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Kr, Taryba^ išrinkus
Antroji KLB Krašto Taryba jau išrinkta. Šiame numeryje 

skelbiame spalio 31 d. vykusių rinkimų rezultatus. 1
Antroji KLB Krašto Taryba savo struktūra nebus visai panaši 

į pirmąją. Anoje tebuvo 40"apygardomis rinktų tarybos narių, o 
šioje be 30 dabar išrinktųjų dar dalyvaus visų apylinkių valdybų 
pirmininkai ir dabar esamos Krašto valdybos nariai. Kaikurie iš 
jų šį kartą nebekandidatavo ir nebuvo išrinkti, tad, jei neįeis į 
būsimą Krašto Valdybą ar nebus išrinkti kurių nors apylinkių 
pirmininkais, tedalyvaus tik pirmoje naujosios Kr. Tarybos se
sijoje, atseit, sekančių dviejų metų Kr. Tarybos sudėtis nebus 
visiškai pastovi. Pastovūs tebus tik dabar išrinktieji, o antroji 
dalis — apylinkių valdybos pirmininkai galės keistis, juoba, kad 
netrukus po Kr. Tarybos pirmosios sesijos apylinkėse vyks vai 
dybų peerrinkimai. Kr. Tarybos nariais* pasidarys ir būsimos Kr. 
Valdybos nariai, išrinkti ne iš Tarybos narių. Tuo būdu Kr. 
Tarybos narių skaičius nebus visiškai pastovus — bent kiek 
svyruos.Rinkimai vyko šį kartą iš vieno sąrašo visai Kanadai. Atseit, aiškiai buvo laikomasi principo, kad kiekvienas atstovas yra ne regionalinis, bet visos Kanados lietuvių bendruomenės atstovas. Mūsų galva, tai nėra tikslu, nes permažai tėra ir visiems-Kanados lietuviams žinomų kandidatų, tad rinkimų davinius nulemia didžiosios kolonijos, o mažosios savo atstovų pravesti veik neturi vilčių. Tiesa, jas galės atstovauti apylinkių pirmininkai, bet ką atstovaus ir kam pranešimus pateiks anie 30 balsavimuos išrinktųjų?Bet rinkimines taisykles ne dabar laikas svarstyti. Jas galės persvarstyti ir praktiškesnių atstovavimo būdų paieškoti naujoji Kr. Taryba. Pasaulis, žinoma, nesugrius, jei ir esamoji tvarka būtų palikta.Žinoma, netaip svarbu,'kokiuo keliu Krašto Taryba yra sudaroma, kaip svarbu yra nuotaikos, su kuriomis einama į darbą. O šį kartą nuotaikos blogo, atrodo, nelemia. Bendruomenės organizuotumo reikalas Kanados lietuvių jau suprastas. Ginčų dėl to jau nebėra. Pirmieji dveji organizuoto gyvenimo metai mus įpratino ir šiandien jau nebegalėtume be bendruomeninių organų apsieiti.Bendruomenės organai yra skirti bendriausiems lietuviškiems reikalams ir reprezentacijai prieš svetimuosius. Jie niekam negali kaip nors kliudyti ar kenkti. Tikėdami kiekvieno doro lietuvio gera valia, mes neturime jokio pagrindo būkštauti, kad štai tokie ir tokie tai gerai viską vestų, o anie tai gal ką negerai 

.padarytų .arba, kad štai be tų .jokiu būdu negapma apsieiti, 
žmones reikia surūšiuoti ’p^^ spalvas* hr ^ptėlamen-
tarines koalicijas. Bendruomenės reikaluose visiškai nesvarbu, kokios pasaulėžiūrinės ar politinės srovės kas yra, bet svarbu, kas reikiamą darbą sugebės dirbti ir ryšis jo imtis, sutiks pasiimti naštą. Nes tai ne kokia valdžia ar nauda, bet tik’ tarnyba visuomenei, didelio pasiaukojimo reikalaujanti Tarnyba. Ir labai nedėkinga tarnyba, nes talkos bei paramos dažnai sunku prisišaukti, o reikalavimų daug kas iškelia. Dėl to mes linkėtume naujajai Krašto Tarybai visiškai apsivalyti nuo betkokio rūšiavi- mosi ir kaip jos paskirčiai dera, laikytis vienos lietuviškos ašies, visus kitus savo interesus bei reikalus paliekant kitų sektorių veiklai. Savo Srovinius reikalus iš bendruomeninių mes vieną kartą privalome visi išmokti išskirti.Pirmosios Krašto Tarybos kadencijos metu mūsų bendruomenėje lyg ir įsigalėjo nuomonė, kad “sostinė“ yra Torontas. Šitai antrajai Kr. Tarybai teks išspręsti klausimą ar pastovi “sostinė” bei “centralizuota valdžia”,yra tinkama išeitis. Gal entuziazmui pakelti bei naujoms pajėgoms iškelti būtų naudingiau padaryti “kilnojamą sostinę” ar organų išsklaidymo principą praplėsti? Kr. Tarybos atstovai turėtų apie tai pagalvoti anksčiau negu lapkričio 27 d. atvyks į sesiją Hamiltone...

Žmones, atbuskim!
VLIKo oficiozas “Eltos Infor

macijos” Nr. 29 paskelbė, jog 
ten tiksliai suprastas “visuotinis 
patriotinės lietuvių visuomenės 
ir spaudos noras, kad įvyktų su
sitarimas”. Antras pareiškimas— 
VT pirmininkas K. Žalkąuska 
pripažino, jog “vienas pirmųjų 
mūsų- rūpesčių tenka tautinei 
kultūrai”. Pastarasis kalbėdamas 
Lietuvių Bendruomenės Vokie
tijoje suvažiavime skelbė reikalą “persitvarkyti”. Jis paskelbė pagaliau tai, dėl ko jau kuris laikas plėšėsi eilė mūsų kultūrininkų: “Mes negalime gyventi vien tik praeitimi, džiaugtis senosios savo kultūros vertybėmis! Mes turime surasti kontaktą su gyvenamo krašto aplinka, mes turime suderinti lietuviškas tradicijas su moderniu gyvenimu, jas plėsti ir vykdyti”. VT pirmininkas puikiai kalbėjo: Lietuviškos kultūros puoselėjimas turi būti kūrybingas, nors tai nereiškia jos konservavimo. Jis reikalavo skubinti PLB organizavimą, nes jos tikslas ir yra organizuotai remti tautinės kultūros puoselėjimą. Sakyta — parašyta, jog 
tik tada esą baigsis mūsų “amžini ginčai ir kivirčai, įgavę labai jau apgailėtinas formas”. 

t

Schweitzer prieš iracionalizmąNobelio premijos laureatas Albert Schweitzer skaitė paskaitą Oslo: Jis kaltino mūsų politikus siauru nacionalizmu, kaltino juos nepaisant istorines realybės 
ir priežastingumo. Sakė, kad di- 

•džiausias nusikaltimas buvo vi-

Niujorko bendradarbio 
ALMAUSšia puolė jis politinį nacionaliz

mą. ...“Blogai suprastas nacionalizmas buvo praėjusių dviejų karų priežastis ir turi būti galiausiai su voktas kaip tautų santarvės didžiausia kliūtis. Šis nacionalizmas gali būti pakeistas kuo kitu žmonijai visuotinai suvokus žmogaus idealų .“renesanso”' būtinybe. "Tai padarytų jo prisirišimą prie tėvynės natūraliu ir žmonija būtų įkvėpiama “by an ideal of good alloy”. Sakė žinąs, jog tuo nepareiškęs nieko naujo, bet tikįs, jog žmonija reikalinga naujos pasaulėžiūros (“an ethical mentality”)'. Visų tų vardu, kurie tiek* daug prarado per tą nelemtą nacionalizmą Schweitzer kvietė tautas susimąstyti.
Vokiečiai pasigedo
Jonyno!Girdime, jog vokiečiai ginkluojasi, kad jie moko lietuvius politikus susitarti, kad jie grasina Simonaičiui už jo. pastangas išsaugoti Mažąją Lietuvą savo tautai. Girdime, kad pas juos tam tikram laipsnyje atsigauna Schweitzerio pasmerktas nacionalizmas. Bet štai Jūsų bendradarbiui iš Vokietijos prisiunčia-

Pakeitimai VatikaneMons. Giovanni Battista Mon- tini, nuo 1952 nuėjęs Vatikano prcsekretoriaus ’ordT reikalams

r„ x

Savaitės įvykiaimas filatelistų žinomas žurnalas “Die Sammler - Lupę”, sąsiuvi- nys 17. Viršelyje antraštė: “Hoff- nungsvoller Beginn: Vytautas Kazys Jonynas”. Lietuvių menininko nuotrauka ir vienas jo pašuto ženklų. Vedamajame prisime- (N ūkei ta į 2 psi.)

JAV laimėjo demokratai. Nors tai tebuvo daliniai rinkimai, tačiau visas kraštas jais buvo stipriai susidomėjęs — balsavo 45 mil. Valdanti respublikonų partija kietai kovojo, kad išlaikytų kongresą savo rankose. Prez. Eisenhoweris savo rinkiminėse kalbose ragino amerikiečius balsuoti už respublikonus ir tuo pareikšti pasitikėjimą jo vedamai politikai. Jis kartojo: nepasodinkite dviejų šoferių prie vairo! Visdėlto amerikiečiai nepaklausė ir susodino respublikonus su demokratais prie vieno vairo: vykdomoji val-

V. Vokietijos kancleris dr. Adenaueris kalba. su prezid. 
Eisenhoweriu apie Vokietijos apginklavimą. Šiuo metu 
Adenaueris turi sunkumų su savo koalicija dėl Saaro 
susitarimų.

džia pasilieka respublikonų rankose, o įstatymus leidžianti — demokratų, kurie gavo daugumą ir atstovų rūmuose ir senate. Pastarajame yra 96 atstovai, kurių dabar 48 demokratai, 47 respublikonai ir 1 — nepriklausomas (sako balsuosiąs su demokratais). Atstovų rūmuose iš 435 yra 232 dem. ir 203 resp. Iš 34 naujai išrinktų valstijų gubernatorių 19 yra demokratai, 15 — respublikonai. Taigi, visu frontu . } laimėjo demokratai, ir prezidentui teks dvejus metus skaitytis su jų dauguma. Panašioj būklėj buvo atsidūręs Harry S. Truman 1946 - 48 m., kai turėjo dirbti su respublįkon. kongresu. 1930 - 32 m. prez. Hoover, respublikonas, turėjo prieš save demokratų iaugumą atstovų rūmuose.Prez. Eisenhoweris jau pakvietė posėdžio abiejų partijų atstovus aptarti ypač užsienio politikos problemas. Jo bendradarbiai mano, kad demokratų dalinis laimėjimas nereiškia Ei- senhowerio politikos pasmerkimo, ir kad pastarasis 1956 neatsisakysiąs kandidatuoti prezidento rinkimuose.
gimtųjų namų. Toliau jis kaltino žmones nenorint suprasti būti
nybės “persitvarkyti”, kad jie 
rimčiau planuotų savo ir savo 
tautų ateitį. ’’Išdrįskime suprasti tikrovę! Žmogus jaučiasi antžmogiu, nes jis pavergė techniką. Tačiau jo dvasia yra visiškai nusususi. Ji jokiu būdu neprilygsta jo valdomai antžmogiškai technikai. Žmogus dar nepajėgia suprasti būtinybės sugyventi su kitu žmogumi... Mes šiandieną lyg niekur nieko nesijaudiname, kad paskutinis karas nusinešė 20 milijonų žmonių gyvybių, kad ištisi miestai su gyventojais buvo suspirginti” ... Schweitzer -pagyrė Tautų Šąjungos ir Jungtinių Tautų pastangas padėti benamiams ir pabėgėliams. Labiau-

Sukilimas prieš prancūzus šiaurės Afrikoje
Tūkstantis sukilėlilų, susispie

tę Aures kalnuose, Alžerijoj, už
puolė prancūzų valdžios įstaigas 
ir apsupo Arris miestelį, kurį iš
laikė dvi dienas. Atvykę pran
cūzų policijos sustiprinti daliniai 
sukilimą numalšino. Ateina ži
nios betgi, kad sukilimas reiškia
si ir kitose vietovėse. Prancūzų 
karo ministerijos sekretorius J. 
Chevalier, apžiūrėjęs Aures sri
tis, pareiškė, kad jos praktiškai 
visos yra sukilusios. Yusef Ru- 
waissy, Š. Afrikos arabų nacio- 
nalilstų sąjūdžio vadas pareiškė, 
kad Alžerijoj pasireiškę neramu
mai “tėra tikro karo pradžia 
prieš Prancūziją, karo, kurį or
ganizuoja naujoji Š. Afrikos išsi
laisvinimo armija”. Ji turinti 25 
tūkstančius karių, apmokytų 
prancūzų kariuomenėje.

Prancūzijos vyriausybė ėmėsi 
griežtų apsaugos priemonių. Al
žyre, sostinėje, policija suėmė 
nacionalistų, komunistų ir sin- 
dikalistų vadus. Gatvėse patru
liuoja kareiviai. Vyriausybės pa
statai saugomi tankų. Lėktuvais 
iš Prancūzijos atgabenta apie 
1000 kariu, kurie pasiųsti į suki
lusias sritis. Nacionalistų sąjū
dis “Mouvement pour le triom- 
phe des liberte’s democratiques” 
uždarytas.

Kaikas kaltina arabų lygą, ta
čiau jos atstovai Jungt. T. pareiš
kė, kad tai netiesa. Alžeriečiai 
esą kreipęsi i lygą, prašydami iš
kelti JT Alžerijos nepriklauso
mybės klausimą, kaip kad yra 
buvę su Tunisu ir Maroku, bet 
arabų lyga atsisakiusi tai pada
ryti.

Alžerija yra pagrindinė pran-

cūzų kolonija, turinti 850.000 europiečių, jų tarpe 650.000 prancūzų ir apie 5 mil. vietinių. Krašto sostinė — Alžyras su .265.000 gyventojų.— Roma. — Adrijos jūroje ne-, didelėje valtyje buvo rasta 10 išadėjusių jaunų jugoslavų. Juos paėmė italų lalivas “Maria Go- retti”. Visi paprašė suteikti jiems politinės globos teisę.

— Karachi. — Saoud Arabijos karalius paskelbė dekretą draudžiantį savo piliečiams leisti vaikus į krikščionių mokyklas. Neklusnieji bus baudžiami atimant pilietybę, o valdininkaai atleidžiami iš pareigų. t
— Berlynas. — Buvęs Hitlerio užs. r. ministeriu K. von Neu- rath, dėl senatvės — 81 m. amž. — ir dėl nesvekiatos, paleistas iš kalėjimo.

PAVERGTOS TAUTOS BGrtAlsWKanados užs. r. ministeris B. I L. Pearson kalbėdamas Toronte, kur dalyvavo nemaža naujų ate:-( dinėse. Taip pat nėra pagrindo viu. išreiškė vilti, kad anksčiau ar vėliau pavergtos Europos tautos vėl bus laisvos. “Mes šiame krašte negalime sutikti su dabartine politine ūkle, kur ištisos tautos yra .pavergtos, nei su sistema, siekiančia užgniaužti ir išnaikinti individus". “Tautos, kaip rodo visa istorija, vėl bus laisvos, nežiūrint diktatorių geležinių grandinių bei despotizmo. Žmogus, kaip liudija istorija, visuomet priešinsis bruta- 
,. . v. - •■ . —. - lioms pastangoms padaryti jįkiniečių žvejų ir apie 20.000 ka- magina yra pagrindinė kiek- riuomenes. Salos yra 200 mylių vienQS komunistų tironijos silp- j nybė, kuri pagaliau ją sugriaus, j Todėl nėra pagrindo nusiminti

vyskupu vieton mirusio kardinolo Shuster. 1953 m. popiežius Pijus XII buvo pasiūlęs monsinjorams Montini ir Tardini kardinolo' poaugštį, bet abu atsisakė. Manoma, kad Vatikano sekret. bus paskirtas vienas kardinolų. Vatikano sluogsniuose kalbama, kad būsią ir daugiau pakeitimų augštojoj hierarchijoj įjungiant daugiau įvairių tautybių prelatų.
Sov. lėktuvai KinijojSov. Rusijos bombonešiai, lydimi sprausminių lėktuvų, bombardavo nacionalistų valdomas Tachen salas, kur gyvena 30.000
į šiaurę nuo Formozos. Nacionalistai mano, kad pastaruoju me tu komunistinės kariuomenės sutelkimas Čekiang provincijoj netoli Taichen salų yra reali grėsmė ir kad raudonieji iš čia pradėsią puolimą. Be to,, raud. kro laivynas iš šiaur. Kinijos atplaukė prie Ču-Šan salų — 110 mylių nuo Taichen.
• — Bonna. — Vokiečiai praneša savo pramonės klestėjimą: šiemet numatoma.141 miliardo DM apyvarta. Pramonė yra pasiruošusi “Die Streitkrafte” šarvuo- tės užsakymui.

Didžiulės po 
pos išstumia

vandenį iš Marsh Holland, Ont, aptvindytos srities. Pom- 
kas minutę. Darbai užtruksią iki lapkričio pabaigos.

dėltlo, kad anksčiau buvusios laisvos tautos šiandien yra gran-manyti, kad mes jas užmiršime".Priminęs, kad kaip užs. r. mi- nisteris turįs kalbėti atsargiai, pareiškė.: “Būtų žiauru ir apgaulinga, jei šiandieną nelaimingų pavergtųjų krūtinėse žadintume viltis, grindžiamas karine intervencija jų išlaisvinimui tai viltys, kurios negali būti įvykdytos ir jų sudužimas tiktai padidintų nusiminimą ir pasunkintų jau ir taip didelę naštą”. Ministeris pa-, sisakė esąs atviru bei nuoširdžiu dervbu šalininkas. V. Europos apginklavimas nesąs sau tikslas, o priemonė deryboms su sovietais, kurios pajėgtų išspręsti dabarties prolemas.
REVOLIUCIJOS METINĖS MASKVOJMaskvoje, kaip iki šiol, spalio 7 d. buvo minimos revoliucijos metinės. Politinę kalbą pasakė planavimo vicemin. Saburov. Be kitko, jis kritikavo Paryžiaus susitarimus, kurie esą palikę Vokietiją padalintą ir siekią padidinti politinę įtampą. Dėl Jugoslavijos paminėjo, kad kliūtys geriems santykiams atstatyti esančios pašalintos ir sudarytos atitinkamos sutartys. Tito,. Jugo- (.pašovė, amerikiečių, lėktuvą ne- slavijos šefas, praėjusią savaitę pareiškė, <kąd sovietų politika esanti pasikeitusi:, “Iš patyrimo mes atskiriam, kur yra manev-

ras ir kur tikras mostas!”Buvo ir tradicinis kariuomenės. paradas. Ta proga marš. Bulganinas pareiškė, kad sovietai yra išbandę visus moderniuosius ginklus. . •Iškilmingos puotos metu Malenkovas ir kiti augštieji pareigūnai, linkėjo taikingo sugyvenimo .su vakariečiais. Deja, dar tą pačią dieną sovietų du MIGai vėitoli Japonijos; IĮ narių įgula nusileido parašiutais jūron vienas iš jų nuskendo. JAV pareiškė griežtą protestą Kremliui.
ATOMINIAI SPROGIMAI KENKSMINGIChurchillis britų parlamente pareiškė, kad atominių ir hidrogeninių bombų pernelyg didelis sprogimų skaičius galįs turėti kenksmingos įtakos žemės atmosferai per 5000 metų. Smulkesnių informacijų nedavė. Kai darbietis Reginald Paget paklausė. koks skaičius galįs pakenkti, Churchillis begalėjo 1 pasakyti nieko tikslesnio; tik pridūrė, jog

Nenori būti ambasadorium 
Prancūzijos min. pirmininkas 

Mendes- France, kurio politikai 
nėra palanki katalikų MRP par
tija. kreipėsi telefonu į vieną 
stambiųjų jos šulų R. Schuman: 
“Norėčiau Jus pamatyti. Siunčiu 
automobilį” Kai R. Schuman at
vyko, min.; pirmininkas pasiūlė 

........ . - Prahcūzijbs ambasadoriaus
esąs informuotas, kad pernelyg . vietą Vašingtone. R. Schuman 

’ Atsakė: “Ne. Esu, persenas vyk-d id el is skaičius“ sprogimų galįs 
padaryti orą radioaktyvų 5000 
metų. : . v

Darbiečių atstovai prašė Chur- 
ct'illį kreiptis į'JAV ir Sov. Ru- 
j 
sprogimus. Churchillis gi atsakė 
nemanąs, kad jo intervencija šiuo 
metu būtu riaudinea. Jo many
mu. atominių ginklų klausimas 
turįs būti sprendžiamas Jungt.

i Tautose.

vo gyvenimą darydamas ne tai 
ko ncriu. Tapau advokatu neno- 
redamas,’ seimo atstovu ir minis- 

siią, kad sustabdytų atominius teriu — irgi prieš savo norą.

prieš savo norą”
R. Schuman, būdamas užs. r. 

ministeriu daug pasidarbavo Eu
ropos Gynybos Bendruomenei 
organizuoti.

Derybos dėl Saaro
:~i.erio kz^iioj atsirątįo— vad.' laisvieji demokra-'plyšys — tai atsisakė remti Paryžiaus su- • sitarimą dėl Saaro. Socialdemokratai opoziciją Paryžiaus susitarimams tebetęsia ir savo suvažiavime dar kartą pareiškė neigiamą nusistatymą. Kancleris Adenaueris, norėdamas suklijuoti apirusią koaliciją, kreipėsi į Prancūzijos vyriausybe, siūlydamas atnaujinti derybas dėl Saaro. Paryžius sutiko ir Bonnos vyriausybės atstovas jau buvo pareiškęs, kad jos įvyksiančios Bonnoje sekančią savaitę, bet Paryžius tai dementavo, pareikšdamas, kad tokie pasikalbėjimai įvyksią ekonominiais Saro klausimais netolimoje ateityje ir kad tai atliksią ne diplomatų rango asmenys. Tuo tarpu min. pirm. Mendes - France pluša Paryžiuje — pateikė svarstyti parlamentui 1955 m. biudžetą, statydamas pasitikėjimo klausimą. Kąiku- rios grupės nori padidinti algas paštininkams, bet M-France nesutinka. Be to, jis pradėjo procedūrą Paryžiaus susitarimams ratifikuoti. Debatams paskirta data 14-17 gruodžio.

Commonwealth konferencijaChurchillis pranešė britų parlamente, kad Londone sausio 31 d. įvyks commonwealth© min. pirmininkų konferencija. Tokių konferencijų pradžia siekia karalienės Viktorijos jubilėjų 1887 m. Dabartinėj formoj konferen- jos yra šaukiamos nuo 1944 m. ir jų buvo jau šešios. Busimoj konferencijoj bus svarstoma visa eilė politinių klausimų — pav. Pakistano prašymas tapti, kaip ir Indija, respublika; gynyba atominėj strategijoj ir t.t. Pagal dabartinį planą, commonwealtho gynyba remiasi prielaida, kad karo atveju bus pakankamai laiko perkelti kariuomenę iš vieno commcnw. krašto į kitą. Visa tai dabar yra jau atgyventa, ir busimoji strategija turi būti planuojama atsižvelgiant į aviaciją ir atominius ginklus.
Manoma, konferencijoj daly

vaus Indijos min. pirm. Nehru 
ir papasakos savo įspūdžius iš 
lankymosi komunistinėj Kinijoj. 
Ką tik grįžęs į N. Delhi pareiškė, • 
kad Peipingas karo nenorįs ir 
15-20 m. būsiąs užimtas ekono
minėmis krašto problemomis. 
Peipinge' Nehru buvo kalbina
mas dėtis prie kolektyvinės sau
gumo sąjungos, nukreiptos prieš 
vakariečius, bet atsisakęs. Po jo 
pasikalbėjimų su Mao nebuvo 
netgi paskelbta komunikato.

i •a
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Lietuvos praeities klastojimas

Dega kaimyno namaiDar beveik pora mėnesių iki Į joje, bet artėjant Kalėdų šventėms, ir vėl tenka apie tai užsiminti, kad kartais, sėdėdami prie skanėstų kalnų, apsvaiginti linksmybių dvasios, nepamirštu- mėm bent plutele pavaišinti tų, kuriems TyliosicsNakties džiaugsmas bus pinamas į ašarų vainiką.Tad prašome Šalpos Fondo Apylinkių Vadovybes tuojau pat suburti ir vietos sąlygoms tinkamiausiu būdu parinkti piniginių aukų Vokietijos lietuviukams, laukiantiems ir nesulaukiantiems Kalėdų Senelio, jų motinoms, sau visuomet pristingančioms kąsnio, ligoniams ir seneliams ir kitiems nepajėgiems mūsų broliams kalėdinį džiaugsmą jie gali patirti tik iš mūsų pastangų ir duosnios rankos, nes ten jų niekas nepasodins už Kūčių stalo, nedėlios dvylikos valgių patiekalais ir niekas neprimins to rūpestėlio, kurį patiria mūsų šeimininkės, pertekusios įvairiausiomis gėrybėmis.Surinktus pinigus prašome kuo greičiausiai pasiųsti Centro Komitetui — L. Tamašauskas, 236 Dovercourt Rd., Toronto, Ont.Mes tikime mūsų uoliųjų padalinių pastangomis, organizacijų ir pavienių asmenų talka ir mūsų visuomenės lietuvišku duosnumu.
KLB ŠF C. Komitetas.

Kalėdų, o nuotaika jau šventiš
ka. Prekybos įmonės įvairiais 
būdais perša švenčių dovanas, o 
tūli smalsuoliai jau dabar suki
nėjasi apie krautuvių vitrinas, 
laužydami galvas, ką šiais me
tais reikės nupirkti žmonai, vai
kams, ar kitiems mylimiems as
menims.

Nors švenčių progomis teikia
mos dovanos, gėrybėmis, apkrau
ti stalai ir šiugždančios, suknios 
bei naujos eilutės yra hesmerk- 
tinį dalykai, tačiau ir negirtini. 
Negirtini, neš tas komfortas, ku
ris yra teikiamas šavo asmeniui 
ar šeimai, yra ne kas kita, kaip 
paprastas lėbavimas. Tačiau, ar 
dera lėbauti lietuviui, kurio pa
šonėje dega kaimyno namai?! Ar 
jam nedera palikti savo puošnų 
stalą ir su svečiais eiti gesinti 

' liepsnas, kurių liežuviai gali pa
siekti ir jo grjčios stogą. Taip.

Daugelis mūsų tautiečių gyve
na, sakytume, anoj degančioj 
troboj, nes kęsti alkį, ar troškulį 
šalia puotaujančio kaimyno, ka
lenti dantimis šalia kailiais ap- 

' sirėdžiusios ponios, reiškia bu
vimą liepsnos sūkury. Tave de
gins ne tik liga, skurdas ir se
natvės tiegalavimai, bet ir lė
baujančio kaimyno persisotini
mas ir blizgėjimas.

Nors daug kas, o jų tarpe ir 
mes, yra kalbėję ir rašę apie mū
sų brolių -skurdžią dalį Vokieti-

Lietuvių atgimimo metu tau
tos praeitis suvaidino vieną iš 
pagrindinių vaidmenų. Dr. J. 
Basanavičius “Aušros” prakal
boje pabrėžė, kad žmonės, nepažįstą istorijos, yra vaikai. Tok
sai savo praeities vertinimas atsispindėjo ir nepriklausomybės laikais ir giliai įsišaknijo lietuvių tautinėje sąmonėje. Todėl komunistai atėjūnai suskato bandyti išrauti kilniąją lietuvių praeities prasmę iš' pavergtųjų širdies, klastodami garbingą lietuvių istoriją ir paniekindami didingą jų praeitį. Ši partijos li- į nija, sklindanti iš Maskvos, ypatingai pagriežtėjo paskutiniojo karo metu ir po jo ligi šių dienų.Komunistinė rusų propaganda jauTsenokai pakeitė pažiūrą, jog carinė Rusija buvo tautų kalėji

mas. Marksas su Leninu grei
čiausiai apsiverstų karste, išgir
dę, kad rusų valstybė, girdi, jau 
nuo amžių švietusi pasauliui ir 
vedusi kitas tautas į .pažangą, kaip skelbia komunizmo tėvų palikuonys. O kad rusiškoji šviesa iš tikro šiek’tiek žibintų, tenka kaimynines šviesas apgesinti arba ir visai užgesinti. Todėl tad ir lietuvių praeities žygiai užtamsinti, sujaukti,, iškreipti ir suklastoti kiekviename komunistiniame straipsnyje ar knygoje, kur tik liečicffha lietuvių istorija.Siūdami batus pagal savo madą, maskviniai bolševikai pasigamino specialų kurpalių. Jį pavadino naujoviškai — periodizacija. Maskvos kurpiui jis yra lyg ir stebuklingas visraktis, kuris atrakina įvairiausius kaimyninių kraštų istorijų vartus. *Periodizacija paprasta kalba reiškia nustatymą laiko, kada kas nors krašte įvyko ar kokie išradimai padaryti. Periodizacijos paslėpta reikšmė tik tada iš-

Žmones, aibuskim!
(Atkelta iš 1 pusi.) 

narna, kad prancūzų okupacijos 
laikais Vokietijoje netikėtai pa
sirodę “nuostabūs pašto ženklai 
papuošti Vokietijos gražiausiais 
gamtovaizdžiais, menininkais, 
kultūrininkais”. Tai buvęs dar
bas “vieno lietuvio, sugebėjusio 
pasauliui atskleisti vokiškąjį bū
dą”... -Žurnalas toliau ■ dėkoja 
metfb “kritikui Sep Schueler iš 
Aa'čihėno, kad jis jiems parašęs 
tokį ilgą ii* išsamų straipsnį apie 
didįjį menininką, kurio talentas 
nebuvęs pilnai išnaudotas. Kur 
Jonynas prapuolęs, nėra žinoma, 
bet faktas lieka, jog su juo din
gęs šitoks sugebėjimas! Jau se
niai mūsų pašto ženkluose ne
randame nieko panašaus”. Schu
ler straipsnis verčia džiūgauti ne 
tik fflatteiištą, bet kiekvieną lie
tuvį. Užtenka jiems palyginti Jo
nyno vokiškus pašto ženklus su 
kitų zonų ženklais, o ypač su tais 
netrukusiais bandymais pamėg
džioti jį minint Koėlno bažny
čios 700 jubiliejų. Tas “Litąuer” 
Jonynas Vokietijoje prisimena
mas ir vienas rimčiausių meno 
žurnalų “Das Kunstwerk” pa
reiškė: “Jo ženklai priklauso 
prie gražiausių Europos pašto 
ženklų rinkinio”. Vokiečių fila
telijai buvęs “ein sehr groser 
Vėflūst”, kad šis lietuvis meni
ninkas iš Vokietijos išvyko, nu
traukdamas betkokį bendradar
biavimą su Vokietijos paštu.” 
Kadangi po jo visi pašto ženklai 
buvę tokie neįdomūs, šis žurna
las nusprendęs Jonyną ypatingai 
“iškelti ir pagerbti”. Smulkiau
siai atpasakojęs ištisą Jonyno 
biografiją: gimęs “Ūdroje, in 
Lahde Dzūkija” ir tt Eaigia pa
kartojimu: “Jau keletas metų 
kaip Jonynas yra išvykęs iš Vo
kietijos, p galimas dalykas net iš 
Europos. Apgailėtina, jog nepa
sisekė sužinoti kur jis gyvena ir 
ką jis veikia”.

Niujorke sutiktas Jonynas pa
tvirtino žinąs šitokį straipsnį, 
nes kį tik gavęs iš žurnalo lei
dyklos laišką. Jame leidėjas 
džiaugiasi, kad tūlas jo žurnalo 
skaitytojas Los Angeles patyręs,

tika. kol kas nėra nieko daugiau kaip' nuoseklus “containment“ politikos tęsimas. Pastebėtina, kad užsienių politika rinkiminėje kampanijoje beveik nebuvo I M-
jog leidykla nežinanti Jonyno ; adreso, radęs jį žurnale “Lie- . tuvių Dienos” persiuntęs Vokietijon.Šis aprašymas buvo tik iliustracija to, ką sakė Karolis Žai- kauskas ir Albert Scweitzer. — Lietuviai privalome visą dėmesį skirti savo tautinei kųitūrąi puoselėti, nes per ją galime užtikrinti sau vietą Europos bendruc- menėje.

JAV rinkimams praėjusPriešpaskutinėje rinkiminėje kalboje prezidentas Eisenhowe- ris pareiškė “Visi privalome balsuoti, nes jei jūs nebalsuosite, rinkimus nulems mažumos arba aktyviosios grupės, nustatydamos politiką Jūsų vyriausybei sekantiems dviems metams...” •Deja, taip ir buvo. Čikagoje 227.- 000 balsų dauguma laimėjo Paul Douglas, - nemaža padėjęs lietuviams ir kitiems pavergtiesiems. Jei ne mažumos, jis vargiai būtų gavęs solidžią 227.000 lenkų, lietuvių ir panašių balsų daugumą. Įdomu tačiau, kad laimėjęs senatorius Douglas Amerikos lietuvių ir kitų grupių paramos neįvertino, bent viešai. Neturėjęs “spaudimo grupių“ paramos Ch. Kersten iš Wisconsino pralošė. “Milwaukee Journal“, rėmęs demokratus, kaltino jį “švaistant tautos pinigus skelbimui visiems žinomų faktų, kad sovietai brutaliausiu būdu užgrobė Pabaltijo ir kitas valstybes. Kersten su visa šeima ir draugais važinėjęs Europoje, kai tuo tarpu 23.000 Milwaukee bedarbių veltui ieškojo darbo ... Fred Busbey, Kers teno komiteto kitas narys, nežiūrint, kad jis bandė įsiteikti ALTarybai pravešdamas paskutinį Kęrsteno komisijos posėdi Čikagoje. Prie jo pralaimėjimo galėjo prisidėti ir tai, kad lietuviai respublikonai nebuvo išvystę reikšmingesnės rinkiminės kampanijos.
Nesikeis užsienių politikaAmerikoje nemanoma, kad pasikeis Amerikos užsienių politika, nes buvo galiausiai įtikėta, nės brigados, šiuo metu atliekan- kad Dulles “išlaisvinimo“ poli- 1 čios sargybą.

kyla, kai dabartiniai, sovietų va
dinami, mokslo žmonės ima ly
ginti kelių kraštų įvykius; pav. 
Rusijos gyvenimą su kaimynine 
Lietuva, ir čia kaip taisyklė ta 
nuostabi periodizacija visuomet 
“įrodo”, kad rusai visur ’buvo 
pirmieji, t.y. vadinamos “prieša
kinės kultūros” atstovai ir jos 
nešėjai kitoms tautoms. ;•Daugiausiai iškreipta yra gilioji lietuvių senovė ir nuvertinta garsioji viduramžių Lietuva. Štai pokariniam komunistų leidiny “Sovietinių Baltijos tautų istorijoj”, išleistoj vokiečių kalba ir skirtoj užsienio propagandai, randame trumpai ir “drūtai” parašyta: “Pabaltijo i kiltys mokėjo duoklę Polocko ir Naugardo kunigaikščiams”. Iš tikrųjų gi. tai buvo tik atsitiktinis reiškinys ir lietė mažą baltų plotą, kai tuo tarpu lietuviai ne tik ėmė duoklę iš rusiškų bei slaviškų sričių, bet ir užvaldė tas sritis, dažniausiai vietos gyventojams bendradarbiaujant.

Juokingiausia atrodo rusų va
dinamo “vyresniojo brolio*’ rolė 
lietuvių praeity. Komunistinė propaganda, negalėdama kasmet naujų geografinių atradimų rusams priskirti, nuolat iškasa iš žemių naujų vadinamų įrodymų, jog senieji rusai atnešė atsiliku- siems lietuviams kultūrą, jog, girdi, lietuviai sodybą, -žemės plotą, savo karalių ar kunigaikščius rusiškai vadinę, jog lietuviai visą laiką rusiškai kalbėję ir taip toliau. Tačiau tie garsūs spvietų mokslo atstovai neužsimena, iš kur lietuviai išmoko savo kalbą ir išsaugojo augštą kultūrą, visai nepanašią į carinių ar komunistinių rusų kalbą ar kultūrą, jei ilgą laiką buvo rusų vergovėje ir pasidavę svetimųjų Įtakai?Gal pats keisčiausias rusų “auklės” vaidmuo yra priskirtas Žalgirio mūšiui. Jų istorijoj taip ir parašyta juodu ant balto, kad 1410 metų Žalgirio mūšis buvo rusų laimėtas. Kaip visiems ži- nom.a, nugalėtojų armija susidėjo iš lietuvių, lenkų, rusų čekų, totorių, ir kitų, tačiau labai ryški dauguma buvo lietuvių ir len- j kų. Rusai mūšyje galėjo-turėti tik dvi ar tris Smolensko šimtines, betgi ir tos buvo vadovaujamos kunigaikščio .Lengvenio, didž. kunigaikščiu Algirdo sūnaus. Tad ši naujiena, jog rusai laimėjo Žalgirio mūšį, yra lygi kitai, jog rusai atradę mėnulį.Komunistinei propagandai yra sunkiau susidoroti su naujes-

niais laikais. Bet ir čia maskviš
kiai yra išradingi pasakoriai. 
Štai — ir trečiasis Lietuvos pa
dalinimas 18 šmt. pabaigoje, esą, 
turįs “istoriškai progresyvią 
reikšmę”.- Tai reikia suprasti, 
kad rusiškoji okupacija pakėlė 
krašto ūkį ir kultūrą. Be to, esą, 
tai įgalino rusus ir lietuvius “pe
tys į petį kariauti prieš bendrą 
priešą — carizmą”. Taigi per
daug jau moderniška atrodo 
Maskvos komunistinio lizdo gal
vosena: caras (tiksliau: carienė) 
pasiuntęs dabar garbinamą gen. 
Suvorovą pavergti Lietuvos, kad 
lietuviai galėtų drauge su rusais 
nuversti carą.

Žiauriai yra dabar žalojama 
didinga lietuvių istorija. Panie
kinta ji yra ir metama lauk iš 
viešojo gyvenimo okupuotoje 
Lietuvoje. Tačiau ji neišdils iš 
lietuvių sąmonės, ir niekas jos. 
neišraus iš kenčiančio lietuvio 
širdies. Ji tebėra neatskiriama 
jo lemties dalis, lydinti visus jo 
žygius, skatinanti į naujus, ir 
stiprinanti. Kilni lietuvių istori-.’ 
ja tebesitęsia nuo Mindaugo, Vy- ; 
tauto Didžiojo ligi Basanavičių, : 
Maironių, Kudirkų, nuo Pilėnų 
Margio ligi mūsų laikų laisvės,, 
kovų didvyrių. Ji yra neišsen- : 
kanti ir artinanti tautos nupel- : 
nytą rytojų. . .

Dr. A. Musteikis, Brooklyn, N.Y.

Užtenka t
paskambinti •

..................- . .

Skambinti Werner Graf 
MU. 8188, namų OL. 6166
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banga 1090 (Brampton CFJB)
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77 Salem Avė., Toronto, Ont Tėlef. OL. 1274
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No. 3 Highway West, Simcoe, Ont 

Teiėfonas 2085-W
Didelis pdtirinkimas tabako bėr mitrių Akių.

Geros’pirkinys: ESSO gazolino stotis, general Store, auto remonto garažas, 6 
kahnbarių gyv. namas, 2 ’akrai žemės prie highway, $9.000 įmokėti, bendra 
kaino tŽZOOO . . ■

ARNOLDAS ŽEMAITIS, No. 3 Highway, W. Simcoe, Ont. Tėlef. 2085W 
ANTANAS ARIMAS, R.R. No. 1 Vietine, Oiit. Tetef. 5r12 Port Burwell.

VLADAS BACtNAS, R. ft. 2f Woodstock, Ont. Telef. 20r3 innerkfr.
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minima. “Pravda“ su Maskvos radiju džiąugėsi, kad respublikonai buvę sumušti, nes Amerikos liaudis nepritarusi ^jų “agresy- vinei užsienių politikai.“ , jVienas kongreso demokratų vadų užtikrinęs: “mes demokratai nuoširdžiai tikime, kad prezidentas Eisenhoweris bendradarbiaus su mumis . . . vykdant politiką, kuri pastatys mūsų kraštą į vadovaujančią vietą .., sustabdys ir atstums atgal (roll back) komunistinius užpuoli- i ^ ^ _ _____ «kus”. Kita rinkimų reikšminga j^New" YorV Times^korespon- išdava yra pašalinimas iš Vals- dentas už geležinės uždangos, tybės Departamento pareigūno ■ perdavinėjęs visa laiką savo at- Bayrooe siekusio apginkluoti j st0Vaujamam laikraščiui mask- Arabų valstybes, lygiai kaip bu-|vj§^gS cenzūros iškandžiotus ir vo ginkluojamas Izraelis. Jis bu- i stiprlai apkarpytus pranešimus, vęs autorius “nepalankios ’ žy- pagaliau grįžęs į Niujorką, paradams politikos, dėl kurios Dulles šė visa eile straipsniu spaudai buvo labai smarkiai užsipultas ir jau be jokios cenzūros.: organizuota žydų visuomenė buvo pakviesta balsuoti prieš res publikomis.

Zapyškio senoji bažnyčia, dažnai vaizduojama lietuvių dailininkų kūriniuose ir foto montažuose, esanti potvynių nugriauta. Zapyškyje ant kalno veikianti kita bažnytėlė. Naująją Prisikėlimo bažnyčią Kaune ruošiamasi paversti fabriku. Viduryje daromi įrengimai, kryžius nuimtas. Senoji Prisikėlimo bažnyčia (“mažoji”, esanti Žaliakalnyje, buv. kan. F. Kapočiaus) tebeveikia toliau.
Šiemet okup. Lietuvoje mirė kun. Povilas Piekarskis ir kun. Aptanas Kurilovičius. Arkiv. M.■ Reinys mirė Vlodimiro kalėjime ; 1953 m. lapkričio 8 d. — ruošiamasi minėti jo mirties metines.
Kipro Petrausko 70 metų sukakčiai atžymėti numatyta atnaujinti operą “Otelo”. Ją režisuos ir svarbiausią partiją dainuos pats sukaktuvininkas.
Tar. Lietuvos 15 metinėms ,at- ■ žymėti ruošiamas J. Indros bale- ’ tas. Kitų metų pabaigoje numatyta pastatyti Vyt. Klovos isto- '■ rinė opera “Pilėnai”. Jai paruoš- ’ ti “išskirta speciali brigada”.

■ II !■!*■

A. MORKIS
Real estate & Business broker

Pirmasis ir vienintelis lietuvis Toronte REALTOR, priklausan
tis Toronto Real Estate Board & National Association of Real 
Estate Boards.

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450, OL. 8459

1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių, nes mes gauname
iš Real Estate Board’o kooperatyviniai listinguotus viso To
ronto namus, biznius, įvairiais įmokėjimais ir įvairiomis kai
nomis. - ..-X -•

2. Geriausios sąlygos paskoloms gauti ir morgičiams užtraukti.
3. ĮSITIKINIMUI, — prieš perkant ar parduodant namą ar' biz

nį, malonėkite paskambinti.
įihokėfi $4.000, 6 kamb. mūrinis, Į 

alyva - vandeniu šildomas na
mas, garažas. Bloor - Gladstone 
rdjbrte. Kaina $13.900.

{mokėti $8.000. 7 komb., centrinis 
įėjimas, mūrinis. Vandeniu - aly
va šildomas. 2 gražios virtuvės, 
privatus įvažiavimas, gražus so
das. High 'Park rajone. Kaina 
$18.900.

įmokėti $6.000. 13 kamb. duplek
sas, vandens - alyvos Šildymas, 
$250 nuomos tiž’ viršutinius 
bugštu/, i komb. savininku i. 
High Park raj. Kaina $21.000. '

įmokėti Į&dfcb, 10 karhb. tnūrihis, j 
vandeniu šildomas, lengvai iš- 
hudHojarhhme rajone, Park-

* E. JONYNAS, A. 
A. SUKAUSKAS;

vęs autorius “nepalankios”

“Valdžia geriau žino”

10 MOLOVIENe PARAGAVO SIBIROHarrison Salisbury, penkeriusmetus išbuvęs Sovietų Sąjungo-

Teigiama, jog NYTimes skaitytojai. svarstydami ankstyves- niuj H. Salisbury pranešimus iš Maskvos, netgi buvę pradėję abejoti, ar pats Salisbury nepa-Kai “TŽ” pasirodė straipsnis, > sjda raudonas nes jo 'ne. keliąs susirūpinimo, kur dmgo; “padoriomislaivo iššokusi lietuvaitė, genera- ' p|į4’s žemiškojolinis konsulas p. Budrvs išsiunti- ka°Jie rasJū 1S žemiškojo nėio snaudai oaaiškinima ioc! PraSaro’ kur niekad ir meko •’°. SP . . P . . . *j žmoniško nebuvo ir nėra. Tačiaui • - . • • i j z.iiiuiiic>rkU ncuuvu n nei d. įeičiauesą kas ja rūpinasi ir kad esą*. . , , - -4^1,___ T A'ir 4; tai butą tik raudonosios cenzu-ieškoma jos giminių JAV, kad ir ij pati ten galėtų atvykti. Reiškiama ir lyg nepasitenkinimo, kad tas klausimas iškeltas. Tačiau sunku suprasti, kodėl anksčiau apie tos lietuvaitės likimą ! nebuvo nieko paskelbta. Argi jau pakanka, kad “valdžia žino”, o lietuviai neprivalo tuo nei domėtis?
— Niujorkas. — Pradėjo veikti pirmoji Priešlėktuvinė Regionalinė Komendantūra, su štabu Niujorke, kuri saugos Niujorko - Bostono pakraštį. Prie jos bus prijungtos 52 ir 56 priešlėktuvi-

GERIAUSIAI RŪŠIAI, VEIKIMUI IR PATENKINIMUI PIRK

CCM H
CČ.M. vožiMlltn C.C.M. triračius

C.C.M. triračius

C.C.M.

ros “nuopelno”.
Salisbury apie kaikurių 
sov. “žvaigždžių likimąIš senesnių laikų jau žinome, jog revoliucija ir diktatdtinis rėžimas, tarvtum smakas bėso- tis, ryja savo vaikus. Ilgą .eilę metų diktatoriaudamas Sovietų Sąjungoje visagalio viešpaties teisėmis Stalinas išžudė begaliniai daug savo buvusių draugų, senų bolševikų. Kiek jų išžudys Malenkovas ir Co — nelengva pasakyti. Ligi šiol težinome iš stambiųjų jų “sutvarkytų tūzų” — Beriją ir eilę jo draugų ...Tačiau grįžkime dar į Stalino laikus ir, pasinaudodami trumpomis ištraukomis iš Salisbury ilgų straipsnių serijos, pažiūrėkime, koks likimas ištiko visą eilę buv. artimų Stalino draugų, netgi jo paties žmoną Nadeždą Aleliujevą...
Seno revoliucionieriaus 1 

Borodino likimas
Michail Borodin, itin daug nu

sipelnęs sovietinei revoliucijai 
asmuo, padėjo pagrindus it re
voliucijai Kinijoj. Tenykščių jo 
nuopelnų ir dabar neužmiršta 
Mao. Deja, Stalinas neleido ir 
iam numirti laisvam. Borodihas, 
turėdamas 68 m. amžiaus, lygiai 
prieš metus mirė rytinio Sibiro 
vienoje sunkiųjų darbų stovyk
loje. Į tą stovyklą Stalinas jį iŠ-

no, jeigu dar jis būtų pagyvenęs kurį laiką, būtų dabartinės valdžios išlaisvintas ir dar Lenino ordinu apdovanotas. Esą, Malen- kovo, Kruščiovo ir Co “junta” stengiasi suieškoti ir išlaisvinti iš kalėjimų ir darbo stovyklų visus Stalino įkalintus senuosius bolševikus. Deja, jų nebedaug surado. Jie išmirę...
Ir Molotovienėš buvęs 

panašus likimasSavo laiku Molotovienė Sovietų Sąjungoj yra buvusi ką tik ne “first lady” vakarietišku pavyzdžiu, kadangi Stalinas heme- • go išduoti viešumai savo “šeimy-; ninių paslapčių” ir daugeliui į netgi nebuvo žinoma kelias žmo- ■ nas jis pragyveno...
Taigi, Molotovienė ilgesnį lai

ką buvo Maskvos dignitorių dė
mesio centre. Ji ėjo ir valdžioj 
Įvairias pareigas. Buvo netgi Žu
vų pramonės ministeriu. Deja, 
kaip visų kitų likimas, taip ir 
Molotovienės, netgi du kartu bu
vo susilaukęs žiaurios Stalinė . 
bausmės. Gana senokai esu kaž
kur skaitęs apie Molotovienės 
nesėkmę ministerio pareigose. 
Esą, viename svarbiame vyriau
sybės posėdyje, kuriame dalyva
vo ir abu Molotovai (vienas kaip 
žuvų pramonės, kitas — kaip Už
sienio reik, ministerial). Stali
nas, pažiūrėjęs kreiva akimi į 
Molotovienės pusę, pareiškęs: 
“Esu nepatenkintas Žuvų pra
monės ministerijos veikla, nes 
perdaug žuvų plauko mūsų pla
čiosios Sąjungos vandenyse, o 
permaža jų randasi ant valstie
čių stalų”...

Po to, esą, Molotovienė labai 
greitai išnykusi iš ministeriu są
rašų. Tačiau — tik tiėk... jokios 
kitos bausmės. Po kurio laiko 
Molotovienę dar didesnė bėda 
ištikusi. Valydamas sau nepagei
daujamus asmenis, Stalinas ir ją 
buvo “išvalęs”. Molotovienė tai
pogi buvo išsiųsta į Sibirą, iš Jau
ją grąžino tik dabartinė valdžia.

■<

Oro maršalas Aleksander Nd-

pat Stalino mirtį. Salisbury ma-
jaus, auka. Vasilijus Stalinas, 

(Nukelta j 3 pd.)

dole. Kaina $21.000.
įmokėti $3.000. -8 kamb. mūrinis. 

College - Dovercourt rajone.: 
aKiną $14.900. ... į

įmokėti $5.000. 7 kamb., atskiras, 
mūrinis, alyva šildomas, šoni
nis įvažiavimas, garažas, Blo or- 
Runnyrnede raj. Kaina 17.900.

Įmokėti $7.000. 9 k. bdngalow, 10 
m. senumo, alyva - vdnd. šildo-;

: mos, garažas, did. kiemas, nuo-
- savybė be morgičių. Glenldke
. Indian Groveraj. Kairia $20.000- 

imokėti $4:000. 8 neperein. dideli kr, j
- mūrinis, alyva šildomas, 2 rnod. 2 

virtuvės, garažas, vienas morgi-' 
čius 10 mėtų. College - Mont
rose, kaino $18.000.

SLABOSEVIČIUS
V. MORRIS .
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Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

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

tionning”, •
* Perstata apšildymą iš anglių

j alyvą, . . •
* Taip pat atlieka jvainausitis 

elektros instaliacijos darbus.
U ' ‘ į i

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gėrai ir 5 

: \ sąąihingai. į '
Išsimokėjimo sąlygos •*» 24 mėn. į 

Techniški patarimai veltui.

Rimtis ffeotric and Heating Co.
n BEAr? AW, Toronto ( Tei. ol. S7i9.
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UarėMhsėtos anglys yra geriausiai
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DOMINION 
COAL & WOOD

Visų rūšių anglis ir malkas užsa
kykite per mūsų atstovus
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Radio stotį ar skalbykla?
BALYS J. ARŪNASAš su Barbora jau seniai gal

voju apie biznį. Šioje dolerių že
mėje žmogus vien tik raumenų 
pagalba nepraturtėsi, juo labiau, 
kad ir tie muskulai kasdien 
minkštėja. Atseit, jei neįsilauši 
į kokį nors biznelį, tai su kiau
rais puspadžiais ir mirsi.

Galvojome atidaryti dešrų 
dirbtuvę ir krautuvę, šitokias 
prekes mieli tautiečiai laiko 
pirmo reikalingumo, ypač prie 
išgėrimo. O kas gi nemėgsta pa
šlapinti gomurį? Visi — prade
dant policininku ir baigiant ge
neralgubernatoriumi. Atrodytų, 
kad šioje “brančoje” galima bū
tų padaryti pinigėlio ir prasi
mušti pirmyn pilkoje tautiečių 
masėje... Tačiau atydžiau ir 
giliau patyrinėjus reikalą, per
spektyvos vistik neatrodo per
daug ružavos. Pasirodo, kad da
bar daugumas tautiečių dešrų 
valgymą laiko-menko išsimoksli- 
nfmb ir neinteligencijds požy
miu. Va, aną dieną ponia Burbu- 
lienė — mūsų artima kaimynė 
—s mums užsiminus apie dešrų 
pnekybą, suraukė nosytę ir sako:

—-Fui, mužikų darbas valgyti 
dešras!... Tai neišauklėto ele
mento maistas... Dešros ir čes- 

, nąkai. Nieko koktesnio įsivaiz
duoti negaliu!

— Bet, — bandau ginti tautiš
ko valgio garbę — prie čerkelės 
be dešros, tai kai be kelnių jo- 
marke... Be to, kaip istorija ro
do*, ir Vytautas Didysis mėgo 
dešras, nors karaliumi buvo, o 
mes juk tiktai D.P.!

— A, — numoja ranka Burbu- 
lienė —-. nežinau nieko apie Vy
tautą, tačiau dabar tiligencija 
prie išgėrimo nebevartoja dešrų. 
Tai faktas. Kam tas mėsas kram
tyti, jei yra ikros?!...

Taip, ponia Burbulienė dar ne
gimusį mūsų dešrų biznį ir pa
laidojo.

— Gerai sako toji Burbulienė, 
— tarė ir mano Barbora — ne
verta su tomis dešromis prasidė
ti. Tai ne tiligentų žmonių dar- 

•bas) Kad ir pinigą, sakysime, už
dirbsi, bet vistiek niekas tavęs 
-pagarboje nelaikys. Žinai, jei 
kas ko, tai tuojau pirštu ir 
smeigs, ką, sakys, tie kilbasinin- 
kai išmano...

Po ilgų svarstymų ir dūmoji
mų galutinai su Barbora nuta
rėm pirkti radio stotį. Turėti ra- 
diOf stotį, tai ne kilbąsų biznį. 
Čia iš karto kvepia mokslu, tili
gencija ir net astronomija... Tik 
pagalvokite, kokį - biznį daro 
žmonės su tuo radio tiktai nuo
modami stotis!

Va, kad ir praėjusį šeštadienį 
užsukau radiją ir girdžiu lietu
višką polką pylia. Gaida, žinote, 
primena tokią kadaise Šančiuose 
labai populiarią melodiją “die- 
dušok”, bet nėra ko blusinėtis 
po notas — svarbu, kad žodis sa
vas. Širdis vistiek džiaugsmu 
prakaituoja... Po to pranešėjas 
skambiu balsu sako: .

— Dabar paduosime keletą 
afišų apie lietuviškas biznes. Sa
vo kišenės laimei ir visiškam 
pasitnkinimui pirkite tiktai pas 
tuos, kurie znaiminasi per mūsų 
radio adyną.

Paskui pranešėjas atsiraugi, 
tarsi būtų prarijęs raugintą agur 
ką, ir tęsia: ‘ .

— Didelis pardavimas lotų ir 
budinkų. Dieną ir naktį jums pa
sirengęs šlužyti ril esteitas su 
laicensu ponas Kapšinis. Turė
kite ant pomietės, kad šią nedė- 
lią yra ant pardavimo lotų prie 
ežero, tinkamų budavonei kete- 
džų. Cienios labai žemos. Dėl ek- 
zemplio 10 akrų lotas — 5 akrai 
grynos žemės ir 5 akrai ant miš
ko — tiktai 500 dolerių... Pono 
Kapšinio ofiso durys ir 8 agentų

“District Estate Brokers”

bandau ginti tautiš-

NAMAI PARDAVIMUI: <

Rosemounte:
1.24th>Ave. vienos šeimos 5 komb., 

atskiras, 3 metų. Kaina $11.500. 
Išmokėjimas $59,63 mėnesiui iš 

-2*4%.

2. Dviejų šeimų naujas po 5 kamba
rius, vandens ir alyvos šildymas. 
Kaina $16.000. Galima tuojau už
imti.

3. Bordeaux St. trijų šeimų 1-6 ir 2-3 
kambarius. Plytelių virtuvė pirma
me ougšte, šildomos, garažas. Kai
no $21.000. Naujas.

Feljetonas

dūšios jums atvertos net sekma
dieniais mišių metu.

Sakau, širdis, daužosi, kaip 
žvirblis po rėčiu, kada žmogus 
svetimoje pavietrėje savo žodį 
girdi. Jausmas toksai skaudus ir 
kartu malonus po šonkauliais 
liejasi. Rodosi, lyg kas tau šilta
me vandenyje atmirkusią nuo
spaudą lupinėtų.

Pono Kapšinio firma, norėda
ma galutinai supančioti visų tau
tiečių širdis, savo skelbimą bai
gia tautiška muzika — “Daug 
kanarkų aš turiu”... Senatvės 
sugriaužta plokštelė kartais sun
kiai sukurkia išsimušdama iš 
bent kokių muzikoje žinomų 
taktų bei tonų, bet savas žodis, 
sava kapeliją yistiek limpa prie 
ausies... • :

.0 paskui pranešėjas sako:
— Panelės ir ponios! Geriau

sius kailinius jūs gausite ir pirk- 
site_ žemiausiomis kainomis pas 
Maušą Markockį. Čia jus padės 
į šaltus kambarius ir išsimokė- 
jimas toksai, kaip jūs pasiūlysi
te... ; • *

— Gudruoliai, mat, atsirado,— 
pašoka mano Barbora — žmogus 
sėdėdamas ant ledų ir dūšią už
rašysi, nė tiktai kailinius priža
dėsi pirkti.

— Juk ne tave ant ledo sodins, 
bet kailinius! — sakau. — Argi 
jau lietuviškai nesupranti? — 
raminu Barborą.

O mano Barborą vistiek šerį 
stato: '

— Jau ne tau poną, kuris per 
radiją kalba, lietuvių kalbos mo
kinti.. .

Po trumputės pertraukos, ku
rios metu pranešėjas pademonst
ruoja savo pirmos rūšies plau
čius — garsiai nusičiaudėdamas 
— eterio bangos apkraunamos 
baldais:'

— Firma “Krėslas” siūlo įvaL 
riaušių baldų. Pirkite tiktai pas 
mus, nes mūsų šopa didžiausia. 
Per tris florus pilna prekių. Mes 
deliviriname nepaisant to, kur 
jūs gyventumėt. Užganėdinimas 
kostimerių mūsų visiškas ir pil
nas tikslas . ..

Ir taip skelbimai vienas už ki
tą gražesni kone visą valandą. 
Tik 5 minutes prieš pabąigą pra
nešėjas užgula jaunimo pečius:

— Skautų vakaras “Gulbių sa-. 
Įėję”. Gali dalyvauti visi. Kieti 
ir minkšti gėrimai. ^Bilietus gali
ma gauti visose bažnyčiose ir 
prie įėjimo...

^Žiūrėk tu man, — riečiam 
pečius su Barbora — skautai vi
sas bažnyčias savo valdžioje turi. 
Jaunimas, mat, jaunimu lieka: 
tuojau amerikonišką veržulą 
įgijo...

Tokia skelbimų gausybė — už 
juos juk pinigą moka, nes kas gi 
veltui liežuvį laidys ir eterio 
bangas talaškuos — mūsų pasi
ryžimą pirktis radio stotį dar la
biau sustiprino.

Praėjusį sekmadienį vėl už- 
kliuvOme už lietuviškos radio 
valandos, kuri mane ir Barborą 
sužavėjo. - v

Radio valandos karalius labai 
audringai blaškėsi eterio bango
se ir iš peties davė pylos Lietu
vių Dienos rengėjams kažin ko
kiame Kanados mieste. Žaksėda- 
mas, mikčiodamas, tolydžio ko
sulio smaugiamas, jisai kalbėjo:

— Tai ne lietuvių diena buvo, 
bet 100% nesusipratimas buvo, 
broliai mieli. Kas matė, broliai 
mieli, tokiomis progomis taip 
brangiai pardavinėti svaigalus? 
Koksai, mielas tautieti ir* broli, 
gali būti tautinio jausmą pakili-

mas? jei alaus bonka kainavo 35 
centus?! Kiek reikia turėti pini
gų, kad tokiomis kainomis par
davinėjamas alus Prikeltų bočių 
dvasią, prislėgtą Kramtoma gu
ma, coca-cola, ir kitokiomis ame
rikoniškomis menkystėmis? Tai 
medžiaginė pusė, broliai mieli, iš 
politinės pusės' lietuvių diena 
buvo viešas skandalas ir peilio 
ašmenys po kaklu visoms parti
joms, išskyrus vieną. Mūšų ra
dijo valanda nepartinė ir aš, bro
liai mieli, nepartinis, bet kas tei
sybė, tai teisybė, pasakyti rei
kia. Kaipo pavyzdį tos diktato
riškos elgsenos galiu duoti, mie
li broliai, kad ir tą nuogą faktą, 
juk sportininkams įteikiant šefo 
taurę nebuvo sugiedotas Tau
tos Himnas. Kaip toli mes nuei
sime negerbdami šefų?!... Pa
galiau nei vieno žymaus kana
diečio nepasirūpinta pakviesti, 
nors tuo tarpu vyko tautinė Ka
nados paroda ir ranka buvo pa
siekiamas kovbojų karalius Ro- 
džer Radžers, ar kaip tai jis va
dinasi. Kiek būtų džiaugsmo mū
sų jaunimui!...

— Va, — sakau — Barbor, kai 
turėsime radio stotį, tai šer
mukšnius į ožio ragą dvilinkus 
sukimšim. Dabar šermukšnienė

laksto, kaip katė su pūsle, iš kai
myno pas kaimyną ir tik dūduo
ja: esą mes tokie ir kitokie. Tu 
sena, aš plikas, mūsų kultūrip- 
gumas falšyvas, mano akulio- 
rai nemadingi, tavo figūra ne
taisyklinga. Per radiją mes jiems 
pakelsime pirtelę! Visas svietas 
sužinos, kas jie per paukšteliai! 
Pajus Šermukšniai radio galybę. 
Čia jam bus ne taip, kaip Vokie
tijoje samagonu prekiauti. Radi
jas, tai ne vokiečių žandaras: la
šiniais eterio nepažabosi!

— Tikrai, — sako Barbora — 
aš norėčiau tiems šermukšniams 
per nosį pabraukti. Labai jau di
deliais dedasi..: Bet; man po 
širdimi duria, sakyk, kaip su ta 
radio stotimi yra? Aš įsivaizduo
ju, kad radio stotyje yra daug 
mašinų, motorų...

— Yes, — sakau — tu, Barbor, 
teisingai galvoji: radio stotyje 
yra daug mašinų ir motorų.

— Taigi, — dėsto toliau skais
čias mintis Barbora — jeigu 
mums, sakysime, nusipirkus ra
dio stotį ir sumokėjus tokius di
delius pinigus, biznis ant eterio 
bangų nesidarytų, ar galėtume 
radio stotį perdirbti į skalbyklą?

Aš neįstengiau atsakyti į tą 
suktą Barboros klausimą ir mū
sų granitiniame pasiryžime pirk
ti radio stotį atsivėrė didelis 
plyšys...

AR SU LENKAIS DERAMASI?
“Pressedienst der Heimatver-. tieji p. St. Lozoraičio pasitarimai 

triebenen” rugsėjo 2 d., o vėliau 
ir kiti vokiečių laikraščiai pakar
tojo estų laikraščio žinią, kuri 
čia patiekiama: “Niujorke išei
nantis estų tremtinių laikraštis 
“Vaba Eesti Sona” praneša, kad 
pastaruoju metu įvyko lenkų ir 
lietuvių tremtinių pasitarimai 
Romoje ir Londone. Tų pasitari
mų pradininku buvęs gen. An- 
dersas. Pirmoji konferencija įvy
kusi Romoje birželio mėnesį. Jai 
vadovavo Lietuvos užsienio reik, 
ministeris tremtyje St. Lozorai
tis. Be to, iš lietuvių pusės daly
vavo Lietuvos atstovas Vatika
nui Girdvainis,,'o lenkus atsto
vavęs gen. Anders ir pulk. Czap- 
linski. Antroje konferencijoje 
liepos gale Londone, dalyvavo 
rjiin. Lozoraitis ir Lietuvos atsto
vas Anglijoje p. Balutis. Joje bu
vo tariamasi su Londone esan
čiais lenkų tremtiniais politikais 
apie ateities politinių reikalų 
tvarkymą. išlaisvintoje Rytinėje 
Vidurio Europoje”.*

Iki šiol p.p. St. Lozoraitis, Ba
lutis ir Girdvainis nerado reika
lo -supažindinti lietuvių visuo
menę apie derybas su lenkais ir 
tų derybų tikslus. Nuostabiausia, 
kad Lietuvos buvęs atstovas p. 
Lozoraitis ir minėti atstovai ne
rado reikalo iki šio meto tuo 
reikalu pasisakyti, net tuo metu, 
kai svetimieji apie juos kalba 
atvirai. Todėl nenoromis reikia 
manyti, jog tokie pasitarimai iš 
tikrųjų yra įvykę. Ar tik minėti 
lietuvių derybininkai nebus per 
toli nuėję tardamiesi su Lietu
vos kaimynu, kuris praeityje ne
pasižymėjo sutarčių gerbimu.

St. Lozoraitį — 1936 m. išsvie
dė iš -užsienio reikalų ministerio 
kėdės ne kas kitas, o lenkų ulti
matumas Lietuvai. Kaip tik šis 
ultimatumas įrodė visišką Lie
tuvos politikos nusigyvenimą, o 
užsienio reikalų ministerio blo
gą informaciją. Dabartiniai slap-

su lenkais neabejotinai rodo, kad 
ir vėl grįžtama prie tų neužbai
giamų derybų, kurių metu Pil
sudskis švaistėsi paklausimu — 
taika ar karas? Anuomet ir šian
dieną Vilniaus klausimas sudarė 
politinių pasitarimų ašį. Klausi
mas, kur eina p. St. Lozoraitis 
dėdamasis su lenkais? Kieno 
vardu jis veda derybas ir paga
liau, ką įpareigoja jo padaryti 
pasitarimai ar susitarimai? Pa- 
siskelbimas diplomatiniu šefu 
dar neduoda jokių teisių vesti 
derybų su svetimaisiais. .Kiek
vienoje valstybėje diplomatai 
yra politikos vykdytojai pagal 
gautus nurodymus iš savo vy
riausybės. Diplomatai už savo 
darbus atsako vyriausybei, kuri 
yra krašto šeimininkė. Pagal 
1952 m. lapkričio mėn. susitari
mą kiekvienas išorės politikos 
žygis turi būti daromas tik VL 
IKui ir diplomatams susitarus. 
Vesdamas slaptas derybas su 
lenkais be VLIKo žinios p. L. 
vien sulaužo jo paties su VLIKu 
padarytą susitarimą bei prade
da aiškiai savavaliauti. Dėlto lie
tuvių visuomenė turi pareikšti 
jam visuotinį nepasitkėjimą. ’

Ponas S. Lozoraitis, vesdamas 
pasitarimus su lenkų įvairiomis 
politinėmis grupėmis turi gerai 
žinoti, kad jo susitarimas su ki
tų tautų atstovais lietuvių neįpa
reigoja iki jų autoritetingi poli
tiniai organai tokiems susitari
mams nepritars. V. Tautvydas.

— Ryšium su spaudoje pasiro
džiusiomis žiniomis apie dery
bas su lenkais “Elta” yra įgalio
ta pranešti, kad žinia apie minis- 
terio B. K. Balučio, Lietuvos at
stovo Londone, tariamąjį daly
vavimą šiose derybose yra be 
pagrindo.

— Otava. — Kanados parla
mentas susirinks naujai sesijai 
tik sausio pradžioje.

IR MOLOTOVIENĖ PARAGAVO SIBIRO

N.D.G.

West Hill vienos šeimos 8 komborių, 
olyvos Ir vondens šildymas. Koino 
$14 000, įmokėti $4.000.

Rosemount 43th Avė., netoli Beau
bien, 19 sklypų po 50c kv. pėda.

Ūkiai

Įvairūs ūkiai su gyvuliais ar be gy
vulių. (mokėjimas nuo $4.000 ir 
daugiau.

PASKOLOS NAMAMS: 5% % netoli užbaigimo ir iš 6% staty
bos eigoje. 50% namo Vertės. Taip pat 2-ji “mortgage”. .

* * * * ’ , * v ‘ ' *

Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės į pirmąją Montrealyje 
lietuvių Real Estate įstaigą.

MŪSŲ-TIKSLAS —•JUMS PADĖTI! .
NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS

A. GRAŽYS. " A. MARKEVIČIUS,
' Telef. RA. 1-3148 Telef. OR. 1-9816

ĮSTAIGA: 177 Sherbrooke St W., kambarys 5, Montreal, Que. 
TELEFONAI: PL 8501 *

Res: P. ADAAfONIS, PO. 6-6495 A. BUDRIŪNAS, RA. 7.2690

(Atkelta iš 2 psl.) 
kaip žinome, “generalisimo” tė
vo buvo pakeltas į aviacijos ge
nerolo laipsnį. Maršalas Noviko
vas, pakliuvęs į intrigų pinkles 
su Vasilijum, turėjo iškeliauti į 
Sibiro darbo stovyklą, kur nuo 
1952 m. išbuvo ligi Stalino mir
ties.

Tačiau, Salisbury teigimu, 
maždaug nuo to pat laiko kažkur 
dingo iš viešumos ir Stalino sū
nus Vasilijus. Kas žino, gal Juo
zapas ir savo sūnų nubaudė ko
kia nors žiauria bausme? Esą, 
laikraščiai parašę, jog Vasilijus 
dalyvavęs.tėvo laidotuvėse. Ta
čiau tai buvusi klaida — falsifi
katas. Vasilijus Stalinas kažkur 
dingęs nuo 1952 m. ir nuo to lai
ko apie jo likimą niekas nežinąs.

Ar buvo Kaganoylčiūtė 
trečioji Stalino žmona?

Esą, to niekas tikrai nežinąs, 
galimas dalykas, kad buvę tik 
gandai, jog Stalinas vedęs vice
premjero L. Kaganovičiaus duk
terį. Patikimiausiai prileistina, 
kad Stalinas, antrajai jo žmonai 
Nadeždai nusižudžius, daugiau 
nebevedė...

Nadežda Aleliujeva, antroji 
Stalino žmona, nebepernešdama 
savo vyro milijonų žmonių žu
dymo žiaurios scenos, esą, 1930 
m. nusižudė. Stalinas ją labai 
mylėjęs. Ji buvusi palaidota No- 
vodeviči kapuose, prie pat mūro 
sienos,-kurioje buvę įrengti spe
cialūs vartai, o Stalinienės kapas 
naktimis buvęs aiškiai apšvies-

RINKIM y Į KRAŠTO TARYBA DAVINIAI
Skelbiame dar neoficialius davinius iš šių apylinkių: Toronto, Montreal!©, Hamiltono, Rod

ney, Welland, Sudbury, Winnipeg, Windsor, London, St, Catharines, Oakville, Ottawa, Vancouver. 
Daugiau balsavusių apylinkiių, berods, nei nebuvo. Čia, be to, dar neįskaityti paštu balsavusiųjų 
daviniai. Jų yra nedaug.

2.
3.

5.
6.
7.
8.

Abromaitis Mečys, 
Andriuškevičius Kostas, 
Antanaitis Vladas, 
Arštikaitytė Marija, 
Barisas Vytautas, 
Baronas Kazys, 
Čepas Silvestras, 
Dalius Stasys,

9. Giedraitis Juozas,
10. Gidžiūnas Viktoras,
11. Giriūnienė - Kudirkaitė 

Vitalija,
12. Gurevičius Antanas,
13. Gutauskas Jonas,
14. Yokubynas Jonas,
15. Yokubynienė Marija F.,
16. Jankūnas Albertas,
17. Januška Petras,
18. Jokūbaitis Stasys,
19. Juozapavičius Antanas,
20. Jurkevičienė Emilija,
21. Kardelis Jonas, .
22. Kęsgailą Steponas,
23. Ketvirtis'Antanas,^
24. Kojelaitis Aleksas,
25. Kšivickis Jonas,
26. Lapinas Aleksandras,
27. Lelis Petras,
28. Mališka Izidorius,
29. Matusevičiūtė Izabelė,
30. Mikšys Jonas,
31. Naruševičius Jonas,
32. Norkus Kęstutis,
33. Povilaitis Bronius, 

Pulkys Algirdas, 
Rinkūnas Antanas, 
Rudinskas Pranas, 
Sakalauskas Balys, 
Sližys Jokūbas, 
Stonkus Juozas, 
Sutkaitis Stasys;' 
Šalkauskis Algirdas, 
Šapoka Adolfas, 
Tadaraųskas Juozas, ., 
Vaidotas Vaclovas, 
Valys Feliksas,

34
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

45.
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84 26 189 3 11 10 4 11 6 11 9 5 24 — 393

290 67 98 9 20 21 29 20 15 14 21 19 20 — 643
146 53 46 1 10 6 27 26 10 4 8 4 35 — 376
233 72 209 8 29 15 16 18 15 16 15 4 41 — 691
243 50 42 7 9 14 27 22 8 6 14 8 7 — 457
80 41 148 1 10 4 19 17 13 12 7 4 15 — 371

188 61 198 4 31 17 11 25 11 25 12 10 10 — 603
254. 63 83 4 15 16 27 19 11 19 12 11 13 — 547
140 124 68 8 14A 20 12 23 7 12 8 5 13 — 454

156 28 24 1
r

9 9 8 6 3 9 11 4 15 — 283
321 93 118 9 15 21 27 25 19 16 13 17 19 — 713
252 77 64 5 22 11 24 22 6 16 16 7 14 — 536
239 77 60 4 20 15 23 20 12 16 16 10 13 — 535
49 19 83 2 8 9 5 8 9 7 8 1 30 — 238

120 57 64 11 14 6 23 18 7 6 3 24 — 395
81 35 24 1 10 4 6 11 5 10 4 4 27 — 222

234 60 92 7 17 17 26 21 14 6 13 11 8 — 526
145 44 33 6 13 7 5 6 5 12 9 2 32 — 319
.183 140 130 15 22 19 19 25 25 23 10 8 38 — 657
102 173 51 4 17 10 7 7 9 14 5 8 29 — 636
146 22 25 3 9 6 18 5 6 9 5 5 12 — 271
68 33 48 34 6 5 7 10 31 8 1 2 27 — 280 ’

183 52 168 5 20 12 13 11 9 12 8 11 ■ 7/^ 511
100 143 40 4 20 10 10 15 10 9 5 5 13 — 384
258 82 59 6 19 20 19 8 * 7 21 10 5 37 — 551
106 142 40 3 7 7 22 11 6 5 5 3 6 — 363
299 57 117 7 27 ‘17 27 24 13 24 17 9 5 — 643
179 56 198 7 17 ’ 12 23 22 6 9 13 8 4 — 554
62 33 33 23 7 8 9, 14 10 4 6 1 12 - 222
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269 79 82 7 24 12 22 23 11 17 13 10 5 — 574
168 129 44 8 17 16 23 17 8 5 11 6 8 — 460
189 39 37 2 18 2 24 14 7 3 9 2 7 — 353 "'
233 60 71 3 16 14 23 18 8 19 12 10 ■■ 4 — 489

66 30 92 4 5 10 10 10 4 8 5 4 8 — 256
123 ’ 20 18 3 12 6 13 13 2 10 11 ---------- ■ 7 -- 238
240 51 58 2 22 į 16 23 23 12 13 11 12 8 — 491
317 111 128 8 23 21 30 21 23 24 16 10 14 — 746
249 90 173 9 20 į 21 29 20 14 15 11 16 16 — 683
185 70 45 3 18 i12 6 17 12 12 10 6 30 — 426
189 ’ 72 63 5 23 ■ 9 10 13 20 12 8 8 33 — 465

VLIKas
Elta Nr. 29, aptarus santykius 

su Bonna bei derybų su p. Lozo
raičiu padėtį, toliau rašo:

VLIKas buvo ir yra nuo 1946 
metų už tai, jog Lietuvos užsie
nio politika ir Lietuvos atstovų 
parinkimas bei skyrimas būtų 
vykdomas VLIKo ir diplomatų 
sutartinai.

Pagrindinė kliūtis susitarimui _ 
pasiekti buvo mūsų diplomatų i Tos pačios vokiečių sferos domė

. • T“ • • • • Y A • Y 4! A * • • ■.

TEBESTOVI UŽ SUSITARIMĄ
des Chefs der litauischen Diplo- 
maten” (Lietuvos diplomatų še
fo Įstaigą).

VLIKo delegatas padarė kom- 
petentingams vokiečių įstaigoms 
pareiškimą, kad bet' kurie ar 
Lietuvos Pasiuntinybei, ar Lie
tuvos Konsulatui pakaitalai (Er
satz) VLIKo nedomina ir iš jo 
pusės palaikymo nesusilauks, 

josi, ar vilties, kad artimiausiu 
laiku galės būti pristatytas VL 
IKo'ir diplomatų vardu bendrai 
sutartas Lietuvai atstovauti as
muo. Atsakant į tai, VLIKo de
legato buvo pareikšta, kad VL 
IKas iš savo pusės dėjo ir dės. vi
sas pastangas, jog tai galėtų 
įvykti kiek galint greičiau

(URT)

pirmininkas K. Zaikauskas, ku- .. 
riam dr. E. W. Zechlinas pareiš
kė savo simpatijas lietuvių lais
vinimo pastangoms ir pasižadėjo 
duoti parodymus apie Lietuvos 
pavergimą ir Kersteno komite-... 
tui. VLIKo ir VT vardu pareikš
ta nuoširdi užuojauta jo Vokie
tijoje gyvenančiam broliui ir ki
tiems artimiesiems.

nusistatymas, jog Lietuvos atsto
vų skyrimas tėra jų vienų kom
petencijos dalykas.

Nežiūrint, kad ligi šiol visos 
VLIKo pastangos susitarti neda
vė rezultatų, VLIKas yra įsiti
kinęs, jog gyvybinių Lietuvos 
reikalų akivaizdoje susitarimas 
yra būtinas. VLIKo Pirminin
kas, kaip visados, yra pasiryžęs 
kiekvienu metu kalbėtis su dip
lomatų atstovu ir laukia, kad 
diplomatai įvertins didelę vie
ningumo reikšmę, ir tiki, kad iš
tiesta VLIKo ranka deryboms 
nepakibs ore. ,

Visos Lietuvos ligi šiol buvu
sios politinės konferencijos, nuo 
Berno ir Paryžiaus pradedant, 
aiškiai yra pasisakiusios už su
tartiną veiklą užsienio politikos 
srityje. Politinių grupių didelis 
daugumas yra lygiai taip pat pa
sisakiusios ir pasisako už vie
ningą laisvinimo akciją. Įvairių 
kraštų lietuvių bendruomenių 
atstovai yra pakartotinai pasi
sakę ta pačia prasme. Visuotinis 
patriotinės lietuvių visuomenės 
ir spaudos noras yra, kad tas su
sitarimas įvyktų.

Atėjo pati paskutinė valanda 
šiam beprasmiui ginčui baigti.

— Spalio 15 d. VLIKo delega
tas dr. P. Karvelis buvo priimtas 
Vokiečių Užs. Reik. Ministerijos 
politinio skyriaus vedėjo amba
sadoriaus Blankenhorno. Au
diencija įvyko Schaumburger 
Palais Bundeskanclerio būstinė
je. Kaip žinoma, amb. Blanken- 
hornas yra vienas iš artimiausių 
Vokietijos kanclerio polit. pata
rėjų* ir bendradarbių.

Pasikalbėjimo metu iš amba
sadoriaus pusės buvo parodyta 
nepaprastai daug palankumo ir 
Lietuvos reikalų supratimo.

— Iš kompetentingų sferų VL 
IKo delegatas gavo patirti, kad 
Lietuvos diplomatų vardu Vo
kiečių Užsienio Reik. Ministeri
joje yra prašyta leisti įsteigti 
Feder. Vokietijoje “Dienststelle

Mirė E. W. Zechlin
Paskutinis Vokietijos įgaliotas 

ministeris Lietuvai, Dr. Dr. h.c. 
Erichas Wilchelmas Zechlinas, 
eidamas 72 metus, po trumpos 
ligos mirė spalio 24 d. Malmoe 
mieste. 1945 m. sovietai jį buvo 
suėmę ir ištrėmę į Sibirą, kur 
jam teko susitikti ir su lietuviais 
tremtiniais. Paleistas iš nelais
vės, 1953 m. gruodžio mėn. grįžo 
į Vokietiją, Čia jį aplankė VT

Prašo informacijų apie 
koncentracijos stovyklas ‘

Tarptautinės Komisijos kovai 
su koncentracijos stovyklomis, 
kurios centras yra Belgijoje 
Louveigne mieste, gen. sekr. H. 
D. Reumont kreipėsi į Inf. Tar
nybą, prašydamas aktualios me
džiagos savo š.m. lapkričio mėn. 
ruošiamam “Bulletin d’Infdrma- 
tion”. Sekretoriatas taip pat ruo
šia bibliografinių leidinių apie 
kaceetus katalogą. Pasiųsti turi
mi leidiniai.

Austral. LB krašto tarybos su
važiavimas šaukiamas gruodžio 
29-31 d. Melburne. Bendruome
nės leidžiamo organo “Mūsų Pa
stogės” finansiniai reikalai tvar
kosi — gauna daugiau prenume
ratorių.

Sežtodietittit mr» 11 iki 1 »al ».».

tas, dieną ir naktį saugojamas 
stiprios sargybos. Joks žmogus 
ne tik aplankyti, bet ir stabtelė
ti negalėjęs ties ta vieta, išsky
rus Staliną...

Esą, vėlyvomis naktimis Sta
linas dažnai palikdavęs Krem
liaus niūriuosius mūrus ir leis- 
davęsis savo begarsiu liuksusi
niu “Zis” limuzinu Maskvos 
gatvėmis. Tai būdavęs piligri- 
mavimas prie savo mylimosios 
žmonos kapo...

Pasak H. Salisbury, gal tik 
šiame atvejuje Stalinas jautė 
kaltę dėl žmonos mirties. Kitų 
tūkstančių ir milijonų nekaltų 
žmonių išžudyms — jo atbuku
sios sąžinės niekad nejaudino ...

Pr. Alšėnas.

Melas ar teisybė?
Dėl H. E. Salisbury straipsnių 

serijos apie Sovietų Sąjungą, 
spausdintos The N. York Times 
ir Toronto The Globe and Mail, 
kurių atpasakojimą ir mes patei
kėme, Maskva ilgai tylėjo. Paga
liau atsiliepė profsąjungos 
“Trud” angliškas priedas “The 
News”, kuris Salisbury kaltina 
pateikus neteisingą vaizdą. Bū
damas Sovietų Sąj. Salisbury ra
šęs teisybę, o dabar pasukęs prie
šingai. “The News“ autorius Ni
kitin betgi nepasako.nei žodžio 
apie tai, kad, pasak Salisbury, 
iš Sov. Sąj. korespondentai tei
sybės niekad negali parašyti dėl 
cenzūros —■ jiems neleidžiama.

VIENYBĖJE GALYBĖ-
Taupyk Lietuviškame* Kre
dito Kooperatyve

"PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augšfos paluko- 
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossinųton Are., Toronto. TeL 
KL 3027. Darbo valandos penkte-



TBVJSKBS ŽIBURIAI

Pavargtoje tėvynėje
Tremtiniai ir kalimai jo keturiomis pamainomis į pa- 

Inf. Tarnyba yra susisiekusi r4- Viena pamaina iškasdavo 
su visa eile grįžusiųjų iš Sibiro maždaug apie 2-3 kg. Iki 1948 m. 
ir kt. Sov. Sąjungos vietovių vo- 7 ‘ .
kiečių, kurie suteikė papildomą pa*auua ir už jį prisipirkti
žini" anie ten sutiktuosius mūsų trūkstarno maisto. Bet vėliau 
tautiečius. ’ i smarkiai kratydavo. Gyvenimas

galėdavo pogtruputį aukso slap-

I Visuotinis 
susirinkimas 
madienį, lapkričio 14* d. Royal 

’ Connaught Hotel Oriental Room 
salėje, II augšte, 5 vai. pp. Po 
susirinkimo bus- rodemi nemo
kamai įdomūs filmai. Tėvelilai 
prašomi atsivesti vaikučius, nes 
filmai bus įdomūs ir mažie
siems. .

Kariuomenės šventės Ir Šau-uuctius. J , T------ “X . : , i Kar.uomenes šventes ir s»au-
nęrbertas K. sakosi sutikęs lkl 1951 m. buvo ypatingai blo- j. Sąjungos 35 m. sukakties

gas. Nesant minimalinėms sani
tarinės priežiūros, daug mirdavo 
Nei lovų, nei antklodžių netu
rėjo, suimtieji darbo vergai turė-

nemaža lietuvių visose stovyklo
se, kur jam tekę būti. Gerai at
simena baldų dirbtuvės savinin
ko Tamašausko pavardę — jis 
1946 m. buvo nuteistas 10-čiai 
metų priverčiamųjų darbų. Taip 
pat atsimena tremtyje mirusių 
ūkininkų Jankausko ir Kikiliaus 
pavardes. 1948 m. buvo sutikęs 
buv. Kauno miesto teatro kapel
meisteri, kuris, atlikęs bausmę, 
buvo bolševikų papildomai nu
teistas 5 metams. Grįžvr.is pa
pasakojo apie likimą vieno iš V. 
Vokietijos repatrijavusio lietu
vio. Tai auksakalys Žemaitis, il
gą laiką gyvenęs Hamburge ir 
paskiau apsisprendęs repatrijuo
ti į Lietuvą. Grįžęs Žemaitis bu
vo nuteistas 15 m. privėrė, dar
bų.- Sibire Bratsko stovykloje 
pasakoja dirbus lietuviu 35 žmc-. 
nių brigadą. Stalingrade buvo į Tarp gyventojų daug paste- 
susidraugavęs *su Leonu Lavic- i tėjo rusų karių ir lenkų. 
kiu Bremenietė Irmgarda K. įvai-
' O. Norkus pasakojo Vilniaus i riose Rusijos stovyklose sutikusi 
kalėjime iš suimtuju buvus dau-! dau§ lietuvių moterų ir mergai-

- — - j čių. Ji, kaip ir daugelis Rytprū
sių vokiečių, sakosi niekados ne- 
užmiršianti, kiek daug lietuviai 
jiems visiems padėjo 1945-1948 
badmečiu.

Ella N., taip pat sutikusi įvai
riose stovyklose daug lietuvių, 
pasakoja kad vienas miško sar
gas iš Skomantų buvo nubaustas 
15 m. s. d. kalėjimo tik už tai, 
kad buvo parodęs vokiečių ka
riams kelią. Jos transporte gyvu
liniais vagonais į Karabasą buvo 
taip pat 12 lietuvių moterų,iš jų 
viena pakeliui mirė. Ir Karabaso 
ligoninėje buvo daug lietuvių. Iš 
ten perkelta į Bedeikio stovyklą, 
joje taip pat suėjo mūsų tautie
čių. Spasko stovykloje buvo vi
sai atskirtos nuo pasaulio. Mote
rys ir mergaitės turėjo dirbti la
bai sunkius darbus, nekartą prie 
akmenų skadymo. Pripažintos 
invalidėmis turėdavo išsyk per 
dieną dirbti dar po 5 valandas, 6 
vėliau — po 3. Kai ji 1953 m. 
sausio mėn. turėjo stovyklą pa
likti, tai jos draugės lietuvės es-į v 
tės ir latvės ją atsisveikino su la- : Ateitininkų kuopos penkmetis 
baį sunkiomis širdimis, nežino-i Hamiltono vyr. ateitininkų 
damos, ar iš viso kada nors joms'kuopai lapkričio mėn. sukanka 5 
išauš laisvės diena.

minėjimas 'rengiamas B-nės val- 
'■ dybos gruodžia 5 d. Paskaitą 

skaityti pakviestas pulk. P. Salą-
davo gulėti ant cementinių grin
dų su tais pačiais darbo drabu
žiais. Tik 1951 m. jau gavo ant
klodes, pagerėjo maistas ir 1952 
m. pradėjo mokėti už darbą. 1951 
m. spalio mėn. į jų stovyklą at
vežė per 1000 korėjiečių. Erns- 
tas išbuvo ten iki 1953 m. liepos 
mėn. Grąžinamas į Vokietiją, su 
kitais buvo išlaikytas 15 dienų 
Vilniuje — viename sename vie
nuolyne, prie pat upės. Čia grį- 
žusis tvirtina radęs daug lietu
vių kalinių, kurie laukė išveža
mi į Sibirą.- Vilnius darė nejau
kaus, mirusio miesto įspūdį. Vi
sur buvo matyti griuvėsiai; 
miestas buvo smarkiai apgriau-

Kristų, kiti priima Jo mokslą tik 
sau ir jį pasilaiko savyje; nesi- 
'ten'Mami jo išnešti į viešąjį gy
venimą, ir tretieji, Kristų priima 
ir deda pastangų visą viešąjį gy
venimą tvarkyti pagal Kristaus, 

urodymus.
Mūsuose ypač gyvas antrasis 

momentas: lietuvis Kristų pri
ima, bet nededa pastangų išnešti 
Jį į aplinką. Mūsų pareiga veik
ti į kitus, nes ne Žmogui dirbam, 
o idealui. Todėl veikimas j ap
linką turi būti sustiprintas”.

Sustojęs prie amerikinio gyve
nimo prelegentas konstatuoja, 
kad pasiturinčiam luomui krikš- 

nn, ,<a erota lapai patogi: jie 
mielai priima sąžiningumą dar
be, teisingumą (kas liečia dar
bininką) ir t.t., bet jiems nepa- 
inka atsakomybė prieš socialinį 
.eisingumą. Čia vyksta kova

HAMILTON, Ont
apylinkės lietuvių vesti į tris grupes: vieni atmeta 
šaukiamas šį* sek-
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gražus pavyzdys, o rodos ir dau 
giau prekybininkų čia turime.

Šiuo metu Hamiltone ŠF ren
ka rūbus lietuviams likusiems 
Vokietijoje pasiųsti. Būkite ma
lonūs ir turimus atliekamus dar 
naudojimui tinkamus rūbus pa
aukokite. Tautiečių patogumo 
dėlei yra įsteigti rūbų surinkl- 

'.mo punktai: J. Kazlauskienė — 
į 2 Fife Str.; J. Giedraitis — 117 
. Eastbourne Ave.; J. Mikšys — 

’8 Barton Str. W.; A. Kšivickie- 
nė — 491 Dundum Ave. S., ir 
T Pleinės rūbus priima spaudos 
kioske, bažnyčios salėje, po pa
maldų. Maloniai prašome, kas 

. tik turite tinkamų naudojimui 
rūbų, nenumeskite, bet paauko- 
kitę, nes Vokietijoje gyvenantie- 

. ji lietuviai vpatingai jaučia rūbų 

. trūkumą. Kiekvienu metu minė
tuose punktuose galite rūbus 
nristatyti. Surinkti rūbai bus 
siunčiami per Balfą į Vokietiją..

Dėkojame mūsų parapijos kle-

giausia lietuvių. Sutikęs ir pana
šia pavarde lietuvį Morkį, kal
bėjusį vokiškai. Kalėjime buvo 
ir daugiau lietuvių Norkaus pa
varde. todėl dažnai juos supai
niodavo. Lietuviai buvę daugiau^ 
šia suimti už antikomunistinę 
veikla, apkaltinti špionažu ar 
partižanams paramos teikimu. 
Vorkutoj teko dirbti iki 58 laips
nių šalčio. Paleistas buvo 1953 
m. gruodžio mėn. su 1007 drau- 

. gaiš iš Briankos.
Herbertas R. Urale Molotovo 

raicne stovykloje turėjo dirbti 
miško darbus su visa eile įvai
riausiu tautybių kalinių, tarp 
kurių buvo apie 20 lietuvių. 1952 
m. i stovyklą buvo atgabentas, 
iš Lietuves vienas partizanas, 
nubaustas 25 m. s. darbų. ;

Ernstas W. nurodė, kad Vii-: 
nvfįe Lukiškių kalėjime ligoni- 
nėie turėjo kalinimo laiką ati
dirbti suimtos lietuvės gailestin
gos seserys. Jis daug lietuvių su
tiko Kolynioš rajone, netoli Och
otsko jūros. Ten buvo keletas 
stovvkjų, kiekvienoje iš jų — po 
800 žmonių. Ernstas-.. Koiymoje 
turėio drauge su liėtūviais dirb
ti aukso kasyklose. Dirbti rėikė-

-.NUOMOK ■' 
PILNA 
vfS^UVINI

komplektą
VVRAMR IR 
MOTERIMS.

WEDDING CLOTHES RENTALS
256 COLLEGE at Sradino
556 YONGS at Wellesley_____

Laikrodininkas
Taršau visu raštu taHcro4ž:Ms sožSnm- 
qai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigės Gla<Miet*e laikrodininku mo- 
kv« u. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siusti iš provincijos reg. laišku.

LIETUVIŠKA 

moterų kirpykla 
JANETS

407 Roncesvalles Avė. 
prie Howard Park Ave. 

Toronto.
Tek OL. 6115.

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės Į mūsų atstovą

Zigmą, Didžbali'
1294 KING ST. E., HAMILTON

' _ Telefonas LI. 9-3558

K. TLSLIA Real Estate

Visais nekilnojamo turto pirkimo bei parda
vimo reikalais kreipkitės į didžiausios Ka
nadoje REAL ESTATE ištaigos atstovus 
HAMILTONE

A. Pranekevičius
Visokeriopas informacijas suteiks napnų problemose ir patars.

Krašto Tarybos nariams pra
nešame, Kad Ax-OSiOS A. r SUVdZ.a 
vimo vieta Royal Connaught Ho 
tel randasi miesto centre, šalk 
centrinio pašto rūmų ir autobu
sų stoties. Viešbutis yra laba? 
lengvai pasiekiamas nuo autobu
sų stoties (tik antras namas), 
vx-K ar cNk geležinkelio stočių. 
Tai yra reprezentacinė Hamilto
no vieta beveik su 2000 kamba
rių, 5 salėm II augšte, kurių 
vienoje įvyks suvažiavimas. Pir 
mame augšte randasi valgyklos 
kavinės, cocktail barai, kirpyk
los, rūbų valyklos, galanterijos rų darboviečių smulkius reika- miltone. Spalio viduryje pasiųs- 
kritatuvės ir kt. Vienu žodžiu, lūs? Ar supras org. kapitalas so- ta ŠF Centro komitetui $300.00, 
tai yra savos rūšies mažas mies
telis Hamiltono centre.

Krašto Tarybos suvažiavimo 
proga, šeštadeinį, lapkričio 27 
d., apyl. v-ba Roberts Restorane 
(King ir Sanford g-vių kampas) 
rengia bendrą pobūvį - balių. 
Vasario 16 gimnazijai remti ko
misija ruošia jame turtingą 16-

tarp organizuoto kapitalo ir org. bonui kun. dr. J. Tadarauskui už 
larbo jėgos. malonų bendradarbiavimą šal-

Gerb. svečias baigė savo gilią, pos darbe ir už skelbimus baž- 
domią ir dalinai retą savo' min- j nyčioje.

cimis paskaitą šia dilema: į Paskutiniuoju metu buvo su-
“Ar supras org. darbų jėga šelptos $90 dvi šeimos esančios

>endro labo principą, o nė atski- sunkioje padėtyje ir ligoje Ha-

malonų bendradarbiavimą šal-

cialinio teisingumo jausmą?
Meninėj daly padainavo solo 

p. Ščepavičienė, akomporiubj'ant 
dukrelei Danutei. Vac. Laniaūs-. 

,kas mintinai-perdavė apsakymė
lį Kauno senamiesty” ir L. Ver- 
bickaitė minėjimą paįvairino 
deklamacija.

At-kų kuopos pirm. J. Pleinys

kaipo įnašas mūsų kolonijos, rie- 
( balu pasiuntimui lietuviams Vo- 
i kietijoje.
j Esame dėkingi mieliems ha- 
miltoniečiams už malonų bend
radarbiavimą.

Apyl. š. Fondo Komitetas.

teriją. Šokiams gros garsus Ben- padėkojo visiems programos iš- 
ni Ferri orkestras. . Į pildytojams ir minėjimo daly-

Padėka

Pernai- susirgus mūsų tėveliams, o

v-ba gruodžio pradžioje paskelbs ’ mas sugiedoti Tautos Himną. i S' pa^Ib^^ą00'
’ T*_ J — ------ lx: _______i___________iii__ |

Šė Jūsų korespondentą perduoti kleb. kun. dr. J. Tadarauskui už dažną 
didelę io ir visų ateitininku pa-' teveliM lankymą ir aprūpinimo šv. Sok- 

*- ■ _ ramentais, dovanas ir piniginę paramą.
Dėkojame L. B-nės valdybos, Šalpos 

Fondo, L K Moterų D-jos, Ateitininkų 
kuopos ir Tautos Fondo atstovams už 
atsilankymus ir pašalpas.

Dėkingi esame ir p. St. Bakšiui, kuris 
spaudoje ir gyvu žodžiu ragino nelaimėje 
mums padėti.

Taip pat visiems pažįstamiems k ne
pažįstamiems bei giminėms Kanadoje, 

•tr kitur, kurie užjautė apsilanky-

Naujųjų Metų sutikimui apyl.: viams; akademiją baigė kviesda- mon' sūnui Zigmui, dėl jų slougymo 
v-ba gruodžio pradžioje paskelbs mas sugiedoti Tautos Himną. i 9al-,nt d?u?,QU tarnauti gemUrdžini 

norinčių dalyvauti registraciją.1 J er. Pleinys pakartotinai pra-Į^ Tad norime pareikšti giliousig padėka 
Sutikimas įvyks Roberts Resto
rane ir tęsis iki 3 vai. ryto.

Hamiltono lietuvių albumas, 
su 350 nuotraukų, jau spaudoje. 
Apyl. v-ba numato jį platinti jau 
gruodžio pradžioje. Albume nuo
traukomis ir trumpais aprašy
mais kiekvienos organizacijos 
veiklos yra atvaizduotas visas 
Hamiltono lilet. gyvenimas 1948- 
1954 m. Tai yra pirmas toks lei
dinys visoje Kanadoje. Spaudai 
jį paruošė St. Dalius ir K. Ba
ronas.

Prieš advento pradžią Šeimas 
sukurti numato trys hamiltonie- 
čiai, tačiau visos 3 jaunosios yra 
nehamiltonietės: dvi iš JAV ir 
vina iš Toronto. Z.

dėką p. Ščepavičienei ir Danutei 
Š., kurios už programos atlikimą 
nenaėmė honoraro.

Minėj ime dalvvavo 
žmonių. Prie įėjimo 
$40.85 aukų.

Du didieji gimtojo 
minties menininkai — B. Braz-;jAy v kitur, kurie užjtautė apsilanky’ 
džionis ir A. Gustaitis dalyvauja ‘ mois, laiškais, dovanomis bei pinigais, 
Literatūros vakare, kuri lapkri- ■ toriome nuoširdų lietuvišką ačiū.
čio 20 d. 7 val.v. Rumunu salėje,' ru9Sė!° 25 nuo ?oko?°ti"5> 
20 Murray St. W. rengia vietos y — ‘ -- - - - •
ateitininkai.

Kaip mes šįmet sutiksime Li 
teratūros vakarą'? Praėjusių me 
tų praktika parodė, kad mes jau 
primiršom savo lietuvišką kultū
rą, ir maža rodom# pareigos mo
raliai paremti savuosius rašyto
jus. Šiais spaudos sukaktuviniais

j metai Šiai sukakčiai’ -atšvęsti į metais visi pagerbkime mūsų di- 
ruošiama: j džiuosius rašytojus — poetus sa-

1. Šeštadienį, lapkričio 20 d., 7 j vo skaitlingu atsilankymu. Tvir- 
val. vak. Rumunų salėje, 19 Mur- tai įsisąmoninkime, kad tauta 
ray St., literatūros vakaras, ku- ’ Šyva, kol jos gimtasis žodis,

trio programą išpildo visiems ge- kurstomas lietuvių meninikų, 
I rai žinomi rašytojai: B. Brazdžio- t Yra gyvas.
I nis ir A. Gustaitis. Po to šokiai,! TF metinėje rinkliavoje po 
į loterija ateitininkų vadovauja-J namus stambiausią auką pasky- 
mos lietuviškos bibliotekos nau- 1 1 ’ - *<w'

I dai. Kas norės, galės įsigyti B. sunkių rinkimo sąlygų — ■ 
Brazdžionio raštų su paties auto- pratęsiamas iki gruodžio 1 d 
riaus parašu.

2. Sekmadien, lapkričio 21 d.,
11 vai. iškilmingos pamaldos lie
tuvių bažnyčioje. 5 vai. vak ar
batėlė su programa parapijos sa
lėje, 58 Dundurn St. N.

Norintieji dalyvauti arbatėlė
je prašomi iš anksto užsiregist
ruoti pas kuopos pirm. J. Pleinį 
arba sekret. Ant. Grajauskaitę, 
113 Cannon St. E., tek JA. 2-2698. 

Kuopos valdyba.
Kristaus Karaliaus šventės pa

minėjimą - akademiją Hamilton 
no ateitininkai suruošė spalio 31 
d. parapijos salėje.

Įdomių ir labai aktualių min
čių šia proga išgirdome iš prof. 

! A. Damušio, atvykusio speecia- 
; liai iš Clevelando.

v Kristaus karalystė ne iš šio pa-:

riaus parašu.

virš 100 
surinkta

žodžio ir

slavai/ 73 rht., ypatingai dėkojame kleb. 
kun. Tadarauskui už pravestas pamal
dos, gedul. šv. mišios bei grožius tr ra- 

. Į minančius žodžius ir palaidojimą.
Ačiū kun. Pocevičiui už atvykimą iš

Toronto, vargonavimą ir dalyvavimą 
gedul. pamaldose bei laidotuvėse.

Dėkojame p.o. Baronui ir Bakšiui už 
žodį spaudoje dėl ištikusia mus sielvarto.

Mūsų padėkos žodžiai yra menki, bet 
maldausime Auąščiausiojo Jums visiems 
teikti gausių malonių.

Vaikai: Orvidai ir Jasinienė.

rė gyd. L. Levinskas — $20. Dėl
— vajus

Žmonės daugiausia aukoja po $2, 
ir tikimasi surinkti virš $800. 
Aukojusių po $5 yra jau apie 30.

Alf. Paukščiui susirgus malo
niai apsiėmė padėti šiame darbe . - 
Kazys Mikšys. Iki šiol apytikrė
mis žiniomis jau turi surinkę: S. 
Bakšys $150, V. Urbaitis apie 
$100, Pr. Lesevičius $60, St. Nor
mantas $50, V. Kazlauskas $50: 
Viso Hamiltone renka 17 asme
nų. '

Ir šįmet, atrodo, susidarys apie 
30-40 tautiečių, kurie iš principo 
atsisako TF aukoti. Kad ir dide
lės buvo dėtes pastangos per 
praėjusius veikimo-' 3 metus, bet 
visdėlto idealo pasiekti nepavy
ko. Teisingai vienas atsisakęs 
aukoti tautietis atvirai prasitarė: 
“Jei visi būtų tokie’ kaip aš Lie-

Maloniai ir sąžiningai Jums 
patarnaus lietuviškoj moterų 
kirpykloj, Hamiltone,

CONCESSION 
BEAUTY SALON
Ilgalaikiai sušukavimai, 

geras kirpimas bei 
modernios šukuosenos.
409 Concession Street 

Tel. JA. 9-2321
Savininkė BIRUTĖ RAUCKIS

V alstybes
Pabaltiečiai ministerial ir at

stovai Vašingtone lapkričio 3 d. 
kartu minės Pabaltijo Santarvės 
pasirašymą prieš 20 metų Žene
voje. (a)

Aną savaitę atvyko pagal nau
jąjį imigracijos paktą Niujorko 
uostan pirmieji pabėgėliai, jų 
tarpe keli latviai ir estai. (a)

Niujorko šve^.ų laikrašty tilpo 
didelis rašinys apie Švedijoje 
gyvenančius pabaltiečius, dau
gumoje estus (22.000) ir latvius 
(3000i. Rašoma, kad prieš 10 me
tų atbėgę pabaltiečiai mėgstami 
avedijoje Kaip darbštūs kultū
rinei žmonės “geras indėlis su
stiprinti išsigimstančiam švedų 
kraujui”. Pabaltiečiai įsteigę 
Švedijoje apie 250 įvairių biznių, 
kas stiprina krašto ūkinį gyveni
mą. Švedai esą nepatenkinti, jei 
pabaltiečiai bėga iš jų krašto ir 
tokie .esą klausinėjami jų išvy- 
kmo priežasčių. Įdomu, kad JAV 
naujasis imigracijos aktas nesu
teikia atvykimo lengvatų pabal
tiesiems Švedijoje, nes švėdų 
vyriausybė laiko savo pabaltie
čius pastoviai įsikūrusius (aim)

Am. Liet. Socialdemokratų Są
jungos suvažiavime išrinkto C. 
Komiteto sekretorių yra Juozas 
Petniūnas. "

JAV Liet. Studentų Šalpos 
Fondas dabar vykdo lėšų telki
mo vajų. Lėšos skiriamos stu
dentams šelpti.

Liet. Darbininkų Sąj. Seimas 
įvyko spalio 23 - 24 d. Bostone. 
Centro valdyba išrinkta veik ta 
pati: pirm. V. Kudirka, vipepirm, 
V. Paulauskas ir J. Glavickas, 
sekr. A. Kneižys, fin. sekr. Nell 
Meškūnienė, ižd. B. Kapočienė, 
iždo globėjai: B. Jakutis, D. 
Averka, T. Kneižytė - Michell.

Niujorko lietuvių organizaci
jos sutarė Naujųjų Metų sutiki
mą suruošti vienoje vietoje ir 
pasamdė tam erdvę salę.
VOKIETIJA

Naujosios Krašto Tarybos po
sėdis įvyko spalio 23-25 d. Hūt- 
tenfelde Vasario 16 d. gimnazijos 
būste. Jį atidarė vyriausias am
žiumi J. Glemža. Į prezidiumą 
išrinkta Raišys, Apyrubis ir 
Kriščiūnas.

Žodžiu sveikino VLIKo VT 
pirm, ir LIT valdytojas K. Zai
kauskas, MLT'pirm. E. Simonai
tis, Šveicarijos LB vardu dr. A. 
Gerutis, perdavęs sveikinimus 
Lietuvos diplomatų užsienyje 
vardu, Vasario 16 d. gimnazijos 
direktorius dr. V. Literskis; raš- 
tu sveikino Lietuvos diplomatų 
užsienyje šefas, Lietuvių-Lat
vių Vienybės pirm. Brač bei kita 
kraštų bendruomenės: Austrijos; 
Belgijos, Danijos, D. Britanijos, 
Kanados, Šveicarijos ir Whenen 
apyl. valdyba.

VLB krašto valdybos apyskai- 
tiniam pranešime pirm. inž. Pr. 
Zunde pranešė, kad turimais 
duomenimis, Vokietijoje viso gy
vena 7500 lietuvių, iš kurių 3400 
yra Lietuvos piliečiai. Stovyklo- 

! se dar tebegyvena apie 1.600 mū-

JA

WINDSOR, Ont.

šaulio bet Kristus kaip Karalius' senai iau nebūtų-!” Aukso
veikia per žmones, kad jie ne tik 
savo viduje, bet ir visame kas
dieniškame, visuomeniniame ir 
valstybiniame gyvenime laiky-’ 
tusi Jo tiesų ir stengtųsi jas įgy
vendinti savo aplinkoje. Tai esąs 
pagrindinis katalikų - pasaulie
čių akcijos tikslas.

“Mūsų laikų žmonėse domi
nuoja religijos atžvilgiu viduti
niškumas — sekuliarizmas (ne
apsisprendimas). Teologai sako, 
kad katalikų akcija yra verži
masis į repagcnizuotą žmogų”. 
Katalikų akcijos uždavinys — 
apaštalavimas. Reikia atsinau
jinti pačiam savyje, o , paskui 
veikti į aplinką.

“Šių laikų žmoniją galima su-

sų tautiečių. Daugumas lietuvių 
yra bedarbiai, tik apie 1000 turi 
pastovų darbą, daugumas — dar
bo kuopose

Šiuo metu Vokietijoje veikia 
18 vargo mokyklų su 19 moky
tojų ir 210 mokinių. Pamokos 
vykstančios 1-3 kartus per savai
tę. Išlaidų turėta apie 11.000 DM. 
Išdalinta apie 200 egz. vadovėlių. 
Tačiau svarbiausias dėmesys 
kreipiamas į gimnaziją. Gimna
zijos piniginė apyvarta siekia 
apie 84% visos VLB krašto val
dybos piniginės apyvartos. Gim
naziją lanko beveik kas dešimtos 
lietuviškos šeimos vaikas. Šiuo 
metu gimnazijoje dirba 17 mo
kytojų, iš kurių 5 yra taip pat 
vokiečių pripažinti turinčiais 
cenzą, o kiti 5 rūpinasi tą cenzą 
gauti. Gimnazija išlaikoma bū
relių rėmėjų aukomis. Šiuo me
tu veikia 316 būrelių - rėmėjų. 
Iš 36 būrelių negaunama jau il
gesnį laiką jokių aukų. Valdyba 
rūpinasi išgauti iš vokiečių vy
riausybės tokią paramą, kurią 
gauna privačios gimnazijos vals
tybinėmis teisėmis. Šiuo metu 
Vokietijos butų statybos minis
terija yra pažadėjusi gimnazijos 
rūmams išpirkti ir remontams 
paskirti 32.000 DM. Ryšium su 
gimnazijos tvarkymu iškilo ir 
gimnazijos kuratorijos klausi
mas. Jau pati kuratorija yra pa
reiškusi valdybai, kad, jos nuo
mone, reikėtų kuratorijos sąsta-' 
tą plėsti, įtraukiant į ją pagrin
dinių lietuviškųjų organizacijų 
atstovus. Suvažiavimas prisidėjo 
prie šios kuratorijos nuomonės.
• Į Kr. valdybą išrinkti ir parei
gomis pasiskirstė: pirm. — Pr. 
Zunde, vicepirm. — V. Gailius, 
ižd. — J. Glemža, sekr. — A. 
Rukša ir valdybos narys — Stp. 
Vykintas.
PRANCŪZIJA

LBPr krašto tarybos posėdžiai 
įvyko spalio 10-12 d.,kuriame da
lyvavo isi krašto tarybos, nariai. 
Kitas tarybos posėdis nutarta . 
šaukti lapkr. 11 d. Posėdžiams 
pirmininkavo tarybos pirm. E. 
Turauskas.

Naujoji krašto valdyba parei
gomis pasiskirstė taip: Pr. Dule- 
vičitis pirmininkas, kuri. F. Ju- 
ceičius vicepirm. ir sekretorius, 
A. Michelevičius iždininkas.

Kr. valdyba įkūrė informaci
jos skyrių; kuris rūpinsis žinių 
teikimu lietuvių spaudai ir lie
tuvių visuomenės Prancūzijoje 
informavimu. Informacijos sky
rius leis ir biuletenį “Lietuvių 
Bendruomenės Prancūzijoje Ži
nios”.' '
ŠVEICARIJA

Šveicarijoje Freiburgo mieste 
yra įsisteigęs specialus komite
tas teikti pagalbą Tylos Bažny
čiai. Į komitetą įeina kelių tau
tų atstovai, iė lietuių — dr. J. 
Navickas. Komiteto pirmininkas 
— šveicaras. Komitetas, be kitų 
tikslų, taip pat stengiasi rinkti 
tikslias informacijas apie religi
nę padėtį anapus geležinės už
dangos ir numaskuott bolševikų 
klaidingą propagandą. Inf. Tar
nyba pasiuntė turimos literatu- . 
ros.

SLOGOS
VARGINIMĄ I5GYDYSHFE NE DIE

NŲ, BET VALANDŲ LAIKE!
Buckley's spectolistoi bendros slogos 
gydyme jums goli pclengvinti skaus
mus tr viso kūno Hogg savijauta ke
lių minučių laikotarpyje —- o galuti
nai išgydyti keletos valandų bėgyje. 
Paimkite BUCKLEY'S Cinnamated 
CAPSULES^^^— piUos slogos išgydy
mas, kuris palengvins jūsų kančias, 
pakels nuotaikų ir sugrąžins gerą sa
vijautą SKUBIAI.

T 2 kapsulių — 35c.
Šeimos dydžio — 79c

Seminole St., ruošia linksmą šo
kių vakarą. Jaunimui bus miela ( 
prie geriausio Windsoro vokie
čių orkestro muzikos pasišokti, 
o senimui sutikti savo prietelius 
iš Detroito, Rodney ir kitur, iš
gerti alučio ir prisiminti links
mąsias jaunystės dienas. Nei vie
nas atsilankęs nesigailės ir niū
rios rudens dienos liks švieses
nės. Pradžia 7 vai vafc *

.' Gruodžio 4 d. į Wmdsorą su
važiuos Lietuvių Fronto bičiu
liai iš Kanados, Niujorko, Cleve
land©, Detroito, Čikagos ir kitų 
vietovių į savo rajoninę konfe
renciją, kuri darbuosis Norton - 
Palnier hotelio salėje.

Koresp.

Apylinkės valdybos ruoštas 
linksmavakaris spalio 30 d. Kro
atų salėje praėjo tikrai linksmai 
ir kultūringoje nuotaikoje. Atsi
lankiusiųjų tarpe nemažai buvo 
detroitiečių ir iš kitur atvykusių. 
Sekantis bendruomenės parengi
mas, kuris bus paskutinis šiemet, 
Įvyks toje pačioje Kroatų salėje, 
lapkričio 20 d. Yra numatyta pla
tesnė programa, kurią atliks 
Detroito Liet. Meno Sambūrsi 
“Alka”.

Visi plačios apylinkės lietuviai 
prašomi nepraleisti progos ir vėl 
skaitlingai atsilankyti.

Apylinkės valdyba gyvan rū
pinasi lituanistinės šeštadienio 
mokyklos atgaivinimu. Nemaža 
kliūtis yra patalpų gavimas. Bu
vo numatyta prisiglausti vieno
je mokyklojė, deja, buvo gautas 
neigiamas atsakymas. Nežiūrint 
sunkumų, manoma, kad dedamos 
pastangos nenueis veltui ir Ben- 
druomenėš mažiesiems bus su
darytos tinkamos sąlygos lietu
viškai mokytią.

Didžiojo Fordo įmonių darbi
ninkų streikas tęsiasi jau ketu
rios savaitės. Greito galo nesiti
kima sulaukti, nes abi pusės į bet 
kokius kompromisus nelinksta ir 
iki šiol dar jokių nuolaidų nepa
darė. Sustreikavus Fordo darbi
ninkams, bedarbių skaičius mies
te pašoko iki 206.000. Masiniai 
siaučiąs nedarbas neigiamai vei
kia paskirus miesto gyventojus 
ir kartu sunkina viso miesto eko
nomine padėti. Pastaruoju laiku 
bedarbių nuotaiką ‘ kiek pra
skaidrino General Motors kom
panija, pašaukdama į darbą eilę 
buvusių darbininkų. Pašauktų
jų tarpe yra ir lietuvių.

Vietos at-kai šį šeštadienį, lap
kričio 13 d., Kroatų salėje, 2520

DITPlTirV^C ''NNAMATf0DUVllLLl d CAPSULES
žodžiai, ir pagarba jam už ątvi- 
rumą! Sk. St
Padėka Hamiltono lietuviams^'

Rugpiūčio ir rugsėjo mėne
siais Hamiltono apylinkės Šal
pos Fondo komitetas pravedė pi
niginę rinkliavą lietuviams li
kusiems Vokietijoje ir čia vieto
je patekusiems į nelaimes bei li
gas šelpti. Kiek galimybės leido, 
buvo aplankyti visi lietuviai gy
venantieji Hamiltone ir kiekvie
no buvo paprašyta aukoę šalpos 
reikalamas. Labai džiugu, kad 
mūsų tautiečiai supranta šalpos 
svarbumą ir atjaučia lietuvius 
likusius Vokietijoje. Nuoširdžiai 
esame dėkingi mieliems taūtie^ 
čiams už duosnumą. Taip pat'd^ 
kojame visiems talkininkavu
siems šią rinkliavą pravedant 
Buvo surinkta $588.05. Kurie 
rinkliavos metu neturėjo gali
mybių aukoti, arba per apsiriki
mą nebuvo aplankyti ir norin
tieji dabar savo auką atiduoti, 
n rašom i skambinti tel. LI. 9-3796 
ŠF k-to vicepirmininkei J. Kaz
lauskienei, ir skiriama auka bus 
paimta iš namų.

Hamiltoniečiams gerai žino
mas prekybininkas VI. Kybartas 
šalpos reikalams aukojo $10. Tai

Kapsulės pagydys Jtn greitai arba 
atgausite pinigus dvigubai.

OTTAWA, Ont.
Kun. V. Skilandžiūnas spalio • turėjusių teisę balsuoti — daly- 

mėn. dvasinės valdžios patvar
kymu buvo išvykęs iš Otavos į 
Pembrooką pavaduoti kitą kuni
gą. Ten būdamas užmezgė ryšį 
su- vietos lietuviais. Pasirodo, 
kad ten esama gražaus būrelio 
tautiečių, nors kiek mažiau kaip 
Otavoj, tačiau daugelio jau pa
stoviau įsikūrusių. Gaila, kad ten 
nėra formaliai įteisintos apylin
kės ar bent seniūnijos.

Pasinaudodamas ta proga, 
kun. S. pasistengė aplankyt jųjų 
daugumą; taip pat atlaikė jiems 
lietuviškas pamaldas. Nors tai 
gan retokas įvykis, tačiau susi
rinkusieji pamaldų metu gražiai 
sutartinai pagiedojo.

Gražus,vietos, lietuvių sugyve
nimas, energingumo vaisiai įsi- 
kūriant, savitarpinė pagalba yra 
laidas, kad netrukus ten gali at
sirasti dar viena organizuota lie
tuviškosios bendruomenės cėlė.

vavo 30.
Rinkimų dieną Otavos lietu

vius aplankė ir Pembrooko lie
tuvių atstovai. Tai p.p. Vizgai- 
čiai ir Vaičiūnas. Svečiai dalyva
vo ir tos dienos lietuviškose pa
maldose, kurios čia įvyksta kar
tą į mėnesį.

Lapkričio 23 d. minėjimas čia

i

5 vai. p.p. Sisters of Service pa
talpose. Programoje numatyta ir 
dr. A. Šidlauskaitės žodis, ku
riame paketinta papasakoti iš 
kelionės po Europą įspūdžių — 
apie Vasario 16 gimnaziją ir kt.

Dr. Ona Valaitienė1

Priima ligonius ir gimdyves

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

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

susitarimą.

OPFIČF* Toronto - Homilton - London - Somio - Kitchener - Peterborough - 
. Windsor - Richmond Hid'- Woodstock - Guelph

Skambinkhe ar | įstaigą
913 Main St E., Hamilton, Tel. LI. 9-4121

— Otava. — Numatoma, kad 
premjeras St Laurent paskirs 
eilę naujų senatorių, šiuo metu 
yra neužimtų^ net 20 vietų. Tėra 
82 senatoriai — 75 liberalai ir 
7 konservatoriai.
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Toronto lietuviu Maironio vardo 
šeštadieninė pradžios mokykla

Vienas didžiausių PLB Uždą- kvietimu ir patalpų išlaikymu, 
vinių yra lietuviškasis švietimas. ■ ši mokykla per Ketvertą metų 
JAV-se šis darbas vyksta sek- yra nudirbusi gražų darbą ir ją 
mingiau, nes ten veikia eilė tur- lankė ir tebelanko gausus būrys 
tingų parapijų ir vienuolijų, ku- lietuvių vaikų.
rios sėkmingai varo ir švietimo šiais metais užsirašę 157 morios sėkmingai varo ir švietimo 
darbą. Prie jų galėjo prisiglaus? kinai. Jų galėtų Toronte susida- 
ti ir lituanistinį švietimą pagi- ryti apie 200 iš tokios gausios 
linti ėmęsi tremtiniai.

Sunkesnė padėtis švietimo sri
tyje yra Kanadoje, nes čia mūsų' Pamokos vyksta kiekvieną šeš- 
išeivių buvo žymiai mažiau ir 
jie dar nebuvo suspėję sukurti 
nei statyti stiprių parapijų nei 
savojo švietimo.

Kanadoje lietuviai neįstengia 
įsteigti ir išlaikyti nei vienos sa
vos mokyklos.

Jei būtume turėję Kanadoje 
bent keletą lietuviškų mokyklų, 
tai tas gražusis jaunimas, kuris 
jau-atitrūko nuo lietuviško ka
mieno, būtų buvusi didelė lietu
vių tautos jėga. Iš anksčiau at
vykusių lietuvių vaikų jau yra 
daug kas baigę ne tik vidurr- 
niąsias, bet ir augštąsias mokyk
las.

Lietuviško švietimo klausimo 
toliau atidėlioti negalima, nes 
kas penkeri metai lietuvių vi
suomenė netenka vienos kartos 
savo šviesuomenei.

Kadangi lietuvių bendruome
nė yra kūrimosi stadijoje ir ji 
nepajėgia išlaikyti mokyklų, rū
pinant mūsų mokyklų lėšas ir 
patalpas turi ateiti pagalbon tė
vams ir bendruomenei lietuviš
ka parapija, nes ji yra ūkiškai 
pajėgiausia. (Berods, visur, kur 
yra lietuviškos parapijos, jos 
nuo šeštadieninių mokyklų ne 
tik nesišalina, bet visur jas glo
boja ir organizuoja Red.).

Idealu būtų, kad prie lietuviš
kų ‘ parapijų būtų organizuoja
mos ir parapinės mokyklos su 
dėstomąja lietuvių kalba ar bent 
reguliariomis lituanistinėmis pa
mokomis.

Bet dėl lėšų stokos ar kitų 
priežasčių, kol tokių mokyklų 
turėti negalime, šeštadieninė 
mokykla turi sulaukti iš lietuviš
kų parapijų efektingos paramos. 
Tėvų komitetai gali sukelti taip 
pat lėšų ir didesnį susidomėjimą 
š'eimose ir šiaip visuomenėje mo
kyklos reikalais. Susilaukus di
desnės akcijos iš parapijų ir tė
vų komitetų, šeštąd. mokykla 
bus išgelbėta iš tos anemiškos 
būklės, kokioje ji yra atsidūrusi.

Toronto liet, kolonijos švieti
mui yra pasitarnavęs kun. Pet
ras Ažubalis. Šalia parapijos kū
rimosi 'rūpesnių ir bažnyčios 
perstatyme darbų jis rado laiko 
pasirūpinti ir šešt. pradžios mo
kyklos organizavimu.

Mokykla veikia jau ketvirti 
metai. Jam pavyko per vietos 
kuriją gauti pradž. mokyklai pa
talpas kaimyninės Šv. Pranciš
kaus parapijos mokyklos patal
pose Clarmont g-vėje. Iki šių 
metų Toronto Maironio vardo 

, šešt. pradžios mokyklos laikyto
ju ir globėju yra Šv. Jono Kr. 
parapijos klebonas kun. P. Ažu
balis. Jis rūpinosi mokytojų

kolonijos.
Mokykloje veikia šeši skyriai.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai
garantuojami,

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvalles Ave,. Toronto

tadienį nuo 9- 12 vai. prieš piet.
Mokykloje dėstoma lietuvių 

kalba, Lietuvos isterija, Lietu
vos geografija ir tikyba.

šiais metais dirba šie mokyto
jai sekančiuose skyriuose:

I — E. Pusvaškienė,
II — J. Gaižutis,
III — Br. Mackevičius,
IV — J. Jankaitis,
V — J. Širka,
VI — P. Mačiulaitis.
Mokyklos vedėju yra mokyt. 

J. Širka. V-VI skyriuose dėsto
ma dalykine sistema. Lietuvių k. 
Pr; Mačiulaitis, Lietuvos istoriją 
ir geografiją J. Širka. Tikybą —' 
kun. kap. B. Pacevičius, iš Šv. 
Jono Kr. parapijos ir Tėv. Pau
lius Baltakys iš Prisikėlimo pa
rapijos.

Mokyklos chorą veda kun. B. 
Pacevičius. Su vyresnių skyrių 
mokinais pamokas turi Šv. Jono 
Kr. parapijos patalpose nuo 12 
iki 1 vai. p.p. kiekvienąviųvi,oo 
— 1 vai. po pietų kiekvieną šeš
tadienį.

Tautinių šokių moko mokyt. 
A. Šadeikienė - Ličkūnaitė. Pa
mokos vyksta kiekvieną sekma
dienį po 11 vai. pamaldų Liet. 
Namuose.

Šiais metais visuotiniame tėvų 
susirinkime išrinktas naujas tė
vų komitetas: pirm. Br. Žolpys, 
vicepirm. A. Ramanauskas, sek
retorius S. Gampienė-Mašalaitė, 
ižd. J. Danaitis ir nariai: Son
gailienė ir Liormantienė. Pra
ėjusių metų tėv l.^.iiitetas pa
sižymėjo ypatingu darbingumu 
bei sumanumu. Linkėtina ir 
naujajam šių mokslo metų tėvų 
komitetui kuo didžiausios sėk
mės tokiose atsakingose parei
gose., . ’

Šiais metais mokyklą veda 
jaunas ir gabus mokytojas J. 
Širka, šiam darbui gerai pasi
ruošęs, mėgstąs literatūrą ir ki
tus menus/ todėl pamokos moki
nių yra labai mėgiamos. Ir eilė 
kitų mokytojų yra gerai pasiren
gę Savo kilniai profesijai kaip 
muzikai ir vaidybai turįs talen
tų ir kelinti metai šį dirbą dir
bąs kun. B. Pacevičius, taut, šo
kių vedėja A. Šadeikienė - Lič
kūnaitė, mokyt. P. Mačiulaitis, 
turįs gerą mokyklinę praktiką ir 
vaidybos meno mėgėjas. Asketi
niu kruopštumu ir didele vaiko 
meile Tėv. Paulius Baltakys mo
ko vaikučius tikybos. Didelės pa
reigos i mokytojo darbui pasi
šventęs jau ketvirti metai dir
ba šioje mokykloje J. Jankaitis, 
pereitais mokslo metais buvęs 
mokyklos vedėju.

Maironio vardo pradžios mo
kyklą lanko visų lietuviškų pa
rapijų mokiniai. Susidarius di
desniam skaičiui evang. - liute
ronų tikybos mokinių, jiems bus 
pakviestas jų tikybos kunigas.

Ši mokykla dirba didelį lietu
vybės darbą. Jai tenka lietuviš
kos visuomenės pagarba ir turė
tų būti teikiama reali parama.

Iz. Matusevičiūtė.

TBVISKtS ŽIBURIAI
==

KLB Kultūros Fondo
STATUTO PROJEKTAS

b.

c.
b.

c.

Toronto liet. Maironio vardo šeštadieninė mokykla mokslo metų pradžioj. Pirmoje eilėje sėdi: buv. 
tėvų komiteto pirm. Stp. Pusvaškis, mokyt. Br. Mackevičius, kapel. kun. B. Pacevičius, mokyt. E. 
Pusvaškienė, gen. konsulas min. V. Gylys, R. Juknevičiūtė, mokyklos vedėjas mokyt. J. Širka, mo
kyklos globėjas kun. F*. Ažubalis, kapel. Tėvas Paulius Baltakys, OFM, mokyt. Pr. Mačiulaitis ir 
mokyt. J. Jankaitis.

Iš kultūros ir knygų pasaulio
“Draugo” romano konkurse Duodamas pasikalbėjimas su 

rankraščių įteikimo terminas, Amerikos Demokratų partijos 
LRD prašant, prailgintas iki lap-. lietuvių grupės centriniame ko- IK z4 ILrs rf'Ml + c ’ ArJtr T T 11 s

LIETUVIŠKA VYRU KIRPYKLA
“WALTER BARBER SHOP”

Anksčiau buvusi Ossington Avė., prie Lietuvių Namų dabar 
PERSIKĖLĖ į 874 COLLEGE ST., tarp Ossington ir 
Dovercourt Rd.

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

874 COLLEGE STREET. TORONTO .

kričio 15 d. Iki šiol yra gauta 
8 romanų rankraščiai.

Prel. Mendelis, Baltimorės lie
tuvių šv. Alfonso parapijos kle
bonas pernai pradėjo kovą su 
Kalėdų sukomercinimu ir iškėlė 
šūki, kad vaikučiams dovanos 
būtų duodamos ne Santa CIaus, 
bet Kristaus vardu. Taip bus ir 
šiemet jo parapijoje. Be to, pre
latui pritariant išleista net 50.- 
000 egz. knygutės “Padėkite Ka
lėdas grąžinti Kristui”, kuri iš
siuntinėta JAV vyskupams, ku
nigams ir katalikų mokykloms. 
Knygutėje išspausdinta prelato 
Mendelio kalba praeitų metų 
kalėdinėse iškilmėse, kuriose da
lyvavo didžiųjų spaudos agentū
rų, televizijos bei radijo kores
pondentai, nes visi norėjo pama
tyti, kaip apsieinama be Santa 
Claus. Išspausdinti taip pat spau
dos atsiliepimai apie prel. M. 
pradėtą kampaniją.

Iš misijoms bei katalikiškoms 
mokykloms šelpti JAV surinktų 
$338.518.70, prelato Mendelio šv. 
Alfonso parapijoje surinkta 
$64.081.61.

Stockholmo universitete sla
vistikos katedrai, prie kurios 
priskirta ir baltologija, vadovau
ja buvęs Tartu univ. prof. Bru- 
moa, žinomas lituanistas, studijų 
tikslais kadaise išvažinėjęs Lie
tuvą ir parašęs eilę mokslinių 
darbų lietuvių kalb. klausimais.

Bostono “Keleivis” balandžio 
mėn; švęs savo 50 metų sukaktį. 
Žadama išleisti specialų numerį.

Dainų šventės organizacinis 
komitetas išsiuntinėjo visiems 
chorams bei pavieniams daini
ninkams kvietimus registruotis 
Dainų šventei, kuri ’numatyta 
1956 m. pavasarį Čikagoje. Į tą 
dainų šventę kviečiami ir Kana
dos chorai bei dainininkai. .

Aleksandras Kutkus ir J. Ven- 
cevičiūtė - Kutkuvienė, Lietuvos 
operos solistai, 4 metus gyvenę 
Niujorke, yra persikėlę į Čikagą 
ir turi po keletą dainavimo mo
kinių. Kutkus, be to, dirba Kar
velio knygyne.

“Lietuvių Dienos”, pradedant 
1955 metų sausio mėn. numeriu, 
padidinamos. Be to, nuo Naujų 
Metų į redakcinį kolektyvą įsi
jungia J. Tininis ir V. Adomai
tis. Įvedami nauji skyriai lietu
viškoje ir angliškoje dalyje; tilps 
daugiau iliustracijų ir žodinės 
medžiagos. v

Lapkričio numeryje, kuris jau 
pasiekė skaitytojus ir platinto- 

| jus, paminėti laisvame pasaulyje I 
išeinančių lietuviškų laikraščių 
redaktoriai ir knygų leidėjai. 
Šiame “Lietuvių Dienų” nume
ryje rašo: Ben. Brazdžionis, Č. 
Butkys, dr. J. J. Bieeslkis, dr. V. 
A. Dambrava, dr. A. Senn ir kt.

I. Tikslas
§1. Spaudos .atgavimo 50 m. 

sukaktį minint, Kanados Liet. 
Bendruomenėje steigiamas KLB 
Kultūros Fondas šiems lietuvy
bės išlaikymo tikslams paremti: 

a. lituanistiniam švietimui ir 
auklėjimui, 
lietuviškajam mokslui, me
nui ir kitoms kultūrinio gy
venimo apraiškoms, — 
Studijuojantiems bei litua
nistinį darbą dirbantiems.

§2. KLB Kultūros Fondas yra 
lėšas organizuojanti ir skirstanti 
institucija. Jis

a. remia KLB Švietimo Ko
misiją ir per ją lituanistinį 
švietimą bei auklėjimą, bi
bliotekas, vaikų ir jaunimo 
vasaros kolonijas ir stovyk
las, sportinę veiklą ir pan.,

b. pats arba per atitinkamas 
komisijas organizuoja meno
parodas bei kitokius plates

nio masto kultūrinius pasi
rodymus, o taip pat skiria 
premijas už žymesnius lite
ratūros, meno ,mokslo ir ki
tokius reikšmingus lietuvių 
darbus;
stipendijomis remia studi
juojantį jaunimą ir, esant 
svarbiam reikalui, lietuvius 
mokslininkus ir meninin
kus.

II. Organizacija ir vadovybė
§3. KLBK Fondas yra KLB 

organas, todėl vyriausias jo rei
kalų sprendėjas yra KLB Tary
ba.

§4. KLB Taryba savo sesijos 
metu renka K. Fondo Valdybą 
iš pirmininko ir keturių narių. 
K. Fondo pirmininkas įeina į 
Krašto Valdybą pilnateisiu na
riu. '

§5. Kiekvienoje KLB apylin
kėje veikia K. Fondo Įgaliotinis, 
Fondo Valdybos pakviestas iš 
apylinkės valdybos pasiūlytų 
kandidatų.

§6. KL?B apylinkės valdyba, 
susitarusi su Įgaliotiniu, gali pa

apie gintaro prekybą Pabaltyje 
priešistoriniais laikais.

Arg. Liet. Tautinis Ansamblis 
“Daina” atšventė savo 5-rių me-; 
tų gyvavimo sukaktį ir ta proga ■ 
pastatė Blaumanio veikalą “Siu
vėjų dienos Silmačiuose”. “Dai
nai” vadovauja A. Petravičius. 
Per 5 gyvavimo metus ansamb
lio vaidintojų būrelis suvaidino 
A. otovienės “Kermošių”, G. Ve
ličkos — “Šiėnapiūtę”, K. Binkio i 
“Atžalyną”. Ansamblio choras 
seniau yra davęs visą eilę kon
certų ir argentiniečiams. Stip
riai pasireiškia ansamblio tauti
nių šokių grupė. Viename ik di
džiausių Cordobos klubų “Pava
sario karalaite” išrinkta L. Stau- 
gaitytė, prof. V. Staugaičio 18 m. 
dukrelė, kuri pasižymi ne tik sa
vo grožiu, bet ir gabumais moks
lui bei darbštumu.

Tomo Žiūraičio, OP, straipsny
je “Yra karalystė"... (TŽ 1954, 
Nr. 42) atspausdinta: Deja, nevi-Į———------- --------- -—o— r-
si krikščionys turi vargti, kentė-! kviesti jam į pagalbą du ar dau- 
ti, būti piktadarių stumdomi —! gįaų asmenų ir tuo būdu sudary-

craitėte pirm. adv. J. J. Grigalum. 
“Lietuvių Dienų” lapkričio nu
meryje telpa virš 70 nuotraukų’ 
iš viso pasaulio lietuvių gyveni
mo.. Metinė prenumerata $4. Ad
ministracijos adresas: 9204 S. 
Broadway, Los Angeles 3, Calif., 
USA. .

PMS Tarpt. Tarybos suvažia
vime spalio 13-15 d. kiekviena 
tarybos narė referavo savo kraš
to organizacinę veiklos struktū
rą. Lietuvių atstovė O. Bačkienė 
pranešė apie lietuvių veiklą PLB 
rėmuose. Po pranešimo PMS 
pirmininkė Mancaux pastebėjo: 
“Lietuviai, taip susiorganizavę, 
laimės tai, dėl ko jie,kovoja”. 
Priėmimai bu vo Vokieti jos fed. 
parlamento rūmuose, Kolno bur
mistro įstaigoje ir Prancūzų am
basadoj. Lietuvių atstovė visur 
dalyvavo.

Pasirodė Baltų Instituto met
raščio “Commentationes Balti-: 
cae” I t. Šalia latvių, estų kai-! vis ant kryžiaus kyboti; turi bū- ’ ti K. Fondo skyrių. 
bininkų ir kitokių temų iš lie- ti: Deja, nevisi tai supranta. J^ ;_ K- ■ -
tuvių pusės įdėtos dvi Z. Ivins
kio studijos iš lietuviu kultūros 
istorijos XVI - XVII a. Abi už
ima daugiau kaip trečdalį viso 
metraščio (per 80 psl.). Viena iš 
tų studijų^ paremta Romos ar
chyvų medžiaga, nagrinėja pir
mosios katalikų spaustuvės Vil
niuje (Radvilų, kurią gavo jė
zuitai) istoriją ir skelbia eilę 
naujų iki šiol niekam nežinomų 
ir niekur nepanaudotų jėzuitų 
archyvo dokumentų apie pirmų
jų lietuviškų knygų spausdilflmą 
Vilniuje. Tuo ji duoda naują įna
šą apie pirmuosius katekizmus 
ir Daukšos Postilę. Darbas vo
kiškai pavadintas “Die Drukerei 
der Jesuiten in Vilnius und die 
ersten litauischen katholischen 
Būcher”. Antroji studija nagri
nėja, kaip vystėsi Lietuvoje baž
nytinis katalikų ir protestantų 
giedojimas ir kaip atsirado gie
dojimai liaudies kalba (XVI - 
XVII a.). Ir šitas darbas, vokiš
kai pavadintas “Kirchengesang 
in Litauen im XVI-XVII Jahr- 
hundert”, yra paremtas ne tik 
spausdintais, bet ir archyviniais 
šaltiniais. Be Ivinskio darbų, 
metraštyje yra dar lietuviams 
įdomus prof. E. Šturmo darbas

§7. K. Fondo skyrius (arba 
galvoja, kad kirkščionys turi tik j įgaliotinis) organizuoja Fondui
vargti, kentėti, būti piktadarių lėšas apylinkėje, jas skirsto šių 
stumdomi — vis ant kryžiaus j įstatų nustatyta tvarka ir veda 
kyboti”. ; atsiskaitymą su Fondo Valdyba.

IH. Lėšos ir kontrolė
£8. K. Fondo lėšas sudaro:
a. Solidarumo mokesčio $-as» 

kurį nustato KLB Taryba, 
Pelnas iš parengimų bei ki
tokių Fondo finansinių ope
racijų, 
Aukos ir kitokios pajamos.

§9. Pusė lėšų, kurias suorgani
zuoja K. Fondo skyrius (ar Įga
liotinis), lieka vietos reikalams, 
kita pusė persiunčiama Fondo 
Valdybai.

Pastaba: K. Fondui skiriamas 
solidarumo mokesčio % per
siunčiamas Fondo V-bai visas. 
§10. Vietos reikalams likusi 

suma paskirstoma atsižvelgiant 
K. Fondo tikslų. Paskirsto K- 
Fondo skyrius, arba, kur jo nėra, 
įgaliotinis kartu su KLB apy
linkės valdyba.

§11. Institucijos, gavusios K. 
Fondo lėšų, ne vėliau kaip per 
% metų pateikia davėjui pinigų 
sunaudojimo apyskaitą, pridėda
mos išlaidų dokumentus. Asme
nys gautąsias sumas pakvituoja 
raštu, nurodydami už ką gauta.

§12. Įgaliotiniai kas pusę metų 
siunčia Fondo Valdybai savo 
veiklos ir piniginę apyskaitą.

§13. K. Fondo Valdyba patei
kia metinei KLB Tarybos sesi
jai K. Fondo veiklos metinę apy
skaitą ir naujųjų metų sąmatą, 
kurias Taryba priima ir tvirtina.

§14. K. Fondo finansus ir at
skaitomybę tikrina KLB- Kont
rolės Komisija. Vietos Įgalioti
nių ar skyrių finansinę veiklą 
tikrina KLB atitinkamos apylin
kės kontrolės komisija.

Pastaba: K. Fondo Valdybos 
revizijos aktas pateikiamas K 
LB Tarybos sesijai, o Įgalioti
nių ar skyrių revizijos aktai 
persiunčiami Fondo Valdybai.
IV. Pereinamieji nuostatai 

ir likvidacija
§15. KLBK Fondas pradeda 

veikti KLB Tarybai šiuos įstatus 
priėmus ir.išrinkus §4 numatytą 
Fondo Valdybą.

§16. K. Fondas likviduojamas 
KLB Tarybos % dalyvaujančių 
balsų daugumos nutarimu. Fon
dą likvidavus, jo turtas ir lėšos 
pereina LB Kr. Valdybos žinion.

Šį KLB Kultūros Fondo statu
to projektą Krašto Valdyba 

- pateiks patvirtinti artimiau
siai KLB Tarybos sesijai.

LIETUVIŠKIEJI APMASTYMAI
“Eglutė” ; išmokus lietuvišką kalbą anali-

('• Amerikiečiai labai praktiški tiniu metodu jiems nebus sun- 
. žmonės. Imdamiesi žygio ar dar- kūmų nei su anglų kalba ir jie 
bo jie apsvarsto visokiais būdais ; bus pranašesni angliškose mo

lar jiems tas apsimokės. Lietu-[ kyklose, tačiau jie niekad neiš- 
viams derėtų mokytis. J moks lietuviškai pradėję angliš-

Pradėtas sąjūdis išlaikyti Va-; kuojų “spelinimo” pradžiamoks- 
sario 16 gimnaziją. Argi praktiš-j liu.
kūmas nespirtų daugiau dėmesio i NeatsiIygina už lietuviška 
skirti ir lietuvybės islaikymuij soauda
šiam kontinente— Lituanistikos' T . x • ,'1 j-- ■
Instituto realizavimui, Bendruc-j . Lietuviška spauda skundžiasi, 
menės sudarymui. Mūsų moky- 'j°£ s^aityt°iai neatsi ygma uz 
tojai aiškina lietuviukų stebi
nantį išmintingumą Amerikos ir 
Kanados mokyklose jų tinkamu 
pradiniu mokslu Lietuvoje ir 
Europoje. Perspėja, kad mažiai 
lietuviukai gavę pagrindus šio 
krašto mokyklose jau nebeišsi- 
skirs iš čiagimių savo pažangu
mu. Šie mokytojai dėlto skatina 
tėvus vaikams suteikti lietuviš
ką pradžiamokslį — mokinti juos 
iš lietuviškų vadovėlių ir prenu
meruoti jiems “Eglutę”

Neatsilygina už lietuvišką

Pirmą kartą Kanadoje !
Pasaulyje garsūs 
vokiečių “54” mo
delio High-Fidel
ity AM ir FM ra
dijai

SABA, 
XCZHTING,

BLAUPUNKT 
GRUNDIG.

' Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai paga
minti Kanadai

Atvykite, pademonstruosime veltui. Garantuoti pataisymai, 
atliekami specialistų radijo mechanikų.

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. W., Toronto - EM. 4-1633

(priešais šv. Jono Krikštytoje lietuvių bažnyčią)
Taip pat pas mus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių 
ir kitų dalykų bei dovanų iš Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų.

Redakcijai prisiųsta
Juozas Mikuckis, Lyrikos krai

tis, poezijos knyga, kurioje telpa 
autoriaus viso gyvenimo rinkti
nė lyrika. Išleido Terra, 748 W. 
33rd Str., Chicago 16, Ill. Spaudė 
M. Morkūno spaustuvė. Tiražas 
500 egz., 180 psl. Kaina $2.50. 
Gaunama leidykloje ir pas lei
dyklos knygų platintojus.

Skautų Aidas, 1954 m. spalio 
mėn. Nr. 10, 32 psl.

D. Britanijos lietuviai ir Mari
jos šventė, paruošė kun. J. Kuz
iu ickis, išleido Bradfordo Liet. 
Kat. Bendruomenė, 12 psl.

Eglutė, 1954 m. spalis, Nr. 8, 
225-256 psl.

Current News of the Lithua
nian Situation. Vol X, No. 8(131) 
Compiled by the Lithuanian Le
gation Washington, D.C. 1954, 
September - October. •

Knygų lentyna, Liet Biblio
grafinės Tarnybos Biuletenis, 
1954 m., liepos - rugpiūčio mėn. 
Nr. 7-8.

ti vis tų pačių žmonių prašant 
rašyti “iš patriotinės pareigos”. 
Kodėl taip? Rašytojai yra profe
sionalai, kaip mūsų staliai, kal
vai, automobilių mechanikai, 
nuosavybės agentai. Šiems už
mokami šimtai be murmtelėji- 
mo. Tačiau 500 tėvų drįso ir te- 
bedrįsta neatsilyginti “Eglutei” 
3 dolerių į metus, nors ne vienas 
iš jų siunčia iš patriotinės parei
gos 2 doleriu mokykloms Vokie
tijoje.

“Eglutę” privalo perimti 
Bendruomenė

Mūsų bendruomenė kada nors 
susiorganizuosianti į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, jei ALT 
ir dvi persenusios partijos to
liau nesabotuos, privalo perimti 
“Eglutę” savo žinion ir siun
tinėti visiems savo nariams tu
rintiems mažamečių vaikų. Jau 
ir dabar ar negalėtų Kanados L 
Bendruomenė pagalvoti apie pa
siuntimą vadovėlių ir atitinka
mų leidinių jaunimui savo gyve- 
namoj šalyje? Žinovai sako, kad 
už $2.000 metams “Eglutė netik 
pajėgtų minimaliai atsilyginti 
savo redakcijai ir administraci
jai, bet sugebėtų mokėti mini
malius honorarus ir savo nuola
tiniams bendradarbiams. “Eglu
tei” tada būtų lengviau prisitai
kyti laiko reikalavimams, galė
tų prašyti net dailininkus ruošti 
reguliarias vaizdelių serijas, at
vaizduoti didingą Lietuvos isto
riją ir Lt. Tik už $2.000 dolerių!

Almus.

gaunamą lietuvišką spaudą. Kar
tais norisi kaikuriuos pateisinti 
— kaikurie lietuviški laikraščiai 
jau seniai iš tikro yra praradę 
savo vertę. Arba perdaug jų. Ta
čiau stebiesi tėvų drąsa neužsa
kyti ir neužtikrinti lietuvio pra
džiamokslio vaikams. Tėvų va
lia Skaityti tą ai- kitą laikraštį, 
bet jie privalo jausti žydišką pa
reigą suteikti savo vaikui būti
nus pagrindus, kad subrendęs 
galėtų laisvai apsispręsti, kuom 
jie nori būti: Amerikos ar Lietu
vos lietuviu! Laikai keičias!

“Eglutė”, Pr. Naujokaičio pa- 
i siaukojimu redaguojama, pergy- 

rašau; vena didelius finansinius sunku- 
- Jaučiu, kaip mano mus, nes ligi šioliai 500 prenu- 

' merą torių tėvų neatsilygino už 
Kita, baigus pradžios mokyk- anksčiau jų išaugusiems 

lą, pradėjo rašyti noveles anglis- ' 
kai. Turi gabumų poezijai, bet 
jos kūrinėliai anglų kalba. Taip 
metai po metų dvasinės verty
bės, skirtos gaivinti lietuvio dva
sią, žus.

Turime dvidešimt tūkstančių 
tremtinių, o vaikų laikraštėlio 
“Eglutės” tiražas vos du tūkstan
čiai. Administracija skolose. 
Laikraštėlio kryptis religinė, pa
triotinė, pedagoginė, vykusiai 
priderinta mažiesiems. Kalba 
graži, stilius lengvas, perskaitęs 
atsigaivinsi, pradedi naujai pa
justi tėynės girių ir laukų kvap
numą. Tarytum girdi čirškentį 
žiogelį, matai pakelėje linguo
jančią smilgą, nuo miškų kylan
čias miglas. Jauti ano meto knyg 

! nešiu dvasią.
1 Kai pragaras, nedelsdamas ri
kiuoja naujas jėgas, kai kolek
tyvinis blogis naikina ramias 
tautas, šeimas, mes nedrąsiai su- 

, kiojamės. bijodami įsijungti į 
veiklųjį Frontą.

Minėdami spaudos sukaktį, 
konkrečiai pagerbsime knygne
šius surasdami bent vieną naują' 
"Eglutės” skaitytoją, ar įtrauk
dami į kūrybinį darbą jauną ta
lentėlį. P. P. I

Eglutė laukia savo knygnešių
Ano meto knygnešių pastan-' sakė: — Mažai skaitau ir 

gos, vargai, tremtis, šaukte šau- lietuviškai. — _ _
kia pamąstyti, kokia didele kai- gimta kalba menkėja.
na buvo kuriamas ir saugojamas 
lietuviškasis žodis.

Ar pagalvojame, kokią žalą 
mes darome lietuvių tautai savo 
mažiesiems leisdami misti komi
kais? Jei mes nelenksime jų lie
tuviškai skaityti ir rašinėti į lie
tuviškus vaikų laikraštėlius, jie 
niekuomet nepradės skrydžio į 
lietuvišką literatūrą. Jų kūrybi
nės jėgos liks neišvystytos.

Viena keturiolikos metų mer
gaitė, tremtinių tėvų dukra, kar
tą pasakė: “Kai aš noriu ką gi
liau išsakyti, turiu kalbėti ang
liškai, lietuviškai man stinga žo
džių”. Paklausus priežasties, at-

LIETUVIS LAIKRODININKAS 
TAISAU žvoteariiko*, vok tiko* ir ame- 
rikonitko* gamybos laikrodžiu* ir ža* 
dmtavM. Už dorbg duodu matam* 
garantifa. Darbg atlieku pigiai ir *g- 
žiniagai.

1218 DUNDAS ST. WEST, 
Tarauta. Tat. KL 1050

. VYRŲ IR MOTttV RŪBU 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

10M PUNDAS ST. W. TORONTO 
Tol. IX. 3222.

girdi,

’ va*" 
kams siuntinėtą lietuvybės ir 
žmogaus pagrindams ugdyti bū
tiną laikraštėlį. Praktiškai pa
svarsčius, iš vis “Eglutės” liki
mas reikalauja greito lietuviškos 
bendruomenės dėmesio. B. Braz
džionis ir- Pn Naujokaitis skun
dėsi, kad jiems nesmagu elgetau-

NUO 1910 METĮĮ

Netoli tari būti Tip Top krmrtuv* at

RŪBAI
KANADOS 
GERIAUSIOS

*K»i roboi yra popaHaria<i*t vrtOj* 
Kanadoje, ne* H*: gręžiami* 

statau*, geriausio* raita* ir 
▼erta*. ParitalreukRe
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B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL 1NSUR. BROKER 

870 College SL, (tarp Ossington ir Dovercourt)

Telef-: OL. 6381, OL. 6382, KE. 7593

Mann & Martel LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA 

NEIMAN, BISSETT J. KARPIS
HliSOO, Bloor - Dovercourt, atskiras, 

6 komb. namas, alyvos šildymas, 
vieta garažui, moderni virtuvė, 
įmokėti $4.000.

n 2.500, Bloor - Shaw, 6 komb. mū
ro namas gerom stovy, privatus 
įvažtav., įmokėti apie $3.000.

n 3.900, St. Clair - Oakwood, gerų 
plytų narpas, visi kambariai da
žyti alyviniais dožais, 2 virtu
vės, garažas, vandens - alyvos 
šildlymas, įmokėti apie 3.000.

>16.500, College, prie naujos bažny
čios, mūrinis, 10 komb. narnos - 
dupleksas, gerom stovy, mažos 
įmokėjimas; vienos atviros mor- 
gičius balansui 10 arba daugiau 

- > meetų išsimokėti, reto proga.
H6.500, College - Dovercourt, 11 k. 

mūro namas, vandens - alyvos 
šildymas, visi baldai, nedidelis 
įmokėjimas. Geras morgičius ar
ba geros išsimokejimo sąlygos. 
Kaina numušto labai greitam 
pardavimui.

>16.500, High Park - Bloor, 8 kamb., 
2-jų augštų atskiros mūro na
mas, vandens šildymas, priva
tus įvažiavimas, garažas. Ekstra 
pirkinys.

>18.500, High Pork - Sunnyside, 12 
kamb., atskiras mūro namas, 
vandens šildymas, 2 modernios 
virtuves, atskiros vonios, $5.000 
įmokėti.

$23.000, St. Clailr - Oakwood, 14 k.- 
atskiras mūro namas, 2 vonios, 2 
virtuvės, garažas, plotus įvažia
vimas, dideles pajamos.

Reto proga pradėti biznį:
$5.000 įmokėti, ant College, netoli 

Dovercourt, gerom išsimokejimo 
f sqlygom parduodamas namas su 
patalpomis tinkančiomis bet kokio m 

bizniui. Šiuo metu namas duoda 
apie $3.700 pajamų į metus, ge
rų plytų ir gerom stovyje. Jei 
domitės pradėti betkokį biznį, 

neatiaeliodami apžiūrėkite šį namų.
Gazolino stotys

$3000 visa. kaina, už įrankius — 
nuoma. Garažas su visais įran
kiais — mašinom, įrengta pa
talpa biurui; už pardavinėjimų 
gazo, alyvos bendrovė mokes 
125 į mėnesį algos. Pajamos už 
mašinų pastatymų kieme ir už 
remontus tenka pačiam -pirkėjui. 
Sutartis neribotam laikui. Pui
kus biznis automechonikui arba 
šiek tiek nusimąnančiam taisyti 
automašinas. Vieta Toronto prie 
ežero.

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

2. Sudarome Ubai geromis sąlygomis paskoUs iš bankų,,
TONY MIČICNAS
2336 BLOOR ST. W. ' -

Jst. id. MU. 8255. Namų LA. 2143.

$5.000 įmokėti, atskiros, mūnriis,* 8 
kamb. narnos, galima įrengti dar 2 

kamb. trečiame augšte. :Lčboi 
švarus viduje ir iš lauko. Yra ga-* 
rąžos. Randasi High Pork rajone.

$4.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamb. su 
. trim* moderniom virtuvėm, aly

va apšildomas, nepereinami k., 
yra gorožos ir viettos dar kelioms 
mašinoms pastatyti. Randasi 
prie pot Bloor ir Indian Rd.

$3.500 įmokėti, 8 nepereinami k., 
modernus apšildymas, geras pa
jamų namas, yra garažas. Ron
dos! ant Bellwoods gatvės prie 
pat Dundas.

$3.000 Įmokėti, atskiras Šešių kam
barių namas, Šoninis įvažiavi
mas, garažas. Runnymede ir 
Bloor rajonas.

$3.900 įmokėti. Indian Gr. - Duodas. 
. 10 komb. mūrinis namas,, dįicjeli 

ir puikūs kambariai, 2 virtu
ves, vieta garažui. Visov« apie 
$14-000.

$5.000 įmokėti. Durie - Bloor. 7 k. 
atskiras, mūrinis ,geram stovy 
namas. Kvadratinis planas. Ga
ražas.

J. TAMUUONIS 
1245 BLOOR ST W. 

Jst. tel. OU 8481. Namų OU 8074.

$3.500 Įmokėti. High Perk Avė. 8 k. 
mūrinis narnoj dideli ir nepcrei 
narni kamb., kietos grindys, aly
vos šildymo^. Viso $14 900.

$3.500 įmokėti. Rushdme Rd. - Col
lege. 7 kambarių, atskiras mū
rinis namas, kietos grindys, di
deli kamb., gražiai dekoruotas.

$4.500 Įmokėti. Marion - Roncesval- 
les. 8 kamb. mūrinis namas, kie
tos grindys, 2 virtuvės ir 2 vo
nios, labai geros pajamos, alyvos 
šildymas, vieta garažui, viena 
skola balansui.

5.000 Įmokėti. Grenadier Rd. - Ron- 
cesvalles. 13 kamb. mūrinis, at
skiras, kietos grindys, 2 virtuves, 
2 vonios, laibai dideli kamba
riai, geras pajamų namas, aly- • 
vos Šildymas, vietq garažui.

$5.000 Įmokėti. Durie - Bloor. 7 kam-
. barių, atskiras mūrinis namas, 

kietos grindys, dideli*kambariai, 
vandeni šildymas, garažas, reta 
proga.

$4.500 įmokėti. Crawford - Bloor. 11 
kamb., atskiros mūrinis namas, ’ 
puikūs kambariai, 2 geros virtu
vės, vandens - alyvos šildymas.

Je šių nuosavybių mes ’turime didelį pasirinkimą įvairia kaina, įvairiu įmokėįimu 
r įvairiose miesto dalyse visokiausių namų ir verslamonių. Tamstoms mielai pa- 
odysime, suteiksime sąžiningai visas informacijas ir patarnausime tinkamoms 
ąlygoms paskolų įmčkėjme, morgičių užtraukime, visokiausiuose apdraudimuose.

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

S. Jucevičius, J. Kaškelis, P. Krilavičius 
Paleckis,

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVET1MTĄUTĮ!

SEGUIN
Advokatai — Notarai

38 King St. W. - Toronto
Suite 46.

Telef. įstaigos: Telef. na
EM. 3-7461 WA. 2-i

& FROST
Advokatai, Notarai 

91 Yonge SL, Toronto 
Telef. EM.6 5255

Prašoma kreiptis į
N. ČEPULKAUSKIENĘ

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

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

Siūlome pamatyti šiuos genis pirkinius.
$5.000 įmokėti, High Porke, 10 k., 

otskiros, mūrinis nomas, 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 pilno koino, High Parke, 8 
nepereinamų kamb. mūrinis na: 
mos, 2 virtuvės, vandeniu-alyva 
šildomas, didelis kiemas.

Skambinti VYT. LUNYS.

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

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

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

$2.000 įmokėti. Brock - Dundos, 6 L 
mūrinis namas, garažui vieta.

Skambinti: V. PL10PLYŠ

7

B. Marijošius,
Mes turime pardavimui didelį pasirinkimą že
mės ūkių, sklypų Toronte, Wasaga Beach (lie

tuviškoj Palangoj) ir apie Lake Simcoe.

1 Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont 

Telef.: EM.4-9912

$4.000 įmokėti, Bloor - Ossi ng ton, 6' 
komb., atsk. namas, alyva šil
domas, garažas.

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

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

$5.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, 8 
komb. 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.

$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 kaino. Golden, 7 kamb. 
atskiras 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 koina, Brock - Bloor, at-- 
skiras, 6 kamb. namas, alyva 
šildomas, garažas.

Skambinti: B. POSIUS

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

TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firmą 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, 
863 Bloor Street West,
575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

Toronto
Toronto

MIELI HAMILT03HEČIAP
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
13. KRUNĄS

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

Telefonas: 9-3558

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE-—EEE dydžio.
1414 Dundas St. West. Toronto

Tel. KE. 3881

Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 
užbaigimas. . VELTUI

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

TEL. JUnction 4773
Namu tel. CE. 1-3444

Sav. G. KEKAITIS

561 - 567 KEELE ST.
P/2 Block South of St. Cla 

TORONTO, ONT.

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

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

i
1

-Specialybė 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 CLAREMONT STR.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

TELEF. EM. 8-455?
39 metų valymo patyrimas

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

J. J.ELLIS
REAL ESTATE LTD.

383 RONCESVALLES AVE. 1072 BLOOR ST. WEST 
Tel. OL. 6321. * Tel. ME. 2471.

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų- tautų klijentams 
mūsų firma yra 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:

GARDEN AVE. - RONČESVALLES.
$16.000, įmokėti $3.500. 8 di
delių komb.^ presuotų plytų na 
mos. Vandeniu - alyva šildomas, 
gražios kietmedžio grindys, la
bai švarus, 2 mašinų garažas/ 
Balansui viena skola 10 metų. 
Skamb. P. Mališauskas, OL.6321

\LBANY ST. - BLOOR. $19.000, 
įmokėti $6.000. Gero ir sveiko 
mūro, centriniame rajone. 10 
nepereinamų laboididelių kamb., 
dažyta aliejiniais dažais, van
deniu - alyva šildomas, gražios 
kietmedžio grindys, moderni vir
tuve, didelis kiemas, garažas. 
$70 savaitinių pajamų ir butas 
savininkui. Būtinai pamatykite 
šį namų. Savininkas išvyksta į 
JAV. Skambinti P. Mališauskui, 
OL 6321.

2ONSTANCE ST. - RONČESVALLES. 
$21.000. Visai atskiras, 11 k., 
gero mūro namas. Vandeniu - 
alyva šidomas, 3 geros virtuvės, 
skirtingai dekoruotas, kietme
džio grindys, didelis kiemas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu iŠ 
gatvės ir dor lane su galimybe 2 
garažams. Balansui viena atvi
ro skolo. Skambinti P. Molišous-

* kui, OL.6321.
BABY POINT rojone, $10.500 įmo

kėti $1.500. Naujos 6 kamba
rių mūrinis namas, moderni vir
tuvė, 4 gabalų vonia, alyva Šil-

domas, privatus įvažiavimas. Sk. 
P. Kcrberis ME. 2471.

INDIAN RD, $15.000, įmokėti apie 
$3.500, 8 kambarių mūrinis na
mas, kietmedžio grindys, alyva 
šildomos, moderni virtuvė, gara
žas, puikus Švarus namas. Sku
bus pardavimas. Skambinti P. 
Kerberis ME. 2471.

CONCORD - COLLEGE, $16.500, 
įmokėti apie $4.000, 8 neper
einamų kambarių mūrinis na
mas, 2 virtuvės, kietmedžio grin
dys, alyva šildomas; dvigubas 
garažas. Skambinti P. Kerberis 
ME. 2471.

BLOOR - LANSDOWNE, $1.500 įmo
kėti, gero mūro 6 nepereinamų 
kambarių namas, kietmedžio 
grindys, gražus kiemas, garažas. 
Skambinti P. Grybas ME. 2171.

FULLER - QUEEN, $3.000 įmokėti, 
mūrinis atskiras 8 nepereinamų 
kambarių namas. Vandeniu aly
va šildomas, 3 virtuvės; vieta 
garažui. Skambinti P. Grybas 
ML 2171.

ABBOT - GLENLAKE, $4.500 įmokė
ti, atskiros lobdi gero mūro 7 
kambarių per du augštu, kvad
ratinis plonos; 2 virtuvės, 2 vo
nios, alyvos Šildymas, 3 garažai 
su šoniniu įvažiavimu. Vieno 
skola balansui P. Grybas. Skam
binti P. Grybas ME. 2171.

Antradieniais ir trečiadieniais nuo 7 vai. vakaro duodami 
teisiniai patarimai visiems klijentams VELTUI — dipl. tei
sininką p. SILVERMAN rasite mūsų kontoroje.

T

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 
: perstatau: ■ 

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

A. W. FAKLINGEK
REAL ESTATE

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

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$5.000 įmokėti. High Park — ant Quebec, mūrinis, atskiras, 8 k., aliejumi 

šildomas, garažas.
$14.500 pilna kaina, High Park rajone, atskiras, mūrinis, 8 k. per du aukštus, 

dvi virtuvės, vandeniu šildomas, kambariai dažyti, garažas.
$11.500 Bloor - Christie, 7 k. atskiras, vandeniu ir aliejumi šildomas, garažas. 
$5.000 įmokėti, Roncesvolles - Geoffry labai gerų plytų, atskiras, vandeniu - 

alyva šildomas, 9 didelių kambarių. Balansui viena skola 10 metų.
$4.500 Bloor - Manning, atskiras, mūrinis, labai gerame stovy, dvi virtuvės, 

alyva šildomas, garažas.
$5.000 įmokėti. Bloor - Marguaretto, mūrinis, 8 k., 2 virtuvės, alyva šildo

mas, 2 garažai.
Jei tie namai Jums nepatinka — nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums, 

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

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

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
t 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.

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

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

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

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

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

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

Mūsų šios savaitės pasiūlymai: /
$4.000 Įmokėti. 8 nepereinami kamb. 

mūrinis, gerame stovyje, erdvus 
kiemas, be garažo. Dundas - 
Bloor. $14.000 prašoma kaino.

$4.500 Įmokėti, 8 k. mūrinis, pusiau 
atskiros, nepereinami kamb., 3 
virtuvės, Bloor - Ossington rojo 
ne. $13.000 pilno kaina.

$4.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, 2 virtu
vės, alyva šildomos, garažas. Už
ėmimas tuojau. Crawford - Col
lege. S 16.000 pilna kaina.

$3.000 įmokėti, 6 k. mūrinis, neper
einami kambariai, patogiame 
Christie - Bloor rajone. $14.000 
pilma kaino.

$5.000 Įmokėti. 8 k. mūrinis, atski
ros, nepereinami kambariai, mo
derni virtuvė, 2 vonios, alyva 
šildomas, garažas. Quebec - An-’ 
nette. $16.500 pilna, koina.

$6.000 įmokėti. 10 k. atskiros, kv. 
plano, mūrinis namas. Vandeniu 
ir alyva šildomas, moderni virtu- 

. vė, privatus privažiavimas. At
vira skola 10-čioi metų. Evelyn 
- Annette. $19.500 prašoma 
kaina.

$4.500 Įmokėti. 8 k. mūrinis, neper
einami kambariai, alyva šildomas, 

dvigubas garažas. Bloor - Lans
downe. $15.500 prašoma kaina.

$5.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, neper
einami kambariai, 2 vonios, van
deniu - alyva Šildomas, 7 metu 
atviro skolai. Galimybė garažui 
dideliame kieme. Sunnyside - 
Roncesvolles. $17.000 prašoma 
koina.

$5.000 įmokėti. 7 k. mūrinis, atskk 
ros,, kv. plano namas. Didelis 
kiemas, privatus privožiavįmųs. 
Rushton Rd. - St. Clair. $16.- 
500 pilna kaina. . ’' 

$5.000 įmokėti. 9 k. mūrinis, pusiau 
atskiras, alyva Šildomas,,? prjvo- 
žiovimas. Reikia vidaus...deko^ 
ravimo. Beatrice - College. $ 17'.’- 
500 pilno koina. .

$8.000 įmokėti, 8 k. dviejuoserougst 
tuose, 2 virtuvas, vond. alyva 
šildomos, modernios virtuvės ir 
vonia, gorožos. $20.000 prašo
mo koina. ’ ** •"

$7.000 įmokėti, 14 k. otskiros mūri
nis, 3-jų modernių virtuvi^, 2

* vonių, dviejų didelių garažu na
rnos, duodųs $7^0 įploukųi kos 
mėnesį. Prašomo kaina $30.000, 
į kainų Įeina 14 4c. baldai apie 

$3.000 vertės. Concord - Col
lege rajone.

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

t gražioje vietoje netoli susisieki
mo. Indian Grove - HighiPork

$16.000 visa kaina už 814 
rių atskirų pjūtfnį namų 
jungtu mūriniu garažu. Namas 
apšildomas vandeniu, 
vietoje. Quebec; Height^

$18.000 visa koind,’ 9 kambarių dl- ’ 
skiras mūrinis narnos vandeniu 
alyva apšildomos su garažu. 
Gražioj vietoj. High Pk. • Clen- 
denen rajone

$18.000 visa kaino už lO^kombarių 
atskirų namų College Rusholme 
rajone. Vandeniu alyva apšildo
mas. Gražus sklypas, garažui 
vieta.

$3.000 įmokėti, Annette - Runny- 
mede, 7 L, mūrinis, pus. atski
ras, 2 virtuvės, garažui yieta, 
pilna koina $14.500.

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

$16.000 pilna kaina, atskiras 
nis naujai atremontuotas; 
ražai. Emmerson - Bloor St.

$5-6000 įmokėti, mūrinis, pusiau 
skiras, 8 komb. 2 garažai, 
ninis įvažiavimas. Louder - 
Clair St.

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

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

f žiavimas. Davenport-Lansdowne.
$6000 įmokėti, 7 k. mūrinis, atskiros, 

kvadratinis planas, gerame sto
vyje. Beresford - Bloor.

$5000 įmokėti, 9 k. atskiros, mūri
nis, kv. pldnos, 3 virtuvės, be 

w galimybės garažui, Quebec • 
Bloor. /

$18.900 pilnų kaino, 40 kamb. pu
siau atskiros, vand. alyva šildy
mas, 3 virtuvės, Roncesvolles •

kaina

mūri-
2 ga-

ot-

St.

. . .. . t.m t ■ ’ »■
Turime daugelį kitų labai gerų ir įvairiomis kainomis bei įmokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

Vladas Paliulis V. Jučas
tehf. OL. 2324 Biznio M. OL 2324

Margis Vaistinė
v 408 RONČESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $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.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir Įstatau naujas krosnis ir oilburnerius.

■ Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Tel. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIŠ.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

MOHAWK FURNITURE COMPANY
2446 - 8 DANFORTH AVE TELEF.: OX 4444, OX 0977

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BALDAIS
• * RAOUO, V ° I

★ KROSNYS,
★ ŠALDYTUVAI,

* SKALBIMO MAŠINOS,
* TELEVIZIJOS APARATAI,

★ SIUVIMO MAŠINOS,
* JVAIROS KILIMAI,

* VAIKŲ BALDAI,

i

M*

/
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V. V A SIS - Vasiliauskas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER 

tn Btoftr Street Weet (p™ a™.) • Telef. ME. 4605-4S06

1. BLOOR - DELAWARE, 6 didelių k., 
t atskiras mūrinis, alyva šildomas, 

didelis kiemas ir garažas. Įmokėti

2. CCNCOR jP- BLOOR. 8 didelių k., 
•. 2 ougštų/^tsklros, gero mūro, di

delis kiemas. įmokėti $3.900.
3. BLOOR - OSSINGTON. 8 didelių k., 

mūrinis, vandeniu šildomas, 2 vir
tuvės, su baldais, {mokėti $3.000.

4. BLOOR - SHAW. 9 didelių kamb.,
' atskiras, mūrinis, vandeniu - aly

va šildomas, 2 virtuvės, didelis kie
mas ir garažas. įmokėti $4.900 ir 
vtena skola balansui.

5. CRAWFORD BLOOR. 8 didelių k., 
atskiras, mūrinis, alyva šildomas, 
2 virtuvės, didelis kiemas, garažas, 
{mokėti $5.000.

Išnuomojama naujame apaftmente Kin^ ir James 56 butai.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Šudardhife paskolas, įkai- ‘ 

/tolojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefbtai: ME. 4605.
J. K. BALSYS V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

—m tfr rfb. *r .iiiinii '■ i ..i,.. in, mi iii' m'jiiiį į m itoihir firin'***, r ■ n ■iiiiii ...............

6. HAVELOCK - BLOOR. 10 didelių 
komb., atskiros, mūrinis, 3 virtu
vės, vondenip - alyva šildomos, di
delis kiemas ir garažas, {mokėti 
$6.900, viena skola balansui.

7. INDIAN - GRENADIER RD. 10 k., 
atskiras, mūrinis, centrinio plono, 
2 augštų, vandeniu - alyva šildo
mas, gražus kiemas, privatus įva- 
žiav. ir garažas, {mokėti $5.000.

8. GRENADIER - RONCĖSVALLES. 11 
kamb., atskiras, mūrinis, centrinio 
plano, 2 dugštų, vandeniu - alyva 
šildomas, didelis kiemas ir 2 ga
ražai. įmokėti $6.900.

9. HIGH PARK - BLOOR. 8 lobai di
delių kamb., atskiros, apynaujis, 2 
ougštų namas, vandeniu - alyva šil
domas, privatus įvažiavimas ir ga
ražas. Geras pirkinys.

10. INDIAN RD.-HI04 PARK BLVD., 
14 didelių kamb. — 2 butų — at
skiras, mūrinis, 2 ougštų, vandeniu 
- alyva šildomas, 2 garažai, geras 
pirkimas.

1L HIGH PARK BLVD, (gražiausia: 
gatvė), 20 labai didelių kamb., at- 
skitas, gero muro, 4 vonios, 4 vir-: 
tuvės, atskiri {ėjimai, cėntrinis plo
nas, galima lengvai perdirbti į 6 S 
butus, privatus įvažiavimas, 3 ga- 

. ražai, geras pajamų namas. Įmo
kėti $9.000 ir viena atvira 
balansui 10 metų.

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

skola

Bloor ;
■

SPORTO AKTUALIJOS
Kanados Sporto Apygarda 

skelbia:
1, Kanados Sporto Apygardos 

Komitetas nutarė kiekvienų me
tų lapkričio - gruodžio mėnesį 
ruošti jaunių krepšinio turnyrą. 
Pirmąjį tokį turnyrą pavesta su
organizuoti Montrealio Tauro 
sporto klubui. Šiam turnyrui da
ta yra numatyta lapkričio 20 d. 
Apie tolimesnius šiam turnyrui 
pasiruošimus paskelbs Montrea
lio Tauras.

2. Kanados SAK-tas taip nu
tarė pravesti pirmąsias Kanados

. stalo teniso. pirmenybes, kurių 
vykdytoju sutiko būti Hamilto
no Kovo sorto klubas. Pirmeny
bėse numatytos pravesti vyrų, 
moterų, jaunių vieneto; vyrų ir 
moterų dvejeto; mišraus dveje
to ir komandinės varžybos. Apie 
tikslią šių pirmenybių vietą ir 
laiką praneš pats rengėjas — 
Hamiltono Kovas.

Kanados SAK-tas.
Šachmatai. Spalio 25 d. įvyko 

svarbus “Vyties” šachmatininkų 
susirinkimas, kurame buvo per
reformuota šachmatininku^^sefer- 
cija. Po ilgų diskusijų, lekcijos 
vadovo Stepaičio pasiūlymu, bu
vo panaikinta iki šiol veikusios 
dvi A ir B grupės ir į jas žaidė
jų skirstymo tvarka. Nutarta 
ateityje visus sekcijos žaidėjus 
klasifikuoti pagal jų žaidimo ly- 
gį į dvi — A ir B klases. A klasės 
žaidėjo vardą gauna kiekvienas 
žaidėjas, dalyvavęs A klasės žai
dėjų pirmenybėse ir jose surin
kęs nemažiau 50% galimų taš
kų. Toks žaidėjas įgyja nuolati
nę teisę dalyvauti A klasės pir
menybėse. Žaidėjams į A klasės 
pirmenybes iš B klasės priimti 
ir jų skaičiui nustatyti teisė pa-

likta sekcijos vadovybei, o gin
čui esant, reikalas gali būti pa
vestas išspręsti sekcijos susirin
kimui. -

Susirinkime dalyvavo 14. sek
cijos narių ir šis svarbus refor- 
minis nutarimas buvo padarytas 
visais 14 balsų. Taigi, atrodo, kad 
praeityje pasitaikiusieji kai ku
rie ginčai dabar tapo galutinai 
visuotiniu pritarimu išspręsti.

Į pirmąsias klasifikacines A 
klasės žaidėjų pirmenybes pri
imti šie sekcijos žaidėjai: Stepai- 
tis, Matusevičius, Fabricijus, Ri
mas, Paškauskas, Sirutis, Žilys, 
Tarvydas, Ciplijauskas, Rama
nauskas, Genčius, Mačiulaitis ir 
Kuzmarskis. Tenka apgailestau
ti, kad pirmose klasifikacinėse 
pirmenybėse nedalyvavo Rimas 
ir Paškauskas. Rimo nedalyva
vimas, atrodo, pateisinamas, tuo 
tarpu Paškausko nedalyvavimo 
priežastys sekcijai nežinomos, 
nors jam klasifikacinės pirme
nybės ir žaidimo treningas la
biau reikalingi negu kitiems žai
dėjams, nes praeity reprezentuo- 
darnas^ “Vyties” komandą, duo
da vė Saugiau pralaimėjimų ne
gu laimėjimų. Iš kitos pusės ten
ka pasidžiaugti dviem naujais 
daug žadančiais žaidėjais — L. 
Ciplijausku ir S. Ramanausku. 
Ciplijauskas Vokietijoje turėjo 
nugalėtojo titulą Tūbingeno lie
tuvių studentų komandoj, o Ra
manauskas, vos prieš -keletą sa
vaičių atvykęs Kanadon, žaidė 
Anglijos lietuvių reprezentaci
nėje aštuntuke j, ketvirtoj lentoj. 
Šių dviejų nežinomų pajėgų da- 
lyvaimas šoms kvalifikacinėms 
pirmenybėms priduoda daug su
sidomėjimo.

Be to, sekcija praturtėjo ir

.. /YPIENCf ..
Nenori įskaudint

Svečiai jau buvo susėdę prie 
stalo, kai staiga šeimininkė pa
kilo nuo stalo ir servetėlė ap
dengė akvariumą, ’kuris buvo čia 
pat valgomajame. Kadangi sve
čiai žiūrėjo į ją nustebę, ji paaiš
kino: •

— Mano vyras nenori įskau
dinti mūsų vargšiukės raudonos 
žuvelės, matot, šiandien vakarie
nei valgysim žuvį.

Moteriška dvasia
— Netekėsiu tol, kol nesulauk

siu trisdešimt metų! — sako vie
na mergaitė kitai.

— O aš, — atsakė antroji gud-
• *te« ___ *1

kol

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

T A 1 A TT

RADIOfiPARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į 

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.

r.Ml*iiMŪ ■■■■i II * .-n ■■■■»■ —

“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. Sęžiningas darbas. Kainos 

prieinamos. Susitarus dirbama 
, vakarais.

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

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

COLLIS FURNITURE COMPANY

medžiagiškai: anksčiau klubas 
nupirko keturis naujus laikro
džius, o pereitą savaitę geriau
sios rūšies šachmatų komplek
tus, kainavusius $25. A.
. Rochėstėrio sportininkai Ha
miltone. Pereitą šeštadienį Ha
miltone viešėjo Ročestėerio SK 
“Sakalas” krepšininkai bei stalo 
tenisininkai ir prie labai negau
saus būrio žiūrovų supylė šeimi
ninkus krepšinyje 42:37, stalo te
nise 5:2 ir st. teniso dvejete.

Krepšinį už “Sakalą” žaidė: 
Grebliūnas 8, Malašauskas 5, 
Grybauskas 17, Druseikis 10, 
Bliudnikas, Babūšis, Penkevičius 
ir Greliūnas. Kovas: Narbutas 4, 
Liškauskas 2, Apanavičius, Pet- 
rušaitis 1'3, Stanaitis 4, Trumpic- 
kas 6, Laniauskas, Jankauskas 6, 
Karperskis 2. Stalo tenise — Sa
kalas: Grybauskas 3, Mačiulis 1, 
Grigolaitis 1. Kovas: Paltarokas 
0, Grajauskas 1, Stanaitis 1. Dve
jete: Grybauskas— Mačiulaitis, 
Paltarokas — Grajauskas 2:0.

Vyties krepšininkai šį sekma
dienį patyrė antrą pralaimėjimą, 
šį kartą prieš daugkartinį lygos 
meisterį Tridents. 103:77. Vytie-, 
čiai sužaidė gerai, bėt prieš ūgiu 
viršijančius ukrainiečius negalė
jo atsilaikyti. Rezultatas gailėjo 
būti ir švelnesnis, jei Preikšai- 
čiui būtų pavykę keletas tikrų 
metimų. Vytis: Vaičiulis 17, Ig
natavičius 4, Faylo 11, Kulys 16, 
Žukas, Mitalas 3, Preikšaitis 20, 
Duliūnas 4, Laurinavičius 2.

Kąnados Sporto Apygarda or
ganizuoja Mažąją Krepšinio Ly
gą, į kurią yra .kviečiamos Ha
miltono, Toronto, Ročesterio ir 
Cleveland© krepšinio komandos. 
Torontas ir Ročėstėris mielai su
tiko šioje lygoje dalyvauti. Tiki
masi, kad ir kiti klubai neatsi
sakys.

— Okup. Lietuvos krepšinio 
meisterio Kauno “Žalgirio” Są
statą sudaro: St. Butautas, Z.: 
Sabulis, A. Nemcevičius, St. 
Stonkus, Alg. Matačiūnas, Alg. 
Dapkus, Ant. Stumbrys, A. Latt- 
ritėnas, L. Tėndzegolskis, R. Sar- 
gūnas ir L. Jankevičius. Koman
dos treneris yra V. Sercevičius, 
o valstybinis krepšinio treneris 
— J. Grinšbėrgas.

— Dviračių sporte šiuo metu 
Lietuvoj pasižymėję Kazys ir Jo
nas Paršaičiai, V. Benderius, A. 
Jucevičius, R. Rainys ir A. Ind- 
relė. Moterų grupėj: Roriielytė, 
Žepurnenkč, LupinoVič ir Batiul 
(naujosrūšies lietuvaitės).

— Leftgv. atletikoj pirmauja 
Korėiva, Tarvydas, Balsys, Lip- 
riičkas, Antanavičius, Sabėckis 
ir tokie “lietuviai”, kaip Rusino
vas ir Šikailovas.

rifii nusišypsodama — niekada 
neturėsiu trisdešimt metų, 
neištekėsiu.

Pakankama priežastis
Vienos ‘modernaus meno 

veikslų parodos direktorius, prie 
■įėjimo padėjo registracijos kny
gą, prašydamas lankytojų pasi
rašyti ir pasisakyti savo nuomo
nę bei priežastis savo atsilanky
mo.

Dvyliktas įrašas buvo toks:
“Jonas toks ir toks. Nuomonė: 

nieko nesuprataū. Atsilankymo 
priežastis: labai lyjo lauke”.

O kas ta idealioji
Vyras pasakoja draugui:
— Mano žmona tikrai perdaug 

išlaidi, erzli, nuolat barasi ir dar 
apsileidusi... *

— Ištikrųjų?... — pastebi drau
gas nusišypsodamas — O kur tu 
sutikai tą kitą moterį?...

/ OAKVILLE, Ont.
Praūžusio viesulo bei potvy

nio nuostoliai miesteliui ir apy
linkei galut. suvedami į $500.000.

Fordo automobilių fabrike 
streikas dar vis tęsiasi; be darbo 
paliko 2.500 žmonių. Prasidėjo 
spalio 15 d., unijai pravedus bal
savimą, kur už streiką pasisakė 
3% darbininkų. Priežastis — ne- 
susitarimas su kompanija dėl 
atlyginimo pakėlimo darbinin
kams, nes, šios manymu, tai tu
rėtų atimti 16 milijonų iš jos 
mėtinio 20 mil. dolerių pelno. 
Fordo kompanija nesutiko net, 
kai unija po ilgų defybų savo 
reikalavimus numušė 50%.

Daley, Ontario prov. darbo mi- 
mistefis, kuris ėmėsi tarpininka- 
vimo, praneša, lead negalįs jokio 
progreso atsiekti, nes abi pusės 
kietai laikosi.

Be to, Fordo Co praneša, kad 
ji pradėtų darbą čia tik tada, jei 
pavyktų iš karto pasiekti sušita- 
rimo ir Windsore, kur irgi strei
kuoją apie 6.0OO darbininkų.

Nuostoliai eina abiem pusėms. 
Kada streikas pasibaigs — ne
aišku, bet žinovų nuonįone, For
do nuostoliai daug mažesni, nes 
pardavimui atsargų esama 2-3 
mėn. taigi tik po to kompanija 
galėtų rimčiau susirūpinti — 
“susipažinti” su darbininkų rei
kalavimais, o reikale, kad nepa
leisti iš rankų rinkos, ir padidin
ti gamybą, atsilošiant už praleis
tą laiką, pav., įvedimu trečios 
pamainos, nes ligi šiol dirbdavo 
tik dvi, juo labiau, kad prieita 
jau prie 1955 m. modelio gamy
bos. •

Tarpkitko birželio mėn., suma
žindamas gamybą, fabrikas buvo; 
atleidęs 750 žmonių, <po -2% mėn. 
juos pašaukė atgal, du -mėn. pa
dirbėjus vėl buvo atleidęs 1700 
(užbaigus 1954 m. modelio ga
mybą), dabar gi streikas visus 
padarė bdarbiaiš ir Darbo Įstai
ga nuo spalio 18 d. atšaukė pa
šalpą tiems, kurie buvo pradėję 
ją gauti.

Jei taip užsitęstų ilgiau, darbi
ninkų unija ruošiasi iš savo fon
dų ir iš aukų pradėti savišalpos 
darbą, bet, žinoma, pirmoj eilėj 
eitų gausingesnės šeimos, o vien
gungiams, kurių daugiau yra 
tarp lietuvių, tektų palaukti. Ži
nios

pa-

nelabai malonios. Cdr.
m

Ir jis neturi
— Kaip' tu pardavinėji plau

kams tepalus, kad jau esi visiš
kai plikas, nebeturi nė vieno 
plauko.

—O, mano draugas Jonas par
davinėja namus, nors pats neturi 
nei vieno...

Geras kareivis
Į kareivines sekmadienio va

kare grįžta iš miesto kareivis? 
Vos įėjęs jis susitinka kuopos 
vadą.

— Bet tu, Petraiti, girtas — 
sako kuopos vadas.

— Visai ne, Pone Vade.
— Na, jei ne girtas, pereik štai 

per vieną lentą per koridorių.
— O, kai dėl Tamstos, Pone 

Vade — per visas! — atrėžė nar
sus kareivis ir nusvyravo tolyn.

Pagaliau atsikeršijo
Truputį nugėręs vyras pasako

ja kitam tokiam:
Žinai, aš turiu dvynuką brolį. 

Mudu taip panašūs, kad niekas 
negali atskirti. Dar mokykloje 
mano brolis mokytojui nupieš
davo ant nugaros asilą, o nu
bausdavo mane. Kartą teismas 
jį nubaudė 3 savaitėm kalėti, bet 
pasodino mane. Kai aš susižieda
vau, apsivedė jis. Pagaliau, aš 
atsikeršijau, tik niekam nesa
kyk! Prieš savaitę aš numiriau, 
o jį palaidojo.

Klasėje
— Keturkoju vadinamas, kas 

turi keturias kojas. Duokite ke
turkojo pavyzdį — klausia mo
kytoja-

— Kėdė, panele mokytoja — 
atsakė mokinė.

Dr. M. Arštikattytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9
Toronto

Priima tš anksto susitarus
Telef.: offiso WA. 1-3584 

namų WA. 3-5555
Į..... II. ..I I ■■ !■■■■■■■——.IB ................... . ................................................................
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Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)

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

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

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.
—il." . 1 I.U-.J.II r

Dr. A. Ratinow
LM.C.C. . į

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse..
Vidaus ligų speciolistos: širdies ast- 

rnos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479% Euclid Ave^ Toronto

TeL WA. 1-6708

OKULISTE
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO

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

Priėmimo vai.: 10 ryto iki 9 vak., sek- 
mad. ir šventad. nuo 2-4 vai. popiet.

Dr. J. K. Michalski
Vertimų biuras, vizos, pasai. Emigra- 
, cija, vedybų licencijos.

57 QUEEN ST.W., TORONTO
City Hall, Room 308, EM. 8-9430.
Anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, 

rusų ir lotynų kolbomis.

General Insurance
& Mortgages

AL DŪDA
10 AM— 10 PM

Visų rūšių draudimai ir pa
skolos nejudomam turtui.

Greitas ir sąžiningas patarna
vimas.

OL. 7997. 1609 Dundas St. W.

Biles & Wratten
ADVOKATAI, NOTARAI 

ir tt
John F. Biles, 

Leonard E. Wratten.
Telefonai:

EM. 8-6217, EM. 8-6359.
331 BAY ST. ROOM 316 

Toronto.

GEORGE BEN, B A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

HEAL ESTATE & HUSINESSHRoKER
987 BLOOR (kampas Dovercourt) TELEFONAI: LL. 8585, LO. 7206

TAUTIETI! Visais nuosavybių pardavimo ar pirkimo 
' reikalais paskambink ar užeik pasikalbėti su vienu iš mūsų 

prityrusių lietuvių - nuosavybių pardavėjų. Čia rasi didžiau- 
się įvairių nuosavybių pasirinkimu prieinamomis kaino
mis letuvių gyventi mėgstamuose rajonuose. Mes suke
liam morgičras bei 
kėjimui padidinti.

parūpinau) paskolas iš 6^ Jūsų į m o

Rūta Kūprevičfenė
Namų telef. ME. 3929

A» Labiritis
Namų telef. JU. 0917

—-T—.............. .

Namų telef. JU 6198
V. Kuzma

Namų telfet. dL. 7838

VL Ivanauskas
Namų telef. LO. 9023

Vincas Pūga
Namų tėlef. ME. 8760

1 - •

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas
KABINETAS 314 Bathurst St.

Priėmimo vol.: 11-12.30 kasdien; va
karais nuo 7-8.30 vai. išskyrus tre
čiadienius ir Šeštadienius.

Telefonas EM, 6-2696.
NAUJAS KABINETAS 
280 Roncesvalles Avė.

Priėmimo vai.: 2-4 pp. kasdien ir 6-8 
vai. vak. trečiadieniais.

Telefonas OL. 4778.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Bendroji praktika, moterų ligos su 
gimdymo pagalba specialiai.

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

Priėmimo vai.: 1.30 - 3.30 po pietų, 
5.30 - 8 vai. vak. Kitu laiku pagal 

susitarimą.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priėmimo valandos: 1-2 ir 6-8 vai. v.
Šeštadieniais 11 --2 vaL po pietų.

WA. 1-0219
249 HOWLAND AVE., TORONTO

(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir KJanadoje

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 siisitafimą

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

■ - r.~ % ■■ ,
.......i.................. • 11 ...........................................  
Dr. Alexander SZATMARI

NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS
260 St. Cloir Ave. W.

Darbo vai. 2-7 vai. pp. ir pagal 
susitarimą.

Telef. įstaigos WA. 1-4)556 
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
LietuviJkoi kolbončrus proiomo kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir Jeitod. 10-1 vo. p.p.
OHfee EM. 6-5679. R«. ME. 0636.
-......................... ■■■ — 1 '

—..............  U.II.IIMIMW

? STANLEY SHOE STORE
AugKfousios rūBes moterų, veikų Ir 
vyrų botai, norgxilous dydžio ir plotOs 

1438 Dundas St W. Toronto 
prie Glodstone

* m

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

TORONTO
(lėiimas iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančios kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., Šeštadieniais nuo 
11-3 vai. 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, £-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

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F? Tlckett
Gydytojas 

ir
■ chirurgas.

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-fi po pietų

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

Or. Chas. OKUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St W. Toronto 

kampas Euclid Avė.
Priima vakarais oagal susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akfe ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vol. 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. HHde cklų nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą Ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomU.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924 -
— i i..   ■— aiiiiiii-M^—tone
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TORONTO* Cnt.
Toronto lietuviai:

Artėja Kalėdų šventės. Gal 
jau palengva svarstome ir ruo
šiamės, kaip jas sutikti ir pra
leisti. Todėl ir norisi su Jumis 
pasidalinti vieną kita mintimi, 
Gyvename svetur. Artėjant Ka
lėdoms iškyla tik prisiminimas 
Kūčių stalo tėviškėje, kalėdų 
eglaitė, kalėdinės giesmės girdė
tos, rodos, taip dar neseniai. Ne
daugelis iš mūsų šias šventes ga
lės švęsti kaip anąsias tėvynėje, 
daugelis gi esame palikę arti
muosius, arba visai jų netekę. O 
Kalėdų šventės tai dar jautriau 
primena.

Esame įpratę švenčių metu 
siųsti Kalėdų sveikinimus. Gra
žu, ir tėvynėje tai praktikavome. 
Kur kas skaudžiau, kai mūsų 
tarpe jau smarkiai įsivyrauja 
komerciniais išskaičiavimais pa
remti šio krašto papročiai, koks 
yra dovanų pirkimąs. Tai nėra 
lietuviškas paprotis. Tai mus 
skurdina dvasiškai ir materiališ
kai, juo labiau, kad tai surišta su 
nemažomis išlaidomis. Praktiš
kai šis dovanų teikimas praran
da savo tikrąją, prasmę, nes kai 
jaii duodama, paprastai ir lau
kiama.

Todėl Toronto apyl. Šalpos 
K-tas kreipėsi į visus Toronto 
lietuvius ir prašo, kad besiarti
nančios Kalėdų šventės būtų 
pritinkančiai praleistos. Šalpos 
K-tas su visu nuoširdumu prašo, 
kad būtų atsisakyta nebūtino at
viručių siuntimo ir ypač dovanų 
pirkimo, o taip sutaupyti dole
riai būtų paaukoti daug kilnes
niam tikslui — Vokietijoje liktp 
siems mūsų broliams sušelpti. 
Ne pro šalį būtų ir perkamo 
“linksmumo” išlaidas sumažinti.

Aukos bus priimamos sekma
dieniais prie bažnyčių, o per vi
sas kitas savaitės dienas, Lietu
vių Namuose. Aukavusių, vieton 
dovanų ir sveikinimų savo pažįs
tamiems, asmenų pavardės bus 
skelbiamos spaudoje. Aukas bus 
galima skirti pagal pageidavi
mą: ligoniams, seneliams, dau
giavaikėms motinoms, vaikų eg
lutei ir pan.

Šalpos K-tas tikisi, kad Toron
to lietuviai šį prašymą pilnai su
pras ir veiksmingai parems savo 
dosniomis aukomis.

' V. Vaidotas,
Šalpos K-to Pirmininkas.

Muzikinis filiįnas
Šį sekmadienį, lapkričio 14 d. 

4 v. p.p. Šv. Jono Kr. parapijos 
salėje rodomas muzikinis filmas 
“The Sun Comes up” su Jeanette 
MacDonald, laimėjęs akademinę 
premiją.

Federaliniuose papildomuose 
rinkimuose Trinity rajone pra
ėjo liberalas Carrick, York West 
rajone konservatorius Hamilton.

Sv. Jono Kr. par. žinios
— Nuo šio sekmadienio vaka

rinės sekmadienio pamaldos yra 
-jungiamos su konferencija, ku
rios metu populiariu būdu bus 
aiškinamos tikėjimo tiesos.

—•; šventieji Marijos metai nu- 
inatoųii baigti specialia oktava, 
kurios metu pakviestas svečias 
kunigas Marijos Nekalto Prasi
dėjimo šventės savaitėje praves 
specialų parapijos adventinį su
sitelkimą. Susikaupimo savaitė 
bus baigiama religiniu koncertu.

— Šv. Jono Kr. parapija yra 
dėkingą prisidėjųsiems prie baž
nyčioje rengtų vėlinių vakaro 
pamaldų: op. sol. Pr. Radzevi
čiūtei, smuik. Stp. Kairiui, TL 
orkestrui “Trimitui” ir muz. St. 
Gailevičiui.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai vizituoja šias gatves: Gothic, 
Pine Crest, Glendenan, Glenlake 
ir užbaigiama Windermere.

— Šį šeštadienį gėdulingos pa
maldos: 9 v. už a.a. Petronėlę 
Rėkštienę, o 10 vai. už a.a. Oną 
Valaitienę. ‘

— Pakrikštyta: Dalia Natalija 
Petravičiūtė. ,

Jaunimo klubo susirinkimas
Prie Šv. Jono Kr. lietuvių pa

rapijos steigiamo Jaunimo Klu
bo pirmasis susirinkimas — po
būvis įvyksta šį penktadienį, lap
kričio 12 d. 7 v. v. Jaunimo klu
bo tikslas: mūsų jaunimo tarpu
savinis bendravimas ir skiepiji
mas jame lietuviškųjų mūsų tau
tos tradicijų. Šiam gražiam, bet 
kartu ir labai atsakomingam 
jaunimo auklėjimo darbui ini
ciatyvą imasi žinomas pedagogas 
kun. dr. J. Gutauskas, pakvies
damas keletą patyrusių jaunimo 
prietelių klubo globėjais. Jauni
mo klubas veiks kiekvieną penk
tadienį nuo 7 iki 10 vai. Šv. Jono 
Kr. parapijos salėje. Programos 
numatytos įvairios, jaunimo 
dvasiai pritaikytos: pokalbiai, 
trumpos filnios, lietuviškos dai
nos. žaidimai, tradiciniai lietu
viški šokiai ir kt. Klubo globė
jai kviečia priaugantį jaunimą 
aktyviai įsijungti į kuriamojo 
klubo gretas, o lietuvius tėvus 
maloniai prašo paskatinti ir leis
ti savo jaunąją kartą į vyresnių
jų globojamus jaunimo klubo 
pobūvius.

Prisikėlimo parapijos žinios \
— Artinasi Kalėdos. Kiekvie

nas jau galvoja, kokią dovaną 
pasiųsti savo artimiesiems. Kas 
gali būti brangesnio tremtiniui, 
kaip Tėvynės meilė, lietuvybės 
išlaikymas šioje ir ateinančioje 
kartoje ir kultūringa lietuvių 
reprezentacija* šioje šalyje. Šiam 
tikslui atsiekti reikia didelių pa
talpų ir nenuilstamo darbo. Tą 
milžinišką darbą jau pradėjo 
Prisikėlimo parapija Toronte sa
vo didžiule statyba. Brangiausią 
dovaną savo tautiečiui pasiusi, 
pirkdamas Prisikėlimo statybos 
plytą, kurios kaina tik $1. Tam 
tikslui jau spausdinamos spalvo
tos atvirutės, kurias iš arch. dr. 
St. Kudoko projektų paruošė 
dail. T. Valius. Nebus brangus 
sveikinimas ir dovana Toronto 
lietuviui, jei jam nepasiųsi Pri
sikėlimo statybos plytos.

— Padėką reiškiame Toronto 
lietuviams, kurie aukoja darbo 
valandas parapijos statybai. 
Ypatinga padėka tenka Sporto 
Klubui “Vytis”. Smarkiai pasi
darbavo šie jo nariai: Berneckas 
P.. Venckus D., Diliūnas M., 
Kasperavičius V., Budreckis K., 
Paukštys H.. Krekoveckas M. ir 
Preikšaitis R.

. — Parapijos Naujųjų Metų
sutikimas įvyks^ Prince George 
Hotel didžiojoje salėje. Par. Ko
mitetas ir PBRM Būrelis rengia 
didžių staigmenų. Greitu laiku 
publikai bus paruošti. salės sta
liukų planai ik kitos informaci
jos.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Manning Ave.. Barton 
Ave.. Palmerston Blv.. Markham 
St.. Euclid Ave., Andrews Ave.. 
Robinson St., Mansfield Ave. 
Stanley Ave.. Niagara St., Lip
pincott St., Albany Ave., Leo
nard Ave.. Wallesley St., Rush- 
olme Pk. Cr. ir Havelock St.

SLA 236 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks šį' ___
sekmadienj, lapkričio 14 d. 2 vai. groiian, gyrCMmow rajOne. Dydis 180 
p n. Lietuvių Namuose. i h 60 pėdų. Kreiptą tel. JU. 7391.

IEŠKAU šeimininkės, kuri sutiktų dirbti 
tabako formoje. Kreiptis šiuo adresu: P. 
Klimavičius, R.R.2. Otterville, Ont.

Vienam ar dviems vyrams išnuomoja
mas kambarys. Galima su maistu, yra ir 
garažas. Tel. LO. 7415.

Dovercourt - College, 2 kambariai ar 
kambarys su baldais, virtuvė, veranda, 
suaugusiems. Tel. LO. 0718.

Išnuomojamos II augštas — 3 arba 2 
kambariai ir virtuvė; galima statyti elekt
ros krosnis. 351 Dovercourt Rd., tel. 
KE. 7824, kreiptis po 6 vai. v.

Išnuomojamas frontinis kambarys. 263 
Indian Rd. Tel. OL 8266.

Išnuomojamas didelis frontinis kamba
rys ir moderniška virtuvė ll-me augšte. 
Pageidaujama suaugusių pora. Crawford 
netoli Dundas. Tel. LL. 6229.

Išnuomojamas butas iš 3 kambarių be 
baldų. 27tGorevale Ave. Tel. EM.4-5495.

Prie ffarbord ir Ossington susisiekimo li
nijų, 1376 Davenport Rd. išnuomojamas 
kambarys. Teirautis ME. 0667, po 6 vai. 
vak. pas Jankaičius.

Mažoje lietuvių šeimoje išnuomojamas 
frontinis kambarys su ar be maisto ir 
garažu. Kreiptis po .4 vai. pp. 127 Glen
lake Avė.

Išnuomojami 2 kambariai vyrams ar mer
gaitėms. Tel. KE. 9308. 1

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė Du
pont - Bathurst rajone, 11 Yarmouth 
Grd. Tel. ME. 2647.

Išnuomojamas lll-me augšte kambarys 
su baldais ar be. Yra vanduo. Galima su 
vienu vaiku. Yra garažas. Tel. OL. 5697.

Siuvami visokios rūšies moteriški ir vai
kiški rūbai. Užsakymai priimami 11 Yar
mouth Grd. Tel. ME. 2647. Darbos atlie
kamas sąžiningai ir greitai.

Parduodamas žemės sklypas OAKVILĖI.

I iš 60 pėdų. Kreiptis tel. JU. 7391.

Kur susitiksim ši šeštadieni ?
1954. XI. 11
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MONTREAL. Oue. ,

Šalpos Grupė “Daina” rengia '
LINKSMĄ ŠOKIŲ VAKARĄf— PASILINKSMINIMĄ.

Ten gros geras orkestras, bus putojančio alaus, saldžių gėrimų, užkandžių. Taip pat loterija.,.
Dainietės maloniai kviečia visas ir visus lietuvius savo atsilankymu prisidėti prie ruošiamų 

.. seneliams ir ligonims.
UOSIUS!

kalėdinių siuntiniu .Vokietijoje esantiems lietuvį 
PRADŽIUGINKIM XARGSJAN^

Šv. Andriejaus liuterionių baž
nyčioje, Carlton ir Jarvis g-vių 
kąmpe, lapkričio 14 d., 1 vai., lie
tuvių pamaldos. Pamokslas tai
komas Mirusiųjų minėjimo šven
tei. Po pamaldų ten pat parapi
jos salėje šaukiamas visuotinis 
parapijiečių susirinkimas eina
miems reikalams aptarti.

Kun. dr. M. Kavolis.

Kandidatai į apylinkės valdybą
Toronto Apyl. Rinkiminė Ko

misija skelbia visuomenės žiniai, 
kad į Toronto apylinkės valdybą 
sutiko kandidatuoti šie asmenys:

1. Abromaitis Eugenijus, 30 m., 
darbininkas;

2. Baltakis Jonas, 32 m. studen-

stu-

6

7

mo-

m.,

ad-

m

3. Barisa Placidas, 34 m., kun. - 
vienuolis;

4. Berneckas Pranas, 32 m., me
chanikas;

5. Gvildys Juozas, 30 m., 
dentas;
Jankaitis Juozas, 45 m., 
kytojas;
Kastytis Vytautas, 32 
žurnalistas;

8. Lelis Petras, 50 m., inžin.:
9. Novogrodskis Jonas, 52 

darbininkas;
10. Petraitis Viktoras, 38 m.,

ministratorius; •
11. Patkauskas Antanas, 33 

studentas;
12. Ranonis Jonas, 31 m., tarnau

tojas;
13. Saplis Bronius, 32 m., stalius 
14?Simanavičius Jonas R.,

m., radijo vai. vedėjas;
15. Skrinskas Vytautas, 40 

darbininkas.
16. Vaidotas Vaclovas, 64 

buv. Steig. Seimo narys;
Į revizijos komisiją:

1. Šalna Leonas, 52 m., darbi
ninkas;

2. Banelis Stasys, 57 m., savan.- 
kūrėjap;

3. Vaštokas Romas, 55 m., darbi
ninkas.

Toronto Apyl. Rink. K-ja.

Atitaisymas
KLB, Šalpos Centro Komitetas 

savo pranešime iš š,m. lapkričio 
3 d. “TŽ” Nr. 43 rašo: “Kadangi, 
iš šio vajaus rinktų pinigų, be
tarpiškai jau pasiųsta Vokieti
jos vargo mokykloms $500 ir Va
sario 16 gimnazijai $500 ...” Be
tarpiškai persiuntė į Vokietiją 
ne Centro Šalpos K-tas, bet To
ronto apyll. Šalpos Komitetas, 
tuoj aus užbaigęs metinę piniginę 
rinkliavą Toronte, vienkart pra
nešdamas CŠalpos K-tųi raštu, 
kiek ir kam pinigtj pasiųsta: C. 
Šalpos K-tui jo skelbtam taukų 
vajui $500, Vokietijos Kr. Val
dybai vargo mokykloms $500 ir 
Vasario 16 gimnazijai $500, iš vi
so — $1500.

Taigi torontiečiai vasaros pini
ginio vajaus metu suaukojo ne 
$500, bet $1500.

V. Vaidotas, 
Toronto Apyl. Šalpos K-to pirm.
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— LIETUVIŠKASIS jaunime —•
— NEAPSIVYLSI ATSILANKĘS —

LIET. KAR. KŪRĖJŲ - SAVANORIŲ TORONTO SKYRIUS 
1954 m. lapkričio mėn. 13 dieną, ŠEŠTADIENĮ, 7 vai. 30 min. 

Šv. Jono Kr. parapijos salėje ruošia

LINKSMĄ POBŪVĮ
ir kviečia Įietuviškąją visuomenę atsilankyti.

i - w *

Pelnas skiriamas nedarbingiems Nepriklausomybės kovų 
lyviams ir invalidams sušelpti. 

VEIKS TURTINGAS BUFETAS 
• GROS GERAS ORKESTRAS 

Įėjimas vienas doleris
■. > Skyriaus Valdyba.

da-

Vyr. ateitininkų kuopos ' 
susirinkimas įvyks šį sekmadie
nį, lapkričio 14 d., 3 vai. p.p. Pri
sikėlimo parapijos -klebonijoj.

kun. dr. Pr.

dalyvavimas 
Valdyba.

susirinkimas

tonomija” skaitys 
Gaida. '

Ateitininkams .z, 
būtinas.

M. Liet. Bičiuliu
Nesusirinkus pakankamam na

rių skaičiui spalio 31 d., M. Liet. 
Bičiulių d*-jos Toronto skyrįaus 
susirinkimas neįvyko. Todėl šau
kiamas lapkričio. į4 d- 4 vai. pp. 
T. Lietuvių Namuose. Programo
je pranešimai, organų rinkimai 
ir kiti reikalai.

Prašome visus narius susirin
kime dalyvauti, taip pat ir besi
domintieji ta mūsų valstybės 
problema mielai kviečiami.

MLB d-jos skyr. v-ba.
Lietuvos. kariuomenės šventės 

ir Liet. Šaulių Srgos 35 metų su- 
Jcaktuvių minėjimas įvyks lap
kričio 21 d. 4 vaLpp., sekmadie
nį, Prisikėlimo terapijos salėje 
— College teatre?

Pagrindiniu kalbėtoju bus iš 
JAV pulk. Žukas- (buvęs krašto 
apsaugos ministeris). Meninėje 
dalyje bus Liet. op. solistė V. Ja- 
nuškaitė - Daunienė - Leskaitie- 
nė, “Varpo” choras ir rašytojas 
Vyt. Tamulaitis. '

Toronto visuomenė kviečiama 
skaitlingai dalyvauti. Atsilankę 
pagerbsime žuvusius už Lietu
vos laisvę savo brolius įr seses.

Rengimo komitetas.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

24 valandų tarnyba.

Lietuviškos ir kt. europietiškos populiarios ir klasiškos patefono

PLOKŠTELĖS 
-WALTER KOPPEL-

Meno išdirbinių ir įvairiausių dovanų parduoti
609 YONGE ST., TORONTO, ONT., CANADA 

Telefonas WA. 4-4596

F. SEN K US
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

sąžiningai patarnaus:

J. Beržinskas,
J. Rinkevičius. (

B. Barcevičius
P. Budreika,

Tabako ūkiai pardavimui
r

Rinkimai į apyl valdybą 1955 
m. kadencijai, įvyks š.m. gruo
džio 19 d. Kandidatų sąrašai, rin
kimams į Montr. apyL vrbą prb 
sUtomi Rinkiminę! k-jai iki š.m. 
lapkričio 30 d. imamai.
Rinkiminė komisija rinkimams 

į apylinkės valdybą pravesti iš
rinkta lapkričio 7 d. šios sudė
ties: pirm. L. Girinis, tell. PL. 
3046 namų ir GR. 8393 — darbo
vietės; nariai: A. Kudžma, J. 
Pauliūtė, E. Lukošienė ir J. Po
niška. Kandidatai: K. Toliušis, 
P. Povilaitis ir P. Paukštaitis.

KLB M. apyl. v-ba.
Augšt. lituanistikos kursai šį 

šeštadienį bus Ignace Bourget 
mokyklos patalpose, 1220 Moun
tain St. prie St. Catherine kam
po. Pradžia 10 vai. ryto, paskai
tos — lietuvių literatūra, Lie
tuvos istorija ir teatro vaidyba.

Mokinių mišios AV bažnyčio
je kiekvieną sekmadienį 10 vai.

Liet. Akad. Sambūrio visuoti
nis susirinkimas įvyks šį penkta
dienį, lapkričio 12 d. 8 vali, vak., 
4225 Bėrri (kampas Rachel) mo
kyklos patalpose. Nariai prašomi 
skaitlingai dalyvauti. V-ba.

Vyr, at-kų mėnesinis susirin
kimas jungiamas su mėnesine iš-

e organizacinius , 
jauniausia orga

nizacijos šaka — jaunučiai, ilgus « 
metus buvę ketinimo stadijoje, 
dėka p. Giriūnienės, seselių vie
nuolių ir kt. talkos, šiandien jau • 
turi gana gausų branduolį ir gra
žias galimybes tapti artima ir sa
va mokykliniam jaunimui.

Studentų - moksleivių kuopa «■ 
jau turi vilčių artimu laiku pa
likti organizacinį lukštą ir reikš
tis aktyviai.

Sendraugiai, vadinami vyr. al
kai, pertvarkė Vasario 16 gimna
zijai remti būrelį. Būrelio vado
vė D. Mališkienė. Taip pat įstei
gė Saleziečių gimnazijai remti 
būrelį, vadovas A. Puzarauskas. 
Sekantis susirinkimas bus jun
giamas su gruodžio 8-tos ir AV 
parapijos švente. •

Pakrikštyta A V .bažnyčioj pp. 
Kunnapuu Fredankaitės duk
relė Liucija. Sulaukė dukrelės 
pp. Baradinskai.

Verdūno šeštad. mokykloj da
lyvauja apie =80 mokinių.

Mokykloje veikia septyni sky
riai, iš kurių vienas skyrius yra 
susibūręs parengiamoje grupėje. 
Prie mokyklos darbo prisideda 
p. Blauzdžiūnas, mielai sutikęs 
padėti kaip krepšinio instrukto
rius; be to, p. Nagienė maloniai 
prisideda su ritminės mankštos 
programa.

Vėlinių išvakarėse prisirinko 
pilna kaip retai AV bažnyčia 
prisiminti ir pasimelsti už savo 
mirusius. Įspūdingą pamokslą 
pasakė kun. L. Pečkys, SJ, ves
damas susirinkusius mintyse nuo 
vieno brangaus kapo prie kito ir / 
grįždamas atgal prie simbolinio 
čia pat bažnyčioje paruošto kapo 
ir mirties prasmės. Op. sol. E. 
Kardelienė ir bažnyčios choras 
gražioms giemėmis perpynė 
liūdnas liturgines apeigas. Sim
bolinį kapą papuošė skautės.

Delhi, Ont.
Lapkričio 21 d., sekmadienį, 

pamaldos bus ne Delhi, bet Sim
coe*. Tą dieną bus Marijos metų 
atlaidai - šventė. Pakviestas ku
nigas svečias. Išpažinčių bus 
klausoma nuo 9 vai. ryto. Pamal
dos 10 vai. Maloniai kviečiu vi
sus apylinkės tikinčiuosius daly
vauti. . * . < Kun. K. Riekus.

• «- ’
Y - * ’ ■

Nebus pamokų
Praėjusių metų patirtis paro

dė, kad Kalėdų senelio parado 
proga, daugumas ir lietuvių vai
kų eina jo pažiūrėti. Dėl šios___ ___
priežasties šį šeštadienį, lapkri-Į MLB D-jos skyriaus visuoti- 
čio 13 d. lietuvių šeštadieninės' nis narių susirinkimas šaukia- 
pamokos išleidžiamos. mas lapkričio 14 d. 12 vai. AV

Praėjusį šeštadienį UNF salėje' parapijos salėje tuoj po pamal- 
mokyklos palaikymui rengtas! ’ '* ’ '— --
vakaras praėjo su pasisekimu. ■

Vytis organizuoja išvyką au
tobusu į Montrealio krepšinio 
turnyrą lapkričio 20 d. Norintie
ji vykti, turi iš anksto ir kuo sku
biausiai kreiptis pas vytiečius ar 
klubo valdybą. Norima iš anks
to žinoti vykstančiųjų skaičių ir 
kiek reikėtų užsakyti autobusų.

“Dainos” Grupės * 
mėnesinis susirinkimas įvyko _
spalio 31 d. pas narę St. Mašalai-' skaičiaus. MLB D-jos sk. v-ba. 
tę. Narių atsilankė gausiai, jų ! LK Mot. D-jos skyriaus nąrįų 
tarpe viešnia, Sofija Šakalienė, ’ susiriękimas įvyks lapkričio 14

d., sekmadienį, po pamaldų AV 
bažnyčios patalpose.

LK Mot. D-jos kalakutų ba
lius įvyks Dom Polski, šeštadie
ni, laokričio 20 d. Kviečiame vi- 
sus iš anksto numatyti šį laiką 
ruošiamam baliui.

Gyv. Rožančiaus susirinkime, 
praeitą sekmadienį, nutarta su
kelti didesnę sumą pinigų baž
nytiniams rūbams nupirkti AV 
naujosios bažnyčios šventinimo 
proga. •>

'■•??=? I

kuri gyvendama Toronte kelis 
metus buvo aktyvi “Dainos” na
rė. Džiaugėmės jos atsilankymu 
ir linkime, ka.d JAValstybėse 
gyvendama, niekuomet neuž
mirštų ’’Dainos” šalpos reikalų.

Susirinkime labiausiai susi
koncentruota prie Kalėdinės 
siuųtos reikalų. Kalėdos jau ar
tinasi, laiškų su prašymais nuo 
vargingų šeimų, ligonių ir mū
sų globon pavestų senelių širdin
gos padėkos — sakytum kelte 
kėlė jausmus, daryt ką nors ir 
ko greičausia, kad sukelti pini
gų, šiam mūsų tautos gyvybi
niam reikalui.

Taigi, ’’Daina” ruošia vakarą, 
lapkričio 13 d. 8 v.v. Lietuvių 
Namų didžiojoje salėje ir kvie
čia visus Toronto ir kaimyninius 
lietuvius, atsilankyti, tokiu bū
du padedant kuo didesniam skai
čiui nelaimingųjų tremtyje Šv. 
Kalėdų proga? .

Dėkojame mūsų mielai narei 
St. Mašalaitei už malonų priėmi
mą ir kviečiame visas nares atsi
lankyti į kitą prieškalėdinį susi
rinkimą lapkričio 21 d. 3 vai. p.p. 
pas narę EI. Ališauskienę — 101 
Evelyn Ave, prie Annette gat
vės. Koresp.

Padėka
Toronto Lietuvių "Caritas" dėkoja už 

taikę ruošiant spalio 23 d. parengimų 
UNF auditorijoje: Toronto liet. RK pa
rapijų klebonams už pranešimus tikin
tiesiems, Kanadoje išeinančių laikraščių 
redaktoriams už skelbimus, TLO "Trimi
tas", kurio vadovas p. Jokūbaitis ir or
kestro dalyviai ypatingai jautrus šalpos 
reikalams.

Dėkingi esame talkininkams: pp. Pra
nevičiui, Ščepavičiui, J. Ažubaliui, J. Dū- 
dėlai. Toronto liet. "Caritas".

Padėka
Man susižeidus ronkę ir kaip tik tuo 
pačiu laiku paguldžius žmonų j ligoninę, 
atsirado geradarių, kurie mums nesiti
kint pradėjo mus šelpti, visu pirma at
skubėjo choras "Varpas". Nors ir dide
lis skaičius yra bedarbių chore, bet sudė: 
jo gražių sumų pinigų.

Nuoširdžiai dėkojam iniciatoriams, 
kurie pravedė, ir choristams bei choris
tėms. Taip pat dėkojome Janei Pokal- 
kienei mums nepajėgiant tvarkyti vai
kučius, už pagalbų.

Visiems geraširdžiams dar kortų mūsų 
nuoširdus ačiū.

Choristas Radžiūnas su šeima.

TORONTO GAS HEATING CO.
961 College St., Toronto . | 

Tikslios ir sąžiningos informacijas 
opie Jūsų namų šildymų natūrolių 
gaxu teikia musų komp. atstovas

STASYS DARGIS
Skambinti tel. OL. 7994. Jom nesant 

įstaigoj palikti savo telefonų.

dų. Dienotvarkėje bus v-bos ir 
rev. komisijos pranešimai, nau
jos v-bbs ir rev. k-jos rinkimai, 
svarstoma d-jos ateities veikla ir 
einamieji reikalai. Visi d-jos na
riai ir prijaučiantieji, ar norin
tieji įstoti į draugiją, maloniai 
kviečiami kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. • • ■

Skelbtuoju laiku nesusirinkus 
kvorumui, po pusvalandžio susi
rinkimas bus skaitomas teisėtu, 
nežiūrint dalyvaujančių, narių

WINNIPEG, Man.
• Kariuomenės šventės minėji
mas ruošiamas lapkričio 27 d. 7 
v.v. parapijos salėje, 432 Elgin 
Ave. Bus vaidinama “Ir grįžo”; 
po vaidinimo šokiai. '

Įėjimas nemokamas. Bus ren
kamos aukos .Tautos Fondui, vie
toje aukų rinkimo po namus. Vi
sus prašome skaitlingai atsilan
kyti ir kartu paremti Tautos 
Fondą. - Apylinkės V-ba.

Visuotinis susirinkimas. Gruo
džio 5 d. tuojau po pamaldų, pa
rapijos salėje, 432 Elgin Ave., 
įvyks PLB metinis susirinkimas. 
Bus valdybos ir revizijos komisi
jos pranešimai, valdybos ir rev. 
komisijos rinkimai r be to aptar
ti kiti svarbūs klausimai.

Visi lietuviai kviečiami kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Apylinkės Valdyba.
— Spalio 17 d. įvyko choristų 

balius, kurio metu J. Sodaitis pa
sveikino winipegiecius Australi
jos lietuvių vardu. Be to, pasa
kyta daug kitų gražių kalbų 
įvertinant lietuviškų giesmių - 
dainų ir jų giedotojų reikšmę. 
Paskutinis kalbėjo P. Šopaga, 
virš trijų metų vedęs Winnipege 
chorą ir Uoliai bažnyčioje var- 
goninkavo. Be to, paskutiniu lai
ku jis suharmonizavo keletą dai
nų: Vaičaičio “Yra šalis”; Mairo
nio “Neužmirštuolė”; B. Braz
džionio“Aušros Vartų Marijai”; 
K. Strikaičio “Pavasaris”. Šias 
kompozicijas įdainavo op. sol. P.

Radzevičiūtė akomponuojant’ S. 
Gailevičiui ir J. Karvelio preky
ba išleido plokšteles.

Nuo lapkričio 1 d. vargoninin
ko pareigas perima Juozas So- 
daitis, prieš porą savaičių atvy
kęs iš Australi j os, Lietuvoj e' var- 
goninkavęs Birštone.

— Spalio 30 d. .įvyko pirmas 
rudens parapijos bankietas, į ku
rį atsilankė daug svečių.

— Lapkričio 20 d. LK Mot. 
D-ja ruošia bankietą, kuriame 
gros “Melodija”.

— Parapijos bazaras - mugė 
Įvyks salės pašventinimo . meti-, 
niu proga, gruodžio 16-18 d. Lo
terijos knygutės jau yra atspaus
dinti. Šių tikėtukų visi fantai - 
dovanos yra gautos iš Jurgio - 
Marijos Januškų, kurie turi 
“Jet” transporto firmą.

— Vincas-Elena Januškos do
vanojo gelsvo šilko uždangą, 
skiriančią altorių nuo scenos.

— Vincas - Pranė Dabašinskai 
dovanojo visą medžiagą, aksomą, 
lemputes dėl caluno (juodas pa
tiesalas laikant gedulingas pa
maldas). , >-t'''>

<— V. Galinaitis ir B. Višniaus- 
kas padarė antrąsias salės duris.

— Eug. Kalasauskas' labai me
niškai nupiešia bankietų, šven
čių skelbimus.-Jo darbais grožisi 
visa parapija.

Bažnyčios statybos fondan au
kojo: po $10 — P. Leen, Grabie- 
nė, Krauchūnas; po $5 — Nava- 
grodskis, M. Scarth (fotografas).

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Windermere, $3.000 įmokėti, atskiros plytų namas, 6 kamb., 2 modem, virtu
vės. alyva apšildomas, privatus įvažiavimas. Naujas garažas. Viso tik 
$15.000. ,10 metų morgičius. , z

Old Weston Rd., $5.000 įmokėti, viso $17.000, atskiras plytų namas, 7 kamb. 
per 2 augštus, naujas vandens - alyvos šildymas, didelis sodas, vienas ga
ražas su privačiu įvažiavimu. Turi būti .greitai parduotas. * *

Geofry - Indian RdM $10.000 įmokėti, 10 kambarių, 3’vphioš, šoninis (valiavi
mas, 2 garažai, vandeniu - alyva apšildomas; pajamos dabar ui II III 
ougštų $61 į savaitę. Prašoma kaina $26.000. - ’••• ’ * < •

Gorden - Roncesvalles, $14.500, 7 kamb., geros dMu namas, neoerein. kamb., 
vandens - alyvos šildymas, nėra garažo. Įmokėti apįrjM OOO.

AL GARDENS 
RE AL? ESTATE <

1411 BLOOR STREET WEH*. TORONTO, oU^ARIO 
Tetefoml: LO. 2738, LA. 8772. V«k«nh HU. 9-1543.

VIENAI 1$ DIDŽIAUSIŲ

DRAUDIMO KOMPANIJŲ

tun!i

□Sis

Kreiptis telef. EM. 6-6005.
TILLSONBURG, ONT. TEL 829 J

Jei ne namie — Glen Meyer tel. 58 R 21

CHARLES POCIUS
REAL ESTATE & INSURANCE

Turiu didelį sąrašą įvairių ūkių su {mokėjimais pradedant 
nuo $3.000. Pas mane dirba trys įvairių tautybių agentirž - • 
salesmen. Pasirinkimas geras. Dabar geriausias laikas 
ti ūkį, nes galima matyti žemę ir nuimtą derlių. Savo tau- . 
tiečiams aš asmeniškai penkti metai kai patarnauju ir,pa-. z 
dedu įsikurti ūkiuose. ,,, reikalingi 2 lietuviai 

agentai Toronte.;


