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KARIUOMENĖS IR ŠAULIŲ ŠVENTĖKai 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba Vilniuje paskelbė nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymą, Lietuvos padangėje dar niekas nepasikeitė. Buvo suformuluota lietuvių tautos valia gyventi nepriklausomai, bet nebuvo dar kas tai įvykdytų. Dar 9 mėnesiai ir 1 savaitė praėjo, kol buvo paskelbtas'pirmasis įsakymas kariuomenei — įsakymas pradėti ją organizuoti. Labai sunkiose sąlygose tas darbas buvo pradėtas, tačiau tautos pasiryžimas gyventi nepriklausomai, jos sūnų ryžtas dėl krašto laisvės net savo gyvybę aukoti tautai atnešė laisvės žiedus, kuriais džiaugėmės 20 metų.1918 m. lapkričio 23 d. pirmąjį įsakymą kariuomenei minime štai jau 36-tą kartą ne dėl jo paties, minime jį dėl tautos ryžto ir pasišventimo, parodyto laisvės kovose. Kariuomenę prisimename ne kaip tam tikrą visuomeninę klasę ar “kastą”, kaip kartais primenama, bet kaip išraišką tautos pasiryžimo savo laisvę ginti kraujo kaina. Kariuomenė ne kas kita, kaip organizuotoji tautos dalis stovinti krašto laisvės sargyboje. Galėjo ji būti organizuota vienaip ar kitaip, jos paskirtis bei prasmė vistiek ta pati...Tos pačios paskirties buvo ir Šaulių Sąjunga šiemet švenčianti savo įsikūrimo 35 metų sukaktį. Jei pirmoji mūsų kariuomenė buvo savanorių kariuomenė, tai šauliai visą laiką buvo savanoriai, kurie taip pat ruošėsi krašto gynimui, o nepriklausomybės kovų metu ne tik ruošėsi, bet ir kovėsi frontuose, dažnai atitolę nuo savo namų, t.y. lygiai tokiose pačiose aplinkybėse kaip ir kariai, lygiai taip pat liejo savo kraują ir guldė galvas.Laisvės kovų karių ir šaulių dvasios vyrai bei jaunuoliai 1941 m. su ginklu rankose stojo vyti iš krašto okupantą, o antrojoje bolševikų okupacijoje išėjo į miškus ginklu ginti savo laisvės ir saugoti nuo skriaudų savųjų brolių bei tėvų. Tūkstančiai jų savo širdies krauju aplaistė tėvų amžiais purentus Lietuvos laukus, bet grobuoniui okupantui nenusilenkė.Minėdami Kariuomenės ir Šaulių Sąjungos metines^ sukaktis, mes su pietizmu prismiename jų kraują ir kančias, lenkiame galvas ties jų kapais ir didžiuojamės jais. Didžiuojamės, kad lietuvių tautos amžinasis pasiryžimas gyventi laisvoje tėvynėje, gihti ją net kraujo .auka, pasiryžimas įrodytas šimtmečių laisvės kovose, tebėra gyvas ir mūsų gyvenamose dienose.Mūsoji kariuomenė buvo aikvaizdus mūsų laisvės simbolis. Ir šiandienykščiuose laisvojo gyvenimo prisiminimuose niekas taip nesimbolizuoja tikrosios laisvės bei nepriklausomybės, kaip su daina žygiuojąs kariuomenės dalinys. Kol ji žygiavo, kol lietuviška karių daina laisvai skambėjo, Lietuva buvo laisva. Ir kai vėl laisvės saulė užtekės, vėl skambės Lietuvos laukais lietuviška karinė daina,, vėl ūkininkas, darbininkas ir tarnauto jas mankštinsis nes laisvės likos metų patirties. Ir ją dar reikės pirkti ta pačia kraujo kaina, kaip ir 1919-1920 m. Jos niekas kitas neatneš, tik tos pačios Lietuvos sūnūs savo naujomis aukomis — nauji Lukšiai, nauji Eimučiai ir nauji Juozapavičiai. Šiaip mes apie tai gal retai tepagalvo- jame. bet kariuomenės šventė mums tą tiesą primena ir įpareigoja —- sudėtų aukų pagarbai ir busimųjų įvertinimui.

is šaulių būrių gretose, mankštinsis dar didesniu entuziazmu, lės laisvės vertė bus taip įtikinamai Įrodyta siaubingosios kelio-

ATBĖGO LIETUVIAI

Nepersekios tikinčiųjų RusijojeMaskvos “Pravda” paskelbė komunistų partijos gen. sekretoriaus Nikitos Chruščiovo dekretą, draudžiantį įžeidinėti kunigus bei tikinčiuosius ir rekomenduojanti savo nariams apsiriboti • “sisteminga bei kruopščia ateistine propaganda”. Dekretas perspėja susilaikyti nuo perdėtos kovos prieš religiją, nes “tikinčiųjų ir kunigų Įžeidinėjimai tik labiau stiprina liaudies religinius prietarus”.Šitoks mostas' Sovietijoj da? kankamai stiprūs pulti. Mūsų
VAKARAI TURI BOTI PASIRUOŠIbartiniu metu yra staigmena. Pastaraisiais mėnesiais visas propagandos aparatas buvo įkinkytas priešreliginei propagandai. Spauda skundėsi, kad provincijoj dėl tikybinių švenčių labai nukenčią įmonės ir ūkiai ir reikalavo sudrausti tokius reiškinius. Partijos vadovybė buvo suintensyvinusi kovą prieš “tikybinius prietarus”. Staiga atsisa-. koma nuo atviro persekiojimo. Žinant betgi sovietų santvarką netenka džiūgauti manant, kad šis posūkis reiškia visišką religijos laisvę. Matyt, politinė būklė yra tokia, kad Kremliui reikia atleisti varžtus. Juk kai Stalinui reikėjo paramos iš JAV, buvo uždarytas net “Kominternas” ir duota šiek tiek laisvės Bažnyčiai. Be to, religijos persekiojimai S. Rusijoj parodė, kad ji yra neišnaikinama ir kad kova su ja yra nuolatinė. Kremlius suprato, kad jam yra naudingiau pajungti Bažnyčią savo tikslams, juoba. kad ji sumoka dideles sumas mokesčių. Vien paskolos lakštų praėjusiais metais metropolitas

PAŠALINTAS EGIPTO PREZIDENTAS
Po atentato preš min. pirmi

ninką pulk. Nasser buvo sulipta 
daugybė muzulmonų brolijos na
rių, kurie kaltinami dalyvavę 
sąmoksle. Jų narys Mahmoud 
Abdel Latif, paleidęs aštuonius 
šūvius į min. pirmininką, pareiš
kė per tardymą, kad jis tai daręs 

Aleksiejus pirko už 5 mil. rublių.Pastaruoju metu jaučiamas S. Rusijos siekimas įrodyti savo “taikingumą” Vakarams, kad tuo būdu užmigdytų jų budrumą ir apstabdytų ginklavimąsi. Ir dabartinis religinės priespaudos sušvelninimas yra greičiausia ne kas kita kaip šios politikos dalis.Šia proga prisimintina Manu- ilskio kalba, pžsakyta Lenino politinėj mokykloj, Maskvoj, 1930 m.: “Šiandieną mes nesame pa-
Britų maršalas Mongomery, vadovaująs Š.. Atlanto Sąjungos sausumos kariuomenei, lankosi Amerikos žemyne. Paklaustas spaudos atstovų apie V. Vokietijos auginklavimą, atsakė, kad techniškai tai nėra sunki problema. Vokiečių daliniai turėsią amerikiečių apginklavimą, nors tankai jiems labiau patinką britiški “Centurion”. Pagaliau tai būsiąs pačių vokiečių reikalas. Jie, turėdami suvereninę valstybę, patys organizuos savo apginklavimą ir karinių pajėgų telkimą.Į paklausimą dėl būsimo vokiečių generalinio štabo maršalas atsakė: “Jei bus vokiečių armija, bus ir karo ministeris; jei bus apmokoma, sakykim, 250.000 vyrų kariuomenė, -aš nematau, kaip toks ministeris gali apsieiti be karinių patarėjų”.Maršalas pareiškė, kad vokiečių karinis įnašas V. Europos gynybai bus labai svarus ir užpil-

■su prezidento gen. Naguib žinia. 
Karinė revoliucijos. taryba tuo
jau nutarė pašalinti Naguib iš 
prezidento ir minėtos tarybos 
pirmininko pareigų. Be to, jis 
laikomas suimtu ir yra saugoja
mas jo privatinėj rezidencijoj. 
Tuo tarpu prezidento pareigas 
eina min. pirm. Nasser.

Du lietuviai — M- Bakanas ir V. Mironas — tik ką laimingai pasiekė laisvuosius Vakarus. Čia juos pasiėmė globoti vietinės lietuvių organizacijos.Jiems pasisekė iš Lietuvos pabėgti ir prasiveržti pro geležinę uždangą. Jų kelionė buvo ilga, labai sunki ir pavojinga. Nuolat grėsė pavojus iš gausių pasienio emgebistų ir mirtis, užlipus ant minų pasienio zonose. Atbėgusieji vis dar negali atsigauti nuo šiurpių pergyvenimų kelionės metu.Jie buvo priversti iš Lietuvos bėgti ne tik dėl sunkaus gyvenimo, persekiojimo dėl religijos, bet ir dėl padidėjusio pavojaus būti ištremtiems į Sibirą. Ištrėmimas dabar gresia daugeliui lietuvių, ypač jaunesniojo amžiaus, į Sibiro vadinamuosius dirvonus, kur kuriami kolchozai. Kadangi laisva valia niekas nenori i tuos tyrlaukius važiuoti, todėl komunistų partija prievarta ten žmones siunčia. Iš anksto parinktiems žmonėms jos pareigūnai praneša, kad jie turi pasiruošti ir, dažniausiai, jau sekančią dieną išvykti. Kad nekiltų žmonėse panika dėl tokių dalykų, komunistai apgaudinėja juos, sakydami, jog ten siunčiami tik trumpam laikui. Pavasarį siunčiamuosius įtikinėjo, kad jie ten turi vykti tik padėti dirvonus arti ir, kai baigs arimą, galės atgal grįžti. Vasarą į Sibirą siųstiems žadėjo, kad jie, kai tik nuvalys nuo laukų derlių ir išveš vienas iš Sibiromebuvo paleistas.Gyvenimas Sibiro dirvonuose įkurtuose kolchozuose, kaip aiškėja iš kelių atbėgusiųjų pasakojimų, yra baisus. Naujieji kolchozai yra dykynėje, toli nuo bet kokios civilizacijos, už kelių šimtų kilometrų * nuo miestų, blogos komunistų organizacijos.
laikas ateis po 20 ar 30 m.... Buržuaziją reikės užmigdyti. Tam pradėsime plačiausią taikos sąjūdį. Bus padaryta viliojančių mostų ir negirdėtų nuolaidų. Kapitalistinės valstybės -— kvailos ir išsigimusios — džiaugsis galėdamos su mumis bendradarbiauti jų pačių pražūčiai. Jos nepraleis progos tapti mūsų draugais. Ir kai jų budrumas bus užliūliuotas, smogsime joms sugniaužtu kumščiu”.
dys spragą tarp Rheino ir “geležinės uždangos”. Sekantieji dveji metai būsią laibai svarbūs vakariečiams, ypač dėl vokiečių įjungimo, ir todėl gen. Gruen- therio pasitraukimas, kaip kalbama, būtų labai nenaudingas. Vadovybės tolydumas šiuo veju yra esminis dalykas.

Sugyvenimas su sovietais, 
sak maršalo, įmanomas, jei 
suprantama karo nebuvimas. Jei 
žodžiu “coexistence” išreiškia
ma visiškas darnumas, reikią pa
sakyti, kad jis negalimas. Jo 
nuomone, vakarai turi būti pasi
ruošę tęsti šaltąjį karą, kurio da
limi reikią laikyti Korėjos ir In- 
dokinijos mūšius: “tai dalis šal
tojo karo technikos”. Vakarai, 
pasak Montgomery, turi būti vi
suomet pasiruošę skubiai šokti 
prie ginklų. Pavojinga užsnūsti, 
kai karo pavojūs atrodo nutolęs. 
Esą reikia neužmiršti, kad jei 
karas nekyla dabar, nereiškia, 
kad jis nekils ateity — jis visuo
met galimas. Istorija rodo, kad 
blogi žmonės iškyla neišvengia
mai. Hitleris buvo vienas tokių, 
ir niekas negali pasakyti, kad jų 
nebus daugiau.

“Ar Stalinas buvo blogas žmo
gus?” — paklausė žurnalistas. 
Maršalas atsakė: “Atsiminkite, 
jis buvo mūsų sąjungininkas. Jei 
norite žinoti ar jis buvo blogas, 
paskaitykite Trockio knygą apie 
jo gyvenimą”.

ten nuvežti žmonės kenčia badą ir skurdą bei 'kolchozo vadovybės sauvaliavimus. Ne vienas ten nuvežtas mirė, sunkiai susirgo, buvo užmuštas ar sužeistas.Į Sibiro dirvonus ištremtiesiems neleidžiama ne tik grįžti, bet ir laišku? rašyti į Lietuvą. Jei kai kurių laiškai ir buvo viešai paskelbti, tai tik tokie, kuriuos komunistai patys sufabrikavo propagandos tikslams. Nors komunistai ir slepia, bet žmonės gerai žino, kas dedasi Sibiro dirvonuose įsteigtuose kolchozuose.Karo Mužėjaus sodelio kryžiai pašalinti, nuverstas Než. Kario paminklas, Laisvės statula ir kt. lietuvįski paminklai. Jų vietoje pastatytas Dzeržinskio paminklas.Kauno centriniai kapai Vytauto prospekte apiplėšti. Bolševikinė firma “Sojuztil” surinko metalinius kryžius ir “Neries” fabrike perdirbo į radiatorius ir centrinio šildymo katilus. Karių ir aviatorių kapų kryžiai nuimti, nors paminklai palikti. Žmonės esą kalba, kad iš centrinių Kauno kapų būsiąs padarytas parkas. Ten jau nebelaidojama nuo pereitų metų. Mirusieji laidojami Petrašiūnuose arba Aleksote. Min. Tūbelio kapas nepaliestas.Prezidentūroje Įsikūrusi rusų kariuomenės Įgula, Min. Kabine-
.Sveikiname broliškęja latvių tautę Nepriklausomybės me

tinių proga ir linkime tvirtai stovėti bendros laisvės kovoj.

u
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Paminklas žuvusiems už Latvijos laisvę Rygoje.

pa- tuo

Premjeras prieš alkoholi
Prancūzijos min. pirm. Men

des - France, pieno mėgėjas, po 
ministerių kabineto posėdžio pa
skelbė eilę potvarkių, liečiančių 
alkoholinių gėrimų pardavinė
jimą. Juos skelbdamas premje
ras rizikuoja netekti savo popu
liarumo prancūzuose, kurie lai
komi dideliais gėrikais. Ir dar 
daugiau — kaikurie potvarkiai 
turės būti svarstomi parlamento, 
ir ko gero gali sugriūti ministe
rių kabinetas. Premjeras betgi, 
nežiūrėdamas kliūčių, siekia su
tramdyti išbujojusį krašte alko

j to namuose — kampartijos skyrius. Prisikėlimo bažnyčios kryžius nuimtas, jos viduje įrengtas popieriaus sandėlis. Prekybos - Pramonės rūmuose yra Kauno viešoji.biblioteka. Karininkų ramovė paversta raud. -armijos “namais”. Abu kalno keltai veikia. Vilijampolės ir Panemunės tiltai neatstatyti. Aleksoto tiltas atstatytas, bet gerokai pakeista jo konstrukcija. Atstatyta Kauno 'geležinkelio stotis. Buvusioj “Lozanoj” įsitaisiusi geležinkelio* MVD, o priešais ją — “Orso”— bolševikų prekybinė Įstaiga.Yra grįžusių iŠ kibiro. Minimas 'buv. resp. prezidento A. Smetonos brolis, gyvenęs Aleksote Damijonaičio gt. savo namuose. Buvo vėl išvežtas Sibiran ir ten mirė.Didžiausi masiniai vežimai į Sibirą buvo 1948-1949 m. Laisvojo pasaulio protestai veikia, ir bolševikai visdėlto privengia. Savanoriškai iš Lietuvos niekas Rusijon nevažiuoja.įmonės Lietuvoje trokšta karo. Po Stalino mirties ir Serijos “sutvarkymo” buvo tikėtasi revoliucijos. Esą būtų užtekę Vakarams Maskvą tik paspausti ir viskas būtų pasikeitę.Amerikos Balsas girdimas geriausiai iš ryto.

holizmą, dėl kurio labai padidė
jo ligonių skaičius psichiatrinėse 
ligoninėse.

Pagal naujus potvarkius, drau
džiama: pardavinėti alkoholin. 
gėrimus nuo 5-10 vai. ryto; mo
kesčiai už juos padidinami 20%; 
nustatomas ribotas skaičius al
koholinių gėrimų parduotuvių; 
kavinės uždaromos vieną dieną 
per savaitę. Bausmes už potvar
kių nesilaikymą t.p. padidintos, 
ypač tais atvejais, kai kas nors 
duos gerti nepilnamečiam? iki

Savaitės įvykiai
Sovietai rengia naujas pinkles Vakarams. Jau kuris laikas jie deklaruoja “co-existence” politiką, rėdydami vis naujų mostų, siekiančių įtikinti vakariečius ne tik jos galingumu, bet ir nuoširdumu. Ypač tai ima ryškėti po revoliucijos metinių. Rodos, amerikiečių lėktuvo • pašovimas ir jų ambasados pareigūno Sommerlatte išprašymas iš Maskvos turėtų diplomatinius santykius įtempti. Šįkart Kremliaus valdovai pasirodė ne tiek arogantiški ir pasiūlė vakariečiams svarstyti netgi priemones tokiems nesusipratimams išvengti. Dar daugiau — jie pasiūlė savo satelitams ir vakariečiams dalyvauti lapkričio 29 d. konferencijoje Paryžiuje arba Maskvoje Europos saugumui aptarti. Jei reikės, sovietai pasiūlys ir didesnių staigmenų.Netenka abejoti, kad sovietai šiuo metu rezgia naujas pinkles Vakarams. Maskva aiškiai mato, kad vakariečiai viena ranka ginkluojasi, kita — nori bendradarbiauti su Sovietija. Dabar, kai prasidėjo kova už Vak. Europos Unijos ratifikavimą, sovietų interesas yra parodyti vakariečiams, kad nėra reikalo kurti polit. - karinę uniją — juk Maskva tokia taikinga! Belieka tik sėsti prie vieno stalo, ir V. Europos Unija liįjs nereikalinga.

Vokiečiai jaudinasi“Taikingoji” sovietų politika randa pritarimo ypač vokiečių socialistų sparne, kuris priešinasi visu frontu V. Europos Unijai. Pastaruoju metu, kad ir kitais

O

girtavimą pakeltos nuo 1000 iki 
5000 f r. Jei kas sugaunamas ant
rąkart pasigėręs — 8 dienos ka
lėjimo. Jei nusikaltimas vėl pa
sikartoja 12 mėn. laikotarpy po 
pirmos bausmės, pilietis perduo
damas teismui, kuris gali bausti 
jį nuo 15 dienų iki 3 mėn. kalėji
mo ir huo 24.000 iki 300.000 fr. 
baudos. Be to, teismas gali to
kiems piliečiams atimti civilines 
bei politines teises nuo 1 iki 10 
metų ir uždrausti vairuoti auto- 
vežimius.

motyvasi, ima priešintis Paryžiaus susitarimams ir dalis dešiniojo sparno. Mat, jai nepriimtinas Saaro srities sueuropinimas ir atskyrimas nuo Bonnos respublikos. Anksčiau savo pasipriešinimą pareiškė laisvųjų demokratų partija, o dabar prie j^ prisijungė ir vad. vokiečių partija. Be to, prieš Paryžiaus susitarimus pasisakė Žem. Saksonijos ir Bremeno valstijų seimai. Liko vieni krikščionys demokratai, stovį už V. Europos Uniją. Kancleris dr. K. Adenaueris mano, kad Paryžiaus susitarimai Bonnos parlamento visdėlto bus ratifikuoti. Jei betgi Saaro klausimas sukliudytų ratifikavimą, ne tik V. Vokietija, bet ir Prancūzija pasuktų ištiesto sovietų tinklo link. Vokiečiai tai padarytų tikėdamiesi krašto suvienijimo, prancūzai — pasiilgtos pusiausvyros Europoj ir ūkinės naudos.
Prancūzai nerimstaJie nerimsta ne dėl V. Vokietijos apginklavimo ir ne dėl Alže- 

rijos sukilimo, o-dėl... algų ir 
svaig. gėrimų suvaržymo. Šiuo 
metu yra ,sv.arstojga&Jb?ąštQ. biu- r 
dzetas.1 "vyriausybe neHumŽitty pakelti algų savo tarnautojams. Socialistų ir komunistų unijos išvedė savo narius į Paryžiaus gatves demonstruoti prieš vyriau- i sybės politiką ir, žinoma, turėjo J susidūrimų su policija. Tai ženklas, kad unijos yra pasirengusios eiti ir toliau, būtent streikuoti. Be to, socialistų partija savo suvažiavime apsvarstė vyriausybės politiką ir nutarė nesidėti į Mendes - France vyriausybės koaliciją, kurioje jiems buvo numatytos 6 ministerijos. Tai irgi ženklas, kad M.-France populia- ■. rūmas blėsta ir jo vyriausybė gali būti pi versta atsistatydinti. Prieš skrisdamas Kanadon ir JA V-bes M.-France norėjo sustip- ’rinti savo vyriausybės pozicijas, bet, deja, nepavyko.• Nežiūrint šio nepasisekimo, V. Europos Unijai iš Prancūzijos ? pusės pavojus negresia. Net ir socialistų suvažiavimas pasisakė už ratifikavimą.Alžerijoj sukilimas tebėra dar nenumalšintas. Apie 10.000 prancūzų kariuomenės kovoja prieš 3000 sukilėlių. Jei neatsiras išorinių politinių komplikacijų, Alže- rijos sukilimas bus likviduotas. Prancūzijos vyriausybė šiuo klausimu laikosi kietai ir pareiškė, kad dėl jo negalį būti jokių derybų, nes Alžerija yra-laikoma metropolijos dalimi.

Sovietai ir atomaiPrezid. Eisenhoweris jau senokai yra pasiūlęs Jungt. Tautose organizuoti tarptautinį organą, kuris rūpintųsi atominės energijos panaudojimu nekariniams tikslams. Su tuo pasiūlymu yra | siejama ir atitinkama kontrolė.
Sovietai šiuo reikalu iki šiol lai
kėsi neigiamai, pabrėždami pir
moj eilėj reikalą uždrausti ato
minių ginklų gamybą. Kanados 
delegacija dar kartą šį klausimą 
pateikė Višinskiui, kuris, pasi
taręs su Maskva,, atsakė, kad 
principe sovietai sutinka remti 
tarpt, bendradarbiavimą atomi- ' 
nės energijos panaudojime, bet 
su tam tikrom sąlygom, kurios 
būsiančios pateiktos svarstant 
projektą.

Fatemi nuteistas mirti
Buvęs Irano užs. reikalų mi

nisteris Hossein Fatemi, vienas 
artimiausių Mossadegh bendra
darbių, karinio teismo nuteistas 
mirti ir ši bausmė jau įvykdyta. 
Buvo tikėtasi, kad šachas Mo
hamed Reza Pahlevi jo, kaip 
sunkiai sergančio, pasigailės, ta
čiau jo sprendimas buvo neigia
mas.
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Vokietija atgauna suveretiuma

Nuovargis ar prisitaikymas
Neseniai susidūriau su tautie

čiu, kuris gimė ir augo Rusijoje. 
Baku mieste jis lankė lietuvių 
mokyklą ir ligi šiol su pasigėrė
jimu atsimena V. Krėvę Micke
vičių, kai šis, tempdamas pluoš
telį lietuviškų knygų, apeidavo į 
klasę ir mokydavo lietuviškai 
skaityti ir rašyti.

— Paprastos lietuviškos kny
gelės mus žavėte žavėjo, — pri
duria jau pagyvenęs tautietis. — 
Gal dėl jų mes beveik visi lie
tuviais ir pasilikome.

Tautinės gyvybės žiburėliai
— Priimkite mano sūnų į tą 

vargo mokyklą, — anądien pa
sakė mokytojui lietuvis darbi
ninkas — Gal jis pradės kiek ge
riau lietuviškai kalbėti...

— Ne, neleisiu vaikų į lietu
vių mokyklą! — numojo ranka 
kitas. — Kokia jiems iš to nau
da?.-’

Ana, mokytojas dirba kasdien 
fabrike. Vakare pareina pavar
gęs, išsekęs, tačiau šeštadienį vi
suomet ateina su knygų pluoštu į 
mokyklą ir dirba kelias valan
das. Dirba be jokio atlyginimo, 
nes tam reikalui pinigų bėra.

Štai vėl kitas — bevaikis ir ne
vedęs — organizuoja Švietimo 
komisiją: kviečia į pasitarimus 
mūsų kultūrininkus, organizuo
ja knygynėlį, ieško pašalpos.

— Mūsų vargo mokyklos — 
tautinės gyvybės žiburėliai, — 
šypsodamasis pasako. — Jei, kaip 
vienas kitas, numosime ranka į 
mūsų atžalyną, netrukus turė
tume numoti ranka į mūsų orga
nizacijas, spaudą ir visą kultūri
nį darbą.

Kas nepavargsta?
Kas iš mūsų nepavargsta?
Visi turi sunkiai dirbti, kad 

užsidirbtų duonos, kad užsitik
rintų sau įmanomesnį gyvenimą.

Tačiau yra vertybių,/kurios 
ąųgštesnės ir brangesnės už as
meninį patogumą, už pelnytą po
ilsį ir už tylią namų ramybę.

Kov§ dėl Nepriklausomybės- 
metu augščiausiai buvo pastaty
ta nepakeičiamoji vertybė — Tė
vynė Lietuva, kuri gulėjo griu
vėsiuose. Tik maža dalelė nuėjo 
su svetimais, kurie jiems žadėjo 
patogumus ir ištaigą.

Taipgi ir pastarųjų sovietų, 
nacių ir vėl sovietų okupacijų 
metu nuo Lietuvos atkrido šiau- 
dadūšiai, minkšti prisitaikinto- 
jai, kurie savo gerovę stato augš- 
čiau už visos tautos reikalus.

Taurūs, ištikimi Lietuvos vai
kai pasirinko vargą ir nepato
gumus miškuose ar Sibire, — ir 
šiandien mūsų mažos pastangos 
padirbėti kryžiuojamos Lietuvos 
naudai yra vos menkas jų vargo 
ir didelių aukų pagerbimas.

Kas mums yra Lietuva?
Kai Tėvynę Lietuvą, kurią pa

likome prieš dešimtį metų, ver- 
* tiname pagal joje buVusias me

džiagines gėrybes, — nekartą 
perskubiai num o j ame ranka: ak, 
Vakaruose per trumpesnį laiką 
galima kurkas geriau įsikurti. 
Tačiau gimtasis kraštas nėra tik
tai namai, gera tarnyba ir pato
gus gyvenimas.

Štai, ant mano stalo lenkų 
tremtinių laikraštis. Jame palie
čiama tai, kas ir mums šiandien 
aktualu: *

“Būvodami svetimų tarpe, 
nuolat būdami išstatyti svetimai 
įtakai, visą laiką būdami apsup
ti žmonių, nesuprantančių mū
sų ir mūsų reikalų ir turinčių 
mūsų atžvilgiu didybės komp
leksą, nuolat pagaliau prislėgti 
svetimo pasaulio, kurio daugely
je sričių pasiekimai gali mums 
su pagrindu imponuoti, esame 
nekartą lenkiami pagundos pasi-

duoti abuojumui, kalbant apie 
mūsų Tėvynės vertę, ir galvoti 
apie ją mažinimo būdu.

“Iš tikrųjų, Tėvynės meilė ir 
nuomonė apie savo Tėvynę yra 
du skirtingi dalykai, kurių nede
ra tarpusavyje maišyti. Jeigu de
rėtų mylėti tiktai didelę tėvynę 
ir tarnauti tik didelės tėvynės 
reikalui, ką turėtų veikti estas 
arba albanietis?”

Mūsų pareigos. Tėvynei
Verta ir toliau pasekti to Po- 

lono samprotavimus, kurie ru
tuliojami‘šia linkme:

“Vis dėlto jo pareiga ją mylė
ti, jai dirbti, tarnauti ir būti jai 
ištikimam, nes ji yra jo tėvynė. 
Lygiai taip pat, kaip esame įpa
reigoti gerbti ir mylėti tėvą ir 
motiną, nors jie nėra nei kara
lius ar karalienė, nei Aristote
lis, nei Napoleonas, nei Adomas 
Mickevičius ... Mūsų gimdyto
jai gali būti labai menki, labai 
paprasti, gali būti beraščiai, gali 
taipgi būti labai ydingi ir nusi
kaltę ir ko toliausiai nuo šven
tumo, bet jie yra -mūsų tėvai”...

Taip, galima nuvargti. Kitas 
gali mėginti ir taikintis vardan 
savo asmeninio gerbūvio. Tačiau 
didžiųjų vertybių niekas negali 
pakeisti — nei sunkus gyveni
mas, nei geresnio būvio troški
mas, nei nesidomėjimas savo tė
vynės reikalais. Į

Pagaliau ir mūsų lanksti, tik 
daugelio nepažįstama kalba turi 
senų žodžių, kuriais vadinu tuos, 
kurie dėl gardesnio valgio šaukš
to atsižada savo krašto ir nu
moja ranka jo likimui.

•X Kuzmionis.

Nors ir atrodo beveik neįtiki
ma, tačiau reikia tiesą pripažin
ti: dar nesuėjo dešimt metų po 
karo pabaigos, o Vokietija jau 
vėl atgauna savo suverenumą. 
Gi kai kurie itin uolūs nacizmo 
naikintojai buvd'žadėję ją griež
čiausiai prižiūrėti minimum dar 
bent 50 metų! Kad Vokietija 
šiandien vėl atsistoja kaip lygus 
tarp lygių ir tampa reikšmingu 
— su laiku ar tik ne pačiu reikš
mingiausiu — faktorium integ- 
ruojamoj Europoj, tai, kaip veik 
vienu balsu pripažįsta tiek prie
šai, tiek ir draugai; čia esama 
didžiausio nuopelno Adenauerio. 
Jis išvedė su savaisiais Vokietiją 
iš pokarinio chaoso ir iškovojo 
vėl jai priderantį pripažinimą 
tarp laisvųjų pasaulio tautų. 
Adenauerio nuopelnai sudemo- 
kratinant ir atkuriant Vokietiją 
buvo ypač išryškinti per dabar
tinį jo vizitą Amerikoj, kur jis 
buvo sutiktas kaip retas svečias 
ir valstybininkas. O jo adresu 
pasakytieji žodžiai, reiškią tikrą 
tiek prezid. Eisenhowerio, tiek 
valst. sekr. Dulles, tiek ir spau
dos, kuri šiaip vokiečių nelabai 
mėgsta, įsitikinimą, akivaizdžiai 
parodo, kokia šiandien yra reikšt 
minga vokiečių pozicija Europos 
ir viso pasaulio reikaluose.

Kai jau veik visi buvo netekę 
vilties, kad ipo prancūzų - rusų 
flirto Europos gynybos pastan
gos nueis niekais, po paskutinių 
pasitarimų Paryžiuj įvyko veik 
stebuklas: vis dėlto buvo suras
ta išeitis, įgalinanti įtraukti Vo
kietiją į Vakarų gynybinę bend
ruomenę ir leidžianti realiai pa
šalinti Vokiečių - Prancūzų su
siartinimui stambiausias kliūtis. 
Nors per pasitarimus Mendes- 
France derėjosi kaip tikras žy
das, stengdamasis išspausti iš vo
kiečių kiek galint daugiau qpu- 
dos (pav. prancūzai, užleidę bol
ševikams veik visą Indokiniją, 
jokiu būdu nesutiko grąžinti Vo
kietijai Saaro krašto, kuris net
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Užtenka 
paskambintikur atkursiamos tautos neeg

zistuotų senosiomis nacionali
nių valstybių formomis, bet 
išsyk būtų “sufederuotos” tau
tiniais pagrindais,

kai tuo tarpu Vokietija ir kitos 
panašios valstybės į vienos ar ki
tos rūšies federaciją įeitų taip 
pat kaip valstybiniai vienetai. 
Savaime aišku, kad tokie siūly
mai iš kitataučių didelio entu
ziazmo nesusilauks, nors redak
cija ir sakosi siūlanti laisvai sa
vo skiltis visų tautų publicis
tams. Tačiau kitur vėl skelbia, 
kad “pastoviausios sienos Euro
poje” esančios 1422 m. nustaty
tos tarp lenkų ir vokiečių Sile
zijoje ir 1422 m. tarp lietuvių ir 
vokiečių Rytprūsiuose, atsieit —

Lietuva turi pagal tų sienų 
tvirtumą” išeiti net be Klaipė
dos krašto...

Tačiau jau pirmajame numeryje 
įdėtas įdomus straipsnis, kaip 
reiktų spręsti lenkų - vokiečių 
dabart. sienų problemas. Straips
nyje įrodinėjama, kad dabartinę 
Oderio - Neisės liniją sąmonin
gai sukūrė bolševikai, norėdami 
amžinai turėti savo tarpe supiu- 
dytus vokiečius ir lenkus. San
tarvininkai to neapsižiūrėjo — 
todėl ir pasidarė toks pragaras 
Rytuose. Iš jo išeities “Der Eu- 
ropaischer Osten” siūlo ieškoti 
patieęns lenkams su vokiečiais — 
ir tai tiesioginėmis derybomis, 
neleidžiant bolševikams žaisti jų 
tautiniais jausmais. Ir čia derė
tis siūloma ne su kom. Lenkijos 
vyriausybe, kuri aklai vykdanti 
Maskvos norus, bet su lenkais 
Londone. Jei nepavyktų susitar
ti savo tarpe, tai dėl to tektų nu
kęsti tiek vokiečiams, tiek len
kams. Nebloga mintis, tik klau
simas, kas iš to realiai išeis.

Vokietijoje kalbama ir apie ki
tą galimumą — būtent: Vokieti
jos pasitarimus su Maskva. Vo
kiečių socialdemokratai siūlo, 
kad tartis reikią dabar, kol Pary
žiuje pasirašyti susitarimai dar 
nėra ratifikuoti, nes paskiau bū
sią bolševikai kietesni ir nesu
tiksią Vokietiją sujungti, tuo 
tarpu Vakarai ir Adenauėris lai
kosi pažiūros, kad bolševikai te
pripažįsta tik jėgą, todėl pirma 
reikia visas sutartis ratifikuoti, 
apsijungti — ir paskum derėtis. 
Tada bolševikai su kur kas su
kalbamesni. Ratifikavus Aden- 
aueris nori pasiūlyti bolševikams 
50 metų nepuolimo sutartį su 
reikalingomis ga r a n t i j o m i s. 
Tam, esą, pritartų ne tik britai, 
bet ir amerikiečiai. O faktiškai 
ar tat tik nereikštų bolševikų 
užgrobtųjų Europos Rytų nura
šymą ... Esama-' žymių, kad ir 
amerikiečiai už taiką su Sovie
tais ilgesniam laikui daug ko at
sisakytų. Ir daugiau esama žy
mių apie norą vykdyti — nors ir 
savažudišką — koegzistenciją su. 
bolševizmu.

Rusai žadą dar šiemet ati
traukti savo kariuomenę iš Ry
tinės Vokietijos ir pasiūlyti lais
vus rinkimus visoj Vokietijoj, 
bet prieš susirenkant keturių 
valstybių konferencijai ir vi
siems neratifikavus Paryžiaus 
sutarčių. Tokios perspektyvos, 
beabejo, nei tremtiniams, nei 
Vakarams nieko gero nežada. 
Atrodo, kad bolševikai dar dau
giau paspaus prancūzus, kol kas 
darančius reveransus tiek vie
niems, tiek kitiems, ir visokiais 
būdais stengsis sutrukdyti, kad 
tik vokiečiai nebūtų įjungti į Va
karų bendruomenę. Tai jiems 
veik gyvybinis klausimas, ypač 
po dabartinių pralaimėjimų Tai
gi, dar visur gali būti visokių 
netikėtumų. V. R.

pagal 1937 m. sienas turėtų ati
tekti Vokietijai, bet reikalavo jį 

, bent “sueuropinti”...) — ir
Adenaueriui nebeliko nieko kito, 
kaip padaryti laikinę nuolaidą— 
vienijamos ir kuriamos Europos 
integracijos labui... Užtat tuo 
metu, kai kancleris su retu iškil
mingumu buvo sutinkamas 
Amerikoj, visai kitoks vaizdas 
yra jo paties tėvynėje. Tiesa, čia 
gal nėra tokios opozicijos, kokios 
gal buvo galima laukti, vis dėlto
didesni nacionalistai už kitus 
šiuo atžvilgiu pasirodė vokie
čių socialdemokratai,

nekalbant jau apie kitas koalici
jos partijas. Jiems, ypač pabėgė
liams (BHE), Saaro krašto “nu
rašymas”, tikriau — dabartinės 
“neaiškios formulės priėmimas, 
kur Saaras nėra aiškiai įtrauktas 
į vokiečių suverenumą, atrodo 
jo išsižadėjimas, o tuo pačiu ne 
tik jo, bet ir lyg juridinis “visų 
Vokietijos Rytų sričių palaidoji
mas”. .. Todėl grįžusiam kancle
riui teks dėl minimųjų sutarčių 
ratifikavimo dar perkąsti ne vie
ną kietą riešutą. Jau ir dabar, tų 
sutarčių net nepradėjus svarsty
ti, prieita kai kur tiesiog prie 
triukšmingiausių scenų, pav. kad 
ir bavarų parlamente vos nekilo 
dėl to peštynės.. . .Gali audringų 
scenų būti ir federaliniame par
lamente, kuris neteko vieno iš 
reikšmingiausių savo šulų, bū
tent — netikėtai mirties išplėšto 
jo pirmininko H. Ehlerso. Ehler- 
sas savo sąžiningumu ir tiesumu 
buvo tiek populiarus, jog per 
rinkimus į parlamento pirminin
kus už ji nebuvo paduoti tik trys 
balsai. CDU partijoje jis atsto
vavo evangelikų sparnui ir
sugebėjo puikiai suderinti ka
talikų ir evangelikų interesus 
toj pačioj krikščionių demok
ratų partijoj. .

Dėl jo mirties užuojautą pareiš
kė, labai šiltai apibūdindami ve
lionį, ne tik Vokietijos preziden
tas T. Heussas, bet taip pat fed. 
parlamento vicepirm. C. Sehmid 
ir pats socialdemokratų vadas E. 
Ollenhaueris. O kancleris net 
nutraukė savo kelionę Ameriko
je, kad galėtų spėti dalyvauti 
savo kovų draugo laidotuvėse. 
Ehlerso vardas buvo minimas su 
pagarba ir net tarp jo priešų. Jis 

.buveų viepąs iš tų^-kurie itin rū
pinosi ir sielojosi Vokietijos su
jungimo problemomis. Čia reikia 
pasakyti, kad
vokiečiai šiuo metu turi sukū
rę galybę draugijų, institutų, 
žurnalų, studijinių ratelių, Į 
kuriuos, yra Įtrauktos jų pa
čios rinktinės pajėgos, ir viso
kių sambūrių, kurie atsidėję 
tiria Rytų problemas.

ir renka reikalingą medžiagą, 
kad, atėjus tinkamam momentui, 
galėtų pateikti savo argumentus 
toms sritims vėl susigrąžinti. 
Šiuo atžvilgiu Saaro problemos 
išsprendimas užsieniečių laiko
mas pavyzdžiu, kaip su laiku ga
li būti sprendžiamos ir panašios 
problemos Rytuose. Būdingu pa
sisakymu tenka laikyti jų nese
niai pradėto leisti Mūnchene 
žurnalo (Jorg Verlag) “Europos 
Rytai” (Der europaische Osten) 
žodžius, kuriais nusakomas mi
nimojo žurnalo tikslas — “už tei
sę patiems apsispręsti ir tautų 
laisvę”. Visa tai atrodo gražu, 
bet kai paskaitai giliau žurnalą, 
kuriam vedamąjį parašė pats 
CDU frakcijos Vokietijos fed. 
perlamento pirmininkas dr. H. 
von Brentano, paaiškino, kad
vokiečiai nori kurti tokią Eu
ropos bendruomenę Rytuose,

CRYSLERTO GAMYBOS AUTOMOBILIAI
PLYMOUTH ir CRYSLER. Skambinti Werner Graf

MU. 8188, namų OL. 6166

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS
“TĖVYNĖS PRISIMINIMAI”

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

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

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

JUOZAS ŽEMAITIS REAL ESTATE
No. 3 Highway West, Simcoe, Ont. 

Telefonas 2885-W
Didelis pasirinkimas tabako bei mišrių ūkių.

Geros pirkinys: ESSO gazolino stotis, general store, auto remonto garažas, 6 
kambarių gyv. namas, 2 akrai žemės prie highway, $9.000 įmokėti, bendra 
kaina $22.000 ' *

ARNOLDAS ŽEMAITIS, No. 3 Highway, W. Simcoe, Ont. Telef. 2085W 
ANTANAS ARIMAS, R.R. No. 1 Vienna, Ont. Telef. 5r12 Port Burwell. 

VLADAS BACĖNAS, R. R. 2, Woodstock, Ont. Telef. 20r3 Innerkip.

J. MORKIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

3.

dale. Kaina $21.000.
J mokėti $3.000. 8 kamb. mūrinis, 

Cortege - Davercourt rajone. 
aKina $14.900.

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

{mokėti $7.000. 9 k. bangalow, 10 
m. senumo, alyva - vand. šildo
mos, garažas, did. kiemas, nuo
savybė be morgičių: Glenlake 
Indian Grove raj. Kaina $20.000

{mokėti $4.000. 8 neperein. dideli k., 
r mūrinis, alyva šildomas, 2 mod. 

virtuvės, garažas, vienas morgi- 
čius,10 metų, College - Mont
rose, kaina $18.000.

SLABOSEV1ČIUS
V. MORKIS

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450, OL. 8459 
T' ODĖL: .

Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių, nes mes gauname 
iš Real Estate Board’o koeperatyviniai listinguotus viso To
ronto namus, biznius, įvairiais įmokėjimais ir įvairiomis kai
nomis.
Geriausios sąlygos paskoloms gauti ir morgičiams užtraukti. 
ĮSITIKINIMUI, — prieš perkant ar parduodant namą ar biz
nį, malpnėkite paskambinti.

Jmokėfi $4.000,. 6 kemb. mūrinis, i 
alyva - vandeniu šildomos na
mas, garažas. Bloor - Gladstone 
rajone. Kaina $13.900.

{mokėti $8.000. 7 kamb., centrinis 
įėjimas, mūrinis. Vandeniu * aly
va šildomas. 2 gražios virtuvės, 
privatus įvažiavimas, gražus so
das. High Park rajone. Kaina 
$i8.9oo.

{mokėti $6.000. 13 kamb. duplek
sas, vandens - alyvos šildymas, 
$250 nuomos už viršutinius 
augštus, 6, kamb. savininkui. 
High Park raj. Kaina $21.000.

{mokėti $5.000, 10 kamb. mūrinis, j 
vandeniu šildomas, lengvai iš
nuomojamame rajone, Park-

F. JONYNAS, A
A. SUKAUSKAS,

H. U. Rudei
Vertė P. Brakas

Hc^.š Ulnch Rudei girrie T916 m. Sei- njaįs takais. ^JeS^SU plačiomis 
padangomis' galime geriau susi
tvarkyti purve, netaip greit ja
me įstrigdami.

Telefonu susitarėme susitikti 
su savo naikintuvais apie 30 my
lių nuo taikinio 7500 pėdų augš- 
tyje virš Dniestro kilpos. Mato
mai Odesoje atsirado sunkumų 
nes palydovų nebėra susitikimo 
vietoje.

Taikinys jau aiškiai matomas, 
todėl,* suprantama, mes puolame. 
Eskadrilėje yra keletas jaunų la
kūnų, kurių vertė nebėra tokia, 
kokia ji turėtų būti. Visi gerieji 
instruktoriai vienas po kito jau 
seniai atsidūrė fronte, beto ir ku
ro apmokymui duodavo mažai. 
Tvirtai tikiu, kad ir aš tokiose 
sąlygose nebūčiau išmokęs nieko 
geresnio.

Dar esant apie 12 mylių nuo 
taikinio duodu alarmą:

— Priešo naikintuvai!
Priartėjo apie 20 sovietiškų 

Lag 5. Nors bombos kliudė suki
nėtis, pamažu, nežiūrint oro ko
vos iriuosi prie taikinio. Kad ga
lėčiau momentui pasitaikius pa
tekti į priešo užpakalį, skrendu 
ginamaisiais elipsiais. Jų gi tiks
las numušti mano užpakalinį 
lėktuvą. Pavienius rusus, kurie 
nori iš priekio numušti mane, 
apstatau nepaprastai judriais su
kiniais. Kritiškoj padėty smingu 
per patį priešo lėktuvų vidurį 
ir kildamas vėl susilyginu su 
draugais. Jei jaunieji lakūnai' 
šiandien ištvers, jie bus jau daug 
išmokę.

— Pasiniošti bombardavimui! 
Laikytis krūvoj! Pult!

Ir aš skrendu tilto puolimui. 
Smigdamas matau žybčiojant 
priešlėktuvinę. Sviediniai skrai
do ore. Henshel tokiu momentu 
paprastai sako, kad dangus yra 
pilnas medvilnės.

Mūsų dalinys praranda rikiuo
tę, susimaišo ir darosi labiau pa
žeidžiamas naikintuvų.

Įspėju atsiliekančius: -
— Užpakaliniai greičiau, pasi

vykite! Mes irgi tiek pat turime 
baimės kaip ir jūs! ,

Kylu atgal ir prie 1200 pėdų 
augščio matau, kaip mano bom
ba vos nekliudo tilto. Iš dūmų 
matosi kad yra vėjas.

— Vėjas iš dešinės, pataisa į 
dešinę!

Numeris trečias tiesiu pataiky
mu pribaigia tiltą. Skrisdamas 
ratu įsidėmiu vis dar veiklios 
priešlėktuvinės pabūklų vietas 
ir duodu įsakymą sudaužyti juos.

— Šiandien jie gauna geros 
peklos, — pastebi Henschel.

(Nukelta į 6 psl.)

ferdau miestelyje Silezijoje. Jo tėvas bu
vo pastorius. Per H Pas. Karę pasižymė
jo, kaip vokiečių smingamųjų bombo
nešių Stuka pilotas. Gavo vienuolika pa
sižymėjimo ženklų, tarp jų ir auksinius 
ąžuolo lapus su kardais ir brilijantais 
prie riterio kryžiaus ir geležinio kry
žiaus. Šį pasižymėjimą jis gavo 1945 m. 
sausio mėn. Nė vienos kitas vokiečių ka
rys nebegavo šio pasižymėjimo ženklo. 
Rudei yra vienintelis. Karą baigė ne
tekdamas vienos kojos. Kariavo vien ru
sų fronte. Sunaitanio virš 500 sovietų 
tankų, neskaitant kitokių nuopelnų. Šia
me straipsnyje jis pasakoja įdomų pabė
gimą iš sovietų užfrontės.

Tūkstantis devyni šimtai ketu
riasdešimt ketvirti metai kovo 
20 d. Kelias dienas buvome truk
domi blogo labai lietingo oro. 
Lakūnu žodžiais tariant, tokio- 
mis dienomis net žvirbliai vaikš
čioja pėsti. Skristi neįmanoma.

Tokiame ore sovietams yra 
paranku stumtis pirmyn ir ne
trukdomai keltis per Dniestrą. 
Prieš šią grėsmę nėra įmanoma 
sudaryti gynybos liniją ant že
mės. Ne vienos kuopos neatlie
ka iš Nikolajevo sektoriaus. Ki
tokių atsargų nėra.

Vis tik spėjame, kad mūsų są
jungininkai rumunai gins savo 
tėviškę su fanatišku atkaklumu, 
kad išgelbėtų save. Tikimės to
kiu būdu juos papildysiant mū
sų jėgų silpnumą skaičiumi/

Po septynių skridimų į Niko
lajevą ir Balta rajonus pakilau 
su eskadrile aštuntajam. Tikslu 
buvo Jampol tiltas, bombarduo
tas vos prieš penkias dienas. 
Reikėjo tikėtis, kad po pertrau
kos gynyba bus žymiai sustip
rinta naikintuvais ir artilerija.

Dėl lietingo oro mūsų apsau
gos eskadrilė išsikėlė į Odesą, 
kur buvo aerodromas'Su betoni-

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
JANETS 

BEAUTY ŽALON
407 Roncesvalles Ave. 

prie Howard Park Ave. 
Toronto.

Tel. OL. 6415.

LIETUmšKA VYRU KIRPYKLA
“WALTER BARBER SHOP”

Anksčiau buvusi Ossington Avė., prie Lietuvių Namų dabar 
PERSIKĖLĖ į 874 COLLEGE ST., tarp Ossington ir 
Do^KourtRd.

rdkia nito 8 vai. ryto iki 7 vai vakaro, išskyrus pirmadienius.. .... _ . USKAS
'TORONTO874 COLLEG

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER .

TELEF. LA. 4085

Užkaltas dėžėje į Vakarus
Hamburgo uoste (Vokietijoj) 

darbininkai betriūsdami prie 
prekinio traukinio pastebėjo vie
name vagone didelę dėžę, pro 
kurios skylę judėjo žmogaus 
pirštas. Priėjęs arčiau vienas iš 
jų išgirdo kimų balsą, prašantį 
gerti: “Durst, Durst”. Kai atvy
kusi policija atidarė užkaltą dė
žę, rado jauną, barzdotą vyrą, 
taip nusilpusį, kad negalėjo nė 
stovėti.
/Kiek pailsėjęs policijos prie

žiūroj rastasis vyras papasakojo 
savo pabėgimo istoriją.

Pasirodo, tai 28 metų amžiaus 
vengras Imre Komoroczky, 6 
metus dirbęs Vengrijoj mašinis
tu Rąkosi vardo įmonėse netoli 
Budapešto. Jo tėvai komunistai, 
ir jis pats buvęs komunistu, bet 
pagyvenęs jų santvarkoj pama
tęs darbininkų išnaudojimą ir 
nusprendęs bėgti. Pirmasis ban
dymas 1950 m. nepavyko: buvo 
įlindęs Į užsienin vežamų pre
kių dėžę, bet Pragoję perkrau
nant siuntas jo dėžė įlūžo ir tuo 
būdu jis buvęs sugautas ir grą
žintas atgal. Už tai gavęs 14 mėn. 
kalėjimo. Atlikęs bausmę vėl 
grįžęs į darbą, kur dukart gavęs

papeikimą už normos neišpildy- 
mą. Tas jį paskatino dar kartą 
bėgti užsienin. Ir šį kartą jis 
įlindęs vienuolikos pėdų augščio 
dėžėn, kurioje buvo įpakuota 
gręžiamoji mašina, skirta Syd- 
nėjui — Australijoj. Rytą 8 vai. 
atėję darbininkai, nė nepatikri
nę, kas yra dėžės viduje, užkalė 
ją vinimis, užkėlė ant sunkve
žimio ir kartu su kitomis siunto
mis nugabeno į gelžkelio stotį.

Viduje dėžės sėdįs turėjo du 
plyšiu, pro kuriuos vėdinosi oras 
ir įėjo kelios sruogos šviesos. 
Maisto buvo pasiėmęs 6 dienoms 
— du kepalėliu sausos duonos ir 
keturias bonkas vandens. Mėsos 
nevalgė, nes buvo skaitęs, kad 
nuo jos kyląs troškulys. Po še
šių dieneų vandens ir maisto at
sargos išsibaigė, o jis tebuvo pa-, 
siekęs tiktai Pragą, kur ant ša
lutinių bėgių prekinis traukinys 
išstovėjo septynias dienas. Kai 
pasiekė Hamburgą, buvo jau 
tryliktoji diena.

Paklaustas Komoroczky kodėl 
taip rizikavęs, atsakė: “Žmonės 
Vakaruose gyvena taip gerai; ir 
aš noriu taip gyventi”.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS: 

, * Vandens ir oru apšildymo,
SHsiS * Paprastas ar “Air Condi-
KhBh |||! tionning”,

g- " * Persta to apšildymą iš anglių
i alyvą.

* Taip pat atlieka Įvairiausius 
elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos, 
v Darbas atliekamas gerai ir

JrLjk- ~ *^-1 sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co
71 BEATY AVE., TORONTO - TeL OL. 8719.

Garantuotos anglys yra geriausiosI

Visų rūšių anglis ir malkas užsa
kykite per mūsų atstovus

VYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS

DOMINION 
COAL & WOOD*

SKAMBINTI TELEFONU LL. 0527 a
(Nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro)

Mes dirbame 24 valandas 
THE VICTORY FLORISf

748 QL 
TeL



Ruošiantis nuotaikingai minė
ti Liet, kariuomenės kūrimosi 
sukaktį, norisi paminėti vieną 
kitą dalyką, iš netolimos praei
ties, kuris lietuvių tautai turėjo 
lemiamos reikšmės.

Prieš pradedant organizuoti 
Liėt. kariuomenę, lietuvių tauta 
ir jos kraštas buvo slegiami sun
kios Vokiečių okupacijos. Vokie
čių žandarai buvo visagaliai. Pa
skelbtoji Lietuvos nepriklauso
mybė faktiškai neegzistavo. Su 
Laik. Lietuvos Vyriausybe oku
pantas nesiskaitė. Teisės būti ne
priklausomai niekas jėga nerė
mė. Laimei, mūsų tuo laiku va
dovavę'asmenys suprato padėtį 
ir ėmėsi kurti jėgą kuri parem
tų teisę. Ta realioji jėga ir buvo 
Liėt. kariuomenė, kurios pradžią 
laikome 1918 m. lapkričio 23 d. 
Tą dieną paskelbtas pirmasis 
kariuomenei organizuoti įsaky
mas, paskiriant keletą pareigū
nų, kurie pradėjo praktiškąjį or
ganizavimą. Šiandieną 36 metų 
laiko perspektyvoj sunkiai įsi
vaizduojama, kaip galėjo susi
kurti kariuomenė, jeigu kraštas 
buvo svetimų okupuotas, lietuvis 
be leidimo negalėjo išvykti iš sa
vo apskrities ribų, visas gerybes 
turėjo atiduoti okupantui ir gink 
Dieve, turėti ginklą.Visdėlto, nežiūrint į labai sunkių organizavimosi sąlygų, kariuomenė buvo organizuojama. Galime didžiuotis, kad ir tokiomis sąlygomis atsirado daugelis pasiryžėlių, kurie nebojo jokių sunkumų bei grasinimų.Paviršutiniškai žiūrint, atrodo/ kad kdriuomenei organizuoti reikalingi tik žmonės, bet rimčiau pagalvojus taip nėra. Karingai kariuomenei be žmonių dar reikalingi ginklai, šaudmenys, apranga, maistas, transportas, pinigai, pinigai ir dar kartą pinigai. Dažnam kils klausvmas,

ŠAULIAI ŽUVŲ Už TĖVYN|
(LŠS 35 m. sukakties proga)

LIETUVOS KARIUOMENĖS KŪRIMASIS
iš kur lietuviai tą viską gavo? 
Į tokį klausymą tiksliai atsakyti 
nepajėgčiau, nes tam reikia daug 
laiko ir šaltinių, bet trumpai ir 
apytiksliai atsakysiu taip: Ko vi
sai neturėta, sumaniai veikiant 
įsigyta skolinant iš kitur — pi
nigai. Ginklų, šaudmenų — per
kant ar keičiant į lašinius iš pa
vienių okupantų. Maistas ir ap
ranga iš savo krašto žmonių. Pil
nesnį vaizdą gautume suminėję 
dar to laiko lietuvių nuotaikas, 
kurios buvo žavėtinos. Žmonėms 
buvo įkyrėjusi okupacija ir sve
timųjų priespauda. Jie ilgėjosi 
laisvės ir savistovaus gyvenimo. 
Jų neskyrė jokios partijos. Visi 
sudarė vieną lietuvišką partiją. 
Visą kraštą apgaubė entuziaz
mas būti nepriklausomiems. Ši 
visuotina entuziazmo nuotaika 
spontaniškai sukūrė sąlygas ne 
tik žmonėmis remti kariuomenės 
organizavimą, bet ir ją aprūpinti, 
krašte turimomis gėrybėmis. Iš
leidžiant kurį nors šeimos narį 
kariuomenėn, pati šeima jį aprū
pindavo rūbais ir maistu galimai 
ilgesniam laikui. Pilietis, para
gintas atvežti kurių nors gėrybių į tam skirtus suėmimo punktus, 
neklausdavo, kiek ir kada jam 
mokės, o gėrybes pristatydavo. 
Valdžios aparte ir krašto apsaugai dirbusieji' atlyginimus gaudavo nereguliariai, bet jokio nepasitenkinimo nereikšdavo. Žodžiu, Lietuvos laisvei ir karinėms pajėgoms sukurti tauta nepagailėjo ne tik materialinių gėrybių, bet davė ir didvyrius pa-l aukojusius, kraują ir gyvybes, Į kaip Juozapavičius, Lukšys, Eimutis ir tūkstančiai kitų.Šiandieną mes žavimės ir didžiuojamės atliktais žygiais ir nuveiktais darbais, bet sekti pirmtakų pavyzdį nebesugebame. Nors įvairiomis progomis ir siūlome ieškoti saitų, kas mus: 

jungia, bet, deja, tas viskas pa
silieka tik šūkiais. Susitikę bend
rame darbe, neberandame bend
ros kalbos. Net lietuvybės išlai
kymo klausymu nesutariame 
bendrai ir suburtomis jėgomis 
veikti. Šį klausimą reikiamon 
augštumon pastatyti neręikia nei kraujo nei gyvybės aukų. 
Čia pakanka gerų norų, vieno 
kito dolerio ir darbą dirbti pasi
ryžėlių. Bet pasiryžėlių turime, 
gerų norų taip pat gal užtektų, 
tik dojerio sutelkime trukdo par
tinės puikybės. Nusiimkim par
tinius akinius ir imkimės darbo. 
Vien šūkiais nieko nenuveiksim. Lietuvai _atvaduot nepakaks šūkių, reikės kraujo ir gyvybės aukų. Ne partijos skirs tas aukas, aukotis turės visa tauta, tad, atėjo laikas susigyventi su tautos vieningumo mintimi ir ją praktiškai vykdyti gyvenime. Mokykimės patys iš praeities ir duokime pavyzdį mūsų lietuviškam “atžalynui”. K. Aperavičius.

^0^

iki lapkričio 25 d

Paštas praneša kad siuntų įteikimas adresatams prieš Kalėdas garantuojamas tik, jeigu jos bus pasiųstos ne per vėlai.Europoje siuntos pasieks adresatus, jei bus pasiųsta: Iš Br. Kolumbijos paprasti laiškai iki lapkričio 23 d., siuntiniai — iki lapkričio 19 d.; Iš prerijų provincijų laiškai siuntiniai — iki lapkričio 21 d.; Iš Ontario ir Quebec laiškai iki lapkričio 27 siuntiniai — iki lapkričio 23 d.; Iš pajūrio prov. ir Newfoundlando — laiškai iki lapkričio 28 d., siuntiniai iki lapkričio 20 d.Oro paštu siuntoms nustatytos tokios datos: iš Br. Kolumbijos laiškai — iki gruodžio 13 d., siuntiniai iki gruodžio 11 d.; iš Quebec, Ontario ir pajūrio provincijų laiškai — iki gruodžio 14 d., siuntiniai — iki gruodžio 12 d.; iš Newfoundlando laiškai — iki gruodžio 14, siuntiniai — iki gruodžio 11 d.

<

Hamiltono ateitininkų veiklos penkmetis
1949 m. lapkričio 27 d. vos 181 reikalai, bet ir ideologiškai ruo- 
noniu būrelis, vadovaujamas šiamasi. Nariai rašo referatus ir 

diskutuoja juos susirinkimuose. 
Nepasitenkinama ir tuo — kvie
čia prelegentus iš plačiosios Ka
nados net ir iš JAV su įvairiau
sio turinio paskaitomis. Ypač 
daug padeda Dvasios vadas kun. 
dr. J. Tadarauskas savo patari
mais. Vos tik iš Anglijos atvy
kęs, J. Matulionis dar daugiau 
gyvumo įneša ateitininkų veiki
mam Susicementavę viduje, at
eitininkai nepasitenkina vien 
tradicinėmis šv. Kazimiero ir 
Kristaus Karaliaus garbei aka
demijomis, bet stengiasi, tiek re
ligiškai tiek tautiškai reikšmin- 
gesniuosius įvykius tinkamai pa
minėti. Nepamiršo jie 40 metų 
nuo ateitininkijos įsikūrimo su
kakties, prisiminė ir “Rerum No- 
varum” encikliką, pasidžiaugė 
arkiv. J. Skvirecko 80 m. am
žiaus sukaktimi, paliūdėjo ir 
Vinco Krėvės mirties proga. Ne
pamirštamas, dar ir šiandien gy
vas hąmiltoniečių tarpe, litera
tūrinis teismas, taip gražiai kal
tinęs ir gynęs Norkaičius iš Ra
mono “Dulkės raudonam saulė
leidy”.Šiandien Hamiltono ateitininkai — negausus, bet stiprus religiškai — visuomeninis vienetas. Vadovaujami kuopos pirmininko J. Pleinio, sekretorės mok. A. Grajauskaitės ir iždininko K. Bungardo dirba sistemingai ir su dideliu pasisekimu. Gerai suprasdami, kad tikslui atsiekti reikalinga ir tinkamų priemonių — tuo keliu užsispyrusiai ir eina. Didžiausias dėmesys atkreiptas į knygos reikšmę, ir štai 1954 m. gegužės 8 d. įvykusio literatūros vakaro metu atidaro Auš
ros Vartų Marijos Vardo biblio
teką. Tai milžiniškas darbas negausiam ir finansiškai neperstip- riausiam vienetui! Labai gražiai ir vykusiai naudojamos ir meninės priemonės. Be meninės dalies šiais metais dar neteko matyti nei vieno minėjimo bei aka-

žmonių būrelis, vadovaujamas 
kun. dr. J. Tadarausko, Hamil
tone pasiryžta susibarti po “Visa 
Atnaujinti Kristuje” vėliava. 
Pirmieji žingsniai nedrąsūs, ven
giama viešumos, tačiau 1950 m. 
gegužės 14 d. įvyksta pirmasis 
viešas Hamiltono vyr. ateitinin
kų susirinkimas.fTik dabar aiškiai pajuntama, kad okupacijos laikotarpis, kada žmogus pirmon eilėn turėjo rūpintis savo asmens saugumu, ir kad Vokietijoj praleistos dięnos, kada kasdieninė duona buvo sunkiai išsprendžiama problema, ąteitininkijai pridarė nemaža žalos. Jaučiamas nepakankamas ideologinis pasiruošimas, o prieš akis darbas didelis ir sunkus. Ta- čia tai nė kiek nepalaužia pasi- ryšėlių! Priešingai — darbas virte verda. Valdybos posėdžiauja ir kuria planus, kviečia dažnus visuotinius susirinkimus, kuriuose svarstoma ne tik einamieji 

demijos! Stato vaizdelius, dekla
muoja eilėraščius, skaito prozą, 
šoka baletą, kviečia solistus — 
dainininkus — tai tikrai sektinas 
pavyzdys ir kitiems.

Nepamiršta jie dar vienos ga
lingos priemonės — širdies ir ar
timo meilės! Įvairiomis progomis 
jie ne tik aplanko sanatorijose 
sergančius lietuvius, bet ir įtei
kia jiems kuklių dovanėlių. Jei 
kuri lietuvių šeima patenka var- 
gan ir ten jie ištiesia pagalbos 
ranką. Vieną Vokietijoje studi
juojantį studentą net reguliariai 
šelpia. O čia dar idėjos draugai 
jaunesnieji ateitininkai ne visa
da suveda galą su galu! Atsitin
ka, kad kuopos kasa nepajėgia 
padengti visų išlaidų, bet ir čia 
jie suranda išeitį — kuopos na
riai apsideda papildomu mokes
čiu. Šis kelias' tikrai pasiekia 
žmonių širdis!•Sunku būtų išskaičiuoti visus tuos darbus, kuriuos atlieka ateitininkų vardu ir prisidėdami prie kitų Hamiltone veikiančių organizacijų. Tačiau jie nepailsta, dar nespėję atsikvėpti nuo vieno darbo, jau griebiasi kito! Ir štai šių metų lapkričio 20 d. ir vėl jie rengia literatūros vakarą, į kurį atvyksta net tokie žymūs rašytojai, kaip B. Brazdžionis ir A. Gustaitis. Nežiūrėdami nemaža išlaidų, jie ryžtasi šiam žygiui, norėdami lietuviams suteikti malonią pramogą ir praturtinti sielas žymiųjų rašytojų kūriniais. Reikia tikėti, kad lietuvių visuomenė supras ir įvertins Hamiltono at-kų pastangas ir darbus ir juos parems moraliai ir materialiai, tuo būdu -sudarydami galimybės jiems savo veiklą plėsti ir būti naudingais plačiajai visuomenei. O kuopos valdybai ir visiems nariams linkėtina nepavargti sunkiame darbe visa atnaujinti Kristuje, bet ir toliau žengti tuo pačiu pasiryžimu siekiant savo idealų, o Dievas tikrai neliks skolingas. Stebėtojas.Šaulių S-ga, greta Lietuvos kariuomenės, įsirašė auksinėmis raidėmis į nepriklausomos Lietuvos atkūrimo istoriją, legen- dariniais žygiais išreikšdama Vytauto Didžiojo didvyrių dvasią.Tuomet Lietuvių Tautai buvo laimingi laikai. Savanorių, šaulių, karių gretos ėjo iš kaimo, miesto, vienkiemio, pusnuogiai, basi, alkani, neklausdami, kas juos šaukia, ir visus priešus išvijo iš savos žemės, atkovodami tautai nepriklausomybę.Kaip Lietuvos pasienio ir kitų vietų šaulių - partizanų būriai triuškino už save gausingesnį priešą, tyliai mirdami, atlikę pareigą savo tėvynei. Yptingai šauliai - partizanai suvaidino didelį vaidmenį kovose su lenkais ir atgaunant Klaipėdos kraštą.Dalis šaulių karžygių yra paminėti, kiti primiršti, kaip kritę Nežinomojo Kario vardu.Šia proga man, kaip gyvam liudininkui, norisi paminėti 5 šaulių didvyrišką mirtį kovoje prieš lenkus 1921 metų rudenį. Tuomet lenkų kavalerijos brigadai, gerai apginkluotai, pavyko ties Leliūnais - Balninkais prasiveržti. Jie slinko į Rytų Lietuvos vidurį, piešdami .šaudydami nekaltus gyventojus. Lenkų brigada greit atsirado Kėdainių apskrityje,, tačiau čia Lietuvos \ karių ir šaulių buvo smarkiai apkulti. Toliau kur tik jie ėjo, visur: iš kaimų, miškų, sutiko šaulių pasipriešinimą. Lenkams atsiradus Ramygalos apylinkėse, juos sutiko vietinis šaulių būrys. Po gero pasišaudymo, lenkai pasitraukė Raguvos miestelio link. Bet ir čia juos sutiko organizuota šaulių ugnis; miestelis nebuvo paimtas. Vadoklių apylinkėse perpykę lenkai sugavo šaulį Klimavičių (III kl. gimnazistą), kurį tėvo kieme sušaudė, subadė durtuvais, ausis nupjaustė, padarydami šimtus žaizdų nekalto jaunuolio kūne. Nuo Raguvos lenkų brigada atslinko į Troškūnų apylinkę. Čia šaulių’ būrys, vadovaujamas kun. Ivaškos (vėliau Vidiškio klebonas), nebuvo turtingas ginklais, tetu-

rėjo' tik keliolika šautuvų ir daug šovinių, tačiau stojo į ne- at- virą kovą prieš brigadą! Tai buvo 1921 m. lapkričio 21 d. prievakary. Lenkai ramiai jojo į Troškūnų miestelį tankine rikiuote, kai staiga į juos pasipylė ugnis iš visų kampų ir grioviu. Žinoma, miestelis buvo len- kų apsuptas. Keliolika vyrų greit pristigo šovinių. Dalis šaulių spėjo pasislėpti, o penki buvo sugauti: Budrevičius, Meške- liūnas, Liktoras, Tunkevičius ir Žarskus. Šiuos šaulius didvyrius lenkai, nuvedė už mokyklos f daržą ir sušaudė sprogstamomis kulkomis. Palikdami lavonus dar nutraukė nuo visų aulinius batus.. Tarp lenkų karininkų buvęs Taujėnų kunigaikštis Radvila (šlubasis) pareiškęs krautuvininkui B., nesitikėjęs, kad “mužikai” esą tokie narsūs.Šioji lenkų brigada (virš 1000 vyrų) skubiai nešdinosi pro Andrioniškį, Leliūnus ir prie Dau- gincių perėjo demarkacijos liniją, Įsitikinę, kad su kiekvienu lietuviu reikia kariauti, norint jį nugalėti. Taip “garsios” brigados svajonės perjoti “Litvą” per porą valandų virto muilo burbulu.Ir kitose Lietuvos vietovėse šauliai - partizanai anais laikais karžygiškai kovojo ir žuvo už Lietuvos laisvę. Garbė Jiems. Jie mirė ir miršta dabar už laisvę, o mes čia dažnas neturime laiko nė į jų pagerbimą ateiti. J. Vaidlokas.

Laikrodininkas
Taisau visu rūsiu laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Glashuette laikrodininkų mo
kyklų. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti ii provincijos r eg. laišku.

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

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

SUTAUPYSI $$$ PIRKDAMAS

CIVILIŲ INVALIDŲ KRAUTUVĖSE
Augštos kokybės pertaiyti rūbai, baldai, krosnys, 
radio aparatai ir kt. PIGIAUSIOMIS KAINOMIS.

MOTERIŠKI KAILINIAI TIK $5.00
Atidaryta visą dieną šeštadienį.

91 JARVIS ST. 755 QUEEN ST. E.
2533 DANFORTH AVE. , * 3109 DUNDAS ST. W.

22 BOND ST. W., OSHAWA.
1st ST. & HARWOOD AVE., AJAX

PADtK INVALIDAMS UŽS1DRIBTI SAU PRAGYVENIMĄ!!!
r*

Jie kovėsi dėl savo tautos laisvės ir laimėjo.Šeštokų būrio šauliai, grįžę po kautynių su lenkais 1920 m.
Kr. Tarybos sesijos belaukiantKanados Kr. Taryba, išrinkta spalio 31 d. vienu suvestiniu kandidatų sąrašu visai Kanadai, susirinks pirmos savo sesijos lapkričio 27-28 d.d. Hamiltone. Antroji Kr. Taryba pagal pernai rudenį Kr. Tarybos priimtus nuostatus susideda iš 30 rinktų atstovų. Kr. Valdybos narių iš jų nekandidatavo 4 ir 20 apyl. valdybų pirmininkų, ar jų įgaliotinių, išviso 54 atstovai. Tas skaičius yra nepastovus ir kitų metų sesijai galės nežymiai pasikeisti, žiūrint, kiek rinktų Tarybos nariu bus išrinkta i Kr. V-ba arba į apyl. valdybų pirmininkus.Vyriausias LB tikslas ir uždavinys yra lietuvybės išlaikymas išeivių tarpe, •atitolinti kaip galima daugiau nutautėjimą kitataučių jūroje, išlaikvmą savo tautinių gražių papročių ir savo gimtos kalbos jaunimo tarpe.Tam svarbiam tikslui pasiekti . Bendruomenė jungia visus lietuvius gyvenančius Kanadoje, nežiūrint kokių politnių įsitikinimų jie būtų, .ar kokiai konfesijai priklausytų.Kanados Kr. Taryba pirmojoje savo sesijoje 1952 m. Montrealy buvo nuklydusi nuo visus lietuvius vienijančio kelio, prisilaikydama parlamentarinio daugumos dėsnio, kuris čia išeivijoje, kaip vienų metų gyvenimo praktika parodė, neprigijo ir greitai vadovaujančių B-nės organų buvo suprastas ir eliminuotas įtraukiant visus, kas tik gali ir turi noro B-nėje dirbti, visus lietuvius vienijančiu pagrindu. (Kr. Taryba šitokio nusistatymo niekad nebuvo priėmusi. Red.).KLB tvirtai atsistojus ant to pagrindo, buvo pradėta keisti ir pačią B-nės struktūrą, dėl kurios ir norėčiau artėjant Kr. Tarybos sesijai išsitarti, iškelti kai kurių sugestijų ir klausimų, kad

Kr. Tarybos nariams būtų daugiau medžiagos ir laiko įsigilinti ir apmąstyti.Kr. Valdyba per savo dvejų metų darbuotę pristeigė gana daug pagalbinių centrinių organų, kurie jos manymu ir privalėtų atlikti visokeriopą Kr. Valdybos darbą, pasilikdama sau vien tik reprezentacines funkcijas. Teoretiškai gaunasi labai patraukius vaizdas, bet praktiškai tie organai, kaip dvejų metų praktika parodė, nevisuomet susikalba, nesuranda vienos veikimo direktyvos, vieningos linijos, dėl ko nukenčia tik pats darbas.Mes visi žinome, kad B-nės organų darbo sąlygos yra labai sunkios, dirbama be atlyginimo, nuo sunkaus darbo fabrike atliekamu laiku, iš pasišventimo, gal ir dėl garbės. Išeinant iš tų samprotavimų manyta, kad pristeigus daugiau centrinių organų,, pritraukus kaip galima daugiau žmonių į darbą, darbas bus atliktas geriau, bet gyvenimas mums rodo priešingus rezultatus. Daugumas tų centrinių organų liko tik ant popierio, be didesnių darbo vaisių. Mano manymu, ar nebūtų praktiškiau tą darbą įvairių centrinių organų sutelkti Kr. Valdyboje, kuri ir yra, einant įstatais, Kr. Tarybos vykdomasis organas. Įstatai numato, kad Kr. Valdyba renkama ne mažiau kaip iš 9 narių, tai pilnai pakaktų žmonių atlikti visus Kr. Valdybai priklausančius darbus, tuo labiau, kad tas darbas susiveda į apylinkės valdybų instruktavimą, jų priežiūrą ir reprezentacija-Iš dviejų metų praktikos mes žinom, kad visas B-nės kultūrinis ir tautinis darbas atliekamas apylnikėse jų valdybų. Jos rengia minėjimus, tvarko švietimo ir šalpos darbą, tvarko savo apy-

linkėję gyvenančių tautiečių kartoteką ir atlieka Kr. V-bos jai pavedamus kitus uždavinius, kooptuojant, jei yra reikalo, tam tikram darbui atlikti, atskirus asmenis ar organizacijas.Gyvenimui praktiškiausia ir tinkamiausia B-nės struktūra Kanadoje būtų: Kr. Taryba, Kr. Valdyba ir apyl. valdybos. Tai nebūtų kas nors nauja, tai būtų grįžimas prie VLIKo statuto numatytos struktūros. B-nei veikiant statute numatyta tvarka, susitaupytų daug darbo, popierizmo, B-nė įgytų daugiau orumo, o svarbiausia sumažėtų išlaikymo išlaidos ir ant galo ją lengviau suprastų visuomenė, nes dabar nesusigaudoma daugybėje tų centrų, o iš kitos pusės tie centrai neturi fizinės galimybės normaliai dirbti neturėdami lėšų.Dirbęs du metus Toronto apyl. valdyboje, tvarkydamas jos šalpos sektorių, ir vienus metus Kr. Valdyboje, eidamas sekretoriaus ir kasininko pareigas, aš turėjau progos praktiškai pažinti B-nės gyvenimą ir čia suglaustai, bendrais sakiniais paduodu žiupsnelį sugestijų ,norėdamas, kadx B-nė Kanadoje veiktų kuo geriausia.
V. Vaidotas.

Rusai prieš JAValstybiu politikąŽymiausias rusų emigrantų organas “Novij Žurnal” Nr. 36 įdėjo D. Dalino straipsnį, iš kurio matyti rusiškąjį imperializmą atstovaujančių rusų emigrantų didėjantis nepasitenkinimas JAV politikoj ryškėjančio- mis tendencijomis ir dėl jū^su- sirūpinimas. Sužymėdamas visą

nori kai.kurių Kaukazo sričių, - ‘ o pagaliau yra pretendentų ir į Baltijos kraštus. Tai priminęs, Dalinas išvadžioja, kad po Rusijos padalinimo tos sritys ir pateks į minėtų kraštų okupaciją ~ arba bus paverstos tik iš vardo nepriklajisomais jų sąteljjgis, nes visi tie krasfai visai nemanaeilę atsakingų JAV pareigūnų ar kariauti tik komunizmui sunai-šiaip įtakingų amerikiečių pasisakymų, Dalin iškelia, jog anksčiau JAV buvo daugiau linkstama po bolševizmo žlugimo palikti Rusiją neišdalintą, tačiau dabar įsigalinti priešinga tendencija: rusų imperiją sudarančioms tautoms leisti nuo Rusijos atsiskirti ir kurti savo nepriklausomas valstybes.Tokios JAV pasireiškiančios tendencijos Dalinui labai nepatinka ir kelia susirūpinimo. Todėl savo straipsnyje jis iš vienos pusės stengiasi įtikinėti dabar rusų pavergtas tautas, kad joms iš tokio Rusijos padalinimo nebūsią naudos, o iš antros pusės įkalbinėja ir amerikiečius, jog tokia politika pačiai Amerikai būsianti žalinga.Kalbėdamas Rusijos imperijos sudėty esančioms tautoms, Dalinas leidžia suprasti, jog JAV keliamas tautų išlaisvinimo šūkis esąs nenuoširdus, ir iš Rusijos ’’išdraskymo” pasinaudosią tik JAV ginklo sąjungininkai. Anglija esą jau seniai siekianti įsitvirtinti Vidurinėj '' Azijoj ir Kaukaze, vokiečiai siekią bent dalies Ukrainos, lenkai pretenduoja į Gudijos plotus, Rumunija nori gauti Besarabiją ir kitų sričių gal net ligi Odesos, turkai

kinti, bet norį ir patenkinti ta proga savo teritorines pretenzijas. Tuo būdu tautų išlaisvinimas liksiąs fiktyvus.O tai nebūsią naudinga ir pačioms JAV. Rusijos padalinimo ir jos valdyt! sričių perleidimo kaimynams vienintelis rezultatas būsiąs sugriovimas Europoje jėgų pusiausvyros vienintele didele galybe liksianti imperialistinė Vokietija. Tuo būdu vietoj peikiamo rusiškojo imperializmo būsiąs sukurtas dar blogesnis — vokiškasis. Dalino įtaigoj imu taika ir ramybė Europoje esanti galima tik esant jėgų pusiausvyrai. O vokiečių jėgą galinti atsverti tik viena didelė ir neišdalinta Rusija. Todėl jis ir norėtų JAV įkalbėti, kad jos remtų po bolševizmo žlugimo tokios didelės Rusijos išlaikymą.(LAIC)
— Vašingtonas. — JAV įgaliotas ministeris Peru Davies iš Valstybės Departamento tarnybos atleistas. Jis buvo kaltinamas tūrėjęs ryšius ‘su komunistuojančiomis sferomis. Atleidimo motyvai betgi nurodomi ne politiniai. Esą, nesugebėjęs tiksliai įvertinti padėtį.

Buckley9s stainless JKhile Rub
Tai KANADIŠKA priemonė SKUBIAI pašalinti

ARTRIČIO 
bei

REUMATO
Vysk. Sheen Kanados televizijoje

Seniai pageidautos vyskupo 
Sheen konferencijos, duodamos 
per JAV televiziją, bus perduo
damos ir Radio-Canada tinklo 
nuo gruodžio 4 d. Jos bus trans
liuojamos šeštadieniais 7 - 7.30 v. 
v. Tema: “Verta gyventi”. JAV 
ši programa turi milijonus klau
sytojų. Reikia tikėtis, kad ir Ka
nadoj ji turės didelį pasisekimą, 
juo labiau, kad kanadiečiai ka
talikai ir netgi dalis protestantų

jorko arkivyskupo pagalbinin
kas, yra tikėjimą skleidžiančios 
draugijos pirmininkas ir visos 
eilės religinių ir mokslinių vei
kalų autorius. Jis savo milijoni
nei auditorijai nekartą yra kal
bėjęs ir apie Lietuvą bei kitas 
Pabaltijo valstybes. Kalbėdamas 
neseniai Vašingtone Marijos 
kongrese, jis pareiškė, kad kata
likų noras yra laimėti Rusiją

ilgokai kovojo, kol išgavo šią 'Kristui, o ne ją sunaikinti ato- 
programą. Vysk. F. Sheen, Niu- mine jėga.

SKAUSMUS

No. 144

Nesvarbu kaip stiprūs yra jūsų rankų, 
. kojų, ar kūno raumenų skausmai, W.

K. Buckley užtikrina jums skubiausią 
pagalbą, kokią bet kada esate patyrę. 
Taip, jūs galit ATSIKRATYTI skaus
mų skubiai su Buckley’s Stainless 
White Rub. Buckley’s White Rub su
teiks jums greitą palengvinimą nuo 
artričio, reumatinių ir' kitų muskula- 
rinių skausmų ir pavargusių, skau
dančių kojų, nes tai pirmas vaistas, 
sudarytas iš 9 skausmus palengvinan
čių medikamentų, sniego baltumo 
kremas, kuris patepus PRANYKSTA! 
Visur plačiai žinomas, kaip ir ’’Solid 
linament”. ’
Taip, Buckley’s White Rub patrynus 
įsigeria giliai į jūsų odą. Jis nepalieka 
nei ženklo paviršiuje — tik skverbia
si giliai į skausmo apimtus raumenis 
ir suteikia šilumą teikiantį palengvė
jimą. Nepaprastai greit dingsta jūsų 
skausmai. Išbandykite. Prašykite už 
50< bonkutės.

taip pat tinka KRŪTINIS 
SLOGOS PAŠALINIMUI!

Vėliau . . .

j Pavydžiai vdtui |
■ W. K. Buckley Ltd. ’ I
I Deportment N.P. .

J 559 College Street,
Toronto, Ont. , •

I Prošou atsiųsti vienq po- | 
. vyzdinį Buckley's White Rub
• buteliukų. Kortu pridedu 15’ 
| centų už jpokovimų ir poš-| 
. to išloidos. _

Vordos povordė

Adresos
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Pavergtoje tėvynėje Lietuviai pasaulyje

TĖVISKŽS ŽIBURIAI

Vadinamieji “stribai” uždraus
ti "stribais” vadinti: visi juos tu
rėjo vadinti jų oficialiu vardu — 
“liaudies ginėjais”. Tačiau žmo
nės jų nepaprastai nekentė ir to
liau visaip juos pravardžiavo. 
Gautosiomis žiniomis, vėliau šį 
“liaudies gynėjų” institucija bu
vo visai panaikinta, ir visus
“stribus” atleido. Didžioji jų da
lis perėjo į miliciją, bet buvo ir 
tokių, kurie visai metė tos rū
šies policinį darbą ir džiaugėsi 
galėdami būti verčiau eiliniu 
darbininku, negu savųjų šnipi- 
nėtoju ir išdaviku. ,

LTSR dramos teatras naują 
sezoną pradėjo Čechovo premje
ra “Dėdė-Vania”, kurį vaidina J. 
Kavaliauskas., Dramos teatras 
rugsėjo 25 ir 26 d. davė B. Lu
košiaus režisuotą premjerą — P. 
Vaįčiūno 4 v. komediją “Eksce
lencijos”. Revoliucijos sukakčiai 
atžymėti ’ paruošta Romasavo 
pjesė “Ugninis tiltas”. Ruošiama
si statyti taip pat B. Sruogos 
“Apyaušrio dalią”, o jaunimui— 
įscenizuoti liaud. pasaką “Kup
riukas muzikantas”.

pastatų kėlimas praktiškai reikš 
ne ką kitą, kaip jų sunaikinimą. 
Rusai kuria lietuviams pasakas

Vilniaus radijas išgyrė kroni
kinių filmų studijos tik ką paga
mintą naują dalyką “Gimtieji 
namai”. Šį. dalyką sukūręs rusas 
režisierius Kornevas. Naujas da
lykas nevaizduoja nei Lietuvos 
gyvenimo, neei gimtųjų namų. 
Jame parodyta okupantų įsivaiz
duota vaikų prieglauda kažkur 
ant Ventos kranto. Kornevas 
vaizduoja, kad komunistų parti
ja vaikais geriau rūpinasi, kaip 
motina, o vyriausybė — neblo
giau kaip tėvas. Kornevas sten
giasi žiūrovus apgauti, — kad to
kia globa vaikams taip patinkan
ti, kad jie, paaugu ir išvykę į 
mokslus, laukia progų vėl į prie
glaudą sugrįžti, kad juos ten par
tija, kaip motina, o vyriausybė, 
kaip tėvas, dar bent kiek paglo
botų.

Savo kultūrinius pastatus 
taiso, o kitų griauna

Maskvos radijas pasigyrė, kad 
pradėta taisyti Šv. Bazilijaus ka
tedra; esanti netoli Kremliaus,

Hamiltone!
KRAŠTO TARYBOS SUVAŽIAVIMO PROGA, KLB HAMILTONO APYL. VALDYBA 
š.m. lapkričio mėn. 27 d. Roberts Restorano (King ir Sanford g-vių kampas), Melody salėje, 
rengia paskutinį prieš Kalėdas • *

Pobūvi - Baliu

Pradžia 7 vai. vak.

Turtinga Vasario 16 gimnazijai remti Komisijos 
loterija!
BUFETAS.
Šokiams gros BENNI FERRI ORKESTRAS.

J • X

KLB Hamiltono apylinkės valdyba.

Filharmonija pradėjo naują; Raudonojoje aikštėje. Katedra 
sezoną Aksionovo literatūrine - Į Yra puikus architektūrinis pasta-

i mo. Remonto darbams vadovau
ja meno žinovai.
h Ši žinia ne vienam lietuviui 
; priminė dar vieną didelę rusų 
okupantų skriaudą. Savo bažny
čias ir architektūrinius pastatus 
rusai saugo ir globoja, o reikalui 
esant ir taiso. Tuo tarpu Lietu
vos bažnyčias bei kultūrinius 
architektūros paminklus tyčia 
naikina. Dar ir iki šiol neatslū
go Lietuvos žmonėms didelį pa
sipiktinimą sukėlę rusų elgesys, 
susprogdinus Tris Kryžius Vil
niuje. Vilnius Katedros ir kitų 
bažnyčių apiplėšimus ir uždary
mas, Bazilionių bažnyčios ir vie
nuolyno pavertimas kalėjimu ir 
kiti panašūs vandališki darbai.

Maskvos un-te vartojami okup. 
Lietuvos elektros skaitliukai. 
Lietuvoj gamintose kėdėse sėdi 
politrukai, maskoliai šveičia lie
tuvišką bekoną, o generolienės 
— vilki Šiauliuose gamintu tri
kotažu.

muzikine kompozicija “Peer i tas, puspenkto šimtmečio senu- 
Gynt”. Vilniuje ir Kaune numa
tyta per sezoną duoti per 30 
koncertų.

Vienkiemių trobesiams 
naikinti vadovėlis 

Technikos mokslo kandidatas
Mikuckas ir politechnikos insti
tuto statybos dėstytojas Grince- 
vičius parašė vadovėlį apie “Pa
statų perkėlimą iš vienkiemių į 
kolūkines gyvenvietes”. Jį išlei
do politinės ir mokslinės litera
tūros leidykla. Vilniaus radijas 
spalio 13 d. vadovėlį labai išgy
rė. Esą. vadovėlyje yra praktiš
kų patarimų kolchozų valdy
boms, kaip organizuoti valstie-

■ čių trobesių perkėlimą iš vien
kiemių į kolchozo gyvenvietes. 
Tuo tarpu nešališkų statybos ži
novų nuomone, vadovėlyje tei
kiami patarimai visai netinkami. 
Jei pagal juos būtų keliami vien
kiemių pastatai, tai seniau kaip 
prieš dešimtį metų statytieji jau 
vietoje bus sunaikinti. Peršamas

%
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L. Kat. Moterų D-jos vardu 
lapkričio 10 d. p. Kačinskienė 
lankė Hamiltono sanatorijoje 
esančius lietuvius ir d-jos vardu 
įteikė kuklias dovanėles.

Sanatorijoje šiuo metu yra 2 
lietuviai vyrai, 2 moterys ir dyi 
nepilnametės mergaitės. Buvo 
aplankytos šį kartą abi moterys 
ir vienas vyras.

Hamiltonietis Antanas Leš
činskas čia gydosi jau 3 su puse 
metų. Jis neturi nei giminių, nei 
artimesnių bičiulių, tad jaučiasi 
labai vienišas. Gerieji tautiečiai 
suteiktų jam didelį malonumą, 
jei nors Kalėdų proga jį aplan
kytų arba pasiųstų jam pasvei
kinimą su kuklia dovanėle. Jo 
adresas: Mr. A. Leščinskas, 
Mountain Sanatorium, East Pa
vilion, Hamilton, Ont. x

Tautietė Martin - Kuzmarsky- 
tė Ona iš Toronto jau sveiksta 
ir tikisi po pusės metų vėl su
grįžti į Torontą. Ją galima pa
siekti adresu: Mrs. O. Martin, 
Mountain Sanatorium, Brown 
Room 194, Hamilton, Ont.

Kiti ligpnys jaučiasi gerai ir 
po ilgesnio ar trumpesnio laiko 
galvoja sugrįžti pas savo arti
muosius.

Kartu su p. Kačinskiene šiuos 
ligonius lankė Stepas Norman
tas (nuvežęs lankytojus sava 
mašina) ir Jūsų korespondentas.

Hamiltone gerų žmonių, kurie 
atsilieptų į artimo šauksmą ne
laimėje niekeno neraginami, vi
sada atsiranda. Į Vandos Lingy
tės, 12 m. mergaitės, Vokietijo
je, prašymą padėti jai pasigydy
ti be anksčiau “TŽ” paminėtų 4 
hamiltoniečių, sudėjusią $21*, šį 
kartą jai aukojo: Indrulienė Ma
tilda, RR 2, Simcoe, Ont., $5; ir 
Milašienė Ema, 90 Grant Avė., 
$2. Viso $7. Šios aukos lapkričio 
10 d. pasiųstos BALFui, kuris jas 
perduos V. Lingytės tėvams.

Malonu pasidžiaugti, kad nė 
vienas šaukimasis bėdoje nepra
eina Hamiltonui pro šalį. Gerie j i 
tautiečiai, kurių yra absoliuti 
dauguma čia, ne vienas tai kitas 
ištiesia savo artimui pagalbos 
ranką. .

Fordo darbininkai Oakvillėje 
dar tebestreikuoja ir apie 30 Ha
miltono lietuvių laukia Kalėdų 
su apytuščiu kišenių. Jų savijau
tą galim įsivaizduoti — nei be
darbio pašalpos, nei kito darbo — 
ir gyvenk žmogau, kaip nori — 
niekam galvos neskauda!

Sk. St
Hamiltoniečių aukos Šalpos Fondui

Aukojo po $10 r— Dr. L. Levinskas, 
VL. Kybartas, J. Kriaučiūnas ir V. Kėži- 
naitis;

po $5 — J. Karaliūnas, K. Kvedaras, 
J. Mikšys, J. Plein>4, B. Grinius, V. Kaz
lauskas, S. Bakšys, J. Svitas, E. Apana
vičius, N. Zabulionis, A. Ščiuka, K. Mei- 
žys, J. Astos, J» Kšivickis, J. Giedraitis, 
P. Siūlys, A. Jazbutis, V. Navickas, O. 
Vonžodas, L. Palčiouskas, J. Steiblys, A. 
Pronckevičius, P. Bosas, F. Guja, L. Vin- 
dašius, N. Sadauskaitė, Šarūnas;

$4 — K. Baronas;
$3.7^ — Dr. J. Todarauskas;
po $3 — X Laugolys, J. Žvirblis, J.

HAMILTON, Ont
Stonkus, 'VI. Antanaitis, 5teigvila, J. Les- 
čius, J. Stankevičius, V. Narkevičius, D. 
Kochanka, J. Valevičius/ A. Mingėla; 
Patamsis, F. Urbaitės, A. Petkūnas, J. 
Valaitis, A. Jankūnas;

po $2 — J. Kaneva, S. Mureika, L. 
Pliūra, G. Ambraziejus, K. Lukoševičius, 
V. Mažeika, J. Kažėmėkas, ff jlakavi- 
čius, V. Kažėmėkas, V. Venckevičius, 
P. Lesevičius, V. Šešelgis, B. Vengris, J. 
BarŠytė, K. Stanaitis, P. Bružas; E. Ol
šauskas, P. Juškevičius, J. Seniūnas, S. 
Konvaitis, B. Daugilis, K. Bungarda, B. 
Grajauskas, A. Grajauskaitė, P. Žulys,
J. Araminas, J. Gimžauskas, J. Arštikai- 
tis, P. Jakubauskas, O. Mikšytė, Tinkš- 
levičius, V. Sakavičius, A. Engel is, S. 
Dalius, M. Lazdutis, A. Matulaitienė, P. 
Brasas, J. Budnikas, Paliunauskas, M- 
Jurgutis, V. Motukaitis, L. Borusas, B. 
Sturmqitis, K. Mikšys, S. Burdinavičius, 
S. Rukšėnas, G. Vindašius, V. Mikuckas, 
A. Verbickas, J. Eidukaitis, A. Aušrotos, 
P. Savickas, M. Juodis, J. Mikalauskas, 
V. Saulius, J. Dočkoitis, J. Bajoraitis, 
Rževuckas, Čeliauskas, J. Stanaitis, S. 
Gudinavičiūtė, V. Svitas, E. Antanaitienė,
K. Tumaitis, Breichmanas, W.. Pilkaus
kas, J. Paškevičius, J. Kažėmėkas, E. 
Lengnikas, E. Simansonas, M. Apanavi- 
čiūtė, E. Inkratas, Roupėnas, Paukštys, 
G. Palmer, P. Baltrukonis, A. Joniką, AL 
Joniko, A. Pilipavičius, J. Mašalaitis, P. 
Giedraitis, A. Žulys, A. Geležinis, V. 
Bartininkos, J. Ryckis, J. Deksnys, F. 
Pajarskas, J. Kiyp>as, J. Povilaitis, Dr. 
Valaitis, D. Slavinskas, A. Juodgalvis, I. 
Juodgalvis, J. Varnos, L. Klevas, Z. Stan
kus, A. Aisbergas, P. Kanopa, J. Petkū
nas, J. Eidukevičius, J. Level is, K. Meš
kauskas, J, Jokubynas, A. Stosevičius, 
V. Miškinis, V. Perkouskas, V. Sasnaus
kas, M. Jonikas;

po $1.50 — J. Žemaitis, S šešelgis, 
J. čielkus, G. Skripkūtė, J. Zurlys, V. 
Subatninkaitė;

po $1 — V. Belevičius, K. Prielaau^- 
kas, V. Kunkulis, A. Grajauskaitė, P.

Grajauskienė, K. Miloševičius, J. Kula
kauskas, A. Šilgalis, A. Juraitis, P. Jok- 
ston, J. Girdvainis, J. Vegis, V. Kežys, 
J. Grigalius, J. Zevistouskgs, P. Rainys, 
P. Rimkunas, A. Godelis, J. Bajorūnas, 
P. Vizbaras, J. Paukštys, A. Blekys, V. 
Linčiauskas, A. Kybartas, S. Koralėnos, 
P. Blekys, Barkauskas, A. Tacnošiūnas, 
V. Laniauskos, A. Trumpickas, N. Gu- 
tauskienė, J. Vasiliauskas, S. Jankaus
kas, J. Kairienė, P. Vaitonis, R. Kairys, 
Lotauskas, A. Balsys, J. Petrūnas, J. 
ovideris, A. šukaitis, jį. VcAtkus, J .Sto
nius, P. Grigelevičius, P., štuoka, K. Vait- 
kūnos, G. Žirguiienė, J. Stonkus, K. Nor
kus, V. Jasinevičius, A. Kaminskas, Ba- 
beckas, Kačinskas, Žukauskas, • S. Pro- 
puolenytė, I. Navickas, Gureckos, Kri- 
vinskaš, Šlekaitis, L. Gutauskas, Gedmi
nas, V. Juzokas, A. Dūda, J. Pyragius, 
A. Šimkevičius, V. Stabingis, R. Tumai - 
tis, D. Pikienė, A. Pintulis/A.-Lukas, J. 
Trečiokas, A. Garkūnas, J. Bartluš, J. 
Grigaitis, G.Repčys, A. Astravas, A. Bu- 
gaitiškis, E. Kudaba, V. Stukas, T.* Vai
nauskas, Balakauskas, Mačiulartis, V. 
Blauzdys, E. Sudikas, Gintautas, Z. Šu
kienė, V. Levinskas, L. Urmonaitė, A. 
Paulauskas, S. Normantas, A. Firevičius, 
J. Martinkus, A. Keršys, A. Ruzgys, R. 
Gaižauskienė, V. Bugailiškytė, K. Mile
ris, A. Pundzius, J. Petkūnos, B. Šopys, 
Pauloitis, P. Misevičius, E. Gutauskienė, 
P. Eismantas, S. Senkus, A. Pusdešris, 
P. Jankus, K. Simaitis, P. Daugėla/ A. 
Čyžius, J. Domeika, A. Rakauskas, V. 
Vonsevičius, L. Peterytė, V. Volskis, E. 
Grinienė, T. Ryckis, K. Grudzinskas, B. 
Šlepetys, J. Adomauskas, T. Povilaitis, 
V. Šližvs, R. Giedraitis, Stankevičius, 
Kutis, J. Orontas, Freimanas, Naujokas, 
V. Kvedaras, J: Baranauskas, S. Pilipa
vičius, V. Rustinavičius, Tassun, P. Ka- 
reckas, A. Mauliūnas;

po $0.50 -—- P. Lukošius, S. Bakaitis. 
Nuoširdus ačiū.

KLB Hamiltono apyl. Š F Komitetas.

SAULT STE. MARIE, Ont
Ruduo. Nors jau matėme pir

mąjį sniegą, bet greit pradingo 
ir vėl-panašu į lietuvišką bobų 
vasarą. Mūsų miestas apsuptas 
ežerais ir miškais, tad nepamai
noma vieta žvejybai ir medžiok
lei. Žinoma, to sporto mėgėjai 
nesnaudžia. Prišaudo ančių, ku
rapkų, o ir stirnų sezonas jau 
prasidėjo. Linkime sėkmės par
sivežti nevien kiškių bet ir stam
bių ožių su plačiais ragais. Beto 
ir laikas'medžioklei šiais metais 
gana patogus. Bedarbiai," kurių 
pas mus apstu, nesurišti pareigo
mis ir laiko turi pakankamai pa
sivaikščioti po miškus.

Darbo fronte pagerėjimo ne
simato. Net Abitibi popieriaus 
fabrikas, kuris kiekvienais me
tais žiemos ' sezonui artinantis 
mažai atleisdavo, šiuo metu pa
siuntė gatvėn net tokius, kurie 
praeitais metais ramiai sau dir
bo. Sako, fabrikas sumodernėjo. 
Algoma Steel vos tebejuda. Gan
dai eina, kad pabaigoje šio mė
nesio pagerėsią, bet kol kas tik 
gandai... Gana pastoviai dirba 
stambi Rodis lentpiūvė bei fa
neros fabrikėlis, kuriame pasku
tiniu laiku dirba nemažas skai
čius mūsų tautiečių. Bet bendrai 
bedarbių daug ir tuo visi yra su
sirūpinę. Vietos savivaldybės or
ganai, unijų vadovybė ir net 
prekybininkų atstovai daro žy
gių padėtį sušvelninti.. Rašant

Ar jūs atvykote anksčiau Kanadon, negu jūsų 
šeima? Visai galimas dalykas, kad jūs susidursite 
su problema kaip sutaupyti pakankamai pinigų, 
kad atsivežus savo mylimuosius į šį kraštą.
Savo tikslą pasiekti jums bus daug lengviau, jei 
užvesite taupomąją sąskaitą The Canadian Bank 
of Commerce.
Bankas už jūsų sutaupąs moka palūkanas; jūsų 
pinigai padėti absoliučiai saugioje vietoje; ir jūs 
būsite skatinamas taupyti. Pridėk prie savo tau
pomosios sąskaitos kiekvieną algos išmokėjimo 
dieną — arba visuomet, kai gausite pajamų — ir 
jums bus malonu matyti vis augančią sumą.
Apsilankykite artimiausiame jums skyriuje ir 
atidarykite taupomąją sąskaitą dar šiandien.

J

The Canadian 
Bank,of Commerce

VIĘNYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augžtos paluko* 
nm. Būstinė Lietuvių Xamuose, 
235 Ossington Ave., Toran to. TeL 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vak.

šcžtadieniois nuo 11 iki 1 vai p.p.

Dr. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves

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

susitarimą, t

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

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės i mūsų atstovų

Zig max Didžbalis
1294 KING ST. HAMILTON 

Telefonas U. 9*3558

L. TESLIA Real Estate
/A . . ...........

šiuos žodžius delegacija, vado
vaujama burmistro, išvyko į 
Otavą pasimatyti su vyriausy
bės nariais. Ten tarpe kitų rei
kalų stengsis atgauti bent dalį 
plieno užsakymų, atitekusių Vo
kietijai ir Anglijai. Kažin ar 
jiems pavyks.

Tuo metu, kai plieno darbinin
kai susirūpinę savo rytojumi 
Algoma Steel prezidentas, Sir 
James Dunn matyt to visai ne
jaučia. Šis pramonininkas, finan
sininkas, pristatęs savo lėšomis 
ligoninių, mokyklų, paaukojęs 
daug tūkstančių labdaringiems 
reikalams bei universitetams, 
šiuo metu atšventė savo 80-jį 
gimtadienį. Jis daug duoda, ži
noma, neskriaūsdamas save. Gal
būt, jis geras žmogus, o gal duo- 
dąrnas įvairiems tikslams turi 
tikslą savo asmeninius mokes
čius mažinti. Žinoma, visuomenė 
kiek galėdama stengiasi atsily
ginti. Taip jis turi kelių un-tų 
garbės doktoratus, garbės pulki
ninkas, miesto raktus ir kitokius 
titulus.
\ Skaitėme spaudoje baisias pa
sekmes Toronto audros. Mes li
kome nepaliesti, bet mūsų ko
lonijos gyventojas. p. Skardžius, 
tuo laiku atostogavęs Toronte, 
gražiai atpasakojo. Jo žodžiais: 
“Baigėsi laikas ir privalėjau 
grįžti. Vos išsikapstęs iš Toronto 
važiavau lyg per Atlanto vande
nyną. Kur nepažvelgsi — vien 
vanduo tyvuliavo. Tik iš pakelė
se esančių medžių bei apsemtų 
automobilių šiek tiek spėjau kur 
randasi kelias. Turėjau laimės, 
neišsukau iš kelio”. __

Rinkimai į KLB Tarybą pas 
mus “praėjo” patylomis. Tikru
moj jų nebuvo. Tai berods pirmą 
kartą Sault Ste Marie lietuviai 
nedalyvavo rinkimuose. Ir ko
dėl? O tik dėlto, kad žmonės ap
siima dirbti valdyboje ir joje 
užmiega. Mūsų lietuviai nėra 
apkurtę visuomeniniame gyveni
me ir, supranta reikalą organi
zuotos bendruomenės, bet tas ne
susipratimas įvyksta tik dėl ke
lių žmonių nepareigingumo. 
Skaitau šį reikalą svarbesniu, 
nei surengimą kokios gegužinės. 
Gal “artojas” vėl taps krislu 
akyse Neprikl. Liet, korespon
dentui “ulialia .ar kitokiam, ku
rte tvirtino, kad aš dejuojąs dėl 
neparašytos kolonijos istorijos. 
Kai pavartęs Lietuvių Dienos 
leidinį neradau savos apylinkės, 
ir žinodamas, kad leidėjai krei
pėsi į valdybą suteikti reikalin
gų žinių, rašiau korespondenci
joj kelis tiesos žodžius savo apy
linkės valdybai. O gal “ulialia” 
sutiks, kad toks ar kitoks leidi
nys, jei prie jo visi gerbs valios 
lietuviai prisidėtų, būtų panašus

JA VALSTYBES
Nežinomojo Kalinio Dieną su

organizavo Niujorke lapkričio 7 
d. Tarptautinė buv. , Politinių 
Kalinių Federacija. NK Diena 
būvą paskelbta pernai lapkričio 
7 d. Ši diena kaip bolševikinio 
perversmo diena yra sykiu pra
džia istorijoj dar nebūto politi
nis* teroro, kurio aukos yra ne
suskaitomos ir kurio apimtis sie
kia iki NEŽINOMOJO. Minėji
me žodį tarė Europos Laisvės 
Komiteto direktorius F.. R. Dol- 
beare, buv. nacių ir buv. bolše
vikų kalinių atstovai. Minėjimas 
baigtas įspūdingu Chopino mar
šu. • - ’•

Petras Minkūnas, ilgametis 
BALFo. reikalų vedėjas įteikęs 
atsistatydinimo raštą.

BALFo direktoriai savo posė
dy priėmė P. Minkūno atsistaty
dinimą ir reikalų vedėju išrinko 
St. Lūšį, kuris lig šiol gyveno 
Bostone. St, Lūšys pareigas pra
dės eiti nuo gruodžio 1 d- P- Min- 
kūnaš tose pareigose buvo nuo 
.1949 nu

BALF.spalio mėn. iš Kanados 
yra gavęs $1.778,12 — Brook, 
Alta aukojo: $2 — K. Janulevi- 
čius, po $1 — T., Julius, V. Jaš- 
kevičius ir M. Janulevįčius; Co- 
niston. Ont. $5 — A Žilėnas; Ha
milton, Qfit pbM15:>- P> Blekys, 
S. Prapuolenytė; $2 — P. Gri
gelevičius; Vasario 16 gimnazijai 
remti komis. ■— $21; Montreal, 
Que. — O. M. E. J. Šulmistrai $4; 
L. K. Leipus $2; Toronto, Ont. 
— $1.700 KL Šalpos Fondas; $6 
J. Didžbalis; po $5 — A. Saulis 
ir V- Simanavičius;. $1— Toron- 
tietis; Port Colborne,, Ont. — A. 
Pivoriūnas $10; Welland, Ont., 
D; G. Blužai $2. - v

Iš Montrealio Vasario 16 gim
nazijai remti komisija prisiuntė 
$254.16. .'. /.'/V/';'

J. Laučka, Am. Balso vedėjas 
Mūnchene, spalio 27 d. laivu par
vyko atostogų į JAV. Jo šeima 
jau anksčiau buvo parvykusi i 
Rochester}. . -

AI. Kučiūno 25 ni. muzikinės 
veiklos sukaktis paminėta spe
cialiu koncertu spalio 31 d. Ma
rijos Augšt. mokyklos salėje.

Dr. V. Raulinaitis, atvykęs iš 
Australijos, įsikūrė Los Angeles, 
kur nusipirko ir namus.
VOKIETIJA

Naujai išrinktoji Vokietijos 
krašto valdyba jau pradėjo dar
bą. Iš Vokietijos lietuvių daug" 
kas nepatenkinti aktyvių politi
nių partijų vadų įėjimu į ben-

St. Catherines, Ont.
Niagaros pusiasalio lietuvių 

choristų pirmas pasitarimas kvie 
čiamas lapkričio 21 d., sekma
dienį. 4 vai. pp. p. Ubeikų ūky
je, Allanburg, Ont. Programoje: 
kavutė ir šokiai.

Kas tik jaučiasi galįs dainuoti 
ir myli lietuvišką dainą bei gies
mę, mielai • kviečiami dalyvauti 
šitame pasitarime.

Inicįa toriai.
Naujųjų Metų sutikimas šie

met ruošiamas bendras visų trijų 
kolonijų: St. Catharines, Wel
lando ir Niagara Falls. Pasilinks
minimas įvyks p. Ubeikų nese
niai nupirktoje salėje, Allanbur- 
ge, visų trijų kolonijų centre.

WELLAND, Ont
Kariuomenę LB Wellando apy

linkės valdyba ruošiasi paminė
ti trumpa gražia programėle tuo
jau po pamaldų, lapkričio. 21 d., 
sekmadienį. ' . .

L. Bendruomenės suruoštas 
vakaras, kuris. įvyko lapkričio 6 
d., praėjo su dideliu pasisekimu. 
Visas to pasisekimo nuopelnas, 
neabejotinai,’tenka “Aukuro” ar
tistų grupei, vadovaujamai p. E. 
Dauguvietytės - Kudabienės, su
vaidinant labai vykusiai komedi- 
jėlę ’’Lageris”. Dideliai nuošir
dus ačiū poniai 
siems artistams.

Ir šiais metais 
šiamas linksmas 
sutikimas ukrainiečių salėje 46 - 
4th St. Svečiams atvykstantiems 
iš toliau salė bus atidaryta nuo 
6 val.z Šokiai prasidės nuo -7 vai. 
ir tęsis iki 1 vai. nakties.

Bufete lietuviškai pagaminti 
skanūs užkandžiai ir kanadiškas 
alutis bei kiti* stipresni ir leng
vesni gėrimai. Koresp.

vadovei ir vi-

Wellande ruo- 
Naujųjų Metų

į trumpą mūsų organizuoto gy
venimo istoriją? O galbūt, iš viso 
minėtas korespondentas yra nu
sistatęs prieš panašius leidinius 
ir bendruomeninį darbą? Jei pa
minėjau 15 fniriučių laiką, tai ne
manau, kad suklydau, nes, nors 
ir artojas būdamas, bet gavęs 
visus dšviniūs, nedaug užgaiš- 
čiau padarydamas trumpą san
trauką. Juk tie daviniai kur nors 
yra, tik tie, kurie juos turi, ne
norėjo panaudoti. Artojas.

druomenės vadovybę, dėl ko gali 
nukentėti jos nešališka veikla.’ 
Garbės teismui atmetus paduo
tąjį skundą, kuriame vėl buvo 
konstatuota visa eilė per naujai 
pravestus rinkimus prasilenki
mų su nuostatais, žmonės kalba, 
kad reikėjo padaryti teismą pa
čiam garbės teismui... Deja/to
kia procedūra dėl statuto neto
bulumo nenumatyta. O tai tik 
paskatina visokius kombinato
rius vis savo naudai kombinuoti.
D. BRITANIJA

Reportažas iš Bradfordo
Spalio 30 ir 31 d. Bradforde 

buvo didžiulė Švč. Marijos Me
tų šventė, į kurią beveik iš visos 
D. Britanijos suplaukė šimtai 
lietuvių. Atskiri autobusai atbil
dėjo iš Manchesterio, Nottingha- 
mo, Rochdale ir Wolverhampto- 
no, o įvairiausiomis susisiekimo 
priemonėmis iš Ketteringo, Lon
dono, Glasgovo, Doncasterio, Ha
lifax©, Leeds, Keighley, Hud- 
derąfieldo ir kitur.

Iškilmingas pamaldas “lietu
viškoje” Šv. Onos bažnyčioje lai
kė Londono lietuvių klebonas 
kun. A. Kazlauskas MIC, o žmo
nės netilpo šiaip palyginti erd
vioje bažnyčioje. Visą laiką, kaip 
ir šeštadienį vakarinių pamaldų 
metu, klausyklos buvo apgultos, 
o išpažinčių be atsikvėpimo klau ' 
sė kun. J.-Gutauskas iš Glasgo
vo, kun. Y. Kamaitis iš Manches
terio ir svečias kan. B. Martynel- 
lis. Mišių metu prie Dievo Stalo 
susibūrė apie 300 žmonių.

Pamaldų metu gražiai giedojo 
Škotijos lietuvių Šv. Cecilijos 
choras, diriguojamas čiagimės 
lietuvaitės Apol. Varnaitytės - 
Mullen. • ■ .

Pamokslą sakė Škotijos lietu
vių dvasios vadas kun. J. Gu
tauskas, pabrėžęs lietuvių pa
maldumą į Švč. Mariją ir nuro
dęs kelią į Viešpatį ir amžiną 
laimę per dang. Motinos Švč. 
Širdį.

Pasiaukojimas Nekalč. Mari
jos Širdžiai buvo padarytas di
džiulėje Švč. Marijos bažnyčioje/ 
kuri sekmadienio vakarą buvo 
pripildyta vienų lietuvių. Kai 
Šv. Cecilijos choras, pasirodžius 
garbingam svečiui Leeds vysk, 
dr. J. Ci. Heenan, sugiedojo ke
lias lietuviškas giesmes (Tėve 
mūsų ir Sveika Marija), Brad
fordo lietuvių kapelionas kun. <J. 
Kuzmickis per garsintuvus per
skaitė Pasiaukojimo Aktą. Baž
nyčioje buvo tylu, iškilminga.

Po to į lietuvius prabilo vysk. 
J. C. Heenan. Jis priminė Lietu
vos kančias, kat. tikėjimo perse
kiojimą ir ragino tremtinius, gy
venančius laisvuose Vakaruose, 
melstis už Tėvynę ir artimuo
sius. Būdami ištikimi Dievui ir 
Jo Švč. Motinai lietuviai atgaus 
laisvę, — pabrėžė Ganytojas. To
liau priminė lietuvių religingu
mą, prisirišimą prie kat. tradici
jų ir pareiškė: “Gausiai susirin
kote, brangūs lietuviai. Būtų, be 
abejo, čia su jumis ir jūsų minis- 
teris p. Balutis, jei būtų sveikas. 
Pasimelskite ir už jį...”

Vėl nuotaikingos giesmės, šir
džių pakėlimas augštyn, ir dvi 
mažutės, baltai apsirengusios 
lietuvaitės įteikė Ganytojui pa
dėkos ir pagarbos gėles. •.

Švč. Marijos salė vos sutalpino 
gausiai susirinkusius lietuvius, 
kurių dalis turėjo kantriai sto
vėti, nes pritrūko sėdimų vietų. - 
Iškilmingą akademiją atidarė 
šeimininkas kun. J. Kuzmickis, 
pabrėžęs, kad tai, kas lietuvių 
šiandien padaryta, • prašoko 'jo 
įsivaizdavimą. Po ta buvo' per
skaityti ’ Sveikinfrndi, kuriuos at
siuntė Kauno arviv. J. Skvirec
kas, Nottinghamo vysk. E. Ellįs 
ir Leeds vysk. J. Ci Heenan. Su
sirinkusieji ilgu plojimu įgaliojo 
kapelioną visų vardu padėkoti 
Ganytojams už sveikinimus . ir 
palaiminimą. ■,

Po to paskaita apie Švč. Mari
ją — lietuvių Karalienę skaitė 
kun. A. Kazlauskas. Ypatingai 
pabrėžė rožančių, kurį Marija 
pakartotinai prašė kalbėti, .apsi
reikšdama Fatimoje.' -

Pabaigoje Škotijos lietuvių Šv. 
Cecilijos choras davė puikų kon
certą, sugiedojęs kelias giesmės 
ir padainavęs net kelioliką lietu
viškų dainų. Dirig. A. Multen 
įgudusi technika sugebėjo iš pa
prastų balsų sukurti tokį damų 
choro vienetą, kad nuoširdus ir 
naujas dainų interpretavimas 
pavergė visų klausytojų širdis.

“Daugiau tokių švenčių!” pra
šė vakare skirstydamiesi žmo
nės. • ' * J. Gs.
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KLB VYR. RINKIMy KOMISIJOS
PRANEŠIMAS '

Nuomonių, skirtumai Vašingtone Lietuvi; kalba Free Europe radijofone
KLB Vyriausioji Rinkimų Ko

misija, susidedanti iš pirm. Kęs
tučio Grigaičio ir narių: Vytau
to Skrinsko, Juozo Beržinsko, 
Jono Novogrodskio ir Petro Vi- 
lučio, 1954 m. lapkričio mėn. 9 d. 
posėdyje, išžiūrėjusi gautus iš 
apylinkių rinkimų komisijų da
vinius, rado:

1. rinkimai buvo atlikti 14 apy
linkių: Hamilton, London, Oąk- 
villė, Montreal, Ottawa, Rodnėy,

Gautų
balsų skaičius Pavardė, vardas

758 i 17. Sližys Jokūbas
722 j 18. Šalkauskis Algirdas 
705

Sudbury, Toronto, Windsor, 
Winnipeg, Welland, Fort Wil
liam, St. Catharines ir Britų Ko
lumbija;

2. skundų dėl balsavimų nepa- 
duota. ,

Vyr. Rinkimų Komisija, pasi
remdama KLB Rinkimų Taisyk
lių 8 ir 56 Str. str., skelbia išrink
tųjų į KLB II-ąją Krašto Tary
bą narių sąrašą:

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

Pavarde, vardas
1. Šapoka Adolfas
2. Kun. Gutauskas Jonas
3. Baronas ■ Kazys
4. Kun. Tadarauskas Juozas 693
5. Kardelis Jonas
6. Arštikaitytė Marija
7. Matusevičiūtė Izabelė
8. Giedraitis Juozas
9. Rinkūnas Antanas

10. Lelis Petras
11. Mikšys Jonas
12. Kun. Gidžiūnas Viktoras
13. Yokubynas Jonas

. 14. Juozapavičius Antanas
15. Yokubyniehė Marija F. 539
16. Kšivickis Jonas

balsų

677
664
656
622
584
567
564
556
551
542

521

19. Valys Feliksas
20. Čepas Silvestras
21. Giriūnienė - Kudirkaitė 

Vitalija
22. Ručinskas Pranas
23. Povilaitis Bronius
24. Andriuškevičius Kostas
25. Kęsgailą Steponas
26. Vaidotas Vaclovas
27. Januška Petras *
28. Antanaitis Vladas
29. Lapinas Aleksandras
30. Barisas Vytautas >

Gautų 
skaičius 

503 
502 
478 
474

474
471
458
449
447
433
408
403
397
394

1. Dalius Stasys•2. Mališka Izidorius3. Sakalauskas Balys4. Abromaitis Mečys5. Pulkys Algirdas
6. Jurkevičienė Emilija7. Gurevičius Antanas8. Kojelaitis Aleksas

Kandidatais lieka:382374361349331329293288

9. Norkus Kęstutis10. Ketvirtis Antanas11. Stonkus Juozas12. Jankūnas Albertas13. Sutkaitis Stasys14. Naruševičius Jonas15. Jokūbaitis Stasys
282281267249239231~230

KLB Vyriausioji Rinkimų 
Komisija.

Jau ir amerikiečių spauda pra
pliupo nagrinėti Vašingtono “iš
laisvinimo” teorijas: Dulles* ir 
Radfordo. Pirmasis laikęsis, jog 
“containment plus” — kitaip dar 
išreiškiama: “švelniai kalbėk, 
užpakaly laikydamas vėzdą“ — 
politika pragyvens bolševikus, gi 
admirolas Radfordas, jungtinio 
štabo viršininkas baidosi, jog įsi
tikinę negalėsią nukariauti pa
saulio “šaltuoju karu”, sovietai 
gali mestis karinėn avantiūrom 
NYTimes Sulzberger, gal pa
veiktas Schweitzerio ir kitų per
spėjimų, gąsdina pasaulį, tardamas, jog tikrumoje dabarties baisumas yra ne sovietų Urani
jos grėsmėje, bet tame, kad šiuo laiku žmonija jaučiasi nebeturinti po savim tvirtų pagrindų, keičiantis visoms moralinėms, dvasinėms ir etinėms vertybėms. Sulzberger tvirtina, kad nesą galima siekti plačiau ikr Amerika atgaus pasitikėjimą savimi ir savaisiais idealais. Po poros dienų šis geriausiai informuotas NY Times publicistas vėl aiškino, jog Vokietija skubinama apginkluoti ne dėl jos 12 divizijų reikšmės, nes jos tebusiančios pilnai paruoštos tik po trijų metų, bet tam, kad ir vakarų Europa atgautų pasitikėjimą savimi. Vakarams labiausiai to iki šiol trūkę, nes sovietus jie toli gražu pra lenkė pramonės produkcija, to- ! jėgą, nors esą galima, kad ideolo- limojo skridimo bombonešiais ir j ginis konfliktas su Sovietų Są- paslaptingaisiais naujais ginklais. Sulzberger manąs, jog maršalai Žukov ir Sokolovsky tai su-

prantą gerai, kaip gerai jie žino, 
kad tikriausiu laimėtoju būsian
ti jėga su galingesnėmis tolimo 
smūgio atominėmis priemonė
mis, nežiūrint kaip stipri bebū
tų priešlėktuvinė gynyba. Mai
šalai taipgi žino, kad sovietai 

■neturi nieko panašaus į B-47 ar 
Delta bombonešius, kuriais da
bar yra. apginkluota veik visa 
anglosaksų puolamoji aviacija. 
Vašingtone “ tikima, kad sovie
tams reikės dar mažiausiai pen
kių metų prisivyti anglosaksus: 
pasigaminti tinkamų lėktuvų ir 
paruošti jų augštai kvalifikuotas 
įgulas. Sulzberger toliau fanta
zuoja, kad europiečiams vis la
biau patinka amerikiečių dina
miško karo idėjos. Jiems aiškina
ma, jog be vokiečių armijos ta£ 
kos NATO tegali planuoti tik 
apsiginamąjį karą, kurio išdavos 
neišvengiamai .. paliestų Kopen
hagą, Briuselį ir Hagą. Tuo tar
pu talkininkaujant vokiečių pa
jėgoms NATO vadas generolas 
Gruenther nedelsdamas smogtų 
priešui ir suskaldytų priešo gali
mą smūgį. Europiečiai duodasi 
greičiau įtikinami, kad atominis 
išlaisvinimas būtų jiems už vis 
blogiausia išeitis! Dėlto tai sie
kiama priminti vokiečių ginklo

ėjusio karo apžvalgų: šalia kare 
laivyno istorijos netrukus bus 
rodoma marinų ir karo aviacijos. 
Žmonės komentuoja 
skelbiamus naujuosius 
plepa apie steigiamas 
tingas” karines bažes.

“Išlaisvinimo” temos 
dažnai minimos
Kardinolas Spellman, kalbėda

mas Des Moines, Iowa, perspė
jo amerikiečius netikėti bolševi
kų liūliavimais, nes jie tikriau
siai ruošiasi vėl pulti. Senatorius 
Knowland kongrese vis nekant
ravo dėl “peršvelnios Dulles li
nijos”. Antisovieiiniai rusai vie
name savo mitingų Niujorke rei
kalavo .neatidėliojant steigti 
laisvųjų rusų armiją, kuri pradė
tų kontrrevoliucinę ofenzyvą, 
esą, tik jai pasiduotų rusai. Pats 

(Nukelta į 6 psl.)

kasdien 
ginklus, 
“paslap-

Pavergtoj; Jungtini; Taut; seimo sesijaLapkričio 7 ir 8 d. Niujorke buvo tęsiama Pavergtųjų Jungtinių Tautų sesija, skirta žmogaus teisėms ginti pavergtuose kraštuose. Dienotvarkėje buvo prievartos darbai, deportacijos, moters padėtis, Rytų - Vakarų prekyba.Lietuvos delegacijos narys dr. Trimakas pateikė Socialinės Komisijos pranešimą apie prievartinius darbus, primindamas komunistinės Kinijos saugumo mi- nisterio pranešimą JT apie prievartos darbus Kinijoje, nurodydamas prievartos darbų tikslą ir padarinius ir pabrėždamas, kad nuo žodžių metąs pereiti , prie veiksmų prievartos darbams likviduoti.Pranešimą apie deportacijas ir rezoliucijos projektą seimui pateikė Latvijos deleg. narys buv. min. pirm. A. Blodnieks. Rezoliucijoje konstatuojama, kad deportacijos yra nusikaltimas, kad deportacijos paliečia labai plačius gyventojų sluogsnius, ir prašomos JT pavesti prievartos darbus tirinčiam komitetui ir deportacijas tirti ir komunistinės vyriausybės pareikalauti, kad deportuotuosius paleistų ir grąžintų namo. Diskusijose Lietuvos delegatas be kita ko pažymėjo, kad deportacijas Rusijos politika praktikuoja jau nuo XVI a., tik bolševikai jas labai išplėtė, kad deportacijos yra sovietinio režimo įrankis naikinti sau nepalankų elementą, kad deportacijos iš Lietuvos lig šiol yra pareikalavusios ne mažiau kaip 15% Lietuvos gyventojų, kad deportuotųjų likimas baisus, kad deportacijų planas jau buvo paruoštas tada, kai dar Baltijos

kraštai buvo laisvi, kad pagrin- tiniu pasauliu, išskyrus žmonių dinis įsakymas Nr. 001223 buvo sveikatai reikalingus dalykus, • pasirašytas Maskvoje 1939 m. dalykus, drabužius ir devociona- spalio 11 d., kad sovietinės de- lijas. Čia Lietuvos delegatas Au- portacijos savo mastu ir savo ne- dėnas priminė . nepriklausomo- žmoniškumu pralenkia nacines sios Lietuvos ūkinius santykius su Sov. Sąjunga,, pavaizduodamas, kaip tais santykiais sovietai siekė griauti Lietuvęs ūkį.Labai gyvų diskusijų sukėlė Teisių Komisijos pranešimas apie politinio pabėgėlio teisinę padėtį. Kaikurių nuomone 1954. 4. 22. įsiteisėjusi Pabėgėlių Reikalams Konvencija eanti pakenčiama priemonė. Kaikas iš lietuvių spaudos žmonių ją labai augštai įvertino.. Tačiau tie, kam teko arčiau su pabėgėlių padėtimi susidurti, yra visai kitos nuomonės dėl esamos padėties ir dėl pačios konvencijos. Seimas nutarė pavesti klausimą atitinkamai komisijai ištirti ir referuoti ki-

ir kad Tarptautinio Tribunolo sprendimas Nūrnbergo byloje, apkaltinęs ir nubaudęs nacinius deportacijų kaltininkus, lygiai būtų taikomas ir sovietinių deportacijų kaltininkams.Pranešime dėl moters padėties sovietų pavergtuose kraštuose nurodoma, kad moteris ten neturi politinių teisių, išskyrus saujelę komunisčių, neturi asmens teisių, net teisių į savo vai-, kų auklėjimą. Moteris ten nu- moterinama ir nužmoginama. Todėl rezoliucijoje JT prašomos ištirti pavergtųjų kraštų moters padėtį ir suteikti moterims reikalingą globą, pareikalaujant atitinkamas vyriausybes vykdy- į tame posėdyje.ti JT Chartą. Visuotinę Žmogaus Teisių Deklaraciją ir Moterų Teisių Konvenciją. Tuo reikalu kalbėjo ir Lietuvos delegatė Galdikienė. pabrėžusi pavergtųjų kraštų moters - motinos apverktiną padėtį.Ekonominės Komisijos pranešimas ir rezoliucija dėl Rytų - j Vakarų prekybos taip glaudžiai siejasi su žmogaus teisėmis, nes sovietiniai gaminiai yra didžia dalimi vergų darbo gaminiai ir todėl sovietai gali mušti kainą, kad tuo iššauktų-laisvojo pasaulio ūkyje suirutę. Savo keliu laisvojo pasaulio prekės sovietams stiprinti savo karo mašiną ir ruoštis savo dominaciją išplėsti visam pasauly. Rezoliucija kreipiamasi į laisvąjį pasaulį susilaikyti nuo prekybos su sovie-
REIKALAUKITE

Iš Niujorko lietuvių veikėjų 
lūpų po truputį stiprėja gandai, 
kad artimiausį pavasarį ir “Free 
Europe” radijo bangos pradės 
nešti pavergtąja! tėvynei ir mū
są j į tikrąjį paguodos ir laisvės 
žodį. Sakoma, kad lietuvių sky
rius, prie “Laisv. Europos” orga
nizacijos, visu rimtumu siekia ir 
visais būdais stengiasi, kad lie- 
tuviškosois transliacijos galimai 
greičiau galėtų būti pradėtos. 
Sveikintina iniciatyva ir vertin
gos pastangos!

O, prie viso reikalo vėl grįžti, 
dėkingą progą suteikia tik pa
sibaigęs 71 žymių amerikiečiu 
veikėjų vizitas Europoje, b/lan- 
kant visas “Free Europe” turi
mas institucijas. Grįžusiųjų atsi
liepimai labai palankūs ir prita
riu visam reikalui. Sakoma, kad 
lankytojai gerai supratę ir įver
tinę visą darbą bei radijo trans
liacijų svarbą. Įsitikinta^ kad, ne
žiūrint smarkių sovietų trukdy
mų,. bent 65% visų transliacijų 
pasiekia ir prakerta geležinę už
dangą jr paskleidžia teisingos nistinių leidinių, tikslios infor- 
* f • • * i v • j • ! •• v • * » .» «

reigūnai, mokslininkai, žurna
listai ir pan. Tas, sakoma, pa
vergtiesiems primygtinai paro
do, kad Vakarų pasaulis neuž
miršo jų, kad nuolat seka ir rū
pinasi pavergtųjų tautų likimu, 
jų išlaisvinimu. Prie mikrofonų 
tuoj pristatomi naujausi ątbėgė- 
liai, kurie nei kiek neslėpdami 
savo tapatybės, kalba į savo pa
žįstamus, draugus, vakar dienos 
bendradarbius ir tas turi itin įti
kinti ir paveikti krašte likusius 
pažįstamus.

Dėl tam tikrų priežasčių (gry
nai technikinių) pačios translia
cijos vykdomos Mūnchene, radi
jo bangomis išleidžiamos net iš 
Lisabonos, Portugalijos sostinės. 
Be to, Vokietijoje, gelež. uždan
gos pasieny, vykdomi ir kitokie 
uždaviniai. Pav. dažnokai palei
džiami į orą balionai - pūslės su 
didžiulėmis ant jų šonų raidėmis 
— Svoboda (Laisvė) — kuriuos 
vėjas turi nunešti Čekoslovaki- 
jon. Prie jų dar pritvirtinama . 
geras glėbis įvairių antikomu-Siuntini; siuntimo 

tvarka1. Dovanų siuntiniai iki $25; vertės už geležinės uždangos gali būti siunčiami jau be jokio specialaus leidimo, jei vienam adresatui tas pats asmuo nesiųs daugiau kaip 1 siuntinį, jei siunčiamieji daiktai yra jo asmeniškam naudojimui skirti. Bet ant siuntinio turi būti aiškiai pažymėta “Gift, General Export Permit No. Ex. 1”. Turi būti taip pat pažymėta, kad siuntinyje nėra laiško.2. Siuntiniams virš $25 vertės už geležinės uždangos turi būti gautas eksporto leidimas. Tuo reikalu kreiptis į muitinę.3. Į kraštus šiapus geležinės uždangos be specialaus leidimo dovanų siuntinius galima siųsti iki $50 vertės. Jei vertė prašoka $50, tenka kreiptis į muitinę.4. Dovanų siuntiniams su preciziškais instrumentais eksporto leidimas reikalingas vistiek, kur siunčiama. 1Leidimams prašymų blankų! Amerikiečių stebėtojų žinio- galima gauti betkurioje muitinės | mis, tautybių skyriai yra ganėti- L . . . _monės departamento eksporto vadovaujami. Čia per radiją kal- bei importo leidimų skyriuje. ba buvę tų kraštų oficialieji pa-

informacijos žodžius tarp visos eilės pavergtųjų tautų. Kadangi rusai jau ne pirmą kartą bando protestuoti ir kelti balsą prieš “Free Europe” darbą net ir JT, galima drąsiai tvirtinti, kad sovietai gerai supranta tą žalą, kurią jiems nuolat teikia nevaržomo ir laisvo žodžio perdavimai iš Vakarų pasaulio. Viena čia įdomu, kad rusų trukdymo darbas labai stiprus perduodant žinias ar antisovietinę medžiagą, bet kur kas mažiau dėmesio kreipiama muzikos ar sporto programoms trukdyti.Kad visas darbas būtų sklandus ir pakankamas, vien tik radijo operacijų tarnyba Mūnche- ne turinti net 1.400 tarnautojų. Visa padalyta į atskirų tautybių skyrius: lenkų, čekų, rumunų, vengrų, bulgaru, ir albanų. Kai bus pradėtos Pabaltijo kalbomis valandėlės, tas skyrius bus papildytas ir estų, latvių bei lietuviu atstovais.

macijos, pranešimų. Čekijoje griežtai baudžiama už tų pūslių turėjimą. Todėl gyventojai tokias radę, jas nuneša policijon, o spaudinius išsidalina tarpusavy. Taip ir sklinda teisybės žodis pavergtose tautose.Tuo būdu visiškai efektyviai ir stropiai kovojama su komunistų teikiama propaganda, neteisingomis žiniomis. Išnaudojama kiekviena proga, kiekvienas momentas. Štai, Beri jos žlugimas, Stalino mirtis ir pan. įvykiai, visada pranešami pavergtiesiems bent septyniomis ar daugiau valandų anksčiau, prieš patiems sovietų informatoriams susigriebiant. Nereikia ir aiškinti, kiek daug paguodos ir tvirto tikėjimo suteikia nelaimingiesiems, kad ir tuo keliu gautos tikslios informacijos, vertingi komentarai, padėties įvertinimai. Tai, pagaliau liudija ir tūkstančiai pabėgusiųjų, kurie pasakoja, kaip brangus ir mielas yra “Free Europe” radijo pranešimų darbas. Visa turint minty, kaip labai ir įstaigoje arba Prekybos bei pra-! nai svarūs nes įtakingų žmonių nekantraudami turime laukti 1- lietuviškųjų transliacijų pradžios. Al. Gimantas.

junga gal bus išspręstas “taikingomis priemonėmis”. Vašingtono korespondentai toliau šitaip bando aiškinti Vašingtono gudročių nuomones. Pirma: vokiečiams apsiginklavus bus sunaikintas didžiausias Maskvos ginklas — baimė. Bet, girdi, šios nuomonės autoriai patys dvejoja, sutikdami, jog vokiečiai gali ’’išsišokti” sugriaudami planuojamo “taikingo sugyvenimo” būdus. Antra: Vašingtono stipri augštų- jų karių grupė svarsto ar nebūtų tiksliau išprovokuoti- karą dabar, kol Vakarai neabejotinai sovietus viršija?
Dulles tildo gandusJohn Foster Dulles, beveik tą pačią dieną, kai šitokie gandai buvo paleisti, reagavo. Pagąsdinęs spaudos konferencijoje rusus, kad ateityje Amerikos bombonešius saugos spraustuvai - naikintojai-ir įpems.nėbus reikalo duotis save numušti, Dulles griežtai kažką perspėjo, kad jis niekad nesutiksiąs su “apsigynimo” karo idėjomis. Ir netgi galutinai išvijo iš savo departamento diplomatą Davies, kuris drįso prasitarti apie preventyvinio karo teigiamumus. Dulles aiškiai davė suprasti, kad jis, ne kas kitas veda “išlaisvinimo” politiką ir nesutiks, kad jo planai būtų kieno nors maišomi.Kokie tie planai, bene išsitarė premjeras Sir Winston- Churchill, pareiškęs, kad Vakarai turį sugyventi geruoju su Rytais “iki dienos, kada Vakarų pajėgos, remdamosios savo vieninga galia, išreikalaus iš komunistinio bloko susipratimą”. Premjeras taipgi išvedžiojo, kad komunizmas Rusijoje yra pačių sovietų reikalas iki jie negrasina kitų tautų laisvei (Ar jis prie šitokių nelaimingųjų priskaito ir 1940 metų Pabaltijį?).Amerikos visuomenėje juntamai kilo žygio dvasia. Televizijos stotys vis dažniau duoda pra- 

ne vien religinė siems”. Tokie žmonės “nėra linkę savo asmeniniuose nusistatymuose priimti betkokį tarpininką tarp jų pačių ir Dievo, nesvarbu kokio poaugščio jie bebūtų”. Suprantama, “suaugę negali būti laikomi vaikais, tačiau būti suaugusiu bei palikti vaikystės elgseną yra vienas dalykas, o būti suaugusiu ir nenusilenkti teisėto autoriteto vadovavimui bei valdymui nėra vaikų prižiūrėjimas, o veiksmingas suaugusių kreipimasis į tikslą, atitinkamai pateiktą”.

KREDITO KOOPERATYVAS “PARAMA”1

Priėš porą metų Toronte įsi-j šeštadieniais, bet tai nėra kliū- steigęs pirmas lietuvių kredito tys nes ir kituose bankuose ban- , , ui-> -h j-4 kiniai reikalai atliekami dau-kooperatyvas Parama pradėjo . 7 1 / j- • • 1E .. ...... . giausia penktadieniais vakare,savo veikimą su Keliais šimtais patogumo dėlei galima turėti dolerių, kurie buvo įmokėti šėrų s-tos ir didesniuose bankuose ir sąskaiton narių - steigėjų. Tada i juose' laikyti nedideles sumas, buvo užsirašę nariais 80 asmenų.' reikalingas einamiesiems reika- Šių metų vasario 21 d. jau buvo į jams. Visi indėliai, tiek bankuo- šėrų ir dipozitų sąskaitoje $32.- sc> tiek kred. kooperatyve (Cre- 783, paskolų išduota $42.000 ir i dįt Union), yra apdrausti ir visos narių padidėjo iki 200. Koopera-; operacijos valdžios kontroliuo- tyvo vadovybė buvo sudariusi; jamos. Taigi dėl pinigų saugumo negali būti jokios abejonės.Laikant ’pinigus savo bankelyje ir imant iš jo paskolas visas gautas pelnas liktų lietuvių rankose. Dabar ’’Paramos” bankelis moka palūkanų už paprastus indėlius 3% ; už šėrus pereitais metais išmokėjo 5%, o už paskolas ima 12% , taip kad iš operacijų gauna pelno vidut. 7'/z %. Parodžius daugiau susipratimo ir tautinės ambicijos nesunku būtų pasiekti narių skaičių su šėrų ar depozitų vidurkiu, sakysim $500, iš ko susidarytų pusės milijono dolerių suma ir ji duotų kasmet 37.5 tūkst. dol. pelno. Toks pri- leidimas yra gana realus ir gali būti įvykdytas, jei šį reikalą giliau įsisąmoninsime ir paforsuo- sime.Toronto lietuvių bendruomenė ekonomiškai ,yra silpna ir bejėgė. Ji neturi jokio -visuomeniško turto ir jokio realaus pajamų šaltinio, gi išaugęs ir sustiprėjęs “Paramos” kooperatyvas daug galėtų jai padėti įsigijant namus, ūki ar vasarnamį.Ukrainiečiai jau senai turi stiprius kredito kooperatyvus. Kai buvo steigiamas “Paramos”

kooperatyvas, susirinkime kai- . bėjo ukrainiečių kooperatyvų atstovas. Jis pareiškė, kad ukrainiečiai pradžioje taip pat nieke neturėję, o dabar dėka kooperatyvo jie turi 200 tūkst. dol. vertės namus ir keletą šimtų tūkst. dol. kapitalo. Žinomieji ŪNF namai — salė, kuria lietuviai nuolat naudojasi, taip pat kooperatyvų pagalba pastatyta.Kodėl mes lietuviai negalime taip padaryti. Juk mes turime savo žmonių: bankininkų, kooperatininkų ekonomistų, kurie tuos reikalus išmano. Jie ir dabar ’’Paramos” kooperatyvą sumaniai veda.Turime ir savo kapitalo, tik jis išsklaidytas kitataučių bankuose, jiems pelną krauna. Trūksta mums tik susipratimo, . kurio siekime per bendruomenę ir kooperaciją. P. Lėlis.

Baigdamas savo 8-jį posėdį, Pavergtųjų Tautų Seimas priėmė rezoliuciją dėl rinkimo įrodymų nusikaltimams prieš žmogaus teises pavergtuose kraštuose. Šie įrodymai yra svarbi medžiaga ne tik pasaulio viešajai opinijai, bet ir ruošiant kaltinamąjį aktą atsakingiems už šiuos nusikaltimus komunisti n i a m s pareigūnams^ Rep.— Vašingtonas. — Ir naujajam JAV parlamente yra 10 atstovų lenkiškos kilmės: demokratai — Kluczynski, Gordon, Mackro- wicz, Dingel, Lesinski, Siemins- ki, Zablocki ir Flood; respublikonai — Sadlak, Radwan, O’Kons- ki. Naujai išrinktas yra demokratas Flood, o prarado vietą respublikonas E. Bonin. Kiti visi tie patys.
Bažnyčios sritis

Šv. Tėvas Pijus XII Marijos 
iškilmių proga priimdamas 25 
kardinolus, 150 arkivyskupų bei 
vyskupų ir būrį teologų pasakė 
reikšmingą kalbą apie dabarties 
tendenciją apriboti Bažnyčios 
veiklą vien religine sritimi. Šv. 
Tėvas pasakė: “Jai priklauso vi
sa prigimtinių įstatymų sritis, jų 
aiškinimas ir pritaikymas, kai j 
tai žiūrima doriniu požiūriu. To
dėl pareiga paklusti neišnyksta 
neū tada, jei kaikam atrodo, kad 
vilias ar kitas Bažnyčios reika
lavimas nėra paremtas įrody
mais”. Socialinės problemos ir 
net socialpolitinės, nors ir nesan
čios grynai religinio pobūdžio, 
tačiau priklauso moralinei są
rangai, liečia žmogaus sąžinę ir 
gali padėti arba kliudyti galuti
nio tikslo siekti. Ta prasme jos 
esančios susijusios su žmogaus 
išganymu ir todėl įeina į Bažny
čios sritį. “Sveikam protui ir tie
sai prieštarauja, kas tvirtina, 
kad šios ir panašios problemos 
neįeina į dorinę sritį ir todėl yra 
ar bent gali būti išskirtos iš Die
vo pastatyto autoriteto, kuriam 
pavesta rūpintis teisinga tvarka 
bei vadovauti žmonių sąžinėms 
ir veiksmams kelyje į tikrąjį ir 
galutinį tikslą”.

Toliau Pijus XII stipriai pasi- 
šakė prieš kaikurių katalikų ten
denciją, manančią, “kad Bažny
čios vadovavimas bei budrumas 
nesąs reikalingas subrendu*

Šiems metams kuklią sąmatą pagal metinės apyvartos vidurkį, sumoje $50.000, bet pasirodo, kad šių metų apyvarta padidėjo daugiau negu dvigubai — būtent $120.000.Š. m. spalio mėn. pabaigoje Šerų ir depozitų sąskaitoje būva $80.000, paskolų išduota $65.000 ir narių skaičius pašoko iki 345. Iki šių metų pabaigos Šerai ir depozitai pasieks $100.000, taip kad planas bus išpildytas 200%.Nors šios skaitlinės rodo žymų “Paramos” kooperatyvo progresavimą, bet atsižvelgiant į Toronte gyvenančių lietuvių skaičių-ir kredito pareikalavimą, “Paramos” bankelio pajėgumas dar nėra pakankamas. Didelė dauguma lietuvių savo santaupas laiko svetimuose bankuose ir jiems pelną didina, nors už tai gauna tik skatikus. Už indėlius bankai moka 1.5-2% % palūkanų, tuo tarpu ’’Paramos” kooperatyvo bankelis už indėlius įdėtus šėrų sąskaiton mokėjo 5%. Koks gali būti pateisinimas laikyti indėlius svetimuose bankuose?Tiesa, lietuvių bankelis nedaro nuolatinių operacijų, jis veikia tik penktadieniais vakare ir

Lenkai skelbs plebiscitą
Vad. Tautinio Vienybės Tary

ba, kuri tebeieško kelių, kaip pa
šalinti nesitraukiantį iš prezi
dento vietos Zaleski, nutarė vi
same pasaulyje laisvųjų lenkų 
tarpe pravesti plebiscitą dėl da
bar vykstančio ginčo.

Tuo tarpu Mackevičiaus vy
riausybė paskelbė rinkimus į 
Valstybės Tarybą — pakaitalą 
seimo emigracijoje. Rinkimai 
buvo paskirti lapkričio 7 d., bet 
nei viena iš Tautinės Vienybės 
Tarybon įeinančių partijų nepa
statė savo kandidatų, nors ter
minas kandidatams pastatyti bu
vo prailgintas.

Nauji tankai Kanados kariuomenėje

kitas. Vadovavimas 
prižiūrėjimas,

Nr. 71-FO-4

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

GARSŪS 
NUO 

1868 metų

SKS3HS

Nuo 1951 m. Kanados kariuo
menė pradėjo pakeisti amerikie
čių gamybos tankus “Sherman'’ 
angliškaisiais—“Čenturion”, ku
rie šiuo metu laikomi geriau
siais. Du šarvuočių pulkai — 
Lord Strathcona Horse ir Royal 
Canadian Dragon — jau aprū
pinti “Centurion” tankais. Taip 
pat kaikurie Kanados daliniai 
Vokietijoje irgi yra jais aprū- 
inti. Šio tipo tankų yra dar re
zerve ir jo užtektų vienos pėsti
ninkų divizijos šarvuotiems dali
niams.

Vienas šarvuotas pulkas, drau
ge su rezervinėm mašinom rei
kalingas 75 tankų. Vienas gi tan
kas atsieina $445.000. gynybos 
ministerija šiemet paskyrė $26.-

064.000 tankams ir šiaip kovos 
autovežimiams, t.y. $8.254.000 
daugiau nei pereitais metais.

ynybos ministerija planuoja 
įsigyti ir naujausio tipo tankų 
“Caernarvon” — t.p. britų gamy
bos. Tai 70 tonų tankas, tokio pat 
dydžio kaip ir sovietų armijos.

Kaikurie kariniai žinovai ma
no, kad ateities kare tankų mū
šių nebūsią, nes jų sutelkimas 
būtų puikus taikinys atominėms 
bomboms arba artilerijos ato
miniams sviediniams.

Pagalbinė Kanados kariuome
nė vad. milicija ir toliau naudo
sis “Sheridan” tipo tankais. Be 
to, jais bus naudojamasi ir regu- 
liarinės kariuomenės tankų mo- 
kyklolse.
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SPORTO AKTUALIJOS
JAV — PASAULIO KREPŠINIO MEISTERIS 1 

Rašo Bajoras
Iki pat paskutinių rungtynių 

Rio de Janeiro krepšinio entu
ziastai tikėjosi, kad jų penketu
kas taps nauju pasaulio meiste
riu. Įtempimas augo su kiekvie
nu susitikimu. Brazilijos koman
da, baigminiam rate sudorojusi 
visus priešininkus, turėjo susi
tikti su JAV penketuku, kuris 
taip pat nebuvo pralaimėjęs nei 
vienų rungtynių. Nežiūrint blo
go oro, lapkričio 4 d. 1500 žiūro
vų minia susikimšo į Maracana 
sporto halę,būti liudininkais il
gai lauktos kovos tarp savo favo- 

' ritu ir svečių amerikiečių rink
tinių. JAV krepšininkai pasiro
dė daug tvirtesni, negu šeiminin
kai. Pirmam kėliny amerikiečiai 
veda 35:19. Brazilai, nežiūrint 
minios raginimo, neįstengia pri
sivyti; milžiniškų “jankių”, ir 
rungtynės baigiasi JAV laimėji
mu — 62:41.

Tokiu būdu pirmos vietos lai
mėtoju ir pasaulio meisteriu ta
po JAV 7:0 taškų santykiu. Ant
rą vietą užsipelnė Brazilija — 
6:f, treciojoj liko Filipinai — 
5:2, ketvirtoj Prancūzija — 3:4. 
penktą vietą užėmė Kanada, P. 
Kinija ir Urugvajus su 2:5 san
tykiu ir paskutinėj vietoj Izra
elis — 6:1.

Kaip buvo minėta, Sov. Rusija 
ir jos satelitai dėl politinių prie
žasčių žaidynėse nedalyvavo. 
Nesimatė ir pernykščio pasaulio 
meisterio — Argentinos.

Šia proga reikia pastebėti keis
tą amerikiečių spaudos laikyse
ną krepšinio pirmenybių atžvil
giu. Amerikoj krepšinis gimė ir 
išsivystė į pasaulinį sportą. Se
zonui atėjus, vietinėms profesio
nalų arba tarpuniversitetinėms 
varžyboms skiriama labai daug 
dėmesio^ Tačiau nežiūrint krep
šinio populiarumo ir pagaliau 
JAV laimėjimo Brazilijoj, ame
rikiečių spauda labai mažai ar
ba visiškai nepaminėjo pasauli
nių žaidynių eigos. Atrodo, kad 
JAV visuomenė daugiau skiria 
reikšmės vietinio pobūdžio spor
to įvykiams, negu pasaulinio 
masto laimėjimams.

— Spalio 31' d. Lietuvių S K 
Niujorke futbolininkai labai ge
rai pasirodė pirmenybių rung- 
tynėse prieš New York SC,"bet..‘. 
įstengė pasiekti tiktai lygiąsias 
1:1. Antroji komanda pralaimė
jo 1:4. Pirmam lygos pirmeny
bių ratui įpusėjus, Lietuvių SK 
iš sužaistų T^rungtynių laimėjo 
vienas, pralaimėjo tris ir pasie
kė tris lygiąsias. Su penkiais 
taškais ir 13:15 įvarčių santykiu 
Niujorko lietuviai iš 12 koman
dų lentelėj užima IX vietą. No
rėdami išsilaikyti šį sezoną augš- 
tojoj lygoj, lietuviai turėtų gerai 
pasispausti, nes keturios pasku
tinės vietos bus nukeltos į že- 

, mesnę lygą.
— Lapkričio 7 d. lietuvių SK 

Niujorke futbolininkai pagaliau 
pasiekė ilgai lauktą laimėjimą. 
Blogoj formoj, žemojygio rung
tynėse lietuviai vos pajėgė Įveik
ti daug silpnesnę Kollsman SC 
komandą pasekme 2:1. Rezervi-

nė vienuolikė ištrūko su lygio
siom — 1:1.

— Šokinėjimo iš bokšto į van
denį Tarybų Lietuvos meisteris 
pasižymėjęs “lietuvis” Pavlovas.

— Šaudymo sporte dar blo
giau. Be Ambrazevičiaus ir Sas
nauskienės kiti Lietuvos šaudy
mo meisteriai yra: Kosenko, Do- 
lina, Zablockis, Diblenko, Puši- 
na, Golovinas, Tomimas ir Lebe- 
dinas. Aiškjai matosi, kas šiuo 
metu Lietuvoj šaudymo menu 
užsiima. Patyrimo ir praktikos 
rusams šitam amate niekad ne
trūko.

— Š. m. lapkričio 15-25 dieno
mis Caracas, Venęcueloj įvyks 
pasaulinės šaudymo sporto pir
menybės. Be JAV, pirmą kartą 
šios rūšies varžybose dalyvaus ir 
Sovietų Rusija.'

— Prancūzijoj gastroliuojanti 
Rusijos futbolo meisterio — 
Maskvos Dinamo komanda lai
mėjo prieš Bordeaux 3:0, nuga
lėjo Reims-Racing 1:0 ir Lille 
2:1. Tarptautinėse rungtynėse 
airiai nugalėjo norvegus 2:1 ir 
pasiekė lygiąsias prieš škotus 
2:2.

— Vakarų Vokietijos lengva- 
atletai sėkmingai užbaigė savo 
viešnagę Japonijoj, paskutinį 
susitikimą laimėdami 92:67. Nau
ja Vokietijos ir Europos trumpų 
distancijų bėgimo žvaigždė H. 
Fūtterer laike viešėjimo Japo
nijoj du kartus pasie’kė ameri
kiečio Jesse Owens 100 m. pa
saulinį rekordą (10.2 sek.) ir pa
gerino 26 metų senumo 200 met
rų Europos rekordą (0:20.9). 
Fūtterer laikas 0:20.8 sek.

■— Tarptaut. futbolo rungty
nėse Europoj Belgija nugalėjo 
Olandiją 4:3, Vengrija — Čeko
slovakiją 4:1 ir Bulgarija — Ry
tų Vokietiją 3:1.

Pranas Gvildys serga
Prano Gvildžio vardas ir jo pa

siektos pasekmės žinomos ne 
vien tik vytiečių. Jo*rezultatai 
stalo tenise išgarsino jį ir Kana
dos sportininkų tarpe. Jis laimė
jo: tris kartus Ontario vieneto 
meisterio titulą ir tris kartus To
ronto miesto meisterio vardą; 
keturius kartus tapd Ontario ir 
trsi karius Toronto vyrų dvejeto 
laimėtoju; po vieną kartą laimė
jo Ontario ir Toronto mišraus 
dvejeto titulą. Pranas tris kartus 
žaidė už Kanados rinktinę tarp
valstybinėse rungtynėse su JAV. 
Tris metus jis buvo pripažintas 
trečiuoju Kanados žaidėju ir 
penkis metus laikė pirmojo On
tario žaidėjo vardą.

Lietuvių tarpe Prano rezulta
tai taipogi žinomi. Šiaurės Ame
rikos Lietuvių Žaidynėse jis ta
po vieną kartą vyrų vieneto 
meisteriu, vieną kartą laimėjo 
vyrų ir du kartu mišrų dvejetą. 
Sužeista jo koja sutrukdė jam 
pasiekti meisterystę paskutinė
se SA Žaidynėse ir kas blogiau
sia — paguldė jį ligoninėn.

Lapkričio pradžioje Pranui pa
daryta kelio operacija privertė jį

laikinai pasitraukti iš sporto pa
saulio. /

Vytiečiai pasigenda Prano sa
vo tarpe. Prisimenam jį ne vien 
tik kaip gerą žaidėją ir puikų 
organizatorių, bet kaip ir malo
nią asmenybę. Linkime jam ga
limai greičiau pasveikti ir su
grįžti atgal į mūsų tarpą.

Genera! Insurance
& Mortgages

AL DUDA 
io AM — 10 PM

Visų rūšių draudimai ir 
skolos nejudom'am turtui.

Greitas ir sąžiningas patarna
vimas.

GERKITE KAVĄ 
padarytą iš miežių
"99" su širdimi.
Tikras kanadiškos 

gėrimas

ROYAL 
BEVERAGE

PAVARGĘ MIESTŲ GYVENTOJAI! 
saugokite savo širdis. Išvengsite blogu 
sapnu, jei gersite kavą be narkotikų!

ROYAL 1-----
BEVERAGE

Reikalaukite visose krautuvėse.
FABRIKO ADRESAS:

734 YONGE ST., TORONTO
Tel. WA. 2-8634 ir ME. 2197

pa-

OL. 1997. 1609 Dundas St. W.

Bilęs & Wratten
ADVOKATAI, NOTARAI 

ir tt.
John F. Biles, 

Leonard E. Wratten.
■**

Telefonai:
EM. 8-6217, EM. 8-6359.
331 BAY ST. ROOM 316 
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ATSIKRATYSITE NE DIENOMIS, 
BET VALANDOMIS!

Tuojau sustabdyk skausmus visame 
kūne — temperatūrą ir slogos kanki
nimus t?k MINUČIŲ laikotarpyje 
BUCKLEY'S Cinnamated KAPSULĖ
MIS. VALANDŲ, bet ne dienų laiko
tarpyje — jūsų sloga pagydoma ne 
vieno, bet keturių įvairių slogą paša
linančių rūšių vaistų mišinio, kuris 
pašalina slogos simptomus GREITAI.

12 kaps. 35c. Šeimos dydžio 79c.

buckley's
- • • - > -J. ' ■' v* - ■ ■

Pagydys Jus greitai arba sugrąžins 
pinigus dvigubai.

Nuomoniiį skirtumai Vašingtone
(Atkelta iš 5 psl.)

prez. Eisenhoweris, atlėkęs Bos
tono Katalikių Mot kongresan, 
kartojo Atlanto Čartos ar 
Schweitzerio kalbos mintis. Tik 
jos, motinos, išauklėsiančios žmo 
nes įgalinančius pasaulyje taiką 
ir teisingumą! Priminė joms ir 
tėvams atsakomybę, nes jie savo 
vaikams perduodą emocijas, ku
rios vėliau pasaulyje sukelią ne
sibaigiančias maišatis. “Kodėl 
turi šalis mirtinai kovoti, kad 
pasilaikytų aiškiai nevertingą 
žemės sklypą? Kodėl vėl kitas 
kraštas aistringai plėšosi, kad iš
laikytų nereikšmingą sienos li
niją? Kodėl vienos šalies žmonės 
mirtinai nekenčia kitos tautos 
vyrų ir moterų, kad praeityje jų 
valdovai pykos? Kad išpręsti 
šias problemas, — kalbėjo ame
rikietėms katalikėms preziden
tas, — reikia kažko daugiau nei 
diplomatija. Būtina, kad betku* 
rios tautos individas stengtųsi 
suprasti ir kitos tautos tradicijas 
ir troškimus. Tas privalu ir 
mums čia Amerikoje” ... Pagal 
šitokį prezidento porinimą iš
eitų, kad lietuviai įgalinę bend
rą savivaldybę negalėtų taikin
gai* Vilnių  j e sugyventi ir su len
kais ir su gudais? Kodėl lietu
viai negalėtų sugyventi Kara
liaučiaus srity su suvokietėju
siais prūsais ir visi kartu ūkiš
kai šitokioj draugystėj klestėti.

Malenkovas mano 
pasitenkinti diplomatija 
Kai amerik. bombonešis buvo 

numuštas prie Jaltoje atiduotų 
sovietams Kurilų salų, Malenko
vas revoliucijos bankiete pasi
traukęs šalin Amerikos ir Britą-

nijos ambasadorius, šnibždėjo 
iięms “tvirtą norą” atstatyti nor
malius diplomatinius santykius. 
NYTimes dėlto tuoj komentavo, 
girdi, kai George Kennan tai siū
lė prieš porą metų, išvijo jį lauk, 
o dabar jau jie gudrūs. Esą, lai 
neieško durnių, nes męs pagaliau 
supratom, jog jų diplomatija tėra 
vienas Politbkiro įrankių sie
kiant savojo tikslo. NYTimes 
perspėja, kad tikriausiai sovie
tai dabar čiulbės iki pat pirmojo 
“Die Streitkraefte“ parado, ir ti
ki, kad Vakarai muilinami dau
giau tikrai nesiduos.

RUSU UŽFRONTĖJE
(Atkelta iš 2 psl.) j Staigiai, kildamas virš upės 

Nelaimei dvi jaunų lakūnų ! krantų pastebėjau. mūsų lėktu- 
įgulos, smingant truputį atsiliko. . 
Lag’ai tuojaus juos atkirto. Vie
nas lėktuvas, jau smarkiai su
šaudytas, prašvilpė pro mane 
priešo kranto link. Bandau pasi
vyti, bet negaliu palikti visos sa
vo eskadrilės dėl jo vieno. Šau
kiu per radiją duodamas nuro
dymus. Be naudos. Jis skrenda 
per Dniestrą Rusijos pusėn. Vos 
mažas dūmų pėdsakas lieka pas
kui. Tikrai, jis galėjo skristi dar 
kelias miųutes iki būtų pasiekęs 
savas linijas, kaip kiti tokiais at
vejais daro.

— Matomai jam galva susisu
ko. Idiotas! — pastebėjo Fischel 
per radiją.

Momentui negalėjau daugiau 
tuo rūpintis. Privalėjau surinkti 
savo pairusį dalinį krūvon ir ma
nevruoti elipsiais namų link. Po 
ketvirčio valandos raudonieji 
naikintuvai atmušti pasitraukė. > 
Galėjome toliau tvarkingoj ri-Į 
kiuotėj skristi savo keliais. Pa
vedžiau septinto skyriaus vado
vui vesti eskadrilę namo, o aš su 
kitu lėktuvu valdomu lakūno 
Fischer pasukau atgal. Skutome' 
Dniestro paviršiumi. Iš abiejų! 
pusių stiepėsi augšti krantai. Ru
sų naikintuvus vėl pastebėjome 
netoli tilto 3-9000 pėdų augštyje. 
Jie negalėjo upės vagoje mūsų 

•matyti.

PADĖS KANADOJE
GK9SDESE1 smBKSaSEBSBm

ŠTAI NAUJA KNYGELĖ, KURI JUMS
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PILIETYBĖS 1R IMfGRACIJOS DEPARTAMENTAS 
šį pranešimą paskelbė, norėdamas patarnauti 

naujiesiems kanadiečiams.
Hon. J. W. PICKERSGR1LL, P.C., M.P. Laval FORTIER, O.B.E., Q.C.

Ministeris. Ministerio Pavaduotojas^

Kad padėjus naujiesiems ateiviams susipažinti su Kana
dos papročiais ir reikalavimais Pilietybės ir Imigracijos De
partamentas parengė naują knygelę “Handbook for New
comers”. Knygelėje išaiškinami pilietybės reikalavimai; 
bankų taisyklės: kaip Įsigyti namą, prekybos įmonę arba 
ūkį; Kanados švietimo sistema; leidimų įsigijimas; darbai; 
Kanados pašto tarnyba; medicinos ir sveikatos tarnyba ir 
socialinio draudimo taisyklės. Be to, joje yra dar daugybė 
įvairių kitokių informacijų apie Kanadą ir jos papročius.

Knyga išleista penkiom kalbom — angliškai, prancūziš
kai. vokiškai, olandiškai ir itališkai. Ją galima veltui gauti 
užpildžius žemiau pridedamą kuponą. Užpildžius pasiųsti: 
itizenship Ęranch, Dept, of Citizenship and Immigration, 
Ottawa. Nepainirštipažymėti kurios kalbos knygelę pagei
daujate.

Citizenship Branch, 
Department of Citizenship and Immigration 
OTTAWA.

Please send me, without charge, a copy in (put language here) of the “Handbook 
for Newcomers” 
Name_ ____
Street Address

kraustyti per jį ar tapti ivanų 
lengvu grobiu. Bėgti ne taip jau 
lengva, nes esu apsiavęs ilgais 
kailiniais batais, o ant pečių tu
riu trumpus kailinukus: Apie 
prakaitą nėra ko nė kalbėti, bet 
raginti nereikia nė vieno. Ne
turime jokio noro papulti į so
vietų belaisvių stovyklą, kur ne 
vienas smingamųjų bombonešių

vą į dešinę už trijų mylių. Jis 
buvo nusilleidęs ant lauko. Įgula 
išlipus stovėjo prie jo ir gyvai 
maskatavo rankomis, kai pra- 
skridau virš. •

— Jei jūs būtumėt nors šiek 
tiek kreipę dėmesio į mane anks
čiau, šios “malonios” operaci
jos nebūtų reikėję daryti, — lakūnas surado greitą mirtį, 
murmėjau sau, sukdamas aplink Bėgame jau apie_pusę valan- 
apžvelgti ar laukas yra tinkamas dos. Lenktynės gan gražios. Iva
nusileist. Tinka.

Padrąsinu save atsidusdamas:
— Taigi pirmynL
Šiuo kartu būtų’jau septintas 

atvejis, kai aš išvežu lakūnus iš 
po pat rusų nosies. Įsakau Itn. 
Fischer likti ore, kad sutrukdy
tų naikintuvų puolimą, jei jie 
pultų. Žinojau vėjo linkmę iš 
ankstyvesnio bombardavimo.

— Oro stabdžiai žemyn, kuras 
atgal, akimirkoj būsiu apačioj!

— Kas atsitiko?
Praskridau. Privalėjau atidaryti 
kurą ir vėl sukti ratą aplink. 
Nieko panašaus anksčiau tokiais

Lenkų visuotinės organizacijos 
dešimtmetis

Centrinė lenkų organizacija 
Kanadoje vadinasi Kanados 
Lenkų Kongresas. Tai organiza
cijų susivienijimo sudaromas 
centras, susikūręs 1944 m. rugsė
jo 2-4 d. suvažiavime, kuriame 
dalyvavo 115 organizacijų. Iki 
šio meto tas skaičius nedaug te
pakilo — dabar KLK priklauso 
124 organizacijos. Jos yra pa
skirstytos į 33 apygardas.

KLK paskirtis — rūpintis vi
sais bendraisiais lenkiškais rei
kalais, atseit, panaši į mūsų 
KLB. Skirtumas tik toks, kad 
KLB apjungia visus lietuvius, o 
KLK tik organizacijoms priklau
sančius lenkus. Iš 200.000 Kana
dos lenkų masės tokių esą apie 
15.000. '

KLK finansini pagrindą suda
ro organizacijų įnašai — po 50 
centų nuo kiekvieno nario ir po 
5? nuo kiekvieno parduoto bet 
kokio parengimo bilieto. Orga
nizacijos, kurios nuo parengimų 
pelno nenori mokėti, gali to iš
vengti sumokėjusios nuo kiek
vieno nario po $1. -

Švęsdamas dešimties metų su
kaktį KLK be bendrųjų tautinių 
tikslų skelbia didelį uždavinį pa
gelbėti persikelti į Kanadą len
kams emigravusiems i Pietų 
Amerikos kraštus ir ten pateku
siems į sunkias gyvenimo sąly
gas.'

Naujas “spaudos 
attache”

“Vyt. Utenį” užgriuvus šeimy
ninėms bėdoms, lietuviškasis 
“AB” ir diplomatai nuo “nesu
brendusių” “TŽ” korespondentų 
užpuldinėjimų dabar ginami to
kios Alb. Smailys. Pasireiškusi 
‘.‘NL” “Smailys” pasirodė jau ir 
“Naujienose”, skelbdama, kad 
“Am. Balsas” tai ne kokia biuro
kratiška - archyvinė įstaiga, bet 
įpareigota skelbti teisingas ži
nias”. Alb. Smailys, ypač džiau
giasi, kad Vašingtono “The Eve
ning Star”, aristokratijos sky
riaus moteris - autorė straipsny
je “Moteriški talentai Voice of 
America”, su pasitenkinimu pri
pažįstanti, kad tarp tarnautojų 
vyrų ir moterų išlaikyta lygybė 
ir nėra diskriminacijos. Europos 
talentingas moteris, pabrėžia 
Smailys, parinkta atstovauti 
“lietuvaitė Valerija Grigaitis”. 
Kodėl ne Ąlbina Smailys?

“Albina Smailys” ją labai iš
kelia, tik nepasako, kodėl lietu
vių radijas ar spauda tokios ra
šytojos ir režisorės nežino, lygiai 
nepastebi, kad prie jos ypatingų 
“moteriškų talentų” nepamiršta
mas ir tikras dėdė, atsakingas 
Lietuvos Respublikos pareigū
nas uoliai talkininkauja “AB” 
štabo sudaryme. “Albinos Smai
lys”'puolami TŽ korespondentai 
sveikina “Smailį” nuo dabar įsi
jungusį lietuvių spaudon ir pri
simena pačio JAV ministerio Mc 
Kay patarimą: “Asmenį bandan
tį ginčytis su laikraštininkais, 
susisiekimo policininkais ir žmo
na laikau visišku kvailiu” — At
vykus Vašingtonan derėtų taiky
tis prie vyriausybės tono.

Vienas iš “TŽ” korespondentų.

4

EDMONTON, Alta

nai atsilikę gerą pusmylį užpa
kalyje. Staigiai atsirandame ant 
stataus pakriaušio briaunos. 
Apačioje buvo upė. <Bėgome į 
vieną ir kitą pusę, žiūrėdami 
vietos nusileisti. Veltui. Tada 
vaikystės dienų prisiminimai 
man davė mintį. Anais nerūpes
tingų dienų laikais žaisdami mes 
čiuoždavom iš augštų medžių 
viršūnių kabindamiesi rankomis 
už šakų galų. Čia buvo nemaža 
aštrių krūmų lyg laukinių rožių 
augančių iš akmenuotos sienos. 
Vienas paskui kitą nuslydome 
tais krūmais žemyn, apdaužytais 

momentais neatsitikdavo. Ar tai j žonais, kruvinomis rankomis ir 
įspėjimas nesileisti? Esu toli ■ suplėšytais drabužiais.

Henschel kelia paniką:
— Šokim greit! Geriau prigeri, 

negu pasidaryti rusų belaisviais!
Patariu imtis žinomo atsargu

mo. Visi degame nuo bėgimo. 
Ivanai tuo tarpu pasirodė viršu
je. Dėl priešingos saulės ir krū
mų jie mūsų nemato: Bėgioja 
krantu augštyn ir žemyn nega
lėdami suprasti, kur mes pradin
gome. Atrodo jie negali nė' pa
galvoti, kad mes galėjome nusi
leisti žemyn.

(Bus daugiau)

priešo užnugaryje, labai arti tai- 
; kinio, kuris nesenai buvo pultas! 
' Bailumas? Vėl uždarau kurą, 
nuleidžiu plokštes ir... esu ant 
žemės. Tuo pat metu pastebiu, 
kad paviršius yra labai minkštas. 
Nereikia nete stabdžių vartoti. 
Lėktuvas sustoja visiškai prie 
pat dviejų “draugužių”. Jie abu 
yra dar neseniai į mūsų eskad
rilę atvykę. '

Henschel pakelia dangtį, ir aš 
duodu jiems ženklą greitai šokti 
į vidų. “Raudonieji sakalai” su
ka viršuje. Jie kol kas dar mūsų 
nepastebėjo.

— Viskas tvarkoj. Henschel?
— Taip. •
Atidarau kurą ir duodu stab

džius kairiniam ratui, norėda
mas apsisukti, kad pavažiavęs 
atgal, galėčiau pakilti iš tos vie
tos, iš kur nusileidau. Tačiau už- 
stabdytas ratas smenga gilyn. 
Juo daugiau duodu kuro,, juo 
daugiau ratas ėdasi į žemę. Lėk
tuvas atsisako pajudėti iš vietos.

— Gal būt, galvoju, perdaug 
purvo prilindo tarp rato ir jį 

4 dengiančios skardos.
— Henschel, lipk lauk ir nu

imk skardą!
Pritvirtinąs skardą žiedas lūž

ta, bet ir tai nieko nepagelbsti. 
Esame įsmigę į purvą. Patrau
kiu vairoiazdę iki pat pilvo ir 
pamažu atleisdamas, duodu pil
ną gazą. Niekas negelbsti. Būtų 
•įmanoma tik apsiversti, iš ko 
mums nebūtų jokios naudos.

Lt. Fischer, skrisdamas žemai 
virš mūsų klausia, ar neprivalė
tų ir jis nusileisti. Pagalvojęs, 

• kad nusileidęs jis atsidurs tik 
toj pat padėtyje atsakau:

— Ne, tamsta neprivalai leis
tis. Turi skristi namo.

Apsižvalgau aplink. Dar blo
giau. “Ivanai” ateina. Jie yra jau 
tik už keturių šimtų jardų. Rei
kia nešdintis iš čia.

— Paskui piane! — sušunku ir 
akimirksniu bėgame 'pietų link 
kiek tik kojos išneša.

Atskrisdamas aš mačiau, kad 
mes esame keturios mylios nuo 
Dniestro. Privalėjome persi-

ŠIA GER
P.ERTAISYTOS

NEŠIOJAMOS ELEKTRINĖS 
SIUVIMO MAŠINOS 

Pilna kaina

Garantija 
5-kiems metams
Naujo Šviesa * Naujas dangtis 
Naujas mataras* Nauja kojinė 

kontrolė
Paskambinkite, pademonst

ruosime Jūsų namuose veltui.
WA. 1-5161

IMPERIAL
Sewing Machines Co. Ltd.

289 College St.
TORONTO, ONT. . 

' orb«
KITCHENER, ONT.

★

— Formozo. — Kinijos komu
nistų torpediniai laivai paskan
dino nacionalistų, karo laivą ne
toli Tachen salos. Laivas po karo 
buvo gautas iš amerikiečių. Jis 
lydė j o keletą mažesnių transpor
to laivų. 122 jūrininkai buvo iš
gelbėti, 28 — psigendama.

— Saigon as. — Septyni pran
cūzų karo laivai išplaukė paimti 
indokiniečių, bėgančių nuo ko
munistų. Apie 30.000 pabėgėlių, 
daugiausia katalikų, laukia pa
imami. Vietminh komunistinė 

tokivaldžia protestuoja prieš 
gelbėjimą. '

Paieškojimai
Paieškomas Jonas Suslavičius, 

dirbęs Longlac P. P. Co. Atsi
liepti: Martynas Stankevičius, 
Culle Puerto Rico, 4105, Mon
tevideo, Urugay, S.A.

Padėka
Tolimuose Kanados vakaruose, Ed- 

montono apylinkėje išsiblaškę ūkiuose 
lietuviai neužmiršta Vokietijoje likusių 
lietuvių. Paskelbus šių metų piniginę 
rinkliavą Edmontono apylinkės lietuviai, 
per Šalpos Fondo įgaliotinį p. Barkaus
ką, šalpos reikalams suaukojo:

Po $10 — pp. Augiai, Kardeliai, 
Šiugždiniai; po $5 — pp. J. Andrulevi- 
čius, Dudoravičiai, kun. B. Jurkštaš, Juo
deliai, K. Labutis, M. Szaulis, K. Sadaus
kas, Vaitkūnas; po $3 — p. P. Zubrys; 
po $2 — pp. J. Bendoraitis, Dovydėnai, 
Gudjurgiai, Gustainiai, H. Jogaldas, Kan
tautai, Karosai, Kynoi, J. Paltanavičius, 
Pilipavičiai, Y. Radžiūnas, V. Taraške
vičius, Žalpiai; po $2.50 — pp. Irena 
Copcestake, J. Barkauskas; po $1 — 
Andrulevičiai, J. Armonas, J. Balsys, 
Baltakis, Bajorai, Boleišienė, G. Balei- 
šytė> Druteikai, E. Gedgaudas, Garbin- 
čiai, Vai. Halina, Kairiai, Kadiai, Ky- 
nas, Kasperavičius, Kuraičiai, K. Karei
va, J. Kirdeikis, A. Kontrymas, A. Ma- 
zionis, K. Kelikauskas, Misiai, Pasuko- 
niai, Pupikaičiai, Petruškevičiai, Rėmei- 
kiąi, Rimkunai, Sližiai, A. Smitas, Urba- 
navičįus, Vareikoi, Venclovai, Vektęriai, 
Vidugiriai, Zalenkevičiaif po $1.50 — 
Baltakienė. Viso suaukojo $140.50 ir 
žada dar aukoti.

ŠF Centro Komitetas nuoširdžiai dėko
ja visiems aukojusiems ir įgaliotiniui J. 
Barkauskui už darbą. Tebūna sušelptų
jų Vokietijoje džiaugsmas ir dėkingumas 
Jums visiems atlyginimu už Jūsų gerą 
širdį.

KLB Šalpos Fondo CKomitetas.

KANADA RŪPINASI 
jūsų sveikata.

IŠ sveikų žmonių susidaro stipri tauto. Kanada 
be paliovos rūpinasi savo gyventojų sveikata 
ir stengiasi nugalėti ligas. Tyrimo įstaigos 
nuolatos ieško naujų metodų ligų išgydymui. 
The Health League of Canada (Sveikatos Ly
ga) laikraščių, radijo, plakatų Ir brošiūrų pa
galba informuoja visuomenę apie naujausius 
išradimus šioje srityje. Draugijos, pvz. Can
adian Tuberculosis Association (Džiovos Drau
gija) suteikia galimybės visiems pasitikrinti 
iŠ anksto sveikata, kad Kanados žmonės vi
suomet būtų sveiki ir laimingi.

Kanada rūpinasi savaisiais — stenkis daugiau žinoti apie ją.

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS.

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

Su malonumu pranešame, kad šiuo metu galima pasiųsti

SIUNTINIUS - DOVANAS
į Sovietų Rusiją, Ukrainą, Gudiją ir tt
Siuntiniai siunčiami iš mūsų sandėlių Danijoje ir visa persiunti
mo procedūra atliekama Danijoje. Tuo būdu Tamstos esate laisvi 

nuo betkokių bereikalingų išlaidų bei susirašinėjimo.
Siuntėjas gaus pažymėjimą su gavėjo 
parašu, kad siuntinys įteiktas.. 
Mūsų patarnavimas visiškai garantuo
jamas, jei tik duodamas tikslus adresas.

Mes siuntinių persiuntimu verčiamės daug metų ir esame gavę 
tūkstančius padėkos laiškų iš Kanados ir JAV už Sąžiningą dar
bą bei pagalbą vargstantiems giminėms ir draugams Europoje.

Mūsų kainoraščių ir smulkesnių informacijų reikalaukite 
šiuo adresu:

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE

1176 Sherbrooke St Montreal 2, Quebec, Canada 
Telefonas PL. 4181.
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Kuomet' sugrįš pavasaris? Jaunimas ir jo organizuota veikla
Paskutinė rugsėjo diena. Tik| 

dabar pavasaris pasirodė — me
džių kamienai tamsesni, lapeliai 
žali ir pilni baltutėlių žiedų ku
rie primena apelsinų žiedus. Ne- 
kurie jau pražydo, apsidengė 
akacijomis ir populais, nuspal- 
vindamos sodus ir plotus. Yra 
tai kaip prisikėlimas iš po šaltos 
ir pilkos žiemos — viskas yra 
spalva, šviesa ir džiaugsmas, vi
si daiktai atrodo gyvesni ir turi 
daugiau grožio. Tai yra stebuk
las, tai yra magiškas palietėji- 
mas, kuris pakeičia-gamtą ir gy
venimą.

Pavasaris — žinau, kad atėjo, 
nes jį matau ir jaučiu aplink sa
ve: medžiuose, mėlyname dan
guje, lysvėse, žmonių veiduose, 
vcūkų balsuose ir to invalido 
šypsnyje, kuris prašo išmaldos 
anoj pusėj aikštės. Aš nesu čia 
sėdinti šio parko suole, galvo
janti ir ieškanti paprastuose da
lykuose nusiraminimo, džiaugs
mo? Ne, nevisiškai taip. Kodėl 
stengiuosi save apgauti? Jei yra 
kita priežastis kuri mane čia at
velka, viena viltis kuri pražįsta 
visada su pavasariu?

Taip, tebelaukiu dar jo, laukiu 
jo pavasarį! Nesuprantu šios 
šventadieniškos aplinkos, šios 
džiaugsmo, kuris instinktyviai 
prasikala iš žmonių širdžių. Ne
suprantu sinfonijos spalvų, ku
rios aidi paprastuose darželiuo
se ir majestotiškuose soduose 
bei erdviose laukuose; nesupran
tu be tų akių, be jo balso ir be 
jo draugiškų rankų! Trūksta ne- 
bilios jo žvilgsnio poezijos, jo 
balso muzikos ir švelnaus prisi- 
lytėjimo jo rankų manose. Kur 
dabar jis, nejau užmiršo mūsų 
pavasarį? Dar sugrįš? Nežinau. 
Pildau priesaiką, kurią sau pa
dariau: ateisiu visus pavasarius, 
vieną dieną jis taip pat ateis! 
Ak, bet tas netikrumas, kaip vis
kas buvo kitaip prieš kelis me
tus ...

Tas pats parkas, gėlės, vaikų 
šypsniai ir invalidas, geležinių 
rėmų suolas, kuris nepasikeičia. 
Jis ateidavo, paimdavo mano 
rankas ir sėsdavomės laimingi. 
Jis kalbėdavo apie kilnius ir gra
žius daiktus, apie humaniškumą, 
muziką ir meną savo meilės. Ir 
aš ekstazėj jausdavausi kaip vai
kas paklydęs miške, nežinoda
mas ką daryti. Bet vaikui patik
davo ir jis šypsojosi meilės žo
džiams ir glamonėms. Nežino
jau, ką atsakyti ir žiūrėdavau 
maldaujančiai tikėdama, kad jis 
supras tą dalykų pasaulį apie 
kurį mano širdis ir akys kalbė
jo. Jo žvilgsnis manajam! Iki 
šiandien nesuradau didesnės lai
mės, kaip kad tais momentais, 
kuriuose jo šviesios akys įsi
skverbdavo manųjų, gelmes. Tai 
būdavo lyg „kokia dieviška pa
laima! Ir aš prisiekiu, prisiekiu, 
kad nieko daugiau netroškau, 
kaip tik, kad sėdėtume kartu ta- 
jT.e parko suole iki gyvenimo pa
baigos, o jo akys manose ir tenai 
toli nuo mūsų pasaulio amžinas 
pavasaris!

Jis iškeliavo. Ir lapai krito ta
da vieškeliuose palikdami nuo
gus ir vienišus medžius. Mano 
širdis liko kaip tas medis rudenį 
nunuogindamas iliuzijos lapus, 
apleista ir pilna skausmo. Dingo 
svajonės ir negrįžo su sekančiu 
pavasariu. Jis negrįžo. Kodėl?

Ir aš jo laukiu skųsdamasi 
dangui, Dievui ir sau pačiai dėl 
jo nebuvimo. Norėjau jo neap
kęsti, troškau to iš visos širdies,

galų gale jis nebuvo vertas tos 
meilės! Mano vaikiškos meilės, 
mano sielos, kuri gyveno vien 
jam: viską jam daviau — tikėjL 
mą, idėjas, laisvę, mintis, širdį 
ir net manąjį “aš6, maną asme
nybę — ir viską vien dėl jo 
žvilgsnio, dėl jo balso, kuris kal
bėjo apie meilę. Ir jis išvyko, 
prižadėjo sugrįžt, bet neišpildė... 
Taip troškau jo nekęst, jo nema
tyt daugiau. Viskas veltui — 
pernagrinėjau savąsias mintis, 
jaučiuosi kalta. Tikrai būta mi
no kaltės, perdaug vaikiška ir 
nekalta buvau. Sukūriau tokį 
pasaulį, kurį tegalėjo sukurti 
mano 17 metų fantaziją. Iš jo 
gestų, žodžių padariau savo lai
mę. Įsivaizdavau jį herojumi, 
žodžiu, viskuo, kas tik gero ir 
gražaus galėjo būti. Viskas ta
čiau subiro ir išnyko taip stai
giai: jis išvyko nusiriešdamas 
laimę, žodžius. Jaučiausi ir vėl 
paklydus miške, bet šį kart ne
girdėjau meilės žodžių. Išgirdau 
tiktai kartų ir saldų balsą tuo 
pačiu laiku, kuris man kalbėjo 
apie jį ir priminė jo žodžius, jo 
akis, jo gestus. Tai buvo ilgesio 
balsas... jaučiu jį visuomet sa
vi širdy. Jaučiu, kada žiūriu į 
dangų, kada matau tą invalidą 
ir tuos vaikus kurie žaidžia prie 
fontano. Bet ne jis kaltas dėl 
mano vaikiškumo, nemanė, gal 
būt, kad ^š buvau tokia naivi ir 
įžeidė mane mirtinai, to nenorė
damas. Nežino, kad kenčiu, nes 
jei žinotų atbėgtų mane nura
mint, taip, ateitų, nes turi pa
prastą ir gerą širdį ir galų gale 
aš kalta buvau; turi taip būti...

Kas gal žinot, gal sugrįš ku
riais nors metais. Gal būt, laukia 
tinkamo laiko, progos ir ateis 
padarydamas man staigmeną? 
Nežinau, bet noriu tikėti į šitą 
galimumą, jog galėčiau gyvent, 
turėt vilties. Manau,' kad nepri
valau nusiminti vien dėl to, kad 
jau laukiu tris pavasarius. Tas 
nieko nereiškia, tai nėra prie
žastis nusiminimui. Gal būt, at
vyks šiandien, gal būt, šiomis 
dienomis?..

Orkestras ten prie fontano 
groja Strauso: “Artisto _ gyveni
mas”. Tas pats valsas ... kaip 
skaudūs garsai kurie paliečia 
mano klausą! Atrodo, adatos 
draskančios siela. Viskas kalba 
apie jį, viskas pilna jo artumo, 
jo balso, jo žvilgsnio! Mane kah-

kina ši anuzika, norisi verkti. 
Koks desperatiškas nusimini
mas, koks tuščias ir beprasmis 
gyvenimas... kad jis sustotų... 
Ir kėdei neinu namo? Temsta, 
naktis ateis ir būsiu dar liūdnes
nė, kai žiūrėsiu į žvaigždes. Koks 
keistas malonumas kuris sulaiko 
skaudžiausiuose atsiminimuose 
kieno nors atvaizdą, kokį nors 
daiktą. Keistas pasitenkinimas 
jausti malonumą savo pačios 
kančioj. Ar ne dėl to, kad jį jau
čiu šalia savęs?

Ten trys mergaitės žaidžia, 
kaip linksmos! Kaip pavydžiu 
joms to laimingo nerūpestingu
mo. Žiūrėdama į jas, prisimenu 
savo ramias vaikiškas dienas ir 
matau taip pat kupinas abejonių 
dienas, kurias laukia jų vėliau. 
Jei galėčiau joms pasakyti! Ir 
kiek vaikų pasaulyje nežaidžia 
šiuo momentu? Ir kięk mergai
čių, kaip ir aš, turi'taip pat pa
vasario istoriją?

Esu egoistė galvodam'a vien 
apie save ir savo laimę bei skaus 
mą? Ar tik tas vargšas invalidas 
baltais plaukais, senas ir pavar
gęs, be vilčių sulaukti geresnių 
dienų, kuris gyvena vien iš arti
mo gailestingumo, ar neturi jis 
daugiau priežasčių skųstis įr liū
dėti? Bet vis dėl to jis juokiasi, 
žiūri į visus be pagiežos ir net 
dainuoja! Jo veidas yra ramus 
ir geras kaip vaiko!

O kad ir toji mario kaimynė 
akla mergaitė, ar neturi ji augš- 
tesnių, didesnių motyvų šaukti 
dėl savo gyvenimo; neįtikėti į 
nieką, nustoti savo tikėjimo ir 
vilties? Bet vis dėl to ji sakosi 
esanti laiminga. Ir jei jos pa
klaustom ką vadina laime, atsa
kytų: “Laimė man yra malonė, 
kurią turiu jausdama daiktus 
per taktą. Laimė, klausyti muzi
kos, kręntančio lietaus,. girdėti 
motinos balsą . . . ir turėti viltį, 
kad vieną dieną matysiu saulę, 
mėnulį, žvaigždes, jūrą, me
džius, drugelius ir dangų, apie 
kurį man tiek daug kalba! Kaip 
turi būti gražus dangus! Sako, 
jog mėlynas... kas yra mėly
nas?-.....' . ■ '.X .■

Manau, kad turėčiau būti stip
resnė. Atsiduoti Dievo valiai ir 
negrįžti daugiau į šį parką, ne
laukti jo.,. turėčiau apleisti vis
ką, negalvoti daugiau. Ak, kaip 
norėčiau turėti jėgųf kad galė
čiau išpildyti šiuos žodžius, bet 
veltui, esu tikra, jog bus veltui, 
kai sugrįš pavasaris...

Iš portugalu kalbos vertė
Regina Kutka.

Mickevičiaus 100 m. mirties sukakti
lenkai ruošiasi šęsti labai iškil
mingai. Niujorke veikiąs Lenkų 
Mokslų Institutas jubiliejui tin
kamai paminėti sudarė komitetą, 
kuris sugalvojo gana originalų 
leidinį anglų kalba — rinkinį 
straipsnių, parašytų įvairių tau
tų specialistų — lenkų, rusų, vo
kiečių, italų, prancūzų, anglų, 
skandinavų, čekų, slovakų, ser
bų, kroatų, ukrainiečių, lietuvių 
ir kinų. Būsiąs taip pat straipsnis 
apie Mickevičių Amerikos lite
ratūroje ir studija apie Mickevi
čiaus vaidmenį Amerikos lenkų 
kultūriniame gyvenime. Knygos 
redaktorių paskirtas minėtojo 
komiteto pirmininkas Waclav 
Lednicki, kuris jau paskelbė at
sišaukimą į Amerikos lenkus, 
kviesdamas paremti leidinį fi
nansiškai.

Atsišaukime sakoma, kad jau 
sutikę parašyti apie Mickevi-

čiaus vaidmenį savojoje litera
tūroje visos eilės tautų moksli
ninkai, kurie net atsisakę nuo 
honoraro už studiją. Jų tarpe 
minimi'ir lietuviai. Minimi dau
giskaita, išeitų lyg tą dirbą dirb
ti sutikęs ne vienas, bet keli lie
tuviai mokslininkai. Kam iš lie- 
tuvių liktų tokį straipsnį rašyti, 
mes galėtume lengvai pasakyti. 
Galėtų kilti klausimas tik ar bū
tų tikslu dalyvauti tokiame lei
diny kartu su lenkais, kurie čia 
aiškiai propaganda užsiima. 
Mums atrodo, galima būtų da
lyvauti, tačiau su aiškia sąlyga^ 
kad lietuvio parašytas straipsnis 
nebūtų taisomas. O dar svarbiau 
būtų išaiškinti, ar tikrai pajėgus 
žmogus tam darbui pakviestas.

Lietuvių katalikiškai visuome
nei, plačiai išsibarsčiusiai po 
platųjį pasaulį, šiandien ypač 
yra svarbi jaunuomenės proble
ma. Mes norime,'kad mūsų jau
nuomenė augtų lietuviška ir ka
talikiška, kad ji būtų veikli ir 
kovojanti už savo didžiuosius 
idealus, Šiam tikslui daug viso
kių priemonių tektų panaudoti. 
Čia Įeis šeima, mokykla, bažny
čia, spauda, draugų bei vyres
niųjų įtaka, įvairiausi parengi
mai — šventės, minėjimai, pasi
linksminimai, pobūviai. Bet ypa
tingos reikšmės turi, pačio jauni
mo iniciatyva, kuri paprastai 
sėkmingiausiai reiškiasi per jų 
organizacijas. Taigi Čia ir iškilo 
savos organizuotos jaunuomenės 
klausimas.

Jeigu dabar mesime žvilgsnį į 
mūsų jaunuomenės padėtį, tai 
gausime maždaug tokį vaizdą. 
Mes turime mokslus einančiai 
jaunuomenei jau gyvenimo iš
bandytą, gerai užgrūdintą atei
tininkų organizaciją. Ji savo sky
rius, kuopas turi veik visame 
laisvame pasaulyje, kur tik yra 
mokslus einančios lietuviškos 
katalikiškos jaunuomenės. Bet 
jaunimą sudaro ne tik mokslus 
einąs jaunimas. Mes turėjome ir 
turime jaunimo, kuris gavęs pa
grindinių pradinių žinių tuoj pat 
įsitraukia į įvairius darbus. Jis 
netelpa ateitininkų organizaci
jos rėmuose. Jam reikalinga ki
ta jaunimo organizacija. O šioj 
pastarojoj jaunimo organizaci
joj pilnai gali dalyvauti visoks 
jaunimas, taigi ir mokslus einąs. 
Taip sakant, durys atviros vi
siems. Tokia visą jaunimą api
manti organizacija Lietuvoj bu
vo pavasarininkai, kuri pasta
ruoju nepriklausomos Lietuvos 
metu, neatsižvelgiant į jai dary
tus sunkumus, jau savo eilėse 
turėjo virš 75.000 jaunimo. Pa
vasarininkų organizacijoj veik
liai dalyvavo' ir jiems nuošir
džiai talkininkavo taip pat atei
tininkai. Ateitininkams tai buvo 
natūralus jų jėgų išbandymas, 
išvystymas, o pavasarininkams 
tai buvo didelė parama jųjų 
mokslo einančių draugų. Tas pa
vasarininkų ir ateitininkų dar
numas, talkininkavimasis, bend
ras darbas nepaprastai stiprino 
visą Lietuvos katalikiškąjį jau
nimą ir jis gyva,* veržlia srove 
nešė lietuvių tautą į šviesesnį ry
tojų. Gaila tik, kad šis antrasis 
pasaulinis karas ir bolševikų 
okupacija tą gražų reiškimąsi 
sutrukdė.

JAV mes turime tolygią pava
sarininkams organizaciją, tai 
Lietuvos Vyčius. Tai pilna gy
vybės, veržli lietuviško katali
kiško jaunimo organizacija 
Amerikoj, kurią jau veik ištisai 
sudaro čia gimęs ir augęs jauni
mas ir kuri be sutrikimų sėk
mingai veikia virš 40 metų. Ir 
nuostabu, kad ši vyčių organiza
cija sugebėjo ir sugeba veikti, 
nors ir neturi sau paramos iš 
savo mokslus einančių draugų, 
nes taip jau nelaimingai dėjosi, 
jog JAV neįstengė pastoviai 
veiklai susiorganizuoti, panašiai 
ateitininkams, čionykštis lietu
viškas katalikiškas mokslus ei
nąs jaunimas, nors ta linkme ir 
daug pastangų buvo padaryta.

Tiesa, pastaruoju metu į JAV 
atvyko daug tremty atsidūrusios 
ateitininkijos. Ir šiuo metu atei
tininkai čia tikrai stiprią! veikia. 
Bet, deja, masinio, visuotinio 
kontakto ateitininkų su vyčiais, 
kaip buvo ateitininkų su pava
sarininkais, vią dar nėra. Tai, 
atrodo, daugiau psichą loginių 
skirtumų išdava. Ir ji, reikia ti
kėtis, laikui bėgant išsilygins. 
Juoba, kad jau dabar dalis atei
tininkų yra su vyčiais artimai, 
kaip sakoma, susigyvenę ir pil
nai įsijungę į Lietuvos Vyčių 
veiklą. Be to malonu yra konsta
tuoti, kad Ateitininkų Fed. Vy
riausioji vadovybė ir Lietuvos 
Vyičų Centro Valdyba turi nuo
latinį tamprų ryšį ir daro daug 
žygių vyčių ir ateitininkų bend
rai veiklai stiprinti.

Bet kur kas blogiau yra kitose 
šalyse. Kur ne kur dar yra vei
kiančių ateitininkų, Bet retai 
kur veikia visą jaunimą apiman
čios lietuviško katalikiško jau
nimo organizacijos, panašios pa
vasarininkams Lietuvoje ir Lie
tuvos vyčiams Amerikoje. Šitą 
reikalą skubiai sutvarkyti yra 
visų mūsų neatidėliotinas reika
las, nes delsimas neša didelių 
nuostolių. Neabejotina, kad, 
esant reikalui, šiose pastangose 
mielai pagelbės Lietuvos Vyčių 
C. Valdyba Amerikoje, Ateiti
ninkų Fed. Vyriausioji Valdyba 
ar galop Amerikos Liet. Rymo 
Katalikų Federacijos C. Valdy
ba, kuri šiais jaunimo reikalais 
yra ypatingai susirūpinusi. Be 
to pravartu dar būtų paminėti 
jog yra minčių suorganizuoti 
Amerikoje Pasaulio Lietuvių 
Katalikų Centrą, kuris turėtų 
rūpintis jaunimo organizavimo
si, jo veiklos ir jo tarpusavio 
kontakto reikalais. Jei tai bus 
realizuota, tas daug pagelbės lie
tuviško katalikiško jaunimo 
veiklos išvystymui. O dabar tik 
belieka kiekvieno krašto lietu
viams katalikams vadovams pra
dėti ar sustiprinti savojo krašto, 
kuriame gyvenama, jaunimo or
ganizavimą, jeei to lig šiol dar 
nėra padaryta.

Kalbant apie mūsų jaunimo 
organizuotą veiklą,, kartu reikia 
neužmiršti ię lietuviškos katali
kiškos vaikučių organizacijos 
reikalo. Tokią organizaciją mes 
esame turėję Lietuvoje angelai
čių vardu. Šiam dalykui reikėtų 
ypatingo dėmesio kreipti. Juk 
vaikučiai tai yra mūsų ateities 
jėgų šaltinis, šaknys. Jeigu su
gebėsime juos iš pat mažens pra
tinti organizuotai veikti, tai jie 
šiai akcijai įpras ir ateity jiems 
tai bus savaime suprantama ir 
būtina, kaip oras ir maistas žmo
gaus gyvybei. Jei to nepadarysi
me, tai, jiems paaugus ir įsigijus 
kitokių polinkių, didelės jų da
lies organizuotai veiklai jau vi
sai nepagausime, o kita dalis kad 
ir įsitrauks Į organizuotą veiklą, 
bet bus jau labai nepaslanki. 
Taigi būkime tikri, kad jei netu
rim savo vaikučių organizaci
jos, tai tuo pačiu jau didelę dalį 
jaunuolių organizuotai veiklai 
pražudome. Stiprus organizuotas 
jaunimo veikimas natūraliai tu
ri pradžią tinkamai vedamoj vai
kučių organizacijoj.

I. Leimonas, Boston, JAV

Estai ir latviai propagandoje

Lietuviškos ir kt. europietiškos populiarios ir klasiškos patefono

PLOKŠTELĖS 
- WALTER KOPPEL -

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

Telefonas WA. 4-4596

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

SABA, 
KOERTING, 

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 Krikštytojo lietuvių bažnyčią)
Taip pat pas mus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių 
ir kitų dalykų bei dovanų iš Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kfaštų.

Sovietai stato filmą apie Mic
kevičių ir Puškiną. Scenarijų pa
ruošė rusų rašytojas Spiešniov, 
bet jis būsiąs dar pasiųstas pa
koreguoti lenkams literatams į 
Varšuvą.
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. Estai toli mus pralenkę 
anti-sovietine literatūra

Estai viršija kitus pabaltiečius 
informacinėje ir kultūrinėje lite
ratūroje, kurioje paskutiniaisiais 
eina lietuviai. Šiuo meto Vokie
tijoje išpopulairėjo vokiška, sla- 
pyvarde prisidengusio, esto ra
šytojo knyga “Wenn die Russen 
kommen”. Knyga leidžiama ke
linta laida ir net Niujorke buvo

ninku galvoja, kad arijų gimti
nės reiktų ieškoti Kaukazo ir 
Juodosios jūros apylinkėj, bet 
dalis jų mano, kad Baltijos jūros 
pakraštys yra jų kilimo vieta. 
Prof. Šturms, buvęs ir Pabaltijo 
un-to profesorius, nuodugniai šį 
reikalą' tyrinėjąs ir gal paskelb-

netrukus išparduota. Įdomu, kad Į 
knyga yra nepatenkinti ne tik 
komunistai, bet taip pat Rusų 
baltieji pabėgėliai ir Pabaltijo 
baronų likučiai. Ši knyga yra 
puikus pavyzdys, kaip yra svar
bu mokėti susirasti tinkamą for
mą norimai informacijai pateik
ti. Lietuviai prisimena, kaip sau
su, neįtikinančiu stiliumi reda
guoti “Lithuanian Bullettin” ar 
dabartiniai “Baltic Review”, 
nors žymiai geresni, nei lietu
viški. Esto vokiškai parašyta 
knvga dokumentinė, istorinė no
velė, tiek patraukusi europiečių 
dėmesį, jog autorius buvo pri
spirtas rašyti antrąją dalį, kad 
natenkinus jų smalsumą “o kaip 
buvo toliau”. Knyga baigiama 
versti į estų kalbą ir anglų (a)

Latvių mokslininkas K. Lazdinš 
išleido knygą “Sanderit Latvian 
Words”. Atsakydamas į skaity
tojų paklausimus ar tikrai arijai 
jo nuomone yra kilę iš Indijos 
jis latvių laikraštyje “Latvija” 
paaiškino, kad esama įvairių hi
potezių. Kai kurie Indijos moks
lininkai mėgina įrodyti, kad ari
jai yra kilę iš Kašmiro ir Hima
lajų kalnyno. Dauguma moksH-

sias išvadas.
Esą kalbinių ir .kitų davinių 

spręsti, kad ne arijai yra kilę iš 
Indijos, bet kad arijų kiltys ją 
nukariavę. Yra nuomonių, kad 
arijų kiltys atkeliavusios į In
diją 3100 metų prieš Kristaus gi
mimą. Ilgainiui jos nutraukusios 
ryšius su kilimo vietos tautomis.

Ch. Chaplin, kurio JAV jau 
nebeįsileido dėl rvšių su komu- 

' tostais, ruošias filmą, kuriame 
pajuokiamos JAV-bės.

M kultūros ir knygę pasaulio
MUaušiaus • Milosz biografiją 

Prancūzijos Vyriausybė pavedė 
parašyti argentiniečiui Lysandro 
. D. Galtier, kuris buvo Mila
šiaus artimas draugas ir gerbė
jas, išvertęs jo veikalus į ispanų 
kalbą- Jis apie metus praleido 
Paryžiuje rinkdamas žinias apie 
a.a. Milašiaus gyvenimą. Baigda
mas savo studiją jis kreipėsi į 
rašytoją Antaną Vaičiulaitį, kai
po “Miguel Manara” vertėją, pa
pildomų žinių.

Knyga apie Mariją. Londono 
“Nidos” lietuvių spaustuvė jau 
pradęjo spausdinti naują knygą 
apie Mariją. Knygos autorius 
kun. J. Kuzmickis pradžioje duo
da žinių apie žymiausias Marijos 
šventoves Lietuvoje — Aušros 
Vartus, Pažaislį, Ž. Kalvariją, 
toliau suglaustai aprašo Marijos 
apsireiškimus Šiluvoje, Rue du 
Back Paryžiuje, La Salette, Lur- 
de, Fatimoje, Banneuxe ir Sici
lijos Sirakūzuose. Knygoje bus 
gausu iliustracijų ir ji bus įriš
ta kietais viršeliais su gražiu ap
lanku. Šią knygą turėtų perskai
tyti visi tie, kurie seka laiko ir 
dangaus ženklus. Užsisakiusiems 
dabai? ir atsiuntųsiems 2 dol., 
knyga bus išsiųsta paštu. “Mari
ja mums kalba” knygą galima 
užsisakyti adresu: 21 Ann Place, 
Bradfor 5, England.

Naujoji “Nidos” knygų klubo 
knyga. Spalio mėn. visi “Nidos” 
knygų klubo nariai gavo jau 4-ją 
knygą — M. Vaitkaus “Tvano” 
apysaką, kuri Londone išleista 
antrąja laida. Apysaka parašyta 
gyvu, vaitkišku stiliumi ir teik
tina visiems, kurie nori pasigro
žėti M. Vaitkaus duotais gamtos 
vaizdais, žmonių charakteriais ir 
nuostabiomis situacijomis. Tai 
bene pačiomis lengviausiomis są
lygomis sudarytas lietuviškos 
knygos klubas, nes nariai už vie
ną knygą moka vos 1 dol. Verta 
palaikyti šį mūsų knygos mylė
tojų klubą.

Apgailėtinas reiškinys. Lietu
voje veikė spaudos įstatymas, 
pagal kurį kiekvieno leidinio 8 
egz._ turėjo būti atiduoti valdžios 
įstaigoms, iš jų tiktai 3 egz. buvo 
skiriami Bibliografijos Institutui 
ir bibliotekoms. Dabartiniu me
tu pageidaujama, kad tiktai 3 
egz. visų leidinių būtų pasiųsti: 
1. -Liet. Bibliogr. Tarnybai (per
siunčia visus leidinius Pasaulio 
Liet. Archyvui),-2. L. Bibliogr. 
Archyvui ir 3. JAV Kongreso 
Bibliotekai. Bet vis dažniau 
“Knygų Lentynoje” skelbiami 
knygų aprašymai, paimti iš tų 
knygų paminėjimų • spaudoje. 
Tie aprašymai dažnai esti netiks
lūs. Negaunama ir period, leidi
nių: D. Britanijos “išeivio drau
go”, JAV “Current News of the 
Lithuanian Situation”, “Lietuvių 
Naujienų”, “Saules”, “Voice”, 
Brazilijos, “Žinių”, Urugvajaus 
“Laisvosios Lietuvos” ir Vokie
tijos “Tremties”. Leidėjai turė
tų atsižvelgti į tautinės ir tarp
tautinės bibliografijos svarbu
mą ir nesigailėti savo leidinių 
bibliografijos mokslo reikalams.

Rochestery turime du daili
ninku, amerikiečių labai mėgia
mus, — Alf. Dargį, dalyvavu
sį daugely parodų ir papdavusį 
daug paveikslų galerijoms bei 
privatiems asmenims, ir Liudą 
Vilimą, dalyvaujantį visose žy
mesnėse to rajono dailininkų pa
rodose, surengusį porą savo indi
vidualių parodų ir taip parda
vus} paveikslų ir privatiems as
menims ir galerijoms. Liudas 
Vilimas turi sukūręs daug stip
rių tapybos darbų, jau senokai 
daro bandymus pritaikyti prak
tikos reikalui, neseniai išrastus 
naujus dažus ir dirba prie savo

paties neseniai išrasto naujo me 
nines išraiškos būdo, kurį ga! 
galima būtų pavadinti reljefinė 
grafika. Kt.

šiemet pasirodė Reinhardo 
Wittramo, palyginti, objektyviai 
parašyta “Baltische Geschięhte”. 
Tai pirmas vokietis, išsamiai ir 
objektyviai apžvelgęs latvių bei 
estų tautų gyvenimą. Freiburgo 
un-to docentas Manfred Helman 
parašė šiemet išleistą 284 psl. 
knygą “Das Lettenland im Mit- 
telalter”. Tai yra platus tyrinė
jimas apie Latgali ją anapus 
Dauguvos, kur savo laiku yra 
vykusi lietuvių kolonizacija. 
Hellmanas tuo klausimu patvir
tina K. Būgos tezes. Jis plačiai 
naudojasi ne tik latvių, bet ir lie
tuvių tyrinėjimais. Knygoje yra 
apsčiai medžiagos apie ano meto 
agrarinius santykius, apgyvendi
nimo eigą ir kt. Lietuvos istori
ja, ypač Mindaugo laikai, čia su-, 
silaukia ypatingo ir palankaus 
dėmesio.

“Švč. Marijos gyvenimas”. Ši
tokia antrašte neseniai išėjo iš. 
spaudos anglų kalba knyga apie 
daug kam nežinomas Švč. Mari
jos gyvenimo smulkmenas. Šia 
knygą parašė garsusis rašytojas 
Clemens Brentano, klausydama
sis Onos Kotrynos Emmerich pa
sakojimų apie regėjimus. Knygo
je duodama žinių apie Švč. Ma
rijos protėvius, apie 'Jos Nekaltą 
Prasidėjimą, aipe aukojimą šven 
tykioje, apie šv. Juozapą, sužie- 
dotuves su Marija, apie Apreiš
kimą, Aplankymą, Kristaus gi
mimą ir baigiama Švč. Marijos 
mirtimi, palaidojimu ir paėmi
mu į dangų.

“Zeitschrift fūr Ostforschung” 
žurnale, Nr 2/ 1954, įdėtas Ru
dolfo Neumano straipsnis “Pa
baltijo valstybių ūkinė plėtra 
įjungus į So v. Sąjungą” ir Hel- 
mutho Weisso Estijos administ
racinis žemėlapis ir straipsnis 
“Istorijos mokslas Sov. Estijoje”. 
Istoriniame žurnale Nr. 1. / 1954 
paskelbtą Boriso Meissnerio str. 
“Komunistinis valdžios paėmi
mas Pabaltijo valstybėse”. “His- 
torische Zeitschrift” žurnale įdė
tą prof. H. Rimschos straipsnį 
“Didžiųjų valstybių Baltijos po
litika”.

Vokiečių žurnale ’’Geopolitik” 
pasižymėjęs šios rūšis specialis
tas P. H. Seraphimas- paskelbė 
smulkesnių duomenų, kiek kur 
jo surinktomis žiniomis, esama 
deportuotų į Sov. Sąjungą pa- 
baltiečių. Bendras ištremtųjų 
skaičius siekiąs per 600.000 ir ap
imąs apie 10% visų Pabaltijo gy
ventojų. Į “Dalstroi” darbo ver
gų stovyklas esą pabaltiečių iš
siųsta apie 140.000, Kazakiją ir 
Kirkiziją — 65.000, Barnaulo ir 
Tomsko rajonus— 70.000, Uralo 
— 25.000, Nauj. Žemę — 5.000, 
Taimurą — 65.000 etc.

. Anglijos “komikų” didžiosios 
firmos savininkas A^ Miller pa
skelbė, kad daugiau jau nebeleis 
visokias žulikystes bei iškreiptus 
fantastiškus žmones bei gyvūni
ją vaizduojančių komikų, prieš 
kuriuos buvo taip pakeltas bal
sas pedagogų ir tėvų.
Šveicarijos katalikai televizijoj

Katalikų organizacijų dėka ir 
vyskupų pritarimu yra įsteigta 
televizijos komisija iš trijų na
rių. Jai yra pavesta paruošti re
liginio turinio programas televi
zijai. Kristaus Karaliaus dieną 
pirmąkart Šveicarijos istorijoj 
buvo transliuojamos mišios per 
Utliberg stotį. Gruodžio mėn. 
bus baigta įrengti Dole stotis ir 
iš čia katalikų programos bus 
perduodamos reguliariai.

Busite patenkinti

“Tėv. Žiburių” knygyne 
gaunamos knygos

MOKYKLAI
J. Damijonaitis Aritmetikos uždev. 0.50 
S. Zobarskas Aušrelė........................ 2.25
J. Joblonskytė Apsakymėliai ......... 0.75
Esmoitis Istorija, senovė 0.50
Esmoitis Geografija ........................... 0.50
Esmoitis Gyvoji gamta 0.50
A, -Rinkunos Kregždutė I d. 1.50 
A. Rinkunos Kregždutė II d. 2.75
K. Čibiras Liturgika 0.30
P. Naujokaitis Liet, literatūra ...... 2.00
-------- Lietuviu kalb. gramatika 1.80 
V. Sruogienė Lietuvos istorija ...... 3,00
Esmoitis Negyvoji gamta 0.50
-------- Naujieji skaitymai ................. 2.50 
Gerutis Rūtelė ................................  2.00
J. Baltūsis Skaičiavimo vadovėlis 0.75
K. Paltarokas Tikyb. pirmamokslh 0.60

Siunčiant užsakymus paštu prašome 
pridėti 15 centų persiuntimo išlaidoms. 
Užsakymus ir pinigus siųsti: 'Tėviškės 
Žiburių" knygynas, 941 Dundas Str W. 
*oronm, Ont.

SALADA
TEA

DEŽUTtSE arba MAIŠELIUOSE — tai yra

PUIKIAUSIA KANAPOS ARBATA
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Mann & MartelB. SERGAUTIS J. KARPIS
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

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

Siūlome pamatyti šiuos genis pirkinius.

100 Adelaide St W.
Room 107

REAL ESTATE St GENERAL INSUR. BROKER
870 College St, (tarp Ossington ir Dovercourt)

Telet: OL. 6381, OL. 6382, KE. 7593

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
L Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

$3.500 įmokėti. Dovercourt, tarp Col
lege ir Bloor, gero mūro, 12 k., 
keltos virtuvės, vandens - aly
vos šildymas, į kainą įeina visi 
baldai visuose kamb., naujas 
šaldytuvas, skalbimo mašina, pa
talynė, su pamainomis,, gazo ir 
elektr. plytos ir tt. Vienos mor
gičius 10 m. Nuomos į savaitę 
gauna $86. 3 kambariai pačiam 
savininkui. Koina $16.500.

$7.000. Atskiras, mūrinis, High Park 
- Roncesvalles., 10 kamb., vond.- 
alyvos šildymas, 3 modern, vir
tuvės, 3 garažai, geriausias pa
siūlymas bus priimtas, pardavė
jas išvyksta į JAV.

$3.500 įmokėti. Rusholme Rd., prie 
naujos liet, bažnyčios. Atskiros, 
7 kamb., 2 virtuvės, vieta ga
ražui, kaina apie $14.000.

Maisto krautuvė lietuvių rajone — 
Dundas - Montrose ir 2 kamb., 
nuoma 5 metams, gerai išvysty
tos biznis. Visi įrengimai. Kaina 
apie $7.000.

$11.500, Bloor - Dovercourt, atskiras, 
6 kamb. namas, alyvos šildymas, 
vieta garažui, moderni virtuvė, 
įmokėti $4.000.

$13.900, St. Clair - Oakwood, gerų 
plytų namas, visi kambariai da
žyti alyviniais dažais, 2 virtu
vės/ garažas, vandens - alyvos 
šildlymos, įmokėti apie 3.000.

$12.500, Bloor - Shaw, 6 kamb. mū
ro namas geram stovy, privatus 
įvožia*., įmokėti opie $3.000.

$16.500, College - Dovercourt, 11 k. 
mūro namas, vandens - alyvas 
šildymas, visi baldai, nedidelis 
įmokėjimas. Geras morgičius ar
ba geros išsimokėjimo sąlygos. 
Kaina numušta labai greitam 

* pardavimui.
$16.500, High Pork - Bloor, 8 kamb., 

2-jų augštu atskiras mūro na
rnos, vandens Šildymas, priva
tus įvažiavimas, garažas. Ekstrcf 
pirkinys.

$18.500, High Park - Sunnyside, 12 
kamb., atskiras mūro nomos, 
vandens šildymas, 2 modernios 
virtuvės, atskiros vonios, $5.000 
įmokėti.

$23.000, St. Clailr - Oakwood, 14 k., 
atskiras mūro namas, 2 vonios, 2 
virtuvės, garažas, platus įvažio- 
virtfas, didelės pajamos.

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

Dovercourt, gerom išsimokėjimo 
sąlygom parduodamas namas su 

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

neatidėliodami apžiūrėkite šį namą.

J. TAMUL1ONIS
1245 BLOOR ST W.

Jst. tel. OL. 8481. Namų OL 8074.
$3.500 įmokėti. High Park Ave. 8 k. 

mūrinis namas, dideli ir neperei 
narni kamb., kietos grindys, aly
vos šildymas. Viso $14-900.

$3.500 įmokėti. Rusholme Rd. - Col
lege. 7 kambarių, atskiras mū
rinis nomos, kietos grindys, di
deli komb., gražiai dekoruotas.

$4.500 įmokėti. Marion • Roncesval
les. 8 komb. 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 komb. mūrinis, at
skiros, kietos grindys, 2 virtuvės, 
2 vonios, laibai dideli kamba
riai, geras pajamų namas, aly
vos Šildymas, vieta garažui.

$5.000 įmokėti. Durie - Bloor. 7 kam
barių, atskiras mūrinis namas, 
kietos grindys, dideli kambariai, 
vandens šildymas, garažas, reta 
proga. * ' «

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

TONY MIČICNAS
2336 BLOOR ST. W.

Jrt. tel. MU. 8255. Namų LA. 2143.
$5.000 įmokėti, atskiras, mūrinis, 8 

kamb. namas, galima įrengti dar 2 
komb. trečiame ougšte. Labai' 
švarus viduje ir iš lauko. Yra ga
ražas. Randasi High Park rajone.

$4.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamb. su 
trim moderniom virtuvėm, aly
va apšildomas, nepereinami k., 
yra garažas 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. Ran
dasi ant Bell woods 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. - Dundas.
10 kamb. mūrinis namas, dideli 

ir puikūs kambariai, 2 virtu
ves, vieta garažui. Viso apie 
$14*000.

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

SEGUIN
Advokatai — Notarai 

38 King St W. - Toronto 
Suite 46.

Telef. įstaigos: Telef. namų:
EM. 3-7461 WA. 2-8927

& FROST
Advokatai, Notarai 

91 Yonge St, Toronto 
Telef. EM.6-5255

Prašoma kreiptis į
N. ČEPULKAUSKIENĘ

W. A. LENCKI, B. A., L.L.B.
Teisiniukas —• 

Advokatas. —• Notaras

$5.000 įmokėti, High Parke, 10 k., 
atskiros, mūrinis nomos, gara
žas, alyvos šildymas, dvi vir
tuvės, kambariai dažyti.

$6.000 įmokėti. High Porke, 9 k., 
atskiros, mūrinis narnos, 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
mas, 2 virtuvės, vondeniu-alyva 
šildomas, didelis kiemas.

Skambinti VYT. LUNYS.

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

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

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

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

Skambinti: V. PL10PLYŠ

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Be šių nuosavybių mes turime didelį*pasirinkimą įvairia kaina, įvairiu {mokėjimu 
ir įvairiose miesto dalyse visokiausių namų ir verslamonių. Tamstoms mielai pa
rodysime, suteiksime sąžiningai visas informacijas ir po ta mausime tinkamoms 
sąlygoms paskolų įmokė j me, morgičių užtraukime, visokiausiuose apdraudimuose.

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

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

• Mes turime pardavimui didelį pasirinkimą že
mės ūkių, sklypų Toronte, Wasaga Beach (lie

tuviškoj Palangoj) ir apie Lake Simcoe.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision *

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

$4.000 įmokėti, Bloor - Ossington, 6 
kamb., otsk. namas, alyva šil
domas, garažas.

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

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

$5.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, 8 
komb. otsk. 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 šildomos, du garažai, pri
vatus įvažiavimas.

$13.500 visa kaina, Golden, 7 kamb.’ 
atskiras mūrinis dupleksas, aly
va šildomos, vieta garažui. .

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

$8.900 visa kaina. Brock - Bloor, at
skiras, 6 kamb. namas, alyva 
šildomas, garažas.

Skambinti: B. P0S1US

Be šių turime dar didelį, pasirinkimą. Paskambinkite, parody1 
sime, patiks — pirksite.

TESLIA
REAL ESTATE

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

namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:

Toronto2390 Bloor Street West,
863 Bloor Street West, Toronto
575 Queen Street West, Toronto
1294 King Street East, Hamilton

MIELI HAMILTONIEČIA!«
Perkat, parduodat namą? Turit problęmų su apdraudimu?

Nepąmirškit manęs!
E. KRONAS

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

Telefonas: 9-3558

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St West Toronto

TeL KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškai 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. - RONCESVALLES.
$16.000, įmokėti $3.500. 8 di
delių komb., presuotų plytų na
mas. Vandeniu - alyva šildomas, 
gražios kietmedžio grindys, la
bai švarus, 2 mašinų garažas. 
Balansui viena skola 10 metų. 
Skomb. P. Mališauskas, OL.6321 

ALBANY ST.' - BLOOR. $19.000, 
įmokėti $6.000. Gero ir sveiko 
mūro, centriniame rajone. 10 
nepereinamų labaididelių kamb., 
dažyta ąliejiniais do fa is, van
deniu - alyva šildomas, gražios 
kietmedžio grindys, moderni vir
tuvė, didelis kiemas, garažas. 
$70 savaitinių pajamų ir butas 
savininkui. Būtinai pamatykite 
šį namą. Savininkas išvyksta į 
JAV. Skambinti P. Mališauskui, 
OL. 6321.

CONSTANCE ST. - RONCESVALLES. 
$21.000. Visai atskiros, 11 k., 
gero mūro namas. Vandeniu - 
alyva šidomas, 3 geros virtuvės, 

. skirtingai dekoruotos, kietme
džio grindys, didelis kiemas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu iš 
gatvės ir dor lone su galimybe 2 
garažams. Balansui vieno atvi
ro skola. Skambinti P. Mališaus
kui, OL. 6321.

ST. CLARENS - BLOOR. $2.500 įmo
kėti, 6 kambarių mūrinis nomos, 
kietmedžio grindys, kvodrotinis 
plonos, alyva šildomos. Garažas. 
Dešimčiai metų morgičius. Skom-

binti V. Kerberis, ME. 2471.
RONCESVALLES - HIGH PARK. įmo

kėti $4.000. 8 kambarių mūrinis 
namas, kietm. grindys, kvadra
tinis plonos, karštu vandeniu - 
alyva šildomos, didelis kiemas, 
vieno atvira skola 10 metų. 
Skomb. P. Kerberis, ME. 2471.

DOVERCOURT RD. $4.000 įmokėti. 
9 kambarių per 2 augštus mūri
nis namas, kietmedžio grindys, 
alyva šildomas, garažas. Skam
binti P. Kerberis, ME. 2471.

DURIE - ANNETTE, $5.000 įmokėti, 
Atskiras, lobai gražių plytų na
mas. 7 kambariai per 2 ougštus, 
kvadratinis planas, 2 gražios vir
tuvės, lobai gražus kiemas, ga
ražas su šoniniu įvažiavimu. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

BLOOR - CLENDENAN. $21.500. At
skiros, grožių rupuotų plytų, 8 
kambarių per 2 ougštus nomos. 
Kvodrotinis plonos, vandeniu - 
alyva šildomas, 2 virtuvės, di
delis gražus kiemas, gorožos su 
privačiu šoniniu įvažiavimu. Lo
bai grožus rezidencinis rajonas. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

BLOOR - DUFFERIN. $3.500 įmokė- 
ti. Atskiros, 6 didelių komborių 
nomos, kvodrotinis plonos, aly
vos šildymas, groži virtuvė, go
rožos su grožiu kiemu, orti gerų 
krautuvių ir susisiekimo. Namų 
galima tuojau užimti.
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

Pilnas DUCO irxDELUX PATARIMAI DUODAMI 
užbaigimas. VELTUI

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

561-567 KEELE ST.
1^ Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

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

Sav. G. KERAITIS

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

j

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama.

I

Pasiimame ir pristatome.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

30 metų valymo patyrimas

DĖMESIO!5
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

A. 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. z
$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, Roncesvalles - Geoffry labai gerų plytų, atskiras, vandeniu - 
alyva šildomas, 9 didelių kambarių. Balansui viena skola 10 merų.

$4.500 Bloor - Manning, atskiras, mūrinis, labai gerame stovy, dvi virtuvės, 
alyva šildomas, garažas. \

$5.000 įmokėti. Bloor - Marguaretta, 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.

^(UZMAS
Offico OL. 6357. Namų LA. 4129

A

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

/REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
OL. 8443 - OL. 84441333A Dundas St. W., Toronto

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

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

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

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
$4.000 įmokėti. 8 nepereinami komb. 

mūrinis, gerame stovyje, erdvus 
. kiemas, be garažo. Dundas - 

Bloor. $14.000 prašoma kaina. 
$4.500 įmokėti, 8 k. mūrinis, pusiau 

atskiras, nepereinami komb., 3 
virtuvės, Bloor - Ossington rajo
ne. $13.000 pilno kaina.

$4.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, 2 virtu
vės, olyvo Šildomos, gorožos. Už
ėmimas tuojau. Crywford - Col
lege. $16.000 pilno koino.

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

$5.000 įmokėti. 8 k. mūrinis, atski
ros, nepereinami kambariai, mo
derni virtuvė, 2 vonios, olyvo 
šildomos, garažas. Quebec - An
nette. $16.500 pilna kaina.

$6.000 įmokėti. 10 k. atskiros, kv. 
plono, mūrinis nomos. Vandeniu 
ir alyva, šildomas, moderni virtu
vė, privatus privažiavimas. At
viro skola 10-čioi metų. Evelyn 
- Annette. $19.500 prašoma 
kaina. y

$4.500 įmokėti. 8 k. mūrinis, neper
einami kambariai, olyvo Šildomos, 

dvigubos gorožos. Bloor - Lans
downe. $15.500 prašoma koino.

$5.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, neper
einami kambariai, 2 vonios, van
deniu - alyva šildomas, 7 metų 
atvira skolai. Galimybė garažui 
dideliame kieme. Sunnyside - 
Roncesvalles. $17.000 prašoma 
koina.

$5.000 įmokėti. 7 k. mūrinis, atski
ras, kv. plano namas. Didelis 
kiemas, privatus privažiavimas. 
Rushton Rd. - St. Clair. $16.- 
500 pilna koino.

$5.000 įmokėti. 9 k. mūrinis, pusiau 
atskiras, alyva šildomas, priva
žiavimas. Reikia vidaus deko
ravimo. Beatrice - College. $ 17.- 
500 pilna koino.

$8.000 įmokėti, 8 k. dviejuose ougš- 
’tuose, 2 virtuvės, vand. - alyva 
šildomas, modernios virtuvės ir 
vonia, garažas. $20.000 prašo
ma kaina.

$7.000 įmokėti, 14 k. atskiros mūri
nis, 3-jų modernių virtuvių, 2 
vonių, dviejų didelių garažų no
mos, duodąs $700 įplaukų kas 
mėnesį. Prašoma kaina $30.000, 
į kainą įeina 14 k. baldai opie 

$3.000 vertės. Concord - Col
lege rajone.

$5000 įmokėti. Atskiros mūrinis 10 
kambarių namas. Vandeniu sto- 
keriu apšildomas su dideliu skly
pu, 2 garažams vieta. Labai 
gražioje vietoje netoli susisieki
mo. Indian Grove - High Pork 
rajone.

$16.000 vfca koina už 8!4 kamba
rių otskirq mūrinį namų su pri
jungtu mūriniu garažu. Namas 
apšildomas vandeniu, gražioje 
vietoje. Quebec Heights rajone.

$18.000 visa kaino, 9 kambarių at
skiras mūrinis namas vandeniu 
olyvo apšildomas su garažu. 
Gražioj vietoj. High Pk. - Clen- 
denen rajone.

$18.000 visa kaina už JO kambarių 
atskirą namą College Rusholme 
rajone. Vandeniu alyva apšildo
mas. Gražus sklypas, garažui 
vieta.

$3.000 įmokėti, Annette - Runny- 
mede, 7 k., mūrinis, pus. atski
ros, 2 virtuvės, garažui vieta, 
pilna kaina $14.500.

$3.000 įmokėti. Grenadier - Sorau- 
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 at
skiros, 8 kamb. 2 garažai, šo
ninis įvažiavimas. Lauder - St. 
Clair St.

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

$4000 įmokėti, 8 kambariai 2 ougš- 
tuose, mūrinis, neperein. kam
bariai, 2 virtuvės, šoninis priva
žiavimas. Davenpdrt-Lansdowne.

$6000 įmokėti, 7 k. mūrinis, atskiras, 
kvodrotinis planas, gerame sto
vyje. Beresford - Bloor.

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

$18.900 pilho kaina, 10 kamb. pu
siau atskiras, vand. alyva šildy
mas, 3 virtuvės, Roncesvalles • 
Fem Avė.

koina

mūri-
2 ga-

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 (Oi! Burneriai) į senas krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnėrių. 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.

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES 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. JUOZAPAITIS.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

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

* VAIKŲ BALDAI 
* VttIMtUAI.

Turime daugeli kitų lobai gerų Ir {vairiomis kainomis bei imokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neimonomo paskelbti.

Vladas Paliulis V. Jučas
IMI,. MM. OL 2324 M. OL 2324

MSI

Antradieniais ir trečiadieniais nuo 7 vat vakaro duodami 
teisiniai patarimai visiems klijentams VELTUI — dipl. tei-

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BADAIS

★ RADIJO,
★ KROSNYS,

* ŠALDYTUVAI,
* SKALBIMO MASINOS,

★ TILFVIZUOS APARATAI,
* SIUVIMO MASINOS,

* ĮVAIRŪS KILIMAI,
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V. VA SIS- Vasiliauskas
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prie ossington Ave.) Telef. ME. 4605 - 4606

1. LANSDOWNE - BLOOR, $1.500 
įmokejimas, mūrinis 6 kąfnbarių 
namas, garažas.

5. BLOOR - DOVERCOURT, $3.000 
įmokėti, 6 kambarių namas, pato
gus išplanavimas, puikiam stovyje.

2. B^OOR • SHAW, $3.000 įmokė
ti# 7 kambarių, mūrinis namas, di
delis kiemas, 2 virtuvės, garažas.

6. RONCESVALLES-GRENADIER RD. 
$13.000, šešių kambarių mūrinis 
nomas, alyva šildomas, gerame 
stovy. .

10. BLOOR gatvėje, High Park rajo
ne, apynaujis pastatas, 4 labai 
dideles krautuvės ir 4 dideli bu
tai. $11.000 metinių pajamų, la
bai geros pirkinys.

3. COLLEGE - DOVERCOURT. $3.500 
įmokėti, 8 didelių ir nepereinamų 
kambarių mūrinis namas, 2 virtu
vės. Puikus pirkinys.

4. BLOOR - SHAW, $4.000 įmokė
ti, 9 kambarių mūrinis narnos, 2 
ougštai, vandeniu šildomos, gara-

7. HIGH PARK AVE. $2.500 įmokėti, 
mūrinis 6 kambarių namas.

8. SHAW - COLLEGE, $5.000 įmokė
ti, 9 kambarių namas, 2 garažai, 
nepereinami kambariai.

9. GRENADIER - RONCESVALLES, 11 
didelių kambarių, 2 atskirų butų, 
atskiras mūrinis namas, vandeniu 
šildomas, 2 garažai, įmokėtr 6.900.

11. HIGH PARK, 9 puikūs kamba
riai, atskiros mūrinis namas, van
deniu Šildomas, garažas, $9.000 
įmokėti.

12. COLLEGE - DOVERCOURT RD. 
30 didelių kambarių — 6 atskirų 
butų, gero mūro atskiras namas, 
vandeniu apšildomos, apie $9.000 

į metus pajamų, geroje vietoje, 
įmokėti $9.000.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms........... .... .. .. . Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.

J. K. BALSYS V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

VANCOUVER,, B,C.
Lietuviškos kultūros centras. 

<LB Britų Kolumbijos apylin
kės valdyba priėjo išvados, kad 
ietuvybės išlaikymo bei plėti- 
no reikalingumas Ramiojo van- 
ienyno provincijoje verčia he* 
itidėliotinai imtis konkrečių žy- 
fių ta linkme. Kad būtų galima 
švystyti efektingesnę veiklą to- 
e srityje, nutarta įsteigti ir ati- 
laryti Lietuviškosios Kultūros 
Centrą Br. Kolumbijos lietu
viams Vancouveryję. Kultūros 
Centre bus visame pasaulyje iš
einančios lietuviškos spaudos 
kioskas, skaitykla, knygynas. 
Pravažiuojantieji tautiečiai čia 
jalės kiekvienu metu susitikti su 
vietos lietuviais ir kultūringai 
jraleisti laiką. KC patalpos jau 
gautos pačiame Vancouverio 
niesto biznio centre. Apie KC 
oficialų atidarymą bus praneš- 
;a kiek vėliau.

Užsisako lietuvišką spaudą. 
KL.B Br. Kolumbijos apylinkės 
valdyba, paremdama lietuviškos 
spaudos platinimo vajų, sąryšy
je su 50 metų nuo lietuviškos 
spaudos laisvės išsikovojimo su- 
kaktitni, nutarė valdybos vardu 
užsiprenumeruoti keturis lietu
viškus laikraščius: Kanadoje lei- 
ižiamūs savaitraščius “Tėviškės 
Žiburius” bei “Nepriklausomą 
Lietuvą” ir JAV išeinančius 
iienraščius “Draugą’.’ ir “Naujie
nas”. Vėliau, kasai leidžiant, nu
matyta prenumeruotis ir dau
giau lietuviškos spaudos.

Lietuviškas archyvas. Apyl. 
valdyba, apsvarsčiusi savo pas
kutiniame posėdyje lietuvybės 
lokumentacijos. svarbą ir reikš
mę ateinančioms kartoms, nu
sprendė pradėti vesti lietuvišką 
archyvą Vancouveryje. Tame ar
chyve bus renkama, tvarkoma ir 
saugojama meržiagą. liečianti

tiesioginiai ar netiesioginiai lie
tuvius bei lietuvišką veikimą Br. 
Kolumbijoje. Tarp kitko bus ve
damas albumas ir rašoma Britų 
Kolumbijos lietuvių istorija. Ar
chyvas bus KLB Br. Kolumbijos 
apylinkės valdybos žinioje ir 
priežiūroje.

Pobūvis. Apyl. v-ba priėmė 
spalio 30 d. įvykusio subuvimo 
atskaitomybę. Konstatuota, kad 
pobūvį, atsižvelgiant į klimati
nes ir visas kit^s aplinkybes, rei
kia skaityti pilnai pavykusiu. 
Buvo svečių iš tolimų vietovių, 
net iš JAV, kaip Edvardas Šulai- 
tis iš Fort Lewis, ir kt.

Apyl. valdyba.

WINDSOR, Ont
Linksmavakaris Windsore. W. 

apyl. valdyba lapkričio 20 d., 
šeštadienį, gerai žinomoje Kroa
tų salėje 2520 Seminole, rengia 
linksfnavakarį. Iš toliau atvyks
tančiųjų patogumui salė bus at
vira nuo 6 v. v., o programa pra
sidės 7 vai. v. punktualiai.

Atsilankiusieji, turės progos 
pamatyti nuotaikingą 2 veiksmų 
komediją “Vargšas Tadas”, ku
rią suvaidins Detroito Liet. Dra
mos Sambūris “Alka”. Pastaty
mas ir režisūra: J. Pusdešrio.

Po programos vyks šokiai gro
jant geram orkestrui, o apatinė
je salėje veiks bufetas. Kadangi 
Šis linksmavakaris bus paskuti
nis šiemet, laukiama skaitlingo 
atsilankymo. Apyl. V-ba.

VANESSA, Ont,
Nauja pramoga. M. Bartulis ir 

S. Škuda, tai du neperskiriami 
draugai. Jiedu kartu atvažiavo 
Kanadon,' kartu vargo depresi
jos sunkias dienas, kartu dirbo 
ūkiuose, kaip samdiniai ir prieš 
7 metus kartu susidėję pirkosi 
Wenessoje 100 akrų tabako ūkį. 
Jiedu labai gražiai sugyveno ir 
Sklandžiai tvarkėsi. Jų tarpe ne
buvo nei mažiausio nesusiprati
mo per 6 ūkininkavimo metus. 
Per tuos 6 metus jie išmokėjo 
savo tabako ūkį, kuris yra įver
tintas $104.000.

M. Bartuliui apsivedus ir su
silaukus gražios dukrelės, jiedu 
nutarė savo turimą turtą pasi
dalyti. Geri draugai be jokių ne- 
susitarimų pasidalijo šitaip: S. 
Škuda pamokėjo M. Bartuliui 
priklausančią pusę, o M. Bartulis 
netoli pirko kitą 200 akrų tabako 
ūkį. . ,' . \

Ūkį ir visa kitą turtą, jiedu 
greitai ir be jokių trūkumų pa
sidalijo, kad net stebėtis reikėjo,

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Jnstitute Radio 

ir televizijos skyrių.

RADIO APARATUS
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.

“JOSEPHINE 
BEAUTY SALON”

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

jaus sustojimo.
Tel. EM. 8-4138.

Įvairių rūšių ilgoloikis sušukovimas, 
dažymas, sutvarkymas ir moderniškas 
kirpimas. Sąžiningas darbas. Kainos 

prieinamos. Susitarus dirbama 
vakarais.

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

tačiau kaip priėjo prie savo pa
čių pagaminto skilandžio, tai ir 
užkliuvo. Geri draugai betgi ir 
čia surado išeitį. Jie sukvietė 
savo artimuosius, geradarius ir 
blogadarius ir iškėlė puikų ba
lių su skaniu skilandžiuTTai bu
vo nauja pramoga — skilandžio 
pjovimas, o kartu pasigrožėta ir 
pasigėrėta M. Bartulio ir S. Šku- 
dos gražiu ir pavyzdingu sugy
venimu. Javas.

HARLEY, Ont.
‘ Pakrikštyta Žebertavičių duk

relė. P.p. Žebertavičiai, kaip ir 
daugelis naujų ateivių, yra at
vykę Kanadon prieš 5 metus. 
Savo darbštumu bei taupumu 
per trumpą laiką jie sugebėjo 
nusipirkti 100 akerių tabako ūkį 
Harley apylinkėje. Jie augino 
sūnų ir dukrelę, o šiemet su gra
žiu tabako derliumi jiems gimė 
dar viena dukrelė, kuri spalio 24 
d. pakrikštyta Danutės vardu. 
Ta proga p.p. Žebertavičiai iškė
lė, savo ūkyje, puikias krikšty
nas. Krikšto tėvais buvo stam-, 
bus tabako ūkininkas p. Dadur- 
ka ir p. Vitkauskienė. Svečiais 
buvo pakviesta artimiausieji 
ūkininkai, giminės ir pažįstami.

Lapkričio 7 d., pagal lietuvių 
ūkininkų vietos tradicijas, p.p. 
Žebertavičiams, jų pačių ūkyje, 
buvo suruoštas apdovanojimo 
pobūvis. Dalyvavo gražus būrys 
ūkininkų ir svečių iš Toronto, 
Hamiltono. Woodstoko ir kitų 
vietų. Pobūvio metu įteikta 
dovanų ir gražiai pabendrauta. 
Pobūvio organizatorės buvo pp. 
Dadurkienė ir Jakubickienė.

Javas.

TEVIBKES ŽIBURIAI

Diplomas įvertinamas
Į Vilkaviškį atvyko du nauji 

sovietiniai pareigūnai. Veidai pa- 
plerpę, panagiai juodi, žvilgsnis 
niūrus.

— Tu rusas? — klausia vienas 
pajutęs giminystę.

— Taip, žinoma. *
— Ir aš rusas.
Pasisveikino nuoširdžiai,- 

kalbėjo, o vienas klausia:
— O kaip vadiniesi, drauge?
— Kuzniecov.
— Aha. Bet aš greit pamirštu. 

Gal man štai čia ant popieriaus 
parašytum.

— Mielai! — atsako tas ir atsi
sėdęs paėmė plunksną. Stenėda
mas, liežuvį iškišęs pagaliay bai
gė suprakaitavęs ir padavė drau
gui popierėlį^su įrašytais 3 kry
žiukais. Tada ir jis klausia drau
go:

— O kaip pats vadiniesi?
— Kuzniecov.
— Tai, nuostabu. Taip pat! 

Bet mano galva pilną vispkių 
reikalų, tad galiu užmirštu Būk 
geras, parašyk man ant popie
riaus. ’ , *

Antras pareigūnas -taip pat pa
prakaitavo penketą minučių ir 
pagaliau ištiesė draugui lapą su 
keturiais kryžiukais.

Pirmasis rimtai, užlenkdamas 
po pirštą, suskaitė ir nustebęs 
klausia:

— O kodėl draugas Kuzniecov 
rašai keturiais kryžiukais? Ma
ne Stalino universitete mokė, 
kad reikia rašyti tik tris kryžiu
kus. - *

— Oho, drauge, bet aš ne pa
prastas Kuzniecov. Aš inžinie
rius!— paaiškino tas. '

pa-

TILLSONBURG, Ont.
Šeštadieninė mokykla vėl pra

dėjo darbą. Gautos puikios pa
talpos Tillsonburgo “St. Mary’s” 
katalikų mokykloje. Šiais moks
lo metais jau veikia 2 skyriai. 
Dėstoma: I sk. — tikyba, lietu
vių kalba ir dainavimas; II — 
jau be to dar lietuvos istorija ir 
geografija. Mokinių iš viso yra 
apie .40. Mokyklos vedėjas M. 

! Norkus. Dirba dar šie mokyto- 
jai_ kun. Riekus, K. Lukošius, 
Račienė, Dirsė ir S. Augaitienė. 
Mokykla medžiaginiai ir mora
liai pažadėjo remti KLB Delhi 
apylinkė.

Išrinkta nauja Delhi apylinkės 
valdyba. Po poros nepasisekusių 
mėginimų visdėlto pavyko lap
kričio 7 d. sušaukti visuotini 
apylinkės lietuvių susirinkimą ir 
perinkti valdomuosius organus.

Naujon valdybon išrinkta: M. 
Norkus pirmininkas, S. Kairys 
vicepirm.. P. Augaitis sekreto
rius, P. Ožoląs ižd. ir kun. Rie
kus narys kultūriniams _ reika
lams. Revizijos komisijon išrink
ti pirm. M. Račys, A. Augustina- 
vičius ir J. Astrauskas.

Iš naujos valdybos lauksim ir 
naujo vėdinančio skersvėjo šios 
apylinkės kultūriniame bare.

Šiemet tabako derlius bent 
Delhi ir Tillsonburg apylinkėse 
buvo labai geras. Ūkininkų or
ganizacija “Marketboardas” su 
kompanijų atstovais, po beveik 
10-ties dienų karštų posėdžių ta
bako kainos vidurkį nustatė 42% 
cento už svarą (3/4 mažiau kaip 
praėjusiais metais). Tačiau pir
mąją pirkimo dieną kompanijos 
net varžydamosi labai gyvai pir
ko tabaką ir geram bei viduti
niam tabako derliui mokėjo ga
na augštas kainas. Didesnė dalis 
ir lietuvių ūkininkų savo tabaką 
pardavė augščiau vidurkio ir ga
na daug net po 46 o pora net 
47c už svarą (Tai šių metų augš- 
čiausia tabako kaina).

Žodžiu, nors lietuviai ūkinin
kai čia tesudaro tik nedidelę dalį 
tabako augintojų, bet tabako už- 
auginime ir ypatingai jo paruo
šime fabrikui pirmauja, užtai ir 
verčiasi gana gerai. P. A.

Nėr kam pavyduliauti
Žmona buvo labai supyko 

kai vyras ėmė aiškintis, kad d 
posėdžių negalėjęs pareiti ank 
čiau namo. • ♦

; —Dabar aš viską žinau; ms
policininkas pranešė, kad antį 
valandą tave rado apsikabinu 
lempos stulpą.

— Na, matai, brangioji, ka 
nereikia jaudintis; negi tu p 
vyduliausi tam kvailam stulpu

Neaiškumas
— Mama, ar misio.nieriai p 

mirties eis į dangų, — klaus 
vaikutis. į

— Taip.
— O liūtai?
— Ne.
— Tai ką Dievulis darys, k; 

liūtai suėda misionięrius?
f

_ Amerikoniškai
— Prašau tuojau imtis darb 

nes darbo valanda rytą atstoj 
dviejų valandų darbą popiet^ - 
sako bosas.

— O užmokestis už rytines v; 
landas taip pat dvigubas?

Nuo ko prasideda išmintis?
Kvailys atėjo pas išminčių : 

klausė:
— Ką turiu daryti, kad būčia 

išmintingas?
Išminčius atsakė:
— Kad būtum išmintinga 

pirmiausia turi atprasti , nuo p; 
našių klausimų.

Neatsargus vyras
, —Brangusis, ir vėl tu visą v< 
landą pasivėlinai vakarienės.

— Žinau, brangioji; kaltas m< 
no neatsargumas; sutikau poni 
Plepienę ir turėjau neatsargum 
paklausti, kaip jai einasi.

Viskas vietoje
Iš tolimo užkampio vyras s 

žmona nuvyko į didelį miest< 
Be vaikštinėdami užėjo į didžiu 
lę krautuvę. Bežiūrinėjant įva 
rius daiktus, žmona kažkur ps 

i simetė. Vyrui besidairant pris 
: artino pardavėja ir užklausė:

— Kuo galiu tamstai padėti?
— Žmoną praradau, — nedr? 

šiai tarė kaimietis.
— Trečiam augšte į kairę, - 

nurodė pardavėja. — Ten pai 
duodami karstai.

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistas. 

3 Spadina Rd., Toronto 
(Bloor - Spadina kampas) 

Darbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimo.

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

EUROPIETĖ GYDYTOJA

DR. IRENA COOPERŠMITH
turinti ilgametę praktiką Europos tr 
Kanados klinikose. Bendroji praktika, 

akušerija - ginekologija.

358 LABADIE 
(kampas 5136 Park Avenue) 

Montreal, P. Q.

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

susitarus tel. DO. 1965.

gamybos laikrodžius ir ža- 
Už darbo duodu metams 
Darbą atlieku pigiai ir są-

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

987 BLOOR (kampas Dovercourt) TELEFONAI: LL. 8585, LO. 7206

Dr. J. K. Michalski
Vertimų biuras, vizos, pasai. Emigra

cija, vedybų licencijos.
57 QUEEN ST. W., TORONTO

City Hall, Roam 308, EM. 8-9430.
Anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, 

rusų ir lotynų kolbomis.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
TAISAU šveicariškos, vokiškos ir ame
rikoniškos 
dintuvus. 
garantiją.
žiningaL

1228 DUNDAS ST. WEST, 
Toronto. TeL KE. 1050

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

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

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

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
43» QUEEN ST. W. (pri. Sradina). TaL EM. MOM

TAUTIETI! Visais nuosavybių pardavimo ar pirkimo 
reikalais paskambink ar užeik pasikalbėti su vienu iš mūsų 
prityrusių lietuvių - nuosavybių pardavėjų. Čia rasi didžiau
sią įvairių nuosavybių pasirinkimą prieinamomis kaino
mis letuvių gyventi mėgstamuose rajonuose. Mes suke
liam morgičius bei 
kėjimui padidinti.

parūpinam paskolas iš 6% Jūsų įmo

Rūta Kuprevičienė
Namų telef. ME. 3929

A. Lapaitis
Namų telef. JU. 0917

P. Dambrauskas
Namų telef. JU 6198

V. Kuzma
Namų telef. OL. 7838

VI. Ivanauskas
Namų telef. LO. 9023

Vincas Pūga
Namų telef. ME. 8760

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9
f; ' Torontoei
g_ Priima ii anksto susitarus

Telef.: affiso WA. 1-3584
n namų WA. 3-5555

■ą w

si Dr. Aleksas Valadka
d 1081 BLOOR ST. W.
a. (prie Dufferin)
L ' .priima ligonius ir gimdyves 

nuo 2-4 ir nuo 6,30-8 vai. vak. 
•o Ketvirtadieniais ir šeštadie- 
>ė niais nuo 2-4 vai.

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.
------------ ............................ - ____________  --- - ■■■ - - - ■ ’

Dr. Ą. Pacevičius 
Gydytojas ir Chirurgas

a KABINETAS 314 Bathurst St.
— Priėmimo vai.: 11-12.30 kasdien; va

karais nuo 7-8.30 vai. išskyrus tre- 
čiadienius ir šeštadienius.

1- Telefonas EM. 6-2696.

NAUJAS KABINETAS 
280 Roncesvalles Avė.

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

U Telefonas OL. 4778.

s, Dr. Jonas Yčas
i- Gydytojas ir chirurgas

1390 DUNDAS ST. W.
(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

i- Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vaL

i- p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
ą šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
o p.p. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. V.P. Baltrušaitis
r GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
L" 1554A BLOOR ST. W., TORONTO
L- (kampas Dundas - Bloor)
į- Bendroji praktika, moterų ligos su , 

gimdymo pagalba specialiai.
Kabineto tel. LL. 9184

Namų WA. 1-0537
į- Priėmimo vai.: 1.30- 3.30 po pietų,

5.30 - 8 vai. vak. Kitu laiku pagal
_ susitarimą.

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUSJ.IGQS „ < _

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

WA. 1-0219
249 HOWLAND AVE., TORONTO 

(prie Dupont ir Bathurst)

• Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

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

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).
j •

J Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556

* namų LL. 5228.

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

PERKĖLĖ 
savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE 
Suite 501 — Herman Building 

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

575 Queen St. W. - 6-8 val. v.
Telef. EM. 8-2646 1

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba
Ant Liudžius

buv. advokatas Vilniuje* 
Tremtinių Reikalams Teisių .

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto

Suite 436
Lietuviškai kalbančius prašoma kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; antr., ketv.

ir šeštad. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5679. Ret. ME. 0636.

■ŪIIIIII 1 II ........... II _........................................ .....

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

EE—CEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie Gladstone _ _ p|

Dr. Sylvia UZANS
. Vaikų ir odos ligos

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

5{ Linsmore Crs., Toronto 
(netoli Danforth Ave.)

TeL GL. 2892.

• Dr. A. Ratinow
LM.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanodos ligoninėse.
Vidaus ligų speętalistas: širdies ast

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

Tel. WA. 1-6708

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

TORONTO
(lėiimos iŠ 613 Brock Ave.)

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

Telefonas OL. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

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

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

Dr.John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

X RAY (Rentgenas)

219 St. Clair Ave. W., Toronto

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. K Ticket*
Gydytojas 

ir
chirurgas j

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. 0KUN
DANTISTAS - CHIRURGAS 
838 Dundas St. W. Toronto 

kampos Euclid Ave.
Priima vakarais oagol susitarimą.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK

< (optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalingo

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA . 

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

386 Bathurst St Toronto 
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

Pritaiko okinkis visiems okių defek
tam. Utirfa okių nervus, kurie daž
noj sukelta galvos'skaudėjimų ir ner
vingumą. Kolba slavų kolbomis.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

. WILLIAM J. ZINCHESIN
BA, M.D., LM.CG
GYDYTOJAS ir

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344

....... ... ...... >.1,1 ...rwi—m—.

U13 BLOOR ST. WEST

VYKŲ. MOTERŲ ir VAIKŲ 
ROKAI >

See. P. BAIKAUSKIKNt *'
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TORONTO, Cnt.
Sv. mišios vakare

Je Em. Toronto kardinolo pa- 
redymu^ taeityje leidžiama lai
kyti šv. mišias vakarais. Pasi
naudojant šiuo kūrįjos potvar
kiu, Šv. Jono Kr. lietuvių para
pijos bažnyčioje įvedamos vaka
rinės mišios šventėmis ir pirmai
siais mėnesių penktadieniais. 
Pirmosios vakarinės mišios bus 
laikomos gruodžio 3 d. pirmo 
penktadienio proga ir gruodžio 
8 d. Nekalto Prasidėjimo šven
tėje.

šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Sekmadienių .vakarais pa

rapijos bažnyčioje įvesta kate
chetiniai kursai suaugusiems. 
Konferencijų metu pagal siste
mą ciklais aiškinama pagrindi
nės tikėjimo tiesos. Pradžia 7.v. 
v. Po konferencijos 
nimas švenčiausiuoju.

— L. kariuomenės ir Šaulių 
sąjungos šventės proga sekma
dienį 11 vai. specialios pamaldos 
su šventei skirtu pamokslu. Pa
maldose savanoriai - kūrėjai 
jiems rezervuotose vietose da
lyvauja organizuotai su lietuviš
ka vėliava. Pamaldų metu gie
dos solistai.

— Parapijos jaunimo vaidy
bos mylėtojų būrelis, vadovau
jamas kun. kap. B. 'Pacevičiaus, 
uoliai repetuoja keturių veiks
mų sėenos veikalą “Vilių Telį” 
pagal Šilerio veikalą. Į vaidini
mu yra įjungta per keturiasde
šimt gimnazistinio amžiaus lie
tuvių jaunuolių. Repeticijų dar
be uoliai, talkininkauja patyręs 
scenos darbuotojas Aleksandras 
Kalūza.

•* — Dėl kariuomenės minėj i- 
mo, šį sekmadienį filmos nebus. 
Adventui yra užsakyta keletas 
klasinių filmų. Viena pirmųjų 
bus rodoma “We sing to-night”
— spalvota muzikali filmą iš Ša- 
liapino gastrolių Amerikoje;

—- tJž a.a. Juozapo Augaičio 
vėlę pamaldos sekmadienį 12 v.

— Pakrikštyta: Maria Lucia 
Barkauskaitė.

Įsteigtas jaunimo klubas
Praėjusį penktadienį Šv. Jono 

Kr. parapijos salėje Įvyko pir
masis jaunimo klubo pobūvis, 
dalyvaujant per dvidešimt jau
nuolių daugumoje gimnazistinio 
amžiaus. Pobūvis praėjo jaukio
je nuotaikoje: grojant lietuviškų 
meliodijų plokšteles, jaunimas, 
pasiskirstęs būreliais, vieni žai
dė įvairius žaidimus, kiti -pasi
naudojo klubo skaitykla, dar ki
ti žaidė stalo tenisą ir t.t. Pobū
vio pabaigoje buvo parodyta iš
traukos iš įdomios filmos. Į pir
mąjį pobūvį, be klubo globėjų 
tarybos narių, buvo atsilankę 
(liet, bendruomenės švietimo va
dovai Antanas Rinkūnas ir Iza
belė Matusevičiūtė.

Jaunimo klubo tikslas: duoti 
progą lietuviškajam jaunimui 
reguliariai kartą savaitėje lietu
viškoje nuotaikoje kultūringai 
praleisti vakara. Klubo apimtis
— visas lietuviškas jaunimas be 
religinių ar pasaulėžiūrinių skir
tumų. Klubui globoti yra suda
ryta klubo globėjų taryba, į ku
rią įeina: kun. dr. J. Gutauskas, 
mokyt. E. Miliauskas, dr. J. Mau
rukas, mok. J. Širka, Ant. Čure- 
vičius ir Stp. Pusvaškis. Klubo 
susirinkimai — kiekvieną penk
tadienį 7-9.30 v.v. Šv. Jono Kr. 
liet, parapijos salėje. Klubo glo
bėjų taryba kviečia visą Toron
to lietuvišką jaunimą atsilanky
ti į kultūringus klubo pobūvius. 
Sekantis klubo susirinkimas 
įvyks šį penktadienį, lapkričio 
19 d. 7 vai. vak.

Per CBC radijo stotį 
šį trečiadienį, lapkričio 17 d., va
kare, bus transliuojama opera 
Eugenijus Onieginas. Joje dai
nuos ir sol. V. Verikaitis.

Serga
Poniai Stp. Jagėlienei, KLKM 

D-jos valdybos narei, padaryta 
operacija. Ligonė sveiksta.

Nauja lietuvio prekyba
Prieš pusmetį iš Anglijos To- 

rontan atvykę Eugenija ir Vik
toras Janulevičiai netoli Prisi
kėlimo parapijos bažnyčios — 
College - Ossington gatvių kam
pas — atidarė rūkalų ir kt. smul
kių prekių krautuvę. Šioje krau
tuvėje bus taip pat pardavinėja
mi “Tėviškės Žiburiai” ir kita 
lietuviška spauda.

palaimi-

Lietuvos kariuomenės šventė 
rengiama lapkričio 21 d. 4 vai 
po pietų, Dovercourt - College 
kino teatre. Kartu yra jungiama' 
r Lietuvos Šaulių S-gos 35-rių' 
metų sukakties minėjimas.

Šventę rengia solidariai Lie
tuvos karių ir Karių savanorių -; 
kūrėjų S-gos Toronto skyriai, 
t'oronto šaulių klubas ir Toronto 
apylinkės valdyba. ;

Sekmadienį, 11 vai., visose lie-! 
tuviškose parapijose iškilmingos 
pamaldos ir šiai šventei pritai- 
rinti pamokslai.

Salėje paskaitą skaitys pulk. 
Žukas iš Clevelando. Sveikinimo 
kalbas pasakys gen. kons. Vytau
tas Gylys iri Šaulių S-gos laiki- 
rcsios CV-bos narys p. Valadkai- 
tis iš Čikagos.

Meninėje dalyje dalyvauja op. 
sol. Vincė Januškai t ė - Lęskai- 
cienė iš Niujorko, TL choras 
Varpas”, rašyt. Vyt. Tamulaitis 
r smuik. Steponas Kairys. Cho

rui diriguoja ir. solistei akompa
nuoja muz. Stasys Gailevičius.

Šventės programos vedėjas sa
vanoris - kūrėjas majoras Ape- 
rąvičius.

Lietuvių visuomenė ne vien iš 
Toronto, bet ir iš artimesnių apy
linkių prašoma šioje šventėje da
lyvauti; Savo dalyvavimu paro
dysime ištikimybę Lietuvos res
publikai ir jos garbingai kariuo
menei. Moksleiviams ir studen
tams įėjimas į minėjimą nemo
kamas, o visiems kitiems auka 
nemažesnė 50 centų.

Rengėjai.
Prisikėlimo parapijos žinios
— Parapijos statyba sparčiai 

auga. Baigtos lieti didžiosios sa
lės ir kavinės sienos. Taip pat 
gelžbetoniu išlietos katilinės ir 
laiptų narvelio sienos. Rūsio iš
laukinės sienos paruoštos drena
žui. Parapijos arch. dr. St. Kudo- 
kas gyvena Toronte ir ruošia 
ateities statybos paruošiamuo
sius planus.

— Padėką reiškiame Jonui 
Liutkui iš Tillsonburg už $100 
auką bažnyčios statybai.

— Šį sekmadienį 9 v. pamal
dos skiriamos tretininkams, pa
minėti šv. Elzbietą, tretininkų 
globėją. Po pamaldų įvyks įvilk- ! 
tuvės ir mėnesinis susirinkimas.

— Lapkričio 21 d., sekmadie
nį, tuoj po IĮ vai. pamaldų, ten 
pat salėje, A J. Brown, rimčiau
sias kandidatas į Toronto majo
rus, darys pranešimą.
— Dėkojame K. Abromaičiui 

už vertingas knygas parapijos 
bibliotekai ir M. Mįkolaitytei už 
knygas ligonių bibliotekai. Ne
mažas knygų skaičius atėjo iš 
JAV. Knygų leidyklos prašomos 
pasiųsti naujai išleistų knygų 
po vieną egzempliorių šiai bi
bliotekai. kurios tikslas surinkti 
visas išleistas ir leidžiamas lie
tuviškas knygas. '

— Moterystės sakramentą pri
ėmė Juozas Roževičius ir Teodo
ra Pošaitė.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Bathurst St., Spadina Ave., 
Willson Sq., Sullivan St., Wid
mer St., Grange Ave., Beverley 
St., Augusta Ave., Lisgar St., 
Beaconsfield Ave., 4 Northcote 
Ave., Gladstone Ave., Afton 
Ave. McKenzie Cr., Argyle St., 
Dewson St., Westmoreland Ave., 
Salem Ave., ir Bartlett Ave.

Paskaita moterims
L. Kat. Moterų D-jos skyriaus 

narių susirinkimas šaukiamas šį 
sekmadienį, lapkričio 21 d., tuoj 
po 11 vai. pamaldų, seserų Kot- 
ryniečių patalpose, 46 Delaware 
Ave. Paskaitą skaitys dr. Baltru
šaitis.

Paskaitos pasiklausyti kviečia
mos ir nenarės. Skyr. v-ba.

“Dainos” Grupės 
sekantis narių susirinkimas bus 
lapkričio 21 d„ 3 vai. pp., pas na
rę E. Ališauskienę, 101 Evelyn 
Ave. (važiuoti Annette autobu
su). telef. MU. 8346.

Visos narės maloniai prašomo? 
skaitlingai dalyvauti. V-ba.

Diplomuota plaukų šukuotoją
K. Šlekienė baigė Marvel Hair
dressing School ir pradeda dirbti 
šioje profesijoje. Kol įsirengs 
nuosavą grožio salioną. laikinai 
klijentus priima bute 546 Dela
ware Ave.

14 K

1212 ©UNDAS SEW. T«L LA‘9$47 
J. Beržinskas.

Užsakymai priimami ir paštu.

MALONIAI KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI! „
Lapkričio 20 d. 7 vaL vak., Rumunų salėje, 19 Murray^ Street, Hamiltono Ateitininkai ruošia

Literatūros.vakara.i. r . t
Programą išpildo visiems gerai š&ęmi rašytojai:

poetas B. Brazdžionis ir jumoristas A. Gustaitis.
šokiai ir turtinga loterija. J Gros Beni Ferri orkestras. 

Įėjimas tik $1.00.
Po to Veiks bufetas.

Kuopos valdyba.
Ii

MONTREAL. Cue.
Nr. 45 («i4)

Lietuvių Saleziečių gimnazijai 
(Italijoje), kur mokosi apie 70 
neturtingų lietuvių jaunuolių 
nuo 14 iki 20 metų amžiaus, yra 
reikalingi įvairūs vyriški žiemi
niai ir vasariniai rūbai, baltiniai, 
apavas ir pan. Kas jų turėtų at
liekamų ir norėtų paaukoti, pra
šoma siųsti minėtos gimnazijos 
atstovui Amerikoje ir Kanadoje, 
šiuo adresu: Rev. A. Sabaliaus
kas, 138 Beetch St, Paterson, N. 
J., USA. į

Literatūros vakaras
Pabaltijo Moterų Taryba ren

gia lapkričio 28 d. 5.30 vai. St. 
Andrews bažnyčios salėje, Carl
ton ir.Jarvis kampas, Pabaltijo 
tautų literatūros vakarą.

St. prapuolenytė skaitys apie 
lietuves rašytojas. Pranešimus 
seks trumputė muzikinė progra
ma. Visa programa truks ne dau
giau 2-jų valandų. Kas norės pa
bendrauti, ' bus galima pasilikti 
ir gauti bufete arbatos.

Kviečiame kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

Pabaltijo Moterų Taryba.
Egzilų Moterų Taryba

(10 tautų iš už gelež. uždangos) 
1954 m. gruodžio 1 d. rengia pa
rodą. Jos tikslas parodyti ką su
kūrė tremtiniai nuo 1944 m. ligi 
dabar mokslo, meno, literatūros 
ir muzikos srityse. Knygos pa
geidaujamos svetimomis kalbo
mis: anglų, prancūzų, vokiečių, 
italų, ispanų.

Lietuvių skyrius stengiasi taip 
pat prisidėti prie šios parodos ir 
prašo autorių, turinčių pagei
daujamų knygų, siųsti šiuo ad
resu:

Moterų Skyrius, c/o Commit
tee for a Free Lithuania, 4 West 
57th Street. Room 907, New 
York 19, N.Y. '

* Knygok po parodos tvarkoje 
bus sugrąžintos siuntėjams. Jei 
kas pageidautų, kad jų knygos 
būtų parduotos, prašoma pažy
mėti kainą.

Paroda vyks Carnegie Endow
ment International Center patal
pose, 345 East 46th Sreet (kam
pas 1-sics Avenue), New York 
City.

Snaigių balius
Naujųjų metų proga, 1955 m. 

sausio 1 d., šeštadienį, 8 vai. vak. 
puikioje “Club Top Hat” didžio
je salėje rengiamas grandiozinis 
Snaigių Balius. Numatyta įdomi 
programa ir įvairios staigmenos, 
kaip snaigių karalienės rinkimai, 
kaukių tango ir pan. Apranga: 
semi-formal. Įėjimas $1.50. To
ronto visuomenė kviečiama šią 
datą rezervuoti, praleisti vaka
rą puošnioje aplinkoje ir drauge 
paremti jūrų skautų veiklą. Va
karą rengia jūrų skautų rėmėjų 
būrelis.

Grandiozinis koncertas
Išleidžiant numerį sužinota, 

kad gruodžio 4 d. Eaton audito
rijoje įvyks grandiozinis koncer
tas, kuriame, be eilės kitų meni
ninkų, iš Čikagos atvyksta Met
ropolitan operos sol. A, Brazys.

Anglių reikalais 
skambinkite nauju mūsų 

telefono numeriu:
LL. 0527

V. ir S. Aušrotai.

SIUVAMI 
visokios rūšies moteriški ir 
vaikiški rūbai. Užsakymai pri
imami 11 Yarmouth Grd. Tel. 
ME. 2647. Darbas atliekamas 

sąžiningai ir greitai.

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. v

Lapkričio 19 d. Toronto ’’Živi
lės” skaučių draugovė rengia

VAKARĄ ; .
SU PROGRAMA

šv. Kazimiero salėje (Garden 
ir Roncesvallęs gt kanapas).
Programoje touHnrai šokioi, baletas, 
pijano solo, dainavimas ir ttjPa. prog
ramos šokiai, šokioms gro^^pras or
kestras. Maloniai kviečiame'.visus at
silankyti. į , .

| Vyr ateitininkų susirinkimas 
įvyko pereitą, sekmadienį. Iš- 

i klausyta Tėvo* dr. V. Gidžiūno, 
■OFM, pranešimo apie ateitinin- 
! kų federacijos kongresą Čikago
je ir kun. dr. Pr. Gaidos refera
to apie Quebec provincijos švie
timo sistemą. Be to, išklausyta 
atsistatydinančios valdybos bei 
revizijos komisijos pranešimų ir 
išrinkta nauja valdyba šį kar-

Toronto naujo burmistro - ma
joro rinkimai bus gruodžio 6 d. 
Kandidatų yra keturi —+-dabar 
einąs burmistro, pareigas-Saun
ders, A.'J. Brown, Phillips (kilęs 
iš Suvalkų žydiškos šeimos) ir 
komunistų McLeod, nuolat sta
tomas, bet niekad nelaimįs kan
didatas. ■<-.

Vienas rimčiausių, kandidatų, 
daug balsų laimėjęs jau pernykš
čiuose bumistro rinkimuose, yra 
žinomas Toronto visuomeninin
kas, Švietimo Tarybos narys, 
pernai buvęs jos pirmininkas, A. 
J. Brown. Berods jis vienintelis 
atkreipė dėmesį į neangliškos ir 
neprancūziškos kilmės Toronto 
gyventojus ir pereitą ketvirta
dienį suruošė T. Lietuvių Na
muose arbatėlę — pasikalbėjimą 
su mažumų laikraščių, radijų ir 
centrinių organizacijų atstovais, 
kuriems prisistatydino papasako
damas truputį savo biografijos, 
išdėstė šūkius su kuriais eina į 
rinkimus ir pasiūlė statyti klau
simus jo pozicijai įvairiais klau
simais išaiškinti.

Ta proga tenka priminti, kad 
ir mums lietuviams demokratiš
kais savivaldybiniais rinkimais 
reikėtų daugiau susidomėti. Įsi
dėmėtina, jog, balsavimo teisei 
nebūtina turėtripilietybę. Miesto 
savivaldybės rinkimuose balso 
teisę turi visi, kas turi kokį nors 
turtą mieste, pav. namą, arba 
nuomoja būtą, nes nuo būtų jau 
mokami mokesčiai savivaldybei. 
Vien kambarius tenuomoją prie 
kitų šeimų, jei neturi nejudomo 
turto, balso teisės neturi.

Mes čia gyvename, turime tei
sių ir neprivalome ilkti jomis ne
pasinaudoję. Jei mes savo teisė
mis nesinaudosime, su mumis 
niekas nesiskaitys. ’

UNF salėje 
sausio 29 d. šeštadienį Toronto 
Maironio vardo šeštad. mokyk
los tėvų komitetas mokyklos 
naudai rengia viešą parengimą. 
Prašoma liet, organizacijas mi
nėta dieną susilaikyti nuo dides
nio pobūdžio parengimų.

Lenkų Kongresas Kanadoje 
lapkričio 14 d. minėjo Massey 
Hall patalpose; •savo dešimtmetį 
ir Lenkijos nepriklausomybės 
paskelbimo metines. Kanados 
Vyriausybės vardu sveikino imir 
gracijos ir pilietybės ministeris 
Pickersgill. Vyriausiu kalbėtoju 
buvo JAV Lenkų Kongreso vi
cepirmininkas Adesco,-kuris be 
kitko kvietė tampriau -bendra
darbiauti su kitomis tautybėmis. 
KLB 'Krašto V-ba sveikino raš
tu, kuris ;buvo- perskaitytas.

MOTERŲ 
SIUVĖJA

A. ASTRAUSKIENS 
94 Manning Ave., Toronto 

Telef. EM. 3-9885.

Liet Inž - Architektų metinis 
lapkričio 12 d. skoningai papuoš
tose TLN patalpose praėjo kaip 
paprastai jaukioje aplinkoje.

racėka
Visiems draugams ir pažįstamiems, 

lankiusiems mane ligoninėje nuoširdžiai 
dėkoju. Ypatingai ačiū kun. klebonui 
P. Ažubaliui, Tėvui Pauliui, p.p. Saka
lauskams, Maurukams, Juodžiams, V. A. 
Kvedarams, Pociams, Marijosiams, Če- 
pulkauskams, Ščepavičiams/ p-lei Radze
vičiūtei, p. Puodžiui, p. p.Simanavičiams, 
Paršeliams, Kasperavičiams. Jūsų lan
kymas man suteikė, daug paguodos ilgo
je ligoje.

Taip pat labai dėkoju p-lei Ivaškaitei 
padėjusiai praleisti nuobodžias valandas 
ligoninėje. Aldono Kvedarienė.

Padėka
LKM D-jos Toronto skyriui nuoširdžiai 

dėkojame už $50 auką mažajam lietu
vybės išlaikymo židiniui — vaikų darže
liui paremti. /

Katalikės moterys, mūsų globėjos, pir
mos atėjo mums į pagalbą besikuriant ir 
toliau mūsų nepamiršta. Teatlygina joms 
Kūdikėlis Kristus!

Dėkingos šv. Kotrynos Seserys.

MERGAITEI REIKALINGAS vienas kam
barys su maistu, tel. LA. 8797.

Vienam ar* dviems vyrams išnuomoja
mos kambarys. Galima su maistu, yra ir 
garažas. Tel. LOT 7415.

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

College - Dovercourt rajone išnuomoja
mos kambarys ir virtuvė su baldais — 
porai, ir frontinis kambarys vienom as
meniui. Tel. L0.0718.

T~**rr

Pranešimai
Lapkričio 21 d. 3 vai., 220 Pine 

Ave., D’Arcy McGee salėje įvyks 
mūsų kariuomenės šventės mi
nėjimas. Paskaitą skaitys J. Au
dėnas. Meninėje dalyje dalyvau
ja: op. sol. E. Kardelienė, M. Dra
mos Teatro aktoriai J. Akstinas 
ir K. Veselka ir skautų vyčių bū
relio tautinių šokių grupe.

Kviečiame visus skaitlingai at
silankyti, prasidės punktualiai, 
nes salė gauta ribotam laikui.

Tą dieną šv. Kazimiero ir AV 
parapijų bažnyčiose 11 vai. bus 
atlaikytos atitinkamos iškilmin
gos pamaldos ir pasakyti dienai 
pritaikinti pamokslai.

Visos lietuviškos organizacijos 
įrašomos į iškilmingas pamaldas 
atsiųsti savo vėliavas, o tautie
čiai kviečiami skaitlingai daly
vauti pamaldose.

Rinkimams į apylinkės valdy
bą i rrevizijos komisiją sudaro
mas kandidatų sąrašas. Visos lie
tuvių organizacijos prašom'os iki 
lapkričio 28 d. pristatyti apyl. 
v-bai siūlomųjų kandidatų, raš
tiškus sutikimus būti renkamais 
ir šias žinias: gimimo data, pro
fesija, adresas.

Bendro kandidatų sąrašo buvi
mas neužkerta kelio norintiems 
statyti atskirus kandidatų sąra
šus.

Solidarumo mokesčtb reikalu. I 
Baigiasi 1954 m., bet dar daug; 
mūsų apylinkės lietuvių yra ne-: 
sumokėję $2 solidarumo mokes-! 
čio už 1954 m.

Primename tai visiems ir pra
šome šį garbės įnašą neatidėlio
jant sumokėti, nes apylinkės val
dyba be -jūsų materialinės para
mos negalės sėkmingai atlikti jai 
uždėtų pareigų.

Pinigus galima siųsti ir paštu 
valdybos iždininko J. Lukoševi
čiaus vardu — 1860 Dės Marchais 
Blvd., tel. HE. 7877, arba sumo
kėti kiekvieną sekmadienį po pa
maldų AV parapijos salėje.

Mokėtojų patogumui, įvairiose 
miesto dalyse yra mūsų įgalioti
niai, kurie priima pinigus vieto
je arba reikalui esant atsilanko 
į namus.

Solidarumo mokesčiui išrinkti j 
įgaliotiniu sąrašas:

Išnuomojamas didelis kambarys ir virtu
vė trečiame augšte. Tel. LA. 3960.

Išnumojami 2 kambariai I augšte. Gali
ma naudotis virtuve. Tinka vienam arba 
2 asmenims, be vaiku. Tek LO. 4464.

Išnuomojamas frontinis kambarys 1-me 
augšte. Tinka 2 asmenims, galima nau
dotis virtuve. Tel. OL. 8056.

Išnuomojama kambarys ir moderni vir
tuvė I laugšte ir 2 kambariai III augšte. 
120 Glenlake Avė. — High Park rajone.

Išnuomojami 2_kambariai irvirtuvė ll-me 
augšte ir 2 kambariai lll-me augšte. 98 
Marchmount Rd. Telef. LL. 8771, po 6 
vai. vak.

Išnuomojamas kambarys vienam asme
niui. Galima naudotis virtuve. 64 Mc
Kenzie Cres. Tel. OL. 8154.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė. Tel. 
LA. 8797, skambinti betkada.

Išnuomojami 2 kambariai su baldais ir 
3 kambariai be baldų su virtuve. Naujai 
dekoruoti, šildymas vandeniu. 180 Glen- 
holme Avė.

Išnuomojami du butai: 2 kambariai ir 
virtuvė ir 3 kambariai ir virtuvė. Teirau
tis 154 Springhurst Ave., Sunnyside - 
King rajone.

Išnuomojamas erdvus kambarys ir vir
tuvė 73 Gorevole Avė. Skambinti tel. 
EM. 6-4869, po 5 vai. vak.

Išnuomojamas frontinis kambarys, virtu-, 
vė ir saulės kambarys U-me augšte. Yra 
baldai. Pageidaujama suaugusiu pora. 
58 Pearson, tel. LA. 6639. .

NUO SEKANČIO SEKMADIENIO Vyt. 
Aušrotas vėL/p r iminės visę laikraščių pre
numeratas Šv. Jono Krikštytojo parapijos 
knygyne.

DĖMESIO PONIOMS ir PANELĖMS ! 
Diplomuoto plaukų šukuotoją daro pus
metinius irlaikinus sušukavimus pagal su
sitarimą. Skambinti po 5 vai. vak. tel. 
ME. 4300, 546 Delaware Ave.

Stankūnaitė, 207 Forth Ave., 
Ville Lasalle, HE. 7839;

Remeikytė, 1142 Allard Ave., 
Verdun, PO. 6-3837;

•Toliušis, 6828 Monk Blvd., 
Ville Emard, TR. 1974;

Rimša, 107 Pratt Ave., 
Longueuil, OR. 5-6708;

Peleckas, 7603 Louis Hebert
St., VI. 1916;

K. Andriuškevičius, 5333 King 
Edvard St., Rosemount, DE.23Š4; 
J. Adamonis, 2052 Coleraine St.,

GL. 3619;
P. Beleckas. 76 Vermount • 

Jacques. OR. 4-2551;
Apylinkės v-ba.

Šeštadieninės mokyklos Jac
ques Cartier - Longeuil rajono 
darbas eina pirmyn. Šie metai 
yra antrieji mokyklos istorijoje. 
Mokyklai vadovauja kaip vedė
jas ir mokytojas P. Beleckas, gi 
mokyklos kapelionas yra kun. J. 
Raibužis. Šiuo metu mokykloje 
dalyvauja 19 mokinių, kurie yra 
paskirstyti dviejuose skyriuose 
ir turi po dvi pamokas kas šeš
tadienį. Praėjusį šeštadienį įvy
ko mokyklos vaikučių tėvų susi
rinkimas, kuris išrinko savo tė
vų komitetą: St. Paulauskas — 
pirm., A. Išganaitienė ir V. Lau- 
raitienė — nariai.

Kanados liet krepšinio turny
ras įvyks šį šeštadienį, lapkričio 
20 d. 10 v., Catholic High School, 
3461 Durocher St. (antra gatvė 
nuo Bleury - Sherbrooke į vaka
rus). Dalyvauja Toronto, Hamil
tono ir Montrealio krepšininkai. 
Iki pietų bus. dvejos rungtynės. 
3 vai. pp. bus oficialus turnyro 
atidarymas. Vyties ir Tauro vy
rų ir po to jaunių finalinės rung
tynės. Pabaigoje bus laimėto
jams įteikiamos dovanos.

Tauro valdyba.

S.

Z.

p.

LK Moterų D-jos Montrealio 
skyrius lapkričio 20 d. 

šeštadienį, rengia

RUDENS BALIU
‘ DOM POLSKI salėje, 

1862 Wellington Ave.
Įdomi programa. Loterija. Bu
fetas su šiltais ir šaltais val
giais ir’gėrimais.
Įėjimas $1. Pradžia 7 v.v.

Svečius sportininkus, atvyks
tančius į krepšinio turnyrą Mont 
realyje šį šeštadienį Liet. Kat. 
Moterys nutarė pavaišinti sočiai 
vakariene savo ruošiamo Rudens, 
Baliaus metu.

Lietuvių Dieną Montrealyje 
ruošti galutinai nusistatyta 1955 
metų rugsėjo 3-4-5 d. — Labor 
Day savaitgalyje.

Dr. J. Šegamogas praeitą šeš
tadienį savo draugų būrelyje at
šventė pirmąsias metines gydy
tojo praktikos Montrealyje.

A. Ališauskas jau sugrįžo iš li
goninės ir pradėjo dirbti. Sugrį
žo taip pat pavseikusi po opera
cijos B. Žemgulytė.

SUDBURY, Ont.
Kariuomenės minėjimas įvyks 

lapkričio 20 d., šeštadienį, Kroa
tų salėje. Bus paskaita ir meninė 
dalis, kurią išpildys Tumo Vaiž
ganto šeštadieninės mokykloj 
mokiniai. Pradžia 7 vai. vakaro. 
Šokiams gros šaunusis vokiečių 
orkestras kaip ir pereitą kartą. 
Veiks bufetas su užkandžiais ir 
gėrimais. Minėjimą ruošia Sud- 
burio lietuvių bendruomenė.

Kun. Aug. Sabas, salezietis iš 
Portugalijos, kuris dabar eina 
Lisbonos saleziečių provincijos 
ekonomo pareigas, lankėsi pas 
brolį Sudbury. Visų Šventų bei 
Vėlinių proga talkininkavo pa
maldose. lietuviams ir anglams. 
Lietuviams pasakė porą pamoks
lų. Įvairioms anglų katalikų or
ganizacijoms skaitė tris paskai
tas apie Portugaliją ir Fatimą.
Ta proga aplankė vaišinguosius
Dambrauskus St. Charles gražia
me vištų ūkyje, Kriaučeliūnus, 

: Rakščius, Lapienius, Siemaškus 
ir Meškauskus. Iš čia išvažiavo į 
Montreali, Torontą, o vėliau į 
JAV. 7 /

LONDON, Ont.
Londono liet, kolonijos prof. 

1 M. Biržiškai paremti komitetas 
atsiuntė keliolika aukų lapų. 
Tautos veterano ir Nepriklauso
mybės Akto signataro sunkią 
materialinę padėtį londoniškiai 
aiškiai suprato ir pagal išgales 
aukojo. Minėto komiteto kasi
ninkas kun. A. Kučingis atsiun
tė nuoširdžias padėkas.

Tik ką aukas nusiuntus, atėjo 
aukų lapas prof. Vinco Krėvės 
paminklo statymui. Šis didysis 
lietuvių rašytojas ir Tautos ve
teranas užrašė mums didžiulį ir 
nemirštantį savo kūrybos pali
kimą, o mes turime ant jo kapo 
pastatyti paminklą, liudijantį 
apie jo žodžio ir dvasios galybę.

— Londono apyl. valdyba lap
kričio 20 d., šeštadienį p. Stat
kienės salėje, Clarence g-vė 357, 
rengia smagų linksmavakarį.

’ Gros gera kapela, veiks tur
tingas bufetas, o įėjimas tik 50 
centų. Pradžia 7 vai. vakaro.

L. E-tas.

— Otava. — Gynybos minist. 
R. Campney pareiškė, kad Kana
dos išlaidos gynybai šiemet bū
siančios 100 mil. dol. mažesnės. 
Š. m. gynybos sąmata siekia 
$2 milijardus.

TORONTO GAVHEATING CO.
961 College St., Toronto 

Tikslios ir sąžiningos informacijas 
apie 'Jūsų namų šildymą' natūraliu 
gazu teikia mūsų komp. atstovas

STASYS DARGIS ;
Skambinti tel. OL. 7994. Jam nesant 

įstaigoj palikti savo telefoną.

NAUJAI ATIDARYTA

DOVANįl IR KITf PREKIŲ KRAUTUVĖ
Žaislai, laikraščiai ir žurnalai, odos prekės, rašomosios

. priemonės,.kojinės, rūkalai ir kt prekės.

827 COLLEGE ST., Toronto, Ont
(prie Ossington)

TELEFONAS ME. 9644.
Sav. EUGENIJA ir VIKT. JANULEVIČIAI 

MIELUS TAUįj£ČIUS MALONIAI KVIEČIAME.

F. SEN K VS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

Telefonas ke. 8212 ‘
Visais turto pirkinio Ir pardavimo reikalais jujns mielai ir 
t ) sąžiningai patarnaus:

B. Barcevičius, <1. Beržinskas, 
P. Budreika, J. Rinkevičius.

iii aiiiMii—■■ mwnu.i—

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Windermere, $3.000 įmokėti, otskiros plytų nemos, 6 komb., 2 modem, virtu
vės. olvva apšildomos, privatus jvožiovimas. Naujos gorožos. Viso tik 
$15.000. 10 metų morgičius.

Old Weston Rd., $5.000 įmokėti, viso $17.000,. otskiros plytų namas, 7 komb. 
per 2 ougštus, naujos vandens - alyvos šildymas, didelis sodos, vienas ga
ražas su privačiu įvažiavimu. Turi būti greitai parduotos.

Geofry «'Indian Rd., $10.000 įmokėti, 10 kambarių, 3 vonios, šoninis įvažiavi
mas, 2 garažai, vandeniu - alyva apšildomos; pajamos dabar už II ir III 
ougštą $61 į savaite. Prašoma kaina $26.000.

Garden - Roncesvolles, $14.500, 7 komb.. geras ntffos, neperein. komb., 
vandens - alyvos šildymas, nėra garažo. Įmokėti opre' $4.000.

AL GARDENS
REAL ESTATE

1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
TcMmmi: LO. 2738, LA. 8772. Vokwsi* HU. 9-1541.

VImH hirt® pirkime ar pardavime reikalai* kraipkM* viri aarodyfa a dragą,

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
- ............ . . ........ - . ,

* -A


