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Kanados lietuviaiKanados lietuviai greičiausia jau turėjo atšvęsti savo įsikūrimo šiame krašte 50 metų sukaktį. Tai turėjo būti prieš keletą metų. Iš pradžių jų čia buvo nedaug ir didesnio vaidmens jie nevaidino. Pasak ne per seniai mirusio seniausio torontiečio buvo niūru vienam be savo krašto žmonių ir ilgu. Bet ir Kanada ir jos mibstai tada dar ne taip atrodė. Juk ir Montrealio šv. Ka-

dėti bus negalima. Negalima bus taip pat apsieiti su nedokumentuotu kokiuo laikraštiniu straipsneliu, paremtu spėjimais ir samprotavimais. Reikės tikrų davinių. O kur'jų bus galima gauti? Tuo tarpu, deja, dar nežinome.KLB Krašto Valdyba prieš keletą mėnesių iškėlė gražią mintį,' kad reikia paruošti rimtą leidinį “Kanados Lietuviai”, kuriamei būtų apžvelgta visa Kanados zimiero lietuvių bažnyčia dar buvo purvinam molėtam miesto pakrašty statoma. Kelias dešim-_ eis metų Toronte gyveną lietuviai dar prisimena ganyklas ten,■ ' kur šiandien atrodo amžinas miesto vidurys. Viskas pasikeitė. Nevien lietuvių gyvenimas.Lietuvių skaičius pastaraisiais dešimtmečiais labai padidėjo, jų gyvenimas išsiplėtė ir pagyvėjo. Oi kiek daug čia vargta, kiek daug prakaito išlieta, kiek daug pergyventa rūpinantis kasdiene duona, savo šeimos išlaikymu, pagaliau visuomeniniais lietu-;

lietuvių istorija. Deja, pakol kas tas sumanymas ir tebėra tik sumanymas. Kr. Tarybos suvažiavimo metu buvo pranešta, kad nepasisekė rasti lauktojo mecenato, tad teksią gal kitų kelių ieškoti.Atsiras toks mecenatas ar neatsiras, Kanados lietuvių gyvenimo kelias vistiek turi būti išaiškintas, medžiaga surinkta ir pagaliau tokia istorija parašyta. Reikia manyti, kad Krašto Valdybos mintis buvo taikli. Ne vienas tūkstantis lietuvių čia Kanadoje gyveno, kentėjo, ilgėjosi, viškais reikalais, savitarpine pa- liūdėjo ir džiaugėsi tiešimtis me- galba bei šalpa. į tų. Nejaugi jų tarpe neatsirastųDaug pergyventa ir daug dirb- nos keleto tokių, kurie tikrai ta. Bet ar daug mes apie 'tai ži- nuoširdžiai panorėtų pamatyti visą tą praeitą savo gyvenimo kelią pamatyti knygoje paliktą būsimoms kartoms, kad jos suprastų, kaip tėvų gyventa. Neabejotume, tokių atsiras. Reikia tik darbą pradėtu Pradėti reikia tuojaus, nes kelias bus ilgas, ypač kai neturime kas galėtų tam paskirti visą savo laiką. Kai bus jau medžiagos, atsiras ir knyga; atsiras ir leidėj a&.Pirmasis žingsnis būtų — sudominti tuo reikalu kuo platesnius sluogsnius, įtikinti, kad visi, kas tik turi kokios istorinės medžiagos, jos nesunaikintų ir apglobęs nelaikytų, bet pasiųstų deponuoti arba nors paskolintų

nome? Ar žinome, kada čia lie- lietuvis pradėjo vargti, kada džiaugtis, kaip jis prie to ėjo, kaip būrėsi į krūvą paguodos, paramos ar poilsio ieškodamas, kaip stojo savo tautybės, lietuviškumo tarnybon, kaip ir ko- • kius ryšius palaikė su tėvų žeme, kaip stojo pavergtojo krašto ginti ir kenčiančių brolių remti?. Deja, žinome tai. tik iš. pavienių pasakojimų ir sutiktų žmonių » atsiminimų ir vienos kitos nuotrupėlės, pasirodžiusios spaudoje. O ar nereikėtų visa tai surinkti į krūvą, suvesti Į sistemą ir palikti kaip amžiną dokumen-* ta ateičiai. Kanados liet, bend-ruomenė jau stambus veiksnys Kr. Valdybai, prie kurios neati- viso pasaulio lietuvių gyvenime, dėliojant turėtų būti sukurtasti- šitas jo svoris turėtų būti dokumentuotas. Tai mūsų visu garbės reikalas. Po poros ar trejeto metų žinių apie Kanados lietuvius neatidedamai prireiks ir Lietuvių Enciklopedijai. Ati-
Kanados lietuvių Archyvas ir muziejėlis. Vieną sykį prie to vistiek turėsim prieiti. Juo greičiau, tuo geriau, nes mažiau kas bežūtu.

NAUJI TRĖMIMAI B PABALTIJO. “Holsteiner Courier” įsidėjo pranešimą iš Suomijos, kad šiuo metu Pabaltijo valstybėse eina nauja trėmimų banga. Pastarosiomis savaitėmis suimtų valstiečių vis nauji transportai prekiniais vagonais siunčiami į Kaspijos pajūrį ir ten “kurdinami”. Suimtieji ligi išvežant laikomi uždaryti mokyklose, kareivinėse ir karo metu paskubomis pastatytuose barakuose. Ši deportacijų banga buvo pradėta rug- piūčio mėn. ir išsyk palietė visus latvių tautybės žvejus, gyvenančius tarp Liepojos if Vent- pilio ir plaukusius žvejoti į Baltijos jūrą. Paskui buvo sugaudyti ir visi šios branžos specia-

Ustai. Net ir latvių komunistų 
laikraščiai atvirai rašo apie lat
vių šioe rūšies naujas deportaci
jas, tik pažymi, kad visi tremia
mieji “vyksta į naująsias vietas, 
įsikurdinti patys savo noru”, juo 
labiau, kad, kaip toliau pažymi
ma, “Sibiro pramonė savo toli
mesnei plėtrai taip pasigenda 
latvių specialistų ir technikų”...

Apie šią naują trėmimų bąngą 
Latvijoje taip pat pranešė “Min- 
dener Tageblatt”, “Lūbecker 
Nachrichten”, “Oberfrankische 
Volkszeitung” ir- kiti vokiečių 
laikraščiai. Ar toji trėmimų 
banga taip pat palietė Lietuvos 
ir Estijos pajūrio žvejus, tuo tar
pu tikslesnių žinių dar neturima.

Sovietai įstoja į TDOTarptautinei Darbo Organizacijai sovietai iki šiol nepriklausė. Dabar gi jie pranešė prisėdėsią, bet siūlą jos santvarką pakeisti taip, kad joje daugiau įtakos gautų darbininkijos atstovai. Tuo būdu sovietaį. turbūt, mano galėsią gauti daugiau balsų, nes pagal jų propogandą. juk visi sovietų darbininkai yra organizuoti.Pastebėtina, kad prie šios organizacijos veikė priverčiamajam darbui tirti komisija, skaudžiai apkaltinusi Sovietus. Tas klausimas turi būti svarstomas dar šį mėnesį įvykstančioje TDO

Savaitės įvykiai
Tarptautinė įtampa pereitą savaitę ne tik neatslūgo, bet dar labiau paaštrėjo. Tai ypač paryškėjo, kai Maškva siūlymą 4 konferenciją Vokietijos ir Austrijos klausimui spręsti sušaukti lapkričio 9 d. Lugano vėl atmetė. Ilgoje 18 puslapių notoje Maskva vėl reikalauja pirma sušaukti 5 konferenciją (su Kinija) visoms pasaulio problemoms spręsti, o tik po to 4 konferenciją Vokietijos reikalui, Austrijos klausimą paliekant išspręsti diplomatiniu keliu. Tokį atsisakymą atvykti į Luganą vakariečiai laiko aiškiu atsisa- sakymu- nesutarimus spręsti de- •----- ----------------- ------------—------rybų keliu. Vašingtonas, net šės, kurias galutinai numalšino pats prezidentas EisenhoweriS, tik Britų ir JAV ^kariai. Per 3 " buvo pareiškęs, kad daugiau su 1c aar sj menesj įvykstančioje iuu, Maskva susirašinėti nėra pras- konferencijoje. Reikia manyti,! mės, nesą prasmės net atsakyti, kad sovietų įstojimas į tą_ msti-įD Britanifa Maskvos atsakymą

TRYS DIDIEJI SUSITIKSKai Churchillis pradėjo siūlyti suorganizuoti keturių' didžiųjų konferenciją, o Vaš*ngtone dėl to buvo reiškiamo didelių rezervų ir sakoma, kad betkoks susitikimas su Maskvos viešpačiu neturi prasmės, kol iš ten neparodoma geros valios, bendrai vakariečių linijai surast* ir pastangom suderinti buvo sutarta suorganizuoti trijų didžiųjų susitikimą Bermudų saloje liepos mėnesį. Besiruošiant betgi, matyt, buvo numatyta, kad pagrindiniu reikalu vieningos nuomonės sunku laukti, tad konferencija buvo atšaukta prieš pat numatytą datą, kai net techniškieji įrengimai buvo baigti — pvz. buvo įruoštas žinių pefdavimoKai pagaliau išryškėjo, kad susitikimas su Malenkovu tikrai nebeįvyks, kai atsisakė tos minties net pats Churchillis. prisiminta atidėtoji konferencija ir sutarta ją dabar įvykdyti.Konferencija oficialiai dar nepaskelbta, bet' j* įvyksianti gruodžio pradžioje, o jos pagrindinis uždavinys — aptarti bei suderinti visiems bendrą laikyseną bolševizmo atžvilgiu. Churchillis, galbūt, ten pasiūlys vėl pasikalbėti dėl susitikimo su Malenkovu, bet dar svarbesnis

bus reikalas paspausti Prancūziją, kad ji pagaliau liautųsi priešinusis V. Vokietijos apginklavimui bei jos įsijungimu* į Europos gynimo organizaciją. D. .Britanija šiuo reikalu JAV jau remia ir net Churchillis ragina
— Toronto. — Šiemet Toronto mokyklas pradėjo lankyti 8.863 vaikais daugiau negu pernai. Pradžios mokyklas pradėjo lankyti 137.606 vaikai, o' vidurinią- sias 31.544.

VOKIEČIU MOKSLININKAI SOVIETU SĄJUNGOJETik ką grįžę iš Rusijos belaisviai vokiečiai pasakoja, kad netoli Kijevo esančiame Dernica i darbo lageryje esą laikoma 200 vokiečių mokslininkų, kurie nesutikę sudaryti* naujas sutartis atominiams tyrimams baigti.Šitie mokslininkai 1947 m. buvę rusų surinkti pagal specialias sutartis ir nuvežti į Suchumi prie Juodųjų jūrų. Kai 1949 m. jų dauguma nebesutikę sutartis pratęsti, jie buvę atvežti į Dernica, kad būtų grąžinti į Vokietiją, bet ir iki šiol ten tebesą laikomi. zKol jie buvę. Suchumi, vokiečiai mokslininkai gaudavę dideles algas ir buvę laikomi ištaigoje. Kiekvienas buvęs gavęs atskirą butą, automobilį su šoferiu (kuris beabejo buvo iš NKVD) ir privatų ruožą pajūrio maudymuisi. Dernicoje jie laikomi kaip kaliniai ir visi, išskyrus 30 pačių žymiųjų, verčiami dirbti.Tarpe vokiečių mokslininkų, į vasario mėn.kurie sudarė pakartotinas sutar-' liją kur išbus iki balandžio 1 d., tis sovietams dirbti, yra Gustav Į o po to aplankys N. Zelandiją. Hertz, tas pats, kuris 1925 m.kartu su James Franck gavo No- bar vyksta dideli ginčai proto- bclio fizikos premiją. Baigiantis i kolo klausimais. Reikia išspręsti

pastarajam "karui Hertz gyveno Berlyne. Užėmę Berlyną, rusai tuojaus jį “pakvietė” savo tyrimų tęsti persikelti į Sovietų Sąjungą. Kiek Vokietijoje žinoma, jis dabar esąs taip pat prie Juodųjų jūrų Soči vasarvietėje kartu su savo žmona ir 30 metų sūnumi.
Kinų nacionalistus iš 

Burmos išvežaJAV ir Thailandui tarpininkaujant tarp Burmos ir Nac. Kinijos jau sutarta, kad iš Burmos visi kinai nacionalistai, kurie tik sutinka repatrijuotis,. bus tuo- jaus oro keliu išvežti į Formozą. Tuo tarpu sutikusių išvažiuoti yra jau apie 2000. Liekančių būsią apie 10.000. Čiang Kaišekas sutiko jų toliau nebegloboti ir nuo lapkričio 15 d. jie bus laikomi paprastais banditais.

kaip santykiaus atskirų valstybių premjerai ir federalinės vyriausybės galva, kai karalienė atvyks į Sidnėjų, kur šeimininko pareigos priklauso New South Wales premjerui. Didelis yra ginčas tarp katalikų ir anglikonų, katram iš bažnytinių dignitorių teks pirmenybė: katalikų primui kardinolui Gilroy ar anglikonų primui arkivyskupui Mowell. Atrodo, kad pirmenybė bus pripažinta kardinolui, kuris primo pareigose yra senesnis už anglikonų primą.Australija karūnai yra ištikima, tačiau kaikurie laikraščiai visdėlto primena, kad šis vizitas brangiai kainuos, kad tai bus karščių metas ir karalienė labai išvargs, atseit, ar nebūtų geriau, jei jo visai nebūtų.
Karalienė aplankys Australiją Karalienė Elzbieta II su vyru atvyks į Austra-
Ryšy su tuo Australijoje da-

“Tž” skaitytojai gaus priėdę
Sekančių, 1954 m., “Tėviškės Žiburių” prenumeratoriams išlei

džiamas priedas — Aloyzo Barono romanas “Užgesęs sniegas”, apie 
300 psl. Knyga jau spausdinama ir pasirodys šių metų pabaigoje.

Tai bus pirmas lietuvių -literatūroje romanas iš tremtinių gy
venimo Vokietijoje karo metu ir pokario laikotarpy VNRRA sto
vyklose. Romanas yra gyvos intrygos: vaizduoja sulaužytą jau
nystę, ilgesį savojo krašto ir laisvės, «a žinoma, ir romantinius 
nuotykius — svyravimą tarp meilės bendro likimo mergaitei kai
mynei ir viliojančiai vokietaitei, su kuria likimas romano pagrn- 
dmj veikėją suvedė nepaprastomis aplinkybėmis.

Norėdami skaitytojus supažindinti su romanu, šiame numeryje 
pradedame spausdinti jo ištrauką — pradžią.

T2” skaitytojai šį romaną gaus prie prenumeratos pridėję $1.

Belaisvių religinis 
aptarnavimas

Kardinolas Spellman, 
JAV kariuomenės vyr. kapelio
nas pareiškė protestą, kad nuo 
to meto, kai Korėjos belaisviai 
perėjo neutraliųjų komisijos ži
nion, jų tikybiniai reikalai visiš
kai neaprūpinti. Stovyklose nė
ra nei vieno kapeliono. Katali
kų jų tarpe esą apie 800, o pro- 
testonų gal keletas tūkstančių. 
Dabar tas klausimas svarstomas, 
bet nelengva surasti kunigų, ku
rie būtų iš neutralių kraštų ir 
mokėtų kinų bei korėjiečių kal
bas. Gen. Thimayya pažadėjo 
pabandyti rasti kunigų Indijoje.

Albertoje polio tebesiaučia
Poliomelyčio epidemija pa

prastai pasibaigia su pradžia šal
čių, šiemet gi Albertos provin
cijoje kažkodėl susirgimų skai
čius nemažėja. Išviso susirgimų 
jau yra buvę 1106 su 76 mirti
mis. Pereitą savaitę Edmontone 
buvo 26 nauji susirgimai, o Cal
gary 18 susirgimų. Gydytojai tik 
stebis* ir nežino, kaip tą naują 
reiškinį aiškinti.

kaip

tuciją turi ryšio su priverčiamojo darbo iškėlimu. Jie, matyt, nori reikalą supainioti savo amžinomis obstrukcijomis bei visokiomis kliūtimis.
Smūgiai respublikonamsJAV respublikonus labai nemaloniai sukrėtė lapkričio 3 d. pralaimėjimai rinkimuose, kai demokratas laimėjo Niujorko mero, o New Jersey gubernatoriaus vietą. Čia jau 10 metų buvo renkami respublikonai, o dabar ir į kongresą pasiųstas demokratas. Prez. Eisenhower pasiguodė tikįs, kad jo vykdomą politiką galutinoje sąskaitpje tauta paremsianti. Demokratai džiaugiasi.

riaušių dienas 6 užmušti, 30 sužeistų, o į ligonines nuvežtų buvo net 70. Pereitą sekmadienį žuvusieji palaidoti labai iškilmingai, dalyvaujant 100.000 žmonių. Mieste rainu, bet dėl įvykių kaltinami britai ir jų vadas gen. Winterton. Laidojimo komitetas net nepriėmė jo prisiųsto vainiko. Premjeras Pella savo kalboje Romoje taip pat, apkaltino britus. Jau reikalaujama kad gen. Winterton būtų pakeistas. Amerikiečiams neprie- j kaištaujama. Į Romą atvyko am-

įvertino taip pat kaip aiškų atsisakymą taikiai spręsti problemas, tačiau yra linkusi duris palikti atviras ir nori į notą atsakyti duodant suprasti, kad daugiau nebesiūlys nieko, bet palieka iniciatyvą pačiai Maskvai. Atrodo, kad ir Vašingtonas jau palinko' prisidėti prie Britų nuomonės.Vadinasi, konferencijos laukti'. _ _jau negalima ir Vokietijos bei basadorius iš Londono. Matyt, Austrijos klausimo sprendimas bus tariamasi dėl protesto notos, pakibo ore. Pakibo ore ir Chur- Palestinoje įtampa neatslūgs- chillio keltoji 4 didžiųjų konfe-į ta. Pasieniuose nesusipratimai 
rencija, prieš kurią stovi Vašing- ; kartojasi. Izraely prasideda vy- tonas, reikalaująs prieš kalbas i riausybės krizė:—sionistams pasu Malenkovu baigti Europos reikalavus vicepremjero vietos, gynimo organizacijos klausimą. Ben Gurion atsistatydino.Churchillis bandė paveikti Dul-Į Irane pagaliau prasidėjo Mos-

Pasieniuose nesusipratimai

Vokiečiai siekia savarankumoV. Vokietijos pramonininkai [ ūkinio savarankumo keliu, na, bei prekybininkai, kurie stovi žinoma, neužmirštant ir pačiųrėmė rinkimus taksėjusią koaliciją, neseniai Bonnos vyriausybei įteikė platų memorandumą ūkiniais klausimais.Biznieriai pasisako už didesnę prekybinę laisvę su Vakarais ir taip pat už užmezgimą prekybinių ryšių su kraštais anapus geležinės uždangos. Jie pasisako taip pat už pašalinimą okupacinės valdžios įvestų varžtų viduje. Okupacinės valdžios paskelbtas įstatymas, draudžiąs kartelius (pramonės. įmonių susijungimą) turis būti panaikintas, pakeistas savu vokišku įstatymu, kuris kartelių nedraustų, bet tik neprileistų prie jų piktnaudoji- mo. Taip pat okupacinės džios įstatymais valstybei duotų įmonių skaičius turįs būti sumažintas — jų dalis turį
val- per-būti suprivatintos. Vyriausybei toliau siūloma pertvarkyti mokesčių sistemą, kad pagyvėtų kapitalo rinka, atgaivinti įšaldytus fondus, 'pasirūpinti transporto tobulinimu, jūrų bei oro laivyno sukūrimu ir panaikinti, vidaus prekybos kliūtis. 'Visas - memorandumo tikslas paakinti vyriausybę eiti visiško

dabartinė vyriausybė bos šių pastarųjų pageidavimų? Jie toli gražu nesiderina į vyriausybės socialinės politikos liniją.
Pakeis regencijos įstatymąPagal iki šiol veikiantį 1937 m. įstatymą, karalienei Elzbietai mirus arba dėl kurių priežasčių negalint eiti pareigų, regento pareigos pereitų jos seseriai Margaretai. Lapkričio 4 d. karalienė paprašė parlamentą regento teises nuo sesers perkelti jos vyrui Pilypui. Kartu karalienė prašo karalienei motinai paskirti vietą Valstybės Taryboje, kur ji veiktų vietoj karalienės, kai ši su savo vyru bus kelionėje Australijoje ir N. Zelandijoje. Pagaliau kartu siūlomas dar vienas dalykas, būtent, kad pats sosto įpėdinis galėtų būti regentu sukakęs 18 m., jei motina dėl kurių nors priežasčių valdovės pareigų eiti negalėtų.Nėra jokios abejonės, kad įstatymas bus šitaip pakeistas. Paliuosavimas nuo regento pareigų princesės Margaretos, turbūt, yra susijęs su jos kokiais nors planais.

Churchillis bandė paveikti Dul les Londpno konferencijoje, ta-; sadegho byla. Teisme jis laikosi čiau pats turėjo nusileisti, nes ir ' išdidžiai, vadina save teisėtu jo patarėjai, net pats Edenas, > premjeru, ir ypač puola proku- pasisakė prieš, o pagaliau’.ir rorą, vadindamas jį nemokša.- Maskva, entuziazmo neparodė. Su juo kartu teisiamas ir buvęsŠe^-R^ujos joariifc - štabą. viršininfcį&t;ifien^Jl>^f- raų> . pradztož menfo "sešijos’’Chur^HilTis pž-' reiškė, kad tuo tarpu nuo 4 konferencijos reikią atsisakyti. Dabar tik darbiečiai tokios konferencijos tereikalauja.Maskva revoliucijos metines atšventė šiemet jau taip nedemonstruodama karinės galybės, kiek keldama gyventojų gyvenimo lygio pakėlimo šūkius. Ta proga Maskvos krautuvės buvo papildytos didesniais maisto transportais. Šventės išvakarėse Didžiajam Teatre kalbėjo Vo-‘ rošilovas, b parade Bulganinas.gumą ir kaltino vakariečius norint sukelti karą, ”

Korėjoje Panmunjome vykusios komisijos derybos pertrauktos, o tuo tarpu posėdžiauja abiejų pusių po porą atstovų, kuriems pavesta .susitarti dėl darbų tvarkos, atseit, ką svarstyti pirmiausia — konferencijos sudėties ar vietos bei laiko klausimą.Belaisvių apklausinėjimas vėl užkliuvo. Neutraliosios komisijos trys nariai —švedai, šveicarai ir indai — pradėjo priešintis belaisvių terorizavimui, peril-

Guzenko nieko
Pereitą savaitę JAV ir Kana

dos spaudoje buvo gyvai svars
toma žinia, kad Igor Guzenko, 
kadaise sovietų atstovybės Ota
voje šifro valdininkas, kuris 
1946 m. išdavė visą sovietinių 
šnipų tinklą, dar galįs ką nauja 
pasakyti ir kad jį norį apklausti 
JAV senato pakomisijos prieš- 
amerikoniškai veiklai tirti. Iš 
Otavos valdžios sferų tuojaus 
buvo pareikšta rezervų, kad jo 
apklausinėjimas iškeltų jį aikš
tėn ir vargu ar pasisektų toliau 
maskuoti jo asmenybę nuo so
vietinių šnipų. Tuo tarpu jis gy
vena svetima pavarde, kelis sy
kius pakeitęs vietą, ir yra poli
cijos apsaugoje — tikima, kad 
jo niekas neatpažino. Vašingto
ne dėl Otavos rezervų buvo pa
reikšta nepasitenkinimo. Tačiau, 
atrodo, viskas nurims.

Oficialiems pareigūnams už
klausus, Guzenko pareiškė, kad 
kokių nors naujų davinių, kurių 
nebūtų jo parodymuose anos 
garsiosios bylos metu, jis neži
nąs. Jis žurnalistui tik atsakęs, 
kad jis mielai kalbėtųsi su JAV 
senato komisijos atstovu, jei tie 
rastų naudinga su juo pasikal
bėti. Pasikalbėjimą paskelbęs 
žurnalistas taip pat po to paste
bėjo, kad jis nė nerašęs, jog Gu
zenko ką nauja galįs atidengti.

naujo nežinąsDėl to Kanados vyriausybė pranešė Vašingtonan, kad nėra prasmės apklausti Guzenką, nes jis nieko nauja neturįs pasakyti, o jo iškėlimas į viešumą nebūtų parankus Kanados policijai.

Abu akcentavo, sovietų taikin- gam tampymui. Patys belaisviai gumą ir kaltino vakariečius no- atsisako eiti į tardymus pakarto- rint sukelti karą, Vorošilovas tinai, o komunistai to reikalauja, kaltino dėl Vokietijos apginkla- Komisijos pirmininkas gen. Thi- vimo ir ypač dėl amerikiečių bazių Sovietų Sąjungos aplinkoje.
Partizanų kovos rytų Vokietijoje, apie kurias taip daug buvo rašoma prieš savaitę, pagaliau paaiškėjo. Pasirodo tai buvo vos 5 čekai, kurie skynėsi ginklu kelią iki pat Berlyno. Iš jų 2 žuvo, o 3 pasiekė Vakarų Berlyną, pakeliui nukovę 8 milicininkus bei karius. Tuo pat metu Bavarijon, irgi su ginklu prasimušė 3 lenkai, perėję visą Čekoslovakiją. Ir vieni ir kiti sako visur sutikę iš gyventojų paramos.-
Triesto reikalu numatytoji 5 į konferencija dar nesušaukta, nors Jugoslavija ir reikalauja paskubinti. O tuo tarpu padėtį labai paaštrino Trieste įvykę •x d M ui Įjaaoiiiuv j. x ivovv tJY t italų studentų-moksleivių riau-Įsarų išvadavo.

mayya nusprendė vykti į Š. Korėją pasikalbėti su pačiais vadais, kad belaisvių kalbinimo metodai būtų pakeisti. Kad • iš' to būtų kokių vaisių, sunku laukti, nes jau yra susidaręs įspūdis, kad komunistai belaisvių apklausimą tyčia vilkina. Jie, matyt’ nori uždelsti laiką ir vėliau šaukti, kad jiems buvo neleista su visais pasikalbėti. Iš kalbinimo jie jau nieko nesitiki, nes iki šiol iš 2.204 kalbintų'vos 64 tesutiko grįžti — 2.9%. Juk būtų nepatogu visus pakalbinti ir prieiti išvados, kad 98% grįžti atsisako. Komunistiniai metodai visiems ten taip įkyrėjo, kad ir gen. Thimayya jau daug karatų įsikišo ir belaisvius iš komi-

Sovietu pajėgos Rytu Vokietijoje
Ar jos vedę?

Mūsų paikai pagimdo labai sa
votiškų ir painių padėčių pasau
ly. Štai dabar Anglijoje yra apie 
100 moterų, kilusių iš už geleži
nės uždangos, iš satelitinių kraš
tų, kurios yra podariusios jung
tuvių aktus tik tam, kad, pasi
dariusios svetimo krašto pilie
tėmis, galėtų išvykti iš savo 
krašto. Daugelis jų “vyrus” tu
rėjo net samdytis, j*ems už pa

tarnavimą atlyginti.
i Tačiau įstatymai žino tik vie
nos rūšies jungtuvių aktus, ku
rie vieną kartą padaryti galioja 
visur ir visada. Daugelis tokių 
moterų yra kreipusios į teismą, 
prašydamos išskirti. Kitos iš 
pradžių nemanė tuo reikalu vi
siškai rūpintis, bet teismas iš- 

‘aiškino. kad jungtuvės galioja, 
nebent būtų pritaikyta įstaty- 

Tn*nė klauzulė, kad teisiškai ne
vertingos yra jungtuvės, pada
rytos per prievartą arba iš bai
mės. Šitas klausimas dar tebe- 
aiškinamas.

Jau liepos ir rugpjūčio mėn. rusai Vokietijos rytų zonoje likvidavo savo 4 oro bazes. Jos ir lig šiol tebėra tuščios. Pastaruoju metu rusai dar 20r/<, sumažino savo sprausminių bombonešių skaičių 'Vokietijoje. Jų esą belikę 400, bet pasienio linijose bombonešių nebesą. Kur jie pasiųsti, ir augštieji amerikiečių karininkai neturį žinių. Šitas sprausminių lėktuvų atitraukimas sudarąs mįslę. Jų Vokietijoje niekad nebuvę taip mažai, kaip yra šiuo metu, nuo pat 1950 m., kai senieji propeleriniai lėktuvai buvo pakeisti moderniškais sprausminiais.Sumažinant aviacijos pajėgas, sausumos kariuomenė liko nesumažinta. Rytų Vokietijoje tebėra visos 6 sovietų armijos, apie 400.000 karių. |Rusams savo oro pajėgas sumažinus, vakariečiai juos pajėgumu pralenkia ir lėktuvų skaičiumi ir kokybe. Amerikiečiai 
jau šį pavasarį savo F-88 pakei

tė F-86 Sabre sprausminiais. 
Sausumos pajėgos abiejų pusių 
yra maždaug vienodos, o pasta
raisiais mėnesiais ginklų pajė
gumą amerikiečiai sustiprino 
pasiųsdami atominės artilerijos 
baterijas.

Sovietų šios vasaros manev
ruose, kurių normalią eigą su
trikdė birželio 17 d. Berlyno 
darbininkų riaušės, iš 6 armijų 
tedalyvavo 4. Manevrai, vaka
riečių specialistų nuomone, bu
vo seno įprasto tipo, mažai daly
vaujant aviacijai ir nesimatę jo
kių davinių, kad kariuomenės 
taktikoje būtų įvesta kokių nors 
pakeitimų ryšy su atominio 
ginklo atradimu. Dabar sovie
tų kariuomenė jau pasiųsta į žie
mos stovyklas.

— Maskva. — Maskva žada 
vėl atnaujinti diplomatinius 
santykius su Izraeliu, kuriuos 
nutraukė prieš 9 mėn.

— Budapeštas. — Čia esą ne- * 
sutarimo partijoje tarpe senųjų ' 
stalinistų if Malenkovo planų 
Šalininkų.
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Pavojus auga ar silpnėja? nijos pareigūnai iš pačių viršū
nių vieną kartą sako, kad turį, 
kitą kartą, kad dar už kokių 3-

KLB ŠALPOS FONDO
TORONTO APYLINKĖS KOMITETO ATSIŠAUKIMAS

Brangūs Toronto Lietuviai,
Artėja Kalėdų šventės. Gal 

jau palengva svarstome ir ruo
šiamės, kaip jas sutikti ir pra
leisti. Tpdėl ir norisi su Jumis 
pasidalinti viena kita mintimi.

Gyvename svetur. Vieni tė- 
, vynę apleidome anksčiau, kiti gi 

jos oru paskutinį kartą skubom 
kvėptelėjom prieš devynetą me
tų. Kas ten šiuo metu vyksta, 
visi juk žinome. Iškyla tik pri
siminimas Kūčių stalo ir kalėdi
nės giesmės, girdėtos, .rodos, dar 
taip neseniai. Daugeliui šiemet 
sukanka - dešimt metų, kai pas
kutines, šv. .Kalėdas atšventė sa
vame krašte — tiesa, karo ir ne
tikrumo ženkle, bet vis dėlto na
mie ir tarp savųjų. Nedaugelis

• iš mūsų šias šventes galės švęs
ti kaip anąsias tėvynėje. Dau
gelis gi esame palikę artimuo
sius arba visai jų netekę. O šven-

• tės tai dar jautriau primena.
Esame įpratę švenčių metu 

siųsti sveikinimus. Gražu, ir tė
vynėje tai praktikavome, nors 
tai ne vienintelis pasveikinimo 
būdas. .Kur kas skaudžiau, kad 
mūsų tarpe jau smarkiai įsivy
rauja komerciniais išskaičiavi- 

’ mais paręmti šio krašto papro
čiai, koks yra dovanų pirkimas. 
Tai nėra lietuviškas paprotys, 
yra priešingas mūsų tautiniams 
papročiams. Tai mus skurdina 
dvasiniai ir materialiai, juo la
biau, kad tai surišta su nema
žomis išlaidomis. Praktiškai šis 
dovanų teikimas praranda savo 
tikrąją prasmę, nes kai jau duo
dama, paprastai ir laukiama.

Todėl Šalpos Fondo Komitetas 
Toronte nutarė kreiptis į visus 
Toronto lietuvius ir prašyti, kad 
besiartinančios Kalėdų šventės

būtų solidariai ir mums, neteku
siems savo tėvynės, pritinkan
čiai praleistos. Mes prašome visu 
nuoširdumu ir rimtumu, kad bū
tų atsisakyta nebūtino atviručių 
siuntimo ir ypač dovanų pirki
mo, o taip sutaupyti centai pa
aukoti daug kilnesniam ir svar
besniam tikslui — Europoje li
kusiems mūsų broliams sušelp
ti. Ne pro šalį būtų ir perkamo 
“linksmumo*’ išlaidas sumažinti. 
Tuo žygiu parodysime savo tau
tinį susipratimą bei susiklausy
mą, atjausime kenčiančius Sibi
ro ištrėmime ir vargstančius pa
vergtoje tėvynėje, kurie tikrai 
ne tik negali vieni kitų pasvei
kinti, bet ir krikščioniškai šv. 
Kalėdų atšvęsti.

Aukos bus priimamos sekma
dieniais po pamaldų ir skelbia
mos spaudoje. Aukas bus galima

Churchillio kąlbą, ją yėl parėmė 
darbiečiai, kurie bijo Vokietijos 
įsigalėjimo Europoje.

Ką gi daro Maskva?
Atsisakydamas savojo plano, 

kuris tokio masto gal jau pasku
tinis begalėjo būti senėlia. Chur
chillio politinėje karjeroje, jis 
betgi paguodė, savo piliečius ir 
pasaulį, kad artimo karo pavo
jaus tuo tarpu nesą, nes Sovie
tų Sąjunga pasukusi į vidaus 
problemas. Ji norinti pakelti sa-

. Keturių didžiųjų konferencija 
palaidota

Pereitą antradienį, pradedant 
naują .Britų parlamento sesiją, 
po sosto kalbos, premjeras Chur
chillis aiškiai pasisakė atsisakąs 
savo užsibrėžtojo plano tarptau
tinės įtampos atpalaidavimo pa
siekti suorganizuojant susitiki
mą su Malenkovu. Esą, tam dar 
neatėjęs metas, nors vos prieš 
nepilną mėnesį, partijos konfe
rencijoje spalio 10 d. tokį susiti- vo gyventojų gyvenimo lygį, tad
kimą jis skelbė vieninteliu tekiu 
receptu.

Keletą mėnesių viso pasaulio 
spauda šaukė, kad senukas ~Win- 
stonas tikėjęs anuo savo planu 
savo gyvenimo saulėleidy pa
sieksiąs ilgos taikos išlaikymo 
sąlygų ir po to jau galėsiąs, kaip 
senelis Simeonas, tarti: “Dabar 
gali, Viešpatie, savo tarną atleis
ti”. Kodėl Churchillis savo nuo
monę pakeitė, jis nepasakė. Bet 
tai suprantama. Jam teko nusi
leisti Eisenhoweriui su Dulles,- 
kurie šitokį pasimatymą laiko 
per ankstyvu. Esą, tąi 'turėtų 
prasmės tik tada, kaj bus baig
tas Europos Armijos kūrimas, 
kai Maskva žinos prieš ką jai 
reikės atsistotį. Sakoma buvo, 
kad Churchillis per Britų sau-

skirti pagal pageidavimą: ligo- gumą buvo gavęs žinių, kad 
' seneliams, nedarbin-! Maskva kaip tik dabar paspausmams, 

giems, besimokančiam jaunimui, 
vaikų eglutei ir pan.

Šalpos Komitetas tikisi, kad 
didelė Toronto lietuviškoji ko
lonija šį sumanymą pilnai su
pras ir veiksmingai parems. Ko
miteto noras, kad kuo daugiau 
tautiečių vieningai ir giliai įsi
sąmonintų šio žygio prasmę ir 
tikslą, ir jam pasisekus šv. Ka
lėdų dieną buvo galima pasvei
kinti likusiuosius tėvynėje per 
“Amerikos Balsą” visos Toronto 
lietuviškos kolonijos vardu.

Daug brangių aukų sudėjome 
tikėdamiesi šviesesnio ir teisin
gesnio rytojaus gimtajai žemei. 
Nebus perdaug, jei ir šį ryžtą bei 
sumanymą paaukosime ant ben
dro mūsų tėvynės aukuro.

’ KLB Šalpos Fondo 
Toronto Apyl. Komitetas.

tina dėl jos sunkumų krašto vi
duje. Šitie argumentai beabejo 
buvo pateikti ir Eisenhoweris su 
Dulles, kurie tokių pačių žinių, 
beabejo, ir patys buvo gavę, ta
čiau to nelaikė lemiamu dalyku. 
Matyt, nevertino labai Sovietų 
vidaus sunkumų ir Churchillio 
patarėjai britai, net pats Edenas, 
kuris taip pat susitikimo vaisius 
laikė labai problematiškais ir 
privačiai Churchillį nuo to at
kalbinėjęs, nors viešam posėdy 
ir. palaikė. Pagaliau, reikėjo tą 
mintį mesti ir dėl to, 'kad ir iš 
Maskvos palankaus žodžio už su
sitikimą nebuvo sulaukta. Chur- 
chilliui beliko pareikšti vilties, 
kad kada nors vėliau... Tuo* 
tarpu keturių didžiųjų konfe
rencijos mintį tenka laikyti ga
lutinai palaidota, nors prieš pat

TRAKU EŽERAI SOVIETINĖJE SPAUDOJE
‘ Politiniu ir Mokslmiij Žinių 
Skleidimo Draugi j os-' tikrasis’ na
rys K. Bieliukas susirado savo 
veiklai nekaltą dirvą. Jis rašo 
ir visai įdomiai apie Trakų eže
rus. Jame maža rusinimo pro
pagandos. ,

“Mūsų kraštas pasižymi ežerų 
gausumu. Jame yra apie 4000 
ežerų, įvairiai išsimėčiusių ir 
įvairaus didumo: nuo mažiau
sių ligi didžiausio — Drūkščio 
ežero, tyvuliuojančio LTSR šiau
rės rytų kampe prie Baltarusi
jos TSR sienos ir netoli Latvi
jos TSR sienos. Ypač gausu Lie
tuvoje ežerų pietuose ir rytuose. 
Pastebėkime, kad tai esama tik 
dalies to ežerų ruožo, kuris eina 
ne tik per Lietuvos TSR, bet ir 
per Latviją, Rusijos Federaciją 

— į šiaurę, ir per Lenkiją — į 
vakarus. Tai vis Baltijos aukš
tumų ežerai.

Visi Baltijos aukštumos eže
rai sudaro lyg vieną grupę. Ši 
pati didžioji ežerų grupė' susi- 

, skirsto j mažesnes grupes, į eže
rynus: Lietuvos ribose — į Lie
tuvos šiaurės rytų ežeryną, į 
Vilniaus ežeryną, esantį tarp 
Neries žemupio ir Nemuno vid
upio, ir į Sūduvos ežeryną, esan
tį Sūduvos pietuose, kairiojoje 
Nemuno pusėje. Šie ežerynai 
susiskaido į dar mažesnius eže
rynus. Pavyzdžiui, netoli res
publikos sostinės Vilniaus esa
ma dviejų labai gražių ir įdo
mių ežerų grupių: tai Žalieji 
ežerai — į šiaurę nuo Vilniaus 
ir Trakų ežerai — į vakarus nuo 
Vilniaus. '

Trakų ežerynas užima centri
nę vietą Vosylytės upės (žem
upyje vadinamos Saide) basei
ne, kuriame yra 61 ežeras, o cent
rinę vietą užima Galvės ežeras. 
Šis ežeras Lietuvoje plačiai ži
nomas, tik neteisingai vadina
mas — Trakų ežeras, kadangi 
visai prie jo yra Trakų miestas. 
Šis ežeras plačiai žinomas dėl-

: to, kad iame yra keliolika salų, tokie gilūs, 
o vienoje jų stūkso XV amžiuje 
statytos pilies griuvėsiai, archi
tektūrinis to meto paminklas. 
Pusiasalyje prie ežero yra XIV 
amžiaus pilies griuvėsiai. Per 4 
km. į pietryčius yra Senieji Tra
kai, kur buvusi Gedimino medi
nė pilis. ’

Istoriniai paminklai, patraukia 
daugelio dėmesį Trakų link. Bet 
Trakų miesto ir Trakų ežeryno 
apylinkės įdomios ne vien tik 
istoriškai, jos apskritai įdomios 
turistiniu požiūriu, nes pasižymi 
reljefo įvairumu ir nepaprastu 
gamtos grožiu. Trakų ežeryno 
ežerai reikšmingi ir ekonominiu 
atžvilgiu. Juose, kaip ir kituose 
Lietuvos ežeruose, veisiasi be
veik visos žuvų rūšys. Ateityje, 
vystant racionalinę žuvininkys
tę, žuvų dar pagausės. Karo me
tu plėšikiška žvejyba buvo vi
sai nuniokojusi Traku ežerus.

Galvės ežero plotas 371,2 ha., 
didžiausias gylis — 46,75 m, 
krantų ilgis — 11.800 km.’Galvės 
ežerui apeiti reikia padaryti 12 
km kelionę. Krantai labai vin
giuoti, kas teikia ežerui įvairu
mo ir grožio, kaip ir salos. Jose 
augmenija vaizdą dar puošia. 
Ežero vanduo tyras ir gana 
skaidrus.

Galvės ežere yra išsivystęs 
vandens sportas, ypač buriavi
mo. Nemažas ežero plotas suda
ro tam patogias sąlygas.

Galvės ežeras užima centrinę 
vietą Trakų ežeryne, kuriame 
yra be to dar Skaisčio ežeras, 
Akmenos, Lukos’ ir Totoriškių 
ežerai. Galvės ežeras su visais 
šiais savo kaimynais susisiekia 
platesniais ar šiauresniais są
siauriais, išskyrus Akmenos eže
rą. Akmenos ežerą su Galve jun
gia tik mažas griovys. Labai 
siaura jungtis ir su Totoriškių 
ežeru. Kiek platesnė jungtis su 
Skaisčiu. Visi paminėti Trakų 
ežerai — mažesnbuž Galvę ir ne

Totoriškių-ir-Lukos ežerus ski
ria neplatus, bet ganą ilgas sau
sumos ruožas, kuriame yra susi
kūręs senas Trakų miestas. Gal
vės ežero salos sudaro lyg šio 
ruožo tęsinį. Galvės ežeras ir ki
ti ežerai dar prieš 70 metų buvo 
žymiai didesni nei dabar. Bet 
tada Skaisčio ežeras buvo su
jungtas kanalu su Balčio ežeru, 
esančiu dar labiau į rytus, ir 
upeliu, susisiej ančių su Lentva
rio ežeru. Dėl to Skaisčio ežero 
paviršius nuslūgo apie pusantro 
metro, o drauge su juom nu
slūgo ir kitų Trakų ežerų pa
viršiaus lygmuo. Paviršiaus ly
gio nuslūgimas sumažino ežerų 
pakraštinę zoną. Suprantama, 
kad tai paveikė ir žuvų veisimą- 
si.

bent kurį metą į užsienio avan
tiūras negalinti mestis. Tai davė 
progos pasaulio laikraščiams 
skelbti Churchillio kalbą su 
stambiomis antraštėmis, kad ka
ro pavojus sumažėjęs. x

Eiliniai'skaitytojai, kurie apie 
pasaulinę politika sprendžia iš 
laikraščių antraščių ir politikų 
skambių žodžių, tuo bėabejo tiki 
ir seniai to laukią. Tapiau poli
tika yra politika, p Nfaskya yra 
Maskva. Maskvos žodžiai, oficia
lūs pareiškimai ir net paskelbti 
įstatymai niekad netvarkė gy
venimo. Jie buvo sau, o gyveni
mas sau. Ir dabar jau daug gra
žių žodžių pasakyta, o gyveni
mas nekinta. Kalbama apie pi
liečių gyvenimo lygio pakilimą, 
apie kasdienio gyvenimo reik
menų gamybos didinimą, o pra
monė tebėrą užkrauta karo reik
menų gamybai- Gyventojams 
užprojektuota po 1 metrą audek
lo per metus (žr. pereitame TŽ 
Nr.). Kalbama apie žemės ūkio, 
gamybos pakilimą, o žemės ūkio 
mašinų fabrikai tebedirba tan
kus ir patrankas. Kalbama apie 
kolchozininkų gyvenimo pageri
nimą, o kaip tik šį rudenį Lie
tuvoje pradėtas gynimas vals
tiečių į kčlchozų centrus — 
griaunamos trobos, išnaikinamos 
senosios sodybos ir visi suvaro
mi į milžiniškus kaimus. Tai di
džiausias sukrėtimas, koki tik 
teko lietuviui ūkininkui patirti 
per visą vergijos laikotarpį. To 
gyvenimo pagerinimo, apie kurį 
taip daug kalbama jau keli mė
nesiai, dar nematyti jokių ženk
lų, lygiai, kaip nematyti pasikei
timo užsienio politikoje. Ir Vi
šinskio kalbos JTautose lygiai 
tos pačios, Maskvos notų tonas 
taip pat nepasikeitė. Nors buvo 
daug vilčių, nors reikšta daug 
optimizmo^tąčiau vakariečiams 
dar nepasiseko su Maskva susi
tarti nei vienu klausimu. Ji, tie
sa, rodo “žmoniškumo” ženklų.

i 4 metų teturėsią. Tačiau žinia 
Palengvino diplomatų judėjimą apie ginklavimosi krypties pa- 
krašte, paskum Britų ambasądo- keitimą Europoje prilygo pačiai 
rių net nebesiuntinėja seklio. ; vandenilio bombai. Pats Britų 
Nei iš šio, nei iš to, atrado “už-; oro maršalas ėmėsi įrodinėti, 
gilikųsių” vokiečių, austrų ir ja-! kad, susikoncentruodamos į sa- 
ponų belaisvių, kuriuos pradėjo vo krašto gynybą, JAV padary- 
leisti namo, nors anksčiau buvo tų didelę klaidą, nes strategiškai 
skelbę, kad iki paskutinio visi \ visada naudingiau priešą mušti 
esą paleisti. Bet tai tik žaisliu- į kuo toliau nuo savo žemės. Be- 
kai, patarnaują Maskvos taikin- to, girdi, tokiam atvejy labai pa- 
gumo propagandai, o politika ta didėtų Sovietų agresyvumas bei 
pati. “

Maskvos taikingumu niekas 
netiki

Pastaraisiais mėnesiais, Mask
vai pradėjus meilias serenadas, 
pasaulio spaudoje ir valstybės

Davojai Europai ir D. Britanijai. 
Tarytum Pentagonui tai nė ne
žinoma! O be to, kaip tokią bai
mę suderinti su britiškąja teze, 
kad Maskvos agresyvumo pavo
jus praėjęs ir puolimo nereikią 

vyrų pareiškimuose pasigirdo laukti?
tariamai džiaugsmingų balsų ir i Maršalo skrupulų neužteko. Į 
poilsio pageidavimų. Europos Vašingtoną staiga atskubėjo Bri- 
valstybės pasidarė nebesukalba- • tų aviacijos pramonininkų dele- 
mos Europos gynimo organizavi-1 gacija, girdi, pasitarti dėl D. 
me. Jos- neturinčios išteklių ! Britanijos, jAv ir Kanados avia- 
ginkluotis, teduodančios JAV, ojeijos pramonės suderinimo. Aiš- 
jos prisidėsiančios tik pagal iš- i ku, kad tas suderinimas, jų nuo- 
gales, ypač, kad pavojaus ašt-; rnone,, turėjo būti paremtas se- 

j nuoju principu, kad JAV sienos 
prie Elbės. Atseit, susitarkim 
dėl lėktuvų tipų gamybos. Mes, 
Britai, gaminsime pirmiausia 
naikintuvus, reikalingus savo 
kraštui nuo priešo įsiveržimo 
apginti, o jūs čia gaminkite toli
mo skridimo mašinas. Tai reikš
tų JAV ir Kanados supančiojimą 
ir D. Britanijai ramybę nešantį 
laidą. Ar tuo reikalu prie kokių 
išvadų prieita, dar nebuvo skelb
ta. Bet šį kartą mums tai nė ne-, 
rūpi. Tai priminta tik, kaip Bri
tų “tikėjimo taika” pavyzdys.

Lygiai tą patį parodė naujas 
Europos susijąįidinimas, kai JA 
V-bių gynybos sekretorius Wil
son lyg iš netyčių prasitarė, kad 
ginklams ištobulėjus JAV jau 
galinčios svarstyti savo užjū
riuose laikomos kariuomenės 
skaičiaus sumažinimo klausimą. 
Ir vėl visi sujudo: Viešpatie, kas 
bus, kai -Amerika paliks mus 
vienus. Nuraminti teko pirmiau
sia Dulles, o paskum ir pačiam 
Wilson. Nebijokit, girdi, tai bu
vo tik teoretinis samprotavimas. 
Apie sumažinimą kariuomenės

rūmas esąs praėjęs. Kitos net 
pareiškė nebenorį JAV paramos, 
kad tik nereiktų klausytis jų nu
rodymų.

Bet štai JAV nutarė truputį 
pamokyti. Jos išbūgnijo pasauly, 
kad Sovietų Sąjunga jau pasi
gaminusi .ne tik atomines, bet ir 
vandenilines (hįdrogenines) 
bombas, kad ji turinti pakanka
mą skaičių didžiųjų bombone
šių, kurie tokias bombas galį at
nešti bet į kurį taikinį Ameriko
je, pagaliau tos bombos gali būti 
atvežtos netoli Amerikos kran
tų tolimo plaukiojimo povande
ninių laivų, kurie jas galį paleis
ti į JAV miestus su raketomis 
nuo specialių platformų ir t.t. 
žodžiu, buvo sakoma, JAV gy
ventojai ir visas kraštas yra di
deliame pavojuje, tad pirmasis 
uždavinys esąs kuo greičiau su
organizuoti miestų bei gyvento
jų apsaugą. Tam reikią paskirti 
10 bilijonų dolerių. Na, o jei or
ganizuoti apsaugą miestų bei 
gyventojų, tai reikia organizuoti 
ir savo krašto gynimą iš oro. Va
dinasi, aviacijos pramonę peikia 
pakreipti į naikintuvų gamybą, 
kai iki šiol centre buvo tolimo 
skridimo bombonešiai atomi
nėms bomboms išnešioti į taiki
nius.

Ar sovietai ištikrųjų jau turi 
vandenilinę bombą .ar tai buvo 
skelbiama tik įspūdžiui padidin
ti ir tatiamat naujai ginklavimo
si krypčiai paremti, sunku pasa
kyti. Oficialūs JAV ir D. Brita-

Europoje mes nei negalvojame. 
Juk dar tik dabar pasiuntėme 
atominės artilerijos baterijas ir 
naujas eskadriles aviacijos, o vi
sos 6 divizijos Europoje nepa- 
liestos ir nė nemanom jų liesti.

Taigi kalbama apie sumažėju
sį pavojų taikai, bet tik tol, kol 
jankių armijos Europoje, kol 
oro bazės naujos kuriamos ir 
atominių bombų sandėliai įren
giami — sakoma, Ispanijoje (ofi
cialios sjęros tai visdėlto panei
gė). Keistoka, žinoma, bet tokia 
jau yra politika. Ameriką pri- 
statydinama kaip netaikinga, 
Britai su savo bičiuliais nuduo
da labai taikingus, kalba apie 

-sumažėjusį pavojų, mažina karo 
biudžetą, bet visa tai tik jankių 
užuovėjoj. Tačiau ir šie jau pra
deda brangintis. Jie ne tik pa- 
grąsina, bet ir praktiškai kaikur 
paveikia. »

Britai, jausdamiesi saugūs JA 
V-bių užuovėjoj, sugalvojo savo 
atskirą politiką Azijoje. Girdi, 
sudarykim fondą atsilikusių pie
tų rytų Azijos kraštų ūkiui pa
remti. Žinoma, Britams vado
vaujant. Bet čia JAV gana ašt
riai atsiribojo. Esą, kol tebegro
sią Maskvos agresija, kol tenka 
ginkluotis, mes laisvų kapitalų 
nebeištenkame ir prisidėti nega
lime. Atseit, darykit vieni. Bet 
kaip čia darys, kad patys dar su 
kortelėmis tebegyvena.

Išvados
Išvados net iš poros čia palies

tų bruožų aiškios. Tarptautinės 
įtampos atoslūgio dar nematyti, 
jis tik žodžiuose, bet ir tai tik 
tarpe smulkiųjų paukštelių, ku
rie po' erelių sparnais pasislėpę 
į aukštybes iškilti svajoja. Pa
grindinės pajėgos tebestovi vie
na prieš antrą grėsmingai, savo 
nusistatymo neikiek nepakeitę. , 
Gražūs žodžiai tėra masalas 
smulkiosioms žuvelėms gaudyti. 
Ir jos taip pat žaidžia tokiais 
žodeliais, ištikrųj ų netikėdamos 
įiė pačios, ką skelbia. Visokios 
ramybės ir saugumo viltys tėra 
tik diplomatinės manieros, Įta
rios tuoj aus sublukšta, kaip tik 
pabandoma iš jų padaryti kon
krečias išvadas. A. Grybas.

Trijose Kariuomenėse

Aim.

i Mielus

VLADĄ ANDRIEJAUSKĄ ir REGINĄ TRINKAITĘ, 

sukūrusius šeimynėlę, sveikina ir linki laimės

Petra ir Vladas Jankaičiai.

Mielus bičiulius
p-lę ELENUTĘ MORKCNAITĘ ir p. JUOZĄ BERSĖNĄ, 
sukūrusius lietuvišką gaspadorišką šeimą, nuoširdžiai svei
kiname ir linkime laimingo gyvenimo bei gero derliaus

VL Germanavičius ir V .Puodžiūnas.

Stalinas anie Varšuvos
• sukilėlius

Naujajame savo atsiminimų 
tome — 6, — kurio ištraukos jau 
pasirodė daugely žurnalų bei 
laikraščių, W. Churchillis tarp 
kitko nupasakoja kaip Londonas 
1944 m. spaudė Maskvą parem
ti Varšuvoje sunkiai kovojančius 
sukilėlius ir kaip pastaroji atsi
kalbinėjo, nors prieš sukilimo 
pradžią ragino sukilti.

Į Churchillio rugpiūčio 4 d. 
telegramą, paremiančią sukilė
lių vadovybės pagalbos šauks
mus, Stalinas .sekančią dieną at
sakė:

“Aš gavau Jūsų pranešimą 
apie Varšuvą.

Man atrodo, kad lenkų Jums 
suteiktos informacijos yra labai . 
perdėtos ir neiššaukia pasitikė
jimo. Šitokią išvadą galima da
ryti ir iš to fakto, kad lenkų 
emigrantai tik ką paskelbė, jog 
jie su savo palaidais Krašto Ar
mijos daliniais užėmę Vilnių. Tą . 
jie paskelbė ir per radiją. Bet tai 
visiškai nesutinka su faktais. 
Krašto Armiją sudaro keletas ’ 
tuntų, kurie jų neteisingai vadi
nami divizijomis. Jie neturi nei < 
artilerijos, nėi aviacijos. Aš ne
galiu suprasti, kaip šitokie tūn- 
tai galėtų paimti Varšuvą, ku-j 
rios gynimui vokiečiai pastatė 
keturias tankų divizijas, jų tar-į 
pe ir Hermann Goering divizi
ją” • į

Ištikrųjų tuo metu vyko Var-1 
šuvoje gatvių kovos ir Maskvai . 
tai buvo labai gerai žinoma. Net 
keli jų ryšininkai jau buvo pa
tekę pas sukilėlius ir siuptė 
tuos pačius pagalbos šauksmus.

Churchillio pateiktieji doku
mentai Maskvos klastą Varšuvos ■ 
sukilimo atžvilgiu parbdo labai 
aiškiai

PIRKITE NAMĄ, KURIS JUMS PATINKA IR YRA 
PRIEINAMAS KAINOS IR ĮMOKĖJIMO ATŽVILGIU
Rosemount: Triplex — naujas. 2 butai — 3-jų kambarių ir 1 

butas 5 kambarių. Centralinis šildymas. Kaina $19.000.. 
Įmokėj imas $8.000. ' j
Duplex — 3-jų metų 12-ta Avenue. 4-4 kambariai, centrali- 
nis šildymas. Kaina $15.500. Įmokėjimas $5.500.

Verdun: Valiquette St. Pusiau atskiras duplex.2-jų metų. 5-5 
atskiri kambariai. Sklypas 38x 99. Kaina $16.800. Įmo
kėjimas $7.000.

Ville Lasalle: Duplex — 3j-ų metų. 4-4 atskiri kambariai. 3-jų 
kambarių butas rūsy. Kaina $15.500. Įmokėjimas $7.500.

NDG: Atskiras — 2-jų augštų namas, 7 kambariai. Gražioje' 
vietoje —- prie Sherbrooke St. Cėntralinis šildymas. Kai
na $13.500. Įmokėjimas $4.000. ;

Rosemount: 4 Duplex nauji, 5-5 kambariai. Neapšildyti. Kai
na $14.800. Įmokėjimas $5.000.

Turime namų kiekvienoje miesto dalyje, įvairiomis kainomis.
REIKALINGI NAMAI: Duplex, Triplex ar 4 butų Verdune ir 

Rosemounte " - :
Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės į *

ADAMOMS & BUDRIŪNAS
REAL ESTATE & BUSMESS BROKERS

Paskutinės dienos
Lietuvos kariuomenėje
Telegrama, adresuota Ryšių 

Batalijono Mokomos kuopos 
vadui 1940 m. birželio mėn. pra
džioje, dėl mano motinos stai
gaus susirgimo nepraėjo be vai
sių: buvau išleistas trims pa
roms atostogų. Tos pačios die
nos popietę išvykau autobusu fš 
Kauno į Dzūkiją.

Autobuse keleiviai gyvai ko
mentavo paskutines žinias: Mer
kio negrįžimą ir staigų Urbšio 
grįžimą i Maskva.
• Nors sustojimo vietose kelei
viai keisdavosi, bet pasikalbėji
mas nenutrūko visas 4 kelionės 
valandas. Dauguma tvirtino, kad 
vyriausybė visą laiką bijojusi

tai akimis sekdavo praeinančias 
mergaites. Tokius kartais trum
pam laikui užkariaudavo “pava
sario pamišimas”. Apsikrėsdavo 4 
savotišku ilgesio sielvartu dėl 
paliktų mergužėlių, su kuriomis 
dažnesni pasimatymai būdavo 
neįmanomi, ir atsirasdavo tokių 
“drąsuolių”, kurie surizikuoda
vo per tvorą išlysti. Jei tokį pa
čiupdavo, tekdavo apturėti po
ros dienų “Kirvio viešnagę”, kur 
ūmai pradingdavo visi “pami
šimai”.

Taigi kareiviai per daug ne- 
nuobodžiaudadvo ir per trumpą 
laiką pamildavo kariuomenės 
eiles, ir niekas nesukdavo galvų 
politinėmis temomis.

Tiesa, aš tuo laiku jau buvau 
pradėjęs praktiką Kariuomenėstautos, tad ir tokių įvykių aki-i. __ .

vaizdoie. viską daranti be tautos ' Štabe, Gedimino gatvėje, tele-

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
Telef. LA. 7932, PO. 6-6495 177 Sherbrooke St. W. Montreal

J Xfteaiiv fin-thtbtff-€urvpran Pietum fCl ^019

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

Dėmesio! Dėmesio!

DIDŽIULIS NAUJAS VOKIEČIŲ MUZIKALINIS FILMAS
: su

Žar^h Leander, O. W. Fischer
PAUL HARTMANN, HANŠ RICHTER ir kt.

Su angliškais parašais.
PRATĘSIAMAS DAR VIENAI SAVAITEI

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.

PUIKŪS PRIEDAI
VISUS MALONIAI KVIEČIAME

žinios. Nieks, atrodo, netikėjo 
oficialiomis Kauno žiniomis, ku
rios, be to, atrodė visiems per
daug šykščios.

Arčiau manęs sėdintieji teira
vosi apie nuotaikas kariuomenė
je, kaip ruošiamasi sutikti tuos 
sunkumus, kurie turės greitai 

, mūsų kraštą užgulti, nes nieko 
kita dabar jau neliko, kaip lauk
ti greitos ir visiškos rusų oku
pacijos. - Į

Pasikalbėjimo turinys man bu
vo didelė staigmena. Niekuomet 
tokrtj pasikalbėjimų nebuvau 
girdėjęs kariudmenėje. Karei
viai, prisilaikė taisyklės: “Ne
kalbėk — daboklės gausi!” Kuo
pos vadas savaitiniuose praneši
muose apie frontų padėtį nie
kuomet neįveldavo politikos. Jo 
pranešimai būdavo grynai kari
nio pobūdžio. Pasakyti ką nors 
apie Sovietų Sąjungą, matyt, są
moningai, pagal įsakymą iš augš- 
čiau, vengdavo. Kartais karei
vių mėgstamas kapelionas, pri
mindavo apie Dievo paniekinimą 
Sovietų Sąjungoje. Tai buvo ir 
viskas. '

Mūsų kuopos kareiviai gyvai 
buvo suinteresuoti apmokymo 
eiga. Čia mums sąlygos buvo pa
lankios. Rūpestingai įrengtos 
radijo, telefono ir telegrafo kla
sės traukdavo mus liuoslaikiais, 
kur kiekvienas galėjome gilintis 
savo mėgstamoje specialybėje.

Ryšių mokoma buvo garsi ka
riškom dainom. Kiekvienai lai
dai, sudainavimas buvo virtęs 
tradiciniu garbės reikalu. Ir čia 
kareiviai mielai aukodavo dalį 
liuoslaikių. Netrūko pasiryžimo 
ir energijos chorvedžiui "Oicui”. 
“Dunda trankosi griaustinis”— 
skambėdavo puikiausiai.

Netrūko kareivių Sporto aikš
tėse, netrūko ir tokių, kurie va
karo liuoslaikiais rinkdavosi ka
reivinių koridoriuose prie fron- 
tinių langų į Juozapavičiaus pro
spektą ir, traukdami dūmą, mei-

grafo (tolispaudžio) stoty, nors 
perdavinėti telegramas dar ne
gaudavau. Tad ir štabe nieko 
įtartino nepastebėjau. Nieko kita > 
aš ir negalėjau bendrakelei
viams pasakyti, kaip tik apie ka
reivių geras nuotaikas, kad ma
no manymu tokio baisaus pavo
jaus, kaip jie įsivaizdavo, nebu
vo, kad pavojaus atveju kariuo
menė išeitų pasitikti pavergėjų.

Mano galvojimą stiprino tai, 
kad gegužės pradžioje buvome 
3 dienas visiškai rimtoje pareng
tyje. Ausyse dar tebeskambėjo 
kuopos vado žodžiai: “Galite bū
ti kiekvienu momentu išvesti iš 
kareivinių ir jeigu gausit Įsaky
mą šauti — šaukit, kaip pride
ra drąsiam kariui, be baimės. Pa
vojus yra labai rimtas”. Ką rei
kės šauti, taip ir liko paslaptyje. 
Įtarimo apie kokį nors karinin
kų ruošiamą pučą nekilo. Vi
siems atrodė, kad šį kartą pa
vojus tikrai rimtas.

Vįęnas iš keleivių vėl atsilie
pė: “Būtų malonu,kad taip bū
tų, bet, deja, reikia labai abejo
ti. Naujasis mūsų kariuomenės 
vadas, kurio brolis, buvęs bolše
vikų komisaras. Nepriklausomy
bės’kovų metu buvo pagautas ir 
sušaudytas, dar tuomet pažadėjo 
vieną dieną atkeršyti brolio mir
tį, vargiai ar įsakys kariuome-' 
nei pajudėti. Velniai žino, kaip 
jį ir padarė vyriausybė net ge
nerolu? Atrodo, vsiškai sukvai
liojo. Pati užsiners sau kilpą ant 
kaklo, o. visai tautai vergijos 
pančius”/ -r

Vėl prisiminiau. Vado prista
tymas kareiviams įsakymuos ir 
spaudoje buvo nušviestas pui
kiausiai, kaipo geriausio tautiš
kai susipratusio lietuvio.

Tokių naujienų prislėgtas pa
siekiau tėviškę. Motinos sveika
ta buvo pagerėjusi. Tas man tei
kė džiaugsmo, bet kelionės įspū
džiai dar vis kažkaip savotiškai

« (Nukelta į 8 psl.)
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sėdis, kuriam pirmininkavo VL kurio auka tapo Lenkijos kardi- 
IKo pirm. M. Krupavičiui, pir
miausia išklausė VT pirm. K. 
Zaikausko pranešimo. VT pirmi
ninkas pažymėjo, kad dabar vie
ną iš svarbiausių VT rūpesčių 
sudaro medžiagos rinkimas Ker- 
steno komisijai. Tam tikslui yra 
užmegzta artimas kontaktas su 
PLB. Vokietijoje tą. darbą atlie
ka VT įgaliotas žmogus. Medžia
gos rinkimas yra labai svarbūs 
reikalas. VT šiam reikalui atsi- 
deda visu rimtumu. Toliau VT 
pirm. K. Zaikauskas pranešė, 
kad VT Informacijos Tarnybą 
sudaro du skyriai: spaudos ir

nolas primas. Šie mums tokios 
artimos lietuvių tautos solidaru
mo pareiškimai mus giliai jau
dina”. Savo padėką prezid. Za
leskis baigia širdingiausiais lin
kėjimais, kad Lietuva vėl atgau
tų savo laisvę ir gyventų nepri
klausoma ir laiminga. s

Romos radijo lietuviškosios 
transliacijos nuo lapkričio 1 d. 
yra nukeliamos iš dienos meto 
į vakarą. Nuo tos datos lietuviš
kosios transliacijos bus perduo
damos kasdien 23.30-23.50 vai. 
Lietuvos laiku, arba 21.30-21.50 

ouuoiv uu anjr&AciA. u : vai. Vid. Europos laiku. Ameri-
propagandos. Duota trumpa šių Į kos balsas iš Europos jau vėl 
skyrių veiklos apžvalga. Kita • siunčia transliacijas lietuviškai 
VT pirmininko <pranešimo dalis i 4 kartus per parą, būtent: įpras- 
lietė švietimo ir organizacinius ’ tiniu Vid. Europos laiku 19.15 
klausimus. i vai., be to, 1 ir 5.15 vai. 31, 41

VLIKas nutarė svetimoms ir 49 m bandomis, o 14 vai. 20, 
valstybėms ir tarptautiniams 25, 31, 41 ir 49 m bangomis. Ro- 
organams paruoštus memoran- Į mos radijo lietuviškos translia- 
dumus ir notas prieš įteikiant į cijos perduodamos 19,58 - 25,21 - 
pasiųsti susipažinti ir pastaboms • 41,15 m bangomis.
padaryti mūsų diplomatėms, o I K. Petrauskas galutinai pasi- 
diplomatų memorandumai ir no- traukė iš operos ' Sovietų oku- 
tos turi būti pristatytos VLIKui puotame Vilniuje ir tuo būdu 
susipažinti ir pastaboms padary- baigė ilgą meninę karjerą teatro
ti. Tuo būdu bus pasiektas me
morandumų suderinimas.

Nutarta' kooptuoti Lietuvos 
Laisvės Komiteto atstovą į VLI 
Ko delegaciją dallyvauti medžia
gos paruošimo Paryžiaus komisi
jos darbuose.

VLIKas, atsižvelgdamas į vo
kiečių Rytų politikos suaktyvi
nimą, nutarė artimiausiu laiku 
sušaukti VLIKo, Vykdomosios 
Tarybos ir Mažosios Lietuvos 
Tarybos pasitarimą šitiems klau
simams apšvarštytL Nutarta da
bar tą klausimą tirti ir suejti į 
artimą kontaktą su mūsų diplo
matais. . *'

;?■ URT valdytojas dr. P. Karve
lis padarė politinės padėties ap- 
žvalgą. : k

Konstatuotas mūsų atžvilgiu 
padėties pagerėjimas, bet pavo
jai pasilieka ir toliau. Konsta
tuotas Vakarų pasaulio simpati
jų Baltijos kraštams padidėji
mas.

Europos ir JAV lietuvių lais
vinimo darbas turi būti sude
rintas. Dr. P. Karvelis siūlo plės
ti Europos suvienijimo idėją. 
VLIKo santykiai su Bonna yra 
geri.

LRK pranešimą padarė jo pir
mininkas J. Norkaitis. Labdaros 
darbas turi būti atliktas labda
ros organizacijų. VLIKo pagei
davimas — kad LRK ir BALFo 
veikla būtų suderinta. r

VLIKas nutarė vykdyti anks
tyvesnį VT įsipareigojimą Baltų 
Instituto reikalu. Institutas gavo 
ir vokiečių paramos. Dabar jo 
būstinė -yra Bonnoje. Jo nariai 
yra tik Baltijos valstybių moks
lininkai.

Pateiktos I pusmečio sąmatos 
apyskaitos svarstymas atidėtas 
kitam posėdžiui. Taip pat atidė
tas ir VLIKo statuto svarstymas.

Kitas VLIKo posėdis nutarta 
šaukti gruodžio- mėn. pradžioje.

Lenkų egzil. prezidentas A. 
Zalesky, atsakydamas į VLIKo 
vardu pasiųstą užuojautą dėl su
ėmimo kardinolo primo Wy- 
szinskio ir sąžinės varžymų Len
kijoj, VLIKo pirm. M. Krupa
vičiui atsiųstame padėkos prane
šime, be kita ko, pažymi: “Esu 
tikras, kad mano tautiečiai su 
giliu susijaudinimu priims -VLI 
Ko užuojautą dėl nelaimių, išti
kusių Lenkiją, o ypač bus dė
kingi už jo pareikštą protestą 

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 POINT AUTO SERVICE
. SKAMBINTI MU. 1969 irprolyr; J. KERPIS
509 JANE STREET St. John's Rd.t, TORONTO

PABENGIAME MAŠINAS ŽIEMAI I

svečius

Šaltas, kaip ledas Coca 
Cola yra pokilių gėrimas.
Paimk keletą kartonų, 
kai esi krautuvėje.

"COKE" yro registruotas ženklas.
No. 52-70

Pavaisink

šcenoje. “Sapdara” priminė, kad 
jis turėjo puikią progą užimti 
garsiojo Caruso vietą, bet nuo 
jos, atsidėjęs Lietuvos operos 
organizavimui, atsisakė. Po Ca
ruso mirties 1921 m. Metropoli
tan© operos vadovai jo vietą 
užimti pasiūlę K. Petrauskui. 
“New York Times”, dienraštis 
įsidėjo didžiulę K. Petrausko 
nuotrauką,- pažymėdamas, kad 
jis- užims Caruso vietą Metro- 
politanp operoje. Į Kauną nu
vykę Metropolitano operos at
stovai jam pasiūlė labai geras 
sąlygas, bet K. Petrauskas jau 
augščiau minėtais sumetimais 
nuo visų siūlymų atsisakė.

Italų žurnalas “L’Araldo” iš
spausdino V. Mincevičiaus vers
tą Nelės Mazalaitės novelę “Ke
lias miške”. Įžangos žodyje nu
šviečiama rašytojos asmenybė ir 
duodama taip pat žinių apie lie
tuvių laisvės kovas, pažymint, 
kad dabar Lietuvos išlaisvini
mui vadovauja VLIKas.

Šveicarų laikrašt. “Der Bund”, 
išeinąs Berne, spalio 23 d. nu
meryje, savaitiniame literatūros 
ir meno priede, išspausdino lie
tuvių pasakos “Trys brangūs, 
bet teisingi žodžiai” vertimą. Iš
vertė Hęllmut Draws-Tychsen.

Neokanadietis kuria pramonę
Sc.) Dezider Debnar, prieš Į jis gavo gausių užsakymų ir tu- 
atvykęs iš Čekoslovakijos, Į rėjo padidinti savo gamybą. Bet 

tuo metu Mbntrealio miestas 
liepė jam išsikraustyti, nes klijų 
gamyba buvo uždrausta tame 
distrikte.

Jis pasistatė mažą namelį Dor
valyje netoli Montrealio, ir dir
bo viršvalandžius, kad galėtų 
patenkinti užsakymus. Šiemet 
spalio mėn. jis ten pat jau atida
rė naują 10.000 kvadratinių pė
dų pastatą, kuris randasi pirmu-

(C. 
4 m. 
įrodė, kad Kanada ištikrųjų yra 
gerų progų kraštas, kad ir kiek 
neromantiškoje klijų gaminimo 
srityje. -

Debnar, kuris dabar 45 m. am
žiaus, atvyko 1949 metais su sa
vo žmona, dviem vaikais ir ma
žai pinigų Montrealin. Būdamas 
Vienos Universiteto chemijos 
daktaras, jis anksčiau vadovavo 
vienam iš didžiausių Čekoslova
kijos klijų fabrikų. Komunistai tinio namo vietoje, Dorvalyje. 
suvalstybino jo fabriką 1948 m.- _ '
ir Debnar pabėgo iš savo tėyy- J Products Ltd. 
nės per Šveicariją į Prancūziją. 
Jis pasirinko Kanadą, kaip galu
tinį kelionės tikslą, nes ją laikė 
didelių galimybių kraštu. Jis tą 
kaip tik ir įrodė.

Debnar iš karto pradėjo ga
minti sintetinius sakų klijus. 
Montrealy jis išsinuomavo jnažą 
patalpą rūsyje už $20 mėne
siui ir išsiuntinėjo pavyzdžius 
pramonei. Po aštuonių savaičių
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M. K. ČiurlionisLietuve — kryžių kroštas

(C. Sc.) Kanada kartais gal 
patirs, kad jos teisės į šaltąsias 
sritis, kurios jau 50 metų .yra va
dinamos “Kanados Arktika”, jau 
nėra taip tikros.

Kanada savo pretenzijas į tuos 
400.000 kv. mylių uolotų salų, 
kurios yrą tarp Kanados žemyno 
ir šiaurinio ašigalio, remia prin
cipais, kurie jau senai buvo 
karštai diskutuojami ir dar nėra 
priimti Jungt. A. Valstybių. z

Keturiasdešimt didelių bei 
daugybė mažų salų sudaro ar
chipelago tęsinį 1000 mylių į 
šiaurę nuo žemyno ir 600 mylių 
nuo šiaurinio ašigalio. Jų plotas

Debnaro kompanija, Durai 
___ , turi automatinę 

mašineriją, jo paties suprojek
tuotą, ir modernią bandymo bei 
tyrimo laboratoriją. Kompanija 
išvystė šitoje laboratorijoje eilę 
naujų specialių klijų.

Metų pradžioje buvo atidary
tas skyrius, Resinous Products 
Ltd., kuris gamina ir parduoda 
giminingus plastikos gaminius, 
kaip skystą plastiką ir, medžio 
plastiką. Šiam skyriui vadovau
ja jaunas vengras chemįjos in- 
žinerius G. L. Bata.

Debnar taipogi turi dalį Ame
rikos kompanijoje, Northern Ad
hesives Ltd., Niujorke.

Pradėjęs dirbti mažoje rūsio 
patalpoje prieš keturis metus, 
Debnar išvystė 250.000 dol. me
tinę apyvartą ir duoda 21 asme
niui darbą. Užsakymai yra gau
nami ne tik iš visos Kanados ir 
Jungt. Valstybių, bet taipogi iš 
Pietų Amerikos ir Japonijos.

Klijų gamintojas Debnar ži
no, kad galima turėti pasiseki
mą Kanadoje, jei tik jo ieškoma.

Ar vertėjo juos įsileisti?
(C. Sc.) “Imigrantai? Poetas 

Ned Pratt buvo imigrantas, kol 
dar nebuvo prijungtas jo gimta
sis Newfoundland. The Right 
Hon. C. D. -Howe yra imigran
tas. Stephan Leacock ir W. H. 
Drumond (du iš mūsų daugiau
siai pasižymėjusių rašytojų) bu
vo imigrantai. Garsiausias iš 
mūsų kompozitorių ir maždaug 
pusė visų kitų yra imigrantai. 
Jei žvelgsime į praeitį, Lord 
Strathcona ir Sir John A. Mac 
Donald buvo imigrantai. Niekas 
nežinojo, kad jie bus didvyriai, 
kai jie imigravo; jie atvyko, kaip 
ir kiti imigrantai, kaip paprasti 
jauni žmonės. Ar Kanada negali 
būti laikoma laiminga, kad jų 
neišvarė dėlto, kad kraštas jau 
buvo pilnas ir jie galėjo kam 
nors atimti darbą?” — B. K. 
Sandwell.

KAM PRIKLAUSO ARKTIKA?
lygus visų Pajūrio provincijų, 
Saskatchewan’© ir % Newfound
land’© kartu paėmus. Baffin Is
land sala, esanti Hudson Bay 
įlankos šiaurėje, savo didumu 
yra ketvirtoje vietoje pasaulyje.

Geologai- sako, kad archipela
gas gali būti pilnas mineralinių 
turtų. Karo metu valdymas šių 
salų gali būti gyvybinio svar
bumo kariuomenei.

Vieninteliai gyventojai yra 
'maždaug 2000 pietinių salų eski
mų, keletas Karališkos Kanados 
Raitosios Policijos narių, Trans
porto Departamento bei kariuo
menės personalas, išmėtytas lau
ko žvalgyboje.

Kanados - pretenzi j a remiasi 
Arktikos atradimo ir, taip vadi- 

' namo, sektoriaus principo teise. 
Pagal šį principą valstybei pri
klauso visa Arktikos žemė, kuri 
randasi jos pakraščių šiaurėje ir 
apsiriboja projekcija iš jos ryti
nio bei vakarinio pasienių iki 
šiaurės ašigalio. Pagal šį princi
pą Kanadai priklausytų visas ar
chipelagas.

Šios teritorijos atradimo pre
tenzija remiama visa eile britų 
bei kanadiečių tyrinėjimų. Ta
čiau JAV nepripažįsta nei sekto
riaus nei atradimo pagrindo. Jos 
pripažįsta tik, kaip'jos vadina, 
“effective ocupation”. "

Kiti kraštai, tačiau, kurie reiš
kia pretenzijas į Arktiką, kaip 
Rusija, Suomija, Norvegija ir 
Danija, remia jas sektoriaus ar
ba atradirrib principais, arba 
abiem kartu ir pripažįsta Kana
dos pretenziją.
Jungt. A. Valstybės nori, kad 
Antarktika pasidarytų tarptauti
ne zona be jokių suvaržymų. Ta
čiau jos nėra visai nuoseklios. 
Ir nepatvirtindamos Kanados 
pretenzijų į Arktiką, jos prašosi 
Kanados leidimo, kai nori iš
siųsti mokslines arba kitas eks- 
pedičijaš į šią sritį. Atrodo, kad 
JAV jaučia, jog Kanados valdi
ninkai “tinkamai užima” šiauri
nį archipelagą.

Bet kas atsitiktų, jei salose 
būtų atrasta daug mineralų? 
Arba, jei karo su Rusija metu 
kovos vyktų šiaurėje? Arba, jei 
taikos metu rusų laivynas plauk
tų paliąi Kanados žemyną, gal 
net į pietus, įplauktų į Hud
son Bay įlanką?

Kanados vyriausybės atstovai 
pripažįsta, kad tokiais atvejais 
iškiltų “keblūs” klausimai, kas 
kam priklauso. Karo metu salo
se galėtų įsikurti dideli skaičiai 
nekanadiėčių, o tada Kanadai 
tinkamas salų užėmimas būtų 
jau abejotinas.

Grenlandija niebe kolonija
840.000 kvadratinių mylių plo

tą užlipanti Grenląndija teturi 
22.581 gyventoją eskimų bei jų 
mišinį su baltaisiais ir 1.061 bal
tąjį. Nuo 1721 m. ji skaitėsi Da
nijos kolonija, nors baltasis žmo
gus ten įsikūrė' jau 985 m. Pa
staraisiais metais Grenlandija 
pradėta labai vertinti strateginiu 
ir oro susisiekimo atžvilgiu. JAV 
nuo praeito karo ten turi tris 
oro bažes skridimams į arktikos 
sritis. K

1949 m. Danijos vyriausybė su
darė specialią korhisiją Grenlan
dijos padėčiai ištirti, kurios dar-

Jį dar mažą įsūnijo vokiečių 
i šeima W. Kloers, tada gyvenusi 
Koelne ir padėjo siekti mokslo, 

bo rezultate 1951 m. buvo išrink- Prieš 10-tį metų, vysk. Juozapo 
ta krašto taryba. Šių metų gegu- Kiwanukos konsekracijos pro- 
žės mėn. Danijos konstitucija ga, ponia Kloers taip kalbėjo 
pakeista Grenlandiją paskelbiant apie savo auklėtinį: 
integraline Danijos dalimi, pa- “Pirmaisiais mūsų moterystės 
skrian jai dvi vietas parlamente, metais Dievas palaimino mus 
Rugsėjo 14 d., Grenlandijos įjun-; vienu kūdikiu, kurį, tuoj po 
girną į karalystę Danijos vyriau-' krikšto, vėl pasiėmė į dangų, 
sybė pranešė oficialiai JT. Tuo Kadangi mes nenorėjome pasi- 
būdu Danija jau nebesiuntinės rodyti prieš Dievą su'tuščiomis
pranešimų apie Grenlandiją ne
savarankiškai valdomų kraštų 
komisijai prie JT.

Saskatoone natūralinės dujos
(C. Sc.) Saskatoonas, tai 55. 

000 žmonių miestas centriniame 
Saskatchekvane. Šį rudeni jis 

, gaus natūralines 'dujas. Dujos 
yra atgabenamos vamzdžių lini
ja iš neseniai išvystytų laukų 
toje provincijoje; Jomis galės 
pasinaudoti privatūs naudotojai 
gan pigiai ir tai prisidės prie 
miesto kuro išlaidų sumažinimo.

Beveik 20 metų užtruko, kol 
dujos pasiekė Saskatooną. Mies
tui buvo pasiūlyta dujų iš neto
limų laukų apie 1930-sius metus, 
bet pirmenybė nebuvo duodama 
privatiems investuotojams, nors 
miesto kuro sąskaitos buvo vie
nos iš augščiausių Š. Amerikoje. 
Miestas gaus dabar dująs provin
cijos vyriausybės vamzdžiais iš 
privačių žibalo bei dujų kompa
nijų išgręžtų šaltinių.

Saskatchewanas yra turtingas 
natūralinėmis dujomis, bet jo 
miestuose menka pramonė. Pi
gus kuras galėtų pastatyti pro
vinciją į pramoninį kelią ir ge
riau išlygintų jos ūkį.

Ir vėl Lietuva bus laisva. Tu 
čia, o’ Jie ten gyvena ta pačia 
viltimi. Jie aukoja viską, ką 
turi brangiausią. O Tu? Au
kok Tautos Fondui.
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Pilnai garantuotos dviems metams. VELTUI pakeičiame 
bet kokią dalį. Taip pat per 12 metų atnaujinamas fab
rike bet koks sugadinimas sumokant nedaugiau $25, ne
svarbu kokios rūšies jis būtų.

MOHAWK FURNITURE CO.
2446 DANFORTH AVE. • TORONTO - TEL. OX. 4444

Kaip paruošiami mokytojai?
ko B.A., mat M.A. studijose te
reikalaujama vos vieno pagrin
dinio dalyko (specializacija), o 
B.A. studijose dviejų pagrindi
nių dalykų ir vieno šalutinio. 
Taigi imigrantui čia daug leng
viau gauti M.A. negu B.A., be 
kurio niekur kelio nėra.

Tas pats yra ir kituose fakulę 
tetuose. Mokslinius laipsnius įsi
gyti kitų universitetų absolven
tams nėra taip jau sunku, tačiau, 
darbo teisei gauti reikalingas B. 
A. laipsnis sunkiai gaunamas. 
Tam reikia 4 m. arba neberft in
dividualiai studijų metas gali 
būti sutrumpintas, jei čia studi
juojama, tas pats dalykas, koks 
kitame universitete baigtas.

Pastebėtina, kad čia mokyto
jų atlyginimo pagrindu ima
mas mokslas, bet ne užimama 
viėta. Pav. pasiruošęs vidurinės 
mokyklos mokytojas gaus tą pa
tį ir pradžios mokykloje arba Jr 
vaikų daržely. Mokama už B.A. 
titulą. Tai laikoma priemone pa
skatinti jaunimą siekti augėles
nio mokslo, tobulėti.

Kanados Ontario provincijoje 
viduriniųjų mokyklų mokytojo 
teises galima gauti tik prie To
ronto universiteto veikiančioje 
Ontario College of Education. 
Mokslas čįą trunka 1 metus, bet 
prieš tai jau turi būti baigtos 
universitetinės studijos B.A. 
(Bachelor of Arts) laipsniu ta
me pačiame arba betkuriame ki
tame universitete. Tam reikia 4 
metų studijų. Vadinasi, viduri
niosios mokyklos mokytdjū pa
siruošti reikia 5 metų.

Žinoma, ne visi, kas gauna B. 
A. nori eiti į mokytojus. Kas ne
nori, po dar vienų metų studijų 
gali gauti MA (Master of Arts), 
o dar po 2 metų — Ph. D. (Doc
tor of Philosophy). Tačiau šie 
laipsniai mokytojo teisėms įsi
gyti nieko nepadeda. Su jais ar 
be jų tenka vistiek 1 metus stu
dijuoti minėtoje O.C.E.

M.A. arba Ph.D. gali gauti ir 
Užsieniuose baigę universitetus, 
tačiau turint M.A. negalima sto
ti Į O.C.E., jei neturima kanadiš-

Juodasis vyskupas J. Kiwanuka
Prieš keletą mėn. jis lankėsi 

JV-se ir Kanadoje. Buvo ir To
ronte sustojęs. Daugelis jį matė 
ir girdėjo. Tai pirmasis nuo šv. 
Augustino laikų spalvotasis, vie
tinis afrikietis vyskupas, Masa- 
kcs Apaštališkas Vikaras Ugan
doje. Jis yra Baltųjų Tėvų Vie
nuolijos narys, nors ir nepri
klauso baltajai rasei. Jo kelio
nės tikslas — surinkti lėšų ir 
pastatyti Ugandoje kunigų semi
nariją.

rankomis, pasiuntėm dovaną ir 
įsūnijom pagonį berniuką, kurį 
pakrikštijo Juozapu ir auklėjo 
katalikiškoje mokykloje. Pra
džioje jį mokė vienuolės sese= - - .-v , ,. ,. . —
rys vėliau misijonieriai. Mes Prięs kelias dienas ponia 

’ ’ •• •1 Kloers, jo geroji globėja — mo
tina iškeliavo atsiimti amžinojo 
užmokesčio dangun. Nepasfma- 
tęs'Sū ja: žemėje, tikrai pasima
tys amžinoje tėvynėje.

Vertė K. J. Gutas.
P.S. Vysk. J. Kiwanuka grįžo 

į Afriką ir rūpinasi pastatyti- 
seminariją. Jis pasiekiamas šiuo /• 
adresu: Most Reverend 
J. Kiwanuka, C. M. 
Masaka, P. O. Uganda 
torate, B. E. Africa.

gaudavom žinių, kad jis gerai 
mokosi, gražiai auga. Dažnai 
apie jį galyodavom, lyg apie sa
vo tikrą sūnų. Prisimenu mūsų 
džiaugsmą, kai pirmosios Komu
nijos dieną jis pasakė misijonie- 
riui, jog norėtų būti kunigu. Aš 
apie tai svajojau jau ilgesnį lai
ką. Po paruošiamųjų studijų 
gimtame krašte, mūsų įsūnyta
sis Juozapas nuvyko į Romą to
limesniam mokslui. Profesoriai 
mums rašė, kad jis yra pavyzdys 
visiems studentams, degąs vie
ninteliu troškimu — nešti tikro
jo tikėjimo šviesą savo tautie
čiams, kurių daugelis dar tebe
buvo pagonys. Baigęs kunigui 
reikalingus mokslus, jis dar ne
galėjo grįžti į Afriką. Viršinin
kai įsakė mokytis toliau. Netru
kus gavo kanonų teisės daktaro 
laipsnį geriausiais pažymiais. 
Dabar'jį pasiuntė dviems me
tams į Angliją, kad išmoktų 
angliškai. 1929 m. įšventino ku
nigu”. -J

Jo globėjai negalėjo vykti Ro
mon į šventiaimo iškilmes, nes 
“tai didelė kelionė ir kainuoja 
daug pinigo. Mes nupirkom sa
vo įsūniui primicijoms kieliką ir 
as pasiuvau baltą omo tą. Vėliau 
pasiuvau ir kitų spalvų ornotus

’ 3 PUSL.

ir pasiunčiau į Afriką. Kun. Juo
zapas visados buvo mums dėkin
gas ir rašydavo laiškūs. re<ni- 
liariai. Kiekvienas jo laiškas bu
vo malonus įvykis mūsų gyveni
me. Nors mus skyrė daugelis 
kraštų,- bet mes buvome vieny
bėje meilėje ir maldoje. Rašyda
vo, kad jis dažnai laikąs mišias 
mūsų intencijomis, ir, jei netek- w 
šią pasimatyti žemėje, juo 
džiaugsmingesnis būsiąs susiti
kimas danguje”.,

Kiin. Juozapas, vienas iš 12 
vietinių dvasiškių, buvo parink
tas, kad gautų vyskupo šventi
mus. Šventimai įvyko 1939 m. 
Romoje. Tarp naujųjų vyskupų 
buvo ir dabartinis Kinijos kardi
nolas Tomas Tien. Tėvo Juoza
po kelionė į Romą, garbingas 
pakėlimas į vyskupo garbę, bu
vo tikrai didėlis džiaugsmas fr 
atlyginimas jo geradariams.

Apleidęs Kanadą, vysk. J. Ki
wanuka keliavo į Vokietiją. Ar
tėjo didžiojo troškimo išsipildy
mas — pasimatymas su savo 
geradariais — tėvais. Deja, kuk
liame Paderborno miesto name
ly jis tepasimatė su p W. Kloers.

Bishop 
Kitoyu, 
Protec-

Gėrimų pajamos padidėjo
Pereitais finansiniais metais, 

kurie pasibaigė kovo 31 d. Kana
dos iždas iš gėrimų gavo $121.- 
293.000,kai pereitais metaisi bu
vo $111.863.000. Pagal provinci
jas gėrimų pelnas šitaip atrodo: 
Newfounldand — $1.745.000; N. 
Scotia — 8.770.000; Prince Ed
ward Island — 865.000; N. Brun
swick —- $6.368.000; Quebec — 
$21.500.000; Ontario — $30.580.- 
000; Manitoba — $6.350.000; Sas
katchewan — $9.950.000; Alber
ta — $13.360.000; Br. Columbia 
— $21.805.000.

— Otava: — Edinburgo prin
cas Pilypas kitą vasarą atvyks į 
Kanadą ir tarp kitko aplankys 
arktikos sritis. -
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Pavergtoje tėvynėje
Veda ALMUS

HAMILTON, Ont

Tręšia laukus iš oro
Nors tikrumoje vis tos pats "ponas** 

— "nesavanaudiško rusų tauta" — ta
čiau didelis skirtumas daromas tarp "kol
ūkių" ir "tarybinių" ūkių. Kusiškai juos 
vadina "kolchoz" ir " sovchoz". Sov- 
chozdms Lietuvoje pirmenybė visada. Jei 
daugelis kolūkių skundžiasi negavę nė 
paprasčiausių trąšų, sovchozus bolševi
kai tręšia lėktuvais. Juodkiškių prie Kė
dainių sovchozas šiais metais rusų val
domais civilinės aviacijos dvisparniais 
lėktuvais patręšęs visus žieminius ja
vus, o toip pat ir pievas.

Rusoi vadovauja stambesniems 
fabrikams

Pasisklaidžius tarybinę spaudą, susi
daro įspūdis, jog du trečdalius LTSR pra
monės vadovų sudaro rusai. Likusį treč
dalį dalinasi žydai ir lietuviai. Tokių 
žymesnių fabrikų, kaip buv. Kauno Til- 
manso, dabar "Pergalės*, turbinų ga
myklai vad. K. Surkin; Vilniaus ''Lais
vės** siuvimo fabrikui — F. Mitiurev, 
Šiaulių "Alebastro" fabrikui — Piott 
Gurčin ir tt.

Paradoksai komunistinėje santvarkoje
"Tiesos" skaitytojų laiškų apžvalgo

je randame: "Komunistų partija viso
keriopai rūpinasi darbo žmonėmis. Prie
šingai kapitalistinėms šalims, kur valsty
bės pajamos eina karo reikalams, mūsų 
šalyje didžiulės sumos skiriamos sana
torijų, ligoninių ir mokslo įstaigų staty
boms. Kalvarijoje šiuo metu (kelinti me
tai) statoma didelė nauja vidurinė mo
kykla" .. . •

Keistas tos kompartijos rūpinimasis, 
nes iš to pačio skyrelio patiriame, jog 
Kalvarijoje mokykla tai ir vienintelis 
pastatas neva tai darbo žmonėms, o šiaip 
tai vis giriamasi tvartų, karvidžių ir 
arklidžių pastatymu. Ar ir darbo žmonės 
juose laikomi? **Bet lai kalba pati "Tie
sa" "...Tačiau šalia didžiulių laimėji
mų plečiant visuomeninių pastatų sta
tybą yra nemaža trūkumų. Dėl atskirų 
darbuotojų kaltės (niekad dėl kompar
tijos ir jos sistemos) pradėti statybos 
bei kapitalinio remonto darbai nebaigia
mi, arba minėti darbai atliekami neko
kybiškai. Gautame laiške iš Šeduvos ra
šoma, jog namas Sodų gatvėje 8 griū
na. Lietui lyjant pro kiaurą stogo, van
duo gadina lubas, sienas. Nedidelis ka
pitalinis remontas apsaugotų šį visuo
meninį pastatą nuo gedimo. Dar 1952 
metais Šeduvos vykdomasis komitetas, 
atsakydamas į rajoninio laikraščio "Spa
lio Vėliava" užklausimą, pranešė, kad 
miesto Vykdomasis Komitetas imsis prie
monių šiam klausimui sutvarkyti. Tačiau 
praėjo ir 1953, o pažadai nevykdomi ir 
name greit nebus galima gyventi"*.

Arba štai Stasio Lekšiaus iš Plikių 
orie Klaipėdos: "Jau antri metai, kaip 
Klaipėdos rajono Plikių klubos-skoitykla 
randasi visai apleistose ir apgriuvusiose 
įtalpose. vPergalės'" tarybinio ūkio di
rektorius Polek ir "Lenino Keliu" pirm. 
Miškinis jau nebe pirmi metai žada pra
dėti klubo remonto. Nors reikalinga sta
tybinė medžiaga yra išskirto, bet remon
to niekos nepradeda".

Laiške iš Panevėžio rajono "Raudo
nojo Partizano" kolūkio skundžiamasi, 
jog pirm. Jonas Mačiūta, užuot ėmęsis 
priemonių statybos darbams kolūkyje 
paspartinti, išpirktą medžiagą naudoja 
kurui savo asmeniniam butui. . .

Taigi "Komunistų partija visokerio
pai rūpinasi darbo žmonėmis'".

Pastatė tiltus
Sovietams geležinkeliai yra kaip žmo

gui aorta. Jie pergabena 90% kelei
vių judėjimo ir 81% krovinių transpor
to. Likusioji dalis laivais, o tik pati ma
žiausia autovežimiais. Pokarinis tiltų, 
geležinkelių atstatymas tebevyksta dar 
ir dabar ir tik prieš porą mėnesių N. 
Krosnobajev, Pabaltijo geležinkelių vir
šininkas, išdidžiai pareiškė, jog "Pabal
tijo respublikose atstatyti šimtai km gele
žinkelių, daug tiltų, jų torpe per Daugu
vą ir Nemuną... elektrifikuotas prie
miestis prie Tolino ir Rygos susisieki
mas". Drg. Krosnobajev ypatingai daug 
dėmesio kreipia Radviliškio stočiai, kuri 
tapusi viena pogrindinių. Jis išvardinę 
visą elę trūkumų.

Viskas puikiai, bet...
E. Ozarskis, jau malenkovinio pasitikė

jimo LK CK sekretorius, pasidžiaugęs, 
jog iš buvusios laisvos Lietuvos pramo
nės, kuri "tegamino konservus ir vinis" 
išvystyto "galinga tarybinė pramonė", 
nusiskundžia, jog "darbe tebėra esmi
nių trūkumų". Jų pagrindiniai — neiš
pildomi mėnesiniai planai, menkas asor
timentas, žema produkcija. Kliudo trū
kumai transporte ir statyboje, prisime
na Ozarskis. j

Didžiausiai Vilniaus įmonei 
vadovauja rusai

Rusai kaip taisyklė, nežiūrint Molen- 
kovo plepalų apie reikalą sustiprinti vie
tinius nacionalinius kadrus, yra užėmę 
esmines LTSR vietas. Net pramonėje jie 
vyrauja. Štai "kapitalistų" ir "darbinin
kų" atstovai Elfos fabrike: direktorius 
P. Zaicev, politrukos M. Degtiarov, prof
sąjungos pirm. Vladas Mockūnos.

J. Matulis
Atrodo, jog LTSR Mokslų Akademijos 

pagrindinis uždavinys tėra "Didžiosios 
rusų tautos" dievinimas. Nešenioi "Tie
soje" tilpo kitas stebinantis Matulio ra
šinys opie rusus.

uolus agitatorius
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Toronto “Vytis” krepšininkai 
lapkričio 15 d., sekmadienį, 3 v. 
pp., UNF sporto Salėje žais su 
latvių Hawks krepšininkais.

Krepšinis Toronte
Pereitą sekmadienį rungtynės 

su vienu iš lygos favoritų Tri
dents—tik dėl blogos laimės pra
loštos. Beveik visą rungt. laiką 
mūsų vyrai pirmavo, tačiau ke
liems mūsiškiams išsifolavus bei 
bijant likusiems išifoluoti, teko 
laimėjimą atiduoti. Mūsų du žai
dėjai A. Sūpronas ir J. Žukas 
treniruotės metu buvo sužeisti ir 
negalėjo lošti. Mūsų gynimas 
Maskeliūnas ir Duliūnas pasi
rodė labai puikiais tolimais me
timais. Puolimas dirbo be prie
kaišto, bet nesant pakaitų, turė
jo žaidimą sulėtinti, kad neišsi- 
folavus. Rungtynės praloštos 
74:60.

Šachmatininkai Toronte
Sekmadienį lapkričio 8 d., Lie

tuvių Namuose vyko kietos pir
menybių rungtynės tarp lietu
vių ir estų. Viena partija nebaig
ta, bet rungtynės jau išspręstos 
lietuvių naudai 3%:1% ir viena 
partija nebaigta. Rezultatai:

Vaitonis —Kūttis 1:0, Lidacis
— Rose — nebaigta, Matusevi
čius — Tark — <0:1, Fabricius — 
Uttopaert — Paškauskas
— Joonase — 1:0, Rimas—Kald- 
veer — 1:0.

Lidacis dar turėjo šansų par
tiją lygiom baigti, bet sutiko, 
kad būtų išspręsta miesto pir
menybių vadovybės.

Taigi po dviejų'rungtynių lie
tuviai veda 2:0.

Sekančios rungtynės: A gru
pė:. Hart House—Lietuviai, sek
madienį, lapkričio 15 d., 2 vai. 
p.p., Hart House rūmuose.

B grupės rungtynės jau pa
skelbtos pereitamee “TŽ” Nr.

B grupės šachmatų indiv. pir
menybių-turnyras šiame sezone 
gausus dalyviais — net 14. Tur
nyras jau skaitomas pradėtu ir 
turi būti baigtas 1954 m. balan
džio 1 d. Dalyviai burtų keliu 
pasiskirstė šia eile (pridedami 
telefonai, kad galėtų susižinoti):

* 1. Kužmarkis — OL. 7246,
2. Ąžuolas — ME. 7428,
3. Motgabis — KI. 1168,
4. Tikuišis — KE. 7824,
5. Rukšys Vladas — OL. 6643,
6. Gencius Vyt. — LA. 8531,
7. šarkauskas — OL. 6144,
8. Šulcas — LL. 4396,
9. Rukšys Juozas — OL. 6643,

10. Simanavičus — OL. 1274,
11. Vyskupaitis — LA. 8531,
12. Meilus — OL. 6144,

13. Gencius Br. — LA. 8531,
14. Abromaitis — LA. 4793.
Lošiama pagal Bergerio len

telę— kiekvienas su kiekvienu 
po vieną partiją.

Rezultatus pranešti grupės va
dovams: Abromaičiui, Vyt. Gen
čių! arba Pr. Mačiulaičiui — LY. 
0368, darbo dienomis tarp 6-7 
vai. vak. Pr. Mačiulaitis.

George Berner simultanas
/ Spalio 18 d. Toronto L. Na
muose šachmatų meisteris G. 
Berner (dalyvavęs š.m. Kanados 
pirmenybėse ir užėmęs 4-tą vie
tą po Vaitonio su 4% taškų) da
vė lietuvių šachmatininkams si
multaną. Iš lietuvių nebuvo vi
sų stipriųjų jėgų, todėl pasiprie
šinimą sutikęs menką,r nugalėjo 
visus oponentus, rez. 14:0. Meis
teris Berner palinkėjo visiems 
lietuviams geros sėkmės miesto 
pirmenybėse. Jis yra visų Toron
to komandų pirmininkas ir vy
riausias teisėjas.

Sunkumų kilnojimo pasaulio 
meisterio titulą laimėjęs vancou- 
verietis Douglas Hepburn, 26 m., 
yra viena medine koja invalidas. 
Jį treniruotis pradėti privertė 
mokslo draugų pasityčiojimas 
dėl invalidumo. Kai pradėjo tre
niruotes, tesvėrė 145 svarus, o 
dabar sveria 280 svarų ir yra iš- 
vystęs nepaprastą rankų ir viso 
kūno jėgą. Vietos sporto sferos 
jo pasisekimu netikėjo ir jo ne
rėmė, bet jis pasiryžo ir laimė
jo. Kelionei į pasaulines varžy
bas Stockholme sporto klubai jo 
neparėmė. Kadangi jis pats pini
gų neturėjo, buvo padaryta spe
ciali rinkliava. Laukdami jo 
grįžtančio su pasaulio čempiono 
titulu, Vancouverio sportininkai 
visdėlto nutarė suruošti iškil
mingą sutikimą.

Didžiausias stadijonas ‘pasau
ly. Sao Paulo, Brazilijoje, ruo
šiasi pastatyti 150.000 vietų sta- 
dijoną su visa eile priedų. Tai 
bus stadijonas didesnis už Rio de 
Janeiro, pastatytą 1950 m., di
desnis taip pat už didžiausius 
JAV štadijonus — Los Angeles 
su 105.000 vietų ir Čikagos ka
riškasis 101.000 vietų.

Sao Paulo stadijonas, be to, tu
rėsiąs moderniausius įrengimus 
bei išėjimus į aikštes.

Viena geriausių Austrijos fut
bolo komandų — Vienos Rapid 
neseniai buvo nuvykusi Mask
von, kur žaidė su Maskvos Di
namo ir, rusų nemalonumui, 
rungtynes laimėjo 2:1. Pasirodo, 
futbolas Maskvoje gana popu
liarus, nes rungtynes stebėję 
apie 80.000 žiūrovų.

Visuotinis susirinkimas
Lapkričio 15 d. 5 v. .v. St. Mi

chal’s salėje, 213 James St. N.. 
Bendr. V-ba šaukia metinį lie
tuvių susirinkimą.

Tuoj po jo bus rodomos veltui 
3 filmos, kurių viena iš vaikų 
auklėjimo srities.

Šio susirinkimo įdomus mums 
dienotvarkės klausimas, liečiąs 
Tautos Namų Hamiltone staty
bą. Torontiškis J. Strazdas, To
ronto Liet. Namų bendrovės pir
mininkas padarys šiuo reikalu 
pranešimą. .

Kariuomenės šventės minėji
mas, kuriame pagrindinę kalbą 
pasakys gen. P. Plechavičius, 
rengiamas lapkričio 22 d.

Vieta ir laikas bus pranešta 
vėliau.

Pagirtinas Bendr. V-bos nuta
rimas visas minėjime gautas au
kas persiųsti Lietuvos Karo in
validų s-gai. Susidariusias minė- 
jimcrišiaidas (salės nuoma, ho
noraras menininkams, kelionės 
išlaidos) Bendr. V-ba nutarė ap
mokėti iš jos turimų pinigų.

Pasistenkime visi šiame minė
jime dalyvauti!

Apyl. V-ba Hamiltono vieša
jam knygynui padovanojo 11 
anglų kalba knygų apie Lietuvą. 
Bibliotekos vadovybė už-jas šil
tai padėkojo ir įrašė į visus , eg
zempliorius iš ko jie gauti.

Šiam knygynui taip pat užsa
kyta Lietuvių Enciklopedijos vi
si tomai.

Rašąs šias eilutes, dar šį pa
vasarį, tuojau po dabartinės 
Bendr. V-bos išrinkimo, “TŽ” 
Nr. 9 š.m. kovo 5 d. pažymėjo: 
“Atrodo, kad tai viena iš stip
riausių iki šiol buvusių valdybų. 
Iš naujosios v-bos hamiltonie- 
čiai tikisi energijos ir toli sie
kiančios veiklos įvairiose, dar 
nepajudintose arba mažai tepa- 
liestose, srityse”. Anuomet šios 
padrąsinančios mintys kai kam 
ir nepasitenkinimą iššaukė. Da
bar gi, kada greitom is per žvel
giam V-bos darbų barą, džiaugs
mu turime pažymėti, kad ji sa
vo veikla pralenkė ir geriausius 
spėliojimus.

Šia proga norėtųsi išryškinti 
šios V-bos du narius, kurie savo 
energija ir nuolatiniu darbu vi
sai V-bai buvo atominiai varik
liai, tai Baronas K^ys — vice
pirmininkas ir Dalius Stasys — 
sekretorius.

Laukiant naujos iV-bos rinki
mų, tenka "palinkėti, kad hamil- 
toniečiai ir kitiems metams šią 
V-bą perrinktų .

Be anksčiau “TŽ” minėtos p. 
Orvydams Šalpos Fondo aukos 
$50. Bendr. V-ba savo spalio 29 
d. posėdy irgi paskyrė $50.- Pi
nigai perduoti Šalpos Fondui, 
prašant juos įteikti minėtai šei
mai. Katalikių Moterų D-ja , ją 
parėmė $10. auka.

Bendr. V-ba pasiryžusi dėti 
pastangas, kad Orvydų šeima, 
kol tęsis ši sunki būklė, kas mė
nesį gautų ne mažiau $100. pa
šalpos. •

Kodėl visi turėtumėm daly
vauti TF didžiajam priešadven- 
tiniam baliuje, lapkričio 21 d. 
Royal Connaught viešbutyje?

1. Atvykę į šį balių, vakarą 
praleisim daug jaukiau, negu 
kur nors kitur.

2 Skaitlingai dalyvaudami su
teiksime daugiau noro mūsų 
jaunimui, kuris atlieka šio va
karo programą, progresuoti ir

dlti jo pasirinktuose meno sri- 
yse! ,

3Paremsime mūsų vargstan
čius tautiečius Vokietijoj, pagel- 
bėsim į vargą patekusiems Ha
miltono lietuviams ir sutelksime 
lengviausiu būdu lėšų mūsų Tė
vynės vadavimui.

Šia proga {prisimintina, kad 
vakaro išlaidoms padengti reikia 
120 dalyvių. Visų svečių, atėju
sių virš šio skaičiaus, įėjimo mo
kestis bus grynas pelnas — au
ka minėtiems tikslams. TF mū
sų skyriaus tikslas ne imti iš 
tautiečių pinigus ir jais apmokė
ti salę, muziką ir kitas išlaidas, 
bet gauti galimaixdaugiau pelno 
mūsų visų bendriesiems reika

lams. Kiekvienas virš išlaidų 
normos dalyvis yra mums ypa
tingai brangus, nes jo čia palik
tas doleris yra gryna auka, o 
jam malonumas tas pats! Štai 
kodėl mes nuolatos prašome: 
“Dalyvaukim skaitlingai!”

Sk.St.

GRANUM, Alta.
Mokytoja R. Šepetienė, išlai

kiusi egzaminus Albertos prov. 
universitete, šiais metais įsigijo 
pilnas mokytojos teises dirbti 
anglų mokyklose. Šios provinci
jos išduoti pažymėjimai pripa
žįstami visoje Kanadoje ir jį tu
rint leidžiama dirbti bet kurioj 
provincijoj. R.' Šepetienė yra 
baigusi Lietuvoje universitetą ir 
dėsčiusi anglų kalbą gimnazijoj. 
Vietos apylinkės švietimo tary
ba (board) mok. R. Šepetienei 
užskaitė į stažą ir Lietuvoje iš
dirbtą laiką. Albertos provinci
joj yra mokytojų trukumas ir 
naujiesiems ateiviams švietimo 
ministerija kliūčių nedaro, jei 
kandidatas yra stiprus anglų 
kalboje ir turi atatinkamus do
kumentus. A. Kaziūnas.

TILLSONBURG, Ont
Mirė Vincas Valaitis. Spalio 28 

d. rytą Jono Rudoko ūkyje šir
dies liga mirė Vincas Valaitis, o 
spalio 31 d. palaidotas Tillson- 
burgo R.K. kapinėse.

A.a. V. Valaitis buvo gimęs 
1893 m., Vilkaviškio apskr. ^Ka
nadą atvyko 17 metų amž. Yrą 
gyvenęs Sudbury j e, Montrealy- 
je, Toronte, Hamiltone ir ilgesnį 
laiką šioje apylinkėje. Paliko 
žmoną ir 6 vaikus.

A.a. Vincas buvo ramaus būdo, 
visad prie jumoro ir daugelio 
žmonių mėgiamas. Laidotuvėse 
dalyvavo iš plačios apylinkės 
daug lietuvių. Koresp*

Delhi, Ont.
Prasidėjo tabako pirkimas

Spalio 28 d. Marketing Board 
atstovai su tabako kompanijo
mis baigė visą savaitę užsitęsu
sias derybas dėl tabako kainos ir 
nustatė šių metų tabako derliaus 
kainos vidurkį 43f už svarą.

Lapkričio 3 d. prasidėjo pirki
mas. Nors vidurkis, palyginus su 
pereitais metais, yra tik di
desnis, bet pirkimo pradžia yra 
nepalyginamai geresnė. Jau pir
momis. dienomis kaikurie lietu
viai yra pardavę po 45-47^ už 
svarą.

Atsiradus daugiau pirkėjų už
sieny, šiais metais yra jaučiamas 
tabako trūkumas.ir kas turi ne
blogą tabaką, gauna geras kai
nas. Ateinančiais metais tikima
si auginti daugiau tabako.

Koresp.

JA VALSTYBES
BALF spalio mėn. iš Kanados 

gavo: iš Toronto — A. ir J. Vi- 
Skiai $228. Vasario 16 gim-

ajai išlaikyti gauta išviso 
$969.68: Verdun, P.Q. būrelis 46 
— $137, būrelis 196-4126, Mont- 
realio Apyl. PLB V-ba — $277.- 
82, būreliai 64 ir 91 — $78.10, 
Ant. Kenstavičius—$2.50, Mont- 
realio ateitininkai — $21. Hamil
ton, Ont. Aušros Vartų parapija 
— $142.26, Hamiltono KLB sky
rius — $125, Hamiltono 3 nauji 
būreliai — $60.

Į Illinois universiteto, Navy 
Pier, lietuvių studentų klubą 
“Lituanica” šiemet įstojo 23 nau
ji nariai — 8 studentai ir 15 stu
denčių. Iš jų daugumas studi
juoja humanitarinius mokslus, 3 
inžineriją, 3 odontologiją, 1 me
diciną. Išviso klubui priklauso 
63 studentai, deja, tai ne visi šia
me universitete studijuojantieji.

Čikagoje išviso liet, studentų 
esą apie 130, iš jų apie 80 stu
dijuoja Illinois univ., 3 III. tech
nologijos institute, 4Čikagos un., 
5 Loyolos,*6 De Paul, 3 Čikagos 
Tech., 12 Roosevelt, 8 Munde
lein, 6 Wilson koleg. Apie 50 liet, 
čikagiečių studijuoja Urbanoje, 
netoli Čikagos.

Vysk. V. Padolskis, aplankęs 
visą eilę lietuvių parapijų JAV, 
taip pat* ir Kanadoje, lapkričio 
pradžioje išvyko atgal į Romą.

Prof. G. Galvai iš Čikagos iš
vykus, Antibolševikinio Tautų 
Bloko Amerikos Bičiulių pirmi
ninku išrinktas inž. J. Rugis.

Čikagos Akademikės Skautės 
Museum of Science and Industry

SUDBURY, Ont
Atrado urpnijaus į pietryčius 

nuo miesto, maždaug už 15 my
lių, prie Dili miestelio. Tatai ir 
vėl duos Sudburiui daugiau svo
rio ir prisidės prie didesnio 
miesto augimo.

Spalio 31 dieną serbų salėje 
įvyko Bendruomenės šokių va
karas. Visas pelnas numatytas 
Tautos Fondui.

Jakubonienei padaryta vidaus 
operacija šv. Juozapo ligoninėje.

- Sudburiškis.

LAUGTON, Ont.
Iškilmingos krikštynos. Spalio 

31 d. pakrikštytas A. ir A. Galdi
kų sūnus Vytauto Roy vardu. 
Krikšto tėvais buvo E. Tuinylie- 
nė iš Simcoe ir dr. L. Levinskas 
iš Hamiltono.

Krikštynų balius buvo suruoš
tas Mil-Mar-Menor gražioje sve
tainėje, tarp Delhi ir Tillson- 
burgo, prie 3-čio kelio. Svečių 
krikštynose buvo gana daug ir 
šeštadienio vakaras praleistas la
bai jaukioje niiotaikoje. Sekma
dienį nemaža dalis svečių tęsė 
krikštynas Galdikų ūkyje.

Galdikai yra seni imigrantai, 
gražiai įsikūrę nuosavame taba
ko ūkyje. Koresp.

FREEMAN’S 
rūbų nuomavimas 

Pilni vesfuvintoi 
komplektai 
vyrams ir 

] moterims 
pigiausiomis 

kainomis mieste.

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

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

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
. REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

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

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

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:

MES PATARNAUJAME 
TEISINGAI 
SKUBIAI 

SAVO KALBOJ

$6.000 įmokėti. Bloor — Emerson. 
8 k. atskiras mūrįnis gražus na
mas. Kaina $15.500.

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

$8.000 įmokėti. Bloor — Indian Rd. 
rajone, 9 k. atskiras mūrinis na
mas. Vondeniu-alyvo Šildomos, 
su garažu ir šoniniu įvažiavimu. 
Kaina $21.5000.

$9.500 įmokėti, Bloor — Christie ra
jone, 6 k., otsk. namas, naujai 
dekoruotas su garažu. Kaina 
$11.900.

$4.000 įmokėti, 8 k. pusiau atskiros 
narnos, vondeniu-onglim šildo
mas, su garažu. Kaina $14.500.

BERESFORD, 6 k. mūrinis, pusiėu at
skiros, nepereinami komb., ga
ražas. Įmokėti $4.000, pilna 
kaina $14.000.

GARDEN — Indian Rd., 8 k. pusiau 
atskiros, 'mūr., 2 virtuvės, gara
žas, užėmimas 'tuojau. Įmokėti 
$55.000, pilna kaino $15.500.

INDIAN RD. — Bloor, 10 k„ atski
ros, dupleksas dviejuose ougš- 
tuose, 2 virtuvės, vond. šild. 2 
garažai, balansas vienai skolai, 
įmokėti $5.000, pilna kaino 
$17.000. .

INDIAN RD. — Bloor, 10 k. atskiras, 
trijuose augštuose, 3 virtuvės, 
vand. šild. Įmokėti $10.000, 
pilna kaina $19.7000.

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

įmokėti $5.000. Dundas-Lisgor, 8 k., 
p. atskiras, gero mūro namas. 
Kaina $14.800.

Įmokėti $3.500. Dundos-Lisgor, 8 k. 
per 2 ougštus, vondeniu-olyvo 
šildomas narnos, 2 garažai. Kai
na $13.800.

Lietuviai pasaulyje

Be to, turime daugeli 'r įvairiomis kainomis bei jmokėjimois, kurių

P. Dambrauskas
Tdef. ištaiga OL 8443

Namą JU. 4198

V. Jučas
Biznio -felef. OL 8444 
Namg talef. OL 6718

įmokėti $10.000. Dundas - Annette, 
10 k. atskiros, vondeniu-alyvo 
šildomos, lobai geros narnos ir 
gorožos. Kaina $24.000.

dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

F. Jonynas
Telefonas ištaigos OL 8444 

Namą OL 2636

patalpose ruošia lietuvių tauto
dailės parodą. Ji prasidės lap
kričio 28 d. ir tęsis 2 savaites. 
Parodą globoja J. Daužvardienė.

Muz. Br. Jonušas Čikagoje ati
daro pučiamųjų instrumentų 
studiją.
VOKIETIJA

Kard Spellmannas savo kelio
nės po Europą metu aplankė vi
są eilę vyriausybių galvų ir žy
mesnių valstybės vyrų. Atsilan
kęs į Amer. Balso studiją Mūn- 
chene, kardinolas pasakė per 
radiją gražų pasveikinimo žodį į 
pavergtą Lietuvą. Pasidžiaugęs 
šviesiais įspūdžiais iš savo vizito 
Kaune nepriklausomybės laikais 
ir Niujorko arkivyskupijoje gy
venančių lietuvių veikla, pareiš
kė bolševikų persekiojamiems 
mūsų tautiečiams nuoširdžiau
sią užuojautą ir drauge patikino, 
kad amerikiečiai suteiks bolše
vikų okupuotai mūsų tėvynei vi
sokią pagalbą, kokią tik galės.

Erdmonas Simonaitis, Mažo
sios Lietuvos Tarybos pirminin
kas, spalio 30 d. atšventė 65 m. 
sukaktį. Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugijos E. Simonaitis 
yra pakviestas po naujų metų 
atvykti į Kanadą. Atvykęs čia 
jis aplankytų visas didesniąsias 
kolonijas.

Vasario 16 Gimnazijos namų 
remontas jau baigtas. Netrukus 
prasidės darbas jau naujoje vie
toje. Šiuo metu tvarkomi klasių 
būstai.

Vasario 16 gimnazijos mokinių 
tėvai yra didžia dalimi ne tik be
darbiai, bet ir chroniški ligoniai. 
Šiuo metu esančių 202 mokin. 21 
tėvas ir 12 motinų yra sergančių 
Tbc. Širdies liga 12 tėvų ir 26 
motinos. 3 tėvai yra invalidai, 1 
aklas, 1 serga vėžio liga, 6 tė
vai serga chroniškomis reuma
tizmu, vidurių ar astmos ligo
mis. 2 motinos yra po sunkios 
operacijos, 1 serga vėžio liga, 12 
motinų serga chroniškomis ke
penų, inkstų ir kitokiomis ligo
mis. Be to, vaikų šeimose yra li
gonių 15 brolių, sergančių Tbc., 
2 broliai psichiniai nesveiki, 12 
seserų sergančių Tbc., 1 epilep
sija. Pačių mokinių tarpe yra 
pavojuje susirgti Tbc 17 vaikų. 
Vienas mokinys serga nervų li
ga, 1 širdies liga.

Liibecke. Vincas Raudonaitis 
ir Lena Gustaitė sukūrė lietu
višką šeimą. ' -

Jonas ir Frieda Ivanauskai su
silaukė dukros, kurią pakrikšty- 
jo Rita-Laimutė-Marija. Jonas 
Ivanauskas, sąmoningas ir labai 
darbštus lietuvis, pradėjo dirbti 
vienoje firmoje kaip šaltkalvis. 
Prasidėjus emigracijai žada iš
vykti į Ameriką.

Evaldas ir Juzė Lipkiai žada 
savo naujagimį pakrikštyti Jo
nuku. Jie gyvena Tokendorf 
uber Kiel, Germany, vien tik 
tarp vokifečių. Du iš 10-tięs jų 
vaikų — Bronius ir Emilis išvy
ko į Italiją tęsti savo mokslo 
lietuviškoje TT Saleziečių Gim
nazijoje. Kita šeimos dalis ren
giasi emigracijai į Kanadą pas 
gimines p. Kulbokus.

Vincas ir Helga Blažiai du 
gražius berniukus ketina krikš
tyti Petru ir Arnoldu. Vincas 
gyvena pas uošvius Lūbecke 
prie Mesen Kaserne stovyklos.

Išskrido į JAV spalio 29 d. iš 
Hamburgo per Švediją lėktuvu 
emigravo pas savo gimines į 
JAV vilnietis Liudas Čelna. 
1939 m. jis buvo lenkų mobili
zuotas, pakliuvo į vokiečių be
laisvę, kurioje išbuvo iki kapi
tuliacijos. Po, kapituliacijos vedė 
Vokietijos danę ir gyveno Lū- 
becko Artillerie Kaserne stovyk
loje. Nedarbo laikais tarnavo 
anglų sargybų daliniuose. Dabar 
žada apsigyventi Čikagoje pas 
savo tetą Czelna. ’

Rendsburge spalio 25 d. mirė 
lietuviškos kolonijos sena gy
ventoja Grabauskaitė Juliona. 
Gimė Lietuvoje 1884. XII. 10 d.

Frida Mauraitytė sėkmingai 
vadovauja savo Schleseno lietu
viškajai seniūnijai ir po poros 
mėnesių žada sukurti, gražų lie
tuvišką šeimos židinį' Visi lie
tuviai džiaugiasi, kad Vokietijo
je auga mūsų lietuviškų šeimų 
skaičius.

Iš Clevelando atvyko į Geest- 
hacht/Elbfe buv. DP Valius Nor
kūnas. Pasiliks jis čia ilgesnį 
laiką pas savo gimines Zenius. 
Jei pavyks, studijuos ir sportuos 
Hamburge, o jei ne, — eis į Lie
tuviškas Kuopas.

Essen lietuvių kolonija atsi
rado prieš I Pasaulinį Karą. Šią 
koloniją, kaip ir Dortmundo, su
darė daugumoje ateiviai iš Su
valkijos. Dar dabar šioje koloni
joje priskaitoma virš 70 lietuvių. 
Vienas veikliausių Essene ,P. 
Galinaitis. Senoji lietuvių karta

tūviškais reikalais. Rūpinasi pa
laikyti ryšius su lietuviais ir lie
tuviškomis organizacijomis. 
Prieš karą lankydavo Lietuvą.

Nordrhein-Westfalen krašte 
lietuviai apsigyvenę ar apgyven
dinti naujose kolonijose ar pri
vačiai mažomis grupėmis ir pa
vieniai. Tik nedirbančiųjų dėl 
silpnos sveikatos stovykloje Au- 
gustdorfe, prie Detmoldo, suda
ro didesnę grupę.
AUSTRIJA

Austrijoje yra 208 tremtiniai 
lietuviai. 150 jų tarpe sudaro vai
kučiai, ligoniai ir seneliai. Jų 
gaunama pašalpa iš austrų siekia 
vos 23 amerikoniškus centus die
nai.

Mirė ats. pulk. V. Staškevi
čius. Spalio 14 d. Innsbrucko li
goninėje po vėžio operacijos mi
rė Lietuvos ats. pulk. Vytautas 
Staškevičius^ gimęs 1874 m. spa
lio 15 d. Rytūkiuose, Kėdainių 
apskrit. Velionis gyveno “Inns- 
brucke. Spalio 17 d. palaidotas 

’Westfriedhofo kapinėse.
Iš Romos Salzburgan atvyko 

ir apsigyveno naujas lietuvis ku
nigas V. Pupinis, paskirtas Ro
mos Rytų Apeigų Kongregacijos 
rūpintis Rytų apeigų katalikais 
Austrijoje. Kun. Pupinis yra pri
ėmęs Rytų apeigas ir išėjęs 
mokslus Romoje. Jis yra pasiry
žęs įsijungti Austrijos lietuvių 
veiklon.

lietuvių kalbą ir papročius, bet 
jaunimas jau suvokietėjo ir nuo 
lietuviškų reikalų nutolo. Se
nesnieji labai gyvai domisi lie-

ITALIJA
Šv. Kazimiero akademiją ap- 

lankė Amerikos kongreso narys 
Petersonas, atominės komisijos 
narys, ir kun. Kemežys iŠ Niu
jorko.

Į Šv. Kazimiero Akademiją 
įstojo šiemet du lietuviai iš 
Amerikos: Lukoševičius ir Že
maitis ir latvis Grieninš iš Bel
gijos. \

Į Romą buvo atvykęs mėne
siui ats. pulk. Lanskoronskis su 
šeima. Svečias suėjo į kontaktą 
su visais žymesniais Romos lie
tuvių veikėjais.

Romoje įvykusiose Jėzuitų 
un-to 400 m. sukaktuvių iškil
mėse lietuviams atstovavo dr. Z. 
Ivinskis, kuris vienam istorikų 
posėdžiui taip pat pirmininkavo. 
Susirinkę mokslininkai su sve
čiais buvo priimti popiežiaus.

Lithuania aikštė Romoje. ’Ro
mos LB pirm. kun. V. Mincevi
čius’ savo laiku darė žygių, kad 
Romoje britų Lietuvos vardu 
pavadinta bent viena gatvė ar 
aikštė. Buvusią prieškarinę Li- 
tuania gatvelę Sovietų rūpes
čiu italai buvo panaikinę. Da
bar gautas atsakymas, kad Ro
mos vicebųrmistro Giorgio And- 
reoli pirmininkaujama komisi
ja visais- balsais nusprendė pa
vadinti Lituania vardu vieną 
Romos aikštę Parioli zonoje. Ši 
zona yra aristokratų ir diploma
tų, viena iš gražiausių Romoje. 
Joje yra .Lietuvos pasiuntinybė 
prie Šv. Sosto.
ARGENTINA

Argentinos Liet. Bendruome- > 
nės atstovų suvažiavimas įvyko 
spalio 18 d. Avellanedoje, lietu- - 
vių parapijos salėje.

Iš valdybos pranešimo paaiš
kėjo, kad tuo tarpu yra susior
ganizavę 6 apylinkės, bet veikla 
nėra labai gyva, nes senosios or
ganizacijos laikosi nusistatymo, 
kad jų nariams PLB nesanti rei
kalinga. Tai ypač sunkina orga- 
riizavimąsi Berisos apylinkėje. 
Iki šiol veikliausios pasirodė 
Avellanedos ir Temperly apy
linkės, silpniausiai — Buenos Ai
res apylinkė, kuri dar neseniai 
susikūrė ir kurios nariai yra iš
blaškyti po visą mįestą.

Stambaus Buenos Aires fabri-. ■ 
ko savininkai Kazimieras ir Ma
rija Stankūnai padovanojo vad. 
“lietuviškoje Kalifornijoje” lie
tuvių kultūros reikalams dviejų 
aukštų vilą su dideliu žemės 
sklypu ir sodu. Tai rekordinė 
auka Argentinos lietuvių istori
joje. Jau šiemet perleistoje vilo
je atostogauja lietuviškasis jau
nimas. Toje vietoje kuriasi “lie
tuviškoji Kalifornija”, kur visa 
eilė lietuvių jau turi savus vieš
bučius. Kordobos kalnų klimatas 
taip pat labai tinkamas visiems 
norintiems taisyti savo sveikatą.

Buenos Aires mieste viešėjo 
dr. P. Baronas, turtingiausios 
pasaulyje oro laivyno bendrovės 
“Canadian Pacific Air Lines Li
mited” prekybos atstovas Tolim. 
Rytams ir Pietų Amerikai Jis 
yra baigę§ prekybos Institutą 
Klaipėdoje ir un-tą Belgijoje, 
buvo Lietuvos prekybos atstovas 
Berlyne. Dr. Baronas yra kelis 
kartus apskridęs Europą, Aziją 
ir Ameriką. Dabar jis gyvena 
Vancouvery.

Savaitraštis “Laikas” išleido 
jau 100-jį numerį. Ta proga laik
raščiui savo linkėjimus pareiškė 
min. dr. K. Graužinis, ats. gen. 
T. Daukantas ir. kt.
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Alice Cobb, “War’s Uncon
quered Children Speak”. Išleido 
The Beacon Press, Bostone, 1953 
m., 244 psi. Kaina. $3.50. •

saulinis karas, sunaikinęs ištisus 
miestus, išžudęs milijonus? Kaip 
paveikė subrendimą, išsvystimą 
tų vaikų, kurie neteko gimtojo 
krašto, natnų, dažnai net tėvų? 
Kaip auga, ko siekia, kaip žiūri 
į gyvenimą jaunuoliai* kurie ka
ro neatmena, bet mato ir išgy
vena baisiąsias jo pasekmes? 
Kaip išspręsti seniai pasibaigu
sio karo šiandien dar labai ak
tualias problemas?-...Kuo suma
žinti jo atneštas tragedijas?

Alice Cobb, žinoma pedagogė 
• ir labdaros organizacijų veikėja, 

nutarė rasti atsakymą į šiuos 
klausimuš pačiuose nuskriaus
tuosiuose. Ji aplankė 9 Europos 
ir Vidurinių Rytų kraštus. Ji 
mato sugriautus miestus ir mies
telius ir kaimus, lankė našlaity- 
nus, stovyklas. Lebanone, Syri- 
joj, Jordane, Gazoj, Graikijoj, 
Vokietijoj, Prancūzijoj, Italijoj 
ir Suomijoj ji kalbėjo su vaikais, 
kurių gyvenimo vagas karas bu
vo staigiai nutraukęs ir pakei
tęs. Vieni jų savo gyvenimo kri
zę išgyveno besibaigiant karui, 
kiti gi,- kaip kad graikai, dar 
1949 metais savo tėvų kovose su 
raudonaisiais partizanais. .

t Keliaudama po Vokietiją, Ali
ce Cobb buvo savaitei sustojusi 
Diepholzo lietuvių stovykloje, 
kuriai skiria du savo «knygos 
skyrius. Autorė vaizdžiai aprašo 
pirmuosius stovyklos ir gimna
zijos įspūdžius.

“... aš žinojau, kad pati mo
kykla buvo įkurta senose vokie
čių kareivinėse.

“Tačiau niekas negalėjo tikė
tis rasti pastatą taip niūrų, kaip 
tos kareivinės... pirmasis įspū
dis mane pritrenkė. »

“Šis pastatas — pagalvojau — 
netinka net kariuomenei. Bet 
vaikams —- ir dar nesveikiems 
vaikams — tai neįmanoma!”

“Aš aplankiau klases... Kai 
kurie kambariai buvo dideli, 
kaip kluonai, kiti daugiau pana
šūs į celes; Tik keliuose buvo

Naujos 
kalėdinės 
atvirutės!

r-

, Kalėdiniams sveikinimams 
šiemet išleidome šešiolika 
rūšių spalvotų lietuviškų 
atviručių. -

Kaina 10 centų su voku.

Sp. B-vė “Žiburiai”, 
941 Dundas St. W., Toronte

KARO NENUGALĖTIEJI VAIKAI

gyva

Alice

rašomųjų stalų. Tačiau bent •vi
si turėjo suolus. Kambariai tu- 
vo šalti. Bet juk jie visuomet 
buvo, šalti, neapšildomi net ir 
žiemos metu. Tie vaikai, kurie 
turėjo paltus juos dėvėjo ir pa
mokų metu”.

Niūrios kareivinės, bombų ir 
skeveldrų apgriautos, blogi laip
tai, dideli, tamsūs ir šalti kori
doriai, ilgos eilės stalų valgomo
jo pasieniuose, bulvės,' juoda 
duona ię “ersatz” kava; pusiau 
sugriuvę gyvenamieji namai, di
džiulė bombos išgriauta duobė 
aikštėje, mažytė skurdi koplytė
lė... Bet visur tvarka ir švara.

Didelio įspūdžio autorei pada
rė vaikučiai, jų dainuojamos lie
tuviškos dainos, gražiai pašokti 
tautiniai šokiai. .

“Čia buvo Lietuva ... 
ir stipri ir linksma”.

Tačiau už viską labiau
Cobb įsidėmėjo tą didelę tėvy
nės meilę, kuria buvo persunk
tas visas jų skurdus gyvenimas 
ir jų žodžiai. ,

“Vasario 16 Dienos Gimnazi
ja! Tikrai jokia kita mokykla 
tokio vardo nėra turėjusi... tai 
reiškia Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimą, 1918 m. vasario 
16 dieną”. o

Lietuvos didžioji praeitis, Ru
sijos priespauda, nepriklauso
mybės atgavimas ir naujosios 
valstybės klestėjimas. — visa tai 
buvo autorei papasakota. Išgirdo 
ji ir apie bolševikų ir vokiečių 
okupacijas, apie terorą, tūkstan
čių ištrėmimą į Sibirą.

Su dideliu atjautimu aprašyti 
patys vaikučiai. Vieni jų našlai
čiai, kitų gi tėvai gyvena sto
vyklose kitur. Bet visi jie išbalę 
sumenkę. Mus supažindina su 
mažuoju Pranuku (jo ir nuo
trauka įdėta), kurio tėvelis mirė 
džiova dar tebebėgant iš Lietu
vos. Mažasis Pranas eina savo

Simonaitytė su nuklydimais
apysakoje nepakankamai, blan
kiai, schematiškai. Tai visų pir
ma liečia tokį įvykį, kaip savo 
laiku buvusį Anglijos - Prancū
zijos imperialistų šeimininkavi
mą Klaipėdos krašte”. Apysakos 
centras yra Buše Karnelikė Pik
čiurnienė iš. Benagių kaimo. Pa
rodomas. visas jos gyvenimo ke
lias, kurio motto buvęs: “Kas 
valdo pasaulį? Tvarka vado pa
saulį, o lazda .žmones. Visur rei
kia stovėti su lazdą užpakalyje! 
Aš ne darbininkė, bet ūkininkė... 
Aš tau parodysiu ir tau, ir vi
siems, kaip reikia gyventi...” 
Raguotis mano jog Simonaitytė 
nepateikusi pakankamai ir kla
sinio, socialinio pamato. Ji kla
sinį momentą pakeitusi biologi
niu. Revoliuciniai vaidmenys ne
są Įtikinami aim.

“Tiesos” kritikas Br. Raguotis 
skelbia, jog Ievos Simonaitytės 
(Lietuvos laikų laureatės, Aukš
tųjų Šimonių Likimo autorės) 
paskutinioji knyga “Pikčiurnie
nė” “yra reikšmingas įvykis mū
sų grožinėje literatūroje. Ji auk
lėja darbo žmones, padeda kovo
jant prieš buržuazinę - naciona^ 
lištinę ideologiją ir jos liekanas, 
prieš priešišką buožijos klasę, 
padeda demaskuoti tokius lauki
nius ir godžius engėjus, kaip 
buožės”. •
‘ Ievos Simonaitytės apysakoje 
vaizduojamas Klaipėdos krašto 
lietuvių gyvenimas. Pasak Ra
guočio, “autorė vykusiai pertei
kia savišką Klaipėdos krašto lie
tuvių gyvenimo koloritą. Speci
fiškumo bruožus turi ir apysakos 
kalba, turtinga, graži, sodri, gi
liai originali”. Raguotis betgi 
prikiša “ideologinę” knygos pu
sę. “Revoliucinės jėgos ir revo
liucinė kova bei įvykiai parodyti 

muziko tėvo pėdomis — mokosi 
groti smuiku. (Atvažiavus į 
Diepholzą autorė susirgo. Pra
nas rytais ją linksmindavo savo 
smuikavimu už lango.

Antrame Diepholzui skirtame 
knygos skyriuje aprašoma klai
pėdietės Giedros tragedija. Bū
dama vos trijų metelių, Giedra 
su tėvais ir broliu bėgo Vokieti
jon. Prie Giedros akių jos tėve
lis krito nuo kulkos. Po didelių 
vargų Giedra, su mama ir broliu 
pasiekė ' Vokietiją., Tačiau visi 
tie išgyvenimai buvo per daug 
sunkūs Giedros motinai — ji iš
ėjo iš proto. Giedrą globojo sve
timieji. Savo brolio, išvažiavu
sio darbo ieškoti, Giedra -niekad 
nebesutiko. Šie atminimai sun
kia našta prislėgė mažąją Gied
rutę. Dabar j& rūpinasi, j % myli 
ir, globoja jos tautiečiai, l?et 
Giedra vengia žmonių, ji liūdna 
ir — ji negali kalbėti. Tik ope
racija galės grąžinti jai kalbą.

Sunkus stovyklos gyvenimas. 
Tačiau lietuviai vilties nepra
randa. Virš stovyklos plėvesuo- 
ja trispalvė, o iš jaunų ir senų 
lūpų skamba Tautos Himnas. Jų 
gyvenimo tragediją gerai išsako 
vienos lietuvaitės autorei pasa
kyti žodžiai:

“Daugelį metų aš pažinojau 
tik žmones, kurie buvo viską 
praradę... Aš gailiuosi, kad aš 
visuomet turiu imtr ir būti elge
ta. Ir man liūdna, kad aš pati 
negaliu duoti.”

Knyga gausiai įliustruota nuo
traukomis. Ji nupiešia mūsų ir 
daugelio kitų tautų žiaurų liki
mą. Kiekvienas šiame laisvame 
ir turtingame krašte gyvenantis 
žmogus turėtų ją perskaityti, 
kad geriau suprastų tą 'skurdą, 
tas baisias sąlygas, 
vargsta nemaža saujelė 
brolių.

kuriose 
ir mūsų
A. B.

Čikagos akademikės skautės 
rengiasi suruošti lietuviško tau
tinio meno parodą.

Redakcijai prisiųsta
Juozas Švaistas, “Eldorado”, 

apysakaitės ir vaizdeliai iš Lie
tuvos ir tremtinių gyvenimo. 
Išleido “Bendrija”, Hegelstr. 6, 
Hannover, Germ. Kaina $1.80.

Kun. A. Sabaliauskas, Taip jis 
kalbėjo (Don Bosko mintys), 
SP. Immaculata 1953. 132 psl.

Aidai, 1953 m. spalio mėnuo, 
Nr. 8(64), 337-384 psl.

Numery J. Brazaitis pamini K. 
Pakšto 60 metų sukaktį, V. K. 
Jonynas Ad. Galdiko sukaktis, 
prof. Z. Ivinskis rašo apie lietu
vių kalbą viešajame Lietuvos 
gyvenime 16-17 amž., prof. A. 
Maceina rašo apie Petro regėji
mą arba Bažnyčią ir modernų
jį pasaulį, išspausdinta A. Vai
čiulaičio Salamiesčio šunes; po
ezija J. Blekaičio, J. Mikuckio, 
K. Sandburg. Platūs apžvalgų 
skyriai; 12 iliustracijų.

Sėja, Nr. 5, 1953 m. rugsėjis, 
12 pusi.

Skautų Aidas, 1953 m. spalių 
mėn., Nr. 10, 24 psl.

Kųljtmbijos lietuvis, 1953 m., 
Liipfts-Spalio, Nr. 10, 217-252 psl.

Knygų lentyna, Nr. 7-8(62-63) , 
VI m. (Vol.), liepos-rugpiūtis, 
1953, 25-32 psl.

Laiškai lietuviams, 1953 m. 
spalio mėn., 257-288 psl.

Ateitis, 1953 m. spalis, Nr. 8, 
177-200.

Knygos Bičiulis, neperijodinis 
Knygos Bičiulių Klubo leidinys 
Nr. 2; ■ 1953: Išleido Gabija, 335 
Union Ave., Brooklyn 11, N.Y. 
Siuntinėjamas nemokamai.

Rašytoja Karolė Pažėraitė ra
šo knygą apie dail. Joną Rimšą. 
Tai lyg filmas, sudarytas iš at
skirų Rimšos gyvenimo momen
tų. Knyga bus iliustruota Rim- 
šos paveikslų reprodukcijomis. 
Tai bus beletristinis kūrinys, 
lengvai skaitomas.

VYTA UTA S T A R V A 1NIS
DRAUGAMS
Girdžiu, rods, eina vieškeliu jaunystė ir dainuoja, 
jos halsas plaukia žaliuojančiais laukais.
Su ja ir jūs, lyg vakaro harmonija, 
liepnojančiais ir žydinčiais veidais.
O bus kada juk rudenio šalna pašalę 
visi keliai ir upės ir kalnai.
Kaip gruodžio šerkšnu galvos bus nubalę - 
ir jums, maži gyvenimo vaikai.
Ir ta draugystė, kurioje žydėjom 
su ilgesiu kažkur sau nudainuos... 
Klajos šešėliai gęstančiom alėjom 
ir rinksis vakaras jums alpstančiuos veiduos...

UOSIAI
Ten prie kelio žaliai pasipuošę, 
Dar vis laukiat sugrįžtant manęs, 
Dangų siekiantys tėviškės uosiai, 
Ten prie kelio žaliai pasipuošę, 
Rudenio vėjuos galinga* suošiat 
Ir išstatę audroms krūtines, 
Dangų siekiantys tėviškės uosiai, 
Dar vis laukiat sugrįžtant manęs ..

Lapkričio 5 d. sukako metai nuo Vytauto Tarvdinio mirties.

Kas turi V. Mačernio 
poezijos?

Montrealio universitete, Litu
anistikos skyriuje yra rašomas 
diplominis darbas apie poeto Vy
tauto Mačernio poeziją.

Kadangi jo eilėraščiai, išsky
rus “Vizijas”, Vakarų pūsaulį 
pasiekė jo draugų ir poeziją 
mėgstančių žmonių užrašuose, 
todėl tik labai nedidelis skaičius 
buvo surinktas ir išspausdintas.

Dabar, tikėdami, kad dar ne
vienas Vytauto Mačernio eilė
raštis ar sonetas tebėra išlikęs 
užrašų sąsiuviniuose ir Lietuvo
je ėjusių laikraščių iškarpose, 
prašome visus, kurie turėtų ne
spausdintos jo kūrybos padaryti 
nuorašus.ir vieną egzempliorių 
atsiųsti mums šiuo adresu: Hen
rikas Nagys, 5561 Esplanade 
Ave., Montreal, Que., Canada.

Pian. A. Kuprevičius vėl vyks
ta koncertuoti į Pietų ir Centro 
Amerikos šalis. Pavasarį išsikels 
į JAV.

Tėvas Tomas Žiūraitis, OP, 
baigė savo knygą religinei-tauti- 
nei rimčiai “Žodis ir Gyveni
mas”, kuri pasirodys gerokai po 
N. Metų. Knyga bus apie 380 psl.

Dail. Jonas Rimša, po pagarsė
jusios jo paveikslų parodos Bu
enos Airese, žada vykti su paro
da į Čikagą. Tačiau ten atsidurs 
tik po 10 mėnesių, nes negali iš
sivežti savo paveikslų iš Argen
tinos (valdžia neleidžia ypatin
gai vertingų inertiškų kūrinių 
išvežti iš Argentinos). Pakeliui 
į Ameriką jis apsistos Peru vals
tybėje, kur, keliaudamas po 
kraštą bei tropikų miškus, piano 
prisirinkti naujų motyvų savo 
kūrybai. Peru valstybėje gyvena 
ta pati gentis indėnų, kaip ir Bo
livijoje. Ir gamta panaši į Boli
vijos gamtą.

Iš kultūros ir knygų pasaulio
“Drąugo” romano konkursui 

gauti 9 rankraščiai.
Vytautas Kasiulis,, kuris tik 

penki metai kaip gyvena Pary
žiuje jau ruošia septintą savo 
kūrinių parodą.

Spalio 27 d. atidaryta jo dar
bų paj-oda Stiebei Galerijoje 30, 
rue de Seine ir tęsis iki lapkri
čio 14 d.

Tai pirmoji Vytauto Kasiulio 
litografijos darbų paroda, kurio
je bus išstatyta apie 14 spalvotų 
litografinių kūrinių. Be to, dar 
bus išstatyta keletas paveikslų 
gouache. s

Skulptorius Moneys jau grįžo 
iš savo povestuvinių atostogų ir 
ruošia save darbams projektus. 
Jis vedė prancūzų skulptoriaus 
Martel dukterį.

Prof. A. Greimas dėstęs vasa
rą Sorbonos’Universiteto Pran
cūzų Civilizacijos Kursuose 
prancūzų filologiją paliko Pary
žių rugs. 16 d. Jis su šeima pa
buvojęs dar keletą dienų pas p. 
p. Matorė Pietų Prancūzijoje 
išvyko į Egiptą. Aleksandrijos 
Universitete jis dėsto prancūzų 
kalbą bei literatūrą.

Strasburge Laisvosios Europos 
Kolegijoje yra šeši studentai: 
Brinkis, Jasutytė, Macevičiūtė, 
Garbačiauskaitė, Čeginskas ir 
Norkaitis. Pastarasis praėjusiais 
mokslo metais už pažangumą 
moksle gavo Kolegijos skiriamą 
premiją.

Strasburge šalia Kolegijos dar 
studijuoja A. Aleksandravičius, 
o Nancy — Ivaškevičius Jonas.

Knygų ir brošiūrų per pirmą 
pusmetį šiemet išleista: JAV-se 
63, Vokietijoje 5, Italijoje, Ar
gentinoje ir Australijoje po 3, 
Anglijoje, Belgijoje ir Kolum
bijoje po vieną. P. metais buvo 
išleista: JAV-se 66, Vokietijoje 
6, Anglijoje, Australijoje ir Ka
nadoje po 2, Italijoje, Prancūzi
joje, Argentinoje, Brazilijoje ir 
Venecueloje po vieną. •

Lig šiol leidęs “Knygų Lenty
ną” VLIKas buvo užtikrintas, 
kad II pusmetyje biuletenio lei
dimą perims Lietuvos pasiunti
nybė Vašingtone, Amerikos Lie
tuvių Taryba ir Lietuvos Lais
vės Komitetas. Taičau tiktai iš p. 
miništerio P. Žadeikio gauta % 
numatytos leidimui sąmatos. 
Reiškiame jam širdingiausią pa
dėką. Bus išleisti visi 3 antro 
pusmečio numeriai, LTB.

LTSR rašytojai - menininkai
Amerikos TSRS žinovai apie 

Rusijos valdovų galingumą 
sprendžia iš to, kaip jie pasirašo 
po kurio nors mirusio tirono ne
krologu. Taip ir mes iš pasirašy
mo sprendžiame, kokie meninin-
kai yra Maskvos malonėje pa- j 
vergtame krašte. Jie pasirašė; 
rugpjūčio pradžioje “po ilgos ir ■ 
sunkios ligos” mirusio Jono Mar
cinkevičiaus nekrologą. Alfabe
tine tvarka: J. Avyžius, A. Anuš- 
kin. J. Baltušis, J. Banaitis, A. i 
Bauža, J. Būtėnas, J. Čyžius, J. į 
Dovydatiis. B. ' Dvarionas, V. j

Grybas, J. Grybauskas, A. Gri- 
cius-Pivoša, A. Gudaitis-Guzevi- 
čius, L. Janušytė, A. Jonynas, 
(Neregys), J. Josadė, S. Kapnys, 
A. Klenicki, K. Korsakas, J. 
Krikščiūnas-Jovaras, K. Maro
kas, E. Matuzeyičius, J. Mikė
nas, E. Mieželaitis, V. Mykolai
tis-Putinas, V. Mozūriūnas, A.’ 
Pakalnis, J. Paukštelis, V. Ra^ 
daitis, K. Vairas-Račkauskas, V 
Reimeris, E. Simonaitytė, V. Si
rijos-Gira (gydytojas), M. Sluc- 
kis, V. Suchorski, R. Šarmaitis, 
J. Šimkus, T. Tilvytis, L. Vainei- 
kytė, V. Valsiūnienė, A. Venc
lova, Gerša Ziman, J. Zulonas, 
J. Žiugžda, A. Žukauskas-Vie
nuolis.

Jei ne draugai iš meno ir žur- ■ 
nalizmo, tarybinių rašytojų ei
lės būtų visai skystokos.

“Tiesos” redaktoriai
Reptlingeno “Elta” neteisin

gai paskelbė, jog G. Zimanas, 
Lietuvos žydas-bolševikaš, Ma- 

. lenkovui pęrėmus valdžią paša
lintas. Jis ir toliau pasirašo “Tie
soje” kaip redaktorius, o pava
duotojais—T. Karosas ir P. Griš
kevičius.

■ * . * Estų valstybininkas A. Rei 
šiuo metu yra Londone, kur 
stengiasi papildyti dokumenta
ciją savo veikalui “Sovietų Są
jungos ir Baltijos valstybių san
tykiai”.
> Ryšium su J. Rainio mirties 25 
m. sukaktimi latvių leidyklos 
paskyrė $1.100 premijų muzi
kams, dailininkams ir rašyto
jams, kad sukurtų kūrinių iš gy
venimo.

Kanados Katalikių Moterų 
Lygos 33-ias metinis suvažiavi
mas įvyko Kitchener. Organiza
cija dabar turi 1.131 parapinių 
vienetu su arti 100.000 nariu.

Medicinos Nobelio premija pa
skirta dviems mokslininkams: 
dr. Fr. A. Lapmann, Harwardo 
Med. Mok. biochemikui, Cam
bridge, Mass.,, h? dr. H. A 
Krebks, Sheffieldo univ., Angli
joje, biochemikui. Abu jie turi 
po 54 m., abu yra gimę Vokieti
joje.

KNYGA 
KIEKVIENAI 
ŠEIMAI

Kun. Dr. Jono Gutausko
Tvaiko dievas ir religija

Religinis vaiko auklėjimas ryšium 
su jo dvasine raida.

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

II dalis: vaiko kelias į religiją — re- 
' liginis vystymasis;

dalis: religinis vaiko auklėjimas 
šeimoje ir mokykloje; ' . /.

IV dalis: ypatingieji religinio auklė
jimo uždaviniai.

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

328 ir V^l psl. Kaina $3. 
Užsakymus ir pinigus siųsti: Spaudos 
B-vė "Žiburiai", 941 Dundas Str. W.,

Toronto, Ont., Canada.

III

ALOYZAS BARONAS

LŽeCSES SNIEGAS
ROMANAS

Sodyba Lygumų kaime, ant Lietuvos ir Lenkijos sie
nos. Mažam kieme auga beržai. Jie apgenėti ir stamboki 
žiūri pro trobos lentinį stogą į apylinkę. Gyvenamas na
mas neaugštas ir mažais langais, prisimerkusiais lyg nuo 
saulės, atbėgančios lygiu lauko lingavimu, atsimušančios 
į beržų baltus liemenis ir nuo jų į mažus stiklus, vėju ir 
senatve kvepiančiuos rėmuos. Aplink laukai — kartais 
žali, kartais baltesni už tuos beržų liemenis.

Iš trobos išeina ir ant slenksčio sustoja Kęstutis Vo
sylius, susikiša rankas į kišenes ir švilpia. Jis pasižiūri 
į laukus ir į netoli esantį miestelį, kurio vidury stovi 
kažkada buvusios baltos bažnyčios bokštas. Vienišas, nes 
daug apie ją stovėjusių namų nupūtė karas.

Kai Vosylius švilpdamas galvoja. apie dainos tekstą 
ir merginą, pas kurią jis eina, iš vidaus pro praviras du- 
.ris jo tėvas klausia:

— Kęstai, kur išeini?
— Pas Žukauskus. Gražiną, — atsako sūnus.
Tėvas peržengia slenkstį' ir žiūri gerom akim iš po 

žilų antakių:
— Pakalbėk dėl bulviakasio talkos.
— Pakalbėsiu, —' atsako nueidamas sūnus tėvui be

žiūrint .į vieną beržo šaką, liečiančią-stogą. “Užaugo”, 
pamano. “Reiks nukirsti”, grįžtelia daržinės link ir stebi, 
kaip sūnus, peršokęs abu vieškelio griovius, eina mažos 
sodybos link. ■ ■ "

Kai pasiekia kiethą, iš būdos išlenda šuo ir nori nu
trūkti. Jis šoka ir cypia. Nutruks, ir nušaus kas nors. 
Gal ir geriau mirti lauke, negu visą gyvenimą būdoj. 
Prieangyje stovi mergina, ir Vosylius jai sako:

— Sveika, Gražina. Puiki ^vasaros popietė. Ir graudu 
ir linksma.

— Sveikas, — šypsosi mergina, Vosyliui stebint jos 
šviesų veidą ir truputį prisimerkusias akis, lyg ji amži
nai lauktų smūgio. Jiedu susėda pašalėj. Po minutės 
ji sako:

— Man vakar Juozas Kaminskas sakė, kad išvažiuoji 
studijuoti, f '

Vosylius patyli valandėlę ir juokiasi:
— Kam? Ir ten reikia jieškoti visokių dokumentų, 

kad neišgabentų į Vokietiją. O reikia ir šitam mažam 
lopely žemės taip pat raštingų žmonių. Žinau, kad gim
naziją baigti dar ne viskas, bet palauksiu, kol visa pa
sibaigs. Inteligentas yra maža rodyklė. Nulaužta šaka 
ar įminta pėda. Reikia tokių kaime. Meluoja Kaminskas. 
Nežadėjau. Kai visos velniavos Europoj pasibaigs — ta
da.

Gražina pasitaiso kaštaninius plaukus. Viena sruogelė

Baigėm, sugrįžom namo, ir baigta. Bet ir. aš, ir Žukaus
kai lenkai. Neleis dukters už lietuvio. Pusė kaimo lenkai. 
Kai karas pasibaigs, lenkams bus geriau. Jie pirmieji 
pradėjo lupt vokietį. Kas tie lietuviai! Po karo pamatys. 
Anglija atstatys daug didesnę Lenkiją”.

Kaminskas pažiūri į mišką mėlyno juodumo ir pagal
voja, kad reiktų parsivežti porą rąstų. “Parsivežu^ Pa
sidarau naujus baldus. Gražius. Lovą, stalą ir kėdes. 
Keturias. Gražiais atlošais. Ateina Gražina ir sėdi vienoj 
iš jų. Graži ir lengva stambioj kėdėj. Ir pasilieka visa
da. Paskui gal karas baigsis. Paimsiu kokio vokiečio ūkį 
ir gyvensiu. Trobos mūrinės ir augštos. Tokios, kokių 
daug Rytprūsiuos. Lauką traktorius plėšia. Auliniais 
apsiavęs, išeinu medžiot. Lekia šunys. Dideli, kaip Žu
kausko karvė. Netokie niekingi šunpalaikiai. Grįžtu na
mo. O namuose Gražina. Plonytė tokia. Ružava sukne
le vilkinti. Apsikabina kaklą, pabučiuoja ir klausia: 
“Juozai, pavargai? Gal vyno stiklą?’’ Jis prausiasi, užsu
ka radiją ir skaito laikraštį, 6 ji sėdi ant kelių. Kieme 
loja šunys, ūžia traktorius ir žvengia arkliai”.

Kaminskas išeina į keliuką. Galva blaivosi giedram 
ore, tik graudumas, toks kaip drėgmė, smelkiasi.

Gražina sako: ’
— Einam ir mes pas Mockų. Pašoksim.
Vosylius pagalvojęs taria: •

• —Gerai, bet reikėjo eiti kartu.
— Šūktelėk, — sako Gražina. Vosylius žvilgteria į 

baigiantį vieškelį pasiekti ilgą Kaminsko liemenį ir šau
kia: . .

— Juozai, palauk, ir mes einam!
' Kaminskas sustoja keikdamas: “Velniai nematė, galiu 

pastovėt. Siunčia kaip kvailį ir vėl šaukia. Bet reikia 
palaukt. Juk Gražina buvo jo. Tik tas Vosylius. Kvaila 
merga. Su manimi laiminga būtų. Išeitų į dvarą. Su 
mašinom ir šunim”.

— Einam ir mes dobiliena, — sako Gražina.
— Be kelio. Kam mums kelias? Pripratom krūmais 

ir laukais. Kai ateis taika, nuo daug ko bus sunku atpras
ti, — sako Vosylius, — norėsi ką nors mušti, ir nebus ko. 
Dabar muši priešą — ir ordinas. O paskui ką muši, ordi
no norėdamas? Arba kai norėsi su kuo nors atsiskaityti, 

■ daug bėdos bus.
Pasiveja Kaminską ir eina vieškeliu, lietaus suplaktu 

ir nedulkančiu. Nuo kelio matyti Mockaus nameliai. Lan
gai mažyčiai, vienas stiklas pridengtas kartonu.

Prie slenksčio juos pasitinka Mcfckus. Šviesiaplaukis 
toks. Ir veidas nelabai tamsesnis už plaukus.

— Prašau vidun, — sako jis linksmai, ir jie visi su
sėda prie stalo. Vosylius žiūri į puode ant stalo pamerk
tu du jurgino žiedu. Tokie gražiai margi lapai. Rusvi 
ir mėlyni. Iš kito kambatėlio ateina senyva Mockaus 
sdsuo ir pasisveikinus taria:

— Ryt bulviakasį pradėsim.
— O šiandien vakaruškas. Pagrok, Jurgi, sako Vosy

lius^ — - -

paliečia Vosyliaus veidą, ir‘jis nusipurto:
— Visai neatrodo, kad kažkur mušasi žmonės.
— Bet vistiek žmonių daug mažiau. Prieš metus ma

no brolį pagavo kine, ir po to dar nevienas čia ar kitur 
įkliuvo. Dabar, rodos, ir paukščiai nebegieda, — pasako 
Gražina, ir vėl valandėlę tyla.

Nuo vieškelio keliuku eina du vyrai. Dainuodami. 
Nelygūs balsai ir žingsniai. Vystantį gyvenimą laisto 
prasta namine. Ir tam kas kartą ryškesniam dainos ne
lygume Vosylius girdi skurdą ir skundą. Liūdna daina 
artėja į mažą trobą. Skurdžią, kaip dainos refrenas. Vo
syliui pikta, kam neišėjo į lauką ir praleido progą stip
riai apkabinti šį mielą aštuoniolikmetį vaiką. Meilė keis
tas išradimas. Nežiūri nei pinigų nei dantų, nei metų, 
nei logikos. Daro atvirkščius veiksmus vaikai, ligonys 
ir karuliai. ,

Į kiemą įeina Kaminskas ir Gražinos tėvas, kuris 
tuoj šaukia: ?

— Sveiki. Su žentu truputį pasilinksminom.
— Aš niekada nebuvau liūdnas, — kerta-^aminskas.
— Visi žentai, kol duktė neištekėjus, — fa^fa' išėjusi 

motina. Smulki ir labai raukšlėto veido. :
■— Kaipgi gražus gražus rūtelių darželis! — tiždainuo- 

ja senis. Kaminskas, jaunas ir augštas, jam nebepadeda.. 
Jis žiūri į Gražiną ir taria:- C . ..

— Maniau, kad viena esi. Būčiau netuščias atėjęs.
Žukauskas niūniuodamas ilgai veria duris. Priėjus 

žmona atidaro, gi Kaminskas vėl sako:
— Tai, Vosyliau, nevažiuoji mokytis?
— Ne, — atsako Vosylius ir pagalvoja: “Geriau pa

aukoti mokslą, negu tau šią merginą”, o garsiai pride
da,—^užtenka mokytis. Mokytieji karą pražaidė. Ir pras
čiokai moka muštis, bet tai jau kitas reikalas. Nedaug 
su akmeniu užmuši.

Gryčioje senis Žukauskas atsisėda ant augštos lovos. 
Valandėlę kadaruoja kojomis, paskui jas susikelia į lo
vą ir po poros minučių šnirpščia, lyg norėdamas visas 
pagalvės plunksnas išpūsti į kambarį.

Kaminskas, Vosylius ir Gražina stovi kieme. Vosylius 
stebi Kaminską, kurio akys paraudę ir nosis taip pat. 
Plona ir vanagiška, lyg, rodos, ji laiko po ja esančius 
siaurus ūsus. O Kaminskas pažįūri į rusvą lauką ir sako:"

— Tėvas tikriausiai užmigo. Naminės nėra. Kam aš 
čia reikalingas? Einu pas Mockų. Jurgis pagtos smuiku. 
Gal kas susirinko. -

— Gali ir pabūti, — kviečia Gražina, bet Kaminskas 
nusilatržia smilgą, sukerta per aulinius batus ir sako:

— Tai einam visi.
— Nė, gal mes pabūsim čia, — papurto galvą Vosy

lius, ir tada Kaminskas pamojuoja smilga:
— Tai tam kartui.
Gražina su Vosylium vėl atsisėda ir žiūri, kaip jis, 

ilgas ir palinkęs, žengia dobiliena.
“Atvažiavo studentas”, pamąsto Kaminskas, "ir ne

bėr Gražinos. O žemės mokykloj Gražina- buvo mano.

Valandėlė nedidelių ginčų, paskui Mockus paima 
smuiką. Gražinai labai' keistai atrodo, kai jis smuiką lai
ko kaip šaukštą. Rankos tokios didelės ir ilgos. Netiko 
mokslui, iš gimnazijos išėjo, bet muzikai gabus.

Labai nesudėtinga muzika, bet kažko liūdna. Atrodo, 
kad ji atnešė dalį rudens. Tarytum kažkas eina verkda
mas per pievas. Per rudenio geltonumą, liesdamas ranka 
Stagarus. Nuo jų byra vasaros lapai ir. sėklos. Rodos, 
kažkas neša grabą, lietui purškiant ir lašams krintant 
pro medžių pusnuoges šakas ant nepridengtų galvų.

Paskui jie šoka, ir skubiai sukasi laikas. Popietė trum
pa ir nušvitusi, skubiam saulės rutuliui praplaukiant 
pro šalį. Laikui mes visada, esam naujagimiai. Kai Gra
žina šoka su Kaminsku, Vosylius pažiūri į jo degantį 
veidą ir pamano: “Hm, kaip tas žmogus šlykščiai laimin
gas”.

— Užeik vėl, — sako Mockus ir sesuo.
— Argi nekiekvieną savaitgalį ateiname? — kalba 

Gražina, o abu vyrai pasilikusiems mostelia rangomis, 
lyg vydami nuoseklų vakaro ėjimą. Jie žengia lauku, 
juos seka nuo horizonto ateinąs saulėlydžio rausvumas 
ir karvės baubimas. Melancholija laukuose ir kraujuj.

Prie Gražinos namų abu vyrai ją atsisveikina, ir Ka
minskas laimingas mano, jog gerai, kad abu. Nebučiuos 
jos Vosylius šį vakarą ir neglostys.

Kai trinktelia Žukauskų durys, abu vyrai išeina į ke
liuką, prižėlusį smilgų. Pravėžos gilios ir plačios. Abu 
eina griuvinėdami, kaip girti.

— Žiūrėk, Kęstuti, gal ryt galėsi padėti nukirsti ąžuo
lą. Rytoj rytą saulei tekant noriu parsivežti, — ramiai 
pasako Kaminskas.

Vosylius valandėlę galvoja:
— Ar būtina talka? —^klausia.
— Reikalinga. Kas nors turi padėti.
— O kam jis tau reikalingas?
— Kam? Vis kam nors. Pasibaigs karas, ir negausi. 

Daug tau lietuvių valdžia duodavo medžio?
— Kam reikėjo — davė. Gerai. Ateisiu tiesiai į pa

miškę, — atsisveikindamas pažada Vosylius, pats sau 
pagalvodamas: “tikrai ir merginą jam atėmiau, ir šiafp 
nedraugiškas, o dabar menkniekio negalėčiau padaryti”.

— Lauksiu, — iš toli užgirsta Kaminsko žodžius minkš
tam minamos žolės čežėjime. |

Kai Vosylius pareina namo, tėvas sėdi patamsyje 
prie melsvos pavakario šviesos ir be jokios įžangos taria, 
lyg būtų girdėjęs jo ir Kaminsko pašnekesį:

— Žinai, išvedu karvę ir matau — pamiškėj tokia 
liepa auga. Gražumėlis. Nukirst reiktų ir išsipjauti lentų.

— Tegu auga, tėve, medžiai. Kam tos lentos dabar? 
Namai, tėve, dabar mažiau reikalingi už mišką.

— Sūnau, netaip čia išeina. Žinia, kad pagaus kas 
nors. Vokietis ar mirtis, bet visada mirtis gaudė, o gy
veni, ir baigta. Ir apsergi, ir yėl pasveiksti; ir pinigą 
taupai, ir medį. Klausė radijo iš Londono. Sako, nepa- 

(Nukelta į 7 psl.)
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kambarių ne
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geroje vietoje, 
susisiekimo ir

įmokėti apie

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

R. TESLIA Kanadoje didžiausia nuosavybių
pardavimo įstaiga.
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PARDUOTI AR PIRKTI 
NAMĄ ir sunkiai Juros sekasi, 
bandykite paskambinti mums.

4-

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 GroveIndian Rd. — High Park Blvd.,

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

Indian Rd. — Westminster Ave.,
10 did. kamb., atskiros, mūrinis, * Delaware — College, 
vondeniu-alyvo šildomos, 2 vir- .

tuvės, didelis kiemas, garažas, pri
vatus įvažiov. įmokėti $8.500, 
kaina $22.600.

Bloor — Indian Rd.,
9 did. kamb., atskiras, gero mū- 

_ ro, vondeniu-olyva šildomas, 2 
vonios, 2 virtuvės, vienas kamb. 
rūsy, gražus kiemas ir vieta ga
ražui.' įmokėti $6.000. Kaina 
$18.000, geros pirkimas.

Bloor — Christie,
7 kčmb., mūrinis, vandeniu-oly- 
Va šildomos, moderni virtuvė, 
mos apynaujis, privatus įvažia- 
vim. ir garažas. įmokėti $4.500. 
Kaino $15.500. ’

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

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

ihų. Taip pat duodame ^skolas. 
$11.900. Eglinton — Nam. Gražus 

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

$12.900. High Par. 6 kamb. mūrinis 
pusiau atskiros namas. Rū
sy įrengtas dušas. Gražus 
sodas. įvažiavimas i gara
žą.

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

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

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

$11.500. Ossington — Dundas, 6 k. 
namas, didelė virtuvė, gro
žiai dekoruotas, vieta ga
ražui, įmokėti tik $3.000.

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

$l|.500. Dovercourt—College, 
rinis 8 kambarių ont 2-jų 
augštų, 2 virtuvės, vieta 
garažui, 
$6.000.

$17.700. Jone — 
mūrinis,

8 did. kamb., mūrinis, alyva šil
domas, 2 virtuves, gražus kie
mas ir įvažiavimas. įmokėti 

$5.500, kaina $15.500.
Pacific prie Bloor,

8 kamb. per 2 ougštus, mūri ūs, 
2 virtuvės, alyva šildomos, k.t>ai 
didelis kiemas. Įmokėti $6.CO0. 
Kaina $15.900.

Dundos — Montrose,
6 kamb., mūrinis, didelis kie
mas, vietb garažui. įmokėti 
$3.500. Kaina $12.000.

Bloor — Crowford,
5 did. kamb., atskiros, vieta ga

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

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodam u‘s namus, paskolas, biznius ir tt.

863 BLOOR STREET WEST

Bloor, 
6 

mos, alyva 
žas, labai 
arti prie 
krautuvių.

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

SKAMBINKITE:
A. Kiršonis

OL. 7511

1460 Dundas

Be paminėtų, dar turime daugybę na
mų įvairiose miesto dalyse ir, įvai
riais įmokėjimais. I į *

PRAŠAU SKAMBINTI

V. Morkis
OL. 7511

$12.800. Porkdale rajone 7 komi?, 
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 nomas. 
Alyva šildomas, moderni 
virtuvė. Garažas.

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

SKAMBINKITE:
B. Sergautis

OL. 7511

St. West (prie Dufferin), Toronto
HAM1LTOVO LIETUVIAI. Visais nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės 
į šios įstaigos atstovus Hamiltone J- Valevičius ir A. Pranckevičius Visokeriopas 
informacijas suteiks bei patars namų problemose nemokamai. Skambinkite ar užeikite į įstaigą

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

$l$.000, netoli liet, naujai statomos 
bažnyčios,/College St, 10 k.< 
mūrinis, atskiras, 2 virtuvės, 
įvažiavimas į kiemą.

$4.000 įmokėti, Dundos 
mūrinis, atskiros, 6 
boi gerame stovyje, 
nios virtuvės.

$12.500 plino kaino, College —t Do
vercourt Rd., mūrinis, 6 kamb., 
pusiau atskiras, įvažiavimas į 
kiemą, žemas įmokėjimas.

$13.500, Runnemyde — Annette,/6 
kamb., mūrinis, atskiras, 2 ga
ražai.

$13.800, Bloor — Runnemyde, atski
ros mūrinis, 6 kamb., 2 virtuvės, 
labai didelis kiemas, 2 įvažia
vimai. ’

$9.000 įmokėti, Bloor — Dovercourt, 
atskiros, mūrinis, 14 kamb., 

aliejum šildomas, 3 virtuvės, dide
lis kiemas, 15 garažų.

$6.000 įmokėti, Bloor — Winderme
re, atskiros, rauplėtų plytų, 7 
kambarių per 2 ougštus, alie
jumi šildomas, garažas, didelis 
kiemas.

$6.5500 įmokėti, Bloor — Runne- 
myde, atskiras, 7 kamb. per du 
ougštus, viskas puikiausiame

__  storyje. Garotos.
$8.000 įmokėti, Bloor — Alhambra, 

atskiras, mūrinis, 9 kamb, 3 vir
tuvės, vard.-aliejumi šildomas, 
puikus nomas, garažas.

$h4.900, Indian Rd. — Bloor, 8 k., 
mūrinis, gero plono, įvažiavimas 
į kiemų.

$17.500, Bloor — Pacific, 9 kamb., 
mūrinis,-2 virtuvės, 2 garažai, 
vond.-aliejum šildomas.

$3.000 įmokėti, Queen — Crowford, 
mūrinis, B kamb. Balanse vie
na skola.

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.

KUZMAS - BALTAKYS -
OL. 7997 arba LA. 1250 OL. 7996 arba LL. 8310

PLIOPLYS
Tel. OL. 7997 
Namų RO. 3345

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER /

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

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

Kino teatros su visu įrengimu, 450 
vietų, krautuvė ir 4 kamb. vie
name visiškai gerame pastate; 
namas vandeniu-stocker apšildo
mas; 3 vonios; kino grynas me
tinis pelnas $9.000; kaina apie 
$50.000, įmokėti virš $13.000.

Maisto krautuvė, Bloor St. prie Os
sington, ir 7 kambariai, krautu
vės savoit. apyvarta iki $2.000, 
nuoma 7 mėtai, krautuvė su ge
rais įrengimais, kambariai šva
rūs, prie namo garažas. Kaina 
9.000 įskaitant ir 1952 metų 
Ford sunkvežimį. Įmokėti pagal 
susitarimo. Lietuviams gera vie
ta ir yra galimybe išplėsti biznį.

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 įrengta, aly
va opsild., garažas, jokio mor- 
giiaus nėra. Prašo $17.500, 
įmokėti apie $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- 
medžįo grindys, vand.-alyva ap
šildomos, 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
limo užimti.

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

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

$5.000 įmokėti, Cowan Ave., atski
rus, 10 nepereinami kambariai, 
kietmedžio grindys, visą namą 
tuojau galima užimti.
J. KAUKELIS

Telef. EM. 8-2646, EM. 8-2648 
Toronto

575 Queen Str. W. (prie Bothurst) 
Namų telef.: KE. 7536

nesant biure ar namuose prašome pa
likti savo telefoną.

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI-

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tel. įst. OL. 7525 

namų tel. LA. 0248.

863 BLOOR STREET WEST 
(netoli Ossington g.)

1. 23 kambarioi viename name! Ga
lima juos įsigyti už $10.000 gry 
nais, kita suma lieka išsimokėtinai 
patogiomis sąlygomis. Namas la
bai gerame stovyje, apynaujis. Da
bartinis savininkas turi 4 kamba
rius sau ir $600 pajamų į mėne
sį. Įsigyk tokį namą ir nereikės 
vargti fabrike—- čia uždirbsi dau
giau'!
$4.000 grynais galima pirkti \8 
kambarių 2 augštų narna. Šeridan 
gatvėj prie Dundas. Liktų viena 
skola. -
Už $3.500 — grynais nomas su 
krautuve. Be krautuvės dar 6 kam
bariai. Alyva šildomas. Garažas. 
Pilna kaina $13.000. Dundos gat
vėj prie Annette.
$10.500 —- pilna kaina už 6 kam
barių namo. Garažas. Ameriko
niškas išdėstymas — tinka tik 
vienai šeimai gyventi. Montrose 
gatvėje virš College.
$5.000 — grynais, 
$15.800 — pilno kaina. 
Už 8 kambarių atskirą namą. 
Gladstone gatvėje virš College.
$4.500 — grynais, 
$15.00 — pilna kaina.
7 kambariai per 2 ougštus. Dvi
gubos garažas. Didžiulis sklypas 
45 iš 150.
$7.000 grynais už 13 kambarių su 
3 voniomis, 3 virtuvėmis, 2 gara
žais, didelį mūrinį namą. Kaina 
$22.000. Namas, kuris daro pini
gą. Dovercourt gatvėj žemiau 
Dundos.

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. Galima gyventi 
ir laukti geresnių progų. Visai ar
ti Boloras ir Ossington gatvės.
8 kambariai per 2 ougštus. Na
mas 18 metų. Liuksusinis vidus. 
$20.500 — kaina. Roxton gatvėj 
tarp Dundos ir College.

10. 7 kambarių per 2 ougštus atski
ros naujos namas. Viskas moder
niškai įrengto. Kaino $22.000. 
Virš Blooro Pendrith gatvėje. Arti 
susisiekimo.
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MIELI H AMILTONIEČI Al!
Pcrkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs! .
B. BKCNAS

|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

REAL ESTATE LIMITED
BRANCHES .

TORONTO r- 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

nomas, 
vir-

Rd.
na
ge-

no-

$11.500, įmokėti $3.000. Bloor 
St. Clarens, 6 kemb. 
alyvos šildymas, moderni 
tuvė.

$ 15.000, įmokėti $4.500, Indian 
-—• Bloor, 8 kamb. mūrinis 
mos, neperein. kamb. Vieta 
ražui. ,

$15.000, įmokėti $6.000. Bloo'r 
Havelock. 8 kamb., mūrinis
mos, nepereinami kamb. Naujas 
aircondition šildymas, parketas.

$15.500, įmokėti $5.000, Roncesval- 
les — Garden, 8 kamb., mūri
nis namas, nepereinami kamb., 
garažas.

$T5.900, įmokėti $5.000, Bloor -—- 
Havelock, 8 kamb., mūrinis na
rnos, nepereinami kamb., 2 vir
tuvės.

$16.900, įmokėti $6.000, Bloor —• 
Euclid, 9 kamb., mūrinis namas, 
aylvos šildymas, 2 modernios 
virtuvės.

$18.500, įmokėti $5.000, Queens 
Ave., 9 kamb. per du ougštus, 
mūrihis, atskiras namas, karšto 
vandens-afyvos šildymas, moder
ni virtuvė, privatus įvažiavimas.

J.RUKŠA
Tel. OL. 1793, LO. 5176 

Namu tel. MU. 0746

^ftŪRŠČIAUSIOS RŪŠIES M£NoW

IŠKILMĘ- '
vĄu/m sidabro papuošalai, keramika. \ 

odos ir meno išdirbinfailietuviškos \ 
[r^r kitų tautu klasikines muiikos^^

P^ksteles^^^^

Jlcfafvukife matu

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont 

Telef.: EM.4-9912

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W. 
' Room 107

Telefonas EM. 6-4182 
Toronto

John J. Ellis
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 
didžiausi namų, biznių ir sklypų pasirinkimą Toronte 
ir apylinkėse

ADELAIDE — NIAGARA 
$9.000, įmokėti $2.500. Priekis mūro. Pusiau atskiros, 6 kambarių namas.

Garažas.'

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

HUMBERSIDE — MEDLAND
$17.500, įmokėti $8.000. Mūrinis, visai, atskiros, 9 nepereinamų kambarių 

namas, 2 virtuvės, 3 garažai.

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

namas, 2 virtuvės. Vandeniu-alyvo šildomas. Labai geros išnuomavimui

BATHURST — DUNDAS
$24.000, įmokėti $7.000. Krautuvė ir 8 kambariai. Vandens Šildymas, garažas. 

Norintiems pradėti betkokį biznį labai geros pirkinys.

Nebijokite kreiptis, jei Jums trūksta pinigų įmokėjimui.

Mes sudarome paskolas.

Pr. Grybas
1072 BLOOR ST. W., TORONTO. Telef. ML 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 apie $4.000. Pusiau atskiras 6 nepereinamų kambarių gero 

mūro namas, kietmedžio grindys — gražus kiemas. Vertos daugiau — 
geros pirkinys.

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

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

$14.800, su didesniu įmokėjimu. Pusiau atskiros, 7 kambarių per 2 ougštus 
gero mūro namas, alyva naujos šildymas. Gražus, didelis kiemas — 2 

. garažai.
MANNING — COLLEGE — HARBORD

$16.500, įmokėti $6.000. Pusiau atskiros 8 didelių nepereinamų kambarių mū
rinis namas — 2 gražios virtuvės, 2 coulės okmb. — vandeniu alyva 
šildomas, 2 garažai. Geras, didelis namas, be morgičių.

GLENLĄKE — GLENDONWYNNE AVĖ.
$18.000, įmokėti apie $8.b00, atskiros 7 kamb., per 2 ougštus, laboj gražus 

rupuotų plytų namas, Vandeniu-alyvo šildorpas. Dvigubas sklypas — ga
ražas po namu.

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

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

$18.500, su didesniu jmok^imu ^7 kambarių lobai pelningos namas, su baldais 
antrame ir trečiame augšte. Alyva šildomas, garažas.

MIELAS TAUTIETI! Jum* patarnausiu ir patarsiu namų ar biznių
pirkimo ir pardavimo reikaluose — be jsiporei$ojimo ii Jūsų pusės

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

1072 Moor St. W, — Toronto — Te.l ME. 2471, boto te». KI. 1359.
i

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

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

Lietuvis siuvėjas

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

John J. Ellis
Svarbiausias Toronto Realtoriiis 

383 RONCESVALLEŠ 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 ougštus. Visiškai atskiras, lobai gerų plytų, nepereina

mi' kambariai, kvadratinis plonas. Kietos grindys, labai švarus ir jauhus. 
Imokėti apie $4.000. Rusholme rajone.

$15.500 pilna kaino. Atskiros, privatus įvažiavimas, garažas. Karštu vandeniu- 
alyvo 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 ougštus. Karštu "vandeniu-oi y va apšildomas, apie 18 m. senumo, 
puikioje Rusholme gatvėje, prie naujai statomos bažnyčios.

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

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

JO//A J. ELL1S
1072 BLOOR ST. W. — TEL. ME. 2471

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

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

ONTARIO ST. — rytuose
$9.500, įmokėti $2.000. Šešių kambariu namas.

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

kambarių ir virtuvės butas prie krautuvės. Kainą sudaro prekės ir įrengimai. 
Lietuviams labai 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 nomas, nepereinami kambariai, 
alyvos šildymas, 2 virtuvės, dvigubas garažas, geros kiemas. Neturi mor
gičių.

QUEBEC
$17.000, įmokėti $5.000. Visoi atskiros, mūrinis, dviejų ^augštų, 8 kambarių 

narnos, alyvos šildymas, garažas su privačiu įvažiavimu.
HIGH PARK AVE.

$23.900, įmokėti $7.000. Visai atskiras, mūrinis, dviejų atskirų būtų namas.
12 kambarių, 6+6, vandens-olyvos šildymas, 3 garažai su bendru įvažia
vimu. |

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

šildymas, garotos. Užpakalyje namo yra naujai pastatytas mūrinis pasta
tas 27,6 iŠ 38 dydžio tinkamos dirbtuvei ar sandėliui. Vertingo nuosavybė.

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

planas, dvi virtuvės, garotos.
WALMER RD. — St. CLAIR

$29.000, įmokėti $8.500. Visoi atskiras, mūrinis, 14 kambarių nomas par
duodamas su baldais. Vandeniu-atyvo šildomas, garotos. Pajamos apie 
$100 į savaitę.

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų į mokėjimą.

R. ŽULYS
1072 BLOOR ST. W. TORONTO • TEL. ME. 2471
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TEBUS VISIEMS ŠILTA
Pagal KLB Šalpos C. Komite

to aplinkraštį lapkričio ir gruo
džio mėnesiai yra rūbų rinkimo 
mėnesiai. Gruodžio 26-31 d.d. 
tarpe surinktieji rūbai privalo 
būti atsiųsti į Torontą. Iš čia 
jie bus tučtuojau persiųsti Vo
kietijos lietuviams.

Sąryšy su tuo kyla pora klau
simų, kurie aukojančiai visuo
menei gali būti nevisai aiškūs. 
Pirmiausia kodėl Vokietijos lie
tuviams reikia siųsti aprangos, 
jeigu jie gauna pašalpas? Atsa
kymas labai aiškus — 3 asmenų 
šeima gauna 15 dol. pašalpą per 
savaitę. Iš šios sumos turi išsi
nuomoti butą, pavalgyti ir ap
sidengti. Pabandytina už tokią 
sumą pagyventi čia, Kanadoje. 
Gaunamos pašaplos pirkimo ga-

SKUBIU ŽVILGSNIU
— Viena. — Prancūzija prane

šė sutinkanti savo kariuomenę 
iš Austrijos visiškai atitraukti. 
Būsianti palikta tik simbolinė 
okupacija — 40 žandarų. Pran
cūzų Austrijoje yra Vienoje ir 
Tirolio bei Vorarlbergo provin
cijose.

— Vašingtonas. —• Valstybės 
departamentas oficialiai patvir
tino, kad Lenkijos gen. konsulas 
Niujorke Galewicz nutraukė ry
šius su komunistine vyriausybe 
ir esąs išvykęs į Urugvajų.

Taip pat patvirtinama, kad pa
našiai pasielgęs Lenkų spaudos 
agentūros tarnautojas Gali, ku
ris išvykęs į Meksiką. Sakoma, 
kad taip pat metęs darbą ir jo 
kolega Wionczek, bet niekas ne
nurodo, kur jis dabar yra.

— Roma. — Vatikanas padėtį 
Palestinoje laiko netikra ir per
spėjo ten vykstančius piligrimus 
būti budriais. Esą, iš vienos ar 
kitos pusės galima laukti stai
gaus puolimo. - <

— Niujorkas — Kubos atsto
vas JT Numez Portuondo patei
kė rezoliuciją, raginančią visas 
valstybes greičiau ratifikuoti 
genocido konvenciją. Iš 60 JT 
narių ją ratifikavo iki šiol 41.

— Londonas. — Anglijoje yra 
8 JAV karinės bazės.

— Londonas — Britai pasiga
mino naują tanką. Jis gamintas 
išnaudojus patyrimą su 48 tonų 
Centurion tanku Korėjoje — su
stiprinti šarvai, duotas galinges
nis motoras.

— Maskva— Gandai apie pa- 

Akądemijos prezidento Lysenko 
nepasitvirtino. Izvestijos iš
spausdino jo ilgą straipsnį ir jis 
kalbėjo agronomų suvažiavime.

— Vašingtonas.— JAV pa
naikino draudimą naudoti nikelį 
civilinėje pramonėje.

— Vašingtonas. — Sek. metų 
sausio 21 d. prezidento Eisenho- 
werio žmona atliks ceremonijas 
nuleidimo į vandenį pirmojo ato
minio narlaivio.

— Londonas. — D. Britahija 
nupirko Kanadoje sūrio už 1 mi- 
lioną svarų. Kanada turėjo 46.- 
807.000 svarus sūrio atsargoje. 
Dabar liks dar apie 36.800.000 sv.

Sūrio vidaus prekybai kaina 
nustatyta 30 centų svarui, eks
portui bus parduodama greičiau
sia po 26,5 centų už svarą.

— Madridas— Amerikietė Fl. 
Chadwick, kuri du kartu rekor- 

tekūną nemalonėn Žemės - Ūkio-. Quebec.'— Viena iš Dionne

lia yra tokia pati, kaip Kanado
je. Antras klausimas, kokie rū
bai siųstini? Be abejonės, viso
kie. Jie stokoja visokios apran
gos ir apavo. Ypač aktuali yra 
žieminė apranga. Tačiau nepa
mirština, kad jie yra ir lovų bal
tinių dideliame nedatekliuje. 
Apskritai visi audekliniai reik
menys jiems yra reikalingi. Tai
gi be rūbų dar yra aukotinos 
antklodės, paklodės, lovatiesės, 
staltiesės, užvalkalai, rankšluoš- 
čiai, kojinės, ir visa kita, kas 
namuose reikalinga. Betgi kreip
tinas dėmesys į tai, kad visiškai 
sudėvėtų minėtų reikmenų ge
riau visai neaukoti, nes jokios 
naudos iš škurlių. Kas tinkamo 
rūbo neturi, geriau tam reikalui 
paaukoti vieną kitą dolerį. a.k.

f

diniu greičiu perplaukė Britų 
kanalą, pasiekė dar naują rekor
dą — per 5 vai. ir 6 min. per
plaukė Gibraltarą iš Europos į 
Afriką. Ikišiolinis rekordas bu
vo argentiniečio Jorge Sugdu, 
kuris Gibraltarą 1950 m. per
plaukė per 6 vai. ir 59'min. Pa
nelė Chadwick dar nusistačiusi 
perplaukti Bosforą. Jei tai pa
vyksią, ji iš sportinės veiklos pa
sitrauksianti.

— Johannesburg. — Centrinės 
Afrikos federacijoje gruodžio 15 
d. vyks pirmieji rinkimai, ku
riuose lemiamą vaidmenį vai
dins rasinis klausimas.

— Vašingtonas. — Demokra
tus labai pradžiugino netikėti 
jų laimėjimai rinkimuose New 
Jersey ir Niujorke.

— Otava. — Prezidento Eisen- 
howerio vizitas kiek pakeistas. 
Jis čia išbus tik dvi dienas — 
lapkričio 13 ir 14, o atvyks ne 
lėktuvu, bet traukiniu.

— Otava. — Prekybos rūmų 
delegacija pareiškė premjerui, 
kad imigraciją Į Kanadą reikia 
padidinti, nes kitaip nei gyven
tojų skaičius nekils numatytu 
tempu, nei galima bus įvykdyti 
ūkinių planų—stigs darbo jėgos.

— Hamiltonas. — Dėka auto
mobilio katastrofos sugautas 
platinos vagis. Už $250.000 pla
tinos buvo pavogta Port Col- 
bournę ją pakraunant į vagoną. 
Vagis, pasirodo, policijai gerai 
žinomas nusikaltėlis J. Harbo- 
way, gyvenąs Toronte. Jis auto 
katastrofoje sužeistas.

Hamiltono lietuviu Vilniaus 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas kun. dr. J. Tadaraųskas gi
mė 1913 m. spalio 23 d. Pašilė
je, Ukmergės apskr. Mokėsi vie
tos pradžios mokykloje, Ukmer
gės gimnazijoje, vėliau persikė
lė į Jėzuitų gimnaziją Kaune, 
kurią labai gerai baigęs įstojo į 
Telšių Kunigų Seminariją. Ją 
baigė 1937 m. Pradžioj kurį lai
ką buvo paskirtas į Ylakius vi
karu, bet tų pačių metų rudenį 
Seminarijos vadovybė ir Vysku
pijos kurija, įvertindama jo ga
bumus, pavyzdingą elgesį ir 
darbštumą, pasiuntė teologijos 
žinių pagilinti į Kauno Univer
sitetą.

Baigęs studijas buvo paskirtas 
Vytauto Didžiojo gimnazijos 
Klaipėdoje kapelionu: 1939 m. 
pavasarį, vokiečiams okupavus 
Klaipėdos kraštą, su visa gimna
zija persikėlė Palangon, kur ėjo 
tas pačias pareigas.

Pirmojo bolševikmečio pabai
goje dirbo Telšių vyskupijos 
kurijoje, o vėliau Papilėje vika
ravo. Vokiečiams okupavus Lie
tuvą buvo perkeltas į Mažeikių 
gimnaziją kapelionu. 1942 m. 
perkeltas į Vilnių, kur buvo pa
skirtas Jėzaus Širdies parapijos 
klebonu ir kartu buvo Pedago
ginio Instituto ir vienos gimna
zijos kapelionu. Gyvendamas 
Vilniuje be savo daugybės tie
sioginių pareigų plačiai dirbo ir 
visuomeninį darbą. Jo butas bu
vo vienas iš centrų, kur daugu
mas studentų bei moksleivių 
gaudavo maisto alkiui numarin
ti. Kun. dr. T .pats jo neturėjo, 
bet sugebėjo suorganizuoti.

Karo eigai pasikeitus ir Lietu
von vėl artinantis bolševikams, 
pasitraukė iš ^Vilniaus, o vėliau 
mažu žvejų laiveliu su dideliais 
pavojais iš Palangos išvyko Šve- 
dijon. Čia po didelių vargų iš
trukęs iš uždaro lagerio, šiaip 
taip įsikūrė ir stvėrėsi darbo. O 
jo buvo begalės. Atlikdamas sa
vo tiesiogines pašaukimo parei
gas lankė po visą Švediją išsi
blaškiusius lietuvius ir dar su
rasdamas laiko aplankyti ir Da
nijoje bei Norvegijoje gyvenan
čius tautiečius.

Gyvendamas Švedijoje daug 
dirbo ir lietuvybės išlaikymo 
darbe: išleido vaikams' lietuvių 
kalboje gražią maldaknygę, lei
do ir redagavo,- daugumoj pats 
vienas visą prirašydamas, laik
raštį “Spinduliai”.

Susirišęs su BALFo centru ir 
gavęs iš jo paramos, teikė pašai-

penketuko, Marija, įstojo į Švč. 
Sakramento seserų vienuolyną. 
Po 6 mėn. ji pradės noviciatą, 
kuris trunka čia 3 metus.
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suvažiavimo posėdyje svarsty tos 
veikimo gairės sekantiems ka
dencijos metams.

Komisijos sekretoriui pavesta 
ir toliau rūpintis informacija 
spaudoje: Atsižvelgiant į apy
linkių pageidavimą, informaci
jos atspaudai bus siuntinėjami 
kiekvienos apylinkės švietimo 
vadovui bei mokykloms. Be to, 
sekretoriui pavesta pravesti mo
kyklų registraciją du kartus: 
mokslo metų pradžioje ir pabai
goje. Registracijos blankus pa-

ruošia ir jų spausdinimu pasirū
pina pradž. mokyklų skyrius

Iždininkui pavesta atidaryti 
Imperial banke Hamiltone atski
rą Komisijos sąskaitą, kuri bū
tų tvarkoma pirmininko ir iždi
ninko parašais.

Pradžios ir augšt. lit. švietimo 
skyriuose aptarta visa eilė dar- 
bų ir atidėta sekančiam posė
džiui juos detalizuoti.

Vasaros stovyklų reikalu tuo 
tarpu laukiama organizavimo 
ūkio pirkimo, kurį vykdys Kraš
to Valdyba.

KLB Švietimo Komisija.

DIEVO, TAUTOS IR ARTIMO TARNYBOJE
KUN. DR. J. TADARAUSKO 40 M. AMŽIAUS IR HAMILTONO KOLONIJOJ 5 M. VEIKLOS

SUKAKTI ATŽYMINT

pos vargstantiems tautiečiams, 
pats aktyviai dalyvavo šalpos 
komitete, gelbėjo į mirties nas
rus bepatenkančius mūsų kariš- 
kius-belaisvius ir atlikdamas 
daug kitų darbų.

1947 m. atvyko Kanadon. Pra
džioje apsistojęs Toronte, tuo
jau stvėrėsi organizacinio dar
bo: lankė po Kanados miškus iš
siblaškiusius mūsų vyrus, rinko 
aukas, kurias siuntė Švedijoje 
ir Vokietijoje stovyklose vargs
tantiems tautiečiams. Lankė 
Otavos Universitetą ir per trum
pą laiką paruošė disertaciją, ku
rią Otavos Universitete apgynė 
ir gavo Teologijos Daktaro laips
nį- ,

1948 m. pavasarį, hamiltonie- 
čių lietuvių kviečiamas,. atvyko 
atlaikyti pirmųjų lietuviams pa
maldų. Pradėjus vis daugiau ir 
daugiau Hamiltone burtis lietu
vių, atsirado reikalas turėti ir 
nuolatinį savo dvasios vadą. Lie
tuviams prašant, Hamiltono vys
kupas paskyrė kun. dr. J. Tada- 
rauską Mount Cenacle — Sisters 
of Social Service vienuolyno ka
pelionu ir pavedė jam kartu rū
pintis lietuvių dvasiniais reika
lais. Tame vienuolyne kun. dr. 
T. rūpesčiu ir buvo įrengta pir
moji .lietuvių koplyčia, kur lietu
viai susirinkdavo pamaldoms.

Lietuvių skaičiui padidėjus, iš 
vyskupijos buvo gautas senas 
pastatas — sporto salė, kurią lie
tuviai ,vadovaujami kun. dr. T. 
patys atsiremontavo ir įrengė 
jau jaukesnę savo šventovę. Ki
tame- pastate įrengta klebonija.

Kolonijai vis didėjant, turi
mos patalpos darėsi per mažos. 
Kun. dr. Tadaraųskas vėl galvo
ja, kuria, rūpinasi. Nors klebo
nija ir apgriuvusi, šalta, bet pir
moje eilėje rūpinasi savų tautie
čių reikalais, jų patogumais. Ir 
štai 1952 m. jo sušauktas susirin
kimas nutaria statyti - didinti 
bažnyčią. Nutarta ir daroma. 
Nora kasoje tik apie pora šimtų 
dolerių, bet energingai prie dar
bo! Ir tik dėka kun. dr. T. ener
gijos, didelių rūpesčių ir vietos 
parapijiečių dosnumo bei darbo 
jėga paramos po 10 mėnesių in
tensyvaus darbo š.m. birželio 7 
d. bažnyčia atidaroma — pa
šventinama.

Šiaip taip įsikūrus, kun. dr. J. 
Tadarauskui rūpLir visi kiti kul
tūriniai reikalai, pirmoje eilėje 
— švietimas. Jo pastangomis 
1949 m. rudenį suorganizuojama 
lietuvių vaikams šeštadienio 
mokykla, kuriai duodamas Vys
kupo M. Valančiaus vardas. Jis 
po didelio vargo gauna mokyk
lai geras patalpas, sudaro pir
mųjų mokytojų kadrą, dirba 
pats ir taip įstato mokyklą į tin
kamas vėžes, kuri iki šiai dienai 
gerokai išaugusi.

Didėjant kolonijai, kartu ku
riasi- ir įvairios organizacijos. 

.Čia visoms jis padeda, rūpinasi, 
šelpia aukomis ir teikia morali
nės paramos. Svarbiausia žiū
ri, kad visos savo organizaciniu 
darbu siektų vieno pagrindinio 
tikslo —-lietuvybės išlaikymo 
svetimame krašte, greičiau at
gauti savo tėvynei nepriklauso
mą gyvenimą.

Jam rūpi ir kiekiveno tautie
čio materialinis sustiprėjimas. 
Naujai atvykusius, ar darbo ne
tekusius, jis vežioja į fabrikus, 
kreipiasi pas įvairius bosus, pra
šo, kad priimtų darban jo gerus 
bičiulius, prietelius, o' jų bega
lės. Naujai atvykusieji ar bė
don patekę pas jį visuomet ras 
suraminimo, paguodos bei para
mos. ’

Hamiltono lietuvių' kolonija, 
įvertindama jo didelius nuopel
nus kolonijos iškėlimui į pir
maujančią vietą ir reikšdama 
širdingą padėką už atliktus dar
bus, nutarė išpuolančios 40 me
tų amžiaus ir 5 metų veiklos Ha
miltone proga kun. dr. Tada- 
rauskui pagerbti suruošti spe
cialias iškilmes. Organizacijų 
atstovai—KLB Hamiltono Apy
linkės V-bos, Ateitininkų, Skau
tų, Skaučių, Socialdemokratų, 
ML Bičiulių D-jos, Choro “Rū
ta”, Sporto klubo “Kovas”, Taut, 
šokių grupės, TFondo Hamilto
no * skyriaus, Šalpos Komiteto, 
Vysk. Valančiaus mokykyos — 
susirinkę į posėdį išrinko pager
bimui ruošti specialų komitetą 
iš šių atstovų: J. Kšivickas — 
pirmininkas, ir nariai: J. Gied
raitis, S. Bakšys, K. Stanaitis, 
J. Mikšys. Organizacijų posėdy 
nutarta kun. dr. J. Tadarausko 
šioms sukaktuvėms paminėti 
suruošti. pagerbimo vakarienę,, 
kuri įvyks lapkričio 14 d. 7 vai. 
vakaro parapijos salėje, 58 Dun- 
durn St. N.

2i«m« ateina — todėl aš noriu-suteikti keletą patarimų, kaip taupyti kurą. 
Jeigu vartojote anglis, pirkite tik geriausios rūšies ir pas žinomą pardavėją. 
Pigesnes anglys duoda daugiau pelenų ir mažiau kaitros. Stenkitės, kad 
krosnies dugne nebūtų pelenų ir kad būtų pakankamai išdėstytos anglys — 
tuo būdu sutaupysite kurą. Pakratykite atsargiai groteles. Jeigu naudojate 
alyvą, įsitikinkite, kad krosnis yra švari, ir degimas gerai nustatytas. Pa
grindinis dalykas šildant patalpos alyva yra kūrenti, kad šiluma būtų postovi, 
vienodo karščio, tai ekonomiško; jei temperatūrą staigiai • pakelsite ar nulei- 
site, sudeginsite daugiau kuro.

TARP MŪSĮĮ KALBANT ’■
Rašo LAIMA KUTVĖLIENĖ

Ar jūs kada sustoj nepagalvojote, kiek žmonių dalyvauja Kanados Taupymo 
Lakštų vajuje? Radijo programos,'televizijos, teatro ir kino žvaigždės. Skelbi
mai. Visa tai už Kanados Taupymo Lakštus. IMPERIAL BANK OF CANADA 
— "bankas, išaugęs iš savo darbo" — palengvins Jums -įsigyti be vargo 
Kanados Taupymo Lakštų. Tik pasakyk savo IMPERIAL BANK OF CANADA 

. skyriui, kiek lakštų nori, visa kita sutvarkys bankas. Jūs galite tai įsigyti 
už grynus pinigus arba pagal išsimokėjimo plano. Jie gali būti iškeisti kiek
vienu momenta už pilnę-jų vertę. ----- — . *

Duonos kepimcs yro vienos iš seniausių žmonijos sugebėjimų. Senaisiais lai
kais žmonės valgė duonų kepta tik iš miltų ir vandens mažais apskritais 
kepalais. Buvo kepama, kol jie pasidarydavo sausi ir kieti. Yra faktas, 
kad ir dabar šiaurinės Kanados metalo ieškotojai panašiai kepa duonų savo 
stovyklose. Mes e^ame laimingesni, nes turime DEMPSTER'S kepėjus, kurie 
iškepa mums duonų. Išbandykite vienų DEMPSTER'S kepalų ir įsitikinsite, kad 
modernioje Kanadoje nereikės bijoti, jog tešla minkyta kieno nors kojomis, 
.koip kadaise egiptiečiai darydavo!

Ar liesosios dienos užeina?
SUMAŽĖJIMO JAV ŪKY 
suhkiau parduoti — rinka per
sotinta. Pardavėjų mokyklos 
staiga atgauna prarastą populia
rumą. Tačiau lėktuvų gamyba, 
pagal “Newsweek”, rodo daug 
daugiau optimizmo, negu prieš 
kelis mėnesius. Kariškų lėktuvų 
dabar esą gaminama įvairių rū
šių, kartu sudėjus, apie 1000 į 
mėnesį, tai jau esą netoli numa
tytos viršūnės — matomai turė
sią kiek kristi vėliau, 1954 me
tų bėgyje.

Apie naftos ir elektros pra
monę — žinios geros, net gi pra
plėtimai planuojami.

Apie tekstilę ir rūbų siuvimo 
pramonę davinių neduodama 
(praktiškai betgi padėtis nepui
kiausia). Apie ginklų pramonę 
—nieko nesakoma, bet reikia da- 
leisti, kadztai dalinai nusakoma 
— plieno gamybos sumažėjimu; 
net 15% ,kurią vėliau, reikia 
prisibijoti, gali pasekti ir kita 
pramonė. Faktas tačau palieka, 
kad net ir 5% bendros gamy
bos sumažinimo, sudaro arti trijų 
milijonų naujų bedarbių armi
ją! Baigiant reikia priminti, kad 
šie skaičiai liečia JAV ūkį. Kai 
dėl Kanados, tai, išskyrus “pra
našavimus”, nėra jokių oficialių ■ 
pareiškimų dėl 1954 m. Naujas 
potvarkis iš Otavos—dėl išdavi
mo didelių ir ilgamečių paskolų - 
gyvenamųjų namų statybai tu
rėtų rodyti federalinės valdžios 
norą—smarkiai pagyvinti staty
bą ir mesti į ją daug naujų jėgų, 
jei tokių “atpalaiduotų” iš kitų 
darboviečių (matyt, nelaikant to 
“negalimu dalyku”). Kartu su 
statybos pagyvėjimu, lauktina ir 
stambesnių namų kainų kritimo, 
dėl to norintiems pirkti ar ne
vertėtų kiek palaukti.

> S. Bijūnas.

Ui

LAUKIAMA 5% GAMYBOS
Pagal Asįoc. Press biuletenį, 

Seniai prisibijomas biznio lei
dimasis žemyn 1954 m., imant 
vidutiniškai, tepasieks 5% že
miau šių 'metų Jygio (gi jie bu
vo skaitomi nenormaliais, iš
pūstais bumo (ekonominio ger
būvio majais)”. Tokia yra nuo
monė 13 vadovaujahčių JAV 
pramonininkų, kurie sudaro prie 
JAV prekybos departamento 
biznio patariamąją tarybą.

Šis pranašavimas, tikriau, 
nuomonės pareiškimas, buvo 
priimtas kaip labai padrąsinan
tis, optimistiškas (perdėtas? S. 
B.) tų prezidento Eisenhowerio 
kabineto narių, kuriems teko 
dalyvauti šios tarybos uždarame 
posėdy. Tarybos ekonominėje 
apžvalgoje nurodoma, kad plie
no gamyba sekančiais metais ga
li kristi iki 85% normos (tikru
moje, jau ir šių metų rugsėjo 
gale ji siekė tik 89% normos). 
Automobiliai vis sunkiau par
duodami, iš to išvada aiški jų 
pramonei (visdėlto 1953 m. au
tomobilių ir sunkvežimių gamy
boje tikimasi pasiekti rekordinį 
7% milijono skaičių); žemės 
ūkio mašinų pramonė jau ir da
bar krinta.

Baldų gamyba prikausys nuo 
naujų namų statybos, kuri ta
čiau rodo kritimo tendenciją. 
Bendrai, reikšmingu biznio ba
rometru laikoma, kad vis dau
giau stambių firmų didina par
davėjų ir agentų štabus, mat,

Senieji kdnadiečioi domisi naujųjų ateivių atsivež
tais receptais. Ar jūs esate kada išbandę senų ang- 
lo-kanadiškę patiekalą, kaip pvz.: steiką ar inks
tų pajų. Tai lengva pagaminti: jaučio inkstų už 
30c ir apskrito steiko už 85c užteks 4 asmenims 
Steiką ir inkstus virti su svogūnais, druska ir pipi
rais, kol mėsa pasidarys minkšta. Tuomet perdėti į 
pajaus lėkštę, ant viršaus uždėti spec, pastos ir 
laikyti krosnyje 20 minučių. Ir tai bus skaniau, jei 
kepsite GURNEY krosnyje. Iš tikrųjų, GURNEY 
yra geriausia krosnis šeimai.

Įsileis daugiau imigrantų
Kanados imigracijos įstaigos 

yra pasiryžę šią žiemą — sausio, 
vasario ir kovo mėnesiais — imi
graciją padidinti, pernai įvestus 
varžtus susilpninti. Manoma, 
kad kraštas gali priimti dides
nius kiekius imigrantų, negu šie
met įvažiavo, o žiemos metas 
esąs palankesnis pervežimui, nes 
keleivių judėjimas sumažėja. Ta
čiau ir dabar kalbama pirmiau
sia apie kvalifikuotus darbinin
kus bei biurų tarnautojus, ku
riems darbų gauti nesą sunku ir 
žiemos metu.

buvo įsileista vos 5627 imigran
tai, kai 1952 m. įvažiavo 13.131. 
Sekančiais metais būsią. įsileista 
daugiau, kaip šiemet, bet 1952 
m. skaičiaus nebūsią pasiekta. 
Vis dar būgštaujama, kad netek
tų imigrantų be darbo laikyti 
stovyklose, kaip buvo 1952 m.

Nedarbo draudimas
(C. Sc.) Federalinis Nedarbo 

Draudimo Fondas (Federal Un
employment Insurence Fund) 
per 10 savo veiklos metų turėjo 
1.007.730.378 dol pajamų, kurios 
buvo gautos lygiomis dalimis iš 
darbdavių bei tarnautojų ir fe
deralinė vyriausybė prisidėjo 
vienu penktadaliu bendros šios 
sumos. Administracijos išlaidos 
sumokamos taipogi federalinės 
vyriausybės.

UŽGESĘS SNIEGAS
(Atkelta iš 5 psl.) 

siduokit. Kaipgi nepasiduosi, ant slenksčio sėdėdamas? 
Kurgi kitur sėdėsi? Sėdi ir rūpinies juo, kol sėdi. O 
tas radijas liepė gintis. Susitarei dėl talkos? — tėvas 
šokinėja nuo vieno sakinio prie kito.

— Nėra ko tartis. Reikia sabotuot, tai reiškia nekasti 
bulvių. Žinai, tėve, dabar mandras karas. Arba kasam 
bulves — padedam priešui, arba nekasam — padedam 
sau. ; ■/...<

— Sudegtum, — sako senis Vosylius, — pirmą kartą 
taip girdžiu. Dabar ir l&rvė kariauja, kuri pieno neduoda.

— Dabar, ir degtinę gerdamas, kariauji, nes ji iš ru
gių padaryta, ir šokdamas, nes plėši batus ir grindis, — 
šypsosi Kęstutis, — bet jei sėdėsime, sudėję rankas, tai 
karas vilksis labai iš lėto. Greit nesibaigs. O žmogus 
bailys ir mokinys prastas. Mokosi gyvenimo, kaip dai
lyraščio, ir vis išeina iš linijų. Na, bet, tėve, einam gulti. 
Pakelk saulei tekant. Žadėjau Kaminskui talkon. Ir jis 
nori medžio. Gal grabą dirbsis.

Vosylius atsigula ir girdi už plonos sienos lovos traš
kėjimą ir tėvo trūkčiojantį knarkimą gretimoj lovoj.

Kęstutis negali užmigti. Galvoja apie Gražiną ir atei
tį. Praeis karas, išvažiuos į miestą, ir liks čia tie laukai 
vienodai žali ir pavargę, ir rudi — vėjo ir saulės nuo
latiniam glostyme. Vakarai ir rytai sublizga vėdrynų 
galvutėse. Kartais kilsteria vėjas ir nuberia sidabrą. 
Kartais ateina rūkas, ir virš lauko siūbuoja baltuma. 
Visa paliks, kai ateis taika ir nustos mirtis abiem ran
kom kirtus. Ji nebepjauna dalgiu. Ji moderni ir skraido 
lėktuvais. Ir dalgio nebeturi. Išmetė. Pasenęs prietaisas. 
Ji kažkuo kitu muša. Išponėjo. Patogu jai gyvent. Bet, 
kol ateis ji, reikia gyvent.

Gražina. Vosylius mato ją, einančią žalvariniu mė
nesienos blizgėjitnū. Ji virsta didele ir viską užlieja 
kaip rūkas. Nutyla ir tėvo knarkimas ir motinos lovos 
braškėjimas.

Trobelę užima miegas, pasirengęs kiekvieną sekundę 
ją palikt, kad žmogus pabustų kankintis, bijot ir mirt.

Kai rytą Kaminskas keliasi, motina paklausia:
— Kur eisi?
— Sakiau — į mišką.
— Motina švenčiausia. Kam tau tas medis?
— Mama, juk fbikia gyventi, — taria Kaminskas, 

eidamas pro duris.
— Aš žinau, bet kam čia dabar? Ne mūsų miškas 

ir ne mūsų medžiai. Nereikalinga vagystė, vaike.
— Mama, kad nereikalingas daiktas, gal ir turi tie

sos, bet niekas nežino, kas reikalinga ir kas ne. O dėl 
vagystės — tai nesuprantu. Karo metu nebėra vagysčių 
nei žmogžudysčių. Karo metu tai vadinasi geri darbai. 
Girdėjai radiją iš Londono? Užmuši — ir atlaidus gausi. 
Pavogei, sudeginai — mažiau priešui lieka.

— Juozeli, karas ar ne, Dievas vistiek tebėra.
— Taigi, žinau. Ir įsakymai visi tie patys. Tik nebe 

dešimt jų, mama. Neliesk savo artimo, o priešą mušk. 
Taika ar netaiką, bet artimo niekas nemuša. Taigi, jei 
nemuši, ir priešas tau artimas. Bet jei priešas tau arti
mas, tai tu išdavikas. O krašto išdavikui gali kaip šu
niui kirst. Supranti, mama?

— Nesuprantu, vaike. Aš tik vieną suprantu: kas blo
ga, visada bloga.

— Kvailas galvojimas, mama. Bet tiek to. Reikia mo
kėti eiti kartu su gyvenimu. Parsivešiu. Lentų išsipjau
siu. Baidus pasidarysiu. Po karo gal namus gausim.

— Nenoriu jokių namų. Savo užtenka.
— Gausi, ir bus tavo. Bus savi, — išeina Kaminskas 

pro jduris, nueina į lauką, parsiveda arklį, pasikinko ir 
išvažiuoja. Naktis nubarstė pievą karoliais, ir dabar sau
lė juos renka auksiniais pirštais. Kaminskas pliaukši 
botagu, ir mažas, bėras arkliukas traukia lėtai ir ap
sipratęs su pliaukšėjimu. Prie visko pripratina žmogus 
gyvulį ir gyvenimas žmogų. Kaminskas nuvažiuoja į 
pamiškę ir iš tolo mato ateinantį Vosylių. Sekundę Ka- 
Tikrai nelabai išmintingas - darbas. Velniai žino, dėl ko 
minską puola pyktis. “Taip išdidžiai ateina. Viską aš 
vienas galiu padaryti. Viską. Ir talka reikalinga ne me
džiui, bet merginai laimėt. E, kad tu žinotum, juoktu- 
meis iŠ mano kvailumo ir išminties”. Paskui Kaminskas 
pristabdo arklį ir šaukia baigiančiam ateiti:

— Matai, anksti atsikėlei. Sėskis. Pavešiu. Nors krato. 
Geriau pėsčiam eiti. Velnias, visai tuščia. Net nesmagu 
važiuoti. Ką tie žmonės ir dirba?

— Miega, — sako Vosylius, sėda ant vežimo krašto 
ir tabaluoja kojomis. — Tiek čia tų žmonių bėra.

-Šokinėja ratai, saulės spinduliai ir pokalbis nuo vieno 
nereikšmingo dalyko prie kito. Jiedu įvažiuoja truputį 
giliau į mišką. Galvas panarinę, lapuočiai žiūri po savo 
Kojom. Jų tiek daug, kad jie negali apsidairyti aplink. 
Retas kuris pasistiepęs žiūri į lauką ir į namus. Vieną 

tokį prasišokusį ąžuolą abu ^jyrai skubiai ir piktai pjau
na. Kai viršūnė trekštelia, atsimušdama į žemę, pjovėjai 
atsidūsta, lyg jie būtų kritę, o ne medis. Taip pašėlusiai 
dirbo. Mintis, kad kažkada toks darbas buvo vagystė, 
verčia juos skubėt. Kvailas įpratimas baimė. Nukapoja 
šakas, perpjauna rąstą į tris dalis ir sunkiai tamposi, 
kraudami į vežimą. Dar sunkiau tempia arklys. Kelias 
giliai nelygus. Vosylius eina švilpdamas, o šalia ratų 
keikdamas Kaminskas.

— Velnio kelias, — sako jis.
-^Velnio sumanymas, — pataiso Vosylius ir vėl švil

pia. Visada tą pačią melodiją. Vakar ir užvakar, ir šian
dien. Kaminskas pagalvoja ir klausia nereikalingai 
kvailai:

— Koks sumanymas?
— Kirst ir vežt.
Kaminskui truputį pikta. Nenorėjo — galėjo nepadėti, 

jis? Dėl Gražinos, namų ar savo neramios sielos apgau
dinėjimui. Kiti ir laiškus rašo nesamai mylimai. Gi čia 
malonus sunkumas. Kaminskas tyli. Jis norėtų pasakyti: 
“prašiau, tik ne tam, kad keiktum”, bet tuo laiku arklys 
staptelia. Žalias sunkumas ratuose ir kelias pavyzdingo 
blogumo. Kaminskas nebeištaria norėto sakinio ir lieja 
botagu mažą arklį. Vosylius prideda ranką prie rąsto 
ir stumia. Sunkus daiktas vergija. Botagas ir ratai.Pa- 
kinktai, vežimas ir blogas kelias. Vosyliui gaila ark
lio, ir jis sako:

— Palauk, pastovėk.
— Nėra kada. Ne dabar stovėti. Ištrauksiu ligi vieš

kelio, o paskui netoli namai. Namie pailsės. Niekas ir 
mūsų nežiūri.

— Užtat mes žinom, kaip bloga, — burbtelia Vosylius 
ir vėl švilpia. Niūrus rytas. Atrodo, kad nuo to švilpimo 
lengviau ir jam, ir arkliui. Tik Kaminskui sunkiau. 
pagalvoja, “švilpi. Patenkintas. Pamatysim”.

Porą žingsnių tyli. Paskui Vosylius košia:
— Manau, parvažiuosi, Juozai. Einu laukais namo. 

Čia pat vieškelis.
— Aš manau, aš manau, — atleidžia vadeles Kamins

kas, kaip jį atleido pyktis, nes taip retai Vosylių* jį 
pavadina vardu.

Vosylius eina pieva ir girdi ratų braškėjimą. “Ko 
aš čia valkiojuos? Bus laiko, kai pasibaigs visa. Tegu 
velniai. Viltis, kad mirsi tik rytoj, varo žmogų į mišką 
ir į kalėjimą. Keisti žmonės. Niekad nieko negana.” 
Jis žengia paskubomis, jausdamas rankose nuovargį.

Truputį ištampė skuba ir rąstai. Bet staiga išgirsta Ka 
minsko keiksmą ir botago pliaukštelėjimą keliskart iš 
eilės. Vosylius atsigrįžta. Keliukas eina į vieškelį, kuris 
gerokai augščiau. Keliuko gale išmuštos pravėžos. Prieš 
kalną visada tamposi arkliai, ir ratai, atsiremdami į vieš
kelio krantą, išmušė duobes. Mažas arkliukas virpa ir 
plėšia pakinktus. “Nustotų mušęs”, pagalvoja. Ne, ši
taip jis niekada neišvažiuos. Užmuš ir arklį. Jei jis pats 
trauktų, tiek to. Arklys gi nepaskelbė karo ir nevagia 
medžių.” Vosylius sugrįžta keletą žingsnių atgal ir šaukia:

'—Girdi, juk ir botagas turi ribas.
Paskui skuba artyn. Saulė gerokai pakylėjus. Ji pra

simušusi pro nenukirstų medžių Viršūnes. Rytas nebėra 
ankstyvas, ir vieną kartą reikia namo. Reikėtų palikti ir 
keliaut. Ne jo reikalas eiti arklio pareigas. Kas Vosy
liui darbo, jei kitas užsimanė ąžuolo. Gal net ir grabo 
tas pamišėlis iš jo nepadarys. Kai Vosylius ’priartėja, 
Kaminskas skundžiasi ir teisindamasis sako, lyg jis pats 
to rąsto neištrauktų:

— Neištempia dvėselena. '
Vyrai įsiremia į ratus pečiais. / •
— £, opa! — šaukia abu kartu. Arkliukas įsitempia. 

Braška pakinktai, ratai ir kaulai jų visų trijų nuo to 
pasiutusio tempimo, bet vežimas tik truputį šoktelia 
į viršų ir grįžta atgal. Rodos, kažkas pririš6 nenutrau
kiama grandine.

Paberia į pravėžas žemių, leidžia pastovėti sau ir 
arkliui, ir paskui vėl iš naujo:

— E, opa. Dar kartą! — bet vėl viskas kaip pirma.
— Reikia palaukti, gal kas važiuos pro šalį ,— taria 

Vosylius. Kaminskas bijo, kad nepaliktų jo vieno, ir sako: .
— Palauk, aš, paėmęs kirvį, nukirsiu dalbą. Tada 

pamatysi, viskas eis kaip iš velnio.
Arklys griebia pagriovio rudos žolės, o Vosylius žiū

ri į skubantį Kaminską. Paskui Vosylius atsigrįžta savo 
namų link, stebi beržus ir tiesią stogo liniją šviesiam 
ryto skliaute. Jis galvoja apie Gražiną ir didelę kvai
lystę, kurios ir arklys neištraukia. Paskui atsigrįžta į 
Kaminską, kapojantį jau nukirsto storoko medelio ša
kutes. Vosyliui pasidaro pikta, ir jis šaukia:

— Ei, tegu velniai, nedailink. Nešk.
Tuo laiku arklys šoktelia į šalį. Prie pat jo sustoja 

sunkvežimis. Išlipęs iš sunkvežimio, pilkas senyvas vo
kietis sako:

— Velniop. Palikite viską. To katino mums nereikia,
— rodo į arklį, (bus daugiau)
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WINDSOR, Ont
Vaidinimas ir minėjimas

Windsoro Apylinkės Valdyba 
lapkričio 14 d., 6.30 vai. v^c., 
Kroatų salėje,_ 2520 Seminole, 
rengia dramos spektaklį. Detroi
to Uietuvių Dramos Mėgėjų 
Grupė vadovaujama Z. Arlaus- 
kaitės-Mikšienės suvaidins Juo- 
zo/Grušo dramą “Tėvas”. Ta pa
čia proga bus paminėta ir Lietu
vos kariuomenės šventė. Po mi
nėjimo ir vaidinimo vyks šokiai 
ir veiks bufetas.

Visos plačios apylinkės tautie
čiai kviečiami gausiai atsilanky
ti į šių metų paskutinį kartą 
rengiamą pobūvį.

Apylinkės Valdyba.
Tautų maldos diena už 

pavergtąsias tautas
Labai nuoširdžiai kviečiu vi

sus lietuvius, gyvenančius Lon
done, Samioj, Delhi, Wood- 
stock, La Salette, Langton, Till- 
sonburg, Rodney, Detroite, 
Windsoro miesto ir apylinkių 
lietuvius atsilankyti į mūsų lie
tuviškas pamaldas lapkričio 29 
d., 12 vai., St. Francis bažnyčio
je, 1479 Albert Road., tel. WH. 
5-7413. Šventas mišias laikys ir 
pamokslą pasakys maloniems 
tautiečiams J.E. vyskupas dr. V. 
Brizgys iš (Čikagos. Bažnyčioje 
yra pakankamai sėdimų vietų. 
Turim puikų chorą, diriguojamą 
Juozo Sinkevičiaus.

Paskum 2,30 vai. pp. visos 
Windsoro tautinės grupės ir ka
nadiečiai renkasi ant vejos prie 
Ambasador Bridg e. 2775 Lon
don Street W.. iš kur organizuo
tai einą į St. Danis Hall, į anti
komunistinį mitingą - susirinki
mą. Susirinkime bus reiškiamas 
protestas prieš tautų pavergė
jus, žudikus, tironus, anapus ge
ležinės sienos. Ten tautos yra žu
domos, kankinamos, kryžiuoja
mos ir tremiamos. Ten nėra nei 
tautinės, nei religinės, nei spau
dos, nei sąžinės laisvės. Dunkso 
ir tūno juoda kruvina vergija. 
Protesto mitingą atidarys ir

miesto ir apylinkių tautinės gru
pės: lietuviai, latviai ,estai, vo
kiečiai, lenkai, ukrainiečiai, če
kai, rumunai, vengrai, jugosla
vai susirenka Assumption baž
nyčion bendrom pamaldom 2775 
London Street W. Pontifikalines 
mišias laikys ukrainiečių vysk. 
J.E. Borecky ir pamokslą sakys 
J.E. Londono vyskupas J. C. Co
dy, D.D. Visos tautos -vieningai 
meldžiasi už nelaimingas ir pa
vergtas savo tėvynes, kad Galy
bių Dievas jas išgelbėtų iš rau
donosios vergijos. Kad visos tau
tos būtu laisvos ir laisvai galėtų 
išpažinti Dievą.

Tad maloniai kviečiu visus 
Windsoro kaimynus prisidėti 
prie to antikomunistinio protes
to mitingo. Pirmiausiai dalyvau
jant lietuviškose pamaldose, sa
lėj bei bažnyčioj. Mūsų Windso
ro lietuvių kolonija yra maža, 
tai ypatingai kviečiame kaimy
nus Detroito lietuvius. Jie sa
vo dalyvavimu gali pakelti mū- 

nuotaikas. Ačiū!
Tarptautinio komiteto ir 
Windsoro lietuvių vardu 

kun. V. Rudzinskas, 
lietuvių klebonas.

SU

Lietuviai Pietį? Amerikoje
Dail. Antanas Navickas susita- pasirašytą laišką, kuriame rašo: 

“T. Žib.” Nr. 33(190), 1953 m. 
yra tilpęs komentaras, pavadin
tas “Ginčas dėl konsulato Ko
lumbijoje”, kuriame gal per ne
atsargumą ar nežinojimą yra 
tam tikrų netikslumų, kuriuos 
mes šiame pareiškime norėtume 
patikslinti.

Minėtame komentare yra su
minėta, kad kun. M. Tamošiūnas 
yra buvęs Vokietijoje, kas yra 
neteisinga. Tuo teigimu norima 
aiškinti, kad kun. M. Tamošiū
nas vyko į Vokietiją, atseit į 
Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetą, dėl Kolumbijos 
valstybėj Lietuvos konsulato 
įsteigimo, o p. Sirutis vyko i Ro
mą pas p. S. Lozoraitį. Taigi, 
kiek šiame dalyke liečia kun. M. 
Tamošiūną, tas neatitinka tikre
nybę — jis Vokietijoje šiuo rei
kalu nebuvo ir net nemanė dėl 
to vykti.

Toliau komentatorius šiame 
rašinyje, komentuodamas Eltos 
biuletenį, rašo: “Ginčą pradėjusį 
diplomatijos Šefą ji pastatė ly
giomis su kažkokiu kunigėliu”. 
Šitokį išsireiškimą dėl kun. M. 
Tamošiūno, pavadinant jį kažko
kiu kunigėliu, mes skaitome įžei
dimu. Kas būtų, jei kas nors 
spaudoj rašytų pav. ne diploma
tijos šefas p. Lozoraitis, bet še- 
felis ar diplomatėlis, artai nebū
tų niekinamas ir žeminamas pats 
asmuo. Kada spaudoj viešai ra
šoma, jog kun. M. Tamošiūnas 
yra kažkoks kunigėlis, tuo pačiu 
jis yra pastatomas, tarsi, į nieko 
nevertą, nežinomą asmenį. Taip 
pat toj pačioj citatoj yra aiški
nama, kad kun. M. Tamošiūnas 
negali būt jokiu būdu prilygina
mas su p. St. Lozoraičiu. Dėl 
viso šito mes labai abejojame...” 

Toliau laiške labai plačiai ap
tariama kun. T. veikla Kolumbi
joje bei jo nuopelnai. Ištisai to 
laiško čia nespausdiname dėl jo 
ilgumo — čia pacituota vos maž
daug Vz jo dalis — ir dėl to, kad 
tai tik nesusipratimas. Kalbamo
je “TŽ” žinioje tebuvo atpasa
koti ELTos paskelbti du laiškai, 
iš kurių visiškai neišplaukia, kad 
kun. T. Vokietijon būtų vykęs 
konsulato įkūrimo reikalu, bet 
tik, kad ten buvo. Komentaro 
autorius pabaigoje ironizuoja 
juk ne kun. T. adresu ir apie 
kun. T. veiklą Kolumbijoje pa
sako pora sakinių tą patį maž
daug, ką Medellino apyl. Val
dyba dėsto plačiai šiame ilgame 
laiške. Kas seka pasaulio lietu
vių gyvenimą, kun. T. veiklą ir 
nuopelnus Kolumbijos lietu
viams gerai žino. ‘ Red.

rė su klebonu P. Ragažinsku dėl 
Vilos Zelinos bažnyčios restau
ravimo, bei dekoravimo. A. Na
vickas, kaip bažnyčių dekorato
rius, jau pasižymėjo Sao Paulo 
estade. Jis yra išdekoravęs Pira- 
kajos bažnyčią (kur tada buvo 
klebonu kun. poetas Venancijus 
Ališas-Arminas), dabar baigia 
dekoruoti Itabajos bažnyčią ir 
dar gavo tris pasiūlymus išde- 
koruoti bažnyčias. Jis taip pat 
piešia šventuosius paveikslus bei 
padaro skulptūras. Prieš porą 
mėnesių -jis buvo atidaręs savo 
paveikslų parodas Braganzo ir 
Jundiai miestuose.

Sao Paulo LK Bendr. choras, 
režisuojant Alfonsui Žibui, ruo
šiasi pastatyti 12 brolių juodvar
niais lakstančių, kuriuos žada 
parodyti ir nelietuviškiems vai
kučiams, o gal ir per televiziją. 
Pats A. Žibąs dirba televizijoje:

A. Nadolskytė pakviesta Sao 
Paulo vadovauti vaikų chorui, 
kurį įsteigė LK B-nė.

Kolumbijos LB Medellino apy
linkės valdyba, agr. Z. Garšva, 
inž. Vyt. Čypas ir adv. J. Toto
raitis, yra prisiuntę visų trijų

WINNIPEG, Man.
bulvare, K. Musteikis — prie 
General Hospital namus ir skly
pą McDermont gatvėje, tą, ku
ris buvo išrinktas bažnyčios sta
tybai, bet negavus vyskupo lei
dimo, teko atsisakyti.

Winnipeg© šv. Kazimiero bažnyčios 
statybai aukojo:

$600 —- kun. J. Bertašius,
$200 — X-X,
$150 — Vyt. B r. Jančiukas (yra da

vęs $200),
Po $100 — Mykolas Mar. Januška 

(yra davęs $400), Vincas EI. Januška

Lapkričio 22 d., 2 vai. pp., Lie
tuvių Klubo patalpose rengia
mas .Lietuvos kariuomenės mi
nėjimas. Programoje paskaita ir 
meninė dalis.

Tuoj pat po minėjimo šaukia
mas KLB Winnipeg© apylinkės 
visuotinis susirinkimas.

Visi apylinkės lietuviai kvie
čiami dalyvauti.

Apylinkės Valdyba.

Lietuviu šv. Kazimiero bažnv- 
v. X a. . .1 vylu UUVC3 VKIUUJ 1-1.cios statybos pirmasis etapas ei- : (yra davę $250), Jurgis Mar. Januška, 
na prie galo. Kalėdų šventes dr. E. Vii. Gedgaudas, Jon. Vik. Šmai- 
norima švęsti savose patalpose, žys, J. O. D.,
Pirmasis augštas — po bažnyčia , p° tąsius, Strolia, Raman-
salė jau beveik baigtas, uždeng
tas ir laikinasis stogas. Belieka 

ižanįini žodi nasakvs'J.E.* vysk'.«: vidaus ijęngimai, kurie taip pat 
dr. V. Brzgiys. Kiti kalbėtojai: I sudaro dideles išlaidas ir reika- 
Kanados sveikatos ministeris M.! lauĮa <eau§ .dar^- Yra pasisven- 
Paul Martin. Mr. Kaiserlinck -!tu^ žmonių, kurie beveik kas 
rašytojas ir redaktorius. Daug] vakaras dirba prie busimos baz- 
kitų kalbėtojų. Dalyvauja tautų j n-C1OS- 
chorai, lietuvių choras ir kaiku- ’ Nupirkta daug gražių namų, 
rie operos solistai. Visos tautos P. Kumpas pirko Dorchester 
dalyvauja su tautinėm vėliavom/ gatvėje, dr. Kurauskas — Ruby

4.30 vai. pp., visos Windsoro: gatvėje, Kracikas — Redwood

PRANEŠIMAS
Turint neaiškumų dėl įyarių draudimo rūšių 
pirmiausia išsiaiškinkite, ką geriausio galite gauti už tą 
pačią kainą.
Pasiteiraukite prieš pradėdami ką nors veikti. Informa
cijas suteiksiu nemokamai be jokio įsipareigojimo. 
Prašom skambinti į mano įstaigą darbo valandomis. 
Men nesant palikti savo adresą
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čauskas, Ateitininkai sendr., EI. Spilzak, 
$40 — V. Krikščiūnas,
$30 —- V. Taliūnas (yra liovęs $130),
Po $25 — V. J. Mellen-Blusyeė, X-X, 

J. Klimas, P. Br. Serapinas (yra davęs 
$75),

Po $20—- V. U. Treigis, J. Stradoms
kis, J. A. K.,

Po $10 — J. Dambrauskas, A. Ma
žeika, A. Augustinavičiuš, J. Astraus
kas, J. Kuličius, J. Dumskas, X-X, Dil- 
ka, Košt. Pranevičius, P. Razma, Ona 
Lenienė,

$7 — J. Janus, •
Po $5 — Br. Susnan, M. Račkauskas, 

E. Radzevičiūtė, A. Vilkas, P. Klimavi
čius, A. Sams, J. Žemaitis, Br. Dirsė, 
Rev. Ch.Patrick, Micpovilis, Bielkevičius,

Po $3 -— O. Capla, Josilionis,
$2.50 Jaunimo auka.
Aukojusiems B. Statymo Komitetas 

nuoširdžiai dėkoja.
Mykolas Januška savo atosto

gų metu pas Ontario ūkininkus 
bažnyčios statybai surinko $130.

Bažnyčios statybos komitetas 
yra labai dėkingas J. Stradoms- 
kiui. kuris padėjo aukas rinkti, 
vežiodamas M. Janušką savo au
tomobiliu.

Sovietinės Lenkijos 
armija

Šveicarų “Basler Nachrich- 
ten“ rašo, kad dabartinė Lenki
jos armiją yra visiškai susovie- 
tinta. Dauguma pačių augštųjų 
karininkų esą rusai. Taip rusai 
esą: šarvuočių dalinių vadas gen. 
Zubkov bei jo pavaduotojas Ba
rinov; toliau rusai esą aviacijos 
viršininkas Turkiel, motorizuo
tų dalinių vadas gen. Kosikov, 
žinių tarnybos viršininkas gen 
Rusinski. Kiti esą sovietizuoti, 
sovietines akademijas praėję 
lenkai: vyr. štabo (viršininkas 
gen. Korczyc, jo pavaduotojas 
gen. Siwicki, ryšių viršininkas 
gen. Malinowski, technikos da
linių viršininkas gen. Bardzi- 
lowski, motorizuotų dalinių gen. 
Matwijewski ir kt.

Senųjų karininkų armijoje jau 
mažai belikę, senoji karo akade
mija likviduota, pakeista nauja 
sovietiška, suorganizuota pagal 
sovietų Vorošilovo karo akade
mijos pavyzdį. Politrukams 
ruošti įkurta atskira akademija. 
’ Armija išlaikoma neblogai. Jos 
esą 590.000 — 20 divizijų pėsti
ninkų, 7 šarvuočių,"4 motorizuo
tos ir 3 div. artilerijos. Aviacija 
yra tik taktinė, be strateginių 
dalinių^ Jai priklauso 4 priešlėk- 
tuyinės' artilerijos pulkai, 25 es
kadrilės lengvųjų bombonešių, 
30 eskadr. naikintuvų.

Laivyno pajėgos esą ne kokios 
—viso 2 prieštorpediniai ir 6 nar- 
laiviai. Bet neblogas prekybinis 
laivynas.

Kariuomenės skaičių dar pa
didina 15 brigadų pasienio sar
gybos ir 12 pulkų vidaus saugu
mo armijos, kuriai paremti kraš
te stovi dar 50.000 rusiškų MIG 
daliniu.

Kaip ten viską žino
Arabas iš kalnų nusileido į 

miestą su visais miesto patogu
mais. Jis žavėjosi viešbuty elek
triniu švietimu, švilpiančiais 
keltuvais, bet labiausiai paslap
tingas jam atrodė telefonas. “Ar 
tikrai galiu gauti viską, ką tik 
paprašysiu per šitą ragelį?” su 
smalsumu klausia jis savo paly
dovą, kuris jam viską aiškina. 
Kai tas patvirtina, vėl klausia: 
“Ar gaučiau ir tokius batus, kaip 
tamsta nešioji?” Kai ir tai buvo 
patvirtinta, svečias atsargiai pa
ima telefono ragelį ir prilenkia 
prie, jo ausį. Staiga Nustebęs, iš
meta jį iš rankų: “O Allache, 
dar nespėjau pasisakyti, kad no
riu batų, o iš ten jau atsiliepė, 
kokio numerio noriu.

Trijose kariuomenėse

Mann & Martel
REALTORS

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

Gerai žinoma ir lietuvį išbandyta uamij pirkimo-pardavimo {staiga.
Galimas pasirinkimas visuose miesto rajonuose ir įvairiomis kainomis.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$1.600 įmokėti, prie Bloor, 10 kamb. (2 butai po 5 komb.), mūrinis, nepeo 
daug mandrus, bet gėjas 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 komb., netoli Queen, mūrinis pajamų namas. Proga užsi
dirbti pinigo geresniam. Viso $14.000.

$5X>00 įmokėti, 8 kamb., Indian Rd., pusiau atskiras, be garažo, bet labai 
geros namas. Viso $14.500.

$7.500 įmokėti, puikus nuomavimui, Roncesvalles rajone, 9 kamb. atskiras, 
mūrinis, alyvos šildymas. Viso $18.300. Pasinaudokite proga!

$6.000 įmokėti, 7 komb. labaigeros 2-jų augštų, atskiras mūrinis namas yra 
garažas. Viso $18.000

PASINAUDOKITE PROGA! 1 mokėjimo padidinimui išrūpinu paskolas iš 
banko be jokių bonų 2-jų metų išsimokėjimui ir tik H3 %.

MUSŲ ATSTOVAS

J.TAMULIONIS
Visais namų pirkimo - pardavimo reikalais pa tarnauja.

Kreiptis asmeniškai ar

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ! 
—. .......... '"i 11 i —

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial 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. TEL. junction 4773 /

1% Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444
TORONTO, ONT. Say. G. KERAITIS

MARGIS VAISTINĖi

JONAS V. MARGIS-!-vaistininkas
19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Duųdas St. W.)

Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt.
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 9 a.m. — 9 pan.

Dr. RICHARDS ŠULTMANIS
GIMDYMO PAGALBA 

PRIIMA IR LANKO LIGONIUS NAMUOSE

RAXLEN KLINIKA, TORONTO
500 PARLIAMENT STREET

Pirmadieniais nuo 9-12, 1-4 ir 6.30-8.30 vai.
Antradieniais nuo 1-4 p.p.
Trečiadieniais nuo 9-12 ir 1-4 vai. p.p.
Ketvirtadieniais nuo 9-12 va L
Penktadieniais nuo 9-12, 1-4 ir 6.30-8.30 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 9-2 vai. p.p.

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

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 mėtų profesinę praktikų 

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

AUKOJO “T. ŽIBURIAMS”
KLB Hamiltono Apylinkė $50.
J. Paliulis, Hawk Junction, 

Ont. $25. Kun. Katarskis, Day
ton, Ohio ir J. Stradomskis, Del
hi, Ont. po $5, P. Karpavičius, 
Windsor, Ont. ir H. Mickėnas, 
Seddell. B.C. po $2.50. K. Ivaš
kevičius, Montreal, Que. $2.

Po $$1: J. Baužinskas, Brook
lyn, N. Y., I. Vilimas, Delhi, Ont., 
J. Ambrizas, Chicago, Ill., Pr. 
Šopaga, Winnipeg, Man., kun. P. 
Celiešius, E. Chicago, Ind., B. 
Cvirka, Simcoe, Ont.,»Z. Kungys, 
Newark, N.J., dr. J. Skaudys, 
Cynthiana, Ind., I. Zlatkus, To
ronto, Ont., J. Leskevičius, 
Montreal, Que.

Visiems aukotojams, o ypač 
KLB Hamiltono apylinkės val
dybai, paskyrusiai mūsų reika
lams iš Lietuvių Dienos pelno 
$50, tariame nuoširdų ačiū.

“TŽ” Administracija.

(Atkelta iš 2 psl.) 
veikė ir vedė į tą patį nusimini
mą, kuriuo buvo užsikrėtė ben- 
drakeleiviai.

Grįžtant atgal nerimas dar pa
didėjo. Alytuje stovėjusios rusų 
įgulos tankai matėsi pakelėse. 
Reiškia, kažkas ivvko.

Kareivinėse dar radau įprastą 
tvarką, bet kareivių veidai jau 
buvo rimtesni. Blogas nujauti
mas buvo ir į juos persimetęs^ 
Visi kažkaip daugiau negu bet 
kada buvo prisirišę ‘prie ginklų, 
kuriuos rūpestingai valydami 
užniūniuodavo: “Mūsų mieli 
taiklūs šautuvėliai jiems paruoš 
kapus...”

Mes kareiviai kitaip ir įsivaiz
duoti negalėjome. Kariauti rei
kės. Laukėm tik įsakymo... De
ja, to įsakymo nesulaukėm.

Brutalus ultimatumas, kokį 
tik bolševikai tegali įteikti, bu
vo prim tas. Raudonieji kaip są
rančiai veržėsi į kraštą. Su jų 
atėjimu pagaliau sulaukėm iš 
Lietuvos kariuomenės vado gen. 
Vitkausko šitokio įsakymo:

L Taikyti žygiuojančiai sovie-

Naujas gėliy 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

x Kalbame įvairiomis kalbomis.

KAILIAI
Jei nori pigiai pirkti kailių ar švarką užeik į

QUEEN CITY9* SALES
Čia vyksta išpardavimas, kokio dar nebuvo Kanadoje.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Išpardavimo pradžiai galite laimėti 
puikų 20” televizijos aparatę.

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

Tusių užuolaidų. 
138-40 CLAREMONT STR.

30 metų valymo patyrimas

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

TELEF. EM. 8-4557

Galite ir nepirkti. Tik užeikite pasižiūrėti. 
Įvairių.rūšių nuolaidos naujiems ir varto- į 
tiems kailiams, paltams, bei švarkams. 
Paltai su lapių kailiais, maži kailiai apve- 
džiojimams.

KAINOS NUO $5.00 (pilna kaina) augštyn.

QUEEN CITY SALES
473 Queen St W Tel. EM. 6-3189

T

tu kariuomenei visas mandagu- 
mo ir draugiškų santykių tai
sykles.

2. Organizuoti divizijų vadams 
šios kariuomenės sutikimą, pa- 
siunčiant pasitikti ir pristatyti 
dalių vadus; painformuoti dėl 
patogesnių žygiui kelių ir pasto
vių vietų, įsakant vietos admi
nistracijai parengti patalpas.

3. Imtis visų galimų priemo
nių, kad sovietų kariuomenė bū
tų apsaugota nuo betkokių išsi
šokimų.

4. Tikslu, pilniau patenkinti 
žygiuojančios sovietų kariuome
nės pageidavimus, kur reikia, tū
ri būti pavartotas visas autorite
tas administracijos ir gyventojų 
atžvilgiu, perdaug nesivaržant 
dėl atsakomybės.

Išklausę savo vado įsakymą, 
kareiviai pro lūpas prakošė: 
dvasios ubagas.

Tuo pačiu kareiviams buvo 
griežtai uždrausta išeiti iš ka
reivinių. Kiekvienas jau aiškiai 
pajuto, kad Lietuvos Nepriklau
somybė palaidota. Bloga nuotai
ka visiškai prislėgė visus. Mo
kymas pakriko. Kareiviai nebe
sidairė nei per langus, nes buvo 
jau spėję pamatyti žygiuojan
čius kelioliką žydelių drauge su 
Šančių padugnių gauja, pasika
binus ant lazdos raudoną skudu
rą. .Reginys visiems sukėlė pa- 
sibiaurėjimą.

Kareivių tarpe užsimezgė pa
šnekesiai. Visi guodėsi kad 
greitai galės važiuoti pas ma
mas. Kiti tai minčiai prieštara
vo, pranašavo, kad, girdi, mūsų 
karininkai suras išeitį. Nejaugi 
jie dabar visi eis šunims šėko 
piauti? Džiaugtis nėra ko, dar, 
vyručiai, greit nebaigsim valgyti 
kareivišką košę, kuri gal būt bus 
pakeista į kitą “ūgį”. Dar kiti 
darė išvadas, kad dabar kaip tik 
reikia stengtis išsilaikyti dides
niam skaičiui savo žmonių prie 
ginklo. Vistiek vieną gražią die
ną, vienokiu ar kitokiu būdu, 
reikės duoti į skudurus raudo
niesiems driskiams.

Tokiomis temomis kareiviai 
kvaršino sau galvas paskutinė
mis dienomis Lietuvos kariuo- 
menėje. (bus daugiau)
Juk garbė atsistoti pavergtų
jų pusėje. Aukodamas Tautos 
Fondui prisimink ir Tu kavo 
pavogtojo brolio didžią ne
dalią.

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI —

Ąntanas*Tony
Real Estate darbe turis didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

Dr. GUNDARS DRILL IS J
' M.D. — L.M.C.C.

780 Main St., East, Hamilton
GIMDYMO PAGALBA

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

_ TORONTM HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. 

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneridi) į senos krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

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

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951
’ HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92Q35.

TAUPYK 4M
Pirkdamas pas PHILUPS pačius puikiausius minkštus baldus tikrai sutaupysi. 
PHILLIPS CHESTERFIEL MFG. parduoda tiesiai klijentams. Pirkdamas tiesiai jŠ 
mūsų fabriko sutaupysi 50% kainos, nemokėdamas nei cento baldų preky^ioin" 
kams. Mūsų ilgametė praktika — miegamųjų sofų srityje. Mes patarnaujame 
visiems visos 24 valandas.

Dienų ✓

Kaina $39.95

PHILLIPS 
CHESTERFIELD 

MFG.
953 DUNDAS ST. W., TORONTO 

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

Kolbome slovų kolbomis.
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SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

Mann & Martel
REALTORS

1245 BLOOR ST. \V. (prie Lonsdowne)Tei. 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., otskiros, 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, 
lobai tvarkingas.

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

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

$3.500 įmokėti. High Park. 8 k., dvi 
virtuvės, mūrinis, alyvos šildy
mas, garažas.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, farmų, 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 •, - - - - Namų ME. 0667

1 L. ■ L ' | ii J. IJU.J t ■ ' "ii'iT i!

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

(tarp Dufferin ir Lansdowne)

Norėdami pirkti arba parduoti namą, sklypą, krautuvę ar kit., kreip
kitės į mūsų .staiga. Duodame paskolas, patarimus ir kitokią pagalbą.

DĖMESIO VERTI PIRKINIAI:

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

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

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

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

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

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

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

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

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

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BOCHULIS

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

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272% QUEEN ST. W., Toronto
« I....II I. --------------------- J. . ■— ' " "

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.

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
M. QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. MOM

$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., 
atskiros, mūrinis, vandens - aly
vos šildymas, 2 modern, virtu
vės, 2 vonios. Kaina $15.900.

$22.500 pilno kaino. High Park; 1 1 
k., atskiros, mūrinis, 2 mod. 
virtuvės, 2 vonios, vandens-aly
vos šildymas; 2 garažai, gražus 
kiemas, rūsy puiki žaidimų salė.

$2.500 įmokėti. Porkdale. 8 k. + 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.

AUKOS TORONTO LIETUVIŲ 
PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS 

FONDUI
Po $50 — Martinaitis, J., Banelis A., 

Dambrauskas J., J. Danoitis ir C. Senke
vičius.

$40 — Dobkus St.
Po $35 — "TŽ" nr. 41 aukavo ne 

Stepavičius H. ir E., bet Stepaitis H. ir E.
Po $25 — "Trimitas", Čiurliai P. ir 

$., Ramoška J., Dr. K.
Po $20 — Ožinskai Alb. ir J., Sa- 

pionis A., Kazlauskas R., Simberis K., 
Bartusevičius L.

Po $15 — Kelertas J., Senferienė M., 
Monkus Mrs. ir Mr.

Po $10 — Žulys K., Kvederis J., Pae
žere E. ir J., Mažonas Z., Štuopis P., 
Pranaitis Pr., Kuchalskis Eug., Gurinskos 
J., Sonda VI., Rušas V. O. V., Gatavec- 
kas‘lz., Andriūnienė L., Jakimavičius A., 
Guoba Mat., Jakelaitis Jer., Dailidė V., 
LeŠkevičius J., Laurinaitis Mrs. ir Mr., 
Gulbinas VI., Ališauskas Pr., Alksnys J., 
TelŠinskos S., Abromavičius A. ir V., 
Baršketis Al., Lapinskas E. ir A., Pūkas
A. , Daunius L ir P., Kaminskas K., Kon- 
drotos St., Žiliai A. ir T., Kiršinąs St., 
Žėkai M. ir B., Steponaitis B., Matusaitis 
M., Petravičiai J. ir M., Lapaitienė V., 
Žodeikis J., Hrennik E., Venckus Aug., 
Račkauskas A., Kavaliauskas St.

$7 — Čepai E. ir S.
. Po $6 — Dūda R., Karasiejus M.

Po $5 — Dambrauskaitė Birutė, Balt- 
ramaitis K., Paulionis V., Bandža J., Že
maitienė M., Laurušaitiene, Jokūbaitis
S. , Podolskis P., Stamuliai, Česekai L. J., 
Regina P., Gatoveckas Vait., Gulbins-* 
kas P., Matulevičiai B. ir S., Astrauskai 
M. ir J., Mačiulaičiai M. ir $., Liorma- 
nas M., Kavaliauskas S., Stanuliai S. S.
T. , Coproskoitė M., Businskas M., Lau
rinavičius A., Stulgis V., Vaitiekūnas, 
Pranckevičius, Aušrotas P., Z. P. ir E., 
Šeškus L., Doceitai, Slebiai E. ir K., Va
laičiai V. ir M., Puškoriai M., P., Guoba 
M., Juodikis S., Jonynienė B., Konapkiš 
P., Molukas J., Krivickas J., Daunys J., 
Kevelaitis P., Lozdauskas J., Česekai L. 
ir J., Puteris J., Grybas A., Valančius K., 
Imbrasos P., Cincikoi I. ir K., Juodišis 
V., Šarūnas J., Gailinaitė O*, Baltrušai
tytė A., Mališauskas M., Mardosas J., 
Punkus, Kanvydas A., Strumyla A., Sin
kevičius V., Nakrošioi L. ir V., Bumbu- 
liai M. ir A., Banelienė O., Rukša S., 
Pakorma L, Sonda V., Smolskis G., J. B., 
Merkevičienė E., Rosimos K., Kauliai J. 
įr G- .

Po $3 — Krasauskas J., Dambrskie- 
nė B., Vaškevičius J., Kriolavičius P., Si- 
monovičius V., Simonavičius A., Skrups- 
kas P. . ...

Po $2 — Beržanskis B., Mockevičius
B. , Moniuška J., Dargužienė, Bubelis E., 
Mališauskas P., TaŠkūnos L., Songai
lienė J., Puniško O., Senkus M., Vaičiulis 
S., Berzinskos J., P. G., Petrulienė S., 
Česnauskai, Remeika P., Kalinauskai J. 
ir O., Mackevičius J., Palionis A., Stun- 
gurys E., Augustaitė O., Totoraitis A > 
Sadauskaitė J., Vaštokas E.t Žiurinskas 
J., Povilonis A., Širka J., Radžiūnas O., 
Kilniskds J., Dublinskas J., Švedukai 
H. ir G., Žakevičius J., Jurėnas P., Prei- 
bioi M. ir P., Starkus A., Baltrušaitis A., 
Urbonas V., Zenkaščius M., Mačiulis J., 
Dougvainienė Z., Grigaliūnas A., Girčys 
B., MiceviČius P., Žiurinskas J,, David 
A., Žekonis A., Mackevičius B., Ruzgo 
A., Grinsky Mr., Lembertas K., Baltrušai
tis J., Šlapkauskas V., Razgaitis P., Balt- 
akys J., Pivasas S. O. L., Vaškevičius M.

$1.50 -— Grigai A. ir P.
Po $1 — Norkaitis A., Pukinskas E., 

David A., Zalbokas S., Norkus C., Ston
kus A., Kuolaitė A., Paulionioi V. ir S., 
Stočkus E., Norkus A., Tunaitis J., V. S., 
Čepaitis A., Kutkai, Česnauskas, Krome- 
rytė B., Kvecinkienė S., Lemėžytė A., 
Butkevičius S., Puodžiūnas Y., Vaitiekū
nas J., Vekteris, Račys J., Boliekos S., 
Paškevičius A., Vaitkai S. ir V., Kiau- 
pienė M., Ranonis J., Lūima B., Žutau
tas P , Augustas B., Repečka M., Stulpi
nas K., Mikaila P., Gailiūnienė J., J. K., 
Peseckas J., Masys A.

Visiems aukotojoms nuoširdžiai dėko
jame. Tėvai Pranciškonai.

Archeologai tyrinėja seniausi 
namą Kanadoje

(C. Sc.) tyrinėtojai Quebec 
mieste kasinėja pamatus namo, 
kuris buvo pastatytas prieš dau
giau kaip 300 metų, tai “Jesu
its’ House”, pastatytas 1637 m. 
St. Lawrence upės krante, Sil- 
lery priemiestyje. Manoma, kad 
tai seniausias tebestovįs namas 
Kanadoje.

Tyrinėtojai, vadovaujami ar
cheologo Wolfrid Jury iš Londo
no, Ont, jau atrado: geležinį 
kirvį, kurie buvo vartojami 17- 
tame amžiuje mainymui kailių 
prekyboje; surūdijusį išgaubtą 
kaltą; papuoštą medinės pypkės 
dalį ir senos mūrinės sienos pa
laikus. Tyrinėjimas yra remia
mas Quebec Historical Society 
ir Sillery miesto. Jis pradėtas 
gerai išstudijavus išlikusį 1685 
m. žemėlapį ir kitus dokumen
tus.

“Povandeninis Taksi”
(C. Sc.) Karališkojo Kanados 

Laivyno narūnai gal turės greitu 
laiku “povandeninį taksį”, kuris 
juos gabens tiesiog į veikimo 
vietas sekluose vandenyse. Ka
rališkoje Karo Akademijoje 
(Royal Military College) Kings- 
tone yra pagamintas keistas lai
velis, kuris stumiasi pirmyn kaip 
žuvis. Jis turi daug panašumo 
į nerimo varpą, ir su langeliu 
žemutinėje pusėje, pro kurį na
rūnas su deguonies atsarga gali 
išeiti ir įeiti po vandenių. Ši 
mašina, kurią išvystė pulk. Įeit. 
P. C. King ir prof. H. J. Styles, 
yra neapginkluota ir neskiriama 
karo veiksmams, bet tiktai gel
bėjimui, pataisymui bei povan
deniniams tyrimams.

Miniatūrinė radijo stotis
JAV sausumos pajėgų štabas 

paskelbė, kad šiuo metu esą iš
bandoma radijo priimtuvas, ku
rį kareivis nešiojasi ant rankos, 
kaip laikrodėlį. Jo svoris — ne 
pilnos 3 uncijos. Antena laikoma

• v/ypftNCf ..
Vienas kelias į dangų

Motina supyko ant savo ma
žojo, kuris be pertraukos daužė 
duris, vis išbėgdamas ir grįžda
mas atgal į namą.

— Tavęs nepriims nei į dangų, 
jei taip elgsiesi, — pastebėjo ji.

— O, — atsakė vaikas,—aš vis 
lysių ir daužysiu duris, kol 

jie pasakys: “Dėl Dievo, Jerry, 
įeik arba išeik!” — Tuomet aš 
ir įeisiu...

, Greičiau už garsą
Dvi mažos senos moterėlės 

rengiasi lipti į lėktuvą. Atrodo, 
kad tai buvo jų pirmoji kelionė 
oru. Viena iš judviejų susilaikė 
ir rimtu balsu kreipėsi į pilotą:

— Vaikine, neskrisk greičiau 
už garsą. Mudvi visgi norėtu
mėme pasikalbėti...

Moteriškas šoferis
Kartą policininkas stebėjo mo

terį, kuri manevravo automobi
lį auto parke. Važiuodama prie
kin, atsitrenkė į priekyje stovin
čią mašiną, vėliau užkliudė už
pakaly stovėjusią ir galų gale, 
sukdama į gatvę, įvažiavo į pra
važiuojantį automobilį.

Policininkas nebeiškentė:
— Parodykite savo šoferio liu

dijimą, miela ponia, — jis pa
prašė.

Moteris maloniai nusišypsojo 
ir atsakė:

— Nebūk keistas, viršininke. 
Kasgi man duotų šoferio liudi
jimą?__

Senmergės miegas
Kartą viena senmergė atėjo 

pas gydytoją ir skundžiasi, kad 
amžinai ją sapnuose kankinąs 
jaunas vaikinas. Gydytojas jai 
davė vaistų, garantuodamas, 
kad miegos be sapnų. Po dviejų 
savaičių vėl ji sugrįžo, ir dar la
biau išblyškus ir sublogus.

-—Kaip jaučiatės dabar?—pa
klausė gydytojas.

— Ištikrųjų miegu puikiai, — 
ji atsakė. — Tik aš baisiai pasi
gendu to jauno vaikino ...

Praktiškai
Buvo patikrinta, kaip poteriai 

išversti į negrų kalbą Liberijoje. 
Pasirodė, kad posakis: “ir nevesk 
mus į pagundą” negriškam ver
time reiškia maždaug taip: “ir 
nesučiupk mūsų, jei mes nuside- 
dam”.

Dabar jau ne
Senas posakis, kad iš apsiren

gimo galima spręsti apie mote
ris, nebetinka. Šiais laikais tiek 
maža duomenų ant jų pečių beli
ko, kad ir išminčiai nieko nebe
gali išspręsti.

O jis buvo švarus
Susirūpinusi viena šeiminin

kė 2 dienas ieškojo savo dingu
sio šuniuko. Trečią dieną pasiun
tinys iš skalbyklos paklausė:

-—Prieš dvi dienas atsiųstuose 
skalbiniuose radome šuniuką. 
Ar norite, kad ir jį išskalbtu
mėme?

rankovėje, energijai naudojama 
mažytė baterija, nedaug didesnė 
už pieštuko galą. Mikrofonas 
laikomas ausyje ir yra panašus 
į nešiojamąjį neprigirdinčių. Su 
tokiuo aparatu galima esą gir
dėti iki 40 mylių.

Įvairenybės
• Moterų plaukų frizuotojų

suvažiavime prisiminta, kad pir
masis pusmetinis buvo padary
tas 1909 m. Visą procedūrą at
liko 3 meistrai su 10 pagalbinin
kų. Truko neilgai — tik 16 va
landų. Vargšės moterys likdavo 
dar gyvos. •

• Anglijoje, mirus vienai 76 
metų našlei, testamente rasta, 
kad jos turtas 40.000 svarų ver
tės turi būti lygiai padalytas ke
turioms dukterims, tačiau dėl 
jos palikto brangaus kailinio pal
to, ginčams išvengti, dukterys 
privalėjo traukti burtus.

• Sidnėjaus universitete de
vyni profesoriai, norėdami pa- 
juokauti, su 20 abiturientų kar-
tu rašė egzaminus. Rezultatai: 
19 gimnazistų egzaminus išlai
kė. tačiau visi 9 profesoriai už
kliuvo. Kai ir kituose universi
tetuose norėta tokius eksperi
mentus padaryti, švietimo vado
vybė pastojo kelią profesūros 
išjuokimui.

• Didžiausi gyviai nuo pasau
lio įkūrimo yra dar gyvi. Proto- 
zaurai, minozaurai ir kiti — nėra
patys didžiausi. Didžiausias gy
vūnas yra mėlynasis banginis 
daug didesnis už minėtus prieš
istorinius gyvius ir gyvena šiau
rės vandenynuose.

• Danijoje įsikūrė moterų ci
garų rūkytojų klubas. Narės yra 
įvairaus amžiaus ir du kartus 
savaitėje susirenka parūkyti. Se
niausioji yra 72 m. Vyrų į klu
bą nepriima visai, “nes jie rūko 
tik mįzeriškas žoles ir apie tik
rą rūkymo kultūrą nieko nesu
pranta”.

Vistiek nepasisveikino
Puškinas buvęs nusistatęs 

prieš moteris ir jų niekad ne
sveikindavęs nei skrybėlę pa
keldamas, nei ranką paduoda
mas, nei galvą palenkdamas. 
Kartą viename baliuje ponios 
susitarę iškrėsti jam šposą, pri
versti jį įeinant į salę ndsilenk- 
ti. Tam jos užkalę skersai įėjimo 
durų lentą, kad įeidamas turė
tų pasilenkti.

Atbėga pavėlavęs Puškinas, 
numeta apsiaustą ir, pastebėjęs 
užkaltą lentą, ramiai apsisuka, 
pasilenkia ir atbulas įeina į salę.

Kad nebūtų perdaug
Kartą dviems mažoms mergai

tėms išeinant į bažnyčią belau
kianti motina sako, kad pasi
melstų ir paprašytų Dievulio 
broliuko. Mergaitėms išeinant ji 
išgirdo jų pasikalbėjimą:

— Šį sekmadienį tu pasimelsk, 
o kitą aš pasimelsiu, jei abi mel
simės, ko gero, galim sulaukti du 
broliukus.

Abu sutinka
— Ši koja sutinusi, bet man 

ji mažai terūpi... — aiškina gy- ’ 
dytojas pacientui. i

— Teisybė, daktare. Jei jūsų • 
koja būtų sutinusi, man tai taip 
pat nerūpėtų.

Perdaug mato...
Briuselyje, Belgijoje, pieno iš

vežioto jų sąjungos pirmininkas 
kartą pareiškė, kad ilgų metų 
statistika rodanti, jog tik 10,7% 
visų pieno išvežioto jų tesą ve
dę. Kai išvežioto j ai anksti rytą 
pasibeldžia prie durų, dažniau
sia jie sutinką moteris nakti
niuose ir be “make-up”. Tas juos 
sulaiko nuo vedybų.

Dr. Peter M OR KIS
PERKĖLĖ 

savo dantų kabinetą į 
1082 BLOOR ST. W. 

(i rytus nuo Dufferin St.) 
Tel. OL. 4451. Toronto 4, Ont

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto
Telef. OL. 4313

JEFFERY, JEFFERY
& FROST

Advokatai, etc.
91 Yonge SL, Toronto 

Telef. EM.6-5255 
Prašoma kreiptis į 

N. Čepulkauskienę

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligy specialistas: širdies ast

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

TeL RA. 6708.

Dr. S. V. FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(kampas Dundas) 

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

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S
MEAT MARKET

*

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

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

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST j

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

Tel. RI. 5804 Į| 3-1618

VARTOTOS 

auto mašinos 
prieinamomis kainomis ir sąlygomis 
dideliame pasirinkime. Kiekvienos 
mašinos mechaniškas stovis yra ga
rantuojamas. Toip pat duodamos 3-jų 
dienų laikotarpis vartotos mašinos iš
bandymui. Toip pat įvairių rūšių nau
jos auto mašinos.

Prieš pirkdamos kitur, užeik or 
paskambink

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

CHURCH MOTORS

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 MĘ. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

Y ARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

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

{tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priima tik susitarus telefonu 
RA. 0219

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

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-)2 ir nuo 
2-9 vai. vak. (pagal susitarimo).

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

Prttmimo vėl.: 2-4.30 ir 7-9 vol. pp. 
386 Bathurst St. Toronto

Telef. EM. 8-1344

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visięrps 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

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

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus

• -K ♦

Pranešu klijentams savo naują adresą:

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123 
ANT. JUOZAPAITIS

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

TORONTO
(Įėjimos iš 613 Brock Ave.)

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

Telefonas OL 6S51

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligą specialistas, 

bu v. Budaoešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

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

Dr. MICHAEL BALKANY
MOTERĄ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba
202 St. Clair Ave., Toronto

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimo 

RA. 9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kempes Eucb’d Avė.

Priima Vakarais oagol susitarimą.
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING 
3 f2 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

ELEKTRIKAS
J. VAITKUS

Instaliuoja namus, daro elektros sro
vės pakeitimus senuose namuose, pri
jungia elektr. vandens šildytuvus 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

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO
naujai atremontuota ir padvigubinto

batų krautuvė
Perduodu įvoirios rūšies voikų, mote
rų ir vyrų botus — normalaus ir pla

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

Tel. KE. 3881

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

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont. n 

Tel. EM. 4-2715

I
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TOKCNTC. Ont
(Organizacijų pirmininkams

KLB Toronto Apylinkės Val
dyba lapkričio 15 d. 3 vai. pp., 
Lietuvių Namuose, .1129 Dundas 
St/W., šaukia visų Toronte vei
kiančių organizacijų ir organi
zuotų vienetų pirmininkų ar įga
liotų atstovų susirinkimą su se
kančia dienętvarke:

1. Susirinkimo atidarymas,
2. Praėjusio susirinkimo 'pro

tokolo skaitymas,
3. Pranešimas apie Apylinkės 

Valdybos veiklą,
4. Pranešimas dėl Kersteno re

zoliucijos,
5. Spaudos vajaus reikalai,
6. Toronto Apylinkės naujos 

valdybos rinkimams rinki
minės komisijos sudarymas,

7. Sumanymai,
8. Susirinkimo uždarymas.

. Prašoma atkreipti dėmesį į 
reikalų svarbumą, todėl daly
vavimas būtinas.

Kadangi bus keliami spaudos 
vajaus klausimai, tad kviečiami 
t susirinkimą .ir lietuviškų laik
raščių (išskyrus komunistinių) 
galiotiniai Toronte bei spaudos 
platintojai.

KLB Toronto Apyl. V-ba.
M. Liet. Bičiulių D-jos 

susirinkimas
Šio mėn. 15 d., 3 vai. pp., Liet. 

Namuose šaukiamas MLB D-jos 
Toronto skyriaus narių metinis 
susirinkimas, kuriame, tarp kit
ko, bus renkami nauji organai 
ir aptariama ML Tarybos Prezi
diumo pirmininko ir VLIKo na
rio E. Simonaičio sutikimo klau
simas.

Kviečiame į susirinkimą at
vykti ir prijaučiančius bei šiaip 
besidominčius M. Lietuvos rei
kalais. Narių dalyvavimas bū
tinas Skyriaus V-ba.

ŠEŠTADIENĮ, LAPKRIČIO 21 d
Pamaldos šv. Jono Krikštytojo 

bažnyčioje
Bažnyčios remonto darbams 

netrukdant, šv. Jono Kr. liet, pa
rapijos sekančio sekmadienio, 
■lapkričio 15 d., pamaldos dar 
vyks šv. Jono Kr. bažnyčioje 
įprasta tvarka: 9, 10; 11 ir 12 vai. 
Kaip praėjusį sekmadienį baž
nyčioje buvo skelbta, šv. Pran
ciškaus bažnyčioje lietuviams 
pamaldų nebus.

Prisikėlimo parapijos žinios
Lapkričio 3 d. klebonijos pa

talpose įvyko parapijos komiteto 
ir PBRMB valdybos susirinki
mas. Buvo aptarta Naujiems 
Metams sutikti parengimo prog
rama: pramatytas susikaupimas 
8 vai. vak. šv. Nikalojaus baž
nyčioje (Queen ir Belwoods 
Ave. kampe), po to pobūvis tos 
pačios bažnyčios saleje su links
ma ir įvairia programa, valgiais 
bei gėrimais, šokiais grojant pui
kiam orkestrui.

Tame pačiame posėdyje buvo 
smulkiau aptarti koncerto rei
kalai, kurį ruošia PBRMB gruo
džio 13 d. “Victoria” teatro sa
lėje.

Kad pakėlus BSFondą, komi
tetas įnešė pageidavimą surengti 
didžiulę loteriją. Numatomas iš
leisti naujas 1954 m. automobi
lis. Be to, nutarta parengti tau
pomąsias kaseles ir jas išplatin
ti Toronto visuomenėje bei biz
nio vietose.

Lapkričio 5 d. parapijos kle
bonas T. Bernardinas su komi
teto pirm. J. Simonavičiu ir PB 
RMB pirm. E. Monkuviene lan
kėsi pas “Famous Players” kom
panijos vyriausią direktorių Mr. 
Fitzgiebens. Ta proga jam įtei
kė lietuvišką koplytėlę, kurią 
padarė p. Suprangs, ir parapijos 
vardu padėkojo už didelį prie- . , 
lankumą lietuviams, leidžiant i Pasikeitė “TŽ” knygyno vedėjas 
pamaldoms naudotis jo teatru Buvęs TZ knygyno vedėjas 
salėmis. Mr. Fitzgiebens labai K- Ašoklis išvyko, tęsti medici- 
apsidžiaugė gražia dovana ir pa-' nos studijų į Vokietiją. Knygy-; Hospital i 
reiškė didį nusistebėjimą lietu-' vesti perėmė Vytautas Abro-.krautuvės

Wear” l_..._ ____ __
____ _ _______ . proga pastebėtina, W. Įdomu, kad Toronto dienraš- 
reiškė, kad jo kompanijoje net į kad taip pat į Vokietiją studijuo- čiuose paminint jo mirtį buvo

į ti iš Toronto išvyko A. Saikaus- i priminta, jog jis atvykęs dar vai- 
kas su tėvais iš Lietuvos. Jo tė-

! vas B. Leiberowitz, taip pat bro- 
; lis Morris (nepakeista pavarde)
ir sesuo Mrs. Bella Miller gyve
na taip pat Toronte, čia atsi
kraustę iš Hamiltono prieš 20 
metų. Spaudą apie savo kilmę 
beabejo vienas iš jų informavo.

kviečiame visus hamiltoniečius, torontiečius ir kitų apylinkių lietuvius į nuotaikingą

Priešadvenlinifialiu^Hamillone
ROYAL CONNAUGHT viešbučio Crystal salėje (kampas King ir John).

Baliuje dalyvauja gen. P. Plechavičius ir tars sveikinimo žodį.
Trumpoje programoje, kuri prasidės 9 vai. v., pasirodys S. Lukož^fičiūtė—bbletos ir L. Šturmaitytė — solo, 
šokioms gros puikus Zonini orkestras iš Toronto 8 asmenų sqstote! Staliukus prašome užsakyti telefonu or laišku 
pas p. V. Kazlausko, 2 Fife St., Hamilton, Ont. Telef. 9-3796, nuo 10 iki 12 vol. ir nuo 6 iki 8 vol. vok.
Bus turtinga Kanados Katalikių Moterų Draugijos loterija, kurios pelnas skiriamas ligoniams Vokietijoje Kalėdų 

.proga sušelpti! Dalis viso baliaus pelno skiriama Orvydų šeimos paramai.

Maloniai prašome visus lietuvius skaitlingai atvykti j šį puikųjį balių ir savo dalyvavimu paremti mūsų didžiuosius 
degančius reikalus.

VEIKS ĮVAIRIŲ UŽKANDŽIŲ IR GĖRIMŲ BUFETAS! PRADŽIĄ 7.15 v.v. įėjimos $125.

TFA Kanadoje Hamiltono $k.

Dėmesio! Dėmesio!

"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.pų sekmadienį 3 vai. po pietų.
Gerb. Toronto visuomenė, dėl aprėžto vietų skaičiaus* yra prašoma bilietais pasirūpinti iš 
anksto. Bilietai gaunami TLN raštinėje 6-9 vai. vakaro.
Įėjimas $1, iš anksto perkant 75 centai. Br. Motuzai rengėjai.

yiais dėl taip skaitlingo dalyva-1 maitis.
vimo pamaldose. Jis taip pat pa- ' Ta pačia

penki teatrai laikinai naudojami! 
katalikiškom pamaldom. Tai-pa-įkiš.
čia proga jis sutiko leisti nau-,Į gkėmos “Pabudimas” Toronte 
dotis teatro patalpomis ir sek-; v u
madienio vakarais, ruošiant pa- į remont Avė"" Mont^ioL? Dra- i 
rengimus ir rodant filmus.

Moterystės sakramentą pri
ėmė: Heribertas Petschar ir Al
dona Rauktytė; Valentinas Pęt- 
schar ir Rosa Wiedenhofer.

Pamaldos lietuviams evange
likams Toronte, šv. Andriaus 
liuterionių bažnyčioje, Carlton 
ir Jarvis gt. kampas, lapkričio 
J 5 d., 2 vai. pp. Po pamaldų pa
vapi j iečių susirinkimas.

Kun. dr. M. Kavolis.
Pamaldos lietuviams 

evangelikams
Mirusiųjų minėjimo sekma

dienį, lapkričio 15 d., 2 vai. pp.. 
šv. Jono Pirmoji lietuvių evan
gelikų liuteronių parapija To
ronte, 274 Concord Ave., kampas 
Bloor ir Ossington, turės specia
lias pamaldas su šv. Vakariene.

Visi lietuviai evangelikai 
kviečiami vieningai dalyvauti 
šioje šventėje ir krikščioniškoje 
meilėje atiduoti paskutinę pa
garbą savo mirusiems.

Kun. Leonas Kostizenas.
Dainietės ruošiasi

gražiai priimti svečius, atsilan
kiusius į “Dainos” vakarą Lietu
vių Namuose šį šeštadienį, lap
kričio 14 d., 7.30 vai. vak.

Linksmi šokiai, laimės trauki
mas loterijoje ir bazaras, kuriam 
dovanota daug gražių daiktų. 
Ponioms ir panelėms prisiūta 
daug gražių žiurstų.

Bazaras vyks penktadienio va
kare Liet. Namų priestate, o šeš
tadienį — visą popietę ir vakare. 
Į bazarą įėjimas laisvas.

Visas pelnas skiriamas Kalė
dų dovanoms seneliams ir gau
sioms šeimoms Vokietijoje.

KLMB rengia šiais metais pas
kutinę arbatėlę-šokius Lietuvių 
Namuose lapkričio 21 d., 7.30 
vai. vak. Įėjimąs su kukliom vai
šėm 50 et. Veiks ir skanus bufe
tas. Vakaro komisija.

Evangelikų jaunimo žiniai
Šio mėnesio 15 d., 5 vai. pp., 

Liet. Namuose. Toronto Evange
likų Jaunimo Ratelis ruošia po
būvį. Maloniai kviečiame visą 
jaunimą atsilankyti. Ratelis.

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

Lapkričio 29 d., 6 vai. vak., Cla- i

. į mos Teatras stato Antano Škė-: 
mos “Pabudimas”. Veikalas yra 
laimėjęs Kultūros Fondo pirmą
ją premiją. Režisuoja pats auto
rius A. Škėma.

Lenkai nepriklausomybės 
šventę,

išpuolančią lapkričio 11 d,, To
ronte atšventė labai iškilmingai 
pereitą sekmadienį. Po pamaldų 
šv. Stanislovo bažnyčioje orga
nizuota eisena nužygiavo prie 
Nežinomo Kareivio kapo, kur 
padėjo vainiką. 3 vai. p.p. Mas
sey Hall įvyko iškilmingas ak
tas. kurio metu kalbėjo dabar
tinis egzilinės vyriausybės at
stovas Vašingtone J. Lipski, ka
rui prasidedant buvęs ambasa
dorium Berlyne, šeštadienį Ro
yal York Hotel jis turėjo kon
ferenciją su spaudos atstovais. 
Minėjimas buvo siejamas su 
protestu prieš katalikų bažny
čios persekiojimą Lenkijoje, tad 
atsilankė jame net abu Kana
dos kardinolai, nors buvo skel
biama tik, kad dalyvaus vien to
rontiškis. Dalyvavo taip pat se
natorius Connolly iš Otavos.

Kalbose visur buvo reiškia
mas protestas prieš laisvės var
žymus ir Katalikų Bažnyčios 
persekiojimus Lenkijoje bei šau
kiama visų tautų iš už geležinės 
uždangos atstovams glaudžiau 
susijungti bendrai kovai su bol
ševizmu ir rusiškuoju imperia
lizmu. Bet šitai gaidai disonan
su nuskambėjo minėjimą atida
riusio priminimas, kad lenkai 
niekad neatsižadėsią nei Lvivo, 
nei Vilniaus. Kviečiant į drau
gystę kelti tokius klausimus tik 
jau netaktiška. Juo labiau, kad 
svečių tarpe matėsi ir Lietuvos 
konsulas p. min. Gylys, taip pat 
Pabaltiečių Federacijos atstovas 
dr. Anysas.

Iš Brazilijos Sao Paulo atvyko 
Į Kanadą ir Toronte apsigyveno 
pp. Švėgždų/šeima.

Toronto universitetan šiems 
metams įsiregistravo 10.473 stu
dentai, t.y. 27 mažiau kaip perei
tais mokslo metais. Tikimasi, 
kad dar įsiregistruos kiek.

772 Dundas St W.
Toronto

Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį — šeštadienį, lapkričio 13, 14, 15 d.d.
1. LOVELY TO LOOK AT — spalvota — Kathryn Grayson

Red Skelton
2. LOST CONTINENT — Hillary Brooke, Cesar Romero

Pirmadienį — trečiadienį, lapkričio 16, 17, 18 d.d.
1. THE THINCf — Keneeth Tobie, Margaret Sheridan
2. EL PASO — spalvota — John Payne, Gail Russell

1NKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
*rie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

MONTREAL, Oue.

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

Nepamiršo Lietuvos
Prieš porą savaičių General 

l mirė vyriškų rūbų 
“Phil Lane Men’s 

savininkas — 582 Bloor

Laikraštis pavaduoja miesto 
valdybą

Otavos paleista 14 mašinų 
vilkstinė, vežanti atominės ener
gijos panaudojimo ir nuo atomi
nių bombų apsisaugojimo paro
da, viena sekmadieni iš Mont- 
realio išjudėjo per šiaurinį On
tario į Reginą. Iš Br. Kolumbijos 
vilkstinė grįš per Windsora. To
ronto miesto valdyba ją priimti 
atsisakė, gailėdama išleisti 10,00 
dol. Kad Torontas neliktų to ne
pamatęs, tą $1000 pasisiūlė su
mokėti dienraštis The Globe and 
Mail. Tuo būdu apie gruodžio 
Vidurį vilkstinė būtų Toronte.

<.. Padėka""
Mūsų išvykimo į Amerikę proga su- 

. rengusiems mums staigmeną — šaunias 
išleistuves, —■ už gražios dovanas ir ge
ro linkinčias kalbas, labai nuoširdžiai 
dėkojame: p. J. Aukštaičiui, J. J- Ellis 
Real Estate ir Mr. J. Boyko, pp. E. B. 
Daugviloms, pp., A. P. Grybams, p. B. 
Kačiulienei, p. A. Lemešytei, pp. A. V. 
Luniams, pp. J. P. Mališauskams, p. M. 
Meškauskui, pp. J. M. Paškovičiams, pp. 
A. A. Paulauskams, pp. P. J. Riauboms, 
pp. O. J. Rinkevrčiams, pp. P. A. Šim: 
kevičiams, pp. S. J. Tumosams, pp. O. Z. 
Ųmbražūnams, p. 
Žulytei, p. R. Žuliui.

E.
v Padėka

P. Vii Germanavičiui 
dokumentų iš Brazilijos 
vykti apsigyveninrfui ir atvykus į Toron
tą už suteikto visokeriopą paramą bei 
kitus nuolatinius nuoširdžius rūpesčius 
nuoširdus lietuviškas ačiū.

E. ir J. Švėgždai.
Padėka

P.p. Šmigelskiams už rūpestingumą ir 
suteiktą duosnią ir nuoširdžią paramą 
mums atvykus iš Brazilijos j Torontą, 
nuoširdus lietuviškas ačiū.

E. ir J. Švėgždai.

B. Žilvitytei, p. Br.

ir P. Leonai.

už parūpinimą 
į Kanada at-

REIKALINGA MOTERIS prie ž’/z metų 
vaiko. Nuo po pusės trijų po pietų iki 
pusės šešių po pietų. Tel. KE. 6957. Pra
šyti Zofijos.

REIKALINGA VALGYKLAI VIRĖJA. Ge
ras atlyginimas. Kreiptis tel. KE. 4239,

Išnuomoojmi du kambariai ir virtuvė. Be 
baldų, ll-me augšte. Vienas kambarys 
pirmame augšte su baldais. Galima nau
dotis virtuve. 264 Lisgar St.

Išnuomojamos butas iš 2 kambarių ir 
virtuvės l-me augšte. Be baldų. High 
Park rajonas. Tel. Ml. 5659.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte. Galimo su arba be baldų. LA. 
3926, 121 Beatrice St.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė lll-me 
augšte. Su baldais arba be baldų. Prie 
gero susisiekimo. 37 Alhambra Ave. Te- 
lef. LO. 3647.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte. Tel. LO. 5238, po 5 vai. vak.

Išnuomojamos kambarys vienam žmogui.
37 Givins St. Tel. LO. 6613.

Išnuomojamas didelis frontinis kamba
rys, saulės kambarys ir virtuvė, kamba
riai naujai dekoruoti. Tel. OL. 8010.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė, II 
augšte. Galima su baldais arba be jų. 
70 Dunn Ave. Tel. LL. 1501, po 6 v.v. 
-...t..............  — ------ -
Vandentiekio, kanalizacijos bei gazo 
darbus atliekame skubiai ir prieinamo 
kaina. Skambinkite telefonu LY. 8264.

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

PARDUODAMAS TABAKO ŪKIS su ge- 
rais trobesiais, gera žeme ir didele sodi
nimo teisė. Tinka dviems šeimoms. Par
duodama dėl ligos. Platesnių informaci
jų kreiptis: R.R. 2, Port Burwell, Ont. 
J. Onoitis.

Kad nesigailėtumėte nupirkę bloga radijo 
aparato — užeikite pasitikrinti. Parduo
du vokiškus, Hsll»crofters, Phillips ir kt. 

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

ANGLIŲ IR MALKŲ 
užsakymus priima 

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

Keturi sandėliai Toronte.
Dominion Coal & Wood

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito ' Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augs tos 
palūkanos. Būstinė Lietuvių 
Namuose, 235 Ossington 
Avė., Toronto, Telefonas 
KE. 3027.

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.

Šį sekmadieį, 4.30 vai Lietu
vių Namuose bus rodomas fil
mas “ETERNALLY YOURS”.

Buvęs konsulas negauna 
bėglio teisių

Buvęs Lenkijos konsulas Win- 
nipege M. Krycun, kuris prieš 
porą mėnesių pasitraukė iš tar
nybos ir paprašė politinio bėg
lio teisių Kanadoje, yra gavęs 
leidimą krašte pasilikti 6 mėn. 
Negaudamas nuolatinio gyvem
tojo teisių jis su žmona ir 14 m. 
dukra buvo paskelbęs 3 d. bado 
streiką. Otavos atsakymo vis dar 
nėra. Matyt, teberenkamos apie 
jį žinios. Jis pats sakosi nepra
šąs imigranto teisių, nes kaip tik 
pasikeis režimas Lenkijoje, grį
šiąs namo.

— Otava. — Kanados federali
nis parlamentas susirenka pir
mai savo sesijai šį ketvirtadienį.

Naujas, 
sensacingas 
lenkų filmas

.SrAKE
(Iždas) >

Satyrinis filmas iš pokarinės 
Varšuvos.

Iš otbundončio naujojo gyvenimo tra
giškų įvykių fone Ludwik Starski pa- * 
rašė įdomią apysaką "Iždas", kurioje 
vaizduojamas gyvenimas žmonių rū
siuose ir gresiančiuose užgriūti Var
šuvos griuvėsiuose.
Premjera Toronte - 
Eaton auditorijoje 

pirmadienį, 
lapkričio 16 d.

Du seansai 7 ir 9.15 vai. vak.
Įėjimas $1 ir 75 et.

Be to, įdomūs priedai. Smulkesnių in- 
firmacijų žiūr. Toronto spaudoje ir 
per lenkų radiją. Poskleiskit šią žinią 
savo pažįstamų tarpe.

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas yra ruošiomas KLB 
Montr. Apyl. V-bos lapkričio 22 
d., sekmadienį, sekančia progra
ma: X

1.11 vai. pamaldos AV parap. 
bažnyčioje už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės karius, šaulius ir 
partizanus.

2.3.30 vai. p.p., D’Arcy McGee 
salėje, 220 Pine Avė., minėjimo 
aktas, kuriame svarbiausiu die
nos kalbėtoju bus ~buv. Šaulių 
S-gos vadas pulk. Pr. Saladžius. 
Meninėje dalyje dalyvauja: dra
mos aktoriai A. Škėma <r L. Ba
rauskas, skautų vyčių būrelio 
tautinių šokių grupė ved. J. Ki- 
birkščio, vyrų oktetas, ved. muz. 
A. Piešinos ir orkestras “Litu- 
onica” ved. Z. Lapino.

Gautas iš minėjimo pelnas ski
riamas Lietuvos laisvės kovų in
validams šelpti.

Visi maloniai kviečiami skait
lingai dalyvauti.

Apylinkės V-ba.
Liet. Akademinio Sambūrio 

sekantis susirinkimas įvyks lap
kričio 13 d., penktadienį, 8 vai. 
vak., 4225 Berri Str., prie St. 
Denis ir Rachel Str. Susirinki
mo metu B. Ciplijauskaitė papa
sakos įspūdžius iš studijų kelio
nės Ispanijoje! Visi nariai prašo
mi dalyvauti, yra svarbių reika
lų aptarti. Pabaigai tradicinės 
vaišės. Valdyba, i

Birutė Vaitkūnaitė ir Jonė 
Kvietytė, pasidalinusios choreo
grafinį ir repeticijų darbą, in
tensyviai ruošiasi .programai 
kartu su šokio grupe. Grupę su
daro penkios merginos ir vienas 
vyras šokėjas. Koncertas įvyks 
sausio 9 d. Gesu Hali patalpose.

Šis kolektyvas pavadintas 
Montreal Modern Dance Com
pany, įsteigtas Jonės Kvietytės 
iniciatyva.

Bilietus galima užsisakyti jau 
dabar, nes geresnės vietos yra 
rezervuotos. Galima užsisakyti 
ir telefonu: GR. 7128 — Birutė 
Vaitkūnaitė arba EX. 7900 — 
Jonė Kvietytė.

Lapkričio 14 d. 7 v.v. jaukioje 
Montrealio Policijos salėje, 1474 
St Catherine St E., LKM D-jos 
Montrealio skyrius kviečia visus

Į KALAKUTŲ BALIŲ 
PROGRAMOJE solistė J. Vieno- 
žinskaitė - Adomonienė, akomp. 
V. Judzentavičiūtė. Baliaus me
tu veiks gausi loterija ir bufe
tas su kalakutais, gėrimais, ka

va, saldumynais ir kit«.
Šokiams gros A. Piešinos ved. 
orkestras. Pelnas skiriamas baž
nyčios statybai ir šalpai vargs
tančių brolių užjūryje. Įėjimas 

1.25 dol.

Verduno Liet. Šeštadieninės 
Mokyklos tėvų susirinkimas 
šaukiamas sekmadienį, lapkričio 
15 d., tuoj po pamaldų AV pa
rapijos patalpose.
Montrealio požeminis traukinys

Du su puse metų tyrinėjusi 
miesto susisiekimo problemas, 
Montreal Transportation Com
mission pagaliau pateikė miesto 
tarybai projektą pastatyti 4% 
mylių ilgio požeminę liniją, ku
ri kainuosianti $120.000.000. Li
nija prasidės prie Atwater Ave. 
ir eis apačia St. Catherine St., 
paskum pasuks į pietus pro Do
minion Square, eis per Victoria 
Square, St. James St. iki Denis, 
o paskum į šiaurę iki užplanuo
to bulvaro.

Montrealio Macdonald Colle
ge, McGill universiteto skyrius, 
lapkričio 6 d .suteiks teisių gar
bės daktaro laipsnį p. Roosevelt, 
velionies prezidento našlei.

— Montrealis. — McGill uni-, 
versiteto studentai savo parla
mento pratimuose nutarė pir
muoju punktu svarstyti priėmi- 
mąJAV į Kanados federaciją, 

kaip H-ąją provinciją. Kurio 
nors JAV universiteto studen
tai beabejo atsilygins apsvars- 
tydami Kanados pavertimą JAV 
steitu.

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 kreipti: 

A. PUZARA 
Box 38, Rodney, Ont. 

Telef. 131 M

REIKALINGI
NUOSAVYBIŲ 
PARDAVĖJAI.
Labai geros sąlygos, kreipia
mas ypatingas dėmesys ir tei
kiama visokeriopa parama 
pradedantiems.

F. N .PREBBLE 
Real Estate

1052A Bloor St. W. 
Toronto

OL. 5176 ir OL. 1793.

Parduodame visų rūšių siuvamas mašinas 
kabinetines ir zig-zag

Kaina - pradedant $75.00
Siuvama mašina — puikiausia dovana švenčių proga!

Veritas Sewing Mashine Company

880 QUEEN ST. W., TORONTO

Kolbome lietuvių ir vokiečių kolbomis..

Tcl. OL. 4717, Buto MU. 2043

Prašyti J. Tumosos

Prie Maginot linijos
Apie buvusį Prancūzijos pa

sididžiavimą garsiąją Maginot li
niją vėl pradedama kalbėti. 
Prancūzija bijosi, kad planuoja
mos netikėto puolimo užtvaros 
gali būti nukeltos net už Pirėnų 
kalnų.

Pilko, cemento grybai stiepia
si visoj strateginėj pasienio zo
noj. Aplink laukuose dar tebe
riogso išblaškytų ir sudaužytų 
ginklų likučiai. -

Sustiprinti fortai, išsitiesę, 
niekada nebuvo vokiečių armi
jos sulaužyti. Trijų pėdų gelž
betonis dar ir dabar tebėra ge
ra apsauga prieš sunkiuosius 
sviedinius ir gal net prieš ato
minę bombą. Kalbama, kad 
prancūzai yra atnaujinę liniją, 
bet reikia manyti, kad dėl karo 
Indo-Kinijoj nedaug kas yra 
naujai padaryta. Pravažiuoją ke
leiviai aplinkumoje nėra paste
bėję kariškių.
- Vokiečių pagrindinės jėgos, 

puolant Prancūziją, aplenkė Ma
ginot liniją šiaurėje. Bėgdami iš 
Prancūzijos, vokiečiai bandė at
sukti fortų ginklus prieš sąjun
gininkus ir pasiruošė gintis, bet 
tik trumpam laikui. ■

Rusams nepatinka Maginot li
nija. Jie būtų.maloniai šypsoję-

si, je< amerikiečiai būtų fortus 
susprogdinę, kaip kad sprogdino 
vokiečių slėptuves ir įtvirtini
mus. Penktosios kolonos laikraš
čių plakatai šaukia prieš naujo
kų apmokinimą: “Mes niekada 
nekariausim prieš “draugiškąją” 
rusų tautą.

Viskas dar ramu. Gyvenimas 
Prancūzijoj eina dar sena vaga. 
Galvijai ganosi fortų slėniuose, 
— bet pabūklų vamzdžiai yra 
ištepti.

Suklydo ar partija kapituliavo?
Spalio 27 d. Varšuvos laikraš

tis “Žycic Warszawy” paskelbė, 
kad Vroclavo (Breslau) vysku
pu esąs paskirtas kun. Pawlows
ki. Vakaruose buvo suprasta, 
kad tai reišk'a, jog vyskupus 
bando skirti pati valdžia. Vati
kanas . šitokį reiškinį pavadino 
Bažnyčios prievartavimu.

Dabar staiga pasirodė tame 
pačiame laikrašty žinia, kad 
anuomet buvus' padaryta klaida, 
kad buvę sumaišyta vyskupys
tės — pranešta Vroclovas, kai 
turėjo būti Wloclawek, kurios 
vyskupu Šv. Tėvas yra paskyręs 
vyskupą Antonin Pawlowskį. Iš
eitų, kad Lenkijos valdžia taip 
toli dar nenuėjo.

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA

Gėlių krautuvė. Proga atidaryti liet, gėlių krautuvę. Apyvarta $1000 mėnesiui, 
nuoma su apartanjentu — $150 mėnesiui. Kaina $6.000, su visais įren
gimais ir inventoriumi.

Marguaretta — Bloor, $15.500, atskiras plytų namas, 8 komb. per 2 augštus, 
vandeniu-alyva šildomos. Moderni virtuvė, 2 garažai. įmokėti $5.000. 
{ėjimas gruodžio 15 dieną •

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

AL GARBENS
REAL ESTATE

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

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




