 
pramonininkas Enrico Mattei, 
tuometinis valstybės agentūros 
alyvos eksploatacijai vice-prezi- 
dentas buvo kitokios nuomonės. 
Jis buvo įsitikinęs, kad Po upės 
slėnio baseine turėtų būti pakan
kamai natūralinių dujų bei aly
vos. Moderniški tyrinėjimo me
todai parodė, kad Mattei nekly
do. Tokiu būdu ir atsirado grę
žimo šuliniai prie Cortemaggio- 
re.

Natūralių dujų produkcija tri
jų metų laikotarpyje (1946-1949) 
pakilo veik keturgubai: nuo 2,2 
iki 8 bilijonų kubinių pėdų, o 
1952 metais jau siekė 51 bilijoną 
kubinių pėdų. Apskaičiuota, kad 
rezervai išseks tik po dvidešim
ties metų, kasmet suvartojant 
po 180 bilijonų kubinių pėdų 
dujų.

Keletas didesnių įmonių šiau
rės Italijoje pradėjo vartoti du
jas vietoj anglių. Tūkstančiai 
pramonės klijentų laukia, kol 
bus atvesti vamzdžiai į jų apy 
linkės. Energijos tiekimo pro
blema bandoma spręsti ir kitais 
būdais — paverčiant dujas elek
tros energija. Dvi didžiulės šilu
minės elektros jėgainės jau vei
kia netoliese dujų laukų.

Pažymėtina, kad eksploatacija 
nėra vien valstybės rankose. Si
cilijoje veikia įstatymas, garan
tuojąs tam tikrą nuošimtį pelno 
privačioms firmoms, tad tyrinė
jimai naujose vietose ir yra at
liekami keletcs italų ir užsienie
čių firmų, kaip: Gulf Oil Co., 
MacMillan Petroleum Co.,- D’Ar
cy Exploration Co. ir vokiečių 
grupės.

Atrodo, kad Italija yra pake
liui į socialinę ir industrinę re
voliuciją, kurią atneš pigi ener
gija juodojo aukso pavidale.

(PB).
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KANADOJE YRA 
lapkričio II 

^Prisiminimo

PAPROTYS 
švęsti 
Dienę”

Visoje Kanodoje, o toip pat daugelyje kitų kraštų, yra nusistovėjęs pa
protys prisiminti tuos, kurie atidavė savo gyvybę kovoje už laisvę Pirmo
jo ir Antrojo Pasaulinių Karų metu. Prisiminimo diena nėra įstatyminė 
šventė, bet Kanodoje yra paprotys tq dienų 11 vol. ryto susikaupti dvi 
minutes tyloje ir prie žuvusiųjų paminklų padėti vainikus. Šis paprotys 
pradėtas vykdyti baigiantis Pirmajam Pasauliniam karui, kuomet 1918 

, m. lapkričio mėn. 11 d. buvo sustabdytos kautynės. Lapkričio 11 d. 
minėjimas stipriai įsigalėjo, kaip tautinio gyvenimo paprotys,' kad ir 
pasibaigus Antrajam Pasauliniam korui tai nepasikeitė, nors žodis 
"Prisiminimos" nuo dabar liečia abudu ktfrus.

3
S
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1

s

toriai nebesitiki jo suvaldyti 
vien durtuvu bei ateities gerbū
vio pažadais. Jau reikia griebtis 
konkrečių priemonių.

Duonos ir visokių reikmenų 
jau pažadėta. Reikia laukti, kad 
netrukus kalbės dar statybos 
ministeris ir i
netrukus kalbės dar statybos v' 
ministeris ir pažadės naujų bu- $ 
tų milijonus, nes dabartinėse są- 
lygose visi tie reikmenys galėtų 
tekti nebent augštiesiems parti- ® 
jos ir valdžios pareigūnams.

lygose visi tie reikmenys galėtų

TAIP PAT YRA PAPROTYS
kad daugelis kanadiečių nuo vandenyno iki vandenyno po kiekvienos 
algos dalį pinigų neša j taupomųjų suskaitę The Canadian Bank of 
Commerce banke.
Atidarydami taupomųjų suskaitę jūs turite ketveriopos naudos: 1) jūsų 
pinigai nepražus; 2) už savo santaupas jūs gaunate palūkanas; 3) jūs 
galite apmokėti savo suskaites čekiais; 4) jūs įgyjate paprotį taupyti 
ir tuo būdu tapti pastoviu nepriklausomu žmogumi. Aplankykite arti
miausių banko skyrių ir užveskite taupomųjų suskaitę dar ŠIANDIE.

The Canadian Bank Į I
of Commerce '
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HAMILTON, Ont
Loterija Hamiltono Liet Kat. 

Mot. D-ja, ruošia loteriją, kuri 
įvyks TF lapkr. 21 d. Royal Con
naught Hotel, Cristal salėje ruo
šiamo vakaro metu.

Hamiltoniečiai, kviečiame Jus 
kiek galint parodyti savo gerą 
širdį ir prisidėti prie šios loteri
jos savo aukomis. “Tačiau duo
kite išmaldą iš to, kas lieka, ir 
štai visa bus jums nesutepta” — 
pasakė Kristus (Luk. 11. 41.) 
Patys negalėdami aplankyti li
gonių gulinčių sanatorijoje ir li
goninėse, nors šia auka būsite 
prisidėję prie šio kilnaus darbo. 
Padėti „vargšams ir ‘ligoniams 
juk kiekvieno mūsų pareiga, o 
ypač -šiuo metu, kada Kalėdų 
šventės taip arti. Mes savo šei
mose ar artimųjų tarpe pajusi
me, šventišką nuotaiką, o jie tik 
prisiminimuos išgyvens jas. Ne- 
•pagailėkime suteikti ir jiems 
spindulėlį džiaugsmo. Paaukoki
me kas kiek galime ir ką galime. 
“Jis atlygins kiekvienam, žiūrė
damas jo darbų” (Mt. 16. 27)

Aukas galite atnešti pas p.p. 
. Dockaitienę — 74 West Ave. N., 
telef. 2-2857, Stanaitienę — 144 
Wellington St. S., telef. 3-8460 
ir kiekvieną sekmadienį po pa
maldų parapijos salėn. Prijau
čiančios taip pat kviečiamos.

HLKMD Valdyba.
• 'Liet. Kat. Moterys ruošia di
džiulį žiemos balių gruodžio 26 
d. (antrą kalėdų dieną) puikio
je Rainbow salėje, King ir San- 
ford gatvių kampe. Žemaitė.

Rekolekcijos, vykusios spalio 
18-25 d. klebono teigimu, buvu
sios skaitlingiausiai lankytos iš 
visų iki šiol buvusių. Misijas ve
dęs tėvas. Borevičius S.J. pasku
tiniame pamoksle pabrėžė, kad 
taip didelės ištikimybės Dievui 
ir meilės savam kraštui, kaip pa
tyręs Hamiltono lietuvių tarpe, 
maža kur tesutikęs. Ir tai tikra 
tiesa. Kai hamiltoniečiai statė 
savo bažnyčią, nebuvo nei vieno 
aukojusio mažiau $10, o ir tokių 
tik keli ar keliolika. Daugumas 
parapijiečių aukojo po $50. Tad 
ir bažnyčia per vienus metus 
buvo baigta.

Paskutiniame misijų pamoks
le tėvas Borevičius taip pat pa
sidžiaugė, kad sekdamas liet, 
laikraščius, jis pastebėjęs hamil- 
toniečių meilę savam kraštui ir 

.. vargstantiems lietuviams. Tą at- 
K jautimą / hamiltoniečiai' parodę 
/ per Tautos Fondą, kuriam su- 

dedą tūkstantines sumas.
■Hamiltono lietuviai katalikai 

beabejo ilgai liks dėkingi gerb. 
Tėvui Borevičiui S.J. už gražias 
ir labai suprantamu būdu iš
reikštas mintis, primenančias 

1 mums didžiąsias pareigas Die
vui ir ištikimybę Lietuvai.

Kristaus Karaliaus šventės 
minėjimas — akademija šįmet 
sutraukė per 200 lietuvių. Daug 
gilių minčių apie Kristų ir apie 
šių dienų žmogų pateikė p. Gu-

das pasiųs ligoniams į Vokietiją.
Žodžiu, į šį gražų ir didelį ba

lių visi jauskime pareigą atsi-

~TT : « ““iY K r“i kad turėsime asmenisko malo-oTUŠl? ^ThaS!: numo, pasimatysime su gen. P. 
nniSaT I Plechavičium, bet svarbiausia,
on ecįai, pavyd me Torontui, mQg„ paliktas doleris ne 
'uris tiek stiprių asmenybių vy- imt,,,,;,,;„ . . . * • i vienam varge esančiam lietuviui
Menkėje p?ogra^oie pasirodė
mniaii •įlietai ig TnrAnfA- Ta- l^aieQU proga Kai KSS IT J UOS pri-
esniųjų tarpe turi.

aunieji*solistai iš Toronto: Ja
nuška ir Simanavičius, dekla- 
navo S. Verbickaitė ir Gurgž- 
lytė; skambino pijaninu L. Šu- 
:ytė, Grušo “Be namų” impro-’ 
•izavo V. Laniauskas. Minėjimą 
ravedė Jer. Pleinys.
Dalyvių atsiliepimai apie mi- 

•ėjimą gražūs. Ir paskaita (ypač 
i), ir meninė dalis buvo tikrai 

jtiprios, o pati pravedimo tech
nika ir tvarka be priekaištų.

Hamiltono ateitininkų kuopai 
r J. Pleiniui, daugiausiai įdė- 

;usiam darbo programą ren
giant, hamiltoniečiai katalikai 
lidžiai dėkingi!

Auksinę 5Q m., vedybų sukak
tį spailo 26 d. atšventė Benedik
tas ir Vladislava Orvydai, 31 
Dundurn St. N. Kun. dr. J. Ta- 
iarauskas atliko šiam jubiliejui 
oritaikytas bažnytines apeigas, 
šių retų šeimos iškilmių džiaug
smą temdė sunkios nelaimės, 
užgriuvusios šią giliai tikinčią 
gražią šeimą: VI. Orvydienė gu
li jau apie pusę metų suparali- 
žuota, o jos vyras prieš porą sa
vaičių turėjo širdies priepuolį ir. 
kol kas dar su lova irgi nesi
skiria.

Linkime mūsų garbingiems 
jubiliatams greitos sveikatos ir 
dar daug daug žilų medelių!

TF priešadventinis balius į- 
vyks Royal Connaught viešbu
ty, Crystal Ball Room salėje, 
lapkričio 21 d. Šokių pradžia 7 
vai. 15 min. vakaro, o trumpa 
programa 20-3.0 min., pradeda
ma 9 vai. v. Ją atlieka mūsų 
jaunosios debiutantės: Šturmai- 
tytė — solo dainos ir S. -Lukoše- 
vičiūtė — baletas. ’ «

Į balių, kuris vyks. Kariuome
nės šventės minėjimo išvakarė
se, atvyksta gen. P. Plechavičius 
ir pieš programą tars trumpą 
žodį Hamiltono lietuviams.

Šokiams gros labai geras Za- 
nini orkestras iš Toronto.. Kvie
čiame visus tautiečius kuo skait
lingiausiai dalyvauti. Įėjimas, . 
nors salės- nuoma ir orkestras 
sudaro daug išlaidų, paliekamas 
tik $1.25. Staliūkus.prašome už
sisakyti galimai anksčiau pas V. 
Kazlauską, 2 Fife St., Hamilton, 
Ont. Tel. 9-3796. Skambinti pra
šome nuo 10 iki 12 v. ir nuo 6 
iki 8 vai.v.

Kreipiame mielųjų tautiečių 
dėmesį, kad dalis šio vakaro pel
no bus Skiriama šalpai, kurią p. 
J. Giedraitis įsipareigojo per
duoti p.p. Orvydų šeimai, ku
rios didelės bėdos buvo aprašy
tos praėjusiame “TŽ” numery.

Turtingą ir įdomią loteriją ba
liaus metu ruošia Kat. Mot. D- 
ja, kurios pelną dar prieš Kalė-

siminė! Sk. St.
Kvietimas

Aušros Vartų parapijos klebo
no kun. dr. J. Tadarausko 40 m. 
sukaktis sutampa su Jo gražios 
ir sėkmingos 5 m. veiklos sukak
tuvėmis Hamiltono lietuvių ko
lonijoje. Šioms sukaktuvėms at
žymėti rengiama pagerbimo va
karienė, kuri įvyks lapkričio 14 
d., 7 v.v., šeštadieni, parapijos 
salėje, 58 Dundurn St. N.

Maloniai kviečiame visus Ha
miltono ir apylinkių bei kitų ko
lonijų lietuvius atsilankyti į šią 
pagerbimo vakarienę ir drauge 
su jubiliatu maloniai praleisti 
laiką.

Vakarienės ir kitoms išlai
doms padengti, jos dalyviai mo
ka po $3 asmeniui registruojan
tis. Prašome nedelsiant regist
ruotis pas komiteto narį J. Mik
šį, 18 Barton St. W., Hamilton, 
Ont. Telef. 3-8593, iki lapkričio 
8 dienos.

Hamiltono liet. org. Pager
bimui Ruošti Komitetas.

gUROPEĄjy

jj HAMILTONO LIETUVIŲ CHORAS

lapkričio 7 d., parapijos salėje, ruošia pirmąjį

LINKSMAVAKARĮ - ŠOKIUS

PROGRAMOJE: 4
• dainos,
• akordeono solo,
• kupletai ir tt.

GROS PUIKI KAPELA. PRADŽIA 19 VAL.

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- į 
tais gėrimais. Pradžia 7 vai. vakare.

■ ♦

Rengėjai.

GALAS KOSULIUI!
Išbondykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 

kuriuos jau daug metų vartojo kiekvienas europietis. 
Dabar šie vaistai yra pardavinėjam! taip pat Jums arti- 
miausiose vaistinėse Kanadoje.

Pora DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, gerięnt keturis kartus į dienų, tuojau gali iš
gydyti kieta kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo. 
Šie vaistai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinka garga
liavimui ir kitokiam naudojimui.

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

Kaina $1.50 butelis.

Mann & Martel
2336 BLOOR ST.West, prie Windermere. Tel. MU. 8255

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

Lietuviai pasaulyje
f A VALSTYBĖS

Lietuvybės Išlaikymo Studija, 
lyg ir seminaras, suorganizuota 
Čikagoje ir veiks iki šių metų 
pabaigos.

L. Teatro reikalai Čikagoje 
labai susipainiojo. LB apygardos 
Kultūros Taryba pasiryžo teatro 
reikalus paimti savo globon — 
sutvarkyti visus administraci
nius reikalus, aktoriams palie
kant tik scenos darbą. Bet ten 
veikia du kolektyvai — Čikagos 
Lietuvių teatras ir Lietuvių Te
atras, kurių pastarasis, vadovau
jamas St. Pilkos, nepanoro kar
tu dirbti ir liko veikti atskirai. 
Prie šios grupės prisidėjo ir V. 
Valiukas. Tuo reikalu specialų 
pranešimą spaudoje paskelbė 
Kult. Tarybos ir aktorių susirin
kimas. Aktorių vardu jį pasirašė 
o. Mačys, Gasp. Velička ir Ona 
Peravičiūtė.

Cieero šv. Antano parapijos 
klebonas kun. I. Albavičius at
remontuoti parapijos namus pa
vedė dail. Pautieniui, kuris iš- 
dekoravo juos lietuviškame sti
liuje, salėje nupiešė žymesnių 
Lietuvos miestų herbus, o prie 
durų paruošė menišką anglišką 
ir lietuvišką tekstą apie Lietu
vą. Salė, kurioje vyksta lituanis
tinės pamokos, papuošiama lie
tuvių menininkų darbais, pačių 
menininkų paaukotais.

A.a. prof. dr. Juozas Zubkus, 
žinomas nosiesįgerklės ir ausų 
ligų specialistas mirė Čikagoje 
spalio 2 6d. Velionis buvo gimęs 
1898 m. kovo. 20 d. Radviliškyje.

A.a. kun. P. Kirvėlaitis mirė 
Čikagoje.
PRANCŪZIJA

Prancūzijos Liet. Bendruome
nės LOKas, kurio pareigas eina 
L. Šalpos D-ja, paskelbė PrLB 
Krašto organizacinius nuosta
tus (statutą) ir rinkimų’ taisyk
les.

Tautos Fondo Įgaliotiniu Pran
cūzijoje paskirtas kun. J. Kri
vickas.

Morhange (Moselle) dabar 
yra apie 14 lietuvių. Visi turi 
darbo. Kai kurie nusiskundžia 
menku atlyginimu. Nuo seniau 
ten gyvena p. Jucius, kuris tvar
ko tos apylinkės lietuvių reika
lus. Paskutiniu metu susirado 
dar dvi lietuviškos šeimas, ku-

nitą sirguliuoja ir todėl darbuo
jasi tik vienuolyno valgykloje. 
Sės. Petrė sveika ir motorračiu 
važinėja po miestą lankydama ir 
tvarstydama vietos vargšus li
gonis. Jos abi yra laimingos, bet 
būtų-dar laimingesnės, jei galė
tų daugiau bendrauti su seselėm 
lietuvaitėm Amerikoje ir kituo
se kraštuose. Jų adresas: Germa
ny, Schwester Bonita—Schwes- 
ter Petra, (23) Delmenhorlst, St. 
Joseph Krankenhaus, Wester 
Strasse.

Vladas Nogėla, lietuvis, karo 
invalidas (be abiejų rankų), gy
vena Bremen-Grohn, Lesum Str. 
8, vykdamas dviračiu į darbovie
tę buvo sunkvežimio partrenk
tas ir sunkiai sužeistas. Skilęs 
kelio kaulas. Gydosi namie pri
žiūrėdamas savo vienų metų 
įpėdinį — Vladą.

Lietuvis amerikietis, buvęs DP 
St. Grabliauskas iš Čikagos, jau 
trys mėnesiai atostogauja Ham
burge. Jis čia jaučiasi labai ge
rai, turi pinigų, važinėja, kartais 
aplanko lietuviškas stovyklas, 
kur užfundija dipukams vyno 
bonkutę. Mėgsta šelpti ne tik lie
tuvius, bet ir vokiečius. Jis at
jaučia ne tik invalidus, našles, 
bet ir jų išvargusius vaikus. Vė
linių proga užprašė pas lietuvį 
kunigą šv. mišias už mirusius ir 
žuvusius Lietuvos karius, parti
zanus, darbuotojus.

Rickling. Nepertoliausiai nuo 
Hamburgo, 8 km. nuo Bad Se- 
geberg yra nervų klinika. Jų 
tarpe yra ligonys lietuviai: dr. 
Antanaitis Ant.. Spogis Stasys, 
Dubauskaitė Teresė ir Rizaus- 
kas Juozas. Pastarasis lietuviš
kai nekalba, nors ir lietuvišką 
vardą bei pavardę turi. Ligoni
nės personalas tikrai krikščio
niškai stengiasi juos aptarnauti. 
Išlaikymą apmoka Hamburgo 
vokiečių socialinis skyrius. Įvai
riomis pogomis aplanko juos 
lietuvis kunigas ir BALFo šal
pos pirmininkas iš Hamburgo. 
Karts nuo karto juos sušelpia 
giminės iš Amerikos. K. V. Š. 

’ Munster stovykloje kareivinių 
blokuose sutalpinta daug įvairių 
tautybių pabėgėlių. Jų tarpe ir 
kelios lietuvių šeimos, dėl ligų 
ir kitų priežasčių neišemigravu
sios ir laukiančios galimybės iš-

Pirkdamas 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 praktika — miegamųjų sofų srityje. Mes patarnaujame 
visiems visas 24 valandas.

Diena

• ~ į NaktįKaina s39.95

PHILLIPS 
CHESTERFIELD 

MFG.
953 DUNDAS ST. W., TORONTO 

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

Kalbame slavų kalbomis.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
ŠERKŠNYS ANTANAS 

Taiso {vairių rūšių laikrodžius. Darbas garantuojamas 1 metus. 
Taip pat taiso auksinius žiedus ir kitus aukso išdirbinius.

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

; TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.
t

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nouji visų rūšių namu apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys j naujas, modemiškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškos, 

(rengiami alyvos apšildymai (Oil Bumeriai) į senas krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

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

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Ui sakyme i priimami:

TORONTE: 193 ©OVERCOURT RD. Tetef. LO. 8951
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Tetef. 92035b

♦ KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$1.600 {mokėti, prie Bloor, 10 kamb. (2 butai po 5 kamb.)^ mūrinis, neper- 
daug mandrus, bet geras ir pigus .Viso $11,500.

$2.500 įmokėti, prie Runnymede, 6 kamb., pusiau atskiras, neblogas, prie 
gero susisiekimo, dideli kambariai, vieta garažui. Viso $8.500.

$4.500 įmokėti, 13 kamb., netoli Queen, mūrinis pajamų namas. Proga užsi
dirbti pinigo geresniam. Viso $14 000.

$5.000 įmokėti, 8 kamb., Indian Rd., pusiau atskiras, be garažo, bet labai 
geras namas. Viso $14.500.

$7.500 įmokėti, puikus nuOmdvimui, Roncesvalles rajone, 9 kamb. atskiras, 
mūrinis, alyvos šildymas. Viso $1 8.300. Pasinaudokite proga!

$6.000 įmokėti, 7 kamb. labaigėras 2-įų augštų, atskiras mūrinis namas yra 
garažas. Viso $18.000

PASINAUDOKITE PROGA! Jmokėjimo padidinimui išrūpinu paskolas iš 
banko be jokiu bonų 2-jų metų išsimokėjimui ir tik iš3%.

MŪSŲ ATSTOVAS

Visais namų pirkimo - pardavimo reikalais pa tarnauja 

Kreiptis asmeniškai ar

Telef. įstaigos MU. 8255, namų telef. OL. 8074

W1 NDSOR, Ont.
Turėjom lietuviškos dainos, 

žodžio ir šokių vakarą. To ilges
nės vasaros pertraukos, Apylin
kės Valdyba spalio 24 d. suruo
šė linksmą vakarą. Programą 
sudarė: lietuviškos dainos, rašy
tojų kūriniai ir pasišokimas. So
lo dainas išpildė Detroito kon
servatorijos studentė Ina Varia- 
kojytė, akomponuojant Elenai 
Dailydaitei. Savo poezijas skai
tė: Marija Černiauskaitė-Sims 
iš Detroiti, Balys Rukša ir Vy
tautas Peseckas iš Toronto. Al
fonsas Žiedas iš Detroito skaitė 
ištraukas iš ruošiamos knygos 
apie Platoną.

Kolonija mažutė, bet gausiai 
atsilankius mieliems detroitie- 
čiams salė buvo pilna ir liko 
apie S100 pelno.

Ypač sklandžiai praėjo meni
nė — literatūrinė dalis. Rengė
jai ir visa kolonija labai dėkin
gi svečiams už programos išpil
dymą, ypač, kad atlikta veltui. 
Apylinkės Valdyba reiškia nuo- rios buvo pasimetusios nuo lie- vykti. Apylinkėje yra išmėtyta-'v 
širdžią padėką kolonijos gyven-; tuvių. Tai Galvočius Juozas, dir- nemaža lietuvių šeimų ir pavie- 
tojui Petrui Petraičiui už daug i bąs staliaus darbą, ir p.p. Sere- i nių lietuvių. Rūpestingas seniū

nas dr. A. Dulskas daug pastan
gų daro apjungti visus apylin
kės lietuvius.
BRAZILIJA

Sao Paulo “Mūsų Lietuvos” 
iniciatyva, buvo sušauktas orga
nizacijų valdybų bei visuomenės 
veikėjų posėdis pasitarti bend
rais lietuvių kolonijos, ypatingai 
lietuvybės išlaikymo ir Lietuvos 
laisvinimo reikalais. Nutarta 
įkurti koordinacinį organą bend
riems kolonijos, reikalams, kuris 
pavadintas Sao Paulo Lietuvių 
Taryba. Į šią tarybą išrinkti: 
kun. P. Ragažinskas. kun. K. Mi
liauskas, Ant. Dutkus, Juozas 
Matelionis, K. Pažėraitė, St. Ku- \ 
biliūnas ir J. Lukoševičius. Be \t 
to, į tarybą įeina iš veikiančių 
lietuviškų organizacijų po vieną 
atstovą. Prėzidiuman išrinkti: 
pirmininku — kun. Pijus Raga
žinskas, sekretoriumi — Antanas 
Dutkus ir iždininku — Juozas 
Lukoševičius. Tarybai pavesta 
rūpintis, palaikant kontaktą su 
Lietuvos Konsulu A. Polišaičiu, 
lietuvių dalyvavimu Sao Paulo 
miesto 400 metų jubiliejuje.

Muzikas Jonas Malaiška su 
šeima, gyvenantis Rio de Jenei- 
re, šį mėnesį išvyksta Kanadon. 
J. Malaiška apie šešerius metus 
grojo Orkestrą Simfonica Brasi- 
leira. Paskutiniu metu yra iš
radęs patobulintus chromatinius 
pedalus timpanams, kuriuos iš jo 
iau įsigijo Rio de Jeneiro ir Sao 
Paulo miestų orkestrai. Tuos pe- . 
dalus jis pats ir gamina. Jo žmo
na buvo Rio de Jeneiro teatro 
balerina. J. Malaiška yra Daina
vos draugijos organizatorius ir 
ilgametis tos draugijos choro ve
dėjas. Jo žmona įkūrė Rio de Je- 
neire tautinių šokių grupę.

L. Kat. Bendruomenės choras 
pastatė seselių pranciškiečių sa
lėje Viloje Zelinoje (Sao Paulo 
priemiestis) S. 
veikalą 
brolių juodvarniais laksčiusių”. 
Tai buvo didelė kolonijai kultū
rinė dovana. Pastatymas buvo 
grandiozinis. Artistai, režiso- 
riaus Alfonso Žibo paruošti, su
vaidino gera j. Tiek režisorius 
Žibąs,, tiek artistai, tiek organi
zatorius Aleksas t Bogulauskas, 
tiek muzikai Aleksas Ambrazai
tis ir Jonas Kaseliūnas, tiek šo
kių vedėja Jadvyga Ambrazai
tienė, tiek dekoratorius dail. 
Vladas Dramontas, dirbo iš pe
ties. Buvo malonu žiūrėti į lie
tuviškos tautodailės motyvais 
dekoracijas, klausytis lietuviškos 
muzikos. Veikalą manoma staty
ti kelis kartus. — J. V-tė.

tojui Petrui Petraičiui už daug 
triūso, kol sumedžiojo literatus 
ir kitus programos dalyvius

Sekantis parengimas įvyks 
lapkričio 14 d. 2520 Seminol (toj 
pat Kroatų salėj). Salė bus ati
darą nuo 7 vai. J.Ražauskas.

vičiai, dirbą prie ūkio darbų.
Savoie dept. Rugpjūčio 2 d. 

Modane mirė Stankūnienė iš 
Mariampolės. Ją globoja jos 
dukrelė Mme Bony. Palaidota 
ten pat.

M.D. — L.M.C.C.

780 Main St., East, Hamilton
GIMDYMO PAGALBA

Priėmimo valandos 2-4 ir 7-8 vai. vok. ir pagal telefoninj susitarimo tel. 9-6634

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO ---- 7

Dutkus ir iždininku

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBE 
KREIPKITĖS į LIETUVIŠKĄ BIURĄ 

A. MINIOTA
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.
$500 — $1.500 MŪSŲ PRITYRĘ TEISININ-

Galite gauti per mūsų biurą, KAI pigiai, sudaro pirkimo -r- 
tik už Jūsų parašą, be žirantų, pardavimo dokumentus, 
jei Jums trūksta pinigų įmokė- 

■»jimui perkant namą.

šios savaitės pasiūlymai:

MES PATARNAUJAME 
TEISINGAI 
SKUBIAI 

SAVO KALBOJ

* Mūsų
Įmokėti $3.500. Bloor-lndion Rd., 6 

k., mūrinis, oru onglimis šildo
mas namas ir garažas. Kaina 
$11.800.

Įmokėti $5.000. Dundos-Lisgor, 8 k,, 
p. atskiras, gero mūro namas.

• Kaina $14.800.

įmokėti $3.500. Dundos-Lisgor, 8 k. 
per 2 dugštus, vandeniu-alyva 
šildomas namas, 2 garažai. Kai
na $13.800.

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

$6.000 įmokėti. Bloor — Emerson.
8 k. atskiros mūrinis gražus na

mas. Kaina $15.500. _______

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

$3.000 įmokėti. 6 k. pusiau atskiros 
mūrinis namas, Dundas — Dtlf- 
ferin rajone. Kaino $ 1 1.000.

$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 lobai gerų ir įvairiomis kainomis bei įmokėįimais, kurių

P. Dambrauskas
ToUf. OL. 8443 

Nomw JU. 6198

F. Jonynas
Telefonas {įtaigos OL. 8444

Davenport, 6 k. pus. at
skiras, privažiavimas. Užėmimas 
tuojau. Įmokėti $3.000 — pil
na kaina $11.900.

ST. CLARENS — Wallace, 6 k. mūr. 
pus. atskiros, garažas, užėmi
mas tuojau. Įmokėti $3.500. Pil
na kaino $13.500.

NORFOLK — Diadas, 6 k. pus. at-, 
skiras, mūrinis, 2 virt. Įmokėti 
$3-3.500. Pilna kaina $11.900.

ARMADALE — Bloor, 7 k. aštrių ply
tų, atskiras, kvodr. planas, von
deniu-olyva Šild. Garažas. įmo
kėti $8.000. Pilna k. $21.000.

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

dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

V. Jutas
Bi.nl. MM. OL <444
N«m^ telef. OL. 671S

PERTH

VOKIETIJA
Inž. Stankus — LRKr. įgalio

tinis ir Šveicarijos LB pirm., 
spalio mėn. lankėsi Vokietijoje 
susipažinti su tremtiniais. Jis 
aplankė Hannoverio, Lebensted- 
to, Diepholzo, Wehneno, Vare- 
lio, Hamburgo stovyklas bei lie
tuviškas kolonijas. Matydamas 
daug skurdo, padarė nemaža 
nuotraukų, kurios turės prabilti 
į žmonių širdis. Didžiausias var
gas buvo pastebėtas Hamburg- 
Lockstedt, Ratrennenbahn 
Wohnlager, stovykloje. Čia žmo
nės dar gyvena angliškose skar
dinėse “bačkose”, kur nėra lubų, 
grindys cementinės, langai maži, 
saulės mažai, šaltesnėmis dieno
mis nuolat reikia kūrenti ir su 
skuduru stogą šluostyti, kad ru
das vanduo nevarvėtų ant vai
kų ir kitų gyventojų.

Gyventojai čia įvairūs. Dau
gumoje slavai ir vokiečiai. Visi 
jie bemaž debarbiai. Gyvena iš 
vasltybinių bei privačių pašal
pų. Jų tarpe dar tebėra lietuviai: 
Kvasienė Julija su 4 asmenų šei
ma, Keleris su 6 asmenų šeima 
ir viengungis Bajoraitis Pijus. 
Kiti lietuviai prieš mėnesį per
sikėlė į pabaltiečių stovyklą 
Hamburg-Altona, Daimlerstr 44.

Delmenhorste nuo 1945 m. gy
vena ir tebesidarbuoja 2 lietu
vaitės vienuolės seselės Elzbie- 
tietės — sės. Bonita Žemgulytė 
ir sės. Petrė Augaitytė. 1948-49 
m. abi seselės gražiai ir sėkmin
gai pasitarnavo emigruojan
tiems lietuviams per Delmen- 
horstą į Australiją. Šiandien jos 
dirba tik tarp vokiečių. Sės. Bo-

Čiurlionienės 
pasaką “Dvylika
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ODĘ
VEDA Nora Kulpavičienė. Visą medžiagą prašoma siųsti šiuo adresu: 2 Bellwoods Park, Toronto 3. Telef. LO. 6303.

LIETUVIŲ DAINOS Sienų spalvų ir ornamentų pritaikymas
Tėvynės dainos, jūs auksinės, 
Be jūsų Solo mums krūtinės.

(Maironis)Dainos meilė yra vienas di- diųjų lietuvių tautos bruožų. Lietuvis dainuoja varge ir džiaugsme. Daina lydi jį darbe ir poilsyje. Beveik kiekvienas darbas turi jam pritaikintą dainą. Ar iš jūros ritmingo ūžimo, ar iŠ miškų šlamėjimo išmoko lietuvis dainuoti, kas pasakys. Viena tik aišku, kad daina skamba krūtinėje ir tik laukia progos išsiveržti. Audimo dainos, malimo dainos, verpimo dainos, šie- napiūtės, rugiapiūtės, koks jų gražumas, koks įvairumas.Kas iš mūsų nesiilgi tų gražiųjų vasaros vakarų saulei nusileidus, kada po laukus drauge su šieno kvapu sklaidosi dainų aidai. Jomis banguoja meilės posmai: meilė savo broliui, meilė savo kraštui. Dainuoja našlaitė apie vargą, dainuoja piemenėlis, dainuoja mergaitė apie savo bernelį, dainuoja motina apie savo dukrelę. Nuostabus įvairumas. Romantiška meilė tačiau neužima nei pirmutinės, nei svarbiausios vietos, nors apie ją , daug sukurta.Visa Lietuvos istorija yra išreikšta mūsų dainose. Mūsų kryžiaus kelias svetimiems bevergaujant atsispindi mūsų kalinių ir tremtinių dainose. Mūsų kovos ir pergalės skamba dainose.Jeigu galima būtų surinkti visas mūsų dainuojamas dainas — būtų vienas pačių gražiausių tautosakos rinkinių; arba išversti į svetimas kalbas. Deja, liau-

dies dainos yra neišverčiamos. Svetimoj kalboj jos nustoja viso savo gražumo. Mūsų dainų melodijos yra daugiausiai paprastos ir nuoširdžios, kaip paprasta yra lietuvio siela; bet drauge jos yra ir liūdnos, kaip mūsų tautos kančios kelias. Mūsų liaudies dainos yra muzikų vertinamos, nevienas mūsų kompozitorius ieškojo ir sėmėsi įkvėpimo liaudies melodijose.Šileris yra pasakęs,’ kur dainuojama, ten galima pailsėti, nes piktadariai dainų nedainuoja.Užtenka tik užtraukti dainą, ir lietuviai, kaip mat, supranta viens kitą — tokia magiška yra dainos galia. Kur tik susidarė lietuvių judėjimo centras ar Petrapily, ar Voroneže, ar Rytprūsiuose, ar dabartinėj tremtyje, visur steigėsi chorai, dainos rateliai, nes su daina lengviau buvo galima kęsti priespaudą ir atsiekti tikslą.
Sesutės mūsų iš senovės 
Dėvėjo margus rūbelius. 
Dūzgeno plonas baltas drobes 
Ir koja suko ratelius, 
O iš jaunos karštos krūtinės 
Skambėjo dainos sidabrinės.Mūsų sesutės paliko tą dainų ■meilę. Mes nors ratelių ir neduz- gename, nei į laukus su grėbliais netraukiame, bet savo dainų užmiršti negalime. Mes turime saugoti tą dainų meilę savo šeimų židiny, savo širdyse; perduoti ją savo vaikams ir ugdyti ją. Turime keliauti su daina ir dainos palydimi, kaip mūsų protėviai, per vargą Į laimingesnį rytojų..,/ " ■."■// A.

Sienų spalvų pritaikymas turi labai didelę reikšmę kambario gražumui ir jaukumui. Gerų spalvų deriniu galime labai nejaukų kambarį paversti jaukiu ir atvirkščiai — jaukų kambarį netikusiomis spalvomis visai sugadinti.Parenkant kambariui spalvas ir ornamentus, reikia atsižvelgti į daugelį aplinkybių ir reikalavimų. Pagrindinė taisyklė, kurios reikia laikytis, yra, kad šviesios spalvos patalpą didina, o tamsios mažina. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į apšvietimą; rytų ir pietų kambariuose parinkti ramesnes spalvas: melsvą, žalsvą, rusvą atspalvį. Vakarų ir šiaurės kambariuose geriau tinka ryškesnės spalvos: geltona, rausva, žalsvai gelsva.Šiais laikais sienų spalvos yra skaitomos geriausiomis šviesios vienspalvės ar lengvai ornamentuotos, nes naujuose namuose kambarių plotas yra žymiai mažesnis, negu buvo anksčiau ir todėl tamsios spalvos ir dideli ornamentai yra netinkami.Greta esančių kambarių, kurie sujungti durimis, sienų spalvas reikia derinti, kad nesigautų per didelis skirtumas; bendrai yra patariama viso buto sienas suderinti, tada gaunasi geresnis buto vieningumas ir jaukumas. Tai nereiškia, kad visos sienos turi būti vienodų spalvų ir ornamentų. Jei pav. svečių kambarys yra lygios spalvos, tai miegamasis gali būti gėlėtas, prieškambaris dryžuotas Svarbu tik geras spalvų

Ankstyvą pirmadienio rytą, 1911 m. rugpjūčio 21 d. buvo pavogtas iš Louvre Salon Carre, garsusis Leonardo da Vinci kūrinys “Mona Lisa”, Fldrencijos didiko Francesko de Giacondo žmonos portretas, dažnai vadinamas “La Giaconda”. Pastebėjus paveikslo dingimą, pradžioje niekas negalvojo apie vagystę, nes muziejus tomis dienoms buvo uždarytas dėl valymo ir prižiūrėtojai galvojo, kad paveikslas yra išneštas fotografuoti, kaip dažnai buvo daroma. Tam nepasitvirtinus, buvo manoma, kad jį kas nors paslėpė dėl juoko, norėdamas įrodyti silpną apsaugą. Bet greit paaiškėjo, jog įvyko tikra vagystė. Visiems buvo nesuprantama, kaip vagiui pavyko aplenkti prižiūrėtojus, nes paveikslas yra tapytas ant medžio ir su rėmais sveria 80 sv. Nesužaloti rėmai ir stiklas vėliau buvo rasti atsarginiame kambaryje. Paveikslas buvo suvyniotas į popierį ir praneštas nepastebėtas net pro durininką, kuris kiekvieną apžiūri. Paryžiaus visuomenė šito nepastabu- mo jokiu būdu negalėjo prileisti, bet kadangi tuo laiku vyko remontai ir darbininkai nešiojo

Vagyste Louvre

Vyriausios Skautininkės žodisLietuviškoji skautybė kūrėsi N. Lietuvoje spontaniškai. Jau- nuolės-iai, pažinę skautybę kituose kraštuose, grįžę po I-jo Pasaulinio karo į Lietuvą, rikiavo lietuvių jaunimą į skautiškas eiles. Įvairiuose N. Lietuvos miestuose skautiški vienetai kūrėsi vieni nuo kitų nepriklausomi ir tik vėliau jie buvo apjungti į Lietuvos Skautu Sąjungą — Lss.Lietuviškos skautybės įkūrimo data skaitome pirmos mišrios skautų-čių skilties įsikūrimo dieną Vilniuje, Lietuvos sostinėje, 1918 metais lapkričio 1 d. Tą dieną veiklesni vienetai visuomet atžymėdavo iškilmingomis sueigomis. Be to, kas 10 metų būdavo ruošiamos tautinės stovyklos.Šiais metais mes minime 35 metų sukaktį, lyg skubėdami,, nesulaukę 40. Tai vėl gyvenimo /sąlygų padiktuotas reikalas. Po- / ‘ kario gyvenimo tempas ir atstumai tarp lietuviškų kolonijų perskyrė mus. Todėl organiškai svarbu atstatyti tuos ryšius, kurie jungė mus netolimoje praeityje.Jubiliejinius metus atžymėti visuose Seserijos Vienetuose Seserijos Vadija kviečia visas skautes, vyr. skautes, jūros, oro ir akademikes įsijungti į Tautinio Auklėjimo vadovės sktn. M. Žilinskienės organizuojamą “Kelionę per Lietuvą”.Ši kelionė iš esmės yra pavienių skaučių ir skilčių darbas — Lietuviškoj ožodžio studija. Bet dėka skautiškų metodų ir lakios sesių vaizduotės, ta “kelionė” priartės prie tikrovės išgyvenimų.
Jubiliejaus proga Vyriausioiji 

Skautininke taria žodį skautėms 
, ir skautams:Sesės ir Broliai!Svetimuose kraštuose būnant minime lietuviškos skautybės 35 metų gyvavimo sukaktį. Skauty-

NAUJAS..-----------------
VADOVĖLIS!

bės idėja atsirado Anglijoje iš reikalo ginti savo kraštą ir kovoti su tautoje įsivyravusiu indiferentiškumu savo valstybės reikalams.Ir Nepriklausomoje Lietuvoje skautybė atsirado ankštai susijusi su mūsų tautos išgyvenimais savo nepriklausomybę atkuriant. Iki komunistų okupacijos lietuviškoji skautybė, per savo eiles perleido apie 60.000 moteriško ir vyriško jaunimo. Lietuvos skautė ir skautas įgijo pasitikėjimą,, buvo įvertinti lietuvių visuomenės, savo krašto vadovybės ir Pasaulio Skaučių-tų šeimos.Komunistams okupavus mūsų kraštą, jau pirmomis dięnomis LSS buvo uždaryta. Tačiau šis okupanto patvarkymas neišbrau kė skautybės iš mūsų jaunuomenės širdžių. Lietuviai skautai ir skautės veikė ir komunistų ir nacių okupacijų metu, nors ir ne viešai.Antrajam Pasauliniam karui praėjus, Lietuvos Skautų Sąjunga vėl atgijo. Deja, tik ne savoje Tėvynėje, bet sunkioje tremtyje

ir t.t, 
perėji

tautosir emigracijoje. — savo uždaviniams atlikit.Šiandien, nors išblaškyti, bet gyvename laisvuose kraštuose. Kiekvienai mergaitei ar berniukui, jaunuolei ar jaunuoliui yra atviros durys į lietuvių skaučių- skautų vienetus ir tikra yra Lietuvos Skautų Sąjungos tęstinumo galimybė. Tik neišsižadėkime jos.Minėdami 35 metų lietuviškos skautybės sukaktį:1. Pakelkime skautiškumo lygį savo vienetuose.2. Įsisąmoninkime lietuviškosios skautybės ideologiją ir uždavinius.3. Parodykime didesnį veiklumą, jungdami po savo vėliava vis didesnį lietuvių skaičių.4. Visi kartu ir pavieniui skirkime savo darbą, per skautybę, Lietuvos išlaisvinimui ir savo tautos išlaikymui.Budėkime!V. sktn. dr. D. Kesiūnaitė, Vyriausia Skautininke.

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

■i.

(Patarimai žemo ūgio moterims pagal Ch. Dior)pirmiausiai reikia žiūrėti, koks yra liemuo; turinčiom ilgą liemenį patariama nešioti plačius diržus, trumpam liemeniui galimi tik siauri dirželiai.Pasirenkant paltus reikia vengti plačių ir laisvų. Žemoms (tiek smulkiom, tiek stambiom) geriausiai tinka siauri, pritaikyti figūrai ir apačioje všrpo formos. Apikaklės turi būti mažoš, rankovės ne labai plačios.Skrybėlės tik mažos! Su didele skrybėle mažo ūgio moteris daro nevykusio grybo vaizdą... Prie skrybėlių vengti įvairių ilgų plunksnų ir bereikalingai perkrautų papuošalų.Kalbant bendrai apie medžiagas, kaip jau anksčiau minėjau, reikia vengti labai margų ir dideliais ornamentais ar skersiniais dryžiais; išilginiai dryžiai žemoms tinka, tik jie turi eiti nuo pečių ne tiesia linija, bet truputį įstriža.Žemos moterys turi nešioti truputį ilgesnius rūbus, negu augš- tos, bet neperilgus. Taip pat reikia vengti per augštais užkulniais ir storais padais batų, nes visa tai mažai paaugština, o išvaizdą gaunasi labai neproporcinga.Mažos moterys, kaip dažnai tenka girdėti, dėl savo ūgio neturėtų skųstis, nes jos atrodo ir daug moteriškiau, negu augšto- sios, tik reikia sugebėti tuos savo privalumus gerai Išnaudoti stilingai ir skoningai rengiantis, (b. d.) N. N.

Žemo ūgio moteris, pasirinkdama rūbus, negali nuspręsti, kokio amžiaus ji hori atrodyti, bet turi žinoti, kokio amžiaus ji gali atrodyti. Įvairūs kaspinėliai ir mezginėliai atrodo labai gražiai ir vaikiškai, bet tai nėra tikslu ir tokie dalykai iššaukia šypseną.Reikia apsispręsti kokjo stiliaus rūbus norima nešioti: kuklius, paprastus, mažas ir be papuošalų skrybėlaites ar iškilmin- gesnius, puošnesnius, gyvesnes skrybėlaites ir t.t.Gyvenant provincijoje (ūkyje), kur yra mažai galimybių nešioti juodą spalvą, reikia pasirinkti, kuri spalva geriausiai tinka. Svarbiausiai vengti dideliais ornamentais medžiagų, nes tai dar labiau mažina. Taip pat vengti perdaug margų ir skirtingų spalvų, pav bliuzelę reikia spalvingai priderinti prie sijono, švarkus nešioti ilgesnius, kad pailgintų figūrą (vengti bolero).Kiekvieno sezono madose būna kas nors tinkamo, ką galima lengvai pritaikyti savo figūrai ir asmeniui, bet viską taikyti grynai tik sau ir jei reikia, tai eiti net ir prieš mados reikalavimą. Pav. žemos moterys, turinčios siaurą liemenį, visada gali nešioti plačius sijonus (nežiūrint kokia bus mada), tik bliuzelė ar suknelės viršutinė dalis turi būti daugiau prigulusi prie kūno, nes kitu atveju figūra būtų skaldoma į dvi dalis. Stambesnėms irgi tinka geriau prigulusi bliuzė. ,
Kai dėl diržo nešiojimo, tai

mas ir suderinimas. Mėgstantieji didesnius ir ryškesnius ornamentus, galėtų tai pavartoti viename kambaryje,, bet todėl kitų kambarių sienos turėtų būti ramios, kad tą ryškumą nuslopintų.Parenkant spalvas atskiriems kambariams, reikia atsižvelgti į jų paskirtį, bet neužmiršti anksčiau minėtų taisyklių jdėl dydžio ir šviesos. Pav. gyvenamam — darbo kambariui galima parinkti gyvesnes spalvas ir ornamentus, tuo tarpu miegamajam turi dvelkti ramybė iš sienų, ornamentai ir spalvos turi veikti raminančiai, o ne varginti akis (rausva, gelsva). Vaikų kambario sienos turi būti ramios, beį linksmos ir įvairios: su įvairiais paveikslėliais iš pasakų ir gamtos pasaulio. Prieškambarių, laiptų ar foyer sienos gali būti ryškesnės ir margesnės negu kambarių. :nes čia būnama mažiau (dryžuotos, languotos). Virtuvės sienos praktiškiausios ir higieniškiausios yra baltos, bet kadangi tai labai šalta spalva, ją reikia paįvairinti melsvais, rausvais ar kitokiais smulkiais ornamentėliais. Iki pusės galima duoti kitą spalvą, tik ne tamsią! Labai gražu ir patogu iki pusės vartoti koklines ar kitokias plyteles — lengvų spalvų.Sienų spalvomis ir ornamentais mes galime atsiekti ne tik harmoniją ir grožį bute, bet taip pat ištaisyti esančius įvairius arhitektūrinius trūkumus, kaip pav. peraugštus ar peržemus kambarius, kreivas sienas, įvairius kampus ir t.t. Čia galima pritaikyti taisyklę, kad tamsios spalvos mums optiškai prisiartina, tokiu būdu kambarį mažina, šviesios spalvos tolinasi, kambarį didina; išilginės (vertikalios) linijos kambarį augština, skersinės (horizontalios) — platina, žemina. Paprasčiausiu būdu peraugštus kambarius galima pažeminti skersiniais ruožais ar ornamentais. Jei kambary yra būtinos vienspalvės sienos, tai esant šviesiam kambariui (dideliam ir su daug langų) galima pasirinkti lubom tamsesnę spalvą negu sienų. Siauruose ir augš- tuose prieškambariuose gerai atrodo sienos kombinuotos iš dviejų spalvų, apatinę pasirenkant tamsesnę (tai galima pritaikyti ir kambariuose). Dažant ar tapetuojant augštus kambarius, nereikia užmiršti palikti apie pėdą ar didesnį tarpą nuo lubų ir užbaigimui vartoti platų kantą, nes tai visą kambarį žemina.Labai žemuose kambariuose, kur lubos griūna ant galvos, galima paaugštinti išilginėmis juostomis ar ornamentais. Jei ■ kambarys yra didelis, tai ornamentų ir lygios spalvos juostos gali būti platesnės. Vartojant vieną spalvą, patariama ir luboms vartoti panašią, kad nesijaustų perėjimo. Sieną tapetuoti ar dažyti iki lubų ar net užleisti ant jų, nedaryti jokio kanto,Mansardoms pagerinti tinka tas pats būdas, kaip ir mažiems kambariams. Kreivoms sienoms arba kambaryje esančioms nišoms galima parinkti skirtingas spalvas ir ornamentus, tik juos reikia priderinti prie viso kambario. Tokia kombinacija pridengia defektus ir priduoda ėjo, kaip ir visada, geroje nuo- kambariui jaukumo. Norint pa- taikoje. Gautas pelnas bus ski- didinti ir priduoti gilumo nor- riamas kultūros ir šalpos reika- maliame kambarvie esančiai ne- lams.didelei nišai, reikia vartoti irgi *' KLM B-nės rūpesčiu kviestas skirtingas spalvas ar ornamen-! Čikagos meno ansamblis Toronte tus, tik ryškesnius negu kamba- pastatė “Cukrinį Kareivėlį”, kurio sienos. ris praėjo su dideliu pasisekimu.Bendrai visų rūšių kambariu©- iš gauto pelno KLM B-nė 100 se galima kombinuoti skirtingas dol. paskyrė naujai statomai TTsienų spalvas. Pav. norėdami kurią nors sieną ypatingai pabrėžti, prie kurio stovi gražesnis badas ir t.t, turime pasirinkti tamsesnę spalvą.Tokia siena bendrai priduoda kambariui jaukumo (Kaip pastabą norėžiau pasakyti, kad maloniau ir gražiau atrodo tapetuoti kambariai, nes dažymas nepriduoda tokio jaukumo, kaip tapetai).Kaip matome, su spalvomis galime atsiekti įvairių galimybių kambariuose, kambarių jaukumas ir gražumas priklauso nuo mūsų pačių, nuo mūsų skonio ir gero noro. * N. K.

Kuo pateisinsi savo pasitrau
kimą ir vėlesnę kovą dėl Ne
muno Šalies laisvės? LIETU
VIO PASAS taps gražiausiu 
prisiminimu Tau ir bnmgiau-

įvairius pakietus, todėl durininkas neatkreipė atitinkamo dėmesio.Daugiausiai spėliojama buvo dėl vagystės tikslo, kadangi tokios įžymybės parduoti niekur nepavyktų, tai pasipelnymas atkristų. Taip pat buvo daleidžia- ma, jog vagystę įvykdė koks nors nenormalus žmogus, kuris “Mona Lisa” norėjo žavėtis tik pats vienas.Spaudoje atsirado įvairių įtarinėjimų, kurie nuėjo taip toli, jog vagyste apkaltino Amerikos multimilijonierių Pierpont Morgan; esą, amerikoniški meno ko- lekcijoniėriai įsikalę sau į galvą atsigabenti į Ameriką šį brangųjį meno kūrinį. Tam tikslui jie dirbę susidėję su vienu bepročiu, kuris turėjo itin didelių simpatijų “Monai Lisai”. Kiti spėliojimai buvo, jog vagystę įvykdęs vienas atleistas Louvro tarnautojas, tuo būdu norėdamas atkeršyti; bet įvairūs tyrinėjimai ir tardymai nedavė jokių vaisių.Paryžiečiai jokiu būdu negalėjo įsisąmoninti, kad “garsiausia pasaulio moteris” dingo. Dažnai girdimas Paryžiuje priežodis — “Atrodo, kad norėtų pavogti

Leonardo da Vinci. 1 503.Mona Lisa

Moterų veikla ir gyvenimasKLKM D-jos Montrealio sky- Dr m.ed. N. Bražėnaitė, PLK rius spalio 18 d. suruošė vaikų MO S-gos sekretorė, iš Vokieti- kaukių balių, kuris praėjo su dideliu pasisekimu mažųjų ir didžiųjų tarpe.
KLKM D-jos Montrealio sky-

mos atvyko į Niujorką. Kur galu
tinai apsigyvens dar nėra žino
ma.KLKM D-jos Toronto skyriaus Solistės I. Motiekaitienė ir A. susirinkimas'' Įvyko spalio 4 d. Kalvaitytė sėkmingai koncerta-Pirmininkavo M. Tamulaitienė, i sekretoriavo A. Ramanauskienė. Pasitarta einamaisiais reikalais. Nutarta suruošti moterims ir mergaitėms kulinarijos ir rankdarbių kursus, paskaitas'ir šeimyninio pobūdžio N. Metų sutikimą.Toronto skyriaus pirmininkei O. Jonaitienei susirgus, jos pa- Į reigas laikinai perėmė valdybos narė S. Šakalienė; valdyba papildyta dviem narėm: M. Tamu- laitiene ir A. Škėmiene.Skyriaus spalio 10 d. ruoštas tradicinis Kalakutų Balius pra-

vo Toronte Pabaltiečių Sporto Lygos suruoštame koncerte.

“Moną Lisą” ar nusinešti Notre- Dame katedros bokštus” — pagaliau pirmą kartą tapo realybe; vieta, kurioje ji kabojo ir džiugino tūkstančius meno gerbėjų, buvo tuščia. Prieš šį įvykį nubluko net politinės naujienos ir tuo laiku ypatingai diskutuojamas Maroko klausimas.Atsirado labai gerų “Mona Lisa” kopijų, kurias įvairūs aferistai norėdami pasipelnyti siūlė, kaip tikras. Žmonės buvo klaidinami. Sklido įvairūs gandai ir buvo kuriamos istorijos, bet iš jų policija jokios naudos neturėjo, ir vagystės aiškinimas stovėjo vietoje. Prasidėjo įvairūs tardymai Louvro tarnautojų, kurių daugelis nukentėjo ir buvo atleisti iš darbo. Spaudoje buvo dedamos įvairios karikatūros, pajuokiančios prancūzišką policiją.Laikui bėgant viskas pradėjo po truputį aprimti ir paryžiečiai pagaliau- apsiprato su mintimi/ jog moteris su žavinga šypsena pasaulyje yra dingusi.Staigai už poros metų, visai nelauktai ir netikėtai, “Mona Lisa” pasirodė Florencijoje. Vienas italas, Vincenzo Perrugia, pasiūlė šią brangenybę pardavimui viename antikvariate. Jis buvo tuojau suimtas; policijai pareiškė,jog vagystę įvykdęs pats vienas ir grynai patrijotiniais tikslais. Jis anksčiau dirbo Louvro muziejuje, kaip dažytojas ir dažnai gėrėdavosi tuo kūriniu. Jam pasidarė labai gaila, kad tokia Italijos meniška vertybė, kurios dar niekam nepavyko pralenkti, randasi Prancūzijoje ir italai savo kūriniu turi grožėtis, kaip ir kiti užsieniečidi. Vieną dieną jam šovė mintis, jog šį paveikslą ji sturi grąžinti Italijai. Vagyste įvykdyti nebuvo sunku, "nes i is žinojo visus Louvro užkampius ir išėjimus, o taip pat, kaip į tarnautoją, prižiūrėtojai nekreipė dėmesio. Dvejis su puse metų jis laikė paslėpęs paveiksią pas save kambaryje po- lova ir laukė, kol apsiramins visas triukšmas^Atsiradimas “Mona Lisa” visur buvo sutiktas su džiaugsmu.. Pirmiausia ji buvo išstatyta Florencijoje, Ufficijų muziejuie, kur jau pirmą dieną aplankė 25.000 žmonių. 1914 m. paveikslas buvo grąžintas į Louvrą, kur lankytojų skaičius buvo dar dx- . dėsnis. •Prancūzijos vyriausybė pranešė, kad iš savo pusės jokios bylos nekels, bet užtai Italija savo tautietį pasodino į kalėjimą ir nubaudė 1% metų. Vėliau, gydytojams įrodžius, jog kalinamasis * yra silpnoko proto, bausmė buvo sumažinta iki 7 mėn. ir įskaitytas atsėdėtas laikas. Šis nepaprastas vagis atgavo laisvę ir Italijos šovinistiniuose sluogs- niuose buvo laikomas, kaip nepaprastas patrijotinis didvyris, kurio pavyzdžiu turėtų pasekti ir kiti.O “Mona Lisa” ir toliau šypsosi savo žavingu ir nemirtingu šypsniu Louvre^ džiugindama kiekvieną. Tik dabar ji jau yra saugoma po stiklu, kad sunkiau būtų prieinama įvairiems “patri- jotams”.

ris praėjo su dideliu pasisekimu.
Pranciškonų Prisikėlimo Bažnyčiai.

Lietuvės dalyvauja Niujorko tarptautinėje moterų 30-je sukaktuvinėje parodoje. Bus suruoštas tautodailės dirbinių skyrius ir taip pat pasirodyta koncertinėje dalyje.
Australijoje Pirmoje Dailės 

Parodoje, įvykusioje rugsėjo 7- 19 d., dalyvavo ir moterys menininkės: G. Firinauskienė, A. Janavičienė ir E. Marčiulionienė.
Dail. Naruševičiūtė-Žmuidzi- 

nienė sukūrė meno kūrinį pagal M. Gaputytės užrašytą kompoziciją — “Augštaičių Kryžiai”.
Dr. med. M. Arštikaitytė akių ligų specialistė, dirba vaikų ligų klinikose, kaip konsultantė; taip pat priiminėja privačius pacientus pagal susitarimą. Vėliau numato atidaryti savo privatų kabinetą.

Sviestas’su ikrais¥2 s v. sviesto, 1/6 sv. ikrų.įlašinant citrinos sunkos (pagal skonį) ir sumaišyti su ikrais. Galima viską pertrinti per tankų sietą ir gerai išplakti.Sviestas su garsvyčiomis
W sv. sviesto,1 kietai virto kiaušinio trynys,1 valg. šaukštas garsvyčių, druskos, muškato riešuto, pipirų, citrinos sunkos (pagal skonį).Visa tai gerai sumaišyti ir pertrinti per sietą.Svieste ir kitų priedų proporcijas galima imti atitinkamai mažesnes.Vartoti kaip aptepą duonai, bulkai ir taip pat prie mėsos žuvies. Šokoladiniai ryžiai % sv. ryžių,. k 
Vs sv. šokolado miltelių,1. pieno, % sv.cukraus,2 baltymai, druskos, vanilio.Ryžius pavirinti iki minkštumo piene, pagąj skonį pridėti cukraus. vanilio, druskos ir atšaldyti. Išplaktus baltymus sumaišyti su šokoladu ir cukrumi, Į riebaluotą kep. formą sudėti sluogs- niais ryžius ir šokoladą; apie 25 min. kepti orkaitėje. Pateikti pa- barsčius cukrumi, galima su vyno ar vaniliniu padažu.Romo punšas1*4 l.vandens,% oz. arbatos,% 1. Jamaica romo, 1/101. konjako,1 citrina,1 apelsiną,

ir

cukraus pagal skonį (apie % svaro).Nulupti citrinos ir apelsino žievę ir baltą odelę, skersai supiaus- tyti į plonas riekeles -ir išimti grudus. Viską sudėti į indą, su-' dėti cukrų, romą, konjaką ir užpilti su verdančia (perkošta) arbata. Gerai išmaišyti.
Apelsinų punšas1 butelis gero balto vyno,% stiklo vandens,H 1. romo arba konjako,% sv. cukraus,% citrinos,3 apelsinai.Apelsino žievę nutarkuoti ant sukraus ir sumaišyti su vandeniu; nuimti baltą odelę ir supjaustyti riekelėmis. Sudėti į vieną indą apelsinus, citrinos sunką, vyną, vandenį h* visa tai pašildyti iki virimo; po to su- % pilti romą ar konjaką ir gerai išmaišyti.

KNYGA 
KIEKVIENAI 
ŠEIMAI

Kun. Dr. Jono Gutausko 
VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA 

Religini* vaiko auklėjimo* ryiium 
M jo dvasine raida.

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

II dalis: vaiko kelios į religiją — re
liginis vystymasis;

III dalis: religinis vaiko auklėj i mos
šeimoje ir mokykloje; /

IV dalis: ypatingieji religinio auklė
jimo uždaviniai.

Knyga tėvams, mokytojams ir tiems, 
kurie domisi va 8c o psichologija.

328 ir VIII psl. Kaine $3. 
AMvrdtwiiiw .ftp ft whip stasti* SmiiiIm 
B-vė "Ubartai", 941 Gundo* $tr. W., 

Toronto, Oat., Canada.



« PUSL. TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

R. 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:

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525
- PARDUODAMA:

Indian Rd. — High Park Blvd.,
12 did. kamb. (2 atsikiri butai), 
per du augštus, mūrinis, atski
ros, 2 vonios, 2 virtuvės, vande
niu šildomas, didelis kiemas ir 
garažas, {mokėti $8.000, viso 
$20.500.

Indian Rd. — Westminster Ave.,
10 did. kamb., atskiras, mūrinis, 
vandeniu-alyva šildomas, 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 
vonios, 2 virtuvės, vienas kamb. 
rūsy, gražus kiemas ir vieta ga
ražui. Įmokėti $6.000. Kaina 
$18.000, geras pirkimas.

Bloor — Christie,
7 komb., mūrinis, vandeniu-aly- 
vo šildomas, moderni virtuvė, 
mos apynauįis, privatus įvažia- 
vim. ir garažas. įmokėti $4.500. 
Kaina $15.500. ‘

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

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

$5.500, kaina $15.500.
Pacific prie Bloor,

8 kamb. per 2 augštus, mūriais, 
2 virtuvės, alyva šildomas, lubai 
didelis kiemas. Įmokėti $6.C00. 
Kaina $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

I

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

Kino teatras su visu įrengimu, 450 
vietų, krautuvė ir 4 kamb. vie
name visiškai gerame pastate; 
namas vondeniu-stocker apšildo
mas; 3 vonios; kino grynas me
tinis pelnas $9.000; kaina apie 
$50.000, įmokėti virš $15.000. 

Maisto krautuvė ir 9 kamb.; įmokėti 
$1.500, kaina $3.000. Krautu
vės savaitinė apyvarta $900. 
Kambariai dideli šviesūs, kit- 
medžio grindys, 3 virtuvės, 2 vo
nios, vandeniu apšildomas, at
skiras, kampinis namas, vieta 
automašinoms.

Rūkalų suvenyrų krautuvė. Ronces- 
valles Avė., savaitinė apyvarta 
virš $1.200, nuoma 9 mt., pra
šo $10.000 su visom prekėm ir 
visu moderniu krautuvės apsta
tymu. Įmok, nedaugiau $8.000.

10 akrų ir namas iš 4 kamb., 3 my
lios nuo Fordo fabriko, įnešti 
$3.500. Kaina $7.000.

Siuvykla - krautuvė, namas iš 7 k., 
Queen St. netoli Manning Ave. 
Krautuvė moderniai įrengto, aly
va opšild., garažas, jokio mor- 
giiaus nėra. Prašo $17.500, 
įmokėti opie $8.000.

Sklypas, Sheppard & Bathurst. Kai
na $850, sklypo dydis 50x100. 
pigus sklypas prie Coxwell St.

$18.300, nepaprastai geros atsikras 
namas, tarp Davenport ir St. 
Clair, prie Oakwood. 9 ruimin
gi, liuksusiniai, šviesūs kamba
riai, 2 modernios virtuvės, kiet
medžio grindys, vand.-alyva ap
šildomas, garažas.

$4.000 įmokėti, didžiulis atskiras na
mas, College St., netoli nuo bū
simos lietuvių bažnyčios, 10 di
deli ir šviesūs kambariai, 3 vir
tuvės, garažui vieta, didelis kie
mas. Prašo $16.500. Tuojau ga
lima užimti.

$3.000 įmokėti, Wallace Ave., pu
siau atskiras, gero mūro, 6 k., 
didžiulė virtuvė, garažui vieta.

$4.000 įmokėti, Dunn Avė., atskiras, 
mūrinis, 8 k. nepereinami, kiet- 
medžio grindys, išskyrus 1 k., 
alyva apišldomas, dvigubas ga
ražas. Margičius 7 metams.

$5.000 įmokėti, Cowan Ave., atski
ras, 10 nepereinami kambariai, 
kietmedžio grindys, visų namų 
tuojau galima užimti.

J. KAUKELIS
Telef. EM. 8*2646, EM. 8-2648 

Toronto

575 Queen Str. W. (prie Bathurst)

Namų telef.: KE. 7536 
nesant biure ar namuose prašome pa
likti savo telefonų.

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, apynauj is. Da
bartinis savininkas turi 4 kamba
rius sau ir $600 pajamų į mėne
si. Įsigyk tokį namą ir nereikės 
vargti fabrike —- čia uždirbsi dau
giau!

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 prip Annette.

4. $10.500 — pilna kaina už 6 kam
barių namą. Garažas. Ameriko
niškas išdėstymas — tinka tik 
vienai šeimai gyventi. Montrose 
gatvėje virš College.

5. $5.000 — grynais, 
$15.800 — pilna kaina.
Už 8 kambarių atskirą namą. 
Gladstone gatvėje virš College.

6. $4.500 —- grynais, z
$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 — grynais, 
Pilna kaina$8.500?
5 kambarių namelis. Vandens šil
dymas ir garažas, arti susisieki
mas. Tai vis pliusai. Minusai----
kambariai pereinami, grindys pa
krypę, rūsio tik biskis, sienos ne
aiškios sudėties. Galimo gyventi 
ir laukti geresnių progų. Visai ar
ti Boloras ir Ossington gatvės.

9. 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
ros naujos namas. Viskas moder
niškai įrengta. Kaina $22.000. 
Virš Blooro J>endrith gatvėje. Arti 
susisiekimo.

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

Nepamirškit manęs!
E. KRONAS .

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

Telefonas: 9-3558

TESLIA
REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STREET WEST - 575 QUEEN STREET WEST 
TORONTO

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo Įstaiga.

Jei norite PARDUOTI AR PIRKTI 
NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, 
bandykite paskambinti mums.

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

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

namas, didelė virtuvė, gra
žiai dekoruotas, 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.

$12.500. Dovercourt—College, mū
rinis 8 kambarių ant 2-jų 

• augštų, 2 virtuvės, vieta 
garažui, įmokėti apie 
$6.000.

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

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

SKAMBINKITE: s
A. Kiršonis

OL. 7511

$11.900. Egiinton -— Nam. Gražus 
5 kambarių mūrinis bun
galow, 3 m. senumo. Rūsy 
įrengtas atskiros kambarys.

$12.900. High Par. 6 kamb. mūrinis 
pusiau atskiros namas. Rū
sy įrengtas dušas. Gražus 

• \ sodas. Įvažiavimas Į gara-

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

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

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

, *

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

PRAŠAU SKAMBINTI

V. Morkis
OL. 7511

1460 Dundas

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

$12.800. Parkdole rajone 7 kamb. 
ant dviejų augštų mūrinis 
namas. 2 modernios virtu
vės, 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 šildomos, moderni 
virtuvė. Garažas.

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

SKAMBINKITE:
B. Sergantis

OL. 7511

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

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

R I D O U
REAL ESTATE LIMITED

BRANCHES
TORONTO — HAMILTON —LONDON — SARNIA—KITCHENER — PETERBOROUGH

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo-pardavimo įstaiga 
1052A BLOOR ST. W., TORONTO 

Parduodame ir perkame namus, biz
nius visuose miesto rajonuose.

NAMAI - BIZNIAI PARDAVIMUI
$13.500, įmokėti $4.000. Caledonia 

Rd., 6 kamb., mūrinis, atskiras 
namas, nepereinami kamb., pri
vatus įvažiavimas.

$15.500, įmokėti $6.000. Delaware 
Ave., atskiras, mūrinis, 10 k. 
namas, karšto vandens - alyvos 
šildymas, 2 modernios virtuvės 
ir vonios. Narnos vienų metų 
senumo.

$16.500, įmokėti $6.000. Marian - 
Roncesvalles, .mūrinis, 7 kamb. 
namas, aircondition-alyvos šil
dymas, dvigubas garžas.

$18.000, įmokėti. $6.000, Bloor —* 
Brock rajone, 9 kamb., mūrinis 
narnos, aircondition-alyvos Šil
dymas, 2 virtuvės, dvigubas ga
ražas ir šoninis įvažiavimas. Vie
no skola balansui.

$18.500, įmokėti $9.000, College - 
St: Clarens rajone, 10 kamb., 
mūrinis, atskiras namas, karšto 
vandens-alyvos šildymas, gara
žas.' ■

$25.000, įmokėti $10.000, Ronces- 
valles, didelė krautuvė ir 2 bu
tai po 5 kamb., karšto vandens 
šildymas.

$26.000, įmokėti $10.000, High 
Park — Bloor rajone, mūrinis 
atskiras, 2-jų butų, po 5 k., 
dupleksas, karšto vandens-aly
vos šildymas, dvigubas garažas 
ir šoninis įvažiavimas.

J. RUKŠA
Tel. OL. 1793, LO. 5176 

Namų tel. MU. 0746

2TIeno dirbiniai

jl^ĄŪKŠČIAUSIOS RŪŠIES MENO 1^/9 
RANKDARBIU. PAMINI Aljil=|Cj

vMff sidabro papuošalai, keramika. \ 
odosirmeno išdirbinfai.Lietuviškos \

Ir^ir kitu tautu klasikines muzihos^^s 
ILwqT>^. plokštelės.

JŽkafcHikite

Seymour Hermdnt
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt
■ ■ ■ •

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont

Telef.: EM.4-9912

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto '

$4.500 įmokėti, Dundas-Brock, mū- 
rinis, atskiros, 6 kamb, lobai 
gerame stovyje, moderni virtuvė.

$13.800. Bloor-Runnymede, atskiros, 
mūrinis, 6 kamb., 2 virtuvės, 
labai didelis kiemas, garažas.

$16.000. High Park Ave.-Annejtte, 
mūrinis, atskiras, 9 kamb., mo
derni virtuvė, garažas.

$17.500. Bloor-Pacific, 9 kamb. mū
rinis, 2 virtuvės, 2 garažai, van- 
deniu-oliejum šildomas.

$9.000 įmokėti. Bloor-Dovercourt, at
skiras, mūrinis, 14 kamb., 3 vir
tuvės, aliejum šildomas, gara
žai. Parduodamas su baldais.

$4.500 įmokėti. Indian Rd.-Glenlake, 
6 komb., mūrinis, gero plano, 2 
garažai, 10 metų atviras mor- 
gičius.

$13.500. Runnymede-Annette, 6 k., 
mūrinis, atskiras, 2 garažai.

$14.900. Bloor-Indian Rd., mūrinis, 
gero plano, 8 kamb., galimybė 
pasistatyti garažą.

$16.000. College-Dovercourt, mūri
nis, 8 komb., 2 modernios virtu
ves, visi kamb. dažyti, vondeniu- 
aliejumi šildomas.

$7.500 įmokėti. Bloor-Runnymede, 
mūrinis, atskiros, 7 kamb. per 
2 augštus, moderni virtuvė, ga
ražas.

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.

S. KUZMAS J. BALTAKYS
OL. 7997 arba LA. 1250 OL. 7996 arba LL. 8310

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

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

John J. Ellis
REALTOR

1072 BLOOR ST. W. - - Tel. ME. 2471
■■ /

Norėdami pirkti ar parduoti namą ar kitokią nuosavybę 
prašome kreiptis į šią lietuviams gerai žinomą nuosa
vybių pirkimo-pardavimo įstaigą, nes čia Jūs rasite 
didžiausį namų, biznių ir sklypų pasirinkimą Toronte 
ir apylinkėse

. - . j HUMBERSIDE — MEDLAND
$1-7.500, įmokėti $8.000. Mūrinis, visoi, atskiras, 9 nepereinamų kambarių 

namas, 2 virtuves, 3 garažai.

COLLEGE — LIPPINCOT
$18.500, įmokėti $6.000. Mūrinis visai atskiras, 10 nepereinamų kambarių 

namas, 2 virtuvės. Vandeniu-alyva šildomas. Labai geras išnuomavimui

QUEEN — BEACONSFIELD
$15.000, įmokėti $3,500-4.000. Mūrinis visai atskiras, 8 nepereinamų kam

barių namas.

FULLER — QUEEN
$12.000, įmokėti $3.500. Mūrinis, pusiau atskiras, 6 kambarių namas, garažas.

AFTON — DUNDAS
$13.000, įmokėti $3.500. Mūro priekis, 8 kambarių namas. Oru-alyva šildo

mas. Vieta garažui.

Lietuvis siuvėjas
K. ARDAVIČIUS

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

Nebijokite kreiptis, jei Jums trūksta pinigų įmokėjimui.

Mes sudarome paskolas. >

Pr. Grybas
1072 BLOOR ST. W., TORONTO. Telef. ME. 2471. Namų LA. 2007

John J. Ellis
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W. — TEL. MElrose 2471
Visuomet didžiausias namų pasirinkimas mūsų firmoje, nes yra 
laikoma viena iš rimčiausių, didžiausių ir patikimiausių Toronte. 
Kiekvieną dieną gauname daug namų, todėl ir pasirinkimas 
geriausias. •

INDIAN RD. — SUNNYSIDE AVE.
$12.500, įmokėti opie $4.000. Pusiou otskiros 6 nepereinamų kambarių gero 

mūro namas, 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 įmokėjimu. Pusiau atskiras, 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 
šildomas, 2 garažai. Geras, didelis namas, be morgičių.

,GLENLAKE — GLENDONWYNNE AVĖ.
$18.000, įmokėti opie $8.000, atskiros 7 komb., per 2 augštus, labai gražus 

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

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

olyva šildomos, geras planas — didelis kiemas ir 2 garažai.
BEACONSFIELD — DOVERCOURT — QUEEN

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

MIELAS TAUTIETI! Mielai Jums patarnausiu ir patarsiu namų ar biznių 
pirkimo ir pardavimo reikaluose ~ be įsipareigojimo H Jūsų pusės

P. MALIŠAUSKAS
agento*, kuri* kiekvienam greitai patarnauja ir nepavargsta!

1072 Bloor St. W. — Toronto — Te.1 ME, 2471,Xbato tei. KE. 1359.

John J. Ellis
Svarbiausias Toronto Realtorius

383 RONCĖSVALLES AVĖ. Telef. LA. 8000
Mūsų firma su keturiomis kontoromis Toronte ir virš 100 
tarnautojų tikrai gali pasiūlyti patį didžiausį namų ir biznių 
pasirinkimą

ŠIOS SAVAITĖS PAVYZDŽIAI:
$12.800. 8 kamb., pusiau atskiras. 2 garažai. Kietos grindys. High Parko ra

jone. Įmokėti apie $4.000.
$14.500. 7 kamb. per 2 augštus. Visiškai atskiras, labai geru plytų, nepereina

mi kambariai, kvadratinis plonas. Kietos grindys, labai švarus ir jaukus. 
Įmokėti apie $4.000. Rusholme rajone.

$15.500 pilna kaina. Atskiras, privatus įvažiavimas, garažas. Karštu vondeniu- 
olyva šildomas. Apie 16 m. senumo. Labai gražus iš vidaus ir iš lauko. 
Įmokėti $5.000. St. John gatvėje.

$23.000 pilna kaina. Atskiras, privatus įvažiavimas, garažas. 9 kambariai 
per 2 augštus. Karštu vandeniu-alyva apšildomas, apie 18 m. sendrno, 
puikioje Rusholme gatvėje, prie naujai statomos bažnyčios.

Visus Jūsų nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo ir iškei
timo rūpesčius patikėkite • kreipdamiesi į

VYTAUTAS LUNYS
Telef. OL. 6321 - - - - Buto LA. 6338

JOHft J. ELL1S
REALTOR

1072 BLOOR ST. W. — TEL. ME. 2471

Įgyto pasitikėjimo dėlei mūsų firma išaugo sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku Čia rasite didesnį namų ir kitų nuosavybių pasirinkimą 
negu kur kitur. Kiekivenu metu Šimtai namų visuose Toronto rajo
nuose. Yj>atingas mūsų dėmesys skiriamas patarnauti klijentoms 
norintiems įsigyti namus High Parko ir kituose goresniuose rajonuose.

JANE — ST. CLAIR
$9.950. Penkių kambarių mūrinis bungalow, garažas. Neturi morgičių. 

ONTARIO ST. — rytuose
$9.500, įmokėti $2.000. šešių kambarių namas.

% DUNDAS
$11.500. Avalynės krautuvė daranti opie $15.000 metinės apyvartos. Trijų 

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

LANSDOWNE
$14.900, įmokėti $1.500, daugiau įmokant būtų pigiau. Mūrinis 8 kambarių 

namas. Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
ROXTON RD. — HARBORD

$17.000, įmokėti $6.000. Mūrinis 8 kambarių namas, nepereinami kambariai, 
alyvos šildymas, 2 virtuvės, dvigubas garažas, geros kiemas. Neturi’ mor- 
gičių.

QUEBEC
$17.000, įmokėti $5.000. Visai atskiras, mūrinis, dviejų ougštų, 8 kambarių 

• namas, alyvos šildymas, garažas su privačiu įvažiavimu.
HIGH PARK AVE.

$23.900, įmokėti $7.000. Visoi otskiros, mūrinis, dviejų otskįrų būtų nomas. 
12 kambarių, 6+6, vondens-olyvos šildymas, 3 garažai su bendru įvažia
vimu.

INDIAN RD. — HUMBERSIDE
$22.500, įmokėti $8.000. Visai atskiras, mūrinis, 9 kambarių namas, alyvos 

šildymas, garažas. Užpakalyje namo yra naujai pastatytas mūrinis pasta
tas 27,6 iš 38 dydžio tinkamas dirbtuvei ar sandėliui. Vertinga nuosavybė.

FAIRVIEW — ANNETTE
$16.500, įmokėti $5.000. Visai atskiros, mūrinis, 9 kambarių namas, square 

planas, dvi virtuvės, garažas.
WALMER RD. — ST. CLAlrf *

$29.000, įmokėti $8.500. Visoi otskiros, mūrinis, 14 Ėomborių narnos por- 
duodomos su baldais. Vondeniu-olyva Šildomos, garažas. Pajamos opi. 
$100 j savaitę.

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

R. ŽLLYS
1072 BL00RST W TORONTO . TR. ME. 2471 . B.U M. EM. M711
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Mann & Martel
1245 BLOOR ST* W. (prie Lonsdowne)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 įmokėti. College - Montrose. 

18 k., atskiros, mūrinis, vandens 
-alyvos šildymas, 2 vonios, kele- 
rios^ virtuvės, garažas.

$2.000 įmokėti. Prie naujos lietuvių 
. bažnyčios. Lindsay Ave. 7 k., 2 
virtuvės, vandens-alyvos šildy
mas, garažui vieta.
Kaina $ 10.000.

$2.000 įmokėti. Dundas-Manning, 6 
dideli k., 2 modernios virtuvės^ 
labai tvarkingas.

$2.000 įmokėti. Dundas - Claremont.
6 k., 2 virtuvės. Kaino tik 
$8.500. J

$3.500 įmokėti. College-Lansddowne.
10 k., mūrinis, atskiros, 3 virtu
ves, vieta 2 garažams.

$3.500 įmokėti. High Pork. 8 k., dvi 
virtuvės, mūrinis, alyvos Šildy
mas, garažas.

$4.900 įmokėti. Bloor- Pacific. 9 k., 
mūrinis, 2 mūr. garažai, šoninis 
įvažiavimas, 3 virtuvės, vandens 
-alyvos šildymas.

$3.900 įmokėti. Bloor - Quebec. 9 k., 
atskiras, mūrinis, vandens - aly
vos šildymas, 2 modern, ‘virtu
ves, 2 vonios. Kaina $15.900.

$22.500 pilno kaina. High Park; 11 
k., atskiras, mūrinis, 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios; vandens-aly
vos šildymas, 2 garažai, gražus 
kiemas, rūsy puiki žaidimų salė.

$2.500 įmokėti. Porkdole. 8 k. -F 2 
saulės k., mūrinis 2 virtuvės, 
papildomas tualetas rūsy. Gara
žui vieta. Kaino $14.500.

$2.900 įmokėti. Havelock Ave., ne
toli’ naujos liet, bažnyčios. 8 k., 
mūrinis, gražus kiemas, vieta 
garažui.

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

MŪSŲ ‘atstovas

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

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

NORRINGTON REAL ESTATEi

1177 BLOOR ST. W., TORONTO, Tel. LL. 3102
(tarp Dufferin ir Lansdowne)

Norėdami pirkti arba parduoti namą, sklypų, krautuvę ar kit., kreip-
> kitės į mūsų staiga. Duodame paskolas, patarimus ir kitokia pagalbą.

DĖMESIO VERTI PIRKINIAI:

$4.000 įmokėti — Gladstone-College — 7 kambarių mūrinis namas, gražioj 
vietoj, nebrangus.

$4.000 įmokėti — Eglinton — 6 kamb. plytinis namelis-bungalow — didelis 
sklypas, garažas, arti susisiekimas ir krautuvės.

$6.000 įmokėti -r- Parkdale — 9 kambarių atskiras mūrinis namas, van
deniu apšildomas, 3 virtuvės, didelis kiemas, vieta garažui. Pelningas 
išnuomoti ir nebrangus. Vinea atvira skola.

$10.000 įmokėti — Queen-Wilson 12 komb. pusiau astkiras, plytinis na
mas, vandeniu šildomas, 2 mūriniai garažai, gera nuomavimo, vieta.

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

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

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

“Clare’s Beauty Parlour”
d-aro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa ir 

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

- Savininkės: G. Jonušienė ir F, Kupčiūnaitė \

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BOCHUI.IS

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

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 27212 QUEEN ST. W.. Toronto

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, Įvairias dešras.
Rinkos kainomis. i

Priimami užsakymai vestuvėms, ! 
piknikams, pokyliams.

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

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 elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui. 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui Atidaryta nuo 9 vai ryto iki 9 vai vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
• - - 4S» QUEENST. W. (pri. SpmHn>>. - Tel. EM.

Dantės atsakymas
Dantė Alighieri vieną dieną, 

gal buvo labai susimąstęs, o gal 
norėdamas sSvo draugus paer
zinti, mišių metų neatsiklaupė. 
Jo pavyduoliai priešai, kurių jis
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Tai bent troškulys
* Vienoje uosto smuklėje senas 
jūAi vilkas pasakoja savo nuo
tykius.

— Aš niekad neužmiršiu savo 
kelionės su “Olimpija”. Vidury

Padėka
Rugsėjo 18 d. pasibaigė pas p. Ra

čius tabako skynimo sezonas. No, žino
mo, viso mūsų grupė, patenkinta uždar
biu ir su tolimesnio gyvenimo planais 
grįžta namo. Bet įvyksta nelaimė if mū
sų planai sudūžta.

Vieni, kaip a.o. Z. Butkus ir J. Vait
kevičius, tapo pašaukti į kitų pasaulį, o 
mums likimo buvo lemta dar išlikti, 
ši dieno jau bus mums neužmirštamo, 
nes nebeužgys žaizdoj, kurios mums pa
dare netekimas draugų.

turėjo gana daug, tuoj nubėgo 
pas vyskupą ir jį paskundė, kaip 
heretiką, kuris bažnyčiai neturi 
reikiamos pagarbos.

Vyskupas pasišaukė Dantę ir 
paklausė, ką jis darė tuo metu, 
kai buvo pakylėjimas.

— Ištikrųjų, — atsakė Dantė, 
— aš savo mintyse buvau taip su 
Dievu, kad neprisimenu, kokius 
judesius darė mano kūnas. Bet 

i tie žmonės, kurie savo mintis ir 
! akis labiau į mane kaip į Dievą 
buvo nukreipę, galėtų jums tai 

į pasakyti. Jeigu ijie .būtų apie 
Dievą galvoję, būtų nematę, ką 
aš dariau...

j . Vyskupui tojcs atsakymas pati
ko ir jis pagyrė Dantę, kaip iš
mintingą vyrą.

Ką žino ir ko nežino
Vienas kilmingas užsienietis 

lankėsi puikioje Pranciškaus I 
bibliotekoje, Vienoje. Bibliote
kos prižiūrėtojas svečią priėmė 
labai mandagiai, bet svečias bu
vo nustebintas, kai šis jam į dau
gelį klausimų atsakydavo: “Ne- 

i žinau, nežinau ..Nekantrus 
kilmingasis svečias prikišo bib
liotekos prižiūrėtojui:

— Juk karalius moka tau algą, 
.kad tu žinotum ...

— Taip, pone, karalius man 
moka už tai. ką aš žinau. Jei jis 
turėtų mokėti už tai. ko aš neži
nau. tai jam neužtektų visų tur
tu..'.

Jei bus iš ko
— Sutinku už'jūsų leisti savo 

dukterį, bet įspėju, kad ji labai 
išlaidi. Ar galėsite patenkinti 
jos visus reikalavimus?

— Tai priklausys nuo to, kiek 
gausiu pasogos.

Jis tikrai lainungesnis
Už geležinės uždangos polici

ninkas varosi sušaudyti “liaudies 
priešą”. Gerą galą abiem paėjus 
už miesto, pasmerktasis prabyla:

— Pasaliau, koks .išskaičiavi- 
mąs taip toli mane varyti ir var
ginti. duok šūvi Į kaktą ir baigta.

— Draugui tikrai nebūtų pa
grindo.' vaitoti, bet .man, juk aš 
turėsiu dar ir grįžti tuo pačiu 
keliu,—nusiskundė policininkas.

Dėkinga
— Tai tamsta būsi tas jaunuo

lis. kuris šokai Į šaltą vandenį 
ir išgelbėjai mano sūneli?

— Taip, ponia.
O kur yra jo apsiaustėlis, 

kuriuo buvo apvilktas?

juro? pąsijutom neturį nė laše
lio gerti.. Nieko: nei degtinės, 
nei konjako. O troškulys velniš
kas. Išsikankinę pradėjom jaug
ti, daužyti viską ir mėtyti jūron, 
kas tik po ranka pakliuvo.

—Nė vandens neturėjote? — 
įsiterpė vienas klausytojų.

— Vandens?... Turėjom, bet 
kas tokioj padėty galvoja apie 
prausimąsi.

Laisvė brangus daiktas
Nuteistasis visam amžiui kalė

ti pąsąkoja savo likimo draugui:
—.Mergina buvo graži, protin

ga, turtinga ir labai norėjo, kad 
aš ją vesčiau. Žinai, ką jai pasa
kiau? “Ehe, paukščiuk, man lais
vė daug brangesnė”.

Po to ' pritrūkau pinigų, už
mušiau žmogų ir mane čia at
vedė.

Surado ligą
Ponia skundėsi daktarui savo 

negalavimais ir prašė apžiūrėti. 
Dąktaras pabarškino, prašė pa
kosėti/ pakvėpuoti. Nieko nera
dęs tarė:

— Nieko ypatingo, ponia. Tru
putėli reikalingo poilsio.

Ponia nepatenkinta prašė dar 
bent liežuvį pažiūrėti.

-^-Taip, ponia, kaip jau minė
jau, reikalingas poilsis, ypač lie
žuviui. ■:

Visai teisingai
Du Lietuvos aviacijos lakūnai 

su vienu lėktuvu žiemos metu 
skrido Į Telšius ir, patekę į blo
gą orą. paklydo. Paklydę turėjo 
nutūpti. Apie lėktuvą susirinko 
būrys žemaičių. Lakūnai paklau
sė kelio į 'Telšius.

— Va, vuoru skrend, vo kam 
jum kelią rėk? — pastebėjo vie
nas žemaitis.

FREEMAN’S 
rūbų nuomavimas 

Pilni vestuviniai 
komplektai 
vyrams ir 

) moterims ' * ; 
T*’ pigiausiomis 

kainomis mieste.

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

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

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

TEXACO BENZINAS IR ALYVA

BABY PO1&T AUTO SERVICE
SKAMBINTI MU. 1969 ir prašyti J. KERPIS

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

PARENGIAME MAŠINAS ŽIEMAI !

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.

GERIAU PAS LIETUVĮ. NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperia! Aute Collision
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.
1% Block South of St. Clair 

TORONTO. ONT.

TEL. junction <773 
Namų tel. CE. 1-3444

Sav. G. KERAITIS

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

Specialybė:
Chemijiis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiiihant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.•

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
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

Mes liūdime kortu su jumis, brangūs 
Zigmanto ir Juliaus tėveliai, broliai, se
sutės bei artimieji ir reiškiame gilię 
užuojautą. •

Atsidūrėme ligoninėje. Tai buvo 
penktadienio vakaras. Atgavę sąmonę 
šeštadienio rytą ir iki paskutines die
nos ligoninėje buvome lankomi ne tik, 
pažįstamų, bet ir nepažįstamų tautie
čių. Mes visą laiką jautėme, jog viso 
Toronto lietuvių visuomenė pergyveno 
mūsų nelaimę nemažiau kaip* mes, gai
lėjosi į amžinybę pašauktų draugų. Tik
rai teisybė, kad žmogus nežinai nei die
nos, nei valandos. Štai nelaimės drau
gai, turėję gimines ir artimuosius, bu
vo pašaukti į aną pasaulį, kai mes at
skirti nuo tėvų ir giminių ir, atrodytų, 
kad niekas mūsų neužjaustų ir nesigai
lėtų, turėjome laimės pasilikti gyvi. Bet 
išbūtas laikas ligoninėje parodė, kad 
ir mes esame vienos lietuviškos šeimos 
goriai.

Stebėjomės ne tik mes, bet ir ligoninės 
persčnolas.

— Jau daug mėtų aš čia dirbu, bet 
tokio paciento neturėjau, kad taip skait
lingai lankytų nuo pat pirmos dienos, 

j vos valandai nepraėjus suskaičiau 56, o 
kiek dar neįleidau! .. .

Kai vėl atsibudau manęs klausia ar 
turiu giminių. Aš, vos žodį galėdamas ■ 
ištarti, sakau -— ne.

— Tai kas Čia per žmonės tave lanko?
Tada aš atsakiau: *
— Mano visi giminės lietuviai.
Nuoširdžiai dėkojame:
Toronto parapijų dvasiškiams. Šv. 

Juozapo ligoninės lietuviams daktarams 
ir lietuviškam personalui. Toronto lie
tuvių organizacijų atstovams. Toronto 
lietuvių visuomenei ir visiems tiems, 
kurių neatsimename ar nežinome pa
vardžių. .

Parap. klebonui kun. Ažubaliui, Tėv. 
P.. Baltakiui, kun. Pacevičiui, dr. Arš- 
tikaiytei, dr. Valadkai, dr. Užupienei, dr. 
Jasiukui-ei, dr. Norvaičienei, Ateitinin
ku C. Void, nariui Kaknevičiui, CK Šal
pos fondo, pirm. Tamašauskui, Studen
tų ateitininkų valdybai, pp. Ašokliui, Z. 
Budviefytei, Besospdriams, Z. Brizgy- 
tei, BudreviČiui, P. Baltakiui, J. Cicėnui, 
A.Dūdai; Dulkėms, ' Dilkiri, Grumbinui, 
Juodvalkiui, Juodišiui, A. Jasevičiūtei, 
Kudirkoms, Kanapkiui, Krasauskui, Ka- 
reckams, Manglicui, Mickams, Mickū
nams, Marcinkevičiams, Mockevičiams, 
Naudžiuvienei, Ostinskienei, Ozolams, 
Poviloniams, Poškui Petroniams, Ra
čiams,' Rovoms, Remeikytei, Spranai- 
čiams, Skrinskams, J. Šarūnui, Šlopkaus- 
kaitei, Taujenytei, Tunaičiui, Tasec- 

•kams, *Valatkams ir Valiuliams.
Nuoširdus ačiū visiems. Mes niekad 

neužmiršime jūsų parodyto nuoširdumo.
V. Šadreiko, V. Slėnys.

Atitaisymas
“TŽ” Nr. 37(194), korespon

dencijoje “Perdėta žinia iš Gau- 
tingo”, pasakyta: “Išgeriančių 
pas lietuvius yra tik keletas as
menų, tai daugiausia t.v. renti
ninkai”.

Turėjo būti: “Daugiausia iš t. 
v. rentininkų”.

Dar norėčiau pabrėžti, kad šioj 
mažoj grupėj yra gana padorių 
žmonių. J. V-da.

Paieškojimai
Petrą Lileikį ir. vr Bendoriii 

prašo atsiliepti J. Majauskas, 
45į£ Cole St., Rochestero, N.Y., 
USA. ...

Dr. A. Rati now
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse 
Vidaus ligų specialistas: Širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479V2 Euclid Ave., ^Toronto

V

Tel. RA. 6708.

Dr. S. V. FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(kampos Dundas) 

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

Kolba vokiečių ir rusų kolbomis

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. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 2-5 vai. Kitu laiku 

pagal susitarimą.•
Telefonas ME. 2933.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVĖ., 

TORONTO
(Įėjimos iš 613 Brock Ave.)

f ‘17".

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5’8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11 -3 vok p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL 6851

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 vol. ir 7-9 v. 
šeštadieniais nuo 11-3 vai.

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

(torp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794
Toronto

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budaoešto bendrosios ligoninės 
vyr. g/dytojas.

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 susitarimą 

RA. 9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas

■)■■■■■ ■.■ ir <■
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Ave. Toronto
Telef. EM. 8-3754

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priima tik susitarus telefonu 
RA. 0219

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto
kampas Euclid Ąve.

Priima vakarais nagai susitarimą.
Telef. EM. 8-9822

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. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.D., LM.C.C.

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS -

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

Telef. EM. 8-1344

AKIU SPECIALISTAS

L LUHSKY, R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba 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, kroujinės, liežuvių ir kt. rūšių 
dešrų, Westf. kumpio ir įv. toukų. Didelis mėsos ir kt. mėsos gaminių pasirinki
mas. Speciali karšto dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, oland. 
sūdytos silkes buteliuose, mogi ir rolmopsai, Ementhaler ir šveicariškas sūris, 
aviečių sunko, marcipanai, romo pupos ir tt.

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

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

Tel. RL 5804 || 3-1618
"" " =SSOSSZBS I, I ................................  ,'..==C=S= ' ■ lllf

VARTOTOS 

auto mašinos 
prieinamomis kainomis ir sąlygomis 
dideliame pasirinkime. Kiekvienos 
mašinos mechaniškas stovis yra ga
rantuojamas. Tarp 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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optome/rist)

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 no m us, daro' elektros sro
vės pakeitimus senuose namuose, pri
jungia elektr. vandens šildytuvus ir 
elektr. krosnis, bei kitus elektros in
staliacijos darbus.

88 SPENCER AVE. 
Toronto

Telefonas ME. 3809

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO .
— ... -------- ,0,.......     n

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atren)ontuota ir padvigubinta 

batų krautuvė
Porduodu įvoirios 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
Augščiousios 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 J*aint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont 

TeL EM. 4-2715

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

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokias 

r panašius darbus
Pranešu klijentams savo naują adresą:

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123_
ANT. JUOZAPA1TIS
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TORONTO, Ont
Už šv. Jono Krykštytojo Drau

gijos mirusius narius pamaldos 
įvyks šį sekmadienį 9 vai.

Prisikėlimo parapijos žinios
Pereitą savaitę Toronto liet, 

pranciškonų vienuolyne provin
cijolas T. Jurgis Gailiušis, OFM,! 

j padarė kanonišką vizitaciją, ly- 
I dimas ekonomo T. Gedimino Jo- •

Bažnyčios remontas
Šv. Jono Kr. bažnyčios išorės 

perstatymo darbai eina prie ga- ‘ čio, OFM. Buvo aptarti bažny- ’ 
lo: baigiamas bokšto mūrijimas čios statybos ir parapijinio vei- 
ir pradedama dėti bažnyčios kimo reikalai. Penktadienį sve- 
stogą. Baigus išorės darbus, pra- čiai, lydimi T. Bernardino. OFM, 
sidės vidaus pertvarkymas: sta
tomi suolai, viškos, klausyklos, 
dedamos grindys ir kt. Nauji, 
altoriai yra jau užsakyti pas ži
nomą medžio darbų specialistą 
J. Vainauską.

padarė vizitą J. Em. Toronto 
kardinolui.

Lapkriičo 2-10 d.d. pranciško
nų koplyčioje laikoma Vėlinių 
šv. mišių novena — ~

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

Lapkričio Šokiu Vakara
Gros populiarus orkestras. Veiks bufetas su alum ir kitais gėrimais. Pradžia 7.30 vai. vak. 
Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

Sporto Klubo “Vytis” Valdyba.

Dėmesio! Dėmesio!

MONTREAL, Cue

šv. mišių novena — 7.30 vai. ry
tą. Antradieniais 7.30 vai. r. lai
komos šv. mišios prie šv. Anta
no už parapiją ir vienuolyno ge
radarius.

J. Em. Toronto kardinolas TT. 
Pranciškonams suteikė leidimą 
vienuolyno koplyčioje nuolatos 
laikyti Švč. Sakramentą ir teik
ti sakramentus, neišskiriant 
krikštų ir moterysčių.

Pradėtas organizuoti Prisikė
limo parapijos choras. Chorui 
vadovaus p. Motiejūnas, malo
niai talkininkaujant kompoz. St. 
Gailevičiui.

Pirma choro repeticija bus 
lapkričio 10 d. 7.30 vai. vak. šv. 
Agnietės parapijos 
šais liet. šv. Jono 
nyčią). Norį šiame 
vauti, prašomi kuo 
šiai į jį įsijungti.

Visų šventu dieną Bažnyčios 
Statybos Fondui suaukota $735.- 
95. BSF dabar siekia $7.608,03;

nų pirmas18 jau veikia Čikagoje. mirtįes metinėms prisiminti, 
Nutarta visomis priemonėmis iv ks šeštadieni> lapkr< 7 d. 8.30 

remti jurų skautes ir padėti ;-rvtn ,Tnn; Kr. bažnvčioie. 
joms organizuotis. Be to, aptar
ta visa eilė klausimų, susijusių 
su programos suprastinimu, uni
formų, vėliavų, ženklų papildy
mais, skyriaus vadovybės sąsta
to praplėtimu.

Pasitarime dalyvavo iūr. sktn.
B. Stundžia LSB jūrų skautų.) suolis Valiūnas, 
skyriaus vadas, jūrų psktn. dr. 
med. K. Aglinskas Čikagos j ū- _ _____
rų budžių vadas, jūrų psktn. L. Val. v. Čonege kino’teatre (Cof- 
Knopfmilleris, v.valt. A. Leva- jege jr Dovercourt g-viu karū
nas, Walt. G. Kačanauskas, pas) Prisikėlimo Bažn. Rem. Mo- 

■ psktn. H. btepaitis LSB skautų |erų Būrelis rengia op. sol. E. 
vyčių vadas, sekretoriavo valt.) Kardelienės ir pianisto K. Smil- 

r>r>aod7iiic an-zifirAta I koncertą.^ 2. Ryerson Institute of Tech-
Baigus posėdžius apziuieta | Pogramoje bus išpildyta ope- nninfTV Hvairm snec kursailToronto jūrų skautų ir skaučių Lu ištraukoSi iietUviu ir pasauli- r- -■ 4 P ’ • ■’

būriniai pastatai-viso trys Hr į Kardelienės, pianisto K. Smilge- 50 Sould'sT EM?T-263L
nuoširdžiai pasikalbėta su LSB . vičiaus ir Toronto lietuviu or- 
Vyriausiu. Skautininku v.s. S. ■ kestro “Trimitas” koncertą* 
Kairiu. - ' | Tpiimo auka Prisikėlimo Baž-

Sekantį suvažiavimą - pasita-hygios statybai — 1 doleris, 
rimą pageidauta suruošti Cle-! v —
velande. B. S. ,

’’Sūnus palMdūnūąs” 
sekmadienį Toronto scenoje pa
statytas liet, jaunimo vaidybos 
būrelio, vadov. kun. B. Pacevi- 
čiui, praėjo su dideliu pasiseki
mu. Gausūs žiūrovai per 500 — 
tikrai gyveno ta pačia dvasia, 

- kaip ir aktoriai scenoje. Vadovai 
ir visas kolektyvas dar kartą įro
dė, dirbą didelį kultūrinį darbą.

Jūrų skautų
vadų pasitarimas įvyko spalio 
24-25 d. Toronte. Konstatuota, 
kad jūrų skautai gali sėkmingai 
lietuvišką jaunimą burti. Dabar 
nuosavus pastatus turi Montrea- 
lio, Toronto, Čikagos, Clevelan- 
do ir Hamiltono jūrų skautų vie
netai. Greitu laiku žada ir Aust
ralija įsigyti.

Suaugusius jūrų skautus, virš 
21 m. amžiaus nutarta organi
zuoti į j ūrų budžių vienetus, ku-

Atvyksta iš Rochesterio
/ Lapkričio 7 d. iš Rochesterio 

atvyksta gausus būrys skaučių ir 
skautų. Jie dabar atsilygina To
ronto jūrų skautams, kurie buvo 
vasarą į Rochesterį nuplaukę. 
Rochesteriečiai dalyvaus lapkri
čio 7 d. šv. Kazimiero salėje 
skautų ruošiamame šokių vaka
re taip pat sekmadienį pamaldo
se bei iškilmingoje skautų su
eigoje. S.

Nauja jaunimo organizacija
Neseniai Toronte įvyko jauni

mo susirinkimas. Jame daugumą 
sudarė evang. liuteronių lietuvių 
parapijos jaunimo dalis. Be to, 
buvo po 2-3 jaunuolius, priklau
sančius Missouri liuteonių para
pijai Toronte, reformatų parapi
jai Čikagoj ir neprisirašiusiem 
jokiai organizuotai parapijai. 
Užsidegęs jaunimas nerado kliū
čių veikti, tačiau liko nenusta
tyti šios jaunimo organizacijos 
pasaulėžiūrinis pagrindas, veiki
mo planas ir santykis su skirtin
gom konfesinėm organizacijom 
bei pasaulėžiūrinėm srovėm. 
Valdybon išrinkti: pirm. Irena 
Uliekaitė, sekr. Nijolė Šalkaus- 
kaitė, nariais Irena Šernaitė, Jo
nas Kasiulis ir Povilaitis. A.

salėje (prie- 
Krikšt. baž- 
chore dalv- 
nuoširdžiau-

v. ryto šv. Jono Kr. bažnyčioje.
Šv. Jono Krikštytojo liet. par. 

bažnyčioje sutuokta: Vladisla
vas Andrejauskas ir Regina 
Trinkaitė, Jonas Mulevičius ir 
Anita Simunaitytė, Pakrikšty
ta: Eduardas Aleksandras Auk-

, Koncertas
Gruodžio 13 d., sekmadienį, 5

Brolių Motuzų Spalvotame Filme
Gražūs Lietuvos vaizdai, kurie niekuomet nepasens ir amžinai pasiliks gyvi mūsų širdyse. 
BUS RODOMI GRUODŽIO 5-6 d. TORONTO LETUVIŲ NAMUOSE, 235, Ossington Avė. 
SEANSŲ PRADŽIA: šeštadienį 3 vai. ir 6 vai. p.p.; sekmadienį 3 vai. ir 6 vai. po pietų. 
Gerb. Toronto visuomenė/dėl aprėžto vietų skaičiaus, yra prašoma bilietais pasirūpinti iš 
anksto. Bilietai gaunami TLN raštinėje 6-9 vai. vakaro. :

Br. Motuzai rengėjai.

Pataria intelektualams
Visos naujųjų ateivių tauty-' 

bės turi sunkią problemą, kaip 
Įsijungti į Kanados gyvenimą sa
vose srityse intelektualams spe
cialistams. Toronte ukrainiečiai 
turi profesinių draugijų sąjun
gą, prie kurios veikia speciali 
tam reikalui tirti sekcija. Ji pa
skelbė savo tyrimo išvadas, ku
rios gali būti įdomios ir lietu
viams., ■ ,

Pirmiausia visiems patariama 
išmękti kalbos ir lankyti vakari
nius kalbos bei pilietybės kur
sus, vasaros meto specialius kur
sus prie universiteto ir profesi
nius klubus, kur stengtis daly
vauti diskusijose. Iš praktiškųjų 
kursų rekomenduojami vienų 
metų bibliotekininkų, buhalte
rių, braižytojų ir įvairių techni
nių specialybių kursai, kurių tiek 
daug yra prie technikos mokyk
lų. Jaunesniems siūloma pasi
stengti įsigyti kanadiškus diplo
mus.

Toronte kalbos ir techniški 
kursai veikia prie šių mokyklų:

1. University of Toronto. Uni
versity extension. Evening tu
torial classes 1953-54. English for 
Newcomers. Tvarkaraštį galima 
gauti Simcoe Hall.

PBRMB. 
I

Dr. Žymantienė, 
anksčiau turėjusi savo kabinetą 
430 Dundas St. W.. nuo lapkričio 
1 d. persikėlė į 613 Brock Ave. 
— kampas Bloor-Brock. Telefo
nas OL. 6851.

Evangelikų 1. parapijos mote- !

Tvarkaraštis gaunamas sekreta- 

! 3. The Central ' Technical 
School, Lippencot-Harbord St.

4. Central High School of Com- 
; merce (vakariniai prekybos ir 
buhalterijos kursai) — 510 Shaw 
Street.

Padėka
Komp. p. S. Gailevičiui, šok p. B. 

Mdrijošiui, smuikininkui p. S. Kairiui, 
trompetininkui p. J. Ramoškai, orkestro

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir Architektų S-gos Kanados sky
rius Toronte š.m. lapkričio 7 d., 8 vai. vak. Lietuvių Namuose 

ruošia
BALIŲ - PASILINKSMINIMĄ

Patalpos bus jaukiai dekoruotos. Gros šokių muzika. Veiks, ba
ras, kioskai, bufetas su išgėrimais ir užkandžiais. 

Įėjimas tik su pakvietimais, kuriuos 
galima gauti pas s-gos narius.

PLIAS.

Pas jūreivius? - visada!
Toronto jūrų skautai maloniai kviečia Jus atsilankyti į š.m. lap
kričio 7 d. šv. Kazimiero salėje (154 Roncesvalles) rengiamus

VIEŠNIŲ ir SVETELIŲ ŠOKIUS 
dalyvaujant gausiam būriui Rochesterio skaučių ir skautų. 
Puiki muzika, Įvairumai. Pradžia 20 vai.

BROLI-SESE!
Prisimink artėjančias Šv. Kalėdas.
Iš širdies — širdžiai, likusiai užjūryje — neviltyje.

Atsilankęs į š.m.' lapkričio 14 d. Lietuvių Namuose 7.30 vai. vak. 
rengiamą DAINOS Šalpos D-jos

ŠOKIU VfiKARĄ-BAZARĄ
būsi jų šventės džiaugsmo dalininku. Vakaro metu įvyks pla
tintų loterijos bilietų — vertingų fantų traukimas. Gros or
kestras. Rengėjos.

Priešlėktuvinės apsaugos 
Torontas neturi jokios. Tai pa

aiškėjo miesto tarybos posė- 
' ožiuose po čia ivvkusios Kanados- 

vadovui p. S. Jokūbaičiui ir jo vodovau- JAV atitinkamų pareigūnų 
pravedu-• konferencijos. Meras Lamport

KLB Montr. Apyl. V-ba, da
lyvaujant Krašto Tarybos at
stovams, svarštė Politinės K-jos 
steigimo reikalus.

Antrasis KLB Tarybos suva
žiavimas Toronte nutarė Kana
doje sudaryti komisiją, kuri ko
ordinuotų Kanadoj gyv. lietuvių 
talką Lietuvos laisvinimo kovai. 
Kr. Valdyba numatė, kad toks 
organas galėtų būti sudarytas 
Montrealy ir paprašė tai ap
svarstyti Apyl. valdybą bei 
Montrealy gyvenančius Kr. Ta
rybos atstovus. Minėtasis susi
rinkimas nutarė siūlymą priim
ti ir eiti prie politinės komisijos 
sudarymo. •

Pašventinti Nek. Prasidėjimo 
Seserų namai 1474 Rodland Ave, 
Cote St. Paul. Šventinimo iškil
mėse dalyvavo gražus būrys, 
pripildęs visą vaikų darželiui 
skirtą augštą. Apeigas atliko ir 
su seselių įsikurdinimo sąlygo
mis supažindino Tėvas J. Ku
bilius S.J. Dar kalbėjo KLB 
Montr. A-kės Šviet. ir Kult. 
K-jos pirm. S. Kęsgailą, apgai
lestaudamas kad rodoma per 
mažai susidomėjimo suaugusių 
tarpe lituanistinėms studijoms, 
tėvų tarpe - seselių naujai pra- . - susirinks atšvęsti
dėtu vaikų darželiu. | saull° salyse susirl£K.s a^esti

, h /savo gyvavimo sukaktĮ. Si diena
Nek. Prasid. Seserų Motina skeidįama skautu Diena, 

sesuo Aloyza, kuri atvyko į na- Montrealio visuomenė nuošir- 
mų pašventinimą iš Putnam džiai kviečiama dalvvauti šioje 
Con. USA, padėkojo atsilenkiu- ; §ventėje 
siems ir priminė, kad darbas 
pradžioje nespartus, vienok šiuo 
metu jos turinčios vaikų dar
želius jau keliolikoj vietų JAV 
ir vieną Toronte. Svečiai buvo 
pakviesti kavai ir apžiūrėti ant
rąjį namo augštą, skirtą seserų 
vienuolių gyvenimui.

AV bažnyčios statybą, bažn. 
K-to nutarimu, atiduota vykdyti 
liet, statybininkams Kasperavi
čiui ir Gapučiūi. Tenka laukti, 
kad vyskupijos statybos K-ja

Evangelikų susirinkimai Mont-

tadienį lapkričio 7 d.: 7 vai. vak. 
Biblijos valandėlė, 8 vai. vak. 
Jaunimo ir Moterų ratelių susi
rinkimai.

Pamaldos lietuviams evangeli* 
kams Montrealyje,. šv. Jono liu- 
terionių bažnyčioj, Jeanne Man
ce & Prince Arthur gt. kampe, 
lapkričio 8 d. 12 vai. Pamokslas 
taikomas Reformacijos šventei.

Kun. dr. M. Kavolis.
Lietuvių Skautų Sąjungai 

35 metai
Lapkričio 1 d. Lietuvių Skau

tų Sąjungai sukanka 35 metai. 
Šį jubiliejų Montrealio Skautų 
Tuntas švenčia šį sekmadienį, 
lapkričio 8 d., sekančia progra
ma:

1. 10 vai. pamaldos Aušros 
Vartų bažnyčioje,
3 vai. p.p. Skautų Būkle — 
3703 De Bullion St. — iš
kilminga Jubiliejinė Broli
jos Sueiga,

3. Po sueigos seks laužas, po 
kurio vaikams bus pravesti 
žaidimai.

Tą pačią dieną ir tą pačią va
landą, skautų vienetai visose pa- '

2.

skelbiama Skautų Diena.

šventėje.
psktn. S, Naginionis.

Birutė Ciplijauskaitė po ke
turių mėnesių studijų Europoje 
sugrįžo į Montrealį — į KLB 
Apyl. V-bą ir pas seses skautes.

Vykdama į Ispaniją studijuo
ti ispanų k. ir literatūros p. B. 
C. aplankė Vokietiją, Šveicariją 
ir Prancūziją, Įspūdžiai kuo ge
riausi. Net ir Vokietija vėl žavi 
keleivį nors ir lankomos DP gy
ventos vietovės. Su didelėmis 

.... -r ... viltimis prieš keletą metų pa-patvirUns, p.p. Kasperavičiaus- nuvarginta Europa,
Gapucio kontraktą ir prasidės; &
darbai. Bažnyčios darbo brėži
niai paruošti arch. Petrucci, ku
ris taip pat vykdys technikinę 
priežiūrą.

Vėlinių išvakarių pamaldos, 
skirtos mirusiųjų paminėjimui, 

i A V bažnyčioje buvo gražios ir 
nuotaikingos. Pamaldų metu 
giedojo bažnytinis choras ved: 

i 
nė. Kaip ir kiekvienais metais pobūvis lapkr. 7 d. nukeliamas į 
bažnyčia buvo pilna maldininkų, lapkr. 21 d. <

dabar trumpam sugrįžus, gun
do nebegrįžti Į dolerių kraštą.

LK Mot. D-jos Skyrius ruošia 
Kalakutų balių lapkr. 14 d. Vi- \ 
sos informacijos sekančią savai
tę-'

Dr. J. Šegamogas jau atvyko . 
Montrealin ir netrukus pradės 
priiminėti ligonius.

Skaučių tuntas “Neringa” pra-
A. Piešines ir op. sol. Kardelie- neša, kad numatytas vakaras-

Propagandos susikerta 1 už geležinės uždangos. Tokių 
Įdomus atsitikimas buvo su žmonių. pasirodo. visiškai nebu-

Laisvosios Europos radijo ir Če-: vo Pasau^yje •• • 
koslovakijos radijo viena dviko
va radijo bangomis. ; nijos ambasadoriai Maskvoje

Laisvosios Europos radijo ban- i.yra pirmieji diplomatai paskum .
gomis čekoslovakų komitetas pa- kuriuos liautasi siuntinėti sek- 
skelbė pareiškimus dviejų čekų, liūs.
kuriems įgrisęs gyvenimas ko-i —Kopenhaga. — T Daniją pa- 
munistinėje santvarkoje, ir jie '.spruko viena lenkė, anksčiau dir- 
pabėgę į Vakarus, Esą, jie dabar i busi atstovybėje Kopenhagoje, 
gyveną ten ir ten. Po kelių die-, kuriai po atostogų betgi nebū
nu Čekoslovakijos laikraščiuo-i vo leista grįžti. Ji paspruko ap
se pasirodė ir buvo pakartoti per įsimetusi Danų diplomato žmona, 
radiją pareiškimai tų pačių dvie- —Varšuva— Lenkijos atsto
ju asmenų, kuriuose sakoma, kad , vybė R. Berlyne ir R. Vokietijos 
jie esą ištikimi vyriausybei ir atstovybė Varšuvoje pakeltos 
niekad nenorėję turėti nieko ambasadomis.
bendra su vakarų kapitalisti-: —^Vašingtonas— Sovietų Są- 
niais karo kurstytojais. Atseit,1 junga nukopijavo amerikonišką- 
jie nesą pabėgę. jį Sikorskio helikopterį ir pradė-

Pasirodo, tai buvo tiesa. Jie jo jo masinę gamybą. Toks hę- 
nebuvo pabėgę, bet jų nebuvo ir likopteris paneša 12 keleivių.

Delhi, Ont.
Tabako augintojų būrelio Nr. 

166, remiančių Vasario 16-sios 
Gimnaziją, išsiųsta.62 dol. auka.

Šį kartą gimnaziją parėmė: po 
' . . .. i, Ignaičiai.
I Grincevičiai, Kairiai; $20. Vyt. 
Paulioniš ir pereitos siuntos li
kutis p. Ožalų auka $2.

Atsilikę aukomis būrelio na
riai, o taip pat ir kiti šios apy
linkės lietuviai maloniai prašo
mi prisidėti prie šio kilnaus tiks
lo. Geriau būtų sumažinti duok
lę doleriu-kitu mūsų apylinkėj 
paplitusioms “shower” parti
joms ir tuo paremti besimokan
tį jaunimą — būsimos Lietuvos 
prieauglį.

Būrelio vardu H. Kairienė.
Spalio 25 d. pakrikštyta D. ir 

M .Bertuliu dukrelė Aldona- 
Paulyna. Krikšto tėvai: O Stra
domskienė ir O. Gendrėnas.

— Maskva. — JAV ir D. Brita-
■ jomom orkestrui 'Trimitui*, *-^.***r,v* .

- -- __ --------------------x M _ _ e- j siems Vėlinių vakaro susikaupimo mu-’ paaiškino, kad miestas per du j • P’P;. Ąu2s.iciai 
riĮ ratelio susirinkimas su kavų- j zikinę dolį, reiškiome nuoširdžiausią . nietus nėvvkdydamas civiliu ap- • 
te įvyko spalio 18 d. po pamaldų.j padėką. Tėvai Pranciškonai. saugos programos sutaupęs 500.-
Dalyvavo apie 30 narių, pirmi
ninkavo Elzė Jankutė. Nutarta 
savo tautiečiams Vokietijoj Ka
lėdoms pasiųsti siuntinėlių. Tuo 
tikslu parinkta aukų savo tarpe 
ir apsidėta nario mokesčiu po 
25 c. mėnesiui. Tokių jaukių su
sirinkimų pageidauta kas mėne
sį. Ratelio atstovės lankė susir
gusią kasininkę Buntinienę, ku
ri po operacijos gulėjo ligoninėj.

Lenkų opera
Toronto lenkai buvo pasikvie

tę iš JAV ten suformuotą ko
lektyvą. kuris Massey Hall pa
statė Moniuszkos operą “Halka”. 
Salės administracijai neleidus, 
dekoracijų nebuvo. Lenkai 
džiaugiasi, kad opera pavykusi 
gerai. Bent jau tikra, kad jie 
sugebėjo išpopuliarinti vilniečio 
kompozitoriaus operą, nuolat ak
centuodami, kad pirmą kartą ji 
buvo pastatyta Vilniuje, “Lenki
joje”. Taip bent porą kartų bu- 
vo rašyta visuose dienraščiuose.

saugos programos sutaupęs 500.- 
000 dolerių. Tam jis skyręs vos

ti pinigus, kai Otava neduodan- 

pots pirmas ištiesė pagalbos ranka, pro- i paVOjaUs dar nematyti. MėrO 
leisdamas apie tris dienos su mumis ir civiliu ansau<*a esąs

• - ■ ~ - -............ • federalines valdžios reikalas, o
ūžieidimę savo kambario, kur pačiom te- i miestas veiksiąs, kai vyriausybė 

perspėsianti.
Kažin ar nevertėtu p. Lam- 

kur.5 te.kes mus opiOHKyu veia. noKrj. pb j pakeliautj Europos
savos pastogės ir už gražias vaišės Pa- miestus, kur dar ir po 8 metų Oro 

puolimų pėdsakai neišnyko? Kai 
Yokubynoi yra mūsų krašto, suvalkiečiai, ■ radaro tarnyba praneš, kad bom- 
tik goilo, kod greitu laiku žado apleisti . bonešįai jau skrenda, neb laikas 
1°;°^ ir ?K°nod<51/S;M°fos ž°d° bus pradėti slėptuves statyti ar- 
geriausio šiltom krašte. Ačiū p. Juozui ba instaliuoti aliarmo sirenas, 
Lukošiūnui, kuris su sovo mašina mus kurių 31 laukianti tos dienos san-

Didelis oičū t - - - .
Apsilankę u rudenį Toronte, norim ; po $15.000. Esą, nėra reikalo leis- 

podekoti mūsų drougams bei bičiuliams. I ti pinigus, kai Otava neduodan- 
Pirmiousia ačiū p. Jurgiui Račiui, kuris > ti reikiamų instrukcijų ir didelio
leisdamas apie tris dienas su mumis ir j 
i
Angelei ir Genutei Saimininkaitėms už : 
i 
ko susispausti, ir kurios rūpinosi mumis, 
kaip dukros. Ačiū Tėvui Placidui, OFM, 
kuris teikės mus aplankyti vėlai naktį. 
Ačiū ponams Yokubynams už siūlymą

dėkos dieną. Malonu pastebėti, kod p

geriausio šiltom krašte. Ačiū p. Juozui ba /nstaliuotialiarmo sirenas, | Jauki ir jinlęSma puota įvyko 
op.ef.oio. To,P PO. v.s,.ms kur susimo apie

kitiems, mums suteikusiems rriolonumo j nuotu $38.000. 
ir vaišes. 

Julė ir Povilas Lioukevičioi.

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St. W.
Toronto 

Reguliuojamas oras!

Išnuomojami 3 kambar., virtuvė ir sau
lės kamb. antrame augšte. Be baldų. 
Yra garažas. Telef. OL. 7140.

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

Iš Toronto uosto 
reguliarus susisiekimas v; 
su Egiptu, D. Britanija, Pran
cūzija, Vokietija ir Švedija. Šie
met per pirmus 6 mėn. Toronte 
iškrauta ir pakrauta užsieninių 
laivų dvigubai daugiau,' kaip 
pernai tuo pačiu metu.

50 mašinų su svečiais. Kiek ma
lonių pašnekėsiu, sąmojaus, kiek

yksta gražiu dainų! Atrodė, kad tas
* viclzoc xrwlrcfo Iri iv nnrc T.ipfnxrnQ

šeštadienį, lapkričio 5, 6, 7 d.d 
s p a 1 v o t os:

Bob Hope, Jane Russell

Ketvirtadienį 
isos 
SON OF PALEFACE 
BAGDAD — Maureen O’Hara, Vincent Price

Pirmadienį — trečiadienį, lapkričio 9, 10, 11 d.d. 
RETREAT HELL — Frank Lovejoy, Richard Carlson 
CAUSE FOR ALARM — Loretta Young, Barry Sullivan

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

LIETUVIO KINO TEATRAS “GUILD’'
1275 GERRARD ST. E., TORONTO - Telef. HA. 12.111

Pradžia 6.30 vai. vak  Reguliuojamas oras!

1. SAMSON AND DELILAH — spalvota — Victor Mature
Ketvirtadieni — šeštadienį, lapkričio mėn. 5, 6 ir 7 d.d.

2. NATURE’S HALF ACRE — spalvota — Walt Disney
Pirmadienį — trečiadienį, lapkričio mėn. 9, 10 ir 11 ri.d.

L SHOW BUSINESS — Eddie Cantor, Joan Davis
2. LURED — Lucille Ball, George Sanders

Linksmi priedai-. *
DĖMESIO! Nuo Lm. spolio mėn 15 dienos, išskyrus šeštodienius ir šventadie
nius, moterims prie bilieto bus duodomos premijos kuponas.

Surinkus tom tikrą skonių kuponų, ten pat, gaunama VELTUI Nylon 15 
60 goge kojinės arba fino išdirbiniai.

Išnuomojamos frontinis kambarys^ virtu
vė ir atskira vonia. Yra garažas. Telef. 
KE. 0504.

Išnuomojamas didelis frontinis kamba
rys, virtuvė ir prie kambario saulės kam
barys. Be baldų. Tel. OL. 8010.

Išnuomojamas didelis frontinis kambarys 
ll-me augšte su naujais baldais. Tinka 
vienom arba dviems asmenims. Skam
binti betkuriuo laiku tel. LA. 1296.

išnuomojamas ll-me augšte kambarys ir 
virtuvė, galimo su baldais ar be. l-mc 
augšte du kambariai su bendra virtuve, 
be baldų. 166 John St. Tel. EM. 4-9846.

College-Ossington gatvių rajone ll-me 
augšte išnuomojamos kambarys viengun- 
giui-gei. Galima virtis. Teirautis 286 
Roxton Rd. Tel. IX. S730.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė II 
augšte. 31 Concord Ave.

Išnuomojamas butas iŠ 2 kambarių ir vir
tuvės ll-me augšte, taip pat frontinis 
kambarys, l-me augšte. Tinka vienam as
meniui. Tel. LO. 2401.
. ..... ----------------------------------------------------------
Išnuomojamas kambarys IIl-me augšte. 
Tinka vyrui ar mergaitei. 693 Dovercourt 
Rd., arti Bloor. Tel. LO. 89S1.

NORIU GAUTI DARBO 
tabako farmoje prie stripinimo 
darbų. Galiu dirbti ir visus me
tus. l\ant reikalui, galiu vykti 
su žmona. 188 Borden St. Toron
to, Ont. Jogminas.

ANGLIŲ IR MALKŲ 
užsakymus priima 

V. ir S. AUŠROTAI. ' 
Skambinti telefonu LY. 0305. 

Keturi sandėliai Toronte.
Dominion Coal & Wood

viskas vyksta kur nors Lietuvos 
žaliajame sodžiuje.

M. Bertulis su St. Škuda prieš 
7 metus yra pirkę augštos ver
tės tabako ūkį, kurį pereitais 
metais baigė išmokėti. Dabar 
ruošiasi pirkti kitą. Daugumas 
partnerių dažnai nesutaria, o 
šiuodu ramaus būdo aukštaičiu 
visi laiko pavyzdžiu.

Spalio 18 d. O. Stradomskienė 
ir E. Tuinylienė p. Balaišio ūky
je suruošė jaunavedžiams, J. 
Gurklytei ir J. Elliot labai gra
žią povestuvinę staigmeną.

Iš visų buvusių vestuvių da
lyvių surinktų pinigų nupirko 
gražią ir vertingą dovaną. Sve
čių buvo labai daug ir tarytum 
lyg antros vestuvės linksmoje 
nuotaikoje tęsėsi iki vėlyvos 
nakties. Koresp.

A. GARBENIS
lEKOMEIBIOJt

Proga atidaryti liet, gelių krautuvę. Apyvarta $ 1000 mėnesiui, 
apartamentu — $150 mėnesiui. Kaina $6.000, su visais įren-

Gėlių krautuvė.
nuoma su
gimais ir inventoriumi.

M argu o reft o — Bloor, $15.500, atskiros plytų nomas, 8 komb. per 2 eugštus, 
vandeniu-olyva šildomas. Moderni virtuvė, 2 garažai. Įmokėti $5.000. 
Įėjimos gruodžio 15 dieną

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonoi: LO. 2738, vo kora is HU. y-1543

Naujas mūsų skyrius:
1597 Bloor St. W.‘ Tel. LA. 8772

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

PARDUODAMAS TABAKO ŪKIS m fle- 
rois trobesiais, garo žarna ir Jidda sodi
nimo taisa. Tinko dviems Šeimoms. Par
duodamo dd ligos. Platesnių informaci
jų kreiptis: R.R. 1, Port Burwell, Ont. 
J. Onaitis.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

24 valandų tarnyba.

PARDUODAMAS 
mūrinis pastatas su geru biz
niu pažangiame tabako augi
nimo rajone. Biliardo kamba
rys su 5 stalais, 3-jų takų bow
ling alley, užkandžių baru ir 
ledų, cigarečių bei laikraščių 
kioskas, kartu 6 apartamen
tai, tinkami išnuomavimui, 1 
apt. savininkui.

Įmokėti $10.000. 
Informacijų dėliai Jcreipti: 

A. PUZARA 
Box 38, Rodney, Ont.

Telef. 131 M

I4K

nepamirškite užsukti lietuviškon dovanu, 
savenirą ir įvairią reikmenų krautuvėn

T«L LA-9547
J. Beržinskas. 

Užsakymai priimami ir paštu.




