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Kanados Lietuviu Katalikę 

KalHros Draugija

941 Duudas St. W., Tarauta

Artėjant balsavimams Suplanuota vokiečių armija
Kanados Lietuvių Bendruomenė jau dvejis metus išgyveno 

organizuota, su savais valdomaisiais organais, o dabar artėjame 
prie naujos — antrosios — Krašto Tarybos rinkimų. Artėjame 
kažkaip tylomis, be užsidegimo, be jokių projektų, be pasiūlymų, 
be praeito laikotarpio įvertinimo ir naujų uždavinių svarstymo. 
Jei visuose mūsų viešuosiuose reikaluose nebūtų matoma- vis 
labiau įsikerojančio abejingumo viskam bei nuovargio ženklų, 
tartume, kad gal tai nusistovėjimo reiškinys. Deja, tuo nesame 
visai tikri. Nors Bendruomenės organizaciniam perijodui pasibai
gus anksčiau beįsiliepsnojančios aistros aprimo, tačiau bendruo
meninių organų prasmė, pasirodo, dar ne visada ir ne visų tin
kamai suvokiama. Dar ir šiandien net patriotiškos organizacijos 
kartais svarsto ar jos privalą bendradarbiauti su Bendruomenės 
organais ar turį nuošaliai laikytis, tarytum kuris nors lietuvis 
galėtų būti už lietuviškos bendruomenės ribų.

Kai kas tariasi galįs ar net turįs laikytis nuošaliai, kad, girdi, 
nepatinkanti bendruomenės organų laikysena bei parinktoji lini
ja. Bet juk gyvename demokratinėje visuomenėje, kurioje visi 
galime paveikti Krašto Tarybos sudėtį, o per ją ir Kr. Valdybos 
sudėtį. Nei vieno niekas nuo to negali nušalinti, jei kas pats ne
nusišalins. Jeigu gi kieno lūkesčiai ir nebūtų pateisinti, tai de
mokratinio principo kalba aiški — kaip daugumos valia lėmė, 
taip ir privalo būti. Nuoširdus demokratas daugumos valiai nie
kad neprieštarauja, tik dirba stengdamasis ją pakeisti. Atseit, 
jei ir Lietuvių Bendruomenės Krašto Tarybon būtų išrinkti kam 
nors nepatikimi asmenys, tai dar niekam neduoda teisės reikšti 
nepasitenkinimo ar įnešti dezorganizacinių tendencijų. Anarchi
jos principo įnešimas nesuderinamas su demokratijos esme.

Mes kartą jau susišnekėjome, kad bendriesiems lietuviškiems 
reikalams bei lietuvybės išlaikymo darbui sudarome Bendruome
nės organus, kurių paskirtis vykdyti tuos uždavinius, pagelbėti 
kitiems tą darbą dirbantiems, visai nesikišant į kitokius kitų or
ganizacijų reikalus, ir atstovauti lietuvius už lieuviškos visuome
nės ribų. Kad šitokie bendruomenei organai būtini, niekas negali 
ginčyti. Iš to išplaukia visų susipratusių lietuvių pareiga domėtis 
Bendruomenės organų darbu ir jį remti, lygiai kaip domėtis tų 
organų sudarymu ir pačiam prie to aktyviai prisidėti. Į Bendruo
menės organus išrinktieji vieni nieko nepadarys. Jie daug gali 
tik su visa visuomene ir nieko negali be jos. Jei_jie ko nepadarė 
ar nepadarys, ne visada tai priklauso nuo jų. Gal dar daugiau 
kalta dėl to pati visuomenė.
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reikia geros nuotaikos. O tantt entuziazmui atsirasti viena pirmųjų 
sąlygų yra#kuo didesnis Bendruomenės narių skaičiaus dalyvavi
mas tų organų sudaryme, t.y. Kr. Tarybos (taip pat apylinkių 
valdybų) rinkimuose. Nei į Kr. Tarybą, nei į Valdybas niekas 
neateina ko valdyti, bet ateina pasiryžę padirbėti lietuviškajam 
reikalui. Bendruomenės narių reikalas dalyvaujant rinkimuose 
pasisakyti, kuriuos būtent kandidatus laiko tinkamiausiais, ku
riais labiau pasitiki. Dalyvavimas balsavimuose ir išrinkimas yra 
vienintelis atlyginimas ir paskatinimas tiems, kurie pasiryžo pa
dirbėti, pašvęsti dalį savo laiko ir energijos lietuviškam, mūsų 
visų bendram rrfkalui. Ne jie vieni tą reikalą žino, ne jie vieni 
supranta, kad darbo daug ir jis yra dirbtinas, tad bent dalyvavi
mu balsavimuose privalome visi parodyti, kad mums visiems tai 
rūpi, kad visi jaučiame pareigos ir dėkingumo tiems, kurie su
tinka padirbėti bei vadovauti darbui.

Mes tikime, kad Kanados lietuviškoji bendruomenė savuosius 
reikalus gyvai pergyvena, kad savo pareigas supranta ir kad pa
demonstruos tai spalio 31 d. per Krašto Tarybos rinkimus. Nuo 
balsavusių skaičiaus nepriklauso rinkimų legalumas, bet tas skai
čius yra mūsų susipratimo ir jautrumbo rodiklis. Sava lietuviš
ka visuomene nebūsime apsivylę, jei kiekvienas individualiai 
savo pareigą išpildysime.

Savaites įvykiai

Audra palietė ir lietuvius
Smarki audra, pavadinta Ha

zel, nusiaubė Haiti, Gvatemalą, 
Porto - Rico, Costarica, JAV ir 
Kanadą. Ypač, smarkiai palietė 
ji Ontario* prov. pietinę sritį ir 
Torontą. Nuo labai gausaus lie
taus patvino upės ir eilėje vie
tovių apsėmė namus. Vietomis 
smarki srovė nunešė namus, au
tomobilius, nunešė 40 ir apgadi
no 10 tiltų, išplovė keliūs. Po 
audros Toronto miestas liko be
veik izoliuotas. Likę tiltai poli
cijos buvo leisti automobilistams 
naudoti tkitai svarbiems reika
lams. Šiapjau susisiekimas su
stabdytas.

Apskaičiuojama, kad audros 
nuostoliai siekią 100 mil. dolerių. 
Yra rasta 55 lavonai. Ontario 
prov. dingusių yra 69. Manoma, 
kad žuvusių bus žymiai daugiau. 
Gelbėjimo darbai tęsiami. Yra 
daug žmonių dingusių ir šimtai 
benamių, kurie liko apgyvendin
ti mokyklose ir kitur. Jie neteko 
žymios dalies arba, ir viso turto. 
Raud. Kryžius, Išganymo Armi
ja ir kt. organizuoja maistą, dra
bužius ir kt. reikmenis nelaimės 
ištiktiems.

Toronte suorganizuotas pagal
bos komitetas “Ontario Hurri
cane Relief Fund” (37 King Str. 
E.) į kurį įeina provincijos sa
vivaldybės, bankų, unijų, įvaikių 
Bažnyčių 'atstovai. Aukos plau
kia gausiai. Vien Hamiltono te
levizijos stotis sekmadienį surin
ko $10.000. .. '

R. Kryžius perspėja visuome
nę, kad atsirado neįgaliotų aukų 
rinkėjų su RK" ženklais ir ėmė 

vaikščioti po namus. Niekas nė
ra įgaliotas šiuo būdu rinkti au
kas.

Atsirado plėšikų, kurie nelai
mės vietovėse bandė apiplėšti 
lavonus. Speciali policija buvo 
pasiųsta į tas vietoves.

Ypačiai sunkiai nukentėjo Pr. 
Jonelio šeima, gyvenusi 25 Is
land Rd., Long Branch. Jiems 
nesant namuose, pakilusi upė 
apsėmė jų namelį iki pusės lan
gų, sunaikindama visa, kas buvo 
viduje: baldus, rūbus, virtuvės 
įrengimus, maistą ir kt. Daugelis 
kaimyninių namų buvo srovės 
pagauti ir nunešti į ežerą. Vienas 
pamas nuėjo į ežero dughą su 
visa šeima. Jonelius tuo tarpu 
maloniai priglaudė Vlado Rušo 
šeima, 67 Essex St., OL. 8010. Ge-

Vokiečių policija, kuri laikoma busimosios kariuomenės branduoliu, manevruose.

Nors V. Vokietija oficialiai ne
turi karo ministerijos, tačiau vei
kia jau prieš ketverius metus 
įsteigtas nekalto vardo biuras, 
kuris patylomis ruošė ateities 
karinius planus. Tai yra ne kas 
kita kaip maža karo ministerija, 
vadovaujama Teodoro Blank. 
Joje dirba visa eilė bu v. vokie
čių generolų ir pulkininkų, kurie 
labai rūpestingai paruošė visus 
planus būsimai vokiečių kariuo
menei, netgi nustatė jos strate
giją bei taktiką.

Pagal papuoštą planą, vokie
čiai turės 400.000 vyrų armijoj, 
80.000 aviacijoj, 20.000 pakrančių 
laivyne. Jų tarpe bus 20.000 ka
rininkų ir 2000 pilotų. Iš dvyli
kos divizijų keturios bus šarvuo
tos ir kiekiena turės po 1200 tan
kų; dvi divizijos bus mechani
zuotos ir turės beveik tiek pat 
tankų, bet daugiau artilerijos; 
šešios pėstininkų divizijos bus 
motorizuotos ir kiekviena jų tu
rės po 60 - 80 tankų. Aviacija tu
rės 1500 taktinių lėktuvų 20-tyje 
eskadrilių. Laivynas turės tik 
180 laivų, mažesnių nei 3000 to
nų.

Naujos kariuomenės strategija 
remsis judrumu. Ji bus tinkama 
gintis ir pulti. Kiekviena šarvuo
ta divizija turės dvigubai dau
giau tankų nei II D. karo metu. 
Jų smogiamoji jėga bus daug di
desnė, 6 atominio bombardavi
mo atveju galės veikiai išsiskirs
tyti. .

000.000 jau paga’ihiBta -JAV ir 
ten sukrauta sandėliuose. Už po
ros metų pradės gaminti leng
vuosius ginklus patys vokiečiai. 
1959 m. jie jau turės teisę ga
mintis tankus ir sprausminius 
lėktuvus. Pagal Londono susita
rimą, jie negalės betgi gaminti 
atominių ginklų, didžiųjų bom
bonešių, iš tolo valdomų sviedi
nių - raketų, bakterinių ar che
minių ginklų.

Kareiviai bus mobilizuojami 
per valsčių tarybas ir turės tar
nauti 18 mėn. Apmokyti naujo
kams numatyta paimti 150.000 
II D. karo veteranų savanorių.

Tradicinė uniforma bus pa
keista ir bus panaši į amerikie
čių karių uniformą — Eisen- 
howerio švarkeliai, šalmai ir t.p. 
amerikietiški batai. Sveikinti 
bus privaloma tiktai generolus, 

raširdžiai lietuviai nuoširdžiai 
prašomi nelaimės paliestai Jone
lių, šeimai kas kuo gali pagelbėti.

Toronto “The Telegram” šeš
tadienį ‘pranešė, kad tarp New
market ir Bradfort tarp kitų ap- 
tvindytų ūkių yra ir Mike Kond- 
rot. Atrodo, tai turėtų būti lietu
vis.

— Londonas. — Churchilis pa
darė eilę,pakeitimų savo vyriau-, 
sybėj — įėjo nauji 7 ir paskirti 
kitoms ministerijoms 17 minis- 
terių. Buvęs krašto apsaugos 
min. marš. Alexander pasitrau
kė iš politinio gyvenimo. Jo vie
ton paskirtas Harold MacMillan. 
Užs. reik, minsteriu pasiliko A. 
Edenas.

GINKLAI PARUOŠTI JUNGT. ĄMERIKOS VALSTYBĖSE
?

savo dalinio vadą ir seržantą. Ne 
pareigų metu leidžiama nešioti 
civiliniai. Į

V. Vokietijos prezidentas nu
matytas vyriausiuoju vadu, ku
ris savo galią deleguoja karo mi- 
nisteriuį — civiliniam asmeniui.

Bus 35-40 generolų (1945 m. jų 
buvo 1400). *

Jei V. Vokietija, taps Š. Atlan
to Sąjungos nariii, britų marša
las Montgomery prižiūrės vokie
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Vokiečių žvalgybinis automobilis — pirmoji busimosios 
kariuomenės kregždė.

Kanados Vyskupu žodis
Kanados kat. vyskupų konfe

rencija šiemet paskelbė tikin
tiesiems platų laišką apie dabar
ties ateizmą, kuris neturįs sau 
lygaus visoj istorijoj. Dabarties 
ateizmas, įsišaknijęs galvosenoj 
ir gyvenime, yra absoliutus, ag
resyvus, pilnas neapykantos. 
Tai yra dabarties krizė, “kuri pa
sireiškia tiranija, policiniu re
žimu, tikėjimo persekiojimu, pri
verstinio darbo stovyklomis, so
cialiniais perversmais, tremtinių 
masėmis ir apokaliptinio karo 
baime. Niekas nežino: nei moks
lininkai, nei valstybininkai, nei 
kariai, .kaip iš viso to išbrisime”. 
Laiškas baigiamas žodžiais: 
“Krikščionys tenepasiduoda nai
viam, paviršutiniškam optimiz
mui arba netekę drąsos tenepa- 
sitraukia savo privatumon nos
talgiškai apgailėti nebepasiekia
mos praeities. Jie turi iš naujo 
duoti pasauliui tikėjimą Dievu... 
Šventoji Mergelė išgirs dabarti
nės kartos vaikų maldas ir vėl 
duos mūsų pasauliui Dievą”.

Pažymėtina, kad vyskupų kon
ferencija svarstė imigracijos 
klausimą ir nutarė skirti pašal
pas draugijoms, kurios teikia pa-, 
galbą naujiesiems ateiviams. JE 
vysk. F. Allen, Toronto arkiv. 
augziliaras, paskirtas vyskupų 
atstovu Vyriausiai Imigracijos 
Tarybai Romoje, kuri y ra. Vati
kano konsistorinės kongregaci-

čių kariuomenės apmokymą. 
Šiaip jau jų visi daliniai priklau
sys vyr. Š. Atlanto S. kariniam 
vadui Europoje gen. Alfred M. 
Gruenther ir sausumos karinių 
pajėgų vadui, prancūzų marša
lui Alphonse Juin. Jei planas ne
bus sukliudytas, vokiečių ka
riuomenė pasirodys sekantį pa
vasarį ir prisidės prie V. Euro
pos gynybos.

jos žinioje. Kan. A. Malouin pa
skirtas atstovu tarpt, katalikų 
migracijos komisijai Ženevoj.

Sekantieji metai Kanadoj nu
matyti skirti šv. Juozapo, Kat. 
Bažnyčios Globėjo, garbei.

r,

“Nepasitikėkite 
komunistams”

Buvęs Prancūzijos užsienio 
ministeris Robert Schuman pa
skelbė straipsnį savaitraštyje 
“Exile et Libertė”, perspėdamas 
Vakarų politikus nepasitikėti 
komunistais. Juo nuomone, pa
siekti nuoširdaus sugyvenimo su 
sovietine Rusija nėra įmanoma. 
’’Kai kuriuose vakariečių sluogs- 
niuose — rašo jis — pakilusios 
taikos viltys ar noras užmegzti 
prekybinius ryšius arba anti- 
amerikietiškos nuotaikos, labai 
neteisingos ir net juokingos, pa
sidavė sovietų sirenoms. Jau 
pats laikas reaguoti-prieš tokią 
tendenciją, kuri paraližuoja Va
karų veikimą”. Autorius baigta 
straipsnį išvada: “Daugiausia, 
ką mes galime pasiekti, tai mo
dus vivendi tarp dviejų skirtin
gų pasaulių ir gal būt šiek ‘tiek 
prekybinių santykių. Viena iš 
sąlygų pagerinti Rytų-Vakarų 
santykiams turi būti pavergtų 
tautų išlaisvinimas”.

Masiniai streikai Kanadoje ir Anglijoje
Windsore apie 6000 Fordo įmo

nių darbininkų dar tebestrei- 
kuoja. Kaikurios administracj- 
nės įmonių įstaigos perkeltos lai
kinai į Torontą. Unija paskelbė 
atsišaukimą, kviečiantį visuome
nę šelpti streikuojančius. Prie 
Windsoro streikininkų prisidėjo 
ir Oakville. Fordo darbininkai — 
apie 2700. Etobicoke Fordo san
dėlių 1000 darbininkų laukia tai
komosios komisijos sprendimo. 
Windsoro ir Oakvilės miestams 
streikas yra labai nuostolingas. 
Apskaičiuojama, kad jų biudže
tai neteks 30% pajamų.

Dar didesnio masto streikai 
prasidėjo Anglijoj. Londone su
streikavo uosto ir autobusų dar
bininkai. Vieni reikalauja dides-

• Po eilės nesėkmių Vakarai ima atsigauti. Po Korėjos, Indoki- 
rijos, EGB Vakarai pagaliau sujudo ir padarė keletą sėkmingų 
ėjimų: anglų - egiptiečių susitarimas dėl Sueso, Anglų - Irano 
st tartis, dėl žibalo, Triesto padalinimas. Naujausias ir tai svar
biausias ėjimas yra, be abejo, Londono susitarimas. Jeigu tą 
susitarimą pasirašiusios šalys ratifikuos, tai bus istorinės reikš
mės posūkis Europos gyvenime. Vokiečiai tam yra aiškiai pa
lankūs, nors sovietų drumsčiama opozicija yra gana stipri. Pran
cūzai rodo daugiau svyravimo. <--------------------------------------- -
Nors jų parlamentas pasisakė 
teigiamai 350 prieš 113 balsų, ta
čiau opozicija Londono susitari
mui stiproka. Nuo balsavimo su
silaikė 152 atstovai, jų tarpe ka
talikų -IKRP, kurie buvo EGB 
šalininteįiį Visi šie balsai Londo
no susitarimo ratifikavimo at
veju* galį padidinti opozicijos 
svorį. Be-to, kaikurie politiniai 
vadai s^ūlo yriausybei organi
zuoti Vakarų Europos gynybą ir 
lygiagrečiai derėtis su Rusija. 
Tuo tarpų-Prancūzijos vyriausy
bė tęsia tolimesnius pasitarimus 
su atitinkamom valstybėm dėl 
Vokietijos nepriklausomybės ir 
jos apginklavimo. Jau yra pa
ruošti visi reikalingi tekstai, ir 
jie įsigalios ratifikavus Londono 
susitarimą.; Tariamasi ir dėl 
Saaro. Šis klausimas turi būti 
išspręstas- tiesioginėmis dereybo- 
mis tarp Prancūzijos ir Vokieti
jos. Praėjusią savaitę Paryžiuje 
tuo klausimu tarėsi abiejų kraš
tų delegacijos, dalyvaujant Saa
ro min. pirm. J. Hoffman. Apie 
rezultatus viešumon nėra pate
kusi? jokia informacija. Manoma, 
kad tai buvo paruošiamoji kon- 
ferencįja minisfeyiu pirmininkų

savaitę. Į Bonną yra atvykęs 
specialus prancūzų pareigūnas 
paruošti Adenauerio - Mendes- 
France sutikimo, kur tikimasi 
pasiekti galutinio susitarimo 
Saaro klausimu.

Maskvos ėjimai
Vakarų atsigavimas labai pa

rūpo Maskvai. Jai pavyko suar
dyti EGB, bet vargiai bepavyks 
išsprogdinti Londono susitarimą, 
nors galimybių yra. Pirmoj eilėj 
Maskva siekia suvilioti Vakarus 
prekybiniais santykiais, Vokieti
jos suvienijimu ir naujai pasiū
lyta rusų - vokiečių - prancūzų 
sąjunga. Šio tikslo ji siekia ban
dydama pagerinti Maskvos - Pa
ryžiaus santykius ir skatindama 
Vakarų socialistų opoziciją Vo
kietijos apginklavimui. Antroj 
eilėj Maskva siekia neutrali
zuoti Skandinaviją — Švediją, 
Norvegiją, Daniją. Tam ji pa
naudoja Suomiją. Kalte kala,' 
kad ji esanti laisva, nepriklau
soma ir demokratiška šalis. 
Vyksta nuolatiniai pasikeitimai 
vizitais — studentų, unijų, poli-

SOVIETAI NUSTEBINO VAKARIEČIUS
Italijai su Jugoslavija suta

rus Triesto srities pasidalinimą, 
buvo manyta; kad sovietai pasi
priešins ir dargi apkaltins vaka
riečius pakeitus Italijos taikos 
sutartį, kurią ir jie 1947 m. pa
sirašė. Visi betgi nustebo išgir
dę, kad sovietų atstovas JT A. 
Višinskis pasiuntė Saugumo Ta
rybai laišką, kuriame pareiškia 
Rusijos sutikimą dėl Triesto pa
dalinimo. Pažymėjęs, kad pada
linimas yra Italijos - Jugoslavi
jos susitarimo vaisius, Višinskis 
priduria, jog naujoji sutartis 

nio atlyginimo ir protestuoja 
prieš priverstinius viršvalan
džius, kiti — reikalauja patoges
nių darbo valandų. Remdami 
Londono streiką, prisidėjo ir ki
tų miestų uostų darbininkai. Jų 
skaičius siekia 35.000, ruošiasi 
netrukus prisidėti dar 20.000. Vy
riausybė susirūpinusi, nes susto
jus laivų judėjimui ima stigti 
maisto, o nesant autobusų susi
siekimo paraližuojamas darbas 
daugely vietovių. Churchillis 
buo sušaukęs eilę kabineto narių 
posėdį, bet dar nepavyko streikų 
bangos sulaikyti. Jei streikas už
truks, bus pasiųsti kariuomenės 
daliniai perimti reikalingiausių 

tiku, mokslininkų ir net kaiku- 
rių kunigų. Neseniai Helsinkyje 
lankėsi sovietų laivyno eskadra 
(Deja, suomiai negali revizituo- 
ti, nes jai Maskva uždraudė tu
rėti laivyną...). Maskva apdo
vanojo prezid. Urho Paasikivi 
Lenino ordenu. Be to, ji atsipra
šė Suomijos vyriausybę už tai, 
kad sovietų lekavai skrido per 
Suomiją be šios leidimo. Visa 
tai sako: žiūrėkite! Jūs būsite 
saugesni, jei nepriklausysite Š. 
Atlanto Sąjungai! Juk nėra pa
grindo bijoti sovietų! O jei pri
klausysite, tada tai reikės bijoti!

tušai pasitraukia iš Portartūro 
Maskva daro naujus ėjimus ir 

Tol. Rytuose. Pagal naujausią 
Maskvos -Peipingo susitarimą, 
sovietai atitraukia savo karines, 
įgulas iš Portartūro uosto 1955 
m. gegužės 3 d. ir duoda Kinijai 
ilgalaikę $130.000.000 paskolą. 
Bet jie lieka ir toliau uosto ir 
srities administracijoj, be to, pa
silaiko karines įgulas Dairen 
uoste — 25 myl. nuo Portartūro.

Portartūras yra carinės Rusi
jos pastatytas uostas. Praėjusia
me šimtmety ji buvo gavusi tei- 
se pasistatydinti Kvantuųgo pu-^ 
Siasaly* Forfar turoi* Da&enuos-" 
tusir geležinkelį bei jais naudo
tis neribotą laiką. Šią teritoriją 
rusai prarado 1905 m. ir japonai 
ją valdė iki 1945 m., kai pagal 
Jaltos nutarimą Portartūrą tu
rėjo atiduoti sovietams, o Dai
ren, bent teoretiškai, buvo pada
rytas tarptautiniu uostu.

Jungtinėse Tautose 
buvo atgaivintas nusiginklavimo 
klausimas. Kanados atstovas 
Martin pasiūlė penkiem didie- 
siem grįžti prie praėjusią vasarą 
nutrauktų derybų Londone. Jo 
pasiūlymą parėmė JAV, D. Bri
tanija ir Prancūzija, o Rusija ir
gi sutiko. Martin turėjo du‘pasi
kalbėjimu su A. Višinskiu ir ma
no, kad sekančią savaitę nusi
ginklavimo klausimas gali būti 
pradėtas svarstyti politinėj ko
misijoj. _

Raud. Kinija atsiuntė raštą JT 
sekretoriui, kuriame prašo JT 
priversti JAV nesikišti į Formo- 
zos reikalą. Raštas buvo išdalin
tas visom delegacijom. JAV de
legacija atsisakė j į jį priimti, nes 
Raud. Kinija nėra JT narys.

“padės atstatyti normalius tų 
kraštų santykius ir sumažins 
įtempimą šioje Europos dalyje”. 
Dėl to “sovietų vyriausybė pri
ima dėmesin minėtą susitarimą”.

Šis laiškas juo labiau nustebi
no vakariečius, kad italų komu
nistai, prisidengę patriotiniais 
motyvais, parlamente labai ašt-~ 
riai puolė Triesto susitarimą. 
Atrodė, kad jie tai darė Maskvos 
įkvėpti.

Taip Triesto klausimas liko 
išspręstas be Maskvos, kuri ne
kartą reiškė pretenzijas daly
vauti jo sprendime. Kai buvo 
planuota Triestą palikti laisva 
sritimi JT globoje, Maskvos dip
lomatija sabotavo, nepritardama 
nė vienam vakariečių- pasiūly
tam kandidatui į.augšt. JT ko
misarą.

Šiuo metu sąjungininkų ka- 
riuomenęs daliniai palieka 
Triesto A sritį. Manoma, per dvi 
savaites jie bus visai pasitraukę.

— Paryžius. — Trys nežinomi 
asmenys įmetė sprogstamąją 
bombą komunistų būstinėn, kur 
posėdžiavo 40 asmenų. Trys su
žeisti, vienas suhkiai. Kaltinin
kai pabėgo automobiliu.

— Berlynas. — Čia paspruko 
ir atvykęs į JAy Augšt Komisi
ją paprašė globos Lenkų tolimo
jo bėgimo čempionas J. Miecz- 
nikowski, atvykęs į žaidynes.
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UžsidarymasTie, kurie mėgina ką nors didesnio surengti, iš patirties žino, kaip sunku su-vienu pagrindiniu dalyku — žmonėmis.Organizuojama mokykla, kviečianti tėvai, vaikai, o tėvų ateina vos keletas, gi kitų nei vaikų negalima surasti.; ' Rengiamas vaidinimas, žmonių, rodos, yra, tačiau kaip juos .prisišauksi, jei vos vienas kitas .ateina, kad apsiimtų vaidinti. Tas pats yra su chorais, tautinių ■šokių šokėjais, įvairiais kursais ir kita talka.
■ Kur mūsų žmonės?' Kur dingo mūsų veiklūs ir sumanūs žmonės? Kur tie, kurie taip gražiai rašydavo stovyklų laikraščiuose, kurie taip uoliai mokydavo mediniuose barakuose?'Kur prapuolė buvusių įvairių stovyklų komitetų nariai, pirmininkai ir komendantai, kai šiandien taip sunku rasti žmogų, ku- *fįs kandidatuotu į lietuviškos organizacijos valdybą?' Beveik visi jie gyvena mūsų tarpe. Ne vienas turi įsigijęs namelį ir šį tą prie namelio, — taigi, jų mėdžiaginis gyvenimas rūpestingai apžiūrėtas. Bereiktų tik laukti jų sumanumo ir energijos ir visuomeninėje bei kultūrinėje veikloje.T • Bet ne. Į susirinkimus nėra ka- ęią nueiti, net Tautos švenčių susibūrimuose nėra kada būti...

■ž O jie gyvena mūsų tarpe, tik .yra užsidarę nuo viso nedidelio lietuviško gyvenimo.
Z Nėra laikoUžsidarymas — menkas argu- nąentas neveikios pasiteisinimui. Gąl privertė užsidaryti laiko stygas? O gal apsileidimas?Va, atsiranda neeilinių reika- lų: parašai laišką ar kokiam vei- kėjui, ar organizacijai, ar lietu- .yjškos įmonės — sakysime, lei
dyklos, spaustuvės, organizacijos

į kitataučio įstaigą ar įmonę...Bet ar toli tokiais keliais nueisime?Ar sunku paaukoti pusdienį ir bent trumpai atsakyti? Atrodo, nesunku, tik to “laiko maža”, tik ... tinginys, apsileidimas perdaug įsiviešpatavęs.
Mūsų linijaMūsų linija turėtų būti paprasta ir aiški. Ją turėtų išsakyti vienas mūsų kalbos žodis —' 

pareigingumas.Lietuvių mokykla suorganizuota ir idealistų pastangomis išlaikoma ne kanadiečiams, ne anglams ir ne amerikiečiams, bet mūsų šeimoms, mūsų vaikams. Mūsų pareiga būtų ją palaikyti ir pirmoje vietoje palaikyti mūsų šeimų vaikais.Rengiama šventė, minėjimas, lietuviškas vakaras. Visa tai rengiama lietuviams. Mūsų pareiga būtų ateiti į jau “parengtas vaišes” ir tik pasėdėti ir truputį paaukoti.Išleidžiama knyga. Parašoma, atspausdinama, įrišama, paskirstoma platintojams. Reikėtų ją įsigyti, parsinešti namo ir perskaityti, nes ta knyga parengta mums — kiekvienam mūsų.
Užsidarymas, gyvenant svetimame krašte, nėra gera priemonė, nes mums reikia naujų lietuviškų minčių, planų ir šūkių.Pareigingumas turėtų išvesti mus iš “užsidarymo namų, iš neveikios žemės” ir sulieti su visa mūsų visuomene. J. Kuzmionis.

■įH, nes atsakas dabar, šių dienų 
metu būtinas.

/^Praeina savaitė, nukaukši ant- 
ją, o laiško kaip nėra taip, nėra. 
Kur eisi tada? Jei gali, barškini
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The New York Times kores- pondenetas H. E. Salisbury, Maskvoje išbuvęs 5 metus, grįžo į JAV ir parašė seriją straipsnių apie Sovietų gyvenimą, kurie buvo spausdinami NYT ir Toronto The Glob and Mail1 nuo rugsėjo 19 iki spalio 5 d. Žurnalistas šį kartą rašo nesivaržydamas dėl cenzūros, kuri nuolat straipsnius iškandžiodavusi, nepraleisdama kartais ir menkų d «T1 y k ų. Pasipasakojimas be varžtų yra gana įdomus (nors kaikurie Salisbury samprotavimai ir atrodo keistoki), tad pabandysime nors prabėgomis kai- kuriuos jo pateiktuosius faktus bei nuomones atpasakoti
Stalinui mirusPirmajame savo straipsny S. teigia, kad po Stalino mirties Sovietų Rusijoje tam tikrų pasikeitimų tikrai buvę pajusta, žmonių medžioklė sumažėjusi, nemažai buvę paleista net iš kalėjimų bei koncentracijos stovyklų, daugelis dalykų, kurie Stalino laikais buvę nepaliečiami, buvę pradėti viešai kritikuoti, pav. Lysenko, tačiau tie pasikeitimai esą pastebimi tik tokiuose atvejuose, kur kas priklausė nuo Stalino diktatoriškųjų kaprizų. Šiaip visa sistema su MVD teroru, kalėjimais bei ka- cetais tebėra nepasikeitusi.Antrajame straipsny S. pasisako dėl ir anksčiau sklidusių įtarimų, kad seniokui Stalinui pasitraukti iš šio pasaulio buvo pagelbėta. Jis prieina išvados, kad tai labai įtikėtinas spėjimas, nors Stalino amžiaus žmogui ir kraujo išsiliejimas į smegenis nėra negalimas dalykas. Kad Stalinas galėjo kristi “rūmų perversmo” auka už tai sakytų įtampa prieš jo mirtį, kaikurie nesuprantami reiškiniai prieš paskelbiant, kad jo gyvybė pavojuje ir kaikurie naujų viešpačių veiksmai. Salisbury nurodo, kad prieš pabaigą Stalinas pasižymėjęs dideliu įtaringumu bei žiaurumu ir nuo to nukentėję daugybė net labai augštai pastatytų ir Kremliuje didelį vaidmenį vaidinusių asmenų. Maskva buvusi stačiai pasigūžusi, nes niekas nežinojęs, kada'kieno eilė ateis — areštai Tasse, areštai universitete bei akademijoje,

rėjo su pasitenkinimu atsidusti, 
nę.s visi drebėjo, visi juto, kad 
Stalinas nei vienu nepasitiki ir 
matė kaip vienas po kito kren
ta buvę geriausi jo draugai. S. 
nuomone, yra labai įtikėtina 
prielaida, kad toji klika pasirū
pino tą gresiantį kardą virš sa
vo galvos pašalinti. Jo staigi 
mirtis esanti juo labiau įtartina, 
kad svetimšaliai, kurie jį matė 
dar vasario vidury, teigė, kad 
jis atrodė visiškai sveikas ir 
budrus.

Kas valdo po Stalino?Trečiame savo straipsnyje S. sprendžia klausimą, kas gi atėjo į Stalino vietą. Jo nuomone, tai pereito karo generolai su maršalu Žukovu prieky, kuris ir neturėdamas pirmojo posto, tebūdamas vos karo vicemjnisteriu, esąs įtakingiausias ir gabūt vaidinąs “pilkosios eminencijos” vaidmenį. O greta jo stovį maršalai: Sokolovskis, Vasilevskis, Kanįovas, Govorovas, o dėl visko prisileidžiami dar ir politiniai generolai, kaip Bulganinas, Vo- rošilovas, bet “homo novus” jaunuolis Štemenko, štabo viršininkas, buvęs sutvarkytas dar prie gyvos Stalino galvos. Išviso Salisbury padėtį nupiešia taip, kad iš Žukovo galima laukti naujo “generolo ant balto arklio”.Tuojau po Stalino mirties, pasak Salisbury, padėties viešpačiu buvęs Berija ir jis kritęs tik dėl to, kad savo pirmosios padėties neišnaudojęs. Kai Stalinas miręs, Maskvą visiškai valdęs Berija, kurio kariuomenė viską tvarkiusi ne tik Kremliuje, į kurį be jų leidimo nei pelė negalėjusi įsmukti, bet ir visą miestą bei jo apylinkes. Visur buvę pil-

na MVD-istų, visur stovėję jų 
tankai. Šauksmai, kad šimtais 
traukinių, net sulipę ant stogų, 
piliečiai plaukią atiduoti pagar
bos mirusiam diktatoriui, buvęs 
melas, nes susisiekimas su Maskva išviso buvęs suvaržytas ir 
joks traukinys į Maskvą tonais dienomis nebuvęs įleistas. Jokios kitos kariuomenės, be Berijos pajėgų, nei Maskvoje, nei apylinkėje tada nebuvę. Dėl to Berija jautęsis galingas kaip niekad, nes anksčiau MVD armiją jis valdė tik tiek, kiek leido Stalinas, o dabar jis liko vienintelis viešpats. Jis atsistojęs greta Ma- lenkovo ir Molotovo visada jausdamasis už anuodu galingesnis, nors ir nepajėgus vienas visą valdžią perimti. Čia ir-buvus jo kritimo priežastis. Visoje toje istorijoje nuostabaus esą tik tiek, kad jis per greit kritęs. Gandus apie tariamą Berijos liberalizmą Salisbury griežtai atmeta. Jie atsiradę gal labiausia dėl to, kad jis pats buvo ne rusas, bet priklausė mažumoms — buvo Gruzijos pusžydis. Visoje Berijos karjeroje liberalizmo ar švelnumo esą sunku įžiūrėti...Dabartinis Sovietų Rusijos viešpats esąs ne Malenkovas, bet Kruščiovas, partijos generalinis sekretorius ir dabartinės valdžios ateitis svarbiausia priklausanti nuo to, kaip -jiedu sugyvens. Pasak Salisbury, betgi Malenkovas esąs gudresnis, atsargesnis ir esą lauktina, kad jis Kruščevą nustelbsiąs, žinoma, jei “generolas ant balto arklio” kitaip nenulems. Tik kažin ar iš- tikrųjų Žukovas toks yra?...(Bus daugiau)

Kokias paslaptis nusinešė John?Rytinės Vokietijos komunistinė spauda skelbia, kad esą ten suimta apie 600 įvairių Gehleno or amerikiečių saugumo agentų. Tačiau Vak. Vokietijos spaudoje to dalyko specialistai įrodinėja, ypač gerai pažįstantieji Pųl- lache prie Mūncheno įsikūrusios Gehleno organizacijos centro veiklą, kad tai yra tik bolševikinis pasigyrimas. Vis dėlto faktas lieka faktu, kad perbėgęs buv. vokiečių Veffessungsschutzamto

davių įsakymą, kad dingtų pačiu tinkamiausiu laiku, kai reikėjo prieš prancūzų parlamentui pasisakant dėl EGB sutarties išsprogdinti dar nespėtą baigti Vakarų gynybos bendruomenės rūmą. Prieš dingdamas rytiniame sektoriuje, John pasiėmė ir visą savo turėtąjį banke asmeninį 36.000 DM indėlį.
komitete, Sibire atsidiurusi net Molotovienė, čia pagarsėjusi žydų byla ir 1.1 Pasak Salisbury, jei Štalinas pats mirė, tai buvo toks malonus sutapimas apie jį susibūrusiai klikai, kad visi tu

Kanadiečiu, mandagumas
Kasmet tūkstančiai naujųjų ateivių atvyksta į Kanados uostus 

Jie atvyksta naujojo gyvenimo, o kartais antrosios lainjės ieškoda
mi. Jie atsiveža kitokių gėrybių negu grynų pinigų — jie atsiveža 
patyrimą, kultūrą, svetimų kalbų mokėjimą ir naujų amatų. Bet 
atvažiuodami jie yra kaikuriose srityse atsilikę — vienas iš di
džiausių jų, tai menkas anglų kalbos mokėjimas ir nepažinimas 
kanadiškojo gyvenimo būdo.

Mes kanadiečiai naujųjų ateivių atvykimą priimame kaip 
kasdieninį reiškinį. Mes tik pastebime jų “senojo pasaulio” rūbų 
stilių, kitokį elgesį ir matome sunkiai susikalbant krautuvėse, 
restoranuose, tramvajuose ir kitur.

Jeigu mes kada turėtume progos padėti šiems naujiesiems 
ateiviams, parodykime, kad mes suprantame jų kalbos ir kasdie
ninio gyvenimo sunkumus, kad ir mes esame turėję tų pačftj sun
kumų, kai pasiekėme šiuos krantus.

Mes per daug užsiėmę, gyvendami savo kasdieninį gyvenimą, 
mes skubame, lekiame daug greičiau, negu dauguma europiečių. 
Naujajam ateiviui tai sudaro blogą įspūdį. Galbūt jis pajunta, kas 
mes esame nedraugiški, o jis niekam nereikalingas. Khd {rodytu
me, jos jis klysta, parodykime tikrą kanadišką mandagumą ir 
prielankumą- Naujasis ateivis džiaugsis savo naujojo krašto tau
tiečiais, vėliau ir jis tuo pačiu supratimu ir mandagumu sutiks 
tuos, kurie po jo atvyks į šį naująjį kraštą.

JOHN LABATT LIMIT
8REWERS SINCE 1832

Užtenka 
paskambinti

CRYSLERTO GAMYBOS AUTOMOBILIAI
PLYMOUTH ir CRYSLER. Skambinti Werner Graf

MU. 8188, namų OL. 6166

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS
* “TĖVYNĖS PRISIMINIMAI”

šeštadieniais' 3-4 vai. po pietų ,
banga 620 (St. Catharines CKTB)

sekmadieniais 9.30-10 vai. rytę
banga 1090 (Brampton CFJB)

Programų vedėjas J. R. SIMANAVIČIUS
77 Salem Avė., Toronto, Ont. Telef. OL. 1274

Parduodu tabako bei mišrius ūkius,
gazolino stotis, motelius ir kotelius, Simcoe, Delhi, Tillsonburg, 

Branford, Ont., ir kitose apylinkėse.

J. ŽEMAITIS
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

No. 3 Highway West, Simcoe, Ont. 
Telefonas 2085-W

Agentas ARNOLDAS ŽEMAITIS—adresas ir telefonas tas pats.

LIETUVIŠKA VYRU KIRPYKLA
“WALTER BARBER SHOP”Anksčiau buvusi Ossington Avė., prie Lietuvių Namų dabarPERSIKĖLĖ į 874 COLLEGE ST., tarp Ossington irDovercourt Rd. <

Veikia nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vakaro, išskyrus pirmadienius. 
Savininkas V. LASTAUSKAS

874 COLLEGE STREET. TORONTO

LIETUVIŠKA

motery kirpykla
JANETS 

BEAUTY SALON
407 Roncesvalles Ave. - 

prie Howard Park .Ave.
Toronto.

Tel. OL. 6415.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

vius nusinešė ir 78 iš savo priva
čios nedegamosios spintos pasi
imtas įvairių sričių svarbiausių 
Vak. Vokieti jos veikėjų bylas. Iš. to daroma išvada, kad atėjus laikui, dar ne vien j iš pasižymėjusių žmonių bus mėginta sukompromituoti, arba versti, kad norėdami tokios kompromitacijos išvengti, taip pat pasukjų i Rytus. Vokiečių spaudos duomenimis, amerikiečių CIC pulk. Paul Carrol neseniai įteikė prez. Ei- senhoweriui raportą, kuriame nurodoma, kad John, jau lankydamasis JAV, elgėsi kaip Sovietų šnipas. Daugiau kaip metus jis teikęs amerikeičiams netikras agentūrines žinias. Pulkininko Carrol nuomone, jis pasuko į Rytinę zoną gavęs iš savo duon-

NUO 
1910 METŲ

Kanados vyrai žino, kad Tip Top 
siuvėjų pagal užsakymų siūti rū
bai geriausi — kadangi Tip Top 
siuvėjai garantuoja, jog klijentas 
bus patenkintos, arba priešingų 
atveju, jam bus sugražinti pi
nigai Jūsų draugai patvirtins, 
kad Tip Top siūti __________

KANADOS 
GERIAUSIOS 
RŪŠIES 
RŪBAI

Netoliese Jūsų yro Tip 
Top krautuvė or ogen* 
tos.

T-32

PER KETURIAS VALSTYBES(Pabaiga)Kiti įdomūs reiškiniaiPrancūzų susižavėjimas Tėvo Petro veikla nėra vienintelis reiškinys. Nelabai senai prancūzų dėmesį patraukė vadinamieji darbo kunigai — jais ypač žavėjosi subedievėjusi darbininkija. Ir šiandien tie kunigai, nors kiek aprėžčiau (dėl įvykusių keleto rimtesnių nuklydimų) savo pastoraciją tęsia su dideliu pasisekimu. -Įdomų reiškinį teko pastebėti ir Lurde. Kai iš visų šalių suplaukiančius maldininkus sudaro daugumoj senimas, tai prancūzų maldininkus atstovauja daugiau jaunimas. Be to, svetimtaučiai, nors iš viso pasaulio, sudaro mažesnę dalį Lurdo maldininkų — vyrauja prancūzai.Kas žino, o gali tokie ir panašūs reiškiniai yra prancūzų reli- io atgimimo prošvaitstės?AtoslūgisIš Paryžiaus išvažiuojame 6.45 vai. (V. 13.) rytą. Keleiviai išvažiuodami perka gelež. stoty' už paskutinius likusius prancūzų frankus, kas papuola. Pardavėjai, žinodami, kad užsieniečiai nori nusikratyti paskutiniais frankais, labai išnaudoja, lupdami beveik dvigubą kainą. Stotyje ką nors pirkti nuostolinga...Išvažiavus iš Paryžiaus jaučiamas lyg atoslūgis. Keleiviai mažai kuo įdomaujasi, mažai dairosi pro langus. Įdomiausios kelionės vietos jau pravažiuotos, įspūdžiais isi persipildę ir kiekvienas jau daugiau galvoja apie poilsį, kaip apie naujus įspūdžius. Bet ir vietovės čia jau ne- tokios įdomios — žemės ūkio kraštas.
Pakeliui garsi Mamos upė, ku

ri teka aštriai vingiuodama. Lai
vams iškastas kanalas. Pirmojo 
Pasaulinio kafo metu prie Mar
uos upės vyko milžiniškas mū
šis tarp vokiečių ir sąjunginin
kų, kurį pralaimėjo pastarieji. 
Prancūzai laiko tai- Iyg stebuklu, 
kurs išgelbėjo Paryžių nuo vo
kiečių užėmimo ir visą karą pa
kreipė vokiečių nenaudai, pana
šiai, kaip praeito karo metu mū
šiai prie Stalingrado.

Pravažiuojame per Elzas-Lo
taringiją. Tai kraštas, kuris ke
liauja “iš rankų į rankas”. Šiuo 
laiku jis priklauso prancūzams, 
nors krašte yra apie 70-80% vo
kiečių. Pravažiavę didžiulį mies
tą Nancy, neužilgo atvažiuojame 
ir į Strasburgą, paskutinį miestą 
Prancūzijoj..

MEČYS MUSTEIKIS

{spūdžiai iš kelionės i Liurda

VOKIETIJAGreitai pasiekiame Rheiną. Važiuojant per tiltą, kurio pačiu viduriu eina siena tarp Vokietijos ir Prancūzijos, vokiečiai žiūri į Rheiną ir stebisi: tai esą- pati gražiausia upė! Gal ir taip, bet sava visad gražiausia!Pervažiavus Rheiną traukinys sustoja Kehl stotyje. Čia atliekama pasienio kontrolė, bet labai lengva: tik paima pasų kontrolės lapelius ir paklausia, ar kas neveža ko nors muituojamo. Kas čia tau sakys, jei ir veža...Neužilgo traukinys jau lekia link Karlsruhe, Suttgarto, vėliau Ulmo, Augsburgo, Mūncheno, gražiausiomis Vokietijos vietovėmis. Kaimai, prisiglaudę prie kalvų, skęsta soduose. Žemė ir čia, kaip Šveicarijoj, kiekviena pėda išnaudota. Laukai jau žaliuoja, tik kai kur šviežiai apsėtos dirvos vaizdus kiek pamargina.
Vokiečiai, važiuodami per 

Prancūziją, didelio entuziazmo 
nerodė, bet važiuodami per sa
vo žemę atgijo ir pradėjo ūžti, 
lyg bičių avilys. Visi patenkinti 
ir grožisi savo krašto gamta, ku
ri šiose vietovėse ir šiuo metų 
laiku tikrai sukelia džiaugsmą. 
Žydinti sodai visur. Ir jų tiek 
daug, kad ir toks didelis miestas, 
kaip Stuttgartas, atrodo, lyg 
sniego pusnimis padengtas.

Galima suprasti vokiečių 
džiau’gsmą. Jie jau savo tėvynėj 
jau namuose. Nors Vokietija ka
rą pralaimėjo, bet geriems poli
tiniams vėjams papūtus, vėl at
sikūrė ir daugelis jų gyvena net 
geriau, kaip prieš karą. Paprasti 
žmoneliai manč, kad taip gal ir 
ant' visados paliks; džiaugiasi 
amerikiečių parama bei apsauga 
ir baisiai neenori karo, tikėda
miesi, kad jo bus išvengta. Vo
kiečiai dar neužmiršo praeito 
karo siaukjo. Ne fronte žuvę ka
riai juos baugina, bet tie buvu
sieji begaliniąi miestų bombar
davimai, nedavę jiems jramybės 
nei dieną, nei naktį ir viską nai
kinę. Tas siaubas ir baido nuo 
karo... .

Kažkur; važiuojant nuo Vidur
žemio jūros į Lundą, dar gerokai

traukinys vienoj mažoj stotelėj, 
vardu Blom. Vagono prieangy

čiau-tyro oro. Dangus jau truputį švito. Netoliese matėsi medžių kontūrai, o toliau viską dengė paryčių rūkas. Bet mano dėme- . sį atkreipė paukštelių balsai: čia pat soduose suokė ir čiauškėjo nematomos lakštingalos. Suokė jų daug ir taip skardžiai, kad rodąs visas oras virpėjo. Atrodė lyg koks miražas. Taip miela, miela buvo širdžiai. Jau dešimt metų, kaip teko palikti Lietuvą ir nuo to laiko nei karto neteko nugirsti lakštingalas čiulbant.Gyvenant Bavarijoj tenka girdėti čiulbančius paukščius, panašius į lakštingalas, bet tai ne lakštingalos — Bavarijoj jų nėra. Ir štai, toj mažoj stotelėj lakštingalos savo lalavimu priminė mieląją Lietuvą, žemę gimtinę, kurios kiekvienam sode lakštingalos giedojo; tokią gražią ir mielą, kurios nieks kitas pakeisti negalėtų, tačiau kuri mums šiandie yra pridengta rūkų ir neprieinama. Kai traukinys vėl pajudėjo ir savo, bildesiu nustelbė lakštingalų dangiškus balsus, pasidarė taip graudu, graudu .... Ir svetur gyvendami galime pajusti kiek laisvės, galime važinėti po platų pasaulį, tik į ten, kur žirdžiai mieliausia, iš kur negrįžtamos vaikystės prisiminimai atplaukia, kur gamtos grožis paliko neužmirštamus vaizdus, ten negalime sugrįžti...
Paskutinėj stoty, Mūnchene, 

kurią pasiekėm 13-tą d. 22 vaL 
skirstėsi visi keleiviai — vokie
čiai į savo namus, kur jų laukia artimieji ir poilsis. Jei kurie ir 
neturi savo namų, tai jų tėviškė 
jiems vistiek kaip namai — jiem 
kelionė jau baigta. Mūsų, trem
tinių kelionė dar nebaigta. Ke
liaujam mes po visą pasaulį, vie
ni Čia, Europoj, kiti kitose pa 
šaulio dalyse. Keliaujam kaip 
kokie klajūnai ir niekaip tos ke
lionės neužbaigiam, negrįždami 
į pagrindinę stotį — tėvynę. Bet 
mes tikime, kad kartą iY mes ga
lėsime cjžiaugtis namo sugrįžę, 
kaip tie vokiečiai. Ir mūsų ke
lionė bus baigta tik tuomet, kai 
sugrįšime lygų tą mažą stotelę, 
kurioje rytui auštant lakštinga
los gieda, į tą mažytę, bet tokią 
brangią šalį, kuri vadinasi Lie
tuva.

VOKIETIS KIRPĖJAS

ATIDARĖ KIRPYKLA.
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Vokiečių spauda, vertindama 
laisvojo pasaulio pastangas su
kurti Vakarų Europos gynybos 
bėndruomenę, kurion lygiateisiu 
aktyviu nariu būtų įtraukta ir 
Vakarų Vokietija, pažymi, kad 
Londone ir būsimuose pasitari
muose faktiškai sprendžiamas 
Europos likimas. Ypačiai italų 
spauda buvo puolusi prancūzų 
vyriausybės šefą Mendes France, 
kad jis “išdavęs Vakarus”, nie
kais paversdamas visas ligšioli
nes jų pastangas gynybinei Va
karų bendruomenei suteikti aiš
kų pavidalą. Todėl neteko stebė
tis, kad pav.
pasižymėjęs socialistų vadas, 
dabartinis belgų užs. reik, mi- 
nisteris Spaakas, kalbėdamas 
per Europos Tarybos posė
džius Strasburge, tiesiog įspė
jo Vakarus, kad mestų žaidi
mą žodžiais, savitarpę nesan
taiką ir imtųsi konkrečių rea
lių darbų Europos gynybiniam 
saugumui patikrinti.

Socialistas Spaakas, priešingai 
vokiečių soc. dem. daugumui, 
tiesiog įsakmiai pabrėžė, kad 
paskutinis šansas tokiai gynybi
nei bendruomenei sudaryti esąs 
Adenauerio rankose. Ne nuo ko 
kito , bet tik nuo vokiečių kanc
lerio priklauso visos europiečių 
viltys. Čia tenka pabrėžti, jog 
Adenaueris tikrai pasirodė teb
esąs “tikrasis europietis”, siekiąs 
tiek visos Europos apjungimo, 
tiek Vokietijai jos Jbendruome- 

' nėję priderančių teisių. Dar dau
giau: Adenaueris net nusistebė
jo, kad šiuo metu

geriausi europiečiai esą ne pa
tys europiečiai, bet greičiau 
amerikiečiai, ypač Dulles as
menyje.

Ir tikrai, Adenaueris šį paskuti
nį šansą, kad amerikiečiai, nusi
vylę Vąk. Europos nesutarimu 
ir nepajėgimu žodinę, politiką 
realizuoti veiksmais, visai nenu
sisuktų nuo Vak. Europos, palik
dami ją bolševikų globai, tinka
mai išnaudojo. Paskutiniai pasi
tarimai Londone parodė, kad vis 
dėlto galų gale Vak. Europos po
litikai geležinės įvykių raidos le
miamą įspėjimą tinkamai supra
to ir pasidarė iš jo reikalingas 
išvadas. ,

Prancūzai, padarę reikalingų 
jĮuplaidų ir išgavę^iš bjitų -suti
kimą žymiai aktyviau negu.ligi 
šiol, prisidėti prie konretaus Va
karų Europos gynybos suforma
vimo, tarytum nematydami so
vietinės grėsmės, o išpūsdami 
vokiečių militarizmą, galų gale 
taip pat sutinka su naujai suta
riama atginkluojamos Vokietijos

VOKIETIJA DIDŽIOJO ŽAIDIMO CENTRE
MŪSŲ VOKIETIJOS KORESPONDENTO

kontrole ir patys imasi rūpintis, 
kaip reiktų ateityje dar daugiau 
pagerinti dabartinius vokiečių - 
prancūzų santykius. Nugalėjus 
esminius sunkumus, prie kurių 
įveikimo ypač prisidėjo Edenas 
su Churchilliu (Europos spauda 
tą faktą vadina tiesiog istoriniu 
ir Europos likimui lemtingu), 
dabar tenka laukti, jog su laiku 
bus konkrečiai prieita prie rea
lios Vakarų gynybinės bendruo
menės įkūrimo. Numatoma vad. 
Briuselio paktą pakeisti ta pras
me, kad į jį, kaip lygus partne
ris, nors ir sutikdamas su tam 
tikra apginklavimo kontrole, ga
lėtų įsijungti ne tik Italija, bet 
ir Vak. Vokietija. Visą Europą 
numatoma padalinti į tam tikras 
gynybines sritis. Užsienio spau
da pažymi, kad amerikiečiai pir
mosioms Vokiečių divizijoms jau 
turi Vokietijoje pristatytą visą 
jų apginklavifną.

Ta proga tenka' tikrai nusiste
bėti, kad ne vienas net ir Vak. 
Europoje nemato to pavojaus, 
kuris šiuo metu sudaro realią 
grėsmę Rytuose, bet bijosi gali
mo Vokietijos atsikūrimo ir su
stiprėjimo. Paskiausieji bolševi
kų armijų ir jų satelitų pravesti 
manevrai parodė, kad bolševikų 
divizijų skaičius ne tik nesuma
žėjo, bet kokybiškai, savo apšar- 
vavimu ir ginklais, net pagerėjo 
— o tuo pačiū sustiprėjo ir jų 
kovinis pajėgumas. Nors V. Vo-

kietijoję dar nėra nė vieno tikro 
vokiečių kario, tačiau dėl to rė
kia daugumas prancūzų ir kai 
kurie britų sluogsniai, kurie ka
žin kodėl nenori matyti jau at- 
ginkluotos ir realia karine pajė
ga paverstos vad.' “kasernierte 
Volkspolizei” Rytinėje zonoje.

Būdinga ir dar viena žymė — 
Schlesvigo Holsteino krašte svar 
blausios dabartinės vokiečių ko
alicinės partijos CDU balsų su
mažėjimas per paskutinius rinki
mus. Nors partijos vadovybė 
aiškina, kad tai yra įvykę dau
giausia dėl įvairių vietinių prie
žasčių, tačiau taip toli gražu ne
galvoja užsienio spauda. Daugu
mas įtakingų jos organų beveik 
vienu balsu įspėja, kad tai yra 
pirmoj eilėj Mendes France pra
dėto su Sovietais flirto išdava. Ir 

jei taip toliau Vakarai išduos 
vokiečius,

realiai nesiimdami reikalingų 
žygių nei Europos Jungtinėms 
Tautoms sukurti, nei gynybinei 
bendruomenei juo greičiau kon
kretizuoti, tai su laiku Vokieti
joje įsigalės tokios jėgos ir tos 
grupės, kurios visai palaidos tos 
rūšies gynybinės bendruomenės 
mintį. O kai vietoj Adenauerio’ 
atsistotų kiti, kurie norėtų su 
Sovietais ieškoti realesnių susi
šnekėjimo būdų, tada apie bet- 
kokią pajėgesnę Europos Vaka
rų gynybą netektų ir galvoti.

ALRKF KONGRESAS
Vienos seniausių Amerikos 

lietuvių katalikų organizacijų — 
Lietuvių Romos Katalikų Fede
racijos — 33-sis kongresas, šau
kiamas kas antri metai įvyko 
spalio 8-10 d.d. Clevąlande.

Kongresas atidarytas spalio 8 
d. šv. mišiomis, toliau sekė at
stovų ir svečių registracija, pre
zidiumo rinkimai, komisijų su
darymas, Centro Valdybos pra
nešimai ir 1.1. Vakare įvyko žur
nalistų ir jaunimo vadų posė
džiai.

Sekančios dienos posėdis buvo 
pradėtas kun. St. Railos paskai
ta: “Jaunimo auklėjimo ir lavi
nimo problemos”. Kalbėtojas 
plačiai .ir išsamiai nagrinėjo, 
kaip reikia laimėti Kristui ir 
Lietuvai mūsų jaunimą, nurodė 
ne tik būdus, kaip jaunimą or
ganizuoti, bet taip pat pateikė 
aiškų planą ir pusmetinę darbo 
programą. Paskaitą buvo lengva 
sekti, nes paskaitininkas buvo 
išdalinęs jos konspektą.

Šią ir taip jau aktualią paskai- 
'tą papildė ir kai kur pataisė ko- 
referentai: Lietuvių Seserų Li
tuanistikos Instituto įgaliotinė 
Motina M. Aloyza, Moterų S-gos 
atstovė D. Kaminskienė, vyčių 
J. Juozaitis ir ateitininkų kun. 
V. Dabušis. Po to sekė diskusi
jos, kur paaiškėjo, kad senosios 
kartos ateiviai ir tremtiniai jau 
pradeda susigyventi, vieni kitus 
suprasti, nes turi tų. pačių 
blemų jaunimo auklėjime.

pro-

BUFFALO ŽODIS TORONTUI

ĮTEMPTOSE PASAULIO PAINIAVOSEi

Geriausias ligšiolinis raudonųjų 
sąjungininkas — Vakarų pasau
lio nesutarimas. Kuomet tarp 
demokratinių kraštų vieningu
mo nebuvo, komunistai skynėsi 
sau derlių okupuodami kraštą 
po krašto ir naujai pavergdami 
šimtus milijonų žmonių. Tačiau 
kada tarp vakariečių pūstelėja 
kiek taikingesnis vėjelis, tuomet 
raudoniesiems jau nebegera, ne
beramu nusikaltimais perkrau
tose krūtinėse. Ir Londono pasta
rasis susitarimas bolševikams, 
tiesiog, .peilis po kaklu. Jie bijo 
naujai atsteigiamos Vokietijos 
armijos, tarytum nelabasis švęs
to vandens, nes prisimena 1941 
m., kada vokiečių karys jau -bel
dėsi į Maskvos vartus.

< Ne bereikalo_suąįrūpino 
Molotovas ' v.

Dar rašalas nuo Londono Pak
to nenudžiūvo, o Molotovas jau 
atsidangino į Rytinį Berlyną. 
Tenai, susikvietęs visą mari j o- 
netinę valdžią, ilgai išvedžiojo, 
gąsdindamas vokiečius, kad va
kariečiai ruošiąsi Vokietijoj lai-

Apsiginklavimas paveiks ūkį
Pergyvenanti ūkinį pakilimą, 

nūdienė V. Vokietija rugpjūčio 
mėnesį teturėjo vos 820.000 re
gistruotų bedarbių. Jei iš dirban
čiųjų skaičiaus išskirtume 500.- 
000 vyrų kariuomenei, bedarbių 
turėtų ne tik nelikti, bet jau 
trūktų darbininkų, nes dabarti
nių bedarbių didelį procentą su
daro moterys ir dar ieškančios 
dalinio darbo. Kadangi atsiradus 
kariuomeneei tam tikro darbi
ninkų skaičiaus prireiktų jos ap
rūpinimo tarnyboms ir- dar at
sirastų karo pramonė, tai jau da
bar galvojama, kad Vokietija 
tuojau pradės įsileisti imigran
tus. • ,

Dabartinis karo reikalų biu
džetas yra 9 bilijonai DM.' Lon
done sutarta, kad V. Vokietija 
turi sumokėti 3.2 bil. DM okupa
cinių kariuomenių išlaikymui. 
Vadinasi, savos kariuomenės or
ganizavimui 1955 m. Vokietija 
dar turi 5.8 bil. DM. Okupacinėm 
kariuomenėm Vokietija turi mo
kėti po 0.5 bil. DM kas mėnesį. 
Bet nuo to momento kai ji virs 
suverenine valstybė ji to pusbili- 
jonio jau nebemokės. Jis taip pat 
eis savos kariuomenės reikalams, 
o seekaenčiais metais jai teks 
jau visi 9 bilijonai. Beabejo, tai 
labai atsilieps į Vokietijos ūkinę 
padėtį.

kyti savo armiją ligi 1998 m., 
kad jie nenorį" Vokietijos suvie
nyti taikiu derybų keliu ir pan.

Aišku, toji Molotovo kalba — 
grynas melas. Londono Paktas 
neriša kariuomenės laikymo iki 
jo nurodyto laiko. Minimieji me
tai tebuvo numatyti tik Europos 
Armijos Pakto galiojimui. Taip 
lygiai netiesa, kad vakariečiai 
nenorėtų Vokietijos suvienyti 
taikiu būdu. Juk suvienijimo de
rybos jau buvo mėgintas nekar
tą, tačiau sovietai vis buvo nesu
kalbami ir su jais nebus galima 
susikalbėti ateityje ...

Be abejonės, ir melaginga rau
donųjų propaganda padarys sa
vo. Atsiras ir pas vokiečius 
.(ypač iš socialdemokratų), ir pas 
anglus, o ypąčpas prancūzus 
“pacifistų*, kuriuos" labai vilios 
Molotovo siūlomas “taikus” Vo
kietijos suvienijimas. Galimas 
dalykas, kad toji propaganda su
trukdys Londono Pakto ratifi
kavimą, ypač Prancūzų parla
mente, nors pirmieji ženklai ten 
gera lemia. Taigi, kaip matyti, 
pakol kas, sovietai šaudys iš pro
pagandinės artilerijos į 9 Londo
no Pakto signatarus.

Tolimuose Rytuose — 
taipogi galima desperacija

Raud. Kinijos premjeras ir 
užs. reikalų ministeris, prieš ku

rį laiką ,• atrodė, nejuokais buvo 
pažadėję “išlaisvinti” Formozą. 
Atpėdžiui į tai JAV pažadėjo 
Čiang Kaišekui pagalbą.. - ...

Raudonieji, mėgindami Ame
rikos žodžių tikrumą, pradėjo 
stipriai apšaudyti Quemoj salą. 
Ryšium tu tuo, atrodo, amerikie
čiai parodė ir Čiang Kaišekui ža
lią šviesą raudonųjų link. Anas, 
žinoma, to ir telaukė, nes lig šiol 
Amerika neleido daryti jokių 
karinių veiksmų į žemyną. Na, 
pagaliau, dabar jau daugiau kaip 
mėnuo tebevyksta kovos dviko
va tarp Čiang KaiŠeko aviacijos 
ir raudonųjų artilerijos. Anie su 
savo orinėmis jėgomis dar nesi
rodo. Kuo tas baigsis — šiuo me
tu dar sunku pasakyti. Gali iš to 
išsįvystyti ir ^dėsnio masto, jei
gu ne globalinis karas.

Čiang Kaišeko lakūnai į žemy
ną mėto įvairius krovinius: į 
strateginius punktus bombas, o 
ramiems gyventojams, yapč nuo 
potvynio nukentėjusiose srityse, 
ryžių maišus ir atsišaukimus. 
Yra žinių, kad raudonieji telkia 
jūrines, orines ir pėstininkų jė
gas. Kuo tas telkimas baigsis — 
dar nežinia, tačiau gali pasibaig

ei ir desperacija, kuri gali atnešti 
ir III Pasaulinį karą. Mao gali 
panorėti savo prestižą ir žodį iš
laikyti ... Pranys Alšėnas.

REIKALAUKITE

”71” apatiniai baltiniai

GARSŪS 
NUO 

1868 metų

Ilgesniam nešiojimui, 
patogumui ir apsau- 
gojančiai šilumai var- 
tok iŠ natūralios me
rino medžiagos pada
rytus baltinius, tin
kamus žiemai ir leng
vai prosijamus. Už 
mažą kainą puikūs 
baltiniai — neįkaino
jamos vertės. Galima 
pirkti atskirai balti
nius, kelnaites arba 
abiejų kombinacijas 
vyrams ar vaikams.

Nr. 71-FO-4

Sustiprinti opozicija
• . ' V-

Rašo vienas iš neokana diečių redaktorių

Vieną i§ demokratinės sis
temos darbo sąlygų yra efek
tyvi opozicija valstybės par
lamente. Kai opozicija susilp
nėja ir viena partija lieka 
valdžioje per ilgai, demokra- 

. tijai kyla pavojų.
Opozicijos balsas turi tu

rėti tokią pačią, jei ne dides
nę, vertę, kaip ir vyriausy
bės šalininkų. Jokia tikra de
mokratinė vyriausybė negali 
ignoruoti konstruktyvios 
opozicijos kritikos. Vyriau
sybė žino, kad opozicijos at
stovai parlamente yra lygiai 
rinkti savo apylinkės atsto
vai, kaip ir pozicijos atstovai. 
Stiprios opozicijos paspaus
ta vyriausybė gali pakeisti 
daugelį parlamentui pateik
tų įstatymų projektų.

Iš tikrųjų, tenka dabar su
stiprinti opoziciją, nes libe
ralai per ilgai valdo Kanadą. 
Šioje sistemoje geras opozi
cijos lyderis turės dažnai di
desnės įtakos ir didesnės 
reikšmės, negu valdančios 
partijos lyderis.

Willson Woodside yra opo
zicijos pairtijos, konservato
rių, kandidatas. Bet kartu jis 
yra nepriklausomas, jis neat
stovauja jokių finansinių, 
pramonininkų ar kitokių tur
tuolių interesų. Jis yra taip 
pat darbo žmogus. Savo gry
nu darbu, kaip paprastas dar
bininkas jis užbaigė universi
teto studijas. Kai jis tapo 
žurnalistu, rašė laisvai, rašė 
ką panorėjo ir tai, kuo jis 
tikėjo. Jis nepaprastai daug 
vargo, kad uždirbtų kasdie
ninę duoną, net ir dabar jam 
nelengva išlaikyti didžiulę 5-

kių vaikų šeimą. Willson 
Woodside puikiai supranta 
socialinio draudimo, nedar
bo, senatvės pensijų, valsty
binio sveikatos draudimo, ir 
imigracijos bei pilietybės 
problemas. Jis taip pat pui
kus kalbėtojas, ir galima pa
sitikėti, kad jis pakels balsą 
už šių problemų išsprendimą 
ir jo bus išklausyta Otavos 
parlamente.

Iki šiol Willson Woodside 
išpildė visus savo pažadus. 
Jis buvo kaip neoficialus at
stovas įvairiais atvejais. Da
bar atėjo laikas jį pasiųsti į 
parlamentą. Mes pilnai tiki
me, kad visos Trinity rajono 
Toronte tautinės grupės pa
rems jo kandidatūrą. Visi ei
kime balsuoti rinkimų dieną, 
lapkričio 8-tą. Balsuokime 
vieningai už Willson Wood
side.

Popietinėje sesijoje buvo gili 
prof. J. Gravroko paskaita “Ka
talikų akcija”. Profesorius na
grinėjo Katalikų Akciją iš es
mės: tikrąja ir bendrąja prasme. 
Po paskaitos buvo priimta eilė 
nutarimų ir rezoliucijų daugiau
sia jaunimo auklėjimo ir lavini
mo srityje. Paskui išrinkta nau
ja Centro Valdyba, į kurią įėjo 
naujų pajėgų tiek iš tremtinių, 
tiek iš Amerikoje gimusių jaunų 
lietuvių. Centro Valdybos pir
mininku išrinktas prof. Adolfas 
Damušis, /vicepirmininkais — 
Leonardas Šimutis ir Dona Ka
minskienė, sekretorių — kun. A. 
Juška, ižd. — prel. Ign. Albavi- 
čius, iždo globėjais — Marija Ru
dis ir J. .Kavaliūnas, jaunimo di
rektorium — kun. J. Borevičius, 
SJ, katalikų akcijos direktorium 
— kun. St. Raila, Katalikų Insti
tuto direktoriumi — prel. Pr. 
Juras. Dvasios vado pareigas eis 
prel. J. Balkūnas. "

Iškilmingoje vakarienėje da
lyvavo JE vysk. J. Krol, Cleve
land© arkivyskupo pagalbinin
kas, kuris pasakė lietuviams 
nuoširdų žodį. Vakarienės metu 
solistė Natalija Aukštuolienė pa
dainavo lietuvių ir svetimų au
torių dainas.

Sekmadienis buvo iškilmių 
diena. Rytą prel. J. Balkūnas lai
kė iškilmingas šv. mišias švč. 
Mergelės Marijos Nepaliaujamos 
Pagalbos bažnyčioje. JE vysk. V. 
Brizgys pasakė progai pritaikin
tą pamokslą, o" kongreso dalyviai 
priėmė šv. Komuniją. Džiugu pa
stebėti, kad ir mes lietuviai savo 
suvažiavimuose vis labiau pra
dedame suprasti bendros Komu
nijos reikalą.

Po pietų buvo spaudos laisvės 
atgavimo 50 m. minėjimas. Čia 
prof. J. Brazaitis, savo paskaito
je nusakęs sunkų lietuviškos 
spaudos kelią į lietuvio namus 
praeityje, nušvietė šių dienų 
spaudos uždavinius ir mūsų pa
reigą spaudai. Paskaitininkas 
nurodė ir konkretų būdą pozity
viai paremti lietuviškai spaudai, 
‘būtent, organizuoti lietuviškos 
spaudos fondą ir kiekvienam įsi
pareigoti kas metai tam fondui 
sumokėti po 25<; taip susidarytų 
didelė suma ir mūsų spauda pa
kiltų iš skurdžios dabartinės pa
dėties.

Paskui sekė žuvusiųjų pager
bimas. Kun. A. Juškai atkalbė
jus mąidą-į Lietuvos kankinius 
Čiurliofnio ansamblis giedojo A. 
Vanagaičio “Maldą” ir p askui 
sekė meninė dalis, kurią išpildė 
Čiurlionio ansamblis. Čiurlionie- 
Čių dainų besiklausydami lietu
viai buvo ir ten kur giria žaliuo
ja, ir ten kur sesutės rūtas augi
na ir kur anoj pusėj Nemuno 
trys berželiai svyruonėliai stovi. 
Spaudos akademiją baigta gies
me: “Lietuviais esame mes gi- 
mę .

Kongresas buvo baigtas Mari
jos garbei surengta šventąja va
landa. Dalyvaujant Cleveland© 
arkiv. JE E. F. Hoban, prel. K. 
Vasys atkalbėjo Marijos metų 
maldą ir visus paaukojo Nekal
čiausiai Marijos Širdžiai. Po jaus
mingo prel. J. Balkūno pamoks
lo Čiurlionio ansamblis išpildė 
religinių giesmių koncertą, ku
ris galingai nuteikė lietuvių šir
dis. T. V. Gidžiūnas, OFM.

Demarkacijos linija 
Rytprūsiuose

Iš Rytprūsių į Berlyną atvykę 
vokiečiai išsamiau nušvietė da
bartinę padėtį Rytprūsiuose ir 
papasakojo apie tarp lenkų bei 
Sovietų valdomų sričių einančią 
demarkacijos liniją. Pasieniu iš 
lenkų pusės yra sudaryta plati 
pasienio užtvarų sistema su 
spygliuotomis vielomis ir gilio
mis duobėmis. Siena stipriai sau
gojama ir iš Sovietų pusės. Kas 
400 m stovi sovietiniai sargybų 
bokštai 15 m augščio. Juose die
ną naktį budi sargybiniai su kul
kosvaidžiais. Lenkams ir vokie
čiams yra iš viso draudžiama ei
ti į pasienio zoną. Lenkų vals
tiečiai, kurie turi dirbti pasieny- 
jek jiems paskirtuose laukuose, 
tegali į juos įeiti tik lydimi len
kų karinių sargybų. Sovietinėje 
pusėje už pasienio zonos visi kai
mai iš paties pasienio ruožo iš
tuštinti. Tie kaimai, kurie įeina 
į ginkluotų sargybinių saugoja^ 
mą sienos zoną, buvo ištuštinti 
prieš kelerius metus ir išsprog
dinti. Autostrada iš Elbingo į 
Karaliaučių prie Eisenbergo už
barikaduota visa eile užtvarų. 
Norint ja iš lenkų valdomos sri
ties patekti į Karaliaučių reikia 
specialių leidimų, kuriuųs išduo
da tik sovietinės įstaigos, bet ne 
lenkų. Nors autostrada palaiko
mas vienintelis ryšis tarp abiejų 
Rytprūsių dalių, tačiau praktiš
kai ir ja tevažiuoja, palyginti, 
labai nedaug sovietinių važme-

Artinantis žiemai vėl tenka 
daugiau susirūpinti palikusių 
Vokietijoje šelpimu. Kadangi 
Buffalo lietuvių skaičius yra la
bai mažas, todėl šalpos reika
lams lėšos dažniausiai surenka
mos iš viešų parengimų. Kaip 
anksčiau, taip ir šiais metais 
Buffalo Lietuvių Klubas šiam 
tikslui ruošia rudens šokių va
karą, kuris įvyks šeštadienį, spa
lio 30 d. Šv. Jurgio parapijos sa
lėje — 1910 East Fals Str., Nia
gara Falls, N.Y. Bus užkandžių 
bei gėrimų bufetas ir turtinga 
loterija. Pradžia 8 v.v. Šio .vaka
ro proga yra leidžiamas į lote
riją ir $50 vertės Valstybės pa
skolos lakštas, kurį galima bus 
laimėti už 10 centų.

Visi pasienio Kanados lietu
viai maloniai kviečiami atsilan
kyti į šį šokių vakarą.

Ta pačia proga norime kreip
tis ir kitu reikalu į Kanados lie
tuvius. Pastaruoju metu vis daž
niau tenka nugirsti, kad kana
diečiai dėl vienokių ar kitokių 
priežasčių persikelia gyventi į 
J. Valstybes — į Čikagą, Niujor
ką ir kitus didmiesčius. Žinoma, 
čia nekalbėsime apie tuos, kurie 
vyksta savo giminių bei artimų

jų kviečiami arba pagal jau iš 
anksto numatytą planą. Norime 
apeliuoti į tuos, kurie galvoja 
persikelti gyventi i Ameriką, bet 
dar neturi pasirinkę vietos. To
kiems siūlytume nepravažiuoti 
nesustojus ir neapsidairius Buf
falo ar Niagara Falls miestuose. 
Kol kas. buffaliečiai be darbo 
nebuvo. Nedirbo tik tas, kas ne
norėjo. Nors Buffalo miestas, 
palyginus su kitais, nėra didelis 
(be priemiesčių priskaitoma per 
770.000 gyv.), bet pramonė yra 
labai didelė ir įvairi. Čia rasite 
įvairiausių pramonės šakų. Iš ki
tos pusės, kas taip pat labai^svar- 
bu, Buffalo turi labai gražias 
apylinkes. Čia visai nejuntamas 
didmiesčio troškulys. Pakanka 
keliolikos minučių pasiekti pa
upį, Kanados laukus ar kokį ra
mesnį parką poilsiui. Vienas tik 
trūkumas, kad nedaug lietuvių, 
ypač maža naujai atvykusių. 
Tenka pažymėti, kad latvių ir 
estų skaičius yra nepalyginamai 
didesnis. Dar ir dabar daug lat
vių atsikelia į Buffalo iš pieti
nių valstybių ir iš kitų didmies
čių. Jie turi susiradę ir .palygin
ti, gerų darbų.

Lietuvių Klubo Valdyba.

Kanados auto pramonės ateitis
Pietinis Kanados kaimyJias — 

JAV pagamina užtenkamai au- 
tovežimių netik savo krašto rei
kalams, bet ir eksporto rinkoms. 
Amerikinė auto pramonė galėtų 
patenkinti ir dar didesnius užsa
kymus, vis dėlto tos pačios pra
monės magnatai rado reikalo 
tam tikrą dalį automobilių ga
minti ir kaimyninėje Kanadoje.
Gal juos vilioja pigesnė darbo 
jėga, brangesnės gaminių kainos, 
ar palankesni mokesčiai. Ir atei
ty Kanados auto pramonė numa
tyta tik plėsti, didinti.

Nesenai viešumoje pasirodė, 
taip vadinamas “Ward’s Auto
motive Reports Canadian Year
book”, kuriame pateikiama ga- 
nėtniai žinių ir nuomonių, pa
grįstų rimtais teigimais, kad ka
nadiečių auto pramonė ne tik 
numatoma plėsti, bet su tuo at
siras ir didesnė darbų pasiūla, 
kas, savo ruožtu, jau gražiai at
silieps ir bedarbių nemažėjan
čiai masei. Yra duota eilės auto 
gamintojų pasisakymų, pagal 
kuriuos galima pradėt žiūrėti į 
Kanados" auto pramonę visiškai 
optimistinėmis akimis. Štai, W. 
A. Wecker, General Motors of 
Canada Ltd., prezidentas sako, 
kad dar šių metų vėlyvą rudenį 
GM atidaro South Oshawa patį 
didžiausią Kanadoje automobi
lių gamybos fabriką. Ši įmonė 
užims net 47 akrų žemės plotą 
ir planuoja per vieną darbo die
ną išleisti 1350 automobilių.

Toks, Rhys M. Sale, Ford Mo
tor of Canada Ltd., pirmininkas 
žada nei kiek neabejotiną ir pui
kiausią auto pramonės ateitį Ka
nadoje. Ir toks gamybos tempas 
numatomas ilgesniam laikui. O, 
E. C. Row, Crysler bendrovės 
valdytojas Kanadoje, teigia, kad 
Chryslerio numatomos išlaidos 
auto pramonės plėtimui sieks iki 
$41.000.000. Jo žodžių tikslumu 
reikėtų tikėti, kad nuo 1946 m. 
Chrysler gamyba Kanadoje pa
siekusi visiškas ribas ir net nėra 
pajėgi patenkinti visą paklausą. 
Bet, čia pat, tas pramonininkas 
ir pabrėžęs, kad jo atstovauja
moji bendrovė daranti visa, kad 
automobilių gamyba pilnai ati
tiktų ir gausų pareikalavimą 
naujų mašinų.

Be pačių autovežimių gamin

tojų, panašiai plečiasi ir šaluti
nės prartionės rūšys, kurios ga
mina*, įvairias dalis autoveži- 
miams. Tai patvirtina ir Fire
stone Tire & Rubber Co Ltd., va
dovas W. H. Funston, kuris pri
mena, kad jo firma ir panašūs 
gamintojai, paskutinių penkerių 
metų laikotarpyje įdėjo net 115 
mil. dolerių kapitalą įvairiam 
gamybos plėtimui.

Bet, suprantama, nebūtų au
tomobilių pakalausos, jei krašte 
nebūtų pakankamai gerų kelių. 
Tuo klausimu, savo nuomonę 
reiškia International Harvester 
of Canada Ltd., prezidentas R. 
B. Bradley, teigdamas, kad Ka
nadoje kelių statyba nepapras
tai pažengusi ir pasiekusi kaip ir 
kulminacinį tašką visoje Kana
dos istorijoje. Jam atrodo, kad 
ir vis nauji ir didėją automobi
lių pareikalavimai, kaip tik ir ri- 
šasi su tuo, kad visus vilioja 
puikūs ir modernūs keliai. Ly
giai, kaip su naujų kelių tiesimu, 
vis daugiau užkariaujama ir ple- 
čiąipą,.. aąųj.ų. ^ąmonęs.sęįčių 
ieškojimas ir įsikūrimas. Vienu -įj 
iš didžiausių ir pažymėtinų įvy
kių toje visoje programoje, jis 
laikąs baigimą didžiojo trans
kontinentinio per visą Kanadą 
plento.

Bet ir ši apžvalgėlė nebūtų 
pilna, jei nepaminėti ir skystojo 
kuro gamybos pranešimų, kurie 
prisipažįsta, ka diki šiol dar nie
kad nebuvo pasiekę tokio gamy
bos lygio, kuris vos patenkina 
kylantį pareikalavimą. Tad, tie 
visi daviniai, regis, gali būti pa
kankamu laidu, kad auto pra
monei Kanadoje atsivers tikrai 
nauji ir gražūs horizontai. Žino
ma, jei greitu laiku tie visi šau
nūs žodžiai išsipildys, supranta
ma, kanadiečiai (jų tarpe ir tam 
tikras skaičius mūsų tautiečių 
dirbančių auto gamybos fabri
kuose) , taipogi galės skaidresnė
mis nuotaikomis žvelgti į savo 
asmeninę ir krašto ateitį. -A-is.

— Vašingtonas. — Iš JAV ato
minės energijos komisijos pasi
traukė dr. H. D. Smith, kaip spė
jama, reikšdamas nepasitenkini
mą dėl Oppenheimerio nušalini
mo. Jo vieton paskirtas dr. W. 
Fr. Libby.

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas.
Trejos devyperios — $1.50 dėžutė.
KOSMETIKA: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui.
Skubiam pristatymui į namus
Telefonas LL. 1944

Jonas V. Margis, Phm. B.
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Pavergtoje tėvynėje
LTSR veternarijos akademijos 

rektoriaus J. Cigo pareiškimu, 
šiemet veterinarijos ir zootech
nikos fakultetuose studijuoją 
700 jaunuolių ir merginų, šiemet 
išleidžiama pirmoji “neakivaiz
dininkų laida". Iš viso šiais me
tais Vet. akademiją baigė 130 
vet. gydytojų ir zootechnikų. 
Įpusėta 310 vietų studentų bend
rabučio statyba. Respublikoje 
veikią 16 žemės ūkio techniku
mų. Atidaryti du nauji — Sma
lininkų ž. ūkio mechanizacijos 
technikumas Jurbarko rajone ir 
buhalterijos ’ \
technikumų pirmuosius kursus 
esą priimta apie 1.500 studentų, 
o iš viso technikumuose mokąsi 
apie 5.000 žmonių.

“Tiesa” rugsėjo 12 d. nusiskun
džia, kad daug kur bolševikai 
užleidžiu “svarbų ideologinį dar
bo -barą”, būtent — “paskaitinę 
propagandą’’.^ Nors pav. Kaune 
“turimos puikios sąlygos”, tačiau 
jų toli gražu neišnaudojąs nei 
pats partijos Kauno miesto ko
mitetas, nei daugybė įmonių bei 
įstaigų, kurios nedemaskuoją 
“buržuazinių nacionalistų, Ame
rikos imperialistinių karo kurs
tytojų”. Tinkamai, esą, neiškelia
ma ir kokią “paramą” mūsų res
publikai teikia “didžioji rusų, 
tauta”. Padaryta priekaištų taip 
pat Kėdainių-rajonui, visai eilei 
kolūkių ir šiaip įmonių.

Visur ir viskas negerai
Rugsėjo 18 d. Maskvos laikraš

tis “Siėlskoje choziaistvo” pra
nešė, kad Sovietų Sąjungos mi- 
nisterių taryba pasmerkė nepa
kankamą vietinių žemės ūkio va
dovų veiklą, nes su derliaus nu
ėmimu visur esą pasivėlinta. Kai 
buvę įsakyta žemės ūkio gamy
bą šiais metais suintensyvinti, 
toks apsileidimas esąs nepateisi
namas. Pasak skelbiamų apy
skaitų, Krasnojarsko, Altajaus, 
Omsko, Novosibirsko, Š. Ka
zachstano ir kitose rytinėse sri
tyse derliaus nuėmimas esąs su
vėluotas — javų nukirtimas, 
džiovinimas ir suvežimas buvę 
“nepatenkinamai organizuoti”.

Rusų feder. respublikos centri
nėse ir šiaurės vakarų srityse, o 
taip pat Pabaltijo respublikose 
dar esanti nebaigta linarautė ir 
apdirbimas vykstąs labai įpa- 
lengva. ‘ -

Gink Dieve, jei dar gamtos 
kliūtys kokių trukdymų sudary
tų, tada be “sabotažninkų” gau
dymo nebeapsieitų.

Telšių rajono kolūkiai iki rug
sėjo 5 d. “sėjos planą tejvykdė 
tik 35.8%*, skundžiasi “Tiesoje” 
koresp. Buivydas.

Varovai sužlugdė derlių. Dėl 
lietingos vasaros ir staigaus iš 
Lietuvos žemės ūkio mašinų iš
ėmimo, taip pat ir dėk daugelio 
specialistų išsiuntimo į Sibirą 
derliaus valymo darbai xnepa- 
prastai suvėlinti. Beveik visi lau
ko darbai susibėgo kartu. Lietu
vos pavergėjai, užuot suteikę ko
kią realią pagalbą kolchozams 
arba bent nekliudę jiems pa
tiems, kaip gali, tvarkytis, tik 
žiauriai varovauja. Į kolchozus 
partinės organizacijos atsiuntė 
būrius įvairių varovų, kurie sa
vo kvaila agitacija ir neišmanė

Klaipėdoje. Į

liškais patarimais tik kliudo dar
bus.

Dėl žmonių stokos kolchozuo
se ir nepatikimos MTS pagalbos 
kai kuriuose rajonuose rugsėjo 
pradžioje dar bangavo dideli plo
tai nekirstų rugių. Kolchozų va
dovai, užuot siuntę žmones ne
atidėtinų derliaus valymo dar
bų užbaigti, varovų verčiami; 
turėjo siųsti juos į tokius darbus, 
kurie pagal planą tuo laiku galė
jo būti dirbami. Dėl to jau ne
stebino žmonių toks reiškinys, 
kai buvo skutamos ražienos gre
ta nebaigtų kirsti rugių, kai va
rovai ragino rugius sėti tuo me
tu, kai dar, jie nebuvo nukirsti, 
kai žmonės buvo siunčiami ne 
derliaus valymo darbus dirbti, 
bet į ganyklas gyvulių mėšlą 
rankioti arba - į- -laukus akmenų 
ieškoti užplanuotai tvartų sta
tybai, kuri nežinia kada prasi
dės.

Šiemet klaiki būklė sukolcho- 
zintame kaime. Dėl to ji verčia 
kolchozininkus labiau susirūpin-, 
ti, kaip pernai ar užpernai. Daž
nas jų su nerimu žiūri, kaip par
tijos atsiųsti neišmanėliai verčia 
daryti‘lie tai, kas reikia, bet tai, 
kas nereikia. Kas jiems, jei der
lius bus sužlugdytas. Jie.už jį 
neatsakingi. Jie, kaip varovai 
skalikai, atlikę, kam buvo atsiųs
ti, grįš atgal, kaip visada, gaus 
partijos pagyrimą, premijas ir 
kitokias dovanas, o likęs vargšas 
kolchozininkas su nerimu mąsto, 
ks bus, kai nuo duoklių nieko 
neliks. Kaip tuomet reiks gy
venti, ką valgyti ir kaip ištisus 
metus ištverti iki sekančio der
liaus? Ir kas gali užtikrinti, ked 
kitais metais nebus dar blogiau? 
Nebent koks stebuklas gali iš 
kolchozinio pragaro išgelbėti, — 
pagalvoja dažnas lietuvis, maty
damas, kaip kolchozinė santvar
ka sugriovė anksčiau taip žydė- 
jusį Lietuvos ūkį. Tikėjimas ir 
viltis sulaukti geresnio gyveni
mo ir gaivina varguose ir skurde 
kolchozinės santvarkos paskan
dintus žmones.
Nepilnamečius verčia sunkiai

- dirbti
Žmonių išnaudojimas paverg

toje Lietuvoje dabar yra dides
nis, kaip bet kur senaisiais lai
kais. Sunkiai ir ilgai jiirbti ver
čiami, ne tik suaugusieji, bet ir 
nepilnametis jaunimas. Vieną to-, 
kį žiauraus mažamečių išnaudo
jimo pavyzdį pateikė ir Vilniaus 
radijas savo pranešimuose rug
sėjo 21 d. Girdi, Ukmergės kera
mikos ir koklių dirbtuvėje į 
lenktynes įkinkyti jaunieji dar
bininkai šauniai dirba. Koklinin- 
kės Šmitaitė, Polonskaitė ir ki
tos pirmūnės kasdien paruošia 
šimtą koklių daugiau, kaip nu
matyta pagal normą. Darbo nor
mas 140-150% viršija Pariokaitė, 
Bruvinskaitė, Kaselytė ir kitos 
mergaitės. Esą, gerai dirba ir 
jaunieji darbininkai Mukovičius, 
Laurinavičius ir Paragna. Jie su
presuoja 50% keramikos ~ dirbi
nių daugiau, negu užplanuota. 
Ar nepilnamečio jaunimo įjungi
mas į sunkų ir sveikatai kenks
mingą darbą gali sudaryti vadi
namąją “laimingą jaunystę”, 
apie kurią taip dažnai kalba oku
pantai?

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Zigma^ Didžbali'
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558

K. TESLIA Cea! Estate

Visais nekilnojamo turto pirkimo bei parda
vimo reikalais kreipkitės į didžiausios Ka- 

J nadoje REAL ESTATE įstaigos atstovus 
HAMILTONE

A. Pranckevičius
Visokeriopas informacijas suteiks namų problemose ir patars.

Skambinkite ar užeikite į įstaigą

913 Main Si. E., Hamilton, Tol. LI. 9-4121

Toronto - Horoilton - London - Somio - Kitchener - Peterborough - 
Windsor - Richmond HiO - Woodstock - Guelph.

Nt VIENAS NELIKIME NAMIE! Lietuviai pasaulyje
Šių metų spalio 23-čią dieną, 730 vaL vakaro, 747 King Št E. (King ir Sanford gt sankryžoj) 
ROBERTS RESTAURANT gražioje ir jaukioje MELODY salėje Hamiltono ateitininkai ruošia

Linksma soki-u vakara
• NV > - ..

GROS* VISIEMS GERAI ŽINOMAS BENNITERRI ORKESTRAS.
VEIKS TURTINGAS BUFETAS SU ĮVAIRIAIS GĖRIMAIS.

Kuopos vaidyba.

HAMILTON Ont
SKELBIMAS

KLB Tarybos, Hamiltono Apy
linkės Rinkimų Komisija skel
bia:

1. Kanados Lietuvių Bendruo
menės Krašto Tarybos rinkimai 
įvyksta 1954 m. spalio 31 dieną.

2. Hamiltono apylinkės balsa
vimo būstinė yra Lietuvių para
pijos salėje, 58 Dundum St. W. 
Balsavimo būstinė,.rinkimų die
ną, bus atidaryta nuo 9 vai. ryto 
ligi 9 vai. vakaro.

3. Balsuotojų sąrašai pasitikri
nimui yra atskleisti nuo 1954 Ai. 
spalio 20 d. ligi balsavimo die
nai pas E. Sudiką 14 Canada St., 
tel. JA. 7-6045 kasdien nuo 6 ligi 
8 vai. p.p. Kaip rinkikų sąrašų

Ii balsuoti tik pats asmeniškai.
KLB Krašto Tarybos, 

Hamiltono Ap. Rinkimų K-ja.
Skelbimas -

Spalio 24 d., sekmadienį, tuo
jau po pamaldų, apie 12.20 vai., 
Aušros Vartų parapijos salėje, 
59 Dundurn St. N., HaiAlMbne, 
šaukiamams vysk. M. Valančiaus 
vardo šeštadieninės mokyklos 
mokinių tėvų susirinkimas. <

Dienotvarkėje: mokyklos iš
laikymas, mok. tėvų komiteto 
rinkimas, pramogos ir kiti klau
simai bei sumanymai.

Kviečiami visi mokinių tėvai į 
susirinkimą atsilankyti.

Mokyklos ved. ir Tėvų k-tas.
pasitikrinimo, taip ir kita rinki-. Šv. Povilo liuter. bažnyčioje' 
mų reikalu informacija suteikia-‘ Gore ir Hughson gt. kampe, spa
rną telefonu tuo pat laiku. Į lio 24 d.. L vai. lietuvių pamal-

4. KLB Tarybos, Hamiltono dos. Kun. dr. M. Kavolis.
» ' « • W • -T-* • 1 • ▼ v- • • * I . ■Apylinkės Rinkimų Komisija 

prašo visų organizacijų ir pavie
nių asmenų, balsavimui baigian
tis, atvykti į balsavimo būstinę 
ir pagelbėti komisijai suskai
čiuoti paduotus balsus.

5. Iš paskelbto Vyr. Balsavi
mo Komisijos kandidatų sąrašo 
galima balsuoti nedaugiau kaip 
už 30 kandidatų.

6. Balsuoti yra kiekvieno su- 
sipratusio lietuvio tautiniai 
bendruomeninė pareiga. Kiek
vienas, turįs balsavimo teisę, ga-1

Eucharistinis kongresas, kuris 
.kasmet įvyksta Sault Ste Marie 
vyskupijoj, šįmet buvo Šv. Kle
menso bažnyčioj, o užbaiga sp 
iškilmingu palaiminimu gražiai 
Marijos metams paminėti iš
puoštoje arenoje. 6000 sėdimų 
vietų arena buvo kimšte pri
kimšta. i

Šeštadieninė mokykla pradėjo 
darbą su 18 mokinių. Dabar jau 
yra 23. Tikimasi, kad mokinių 
skaičius dar padidės. Dirbama su 
trimis grupėmis.

Bendruomenės vakaras 
įvyks spalio 23 d., šeštadienį, ser
bų salėje, Bloor St. Veiks bufe
tas su įvairiais išgėrimais. Šo
kiams gros geras vokiečių or
kestras. Pradžia 7 vai. vakaro.

Pagerbė gausią šeimą. Jaunai, 
5 vaikų motinai E. Sprindienei, 
šešto belaukiančiai, I. Kačinskie
nės ir P. Proškienės rūpesčiu bu
vo suruošta maloni staigmena su 
gausiomis dovanomis. Ypatingą 
pagarbą jai tenka -ir dėl to, kad, 
būdama vengrų kilmės, išmoko 
gražiai lietuviškai ir visus savo 
vaikučius auklėja lietuviškoj 
dvasioj. Vaikučiai tarp savęs 
kalbasi tik lietuviškai, kuo, deja, 
negali pasigirti kartais nė naujų
jų ateivių šeimos.

Lietuviai ekonomiškai tvirtė
ja. Paskutiniu laiku patys pasi
statė namus: A. Jasiūnas, J. ir 
St. Poškai, K. Ramonas, A. Lau
cius, St. Krivickas su P. Petrėnu 
(Petrėnas jau antrus). Nusipir
ko naujus namus J. N. Paulai- 
čiai ir A. Kusinskis. Striškiai ir 
Gabrėnas su Kraujeliu savo na
mus padvigubino.

Pakrikštyta: Tadas Steponas 
Vaškelis' ir Remigius Marius 
Paulaitis. Malonu pastebėti, kad 
Vaškeliai, nors gyvena 30 mylių 
už Sudburio, kur mažai mūsų 
tautiečių gyvena, vis dėlto pri
klauso lietuviškai bendruomenei 
ir tautiniu ir religiniu atžvilgiu.

Televizijos mėgėjų programoj 
sykį išeina į sceną jaunas gra-

PASAULYJE 
GARSIOS 

VOKIŠKOS
PERLON IKFW 

MOTERIŠKOS MIO *
. KOJINĖS.

Lietuviškos ir 
vokiškos 1
patefono Į k W

plokštelės. f 1.
DOVANOS

su lietuviškais Jafib'. - W 
motyvais ir ||i! 
importuotos. 3K Ww

4711
vokiečių kos

metikos prekės.
WALTER
KOPPEL / ___

609 YONGE ST. ¥
TORONTO ff

TeL WA. 4-4596

JA VALSTYBES
Kan. dr. J. Končius, BALFo

Dr. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves

Darbo valandos: 
1-3, 6-8 vai. po pietų ir pagal 

susitarimą.

57 Burris St., Hamilton, Ont. 
Telef. JA. 8-8275.

SUDBURY Ont.
žus vyras su lūpine armonika 
rankose.

— Kas per vienas esi ir iš kur?
— klausia programos vedėjas.

— Esu R. Bagdonas, lietuvis, 
pabėgėlis iš Lietuvos.

— Bet dabar jau Lietuvos nė
ra. Juk ten Rusija.

— Ne! Lietuva^yra, bet dabar 
rusų komunistų klastingai už
imta.' . ' 4 •

— Turbūt dabar Lietuvoj la
bai bloga, kad tiek daug iš ten 
pabėgo?.

— Ką jau ir bekalbėti! Ten 
tikrai bloga. Daug blogiau negu 
kad čia jūs galite įsivaizduoti.

Prisimindamas tuos gražiuo
sius Lietuvos laisvės laikus, pa
grojo jurbarkiečių himną: 
“Pjaun broliukai žalioj lankoj 
baltus dobilėlius” ir -lopšinę. Iš 
publikos susilaukė gausių katu
čių ir simpatijų pavergtai mūsų 
Tėvynei. .. Sudburiškis.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju I. Račins- 

kienei, P. Proškienei ir visoms 
Sudburio lietuvėms moterims, 
kurios prisidėjo prie malonios 
staigmenos paruošimo, laukiant 
šeštojo “gandro apsilankymo” 
mano šeimoje. E. Sprindienė

LONDON, Ont
Londono lietuvių apylinkės 

valdybos sudarytoji rinkiminė 
komisija praneša, kad rinkimai į 
Krašto Tarybą Londone vyks 
š.m .spalio 31 d., sekmadienį.

Balsavimo pagrindinė vieta p. 
Statkienės salė, 307 Clarence gt. 
Balsavimo laikas — nuo 9 iki 11 
vai. prieš pietus ir nuo 2 iki 9 v. 
po pietų. Patęgumo dėliai, tuoj 
po lietųviškųs pamaldų, St Jo
seph parapijos žemutinėje salė
je, 89 Charles gt., balsuoti bus 
galima nuo 12.30 iki 2 vai. p.p.

Rinkikų sąrašus iki rinkimų 
dienos ’kiekvienas suinterėsuo- 
tas gali patikrinti komisijos bu- 

•te< 153 Albert St. arba balsavi
mo metu prie urnos.

Visus tautiečius, turinčius tei
sę balsuoti, maloniai prašome at
likti bendruomeninę pareigą.

Rinkiminė komisija.
\ Alfonsas Pocius ir Aldona 
'Juodgalvytė spalio 9 d. sukūrė 
gražią lietuvišką šeimą. Bažny
tinės sutuoktuvių apeigos vyko 
šv. Petro katedroje, kur puikiai 
giedojo specialiai vestuvėms su
darytas mišrus kvartetas, veda
mas Jono Petrausko.

Vestuvių pokylis .buvo Cobble
stone Inn. Čia be gražių sveikini
mų ir dovanų jauniesiems pada
rė staigmeną vestuvių dienai iš
leistas humoristinis laikraštėlis 
“Vedybos”. - Kvartetas taip pat 
gražiai padainavo kelias harmo
nizuotas liaudies daineles.

— Spalio 23 d., šeštadienį, Lon
dono apylinkės valdyba rengia 
smagų linksmavakąrį p. Statkie
nės salėje, 357 Clarence St.

Gros gera kapela. Veiks tur
tingas bufetas. Pradžia 7 v.v.

L. E-tas.

VAISIŲ IR UOGŲ MĖGĖJŲ 
DĖMESIUI!

Spalio mėnuo pats geriausias laikas 
sodinti vaismedžius: kriaušes, obelis, 
vyšnios, slyvos, pyžius ir kit. ir vais
krūmius: agrastus, serbentus, avietes 
ir kt.

Jų gausite pas A. MAČJ, 
'■ NILESTOWNE, Hamilton Rd., 

prie Londono, Ont.

General Insurance 
&Mortgages

Z
y -10 AM

•ŪDA 
- 10 PM

Visų rūšių draudimai in pa
skolos nejudomam turtui.

Greitas ir sąžiningas patarna
vimas. ,.y

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

24 valandų tarnyba.

Argentinos senatas patvirtino 
įstatymą,' pagal kurį kiekvienas 
svetimšalis, išgyvenęs Argenti
noje 5 metus, tampa piliečiu au
tomatiškai. Jei kas pilietybės ne
norėtų, turi apie tai pareikšti 
valdžios organams. Tokiais at
vejais jie gali būti deportuojami. 
■■■■■MlliaMaHaHHMaMHflgHBaamMaaBHHMHMaaaaP

OL. 7997. 1609 Dundas ^t. W

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

KontraktorlH K. TRUMPIČKAS
Įrengiomi nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys j naujas, modemiškas alyva opšildomds ir pilnai automatiškas.

įrengiami alyvos apšildymai (Oil Bumeriai) j senas krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas (vairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iŠ urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl (rengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis Ir išsimokėjimui dviems metams.

z M.. ... . VW patarimui voltui.

TORONTE;. 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 
HAMILTONE: 1L SPADINA AVĖ. Telef. LL 92035.

Europą.
Inž. A. Rudis išrinktas primi- 

ninku įvairių tautybių grupių 
spalio 22 d. Morrison viešbuty
je ruošiamięms pietams pagerb
ti senatorių Paul H. Douglas.

CIevelando Liet Bendruome
nė nutarė organizuoti jos namų 
fondą.

Čikagoje visuomenės išrinktas 
komitetas Vasario 16 gimnazijos 
rūmų skoloms apmokėti pinigų 
vajui pravesti rudens proga dar 
kartą kreipiasi į visus pavienius 
tautiečius, visas organizacijas, 
klubus ir chorus tuoj aus paskirti 
šio rudens vienkartinę auką, ir 
tai padaryti kuo skubiausiai. Už 
turimas skolas auga 
o laiku nesumokėjus susidaro ki
tos išlaidos.

Visi mokytojai, kitų profesijų 
šviesuoliai, — seni ir jauni, se
nieji ateiviai ir dabartiniai nau
jieji tremtiniai visi drauge yra 
kviečiami ir prašomi įsijungti į 
šią taip svarbią ir būtiną talką.

Surinkus arba aukojant kiek 
daugiau lėšų jas galima siųsti 
čekiu tiesiog į Vokietiją. Čekius 
reikalinga išrašyti doleriais “Li- 
tauisches Zentralkommittee in 
Germany” vardu ir išsiųsti adre
su “Litauisches Zentralkomitee, 
17a. ' Weinheim / Bergstr., Mit- 
telgasse 8, Germany”. Siunčiant 
pridėti lydraštį pažymint kas 
siunčia, kieno aukota, kas rinko 
ir kuriam tikslui. Siusti oro paš
tu ir tuojau bus gautas pakvita
vimas. Kam yra patogiau kitaip 
siųsti (per banką, BALFą) pra
šoma tai daryti laisvai. Nors il
giau, bet aukos pasieks tikslą. 
Jeigu kam susidarys kokie sun
kumai su persiuntimu, o ypač 
mažesnėmis sumomis Čikagos 
komitetas mielai tarpininkauja. 
Šiuo atveju prašoma siųsti au
kas komiteto pirmininkui' Ant. 
Gulbi n skui, 6324 So. Bishop St.. 
Chicago 36, Ill. Ten pat kreiptis 
visais vajaus reikalais. ,
D. BRITANIJA

Whittingham psichiatrinėj li
goninėj, netoli Prestono, jau ke- 
leri metai gydoma Konstancija 
Suprikaitė, sunegalavus nervais. 
Dabar jos sveikata žymiai page
rėjusi. Pagal anglų įstatymus, li
goniai, kurie jaučiasi pasitaisę, 
norėdami grįžti namo, turi su
sirasti atsakingą globėją, pri
imantį į savo namus. K. Supri- 
kaitės atveju atsirado gera lie
tuvių šeima Prestone ir deda pa
stangų, kad jai padėtų. Būtų ge
rai, jei atsirastų ir giminių, ku
rie išgelbėtų žmogų.

Marijos metais Anglijos .lietu
viai stengiasi kaip galiręa iškil
mingiau atšvęsti Marijos šventę, 
rengdami iškilmingas pamaldas 
ir minėjimus. Spalio 10 d. tokią 
šventę surengė Londono lietu
vių klebonas kun. A. Kazlaus
kas MIC. Pamaldas Šv. Kazimie
ro bažnyčioje atlaikė ir pritaiky
tą pamokslą pasakė svečias kun. 
J. Kuzmickis. Vakare parapijos, 
salėje buvo akademija, kurioje i 
tas pats kunigas turėjo paskaitą 
apie Motiną Mariją amžių bėgy. 
Meninėje dalyje dalyvavo mūsų 
solistai J. Liustikaitė ir S. Po- ■ 
vilavičius. Spalio 31 d. tokią pa- : 
čią šventę rengia Bradfordas, 
kada dalyvaus Leeds vysk. J. C. 1 
Heenan, beveik visi Anglijos lie
tuviai kunigai, didelis Škotijos 
lietuvių Šv. Cecilijos choras ir : 
plačių apylinkių lietuviai.

Bradforde Marijos šventės 
proga bažn. komiteto /pastango
mis Nidos spaustuvėje atspaus
dintas kun. J. Kuzmickio pa
rengtas leidinėlis — “Bradfordo 
lietuviai ir Marijos Šventė”. Lei
dinėlis iliustruotas, o jo turinį 
sudaro: Leeds vyskupo sveikini
mas, šventės programa ir straips
niai — Marijos metai, Marija 
kalba pasauliui, Šv. Cecilijos 
choras, Bradfordo lietuvių kat. 
bendruomenė ir k. Pastarajame 
staipsnyje pirmą kartą duota 
trumpa istorija, -kaip Bradforde 
kūrėsi lietuviai tremtiniai ir . 
šiek tiek statistikos. Pasirodo, 
kad 1948 - 54 m. Bradforde mirė 
šeši Jietuviai; pakrikštyti 75 kū
dikiai, perkrikštyti 6 suaugę ki
tatikiai ir sutuoktos 45 poros (33 
.grynai lietuviškos ir 12 mišrių 
tautybių). Nuo 1949 m. veikia 
šeštad. vargo mokykla, kuri jau 
išleido dvi laidas. Šiuo metu mo
kykloje moko: O. Peleckienė, J. 
Varanavičius, V. Ignaitis ir kun. 
J. Kuzmickis. Bradfordo bažn. 
komitetą sudaro: P. Zajankaus- 
kas — pirm, ir nariai — P. Gri
galiūnas, St. Šergalienė, J. Juš
ka ir J. Žalys.

Londone organizuojama lietu
vių mokykla, kurią lankyti užsi
registravo apie 40 vaikų.

Dr. K. Valteris, dirbęs Bir- 
minghamo universitete, gavo tei
sę savarankiškai verstis gydyto-

išimčiai

jo praktika ir persikėlė į Her- 
fordo miestą Vali joje.
AUSTRIJA

AuLB vald. pirm. Mgr. K. Raz
minas rugpjūčio 25-30 d. dalyva
vo Vokietijoje Koenigssteine su
šauktame kongrese “Kirche in 
Not”. Ta proga primininkas lan
kėsi VLIKe ir matėsi su LLIT 
valdytoju p. Žalkausku ir su Eu
ropos liet, generaliniu sekreto
rium P. Zunde. Aptarta įvairūs 
Austrijos lietuvių bendruomenę 
liečią klausimai. Iš Liet. Inf. Tar
nybos gauta ir parsivežta Austri- 
jon padalyti lietuviams lietuviš
kos spaudos: 15 egz. vadovėlių 
’’Aušrelė”, vaikų literatūros 95 
e§z., įvairių knygų 10 egz. be
letristikos 25 egz. ir poezijos 10. 
Ta pačia proga AuLB pirm, lan
kėsi BALFo įgaliotinio įstaigo
je Muenchene ir tarėsi lietuvių 
šalpos reikalais. Tikimasi per Vo
kietiją gauti Austrijos vaiku
čiams bent 5 egz. vaikų laikraš
tėlio “Eglutė”. Norintieji ją gau
ti praneša savo seniūnams.

Iš BALFo Centro gauta Balti- 
morės lietuvių Amerikoje auka 
$300 Austrijos lietuvių šalpai. 
Pinigai paskirstyti ir šiomis die
nomis išsiųsta pašto perlaidomis 
Vienos kolonijai 1000 šil.-, Linzo 
apylinkei’ — 1500, Braunau — 
500, Salzburgui — 1000, Tirol - 
Vorarlberg — 1500, Kaerntenui 
^• 750 ir Steirmarkui — 750 šil.
BRAZILIJA

Šiemet sukako 400 metų nuo 
Sao Paulo miesto įkūrimo, kurį 
įkūrė misijonierius kunigas An
chieta. Ta proga Sao Paulo mies
tas pasipuošė daugybe naujų na
mų, papuošė aikštes palmėmis ir 
rožėmis, pataisė daugybę gatvių, 
iškilmingai atidaryta baigiama 
statyti katedra ir pastatytas Ibi- 
rapueros parke ištisas paviljonų 
rajonas, paskirtas tarptautinei 
parodai. Paroda iškilmingai ati
daryta rugpiūčio 21 d. Toje pa
rodoje, tarp 40 valstybių daly
vauja ir Lietuya, kurios’ tautinė 
trispalvė suplevėsavo drauge su 
kitų laisvų tautų vėliavomis. 
Lietuvių parodą suorganizavo 
Lietuvos konsulas Sao Paulyje

• A.. Polišaitis, sukvietęs visą šta
bą žmonių įvairiems su paroda 
susijusiems darbams atlikti. 
Spaudos komisija iš poeto Ve- 
nancijaus Ališo, inž. Jono An
tanaičio ir prof. Henriko Valavi
čiaus paruošė portugalų kalba 
informacinį leidinį apie Lietuvą, 
20 psl. — “Lituania”. Ta proga 
ir ministeris Frykas Meieris 
(kuris dalyvavo parodos atidary
me, drauge su diplomatiniu kor
pusu kaip Sao Paulo gubernato
riaus svečias) Rio de Janeiro iš
leido impozantišką leidinį apie 
Lietuvą — “Lituania”, 132 psl., 
gausiai iliustruotą paveikslais iš 
Lietuvos istorijos, mūsų buities 
ir mūsų menininkų paveikslų re
produkcijomis, kurių kai kurios 
atspaustos net keliomis spalvo
mis. Popierius liuksusinis, iš .Š. 
Amerikos atgabentas. Šią knygą 
suredagavo poetas Petras Babic
kas ir brazilų poetė Rąchel Por- 
tella Audenis. Be to, ministeris 
Meieris, taip- pat savo lėšomis, 
išleido dr. Jono Balio referatą 
“Lithuanian Folk Poetry”, kurį- 
atsiuntė Tarptautiniam Tauto
sakos kongresui Šis leidinėlis 8 
psl. Jubilėjaus proga vyksta 
daugybė įvairių tarptautinių 
kongresų. Kariškos Medicinos 
Kongrese ir Vėžio Ligos kongre
se dalyvavo ir Lietuvos konsu
las A. Polišaitis drauge su dr. 
Eliziejum Draugeliu,; dr. Sofija 
Saunoriene ir St. Remenčium. 
Tarpt. Rašyt, kongrese nuo L. 
Rašytojų Draugijos dalyvavo 
poetas Venancijus Ališas. Tarpt, 
žurnalistų kongrese dalyvaus 
nuo Eltos žurnalistas Kazys Či
biras iš Montevideo.

Lietuvos ' parodoje išstatyti 
liaudies meno eksponatai, tarp 
kurių efektingai atrodo jurbar- 
kietės S.. G. LazdAuskaitės - Te- 
resevičienės kilimai, kurių fone 
traukia žiūrovo akį Aušros Var
tų Dievo Motinos medinė kop
lytėlė, Laisvės statula ir Lietu
vos miestų herbai, o taip pat Vy
tis. Tie mediniai darbai yra at
likti dail. Vlado Dramonto. Tai
pogi imponuojančiai atrodo tau
tiniais drabužiais aprengtos lė
lės, juostos, kaklaryšiai ir tt 
Prie mūsų parodos didžiausias 
susikimšimas žmonių, ypač mo
terų. Mat, kitų tautų parodose 
daugiausia gali pamatyti foto
grafijų, o čia yra kur akį paga
nyti. Mūsų parodoje budi tautiš
kais drabužiais apsirengusios 
ponios. t
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TFOMH) VALDYBOS ATSIŠAUKIMAS
Naujoji Tautos Fondo Valdy

ba 1954. X. 8. išleido visoms Tau
tos Fondo Atstovybėms ir Įgalio
tiniams tok aplinkraštį:

Gerbiamieji! VLIKas savo 
1954 m. rugpjūčio 13 d. posėdyje 
pakeitė kai kuriuos Tautos Fon
do nuostatus ir išrinko naują T. 
Fondo valdybą, kurį šiaip pasi
skirstė pareigomis: TF Valdybos 
pirmininkas V. Gailius, TF v-bos 
pirmininko pavaduotojas J. J aks 
-Tyris, TF v-bos sekretorius A. 
Liutkus.

Kaip matome, yra panaikintas 
Tautos Fondo Valdytojo postas 
(TF statuto §4 dabar taip skam
ba: “Tautos Fondo išrinktoji 
Valdyba renka iš savo tarpo pir
mininką”), TF Valdytojo vieto
je įvedant TF Valdybos pirmi
ninką. Tuo pačiu VLIKas sude- 
mokratino TF valdybos veiklą, 
padalindamas atsakingumą už 
laisvinimo reikalams lėšų rinki
mą ir suaukotų pinigų laikymą 
lygiomis visiems TF v-bos na
riams. Šio persitvarkymo aki
vaizdoje kai kieno bandytas da
ryti priekaištas, esą TF pinigų 
laikymas ir jų išleidimas galįs 
vykti be pakankamos kontrolės, 
turės mažiau pagrindo, negu jis 
bet kada anksčiau galėjp turėti.

Naujoji TF Valdyba, š.m. rug
sėjo 24 ir spalio 1 d.d. perėmusi 
iš buv. TF Valdytojo lėšų laiky
mą, įgyvendino seną VLIKo ir 
Tautos Fondo nusistatymą — at
skirti ne tik formaliai, bet ir 
efektyviai Tautos Fondo lėšas 
nuo Vykdomosios Tarybos veik
lai skirtų pinigų. Bet kokie TF 
pinigų pervedimai Vykd. Tary
bai bus vykdomi ateityje tam 
tikrais laikotarpiais griežtai pri
silaikant VLIKo priimtos ir pa
tvirtintos sąmatos. Kitų opera
cijų (pav. paskolos ar pan.) Tau
tos Fondo Valdyba nedarė ir ne
darys.

Pravartu pažymėti, kad nau
jos TF Valdybos sąstate nėra nė 
vieno Vykdomosios Tarybos na
rio. Šioji aplinkybė dar daugiau 
sustiprina Tautos Fondo sava
rankiškumą, nes jis tampa lygia
grečia Vykdomajai Tarybai ini 
stitucija, tiesiogiai priklausan
čia ir už savo veiklą atsakingą 
tiktai VLIKui. Visi Tautos Fon
do patvarkymai raštu bus atlie
kami dviejų parašais iš trijų val
dybos narių.

Pradėdama eiti savo pareigas, 
Tautos Fondo Valdyba šioje vie
toje dar norėtų paliesti-TF apy
skaitos viešumo klausimą. Nors
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šį. klausimą visu aštruma kelia 
dažniausiai tie, kurie nieko Tau
tos Fondui neaukoja, TF Valdy
ba iš principo sutinka, kad vi
suomenė, ypač aukotojai, kiek 
galint daugiau žinotų apie Tau
tos Fondo lėšų sunaudojimą. Iš 
kitos pusės tačiau negalima pa
miršti tų sąlygų, kuriose šian
dien dirbama. Todėl TF Valdyba 
yra nusistačiusi ieškoti būdų, 
kurie leistų patenkinti teisėtą 
aukotojų reikalavimą — žinoti, 
kaip yra T. Fondui suplaukusios 
jų aukos naudojamos, neprasi
lenkiant su konfidencialumo rei
kalavimais. Ryšium su tuo tenka 
atkreipti malonų Jūsų dėmesį, 
kad šia kryptimi pirmas žygis 
jau yra padarytas gana plačiai 
Eltos biuleteny paskelbiant V. 
Tarybos atskirų tarnybų atliktų 
ir projektuojamų darbų apžval
gas.

Visos TF operacijos yra VL 
IKo Kontrolės Komisijos prižiū
rimos. Kontr. Komisija, kuri sa
vo sudėtimi apima įvairias poli
tines kryptis, du kartu per me
tus daro nuodugnias revizijas ir 
VLIKo pilnaties posėdyje prane
ša duomenis apie Tautos Fondo 
veiklą.

Tad, pradėdama darbą, Tautos 
Fondo Valdyba kreipiasi į TF 
Atstovybes ir Įgaliotinius, kvies
dama juos nuoširdžiai bendra
darbiauti ne tik vykdant TF val
dybos prašymus, bet taip pat sa- 
o informacijomis, pastabomis ir 
sugestijomis paremiant jos veik
lą. TFV tikisi, kad, kartu veik
dami, vienas kitą remdami, jaus
damiesi esą vienos ir tos pačios 
organzacijos įvairias funkcijas 
einą nariai, galėsime atlikti 
mums tautiniu požiūriu šioje si
tuacijoje tenkančias pareigas. 
Prašydami priimti mūsų geriau
sius linkėjimus ir tikėdamiesi, 
kad ateityje tarp TF Valdybos 
ir atstovybių bei jų įgaliotinių 
susidarys tamprūs, intensyvūs ir 
nuoširdūs ryšiai.

Reiškiame pagarbą, 
Tautos Fondo Valdyba.

I4I4SI4. Ont.
Čiurlionio ansamblio 

atvykimas į Torontą ir išvyki
mas pereitą sekmadienį buvo su
rištas su didelėmis kliūtimis dėl 
penktadienio naktį audros bei 
potvynio suardyto susisiekimo. 
Tuo būd>i koncertas prasidėjo 
l3Zi vai. pavėlavus. Ansamblio 
dalyviai po ilgos kelionės iš Det
roito, dar kelias valandas išvar
ginti rūpesčių kaip patekti į To
ronto miestą, į kurį ir iš kurio ju
dėjimas buvo sulaikytas, į sceną 
išėjo beveik stačiai jš autobuso. 
Beabejo tik dėl to nuovargio kai- 
kurie programos punktai buvo 
išleisti ir tiek chorai, tiek šokėjai 
sunkiai davėsi išprašomi pakar
tojimų.

“Čiurlionis” Toronte jau se
niai bebuvo buvęs—berods prieš 
4 metus, — tad visų buvo išsiilg
tas ir jo pasiklausyti bei pasižiū
rėti prisirinko pilnutėlė “Victo
ria” salė, turinti, berods, 1200 
vietų. Buvo nemažai ir ne toron- 
tiečių,. kurie, už miesto palikę 
mašinas, pėsčiomis šiaip taip da- 
sigavo iki viešojo susisiekimo 
priemonių ir taip pasiekė salę. 
Jei ne šitos susisiekimo kliūtys, 
svečių iš toliau, beabejo, būtų 
buvę daug daugiau.

Nežiūrint visų nepalankių ap
linkybių, koncertas visiems su
teikė didelio malonumo, uždegė 
taip miela lietuviška dvasia. 
“Čiurlionis” pasirodė visiškoje 
augštumoje — pajėgus meniškai 
ir taip pat mielas savo tyru lietu^ 
viškumu. Jis šitą stilių pradėjo 
kultyvuoti, jis jį ir tebetęsia. 
Dieve, padėk!..4

SLA 236 kuopa 
pereitą šeštadienį šv. Jono Kr. 
parapijos salėje paminėjo 20-ties 
metų sukaktį.

Iniciatorių būrelis 1934 m. spa- j dlį’o“,v8SSėte “T?
lio 7 d., susirinkęs no. Indrelių lietuvlsĮ^ ,ra?Mo v.?, ,anaelt Jelio 7 d., susirinkęs pp. Indrelių 
bute, įkūrė SLA (kurios centras 
yra JAV) 236 kuopą. Jos pirmąją 
valdybą sudarė: -pirm. J. Yoku- 
bynas, vicepirm. J. Juška, pro
tokolų sekr. V. Dagilis, finansų 
sekr. O. Indrelienė, iždin. Aug. 
Frenzelis.

Buv. pirmasis pirmininkas J. 
Yokubynas, pravedęs minėjimo 
programą, supažindino ką kuopa 
atliko apsidraudimo, kultūrinė
je bei lietuvybės išlaikymo sri
tyje. Kuopa aktyviai reiškėsi vi
suomeninėje veikloje. Kasmet 
pastatydavo 2-3 vaidinimus, ku
riuos atlikdavo vyresnioji fcarta 
drauge pritraukdama irjaunimą. 
Taigi, jei dabar matome anksty
vesnių emigrantų grynas lietu
viškas šeimas, tai šis nuopelnas 
didele dalimi priklauso organi
zuotam veikimui.

Platesnę lietuviškuose apsi
draudimo organizacijose reikš
mę apibūdino SLyf Vykd. Tary
bos prezidentas adv. K. Kali
nauskas, atvykęs iš Bostono.

Prelegentas gimęs ir mokslus

Laisvamaniškos “Naujienos” 
cituoja Arthurą Koestlerį, Euro
pos žydą, vieną populiariausių 
romanistų ir filosofų, kad aptar
tų tą pačią buitį, apie kurią kal
bėjome “T2” “Pavargusiose tau
tose”. .. .“Nusilpęs, praradęs sa
vo vitališkumą Vakarų pasaulis 
nėra linkęs kovoti. Jis nori pa
silaikyti tik tai, ką tupi. Jis re
miasi įsisenėjimo teise, bet ne
turi kovingosios ugnies, kuri yra 
augštesnė už teisę ir kurios ve
dina jauna, agresinga, revoliuci
nė komunistinė diktatūra yra 
pasinešusi užvaldyti pasaulį... 
Amerikiečiams būdingas buržu
azijos klasės “pastovių princi
pų” neturėjimas, dvejojimas, 
aiškaus tikslo stoka, perdėtas in
dividualizmas ir tuo pačiu tuš
tumos pajautimas. Buržuazija, 
triumfališkai įžengusi į sceną 
Prancūzijos revoliucijos metu, 

. jaučia, kad ji savo atliko, kad 
kažkas turi ją pakeisti, kad jos 
atnešti šūkiai, “laisvė, lygybė, 
brolybė” šiandieninėje realybė
je nustojo savo tikrosios pras
mės ir kad už juos niekas nenori 
mirti. Visi ilgisi kažko pasto
vesnio ir tikresnio. Bet ko? 
Koestleriui Dievas jau seniai yra 
miręs ir jis niekada negalės už
imti tos susidariusios dvasinės 
tuštumos. Tuo tarpu į tą tuštu
mą veržiasi Rytuose susiforma
vęs naujas tikėjimas, žiaurus, 
antižmogiškas, klastingas — ku
rį išpažįstą žino, ko siekia”. Lais
vamaniai prisipažįsta, kad nuto
limas nuo Dievo privedė prie la
bai jau seniai žinomos valdymo- 
si formos: tiranijos. Šeimai ir 
tautai užgimęs, šios žemės laisve 
patikėjęs, žmogus manė esąs per 
gudrus hidroatominiame amžiu
je tikėti Didžiąją Viltį, bet ne
truko pravirkti — “Žiūrėkit, ko
kia baisi neviltis! Koks baisus 
komunizmas! Koks baisus mūsų 
likimas!” Nuo žmonijos sąmo
ningumo, įtikėjimo Didžiąja Vil
tim ir Dievu priklauso ir mūsų 

ėjęs Amerikoje, Lietvos visai ne
matęs, bet Lietuvos prisimini
mus perėmęs iš savo tėvų — kil
mės suvalkiečių, todėl ir jo nuo
širdžioje kalboje jautėsi meilė 
savo kraštui ir karštas noras, kad 

ankstyvesnių ateivių įkurtas or
ganizacijas įsijungdami į jų eiles.

Sveikino kuopą KLB Kr. Val
dybos pirm. J. Matulionis, pa- 
brėždariias, kad senų ateivių 
įkurtas gyvybės ir ligoje pašal
pai gauti apsidraudimas naujųjų 
ateivių yra nepakankamai įver
tintas, o didesnis dėmesys liko 
nukreiptas daugiau į kultūrinį 
veikimą.

Be pertraukos išbuvusi 20 me
tų Valdyboje p. O. Indrelienė pa
gerbta gėlėmis.

Meninę dalį išpildė sol. V. Ve- 
rikaitis sudainavęs Gruodžio— 
Alaus, alaus, Tallat-Kelpšos — 
Žaliojoj lankelėj, Kačanausko— 
Tų mergelių dainavimas ir sol; 
M. Vilčiauskaitė sudainavusi 
Kačanausko — Kad aš našlaitė
lė bei Vai gražu, gražu ir bisui 
Ispanų dainą. Jiems akompona- 
vo muz. St. Gailevičius.

Toliau sekė šokiai ir vaišės.
Vakaras praėjo jaukioje nuo

taikoje. Nepritfūko gomuriui 
pavilgyti skystimo ir skaniai šei
mininkių pagamintų užkandžių.

Dabartinis kuopos pirm. L. 
Vektoris atsilankiusiems pareiš- 

; kė padėką ir kvietė pasinaudoti 
SLA apsidraudimu.

•Dabartinė SLA 236kuopos 
valdyba: pirm. L. Vektoris, vice- 
pirm. J. Novogrodskis, protok. 
sekr. J. Chvedukas, ižd. M. F. 
Yokubynienė ir finansų sekret. 
O. Indrelienė.

Svečias adv. K. Kalinauskas 
į sekmadienio rytą kalbėjo per 

vynės prisiminimai””. L.S.

Salzburgo marionetės Toronte
Nuo spalio 25 d. Toronto Royal 

Alexander teatre gastroliuos vie
ną savaitę visame pasaulyje ži
noma Salzburgo marionečių 
teatro trupė. Šiuo pasirodymu 
jie užbaigia trijumfalinę kelionę 
Šiaurės Amerikos kontinente. 
Garsioji Aicher šeima jau ket
virtą šimtmetį tęsia europietiš
ko marionečių meno tradiciją. 
Kasmet jie pasirodo metiniame 
muzikos festivalyje Salzburge. 
Ten jie turi nuosavą teatrą. Ai
cher marionetės — tai tikras 
augštasis menas. Jautiesi lyg sė
dįs operoje, balete ar dramoje. 
Išskyrų^ “šikšnosparnį”, visų 
operų ir baleto muziką įgrojo 
garsusis Salzburgo Mozarteumo 
orkestras.

Gastrolės baigiasi šeštadienį

“Čiurlionio” ansamblis, per* 
eitą, sekmadienį koncerta
vęs Tormite.

, Ansamblis ruošiasi po nau- 
vakare, spalio 30 d. Pastebėtina, ’ jų metų atšvęsti savo 15 nie
kad šios trupės spektakliuose tų sukaktį eile gastrolių ir 
Europoje ir Amerikoje dalyvavo ' specialiu koncertu Cleve- 
virš 2 milijonų žiūrovų. (landė.

Nevilties metai
Niujorko bendradarbio

ALMAUS

galu-
mažos Lietuvos likimas. Tikinti 
žmonija tepajėgs atremti 
tinį tironų priešpuolį.

Sovietai liūliuoja 
neutraliuosius
Pastarosiomis savaitėmis tiro

nai Maskvoje sustiprino pastan
gas užliūliuoti pasaulio laisva
manius: visų rūšių, visų tautų. 
Maskvinius gąsdina tikinčiųjų 
kalbos ir darbai Vakarų Vokieti
joje ir Europoje. Molotovas kal
ba apie Vokietijos suvienijimą 
(jo sąlygomis), Višinskis apie 
“nusiginklavimą” (vien vakarie
čių, žinoma). Lapkričio mėne
siui šaukia “Pasaulio Taikos Ta
rybą” svarbiausiai mulkinimo 
akcijai. Tiksliai pastebi AP TS 
RS ekspertas Thomas Whitney— 
viską komplikuoja tai, kad tiek 
Maskva, tiek Pekingas iš. tikro 
šiuo metu labiausiai nori taikos, 
kad pasiruoštų minėtam prieš- 
puoliui. Maskvą gi nervuoja au
gąs nerimas namie, ūkinės ir 
pramonės bėdos ir nedatekliai, 
nors anglosaksų spauda skelbia 
ką kitą. Whitney pastebi, kad 
bolševikai laiką, jog pokario 
“darbymetė” praėjo ir jie turį 
ruoštis sekančiam “derliui”, ku
ris užtikrins galutinę pergalę: 
ūkinėmis krizėmis, revoliucijo
mis, karais. Dabar jie nepapras
tai draugiški, ypač su tokiais 
švedais, kad šie net jau nebeži- 
ną, gal iš tikro neverta ginkluo
tis. Ne vien švedai randasi šioj 
beviltiškoj padėty — prancūzai, 
britai, olandai ir kitokį. Vokie
čius sovietai sėkmingai įtikinė
ja, jei ne Hitleris, tai 1939 metų 
sutartis būtų buvusi jiems bai
siai gera—o kur būtų tada Lie
tuva? Sovietai lanksčiai bando 
suriesti prez. Eisenhowerio JT 
atominį planą ir Vokietijos su
verenumo atstatymą. Molotovas, 
sako Whitney tikriausiai “burbu
liavo” žadėdamas atitraukti so
vietų kariuomenę iš Rytų Vokie
tijos; rusai nedrįstų nukelti gele
žinės uždangos taip toli į rytus. 
Su tuo nesutiktų nei Raudonoji 
Armija. Whitney dėl to mano, ar 
nereiktų Vašingtonui paskelbti 
ką nors panašaus, ko irgi nebūtų 
ištikro siekiama, bet tik ruseliai 
gąsdinami. “Newsweek” praėju- 

Augustas Mockevičius, gyve
nęs Toronte, šeimos atgabenimo 
reikalu prašomas tuojau pat pra
nešti savo adresą šv. Jono Kr. pa
rapijos klebonijon.

Dr. Arštikailytė, Toronte vie- ■ ‘“°, **!»»«>*» Xa<Į. “lietuvių Visi lietuviai, ’ turintieji nema- 
nintelė lietuvė akių gydytoja !b“v0 18 metų amžiaus, gali bal-

4 s- v -i kurta kaipo fihjale Missouri suoti. Balsuoti gali visi, ir nesu- 
Sinodo St. John’s anglų parapi- mokėję solidarumo mokesčio., 
joj, ne kaip savarankiška para- nuo ryto 9 vai. iki 2 vai. po pietų 
pija. Jos turtas, to dokumento j port Čolborne B. Simonaičio na

muose, 113 Charlotte St.; nuo 3 
vai. pp. iki 9 vai. vak. K. Stanke
vičiaus bute. 82 Lincoln St. Visi 
jauskite pareigą ir nesuabejoki
te ateiti ir pabalsuoti. Wellande 
ir Port Čolborne turi būti augš- 
čiausias balsuotųjų procentas!

Apylinkės valdyba ruošia šo
kių vakarą lapkričio 6 d., šešta
dienį, slovakų salėje. Šokiams 
gros geras orkestras, veiks tur
tingas bufetas su gėrimais ir už
kandžiais. Vienintelis šio rudens 
parengimas, į kurį maloniai 
kviečiami visi lietuviai atsilan- *
kyti ir linksmai vakarą praleisti. 

Lapkričio 1 d., pirmadienį, Vė
linių išvakarėse, 7 vai. vak., pra-

specialistė, dalyvavo tarptauti
niame akių gydytojų suvažiavi
me Montrealyje, kur perskaitė 
savo mokslinį darbą.

Atitaisymas
Tamstų laikraštyje buvo pa

skelbta žinutė apie bažnyčios 
šventinimą Toronte, pasirašytą 
Jurgio Povilaičio. Joje sakoma, 
kad “Toronto lietuvius - liutero- 
nis organizuoti pradėjęs St. 
John’s Lutheran Church Rev. 
Hahn su buv. Lietuvos konsisto
rijos yiceprez. Jurgiu Preikšai- 
čiu ir. baigęs kun. Kostizenas. Iš- 
tikrųjų sakytas anglų dvasiškis 
lietuvių organizavimu neužsi
ėmė. Ir Preikšaitis nėra buvęs 
konsistorijos viceprezidentas. Ži
nutėj sakoma, kad kun. Kostize
nas 1950 m. rugpjūčio mėn. su
daręs “pirmą lietuvių liuterio- 

šią savaitę apie tokią “galimy
bę” išsiplepėjo — “JAV-bės pa
reikalausiančios JT pasitraukti 
iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, ry- 
tinės(?) Čekoslovakijos, Tannu 
Tuva, kitų salų ir salelių”. Ši
toks formulavimas, jei jį teisin
gai atpasakojo šis žurnalas, būtų 
tikrai skandalingas, patvirtinąs 
demokratų kandidato į senato
rius Howell perspėjimą, kad 
Valst. Departamentas šiuo metu 
yra žemiausiame lygyje, kad jam 
trūkpta “drąsos, vaizduotės, 
lankstumo ir kantrybės atremti 
tarnybinę diplomatiją”. Nors lie
tuviai ir neturėtų pagrindo tiek 
priekaištauti Dulles įstaigai — 
jis be priekaišto į bankietus 
kviečia mūšų pensininką diplo
matą, remia Lietuvos DŠ dvarą 
Ryme, betgi toks laivyno žval
gybos specialistas admirolas El
lis Zacharias aną dieną Albany 
nusprendė, kad nebūtų sunku 
atplėšti kom-Kiniją nuo Rusijos, 
jei VD daugiau būtų pajėgių as
menų.

Britų geopolitiniai 
išskaičiavimai
Woodrow Wyatt, darbiečių 

tarptautinių reikalų žinovas, ne
seniai užtikrino, kad nevilties 
metai, kiek tai pareina nuo britų 
galėtų tęstis kad ir amžinybę: 
’’Tiesa, kad Didž. Britanija pa
keitė savo izoliacionizmo politi
ką kiek tai liečia ją pačią. Bet ji 
netūri jokių vilčių išstumti ru
sus iš Rytų Europos į senąsias 
TSRS sienas. Britai tegalvoja, 
kad jie tėra pajėgūs išlaikyti ne 
kitokią kaip tik “containment” 
politiką”.. Wyatt prisipažįsta 
jog, gŠJ ir klaidingai, bet dauge
lis britų mano, jog dabartinė Va
karų galybė amžiams atbaidys 
rusus nuo įolimesnių puolimų ir 
viliasi, jog Maskva sutiks su sta
tus quo”... Britus didžiausion 
neviltin stumia Amerikos sena- < 
torių budinimo iš letargo šauks- į 
mai. Lygiai kaip žinios, jog JAV i 
jungtinio štabo’viršininkas adm.i 
Radfordas šiuo metu yra tapęs 
atkakliausiu, nors tyliausiu, “iš
laisvinimo” politikos šalininku. 
(Spalio 15 admirolas pareiškė, 
jog paskutiniai pranešimai apie" 
sovietų aviacijos pažangą esą 
“šokdinantys” ir tai santykius i 
tik dar labiau pabloginsią. Britai i 
esą baidpsi minties, kas atsitik-

(Nukelta į 6 psl.)

nių parapiją Toronte”. Tačiau 
1950 m. -spalio 9 d. dokumentas, 
pasirašytas sak. Kostizeno ir 
Liet. Ev. Susivienijimo Valdy
bos tuometinių narių, rodo* kad 
tuo dokumentu vad. “lietuvių ' visi lietuviai, turintieji neina

paskutiniu paragrafu, buvo skir
tas Misouri Sinodui. Vėlybėsnie- 
ji spaudoj paskelbti įvykiai tokį 
“lietuvių organizavimą” panai
kino. Žinutėj sakoma, kad su ne
išvardinto sinodo pagalba esanti 
pastatyta “Grace Lutheran 
Church”. Tačiau jos pačios 1954 
m. vasario mėn. atsišaukime, už
vardintame “We must Grow”, 
yra pasakyta, kad sak. bažnyčia 
yra Missouri Sinodo misija, bet 
ne parapija, kad ji kuriama pa
siskolintais pinigais, ir kad “Pas
tor Leo Kostizen” misijos na
riai yra “German-speaking and 
Lithuanian-speaking” žmonės.

B. Buntinas,
LE Susivienijimo Pirmininkas.

KLB II Krašto Tarybos I sesijos
DARBŲ TARKA

Sesija vyks Hamiltone, Royal Connaught Hotel, Oriental Room, 
King St. East — John St. kampas.

Registracija prasideda 1954 m. lapkričio 27 d. 10 vai. rytą.
Pirmas posėdis prasideda 11 vai. rytą.
Sesijos atidarymas.
Prezidiumo rinkimai.
Komisijų (redakcinės, nominacijų ir kitų) rinkimai.
Pranešimai: Kr. Valdybos Pirmininko,

Krašto Valdybos Iždininko,
Švietimo Komisijos,
Šalpos Fondo C. Komiteto,
Vasario 16 gimnazijai remti Komisijos,
Politinio Komiteto,
Baltų Federacijos lietuvių grupės,
Tautos Fondo Atstovybės,
Nesusipratimams ir skundams spręsti Komisijos, 
Kontrolės Komisijos. *

Diskusijos dėl pranešimų.
KLB Apylinkių veiklos apžvalga ir jų reikalai.
Apylinkių Tarybų sudarymo taisyklių svarstymas.
Kultūros Fondo įstatai.
Tolimesnė KLBendruomenės veikla.
Kr. Valdybos Nesusipratimams ir skundams spręsti Komisijos. 

Kontrolės Komisijos ir Švietimo Komisijos rinkimai.
Rezoliucijų priėmimas.
Sumanymai.
Sesijos uždarymas. .
Sesijos posėdžiai tęsis dvi dienas: šeštadienį ir sekmadienį lap

kričio 27 ir 28 d. šeštadienį posėdžiaujama nuo 11 vai. ryto ligi 
2 vai. kada daroma pertrauka pietums ligi 3 vai. ir posėdžiaujama 
po pietų ligi 7.30 vai. 7.30 vai. vak. pobūvis su Hamiltono bend
ruomene. '

Sekmadienį 9 vai. pamaldos Tarybos nariams Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje. Rytmetinis posėdis pradedamas 10.30 vai. 
ir posėdžiaujama ligi 2 vai. Popietinis posėdis pradedamas 3 vai. 
ir posėdžiaujama kol bus užbaigta. .

Norima priminti, kad Krašto Tarybą dabar sudaro: 30 rinktų 
atstovų (kurie bus išrinkti spalio 31 d.), apylinkių valdybų pir
mininką* ir Krašto Valdybos nariai.

Kr. Tarybos nariai prašomi pranešti Hamiltono apylinkės val
dybos pirmininkui p. K. Baronui (131 Kensington Ave. North, Ha
milton) dėl pageidaujamos nakvynės.
Toronto, 1954 metais spalio 12 d.

KLB Krašto Valdyba.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 23 D., 7 V AL. VAKARO, 
slovakų salėje, Page ir Welland gatvių kampas, St. Catharines, 

ĮVYKS LINKSMAS ŠIO RUDENS SEZONO

Parengimas.
Šokiams gros 5 asmenų orkestras.
Bufetas su alučiu ir užkandžiais. x

Maloniai kviečiame visus dalyvauti šiame smagiame parengime.
Parapijos komitetas.

WELLAND Ont. X
KLB Kr. Tarybos rinkimai, soma kaip galima skaitlingiau 

Jau galutinai priimti ir kandida
tų sąrašai atsiųsti. Rinkimai 
vyks šio mėnesio 31 d., sekmadie
nį, nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

susirinkti St. Marys bažnyčioje. 
Trumpai ir nuoširdžiai pasimel
sime už mirusiųjų sielas,

TILLSONBURG, Ont.
Delhi apylinkės B-nė drauge 

su T i 11 son bu r go Lietuvių Ū -kų 
Klubu spalio 23 d., šeštadienį, vi
sų apylinkių lietuviams rengia 
linksmus šokius Delhi miestely, 
Slovakų salėje. Pradžia 7 v.v. 
Grieš gera muzika. Bus visokių 
gėrimų ir užkandžių. Parengi
mo pelnas skiriamas paremti 
šeštadieninei mokyklai ir Kalė
dinei vaikų eglutei. Rengėjai.

Mirė A. Maurer
Kaikurios estų grupės, suda

riusios vyriausybę Stockholme, 
Estijos egziliniu prezidentu lai
kė buvusį Estijos parlamento 
vicepirmininką Alfredą Maurer. 
Jis neseniai mirė Stockholme su
laukęs 65 metų. Jo įpėdiniu spė
jama būsiąs Toronte gyvenąs 
Hohn Holberg.
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BALSUOKITE uz CARRICK I

ir paremkite didįjį Minister! Pirmininką jo pasiryžime pasiekti vieningumo* gerbūvio 
ir saugumo visiems gyventojams.

Jokia kita vyriausybė Kanadoje nepasiekė niekuomet tokios visų gyventojų paramos, 
kaip dabartinė Liberalų.

Jokia kita vyriausybė nepadarė daugiau visų klasių, tikybų ir tautybių gyventojų labui.

Jei jūs tai branginate* jūs galite įrodyti balsuodami už CARRICK.

CARRICK

Nevilties melai(Atkelta iš 5 psl.) tų, jei adm. Radfordas susitiktų su panašiai galvojančiais vokiečių “Die Strejtkraefte” (naujasis vokiečių armijos vardas) generolais. Britai nenori nieko žinoti apie jokius išlaisvinimus ir beviltiškai viliasi išlaikyti esamą poltinę padėtį ir balansą.1954 m. rinkimai nekelia “vilčių” pavergtiesiems, nors...Demokratams iš peties vano- jant respublikonus už jų “melagingus” išlaisvinimo pažadus 1952 metais, respublikonai tylomis stumia Kersteno komisijos raportus, kyšteli “Newsweek” žinią, kad Kersteno komiteto rezoliuciją vįsdėlto prezidento pareigūnai siūlysią JT ir pastebi, kad jei tylima dėl “išlaisvinmo”, tai gerai, nes pasak seno posakio “tyli kiaulė, gilią šaknį knisa”. Girdi, respublikonai, nieko neprižadėję ųegrams, bet per du metus jų labui nuveikę daugiau nei demokratai per šimtus metų. Respublikonai ir jų administracija patyrę, koks yra jautrus “išlaisvinimo” reikalas ir nenorį erzinti pavergtųjų iki bus galutinai pasiruošta — vokiečiai jau marširuos. O dabar jie slaptingai rodė naujienas laikraščiuose, kad Čiang-Kai-Šekas grasinąs pulti Kinijos žemyną, kad neseniai pas jį apsilankęs Mr. Robertson prikalbino nutraukti išvystytą akciją prieš komunistus, prižadėjęs, jog nuo dabar nacionalistai gausią žymiai daugiau amunicijos ir šarvuotės kas įgalins tikrąją “išlaisvinimo galimybę”. Taip paskelbė iš Tapei, AP, spalio 14 d.-Stevensonas vadina respublikonus “arogantais” Dvi savaites prieš JAV rinkinius, kalbėdamas San Francisko, Adlai Stevensonas aršiau nei bet kada puolė respublikonus už mitų apie tariamus demokratų ; prakišimus skelbimą. “.. .Jie sa- - ko, kad Rooseveltąs atidavė Rytų Vokietiją komunistams Jaltoj ir Teherane”... o patys naudoją arogantiškus šūkius, kaip “Je- gul azijatai kariauja su azijatais”, “Išlaisvinimas satelitų” (kas skamba kaip kąrąs Europoje), “atpalaidavimas Čiang-Kai- Šeko”, (kas skamba kaip karas Azijoje) ... Mūsų bičiuliai drebėjo iš baimės, teiraudamiesi ar iš tikro Amerikos vyriausybė
SLOGOS

VAMUNIMA ^GYDYSITE NE DIE
NŲ, BIT VALANDŲ LAIKU

Buckley's speciolistoi bendros slogos' 
gydyme jums goli polengvinti skaus
mus ir viso kūno blogo savijautą ke
lių minučių laikotarpyje — o galuti
nai išgydyti keletas valandų bėgyje. 
Paimkite BUCKLEY'S Cinnomated

mos, kuris palengvins jūsų kančios, 
pakels nuotaika ir sugrgiins gerą so- 
viįaulg SKUBIAI. >

12 kapsulių —- 35c.
Seimas dydžio — 79c.BUCKLEY'S J

K«*«»ta **•*<*• •raitai mira

KANADOS KASYKLŲ PRAMONĖPirmosios geležies rūdos siuntos, iškastos iš Knob ežero kasyklų Qubeco provincijos ir Lab-galvoja, ką sako, ir tik vėliau patyrė, kad ne ...” Stevensonas vėl __  _______ ______________________tvirtino, kad Amerika praradusi ’ radoro^teritorijoše pasiekė JAV tautų pasitikėjimą. Tačiau var- geležies liejyklas. Geologai ap- giai jis gaus jo pasitikėjimą šiam skaičiuoja, kad Ungava sluogs- nevilties mete tikinėdamas, kad niuose randasi 418 milijonu tonų vienintelis kelias tai — “taikin- augštos kokybės rūdos. Rūdos gas sugyvenimas”. Esą jis būnąs Uluogsniai randasi visai negiliai, nekantrus klausydamas argu- taip kad jos iškasimas atseina mentų prieš, nes juk tęsiančios labai pigiai. Apskaičiuojama, dvi galimybės; sugyvenimas ar kad nuo 1957 m. iš kasyklų bus negyvenimas, iki “visi galiausiai išsiunčiama kasdien 7-9 trauki- patikės komunistinio impėrializ- niai po 100 -115 vagonų rūdos.mo grėsme”. Toliau jis betgi aiškino kad sugyvenimas, tiesą sa- i ■ ' - ’ _ ;būt apsiginklavusiems ir tt. “Pasaulis šiuo metu yra tamsiam ir ilgam slėnyje”' ir Stevensonas augščiausį tikslą šitaip aptaria: “Amerika yra pašaukta didybei. Dvidešimtas amžius iššaukia mūsų viziją, apeliuoja į mūsų žmoniškumą, į mūsų praktiškumą. Jei tai taps Amerikos ir Azijos (taipgi viso laisvojo pasaulio) didžiuoju tikslu mums nereikės bijotis dėl savo ateities. Ji priklauso laisviesiems”. Deja, Stevensono šauksmai apie Amerikos didybę, daugelį vargiai įtikins.
Pavergtosios Tautos vėl' 
posėdžaiujaŠį savaitgalį, kolkas ignoruojamos daugelio svetimtaučių ir

Tokiu būdu per metus rūdos bus iškasama apie 10 milijonų tonų.kant, nėra taikingas, nes reikia žemės tarpas — tarpe Sevensavųjų. Eilė lietuvių organizacijų kaltina seimo organiza- toritffe neparodžius nuoširdaus noro kad būtų atstovaujama laisvų lietuvių visuma. Pasitenkinama savo siaura, patikima grupele, kuri turinti viską atlikti — ir “Baltic Review” bei Lietuvos žemėlapį išleisti, ir Politinį Klubą vesti ir Radiją steigti ir VLI Kui angliškas informacijas leisti — viską, išdavoje... kaip žinoma. Pavergtosios Tautos posėdžiaus tik penktadienį, tada vėl gal susirinks lapkrity, ir gal gruody. Mecenatai, matyt, apsivylė — o gal Višinskio ar britų bijo! Ką gi — mums nevilties metai.

Islands ir augščiau-Knob ežero, — kur kasama rūda, yra apaugs tundra ir visai laukinis. Tas tarpas apima 300.000 kv. mylių. Nežinojo tų vietų nei civilizacija, nei žmogus. Žiemą plotas buvo padengiamas storu sniego sluogsniu. Priėjimo nebuvo. Tačiau dabartinės technikos dėka viskas čia pasikeitė. Susisiekimui pradėta naudoti lėktuvus ir helikopterius. Jau 1951 m. Seven Islands aerodromas tapo vienu iš pačių judriausių aerodromų pasaulyje. Čia per iriėn. atvykdavo ir išvykdavo 1200 lėktuvų. Tuo oro liftu buvo pervežama viskas, pradedant kiaušiniais ir mėsa, baigiant traktoriais. Vieną dieną buvo pervežta 200.000 sv. krovinių.Be medžiagų, lėktuvais reikėjo pervežti daug maisto išmaitinti didelei armijai darbininkų.. Kas 48 vai. lėktuvai privalėjo atvežti 12.000 sv. įvairaus maisto. Tuo pačiu laiku buvo statomas geležinkelis iš Seven Islands į šiaur- 360 mylių ilgio. Tai nebuvo paprastas inžinieriaus ir darbininko darbas, bet kova žmogaus su gamta. Apskaičiuota, kad iki pirmos tonos geležies rūdos iškasimo investuota 300 mil. dol. Tai didžiausios išlaidos kada nOrs padarytos kasyklų pramonėje. B.

Kanadoje mes naudojamės

religijos laisve

- Kanadoje kiekvienas asmuo gali išpažinti savo pasi
rinktą religiją, nei valstybė nei niekas kitas į šį reikalą 
nesikiša.

Religijas laisvė yra viena iš svarbiausių teisių, ku
riomis mes naudojamės Kanadoje. Būkime dėkingi todėl 
už šią neįkainuojamą privilegiją.

O'KEEFE'S BREWING COMPANY LIMITED

SPORTO AKTUALIJOS
BŪTINYBĖS SEKANČIOMS SPORTO ŽAIDYNĖMSPo paskutinių Š. Amerikos IV sporto žaidynių galime daug kuo pasidžiaugti. Stebėjus visas žaidynes, krinta į akis, nepaprastas dalyvių padaugėjimas, kaip pavieniai taip ir komandiniai. Toronto iniciatyva ruošti tokias žaidynes rado didelį susidomėjimą. Nagrinėjant tokias sportines manifestacijas, galima būtų daug prirašyti, bet paliesiu čia tik arčiau su sportu surištus faktus, kurie, kaip būtinybė, iškilo po šių žaidynių.Kai pirmąsias žaidynes čia pat Toronte lengvai galėjome sutalpinti į vieną dieną, paskutiniųjų normaliai nebegalėjo įvykdyti net per tris dienas. Čia negalimą nieko kaltinti. Tačiau jei tas pat pasikartos sekančiose žaidynėse, , kaltininkas bus aiškus ir tai ne į kas kitas kaip FASK-tas. Šiais metais niekas negalėjo numatyti tokio gausaus dalyvių skaičiaus, o jam paaiškėjus pervėlu buvo pakeitimus daryti.Daugelis dėl žaidynių įvykdymo bei organizacijos prikiša to- ! rontiškiams. Tačiau šūkauja tie, kurie nežino padėties ar išviso pirmą kartą žaidynėse dalyvauja. Neteko stebėti Cleveland© žaidynių, bet palyginus Toronto ir Čikagos žaidynių įvykdymą bi organizaciją, tai kaip diena. su naktim, nors Čikagoje ruošė

pati augščiausia valdžia. Aikštės buvo išmėtytos keturiuose vėjuose, kad jas suieškoti ir su vadovu sunku. Torontas davė gražiausi, prieinamiausi ir patogiausi išdėstymą: vienoje gatvėje ir tik poros blokų atstume dviejose vietose. Geresnių sąlygų mums prieinamais finansiniais ištekliais gal niekur šiame kontinente nerastume. Čia ne Kaunas ar kitas Europos miestas, kur visos aikštės vienoje vietoje. Dėl šių žaidynių susigrūdftno, kaip sakiau, šiais metais nieko kaltinti negalime. Toliau, kas ateityje beruoštų žaidynes daugiau kaip tris dienas niekada ir niekas negalės sukombinuoti rungčių dispozicijai.Iš tų keleto faktų žaidynių pravedimui, peršasi būtinos reformos. Jų gali būti įvairiausių: rungtys atskirose apygardose, sugrupuojant po dvi apygardas pagal tam tikras sporto šakas ir t.t Man atrodo, geriausia būtų vadovautis olimpine sistema — perskirti į žiemos ir vasaros sezono sporto šakų žaidynes; tuo pasiektume augštesnį sportinį lygį ir galėtume žaidimus pravesti visiems klubams dalyvaujant kartu — suteikiant progą mūsų išeivijos jaunimui bendradarbiauti tautiniai - kultūrine linkme. K. Lukošius.

SPORTAS PRO RAUDONUSBajoras Girdėti tik smūgiai ir sunkiai- apkaustyti batai triuškina pargriuvusių kojas ir rankas. Vėl švilpukas. Dvidešimts vienas robotas keliasi, dvidešimts antras lieka gulėti ant žemės. ’Viskas tvarkoj, neškit jį pas daktarą’, skamba įsakymas”.Šitaip, aprašomas futbolas vienam komunistiniam Lenkijos sporto laikrašty. Gal būt mes, kad ir pripažindami šio aprašymo cinišką perdėjimą, būtume beveik linkę panašiai iš čionykščio futbolo pasijuokti. Tačiau esu tikras, kad jokiu būdu nesutiksime su tolimesnėmis raudonojo reporterio mintimis: “Tik dėka futbolo Amerikos jaunimas yra visada pasiruošęs pasaulio užkariavimui” — sako anas laikraštis. “Amerikos universitetai

rašoPrieš keletą metų atvykę į šį kontinentą “dypukai”, susidūrė su šio krašto naujenybėmis, kurios daugumoj atrodė keistos, nesuprantamos arba net juokingos. Praslinkus kuriam laikui, mūsų nuomone apie daugelį neįprastų dalykų pasikeitė. Skirtingi papročiai, gyvenimo būdas, nelemtas “pinigo garbinimas” pirmom dienom atrodė stačiai papiktinantis, o šiandien mes patys daugumoj taip sumaterialėjom, kad.net seniems vietos gyventojams pavydas ima. Žinoma, dar yra daug dalykų, prie kurių mes (greičiausia todėl, kad jie nene- šo jokios materialinės naudos) hepripratom. Iki šiol dar kai kas mums yra neaišku, stebėtina ir juokinga. Pavyzdžiui kad ir kai kurios sporto šakos. Gal būt labiausiai keistas ir nežmoniškas mums gali atrodyti čionykštis kanadietiškas arba amerikoniškas “football”. Turbūt nesuklysiu sakydamas, kad ne vienas iš mūsų į amerikietišką futbolą žiūri kaip į masines imtynes arba savanorišką kaulų laužymą. Šitoks futbolas mums Atrodo gana šiurkštus sportas,, bet pažiūrėkime, kaip apie tą patį dalyką galvojama anapus geležinės uždangos: *
“Perskirti balta linija, didžiu

liais plieno šalmais apsišarvavę 
barbarai šokinėja viens prieš ki
tą. Staiga švilpukas. Su baisiau
siu riksmu, kuris galbūt skam
bėjo urviniams žmonėms dau
žant galvas akmeniniais kirviais, 

Į dvi šarvuotos eilės šoka į mūšį.

AKINIUS

plieno šalmų duslūs

tarnauja tik vienam tikslui: išauklėti žudikus, negalvojančius robotus, klusnius imperialistinės klikos įrankius. Amerikoniškas futbolas iš pagrindų sugadina jaunuomenės kūną ir dvasią, ir jo tikslas yra žmogaus pavertimas gyvuliu”.Tai ta pati, daug sykių girdėta, partijos linija. Jos uždavinys niekinti bei pajuokti viską, kas vakarietiška. Bloginsią yra tai, kad jaunoji karta anapus gelež. uždangos, skaitydama tokius straipsnius, be abejonių viskam tiki. Neturėdami galimybės išgirsti teisybę, jaunuoliai yra lengvai išauklėjami suktų propagandos agentų, kurie išnaudoja kiekvieną progą įskiepyti neapykantą vakarų pasauliui. Be abejo, kotnunistai neužmiršta paniekinti ir Bažnyčios, sakydami: “Pirmaujanti katalikų un-to Notre Dame futbolo komanda yra oficialiai remiama bei treniruojama -augštųjų kunigų, kurie nuolatos skiepija fanatišką neapykantą priešui”.Iš šių kelių ištraukų galime matyti, kaip komunistų propaganda veikia jų pačių krašte. Nuodai yra pilami stačiai į gerklę be jokios vilties prieš tai atsispirti. Klastodami istoriją, išniekindami meną bei literatūrą, komunistai kabina visiems ant nosies raudonus akinius, priversdami tiktai pro juos į viską žiūrėti. Esmėje tolimas nuo politikos ir idėjinių konfliktų sportas paverčiamas klastingu įrankiu jaunajai kartai nuodyti.
Pereitam Nr. įsibrovė klaida: Lietuvių Suorto Klubas Niujorke sužaidė lygiąsias (0 : 0) ne su Newark S.C., bet su Hoboken S.C. Su Newarko S.C. rungtynės įvyko spalio 10 d. Poaštrios kovos mūsiškiai, persekiojami nesėkmės bei šališko teisėjavimo, pralaimėjo pasekme 1: 2. Antroji komanda taip pat suklupo 1:3.— Šių metų rugsėjo 19 d. tarptautinėse vokiečių ir suomių, lengvosios atletikos pirmenybėse suomis Pentti Karvonen pasiekė naują pasaulio rekordą 3000 metrų kliūtiniam bėgime. Jo laikas — 8 minutės, 41.4 sekundės. Iki šiol rekordas priklausė irgi suomiui Olavi Rin- tenpae, kuris 1953 m. liepos mėn. 3000 metrų buvo nubėgęs per 8:44.4.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Speclalybė: 
minis valymas įv 
rūšių užuolaidų. 

138-44 CLAREMONT STR.

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

kad.net
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DIENORAŠČIO RAŠYMAS
kLb ŠVIETIMO k-jos paskelbto konkurso PaaišKinIMAs

Žmogus išmoksta dirbti kiek
vieną darbą tik per eilę pakarto
jimų^ Po nuolatinio, o kartais ir 
labai ilgai trunkančio darbo kar
tojimo, pavyksta žmogui įprasti 
tarti pirmus teisingus žodžius, 

• išmokti svetimą kalbą, važiuoti 
dviračiu, pačiūžomis ir kt.

Dažnai skundžiamės, kad mū-_ 
sų jaunimas atpranta nuo savo 
gimtosios kalbos. Tikriau, jie nė
ra įpratę naudoti sao kalbą. Tas 
galima nesunkiai pasiekti nuo
lat po truputį, nes mūsų sąlygos 
neleidžia ją naudoti ištisą laiką, 
naudojant raštu ir žodžiu, o taip 
pat neapleidžiant lietuviškos 
šeštadieninės mokyklos pamokų 
bei kitų galimų progų. Viena iš 
tokių progų įprasti naudoti gim
tąją kalbą yra dabar paskelbtas 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės Švietimo Komisijos dinoraš- 
čių rašymo konkursas.

Kaip ir ką rašyti?
Kiekvienas galvoja: “Ežero ne

perplaukiau, gaisro nebuvo, nie
kas manęs nesuvažinėjo, esu 
sveikas ir viskas aplinkui taip 
parasta ir kasdieniška. Ką gi ra
šyti?”

Viskas yra paprasta, bet tas 
paprastumas kasdien kuo nors 
pamažu keičiasi, ir po kurio lai
ko būna visai kitos aplinkybės, 
kitos gyvenimo sąlygos, kiti 
įpročiai. Viskas keičiasi, nors vi
sa tai yra “labai paprasta —- kas
dieniška”.

Pirmiausia, galima rašyti pa
prastus tos dienos smulkius įvy
kius: pokalbius su draugais, ry
tas šeimoje, kelionę į mokyklą, 
mokykloje, žaidimas su drau
gais, krautuvėje, kine. . . Visa tai 
reiktų rašyti taip, lyg aiškintum 
savo draugui, kuris-niekada ne
matė šio miesto ar kaimo.

Antra, aprašyti bet kurią gra
žesnę gamtos vietą: ežerą, upelį, 
mišką, zoologijos sodą, atskirą 
įdomesnį pastatą ar įstaigą (baž
nyčią, gelež. stotį, uostą, paštą, 
paroda, turgų...)

Trečia, atsiminti iš praeities: 
patys pirmieji prisiminimai iš 
savo gyvenimo, iš kelionės, iš 
šeimos svarbesnių įvykių, kai
mynų, giminių, pažįstamų ir ki
tų. •

Ketvirta, užrašyti vyresniųjų 
pasakojimus iš gyvenimo tėvy
nėje, kitų pergyvenimus tėvynė
je, kelionėje, dar be. ir-kitur. Už
rašyk ir pasaką, kurią girdėjai 
pasakojant.

Penkta, savo galvojimus, no
rus, pav.: kuo aš norėčiau būti?

iamus dalį. Geriausia aprašyti 
ne bendrais sakiniais visą dieną, 
o tik mažą jos dalį. Ten reikia 
paliesti savee, ir draugus ir ap
linką. Toks aprąšymas bus,vi
suomet tos dienos prisiminimas. 
Jis bus įdomus ir po kelių metų 
paskaityti. Dabar ištisos dienos, 
savaitės ar net metai prabėga be 
ženklo — pamirštama. Tokį die
noraštį pavartęs, prisiminsi kiek
vieną malonią ar rūsčią savo gy
venimo aprašytą dieną.

Dienoraštyje gali pasilikti vie
na kita gramatinė klaida. Žino
ma, būtų gera, jei jų neliktų. 
Tačiau dienoraštyje turėtų būti 
griežtai vengiama naudoti bet 
kokius ne savo gimtosios kalbos 
žodžius. Pasiklausk vyresniųjų, 
jei nežinai ar abejoji, pažiūrėk į 
kokį nors žodyną reikalingo žo
džio, bet rašyk tik lietuviškai.

Esant kokiems nors neaišku
mams dėl dienoraščio rašymo, 
klauskite savo mokytojų šešta
dieninėje Het. mokykloje arba 
pasiųskite laišką šiuo adresu: 93 
Dienoraščio rašymo konkursas, 
93 Perth Ave., Toronto, Ont. Jū
sų klausimai bus paaiškinti as
meniškai laišku arba bendrai 
(neminint klausiančio) per lietu-

viškus laikraščius.
Pradžioje bus sunkiau, bet po 

kelių įrašymų bus lengviau. Juk 
čiuožti ant ledo pirmą kartą la
bai sunku ir dažnai puolama, bet 
vėliau — malonu. Niekas nėpa- 
darė žymesnio darbo be tvirto 
pasiryžimo. Marilyn Bell per

NAUJOS KNYGOS
JUOZAS KrAlikauŠKAS, Urviaioi žiomis iliustracijomis, prie kurių 

i™ Prikergiamas koks puslapis 
kos dad. p. Petrovuos, 280 psi., ar Puse puslapio teksto, čia ma- 
Koina $Z75. tome eilę atskirų vietovių bei
Mūsų literatūros tematikoje 

įsigali pastarųjų tautos nelaimių 
bei jų vaisių nagrinėjimas. Jau 
turime pavaizduotą bolševikinę 
okupaciją, tremtį, o J. Kralikaus-

plaukė Ontario ežerą tik su tvir-1 kas savo pirmuoju romanu at- 
tu pasiryžimu ir ilgų metų prak- kilo į amerikinį kontinentą — 
tika. Turėdamas truputį laiko, į Kanados šiaurę ir vaizduoja 
nepatingėk šią dieną įamžinti į gyvenimą nuošaliose tik lėktuvu 
savo dienoraštį. Per metus susi- tepasiekiamose aukso kasyklose, 
darys gražūs tavo gyvėnimo už- Tačiau jo problema nėra sociali- 
rašai. O kas dabar is suaugusių- nė. Jis ne tiek narpliojasi po Įi- 
jų nebenorėtų turėti savo jau- kūną apskritai žmogaus, atsidū- 
nystėš dienų užrašų? , rūsio tose nepaprastosee sąlygo-

Be to, pavasaris atneš ne vie- se, kiek po likimą lietuvio trem- 
nam laimę, kąi KLB Švietimo tinio, turinčio išbūti čia tamtik- 
Komisija įteiks premijas už pa- rą laiką pagal sutartį. Jų buvę 
stovų dienoraščio rąšymą, o tuo ten visas 40, o veiksmo centre 
pačiu pažymės iš visos Kanados visdėlto vienas — buvęs teisėjas 
lietuvių tarpo, kaip norintį būti i Bydl7s’. ~ kuris nuolat spren- 
sąmoningu savo tėvynės tikru džia likiminę mįslę. Greta jo dar 
sūnumi - dukra.

Pradėkime dar šiandien ir tęs
kime savo dienoraščio rašymą.

KLB Švietimo Komisija pa
skelbė Kanados lietuvių moki
niams dienoraščio rašymo^ kon
kursą ir paskyrė premijas: I — 
$30, II — $25, III — 15, IV — 
$10 ir V — $5.

Kl. PrielgaiiEkui 60 metų
Vienam mūsų senesniosios 

kartos spaudos bendradarbiui 
suėjo 60 metų (spalio 14 a.) Ju
biliatas dar jaunas būdamas 
pradėjo dirbti mūsų spaudoje. 
Jau 1912 m. “Rygos Garse” pa
sirodė jo pirmieji straipsniai; vė
liau mes matome jį rašinėjant 
juokų spaudoje: “Botagas” — 
Rygoje, juokų kalendoriuose; I 
Pasaulinio karo metu Kl. Priei
gauskas aktyviai bendradarbiau
ja “Lietuvių Balse”, “Naujoje 
Lietuvoje”, “Santaroje”^ Pirmie
ji du ėjo Petrapily, o pastarieji 
— Maskvoje.

1920 m. pradžioje Prieigauskas 
įau Kaune. Nors turėdamas la
bai daug darbo valandų užs. rei
kalų ministerijoje, randa laiko 
paremti spaudą. Red. Balio Sruo
gos paragintas, Kl. P. aktyviai 
ptadeda dirbti “Lietuvoje”, vė
liau jos savaitiniame priede; 
daug rašo teatro bei meno klau
simais; tais pat klausimais jis 
kiek vėliau pradeda dirbti ir 
“Lietuvos Žiniose”. Tik išvykęs 
studijų reikalais į užsienius, mū
sų sukaktuvininkas nutraukia 
ak t y v e s n į bendradarbiavimą 
spaudoje. Tačiau neilgam. Jau 
1929 m. mes vėl matome jį su po
litinėmis, ir visuomeninėmis te
momis “Lietuvos Ąide”, “Vaka
ruose”, Klaipėdos Žiniose”, “Tri
mite”, sporto spaudoje ir kt.

Nuo pat pirmojo “Kuntaplio” 
numerio Kl. Prieigauskas rašo 
jame “orą”, t.y. apžvelgia kas 
savaitę užsienių ir vidaus politi
kos įvykius, gudriai pritaikinda
mas visokias oro atmainas jatu- 
nos valstybės negerovėms pliek
ti. Nuo 1943 m. sausio pradžios 
jis kviečiamas “Ateities” redak
torium. 1944 m. pradžioje gerb. 
Jubiliatas vyr. rėd. Br. Daunoro 
paskiriamas korespondentu Ma
žeikių, Kretingos ir Telšių ap
skritims, kartu įgaliojamas Rau
donojo Teroro Muzėjaus tose 
apskrityse rinkti dokumentacinę 
medžiagą apie bolševikų padary
tas Lietuvos gyventojams skriau 
das, nužudymus, vagystes ir t.t. 
Šia gerb. Prieigauskas ypatingai 
daug pasidarbavo; jis turėjo spe
cialų okupacinės valdžios Gene- 
ralkomisaro von Rentelno leidi
mą keliauti po visą Lietuvą. Tuo 
jis labai pasinaudojo ir Raudon. 
Teroro Muzėjui perdavė nepa
prastai svarbios medžiagos.

Tremty gyvendamas Kl. Priei
gauskas bendradarbiavo: “Mūšų 
Kelias”, “Lietuvių Žodis”, “Išei
vių Draugas” ir daugel kitų. Nuo 
1946 m. pradžios redagavo sto
vyklos laikraštį (rotatorium 
spausdinamą) “Pasaulis šian
dien”, “Gedimino Pilis” ir dirbo 
vokiečių spaustuvėj “Die Welt”. 
Atvykęs 1949 m. Kanadon jis vėl

skubiai įsitraukia į spaudos dar
bą: platina ir bendradarbiauja 
“N. Lietuvoje”, suruošia, kitiems 
padedant pirmas dvi spaudos ge^ 
gužinęs, kurios davė gražaus pel* 
no ir tuo būdu buvo gerokai pa* 
remtos mūsų leidyklos. Kiek vė-. 
liau jis tampa pastovus “Naujie
nų” bendradarbis ir yra parašęs 
joms kelis šimtus straipsniu 
įvairiais kultūriniais ir politi
niais klausimais.

Kl. Prieigauskas visuomenės 
tarnyboje

Dar anais sunkiais laikais, t.y. 
1917-20,rn. mes matome jį jau 
dirbant įvairiose atsakingose pa
reigose: Tiflize karių komiteto ' 
pirmininkas; lietuvių mokyklos 
mokytojas; įsteigus Lietuvos At- . 
stovybę Užkaukazio valstybėms: 
Gruzijai, Armėnijai ir Azerbai
džanui, tuometinis Lietuvos at
stovas min. Pranas Dailidė pa
stovas min. Pranas Dailidė 1918. . 
9. 3. pakvietė Prielgauską Atsto
vybės reikalų vedėju ir antruo
ju sekretorių. Nors Jubiliatas ta
da sunkiai kovojo su badu, iš 
atstovybės negaudamas jokio at
lyginimo, dirba Ilgiausias valan
das gelbėdamas pirmojo karo 
treriitiniUš; kurie skubėjo grįžti 
Lietuvon. Ant jo pečių gulė pati 
sunkioji techniškojo darbo naš-

Grįžęs Lietuvon Kl. Prielgaus- 
kas, kaip minėta, turėjo bega
les darbo užs. reikalų ministeri
joj. Apie jį tuometinis jo šefas 
min. B. K. Balutis, dabar Londo
no, taip atsiliepia: “Mano mie
lam senam (nuo 1920 m.) ir di
džiai brangintinam bendradar
biui — Didžių Kovų už Lietuvos 
laisvę dienoms prisiminti ir nie
kad nepamiršti, kad sena gvar
dija miršta, bet niekados nepaši- 
duoda”... Tai įrašas Kl. P. pado
vanotoje knygoje, kurią išleido 
Amerikoje Balčiūnas.

Be tiesioginio darbo ministe
rijoj, mes matome Kl. P. “Dai
nos” D-jos Futbolo Lygos (1924), 
Sporto Lygos (t.y. visos Lietu
ves su Klaipėdos kraštu imtinai) 
1925, Turizmo Sąjungos Kauno 
miesto ir kit. organizacijų pir
mininko pareigose. Tik jo . pa
stangomis Lietuvos futbolo rink
tinė tūrėjo progos dalyvauti pa
saulinėje Olimpiadoje 1924 m. 
Paryžiuje. 1923 m. pirmojo lie-.v 
tuvių - latvių vienybės Rygoje 
kongreso .sekretorius; pirmosios 
Lietuvių Dainų Dienos (1924 m.) 
Ruošimo komit. narys; 1934 m. 
Kūno Kultūros Rūmų sunkio
sios atletikos pirmininkas - va
dovas; šiai sporto šakai priklau
sė: boksas, sunkumų kilnojimas, 
dviračių ir imtynių sportas; 1932 
m. Lietuvos garb, konsulas Švei
carijoje pakvietė lietuvius spor
tininkus pasisvečiuoti (visa tai 
padarė žinomas sportininkas St. 
Garbačiauskas) ir tos Lietuvos 
rinktinės vadovu buvo paskirtas 
Kl. Prieigauskas (kapitonu buvo 
M. Marcinkus).

Tai kelios datos iš Jubiliato 
nuveiktų darbų.

Kl. Prieigauskas gimė 1894 m. 
spalio 14 d. Montvydžių kaime, 
Tirkšlių valse., Mažeikių apskr. 
Diplomatinėn tarnybon jis įsto^ 
jo 1918 m. rugsėjo 3 d. ir išstojo 
1940 m. rugsėjo 15 d. kada komu
nistai uždarė užs. reik, ministe
riją. Komunistų okupacijos me
tu Kl. P. ėjo Dailininkų S-gos 
sekretoriaus pareigas ir jose pa
siliko iki 1942 m. vasaros, kada 
jis perėjo į Raudonojo Teroro 
Muzėjaus tarnybą, kur ėjo svar
bias Dokūmentacinės Tarnybos 
viršininko pareigas.

Liėtuvą apleido prieš 10 metų. 
Savo 50 metus'minėjo dar Lietu
vos teritorijoj — Nidoje. P.

tome eilę atskirų vietovių bei I 
krašto vaizdų, Matome lietuviš
kąjį jaunimą, porą lietuviškų ti- , 
pų, Dariaus ir Girėno reliefus ; 
Puntuko šone, Gardiną, Klaipė
dą, Kauną, Vilniaus vaizdų, lie
tuviškų monetų bei medalių, Vy
tautą D., dr. J. Basanavičių ir tt 
Atskirai įdėti dr. J. Griniaus ir 
A. Rannit straipsniai apie Čiur
lionį, su eile reprodukcijų, kurių 
viena net keliom spalvom, lygiai 
kaip pradžioje įdėta Kasiulio 
Lietuvaitė h> į pabaigą knygos 
vytis bei vėliava trispalvė. Po 
Čiurlionio seka eilė kitų daili
ninkų paveikslų- nuotraukos, 
Knygos gale keletas vaizdų iŠ 
lietuvių gyvenimo Rio de Janei
ro, ‘ Vasario 16 akto faksimilė 
Tautos himnas bent 5 kalbomis. 
Vilniaus miesto planas, Radvilos 
1613 m. Lietuvos žemėlapio foto
grafija ir pagaliau puošnus V. 
Janušausko darbo vaizdingas 
Lietuvos planas, apsuptas jos pa 
dėtį ir praeitį paryškinančiu 
pieštu žemėlapiu. Gaila tik kad 
Radvilos žemėlapio klišė, matyt 
gaminta ne iš originalo, nes ga
na blausi. Yra ir paveikslų nela
bai ryškių, tačiau bendras leidi
nio vaizdas tikrai puikus. Įspū
dingas ir viršelis su V. Kašubos 
Mindaugo galva priekinėje ir 
Puzino Dvidešimtojo amžiaus 
madona užpakalinėje pusėje.

Reikia manyti, kad leidinio 
bus prisiųsta ir į Šiaurės Ame
riką, kur ją dažnas mielai norės 
įsigyti ir laikyti ją ant stalo savo, 
sėčių kambary. Kalba gal bus 
daugumai nesuprantama,- bet 
vaizdai visiems vienodai supran- 
tami. "

keletas kitų likimo draugų lietu
vių, dažniausiai reikalingų Bud
rio jausmams bei mintims išryš
kinti, pora indėnų ir keletas ki
tokių siluetų. O viskas sukasi 
apie išryškinimą žmogaus gyve
nimo tose, glūdumose, visiškoje 
tamsoje po žemėmis, atskirtų 
nuo pasaulio, bet jo išsiilgusių, 
daugybe saitų su juo surištų ir 
vis laukiančių, ką atveš lėktu
vas, nuolat sprendžiančių neiš
sprendžiamas likimines paslap
tis. Per . visą romaną einančios 
atskiros intrigos nėra. Pats tų 
žmonių likimas sudaro intrigą — 
išliks jie ar užgrius ant jų ko
kia kelių tonų akmens skeveld
ra? Atveš jiems paštas linksmą 
žinią ar skaudžią? Sužinos jie, 
kas atsitiko su jų mylimaisiais 

‘tėvynėje ar gal tik sapnais ir to
liau tegyvens? Kuo baigsis jų 
ten stovyklose pradėtieji roma
nai ir t.t. ir t.t.

Šitokis kasyklinis gyvenimas 
mūsų literatūroje dar nebuvo 
paliestas. Ir paliečiamas jis čia 
ne vienu bruožu, bet plačia ska
le, tarytum serija reportažų — 
iš pačių kasyklų urvų, iš gyve
nimo stovyklos barakuose, iš 
šventadienio poilsio valandų ir 
iš kasyklų aplinkos bei jos skur
džiosios gamtos. Taip ir stojasi 
prieš akis tas nuobodus ir vieno
das gyvenimas. O pavaizduota 
tai sklandžiu stiliumi ir gražia 
taisyklinga kalba, suskirstytai į 
prologą ir 5 skyrius. Romanas 
baigiamas draugams iš tos nuo- 
šalumos išskrendant ten, kur 
daugiau žmonių, kur daugiau 
lietuvių. Jis galėtų būti ir toliau 
tęsiamas, nes jo pastatytieji 
klausimai tebėra neišspręsti.

Iš kaltaros ir knygų pasaulio
ir amerikiečiu publikai. Maž
daug tuo pat laiku A. Kuprevi
čius su savo seserim smuikinin
ke koncertuos Clevelando muzi
kos instituto salėje. A. Kuprevi
čius taip pat dalyvaus Clevelan
do moterų simfoninio orkestro 
koncerte. Vėliau abu menininkai 
numato koncertuoti Monrealy
je, Toronte ir Čikagoje. Kovo 
mėnesį smuik. E. Kuprevičiūtė 
grįžta atgal į Argentiną.

PRATĘSIAMAS PIGUSIS 
KNYGŲ MĖNUO

iki spalio 31 d. Per ši laiko
tarpį knygos parduodamos 
su 25 %— 70% nuolaida. At
pigintų knygų sąrašas gau
namas leidykloje: Gabija, 
335 Union Avę., Brooklyn 11, 

.... N.Y.
Romo Viesulo grafikos darbų 

paroda atidaryta Matrix Galle
ry (26 St. Marks Place, New 
York City, Niujorke, spalio 11 d. 
Paroda bus atidaryta ligi spalio 
30 d.: pirmadieniais, antradie
niais ir šeštadieniais nuo 1 iki 5 
vai. pp. ir kasdien be šeštadienių 
ir sekmadienių nuo 6.30 iki .9,30 
vai. vakaro. * ’

Jonas Mekas, lietuvis poetas, 
rašytojas ir filminįnkas anglų 
kalba parašė atsakymą čiliečiui 
ooetuf pasaulinei garsenybei 
Pablo Neruda kuris garbina so
vietinę tiraniją ir už tai yra ga
vęs Stalino laureato garbę ir pa
vergtoj Lietuvoj buvo išleisti jo 
raštai. Meko atsakymas yra poe
mos formoje. Ieško leidėjo.

“Laiks” spausdina lietuvio 
apysakas vaikams. Didžiausias 
latvių laikraštis išeivijoje Laiks 
pabaigęs pirmąją R. Spalio kny
gą vaikams, iškarpose dabar pra
dėjo sekančios knygos spausdini
mą. Esą, R. Spalis latviukų labai 
mielai skaitomas ir Kauno ber
niukai, apie kuriuos Spalis rašo, 
jaunąją latvių išeivijos kartą 
ruošia būsimam artimesniam 
bendradarbiavimui. (aim) 

Moderniausia biblioteka. Vo
kiečių spauda plačiai rašo apie 
Vakar. Berlyne įtaisytą moder
niausią Europos biblioteką. Ją 
Berlynui padovanojo amerikie
čių vyriausybė. Penkių augštų 
būste įtaisyti atskiri skyriai su 
įvairiausių rūšių veikalais. Gali
ma pasiklausyti net ir rinktinės 
plokštelių muzikos. Gaunama 
daugiau kaip 1000 vietinių ir už
sieninių spaudos organų. Šiuo 
metu bibliotekoje yra apie 120.- 
000 tomų. Jų skaičius numatoma 
padidinti iki 600.000.

Knyga apie TėYą Pijų. Nese
niai anglų k. išleista įdomi kny
ga apie italą kapuciną Tėvą Pi
jų (Padre Pio), kuris rankose ir 
kojose turi stigmas. Knygos au
torius — Malachy Gerard Carrol 
— labai atsargiai vertina stigmų 
atvejį, nors neranda argumentų 
prieš jų antgamtinę kilmę. Ka
dangi tėvas Pijus daugiausia lai
ko praleidžia klausydamas išpa
žinčių ir pats nori būti žinomas 
kaip nuodėmklausis, knygos au
torius šitą sritį ypatingai giliai 
svarsto, iškeldamas tėvo Pijaus 
paklusnumą vyresniesiems ir pa
prastą natūralumą kasdieniame 
gyvenime. Knyga nepaprastai 

l įdomi jr aktuali.
Į Naikina istorinius paminklus. 
Vilniuje, Kryžių kalne, dinamitu 
išsprogdintas milžiniškas Trijų 
Kryžių paminklas; nuo Katedros 
Stogo nugriautos meninės statu
los; uždrausta taisyti karo metu 
truputį apgriauta Šv. Kazimiero 
bažnyčia, O Bazilijonų bažnyčia

Lituanistikos Instituto skyrių 
vedėjais korespondenciniu būdu 
pastaruoju alkti buvo išrinkti: 
dr. A. Salys — lietuvių kalbos 
skyriaus, dr. V. Maciūnas — lie
tuvių literatūros, dr. J. Balys — 
lietuvių tautotyros, dr. J. Puzi
nas — Lietuvos proistorės, dr. A. 
Šapoka — Lietuvos istorijos, dr. 
K. Pakštąs — Lietuvos geogra
fijos. '

Išskyrus lietuvių kalbos sky
riaus vedėją, visi kiti jau ir anks
čiau buvo skyrimo keliu pa
kviesti laikinai eiti skyrių vedė
jų pareigas.

“Lenkų novelės” tokiuo vardu 
Lietuvoje pasirodė rinkinėlis —- 
26 novelės. Tas pats rinkinėlis 
išspausdintas ir lenkiškai.

Čiurlionio ansamblis šiemet 
mini 15 metų sukaktį. Clevelan- 
de sukaktuvinis koncertas nu
matytas apie balandžio pabaigą. 
Numtyta iki to laiko išleisti ir 
monografiją “Čiurlionio ansam
blis”. Ją redaguos J. Brazaitis. 
Prieš tai ansamblis dar numato 
daugelį koncertų JAV ir Kana
doje. •

Prof. Pr. Skardžius šiuo metu 
išsijuosęs lanko un-to katalogi-

Kitą dieną įsivaizduok, kad tu i zacijos kursą ir tikisi ateity gau- 
esi (mokytoju, inžinierių, ama-J ti darbo bibliotekoje. - 
tininku.. j ir arašyk, kaip tu Į Buv. “Mūsų Krašto” Vokieti- 
tada gyveni? Kaip tu įsivaižduo-j joje redaktorius A. Ląikūnas, 

mokėdamas linotipininko darbą, 
vieno vokiečio spaustuvininko 
įmonėje po darbo po 4 vai. kas
dien praktikuojasi ir tikisi su 
laiku gauti linotipininko darbą.

“Lietttvių Dienų” vyr. tedak- 
terius. J. Vitėnas, kurio diplomą 
pripažino Kalifornijos un-tas, to
liau jame gilina politinius moks
lus.

Pianistas A. Kuprevičius Cle- 
velande gyvena jau antruosius 
metus ir neseniai pasirašė ant
riesiems mokslo metams sutartį 
su Clevelando muzikos mokykla. 
Darbą pradėjo rugsėjo 20 d. Šiuo 
metu turi per 40 mokinių, dau
gumas — lietuvių naujųjų atei
vių jaunimas. Šalia pedagoginio 
darbo sėkmirtgai reiškiasi sava
rankiškais piano rečitaliais. Spa
lio 10 d. koncertavo Bostone, 
spalio 20 d. koncertuoja Cleve
lando Public Library koncertų 
salėje. Tai sezono atidaromasis 
koncertas. Lapkričio 22 d. kon
certuoja savo mokyklos mokyto
jų rengiamame rečitalyje. So
liste dalyvaus jo sesuo smuiki
ninkė E. Kuprevičiūtė. Koncer
tas skriamas amerikinei spaudai

ji tą gyvenimą? Kas tau patinka Į 
ir kas nepatinka?

šešta, visa tai, kas tik gera ar 
bloga, malonu ar ne, atsitiko ar 
gal ir niekad neatsitiks, bet į 
tavo mintį užkliuvo. Užrašyk!

Kaip rašyti? ■
Pradžioje, lapo viršuje pažy

mėk datą (pav.: 1954 m. spalio 
mėn. 10 d.) Toliau gali užrašyti 
kokią gražią mintį iš žinomo ei- ■ 
lėraščio ar posakio (labai trum
pai), o tik vėliau rašai patį die
nos įvykio ar kitokį aprašymą. 
Kampeliuose gali nupiešti ką 
nors iš aprašymo: gėlytę, žioge
lį, lapelį, paukštelį . . . Išpuošti 
pirmą eilutėje raidę ar ką nors 
kitą. Geriau yra rašyti trumpais 
sakiniais (lengviau). Nenaudoti 
vien tik bendrinių aprašymų? 
atsikėliau, pavalgiau, nuėjau į 
mokyklą, po pamokų grįžau iš 
mokyklos, pavalgiau ir ėjau mie
goti ... Taip keliais žodžiais ap
rašoma visa diena, .kurios apra
šymas yra toks bendras ir nieko 
nepasako. Žinoma, ne kasdien 
reiktų visą dieną smulkmeniškai 
aprašyti, pav.: vien tik atsikėli
mą, valgymą ar kitą dienos pro-

Lituonio iliustrada, segundo edicw 
refundida. Redatores: Rachel Portella 
Audenis e Petras Babickas; editor: 
Bureau da Impresa e Culture Legacao 
da Lituania, Rio de Janeiro, Brazil, 
1954, 132 psi. ir plonas; kaina 15 
litų arba $3.50.

Mūsų atstovybė Brazilijoje, 
vadovaujama dr. Fr. Meierio, pa
sirodo jau nebe su pirmu leidi
niu, ir šį kartą tikrai vertu pa
duoti į rankas svetimtaučiui, kad 
šį-tą sužinotų apie Lietuvą ne 
tik iš rašto, bet ir iš vaizdų. Es
mę leidinio čia ir sudaro vaizdai.

Pradžioje trumpu straipsneliu 
ir K. Šimonio paveikslėliu pami
nama kova dėl spaudos laisvės ir 
šiųmetinis jubiliejus. Toliau se- 
ksfjnin. Žadeikio, leidėjo bei re- 
dąktorių padėka talkininkams ir 
red. poetės R. P. Audenis pra
kalba — įvadas. Po jo seka dr. 
Fr. Meierio rašyta Lietuvos is
torijos apžvalgėlė, paryškinta 
gausiomis priešistorinių radinių 
iliustracijomis. Po min. Ložorai-. 
čio laiško, aptariančio tarptauti
nę Lietuvos padėtį, supažindina
ma su lietuvių liaudies menu, o 
pati Lietuva pavaizduojama gra-

CROSSES now first completely done 
into English from the original Lithu
anian of Vincas Ramonas by Milton 
Stark. In thirty-five chapters, Lithu
anian Days Publishers, Los Angeles. 
MCMLIV. Viršelis ir iliustracijos S. 
Makarevičiaus, 330 psl. Kieti vir
šeliai, kaina $4.00.

Kadaise daug trukšmo sukė
lęs Ramono romanas “Kryžiai”, 
beabejo viena geriausių išleistų 
tremtyje knygų, pagaliau pasi
rodė puošniu leidiniu angliškai. 
Knyga didelio formato, gražiai 
įrišta, neblogiau, kaip angliškie
ji romanai, be to dar iliustruota, 
tad pilnai tinka dovanoti svetim
taučiams arba senesnės kartos 
išeivių lietuvių vaikams, ku
riems, deja, lietuviškoji raštija 
dažnai yra svetima ir nepaskai
toma. Lietuvių Dienos bei vertė
jas atliko didelį darbą. Išleista 
betgi nedidelis kiekis egzemplio
rių — vos 1.200.

t A AlAlexandra
NUO SPALIO 25 iki 30 DIENOS 

Vakarais nuo 8.30 vai.
Popiečiais — trečiadieniais ir 

šeštadieniais nuo 2.30 vai.

NELIKITĖ 
BE 

VADOVĖLIŲ !
NAUJIESIEMS MOKSLO 

METAMS.
VISAME PASAULYJE PAGARSĖJUSIOS 
SALŽBURGO MARIONETĖS 

Direkcija — Herman Aicher
Puikiai sukurtos tikros gyvenimiškos figūros su 

kruopščiai parengtais kostiumais.

PROGRAMOJE: OPERA, BALETAS, VAIDINMAI. 
"pirmadienio, ketvirtadienio ir šeštadienio vakarais 

JOHANN STRAUSS "ŠIKŠNOSPARNIS" ir "MĖLYNASIS DUNOJUS".
ANTRADIENIO VAKARE

" BASTIEN AND BASTlENNE", "EINI KLEINE NACHTSMUSIK", 
"DYING SWAN" fr "CONCERT AT SCHOENBRUNW".

TREČIADIENĮ POPIET ir VAKARE M PENT A DIENI© VAKARE 
"DON GIOVANĖ' > "T«E NUTCRACKER SUITE" 

SĖ?fAŽ)IENIO POPIETĮ — "THE WIZARD OF OZ".
• , BILIETŲ KAINOS:

VAKARAIS: $1, $1.50, $2, $2.50. POPIEČIAIS: treč ir šeSt.: $1, $1.50, $2.
i i— m~..................................u..... .

A. Rinkūno 
“KREGŽDUTĖ”

I dalis — elementorius ir pir
mieji skaitymai. Kaina $1.50. 
Ii dalis — skaitymai, aplinkos 
ir tėvynės pažinimas, II - IV 

skyriui. Kaina $2.75.

J. Ambrazevičiaus, V. Vaičiu
laičio ir SkrupskeTienės 

“NAUJIEJI SKAITYMAI” 
V-VI skyriui. Kaina $2.50.

Be to, turime lietuviškų kla
sių žurnalų po 75# ir mokinio 

pažymių knygučių po 10<

verstas kalėjimu.

Spaudos Bendrovė 
“ŽIBURIAI” 

941 Dundas Street West
• Torontu, Oftt

Knyga apie Vorkutą
Buv. Vokiečių kom. partijos 

narys ir stambus pareigūnas J. 
Scholmer, kuris už “palaikymą 
ryšių su britų ir amerikiečių 
žvalgyba” sovietų teismo buvo 
nubaustas 25 metams priverčia
mųjų darbų (1949 m.), ketverius 
metus praleido Vorkutoje ir ne
tikėtai š. m. kovo mėn. buvo pa
leistas. Ištrūkęs į .Vakarus, jis 
parašė knygą “Vorkuta”, kurią 
spalio mėn. išleido viena anglų 
laidykla (Weidenfeld and N poi
son). Autoriaus tvirtinimu, nors 
Vorkutos klimatas žmogui neį
manomas, tačiau žemė turtinga 
akmens anglimi ir kitais turtais. 
Norėdami tuos turtus eksploa
tuoti, sovietai Vorkutoje apgy
vendino primityviškiausiose są
lygose 105.000 kalinių ir 120.000 
“laisvų” (arba savanorių) trem
tinių. Sunkiausiose sąlygose čia 
gyvena ir sunkiai dirba tūkstan
čiai lietuvių, latvių, estų, ukrai
niečių, vokiečių ir kitų. Ten esa
ma ir katalikų kunigų, kurie, 
dirbdami anglies kasyklose, ten 
įrengė “dvidešimtojo amžiaus 
katakombas”: jei tik turi progą, 
laiko slaptai mišias. Autoriaus 
tvirtinimu, ne tik kaliniai, ne 
tik sovietų okupuotos tautos, bet 
ir patys Rusijos piliečiai neap
kenčia komunistų rėžimo ir 1953 
m. smalsiai sekė Rytų Vokietijos 
sukilimą, kuris pakartotas ir 
Vorkutoje. Girdi, reikia pravesti 
stipresnę radijo ir kitokią pro
pagandą ūkininkų, darbininkų it

kitų tarpe ir kalinius aprūpinti 
ginklais ir amunicija, kad tuojau 
Rusijoje prasidėtų vidaus karai. 
Knyga įdomi ir turininga.

Atkasta Mitros šventykla Lon
done. Bekasant žemę naujiems 
Bucklersbufy House pastatams, 
atrasti seni romėnų Mitros šven
tyklos griuvėsiai ir įvairių die
vų gerai išsilaikiusios statulos, 
šventykla, sprendžiant iš rastos 
Hadriono laikų monetos, galėjo 
būti čia pastatyta 150 metais po 
Kr., kada romėnų kariuomenė 
valdė Angliją ir čia gyveno 
augštų Romos pareigūnų. Dabar 
ginčyjamasi, ką su šventyklos 
griuvėsiais daryti: ar juos sunai
kinti, ar restauruoti. Ir architek
tai, ir archeologai, ir riet papras
ti žmonės Mitros šventykla ne
paprastai susidomėjo.

Busite patenkinti

SALADATEABAGS'-
Laikrodininkas

(USUtii liūsti 3 Droviftctloi tėčL K
waMiMii i ■ r-... .

vyrų I* AtoTrtę RŪŠŲ 
Siuvėjas 

A. BERESNEVICfUS

parramv. uzioKymui crnieKu zemiou-

10M DUNDAS ST. W. TORONTO

A

SALADA"
TEA

PUIKIAUSIA KANADOS ARBATA

■mm A



B. SERGAUTIS Mann & Martel
• A . • ~ . IREAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER

870 College St., (lorP Ossington ir Dovercourt) 
Telefj OL. 6381, OL. 6382, KE. 7593

noujosios
9 kamb., 
2 otskiri

$9000 visa kaina, centriniam rajone, 
atskiras muro namas, 6 kamb., 
alyva šildymas, garažas. Namas 
reikalingas mažo aptvarkymo. 
įmokėti $1500.

$13.500, atskiras, St. Clair - Oak
wood, rug plytų, 6 kamb. 2 vir
tuvės, olyvos vandens apšildy
mas, garažas; įmokėti $2500.

$14.000 atskiros, netoli naujos liet, 
bažnyčios, gero muro, 8 kamb.,
2 virtuvės, alyva šildomas, gara
žas, įmokėti $2.500.

$76.000, College St. prie 
parapijos, gero mūro,
3 virtuvės, 2 vonios, 
vandeniu apšildymo krosnys. Ge
ras nėmas amatininkams • pro
fesijos žmonėms. Išnuomavimui; 
įmokėti $5.000.

$5.000 įmokėti. Visa kaina $14.000.
Prie 8 highway tarp St. Cathė- • 
rin ir Niagara Falls. Garažas 
įvairiom mašinų remontui ir da
lis įrankių; gyvenamos namas, 
6 kambarių ir užkandinė.

$17.900, Indian Rd. - High Park, at
skiras, gerų neaprūkusių plytų 

\ namas; 9 kamb.; 2 virtuvės ir 4 
sinkos; vandens - alyvos šildy
mas; platus įvažiavimas, 2 ga- „

* “ ražai, didelis sodas; namas be 
skolų, pardavėjas ims pirma 
mortgičių. įmokėti $5500. Sku-*

“ bioi pasinaudokime proga įsigy
ti pirmos rūšies namą.

Be šių nuosavybių mes turime didelį paųrinkimų įvairia kaina, įvairiu įmokėjimu 
iį įvairiose miesto dalyse visokiausių namų ir verslamonių. Tamstoms mielai pa
rodysime, suteiksime sąžiningai visas informacijas ir patarnausime tinkamoms 
sąlygoms paskolų įmokėjme, morgičių užtraukime, visokiausiuose apdraudimuose.

S. Jucevičius, J. Kaškelis, P. Krilavičius
B. Marijošius, A. Paleckis,

Mes turime pardavimui didelį pasirinkimą že- 
" _mės ūkių, sklypų Toronte, Wasaga Beach (lie

tuviškoj Palangoj) ir apie Lake Simcoe. 2446 - 8 DANFORTH AVE.

R. TESLIA
REAL ESTATE

• • •Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi
pirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes; sudaranti pa
skolas; veltui suteikianti informacijas apie parduodamus 

namus, paskolas, biznius ir tt.
• BIURAI:

2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street West, Toronto 
575 Queen Street West, Toronto 

/ 1294 King Street East, Hamilton
■ »■

MIELI HAMILTON1EČIAI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
e. rccNAS

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

Telefonas: 9-3558

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St West Toronto

Tel. KE. 3881

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

383 Roncesvalles Ave. - Toronto - OL. 6321,
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams 
mūsų firma y^a įsigijusi gerą vardą Toronto visuomenėje.

■ 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 keletas 
pavyzdžių:

EVELYN CRES. - HIGH PARK.
$19.500, įmokėti apie $6.000.
Visai atskiras, lobai gražus iš 

. lauko ir vidaus, 11 didelių k., 
square plano namas. Vandeniu - 
alyva šildymas su pompa—nau
ja krosnis. Vieta garažui. Viena 
atvira skolo balansui 10-čiai m. 
Skambinti: P. Mališauskas, tel.

‘ ~ OL. 6321.
DUFFERIN - COLLEGE. $14.900 įmo

kėti apie $5.000. Tikro ir gero 
• mūro, 8 kamb. namas. Vandens 

šildymas — naujas. Geros kiet
medžio grindys, 2 modem, virt., 
gražus” kiemas su 
ražu. Skomb. P.
OL. 6321.

RUSHOLME PK. CRES.

dvigubu go- 
MoliŠauskui,

- COLLEGE. 
$20.500, įmokėti apie $5.000. 
Visai atskiros, tikro ir gero mu
ro nomas, 11 gerai dekoruotų, 
neperėin. kamb.; vandeniu šil
domos, 3 geros virtuvės, 2 tua
letai, garažas. AugŠtos paja
mos. Lengvos mokėjimo sąlygos. 
Sk. P. Mališauskui, OL. 6321.

GLADSTONE - BLOOR. $10.000, 6 
kamb., pusiau atskiros, 2 virtu
vės, kietmedžio grindys, didelis 
kiemas, lobai žemas įmokėjimas. 
Skomb. P. Kerberis, ME. 2471. 

INDIAN RD. - BLOOR. $16.000, įmo
kėti apie $4.000, 8 kamb. ir 2 
saulės kamb., mūrinis namas,

Antradieniais ir trečiadieniais nuo 7 vai. vakaro duodami 
teisiniai patarimai visiems klijentams VELTUI — dipl. tei
sininką p. SILVERMAN rasite mūsų kontoroje.
—...  m......... ■■ ■■■■■. "im ...................... m nu......i.....

$12.900, prie lietuvių bažnyčios Dun
das St. 6 kamb., didelė krautu
vė tinkamo įvairios rūšies biz
niui — kroutuveei, valgyklai, 
dirbtuvei, biurui; alyva apšildo
mos. įmokėti $2.500 

Gazolino stotys
$3000 visa kaina, už įrankius — 

nuoma. Garažas su visais įran
kiais — mašinom, įrengta pa
talpa biurui; už pardavinėjimų 
gozo, olyvos bendrovė mokės 
125 į mėnesį algos. Pajamos už 
mašinų pastatymų kieme ir už 

xremontus tenka pačiam pirkėjui.
Sutartis neribotam laikui. Pui
kus biznis outomechanikui arba 
šiek tiek nusimanančiam taisyti 
automašinos. Vieta Toronto prie 
ežero.

$8.000 įmokėti, visa kaina $26 - 
30.000; 3 gazolino pumpos, 4 
akrai žemės; mūro namas iš 8 
kamb., moderniai įrengtas res
toranas; gazo parduoda virš 
100.000 galionų. Vieta nepa
prastai gero: prie 400 highway, 
1 vai. nuo Toronto. įdėjus kiek 
darbo, vertė bus daug augštesnė. 
Retas pirkinys su tokiu žemu 
įmokėjimu.

$9.000 įmokėti. Visa kaina $25.000. 
Prie St. Catherine; gazolino par
duoda virš 75.000 gal. maisto 
krautuvė, garažas su įrengimais. 
Atskiras puikiai įrengtas gyv. 
namas iš 7 kambarių.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715
1................-J..,- ------- ■ SSSPBIESM

kietm. grindys, olyvos šildymos, 
moderni virtuvė, garažas, labai 
švarus viduje, geras nuomavi
mui, be skolų. Skubus pardavi
mas. Skambinti P. Kerberis, tel. 
ME. 2471.

GLENHOLME - ST. CLAIR. $19.000, 
įmokėti opie $6.000, 10 kamb., 
atskiras, mūrinis namas, kiet
medžio grindys, karšto vandens 
Šildymas, kvadratinis planas, 
gražus kiemas, netoli susisieki
mo, viena skola likučiui. Užėmi
mas tuojau. Skambinai P. Ker
beris, ME. 2471.

BLOOR - LANSDOWNE. $11.900, 
įmokėti tik $2.000, pusiau at
skiras, gero mūre, 6 nepereina
mų kambarių namas, gražus kie
mas, garažas. Skambinti P. Gry
bas, ME. 2471.

QUEBEC - BLOOR. $15.900, visai at
skiras, labai gero mūro, 9 kamb. 
namas, kvadrat. planas, gara
žas, kietmedžio grindys, labai 
didelis ir gražus kiemas, namas 
be skolų. Skambinti P. Grybas, 
ME. 247 L

WILLARD - ANNETTE, $15.900, at
skiros, šiurkščių plytų, 6 kamb. 
namas, moderni virtuvė, olyvos 
šildymos, išilginis koridorius, ga
ražas, galimo tuojau užimti. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

1245 Bloor St. W. - Tel. OL. 8481
Prie Lansdowne

Namų telefonai:
J. TAMUUONIS—OL. 8074. Z. UMBRAŽŪNAS—ME. 0667

1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$1.900 įmokėti. Bloor • Windermere.
6 k., mūrinis, gero kietmedžįą 
grindys, didelė virtuvė, ougštas 
ir sausos rūsys, sodas, garažas. 
Skambinti Z. Umbražūnui.

$2.000 įmokėti. Runnymede - Bloor. 
6 kamb., atskiros, mūrinis na
mas opie 15 metų senumo, mo
dernūs ir nepereinami kamba
riai, pasatus įvažiavimas ir ga
ražas. Skambinti J. Tamulioniui. 

$2.900 įmokėti. Bloor - Paulina. 7 k.
ant dviejų ougštų, dupleksas, 2 
modernios virtuvės, 2 vonios, at
skiri įėjimai į abu ougštus, gara
žui vieta, 10 metų atviros mor- 
gičius. Skomb. Z. Umbražūnui. 

$3.500 įmokėti. High Park. 9 k. at
skiros, puikaus mūro namas, 2 
ultramod. virtuv., 4 gabalų vo
nia su ekstra tualetu ir dušu rū
sy, visur kietmedžio grindys, 
vandens ir olyvos šildymas, gara
žas su privačiu įvažiavimu, atvi
ras morgičius 10 metų. Skambin
ti Z. Umbražūnui.

$3.900 įmokėti. High Pork - Bloor.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS’.
Skubiai reikalingi Roncesvalles-- High Park ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

MOHAWK FURNITURE COMPANY

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS
* RADIJO,

* KROSNYS,
* ŠALDYTUVAI,

* SKALBIMO MAŠINOS,
★ TELEVIZIJOS APARATAI,

* SIUVIMO MAŠINOS,
* ĮVAIRŪS KILIMAI,

* LINOLEUMAS,
* VAIKŲ BALDAI,

★ VEŽIMĖLIAI.

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

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

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. JUOZAPAIT1S

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIA NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS { LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444

579 College St. (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325
{Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mes patarnaujame teisin- $500 - $1.500 galite gauti per mūsų biurą Mūsų prityrę teisininkai 
gai, skubiai ir savo kai- tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums pigiai sudaro pirkimo — 
boję. trūksta pinigų įmokėjimui perkant namą, pardavimo dokumentus.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
$3.000 įmokėti, 8 k., mūrinis, pus. 

atskiros, dvi virtuves, galimybė 
gorožui, užėmimas tuojau pat. 
Bloor - Lansdowne, pilna kaina 
$14.500.

$3.000 įmokėti, 6 k., mūr. pus. atski
ras, alyva šildom, nepereinami 
kambariai. Auburn - St. Clair. 
$13.700 pilna kaina.

$5000 įmokėti. Atskiras mūrinis 10 
kambarių namas. Vandeniu sto- 
keriu apšildomas su dideliu skly
pu, 2 garažams vieta. Lobai 

' gražioje vietoje netoli susisieki
mo. Indian Grove - High Pork 
rajone.

$16.000 visa kaina už 8!6 kamba
rių atskirą mūrinį namą su pri
jungtu mūriniu garažu. Namo* 
apšildomas vandeniu, gražioje 
vietoje. Quebec Heights rajone.

$18.000 visa kaino, 9 kambarių bt- 
skiros mūrinis namas vandeniu 
alyva apšildomos su garažu. 
Gražioje vietoje. Hight-pr. Clen- 
denen rajone.

$24.000. Naujas 2 ougštų, 8 kamba- • 
rių mūrinis nomas. Atskiros su 
2 garažais, didelis sklypas. Arti 
susisiekimo. Higth. pr. - Clon- 
denen.

$18.000 viso koino už 10 kambarių 
atskirą namą College Rusholme 
rojone. Vandeniu alyva apšildo
mos. Gražus sklypas, garažui 
vieta.

$3.000 įmokėti, Annette - Runnv- 
mede, 7 k., mūrinis, pus. atski
ras, 2 virtuvės, aorožui vieta, 
pilno kaina $14.500.

Turime dougelj kitų loboi gerų ir (voiriomis koinomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

Rūta Kuprevičienė 
liMlta OL. 2324

7 kambarių, gerų plytų, atski
ras namas, 2 vonios it^ dvi vir
tuvės, alyvos šildymas, geros kie
mas ir garažas. Viena skola ba
lansui. Skomb. J. Tamulioniui.

$3.900 įmokėti. High Park - Bloor,
8 k. per 2 augštus, geros mūras,
2 modernios virtuvės ir 2 vonios, 
alyva šildomas, didelis kiemas ir 
2 garažai, atviras morgičius • 10 
metų. Skambinti Z. Umbražūnui. 

$4.500 įmokėti. Parkdale, 9 kamba
rių, lobai geram stovy, atski
ros, mūrinis namas, vandens šil
dymas, geri ir nepereinami k., 
vieta garažui. Skambinti J. Ta- 
mulioniui.

$5.000 įmokėti. Sunnyside, 12 kam
barių, atskiras, mūrinis namas, 
vandens šildymas, 2 vonios ir 

, virtuvės, įvažiavimas iš linijos.
Skambinti J. Tamulioniui. 

$5.000 įmokėti. Durie - Bloor. 7 k.
atskiros, mūrinis ,gerom stovy 
namas. 2 vonios ir 2 virtuvės. 
aGražas. Skambinti J. Tamulio- 

. niui.

TELEF.: OX. 4444, OX. 0977

$35.000 už bizniui tinkantį namą.
17 kambarių puikus namas su 
didžiuliu sklypu. 4 garažai, 4 
virtuvės, 4 vonios. $4.500 meti
nių pajamų plius veltui 5 'kam
barių butas savininkui. 2 kros
nys apšildo namą vandeniu aly
va. College - Rusholme rojone.

$3.500 įmokėti, Garden - Sorourėn, 
7 k., pus. atskiros, alyva šildy
mas, 2 virtuvės, garažui vieta. 
Pilna kaina $14.500.

$3.000 įmokėti, Grenadier - Sorau- 
ren, 7 k., pus. atskiras, gerame 
stovyje namas. Pilna ;kaina 
$13.500

$18.900 pilna kaino, 10 kamb. pu
siau atskiros,, vand. alyva šildy
mas, 3 virtuvės, Roncesvalles - 
Fem Ave.

$5-6000 įmokėti, 8 kamb. atskiras 
mūrinis, alyva apšildomas, gara
žas. Pilno kaino $17.000. Clin
ton - Bloor St.

$16.000 pilno kaino, atskiros mūri
nis naujai atremontuotos; 2 ga
ražai. Emmerson - Bloor Šf.

$5-6000 įmokėti, mūrinis, pusiau at
skiros, 8 kamb. 2 garažai, šo-w 
ninis įvažiavimas. Louder - St. 
Clair St. ..s-

$3000 įmokėti, 6 kamb. vandens - 
olyvos šildymas, garažas, priva
tus įvažiavimas. Louder-Rogers.

$3000 įmokėti, 6 k. mūrinis, alyva 
šildomas, 2 virtuvės, gero dydžio 
kamb. Pilna kaino $11.900. St. 
Clorens prie St. Clair. »

Vladas Paliulis

1077 BLOOR ST. West
(prie Dufferin)
REAL ESTATE

Telefonas OL. 8459
$3.500 įmokėti, Parkdole rojone, mū

rinis namas, 2 modemiškos vir
tuvės, per du augštu. Pilna kai
no $13.900.

$4.500 įmokėti, St. Clair, 9 kamb., 
. mūrinis namas, olyvos - air con

dition Šildymas, 2 virtuvės, ga
ražas. Viso $15.900.

$5.000 įmokėti, Bloor - Runnymede, 
7 kc^mb., atskiros namas, mūrir 
nis, alyvinė voderni virtuvė, šo
ninis. įvažiavimas, garažas. Viso 
$17-500.

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

Advokatas — Notaras 

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

Atlieka visus elektros insta
liacijos bei pataisymo darbus, 
bet kur.

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u i

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080?

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

$3000 įmokėti, 6 k. mūrinis, vande
niu šildomas, garažas, šoninis 
įvažiavimas, 2 virtuves, į šiaurę 
nuo St. Clair.

$2500 įmokėti, 6 k. mūrinis, mod. 
virtuvė, nepereinami kambariai, 
privažiavimas. Užėmimas tuojau 
pat. Rushton Rd. - St. Clair.

$1600 įmokėti, 7 k. atskiras, mūrinis, 
metai, kaip statytas, mod. vir

tuvė, garažai. Pilna kaina $13.- 
000. Dundas - Runnymede.

53500 įmokėti, 9 k. mūrinis, atskiras, 
alyva šildomas, neperein. kam
bariai, 2 mod. virtuvės, 2 vonios. 
Pilna kaina $15.500 Spring- 
hurst - King. •»

$4000 įmokėti, 8 kambariai 2 augš- 
tuose, mūrinis, neperein. kam
bariai, 2 virtuvės, šoninis priva
žiavimas. Dovenport-Lonsdowne.

$6000 įmokėti, 7 k. mūrinis, atskiras, 
kvadratinis plonos, gerame sto
vyje. Beresford - Bloor.

$5000 įmokėti, 9 k. .atskiros, mūri
nis, kv. planas, 3 virtuvės, be 
galimybės garažui, Quebec - 
Bloor.

$6000 įmokėti, 6 k. mūrinis duplek
sas, vand. alyva Šildomas, dvi
gubas privažiavimas, privatus 
įvažiavimas. Nuosavybė be sko
lų. Glenloke - Indian Rd.

$5.000 įmokėti, 9 k. mūrinis, atski
ros, kv. plonos, alyva šildomos, 
garažas. Užėmimas tuojau pat.

* BloorDelavare.

V. Jučas
Bixnio tol. OL 2324
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J. KARPIS
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS ST. W. — TEL. OL. 7996, OL. 7997

Siūlome pamatyti šiuos gerus pirkinius.
$5.000 įmokėti. High Parke, 10 k., 

atskiros, mūrinis namas, gara
žas, alyvos šildymas, dvi vir
tuvės, kambariai dažyti.

$6.000 įmokėti, High Parke, 9 k., 
atskiras, mūrinis namas, vande
niu šildomas, 3 virtuvės, neper
einami kambariai.

$10.000 įmokėti, High Parke, 10 di
delių kambarių, atskiras, mūri
nis namas, 3 virtuvės, privatus 
įvažiavimas, 2 mūr. garažai.

$16.500 pilna koino, High Parke, 8 
nepereinamų kamb. mūrinis na
mas, 2 virtuvės, vandeniu-alyva 
šildomas, didelis kiemas.

Skambinti VYT. LUNYS.

$4.000 įmokėti, Bloor - Ossington, 6 
kamb., atšk. namas, alyva Šil
domas, garažas.

$4.500 įmokėti, Bloor - Lansdowne, 
8 kamb. atskiras namas, mod. 
virtuvė, 2 garažai ir tuojau už
ėmimas.

$1.850 įmokėti, Symington, 8 kamb. 
mūrinis namas, garažas.

$5.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, 8 
kamb. atsk. mūrinis namas, dvi 
virtuvės, vandeniu šidomas, grei
tas užėmimas.

$7.000 įmokėti, College - Gladstone, 
10 kamb. atsk. mūrinis namas, 
2 saulės kamb., vandens šildy
mas, du garažai.

Skambinti J. BALTAKYS.

skiras, 6 kamb. namas, alyva 
šildomas, garažas.

Skambinti: B. POSIUS

Be šių turime dar didelį pasirinkimą. Paskambinkite, parody
sime, patiks — pirksite.

REAL ESTATE LIMITED

A. W. fARLINGEK
REAL ESTATE

587 BLOOR STREET WEST. — TORONTO 
Seninusio pirkimo — pardavimo įstaiga Toronte, 

turi ofisus visose miesto dalyse
Sudarome geriausiomis sąlygomis morgičius per musu morgičių departamentą.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$6.000 įmokėti. Roncesvalles - High Park Blv. Atskiras, mūrinis, 10 didelių 

dažytų kamb., 3 virtuvės, dvi vonios, vandeniu šildomas, šoninis įvož. 
$5.000 įmokėti. Roncesvalles - Geoffrey. Atskiras, nepaprastai gerų plytų, 9 

kamb., vand. ir alyva šildomas, balansui viena skola 10-čiai metų.
$4.000 Sunnyside rajone. Atskiras, mūrinis, 8 kamb., 3 virtuvės, vandeniu ir 

alyva šildomas, įvažiavimas į šiemą.
$3.000 įmokėti. Bloor - Markham. 6 k., 2 mod. virtuvės, geras planas, dideli 

kormbariai, garažas.
$18.900 Bloor - Jane, RETA PROGA! 7 kamb. per du augštus. Toje pačioje gat

vėje ir tos pačios statybos 3 namai paduoti už $21.500 - $22.000.
$15.500 High Park rajone. Atskiras, mūrinis, 8 k. per du augštus, dvi virtuvės, 

vandeniu šildomas, garažas. ' ’
Jei tie namai Jums nepatinka — nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums, 

kad sužinotumėte kiek mes turime pardavimui namą ir kur jie randasi.

S. KUZMAS
Offico OL. 6357. Namų LA. 4129

1460 DUNDAS ST.
$23.500 pilna kaina High Park rajo

ne. Atskiras, mūrinis, 9 kamb., 
2 modernios virtuvės, 2 vonios, 
karštu vandeniu - alyva šildo
mas, kietmedžio grindys. Ga
ražas.

$14.900 pilna kaina. Glendonwynne-
Bloor. Mūrinis, 6 kamb., karštu

- Tel. OL. 7511 
vandeniu šildomas, moderni vir- 
tuveė, kietmedžio grindys, gara
žas. Balansui viena skola 10 m.

$16.900 pilna kaina. Lovinio Avė. - 
Swansea. Mūrinis, 6 kamb.> mo
derni virtuvė, karštu vandeniu - 
alyva šild., dvigubas garažas.

Smulkesnėms informacijoms šių ir daug kitų namų pardavimui skambinkite

Mr. V. KYBARTAS - OL. 75II

REAL ESTATE LIMITED
KANADOS DIDŽIAUSIA AGENTŪRA

Maskvos dangoraižiai nebekyla
Jau prieš karą Maskvoje pa

sireiškė noro nors išviršinai pra
lenkti kitus kraštus. Sugalvota 
buvo nustebinti pasaulį dango- 
rėžiais. Vienas iš šjų, vad. Sovie
tų rūmai buvo suprojektuoti dar 
augštesni už Niujorko Empire 
State Building. Šis pastarasis tu
ri 1.472 pėdas augščio ir 222 pė
dų anteną. Sovietų namai turėjo 
būti -72 pėdom augštesni. Apie tą 
pastatą buvo būgnijama visame 
pasauly, o jo projekto škicai bu
vo spausdinami visoje propagan
dinėje literatūroje užsienin. Pa
galiau buvo paruošta ir vieta rū
mams. Buvo nugriautas, su
sprogdintas šimtametis Išgany
tojo Soboras, viena iš didingiau
sių .Maskvos cerkvių. Bet tuo 
tarpu prasidėjo karas, apie sta
tybą nebebuvo kada galvoti ir 
iki šiol prie tos statybos negrįž
ta, Sakoma, kad tie rūmai vis- 
dėlto būsią kada nors statomi, 
tik norima pirma pasipraktikuo
ti ir įgauti patyrimo su mažes
niais dangorėžiais.

Iki šiol augščiausias pastatas 
Maskvoje yra 32 augštu univer
sitetas vad. Lenino kalvoje. 1947 
m. buvo paruoštas projektas pa
statyti valdžios ištaigoms 8 dan- 
gorėžius. Vienas iš jų buvo nu
matytas Kremliaus kaiminystė- 
je vad. Zariadije. Jis buvo už
planuotas 37 augštu, kad butų 
augščiausias Europoje. Buvo 
pradėta ir jo statyba, kuri paki
lo jau iki 8 augšto, bet dabar 
viskas sulaikyta. Sakoma, kad 
augščiau nebebūsią statoma, nes

$16.500 visa kaina, Clendenan - An
nette, 6 kamb., atskiras, gero 
mūro, keturkampio plano, apie 
18 metų senumo, šoninis įvažia
vimas ir labai didelis kiemas.

$5.500 įmokėti, Porkdale rajone, mū
rinis, 9 nepereinamų kamb. na
mas, alyvos šildymas, 2 garažai.

$6.000 įmokėti, Indian Rd., atskiras, 
10 didelių kambarių ir apšildo
mas saulės kamb., labai gero 
mūro, vandens šildymas, garažui 
vieta, geras pirkimas.

$2.000 įmokėti. Brock - Dundas, 6 k. 
mūrinis namas, garažui vieta.

Skambinti: V. PLIOPLYS

$3.500 įmokėti, 6 neperein. kamb., 
atskiras mūrinis namas, Šoni
nis įvažiavimas, garažas.

$10.000 įmokėti, 12 kamb. atskiras 
mūrinis dupleksas; vandeniu - 
alyva šildomas, du garažai, pri
vatus įvažiavimas.

$13.500 visa koino, Golden, 7 kamb. 
atskiros mūrinis dupleksas, aly
va šildomas, vieta garažui.

$8.000 įmokėti, Westminster, 9 k., 
atskiras mūrinis namas, vande
niu - alyva šildomas, šoninis įva
žiavimas, garažas.

$8.900 visa koino, Brock - Bloor, at

w.

dangorėžiai esą sužalotų visą 
raudonosios aikštės charakterį. 
Dėl to architektams esą pavesta 
pakeisti pastato planus ir staty
bą užbaigti.-

Kiti 7 dangorėžiai taip pat ne
statomi, nors valdžia jau paskel
bė, kad įstaigos iš Kremliaus bū
sią iškeltos ir jis virsiąs muzie
jumi. Dabartiniai galiūnai tikrai 
Kremliaus nemėgsta ir jame ne
gyvena nei Malenkovas, nei 
Chruščiovas. Bet įstaigos beabe- 
jo galės būti iškeltos tik tada, 
kai bus kur pastatyti nauji rū
mai. Tuo tarpu į Kremlių uždan
ga po (truputį pakeliama ir į kai- 
kurias dalis įleidžiami lankyto
jai. Studentams suruošiamas 
Kremliuje Naujų Metų sutiki
mas ir tt.

NUOMOK 
PILNĄ 

i VESTUVINI 
i RŪBŲ 
į KOMPLEKTĄ 
! VYRAMS IR 
ir MOTERIMS.

WEDDING CLOTHES;RENTALS 
254 COLLEGE of įmdina 
$56 YOHCt t WKmIw
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V. VA SIS - Vasiliauskas 
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prU ossfogton Ave.) Telef. ME. 4605 • 4606

1. BLOOR - DELAWARE. 6 didelių k., 
atskiras mūrinis, alyva šildomas, 
didelis kiemas ir garažas. Įmokėti 
$3.500 viena skola balansui.

2. CONCOR D- BLOOR. 8 didelių k., 
2 augštu. atskiras, gero mūro, di
delis kiemas. Įmokėti $3.900.

3. BLOOR - OSSINGTON. 8 didelių k.. 
■ mūrinis, vandeniu šildomos, 2 vir

tuvės, su baldais. Įmokėti $3.000.

4. BLOOR - SHAW. 9 didelių kamb., 
atskiros, mūrinis, vandeniu - aly
va šildomas, 2 virtuvės, didelis kie
mas ir garažas. Įmokėti $4.900 ir 
viena skola balansui.

5. CRAWFORD - BLOOR. 8 didelių k., 
atskiras, mūrinis, alyva šildomos, 
2 virtuvės, didelis kiemas, garažas. 
Įmokėti $5.000.

Išnuomojama naujame apartmente King ir James 56 butai
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskalas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.

J. K. BALSYS V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

Garantuotos anglys yra geriausios !

Visų rūšių anglis ir malkas užsa* ' 1 J1 1 . 1 ..
kykite per mūsų atstovus DOMINION

VYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS COAL & WOOD

SKAMBINTI TELEFONU LY. 0305
(Nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro}

A. STANCIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinairff i 

namus veltui.
Darbas garantuotas.

Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir Šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.

Mes dirbame 24 valandas
T H E V I C T O R Y F L O RIST
'T* '■, Musųkrautuvė dvejose vietose:

749 QUEEN SįT. E. | 576 QUEEN ST. W.
Tel. RI. 5804 | Tel. EM. 3-1618

KANADA RŪPINASI 
savo piliečiais...

Kanada YRA jos piliečiai. Piliečiai turi teisę 
slaptu balsavimu išsirinkti sau norima vyriau
sybę. Kiekvienas virš 18-kos metų gali prašyti 
Kanados pilietybės. Informuokitės plačiau 
apie pilietybę kreipdamiesi į Department of 
Citizenship and Immigration. Jie su malonu
mu padės jums sužinoti kaip galima įsijungti 
i Kanados gyvenimą.

Kanada rūpinasi savaisiais — stenkis daugiau ži
noti apie ją

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS.

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

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

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeiriia: 
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
439 QUEEN ST. W. (prie Spadtna). TeL EM. 6-8094

> . *

’ Čia tik keletas namų iš didžiausio pasirinkimo Įvairiuose miesto rajonuose. Parduodant ar 
perkant kreipkitės pas mus.

P. DAMBRAUSKAS VI. IVANAUSKAS A. LAPAITIS V. KUZMA Vincas PŪGA 
TELEFONAI: LL. 8585, LO. 72M

6. HAVELOCK - BLOOR. 10 didelių 
kamb., atskiras, mūrinis, 3 virtu
vės, vandeniu - alyva šildomos, di
delis kiemas ir garažas. Įmokėti 
$6.900, viena skola balansui.

7. INDIAN - GRENADIER RD. 10 k., 
atskiras, mūrinis, centrinio plona, 
2 augštų, vandeniu - alyva šildo
mas, gražus kiemas, privatus įvo- 
žiov. ir garažas. Įmokėti $5.000.

8. GRENADIER - RONCESVALLES. 11 
kamb., atskiras, mūrinis, centrinio 
plono, 2 augštų, vandeniu - alyva 
šildomas, didelis kiemas ir 2 ga
ražai. Įmokėti $6.900.

9. HIGH PARK - BLOOR. 8 labai di
delių komb., atskiros, opynaujis, 2 
augštų namas, vandeniu - alyva šil
domas, privatus Įvažiavimas ir ga
ražas. Geras pirkinys.

DOMINION 
COAL & WOOD

“JOSEPHINE 
BEAUTY SALON”

955 Dundas St W., Toronto 
Prie Grace - Beatrice tramva

jaus sustojimo.
Tel. EM. 8-4138,

Įvairių rūšių ilgalaikis sušukavimas, 
dažymas, sutvarkymas ir moderniškas 
kirpimas.. Sąžiningas darbas. Kainos 

prieinamos. Susitarus dirbama 
vakarais.

10. INDIAN RD.-HIGH PARK BLVD. 
14 didelių komb. — 2 būtų — at
skiros, mūrinis, 2 augštų, vandeniu 
- alyva šildomas, 2 garažai, geros 
piršimos.

11. HIGH PARK%BLVD. (gražiausia 
gatvė), 20 labai didelių komb., at
skiras, gero mūro, 4 vonios, 4 vir
tuvės, atskiri įėjimai, centrinis plo
nos, galima lengvai perdirbti į 6 
butus, privatus įvažiavimas, 3 ga
ražai, geras pajamų namas. įmo
kėti $9.000 ir viena atvira skola 
balansui 10 metų.

‘ 12. BLOOR - HIGH PARK ant Bloor 
gatvės, opynaujis pastatas, 4 la
bai didelės krautuvės ir 4 dideli 
butai. Met. pajamos apie $11.000 
(žema nuoma). Labai geros pirki
mas.

VANCOUVER, B.C.
Rinkimai. KLB Krašto Tary

bos rinkimai įvyks spalio 31 d., 
sekmadienį. Balsavimo būstinė 
visiems Br. Kolumbijos lietu
viams yra jugoslavų švitimo na
muose (Yugoslavian Education
al Home), 767 Keefer St., Van
couver. Būstinė 'bus atidaryta 
nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 
Bus . renkamas visos Kanados 
lietuvių “seimas” .dviems me
tams. Yra išstatyta 45 kandida
tai, balsuoti galima už nedau
giau kaip 30 asmenų. Balsavimo 
teisę turi kiekvienas pilnateisis 
Kanados lietuvis, ne jaunesnis 
kaip 18 metų amžiaus. Rinkikai 
dėl ligos, didesnio atstumo nuo 
rinkiminės būstinęs ar kitų svar
bių priežasčių galės balsuoti 
paštu, jeigu painformuos Rinki
mų Komisiją (adresas J. Juškai- 
tis, Suite 5, Tunstall Building, 
709 Dunsmuir St., ancouver 1, 
B.C.). Balsuoti yra kiekvieno su- 
sipratusio lietuvio tautiškai ben
druomeninė pareiga. Balsuok už 
ką nori, bet balsuok!

Apylinkės Rinkimų Komisija.
Reformos Apylinkėje

Br. Kolumbijoje priskaičiuoja
ma apie 1000 lietuvių. Didelė jų 
dalis gyvena Vancouveryje ir jo 
priemiesčiuose. Bet nemažai dir
ba toliau nuo centro, už kelių 
šimtų mylių, miškuose, lentpjū
vėse, kasyklose. Jie iki šiol buvo 
neorganizuoti, nes egzistavo tik 
viena Vancouverio apylinkė vi
soje provincijoje. Apylinkės val
dyba, ištyrusi padėtį ir sąlygas, 
nusprendė apylinkės ribas pra
plėsti, kad apimtų visą Br. Ko
lumbiją. Tokiu būdu bus įmano
ma efektingiau vykdyti tautinį 
ir organizacinį darbą. Apylinkės 
pavadinimas pakeistas į KLB Br. 
Kolumbijos Apylinkė ir Br. Ko
lumbijos Apylinkės Valdyba.

George DARTEN 
AKORDEONO MOKYKLA 
1129 DUNDAS ST. WEST 

Telef. OR. 6486 
(pradedantiems ir pažengusiems) 

(kampas Ossington) 
(Lietuvių Namoi)

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto
Telef.: OI. 8431 ir OL. 8432.

12.500, įmokėti $3000, Runnymede 
- Bloor, 6 komb., atskiros no
mas, 2 virtuvės.

$13.500, įmokėti $2000, Montrose- 
Dundas, 7 komb. mūrinis na
mas, alyvos šildymas.

14.500, įmokėti $3.500, Palmerston 
St. 6 komb., mūrinis, atskiros 
namas, alyvos šildymas, moder-

x ni virtuvė.

$14.500, įmokėti 3.500, Dufferin - 
Bleor, 10 komb. mūrinis, atski
ros nomos, karšto vandens aly
vos šildymas, garažas.

f
v........ * ■ ■ . . ....—i

Gydytojo patarimas
t—Dabar gerai įsidėmėkite, ką 

Tamstai pasakysiu — niekad ne- 
sinervuokite. Susijaudinimas ga
li Tamstai būti pavojingas — 
sako gydytojas.

— Būkite geras, pone daktare, 
atsiminti šį patarimą, kai rašysi
te man sąskaitą.

Kodėl?
Vyras, kuris visą dieną ramiai 

ištūno baloje laukdamas, kol pa
kils antis, niurna, kai žmona 10 
minučių pavėluoja pietus.

Čia daugiau sutinku
Jaunutė kabareto šokėja 

ką pabaigė programą. Prie 
prieina elegantiškas jaunuolis ir 
sako:

— Kodėl tamsta, tokia graži, 
jaunutė ir gabi šokėja, pasirin
kote tokią landynę?

— Už tai, kad prašmatnių ir 
turtingų jaunuolių aš čia sutin
ku daugiau negu anksčiau sutik
davau būdama bibliotekos kny
gų išdavėja.

tik 
jos

Apie tą persitvarkymą painfor-
muota KLB Krašto Valdyba. [tikrai visur tinkanti mergaitė.

Tokiu būdu pirmą kartą visi Į _Q, taip. Jie galės smagiai 
gyventi. Ypač, kad būdamas 
kariuomenėje jis išmoko virti...

Gerai maitina
— Nesuprantu, kodėl mano 

vyras nepriklauso net klubui ir 
visada vakarais sėdi namie. Jis 
nė negeria.

— Ar jis rūko?
— Labai nedaug. Jis mėgsta 

surūkyti cigarą po gerų pietų. 
Bet, man rodos, jis nesurūko 
daugiau kaip du cigarus per mė- 
nesį.

Išradinga žmona
Jonienė mėgo viską pirkti 

simokėtinai. Vyro alga taip 
eidavo ratoms mokėti. Pagaliau 
ji panoro pirkti televizijos apa
ratą.

— Bet mes neturim pinigų — 
pastebėjo vyras.

— Aš žinau, kaip padarysiu. 
Nesumokėsiu dviejų ratų už 
skalbiamą mašiną, vieną ratą už 
siurblį, vieną ratą už krosnį ir 
užteks įmokėti už televizijos 
aparatą.

- Sunku taip laipioti
Berniukas nukrito nuo laiptų 

ir susilaužė koją. Gydytojas, pa
leisdamas iš ligoninės su sugip
suota koja, uždraudė kopti laip
tais. Po keleto mėnesių gydyto
jas pagaliau nuėmė gipsą.

— Ar dabar jau galėsiu. kopti 
laiptais? — paklausė berniukas.

— O, taip — atsakė gydytojas.
— Ačiū Dievui, man jau taip, 

atsibodo ir įkyrėjo į savo kam
barį antrame augšte šliaužioti 
per vandens nutekėjimo vamzdį.

Br. Kolumbijos lietuviai admi
nistraciniu atžvilgiu yra suburti 
į vieną tamprų vienetą. Ploto 
atžvilgiu tai. pati didžiausia 
Bendruomenės apylinkė. Reikia 
tikėtis, kad ji ir konstruktyvaus 
aktyvumo srityje užims jai deraf- 
mą vietą KLB.

Lituanistinis švietimas
KLB Br. Kolumbijos apylin

kės valdyba nutarė rūpintis pri
augančios lietuvių kartos litua
nistiniu švietimu. Valdyba duos 
tam švietimui direktyvas ir rū
pinsis eliminuoti pašalinėse, sve
timas bei kenksmingas įtakas. 
.Nuspręsta pradėti vykdyti pa
ruošiamuosius darbus neatidė
liojant, suregistruojant šeimas 
su mokyklinio amžiaus vaikais. 
Bus išsiuntinėtos anketos ir at
siklausiama tėvų, kokie yra jų 
pageidavimai. Vėliau panaudo
jant davinius kaip kelrodį, bus 
žengiama prie lituanistinio švie
timo įgyvendinimo.

Rudens subuvimas. Apylinkės 
valdyba, vykdydama -parengimų 
planą, ruošia draugišką visų Br. 
Kolumbijos lietuvių rudens su
buvimą spalio 30 d., šeštadienį 
puikiausioje patalpoje Vancou
veryje, tokiems parengimams 
specialiai pritaikytoje “Mėlyno
jo Dunojaus” balių salėje. (Blue 
Danube Hall), 1806 East Has
tings Street.

Į subuvimą kviečiami visi Br. 
Kolumbijos lietuviai su savo 
svečiais.

Rudens subuvimas šeštadienį, 
o ant rytojaus, sekmadienį rin
kimai į KLB Krašto Tarybą. 
Svečiai iš tolimesnių vietovių 
galės ta proga atlikti ir balsavi
mo pareigą.

Vancouverio apyl valdyba.
WINDSOR, Ont.
Gražios krikštynos. Spalio 9 d. 

pakrikštyta Aloyzo ir Albinos 
Rudokų sūnus vardais Petras 
Aleksandras. Krikšto apeigas at
liko kun. V. Rudzinskas. Krikšto 
tėvais buvo Juozas Kavalynas ir 
Danutė Ratkutė iš Rodney, Ont. 
Tėvai savuose namuose surengė 
šaunų pokylį. Jame dalyvavo 
daug lietuvių ir anglų svečių.

Z. T.
VIENYBĖJE GALYBĖ

Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

”PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augštos paluko* 
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. TeL 
K E. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vak.

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

J. J. RUKŠ A
REAL ESTATE &. BUSINESS BROKER 

987 BLOOR (kampas Dovercourt) >
$15.500, įmokėti $3.500, Parkdole 

rajone, 9 kamt., mūrinis, pu
siau atskiras narnos, alyvos šil
dymas, 2 virtuvės.

$16.000, įmokėti $4.000, Sunnysidė 
Garden, 8 komb. mūrinis, pu
siau atskiros narnos, karšto van
dens šildym.; galimybė garažui.

$18.000, įmokėti apie $7000, Be
resford - Bloor, 7 komb. mūri
nis, atskiros nomos, air condi
tion - alyvos šildymas, mūro ga
ražas.

Tėvas 'aiškina 6 metų sūnui:
— Kai tu būsi didelis, būsi šei

mos galva. Kiekvienas ateis pas 
tave ko pasiklausti ar pinigų 
gauti. Kaip tu pasakysi, taip ir 
bus. •

— Tėveli, tai ar aš būsiu ma
mytė? — įsiterpė sūnus.

Menas valdo
Koncertas.’ Solistas dainuoja 

ariją iš “Žydės”.
— Primink man, kad nuneš

čiau pas batsiuvį tavo batus — 
sako prisilenkusi savo vyrui vie
na klausytoja.

Idėja nebloga
Taikiai nusiteikęs vyrukas kal

ba apie karo tarnybą:
'.— Aš nestosiu į kariuomenę, 

trauk jį plikis! Ką tu manai, iš
moko šaudyti, įbruka šautuvą į 
rankas ir paskui liepia šauti į 
nepažįstamą žmogų.

— Tai gal manai į pažįstamus 
kaimynus?...

Puiki pora ' •
Du draugai kalbasi:
— Jis gauna tikrai puikią mer

gaitę. Ji puikiai plauko, gražiai 
joja, žaidžia golfą, valdo auto
mobilį, narsiai skraido lėktuvu,

1S- 
iš-

EUROPIETĖ GYDYTOJA

DR. IRENA COOPERSMITH
turinti ilgametę praktikę Europos ir 
Kanados klinikose. Bendroji praktika, 

akušerija - ginekologija.

358 LABADIE 
(kampos 5136 Park Avenue) 

Montreal, P. Q.

Priėmimo vai.: 1-3 ir 7-8 ketvirtadie
niais ir šeštadieniais — 1-3, taip pat 

susitarus tel. DO. 1965.

Okulistė
Bronislava BEJNAR, R.O. 
tiria suaugusių ir vaikų

AKIS
94 Laws St., Toronto

(prieš 3146 Dundas St. W.)
Telefonas LY. 0052 ■

$18.500, įmokėti $6000, Parkdole 
rajone, 11 komb. mūrinis, atski
ros namas, karšto vandens - aly
vos šildymas.

$19.500, įmokėti ^8.000 arba ge
riausia pasiūlo, Rusholme — 
Bloor rajone, 10 komb., mūrinis 
atskiros nomos, karšto vandens 
- alyvos šildymas, galimybė ga
ražui.

$21.000, įmokėti opie $9.000, Que
bec arti Bloor, 8 kamb. gražus 
atskiros nomos, alyvos šildymas, 
dvigubas garažas, privatus įva
žiavimas. •

Dr. M. Arštlkaltytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima iš anksto susitarus
Telaf.: offiso WA. 1-3584

■samų WA. 3-5555

Or. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)

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

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPUA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vaL 
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. V.P. Baltrušaitis 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1554A BLOOR ST. W., TORONTO 
(kampos Dundas - Bloor)

Bendroji praktiko, moterų ligos su 
gimdymo pagalba specialiai.

Kabineto tel. LL. 9184 
Namu WA. 1-0537

Priėmimo vai.: 1.30 - 3.30 po pietų, 
$.30-8 vai. vak. Kitu laiku pagal 

susitarimo.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priėmimo valandos: 1-2 ir 6-8 vol. v._ 
Šeštadieniais TT -2 vak po pietų.

WA. 1-0219
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

/ WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
(į rytus nuo Dufferin St.l

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

260 St. Clair Ave. W. 
Darbo vol. 2-7 vai. pp. ir pagal 

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

DANIEL D. STOKAL, B.A. 
advokatas, notaras ir tt 

PERKĖLĖ 
savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE
Suite 501 — Herman Building 

Toronto
Telefonas EM. 6-1681-2 
Ketvirtadienio vakarais:

575 Queen St. W. - 6-8 val. v. 
Telef. EM. 8-2646

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant. Liudžius

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškoi kolbončius prašomo kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeštod. lt)-l va. p.p.
Office KM. 6-5679. Res. ME. 0636.

STANLEY SHOE STORE
Augšttousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir plotus 

BE—KE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone

Dr. Sylvia UZANS
Vaikų ir odos ligos

Darbo valandos: 5-7 pp., šeš
tadieniais 12-1 pp.

52 Linsmore Crs., Toronto 
(netoli Danforth Ave.)

TeL GL. 2892.

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

Dirbęs Europos ir Konados ligoninės.-
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

mas, reumatizmo, skilvio ir kt.
479^ Euclid Ave., Toronto 

Tel. WA. 1-6708

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

’ TORONTO
(lėtimas iš 613 Brock Ave.)

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

Telefonas OL.. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
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.

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

SusitartT telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Cloir Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

: Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS 

838 Dundas St W. Toronto 
kampos EucHd Avė.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Potikrina akis ir pritaiko akinius, 
’ jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. HHrie akių nervus, kurie dož 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. ’ Kalba slavų kalbami*.
470 College St. W. Toronto 

Tele! WA. 1-3924 ' 
................ i, i i .■ , ■ ———■

1613 BLOOR ST. WEST 
Tef. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ te VAIKŲ 
ROBAI

t i



TEVlSKEa ZLBUBXA1

TORONTO, Cnt. MONTREAL, Que
Prie Sv. Jono Kr. lietuvių pa- 

rarapijos steigiamas Jaunimo 
klubas. Klubo susirinkimai —

reguliariai 
vakarais 

vado- 
globėjų 

pakviesta 
ir

parengimai įvyks reguliariai 
kiekvieną penktadienį vakarais 
parapijos salėje. Klubui vado
vauti sudaroma klubo globėjų 
komisija, į kurią yra pakviesta 
keletas patyrusių pedagogų ir 
jaunimo auklėtojų. Programose 
numatyta įvairūs pašnekesiai, re 
ieratai, filrnos, žaidimai, lietuviš-

šokiai ir kt. Organi
zuojamo klubo tikslas — lietu
vybės išlaikymas priaugančiame 
jaunime: duoti progą jaunimui 
kartą savaitėje bendraujant savo 
draugų tarpe kultūringai pra
leisti vakarą.
Filmą iš bažnyčios šventinimo
. Šį sekmadienį, spalio 24 d. 4 

vai. p.p. Šv. Jono Kr. par. salėje 
rodoma filmą “Sally and Saint 
Anne” su Anna Bly th ir Edmund 
Gwenn. Priedu bus rodoma iš 
Šv. Jono Kr. bažnyčios iškilmių 
spalvota filmą, kurioje daugelis 
pamatysime patys save ir savo 

4 pažįstamus.
Gedulingos pamaldos už prieš 

dvejus metus mirusio a.a. Jono 
Jurkšaičio vėlę įvyks Šv. Jono 
Kr. liet, bažnyčioje šį šeštadienį, 
8 vai. r. .

Prisikėlimo parapijos žinios
— Blogas oras privertė staty

bą gerokai sulėtinti, bet praūžusi 
audra fnums jokių minėtinų 
nuostolių nepadarė.

— Šį trečiadienį, spalio 20 d., 
7.30 vak. visos PBRM Būrelio 
narės ir prijaučiančios kviečia
mos dalyvauti ypatinga proga 
rengiamame susirinkime vienuo
lyno patalpose.

— Parapijos parengimas bus 
spalio 30 d. Masaryk salėje. Visi 
kviečiami 'dalyvauti. Pelnas ski
riamas BS Fondui.

— Reiškiama nuoširdi padėka 
P. A. Grigams, paaukojusiems 16 
ir Justinui Bakučiui, paaukoju
siam 50 vertingų knygų parapi
jos bibliotekai.

— Kitą savaitę tėvai pranciš
konai''lankys sekančiose gatvėse 
gyvenančius parapijiečius: Os- 
sington Ave., Roxton Rd... Shaw 
St., Hallam St., Givins St., Hal
ton St. ir Essex St.

Vilniaus Krašto Lietuvių S-gos 
Toronto skyrius spalio 24 d. 3 v. 
pp.. Lietuvių Namuose šaukia vi
suotinį vilniečių susirinkimą.

Bus padarytas pranešimas iš 
ligšiolinės skyriaus veiklos ir 
svarstomi svarbūs tolimesnio 
veikimo organizaciniai reikalai. 
Visi vilniečiai prašomi į susirin
kimą atsilankyti. .

Skyriaus v-ba.
KLTS skyr. narių susirinkimas

Spalio 24 d. 3 vai. p.p. Lietuvių 
Namuose, kviečiamas KLTS To
ronto skyriaus visuotinis narių 
susirinkimas.

Bus svarstomi svarbūs klausi
mai: pr i jaučią ir norį įstoti 
KLTS prašomi dalyvauti.

Skyriaus valdyba.
“Dainos” grupės 

susirinkimas įvyko pas A. Rusi- 
nienę, Dalyvavo gausus būrelis 
narių. Priimta nauja narė Irena 
Paškauskienė. Džiugu, kad atsi
randa ir daugiau norinčių dirbti 
šalpos darbą!

Surengtas vakaras Šv. Elenos 
salėje susilaukė gražaus skai
čiaus svečių, nors tai buvo ,sekf 
madiėnio vakaras. Dėkojame to- 
rontiečiams už malonų atsilan
kymą. Dėkojame nuoširdžiai A. 
Rusinienei už jaukų priėmimą. 
Sekantis “Dainos” grupės susi
rinkimą? įvyks spalio 31 d., sek
madienį, 3.30 vai. p.p. pas narę 
St. Mašalaitę, 38 Harshaw Ave., 
važiuoti Bloor-Jane, persėsti į 
Annette autobusą. S. M.

1

« 1954 m. spalio 15 d. Lietuvių 
Namuose įvyko Toronto organi
zacijų pirmininkų ar jų pavaduo
tojų posėdis, kuris dėl lietaus ir 
audros buvo neskaitlingas, bet 
praėjo darbingoje nuotaikoje.

Nutarta sudaryti Toronto apy
linkės rinkiminę komisiją, pra
vesti Toronto apylinkės valdy
bos rinkimus. Komisijai sudaryti 
organizacijos: Tautinė Sąjunga, 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, Vil
niečių Sąjunga, Liet. Katalikių 
Moterų Draugija, Maž. Lietuvos 
Bičiulių D-ja, Verslas ir Liaudi
ninkų Klubas pasižadėjo iki š.m. 
spalio 20 d. paskirti savo atsto
vus, pranešant jų pavardes ir ad
resus Toronto apylinkės valdy
bai.

Taip pat nutarta sekantį penk
tadienį, t.y. spalio 22 d. 8 vai. v. 
kviesti kitą organizacijų pirmi
ninkų ar jų įgaliotų asmenų su
sirinkimą apsvarstyti vienintelį 
tos dienes dienotvarkėje punk
tą: kandidatų į Toronto apylin
kės valdybą išstatymo klausimą.

Toronto apyj. v-ba.
Šachmatai. Spalio 24 d., sek

madienį, 3 vai. pp_. Lietuvių Na
muose įvyks “Vyčio” šachmati
ninkų visuotinis A ir B grupių 
susirinkimas, kuriame bus svars 
tom i svarbūs sekcijos statistiniai 
klausimai.

TL Kredito Kooperatyvas 
PARAMA

Kredito Kooperacijos dienai 
paminėti ruošia savo nariams ir 
kviestiems svečiams pobūvį spa
lio 23 d. 8 vai. v. Lietuvių Na
muose. Tikimasi gausaus narių 
dalyvavimo. Įėjimas nemoka
mas. .

Paskutiniuoju laiku “Para
mos” kredito kooperatyvo apy-. 
vartos kapitalas smarkiai auga. 
Vis daugiau taupytojų perkelia 
savo santaupas iš kitų bankų, 
nes jie čia gauna geresnį procen
tą ir ugdo lietuvišką kredito įmo
nę, kurios operacijas ateityje 
numatoma žymiai išplėsti. Tiki
masi dar šiais metais indėlių są
skaita prašoks $100.000.

Tenka pastebėti, kad paskolų 
•avimas žymiai palengvėjo. Pat 
skolų ėmėjams nebereikia lauk
ti eilės ir paskolų išdavimas at
liekamas greitu laiku.

Prof. M. Biržiškai paremti 
pirmieji paaukojo: $2 K? Pakal
niškis; po $1 — D. RenkauskaS, 
A. Baltrušis, Z. Jackevičius, A. 
Jackevičius, B. Jackevičius ir A. 
Jucys.

Prašoma ir toliau aukoti, au
kas 
pos 
TL

District 
niais ir 
9.30 val.

įteikiant Toronto apyl.' šal- 
komitetui — p. V. Vaidotui, 
Namuose.

Toronto apyl. š. komitetas.
Anglų kalbos kursai 

pradedantiems ir pažengusiems 
ir šienibt yra ruošiami Pickering

High School antradie- 
ketvirtadieniais 7.30 — 
vakaro.

Parengimas
Spalio 23 d., šeštadienį, 7.30 v. 

v. Masaryk Memorial Hall TL 
Choras “Varpas” ir TL Sporto 
klubas “Vytis” ruošia didelį pa
rengimą. Lietuviška visuomenė 
prašoma paremti šias dvi grynai 
kultūrines organizacijas savo at
silankymu.

“Tėviškės Žiburiai” 
su kalėdiniu numeriu švęs savo 
gyvavimo penkmetį. Ta proga 
sausio 15 d. ruošiamas ir didžiu
lis balius.

Užsakė “Tėv. Žiburius”
K. L. Katalikių Moterų D-jos 

Toronto skyrius, tęsdamas seną 
tradiciją, užsakė visiems metams 
“TŽ” penkioms sanatorijoms ar 
senelių prieglaudoms Vokietijo
je ir vieną prenumeratą Vasario 
16 gimnazijai Rennhofe, Vokie
tijoje:

TORONTO GAS HEATING COMPANY
961 COLLEGE ST., TORONTO L

Anglimis arba alyva kūrenamos krosnys dabar gali būti 
pakeistos laike dviejų valandų į natūraliu gazu-dujomis ap
šildymą. Šiluma reguliuojama termostatais — automatiškai. 
Mūsų kompanija teikia pilnas informacijas lietuviškai kas- 

„ dien nuo 6-7 vžl. vak. ir šeštadieniais nuo 10-12 valandos.
DUODAMOS ILGALAIKĖS GARANTIJOS 

(SKAMBINTI OL. 7994

14 K

1212 BUNDAS STW. T«L LA-9547 
J. Beržinskas.

Užsakymai priimami ir paftu.

TORONTO LIETUVIŲ “CARITAS” ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, SPALIO 23 D. UNF Auditorijoje, 
297 College St, rengia šaunų

Krentančiu, Lapu, Baliu
Groja TLO “Trimitas” 

Gausus bufetas. 
Loterija.

PELNAS LIETUVIŲ, ŠALPAI.
Krentančių lapų valsas 

ir tt 
Įėjimas $1.

SPALIO 24 D., SEKMADIENĮ, V. NARUŠ1O ŪKY, LAKE MEDAD ĮVYKS GRANDIOZINĖ

VISOS KANADOS ARKįiy SPORTO ŠVENTĖ
Prasideda punktualiai 1 vai. po pietų. BUS DVYLIKA UŽJOJIMŲ.

Jei lis, šventė nukeliama į spalio 31 dienos sekmadienį.

DIDELĖS PREMIJOS.

Šv. Andriejaus liut. bažnyčios 
lietuvių parapijos visuotinis na
rių susirinkimas parapijos tary
bos nutarimu šaukiamas spalio 
24 d. 3.30 vai. Lietuvių.Namuo
se. Jame bus svarstoma ateinan
čių metų pajamų ir išlaidų są
mata. Kun. dr. M. Kavolis.

Iš mokyklos tėvų komiteto 
posėdžio

Perrinktas Maironio vardo lie
tuviškos šeštadienio mokyklos 
tėvų komitetas savo pirmame po
sėdyje nutarė:

1. Kalėdų eglutę-mokyklos ir 
visos Toronto kolonijos lietuvių 
vaikams suruošti sausio 2 d., sek
madienį. Eglutės programai pa
rengti pakviesti mokykloje dirbą 
mokytojai.

2. Įgyendinti buv. tėvų komi
teto nutarimą mokyklai įgyti 
knygynėlį, paskiriant pradinių 
knygų įgijimui $100 iš komiteto 
kasos, o taip pat prašyti įvairias 
lietuviškas knygų leidyklas bei 
pavienius asmenis prisidėti prie 
knygynėlio praturtinimo knygo
mis. Mokyklos knygynui vado
vauti pakviestas komit. narys J. 
Danaitis, kuriam talkininkauti 
sutiko mokyklos ved. J. Širka.

3. Neturtingiems mokiniams 
nutarta nemokamai duoti mo
kyklos vadovėlius. Mokiniai, no
rintieji pasinaudoti šiuo tėvų ko
miteto nutarimu, artimiausioje 
ateityje paduoda raštišką prašy
mą mokyklos vedėjo vardu.

4. Nutarta prašyti lietuvius 
tėvus, kurių vaikai lanko mokyk
lą, uoliau apsimokėti metinį mo
kyklos mokestį. (Tėvų susirinki
mo nutarimu metinis mokestis 
yra $5 nuo šeimos, nežiūrint vai
kų skaičiaus). Pinigai įmokami 
per klasės mokytoją. Neturtingi 
mokiniai bus atleidžiami nuo 
mokesčio.

5. Neturtingiems mokiniams 
paremti, nutarta kreiptis į Šviet. 
Komisiją, prašant ją mokyklai 
finansinės paramos.

6. Sukelti mokyklos fondui iš 
kurio atlyginama mokytojams, 
nutarta rengti kultūrinius pa
rengimus, ypač įjungiant pro
gramos išpildyme jaunimą. Mo
kyklos tėvų komitetas savo ne
lengvame švietimo židinio puo
selėjimo darbe tikisi gausios pa
ramos ir šilto pritarimo iš lietu
viškosios visuomenės.

■■B
SPALIO 23 D,. ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, 7.30 V AL. V AK., MASARYK 
MEMORIAL HALL, 212 Cowan St (važiuoti Queen St. W., tarp 
Lansdowne ir Dufferin), įvyksta

LINKSMAS ŠOKIU VAKARAS

GROS GERAS ORKESTRAS 
VEIKS TURTINGAS BUFETAS 

GĖRIMAI IR UŽKANDŽIAI
ĮĖJIMAS TIK VIENAS DOLERIS -

w Šį vakarą ruošia Choras “Varpas” ir Sporto klubas “Vytis”

“Tėv. Žiburių” knygyne 
gaunamos knygos 

PRISIMINIMAI
K. Grinius Atsiminimai ir mintys .. 1.80 
J. Aistis Apie laiką ir žmones ....
J. Petraitis Kaip jie mus sušaudė 
M. Gudelis Liet, gynė savo miškus 
J. Mantas Lietuva bolševiką okup. 
J. Petraitis Laisvę ginant I ir I Id. 
M. Biržiška Lietuviu tautos kelias
H. Žemelis Okupantą replėse ......
E. Williams Medinis arklys ........ 
--------Mykolas Sleževičius ...... .......  
Daumantas Partizanai už g. užd. 
Sabic-Voguiev Raudonasis siaubas
I. Šeinius Raudonasis tvanas ......
J. Grišmanauskas Tolim. kvadratai
A. Gervydas Už spygliuotą vielą .
-------- Vydūnas .....—
B. Gaidžiūnas Vieneri metai .........

— Vincas Krėvė Mickevičius .. 
Cicėnas Vilnius tarp audrą ....
Yla Žmonės ir žarėrys ..............

KELIONĖS
Babickas Brazilija 
Vaičiulaitis Italijos vaizdai .... 
Kolupaila Nemunas ..................

J. 
St.

P.

Elektriniai gręžtai, ptūklai, Philips, GE 
ir kitų firmų radio aparatai parduoda* 
mi su 20% nuolaida. Keičiama srovė iš 
25 į 60 ciklų ir priešingai. Kas duoda 
srovės pakeitimui didesnį darbą, gauna 
nemokamai naują automatinį patefoną. 
Naujiems radijo aparatams garantija-— 
12 mėnesių. Radioman Riekus, 921 Du n* 
dos Street West.

2.50 
1.50- 
2.00 
0.75 
4.50 
3.00 
1.50 
1.80 
5.00
2.50 
1.25 
3.50 
2.00 
2.00 
0.25 

■1.50 
2.00
5.00 
5.00

1.50
0.70
2.50S. .

Sabaliauskas Nuo Imsrės iki Orin. 2*20
Siunčiant užsakymus paštu prašome 

pridėti 15 centų persiuntimo išlaidoms. 
Užsakyrrvus ir pinigus siųsti: "Tėviškės 
Žiburių" knygynas, 941 Dundas Str W. 
"oronto, Ont.

Padėka
VKLS Toronto skyrius taria nuoširdų 

vilnietiškų ačiū p. Jeronimui Cicėnui 
už skaitytų paskaitų ' Vilniaus Dienos' 
minėjimo proga, bei visų vargų, kuri pa
kėlė atvykdamas iš JAV j Torontu, su- 
nerdamas 1000 mylių kelio, atsisakant 
už tai bet kokio atlyginimo dėl kelionės 
išlaidų padengimo. e

Taip pat Lietuvos min. Kanadoje p. 
V. Gyliui ir Kanados Liet. Bendr. Krašto 
Valdybos pirm. p. J. Matulioniui už nuo
širdžiai tartus sveik in wno žodžius.

Nuoširdi padėka mūsų mieliems me
nininkams: sol. Vaclovui Verikaičiui, 
muz. Stasiui Gailevičiui ir Toronto Liet, 
vyrų "Varpo" chorui už meninės prog
ramos išpildymų.

Abiejų liet. kat. parapijų klebonams 
už atlaikytos pamaldas žuvusių vilnie
čių kovoje dėl Vilniaus krašto laisvės^ in
tencija.

"Tėviškės Žiburiams", abiejų radijo 
valandėlių vedėjoms ir visiems "Vilniaus 
Dienos" minėjimo dalyviams taria nuo
širdų ačiū.

Skyriaus valdyba.
h......... r,

Įdomios futbolo rungtynės
, Šį sekmadienį* spalio 24 d., 2 
vai. pp., Withrow parke pasku
tinės pabaltiečių turnyro rung
tynės. Susitinka sustiprinta lie
tuvių Vyčio komanda su estų 
“Kalev”. Estai šiais metais tapo 
visos sen j. lygos nugalėtojais ir 
todėl šis susitikimas žada įdomią 
kovą. Futbolo sekc.
REIKALINGAS kambarys ir virtuvė. Tel. 
KE. 4644, prašyti Barono.

Išnuomojamas kambarys ll-me augšte sv 
baldais. Pageidaujama moteris. Telef. 
GL. 4997, skambinti po 6 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, 73 
Gorevale Ave. Tel. EM. 6-4869, skam
binti po 5 vai. vok. ,

Išnuomojamas kambarys ir virtuvėj be 
baldą, ir balkonas. Tinka suaugusiu po 
rai. Tel. LA. T230, sk. po 6 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys viengungiui su 
maistu. Tel. LY. 4449.

F. SEX K US
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
1597 BLOOR ST. WEST (prie Indian Rd.) 

TELEFONAS KE. 8212
Visais turto pirkimo ir pardavimo reikalais jums mielai ir 

sąžiningai patarnaus:
J. BERŽANSKIS ir J. RINKEVIČIUS.

B. BARCEV1ČIUS, P BUDREIKA

O <
r / t

Išnuomojamas frontinis kambarys ir vir
tuvė ll-me augšte suaugusiems. 12 Shan
non St. Tel. LA. 9680.

Išnuomojamas II augšte frontinis kamba
rys su baldais. Tinka vienam ar dviem 
asmenims. 18 Widmer St., prie King ne
toli Spadina

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė. 195A 
Argyle St.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė l-me 
augšte. Su ar be baldu. Be to, 2 kamba
riai pavieniai ll-me augšte ir 1 kamba
rys su sinka IIl-me augšte. 360 Sorau- 
rcn Avė., kreiptis nuo 1-5 vai. po pietą.

Išnuomdjami 2 frontiniai kambariai ll-me 
augšte. Be baldą. Galima naudotis vir
tuve, tinka suaugusiems. Tel. LA. 4793.

Tabako farmu rajone parduodamas res- 
*-*ranas. AH’^kui gyvena dauą lietuviu. 
Žemas {mokėjimas. Tel. 191-J, Rodnąy, 
Ont. Mrs. B. Petronis, Box 112, Rodney, 
Ont.

, 1 ■

J. MILIUŠO krautuvėje. 1806 
Dundas St. W.. tel. ME. 9714 ir 
J. DEMIKIO krautuvėje, 1669 
Bloor St. W., tel. LL. 3453, ga
lima gauti šviežios

OBUOLIŲ SUNKOS
(su ar be indų) bet kuriais 
kiekiais. Sunka tinka gėrimui 
ir vynui gaminti. Užsisakius 

pristatoma į namus.

’■ ■'■■■■ ■ " II ĮIMTI , g ,

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIŠ?

* Vandens ir oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Condi-

B|Į tionning”,
-. a * Perstato apšildymą iš anglių

i I alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

į Pigiausios kainos, i _
j WHv Darbas atliekamas gerar n

sąžiningai.
lisimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

Duodamas maistas.
Galima tame pačiame name 

išnuomoti ir kambarį.
Žemos savaitinės kainos.
Prie tramvajaus linijos.

Europiečių virtuvė.
2018 DAVENPORT RD.

(neton Osler St.)

Rinkiminės komisijos . 
pranešimas

1. Rinkimai į KLB Krašto Ta
rybą įvyksta š.m. spalio 31 dieną. 
Rinkiminė būstinė: 377 Willi- 
rord Avė., Aušros Vartų parapi
jos, salėje, veiks tą dieną nuo 9 
vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

2. Turinčiųjų teisę balsuoti są
rašas sudarytas; Pasitikrinti ga
lima kiekvieną sekmadienį po 
pamaldų Aušros Vartų parapijos 
salėje. Apylinkės rink. k-ja.

Pranešimai
Spalio 10 d. M. Liet, organi 

zacijų atstovai nutarė 1955 m 
iii Kanados Lietuvių Dieną 
ruošti Montrealyje ir pasižadėję 
į šventės parengimo komisiją 
duoti po vieną atstovą. KLB 
Montrealio apylinkės valdyba 
prašo visų Montrealio lietuviškų 
organizacijų vadovybių (tai lie
čia tiek senųjų, tiek naujųjų atei
vių“ organizacijas) paskirto at
stovo pavardę ir adresą pranešti 
tel. PO. 6-6232 iki š.m. spalio 27 d.

Pirmas komisijos posėdis kvie
čiamas spalio 31 d. 12.30 vai. Auš
ros Vartų parapijos bibliotekoje.

Spalio 24 d. 4 vai. pp. 220 Pine 
Ave., Darcy McGee salėje įvyks 
prof. V. Krėvės - Mickeičiaus 
mirties paminėjimas. Paskaitą 
skaitys dr. H. Nagys. Meninėje 
programos dalyje pasirodys pia
nistas K. Smilgevičius ir Monf- 
realio Dramos teatras, kuris su
vaidins 4-tą vaizdą iš V. Krė 
vės ’’Žento” — “Valsčiaus raš
tinėje”.

Be to, bus skaitomos ištraukos 
■š Krėvės kūrybos “Užkeikta 
merga” ir “Silkės”. Minėjime 
pajamos skiriamos prof. V. Krė
vės - Mickevičiaus paminkle 
statymo fandui ir Montrealio 
Dramos teatrui paremti.

Pagerbkime savo atsilankymu 
"nūsų žymųjį rašytoją ir parem
kime savo auka paminklo fondą 
ir mūsų Dramos teatrą.

Apylinkės valdyba.
Vilkiukų dėmesiui! Šį šešta

dienį, spalio 23 d., 1 vai. pp., Liet, 
šeštad. mokyklos patalpose (Dan 
durant ir 9 Avė. gt. ■ kampas) 
įvyks Rosemounte gyvenančių 
vilkiukų sueiga.

Jack Cartier — Longueil gy
venančių vilkiuku sueiga bus 4 
vai. pp. St. Charles mokykloje, 
1891 Chemin Chambley.

Verdune ir Ville Lasalle gyv. 
— sueiga įvyks kitą šeštadienį. 
:palio 30 d. po šeštad. tnokyklos 
oamokų ten 'pat vietoje.

Norintieji įstoti į skautų eiles 
įrašomi atvykti i šias sueigas. 
Vaikai tarp 6.ir 12 metų priima
mi į vilkiukų būrelį, o vaikai 
nuo 12 iki 16 metų — į skautų ei- 

• les. Tėvai prašomi paraginti savo 
vaukus lankyti visas sueigas. 
Smulkesnių informacijų kreip
tis į tuntininką tel. TU. 8166.

psktn. S. Naginionis.
Lituanistikos augšt. kursai dar 

bą pradeda spalio 23 d. 10 vai 
rytą AV senosios klebonijos pa
talpose. Bus aptartas darbo pla
nas ir patalpų klausimas. Visi 
jauni žmonės, jau baigę pradžios 
mokyklą (betkuria kalba), kvie 
čiami į kursų atidarymą, kurie 
ateityje žada tapti lietuviško 
jaunimo pasireiškimo centru.

Šeštadieninės mokyklos tėvų 
susirinkimas įvyko praeitą sek
madienį AV parapijos salėje. Bu
vo padaryti tėvų komiteto pirm 
A: Vazalinsko, iždininkės ir mo
kyklos vedėjos B. Lukoševičie
nės .pranešimai, kuri pasidžiau
gė, kad mokykla auga, šiemet 
jau yra 78 mokiniai.

Į tėvų komitetą išrinkta: pp. 
Knystautienė, Sinienė, Burba. 
Gorvs Jonas ir Tauteris.

Klausimuose ir sumanymuose 
inž. Bulota siūlė ateinančiais 
metais, jei įmanoma, šeštadieni
nių mokyklų darbą pradėti 
dviems savaitėms prieš angliš
kų ir prancūziškų mokyklų dar
bo pradžią ir mokant kasdien, 
tuo būdu gerokai padidėtų dar
badienių skaičius. Sesuo Felicija 
nusiskundė, kad šėštadieninių

mokyklų vaikai ateina su įsiti
kinimu, kad jie lyg malonę daro 
mokyklą lankydami, jaučiasi per 
laisvai, o kaikurie net sunkina 
drausmės ir darbo nuotaikos pa
laikymą klasėse. Tėvų ir tėvų 
komiteto bendradarbiavimas at
skirais atvejais galėtų daug pa
gelbėti. Pr. R.

Ūkinio komiteto steigiamasis 
susirinkimas įvyko šeštadienį, 
spalio 16 d. AV parap. patalpose. 
Iš 15 kviestų asmenų į posėdį at
vyko 9.

Posėdį atidarė apyl. valdybos 
atstovas Juozas Lukoševičius. 
Po ilgesnių diskusijų nutarta ku- 
iamą organą pavadinti ūkiniu 

komitetu ir jo pagrindinį užda
vinį formuluoti šiaip: ugdyti or
ganizuotų ir pavienių lietuvių 
ekonominį pajėgumą, tam reika
lui organizuojant bankus, preky
bines, statybos, pramonės įmo
nes, namus, klubus, vasarvietes * 
kooperatyvinių, akcinių bendro
vių ar kitais pagrindais; kiek tai 
būtų naudinga, padėti joms įsi
jungti į atitinkamas Kanados 
krašto ar provincijų sąjungas; 
propaguoti tiek per spaudą, tiek 
viešuose susirinkimuose, kad bū
tų palaikomos lietuviškos įmo
nės; esant reikalui, padėti priva
čioms besisteigiančioms įmo
nėms ir jų susigrupavimams. Ko
mitetas veiks savistoviai, neįei
damas į KLB kaip jos padalinys. 
Į laikinąjį.prezidiumą išrinkta ir 
oasiskirstė pareigomis: A. Nor- 
keliūnas — pirm., P. Narbutas 
.— vicepirm. ir Prr Rudinskas — 

■ekretorius.
Ūkinis komitetas nutarė darbą 

pradėti nuo kredito bankelio or
ganizavimo. Tam klausimui iš
studijuoti ir jį realizuoti sudary
ta komisiją iš A. Norkeliūno, D. 
Jurkaus ir p. Skučo. Lietuvių 
namų reikalu pavesta komiteto 
prezidiumui sueiti į kontaktą su

torių grupe ir rasti geriausi kelią 
lietuvių namų statybos realiza
vimui, geriausiai įtraukiant į tą 
darbą visas Montrealio lietuvių 
organizacijas. Posėdžiui pirmi
ninkavo A. Norkeliūnas, sekre
toriavo P. Povilaitis, dalyvavo: 
L. Balzaras, J. Lukoševičius, D. 
Jurkus, L. Balsys, Pr. Rudins
kas. Skučas ir J. Kardelis. Pr. R.

“Vytauto” klubo susirinkimas 
įvyko praeitą sekmadienį. Po 
direktorių posėdžių protokolų 
skaitymo kiek įdomesni ginčai 
buvo dėl Maž. Lįet. Bičiulių D- 
jos prašymo skirti piniginę au
ką ir AV pa'rapijos klebono raš
to skirti paramą bažnyčios sta
tybai. Pirmasis prašymas atmes
tas, o dėl antrojo po ilgų disku
sijų buvo balsuojama kiek skir
ti $100 ar $300. Už $100 pasisakė 
47 ir už $300 — 37.

Klubo praplėtimo —- salės sta
tybos reikalu, nutarta sekančia
me susirinkime išrinkti atskirą 
statybos komisiją.

Daugiausiai ginčų sukėlė val
dybos ir rev. komisijos apyskai- 
tiniai 8 mėn. pranešimai. Iš jų 
paaiškėjo, kad klubo knygvedy- 
ha yra visiškoje netvarkoje ir re
vizijos komisijai teko mėnesines 
įpyskaitas daryti ne iš knygų, 
bet iš sąskaitų. Lyginant ein. 
s-tą banke ir knygas trūksta 
apie $700 ir neįmanoma išaiškin
ti, iš kur tas trūkumas atsirado. 
Per 8 mėn. klubas turėjo pajamų 
virš $40.000, tačiau pelno vos 
apie $2.200. Priimant dėmesin di
videndų išmokėjimus už praei
tus metus, klubo apyvartos kapi
talas sumažėjo nuo $40.000 iki 
$35.000. Per 5 vasaros mėnesius 
valdomiesiems organams veltui 
išduota gėrimų už $590, ir $130 
išleista vakarienei.

Reviz. kom. narys Jonas Ado
monis, pamatęs atskaitomybės 
netvarką, atsisakė revizijoje da
lyvauti, tad reviziją darė tik du 
nariai. Po ilgų diskusijų nutarta 
pavesti atitinkamiems pareigū
nams suvelti knygas, o revizijos 
komisijai išaiškinti skirtumus 
iki sekančio' susirinkimo. Pr. R.

Garbenis
VISŲ RŪSIŲ BIZNIO

Torpininkovimo 
Administravimo 
cHcVinitvKos 
IŠplėrimo 
Asmeniški

Mondogumo
Knygvedybos
Pojomų mokesčių
Imigrocijos
Vertimu

IR VISŲ KITŲ RŪŠIŲ PATARNAVI
MUS mes atitekome or sutvarkome.

VISOKIE PATARNAVIMAI. 
CAREN SERVICE

106 Adelaide W. EM. 3-7700.'

LIETUVIS LAIKRODININKAS
TAISAU žvefcoriškos, vokižkos ir amt- 
rikoiiiškos 

, i
gamybos loihrodxiut tr ža- 
Už darbą duoda motoms

Smitas Electric and Heating Co.
71 fiEATY A VE., TORONTO - Tel. OL. 8719. .

žininfai. J
1228 DUNDAS ST. WEST, 

T«oM». T Tel.'KI. 1050

REKOMENDUOJA
Geofry - Indian Rd., $10.000 įmokėti, 10 kambarių, 3 vonios, šoninis jvožiovi- 

mos, 2 garažai, vandeniu - alyva apšildomas; pajamos dabar už II ir III 
augštg $61 į savaitę. Prašoma kaina $26.000.

Prie St. Clair, $4.000 įmokėti, atskiros mūrinis namas su 2 anražais, -alyva 
apšildomas, 6 nepereinami kambariai. Prašomo kaina $14.500.

High Park - Bloor, 8 kambarių, atskiras mūrinis namas, nėr 2 auoštu; privatus 
įvažiavimas, garažas; vandens - alyvos Šildymas, žaidimo kambarys rūsy. 
Geros modernus narnos; įmokėti apie $7000. Vienas atviros morgičius 
10-čiai metų balanse

Gorden - Roncesvolles. $14.500, 7 komb.. gems olvtų namas, nenerein. komb., 
vandens - alyvos šildymas, nėra garažo. Įmokėti apie ST.000.

AL GARDENS
REAL ESTATE 

UH BLOOR STREET WE<T. TORONTO. ONTARIO
. Tekrfowai: LO. 273B, LA. B772. Vokorah HU. 9-1S43.

Vitai* hirte pirkimo or pordovimo reikofois kreipkite vH itorpdyfo odroyw 

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


