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BOLŠEVIKINĖ PROPAGANDA '‘1863 DŽIAUGSMAI BEI RŪPESČIAI
Jau didysis korsikietis, Napo

leonas Bonapartas, masės iškel
tas revoliucijos vaikas, suprato 
kokią galią pasaulio gyvenime 
turi propaganda. Savo meto vie
nintelę propagandos priemonę, 
spaudą jis pavadino penktąja pa
saulio galybe, lygia keturioms 
ano meto imperijoms. Tačiau 
dar niekas propagandos taip ne
įvertino, niekas tiek daug jai ne
skyrė dėmesio ir niekas tiek 
daug per ją nelamėjo, kaip bol
ševizmas. Tam reikalui jis pa
skyrė bilijonus, sukūrė specia
lias mokyklas, akademijas, vado
vaujančius štabus bei milijonus 
propagandistų suorganizavo, pa
naudodamas jau ne vien spaudą, 
bet ir visas moderniškas priemo-

Lietuviai, gruodžio 13 sekma
dienį džiaugėsi, jog 1) per Pabal
tijo (Kersteno) Komitetą pasau-

nes — net dailiąją literatūrą, vietų Sąjungos gyvenimą pasa- 
teatrą, vaizduojamąjį meną, ki- koja, esą šmeižikai, kapitalistų 
ną, radiją ir visa kita bei visą agentai ir t.t.
savo valstybinį ir pasaulinį par-> Tai naujoviškas, iki bolševiz- 
tijos aparatą. Bolševikijoje nėra ;vno dar nebuvęs, propagandos 
jokio visuomeninio aparato rate- metodas — skleidimas melo apie 
lio. kuris nesisuktų propagandai, i “katę maiše”, kurios niekam be

Nors skelbiamas yra gryniau- I pačių ištikimųjų neparodoma 
sias. akiplėšiškas melas, nors nei pro plyšelį. O kai šito gyve- 
balta vadinama juoda ir priešin-1 nimo paragaujama, būna jau per 
gai, tačiau tas trukšmas visdėlto ■ vėki. Girk savo prekę, jos nero- 
daug padaro, ypač, kad tikrojo j dydamas, šmeižk kitą, pasinau- 
gyvenimo niekam neparodoma, i dodamas jo silpnybėmis, rask

darbininko iki galiūno — kiek
vieną vakarą guldamas nežino 
ar pats prisikels ar bus pažadin
tas MGB agento, kuris jį išves lis (pagal “Time” magaziną) — 
nežiniai. Nesakoma, kad ten nie- “pagaliau susirūpino anksčiau 
kas net savo šeimoje nedrįsta tylėta tragedija”, 2) Jungtinės 
laisvai praverti burnos, nes žino, i Tautos nubalsavo (40 prieš 5 12 
kad, ką jis kalba namie*, agentų susilaikius) sekančiais metais 
yra klausinėjami jo vaikai ir dėl paskelbti baisią -Priverčiamo 
vaiko atsakymo jis gali pražūti. ■ Darbo baudžiavą, kurią neša mū- 
Kiekvienas atsimena, kad ten sų tautiečiai ir kiti Sovietijoje; 
buvo pastatytas paminklas de- 3) JAV aiškaitir nedvejojamai 
šimčiamečiui berniukui, kuris iš- perėmė iniciatyvą pasaulyje; 4) 
davė savo tėvus. Grupelė (10) lietuvių pabėgė-

Komunistiniai agentai laisvo- lių intelektualų, remiami 4.000, 
jo pasaulio darbininkijai viso to 
nesako, bet įgyja pasitikėjimo, 
iškeldami jų skriaudas, pasidaro 
vadais ir daugelį pajėgia įtikinti, 
kad visi, kas tikrą tiesą apie So-

Niujorko bendradarbio [no drauge sudėjus”... ir per- 
A L M A U S Į spėjo, jokiu būdu lengvabūdiš-

I kai nepasitikėti galimu sovietų 
sutikimu. Vašingtono nuotaikas 
serai pažįstąs James Reston. NY 
Times rašė, jog vieną savaitę 
perėmęs tarptautinę iniciatyvą, 
sekančią Eisenhoweris perimsiąs 
ir vidaus politikos fronto vado
vybę, kai paskutiniu laiku “ink
vizitorius” McCarthy buvo jam 
priviręs nemaža košės. Lietu
viams laikraštininkams iš Eisen
howerio kalbos buvo ryškesni 
šie momentai: “JAV nori būti 
konstruktyvios, ne destrukty
vios. Jos neri susitarti, ne 
kovoti. Jos nori gyventi tai
koje, žinodamos, jog ir visos ki
tos tautos to pačio trokšta 
džiaugdamosios laisvo apsispren
dimo teise •... Mes niekados ne
vadinsime Rusijos tautų priešu... 
priešingai, mes tikimės, jog bu
simojoje konferencijoje Berlyne 
su Tarybų Sąjunga užmegsime 
ryšį, kurio išdavoje eventualiai 
išbujos Rytų ir Vakarų tautų 
laisvas bcndradarbiaVimas... 
Vietoje esamo nepasitenkinimo 
Rytų Vokietijoje; okupuotoje 
Austrijoje ir Rytų Europos šaly
se mes trokštame matvti laisvu

nesutarti visa eile mums “šalu
tinių” dalykų, tai jie betgi su
lipdė vieną politiką TSRS at
žvilgiu. Dulles, kurio rytiniai pa
sivaikščiojimai Bermudoje su 
Edenu, Churchillio “sosto įpė
diniu”, sudarė visos praėjusios 
konferencijos pagrindą, pravedė 
savo “Rytų Europos taikingo iš
laisvinimo” tezę, nustumdamas 
šalin Azijos ir net Artimųjų Rv- 
tų problemas. Rytų Europos Iš
laisvinimo kalbos yra viena iš 
pagrindinių “Dulles Doktrinos” 
spaudimo rusams priemonių, ne
užmirštant nei taip realių.veiks
nių, kaip atominis karas ir Vaka
rų NATO (Išlaisvinimo) kariuo
menės nebeuždelstinas suforma
vimas. Keturių konferencija nu
matyta tik įsitikinti, kiek Mask
vos imperialistai šios Vakarų 
lanksčias politikos yra sumaišyti 
ir pasimetę, jei ne — įrodyti ne
utraliesiems, “matot patys”, jog

Savaitės įvykiai

Krašte šaukiama apie blogybes 
užsieny, užsieniuose šaukiama 
apie gražiuosius principus, ku
riais tariamai tvarkomas Sovie
tų gyvenimas, kas išdrįsta pasi
priešinti ar suabejoti viduje, su
naikinamas, kas pakels balsą už- 

*sieniuose, apšaukiamas liaudies 
*ei laisvių priešu, kapitalizmo 

. agentu, „karo kurstytoju.. Atsi- 
randa tokių, kurie tam patiki, 
nes bolševikinė propaganda įvai
riuose vakarų pasaulio sluogs- 
niuose veikia skambindama vis 
skirtingą Stygą. Į intelektualus 
bei idealistus eina su gražiais, 
kilniais šūkiais, kurie kapitalisti
nėje visuomenėje esą paneigti. 
Nors jų santvarkoje visa lai šim
teriopai baisiau išniekinta ir su- 
tripta, bolševikiniai agentai ne
sidrovi šaukti apie demokratinio 
pasauki negeroves. Tų negero
vių, žinoma; yra. kas jas gali pa
neigti. Bet ne kiekvienas supran
ta. kad ne budeliams apie žmo
niškumą ir nė tironams apie lais
vę kalbėti.

Į darbininkiją jie eina kelda
mi socialinio teisingumo princi
pus, nurodinėdami kapitalistų- 
išnaudojimą. šaukdami pasiprie
šinti ir t.t. Niekam nepaslaptis, 
kad ir demokratinis pasaulis nuo 
teisingumo dar toli, kad neteisy
bių, skriaudų ir išnaudojimo dar 
daug yra. Ypatingai tai jaučia 
darbininkija, gyvenanti vien iš 
savo darbo uždarbio, dažnai dre
banti, kad jo neteks, kad jis bus 
sumažintas arba pajūntanti, kad 
jo jau nebepakanka padoriam 
šeimos pragyvenimui. Ir kai dar
bininką slegia šitokios sunkios 
mintys prie mašinos ar kasyklų 
požemy, ateina bolševikinis 
agentas, kuris pasisiūlo vado
vauti kovai dėl geresnio atlygi
nimo, dėl geresnės ateities už
tikrinimo. Jis, žinoma, sako tie
są. iškelia tikrus faktus, kaip tik 
tai, ką darbininkas pats mato, 
tik dar prideda, kokius gražius 
šūkius skelbia komunizmas ir 
kaip visa tai gražiai esą vykdo
ma Sovietų Sąjungoje, kurią ka
pitalistai norį pasmaugti. Šūkiai 
tikrai paimti iš komunizmo va
dų raštų ir iš partijos nutarimų, 
bet praleista visa kita, praleista 
gyvenimiškoji tikrovė, kur dar
bininkas ne tik negali streikuoti, 
bet net darbo mesti, kur jis pri
rištas prie darbovietės kaip ver
gas. kur vien už pakartotiną ke
lių ar keliolikos minučių pavėla- 

- vimą nubaudžiama keilais me
tais kalinio darbams specialiose 
stovyklose. Nesakoma nieko, kad 
ten darbininko 8-10 asmenų šei
ma gyvena viename kambaryje, 
kad uždarbio’ nepakanka net 
duonai, o ką jau kalbėti apie ap
rangą; kad darbininkas ten nie
kad neturi laisvalaikio, ncsx jis, 
kaip kareivis, kiekvienu momen
tu gali būti pašauktas ir yra šau
kiamas į kokį paradą, politinį 
mitingą kokio vado kalbos iš
klausyti, varofnas į “politinio 
švietimo” pamokas partijos isto
rijos mokytis ir t.t Nesakoma

sau ištikimu tarnu, kurie viską 
padarys. Tokis yra bolševikinės 
propagandos metodas, kuris, 
kaip matome, duoda jiems ne
blogų vaisių. Nebereikalo juk 
iš 20 milijonų pasaulio komunis
tų net 14 milijonų gyvena ne 
Sov, Sąjungos ribose. Tai yra 
jos “misijonieriai”, kurie gerai 
instruktuojami ir savo- vaidmenį 
atlieka puikiai. O kai kur prieš 
juos kiek pajudama, “laisvės ir 
žmogaus teisių gynėjai” protes
tus skelbia. Duok Dieve, kad 
jiems patiems netektų atsidurti 
ten, kur už pusę tokio žodelio 
“liaudies priešu” virstama.

vykdė stebuklus — išleido “Lie
tuviškos Enciklopedijos” I t.; 
susirūpino reformuoti Amerikos 
lietuvių politiniu/ susiorganiza- 
vimo formą ir Vasario 16 — Gra
fų Pilies — lietuviškų fondų li
kimu.

Bermudos atgarsiai
Dulles asistentas Mr. Lourie 

Čikagoje (greitu laiku atsista
tydinsiąs) Amerikos Lietuvių 
Kongresui gabiai išreiškė dabar
tinę “Dulles-Ike doktriną”, ku
rios griežtas laikymasis Bermu- i taikingas sugyvenimas su rusiš- 
dojė nuotraukose taip susendino i kuoju komunizmu yra neimano- 
Sir Churchillį (nors ir su “V”j mas 
ženklu) ir jaudino prancūzus. Išlaisvinimo idėja prigyja 
jog šie pasišnibždėję tarpusavy- i NY “Daily News”, sakoma di-j - 7 -
je tik po trijų dienų atsigavę pa- džiausiąs pasaulio dienraštis, ra- Europos valstybių harmoningą , . .
liko salą. Mr. Lourie Čikagoje : jog Bermuda tebuvusi man- ?eirhą, negrąsinancių viena kitaip rokai padidintos^ kad jau veikia 
sakė: Žinome, kad tiesioginis ii ■ dagurno geltas užsispyrusiam I^fO labiau nepriesingų Rusi- 
netiesioginis jėgos panaudoji- ’ Churchilliui ir joje nieko, be i®5 tautoms”... Eisenhoweris 
mas tikslo nepasieks, nes gali jankiu valios nebuve atsiekta ' ^^tp iikiosios taikos noro iro— 
sunaikinti tuos, kuriems siekia- i Dienraščio garsusis komentato-: pateikė tris sąlygas. 1)
me sugrąžinti laisvę. Tikime, rius O’Donnell laimėsimu laiko : Mnaudot\ atominę energiją vi- 
jog yra kitų būdų galingesnių . tai, jog buvo išvemta Maskvos 
nei^ fizinė jėga. Įsitikinome, jog ; spąstų “persenusi^ ’’ Churchil-

sų labui ir gerovei; 2) pradėti 
atominių ginklų naikinimą; 3) 
leisti visoms tautoms Įsitikinti,

kurį sukelia laisvųjų- gyvenimo jam, dažnai išreiškiančiam JAV 
būdo įtikinantis pranašumas”.
Peržvelgus Bermudos oficialius ____ _____ _ , _______
ir neoficiailus pranešimus bei limės, jog gen. Ike nusileido sa 
komentarus susidaro įspūdis, jog ■

būdo Įtikinantis pranašumas”
planetos didžiosios galybės, tiek 
Rytuose, tiek Vakaruose, pirmo
je eilėje rūpinasi žmonių sieki
mais, bet ne ginklavimusi”.

eilinio žmogaus nuomonę, buvo 
išvedžiojama: “Visdėlto mes gai-

- S vo reikalavime, kad pirma Mas- Baigdamas prezidentas vėl per- 
jei jankiai ir europiečiai sutarė Į^a veiksmais įrodytu savo "e- spėjo: Ateinantys mėnesiai at- 

| ra; valią, prieš susitinkant neš lemtingus sprendimus”. ■ Im- 

Kanadoje veikia 4 šnipu tinklai j kės viii C f Jo^nuSeišta ^‘psv- viai džiaugėsi, kad gat mūsų tau- 
□ . c , j • ,• . r - t l w?ar” strate<’iios sumetimais “D tos Prie fi,ntar<> juros kančiomsnadoje veikę 5 tokie tinklai. Jis j ■ suaie^ijos sumciimais, vi . ...

atidengęs vieną, o 4 tebeveikią 
ir. ję nuomone, tiek Kanados, 
liek JAV vyriausybės nesiima 
reikalingų priemonių jiems lik
viduoti. Esą. geriausia būtų, jei 
būtų išleistas įstatymas, kuris 
kiekvienam nuo tinklo atsimetu- 
siam ir atitinkamais dokumen
tais jį atidengiančiam šnipui ga
rantuotų lengvai gauti pilietybę, 
policinę apsaugą nuo galimo šni
pų keršto, materialinius pra
gyvenimo išteklius, paramą gau
ti atitinkamą darbą ir specialų 
pažymėjimą, kad fas asmuo yra 
nusipelnęs kraštui ir kad pilie
čiai prašomi jį visaip paremti.

Guzenko nuomone tada fie 
vienas iš šnipų atsimestų. Tuo 
tarpu iki šiol šių kraštų vyriau
sybės užmerkia prieš tuos šni
pus akis ir nieko nedarą špiona
žo tinklams išardyti. O jie 
įsiskverbę į visas gyvenimo 

i lis.

Igor Guzenko, buvęs sovietų 
ambasados Otavoje šifro sky
riaustarnautojas, kuris 1946 m. 
išdavė bolševikų šnipų' grupę 
Kanadoje, pagal kurio parody
mus buvo išaiškinta daug šnipų 
JAV ir D. Britanijoje, kurio pa
rodymų taip labai nori gauti 
JAV senato vidaus saugumo pa- 
komisiją White bylai išaiškinti, 
pranešė sutinkąs tokiuos parody
mus duoti. Tai įvyks Kanadoje 
ir pagal Kanados vyriausybės 
sąlygą, kad be jos sutikimo pa
rodymai nebūtų paskelbti. Jo 
apklausti atvyks pakomisijos 
pirmininkas sen. Jenner ir na
rys Morris. Kada ir kur tai įvyks 
neskelbiama.

Guzenko ta proga duotame pa
reiškime spaudai sako, kad so
vietų šnipinėjimo sistema suor
ganizuota atskirais tinklais, ku
rių vienas apie kitą nežino nie
ko ir vieną išaiškinus kiti lieka 
veikti nepaliesti. Jo laikais Ka-

News”, sekančiame skyrelyje 
"Don’t Forget Those Slaves“ 
(Neužmirškim Tų Vergų) ... tę
sė: “Nuoširdžiai tikime, jog Ber
lynan nuvykęs Mr. Dulles prisi
mins ir elgsis atatinkamai, žino
damas, jog Sovietų Rusija yra 
pavergusi daugelį tautų — Len
kiją, Čekoslovakiją, Pabaltijo 
valstybes, etc. — ir tai, jog tiek 
E-isenhoweris tiek Dulles nekar-

galas artėja.
Kerstcno žygdarbis
ne pilnai išnaudojamas
Praėjusią savaitę JAV Kon

greso Pabaltijo (Kersteno) Ko
mitetas tyrinėjo Detroito ir Či
kagos pabaltiečių parodymus, 
kuriuose lietuviai vėl perėmė 
“show”. Pabaltijo Komiteto 
veikla yra JAV išlaisvinimo tai
kingomis priemonėmis ligšiolinis

ta yra išreiškę JAV vilti dėl vienintelis konkretesnis įgyven- 
eventualaus šių tautų išlaisvini
mo. Ši viltis — mūsų nuomone 
— privalo būti priminta Berly
ne. Jei Dulles to nepadarys, ką 
pagalvos pavergtieji? Jie ma-

dinimas, dėl kurio Maskva pra
džioje panikiškai jaudinosi, bet 
aprimo pastebėjusi, jog nei JAV 
Valstybės Departamentas, nei

esą 
sri-

Ar tai bus naujos eros pradžia, buvo klausiama prieš Bermudos 
konferenciją. Bet ji pasibaigė ir nubluko, buvo nustelbta prez. 
Eisenhowerio kalbos JT plenume — pasiūlymo atominę energiją 
įkinkyti pasaulio kultūrinei pažangai. Gaunasi įspūdis, jog šita 
kalba, aptarta Bermudoje visų trijų didžiųjų, paruoštą dalyvaujant 
ir Britų atominiam ekspertui, buvo iškišta sąmoningai pridengti 
konferencijos menkiems vaisiams. Pasauliui juk reikia apie ką 
nors kalbėti, o konferencija medžiagos tam nepateikė. Eisenhowe- 
ris Churchillio siūlymus “spaus- •----------------- —-------- ------------
ti Maskvą” suartėjant su ja ne- 
priėmė, palikdamas padėtį išryš
kinti numatytai 4 užsienių r. mi- 
nisterių konferencijai Berlyne, 
dėl kurios datos vis dar nesuta
riama. Maskva pasisakė už pa- 
laukimą, kol sausio 17 d. perims 
naujas pareigas Prancūzijos pre
zidentas. Prancūzija taip, pat pa
sisakė už palaukimą, kai JAV ir 
D. Britanija norėtų tai atlikti 
sausio pradžioje. Prez. Eisenho- 
weriui išvykus, anglai su pran
cūzais liko dar 2 dienas ir beabe
jo konferavo, gal tarėsi kaip lai
kytis šį pirmadienį

Š. Atlanto Sąj. konferencijoje, 
kuri užtruks 3 d. ir atrodo bus 
dar svarbesnė negu bermudiškė, 
nes čia bus sprendžiami praktiš
ki reikalai, Štabas, patenkintas, 
kad per tuos metus pajėgos ge-

120 aerodromų, iš 150 numatytų, 
ir turima 5100 lėktuvų, visdėlto 
reikalauja sekančiais metais dar 
viską padidinti 25%, lėktuvų 
skaičių pakelti iki 6500 ir t.t. 
Dulles ątvvko i Paryžių nusista
tęs reikalauti, kad būtų ruošia
masi ilgesniam laikui, nes pavo- 
jus 
apsvarstyta padėtis, kai abiejo
se pusėse atsirado atominiai 
ginklai, kad Vokietijos pajėgos 
būtų įjungtos į Europos gynimą! 
ir tai įgalinančios sutartys būtų 
ratifikuotos ne vėliau pavasario. 
Už tai. sakoma. JAV sutinkan
čios priimti Prancūzijos reikala
vimą įsipareigoti Š. Atlanto Sąj. 
likti bent 20 metų.

Maskva šiuo metu yra'sukau
pusi savo dėmesį, kaip suardyti 
vakariečių sutarimą ir savo smū
gius taiko Prancūzijai, pūsdama

Prancūzijos padėtį ir padidintų 
skaičių tų, kurie trokšta paga
liau nuo tų visų bėdų išsivaduo
ti. Maskvos radijas tuo tarpu 
skelbia, kad Vietnamo komunis
tai esą pasiruošę derėtis dėl tai
kos, jei tik Prancūzija sutiktų 
pripažinti laisvą liaudies respub
liką. O derybos būtų puiki proga 
nutolinti Prancūziją, nuo JAV 
politikos Tol. Rytuose.

Propagandas varžybose Mask
va šaukia, kad Bermudoje tik iš
ryškėję vakariečių nesutarimai. 
Londonas akcentuoja visišką 
vieningumą. Dėl Eisenhowerio 
kalbos Maskva šaukia, kad pre
zidentas norįs prakišti naują lar- 
dą Barucho paruošto atominės 
kontrolės plano. Višinskis JT pa
reiškė, kad Sov. Sąjunga planą 
atmesianti, nes neįmanoma esą 
garantuoti atominės energijos 
naudojimą civiliams reikalams, 
kol neįvesta kontrolė ir atomi- * 
nės bombos nesunaikintos.
.JT plenumas savo posėdžius 
baigė. Reikalui esant posėdį įga
liota sušaukti pirmininkė Pan
dit.

Koreics derybos faktiškai nu- 

buvo įteikęs paskutinį pasiūly
mą, kurio nepriėmus išvyko į 
JAV. Tiesa, jo pavaduot. Young 
Įgaliotas tęsti derybas, jei tik ko
munistai to norėtų, tačiau grei
čiausiai tie lauks Berlyno konfe
rencijos vaisių."

Belaisvių reikalas taip pat vie
toje. Iš pietų korėjiečių taip pat 
dar nesutiko grįžti nei vienas, o 
pagaliau pradėjo visai neiti į ko
misiją. Kai buvo paprašyta pri
siųsti amerikiečius arba tą vieną 
tėn esantį britą, tie atsisakė taip

Vokietijos sustiprėjimo baubą, pat. Esą. tegul pirma pereina p. 
Maskvos propaganda šaukia, kad korėjiečiai. Taip ir šventės, tur- 
Prancūzijos natūraliausi sąjun- būt, praeis. Abiejų pusių kariuo- 
gininkai tegalį būti Čekoslovaki- j menės jau baigė linijų įtvirtini-

' ja, Lenkija ir Sovietų Sąjunga. Į muš. Sakoma, kad dalis kinų net 
Ir padidintas spaudimas bei nau- atitraukiami į Mandžiūriją, o va- 
ji Vietnamo komunistų puolimai kariečiai vykdo apmokymus ir 
Indokinijoje beabejo šiuo metu pramogauja, kiek tai anose sąly- 
pradėti tik tam, kad apsunkintų' gose įmanoma.

Lenkijos ūkis smunka
laisvoji spauda, nei lietuviškos Pagrindinė Lenkijos eksporto

Nuo sekančių metų balandžio 
1 d. įvedama šiek tiek pakeiti
mų Kanados pašto tarife. Pa
prastiems laiškams reikės lipinti 
jau 5 c. ženklą, bet užtai nebe
bus jokio atskiro tarifo oro paš
tui pačioje Kanadoje. Ir dabar 
į tolimas vietoves didžioji dalis 
pašto paprastai gabenama oro 
keliu, nors yra apmokėta kaip 
paprastas paštas. Tačiau dabar 
kartais paprasti laiškai siunčia
mi ir kitom priemonėm. Būtinai 
lėktuvais gabenami tik atitinka
mai apmokėti. Nuo balandžio 1 
d. visi laiškai su 5 c. ženkliukais 
bus gabenami oro keliu. Už pri
dedamą kiekvieną unciją reikės 
primokėti po 3 c.

Atrodo, kad taip pat nuo ba
landžio 1 d. miestuose laiškus 
bus pradėta išnešioti vėl du kar
tus. Tam reikės pasamdyti 1200- 
1500 naujų tarnautojų, kuriems 
apmokėti reikės apie $4.000.000. 
Kadangi per metus Kanadoje 
per paštą pereina apie 15 bilijo
nų laiškų, tai skaitant po 1 centą 
nuo kiekvieno gausis 15 mil. dol. 
Sumažinimas 2 c. oro pašto laiš
kų duos apie $650.000 nuostolių, 
tad išviso pajamos turėtų padi- 

nieko, kad ten kiekvienas — nuo į didėti $14.350.000. Padarius vi-|

Keičiamas pašto tarifas
įve-sus numatomus pakeitimus, 

dus 40 vai. darbo savaitę, paštų 
išlaidos padidėtų apie 13 mil. 
dol., tad visdėlto liktų $1.350.000 
pelno.

Kitais metais pelno būdavo 
paprastai daugiau. Tik 1938 ir 
1951 m. Kanados paštas turėjo 
nuostolių.

Ruošėsi pabėgti grupė MIGu
“Washington Daily News”” 

žiniomis, Sovietų slaptoji poli
cija suėmė 11 MIG lakūnų ir di
delį skaičių aerodromo persona
lo, tuo sutrukdydama įvykdyti 
masinio pabėgimo planą į Vaka
rus. Lakūnai turėjo pabėgti iš 
rusų aerodromo Recove, 60 my
lių į šiaurę nuo Berlyno. Minė
tieji 11 lakūnų buvo suimti kaip 
tik tuo momentu, kai buvo pasi
rengę pakilti į Vak. Berlyną.

Jau sausio mėnesį tame pačia
me aerodrome buvo suimta 11 
Sovietų karininkų ir inžinierių 
apkaltintų sabotažu.

— Praha. — Vienas čekų me
džių eksportininkas su visa savo 
šeima paspruko apsikrovęs va
gone medžiais. Jiems taip po me
džiais teko išbūti 7 d.

nys, kad Amerika jų atsižadėjo. Informacijos įstaigos šioikomite- ; prekė yra anglys. Anksčiau daug 
m _ • -i _____ _____ •! 2* (Nukelta l 3 psl.) ’ ixroiY,-ir\c T7Sirnnnc

Iš Vidiškių parapijos
(prie Ukmergės) gautas laiškas 
rodo, kad bažnyčia dar veikia.
Šių metų rudenį susituokianti

. . - ... v ., ... i pora pirmiau užsimetrikavo valskime, nieks jo nuo užsibrėžtos | guje P vėbau įvyko jungtuvės
bažnyčioje, dalyvaujant taip pat 
pamergėm ir pabroliams. Namie 
įvyko vestuvių puota.

Žmonės dirba kolchoze, bet a
įgyvena savo senosiose sodybose j mingos, nes jos pačios produkci-

Tai reikštų pavergtųjų vilčių iš- _ 
silaisvinti žlugimą ir pakirstų jų 
valią priešintis Kremliui. Tai bū
tų mūsų didžiausias pralaimėji
mas šaltajame kare. Dulles ši
taip negali pralaimėti ir mes ti-

politikos nenukreips”. Tokią pa
prastą, bet teisingą nuomonę 
šiandien turi ne vien 5 mil. skai
tytojų politinę nuomonę formuo
jąs Niujorko dienraštis.

Prezidentas - Išlaisvintojas 
laiko egzaminus

1 Išvedžiojome neseniai, jog 
karžygys Eisenhoweris uoliai 
mokosi politikuoti. Praėjusią sa
vaitę jis pasigėrėtinai išlaikė 
tarptautinės politikos A&H ero
je kurso egzaminą. Geriausią 
įvertinimą parodė Maskvos su
mišimas. Višinskis plojo kalbą 
pabaigus, “Maskvos Radijo” ko
mentatorius Leontiev suprato 
kalbą jos antrąja prasme (US 
turi daugiau kaip 1.00(1 A ir H — 
norit taikos ar ne?) pritariant 
“Pravdai” su “Izvestijom”, kad 
ūmai visi trys nutiltų, o pačia
me Kremliuje per naktis šviesos 
žibėtų. Ike kalba Amerika pa
rėmė Vakarų “taikos” iniciaty
vą konkretesne forma. Ir visdėl
to pergausu buvo tokių, kurie 
manė, jog išryškėjusi rusiška 
Kremliaus vadovybė gal atsisa
kysianti pasaulio užgrobimo.

Dažnai ciniškas “Daily News” 
Eisenhowerio kalbą įvertino 
kaip “Good propaganda, but—” 
ir rado, jog ji tikrumoje buvo 
“Gettysburgo Linkolno kalba, 
Washingtono atsisveikinimo kal- 

| ba ir Pamokslas nuo Alyvų Kal-

i jos pirkdavo įvairios Europos 
* į valstybės, bet šiuo metu’, įvyk

džius Vakarų Europos anglies 
pramonės sujungimą pagal R. 
Schumanno pianą, Lenkijos ang
lių eksportas į vakarus smar
kiai mažėja. Ūkinės vienybės 
kraštai per 3 pastaruosius metus 
iš Lenkijos importavo 5.82 mil. 
tonų anglies. Iš to kiekio 2.4 mil. 
tonų importavo Prancūzija. Len
kijos anglys jai betgi nereikš-

vienkiemiuose. Į darbą tenka ei-' ja prašoka 55 mil. tonų, o be to, 
ti 2 kilometrus. i jį ^ar importavo 7,7 mil. tonų iš

JAValstybių.
Vakarų Vokietija lenkiškų 

anglių per 3 pastaruosius me
tus labai mažai* tepirko — vos 
325.000 tonų. Aišku, kad reikale 
ir be jų lengvai galėtų išsiversti.

Palyginus su sava produkcija, • venimo lygį.

Kariai Kalėdoms į šeimas
Apie 60.000 Amerikos, Angli

jos, Kanados ir Prancūzijos ka
rių Vokietijoje pernai Kalėdoms 
buvo pakviesti į vokiečių šei
mas. Atitinkamos organizacijos, 
daugiausia vokiečių ir kt. tai^ 
tų bičiulių draugijos, ir šiemet 
kreipėsi į vokiečių šeimas, ra- 
gindamos pakviesti į savo na
mus karių, kurie iš okupantų 
virsta sąjungininkais. .

Priverčiamąjį darbą pasmerkė
Gruodžio 7 d. posėdį JT plenu

mas priėmė rezoliuciją, kuria re
komendavo sekančiais metais 
neatidėliojant svarstyti specia
liosios priverčiamojo darbo ko
misijos pranešimą. Už balsavo 
40, prieš sovietų blokas, o 12 su
silaikė.

Tuojaus po to 46 balsais prieš 
5 buvo priimta rezoliucija pa
remianti darbus JT komisijos, 
kuri aiškina likimą negrįžtančių 
karo belaisvių. Vokietija, Japo
nija ir Italija dar tebeieško apie 
400.000 belaisvių.

gana daug lenkiškų anglių dar 
tebeimportavo Italija. Tačiau 
apskritai tai nėra didelis kiekis, 
nes vos 1 mil. tonų. Tą nesunkiai 
gali išlyginti vis didėjąs impor
tas iš Anglijos, iš kurios jau bu
vo importuojama trigubai dau
giau. »

Šiuo metu Lenkija savo ang
lies daugiausia eksportuoja į Ry
tų Vokietiją ir į kitus satelitinius 
kraštus. Bet menka iš to nau
da, nes negauna svetimos valiu
tos. Apskritai Lenkijos prekyba 
su vakarų valstybėmis labai puo
lė. 1951 m. ji eksportavo savo 
prekių dar už 340 mil. dol. per 
metus, o 1952 m. jau vos už 80 
milijonų. Vaisiai šito beabejo 
aiškūs — krašte puolė uždarbiai, 
gyvenimas pasunkėjo, nes tenka 

j išsilygiuoti pagal sovietinį gy- 
I venimo Ivsi.

Sovietai kažko nori iš Suomijos
Pastaruoju metu Sovietų Są- mijos, tuo tarpu nežinoma, bet 

junga kažkodėl pradėjo garsinti greičiausia draugingumo, taikos 
savo palankumą ir net dovanas sutarties vykdymo, o gal ir kari- 
Suomijai. Ji esanti pasiryžusi i nių bazių, 
pradėti derybas dėl grąžinimo 
ar pavedimo naudotis dalimi ab 
plėštos teritorijos, kuri Suomijai 
labai svarbi. Tai yra Saimo ka
nalas, anksčiau buvęs pagrindi
niu keliu Suomijos medžio pra
monei. Jis eina per atplėštą Ka
relijos sąsmauką.

Kartu sovietai siūlo Suomijai 
žymią paskolą, prekybos keliu 
gaunamus sovietinius rublius iš
keisti į vakarų valiutą ir naujus 
stambius Suomijos gaminių už
pirkimus.

Ko sovietai reikalauja iš Šuo- i Kelungas.

Mao nusilenkęs Malenkovui
Valstiečių Internacionalo' ži

nių agentūra PIA Nr.4I '53 pra
neša, kad raud. Kinijos viešpats 
Mao Tse-tungas galų gale apsi
sprendęs pareikšti savo visišką 
lojalumą Malenkovui ir vykdyti 
jo visas direktyvas. Ta prasme 
valdžios aparate padaryta daug 
pakeitimų, “išvalant” Berijos 
draugus ir Maskvos priešus. Tų 
visų valymų “stambiausia žu
vis” — socialinių reikalų mih. Li
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ADVENTO NUOTAIKAI

TREMTINIO ADVENTASKiekvienas yra tremtinys, kuris nėra savo tėvų žemėje, nors ir padėtų pakeleivio lazdą svetimoje šalyje. Nors ir pasijus- tum tenai savame lizdelyje, bet jis bus svetimose šakose sukrautas, nesavas — laimė išnuomota ... Svetimoje padangėje viskas apmirę: artimiausi žmonės, draugai, aplinka ir pati malda. “Kaip gi giedosime Viešpaties giesmę svetimoje šalyje”, skundžiasi Senojo Testamento Dainius (Psl. 136).Naujasis Testamentas kalba apie nepaprastą Tremtinį — Kristų, kuris buvo persekiojamas nuo Betliejaus iki Golgotos, tremiamas iš savo tautos ir iš žmonių širdžių. Nepaprastas Tremtinys skaudžiausią tremtį patyrė, tremtį ant galvažudžių kryžiaus, bet savo tautos Jis neišsižadėjo. Nuo medžio skersinio Jo kojos nebelietė savosios žemės, bet užuot keršijęs, ko nors neapkentęs, atleido, “nes nežino jie, ką daro”... Jam buvo maloniausia prisikėlus iš numirusių dar pavaikščioti savosios žemės takais, Jam buvo miela nuo savosios žemelės grįžti pas dangiškąjį Tėvą. Iš savo tautos Jis nieko gero nesulaukė — tik skurdžiausią tremtį, panieką, j ietį į Širdį. Tačiau Jis liko tobulo tremtinio pavyzdžiu: mylėti savo kraštą ir būti paklusniu dangiškojo Tėvo valiai — gyventi didžiuoju ilgesiu, kuris ir dangų ir žemę apima, kuriam rūpi Dievo ir tautos reikalai, nežiūrint kokion tremtin būtume patekę.
Tremtinio adventas — pilnuti

nio gyvenimo ilgesys: troškimas 
atstatyti ir ugdyti religinį ir tau
tinį gyvenimą.Nedėkingos sąlygos tremtinio ilgesiui, adventui. įgyvendinti, bet laukdami dėkingesnių, pra- ar i ria žmogų, bet žmogus sąlygas. ’ Miūsų Nepriklausomybės kovų savanoriai nepalyginti blogesnes sąlygas turėjo, tačiau jų laimėjimai gaivina visą mūsų istoriją. Arba dabar mūsų garbingieji partizanai? Jie gyvybės kaina skinasi kelią į laisvę, mūsų kai- kurie be kovos pasiduoda. Partizanai yra tremtiniai pavojinguose miškuose, mes esame tremtiniai laisvės kovą remiančiuose kraštuose. Jie ir mes esa- ’ me to paties priešo atplėšti nuo

tautos kamieno. O koks skirtumas? Jų advento varpas yra daug galingesnis, jo aidas jautresni^, nes jie vieningi, religiniai ir tautiniai sąmoningi, vienas kitam atlaidūs, besąlyginės aukos žmonės ... Mūsų advento 
varpas nėra toks galingas, nes 
vieni galvoja tik išsilaikyti, vie
toje tūpčioti, nesiryžti dvasines 
ir tautines vertybes tobuliau lie
tuviškojo gyvenimo širdin įlieti; 
kiti galvoja, kad tautos reikalai 
yra bereikalingas rūpestis; tre
tieji, mažiausia mūsų mąstyto
jų dalis, nedvejodami pripažįsta, 
kad kovoti už savo krašto laisvę 
yra ne tik tautinio, bet ir krikš
čioniškojo advento misija.Tremtinio adventas negali nukrypti nuo tikrojo ilgesio: neužtenka ilgėtis tik dangaus karalystės, bet reikia savo žemiškosios karalystės, savo krašto nepamiršti, nes tėvynės meilė yra viena šventumo sąlygų. “Žmogus turi eiti dvasinio skaid- rėjimo keliu iki susilieja su dievybe. Tame .kelyje yra tauta. Žmogus negali jos pamiršti, jei nori, kad jame dvasia švitėtų”, — aiškindavo brangios atminties Vydūnas. O garsusis filosofas ir kardinolas D. Mercier kartą taip išsireiškė: “Jei manęs kas paklaustų, ką aš manau apie išganymą narsaus vyro, sąžiningai atidavusio gyvybę ginant savo kraštą, įžeistą teisingumą, aš neabejočiau atsakyti, kad Kristus tikriausiai vainikuoja tokį narsumą ... Išganytojas pasakė, kad niekas neturi didesnės meilės už tą, kuris aukoja savo gyvybę už savo draugus. Kareivis, kuris miršta, kad išgelbėtų savo brolius, kad apgintų šeimų židinius ir šalies altorius, pasiekia augš- čiausią meilės laipsnį. Gal jis nepadarė savo aukos griežtos analizės. Bęt ^..galima galvoti, kad mūšio įkarštyje Dievas reikalautų iš kareivio metodiško teologų ąrga moralistų griežtumo?” Prisimenam šv. Johaną Arkietę: už tėvynės meilę ji supleškėjo ant laužo, bet nesupleškėjo jos amžinosios garbės ir šventumo vainikas.Tremtinio adventas ilgisi tik’ vieno: kovoti už tėvynės laisvę ir jos altorius, laimėti pilnutinio gyvenimo įsikūnijimą prie laisvojo Nemuno, gintaro Šalyje.

Tomas Žiūraitis, O.P.

MOHAWK FURHiTURE CO. f
| 2446 DANFORTH AVĖ. - TORONTO - TEL. OX. 4444į - Daug gražių dovanų mūsų krautuvėje

Viso, kas reįkalinga narnoms, rasite mūsų krautuvėje.

A dulkių siurbliai tik $49.50. Tai viena iš retų progų. Ribotas kiekis.
Pilnas namu apstatymas baldais. Radijo, Televizijos 
aparatai, Šaldytuvai, Krosnys, Siuvamos mašinos, Ki

limai, Veikų vežimėliai ir baldai.

— Berlynas.—Kad sukeltų vo-— Helsinkis. — Suomijos nau- — Berlynas.—Kad sukeltų vo- jo parlamento rinkimai numa- kiečių simpatijas, S. S-ga grąžins tyti kovo 7-8 d. 33 po karo išmontuotus fabrikus.

Plokštelės “lietuviškos, vokiš
kos ir kitos euro- 
pietiškos.

W ŽVAKIDĖS IR ŽVAKĖS^1.

Perlon

Blaupunkt -
Dovanos -

Rankinukai

iš Vokietijos importuotos kojinės (mo
teriškos), taip pat kojinių taisymo įran
kiai.
ir kiti vokiečių gamybos radijo aparatai 
su fonografais.
su lietuviškais ir europietiškais papuo
šimais — odinės, medinės, auksinės, si
dabrinės, porcelianinės, tikros gintari
nės ir tt. ir tt
su lietuviškais ornamentais, importuo
ti iš Vokietijos, “Gold-Pfeil” ir kitokių 
spalvų, įvairaus dydžio ir įvairių kainų.

WALTER KOPPEL
609 Yonge St, Toronto, On t

Vokietijoje yra daug kas nau
jo. Tik dar ne visa tų naujybių 
apimtis yra kaip reikiant išryš
kėjusi. Čia formuojasi daug da
lykų, kurie su visu ryškumu pa
aiškės tik gal po kelerių metų. 
Vienas iš didžiausių tų naujumų 
-tai, kad •

realios bekylančios Vokietijos 
jėgos ne juokais yra išsigandę 
prancūzai, kurių net de Gaulle 
nori vėl atkurti kadaise dar 
savo paties pradėtą megzti Pa
ryžiaus - Maskvos ašį.Visa tai, ypač prancūzų nepajėgumas patiems kaip reikiant formuoti naująją Europą ir nenoras tat leisti kitiems, gali privesti prie to, kad amerikiečiai spiaus į viską ir jei nepasitrauks į visišką izoliacionizmą, tai bent nusisuks nuo impotentų ir remsis tais, kurie ir nori, ir pajėgia duoti svarų indėlį į kovą prieš komunizmą, o tuo pačiu ir visos Europos saugumą. Tas -kad ir netiesioginis reikalavimas, jog už Prancūzų ir kitų laisvųjų Vakaruose interesus eitų mirti kiti, bet tik ne jie patys, pradeda jau įkyrėti ir kitiems europiečiams, nes šie aiškiai mato: nei patys gali, nei leidžia veikti kitiems. Tiesiog juokinga, nuo kokių smulkmenų priklauso kartais visos prancūzų vyriausybės likimas., ? r'
Ko iš tikro vertas šunuode
gavimas bolševikams ir jiems 
laižymasis,be Lietuvos ir viso Pabaltijo pavyzdžių, puikiai parodo taip pat visų kitų satelitų Europoje likimas. Deja, ne visiems Vakaruose tai yra pakankamai atvėrę akis. Ryškus pavyzdys: matydami, kad vakariečiai niekaip neįstengią susišnekėti su rusais dėl taikos sutarties su austrais, austrų dabartiniai likimo vairuotojai krikščionys nusprendė susimirksėti su bolševikais, tardamiesi, kad tuo būdu Maskva pasidarys jiems nuolaidesnė. Ir tokius planus, lyg pakankamai dar nepasimokę iš kaimynų praktikos, pradėjo ten puoselėti ne kas kitas, kaip svarbiausieji •valdančios Liaudies partijos vadai. Dabar vokiečių spauda pilna reve- liacijų apie tai. Jie galvojo susidėti su komunistais, išstumti iš valdžios socialistus ir, sudarę naują koaliciją, patys1 vieni, be Vakarų pagalbos, mano “tiesiogiai susitvarkysią su Maskva”. Tuos jų planus atskleidė ne kas kitas, kaip tas pats austrų užsienio reikalų min. Gruberis, dėl to paskiau priverstas pasitraukti.
Kancleris Raabas, kuris laiko
mas turįs tam tikrų simpati
jų tarp komunistų, buvo be- 
planuojąs net kelionę į Mask- 
vą,manydamas, kad jis ten daugiau pats išpešiąs, negu jo globėjai vakariečiai. Ypač tikėjosi galėsiąs iš bolševikų kai ką tiesiog žydiškai “nupirkti”, ypač kad Sovietai atitrauktų savo okupacines pajėgas iš Austrijos. Prieš kiek laiko tas pats
Raabas per Indiją pasiteiravo 
Maskvą, ar ji sutiktų pasirašy
ti sutartį su Austrija, jei Aust
rija pati savo laisva valia lai
kytųsi griežto neutralumo.Tačiau, deja, Maskvos atsakymas, pasiųstas per Panditą Nehru, buvo labai lakoniškas: “Ne, neutralumo dar nepakanka. Molotovas” ... Ko bolševikam ten reikia, austrai gali pasimokyti kad ir iš lietuvių arba savo artimiausių kaimynų: pirma dar reikia įsileisti sovietines įgulas, paskum sudaryti “abišales nepuolimo sutartis” su atitinkamais pagalbos paktais (kad ir neprašytos...), toliau — sudaryti patiems “savo noru” liaudies vyriausybę”, kurios “savanoriškumo” pagrindus Pabaltijy pradėjo svarstyti JAV kongreso sudarytoji speciali komisija, ir galiausiai leisti įsigalėti bolševikams, kaip jie smurtu yra įsigalėję ir visoj eilėj kitų Vidurio ir Rytų Europos kraštų. Austrai sakosi netekę kantrybės belaukdami realių rezultatų, kada atgaus visišką nepriklausomybę, o kaip turi kantriai kęsti ir vilkti jungą kitos pavergtosios tautos, iš kurių praktikos nė jie, pasirodo, nenori kiek reikiant pasimokyti.
Tuo tarpu Vokietijoje šiuo 

reikalu kiek kitokios nuotaikos. 
Vokiečiai jau daugiau įmunūs 
bolševikinėms . baciloms. Net 
daugiau: ir pats Molotovas mato 
sau visą pavojų kaip tik iš Vo
kietijos. Jos gajumu, greitu at
sistojimu ant kojų, nepaisant vi
sų praeities klaidų ir sunkumų, 
stebisi ne tik amerikiečiai su bri
tais, bet ir objektyvesni prancū
zai. Neseniai kalbėdamas per 
Bavarų rddiją JAV augštasis ko
misaras Vokietijai dr. Conantas 
pažymėjo, kad Vokietijoje pada
ryta didelė pažanga, vokiečių 
markė šiandien yra viena iš tvir
čiausių valiutų (o pastaruoju lai
ku suskasta dar daugiau taupyti,

kad nebūtų nė mažiausio deval
vacijos pavojaus), nors nuo ka
mieno yra dar atskirta 18 mili
jonų vokiečių, gyvenančių Ryti
nėje zonoje. Su tokia Vokietija 
ir Vakarų demokratiniai kraš
tai, Conanto pareiškimu, turi 
norą nuoširdžiai bendradar
biauti.Vokiečių spauda ryšium su White afera daug rašo apie Mor- genthau planus Vokietijai išdraskyti ir paversti “skurdžiu žemės ūkio kraštu.
Morgenthau daug įtaigojęs jo 
viceministeris Lietuvos žyde
lis (nors tai vokiečių spaudoj 
neminima, kaip tat yra pada
ręs pačių amerikiečių ’Times’) 
Weitas, amerikietiškai pasiva
dinęs Mr. White.Jis pats nors ir nepriklausęs bolševikų partijai, bet buvęs vienas iš tuo metu įtakingiausių pasaulyje finansininkų ir daug pasidarbavęs tiesiogiai ir netiesiogiai So v. Sąjungai remti. Tai buvęs vienas iš svarbiausių “galvų” bolševikinių šnipų žiede, projektavęs dar amerikiečių 10 milijardų dolerių paskola padėti Sovietams atsistatyti... Vokiečių spauda džiaugiasi, kad tokie ir panašūs planai jau seniai priklauso praeičiai. Šiandien tie patys vokiečiai, kuriuos bolševikų agentai amerikiečių rankomis norėjo suskaldyti, kad ilgai negalėtų atkusti, darosi rimčiausiais amerikiečių planų vykdytojais Europoje. O ta proga nemaža karčių žodžių tenka tiek demokratams, tiek ir respublikonams su prez. Eisenhoweriu priešaky už panašių Whitų pri- veisimą, tikriau — jiems klestėti tinkamos atmosferos sudarymą ir su jais, kad ir netiesiogiai, santykių palaikymą. Niekas rimtai negalvoja, kad prezidentas būtų sąmoningai prisidėjęs prie bolševikų agentų protegavimo, na, bet per maža reikalingos šluotos pavartojimas taip pat neįrašomas nei į vieno, nei į kito kreditą. Tad netenka stebėtis, jei kaikurie vokiečių žurnalai įsidėjo karikatūras, vaizduojančias, kaip Eisenhoweris žiūri į JAV kongreso tardomosios komisijos sukaustytas Trumano kojas ir, kasydamasis pakaušį, galvoją: aš su laiku taippat būsiu 'eksprezidentas, tai tada ir mane•'kongresininkai galės- dėl mano prezidentinių veiksmų kviesti pasiaiškinti...
Smarkiu aidu nuaidėjo taria
masis tarp sovietinės ir kitų 
Vokietijos zonų vad. tarpzoni- 
nių pasų panaikinimas.Tačiau iš tikro dėl to džiaugtis dar nėra kc: faktiškai sumažintas tik popierizmas, bet iš esmės

daug kas nepasikeitė, nes sovietinės zonos saugumas ir policijos įstaigos tų lengvatų nepritaikė tuo mastu, kaip jas iš savo pusės 
pasiūlė Vakarų sąjungininkai ir Vokietijos federalinė vyriausybė. Bolševikai iš atvykstančių taip pat ir toliau reikalauja gauti policijos leidimus gyventi, o iš savo zonos gyventojų vietoj interzoninio paso ar turimų asmens dokumentų išsiimti spec, kelionės pažymėjimus, lyg kitos rūšies pasus. Tik iš vakarinių Berlyno sektorių vykstantiems kitur Vokietijon per sovietinę zoną yra faktiškai susidaręs palengvinimas — iš šių nereikalaujama jokių kitų dokumentų, užtenka paprasto asmens pažymėjimo, bet paskelbti negaliojančiais jų turimi užsienio pasai. Tačiau vokiečiai jau ir tai po kelerių popierinio karo metų laiko geru ženklu, kuris su laiku turės atnešti ir daugiau palengvinimų. Gi vykstantieji iš Berlyno su automobiliais pasakoja, kad tat yra jiems tikrai palengvinimas. Tikimasi, kad su laiku galės susidaryti judėjimui po visą Vokietiją tokios ar bent panašios sąlygos, kokios kad yra Austrijoje, nors austrai taip pat nesulaukia taip seniai žadėtosios ir vis neištesėtosios visiškos laisvės...Bekylanti Vokietija savyje slepia ir kitų realių pavojų, ypač -savo kaimynams iš Rytų. Tai — 
jų naujas “Drang nach Osten”.Nors jie dar nėra savo žemių atgavę už Oderio-Neisės linijos, tačiau jų vad. Landsmannschaf- tų pareiškimuose, o kartais net ir atsakingų vyriausybės narių pasisakymuose, kuriuos paskiau gauna išmintingesnieji politikai iš Vokiečių užsienio reikalų ministerijos tildyti ir švelninti visokiais įmanomais būdais, rodoma tiek daug vitališkumo ir dinamizmo, jog netenka abejoti, kad jie su laiku, kaip dabar sako, “kad ir taikiomis priemonėmis”, žygiuos į Rytus. Jie ne tik nori atgauti savo anksčiau turėtąsias žemes, bet dar ir daugiau, negu jų teritorija rodė 1937 metais. Jie nori Rytų Europoje sukurti ne valstybinę erdvę, bet — patys turėdami valstybę, ir tai ne betkokią, o Europoje pirmaujančią ir su labai’Svarbiu žodžiu,— bet antvalstybinę, kurioj vokiečiai, kad ir “teisės į tėviškę” titulu, taip pat galėtų — tiesiogiai ar netiesiogiai, tai kitas klausimas — dominuoti. Kad nebūtų padarytas koks nors neatsargus žestas bolševikų naudai, čia tremties politikams reiktų veikti labai ryžtingai, bet kartu— ir labai atsargiai. Vrž.

the bert €urvfieanPirtures ja6319
(Tramvajaus stotis tarp Spadina ir Bathurst) 

Informacijos telefonu KI. 0850, KI. 6319

(su angliškais parašais)
APIE DIDELĮ GENIJŲ IR JO MUZIKĄ

Tikra genijaus meilės istorija. Jis gaudė gražias moteris, kurios 
dainavo jo magiškas dainas. Puiki muzika, o vokalinę filmo da

lį išpildys garsiosios Italijos operos žvaigždės.

Prasideda š.m. gruodžio 10 ir tęsis iki gruodžio 19-tos dienos. 
Kasdien 6.30 ir 8.30 vai. vak., šeštadieniais nuo 2.30 vai., po pietų.

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. 

Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.
Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272% QUEEN ST. W., Toronto

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Ccllisicn
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT.

TEL. JUnction 4773

Trijose Tariuomenese(Tęsinys iš praeito nr.) .Užmezgėme pašnekesį apie netolimą praeitį. Kpt. A. nepagailėjo nepriklausomai karčių kritikos žodžių, kurie man tuo laiku buvo labai nepopuliarūs. Jis skundėsi jam padaryta skriauda, dėl to, kad nebuvęs tautininkas. Būdamas visą laiką aktyvioje tarnyboje, 22 metus išbuvęs kapitono laipsnyje. Jo kovos draugai seniai buvę generolais. Nebenorėdamas klausytis tų jo kalbų. pagalvojau: vertas buvai, tad nepakėlė, ir neiškentęs pridūriau:— Dabar, drauge kapitone, turite progą pakilti. — JĮis pasižiūrėjęs į mane tiriančiomis akimis, atsidusęs prakošė: *— Dabar tas pats, tiems patiems kilti...Mano “stalinecas” įkyriai zirzė, tad atsiprašęs sėdau prie aparato, o jis išėjo.
Karas ir atsipalaidavimasBirželio 22-tos rytas užklupo mane prie aparatų. Besiunčiant vieną po kiįos telegramas, staiga vienai negavau pakvitavimo iš 11-tos armijos štabo Kaune. Patikrinau aparatą. Jis buvo tvarkoje. Gedimąs buvo linijoje. Telefonu paskambinau į Varėną linijų tarnybai iš kur man atsakė:— Alytus ir Vilnius neatsako. Laidai visur nutraukti —Užregistravau budėjimo knygoj: ryšjfc nutrūko 4 vai. 15 min. rytą. Telefonu pranešiau atitinkamiems viršininkams.
Augštai padangėse ūžė lėktu

vai, jų ūžesys maišėsi su šūvių 
garsais. Ryšio nesant, jokių įsa
kymų iš aukščiau nebuvo. Padė
tis nežinoma. Užėjęs įtstotį. ėjęs 
oudinčio ryšių karimnk&<f>arei- 
gas kpt. šlevas išsitarė:^

— Jeigu ištikrųjų karas yra 
prasidėjęs, reikia laukti antros 
lėktuvų bangos maždaug už 
dviejų valandų. Vokiečiai ir čia 
naudos tą pačią Lenkijos puoli
mo taktiką.

Taip ir įvyko. Praėjus porai 
valandų vėl pasirodė lėktuvai. 
Politmkai irgi buvo susidomėję

“manevrais”. Ir kai vienas praskrido visai pažeme su vokiškais hackenkreuzais, aš šalia stovintį poiitruką užklausiau:.— Kas čia per lėktuvas?Politrukas išsigandęs paaiškino:— Eto našej novoj konstruk- ciji samoliot, — aiškiai matėsi kaip jo kinkos virpėjo ...Apie 11-tą valandą rytą Molotovui paskelbus per radiją apie prasidėjusį karą, žinią visi sutikom su nepaprastu džiaugsmu širdyse. Bataliono komisaras Ka- zanov, sušaukęs mitingą prakalbėjo:— Draugai kovotojai, draugai komandyriai ir draugai politiniai darbuotojai! Šiandien 4 vai. rytą vokiškieji fašistiniai banditai peržengė mūsų rubežių. Taigi, draugai, mes turime išeiti į kovą prieš banditus. Narsiai ginti tėvynę ir laimingą gyvenimą, kurį mums sukūrė mūsų visų tėvas ir mokytojas draugas Stalinas. Ura!...Kaip visuomet, taip ir šį kartą, daugiausiai rėkė ura ir plojo: draugai komandyriai ir politiniai darbuotojai.Mes viską supratome, bet mūsų protai nenešė — neįsivaizdavome ar yra dar kur nors pasaulyje už tuos mūsų “išvaduotojus” didesnių banditų?
Komisaro reikalavimą stoti į 

kovą prieš banditus drąsiai pasi
ryždami sutikom ir jau kiekvie
nas planavom, kaip tam pačiam 
banditų komisarui Kazanov įva
ryti kulką.

Mes, štabo ryšininkai, dau
giausiai kreipėme dėmesio į šta
bo telefono centrinę. Ten buvo 
galima per komunikatorių nu- 

(Nukelta į 9 psl.)

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams ir 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau-
>rVmt> KUinvmlj*

1004 DUNDAS ST. W. TORONTO

Koina $1.50 butelis.

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

'Išbandykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 
kuriuos jau daug metų vartoja kiekvienas europietis. 
Dabar šie vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Kanadoje.

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

EUROPEAN

Say. G. KERAITIS

GALAS KOSULIUI!

Calvttf Žinios apie Kanadą
Serijos Nr. 15

Tai yra vienas iš straipsnių serijos, parašytų specialiai 
neokanadiečiams.

GELEŽINKELIAI
Kanadoje, kur milžiniškuose plotuose išsimėtę gyventojų būreliai, gele

žinkelio susisiekimas yra vienas iš svarbiausių gyvenmo faktorių, negu ki
toje kurioje pasaulio šalyje. Atstumai pasiekti prekėms rinkas, viduje ar 
užsienin, yra visuomet nepaprastai tolimi. Todėl yra labai svarbus gele
žinkelio uždavinys sujungti 3,846,000 kvadratinių mylių plote esančias 
vietoves, kad krašto ekonominis gerbūvis būtų visuomet augštoje padėtyje.

Nuo pat savo nuotykingos pradžios, prieš 120 metų, iki dabar, Kanados 
geležinkelių tinklas išaugo toks didelis, kad dabar tik Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Sovietų Rusija pralenkia Kanadą savo bendru geležinkelių 
ilgumu — tik šios abi valstybės turi daug kortų didesnį gyventojų skaičių.

Pradžioje buvo pastatytos trys transkontinentalinės geležinkelio linijos. 
Canadian Pacific geležinkelis buvo pastatytas tuojau po Konfederacijos, 
1867 m., kad sujungus naujos valstybės dalis. 1885 m. ši sistema ap
jungė visą kontinentą ir vakarai buvo pasiekiami naujiesiems ateiviams.

1900 metų kviečių pareikalavimai greitu laiku pripildė kraštą gyvento
jais, tuo pačiu pakilo gerbūvis ir buvo reikalas statyti naujos geležinkelio 
linijos. * 191 $r m. skubiai buvo užbaigtos dvi geležinkelio sistemos: Cana
dian Northern ir Grand Trunk Pacific. Tačiau Pirmasis Pasaulinis Karas 
sustabdė masinę imigraciją. Vakarinės provincijos nedidėjo. Abi naujo
sios geležinkelio sistemos atsidūrė finansiniuose sunkumuose. Tuomet jos 
perėmė Kanados vyriausybė ir 1921 m. buvo pavadinto Canadian Na
tional geležinkeliu.

šiandieninis Kanados geležinkelis bazuojasi dviem sistemom: Canadian 
Pacific Railways, sujungtinė bendrovė, pagrįsta Šerais ir Canadian Nationoi 
Railways, vyriausybės nuosavybė. CNR ir CPR visuomet kooperuoja, pri
žiūrint vyriausybei, kad išvengus dvigubos tarnybos. Transporto Tarnybos 
Kontrolė prižiūri prekių ir keleivių pervežimo kainos, taip pat, kaip ir 
statybos medžiagos operavimą ir geležinkelių saugumą.

CNR ir CPR veikla neapsiribojo vien 59.000 mylių ilgio geležinkelio 
linijų operovimu. Abi šios bendrovės valdo transokėaMnius laivus, lėktuvus, 
Kotelius ir visame krašte išsiplėtusias eksporto ir SelojKofo tarnybos.

CALVERT HOUSE mieloi taukia jūtt, komenta 
sumanymu dėl mūty sekančiu straipsniu turinio, 
pražome siusti per žio loikrattm redaktorių.

Sekanti mėnesi — GYVYBES DRAUDIMAS

CdlVĖtt DISTILLERS
AMHttSTIUtG, ONTARIO
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Jis dirba plačiais barais
PROF. JUOZĄ BRAZAITĮ SU PUSŠIMČIU AMŽIAUS PASITINKANT

(Tęsinys iš pr. numerio) 
4. Su nepailstančia publicisto 

plunksna
Ano meto visuomeniniame 

abuojume, kai cenzūrų troškina
mas “Rytas” turėjo žlugti, B-Čio 
bute per pačias 1936 m. Jonines 
buvo suorganizuotas naujas 
dienraštis “XX Amžius”. Astuo
nių at-kų sendraugių redakcinia
me kolektyve B. buvo siela, su
manytojas visokių originalių 
minčių, aktualių straipsnių - 
straipsnelių rašytojas.,

Lietuvoje kaikurie rašytojai, 
net valstybinio gyvenimo žmo
nės, brangindami savo spaudoje 
išmėtytus rašinius, buvo ėmę 
juos leisti, kaip savo raštų rin
kinius, ir, be abejo, džiaugdavo
si, matydami knygų lentynose 
savo plunksnos “tomus”... Jokis 
bibliografas tačiau niekada ne- 
beišaiškins, kiek per su viršum 
30 metų yra prirašęs B-tis, pra
dedant nuo “Laisvės, “Ryto”, 
“Dienos”, “Lietuvos Aido”, “At
eities”, “Ateities Sipndulių”, 
“Nauj. Vaidilutės” ir ypač “XX 
Amžiaus”, ir užbaigiant tremty
je “Mažuoju Židiniu”, “Į Laisvę” 
ar Brooklyno “Darbininku”... 
Jeigu visa tai būtų sudėta krū
von, kiek tomų turėtų susidary
ti? Kiek daug žodžių “parašyta”! 
Kiek visokiausių minčių, suges
tijų ir idėjų iškelta!

Po kelis kartus savaitėj “XX 
amžiuje” trumpu vedamuoju pa
sirodydavo Servus. Ilgai sekėsi 
slapyvardę užmaskuoti. Žmonės 

t sekdavo jo aktualius reikalus ir

ZEN. IVINSKIS

5. Politinė auka per valstybinio 
gyvenimo sutemas

Kas B-tį arčiau pažįsta, gerai 
žino, kad jis iš esmės nėra viešu
mos žmogus. Jis linkęs daugiau 
veikti ir nurodinėti iš antro ir 
trečio plano. Reklamos jis ven
gia. Jeigu ir manb eilutės pasieks 
B-čio akis, gerai žinau, kad jam 
nebus smagu skaityti... Įvairio
se organizacijose retai jis išei
davo į pirmininkus, pasitenkin
damas paprasto valdybos nario 
role, ir iš šono jau negailėdamas 
minčių ir sumanymų. Šis tylus 
darbininkas tačiau turėjo užimti 
gana augštus postus. Buvo jo lai
mė ar “nelaimė”, kad jis turėda
vo ateiti, kada jo pareikalauda
vo pats audringas mūsų dabar
ties gyvenimas. Išeina jis ir stve
riasi darbo, visai panašiai, kaip 
tais atvejais, kai kokis nors pro
jektas, rezoliucija, ar raštas turi 
būti perdirbtas, tai B-tis yra pir
masis, kuris pats sėdasi rašyti.

Iš šitokios dvasios reikia su
prasti aną prof. B., kuris ėmėsi 
vadovauti Laikinai Lietuvos Vy
riausybei, kada niekas kitas iš 
susirinkusių, labai pavojingu 
momentu nesiryžo būti pir-ku, 
net _ pirmininkauti pirmiesiems 
posėdžiams, vykusiems dar Do
nelaičio g. 24 (Tarybų Lietuvos 
redakcijos patalpose). Kai kam 
tik ... “Aušros” gimnazijos mo
kytojas ėmėsi pavojingo tuo me
tu darbo, kai dar gatvėmis slan
kiojo sovietų kareiviai, ir ėmėsi 
jo gana sėkmingai. Tą pačią 
kryptį vėl aptinkame B-čio gy-

visuomeninius rūpesčius pagau
nančius straipsnius, diskutuoda
vo pas Konradą (opozicijos kavi
nė!), spėliodavo autorių. Daug 
kas ir šiandien nežino, kad pub
licistas Servus buvo B., tas pats, 
kuris “Lietuvoje” ir kitoje spau-

ir Pati vė! matome kritikas, pasirasmedavo V. Kie- J r
tis ir V. K.

Kad, surinkęs didžiausią skai
tytojų tiražą, “XX Amžius” pa
sidarė europėjinio masto dien
raščiu, kuri kiekvienas mielai 
imdavo į rankas, daugiausia nu-

venime ir toliau; per vokiečių 
okupaciją, kai jis rezistencinėje 
veikloje yra katalikų sparno va
das, sumanymų, planų paruošė- 
jas, skirtingų nusistatymų derin-

sipelnė B-tis su Skrupskeliu. 
Tuo nenoriu mažinti kitų nuo
pelno, bet ne čia plačiau apie tai 
kalbėti.'

Servus pasirodė gabiausias 
žurnalistas, publicistas-visuome- 
nininkas, kuris apčiuopė tada 
degančius dienos reikalus, nors 
ne viską buvo galima pro siau- 
ražiūrės cenzūros valdininkus 
pravesti. Daug kartų iš Servus’ 
straipsnio likdavo tik skudurė
liai, ar išcenzūruotoje vietoje, 
jeigu puslapis buvo jau sulaužy
tas, būdavo kamšoma kokia 
iliustracija; dažniausiai plaukda
vo laivelis... Nevengdavo Servus 
palįsti mūsąsias silpnas vietas, 
net ydas. Jis išėjo prieš dvasinį 
sustingimą, visuomeninį ištiži
mą, siaurą sumiesčionėjimą, ku
ris tada buvo ėmęs reikštis mū
sų šviesuomenėje bei valdinin
kuose. Kai gen. Raštikis 1938 m. 
rudenį vyko vizitui į Varšuvą, 
Servus parašė “Vadą išlydint”, 
bet kai Vilniun nukelti tarnau
tojai (1939-40) ėmė sukinėtis 
apie lenkaites, jas vesti, kartais, 
net pamiršdami pareigas Kau
ne ar kitur likusioms šeimoms, 
Servus parašė aktualų straipsnį 
“Jadvyginis klausimėlis”...

Daug medžiagos B. teikdavo 
“XX A.” jumoro puslapiui “Mir
ga - Marga”, ir ten būdavo daug 
kas “per dantį” patraukiama.

Į profesinius žurnalistus B. 
niekada nenorėjo išeiti, nors ki
tados “Lietuvoje” ir buvo pradė
jęs nuo... reporterio. Jam visa
da rūpėjo visuomeniniai skau
duliai, mūsų kultūriniai reikalai. 
B. yra labiau publicistas, dauge
lio savo sielos gilumoje laikomas 
perdėm kultūringu, dideliu este
tu. Jis labai rūpinosi Savo ir ki
tų išleidžiamų knygų kultūra. 
Jaudindavosi dėl kiekvieno blo
giau sulaužyto “XX A.” pusla
pio.

ir 1945 m., t.y. anais pavojingais 
metais, kada DP grąžinimo klau
simas sovietams, ir žinoma, pir
moje eilėje žymiųjų, vartėsi tik
tai ant peilio ašmens...

Sunkią ir atsakomingą naštą 
B-tis nešė anais mūsų klausimu 
“tylos blokadas” laikais, nešė jis 
ją atiduodamas visą save. Apie 
tuos 7-nerius metus kalbėti bū
tų atskiras klausimas, lygiai kaip 
atskirai reikėtų kada nors kal
bėti apie jo darbą švietimo sri
tyje 1941 m. vasarą ir kai slaptu 
ryšiu veikė Švietimo tarėją dr. 
P. Germantą, kuris tikrai stengė
si išsaugoti Lietuvos švietimo 
sistemą. .

Po plačios ir gilos rezistenci
nės veiklos krašte atėjo tremtis. 
Kai mums akis spirgindavo 
amerikiečiai ir kiti alijantai, ko
dėl gi išbėgote iš Lietuvos, B-tis 
pirmasis atsisėdo ir parašė ang
liškai išverstą ir jau 1946 metų 
pačioje pradžioje išspausdintą 
“In the name of the Lithuanian 
people”. Tai buvo pats anksty- 
biausias leidinys, kurį buvo ga
lima pateikti klausiantiems, ko
dėl mes ne Lietuvoje. . .■ Thomas 
leidykla Zūriche išleido B-čio 
stilingą knygutę (99 p.) vokiškai 
apie mūsų tragediją, kurioje pa
rodyti nacių ir ypač komunistų 
darbai. Suorganizuodamas išlei
dimą keletos kitų informacinių 
leidinių, megzdamas ryšius, 
veikdamas tarptaut. organuose 
Lietuvos labui, B-tis yra atlikęs 
didelį darbą tremtyje.

Politiką B-tis visada supranta 
atremtą į tokius krikšč. princi
pus, kurie gyvenime faktinai 
būtų vykdomi. Subrendęs šeimi
nėje epochoje, išgyvenęs ano 
meto mitingų “košmarą”, stu
dentaudamas B-tis dirbo tik kat.- 
ideoioginėse organizacijose. Jis 
ir vėliau nebetilpo į buvusių po
litinių partijų rėmus, bet kūrė 
savą sampratą lietuvių politikos, 
kurioje principai nesiskirtų nuo 
realaus gyvenimo. Tai gliaudyti 
plačiau būtų atskira tema. 
Trumpai galima pasakyti, jog ir 
politikoje B., kaip ir kitur, pasi
liko idealistas, kai kieno nesu

prastas, kai kieno pasmerktas.
Kada jis buvo puolamas, net 

šmeidžiamas, širdyje pergyveno 
jis giliai, bet išlaikė nuosaikumą, 
ramumą, lyg toji Šešupė, kuri 
netoli nuo jo gimtinės per ly
gumas teka nesiblaškydama, ne
putodama ... Tiesa, B-tis išeina 
ir polemikon, bet išeina ginti 
reikalo, principo, ne ašmens.

Kas ką apie B-tį berašė, jis 
dėl savo asmens triukšmo nekė
lė. Laikas išgydys daugelį vi
suomeninių žaizdų. Iš perspek
tyvos pagaliau ateis laikas, jog 
ne tik visuomeninius santykius, 
bet ir asmenis pervertinsime ob
jektyvesniu, ne įkarščio momen
to mastu. Bet jau dabar galima 
užtikrinti, jog tas vertinimas, 
kai “geležis pirštų nebesvilinda- 
ma” leisis čiupinėjamą, suteiks 
kaikurių autentiškų siurprizų. 
Būkime kantrūs ir palaukime!

Būdamas studentu B-tis orga
nizavo ir pastatydino prie Tra
kiškių plento jaunimo globėjo 
šv. Aloyzo statulą su jo išrink
tu užrašu: “Idėjos, jei didžios, 
nemiršta kaip žmonės”. Norėtu
me palinkėti, kad ir paties su
kaktuvininko visuomeninės ir 
mokslinės idėjos pastoviai išlik
tų laisvai lietuvių tautai. Ati
trūkęs nuo lietuvių literatūros 
mokslo baro, B-tis keliolika pas
kutinių metų atidavė perdėm vi
suomeninei ir politinei veiklai. 
Ar naudingiau būtų buvę, kad 
jis būtų pasilikęs prie literatū
ros istoriko plunksnos? Bet B-tis 
liktų ne B-tis, jeigu jis, aptikęs 
svarbiausią tautos reikalą, pro jį 
praeitų nuošaliai ir trokštų aka
deminio mokslo giliuose šuli
niuose... Pagaliau į kiekvieną 
klausimą atsakymą duoda rezul
tatas, indėlis, kuris dažniausiai 
iš perspektyvos geriau įžiūrimas.

Baigiame linkėdami sukaktu
vininkui ir toliau globojančios 
Apvaizdos rankos, kaip Ji jį iš
saugojo verpetingame ir jam pa
vojų pilname dešimtmetyje nuo 
1940 metų!

Gimė jis 1903. XII. 9. Gimnazi
ją baigė Marijampolėje 1922 m., 
universitetą Kaune 1927 m.

Leido tuoktis su svetimšaliais
Sovietų Sąjungos augšč. tary

bos biuletenis paskelbė, kad 1947 
-m. vasario 15 d. potvarkis drau- 
džiąs Sov. Sąj. piliečiams tuoktis 
su sveimšaliais atšaukiamas. Tai 
buvę nutarta augšč. tarybos pre
zidiumo dar lapkričio 26 d. Kar
tu skelbiama, kad sutuoktuvės 
betgi jokiam atvejy nepakeičia 
ašmens pilietybės, su svetimša
liu susituokusi moteris, kaip ir 
svetimšalę vedęs vyras lieka so
vietų Sąjungos piliečiu. Atseit, 
išsiveržti vedybų keliu iš to ro
jaus dar niekas negalės. Tuo tar
pu satelitiniuose kraštuose pagal 
senuosius įstatymus moterys iš
tekėjusios už svetimšalių gauna 
vyrų pilietybę, tai duoda progos 
.moterims išsiveržti į laisvę. Dėl 
to įvyksta daug fiktyvių vedybų, 
net už pinigus.

— Vašingtonas. — JAV jūrų
laivyno vadovybė nusprendė 
statyti ketvirtą lėktuvnešį 60.- 
000 tonų. Tai didžiausi lėktuvne- 
siai pasaulyje.

Pirk Coke dar Šiandie! 
6 butelių kartonas 36' 
"Coke" yra 
registruotas lenkias. COCA-COLA LTD.

Kai atsilanko draugai, 
pavaišink juos Coke 
ir užkandžiais

ATEITININKŲ DĖMESIUI
1954 m. sausio 2, 3 dd. Hamil

tone, lietuvių parapijos salėje, 
yra ruošiami Kanados mokslei
viams - ateitininkams ideologi
niai kursai. Jų metu paskaitas 
skaitys: kun. dr. J. Gutauskas, 
kun. B. Pacevičius, J. Matulio
nis, St. Prapuolenytė ir inž. Pr. 
Razgaitis.

Visų Kanados kuopų mokslei
viai - ateitininkai kviečiami kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti. Kur
sai pradedami sausio 2 d. 10 vai. 
pamaldomis Hamiltono lietuvių 
parapijos bažnyčioje.

Be paskaitų programoje nu
matyta ideologinių žinių patikri
nimo, dailiojo skaitymo, dekla
macijų; viešo kalbėjimo konkur
sai. Nepamiršti ir įvairūs žaidi
mai, dainos ir kt., kas galėtų pa
kelti kursų nuotaiką.

Sekmadienį sausio 3 d. 6 vai. 
vakare ten pat lietuvių parapi
jos salėje įvyks kursų užbaigi
mas - arbatėlė. Artimesnių apy
linkių vyr. ateitininkai — To
ronto, Hamiltono, Windsoro, 
Londono — kviečiami užbaigtu- 
vėse - arbatėlėje skaitlingai da
lyvauti. Ta prt)ga numatoma ir 
atitinkama programa dalyvių 
nuotaikai paįvairinti.

Moksleivių ateitininkų parei
ga kursuose dalyvauti, o vyres
nieji turėtų vienaip ar kitaip
jiems talkininkauti.

Kanados At-kų C. V-ba.

to

1 Montrealio lietuvius
\

Kaip jau Montrealio lietuvių 
visuomenei žinoma, š. m. sausio 
10 d. susidarė iniciatorių grupė 
suorganizuoti pirkimą visuome
niniais pagrindais Montrealio 
lietuviams taip reikalingų “Lie
tuvių Namų”.

Konkrečiai “Lietuv. namams” 
buvo numatyta pirkti labai ne
brangiai pasitaikančius maldos 
namus, esančius Duluth 208-210. 
Klausimui aptarti 1953. 1. 25. 
tuose namuose buvo sukviestas 
masinis Montrealio lietuvių su
sirinkimas, kuriame visų susi
rinkusių vienbalsiu pasisakymu 
buvo konstatuota, kad “Lietuvių 
namai” Montrealy būtinai reika
lingi, kad visų apžiūrėti maldos 
namai tam reikalui pilnai tinka, 
jų kaina yra prieinama ir kad 
todėl tuos namus reiktų pirkti. 
Esant visų tokiai nuomonei, ta
me pat susirinkime buvo išrink
ta tam reikalui pravesti speciali 
komisija. Be to, tame pat susi
rinkime nutarta, kad vieno Šero 
kaina turėtų būti $50.00, kad vie
nam asmeniui leidžiama įsigyti 
nedaugiau 20 Šerų ir kad sekan
čiam susirinkimui būtų paruoš
tas “LN” statuto projektas. Čia 
pat iš susirinkusių 250 asmenų, 
spec, sąrašais pasižadėjo įsigyti
95 Šerus — viso $9.500.
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akcijos pilnai neišnaudoja.
Tiesa, beveik visuose Niujorko
laikraščiuose praėjusią savaitę 
tilpo Pabaltijo užgrobimo tyri
nėjimą liečiančios žinutės. Ta
čiau daugeliu atvejų, tai rodės 
panaudota, kaip likusios tuščios 
vietos užpildymo medžiaga. Eilė 
dienraščių buvo įsidėję veda
muosius, po jų paprastų eilinių 
lietuvių nuoširdžius padėkoji
mus laiškų skyriuje. ’’The Tab
let” katalikų savaitraštis prisi
minė tik kunigų persekiojimą, 
“The Brooklyn Eagle” be jokių 
rimtų komentarų. “Time” maga
zine atvirai sutiko, jog buvo ge
riau vėliau, negu niekad šią žiau
rią tragediją prisiminti. “NY 
Times” keistai šį reikalą igno
ravo, tik penktadienį galiniuse 
puslapiuose, lyg nusistebėjo, jog 
Sniečkus buvo prakeiktas savo
sios šeimos. Nežiūrint tačiau šito 
nelemto lietuviško neapdairumo 
per savo informacijos įstaigas 
leisti kad ir visai Amerikos ir 
Kanados spaudai kasdieninius 
Kersteno Komiteto raportus, JA 
V-bių tautosz simpatijos mūsų 
reikalui nepaprastai padidėjo. 
(Prisimintinas “Daily News” ve
damasis). Šalia Amerikos viešo
sios opinijos suformavimo pa
brėžtinas kitas praėjusią savai
tę žinomojo Amerikos Vyriausy
bės veiksmų nagrinėtojo Arthur 
Krock iškeltas veiksnys, kad “po 
McCarthy incidento išryškėjo, 
jog “tiek Atstovų rūmai, tiek Se
natas — yra užsitikrinę sau rolę 
JAV užsienio politikos fotma-

kiek daug atsiekiama Kersteno 
Tyrinėjimu Lietuvos ir Rytų Eu
ropos Išlaisvinimo byloje.

Lietuviškas tyrinėjimas 
neįtikino
Praėjusią savaitę AL spaudoje 

ir “TŽ” tilpęs BALFo pasiaiški
nimas Vasario 16—Rūmų pirki
mo byloje Niujorke beveik nie
ko neįtikino. Neįtikino ir dauge
lio būrelių rėmėjų gauta PLB 
Vokietijoje biuletenio formoje 
išleista “apyskaita”. Net ir iš BA 
LFo bei LČ>Ko sudarytosios ko
misijos nariai, rekomendavę BA 
LFui išsiginti turėjus ką nors 
bendro su PLB Gimnazijos rū
mų pirkimu, bet visais būdais 
reikalauti lietuviškąją visuome
nę remti pačią Vasario 16 gimna- 
ziją, lyg dvejojo savo paaiškini
muose. Esą, jų pilnas protokolas 
esąs BALFe, kur kiekvienas ga
lįs matyti. 212 būrelių gimnazi
jai remti visame pasaulyje tebe
norėjo aiškesnių paaiškinimų. 
Buvo sakoma, jog jie suaukoją į 
metus nemažiau 50.880 žalių US 
dolerių ir pačio VLBr pimininko 
laiške torontiečiams, dėkojant 
už $300, neigiama legenda, jog 
PLB ir Vasario 16 gimnazija yra 
du skirtingi veiksniai. Informuo
ti sako, jog visas šis “biznis” lie
tęs 295.000 DM, iš kurių jau 90.- 
650 DM yra perėję į vokiškas ki
šenes — įmokėta. Sako, jog visos 
šios išlaidos nesančios rimtai ar
gumentuotos ir baiminasi, jog, 
nežiūrint pakartotinų BALFo 
pasiaiškinimų, vokiečiai skolų 
ko gero reikalaus per JAV vy
riausybę, kurios kokios tai fe

vime”. Jis patarė prezidentui ir 
Valstybės Sekretoriui tą įsidė
mėti. Daugelis mūsų dar gerai 
nesuprasdami taip įvairiaspal
vės Amerikos vyriausybės es- 
mės, gal net neįsivaizduojame,

deralinės labdarybės agentūros 
BALFas esąs narys. Šitas visas 
incidentas yra skaudus, kai 
jis per kitų kaltę ar naivumą 
liečia vienintelės lietuvių labda- 
rybės ir švietimo įstaigas.

Kanadoje mes džiaugiamės

LAISVAIS RINKIMAIS

Ko daugybė žmonių pasaulyje neturi, mes Kanadoje galime 

balsuoti kaip norime ir už ką norime.

Laisvi rinkimai yra viena iš didžiausių demokratinių tautų 

teisių. Branginkime visuomet šią teisę.

O'KEEFE'S BREWING COMPANY LIMITED

Išrinktajai komisijai išsiaiški
nus reikiamais klausimais, š. m. 
kovo 22 d. buvo sukviestas kitas 
susirinkimas, kuriame po infor
macinio pranešimo buvo pateik
tas “LN” statuto projektas ir 
provizorinė tų namų išlaikymo 
sąmata, kuriuos susirinkimas ir 
priėmė laikinai vadovautis. Tarp 
kitko iš informacinio pranešimo 
paaiškėjo, kad iš miesto atitin
kamos įstaigos yra gautas raštas, 
jog minėti namai yra pilnai tin
kami viešam naudojimui, o inž. 
Bulota raštu pranešė, kad mal
dos namai numatytam reikalui 
pilnai tinkami, yra puikiame 
stovy ir kad tokių namų pasta
tymas šiuo metu kainuotų 4 kar
tus daugiau nei už juos prašoma. 
Konkrečiai inž. Bulota tuos na
mus įkainavo $200.000. Panašios 
nuomonės buvo ir inž. Narbutas, 
vėliau išrinktas į “LN” valdybą. 
Tame pat susirinkime daugumai 
pageidaujant, vietoj buv. komi
sijos buvo išrinkta “LN” Valdy
ba.

Naujai išrinktoji valdyba, kiek 
leido aplinkybės, ėmėsi konkre
taus darbo. Atitinkamose įstai
gose išsiaiškino, kad dėl minė
tų namų padėties, reikalui esant, 
galės būti gautas leidimas įvair. 
gėralams pardavinėti. Suėjo į 
kontaktą su parduodamų namų 
savminkais, kurie pareikalavo 
pasiūlymo raštu. Toks pasiūly
mas ir buvo Valdybos pateiktas, 
siūlant už namą $45.000. Tačiau 
pardavėjai per savo įgaliotinius 
pranešė, kad jie minėtų namų 
pardavimą konkrečiai svarstysią 
tik tuomet, kai Valdyba įmokės 
parduodamos kainos sąskaiton 
bent kelis tūkstančius dolerių 
.grynais pinigais.

Kaip maloniems tautiečiams 
žinoma, “LN” Valdyba grynų pi
nigų neturi, gi iš antros pusės 
Valdyba tokio žygio padaryti be 
šerininkų nutarimo negali. To
kiu tad būdu šis reikalas ir pa
kibo ore, iškaboj o per visą pra
eitą gražią vasarėlę, kada Mont
realy, kaip visuomet, apmiršta 
bet koks organizacinis gyveni
mas ir kabo po šiai dienai.

Tačiau Montrealy, kur gyve
nama virš 10.000 lietuviu, “Lie- 
tuvių namai” yra būtini, tai visi 
lietuviai puikiai žino ir supran
ta. Apie tai kalbama visų, ir pa
skirose organizacijose ir įvai
riuose susirinkimuose bei pobū
viuose, tai.jaučiame per įvairius 
minėjimus. O juk nieks mums 
tokių namų nepastatys ir nepa
dovanos, ką visi puikiai žinome. 
Tad ko gi laukiame?

Išrinktoji “LN” valdyba pati 
viena, be geros valios tautiečių 
paramos— šiuo atveju, Šerų pir
kimo — nieko padaryti negali, 
o stebuklų nelauktina. Į Valdy
bos kreipimąsį per “Nepriklau
somą Lietuvą”, kurioje per eilę 
numerių buvo spausdinama ir 
Šerų pirkimo pasižadėjimai, at
siliepė tik labai nežymus skai
čius tautiečių, kurių tarpe, tiesa, 
buvo ir tokių, kurie vietoj pasi
žadėjimo atsiuntė tiesiog pini
gus arba prisiuntė nuoširdžius 
linkėjimus pradėtą darbą varyti 
toliau, siūlydami savo talką. Ta
čiau, kaip jau minėta, tik kai ku
rių tautiečių geros valios pasi
reiškimais nieko gero neatliksi- 
me. Reikalinga, kad prie šio dar
bo prisidėtų kaip galima dides
nis skaičius lietuvių. Reikalinga, 
kad susirastų tiek lietuvių, kad 
galėtų išpirkti 1000 Šerų. O ar 
tai yra taip sunku atsiekti, ži
nant, kad Montrealy gyvenama 
virš 10.000 lietuvių. Atrodo, kad 
ne. Tad sukruskime, pagaliau, 
mieli tautiečiai, ir visi stokime į 
“Lietuvių namų” Šerų pirkėjų 
eilę!

Neužmirškime, kad mums čia 
Montrealy “Lietuvių namai” rei-

bent dalinės ramybės, gal veda
mai kovai stiprybės ir kiekvie 
nam kultūringam žmogui pri
valomo tautinės ambicijos pasi
tenkinimo. Tai būtų mūsų lyg ii 
mažytė Lietuva, kurion atsilan
kę, bent dalinai jaustumėms 
kaip anoj, šiandieną tik svajonė
se turimoj Lietuvoj.

Turėdama visa tai galvoje, 
“Lietuvių namų” Valdyba š. m. 
lapkričio 13 d. posėdy po ilges
nių diskusijų ir vispusiško reika
lo aptarimo nutarė pradėtą dar
bą varyti toliau, pradedant jį 
šiuo kreipimusi į lietuvių visuo
menę.

“LN” Valdyba, primindama 
maloniems‘tautiečiams, kad nu
matytiems namams pirkti reika
linga sutelkti $50.000, ty. 1000 
Šerų po $50, praneša, kad ji savo 
darbą toliau varyti yra numa
čiusi sekančiai;

1. Kad galima būtų pradėti pa
tį pinigų rinkimą — šėrų parda
vimą, visų pirma bus pravestas 
kuo plačiausiu mastu Šerų įsigi
jimo pasižadėjimų vajus, kas 
akivaizdžiai parodys kuriai su
mai atsiras Šerų pirkėjų.

2. Šerų pirkimo pasižadėji
mams rinkti Montrealy, Valdy
ba visą miestą suskirstė tam tik
rais nedideliais, lietuvių gyvena
mais rajonais, kuriuos aplankys 
minėto vajaus talkininkai.

3. Šerų pirkimo pasižadėjimų 
vajaus talkininkų, V-ba stengsis 
suburti kaip galima daugiau. Vi
sos organizacijos maloniai pra
šomos, pagal galimybę, iš savo 
narių tarpo šion talkon paskirti 
galimai didesnį asmenų skaičių.

Talkininku gali būti kiekvie
nas, bet kur gyvenantis lietuvis.

4. Kitur, ne Montrealy, gyve
nantieji lietuviai maloniai pra
šomi taipgi paremti šias Mont- 
ręaliečių pastangas.

5. Tautiečių patogumui, per 
tam tikrą laiką mūsų spaudoje 
bus spausdinami pasižadėjimai, 
kuriuos kiekvienas galės išsi
kirpti ir atitinkamai užpildžius 
pasiųsti paštu ar asmeniškai 
įteikti “LN” Valdybos kasinin
kui p. Trumpai žemiau duoda
mu adresu:

6. Artimiausiu laiku spaudoje 
bus paskelbtas jau davusių pasi
žadėjimus (bendru sąrašu ar pa-

. skirai). .sąrašas, po to gi sąrašas* 
bus skelbiamas papildomai.

Pastaba: dėl kokių nors prie
žasčių nenorintiej i, kad jų pa
vardės būtų skelbiamos, malo
niai prašomi apie tai pažymėti 
pasižadėjimo blanko apačioje ar
ba pranešti apie tai talkininkui 
ar Valdybos nariui.

7. Visus Šerų pasižadėjimus 
prašoma siųsti “LN” Valdybos 
kasininkui p. Trumpai šiuo ad
resu: 5655, 15th Ave. Rosemount.

8. Pasižadėjimų blankų ir in
formacijų reikalais prašoma 
kreiptis į bet kurį žemiau išvar
dintą Valdybos narį:

A. Navickas, 3330 Bellachasse 
N., RA. 26834. J. Trumpa, 5655 
15th Ave., Rosemount, RA.- 
20284; L. Gudas; 6427 Briand St., 
TR. 3134; B. Katilius, 3830 DrU- 
let St., LA. 5628; J. Parojus, 7240 
Quebec Ave., VI. 7634; A. Matu
lis, 7684 Edward St., TR. 8112; 
VI. Janušauskas, 33 Moutcafcu, 
Jacques Cartier, OR. 57032; Pov. 
Narbutas, 3512, apt 4 Shutter St., 
HA. 2539; St. Jaspelskis, 2055 
Montgomery St.

9. Kaip tik bus surinktas rei
kiamas Šerų pirkimo pasižadėji
mų skaičius, “LN” Valdyba su
kvies visuotinį pasižadėjusių su
sirinkimą, kuris ir pasisakys dėl 
tolimesnės veiklos.

Šia proga “Lietuvių namų” 
Valdyba dar kattą maloniai 
kreipiasi į visus Montrealio lie
tuvius su prašymu aktyviai pri
sidėti prie “Lietuvių namų” įsi-

kalingi netik pobūviams, bet ir 
įvairiems kultūriniams pasireiš
kimams, minėjimams, mokslo 
įstaigoms, priaugantiems lietu
viukams, mokyklai, sportui.

“Lietuvių namuose” koncent
ruotųsi visas mūsų įvairiašakis 
kultūrinis gyvenimas, čia didin
gos Lietuvos praeities šešėly pa
vargusio lietuvio siela surastų

P A S I Ž A

gijimo ar tai perkant Šerus (da
bar duodant tik pasižadėjimą) 
ar tai talkininkaujant Šerų pasi
žadėjimų rinkimo vajuje.

Tų gi mielų tautiečių, kuriuos 
vajaus talkininkai aplankys na
muose, maloniai prašome bend
ro reikalo vardan, nepykti ir 
nuolaidžiai atleisti už jų sutruk
dymą. “Liet. Namų” Valdyba.
) Ė J I M A S

Aš, šį pasižadėjimą pasirašęs, ..........................................  ,
gyvenąs............................................................... *.... , pasižadu pirkti
Lietuvių Namams įsigyti.................... šėrus-akcijas už..... . ........—
................. —............... dolerių ir tuo pačiu įstoju nariu į Lietuvių 
Namų bendrovę.

Parašas:......................... . ......
Montreal, 1953 m..................... .......... mėn............d.

General Insurance & Real Estate
Draudimo ištaiga, atstovaujanti didžiąsias 
Amerikos draudimo kompanijas

Norėdami apdrausti savo automobilį, narna, turtą, gyvybę arba 
turėdami neaiškumą dėl draudimo—kreipkitės į lietuvišką biurą

Informacijos veltui.
SPECIALYBĖ: papildomas namų draudimas iki pilnos jų vertės

Taip pat tarpininkaujame Real Estate reikaluose
AL DUDA OL.7W7
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MOTERIS BENDRUOMENĖJE

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

— dieviškosios Meilės ir vieny
bės simbolį... Ši nuotaikinga 
rimtis ir susikaupimas pamažu 
pereina į malonų ir šventišką 
linksmumą: sekamos pasakos, 
traukiama iš po staltiesės šienas
— kas ilgiausią ištrauks, tas il
giausiai gyvens; kieno šešėlio 
nesimato ant sienos, to vien vė
lė sekančias Kūčias tevalgys. 
Mergaitės bėga pasiklausyti, ku
rioj pusėj šunes loja — iš ten 
piršliai atvažiuos. Paaugliai, 
linksmai išdykaudami, neša mal
kas į vidų ir skaičiuoja -— jei 
pora, ruoškis vestuvėms; lieka
— ir kitas Kūčias teks netekėju
siai, nevedusiam švęsti... Senie
ji gi tikina, jog besiartinant vi
durnakčiui, kada gyvieji skuba į 
bažnyčią į Piemenėlių mišias, 
mirusiųjų vėlės telkiasi prie 
joms palikto Kūčių stalo; gyvu
lėliai pradeda kalbėti ir prana
šauti... /

Dangus ir žemė skęsta paslap
tingoj rimty. Staiga prabyla var
pai, skelbią pasauliui linksmą

Kalėdos su savo simbolikos 
pilnomis išvakarėmis yra vienos 
gražiausių ir intymiausių Baž
nyčios švenčių.

Šv. Kalėdos mums primena 
Kūdikėlio Jėzaus gimimą. Šią 
tyliąją naktį pasaulis išvydo 
tūkstančius metų lauktąjį Išga
nytoją. Tą lauktąją naktį pasau
lio maldos buvo išklausytos ir 
karščiausi troškimai — “Raso
kit dangūs, prasiverkit. debesys 
ir tu, žeme, išželdyk mums Išga
nytoją” — pasotinti. Tą stebuk
lingą naktį dieviškoji Meilė per 
skaisčiausią žemės Dukrą tapo 
žmogumi. Dievas ir žmogus tam
pa viena.’ Amžinas prakeikimas 
nuslysta nuo žemės, nes prie jos 
prisiartina dangus. Šalia šv. Šei
mos klūpo žemės atstovai pieme
nėliai, bet juos visus gaubia dan
gaus gyventojai angelai, kurie 
gieda.: “Garbė Dievui augštybė
se ir ramybė žemėj geros valios 
žmonėms”...

Ši pirmoji Betliejaus kūtelėj 
švęsta naktis greitu laiku tampa 
viso krikščioniškojo pasaulio di
džiąja šeimynine švente. Kiek
vienais metais su nauju ilgesiu 
ruošiasi jai didelis ir mažas. 
Kiekvienam ji turi savotišką 
reikšmę, kiekvienam ji yra sava 
ir brangi.

Kūrybinga krikščioniškosios 
liaudies dvasia šią šventę apipy
nė gražiausiais simboliniais pa
pročiais ir turtingomis apeigo
mis. Visa kas žmogui brangu ir 
miela, visa kas turi reikšmės ir 
įtakos jo gyvenimui, jis surišo 
su šia savo Išganytojo švente.

Šios tyliosios nakties prieglobs
ty, prie šienu ir valgiais papuoš
to stalo, susiburia visa šeima. 
Motina, seneliai ir vaikučiai, vi
si lamingi ir patenkinti, nekant
riai laukia, kada tėvelis, palaimi
nės stala, lauš kalėdine plotkele i B. Ciplijauskaitė, studijavusi

_ . ...

žinią: “Piemenys kelkit, Dievas 
užgimė...”

Tikėjimo dvasioj suklaupusios 
minios garbina gimusį Kūdikėlį. 
Ilgesingas Advento laukimas pa
sikeičia į dangišką džiaugsmą ir 
ramybę. Jėzus, panašiai kaip 
anuo metu Betliejuje, lydimas 
angelų ir šventųjų, nusileidžia 
iš dangaus į kunigo rankas ir iš 
jų į kiekvieno tikinčiojo sielos 
pakartėlę... Šimtai, tūkstančiai 
ir milijonai pasijunta vėl viena 
Jame ir ir per Jį. Jie pasijaučia 
dangiškojo Tėvo vaikais, dieviš
kosios Šeimos nariais... “Garbė 
Dievui augštybėse ir ramybė že
mėj geros valios žmonėms ...”

Iš viso, jei krikščioniškoji šei
ma turi jaukių valandų, tai jos 
yra Kalėdų valandos, nes jose, 
kasmet iš naujo, ji pergyvena 
savo atpirkimą ir sudievinimą; 
jose apčiuopiamiausiu būdu ji 
supranta kokia begaline meile ją 
Dievas myli; jose prie Kūčių sta
lo ir Kalėdų eglutės ji sustiprina 
savo tarpusavinę meilę ir ištiki
mumą (P.)

Moterų veikla ir gyvenimas
Dr. A. Šidlauskaitė š. m. lap

kričio mėn. lankėsi Toronte ir 
skaitė paskaitą vaikų auklėjimo 
klausimais Toronto angliškų mo
kyklų pedagogams. Paskaitoje 
dalyvavo apie 250 anglų moky
tojų, pareiškusių didelio susido
mėjimo naujoms mintims.

Sesuo M. Felicija ir sės. Mi- 
chaelė iš Putnam, Con., persikė
lė į Montrealį, kur atidarė vaikų 
darželį ir vėliau numato Įsteigti 
mokyklą.

V. Daugirdaitė - Sruogienė, ži
noma pedagogė, išleido Lietuvos 
istoriją.

E. Gaputytė iš Toronto išvyko 
studijuoti meno į Paryžių.
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KANADOJE
YRA PAPROTYS

stovėti, kuomet giedami abu musų tautiniai himnai
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Kiekvienos kraštas turi savo himno. Ne toip, kaip daugelis kraštų, 
Konoda turi du: "Dieve, saugok Karalienę" ir "O Canada . >

Kai kanadiečiai-stojosi pradėjus giedoti "Dieve, saugok Karalie
nę", jie pagerbia Jos Didenybę Kanados Karalienę ir tautų Common
wealth© galvų. Šio himno giedojimas jokiu būdu nereiškia "priklausy
mo" Didžiajai Britanijai. Jou daugelis metų Kanada yra laisva ir ne
priklausomo tauta ir lygus Britų Commonwealth© narys, kartu išdidžiai 
ji gali gerbti bendrais žodžiais savo Jos Didenybę Elzbietą II, koip ir 
kiti kraštai, kurių karalienė yra Elzbieta.

Tuo pačiu laiku, tačiau, kanadiečiai gerbia sovęję tėvynę, koi 
jie stojasi, pradėjus giedoti "O Canada" — savo tautinį himną, kuris 
giedamos tik šiame krašte.
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Dougclis kanadiečių turi taupomosios sąskaitas The Canadian 
Bank of Commerce — banke, kurį pasirinko virš milijonas kanadiečių. 
Be kitų patogumų, turint taupomąją sąskaitą, jūsų pinigai bus visuo
met saugioje vietoje ... jūs galėsite apmokėti sąskaitos čekiais. .. 
gausite palūkanos... ir įprasite taupyti, o taupymas užtikrins jūsų 
ateitį. Jūsų patarnavimui šis bankas turi virš 630 skyrių, nuo vandeny
no iki vandenyno. Aplankykite mūsų artimiausi skyrių dar šiandien 
ir

s

Ispanijoje ir aplankiusi kitas Eu
ropos šalis, vėl grįžo į Montrealį.

Dr. K. Žymantienė Toronte 
perkėlė savo kabinetą į Bloor 
g-vę, kur gyvena daug lietuvių. 

• PBR Mot. Būrelis Toronte 
smarkiai rengiasi Prisikėlimo 
parapijos Naujųjų Metų sutiki
mui, kurį rengia kartu su Para-^ 
pijos Komitetu. Nauji Metai bus 
sutikti prie lietuviškų stalų, ku
rių valgius pagamins būrelio na
rės. Numatomos įvairios staig
menos ir gera lietuviška nuotai-

KLKM D-jos Montrealio skyr. 
smarkiai veikia energingos pirm. 
E. Navikėnienės, vic-pirm. V. 
Gražienės ir kitu valdvbos na
rių dėka. Šiais metais buvo su
rengta daug parengimų ir pra
mogų, kurių pelnas panaudotas 
Vokietijos lietuviams šelpti ir 
kitiems šalpos ir kultūringiems 
tikslams. Dabar jau ruošiamasi 
Užgavėnių blynams.

Baleto solistės Lietuvoje at
šventė savo sceninio darbo jubi
liejus: M. Juozapaitytė 25 metų, 
G. Sabaliauskaitė ir T. Sventic- 
kaitė po 15 metų.

Valė Subatnikaitė veiklioje 
Hamiltono. Apylinkės Valdyboje 
atstovaujanti moteris buvo šiais 
metais viena iš darbščiausių at
stovių bendruomenės baruose. 
Pasipuošusią gražiu p. Tamošai
tienės darbo tautiniu apdaru, ją 
sutiksi mažne kiekviename pa
rengime atsakomingose pareigo
se. Ji panevežietė, studijavusi 
Vilniuje ir Insbruke, Austrijoje. 
Tarnauja Canadian Cotton įstai
goje.

Antanina Grajauskaitė, vilka- 
viškietė, dirbusi mokytojos dar
bą Lietuvoje, Hamiltone tęsia tą 
darbą šeštadienio Vysk. M. Va
lančiaus mokykloje. Jos mokines 
dažnai matysi gražiai pasirodant 
gegužinėse ar minėjimuose. Ati
duodama visus šeštadienius mo
kyklai, Antanina prie to dar jau 
treti metai eina Hamiltono vyr. 
Ateitininkų kuopos sekretorės 
pareigas.

Padėka
Liet. Kot. Moterų D-jos V-bo širdin

gai dėkojo visiems prisidejusiems prie 
mūsų loterijos įvykusios lapkričio 21 d. 
Džiaugiamės, kad ruošdamos to loteri
jų patyrėme didelį hamiltoniečių prita
rimą. Kur kreipėmės, visur buvom polan
kiai ir maloniai priimtos.

Dėkojame Tautos Fondo V-bai, kad 
priėmė mus vakaro dalininkais, kur ga
lėjome loteriją išplatinti; fantų rinkė
joms; visiems fantų aukotojams ir vi
siems dalyvavusiems fantų traukime.

Viso buvo surinkto opie 200 įvairių 
fantų ir pinigais gauto aukų opie $15., 
už kuriuos dor nupirkta įvairių fantų.

Iš šios loterijos yra gauta viso pajamų 
$180. Gruodžio 1 d. išsiųsta į Vokietiją 
lietuviams ligonims bei seneliams su
šelpti šv. Kalėdų proga $130. Paskirto 
šv. Kalėdų proga p.p. Orvydų Šeimai, 
Hamiltone $10. Likusi suma paskirstyta 
Hamiltono džiovininkų sanatorijoje esan
tiems lietuviams $40.

Balansas: $180. — 180. Valdyba.

atidarykite taupomąją sąskaitą — nesvarbu, mažą ar didelę.
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Moterų teisių konvencija
JT yra paruošusios Moterų po

litinių teisių konvenciją, kuria 
garantuojama, kad moterys vi
sada visokiuose rinkimuose turi 
lygias balsavimo teises su vy
rais, kad jos lygiai su vyrais gali 
būti renkynos į visus valstybi
nius organus, kad gali taip pat 
būti betkokiose pareigose ir vie
nodai su vyrais veikti, be jokios 
diskriminacijos.

Konvenciją yra pasirašiusios

Kotryna Grigaitytė
GĖLĖ LAIŠKUTY

Gėlė sudžiūvusi laiškuty, 
Ak daug, ji daug ką 
Mena man ...
Ji lemia visad
Jauna būti,
Nors laikas miglą
Žers veidan.
Raidelės mažos, 
Žodžiai aiškūs. 
Širdis be melo 
Be klastos.
O jis, kurs jrašė
Šitą laišką
Neteko amžiams mylimos.

Graikai aptarė žmogų, kaip 
“visuomeninį gyvį”. Moteris ly
giai taip pat yra socialinė būty
bė. Bendravimas su žmonėmis 
jai yra būtinas. Jeigu šis sveikas 
instinktas nebus nukreiptas tei
giama linkme, jis darys žalos 
tiek pačiai moteriai, tiek aplin
kiniams.

Dėka vyro išradingumui šian
dien moteris yra atpalaiduota 
nuo didelės naštos, kurią ji nešė 
primityvioje virtuvėje, bei apy
vokoje. Ji jau gali daugiau laiko 
paskirti visuomenei.

Pravartu retkarčiais pasvars
tyti tas aplinkybes, kuriose mū
sų pačių motinos užaugino savo 
gausias šeimas. Patys sunkiausi 
darbai tuomet skaitėsi “mote
riški” ir buvo sukrauti ant jos 
pečių.

Visa eilė jų vardų išsirikiuoja. 
Vienos laiko tą žibintą Tėvynė
je. Jų vardų nežinome, bet esa
me tikros, kad jų tenais yra. Ki
tos tremtyje aukoja savo laiką, 
sveikatą, sugebėjimus. Rašyto
jos, žurnalistės, mokytojos, ty
lios valdybų darbininkės, auklė
tojos savo šeimose, kurios tęsia 
Petro Rimšos simbolizuotą tra
diciją.

Naivi dabar atrodo pažiūra, 
kad “ištekėjusiai moteriai moks
las nereikalingas”. Šeima yra 
pati svarbiausia, pati subtiliau
sia visuomenės ląstelė. Nėra di
desnės žalos, kaip ta, kurią neiš
manėlė moteris gali padaryti šei
moje. Tautos reiškiasi savo kul
tūra, kultūringa šeima yra kul
tūringos tautos pamatas.

Susipratusioje bendruomenėje 
nuostolinga visuomeninio darbo 
našta yra paskirstoma propor
cingai, taip, kad vienam nereik
tų nešti dvigubo, trigubo svorio, 
kai šalia kaimynas švilpauda
mas eina tuščiomis.

Jeigu sutinkame, kad organi
zacija yra svarbus veiksnys 
bendruomenėje, tuomet nėra at
sisakymo nešti savo dalies, pa
gal išgales. Vienos augindamos 
tautai atžalyną, kitos artimo 
meilės darbais, kitos prisidėda
mos prie lietuviškos sielos iš
vystymo, kad nebūtume žinomi, 
“kaip tauta, kuri myli išorės for
mas, bet kuriai trūksta turinio”. 
Šitie kun. V. Bagdanavičiaus žo
džiai verti svarstymo ir rimto 
susirūpinimo. Sveikas jaunimas 
eis ten, kur ras turinį.

Laukti pasiaukojimo iš kitų

IšpiovaKristaus gimimasAlessandro » 
Botticelli/ 1500.

reiškia, kad žmogus dar tebėra 
nesubrendęs, neišaugęs iš jau
natvės ir egoizmo. Suaugęs žmo
gus myli suaugusio atsakomybę. 
Begyvenant pasidaro aišku, kad 
reikia pirma pačiam suprasti ir 
užjausti, kad būtum suprastas 
ar užjaustas.

Bendruomeniniai darbai yra 
be pabaigos. Jų padalinimas yra 
ne pripuolamas, bet programi
nis reikalas. Neribotas pasišven
timas iš vienos pusės, iššaukia 
neribotą egoizmą ir abuojumą iš 
kitos. Šitoks stovis yra nenorma
lus ir pavojingas.

Mes g/vename naujame lais
vame pasaulyje. Naudojamės 
pilna žodžio, minties, įsitikinimų 
laisve. Mes esame pradėję skin
ti kelius į harmoningą, demokra
tišką tarpusavio bendravimą. Ši
tie yra gėriai, dėl kurių reikia 
budėti. .

Kanados moterys nebuvo 
abuojos ar pasyvios žiūrovės 
(bent jų dalis) šitame skynimo 
darbe. Jos reiškiasi ir per drau
gijas, per šeimas, per parapijas 
ir individualiai. Iš kur jos randa 
laiko? sveikatos? Tiktai dalina
mos dovanos dauginasi. Dr. 
James,Alęott klausia:

— Kodėl tokią didelę dalį mū
sų pacijentų sudaro moterys?

Ir atsako:
— Todėl, kad jos perdaug už

sidarę namuose. S. P.
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KUR VYRAI TURĖTU PAVYDĖTI
buvo laikomos išimtina vyrų ka
ralyste. Tačiau Bostono ponia 
Barbara Washburn neseniai pa
siekė Aliaskos kalno Mount Me 
Kinley 20.300 pėdų (6187,2 m.) 
augščio viršūnę, kurios nepavy
ko pasiekti kai kuriems pasaulio 
įžymiems vyrams alpinistams.

1950 m. Oregono 59 metų mo
teris, senelė, turinti tris vaikai
čius, įkopė lediniu šlaitu į šios 
valstybės augščiausio kalno 
Mount Hood viršūnę.

1950 m. vasarą žaibas tragiš
kai pasiėmė kelių Kalifornijos 
studentų gyvybes, kai jie pirmą 
kartą buvo benugalį Britų Ko
lumbijos Selkirko kalnyno gra
nito skiauterę. Šios nelaimingos 
ekspedicijos dalyvių pusė buvo 
moterys.

■ Iš šviesesnės pusės, augšta 
briūnetė Portland© rūbų krautu
vės pardavėja, suorganizavo mo
terų plaukikių grupę, kuri sa
vaitgaliais plaukioja gilaus snie
go apsuptuose kalnų ežeruose. 
Mergaitės, nuo 21 iki 35 metų 
amžiaus, norėdamos patekti į 
vandenį, turėdavo net ledą iš
kirsti. Basos jos šėlsta sniege ir 
linksmos pasineria vandeny, nu
toldamos nuo ižo.

Ponia Jane Collet, liauna par
davėja. tvirtina, kad patyrimas 
esąs “gaivinąs ir sveikas”, nors 
Miškų Tarnybos veteranas pa
reigūnas prisipažįsta, kad “krau
jas sustingsta mano gyslose, vien 
tik stebint šias mergaites, plau- 

giau gyvendamos, viršija tautos klojančias baisiai šaltuose eže- 
vyrų skaičių. ruošė”.

Šiandien moterys JAV Vaka- Kaip išaiškinti šį moterų vis

Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse nėra sunkesnių plaukiojimo 
pratybų, kaip šiaurės vakarų 
granito apylinkėje esančiame 
Wallowos ežere. Be pertraukos 
stiprus vėjas plaka 4 mylių (6.4 
km.) ežero vandeni. Vanduo 
nuolat šaltas nes i ežerą atplau
kia ledynų ir snieguotų krantų 
vandenys. Nuo to laiko, kai bal
tieji įsikūrė šiame rajone, tiktai 
penkiems asmenims pavyko per
plaukti šį ežerą. Keturi šio šalto
jo ežero nugalėtojai — moterys.

Daug kur moterys įrodo medi
cinos mokslo išvadą, kad jų gy
vybingumas ir patvarumas di
desnis kaip vyrų.
Įžymus širdies ligų specialistas 
dr. Menard M. Gertleris nese
niai Niujorko Širdies Ligų Gy
dytojų Sąjungai pasakė: “Vyre 
yra paveldėtas silpnumas, jo ly- 
.timi apribotas, menkavertybė 
(inferiority), taip kad jis, lygi
nant su moterimi, visais gyveni
mo laikotarpiais, nuo prasidėji
mo iki mirties, yra silpnuolis”.

Du trečdaliai amerikiečių pra
šokusių 100 metų yra moterys. 
Vidutiniškai moteris gyvena il
giau už vyrą keturiais ar pen
kiais metais. Daugiau kaip 70% 
JAV turtų kontroliuoja moterys. 
Taip yra dėl to, kad moterys pa
veldi 80% gyvybės draudimo po
lisų (apdraudimo sutarties do
kumentų), nes pergyvena savo 
vyrus. Pagaliau, JAV Statistikos 
Biuras praneša, kad moterys ib- I

jau 29 valstybės. Ji galutinai įsi- būt, net ir geresnį temperamen- 
galios, kai bus ratifikuota bent tą rungtynių sportui?.

Šiandien moterys JAV Vaka
ruose prižiūri vienišus kalnų augantį linkimą veržtis į plates- 
sargybos bokštus, tvarko kilpas nį gyvenimą?
žvėrims gaudyti ir valdo žvejų Daug stebėtojų galvoja, kad 
garlaivius lašišoms gaudyti. Jos į moterys visada buvo fiziškai pa- 
plaukioja ledinuotuose ežeruose, Į jėgios konkuruoti vyrus negy- 
tuo tarpu kai jų vyrai ant kranto į venamose srityse, bet tik tradi- 
dreba iš šalčio, nors ir dėvi šil
tus apsiaustus. Vyrų savigarba 
buvo pažeista ne kartą, kai Tau
tinio Miškų Slidžių Patrulio mo
terys suteikė pagalbą neran
giems vyrams, kurie nusilaužė 
kojas, nusileisdami kalno šlaitu, Į 
kuris jiems buvo perstatus.

Vakarų kalnynai, Amerikos 
slidžių sporto centras, davė tik 
vieną olimpinių žaidimų čempio
ną. Tai vikri, maža. 30 metų am
žiaus Vašingtono valstybės šei
mininkė bei motina, Gretchen 
Fraser. Ponia Fraser tiki, kad 
moterys turi tiek pat atletinio 
miklumo, kaip ir vyrai, ir, gal-

MOTERIMS
nėra linkusios atsisakyti nuo 
stiprumo ir patvarumo, ką jos 
įrodė, tikrai turinčios.

JAV šiaurės vakaruose pavo
jingiausia kelionė valtimi, tai 
plaukti žemyn Salmon upe, my
lių gylio siaura uolų dauba. Slin
kimas šia upe dažnai vadinamas 
“kelionė be sugrįžimo”. Dar 
prieš pora metų nei viena mote
ris neišdrįso atlikti šios rizikin
gos kelionės. Dabar, bent pusė 
asmenų, atlikusių šią kelionę iš 
Salmon City, Idaho, yra mote
rys. Veteranai-keliautojai van
denimis pripažįsta, kad moterys 
daugiau parodo abejingumo ne
gu jų bendraamžiai vyrai.

Mimi Orr, raudonplaukė Či
kagos rūbų eskizų paišytoja, ne
seniai persikėlė į vienišą Colum- 
bijos upės sritį i pradėjo augin
ti raguočius tolimame ūkyje. Ji 
gyvena vienui viena ir iiK savo 
kalnuotos apylinkės mato Co- 
lumbijos upės tarpeklį per 50 
mylių (80,4 km.)

Patvirtindama p-lės Rahl teo
riją, ji aiškina, kad karas suteikė 
jai drąsos nutraukti ryšius su se
nu gyvenimu. Dirbusi kaip ar
mijos bibliotekininkė Aliaskoje, 
ji nutarė įvykdyti seną troški
mą auginti raguočius. Ji pakeitė 
žirkles ir eskizų stalą kirviu ir 
dinamito tūtelių dėže, kad išva
lytų 150 akrų (60,7 ha) ganyklą 
nuų kelmų.

Daug moterų pradėjo ūkinin
kauti. JAV Žemės Pagerinimo 
Biuras pasiūlė buvusiems ka
riams keletą drėkinamų (iriguo- 
tų) slėnių. Žemės paskirstymą 
atidėjo, kol suplauks visi prašy-

Mitas apie primityvę vergę
“Bendrai tikima, kad primi

ty vėj e visuomenėje moterys yra 
beteisiai vergai, su kuriais elgia
masi kaip su naminiais gyvu
liais”, taip rašo antropologas R. 
Linton knygoje “Women, Socie-., 
ty, and Sex”: “Man teko dirbti 
visoje eilėje visuomenių, įskai
tant ir tokias, kurios neva buvo 
patriarchalinio, viešpataujančių 
vyrų, pobūdžio, be: esu Įsitiki
nęs, kad ir šioje visuomenėje, 
kaip ir mūsiškėje, galima rasti 
daug dominuojančių moterų. 
Reikia paminėti faktą, kad šioje 
visuomenėje moterų būklė , daž
nai yra geresnė negu mūsiškėje. 
Moteris, sugebėjusi išauklėti ga
bius sūnus, būna jų gerbiama ir 
mylima. Taip pat jos turi didelės 
Įtakos net už šeimos ribų. Tokio-- 
je visuomenėje moteris su pasi
tenkinimu gali laukti senatvės, 
nes šioje visuomenėje, ne taip 
kaip "mūsiškėje, retai yra krei
piamas pagrindinis dėmesys į 
jaunimą”.

Paliesdamas klausimą, kas yra 
šeimos galva, Linton sako: “Stip 
riausia asmenybė paims kontro
lę, nepaisant visuomenės pa
skelbtų vyro — žmonos santy
kių pavyzdžių”.

mai. Iš pradžių vyriausybė pa
skelbė, kad žemė bus duodama 
buvusiems karo tarnybos vy
rams. Greitai tai turėjo būti pa
keista, nes pradėjo plaukti pra
šymai iš Moterų Armijos Korpo 
(WAC)-, Armijos Moterų Rezer
vo (WAV) ir gailestingųjų sese
rų. Iš tikrųjų, fotogeniška armi
jos gailestingoji sesuo laimėjo 
vyriausybės Tulės ežero projek
to vešlų drėkinamą sklypą ir 
dabar naudingai jį apdirba. ‘

Gyvybės draudimo b-vė Met
ropolitan Life Insurance Co — 
apskaičiuoja, kad šiuo metu eili
nio amerikiečio vyro amžius sie
kia 65 metus, o moters mažiau
siai 70. Dr. Gertler ir kiti širdies 
ligų autoritetai skaito, kad vyras 
“konstituciniai” (žmogaus kūno 
sudėtimi) žymiai mažiau sveikas 
kaip moteris. Bet Amerikos mo
teris tik dabar pradeda rodyti 
savo fizinį pranašumą.

Rizikingoje kalnų laipiojimo 
srityje moterys pastoviai rodo 
miklumą, prilygstantį vyrų mik
lumui, arba net viršijantį.

Karl Langfield, veteranas vals
tybės parko prižiūrėtojas, tar
naująs miške netoli Vašingtono 
valstybės 12307 pėdų (3751 m.) 
augščio Mount Adams kalno, 
prisimena, kad į šio kalno amži
no sniego ir ledo viršūnę užkop
davo tik vyrai. Dabar maždaug 
pusę laipiotojų sudaro moterys. •

(Nukelta į 5 psl.)

Latvių gėlių krautuvė U I A T 11 Ml

6 valstybių. Stačios kalnų viršūnės kadaise

ei jų ir įpročių buvo sulaikomos. 
Dabar, įsigalėjus visuomenėje 
politinei lygybei, prasidėjo jų 
fizinis viešpatavimas. *

Oregono valstybės mokyklų 
sistemos sveikatos ir fizinio auk
lėjimo inspektorė. Katherine 
Rahl tiki, kad karo dėka moterys 
parodė savo narsumą gyvenime 
už namų. Ji pati yra 35 metų 
amžiaus ir atletė.

“Įėjo į madą moterims dirbti 
fabrikuose ir laivų dirbtuvėse’’, 
pažymi p-lė Rahl, pati buvusi 
karo metu laivyno leitenantas- 
kapitonas. Ji pridūrė, kad “vy
rai, savo tuštybėj ir išdidume, 
niekuomet netikėjo kad moterys 
galėtų montuoti traktorius ir ga
minti pabūklo dalis. Ir moterys

802 BATHURST ST. (prie Bloor kampo) 
Telefonas KE. 3884 (tas pats ir apartamente)

• Puokštės nuotakoms ir kitomis progomis europėjiniame ir ka- 
nadiškame stiliuje.

• Didelis įvairių skintų gėlių ir vazonų augalų pasirinkimas.
• Žvakės ir žvakidės Kalėdoms.

UŽSISAKYKITE KALĖDOMS IŠ ANKSTO!

Reikalaukite
V. AIMRE rūgščiu agurkų ir kopūstų

(konservuotų)
Tai jūsų senojo krašto skonio produktai.

Parduodama Toronte ir Hamiltone visose lietuvių, estų ir 
latvių krautuvėse.
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mane laiškas iš Tuebingeno. Jo 
ištrauka skamba: “... būtų ge
ra, kad jau dabar pradėtumėt 
taupyti ir rinkti lėšas, kad už 
keturių metų galėtumėt atplauk
ti į sekantį kongresą, kuris įvyks 
išvakarėse lietuvių katalikių or
ganizuoto jubiliejaus, kurį ir ga
lėtume, kas būsim gyvos, atšvęs
ti Romoj”. Tų pat metų gruodžio 
27 šio laiško autorė, dr. V. Kar- 
velienė, išsiskyrė iš gyvųjų tar
po.

Tai moteris, kurios gyvenimas 
buvo — visuomeninė veikla. Mo
teris, kurios pavyzdys yra prie
kaištu ne vienai iš mūsų, kurios 
paraginimas nuskamba įsakymu 
jaunsniajai kartai ir toms, kurios 
esame dar gyvųjų tarpe. Dar iš
tisi keturi metai iki Tarptautinio 
Kongreso Romoje, o ji apie jį 
masto, jam ruošiasi, planuoja. 
Viena ranka ji lyg paglosto ta
ve: “Romoje Jūs esate nepamirš
tama”, rašo tame pat laiške; o 
kita lyg sudraudžia: nevažiuosi 
tenai vien asmeniškais sumeti
mais susitikti asmeniškų drau
gų; aš galiu “priminti Jums Jū
sų praeities pareigas”. Taip, mū
sų gerbiama ir mylima Velionė 
ne tik pati dirbo, bet ir kitiems 
visuomeninės veiklos pareigą 
primygtinai priminė.

A.A. V. Karvelienė savo as
menybe buvo iškilusi virš bend
rojo, tegu ir geros, eilinės mo
ters lygio. Bendrai paėmus, mo
teris yra nedaloma savyje būty
bė. Ji išteka ir taip pamyla šei
mą, kad nei laiko nei energijos 
nebeturi visuomeniniam darbui. 
Net ir profesiją pamilusi mote
ris nebesuranda dvasios nei fi
zinių išteklių domėtis platesnio- 
sios masės reikalais. Iš vienos 
pusės, visuomeninė veikla mote
riai, kaip politinis darbas vyrui, 
yra moralinė pareiga. Iš kitos 
gi, visuomeninis darbas savo tu
riniu yra perdaug abstraktus 
kad spontaniškai patrauktų jos 
dėmesį. Visuomeniniam darbui 
reikia ruoštis, ir reikia jį priimti 
iš augščiau, kaip Dievo uždėtą 
pareigą, kaip pašaukimą. Tik 
dėl to, kad jis nėra prigimties 
išdava, o kultūros, asmeninių 
pastangų ir Dievo malonės vai
sius, tiek maža tėra pasišventu
sių visuomenės darbininkių ir 
moderniųjų laikų apaštąlių. Ve
lionė buvo viena iš tokių reteny
bių. Nei profesinis, pasiruošimas, 
nei motinos pareigos, nei sutin
kami sunkumai darbe jos iš kil
nių idealų propagandistės kelio 
neišmušė. Tik gilesnis jos gyve
nimo pažinimas palengvina iš
spręsti to išimtino pašaukimo 
mįslę.

Veronika Karvelienė buvo gi
liai religingos Bakšių šeimos 
jauniausioji atžala. Du iš jos bro
lių kunigai. Abu ne eiliniai. Ji 
pati baigia Martyno Yčo gimna
ziją Voroneže; ji bendradarbiau
ja su M. Galdikiene Kat. Mote
rų Organizacijoj ir su dr. Kal
vaityte tęsia Bitės-Petkevičaitės 
pradėtąjį darbą Abolicionistų 
Draugijoje. Lietuvos liaudies 
švietimas per moterį, moters tei
sių klausimas ir organizuota ka
talikybė—- a.a. Veronikos Bak- 
šytės-Karvelienės gyvenimo tiks 
las. Mano akimis, ji pamilo tą 
idealą dar savo kūdikystėje savo 
šeimoje, persunktoje gilia mei 

le Dievui ir Tėvynei; ji išmoko 
tam idealui aukotis savo jaunys
tėje pavergtoje ir karo nuskur
dintoje Lietuvoje. Lietuvai atsi
kūrus ji negalėjo atsidėkoti Die
vui kitaip už tą laisvės dovaną, 
kaip paaukodama save josios la
bui. Ji paliko pavyzdį didelio pa
sišventimo, darbo ir kovingumo, 
kurs turėtų būti pamoka mums, 
ir vėl pavergtos Lietuvos mote
rims. Organizuotai ir per orga
nizacijas turėtume tapti propa- 
gandistėmis tremtyje ir katali
kybės apaštalėmis ateities lais
voje Lietuvoje.

Ag. Šidlauskaitė.%

A.A. ,dr. Veroniką Karvelienę 
prisiminus

Š. m. gruodžio 27 d. sueina 
metai, kai mirė Pasaulio Lietu
vių Organizacijų Sąjungos pir
mininkė a.a. dr. V. Karvelienė. 
Lietuvoje nebuvo turbūt, nei 
vienos LKM D-jos narės, nei 
ateitininkės, kuri velionės nebū
tų pažinusi asmeniškai, ar iš 
spaudos. A.a. Daktarė visą savo 
gyvenimą sielojosi lietuvių ka
talikių moterų ir mergaičių ge
resniu gyvenimu, rūpinosi jų or
ganizacijomis. Liūdna, kad 
Augščiausias per anksti pakvie
tė amžinybėn taip brangų mums 
asmenį.

Minint metines, prašome visų 
LKM D-jos skyrių Kanadoje, 
kiekvienos Draugijoj narės ir 
kiekvienos ateitininkės pasi
melsti už velionies sielą.

KLKMD Centro Valdyba. keptuvės alyvoje. Ataušus užpilti Šitaip

TARP MŪSŲ KALBANT
Rašo LAIMA KUTVĖLIENĖ

Kalbant apie pasiruošimus Kalėdoms, aš žinau, kad daugumas jūsų, taip, 
kaip ir oš pati, daugiausia laiko praleisime virtuvėje. Ir kaip lengva ir smagu 
kepti su GURNEY KROSNIMI. Nebus jokios problemos ir iškepti Kalėdų ka
lakutų. Visa, kas lieka bepadaryti — užsukti automatinę krosnies kontrolę— 
ir galėsi dirbti kitus darbus, nereiks visą laiką stovėti ir žiūrėti į krosnį. Viskas 
iškeps ir išvirs nustatytu laiku. Mano GURNEY KROSNIS viską tai atlieka man
— ir atlieka puikiai.

Mano kalėdiniai pirkiniai jau nupirkti, man nereikės paskutinę minutę grūs
tis žmonių minioje. Kai pradėjau taupyti IMPERIAL BANK OF CANADA, aš 
specialiai atidedavau kas savaitę tam tikra sumą Kalėdų fondui. Mano 
Naujųjų Metų pasiryžimas — vėl tai pradėti iš naujo. Kodėl jūs nėišbandote 
šio plano? IMPERIAL BANK OF CANADA moka už jūsų sutaupąs palūkanos, 
pinigus galite išsiimti kiekvetnu laiku, o be to, galite taupyti specialiomis pro
gomis. Atidarykite tuojau taupomąją sąskaitą IMPERIAL BANK OF CANADA
— "banke, išaugusiam iš savo darbo". . . ..

Vos nepražiūrėjau, kad Kalėdos taip arti. Mano vaikučiai 
nepaprastai dėl to susijaudinę! Kalėdų išvakarės yra nepa
prasta šventė senajame kontinente, bet šiais metais mes 
pamaišysime sena su nauju ir švęsime kanadiškai. Kalė
doms paruošime kalakutą, pajų, Kalėdų pudingų. Visdėlto, 
Kalėdos yra vaikų šventė, todėl, tikiuosi, kad mes jas 
atšvęsime taip, kad jie jas ilgai prisimintų, kad prisimintų 
senojo krašto papročius, kai tuo tarpu čia mokosi naujų. 
Tikiuosi, kad ir jūsų šeimai bus linksmos Kalėdos.

Nors kalnai įvairių rūšių maisto numatyta Kalėdų šventėms, bet nei vienas 
jų nepasižymi tokiu skanumu, kaip europėjinė DEMPSTER'S duona. Šalto 
kalakuto ar kumpio povakarių užkandžiai daug skanesni, jei vartojama 
DEMPSTER'S ruginė duona. Po sunkių dienos darbų taip lengva juos paruoš
ti, nes duona parduodama jau suraikyto. Ir nepamirškite, kad DEMPSTER'S 
duoną kepa senojo krašto duonos specialistai.

šeimininkėms
KŪČIŲ STALAS

I.
1. Silkes su pomidorais,
2. Silkės keptos su daržovėmis,
3. Silkės su grybais.

II.
1. Žuvis drebučiuose/
2. Žuvis su pomidorais/
3. Žuvis su daržovėmis,
4. Žuvis kimšto,
5. Mišrainės, bulvių salotai.

III/..
Raudoni barščiai su ausytėmis.

IV.
Kepta karšta žuvis su raugintais ko

pūstais.
V.

Kompotas, spanguolių kisielius, aviži
nis kisielius, sližikai su aguonų pienu, 
kviečiai su medum.

VI.
Arbata, aguonų vyniotinis, meddu- 

ninkas.
(Toliau paduodami svarbesni receptai 

6 asmenų porcijai).
Silkės su pomidorais

3 išmirkytos silkės,
2 dideli svogūnai,
pomidorų purė (galima vartoti Ketch

up Heinz), druska, pipirai, cukrus, astas, 
aliejus. -

Silkes nuvalyti, išimti kaulus ir su
pjaustyti kiekvienų į 6 dalis. Svogūnus 
supiaustyti, pakepti aliejuje; sudėti visus 
prieskonius pagal skonį ir užvirinti. Kai 
atšals — užpilti ant silkių.

Keptos silkės su daržovėmis
3 silkės,
Morkos, svogūnai, petruškos, salie

rai, druska, cukrus, actas, aliejus, miltai.
Gerai išmirkytos ir išvalytas silkes su

pjaustyti kiekvienų į 4 dalis. Kiekvienų 
gabalėlį apvalioti miltais ir apkepti ant 

paruoštomis daržovėmis: vienų nemažų 
morkų, vienų petruškos šaknį, truputį sa
liero, supiaustyto pailgai mažais gaba
lėliais, sudėti į puodų, užpilti vandens, 
kad tik apsemtų ir virinti, kol suminkš
tės; vienų didelį svogūnų supiaustyti rie
kutėmis, pakepti aliejuje, sumaišyti kar
tu su išvirtomis daržovėmis, pridėti pagal 
skonį druskos, acto, cukraus, kad būtų 
saldžiai rūgštu, visa tai kortu užvirinti ir 
atšaldžius užpilti ant iškeptų ir atšaldy
tų silkių.

Silkės su grybais
3 silkės,
1 didelis svogūnas,

Vi sv. grybų (galima vartoti ir džiovin
tus virtus).

Pipirai, druska, aliejus.
Išmirkytas ir išvalytas silkes kiekvie

nų supiaustyti į 6 dalis ir užpilti šitaip 
paruoštais grybais: 1 didelį svogūnų 
smulkiai supiausčius pakepti aliejuje, pri
dėti nuplautus ir smulkiai supiaustytus 
grybus, dėl skonio pipirų, druskos; iške
pus užpilti ant paruoštų silkių.

Žuvis drebučiuose
3 sv. lydekos,
Mokros, petruškos, salierai, svogūnai, 

pipirai, lauros lapeliai, druska actas.
Žuvį išvalyti, supiaustyti, išplauti ir 

pasūdyti. Puode išvirti, apie 234 litro 
vandens su daržovėmis: morkos, petruš
kos ir tt. Kai daržovės suminkštės, įpilti 
acto, sudėti žuvį ir virti apie 20 min. 
ant mažos ugnies. Truputį ataušinus, žu
vį sudėti į indų, papuošti virtomis daržo
vėmis ir užpilti perkoštu viralu. Jei at
rodytų, kad gali nesustingti, verdant 
pridėti truputį želatinos. (Gerai, kai kar
tu verda žuvies galva).

Žuvis su* pomidorais
3 sv. lydekos arba karpio, 
padažas tas pats kaip silkės su pomi
dorais.
Išvalytų, supiaustyto, išplautą žuvį 

pasūdyti ir pavolioti miltuose. Kepti ant 
keptuvės alyvoje. Atšaldžius užpilti pa- 
midoftj padažu.

Žuvis su daržovėmis
Žuvį paruošti taip pat, kaip ir su po

midorais ir užpilti daržovių padažų, pa
ruošta pagal 7'Silkės keptos su daržo
vėmis". Galima vartoti daugiau morkų.

Raudoni barsčiai su ausytėmis
3 dideli raudoni burokai,
7 stiklinės vandens,
morkos,’ petruškos, salierai, svogūnai, 

pipirai, I. lapeliai, dusrka, citrina.
Nepiaustytus burokus išvirti vandeny

je. Išvirus nulupti ir sutarkuoti burokine 
tarka. Vandenyje išvirti 3 stambiai pjaus
tytas morkas, petruškos, salierus ir prie
skonius. Kai daržovės bus minkštos, per
košti. Į persunktų sriuba sudėti sutarkuo
tus burokus, dėl skonio citrinos sunkos, 
cukraus ir užvirinti.

Ausytės
Vi sv. grybų,
(34 galvos kopūsto),

• 1 puodelis vandens,
1 kiaušinis, _
druska, pipirai, aliejus, miltai.
Šviežius grybus nuplauti, supiaustyti 

ir pakepti aliejuje su smulkiai pjaustytais 
svogūnais. (Galima vartoti ir džiovintus 
grybus, tik juos reikia išvirti prieš kepant. 
Džiovintų grybų kiekis reikalingas ma
žesnis). . ‘ '

Norint galima grybų imti mažiau ir 
juos maišyti su šitaip paruoštais kopūs
tais: puse gavos šviežio kopūsto išvirti 
vandenyje, kai suminkštės gerai išspausti 
vandeni, smulkiai sukapoti ir pakepinti 
kartu su grybais. Ataušinti.

Tešla: paruošti kaip dėl virtinių iš 1 
puoduko vandens, 1 kiaušinio, druskos 
ir miltų; plonai iškočioti ir daryti mažus 
virtinėlius, kuriuos virti sūdytamxvande
nyje arba pakepti aliejuje.

Aguonų pienas
1 sv aguonų, 
vandens, 
cukraus.
Aguonas užpilti šaltu vandeniu ir tuoj 

nusunkti, kad nusiplautų visi nešvaru
mai. Išskalautas aguonos užpilti ver
dančiu vandeniu ir palaikyti 2-3 vai.; 
nupylus vandenį sudėti į švarų audeklų 
ir gerai nuspausti. Malti per mėsos ma
lamą mašinėlę 3 kartus. Permaltas aguo
nas užpilti 3-4 stikl. Šalto virto vandens, 
gerai išmaišyti ir nusunkti; galima dar

kartų užpilti trupučiu vandens ir vėl nu
sunkti. j tų skystį pridėti cukraus pagal 
skonį, supilti į indų ir vartoti prie sližikų 
ir avižinis ir spanguolių kisieliaus.

M. Jenferienė.
KALĖDINIAI SAUSAINIAI

Šokoladiniai biskvitai
34 sv. riebalų,

2 kiaušiniai,
!4 sv. miltų,
Vą sv. bulvinių miltų,
34 sv. cukraus,
34 sv. tarkuotų ir padžiovintų riešutų,
34 sv. šokolado miltelių,

1 Šaukštelis kepimo miltelių, 
vanilių.
Miltus ir kepimo miltelius *persijoti, 

pridėti į šmotelius supiaustytus riebalus 
ir visus kitus priedus. Išminkyti tešlų, iš
kočioti, su formele padaryti mažus aps
kritimus ir kepti riebaluotoje formoje.

Pijirų plokštainiai
34 sv. rudo cukraus,
14 sv. stambaus cukraus,
3 kiaušiniai,
1 citrinos tarkuota žievelė,

34 sv. smulkiai piaustyto citronoto ir 
orangeato,

>8 sv. smulkiai tarkuotų migdolų, 
ant pelio galo pipirų, 
apie 1 sv. miltų.
truputis cinamono, kardamono, gvaz

dikėlių irkepimo miltelių.
Kiaušinius ir cukrų išplakti iki putoji

mo, sudėti miltus ir visus kitus priedus, 
išminkyt tešla ir iškočioti piršto storu
mu, išspausti formeles, sudėti į riebaluo
tą formą ir paalikyti apie 3 vai. (galima 
ir per naktį), po to kepti lengvoje tem
peratūroje.

Piršteliai
Va sv. riebalų,

1 kiaušinis,
Va sv. cukraus,
34 sv. tarkuotų riešutų arba migdolų, 
34 šaukštelio cinamono,
34 sv. miltų, maišytų su bulviniais 

miltais.
Riebalus, kiaušinį ir cukrų sumaišy

ti iki putojimo, maišant pridėti visus ki
tus priedus. Su špricu ant riebaluotos 
formos padaryti norimo ilgumo lazdeles. 
Iškepus pusiau padažyti šokolado glazū
roje ir apdžiovinti.

Vanilinioi pyragėliai (80)
7 kiaušiniai,
1 sv. cukraus,
1 sv. miltų, 
vanilio.
Kiaušinius plakti su cukrumi ant leng

vos ugnies, kol visa masė pasidarys tirš
ta ir truputį drungna, tada plakti vėl 
šaltoje vietoje po truputį pridedant mil
tų ir vanilio. Į riebaluotą formą su šaukš
teliu dėti mažas krūveles, palikti per 
naktį, kad apdžiūtų. Sekančią dieną kop
ti lengvoje temperatūroje.

Citrininės žvaigždės (30-35)
3 baltymai,

3/4 sv. cukraus pudros, ;
d citrinos tarkuota žievelė,
134 citrinos sunko,

34 sv. tarkuotų migdolų (su žievelė 
mis).

Išplakti baltymus, 20 min. maišyti su 
cukrumi, pridėti citrinos žievelę ir sunkų; 
sumaišyti ir 5 šaukštus šitos masės palik
ti glazūrai. Sudėti migdolus, išmaišyti; 
visų masę padėti ant lentos, gerai pa
barstytos cukrumi ir truputį kočiojant 
padaryti ją piršto storumo, tada su for
mele išspausti žvaigždutes, patepti su 
paliktais baltymais ir kepti lengvoje 
temperatūroje.

Medauninkas
34 sv. medaus,
3/4 sv. migdolų (galima pusę imti rie

šutų),
Va sv. citronoto,
34 sv. orangeato,

1 ir 3/4 sv. miltų,
3/4 šv. miltų,
ant peilio galo patašo, muskato, gvaz

dikėlių, cinamono 1 stiklelį degtinės.
Migdolus sukapoti ir keptuvėje pakep

ti iki parudavimo su cukrumi; kitą dalį 
cukraus išvirinti su medumi, smulkiai 
pjaustytu citronatu, orangeatu, muska
tu, gvazdikėliais ir cinamonu. Kai tru
putį atšals sudėti miltus ir degtinėje pra
skiestą potošą. Viską gerai sumaišyti, 
sudėti į forma, iteptą riebalais ir pabars
tytą miltais, palaikyti per naktį ir se
kančią dieną kepti karštoje orkaitėje; dar 
šiltą apipilti cukraus glazūra.

Riešutinis tortas
34 sv. cukraus,

2 kiaušiniai,
8 tryniai,
4 baltymai,
3 valg. šaukštai miltų,

34 litro plaktos saldžios grietinėlės,

Kur vyrai turėtų pavydėti moterims
(Atkelta iš 4 psl.) 

“Galbūt, sunku patikėti, — sako 
jis, — bet moterys ištverminges
nės už vyrus. Jos taip greitai ne
pavargsta. Dar daugiau. Jas taip 
blogai neveikia skystas oras ir 
didelis augštis. Didelėje laipioto
jų grupėje daugiau surasite vy
rų, negu moterų, drebančių iš 
nuovargio ir sunkiai alsuojan
čių”. Jo nuomone, dalinai taip 
yra dėl to, kad daug vyrų dirba 
sėdėdami, Jie sėdi kėdėse visą 
dieną — aiškina jis. —_ Bet ir 
didžiausia tinginė moteris turi 
atlikti tam tikrą kiekį sunkaus 
namų ruošos darbo. Jos daugiau 
nužingsniuoja per 24 vai., kaip 
jų vyrai, dirbą buhalterijoje. 
Taigi, joms daugiau tenka susi
durti su nuolat besikeičiančiomis 
oro sąlygomis, kaip jų vyrams”.

Neseniai, atlikdama savo pa
garsėjusį įkopimą į Mount4 Mc 
Kinley, lieknoji Barbara Wash
burn mažiau pailso, kaip patyrę 
armijos puskarininkiai, lipę kar
tu su ja. Pasiekus Šiaurės Ame
rikos augščiausio kalno viršūnę,
ji norėjo parodyti savo jėgų at
sargą, todėl greitai ir smagiai 
nugalėjo kaimyninio kalno 
North Peak 18420 pėdų (5615m.) 
viršūnę. Šis kalnas beveik tokio 
pat augščio, kaip ir Mount Mc 
Kinley.

Nors ir manoma, kad moterims 
daugiausia reikalinga kompani
ja, iš tikrųjų, atrodo, jos daug 
geriau jaučiasi kaip vyrai, būda
mos vienišos milžiniškuose ne
gyvenamuose plotuose.

Ponia Doothy McIntosh, įsigi
jusi Niujorko Miesto Columbi- 
jbs Universiteto pirmąjį ir ant
rąjį akademinius laipsnius, vie
niša gyvena rąstų namelyje prie 
vaizdingo Aliaskos Plento, netoli 
1214-tos mylios stulpo. Tai yra 
Kanados Jukono Teritorijoje, 
110 mylių (177 km.) nuo arti
miausios gyvenamos vietos. Mc 
Intosh mėlynakė, gražios veido 
spalvos, baltaplaukė našlė, tvir
tina, kad Arkčio (šiaurės ašiga-

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

1 sv. riešutų (tarkuotų), 
vanilinio cukraus.
Cukrų su kiaušiniais ir tryniais, išplak

ti iki putojimo, pridėti išplaktus balty
mus, miltus ir pusę svaro tarkuotų riešu
tų. Visą masę gerai išmaišyti, padalinti į 
3 dalis iš iškepti 3" apskritimus. Išplak
tą grietinėlę sumaišyti su puse svaro tar
kuotų riešutų, vaniliniu cukrumi ir šita 
mase pertepti tortų; iš viršaus aptepti 
vanilio glazūra ir pabarstyti riešutais.

Sluogsniuotas tortas
Va sv. sviesto,
34 sv. cukraus,
34 vs. miltų,
4 kiaušiniai, 

Va sv. migdolų, 
34 I. rūgščios grietinės, 
vanilis, marmeladas.
Sviestą išplakti iki putojimo, po trupu

tį pridedant trynius, cukrų ir maišyti 20 
min.; pridėti miltus, vanilį, išplaktus bal
tymus ir lengvai sumaišyti. Iš tos ma
sės iškepti 4-5 vienodo dydžio apskriti
mus sviestuotoje ir mitlais pabarstytoje 
formoje. Kiekvieną apskritimą patepti 
skirtingu marmeladu,’ ant kurio užtepti; 
rūgščią grietinę maišytą Su tarkuotais 
migdolais ir vanilių. Pertepus apskritimus 
sudėti viens ant kito, lengvai prislėgti ir 
padėti nakčiai vėsioje vietoje. Sekančia 
dieną apipilti cukraus glazūrą ir pa
puošti vaisiais.

lio) siautėjimai ją daugiau žavi, 
kaip Manhattano salos, kur ji
studijavo, minios.

Kai kurie asmenys mano, kad 
moterys ramesnės ir kantresnės, 
nes jos “turi ką nors daryti savo 
rankomis”.

Tai patvirtina faktas, kad Roy
al Mounties — Kanados Raitoji 
Policija, eidama sargybas labiau
siai nutolusiuose ir vienišose že
myno vietose, dažnai mezga iv 
siuvinėja, taip įveikdami ilga; 
žiemas. Neseniai Ottavos paro
doje buvo išstatyti įdomūs rank
darbiai, peltakėmis išgražinti, 
kuriuos pagamino stambūs Rai
tosios Policijos policininkai Šiau
rės Vakarų Teritorijų toliuose.

Oregono valstybės augštųjų 
mokyklų sistemos pareigūnai 
nurodo, kad, jų nuomone, pasa
kymas “silpnoji lytis” tinka 
tiems, kurie dėvi ilgas kelnes, 
rūko cigarus ir eina lažybų fut
bolo rungtynėse.

Oregono valstybėje yra visa 
eilė labai izoliuotų pradinių mo
kyklų. Jos yra vėjo plakamose
prerijose (didžiose pievų lygu
mose) ir netoli daubų. Ten įren
gimas toks paprastas, kad mo
kytojas, norėdamas gauti geria
mo vandens, turi iškirsti ledą 
netoli esančiame upelyje. Pūgos 
priverčia mokinius praleisti nak
tis vaikų lovytėse, sukrautose 
medinio pastato rūsiuose.

“Moterys noriai sutinka būti 
skiriamos į šiuos Šiaurės Ameri
kos vakarų miškus”, sako Orego
no sostinės mokyklų pareigūnas. 
Jos nebijo sunkumų ir yra tos 
nuomonės, kad galės juos pakel
ti, nes juk vaikai juos iškenčia. 
Bet vyrai mokytojai griebiasi 
įvairių pasiteisinimų, norėdami 
išvengti paskyrimo į šias nutolu
sias mokyklas. Jie skundžiasi 
sveikata ir suranda kitus išsikal- 
binėjimus. Nežinau, ką darytu
mėme, jei moterys mokytojos 
neturėtų šiek tiek drąsos ir iš
tvermės”. R. L. Neuberger.

Sulietuvino S.

GĖRIMAI 
Šiltas vynas 

34 litro vandens,
1 I. raudono vyno,

34 sv. cukraus,
34 citrinos,

4 gvazdikėiai, lazdelė cinamono.
Cukrų, cinamoną, gvazdikėlius ir cit

riną su vandeniu užvirinti, tada pridėti 
vyną ir pašildyti iki virimo.

Grogas
34 sv. cukraus,
II. vandens,

34 I. romo, konjako ar arako.
Vandenį užvirinti su cukrumi ir' pri

dėti romą, konjaką ar orakų. Serviruoti 
šiltą. Norint, galima truputį pridėti ar
batos esencijos ir citrinos.

Kiaušiniu punšas
3 kiaušiniai,’
3 tryniai,

34 sv. cukraus (galimo ir mažiau),
34 litro balto vyno,
34 litro vandens,

1 citrinos sunka ir tarkuota žievė,
1 apelsino sunka ir tarkuota žievė,

34 litro "Jamaica" romo arba gero 
konjako. •

Kiaušinius ir kiaušinių trynius išplak
ti iki putojimo su cukrumi, pridėti kitus 
priedus ir ant lengvos ugnies plakti, kol 
mase pradės kilti. Su sidabriniu samčiu 

I punšą supilti į stiklus ir tuojau servuoti.

ALOYZAS BARONAS

UŽGESĘS SNIEGAS
ROMANAS ..
Šeštas tęsinys.

Iš tvarto sugrįžta Gražina. Truputį įraudus nuo stai
gaus susitikimo ar šiaudų kilojimo. Prie šulinio mazgoja 
rankas. Paskui Šluosto į prijuostę. Visai, kaip motina.

Gražina prieina arti ir vėl iš naujo pradeda šluostyti 
rankas, lyg jos staiga vėl būtų sudrėkę.

—• Neprigėrei purve, — žiūri ji iš po tamsių blaks
tienų ir skarelės melsvos, kaip netolimo miško briauna.

— Taigi, galėjau ir prigerti, — atsistoja Vosylius, pa
ima už vienos rankos ir stipriai, lyg, rodos, norėdamas 
perspausti ploną ranką, sodina ją ant suolo. — Matai, 
ir rudenį čia sėdėjom ir vėl galim susėst. Praeina žiema 
ir blogos dienos. ,

— Bus šalta, — nusipurto ji atsisėdusi.
—r Vaikai, eikit vidun, — vis stovi motina ant slenks

čio, ir Vosyliui atrodo, kad jos veidas nebetoks pilkas, 
tik skarelė tebėra tokia pat, — sušalsit.

Vosylių nupurto vėjas ar mintis, kad čia niekada ne
bus galima ramiai sėdėti ant to suolo. Šauks motina ar 
gyvenimas. Tik dabar galima tai daryti.

— Matai, šalta, — taria Gražina kartu su motina. Ji 
paima Vosylių už rankos ir tempia į vidų. Šis ilgai trina 
prie slenksčio purvinas kojas, lyg negalėdamas apsi
spręsti, ar žengti per slenkstį, ar ne. Paskui jie sėdi prie 
to paties stdlb, ’kur ir visada. Senis atneša butelį, kurio 
dugne žolės ir kažkoks skystimas.

— Še, nuo žolių. Gerk. Pirma, kai buvai, neturėjau. 
Pavasariais slogos griebia.

Laša valandos, iš butelio rugiais trenkianti naminė 
ir keistas jausmas į gyslas. Vosylius pagalvoja apie Ka
minską, grįžtantį iš malūno ir besiskundžiantį, kad kažin 
ar užteks duonos, ir jam ši rugiais kvepianti naminė pa
sidaro nelabai skani. Bet jie vistiek geria ir kalbasi, kol 
prietema nebeleidžia įžiūrėti vienas kito veidų. Sėdi ke
turiese vienodai laimingi. Taip gera namie. Butelio dug
ne vysta sausos žolės. Prietema juos glaudina ir juosia. 
Senis krato galvą ir nori pradėti įprastinę dainą: “Kaip

gi gražus gražus rūtelių darželis”.
— Nei iš šio, nei iš to vos nepasigėrėm, — taria Vo

sylius linksmai.
— Pavasarį aplaistėm, — bando įžiūrėti Vosyliaus 

veidą Gražina, ir jos tas noras toks didelis, kad ji nu
taria išmainyti į tai prietemos jaukumą ir jieško degtukų.

— Ir mano išleistuves, — išdrįsta pasakyti Vosylius. 
Tiek daug buvo visą vakarą kalbėta, bet tik dabar tegali 
parodyti tiems trims mylimiems žmonėms, kad jis iš
vykti rengiasi. Išvyksta ne dėl savęs, dėl tėvų ir gal 
tėvynės. — Žadu važiuoti į miestą. Gal ten bus geriau. 
Pasimokysiu ir karo galo palauksiu. Užtenka čia bijot. 
Nebenoriu antrą kartą pamatyti lentpjūvę.

Gražina išgirsta tuos žodžius ir nusimena. Jai taip 
buvo gera tas tris valandas, dabar viskas prapuola lyg 
tamsoj, lyg staiga uždengia kas uždangą ant buvusio 
paveikslo ar sustabdo patefoną, griežusį maloniai nesi
baigiančią plokštelę. Jos veidan ateina graudumas ir į 
akis ašaros, ir tai verčia vėl sugrįžti prie stalo, nebe- 
j ieškant degtukų.

— Tikrai?— pasako ji vieną žodį, bet užtenka ir to 
vieno, kad būtų galima pajusti balso keistą virpėjimą. 
Motina suranda degtukus, vieną pabraukia, ir liepsnelė 
virpa, kaip jos balsas.

— Bus šviesiau ... Tai gal ir gerai. Pasimokysi.
Paskui visi žiūri, kaip ji dega šviesą. Degimas vyksta 

iš lėto ir yra kada pagalvoti apie tai, ką pasakė Vosylius. 
Paskui motina uždengia langus. Ir vėl visi žiūri, kaip ji 
kabina skarą ir antklodę ant dviejų langų. Žukauskams 
atrodo, kad Vosylius išeina iš jų pats. Niekieno never
čiamas. Jie žino: jei buvo išvežtas, tai norėjo namo, o 
jei pats išvažiuos, tai pripras ten. Jų mintį atspėja Vo
sylius ir teisinas:

— Palauksim karo galo. Juk visi karai pasibaigė. 
Vieną kartą ir šis pasibaigs. Nors atrodo, kad tai bus 
stebuklas, bet jis bus. Susirinks visi namo. Na, gal ir 
nevisi, bet nebereiks langų dangstyti ir į bažnyčią bi
joti nuvažiuot.

— Ir naminės nebegersim, o valstybinę, — taria Žu
kauskas ir su ilgesiu žiūri į tuščią butelį.

— Taigi, išvažiuosiu. Galbūt sugrįšiu anksčiau, negu 
grįš taika. Tėvai liepia, žinią duosiu, kaip man sekas.

Valandėlę jie sėdi, nesurasdami žodžių. Paskui Vo
sylius vėl kalba:

— Nežinau, kaip bus. Nenoriu daug kalbėt Reikia 
daryti staigiai viską, išskyrus vestuves. — Paskui jis pa

galvoja, kad kvailai pasakė, ir aiškinąs, — niekus plepu. 
Vistiek reiks kartą iš.čia išvykt, bet aš visada atminsiu jus.

Vosylius graibstosi žodžio. Jam labai retai šitaip blo
gai sekasi kalbėti. Jis keliasi nuo stalo ir junta nedidelį 
svaigulį galvoj ir kojose lengvą sunkumą.

— Reikėtų eiti namo, — vėl sako jis.
— Paspėsi,— ištaria visi trys Žukauskai. Motina ir 

duktė atsistoja, tik tėvas abejingai žiūri į tuščią butelį 
ir vietą, kurioje sėdėjo Vosylius.

Vosylius ilgai atsisveikinėja, o paskui sako:
— Žinote, aš irgi tik labai neseniai teapsisprendžiau. 

Galbūt tik ateidamas pas jus. Rytoj gal vėl kitaip sugal
vosiu. Nei aš žinau, nei tėvai žino. Visaip nukalbam. Pa
matysim, — šneka jis, norėdamas išvengti ypatingesnio 
atsisveikinimo, kuris niekada, kaip ir susitikimas, jam 
nebūdavo malonus.

— Sudiev, — taria motina ir, priėjusi prie durų, dar 
pasako: — visada atmink, kad namie geriausia gyven
ti ir nepaklysti.

Vosylius patyli valandėlę ir taria:
— Gražina mane palydės.
Ji be žodžių užsimeta prastą apsiaustėlį, tą pačią mė 

lyną skarelę ir išeina į kiemą. Durų trinktelėjimą du 
kartu aploja 'šuo. Vėjas aptilęs, ir mėnuo kaba tarp ne
judančių debesų. Kažkokia tyluma ir gaivumas. Jiedu 
paeina truputį ir gale kiemo augštų alyvų šešėly sustoja.

— Gražina, — ištaria Vosylius, paima už rankų ir tyli. 
Ir jiems gera šitaip vienas antrą jausti ir mąstyti.

Eis pavasaris, išsprogdins medžius, ^paskui bus šiena
pjūtė ir rugiapjūtė. Gražina liks čia. Praeis viskas, tik 
atminimai liks šių laukų ir Gražinos. Vosylius suprato 
tai, kai buvo išvykęs. Dabar jie negali pradėti kartu gy
venti. Gal tai tebus galima tik vėliau. Yra laiko, ir už_- 
miršti vienas kitą nėra lengva. Nors ir nesunku. Buvo 
lentpjūvė, Gerda ir trys kirčiai dėl jos. Visur kerštas, 
meilė, karas ir mirtis. Negali nei atleisti nei žudyti, nes 
būni išdavikas ir žmogžudys. Ir kas esi, pagaliau sunku 
suprasti. Lašai nuo butely buvusių žolių kartais žmogų 
padaro karalium ir elgeta. Dainuoji ir verki. Praeis vis
kas ir šiuos laukuos. Meilė ir karas. Vieni sugrįš, kiti ne. 
Vieni bus didvyriai, kiti žmogžudžiai, bet visi žmonės. 
Surašys didieji savo žygius ir brangiai parduos. Tik kas 
surašys mažųjų žmonelių? O ir mažieji dirbo, mylėjo ir 
mirė. Vosylius nenori nustoti iš savo gyvenimo nė vienos 
valandos, kurioje nebūtų Gražinos. Jis nori, kad kiek
viena jos diena ir alsavimas paliktų. Kad užrašytų Gra

žina savo dienų santraukas. Lordai rašo atsiminimus, is
torikai faktus. O eilinis žmogus visur yra tik skaičius. 
Gražina turėtų užrašyti vasarą ir savo žingsnius saulės 
tekėjime ir nusileidime. Kai Vosylius ėjo per lauką, gir
dėjo pempės verksmą ir vaiko švilpimą. Jis norėtų, kad 
niekas neprapultų iš to, kai jo nebus. Niekas iš smulkaus 
žmogaus gyvenimo. Kuris miršta, myli, kovoja ir iš viso 
to belieka tik bendros frazės. Vieni eina į apsmilkusią 
bažnytėlę, kiti ne, vieni laiko save lietuviais, kiti lenkais, 
bet visose širdyse plaka noras gyventi. Iš anapus Atlanto 
kalba žmonės. Jie skelbia nusikaltimus, bet nepaskelbė 
ribos tarp didvyrio ir nusikaltėlio. Kas nors turėtų su
rašyti kiekvieną žmogaus žingsnį. Mintinį ir fizinį. Kiek
vieną pajudėjimą. Tie dalykai, kuriuose išgyvena šiais 
karo metais žmogus, gal daugiau ligi pasaulio galo ne
pasikartos. Šitoks melo, teisybės ir sąvokų sumaišymas. 
Ir mastai visi susireliatyvino kaip laikas. Individualybę 
žudo bendri sakiniąi ir potvarkiai, bet ji lieka. Taip tik 
atrodo, kad nužudo. Žmogaus individualumas užmušamas 
tik kartu su žmogumi. Auga miškas, ir medžiuose virpa 
lapai. Rašo apie mišką, bet kas užrašo vieno lapo augimą? 
O kiekvienas jų gėrė rasą ir saulę, ir bandė nuo savęs 
numesti dulkes ar graužiką. Ir tie Lygumų kaimelio žmo
nės tėra lapai. Smulkūs. Kaip miško gyvenimas.

Vosylius su Gražina vis tyli. Jie žiūri į,alyvas, į virš 
stogų kabančius debesis ir tarp jų pilną žiburėlių tam
sumą. Vėsu. Jiedu nejaučia vėsumos. Jie stovi labai arti 
vienas kito. Vosylius stebi jos veidą ir akis neįžiūri
mas ir sako:

— Tu rašyk dienoraštį arba laiškus man, kurių ne- 
išsiųsi, kad aš galėčiau sugrįžęs pereiti puslapiais ir die
nomis, kaip pėdom. Visą kelią atgal, kurį tu gyvenai.

— Taip, aš atminsiu, — taria ji tyliai, net labai, kad 
nė lūpos nesuvirpa.

— Gerai, — sako ir jis tyliai.
— Bet tu neatsiminsi manęs, •— sako ji dar tyliau, kad 

žodžius begalima greičiau nujausti kaip užgirsti. — Kai 
tu buvai išvežtas iš namų, tu neužmiršai manęs, o dabar, 

,kai pats išvažiuoji, užmirši, nes turėsi geresnį gyvenimą.
Vosylius prisimena Gerdą. Tas prisiminimas supurto 

lyg vėsuma. Jis staiga taria:
— Reikia nenorėti užmiršti. O užmiršti, jei nori, ga

lima visur. Pragare, žemėj ir danguj. Pirmiausia rei
kia nenorėti.

— Tu nenorėsi...
(Bus daugiau)
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R. TESLIA
t ' REAL ESTATE

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

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

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

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525

Kanadoje didžiausia nuosavybių, 
pardavimo įstaiga.

. - ■ .-..J “ .   Z ........... ’

4b

SAUGU — PATIKIMA ;

T • •. PARDUOTI AR PIRKTI
K VINAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, 

bandykite paskambinti mums.

„PARDUODAMA:
Indian Rd. — High Park Blvd.,

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

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

tuvės, didelis kiemas, garažas, pri
vatus įvažiav. Įmokėti $8.500, 
kaino $22.600.

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

Bloor — Christie, .
Zdcarnb.^ mūrinis, vandėriiu-aly- 
va šildomos, moderni virtuvė, 
mos apynoujis, privatus įvažia- 
vim. ir garažas. Įmokėti. $4.500. 
Kaina $15.500.

Indian Grave — Indian Trail,
... JL3 didLir gražių kamb., atskiras, 

mūrinis, vandeniu Šildomas, 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.

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

$5.500, kaina $15.500.
Pacific prie Bloor,

8 kamb. per 2 augštus, mūri ūs, 
2 virtuvės, alyva šildomas, k.bai 
didelis kiemas. Įmokėti $6.C00. 
Kaina $ 1 5.900.

Dundas — Montrose,
6 kamb., mūrinis, didelis kie
mas, vieta 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 parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt.

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI
NAMAI, BIZNIAI

Forme.
Netoli Wellond 80 oerų, su gy
venamu namu, doržine-tvortu,
2 pastatai vištoms; klėtis; maši
noms pastatas; kalvė; 65 aerai i 
daržininkystei; 15 miško — ga
nyklos; 2 mineralinio garo šuli
niai (kompanija moka po $100
Į metus ir duoda veltui gazą); 

\ ūkis verčiasi: pienininkyste (20 
melžiamų karvių); vištortš (500 
vienetų); pomidorų auginimu, į 
Šalia yra * pomidorų perdirbimo ;
fabrikas; Kaina $7.000; įmokėti j 
$5.500. Į kainq įskaitoma visos J 
dviejų arklių išnaudojimui reik- 
menysf - j

’ -v
K-. . |

Constance, netoli Roncesvalles. Į
$6.500 įmokėti, 10 kambarių, pusiau 

atskiros, labai gerom stovyje, 
vandeniu - alyva apšildymas, vi
sos grindys k iet medžio; neperei
nami kambariai, garažas. Kaina 
18.500. Viena skola balansui.

Geefrey, Sunnyside.
$9.500 Įmokėti. 9 kamb. atskiras, 3 I 

modernios virtuvės; nepereinami 
kamb.; vandeniu-alyva apšild. 
galimo rūsy užbaigti įrengti dar
3 komb. Kaino $21.000.

Anncte St., Kiel St.
$3.500 Įmokėti. 8 komb. pusiau at

skiras, kietmedžio grindys, 2 
virtuvės, didelis kiemas su už
pakaline gatvele, prie gero su
sisiekimo. Skubiai parduodamos, 
Kaina $12.000.

Gollcy Avc., Roncesvalles.
$4000 įmokėti. 8 dideli ir šviesūs 

kambariai, dvi virtuvės; pusiau 
atskiros be jokių defektų namas, 
dailus kiemelis ir garažas. Kai
na apie $16.500. Viena skola 
balansui.

Parkdale.
$7000 Įmokėti, atskiras, 15 kamb. 

Tripleksas, mūrinis, geram sto
vyje, vandeniu alyva opšildom., 
kiemas neperdidžiausias, Kaina 
$19.000.

Vcrrall St.
$1900 įmokėti, pusiau atskiras, 9 

kamb., kietmedžio grindys, 2 
virtuvės ir 2 vonios, alyva ap
šildymas.

Gazolino stotis - garažas.
$8000 įmokėti. Niagaroj prie 8 plen

to. Garažas su visais moderniais 
įrengimais, 2 gazolino pumpos, 
gyv. mūrinis narnos 6 mėtų; 6 
kamb., moderni virtuvė; kietme
džio grindys, vandeniu-alyva ap
šildomas, sklypas 150x290 pėd.; 
galima statyti kabinos, šalia 2 
bateliai, kaiminystėj nėra gara
žų. Kaina $23.000. Vienas 
mcrfgičiūs.

Rūkalų - dovanų krautuvė.
$3.500 visa kaina. Didžiule krautuve 

ir 7 kambariai, geroj biznio vie
toj. Bloor St. prie Ossington 
Nuomos teisė 7 metams.

Moisto krautuvė.
$8.500 visa kaina Bloor St. prie Os

sington, į kainą įskaityta geros 
Ford sunkvežimis, 7 kambariai, 
garažas, krautuvė su moderniais 
įrengimais. Savaitės apyvarta 
$2000. įmokėti pagal susitarim.

10 akrų formos.
$3.500 įmokėti. Netoli nuo Ford fab

riko. Formos su gyv. namais; 
Vieno turi viščiukų peryklą; vie
na su 5 akr. mišku, kito visa 
ariama ir su ežeru.

Parūpinam visokius apsidraudimus, paskolas, turime įvairiausių biznių 
sklypų ir namus įvairiuose miesto dalyse. Prašome kreiptis į

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

Toronto
575 Queen Str. W. (prie Bathurst)

k Namų telef.: KE. 7536

nesant biure ar namuose prašome pa
likti savo telefonų.

• •

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

‘ Nepamirškit manęs!

E. KKCNAS
R. TESLIA

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

Telefonas: 9-3558

• •

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STREET WEST - 575 QUEEN STREET WEST 
TORONTO

Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šimtaus įvairiausių na
mų. Taip pat duodame paskolas.

$16.000. Dovercourt — Bloor, atski
ros mūrinis 6 kambarių na
mas su garažu. Lobai gera
me rajone, patogus išnuo- y 
moti.

$17.000. — Swansea — atskiras, 
mūrinis 6 kambarių, olyvo 
šildomas, labai grožiai de
koruotas, šoninis įvažiavi
mas, garažas.

$20.000. Dovercourt —- Bloor, at
skiros mūrinis 10 kamba
rių vandens - alyvos šildy-

' mos, 3 garažai. Namas 
tuščias ir tuojau gali būti 
paimtas.

$22.000. College —i Dufferin — ge
ro proga pirkti namą su 
krautuve. Namas mūrinis 6 
kambarių ir krautuvės, 
vandens-alyvos šildymas.

$24.500. Porkdale, atskiras, mūrinis 
10 kambarių namas, van
dens-alyvos šildymas, gara
žas. Kambariai grožiai de
koruoti. Didelis kiųmas, ra
mi vieta, patogus išnuo
moti.
SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
OL. 7511

RIDOUT
NAMŲ FOTO

TARNYBA

suteikia jums galimy
bę pažiūrėti parduo- 
d a m ų nuosavybių 
nuotraukos savo na
muose.

SKAMBINK OL. 7511 DABAR

apžiūrėk šimtų šian
dien parduodamų na
mų nuotraukas.

v

Arba jei:
PARDUODI SAVO NAMĄ

skubiam pardavimui 
skambink

OL.

$12.500. High Pork — Roncesvales 
atskiros mūrinis namas, ge
ram stpvy, vieta garažui. 
Įmokėti $3.000.

$13.900. Runnymede—Annette, at
skiros mūrinis 6 komb. na
mas, garažas. $4.500 įmo
kėti.

$15.500. Bloor — Rusholme gero 
mūro 7 kambarių namas, 
vandeniu Šildomos, dvi mo
derniškos virtuvės. Nedide
lis įmokėj imas.

$ 17.500. Runnymede — Annette, 10 
kambarių, atskiras mūrinis 
namas, 2 modernios virtu
vės. $5.000 įmokėti, vie
nos atviras morgięius ba
lansui.

$18.000. Roncesvalles — High Park, 
9 kambarių atskiras mūri
nis nartas. 2 virtuvės, van
deniu alyva šildymas ir ga
ražas.

Mielai suteiksiu informacijos apie 
bet kurį Ridout skelbiamą namą.

SKAMBINKITE:

B. Sergautis
OL. 7511

$3000 įmokėti, High Pork rajone, % 
prie Anette, 6 komb. per 2 augš 
tus, vandeniu šildomos, garažas.

$5000 įmokėti, Bloor — Dovercourt 
Rd., lobai gerų plytų, atskiras 
8 kamb. per 2 augštus, gero 
plano, 2 garažai.

$5000 įmokėti, Sunnyside rajone, 
mūrinis, 8 komb., ultra-mądcrni 
virtuve ir vonia, dideli kamb., 
visuose kietos grindys, 2 garažai

$6000 įmokėti. High PaPrk prie Bloor 
7 kamb. per 2 augštus, erdvūs 
kambariai, garažas.

$6000 įmokėti, arti lietusių bažny
čioj mūrinis, 8 komb., 2 virtu 
ve^ įvažiavimas į kiemą, nartas 
puikiame stovyje, 1 skola

$16.500 pilna kaino, Bloor High 
Pork Avc., atskiros, mūrinis, 7 
kamb. per du augštus, 2 mo
dernios virtuvės, kambariai do 
žyti, aliejum šildomas, garažas

$9.500 pilna kaina, Quebec—Anette 
mūrinis, 6 komb., aliejumi Šildo
mas, įvožiovimos į kiemą, Ima 
keti $2.500,

$16.000 pilna koma, Porkdale rojoiie 
mūrinis, I l kamb., 2 vonios, 2 
virtuves, 2 garažai, vandeniu 
šildomas, I skola.

$15.400 pilno kaina, Bloor—Ossing 
ton, 7 komb., per 2 augštus, 
mūrinis, atskiras įvažiavimas į 
kiemą, vandeniu - aliejumi Šildo
mas.

S1 3 000, Loke Simcoe, prie 11 -to ke 
l*O, gazolino stotis ir remonto 
dirbtuvė, su visais Įrengimais ir 
inventoriumi.

$16.500, High Park rajone, prie Pa
cific, atskiras, mūrinis, vande
niu šildomas, 8 komb, per 2 
augštus, garažas.

$17.500, Bloor — Pacific, 9 kam,1)., 
mūrinis, 2 virtuvės, 2 garažai, 
vandeniu - olyvo šildomas.

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.

Įstaigos telefonai; OL. 7996 arba OL. 7997
KUZMAS - BALTAKYS - PLIOPLYS

Namu teUf. LA. 12S9. Namu telef. LL. S310. Namu telef. RO. 334S.

POSIUĮS - DŪDA - MACIUNSKAS
Namu telef. J U. 7 558.

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

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

REAL ESTATE LIMITED
- - BRANCHES

TORONTO II AMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER — PETERBOROUGH

Lietuvis siuvėjas
K. A R D A V I Č I U S

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

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

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

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

J, KARPIS

Seymour Herman!
ADVOKATAS. NOTARAS 

ir tt /■

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

i. 1 im—ii

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B. j Į 
'ff I

i Teisininkas — f •
Advokatas — Notaras j

100 Adelaide St. W. I
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1609* DUNDAS STR. W. (kampas Dundas - Brock) TORONTO

Mann & Martel
RE AL TO R S

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

Gemi zinęma ir lietuvių išbandyto nomų pirkimo-perdavimo įstato.
Galimas pasirinkimas visuose miesto rejenuose ir Įvairiomis .komomis.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$10.500. BJpor-Beresford, 5 kambarių, atskiras, mūrinis, vieno aukšto namas, 
vandens-alyvos šildymas, geri kambariai.

$12.300. Indian Rd.-Bloor, 6 kambarių pusiau atskiras, mūrinis, gražūs kam
bariai, alyvos Šildymas, garažas. ' • z

$15.700. Bloor-Emėrson, 8 didelių kambarių geros namas, alyvos apšildymas, 
garažas.

$14.000. Roncesva-les-Fern, 7 kambarių, pusiau atskiras mūrinis namas, alyvos 
šildymas, vieta garažui • '

$17.300. Bloor-Dundas, 10 kambarių, atskiras mūrinis namas, patogus nuoma
vimui, alyvos šildymas, vieta garažui.

$19.300. King-Cowan, 15 kambarių 3 butai po 5 kambarius, atskiras, mūrinis, 
vandens alyvos šildymas, geras paįarhu namas.

$19.500. Rusholme Rd-Dundas, 8 kambarių mūrinis puikus namas, vandens 
alvvos šildvmcs, garažas.

$19.500. Bloor-Windermere, 9 kambarių, atskiras mūrinis, 2 virtuvės ir 2 vo
nios, puikiai įrengtos vandens šildymas, 2 garažai

PASINAUDOKITE PROGA! Jmokėjimo padidinimui išrūpinu paskolas iš 
banko be jokių bonų 2-jų metų iššimokejimui

MUSŲ ATSTOVAS

J. T A M U L I O N I S
namų pirkimo - pardavimo reikalais po tarnauja.

Kreiptis asmeniškai ar
Telef. įstaigos MU. 8255, namų telef. OL. 8074

Ja Ja ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. MEIrose 2471
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams mūsų firma yra Įsigijusi gerą vardą Toronto visuomenėje ir 
sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis naujus skyrius, šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. Į die
ną, gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai didelis. Štai tik ke
letas pavyzdžių: ' /

$13.200, įmokėti $4000, Symington 
— Dupont, 6 kamb., mūri
nis, pusiau atskiras namas, 
naujas apšildymas, viduje 
jc, 2 mod. virtuvės, užėmi- 
ir iš lauko puikiame stovy- 
mas tuojau. Galima siūlyti 
ir mažesnį įmokėjimą.

$13.000, Įmokėti $5000, Soraurcn 
— High Park Blvd., 6 
komb. narnos, nepereinami 
kamb., moderni virtuvė, 2 
vonios, ’labai geras rūsys, 
alyvos Šildymas ir vieta ga
ražui.

$14.500, įmokėti $3.500, High Park 
.— Bloor, visai atskiros, 7 
kamb., mūrinis narnos, at
skiras įvažiavimas ir gara- 
karšto vandens - alyvos Šil- 
žos, nepereinami komb., 
dymas.

$17.500, įmokėti $6000, McDonald 
— Garden, 9 komb., pu
siau atskiros kampinis no- 
mos, nepereinami dideli 
gražūs kambariai, karšto 
vandens-alyvos šildymas, 2 
virtuvės, 2 garažai, priva
tus įvažiavimas.

$19.500, įmokėti $8000, Roxton Rd. 
— Bloor, 9 komb., atviras, 
mūrinis namas, nepereina
mi kamb., karšto vandens - 
alyvos Šrldymos, 2 virtuvės 
ir garažas, galimo bandyti 
su mažesniu imokėjimu Lo
bai geras namas nuomavi
mui.

Mielos Bičiuli? Jei nori pirkti namą 
bei kokį biznj ar ūkį, oots atsimink 
ir pažįstamiems primmk, jog šiuose 
reikaluose Jums be jokio įsipareigo
jimo iš Jūsų puses — visada mielai 
patars ir potornous

P. KERBERIS
agentas, kuris niekuomet nepyksta, 

nesinervuoįa, neoavargsfo.
1123 ST. CLAIR ST. W. 

m. OL. 882V

Garden —- Soraurcn. $12.800 įmokė
ti $4000. 7 kambarių pu
siau atskiras namas. Nau
jai išremontuotas vidus, ga
ražas. Greitos užėmimas.

St. Clarcns—Dundos. $12.500t įmo
kėti $3000. Gero mūro pu
siau atskiros 6 kambarių 
namas. Geras pirkinys su 
mo(u įmokėjimu.

Gladstone — Bloor $14.500, įmokėti 
$4-5000. 6 nepereinamų 
kambarių, pusiau atskiras 
labai gero mūro namas. 
Gražus kiemas. Arti susi
siekimo ir didžiųjų krautu
vių. Vertas dėmesio.

Bcllwoods — Queen. $16.500, įmo
kėti $5.300. Pusiau atski
ras 8 nepereinamų kamba
rių namas. Alyvos šildy
mas, dvigubas garažas.

Roxton —- Horbourd. $18.000, įmo
kėti $7000. 8 nepereinamu 
kambarių pusiau atskiras 
gero mūro namas, alyvos 
šildymas, 2 virtuvės, gara
žas.

Beaconsfield — Dundos. $19.000, 
įmokėti 7.500. Visai atski
ras gero muro 10 neperei
namų kambarių namas. 
Alyva šildomas. 3 virtuvės, 
dvigubas garažas. Duodan
tis geras pajamas namas.

Dundos — Bothurst rajond. $18.500, 
įmokėti $6000. Visai at
skiras gero mūro 10 neper
einamų kambarių namas, 
vandeniu blyvo šildomas, 2 
virtuvės; geras išnuomavi
mui. .

$12.800. 8 kamb., pusiau atskiros, 
2 garažai. Kietos grindys. 
High Park rajone. Įmokėti 
apie $4.000;

Parkdale — Sunnyside. Įmokėti apie 
$7000. Tikrai gražus ir 
vertingas namas. Visiškai 
atskiras, šoninis įvažiavi
mas, garažas, didelis kie
mas, karštu vandeniu aly
va apšildomas, centr. hall- 
planas. Žaidimų kambarys 
rūsyje. Reikalingas kiek 
valymo ir švarinimo. Kaino 
pakiltų 4 tūkstanč. Balan
sui viena atviro skola.

Gorden — Roncesvales. 7 kambarių 
mūrinis, švarus iš lauko ir 
vidaus, garažas, kietos 
naujos grindys. Kaina 12.- 
600. Galima tuojau užimti.

$23.000 pilna kaina. Atskiras, pri
vatus įvažiavimas, garažas. 
9 kambariai per 2 ougš- 
tus. Karštu vandeniu-alyva 
apšildomas, apie 18 m. se
numo, puikioje Rusholme 
gatvėje, prie naujai stato
mos bažnyčios.

Visus Jūsų nekilnojamo turto pirkimo, 
perdavimo ir iškeitimo rūpesčius pati

kėk it c kreipdamiesi į

Nebijokite kreiptis, jei Jums trūksta 
pinigų. Mes sudarome paskolos.

PR. GRYBAS
1072 BLOOR ST. W.

Td. MB. 2471 • B«to M. Kt. 5065

Vytautas LUNYS 
i 

383 RONCESVALLES AVĖ.

Td. OL. 6321 < Būta M. LA. 6338

$11.000, įmokėti $3.000. Campbell 
Avc. —— Bloor St. W. Pu
siau atskiros 6 kamb. gra
žios išvaizdos, gerai su
tvarkytas tikro mūro na
mas, 2 modernios virtuves. 
Geras pirkinys, nes savinin
kas išeina i biznį.

$16.500, Įmokėti $5.500. Parkway - 
Grenadier Rd. 8 nepereina 
mi kamb., mūrinis namas, 
alyvos šildymas, 3 modern, 
virtuvės, laboi gražus rū
sys, didelis kiemas, naujos 
mūrinis garažas.

$17.500, Įmokėti apie $8.000. Hum
berside - Medlond - High 
Park. Visai atskiros, 9 ne
pereinamu kambarių mūro 
namas, 2 virtuvės, vande
niu Šildomas su stokeriu -- 
3 garažai. Puiki proga nu
sipirkti gero namo — gra
žioje vietoje.

$18.500, įmokėti opie $7.000. Paci
fic Aye. — Bloor St. W. 
1 1 kambarių geras mūrinis 
nomos, vandeniu-olyvo Šil
domos, geras planas — di
delis kiemas ir 2 garažai.

$23.000, įmokėti tik opie $7.000. 
Visai atskiras, beveik nau
jos, 12 kambarių duplek
sas. Didelis kiemas *— 2 
garažai. Pastatas gražus ir 
iš lauko ir iš vidaus. Na
mas randasi Evelyn Avc. • 
Annette rajone.

Mielos Tautieti! Mielai Jums netar
nausiu ir patarsiu namu ar bisnių pir
kimo ir pardavimo reikaluose — be 

įsipareigojimo iš Jūsų pusės

P. MALIŠAUSKAS
agentas, kuris kiekvienom greitai 

patarnauja ir nepovargsta!

1072 BLOOR ST. W.
Td ME, 2471 . rd KF 7425

$18.000, Įmokėti $6900. Taikdclc.
Visai atskiros, presuotų 
plytų nomas. 10 didelių, 
nepereinamų kambarių, 2 
virtuvėj 2 vonios, 3 toilc- 
tci, ekonomiškos šildymas, 
vieta 3 garažams su pri
vačiu įvažiavimu. Sis paja
mų namas parduodamos su 
baldais.

$24.000, imokėt 10.000. High Park, 
Visai atskiros gerų plytų 
13 kambarių namas. Šia
me nome visi reikalingi pa
togumai.

$16.900, Įmokėti $6000 Swansea — 
Bloor. Visai atskiros gero 
mūro namas. 6 kambariai 
ir šildomai saulės kamba
rys, vandens ’ alvvos šildy
mas, garažas. Gražus na
mas, groži ir romi gotve.

$3.500 Įmokėti. Emmerson - Bloor.
8 kambariu gero mūro na
mas per 3 augštus, gara
žas,, kietos grindys, namas 
be skolų.

$19.500 pilna kaino. Wright - Park- 
_>ide dr; įmok et apie 7000;

visai atskiras 8 kambarių 
gorų plytų namas vande
niu olwa Šildomas, per du 
augštus, dvi virtuvės, ga
ražas. Laboi geras pirkinys.

$30.000. Bloor Indian Rd , Visai 
atskiros narinis 14 kamba
riu nomos, vandens-alyvos 
Šildymas, du garažai. No
mas yra laboi stiprus ir 
gražus, duoda puikias po- 
lamos, tinko bizniui ar 
daktarui arba norintiems 
investuoti kapitalą.

Farypiuemm paskolas padidinti 
Jūsų Įmokėjimų.

R. ŽULYS
1072 BLOOR St. W.

Te’ Mf. 24?» - Bvte M BM. 3-67!!
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Pakvietimus • bilietus galima iš anksto įsigyti ę 
p. Beržinsko krautuvėje, 1212 Dundas St. W.

7 PUSL.

VISI MALONIAI KVIEČIAMI ATSILANKYTI Į

Įvairiais gėrimais turtingas bufetas. Staliukai 
paruošti su užkandžiais. Populiarus orkest
ras. Daugybė Naujametinių įvairenybių ir tt. 

Sutikimas tęsis iki 2 valandos ryto.

Rengėjai
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 

Kanados Vietininkija.

1953. XII. 17. — Nr. 50 (207) TĖVIŠKES ŽIBURIAI

gruodžio 31 d. 8.30 v. v. jaukiose ir erdviose “Victoria Auditorium” patalpose, 53 Queen Str. East, rengiamę 
TRADICINĮ - LINKSMĄ 

Naujųjų, Melu, Sutikima,

TORONTO
Prisikėlimo parapijos žinios
Sekmadienį, gruodžio 20 d., 5 

vai. p.p., pamaldų salėje bus ro
domi filmai. Aukos skiriamos 
BSF-dui. Neišgali aukoti, įlei
džiami veltui. Kviečiami visi. 
Šalia pagrindinio filmo suaugu
siems, bus rodomas filmas ir vai
kučiams.

Kalėdų naktį 12 vai. Bernelių 
mišios bus laikomos kat. Ukrai
niečių šv. Nikalojaus bažnyčioje 
prie Queęn ir Bellwoods gatvių 
kampo. Išpažintys klausomos 
nuo 10 vai. vakaro.

Toje pačioje šv. Nikalojaus 
bažnyčioje gruodžio 31 d., 8 vai. 
vak,, bus susikaupimo valandėlė. 
Po pamaldų bažnyčioje, šv. Mi
kalojaus; parapijos salėje, Prisi
kėlimo parapijos komitetas ren
gia Naujų Metų sutikimą-vaišes. 
Vaišių vietos rezervuotos. Bilie
tais apsirūpinti iš anksto (žiūr. 
skelbimą 10 psl.).

BSF-dui padidinti parapijos 
komitetas yra nutaręs Toronto 
visuomenėje platinti taupomą
sias kaseles. Talkininkaujant PB 
RMB-ui jos jau paruoštos ir tuoj 
bus išdalintos lietuviams ir priė- 
teliams kanadiečiams Toronte. 
Norima, kad ne tik doleriai, bet 
ir centai prisidėtų prie Prisikė-; 
limo bažnyčios statymo. • •

Kūčių plotkelės bus dalinamos 
ir šį sekmadienį po pamaldų sa
lėje. Savaitės bėgy jų dar bus 
galima gauti klebonijoje.

Padėka
Gilią padėką reiškiame PBRM Būreliui 

už surengto įspūdingo op. sol. E. Karde
lienės, pianisto Kaz. Smilgevičiaus ir 
Toronto liet, orkestro "Trimitas" kon
certą bei parūpintos gardžios vaišes.

Tėvai Pranciškonai.

plečiasi ' ■ z
Šiomis dienomis buvusi J. Mi- 

liušio ir V. Germanavičiaus mais 
to produktų krautuvė, 1006 Dun
das St. W. vadinama ■ “Montrose 
Bucher and Grocery” perėjo Mi- 
liušio nuosavybėn.

Naujasis šeimininkas sugebėjo 
sėkmingai išdirbti Lietuvoje 11 
metų kooperatinį darbą dides
nių krautuvių, kooperatyvų, ve
dėjo pareigose ir beto šiame 
krašte per keletą metų įstengė 
Įsigyti pats vienas namą su krau
tu ve, tad galima tikėti, kad dirb
damas savistoviai Toronto lietu
viams daug patarnaus. K.

Aukoja vieton dovanų 
KLB Šalpos Fondo Toronto apyl. 
k-tas skelbia tęsinį sąrašo asme
nų, aukojusių Vokietijoje liku
siems tautiečiams Kūčių stalui 
pagerint, .vieton dovanų ir svei
kinimų savo bičiuliams: po $5. 
— A. Juozapavičius, J. Tamašiū- 
nas, V. Meilus; po $4 ■— St. Ba- 
nelis, Mrs. Z.; po $3. — K. Ga- 
putis, K. Ališauskas. A. Lauri
navičius, P. Dapkus, O. ir D. 
Pieniai; po $2. — B. Žekas, A. 
Ciplijauskas, M. Mačiulaitienė,
A. Šimkevičienė, J. Kaknevičius, 
Pr. Kazlauskas, Mr. X, E. ir S. 
Čepai, P. Kuzmickas, St. Duda, 
Mr. F. B., P. Gulbinskas; po $1. 
,— J. Miciūnienė, K. Ališauskie
nė, P. Kuzmickas, V. Simonavi- 
čius, Stirbenis, J. Matijošaitis,
B. Kromerytė, J. Dambaras, V. 
Šalkauskas.

Prašome toliau aukoti, atne
šant pinigus į Prisikėlimo para
pijos kleboniją, Lietuvių Namus; 
galima skambinti tel. KE. 2154 ir 
KE. 3027 — aukos bus paimtos iš 
namų.

KLB ŠF Toronto apyl. k-tas.
Jūros balius

Jūrų skautų bičiuliai, vado
vaujami P. Gorio ir V. Jučo, ruo- 
! šia didžiulį Jūros balių gruo
džio 26 d. (šeštadienį) Club Top 
Hat salėje. Queen St. W. gale.

Žadama daug Įvairenybių, salė 
bus jūreiviškai papuošta. Salėje 
yra daug staliukų, taip pat bus 
ką ir ant jų padėti.

Pelnas skiriamas jachtoms, 
kurios sekančią vasarą vėl gar
sins lietuvių jūrininkų vardą, 
raižydamos Kanados ir JAV-bių 
vandenis. Reikia tikėtis, jog jū
ros bičiuliai ir jūrų skautų drau
gai ^tusiai ątsiiankyšs *
ML Bičiulių D-jos susirinkimas 
gruodžio 13 d. Liet, Namuose iš
rinko naują valdybą: A. Kuolas, 
L.^Tamošauskas, Pr. Berneckas, 
E. Jankutė ir E. Liaudinskienėl 
Revizijos komisija palikta ta pa
ti (Šernienė, Banelis, Traškevi- 
čius).

Iš vald. pirm. Tamošausko ir 
reviz. komisijos pirm. Šernienės 
pranešimų matyti, kad valdyba 
atlikto darbo balansas per pra
ėjusius metus buvo gana akty
vus. Pajamų turėta $1258.86: pra
eitų metų likutis $269.47, aukos 
547.88, iš pramogų $300.22, na-

rio mok. $67.75 ir Keleivio pre
numerata $75.55. Išlaidų buvo 
$1027.18 — mažlietuvių šalpai 
$427.28, Vasario 16 gimnazijai 
$220.70, Keleviui $176, kitos išl. 
(rūbų persiuntim.) $203.20.

Buvo suruošti Klaipėdos atva
davimo ir Vydūno mirties minė
jimai su paskaitomis (Lymanto, 
Liudžiaus, dr. Anyso ir Rinkū- 
no). Surinkta ir pasiųsta Vokie
tijon daug rūbų. Surinkta “Ke
leivio” 47 naujos prenumeratos 
ir 25 egz. kas mėn. išplatinami. 
Išlaikomas vienas mokinys Va
sario 16 gimnazijoj (Viso Toron
te yra 6 būreliai); paremtas ML 
T pirm. E. Simonaitis, kuriam 
vokiečiai nutraukė mokėtą pen
siją. Jam kas mėn. siųsta po $50. 
Įsipareigota padengti dalį kelio
nės išlaidų lankantis p. Simo
naičiui Kanadoje ateinančių me
tų sausio mėn. Jis bus Toronte 
sausio 31 d. ir turės platesnei 
visuomenei pranešimą). Patvir
tinta dalis pelno apylinkės Švie
timo skyriui (10% nuo parengi
mų) kaip-Toronto org. seimely 
buvo įsipareigota. Skyriuje na
rių buvo 84, bet 14 išbraukta dėl 
nemokėjimo, nario mokesčio..

Susirinkimui pirmininkavo J. 
Simonavičius, sekretoriavo P. 
Lelis.

Dainų ir muzikos koncertas : je sudėty pasirodė visumoje ne
pereitą sekmadienį Prisikė-j blogai, gal net gerokai pralenk- 

' limo bažnyčiai remti moterų bū-! damas auditorijos lūkesčius.
relis gražiame “Victoria” teatre! Po koncerto rengėjos parapi

jos klebonijoje surengė koncerto 
dalyviams jaukią arbatėlę, ku
rioje dalyvavo ir grupė kviesti
nių svečių. Koncerte taip pat da
lyvavo parapijai pamaldoms ir 
šiam koncertui patalpa’s nemo
kamai duodančios bendrovės 
prezidentas ir pora miesto tary
bos augštųjų ponų. S.

vieną bisams, pianistas Smilge-1 
vičius, kuris ir solistei akompo- ’ 
navo, išpildė Čiurlionio 4 preliu
dus ir ketvertą pasaulinių auto
rių kūrinių (vieną bisui). Pabai
goje “Trimitas”, diriguojamas 
prof. Turkevič, išpildė taip pat 
ketvertą dalykų su Fausto iš
trauka centre (instrumentuota 
A. Prialgausko).

“Namie niekas ne pranašas”, o 
Montrealis torontiečiams lyg ir 
“namie”, gal dėl to prieš koncer
tą tokios laukimo įtampos, kaip 
kad laukiant menininkų iš toli
mų pasviečių, nebuvo juntama, 
tačiau kas atėjo, gavo progos pa
sigėrėti neeilinio lygio koncertu. 
Solistė Kardelienė pasirodė pil
noje formoje, ne tik technika, 
bet ir tebegyva balso galia, sa-’ 
vita dainos interpretacija ir jai 
būdinga aiškia tarena, ko taip 
dažnai pasigendama ir neeilinių 
solistų pasirodymuose. Pianis
tui nelengva užburti pripuola
mai suburtą auditoriją, bet K. 
Smilgevičiui skambinant viešpa
tavo mirtina tyla. Išviso audito
rijos laikysena buvo kultūringa, 
tik porą kartų pasigirdo per- 
ankstyvų plojimų — pasktiniam 
akordui dar nenuskambėjus.

Reikia pasidžiagti, kad ir “Tri
mitas”, prikergtas prie visumos, 
kad ir ne organiškai, padidinto-

: “Victoria” teatre , 
surengė Liet, operos solistės E. 
Kardelienės, pianisto K. Smil
gevičiaus ir Toronto liet, orkest
ro “Trimito” koncertą. Publikos 
prisirinko per 500, nors galėjo 
būti ir daugiau. .

Sol. Kardelienė dainavo po 7 ; 
dainas lietuviškų ir pasaulinių: 
kompozitorių, pridėdama dar po •

"Dainos“ Padeko
Toronto LMS Grupė "Daina" porų mė

nesių platino Iloterijos bilietus ir kartu 
ruošėsi prie bazaro - prekymečio, kuris 
įvyko lapkričio 14 d., o Liet. Namų Ad
ministracijai 'maloniai pritariant preky
metį vykdė lapkričio 13 d. vakare, kas 
nemažai atsiliepė pajamoms.

KLB Šalpos Centro Komiteto parėdy
mu, "Daina" turėjo sukelti pinigų ka
lėdinėms dovanoms seneliams, esantiems 
tremtyje. C. Komitetas prisiuntęs 4 sto
vyklų - prieglaudų adresus pasirinkimui, 
bet Toronto ir apylinkių lietuviai buvo 
taip dosnūs ir kai kurios dainietės taip 
darbščios, kad džiaugsmu ir pasididžiavi
mu galėta aprūpinti visos 4 senelių prie
glaudos.

Visuotiniame "Dainos" susirinkime, 
dalyvaujant 26 narėms, buvo nutarto 
skirti kiekvienam seneliui po $2.50. Ap
skaičiavus, išsiųsto: Varei Stov. $202.- 
50, Darmstadt stov. $25., Chimsee-Prien 
stov. $62.50. ir Berchtesgaden stov. 
$52.50; viso $342.50. Liguistoms šei
moms ir našlėms su vaikučiais skirta po 
$10. ir dviem viengungiam ligoniams po 
$5.; viso $120.

Vienok, dor kiekvienų dienų gaunami 
prašymai kuriuos reiks aptarti ir paten
kinti.

Šia proga, "Daina" reiškia širdingą 
padėkų: Lietuvių Namų Administracijai 
už suteikimų įvairių lengvatų ir paauko
tų gausių dovanų; Stefai Dervinienei, už 
43 žiurstų pasiuvimo ir pusės jų išpar
davimų; T. Eaton Componijai už 19 
jardų medžiagos žiurstams; High Park 
Food Market už $10 auką; Mohawk 
Forniture - p. Aukštaičiui už puikia lem
pa; O'Keefe's Brewers Co. už dovaną; 

k"AtloncO" Gintarų Krautuvei Yonge St. 
už apie 30 gabalų papuošalų; Park Side 
Meet Market už didelį kumpį; p. Ber
žinsko Cigarų krautuvei už dvi dovanas; 
J. Grubevičiaus krautuvei už 5 sv. sai- 
dainių;Sticky Textile Centre Bathurst ir 
Bloor už $3 kupono; p. B. Kromerytei už 
gražio pagalvę; p. L. Kuzminskui už 
tautinės juostos kaklaraištį, Dressmaker's 
Supply Co. Bloor "St. W. už papuošalus 
žiurstams; "Tėv. Žiburiams" ir "N. Lie
tuvai" už dėjimą pranešimų; Šv. Jono ir 
Prisikėlimo parapijų Klebonams 
bimus iš sakyklų;

J. Krutuliui už $10 aukų 
mielam Garbės Nariui Povilui
kiui iš Winnipeg©, už $10 seneliams.

už skel-

ir mūsų
Youniš-

Ačiū p. Kutrienei už rūbus, kurie pa
siųsti ir šildo labai rūbo reikalingus žmo
nes. Visoms dainietėms už aukos, dova
nos ir loterijos bilietų platinimą bei įvai
rų darbą, susijusį su praėjusiu, lapkričio 
14 d. vakaru — bendroi-sesiriškoi dė
kojome. Tik lai man bus leista paminėti 
tris bilietų pardavimo čempiones: V. Jo- 
sinevišienė — 19Vi knygelių už $97.50, 
Mario Gudelienė — 13 knyg., už $65 ir 
p-lė Ragauskaitė — 9 knyg. už $45. Kas 
yra mėginęs bilietus platinti, pilnai su
pras, kiek pastangų, kantrybės ir drą
sos reikėjo turėti, kad tokio skaičiaus 
pasiekti.
’ Pagaliau, dėkojame visiems, kurie tik 
atsilankė ar tai bazaran, ar į šokių va
karą, nes Jūsų, mieli broliai ir sesės, at
silankymas gausiai papildė pastangos 
pagelbėti nelaimingesniems už mus čia 
gyvenančius. Primintino, kad prie įėji
mo į šokius — perkant bilietus, gauto 
aukų: nuo St. Škudos —- $2,75, Vikt. 
Pundziaus $1.25 ir Smulkiom aukos 
$1.25, viso $5.25. Visiems ačiū.

Bendrai paėmus, loterija, bazaros ir 
šokiai davė gryno pelno $692,49. Šio 
suma ne tik "Daina" džiaugiasi, bet 
džiaugiasi ir tie, kurtuos dalelė tos do
vanos pasieks tremtyje.

Dėkingos
"Dainos.V-ba ir Rengimo Komisija.

LONDON, Ont.
Ataskaitinis susirinkimas. Š.m. 

gruodžio 19 d., šeštadienį, Lon
dono bibliotekos 210 kambaryje, 
Queen’s g-vė 305, bus KLB-nės 
Londono apylinkės narių visuo
tinis susirinkimas. Valdyba duos 
ataskaitą iš metų veiklos ir bus 
renkama nauja valdyba bei re- 
viz. komisija.

Maloniai kviečiame visus tau
tiečius į susirinkimą atsilankyti. 
Pradžia 7 vai. vak.

Pastaba: Jei 7 vai. susirinki
mas būtų negausus, 8 vai. vyks 
teisėtas susirinkimas neatsižvel- 
’giant į dalyvių skaičių.

Apylinkės valdyba.
Naujų Metų sutikimas. Gruo

džio 31 d. Londono lietuviai Nau
jų Metų sutikimą turės p. Stat-

LAIKRODININKAS
A. ŠERKŠNYS

taiso įvairių rūšių laikrodžius. Darbas 
garantuojamas l-niems metams. Taip 
pat taiso parkerius, auksinius žiedus 
ir kt. aukso išdirbinius.

203 Garden Ave., H-ras augštas 
Telef. KE. 4078

KNYGA 
KIEKVIENAI 
ŠEIMAI

Kun. Dr. Jono Gutausko 
VAIKO DIEVAS IR RELIGIJA

Religinis vaiko auklėjimas ryšium 
su jo dvasine raida.

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

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

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

Toronto, Ont., Canada.

Dėmesio Hamiltoniečiail!

Visais namų 
pirkimo - pardavi
mo reikalais jums 
visuomet sųžinin- 

goi patarnaus 
patyrę mūsų 
solesmanai. 

Mes parūpiname 
įvairius morgičius, 

paskolas ir 
draudimus.

Įkainuojame 
nemokamai jūsų 
namų. Turime 
namų įvairiose 
miesto dalyse. 
Duodame 
paskolas sudaryti 
trūkstamų sumų 
įmokėjimui.

L. MACKEVIČIUS
“ ATSTOVAUJA

C. Gordon TODD
REAL ESTATE

Phęnc 3-9112/3-9777 — 418 Main St. E., Hamilton, Ont.

STINSON ST, 1 1 kamb. atskiros mūrinis nomas naujai išdekoruotas. Vienas 
iš geriausių Hamiltono Firmos, naujos kietos grindys, nauji elektros laidai, 
nauji vandentiekio vamzdžiai. Yra leidimas padaryti į 4 apartamentų 
namą. $14.000, įmokėti $5000. Namas kuris duos geros pajamas ir ne
reikalingas jokio remonto ilgam laikui. »

MES JUMS ĮRODYSIME faktais, kad dabartinis savininkas turėjo 6 metų laiko
tarpyje gryno pelno $45.000, sveikata verčia parduoti šią "aukso ka
syklą" Maisto krautuvė+Sodabor ir 8 kamb. namas. Kietos grindys, 
namas ir biznis gerame stovyje ir lietuvių gyvename kvartale. $24.000, 
įmokėti $7.500. Be obsoliučio įsipareigojimo, apžiūrekit šį dėmesio vertą 
biznį ir duokit man savo pasiūlymą.

DĖMESIO norintiems statytis naujus namus. Mes turime įvairių dydžių sklypų, 
o toip pat turime sutartį su gerai žinoma Kanadoje statybos bendrove, 
kuri pastatys sulig jūsų skoniu nomx, su mažu įmokėjimu ir lengvom 
išsimokėįimo sąlygom. Užeikite į mūsų raštinę 418 Main St. E. ir mes 
jums parodysime įvairaus dydžio namų planus.

C. GORDON TODD real estate parūpins jums įvairius morgičius, jums norimom 
sąlygom. Atsistojimas (per trumpą laiką) į vieną iš pirmaujančių Hamiltone 
Real Estate, vaisius sąžiningo ir greito patarnavimo mūsų klientūros.
Dėmesio naujai atvykę Kanodon. Jeigu jums trūksta pinigų įmokėjimui ir tai 
stabdo jus nuo įsigijimo nuosavybės, užeikite j mūsų raštinę ir mes podesime 
jums tinkomorrį sąlygom jūsų problemą išspręsti.

PIRK AR PARDUOK PER

C. Gordon TODD
REALTOR

Kaip yra su evangeliku parapijomis Toronte
Pirmas organizacinis praneši

mas apie lietuvių evangelikų 
liuterionių parapiją spaudoj pa
sirodė maždaug prieš penkis mė
nesius. Iki tol pasirodydavo tik 
skelbimai apie nereguliariškas 
evangelikų pamaldas, laikomas 
pravažiuojančių kunigų, priklau 
sančių įvairiom evangelikų do- 
minacijom. Tuo tarpu pradedant 
nuo kovo mėn. prasidėjo siste- 
matingas Evangelikų Liuterio
nių Lietuvių Parapijos Toronte, 
Montrealyj ir Hamiltone organi
zavimas su reguliariškom pa
maldom liuterionių bažnyčiose, 
laikomom parapijos darbui skir
to liuterionių kunigo dr. Kavo
lio. Šioji parapija priklauso: 1. 
liuterionių bažnytinei organiza
cijai Amerikoj “National Lu
theran Council” (4 mil. tikinčių
jų) ir Kanados sinodui, 2. pasau
lio liuterionių bažnytinei orga
nizacijai “Lutheran World Fe
deration” (70 milj.) ir 3. krikš
čionių ekumeniniam sąjūdžiui 
“World Council of Churches” 
(360 milj). Ji dirba kontakte su 
Lietuvių Evangelikų Liuterio
nių Bažnyčios Vyriaus. Taryba 
tremtyje. Ji atitinka Didž. Lie
tuvoj ir Klaipėdos krašte buvu
siam bažnytiniam susitvarky
mui, kur liuterionys ir reforma
tai turėjo savo atskiras parapi
jas ir lankė skirtingas pamaldas.

Sakytoji Evangelikų Liuterio
nių Lietuvių Parapija, kaip baž
nytinė organizacija, išaugo iš 
Lietuvių Evangelikų Susivieni
jimo — kultūriniai politinės or
ganizacijos.’ Liuterionys negalėjo 
išsižadėti savo liuterionių para
pijos, kadangi jų vien Toronte 
esama apie 400, tuo tarpu refor
matų visoj Kanadoj priskaitoma 
tik 21 ir jie visi skaitosi priklau
są Čikagos reformatų parapijai. 
Šios Liuterionių Parapijos Tary
ba susidarė iš Evangelikų Susi
vienijimo Valdybos, kuri dabar 
eina abejas pareigas.

Prieš keletą mėnesių tačiau 
pradėta trukdyti organizuoti liu
terionių parapiją, propaguojant 
įvairių dominacijų nereguliari- 
nes pamaldėles. Anoniminė žmo
nių grupė, neskelbdama savo 
veikėjų pavardžių, bet neteisin
gai prisidengdama Liet. Evange
likų Susivienijimo valdybos var
du, pradedant nuo rugpiūČio 
mėn., ėmė skelbti nereguliariš
kas “Susivienijimo parapijos” 
pamaldas. Jų pirmas laikė pro
testantų parapijos kun. Dagys iš 
Niujorko United bažnyčioj To
ronte. Jo pirmųjų pamaldų pro-

ga buvo viešai paskelbta, kad 
sekančias tokias pat pamaldas, 
pradedant rugsėjo 20 d., laiky
siąs jis jau kaipo “nuolatinis tos 
parapijas kunigas”. Tuo tarpu 
paskutinėse pamaldose jis pa
skelbė. kad ateityje jas laiky
siąs Missouri liuterionių kunigas 
Kosticenas. „Paskutinias tokias 
pamaldas laikė reformatų kun. 
Dilys iš Čikagos Presbyterian 
bažnyčioj Toronte. — Kiekviena 
tikinčiųjų grupelė gali rinktis 
pamaldoms. Bet “pamaldos” dar 
ne “parapija”. “Susivienijimo 
parapija” yra niekur negirdėtas 
dalykas. Ji skelbiasi nepriklau
santi nė vienam sinodui.

Maždaug prieš mėnesį pasiro
dė “Šv. Jono Pirmosios lietuvių 
Evang. Liuter Parapijos Komite
to” skelbimas, kad jos Reverend 
Kostizen laikąs pamaldas ir jos 
parapijietis Rinas pradėjęs sta
tyti lietuvių bažnyčią. Iki tol 
žinojome, kad Rev. Kostizen ap
tarnavo “Gnadengemeinde” ir 
laikė vokiškas pamaldas. Bet iki 
šiol negirdėjome jį skelbiant 
“pirmosios lietuvių liuterionių 
parapijos klebonu”. Todėl aišku
mo dėliai atsimintina:

1. Šv. Jono parapijos Toronte 
ryšys su lietuviais turi savo isto
riją. Missouri sinodo kun. Kosti
zen, kartu su Lietuvių Evangeli
kų Susivienijimo valdybos na
riais (3 liuterionimis ir 3 refor
matais), 1950. X. 9 d. sudarė Pa
rapijos Steigimo Nuostatus, pa
gal kuriuos buvo įsteigta lietu
vių filija Missouri sinodo šv. Jo
no parapijoj Toronte, kur pa
maldas pradėta laikyti 4 kartus 
vokiškai ir 2 kartu lietuviškai

Toronto “Vytis” krepšininkai 
gruodžio 20 d. 3 vai p.p., 400 
Bathurst St. sporto salėje žais 
su Andy’s A.C. krepšininkais. 
Gruodžio 27 d. rungtynių nebus.

Toronto “Vytis” — “Estonia” 
gruodžio 13 d. 2 vai. pp. UNF sa
lėje, 297 College St., žaidė prieš
paskutines pirmojo rato rungty
nes. Rungtynės baigėsi 50-46 (26 
-13) “Vyčio” naudai. Mūsų vy
rai parodė gražų žaidimą ir pel
nė taškus: R. Preikšaitis 20, M. 
Ignatavičius 11 ,M. Duliūnas 11, 
O. Kulys 8, J. Žukas 0 ir P. Gvil
dys Q. - - p.b.

Imtininką J. Vinčą prieš dvi 
savaites buvo ištikęs širdies prie
puolis, kad net buvo netekęs są
monės.

per mėnesį. Susivienijimo val
dyba, pirmininkaujant Jurgiui 
Preikšaičiui, 1951. II. 10 d. proto
kolu pripažino kad sakytas ku
nigas esąs “visiškai svetimos lie
tuviam evangelikam dvasios ir 
siekimų” ir nutarė jį nebelaikyti 
lietuvių evangelikų parapijos 
kunigu, paskelbiant apie tai vie
šai spaudoj ir per radiją.

2. Missouri sinodo parapijos 
paprastai vengia parodyti savo 
pobūdį, nutylėdamos savo pri
klausomybę anam sinodui. Mat. 
jis atsisako bendradarbiauti su 
kitais krikščionimis, manyda
mas, kad vien tik jis vienas skel
biąs gryną krikščionybės moks
lą. Jis kartu su Wisconsin sinodu 
sudaro Synodical Conference 
Amerikoj, kurie nepalaiko ryšio 
su augščiau minėtomis liuterio
nių bažnytinėmis organizacijo
mis. Missouri sinodas nešelpė 
DP Vokietijos stovyklose ir emi
gracijoje. Missouri sinodo “An- 
dachtsbuechlein” 1953. I. 15 d. 
pasakyta, kad missouriečiai 
bendradarbiauja su Wisconsin 
sinodo tikinčiaisiais, dalyvaujan
čiais Synodical Conference, bet 
nepalaiko ryšių -su kitais krikš
čionimis. Tačiau Wisconsin si
nodas šį rudenį nutarė, kad Mis
souri sinodas esąs “nuolat klai
džiojus bažnyčios vienetas”, su 
kuriuo jis nutrauksiąs ryšius, 
šis nesiliausiąs griovęs savo tra
diciją, kuri jam draudė bendra
darbiauti su kitais krikščionimis 
(Lutheran 1953. X. 28 d. 4 p.).

Taigi, reikia ypatingo apdai
rumo, susivokiant skirtingame 
evangelikų Jjažnytinio gyvenimo 
veikime. Ad. Kybrancas.

Vasario 16 gimnazijos krepši
nio komanda rengiasi draugiš
koms rungtynėms su pajėgiau
sia Hamburgo krepšinio koman
da “Post”.

Liibecko lietuvių stalo teniso 
rinktinė Hamburge žaidė prieš 
vieną vokiečių parapijos rinkti
nę, laimėdama visiškai sausai. 
Visi vokiečiai gėrėjosi klasišku 
žaidimu mūsų tautiečio Gusto ir 
jo draugų Endzino ir Vieraičio.

Vilniuje yra sklandymo stotis, 
kurioje neseniai įvyko sklandy
mo pirmenybės. Bendrą pirmą 
vietą iškovojo Vilniaus aviaklu- 
bo auklėtinis 17-tis S. Močak, 
antroj vietoj
Aleksandravičius ir trečioj, kitas 
kaunietis — A. Arbačiauskas.

kaunietis L.

Kadangi parengime bus tik ribo
tas vietų skaičius, tai prašoma 
svečių apylinkės valdyboje iš 
anksto užsisakyti staliukus ar 
paskiras vietas. Pradžia 8 vai. v.

Gros gera kapela. Veiks tur
tingas — visokių gėrimų bufe
tas. . Apyl. valdyba.

Delhi, Ont.
Vaikų eglutė ruošiama Liet. 

Bendruomenės ir Ūkininkų Klu
bo įvyks gruodžio 27 d., t.y. 
čia dieną Kalėdų, 2.30 vai. 
Delhi bažnyčios salėje.

Prašome tėvelių padaryti 
kams džaugsmą ir atvežti 
lietuvišką Kalėdų senelį.

Rengėjai.
Padėka

Už suruoštą mūsų dukrelėms: Aldo
nai Marijai ir Gražinai Elenai jų gimimo 
proga staigmeną - pobūvį ir už gausias 
dovanas visiems prisidėjusiems prie staig
menos, ypač jos rengėjoms p.p. Augai- 
tienei, Tuinylienei, Strodomskienei įdė- 
jusioms daug darbo ir rūpesčio nuošir
džiai dėkojome.

Irena ir Vincas Ignaičiai.

tre-
PP-,

vai-
pas

WINDSOR, Ont.
Windsor valdžios CBE radio 

stotis šeštadieniais vakare turi 
tautybių pusvalandį, per kurį 
dažnai būna ir mūsų programa.- 
Programą paruošia pati radio 
stotis ir perduoda anglų kalba. 
Keletas tokių programų vertimų 
buvo paskelbta ir mūsų spaudoj. 
Dabar tos programos yra pakeis
tas laikas ir bus girdima tarp 2 
ir 2.30 vai p.p. per CBE. banga 
1550 ir tuo pat laiku per Toronto 
CJBG radio stotis. Tuo būdu da- . 
bar mūsų programą galės girdė
ti Toronto, Hamiltono ir tų apy
linkių lietuviai. Windsoro Apyl. 
Valdyba, kurios pastangom ta 
programa įvesta, labai prašo iš 
visų kolonijų parašyti, kad ir x 
trumpučius laiškus adresu: CBE'

OTdsor; padėkok* 
jant kad patiko ir pageidaujant 
dažniau lietuviškų programų. 
Apylinkės Valdyba daro žygių 
programą padaryti įdomesnę ir, 
jei visuomenė atsilieps laiškais, 
tikrai mes ją išlaikysime. To pat 
laukiam ir iš didžiosios Detroito 
lietuvių kolonijos. Antras prašy
mas, turintieji ar žinantieji, kas 
turi grynai lietuviškų Kalėdinių 
plokštelių prašome atsiliepti J. 
Ražauskas, 242 Cadillac, Wind
sor, Ont.

Š. m. gruodžio 27 d. 3 vai. p.p. y 
2520 Sėminol - Kroatų salėj ruo- ; 
šiarria lietuvių vaikams eglutė. 
Kas jaučiatės lietuviais ir auklė
jate vaikus lietuviškoj dvasioj, 
prašome dalyvauti.

Gruodžio 31 d. 2690 Seminol- 
ukrainiečių salėj ruošiamas Nau
jų Metų sutikimas. Bus salėj 
staliukai, įvairūs užkandžiai ir 
gėrimai ir graži muzika. Pradžia 
7 vai. ir užbaiga 2 vai. rytą.

Kviečiame visus dalyvauti. At
skirų pakvietimų nebus.

KLB Windsoro apyl. V-ba.

Tinkamiausia Kalėdų dovana 
sau ir artimiesiems

JAU IŠSPAUSDINTA IR PARDUODAMA buv. Lietuvos 
Pinigų Kolyklos Vedėjo Jono K. KARIO originoli knyga

“NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS PINIGAI” 

(Istorija ir numizmatika)

Tat pustrečio šimto puslapių niekad nesenstančių žinių, papildytų ir paryškintų 
160-čia iliustracijų. Šalia gyvo faktų aprašymo, čia skaitytojos pamatys Rusijos 
caro, Vokietijos kaizerio, Sedos opskr. "Kreisomtmonno", Panevėžio Darbininkų 
Tarybos (1918), bermontininkų, Kerenskio, Dūmos, bolševikų ir kit. pinigų 
pavyzdžius; Čia jis ros visų Ostrublių, Ostmarkių bei Auksinų ir Litų banknotų 
ir monetų atvaizdus. Išsami anglų kolba santrauka daro šį veikalų įskaitomų ir 
kalbantiems angliškai. Knyga atspausdinto liuksusiniame popiery ir aplenkta 
puošniu viršeliu. Nežiūrint didelių spaudos koštų, ji parduodama tiktai už 5 dol. 

PLATINTOJAMS — 20%.
Užsakymus, pavieniui ir grupėmis, siųskite šiuo adresu: 

Jonas K. Korys, 45 Park Terr., Bridgeport 4, Conn.

Dėmesio vertas pranešimas
Kalėdos čia pat. Tinkamiausių ir puošniausių dovanoms prekių, kaip tai:

Baltijos — Prūsijos tikro gintoro išdirbinių didelį pasirinkimų;
Vokiškų radijo o pa ra tų, pritoikytų Europos stotims klausytis;
Rašomųjų mašinėlių, tinkamų mokykloms, komersontoms ir keliautojams;
Įvairių firmų šveicariškų laikrodžių; #
Anglų, vokiečių, belgų ir čekoslovakų porcelono, kristalo ir stiklo išdirbinių;
Foto aparatų: Leica ir Retino, rotatorių, braižytojams instrumentų, skai
čiavimo liniuočių:
Ispanų ir anglų gamybos grožių odos išdirbinių;
Meno išdirbinių: įvairių paveikslų, medžio drožinių, lėlių, albumų, o taip 
pat knygų, kalėdinių atviručių ir Jaikroščių

JUS RASITE PAS

ATLANTIC EXPORT-IMPORT COMPANY
SAVININKĄ K. MOTUiĮ 

1622 BLOOR ST. W.f TORONTO. TEL LA. 0628

Jūsų maloniu atsilankymu bus lengvai išspręstos galvosūkis, kokių dovanų 
geriausiai Įsigyti. •

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
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HAMILTON, Ont
Uetuviški filmai, kuriuos čia 

gruodžio 6 d. rodė broliai Motu
zai, sutraukė netikėtai daug Ha
miltono ir apylinkės lietuvių. Jie 
buvo tikrai maloni staigmena ne 
tik mums suaugusiems, bet ir 
mūsų mažiesiems, kurie Lietu
vos nėra matę.

Filmai buvo apžvalginio pobū- 
. ‘ džio ir vaizdavo mūsų varganą, 

sunkų, bet taip artimai mielą, tė
viškės kaimą su jo papročiais, 
rūpesčiais, darbais ir džiaugs
mais. .Be jokių pagražinimų. Ki
ta gi dalis filmo kėlė mūsų ne
priklausomybės laikų pažangą 
visose srityse, parodydama, kad 
mūsų kraštas ne tik kad pažen
gė, bet ir pasivijo kultūringuo
sius Vakarų Europos kraštus.

Visi matę šiuos filmus, buvo 
nuoširdžiai patenkinti, nepralei- 
dę šios retos progos.

Filmų žiūrėjo apie 600, o gal ir 
daugiau lietuvių, jų tarpe netoli 
šimto vaikų. Tai viena geriausių 
priemonių prieš nutautėjimą, o 
ypač mūsų jauniesiems. Bro
liams Motuzams priklauso gili 
padėka už jų varomą didelį tau
tinį darbą.

Seansą organizavo patys bro
liai Motuzai, kurių įgaliotiniu 
buvo ę. Baronas, tad ir visos pa
jamos jų dispozicijoje. Šiuo at
veju apyl. valdyba nepramatė 
tautiečių nuotaikų šioje srityje 
ir neišnaudojo geros progos sa
vo išsenkančiam iždui papildy
ti. Beveik tikra, kad broliai Mo
tuzai būtų atvykę keletai valan
dų (pasinaudodami Toronte bu
vimo proga) ir Į Hamiltoną už 
150-200 dolerių. Tuo tarpu gi da
bar jie išsivežė apie $400.

Linkime broliams Motuzams 
kuo plačiausiai garsinti Lietu
vą, kuri šiuo metu tiek daug pa
galbos iš mūsų laukia.

Gydytoja Ona Gotautaitė-Vaiš- 
vilaitė-Valaitienė spalio 15 d. ga
vo teisę verstis medicinos gydy
tojos praktika šiame krašte. Tai 
jau antroji lietuvė gydytoja Ha
miltone.

Gyd. Valaitienė turi nemažą 
šioj srity praktiką: nuo 1940 m. 
spalio 1 d. iki 1941 m. balandžio 
1 d. ėjo gydytojos pareigas Tbc 
sanatorijoje Varėnoje; iš ten 
persikėlė į Kauno universitetą 
ir iki 1942 m. sausio 1 d. buvo 
prof. Lašienės ir prof. Starkaus 
asistente Patalogijos institute. 
Iš.čia Sveikatos ministerijos ski
riama į Rokiškį, kur iki 1944 m. 

.— --ėjot apskrities ^asaokyk'įĘ^y ūyto- 
jos .pareigas. Nuo 1944 m. iki pa
sitraukimo iš Lietuvos vertėsi 
laisva praktika Plungėje. Trem
tyje kaip gydytoja dirbo vokie
čių valdžios žinioje.

Atvykusi į Kanadą kurį laiką 
praktikavosi St. Joseph ligoninė
je, kur būdama ir išlaikė Kana
dos nustatytus egzaminus ir šiuo 
metu joje dirba, tik, žinoma, 
kaip pilnateisė gydytoja.

Iš pusiau patikimų šaltinių te
ko sužinoti, kad gyd. Valaitienė 
žada pradėti verstis privačia 
praktika apie sekančių metų vi
durvasarį.

Gyd. Valaitienė buvo įdukrin
ta prof. Justino Tumėno (turė
jusio suaugusių gimnaziją Kau
ne) ir prof. Vandos Tumėnienės, 
kuri šiuo metu verčiasi medici
nos gydytojos praktika Dixon, 
Ill. Prof. J. Tumėnas mirė Vo
kietijoje.

Pažymėtina, kad gydytojos 
vyras adv. Jer. Valaitis išlaikė 
teisės egzaminus Toronto uni
versitete su anglų kalbos patai
sa. ’ Sk. St.

Kalėdų eglutė. Lietuvių šešta
dienio mokyklos mokiniams Ka
lėdų eglutė bus gruodžio 27’d., 
po Kalėdų sekmadienį, 5 vai. pp., 
parapijos salėje, 58 Dundurn St. 
N. Kviečiami dalyvauti ir vaikai 
nelankantieji mokyklos, nuo 3 
m. amžiaus. Kalėdų senelio do
vanėles vaikams padeda patys 
tėvai sutvarkyti ir pristatyti 18 
Barton St. W., tel. 3-8593.

Maloniai kviečiami visi tėvai | 
ir jaunimas į eglutės vakarą gau
siai atsilankyti.

Tėvų K-tas ir Mok. Vedėjas.
Šv. Povilo liuterionių bažny

čioj Gore ir Hughson gt. kampe, 
gruodžio 20 d. 1 vai. p.p. lietu
vių pamaldos su šv. komunija.

Paįvairinimui šv. Kalėdų šven
čių, kurios šiemet yra gana il
gos — net trys dienos, Liet. Kat. 
Moterų D-ja, Hamiltono skyrius, 
antrą šv. Kalėdų dieną rengia 
didelį balių. Tam yra parinkta 
graži ir erdvi “Rainbow Room” 
— Rose salė, Sanford ir King gt. 
kampe (įėjimas iš Šanford S. gt. 
Nr. 6) ir labai geras orkestras, 
kuris gros šokiams. Taip pat 
veiks turtingas bufetas su alu
čiu. : .

Katalikės moterys nuoširdžiai 
kviečia visus tautiečius kuo 
skaitlingiau atsilankyti Į šį Ka
lėdinį balių, kur bendrai, lietu
viškoje nuotaikoje linksmai ir 
jaukiai praleisime vieną švenčių 
dieną.
. Staliukus galima iš anksto už
sisakyti, be atskiro atlyginimo, 
jpas p. Pyragienę, 50 Oxford, te- 
lef. 3-6410. Įėjimas $1.25.

— Hamilton.— Miesto meru 
perrinktas Lloyd Jackson. Jis iš
renkamas jau penktą kartą iš 

j eilės.

Lietuviai pasaulyje
M VALSTYBĖS

Liet. Kongreso proga Čikago
je įvyko ir politinių grupių pa
sitarimų: valst. liaudininkų, so- 
cialdemotkratų, Liet. Fronto.

Am. Liet. Ekonominio Centro 
vykdomajin komitetan išrinkti: 
pirm. inž. A. J. Rudis, vicep. Ku
raitis, ižd. J. M. Mozeris, sekr. A. 
Baliūnas Buvęs pirm. J. P. Var- 
kala paprašytas likti komitete 
patariamuoju balsu.

Buv. kongresmano Armstrong 
šauktoje laisvės ir taikos per iš
laisvinimą konferencijoje Va
šingtone gruodžio 4 ir 5 d. iš lie
tuvių dalyvavo kan. dr. J. Kon
čius, prof. D. Krivickas, min. K. 
Škirpa ir J. Kajeckas.

Kan. J. Končius po įtemptos 
veiklos išėjus iš ligoninės, gydy
tojų patariamas, išvyko poilsio 
į Floridą.

BALFas gavo iš JAV valdžios 
55.000 svarų maisto, įvertinto 
$12.750, kuris paskirtas indivi
dualiais paketais išdalinti trem
tiniams. Paruošti siuntinukus ir 
pristatyti į Bremeną apsiėmė 
CARE organizacija, paprašiusi 
už tai po $1 už siuntinį. BALFo 
pirm. kan. Končiui, kuris yra ir 
vienas iš CARE direktorių, pra
šant, ta organizacija sutiko pusę 
tos sumos pati apmokėti. Tad: 
BALFui liko sumokėti po $0.50 
už 5000 siuntinių.

Šiuo metu Vokietijoje dalina
ma BALFo prisiųsti tremtiniams 
30.000 sv. cukraus ir 40.000 sv. 
sviesto.

Iš Kanados BALFas per lap
kričio mėn. gavo $21 — aukojo 
F. Girnys iš Ingersoll, Ont., $6. 
ir Winnipeg L. Kat. Mot. D-ja 
$15.

Vyt. Maželio nuotraukos ir. 
portretai nesenai buvo išstatyti 
Willoughby firmos parodoje 
Niujorke.
VOKIETIJA •

Hamburgo universiteto klini
kose dar tebesigydo sunkiai ser
ganti Ona Čerkuvienė. Savo lai
ku aplankė ją iš Anglijos atvy
kę jos dukterys.

Išplaukė į JAV, gruodžio 6 d., 
pas savo žmoną buvęs Hambur
go lietuvių apyl. pirmininkas 
Vladas Šeikus. Nemažas skai
čius jo prietelių palydėjo jį.

Besisvečiuojąs Hamburge, bu
vęs DP, Stasys Grubliąuskas 
numato gruodžio 12 d. laivu 
“United States” grįžti į JAV, Či
kagą.

Išvyko į Kanadą lapkričio 23 
d. iš Pinnebergo pas savo vaikus 
Kantauskienė Agota su sūneliu

Edvardu ir dukrele Nijole. Vy
ras liko ligoninėje.

Smarkokai serga dr. Leonar
das Stelmokas Rendsburge.

Sunki liga aplankė mūsų stip
rų tautietį Lūbecke Bernardą 
Maruškevįčių. Jis paguldytas 
Lūbecko Ost-Krankenhaus ligo
ninėje.

Oberhausen - Sterkrade gyve
na kapucinų vienuolyne mūsų 
tautietis žemaitis Petras Gul
binas, visų $u pagarba vadina
mas tėvu Konstantinu. Jis su di
džiausiu pasišventimu aptarnau
ja Reino - Vestfalijos lietuvius ir 
dažnai įvairiomis progomis ap
lanko kitas Šiaurės Vokietijoje 
esančias lietuviškas stovyklas.

Hamburg - Wohldorf dar te- 
besigydo jauna mergaitė Vanda 
Lingytė, serganti stuburkaulio 
tbc. 5 metų nuolatinis gulėjimas 
lovoje neatėmė iš jos geros nuo
taikos, tyro džiaugsmo ir šviesios 
vilties. Neseniai ji jau gavo gor- 
setą ir su juo žengia pirmuosius 
žingsnius. Kaldėų atostogoms 
atvyksta pas tėvelius į Daimles 
Strasse stovyklą. Čia bus iš lie
tuviškos gimnazijos atvykęs ir 

' jos broliukas Arvydas.

Sault Ste. Marie, Ont.
Algoma Steel Corp, plieno fab

rike atleidimų banga< prasidėju
si rugsėjo gale, nors iš lėto, te
besitęsia, darbai mažinami dau
gely skyrių ir fabriko produkci
ja per lapkričio mėn. vietoje už
planuotų 70.000 tonų plieno kri
to į 57.000, taigi 20% sumažėjo, 
tačiau atleistų darbininkų skai
čius ligi šiol neviršija 7%, be .to, 
šis atleidimas yra tik laikino po
būdžio, su teise grįžti — būti pa
šauktiems atgal, kai atsiras dar
bo. Apie 100 vaikšto kasdien į 
generalinį kiemą pasižiūrėti, ar 
neatsiras kokio atsitiktino dar
bo. Kolkas paleidžiami “atosto
gų”, kurie fabrike išdirbę ne
daugiau kaip 2 metus ir 4 mėn.

Bosai ir boseliai ramina, kad 
tai tik laikinai ir “labai trum
pam laikui”, gi senesni darbinin
kai samprotauja, kad vargu be 
pavasario pašauks atgal, nes taip 
ir visada būdavę, išskyrus kelis 
riebius pokarinius metus. Žo
džiu, labai nemalonu, jei taip. Iš 
lietuvių be darbo yra tik kele
tas. ■ į •••• ? , '■ K.

AUKOS TORONTO LIETUVIŲ 
PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS 

FONDUI

ŽEMOS KAINOS - AUGŠTA KOKYBĖ
ESTŲ MĖSOS KRAUTUVĖS

Central Meat Processing 
and Marketing Company

3 KRAUTUVĖS JŪSŲ PATARNAVIMUI:
810 BATHURST ST. - (Tel. OL. 2868)

323 RONCESVALLES AVE. - (Tel. LO; 7582)
268 SPADINA AVE. - (Tel. EM. 6-1461)

Nevėluokite pirkti maistą Kalėdoms!!

LIETUVIS 
PARDUODA 
VARTOTAS

AUTO 
MAŠINAS

Jei nortiee pirkti vartotą automobilį, 
užeikite ar paskambinkite mums. Mū
sų automobiliai yra garantuotame sto
vyje. Užeikite — įsitikinsite mūsų 
kainų pigumu.

52
52
50
50

Pavyzdžiai:
"Fordas" $1495.00
"Pontiacos" $1295.00
"Oldsmobilis 88" $1395.00

$2695.00

metų
metų
metų _ . ___
metų "Cadillacas"

Kreiptis:

Mr. VYTAS
CAR-RITE

57 COLLEGE ST. (prie E.f.n's)
Tel. EM. 3-5318

$50. — Kozeris J.; pa$25. — Aritįkai
tis Mario, Giedrikos VI., Girčys M., Si
monov it i us Adolfos; po $20.— Gumous- 
kos VI., Milkintos J., Saimininkąityte G.# 
SlopŠys M., Svarinskas J., K. P., Karpa 
P. E., Žekos M. B.; po $15. — Daukšo
A. , Dervinis Myk., Petrouskos V., Ast- 
rouskos J.; $11. — Germanavičius VI.; 
po $10. — Akstinas B., Ališauskas Jo
nas, Ališauskas Juozas, Ankudavičius V., 
Astrauskas L, Ankudavičius A., Augus
tas B., Baltokys J., Barysas J., Bleizgys
J. , Bobinos S., Brazys A., Čepukas J., 
Cirūnos A., Dailydė V., Daunius L. P., 
Dikčius M., Draudvilo R., Gaižutis J., 
Galinis J., Gataveckos J., Gikis F., Gir- 
čys V., Grikinis J., Gudaitis A., Juozapa
vičius K. A. Jurkštas P., Juozapavičius 
S., Kavaliauskas *J. O., Kazlauskas K., 
Kerševičius A., Kiršinąs S., Klevinskas
K. , Kondrotos P., Krikščiūnas V., Kuniu- 
tiš A., Kanopka A., Kolyčius V., Kra
sauskas I., Lostauskos F., Mošaiienė O., 
Mažulaitienė O., MiliuŠas J., Močkinis 
J., Pakarna L, Pabedinskas B. A., Pa- 
žeriūnas A., Pavilionienė O., Petrauskas 
J., Petravičius J. M., Račiūnas P., Re- 
meikis M., Rudaitis L., Rakštelis B., Šal
kauskas A., Šalna P., Saltonas A., Ša
rūnas J., Sergutis B., Sinkevičius B., šli- 
koitė O., Snegaitis P., Stasiūnas L., 
Struopys K., Šveinauskas R., Svetulevi- 
čius J., Urbonas J., Valiulis Maria, Ža
kas V., Zalagėnas A., Žilys A. T., Zu- 
brickas M., Kuolas A.; po $7. — Abro
mavičius V. E., Daugvainienė Z., Smols- 
kis S., Valatka J.; po $6. — Alksnys I., 
Butkevičiene Z.; po $5. — Alksnys P., 
Augaitis P., Augustas Ona, Baikus P., . 
Baltrušaitytė A., Baltrušaftis A., Baltru
šaitis J., Barzdaitis S., Benetis J., Beržins 
kas J., Bilkšys L., Birgėlas J., Čalutka B., 
Cesėkas L. J., Čepas E. S., Cicinis P.,Čin- 
čikdš E.K., Čuplinskas L., Dargiš K, Dau
nys J., Dividaitis J., Dobilas A., Dubickas 
V., Gaidukytės R. S., Girėnas J., Grigonis 
A., Jonikas P., Jonynienė B., Jurėnas B., 
Kantvydas A., Kavaliauskaitė A., Kaz
lauskas A. Kevelaitis P., Kilius L. Kiškū- 
nas J., Krikščiūnas A., Kromerytė B., 
Kuprevičius J>, Laurinavičius A., Lior- 
manas M., Marijošius B., Malinauskas 
M., Markevičius E., Mardosas J., Masai- 
tis A., Masys A., Matuiiouskas J;, Ma
žeika J., Miliauskas E., Montsvila L., 
Morkūnas V., Nekrošius L.V., Palionis 
A., Peseckas J., Petkūniene O., Petkevi
čius, Petrulis M., Preibys P., Putna 43., 
Razlanas A., Ruibys S., Rukša S., Saka
lauskas B., Šeškus L., Sinkevičius P., 
Sonda V., Šulcas J., Staniūnas P.> Sta- 
nuliš T. S. S., Starkus A., Stockus V., 
Švėgžda J., Tomulionis J., Tunaitis J., 
Ulozas B., Urbonas V., Vaitiekūnas S., 
Valaitis V. M., Vilyvis A., Visockis J., 
Žemaitis V., Žilinskienė U., Zimkevičius 
J./po $4. — Banelis S., Šarkauskaitė E., 
Dargis S.; po $3. — Bumbulis M. A., 
Černauskas Y., Dicevičius P., Gvildys V. 
j./ Kobelskis T.V., Partofiejus A., Žu
tautas P., Jakūbauskas S., Žiūrinskaš J.; 
$2.50."— Liorentas L., po $2. — Au
gutis A., Augustihavičius P., Basalikas, 
Beržinskas B., Bigauskas V., Budvydoitė 
Z., Černiauskas S., Girčys B., Gojkas J., 
Gričiūnas J., Gurinskas J., Imbrasas P., 
Jurėnas J., Jurėnas P., Kviecinskienė S., 
Laurusaitis K., Lazdauskas J., Mackevi
čius B., Maniuška J?, Medelis A., Mičke- 
liūnas J., Mockus J., Paulionis V., Pa
vilionis A., Poška B., Pranckūnas J., 
Punkrys J., Puodžiūnas V., Ranonis J., 
Rasiulis V., Repėčko M., R. J., Sadaus
kaitė J., Sendžikas V., Šenfėras S., Šir- 
dauskds V., Skrupskas P., Šlopkauskas 
V., Sturgonis E., Totoraitis A., Vaišnora
B. , Valeka L., Vilimas P., Vinckas P., 
Virgeliai, Žekonis A., Dubininkas J., 
Jr B.; $1.50. — Andulaitis A.; po $1.
— Duobaitis J., Dzemeika J;, Gaitiūnie- 
nė J., Grigaliūnas A., Yatas M., Jurke
vičius J., Kaulius J. G., Mačiukas, Ma- 
šalaityte D., Matušditis, Mičiūnas A., 
Misevičius Dana, Narušis E., Paškevičius 
A., Ramanauskaitė Ė., Samulevičius J., 
Vaičiūnas A., Vaitkus S., Vaškela J., 

Aukojusiems nuoširdžiai dėkojame.
T.T. Pranciškonai.

ADAMONIS & BUDRIŪNAS 
REAL ESTATE

' .&
BUSINESS BROKERS

Namai pardavimui:
Rosemount: 24-ta avenue Duplex. Naujas. 5-5 kambariai. Cent- 

ralinis šildymas. Kaina $16.000, įmokėti $5.000.
N D G. Regent St. Triplex 5-5-5 kambariai. Naujas. Kaina 18.700, 

įmokėti $7.500. ,
Verdun: Valiquette St. Duplex 4-5 kambariai. 4 metų. Kaina 

$14.500, įmokėti $7.500.

‘ ‘ Sklypai pardavimui
t

Papineau North rajone: Bruchesi, Vienny, Fleeury St. Pavieniui 
ar didesniais gabalais. 25 et. kv. pėda. Kaina 540-900. Van
duo ir kanalizacija,yra. Gatvę asfaltuos ateinantį pavasarį.

Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės į pirmąją Montrealy 
lietuvių Real Estate Įstaigą.

Mūsų tikslas - Jums padėti!
Namai — Žemė — Paskolos — Draudimas

Darbo valandos: 177 Serbrooke St. W.
Nuo 9 vai. ryto Kambarys — 5.

iki 9 vai. vakaro. LA. 7932, PO. 6-6495.

GURNEY

Kalėdinės dovanos vaikams!

1954 m. gazo krosnis

Ši krosnis kainuoja $199.00

Atvykite ir apžiūrėkite. Pas mus 
didžiausias viso rajono gazo 
krosnių pasirinkimas pigiausio
mis kainomis, virimo krosnis tik 

$99.00 
ir daugiau.

Visas baldų, radijo ir televizijos 
inventorius parduodamas suma
žintomis kainomis.

Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

ELECTRICGROTELL
FURNITURE & APPLIANCES

214 OSSINGTON AVE. - Telef. ME. 6788
(prieš kiną Pix, artiDuQdas.-St. MZ4 . u

TORONTU!, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
{rengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiam’os 
senos krosnys į naujas, moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas.

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

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

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBE 
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

įmokėti $3000. Garden-Roncesvalles 
rojone, 7 k., pusiau atskiros, mū
rinis, garažas, Pilna kaina $13.- 
000.

$3000 įmokėti. High Pork rojone 5 
k. atskiros namas, oru anglim 
šildomas. Vieta garažui. Kaina 
$13.000.

įmokėti $7.000. Humberside — An
nette, 12 k. atskiros, olyvo šil
domos, mūrinis dupleksas, dide
lis gražus kiemas, 2 garažai. 
Kaina $23.000.

$5000 įmokėti. Roncesvolles-Wright 
rojone 9 k. mūrinis namas. 2 
mašinom garažas. Kaina $16.- 
900.

Veikiantis kino teatras 400 vietų, 
duodantis metams gryno pelno 
apie $12.000, kortu su 16 k. 
gyv. mūriniu namu Queen gat
vėje. Įmokėti $17.000. Kaina 
$50.000. f

$5000 įmokėti. Porkdole rojone 814 
k. pusiau otskiros mūrinis ne
mos. 2 mašinom gorožas. Kai
no $17.500.

$4000 įmokėti Dundas-Monning ra
jone^ k. pusiau atskiros namas. 
Kaina 11.000,

FENNINGS — Queen, 8 k. pus. 
skiros, alyva šild. 2 virt, gara
žas; įmokėti $4000, pilno kai
na $13.000.

RUSHOLME RD. — Dundas, 8 k. 
mūr. atskiras, vand. alyva šild. 
2 mod. virt. 5 k. baldai, gara
žas. įmokėti $6.000, pilna kai
na 22.000.

CONCORD — College, 8 k. mūr. 
pus. atskiras, 2 virt, garažui 
vieta, Įmokėti $6.000, pil.va 
kaina $17.000.

GALLEY — Roncesvalles, 8 k. atski
ras, mūrinis, 2 virt, alyva Šild. 
privažiavimas. Įmokėti $7.5CC, 
pilna kaina $18.000.

ot-

f

Į

Turime daugelį kitų labai gerų ir įvairiomis kainomis bei įmokė}imais nomų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbi i.

V. Jučas
Biinio teUf. OL. 8444

F. Jonynas P. Dambrauskas
T«M. frfaigo* OL. 8443 

Namą JU. 8198

— Otava. — Žemės ūkio kon
ferencijai paruoštame pranešime 
ekonomistai apskaičiuoja, kad 
1953 m. žemės ūkio įplaukos su
mažės apie 228.000.000, t.y. 12%. 
Tai tarptautinės padėties ir kai
nų puolimo vaisius. Didžiausios 
ž. ūkio pajamos buvo 1951 m. — 
$2.200.000.000, 1952 — $1.900.- 
000.000, o šiemet laukiama tik 
$1.672.000.000.

TAUPYK $$$

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
V. ir S. AUŠROTAI

priima Jūsų užsagymus

kasdien nuo 10 vai. ryto iki

DOMINION
COAL & WOOD

10 vai. vakaro.

206 GILMOUR AVE., TORONTO Telefonas: LY. 0305

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

Dieną

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

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

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

197 Spadina Ave. Prieš -ateidami skambinkite: EM 4-6509

VELTUI! VELTUI! VELTUI!
tepame, jei keičiate alyvą ar taisote savo automobilį pas mus. Tik atsinež- 
kite žio skelbimo ižkorpą, arba paminėkite, kad apie tai skaitėte "TėvHkės 
Žiburiuose"
ATLIEKAME visus auto taisymo ir apžiūrėjimo darbus. Greitai ir sąžiningai.

TEXACO BENZINAS IR ALYVA

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

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

PARENGIAME MASINAS ŽIEMAI !

PHILLIPS 
CHESTERFIELD 

MFG.
953 DUNDAS ST. W., TORONTO 

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

Kalbame slavų kalbomis.

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

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.

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

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

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

Lenkijos kalnietis nešioja lygų juodą diržą ir skrybėlę su 
lokio dantų juostele bei augšta plunksna. Jo marškiniai balti ir 
pasiūti iš naminės drobės. Jis taip pat nešioja labai plačią odinę 
liemenę, kuri gražiai ornamentuota. Jo kelnės yra ilgos, siauros 
iŠ baltos medžiagos su spalvingais apvedžiojimais ir pistoletas 
su raudona rankena, prikabintas prie kairės kojos. Kad paleng
vinus kopimą i kalnus, lenkų kalnietis nešioja rankų darbo vy 
žas, be kulnų ir su daugeliu apvėdžioj imu.

Kalnietis kasdieniniam darbui nešioja liemenę, švarką be 
rankovių, kuris pagamintas iš avies kailio. Prie to priklauso 
maža kepurė su ausimis ir su apvedžiojimais. Šiame paveiksle 
matomas kalnietis rankoje laiko kalnų lazdą, su meniškais 
išpiaustymais.

Ar negalima paklausti?
Vilniuje netaisyklingai skersai 

gatvę pereina du žydai, įsigilinę 
į savo biznierišką pašnekesį. 
Tuojau prisistato milicininkas:

— O jūs nenaudėliai! Nesilai
kote taisyklių! Niekinate liau
dies vyriausybės parėdymus! 
Tuojau sumokėkit po 10 rublių 
baudos!...

Vienas iš jų tuoj aus sumoka. 
Antrasis palengva krapšto pini
ginę ir klausia:

— Ar ir Sovietų Sąjungos he
rojai moka?

Dabar jau išsigąsta milicinin
kas.

— Ach, labai atsiprašau, kad 
nepastebėjau. Kur buvo mano 
akys! Ne, žinoma, ne. Labai at
siprašau. Prašau dovanoti!...

Milicininkas net ir pirmajam 
grąžina 10 rublių, mandagiai at
sisveikina ir nueina. Tada pir
masis sako:

— Jošeli, bet kaip tu nebijai 
pasivadinti Sovietų Sąjungos 
herojų?

— Kada gi aš pasivadinau. Ar
gi negalima paklausti...

Kodėl jis nevedė? t
Jaunuolis klausia pagyvenusį 

viengungį:
— Kodėl Jūs nevedėt?
— Aš visą gyvenimą laikiausi 

nusistatymo nevesti, kol neuž
tiksiu idealios moters. Pagaliau 
aš ją suradau ...

— Taip. Na, o tada?
— Ji ieškojo idealaus vyro.

Ji tik norėjo patikrinti
Toronto miesto namų kontro

lės skyriuje suskamba telefonas.
— Namų kontrolė — atsiliepia 

tarnautojas paėmęs ragelį.
“ Tyla-

— Namu kontrolė, su kuo no- 
rėjot kalbėti? — Jis vėl klausia.

— Su niekuo — pasigirsta mo
teriškas balsas. — Aš tik radau 
vyro kišenių j e jūsų numerį...

Kodėl ne x
. Vienos konferencijos metu 

trys dalyviai nusprendžia, kad 
vakarienės metu jiems reikėtų 
pasikalbėti. Ateina jie prie re
gistratorės, užsimoka už vaka
rienę ir. vienas sako:

— Panele, gal galėtumėm mes 
sėdėti kartu?

— O taip, sako mergaitė lyg 
pasvyravusi—tai galima sutvar
kyti.

Atėjęs į vakarienę, tas vyru
kas suranda savo vietą greta re
gistratorės, o kiti du draugai ki
tame stalo gale...

Gera idėja
— Žinai, vakar buvom arklių 

lenktynėse su dukra. Visai užki
mo. Nei kiek nebeprakalba.

— Daugiau, turbūt, jau nebeis.
— Ir aš taip manau. Bet kitą 

kartą aš nusivešiu žmoną ...
Padėtis ne iš maloniausių

Toronte svaigiųjų gėrimų ga
lima pirkti tik specialiose par
duotuvėse ir su kontrolės kny
gutėmis. Krautuvėms esant už
daroms svaigalų pardavinėjimu 
verčiasi vad. “bootleggeriai”.

Vieną naktį grupė įsismaginu
sių vyrų pristinga ką gerti. Vie
nas iš jų pasiryžta trūkstamo 
gėrimo parūpinti. Jis paskambi
na žinomu numeriu, bet, deja, 
truputį sumaišo skaitlines.

— Likom sausi! Tuojau pasius
kit tris ruginės ir dvi dėžes alaus
— sako j is atsiliepusiam.

— Atrodo, kad jūs suklydot. 
Čia nėra jokios ruginės...

— Na, nejuokauk. Mes lau
kiam ...

— Su kuo jūs norėjot kalbėti?
— pasiteirauja iš kito galo.

— Su kuo ?... N agi su ... — ir 
pasako pavardę, vardą adresą ir. 
telefono numerį. — Argi čia ne 
tas numeris?

— Labai ačiū už žinias! — pa
sigirsta atsakymas. — Čia poli- 
sigirsta atsakymas. — Čia pali-

Dr. S. V. FEINMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(kampos Dundas) 

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

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninės*
Vidaus ligų specialistas: širdies as? 

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

Tel. RA. 6708.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Duff er in)•
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 2-5 vai. Kitu laiku 

pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Trijose kariuomenėse
Ši straipsnį visuomenės naudai spausdina

BRADING BREWERIES LIMITED
Ottawa and Windsor

Tariama BREDINGS

Dr. Peter MORKIS
PERKĖLĖ 

savo dantų kabinetą į 

1082 BLOOR ST. W. 
(į rytus nuo Dufferin St.) 

Tel. OL. 4451. Toronto 4, Ont.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

m " i I. l-.i W.

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

TORONTO
(Įėjimos iŠ 613 Brock Ave.)

į 
Priima ligonius, gimdyves ir moterų? 
ligomis sergančios kasdien nuo 1-4 iri 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo> 
11-3 vai. p.p., kituloiku pagal susi-; 
tarimą.

Telefodas OL. 6851 
..... ....

............ .................... i"1............  ii11-*1 ■ j .

Dr. J. SEGAMOGASį 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q,
Vai.: 11-12, 2-4, 6-9, šeštadie
niais 11-1 ar pagal susitarimą.

Tel. Office: YO. 3611
Namų: PO. 6-9964.

KANADA RŪPINASI
jūsų gerove...

Kanada rūpinasi, kad jos šeimos gyventų kartu. Tam yra 
įsteigta nemaža įstaigų. Pavyzdžiui: visuomenės fondai, vai
ko gerovės fondas, šeimos gerovės fondas, sporto ir jaunimo 
tarnybos bei daugelis kitokių panašių organizacijų, bendra
darbiauja, kad gelbėtų reikalingiems pagalbos. Kanados 
Raudonasis Kryžius pasiruošęs jums padėti surasti dingusius 
gimines arba draugus, taip, kad šeimos vėl susijungtų ir gy
ventų laimėje ir ramybėje.

KANADA RŪPINASI SAVAISIAIS—STENKIS 
JĄ GERIAU PAŽINTI.

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

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

(Atkelta iš 2 psl.) 
girsti įdomesnių žinių.

Mūsų 3-čia motorizuota kuo
pa su “anglu” priešakyje buvo 
pasiųsta link Alytaus tvarkyti 
nukarpytų laidų. Po keleto va
landų “anglas” paskambino b-no 
vadui, kad gautų naujų nurody
mų ar praneštų visų geresnei 
orientacijai apie fronto padėtį:

— Tolimesnis ryšių tvarkymas 
neįmanomas. Vokiečiai smarkiai 
žygiuoja į priekį. Mes randamės 
tarp dviejų vokiečių įvarytų ky
lių. Mums gresia apsupimas. Ką 
toliau daryti?

Buvo įsakyta grįžti atgal. Ta
čiau jo nesulaukėm. “Anglui” 
vakarai buvo įdomesni už rytus.

Pasiruošimai karui palietė ir 
kitus mūsų b-no vienetus. Kele
tas sunkvežimių išvyko į Vilnių 
parvežti šaudmenų, kurių mes 
neturėjom. Poros dėžių, skirtų 
sargyboms, visiems neužteko. 
Pirmoje eilėje jie buvo išdalin
ti rusams, kurių buvo primaišy
ta nemažai į mūsų tarpą ir buvo 
ginkluoti mūsų šautuvais. Kiti 
buvo išsiųsti sutvarkyti ryšius 
naujai korpo vadovietei, kažkur 
prie Vilniaus.

Laimingu sutapimu mudu, iš 
anksčiau neperskiriami draugai, 
— dzūkas ir žemaitis — buvome 
palikti poligono štabe iki bus 
įsteigta nauja korpo vadovietė 
ir bus gautas įsakymas vykti to
liau į užnugarį. Tik jau, gal būt, 
šį kartą rengti naują korpo va- 
dovietę kažkur prie Minsko.

Telegrafo ryšio vis nebuvo. 
Sėdėdami stotyje, ruošėm pla
nus, kaip čia reikės pasitraukti iš 
“nenugalimosios” eilių. Mudvie
jų padėjėjai ruseliai, kilę kaž
kur nuo Maskvos, buvo labai iš
sigandę ir susijaudinę. Nuolat 
klausinėjo, kas bus toliau? Jie 
niekaip negalėjo įsivaizduoti, 
kaip atrodo vokietis. Jų suprati
mu, vokietis fašistas - kapitalis
tas turėjo būti iš kitos planetos. 
“Apraminimui” mudu rimtai 
jiems aiškinom, kad vokietis pa
našus į “čiort” ir turi ilgiausius 
ragus, su kuriais nuduria tuos, 
kurie jiems priešinasi...

Tuo tarpu į stotį įėjo mūsų 
kuopos mylimas vadas kpt. Kau
pelis. Jis pats ieškojo poros žmo
nių patikrinti liniją su Perlojos 
aerodromu, kuriame stovėjusi 
eskadrilė buvo mūsų kuopos ži
nioje. Su aerodromu jau nuo 9 
vai. nebuvo fokio ryšio. Nors

mą nežymiu šnypsniu patvirtino i 
prie komunikatoriaus sėdinti te
lefonistė" Birutė. Pasiėmęs tikri
nimui telefono aparatą iš anksto 
pasakiau, kur vykstam, papra
šiau Birutės, kad, jeigu šauksi
mės, sujungtų su štabu be eilės. 
Ji pažadėjo. Mudu išvykome 
plentu link Merkinės.

Kapčiamiestis - Leipalingis - 
Merkinė-Varėna plentu viens po 
kito ritosi rusų kariniai sunk
vežimiai, kuriuose matėsi dau
gybė sužeistų raudonarmiečių. 
Mudu vis važiavome pirmyn. Li
nija pakelėje buvo tvarkoje. Ge
dimas buvo pačiam aerodrome. 
Išsukus iš plento į kelią vedantį į 
aerodromą, nosis pagavo dūmų 
kvapą. Artėjant prie aerodromo, 
padėtis darėsi aiškesnė. Rusai 
jau buvo bombardavimų išvai
kyti į mišką. Aerodromo pasta
tai ir ten stovėjusieji lėktuvai 
buvo paversti griuvėsiais. Ban
džiau susirasti aerodromo v-ką, 
su kuriuo galėčiau išsiaiškinti 
padėtį. Kai paklausiau sutiktų 
rusų, atsakydavo:

— Čiort jevo znajet...
Vienas lakūnas parodė ant nu

garos^ dujokaukės maišą kelių 
kulipkų peršautą, bet nugara bu
vo sveika. Oro kautynėse buvęs 
pašautas jo lėktuvas, o jis para
šiutu išsigelbėjęs. Neužmiršau jo 
paklausti:

— Ar daug vokiečių numušėt?
— O kaipgi. Du numušiau, — 

atsakė jis.
(Bus daugiau)

J. Mockevičius.

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo-pardavimo įstaiga

1052A BLOOR ST. W., TORONTO 
Parduodame ir perkame namus, biz

nius visuose miesto rajonuose.

NAMAI - BIZNIAI PARDAVIMUI
$13.000 pilna kaina, įmokėt $3.500, 

Wallace Ave., 6 kamb., mūrinis, 
gerame stovyje namas. Galima 
greitai užimti.

$12.500, $3.500 Įmokėti, arba7 ge
riausia pasiūla. St. Clarens — 
Bloor rajone, 6 kamb., pusiau 
atskiros namas, naujas moder
nus alyvos šildymas, gražiai de
koruotas, greitas užėmimas.

$11.000 pilna kaina, įmokėti $3.500, 
Lisgar Ave > 6 kambar., pilnai 
baldais apstatytas namas, gara
žas ir greitas užėmimas.

$13.000, įmokėti $3.500, Bathurst- 
Dupont rajone, 8 kamb., mūri
nis, pusiau atskiras namas, rei
kalinga mažo remonto viduje.

$20.000, įmokėti $8.000, High Park 
rajone, 10 kamb., mūrinis at
skiras namas, karšto vandens - 
alyva šildomas, privatus įvažia
vimas ir dvigubas garažas, gali
ma užimti per 10 dienu.

$13.500, Įmokėti $4.000, Cordelia - 
Ave., 6 kamb., visai naujas’mo
dernus namas. Kvadratinis pla
nas, Šoninis įvažiavimas, gali
ma užimti per kelias dienas.

Maloniai atkreipiame namų savi
ninkų dėmesį į ypatingai labai padi
dėjusį namų pareikalavimą. Norin
tiems parduoti už geriausią kainą — 
geriausias laikas dabar. Prašome 
skambinti kiekvienu metu.

J. RUKŠA
Tel. OL. 1793, LO. 5176 

Namu tel. MU. 0746

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. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budaoešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

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

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Avė., Toronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimų 

RA. 9632 ir HU. 8-7841

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 valandoj: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

STANLEY SHOE STORE
AugšČiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto 

prie Gladstone

Qwmilter RQPPEU
GAMINIAI^

fl ^HU TSKlUtty 
kurso sidabro papuošalai keramika \

I odos ir meno išdirbiniai Lietuviškos \
lr*jr kitų tautu klasikines muzikos^.

plokšteles.,^®^

f

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, etc.
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6-5255 
Prašoma kreiptis į

N. Čepulkauskienę

GEORGE BEN, B.A.

teisininkas — 
advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto

Telef. OL. 4313

DAŽAI IR SIENOMS
popieris:

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

MES TURIME VISKĄ
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE’S
MEAT MARKET

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

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

Telef. EM. 8-1344

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

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

Akių specialistas .

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis

470 College St. .W. Toronto
Tel. RA 3924

DANIEL.D. STOKAL
B. A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

Room 204. 221 Victoria St.
Office EM. 6-1681. Res. LY. 5797

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

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

Mes dirbame 24 valandas
THE VICTORY FLORIST

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

Tel. RI. 5804 || r.M. 3-1618
===============s==3t==^asant

M. STEFANUK 
(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

ELEKTRIKAS
J. VAITKUS

Instaliuoja namus, daro elektros sro. 
vės pakeitimus senuose namuose, pri
jungia elektr. vandens šildytuvus 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 or 
perstata u:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. K E. 1080

44 GWYNNE AVE., TORONTO

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinto 

batų krautuvė
Porduodu'jvoirios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus ir pla

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

TeL KE. 3881

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 vaL vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
43> QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel EM.

nebuvau telefonistas, bet, netu
rėdamas ką veikti, pasisiūliau 
savanoriu vykti patikrinti liniją.

Susiradęs vieną laisvą telefo
nistą dviračiais išvykom į I-mą 
Varėną.

Varėnos telefono centrinėje 
radom vieną štabo kuopos telefo
nistą komjaunuolį Steponavičių, 
kuris sakėsi nugirdęs iš pasikal
bėjimų, kad rusai esą įžygiavę į 
vokiečių pusę apie 20 km. Nors 
padėtis nebuvo aiški, tačiau nei 
kiek nepatikėjau. Žinios netikru-

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
TABAKO ŪKIŲ

Lengvomis įsigijimo sąlygomis DELHI, SIMCOE ir TILLSON- 
BURGO apylinkėse. Mūsų atstovas

ANTANAS ARIMAS
R.R. 1 Vienna, Ont., tel. Port Burwell 5R 12 

mielai jums padės ir suteiks visas pageidaujamas infrtrmacijas.

FREEMAN & NEWTON 
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE 

33 Robinson St. Telefonas 1666. Simcoe, Ontario

. ...................... ..................... . ,,,, „„„„ 
Dėmesio!

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

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

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS
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Gruodžio 31 d. šv. Mikalojaus salėje, kampas Bellwoods ir Queen įvyksta iškilmingas

Užsisakyti vietas galima: “Atlantic”, 
“Baltic”. Beržinsko kraut., svetainėj 
“Tulpė” ir po pamaldų Prisikėlimo 

parapijoje.

■ ,

įvairūs valgiai ir gėrimai 
NEMOKAMAI.

Atskiri stalai — vietos rezervuotos.
ŠOKIAMS groja “TRIMITAS” /

Programoje Vyt. KASTYČIO 
“Skersvėjai”, laimėjimai ir kiti 

įvairumai

Įėjimo auka $3.00 
Prisikėlimo Bažnyčios Statybos 

Fondui.
Pradžia 8 vai. vak.
Pabaiga 2 vai. ryto.

A > Prisikėlimo Parapijos Komitetas.

TORONTO, Cnt.
Mokinių išpažintis

Prieškalėdinė mokinių išpa
žintis Įvyks ateinantį šeštadienį, 
gruodžio 19 d. tuojaus po šešta
dieninės lietuvių mokyklos pa
mokų italų bažnyčioje. Maloniai 
prašomi tėvai atitinkamai savo 
vaikus parengti.

Šv. Jono Kr. parapijoje 
šį sekmadienį, gruodžio 20 d., 
pamaldų tvarka: 10 ir 11 vai. pa
maldos italų parapijos salėje, 
kur bus klausoma ir išpažinčių, 
o 12.30 vai. pamaldos italų baž-i 
nyčioje.

Rūbų vajus Toronte 
paskelbtas nuo gruodžio 6 d. iki 
gruodžio 20 d., iki šiol davė ap
verktinus rezultatus. Per pirmas 
5 vajaus dienas Toronto apyl. 
Šalpos k-tas gavo rūbų aukų tik 
iš 25 lietuvių šeimų, kai Toron
te yra jų apie 3000 šeimų.

Toronto apyl. Šalpos k-tas ma
loniai kreipiasi į visas lietuviš
kas šeimas, prašydamas dar šią 
savaitę prisidėti prie rūbų auko
jimo vajaus. Prieš Kalėdų šven
tes tenepalieka nei vienos šei
mos, kuo nors neprisidėjusios

j prie sušelpimo mūsų vargstan- 
Talkininkauja bažnyčios jč-ių tautiečių Vokietijoje.

_ _____ ! Rūbus ir pinigines aukas To- 
Per bažnyčią ir spaudą atsi- ronto apyl. k-tas priima Prisikė- 

šaukus i lietuviškąją visuomenę limo parapijos klebonijoje -— 32 
.f. / ’ " ' ? .

nyčios vidaus įrengimo darbams nuo 7-9 vai. v. iki gruodžio 20 d.

remontui

dėl talkos šv. Jono Kr. liet, baž Rusholme Park Cres — kasdien.

Ten pat bus priimamos ir pi
niginės aukos. Kas dar neaukojo 
Vokietijoj likusiems tautiečiams 

’ sušelpti (o tokių yra daug) , Šal
pos k-tas prašo visus pasinaudoti 
ta paskutine šiais metais proga 
ir kartu su rūbais atnešti ir pini
ginę auką.

Už aukas iš anksto dėkoju.
V. Vaidotas,

Toronto apyl. Šalpos k-to p-kas.

PRANEŠIMAS

radosi nemažas talkininkų bū
rys, kuriu vieni dieną, kiti vaka
rais talkininkavo praėjusią savai
tę (šeštad. buvo 17).

Šiai savaitei jau yra sutikę taip 
pat keletas talkininkauti dieno
mis ir ypač vakarais. Sparčiai ar
tėjant šventėms ir turint prieš 
akis dar tiek daug darbų, dar 
daugiau talkininkų maloniai yra 
kviečiama.
Redeemer liuterion. bažnyčioj

Bloor ir Indian Rd kampe, Kū- j KLB Toronto Apylinkės V-ba 
cių vakaią 6 vai. lietuvių pama - j pra§0 visus lietuvius, kurie dar 
d°s’ . , . .. a , ■ „ v. 1 nėra sumokėję Lietuviu Bend-

Sv. Andriaus Iiuter. bažnyčioj - -
Carlton ir Jarvis gt. kampe, Ka
lėdų pirmą dieną 2 vai. p.p. lie
tuvių pamaldos, po kurių seks 
sekmadienio mokyklos kalėdinė 
šventė. Giedos parapijos choras.

Kun. dr. M. Kavolis.
Dėmesio evangelikams

Pranešame, kad Lietuv. Evan
gelikų Susivienijimo parapijos 
Toronte pamaldos su šv. komu
nija įvyks gruodžio 20 d. 2 vai. 
p.p. Št John’s Evang. Lutheran 
Church 274 Concor Ave.

Pamaldas laikys Susivienijimo 
parapijos klebonas kun. P. Da-

Liet teisininkų d-jos
Toronto skyriaus metiniame su
sirinkime gruodžio 6 d. išrinkta 
skyr. valdyba ir aptarti einamie
ji teisininkų reikalai.

Į valdybą išrinkta ir pareigo
mis pasiskirstė: pirm. Zove, sekr. 
Palys ir ižd. Paleckas.

“Parama” Toronto Lietuvių 
Kredito Kooperatyvo 

darbo valandos kiekvieną penk
tadienį nuo 7 vai. iki 9 vai vak.

Sekančią savaitę dėl Kalėdų 
švenčių kooperatyvas bus atida
rytas ne penktadienį, bet trečia
dienį, gruodžio 23 d. Turintieji 
atlikti bet kokius mokėjimus 
prašomi tai atlikti minėtą dieną 
vietoje penktadienio.

Krcd. Koop. “Parama”.
Auka bibliotekai

J. Strazdo ir Co statybos bend
rovė T. Liet. Namų bibliotekai 
paaukojo 100 naujausios laidos 
knygų už 217 dolerių. Sektinas 
pavyzdys ir kitoms ekonomi- 
nėms organizacijoms.

ruomenės solidarumo mokesčio, 
paskubėti susimokėti iki 1954 m. 
sausio 1 d.

Sumokėti Lietuvių Bendruo
menės mokestį galima kiekvie
ną dieną Lietuvių Namuose pas 
A. Kuolą ir p. Budreiką, svetai- į 
nėję “Tulpė” ir pas kiekvieną 
Apylinkės V-bos narį, arba gali
ma siųsti čekiais šiuo adresu: J. 
Jasinevičius, 50 Mountview Ave. 
Toronto 9, Ont. Pakvitavimai 
bus pasiųsti kiekvienam susimo
kėjusiam mokestį.

Visos Toronto organizacijos, 
kurios dar nėra atsiuntusios 
švietimo reikalams 10^7 nuo ren-’ 
giamų parengimų ar gegužinių. 
grynojo pelno, prašomos pasku
bėti atsiųsti. Šie pinigai yra su
naudojami tik Toronto Apylin
kės švietimo reikalams.

KLB Toronto Apyl. V-ba.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS J MUSŲ RENGIAMĄ KALĖDINĮ

Vakara - Baliu
kuris Įvyks š.m. gruodžio mėn. 26 d.,, šeštadienį, 8 v.v. gražioje — erdvioje CLUB-TOP-HAT 
salėje. Gros geras vietos klubo dešimties žmonių orkestras. Salėje staliukai ir bufetas su įvai
riais (kietais ir minkštais) gėrimais. ' .
Club-Top-Hot sole rondosi Sunnyside ir posiekiomo vožiuojont Queen gatvės tramvajumi iki paskutinio sustojimo. 
Mašinos bus galima pasistatyti prie salės esančioje aikštėje — parking lot.

Atsilankydami paremsite lietuvių skautų judėjimą.
Rengia Jūros skautų rėmėjai bičiuliai

KALĖDŲ ŠVENTĖS TIK SAVUOSE NAMUOSE’
Gruodžio 26 d. 7 v.v. (antrą dieną Kalėdų) Sporto Klubas “Vytis”, Toronto Lietuvių Namuo- 
se ruošia didelį . ■; ■ : *

Kalėdų Kalių su programa
Programoje dalyvauja: komp. S. GAILEVIČIUS, solo dainuoja p. E. VENCKUTĖ ir poetas 
KASTYTIS. .
Baliaus metu veiks bufetas Su įvairiais gėrimais ir šiltais bei šaltais užkandžiais. Gros visų 
mėgstamas p. J. PIT ARO orkestras. Maloniai kviečiame visus atsilankyti. Bilietai gaunami 
Lietuvių Namuose pas p. Budreiką ir pas sporto klubo narius.

Sporto Klubo “Vytis” Valdyba.

V

ŠVENČIŲ NUOTAIKAI PALAIKYTI
ruodžio 26 d. (Kalėdų 2-rą dieną) erdvioje UNF Auditorijoje 

297 College Str., rengiamas

Linksmas seklu
vakaras

Šokiams gros TLO “TRIMITAS”. Turtingas bufetas įvairiais 
gėrimais bei užkandžiais. Daug įvairenybių. Kviečiame visus 
arsilankvti. Pradžia 7.30 vai. vak.

LAS Toronto Skyrius.

MONTREAL, One.
A. a. Veronikos Karvclienės don, Ont., Vyskupijoje. Gyvens 

mirties metinių minėjimą ruošia Simcoe katalikų parapijos kle- 
LKM D-jos skyrius gruodžio 201' 
d., sekmadienį, tuoj po pamaldų 
AV bažnyčios patalpoje. Paskai
tą skaitys dr. Giriūnienė. Visos 
moterys kviečiamos dalyvauti.

Tradicinę Kalėdų eglutę su 
Kalėdų seneilu ruošia Montrea
lio Liet. Šešt. Mokyklos sausio 
10 d. 3 vai. 30 min., 335 Mon- 
tain Str. (Des Montagnes).

bonijoje.
Apylinkės Rinkiminė Komisija 

skelbia:
1. Montrealio LB apylinkės 

valdybos ir kontrolės komisijos 
rinkimai Įvyks 1954 m. sausio 10 
d. Aušros Vartjų parapijos salė
je. 377 Willibroad St. Verdun, 
nuo 9 v. ryto iki 6 v. vakaro. 
Į apylinkės valdybą bus renkami

Programoje 3 veiksmų vaizde- 7 nariai ir į kontr. kom. 3 nariai, 
lis “Sniego karalaitė”. Tėvai Į 2. Kandidatų sąrašai turi būti 
prašomi užregistruoti vaikus i pristatyti iki š. m; gruodžio 20 d; 
(taip pat ir mokyklų nelankan-: 13 yal. rinkiminės komisijos pir- 
čius) asmeniškai ir “patarti” Ka-: mininkui Aleksandrui Lapinui, 
ledų seneliui dovanų reikalu. Re- 2050 Patricia Ave. ap. 8. Mont- 
gistruoti iki sausio 3 d. galima i real.
pas mokyklos mokytojas, pas : AV bažnyčios statyba gruodžio 
Verduno LŠ Mokyklos tėvų k-to į 14 d. pasirašyta sutartimi paves- 
narius p. Gaurienę, Rupšienę ir l ta rangovui. Kaina $145.000. Sta- 
Taruškienę sekm. po pamaldų I tyba turi būti baigta iki 1954 m. 
AV parap. salėje ir Rosemounte i lapkričio 1 d., už kiekvieną pa
pas p. Navikėnienę — 5515, 13 : vėluotą mėnesį ar jo dalį rango- 
Ave., telef. RA. 24410. ■ vas turėtų mokėti $1000. Staty-

Liet. Akad. Sambūris savo na-; ba bus pradėta, jei oras leis, dai
rių susirinkime praeitą sekm. šį mėnesį.

SVEIKINIMAS
TJMM Grupė nuoširdžiai svei
kina savo narį
Kazį Kaknevičių ir jo šeimą 
sulaukusią antrojo sūnelio.

TJMM Grupė.

Kaina 10 centų su voku.

Sp. B-ve “Žiburiai”, 
941 Dundas St. W., Toronto

Kalėdiniams sveikinimams 
šiemet išleidome šešiolika 
rūšių spalvoti} lietuviškų 
atviručiu.

IEŠKAU frontinio kambario I ar II augs-, 
te be baldų ir teise naudotis virtuve. 
Pageidaujamo High Park ar ramus ra
jonas. Skambinti "TŽ" administrocijon 
tcl. EM. 3-4265.

TORONTO LIETUVIŲ NAMUOSE 
NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
Gruodžio 31 d. vyks nuo 8 iki 2 v. r.

Vietos ribotos ir atžymimos iš anksto, perkant nume
ruotus kvietimus.
Linksma programa ir geras orkestras. Bufete šilti bei 
šalti užkandžiai ir taurūs gėrimai.
Kvietimai gaunami TL Namuose kasdien 5-8 v. vak. 
Teirautis tcl. KE. 3027.

Kvietimai $2. Pradžia 8 vai. vak.
TLN Valdyba.

Naujos 
kalėdinės 
atvirutės!

nusistatė šiais organizaciniais 
klausimais:

1. Naujų Metų sutikimą ruošti 
privačiam bute. Norintieji daly
vauti užsirašo pas v-bos ar pa
rengimo k-jos narius vėliausiai 
šį sekmadienį.

2. Stipendijų ir Pašalpų Fon
das susirinkimo dieną turėjo pa
jamų $118 iš grąžintų aukų la
pų, $100 grąžino dr. J. Mališka iš 
praeitais metais gautos stipendi- 
jos-paskolos mokslui baigti. To
limesniam lėšų telkimui numa
tyta prašyti AV ir šv. Kazimie
ro klebonus padaryti rinkliavas 
bažnyčioje, suruošti sausio 23 d. 
šokių vakarą su jumoristine pro
grama ir vėliau didesnio masto 
literatūros, poezijos ir šokių va
karą.

3. Kandidatu į KLB Montr. 
apyl. v-bą, visų prašomas, sutiko i

Išvyksta Kalifomijon
Šią savaitę ilgesniam laikui į 

Kaliforniją išvyksta Z. Umbra- 
žūnas su žmona, pastaruoju me
tų dirbęs Mann ir Martell, Real 
Estate, įstaigoje. Numato apsi
stoti San Francisko ar Los An
geles mieste. Torontan atvyko 
prieš tris metus iš Paryžiaus, kur 
gyvendamas plačiai bendradar
biavo spaudoje, rašydamas kul
tūriniais ir tarptautinės politi
kos klausimais.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtue arba 
1 kambarys ir virtuvė ll-mc augšte. Yra 
garažas. Prie Bloor. Tcl. LA. 7616 arba 
LA. 2259.

Išnuomojamas did. kambarys ir virtuvė 
su atskiru įėjimu l-mc augšte ir vienos 
kambarys ll-mc augšte. 1050 Dundas 
St. W., tarp Crawford ir Ossington.

Išnuomojamos butas Bloor-Ossington ra
jono — 1 komb., virtuvė ir saulės kam
barys. Galima su vaikais. Tcl. OL. 8010.

Išnuomojamos kambarys ir garažas. 98 
Givins St. Tcl. LL. 0917.

KINO “CENTRE” 772 D^ w
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!

Išnuomojamas butas iš 2-jų kambarių ir 
virtuvės lll-mc augšte. Visuomet šiltas 
vanduo. Randasi prie gero susisiekimo. 
Tcl. OL. 6214.

šeštad., gruodžio 17, 18, 19 d.d.Kctvirtad. — šeštad., gruodžio 17, 18, 19 d.d.
L RIDE EM COWBOY — Abott &Costcllo
2. PAINTED HILLS — spalvota — Lassie

Pirmad. — trečiad., gruodžio 21, 22, 23 d.d.
L KING KONG — tik suaug. — Robert Armstrong, Fay Wray
2. LEOPARD MAN — Dennis O'Keefe, Rota Corday
4 ■ - ■ ' -...... ■ -... —.................. —

XINKSM1 IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
■Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga” 

- ____ _______________ ___ _____

.žnuomojomas 1 komb. ir virtuvė. Tcl. 
9L. 4800.

.^nuomojamas kambarys lll-mc augžte 
vienam arba 2 asmenims. 693 Dovcr
court Rd., orti Bloor. Tcl. LO. 8951.

išnuomojamos kambarys ir virtuvė su 
valdais. 60 Foxlcy (Dundas - Ossington 
rajone) KE. 1328.

Išnuomojamas kambarys l-mc augšte, 
.Gontinis, galima naudotis virtuve. Tcl. 
KE. 5458.

Dėmesio
Atidaryta nauja lietuvių krautuvė 528 

Dufferin St. tarp Dundas ir Queen. Pri- 
cinamiausiomis kainomis parduodami ir 
pristatomi i namus įvairūs maisto pro
duktai.Priimami užsakymai švenčių ir kt. 
progomis. Krautuvė atidaryta iki 8.30 
vai. vak,; šeštad. 
Telef. ME. 6600.

— iki 10 vai. vak.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augštos palūka
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Tcl. 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vok.

Neatsitik nuo gyvenimo! 
TELEVIZIJOS AGENTAS

Parduoda, be to, už dykę pademonst
ruoja jūsų nuosavuose namuose pa
čius geriausius MOTOROLA, RCA 
VICTOR ir ADMIRAL TV aparatus. 
Geriausiomis išsimokėjimo sąlygomis 

su pilno vienerių metų garantija.
Visais pirkimo, demonstravimo bei 
patarimų reikalais kreipkitės nuo 5-9 

vol. vok. pas šioje srityje prityrusį 
V. FUGA

Telef. MT. 8760
53 Hewitt Ave., Toronto

Lietuvių Enciklopedija - 
geriausia Kalėdų dovana!!

Kiekvienom lietuviui, kuris supranta tautines kultūros reikšmę, dar 
nevėlu Lietuvių Enciklopedijų prenumeruoti. Nei viena svetima en
ciklopedija neduoda tiek lituanistinių žinių, kiek jų duoda savoji. 
Lietuvių Enciklopedija galima užsisakyti šiuo adresu: LE Leidykla, 
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Kiekvienoj didesnėj lietuvių kolonijoje Lietuvių Enciklopedija plati
na leidyklos įgalioti atstovai, tad galima ir per juos LE prenumeruoti: 
Lietuvių Enciklopedijos I-jo tomo nedidelį likutį leidykla dar turi. Kas 
norėtų ta tomą gauti — prašomas leidyklos adresu iš JAV siųsti 
$7.75, iš užsienio $7.98. Į tos sumas įeina ir paprastosios pašto iš
laidom

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA — GERIAUSIA DOVANA KIEKVIENA PROGA!

Kalėdinė dovana
Tiems, kuriuos įdomauja jūrininkystės 
romantika ir vandens sportas — jie 
žino, kad ateities Lietuva bus jūrų 
valstybė. Daug ko sužinosi ir suprasi 

įsigijęs gausiai iliustruotų knygą

“Buriavimas ir 
jūrininkystė”,

išleistą LSB Jūrų Skautų Skyriaus. 
Autorius B. STUNDŽIA.

Gaunama pas spaudos platintojus, jū
rų skautus ir pas autorių 89 Glcnlokc 

Avė., Toronto, Ont.
Kaina 2 dol.

DĖMESIO PONIOMS 
IR PANELĖMS! # 4

Vandos Žukauskienės moterų 
kirpykloje

PUSMETINIAI 
GARANTUOJAMI, 

a šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731 

219 RONCESVALLES AVE.
’ Toronto

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

24 valandų tarnyba.

Spaudos kioske AV parapijoje 
galima sutvarkyti visų laikraš
čių prenumeratas, o taip pat už
siprenumeruoti Liet. Enciklo
pediją.

Kalėdinis koncertas su kavute, 
rušiamas lietuvių evangelikų 
liųterionių parapijos moterų ra
telio, ivvks International YMCA 
patalpose, 5550 Park Ave., Kalė
dų antros dienos vakarą, šeštad. 
gruodžio 26 d. 6 va. Kviečiama 
dalyvauti parapijiečius ir sve
čius.

Šv. Jono liuterion. bažnyčioj, 
Jeąnne Mance ir Arthur gatv. 
kšmpe, sekmad. gruodžio 27 d. 
12 vai. lietuvių kalėdinės pamal
dos. Klin. dr. M. Kavolis.

Birutės Vaitkūnaitės ritminės 
mankštos ir modernaus šokio mo 
kinių pirmasis pasirodymas Įvy
ko gruodžio 6 d. Jo tikslas buvo 

būti neseniai iš Belgijos atvykęs j parodyti kaikuriuos darbo pa- 
ekon. inž. P: Povilaitis. i grindus ir keletą grupinių šokių.

4. Naują v-bą rinkti sausio 8 j Pirmoj daly buvo atlikti tech- 
d. susirinkime. į niški pratimai; parodyta dalis

Kuti. Kazimieras Riekus alsi-į “juodojo” darbo, antrojoj — pa
sveikino praeitą šeštadienį su : demonstruoti kinetikos cletnen- 
montrealicčiais jaukiame išleis-į tai — kėliau erdvėje ir ritminiai 
tuvių pobūvyje pp. Puzarauskų Į paruošimai.
bute. Dalyvavo virš 30 artimųjų : Po to sekė duo: T. Lapointe. E. 
draugų. Atsisveikinimo žodi ta- Gucvremont “Gavotas” — muz. 
rė kun. tėvas Kidykas, kun. Corelli; J. Ciplijauskaitė, J. Pau- 
Stankūnas, Jonas Lukoševičius, liūtė, J. Rimkevičiūtė — “Etiu- 
dr, Daukša. D. Jurkus. Ant. Sa-das” — muz.MedterirE.Gaile- 
kalas ir Pr .Rudinskas. Kun. Ric-: vičiūtė, N. Kličiūtė, I. Šipelytė, 
kus jautriai padėkojo montrea-■ S. Zemlickienė — “Šokis Nr. 8” 
liečiams už praleistas dienas jų | — muz. Dvožak, akomp. Fr. Mo- 
tarpe ir pasižadėjo neužmiršti i rel. Nors daugumas mokinių pir
ate! ty j e. Pabaigai Pr. Rudinskas 1 mą kartą pasirodė scenoje — šo- 
su J. Adamoniene kun. Rickui' kiai paliko labai malonų įspū- 
susirinkusiųjų vardu įteikė do-! dį,' taip kaip ir visas pasirody- 
vanėlę. ' mas — nepretenzingas, bet įdo-

Pobūvį rengiant daugiausiai i mus ir teikiąs gerų vilčių atei- 
pasidarbavo pp. Puzarauskai ir; čiai. Nedidelis skaičius žiūrovų 
Adamoniai. priėmė programą labai nuošir-

Kun. Kazimieras Riekus iš- džiai ir nesigailėjo plojimų-. Mo- 
vyksta pastoracijos darbui taba- ■ kytoja buvo apdovanota gausio- 
ko augintojų lietuvių tarpe Lon-j mis gėlėmis. S. P.S. P.

PROGA! , PROGA!
Dėl ligos parduodamas didelis TABAKO ŪKIS 

su nedideliu įmokėjimu.
Savininkas sutinka keisti Į namus, arba į nedidelį biznį.

A. A R I M A S
R.R. 1 Vienna, Ont. Tcl. Port Burwell 5 Ring 12 

FREEMAN & NEWTON
General Insurance and Real Estate, Simcoe, Ont.

GARBENIS
REKOMENDUOJA

♦

Dovcrcourt — College, sklypus ir 1 I komb., otskiros mūrinis dupleksas, ont 
sklypo golimo dor noui<? ncmq statyti. Nomos turi 2 vonios, vandeniu 
šildomas, 2 garažai. Visa kaino su sklypu $27.000 orbo pasiūlymas, 
įmokėti apie $12.000.

Indian Rd. — Bloor, 12 komb., atskiras narnos, 2 vonios, vandeniu - alyva 
šildomos, garažas, gražus dkJehs kiemas. Kama $22.500, įmokėti $8.000. 
Greitos įėjimas. * *

Gorden — Roncesvollcs, 7 komb., plytų namas, vandeniu - alyvo šildomas, 
2 virtuvės, nepereinami komb., nėra gorožo. Įmokėti apie $5.000, pilno 
koina — $13.500. Greitos Įėjimas.

AL GARBENS
R F A ESTATE

I486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, vakarais HU. y-1543

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

>




