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Esam organizuoti ar tik susitinkam?
Kanados lietuviškoji bendruomenė įlėra perdidelė. Pagal ofi

cialų 1951 m. surašinėjimą vos 16.224 — ištikrųjų greičiausiai 
truputį per 20.000. Naujųjų, pokarinių imigrantų, kurių didžiąją 
daugumą sudaro tremtiniai, iki 1953 m. pabaigos įvažiavo 11.204. 
15-koje milijonų Kanados gyventojų tai sudaro mažytę dalelę. 
Mes patys apie save neretai pareiškiame neblogą nuomonę, tačiau 
iš kitų ąugšto įvertininfo retai tesulaukiame. Yra būdinga, kad 
pav. šiuo metu ruošiamai išleisti Kanados enciklopedijai yra 
paruoštas straipsnis apie Kanados lietuvius, kuriame apie juos 
atsiliepiama su tam tikra simpatija, tačiau stebimasi, kad jie čia 
labai greit nutaustą. Esą, savo tėvynėje lietuviai atlaikė daug 
persekiojimų, bei kaimynų priespaudos, gi čia nutausta net pirmo
je kartoje, o iš antrosios kartos vos retas kuris bemokąs lietuviš
kai rašyti. Nutautėjimas, pasak autorės, kuri pati yra kilimo lie
tuvaitė, vykęs dėl to, kad lietuviai nesibūrę į tautinius vienetus, 
į organizacijas, o tenkinęsi vien susitikimais savai dvasiai atgai
vinti lietuviškomis dainomis, pasipasakojimais, šokiais bei apskri
tai pabuvojimu savybėje. Ar tas straipsnis taip ir bus išspaus- 

, din tas, ar galės būti bent kiek pakeistas apžvelgiant ir organiza
cines lietuvių pastangas, paaiškės vėliau. Šį kartą norėjosi pa
brėžti, jog mes lietuviai čia laikomi puikia medžiaga kanadiška- 
jam katilui, nes iki pastarųjų laikų visos Kanados mastu buvome 
neorganizuota, padrika ir lengvai praskystanti masė. Kanadie
čiai šitokios masės nelaiko ir negali laikyti veiksniu, su kuriuo 
reikėtų skaitytis. -v-

Veiksniu, kuris visų būtų pastebimas, gali būti tik vieninga, 
organizuota bendruomenė. Tokia bendruomenė, kuri susiklauso 
savybėje, kurios galimas vieningas žodis betkuriuo visuomeni
niu ar valstybiniu klausimu. Jei mes tik susitiktume, jei kartu tik 
papramogautume, mes dar nebūtume veiksnys. Tik vieningai 
spręsdami viešuosius reikalus, tik vieningai pasisakydami viešojo 
gyvenimo klausimais mes tegalime būti įvertinti.

Jau du metus Kanados lietuviškoji bendruomenė turi savuo
siuos organus. Organizuotumo mintis ir Bendruomenės organų 
autoritetas laipsniškai kyla. Tai žada ne tik darnesnį mūsų pačių 
sugyvenimą, bet ir svaresnį žodį visos Kanados gyvenime, ft^es 
turime pagaliau aiškiai suprasti, kad bent kiek didesnio svorio 
ir nors šiokios tokios įtakos į krašto politiką galime tikėtis tik 
tardami organizuotą žodį. O jau labai laikas mums lietuviams 
išeiti iš virškinamos medžiagos stadijos į savarankiško, apsispren
dusio ir žinančio ko nori vieneto padėtį.

Kanados lietuviai jau yra šitame kely. Tenka tik jį dar tvirčiau 
išgrįsti .ir sustiprinti, Susirenkančiai Antrajai Krašto Tarybai, bei

visai lietuviškajai Kanadbš visuomenei linkime visiškai teisingai 
įvertinti padėtį bei organizuotumo svarbą. Vien susitikti mums 
permaža,. mums reikia organizuotumo. Tai vienintelis kelias savai 
vieningai valiai, savam lietuviškam žodžiui suformuoti. Be šito 
visos mūsų pastangos tebūtų tuščia svajonė, vien žaidimas, ku
rio niekas kitaip nevertintų.
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Formozos puolimas sukeltu karą
JAV Valstybės Departamento 

sekretorius J. F. Dulles pakar
totinai pareiškė, kad jei raudo
nieji kiniečiai pultų Formozos 
salą, atsimuštų į JAV pasiprie
šinimą. Septintoji flotilija saugo 
Formozos salą, ir reikale galėtų 
ginti netgi Tachen salų eilę — 
200 mylių į šiaurę nuo Formo
zos, kur yra radaro įrengimai. 
Jie signalizuoja kiekvieną rau
donųjų pajudėjimą iš Šancha
jaus bazių. Dulles betgi atsisakė 
pareikšti, ar Tachen salų puoli
mo atveju JAV laivynas tikrai 
įsikištų.

Jis, be kitko, priminė, kad rau
donieji kiniečiai neseniai pa
skandinę nacionalistų laivą ir 
pareiškė, kad toks puolamasis 
torpedinis laivas galėjo būti pa
rūpintas Rusijos arba jos sateli
tų, nes raudonieji neturi įrengi
mų tokiem laivas statydinti.

Senato daugumos vadoas Wil
liam Knowland jau ne pirmą 
kartą reikalauja pagriežtinti 
JAV politiką sbvietų atžvilgiu, 
netgi nutraukti diplomatinius 
santykius. Tuo būdu esą galėtų
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Quebece įsteigta pirmoji bandomoji oro linija, kurią aptarnauja helikopteris. Jis skraidi
na keleivius iš aerodromo į miestą ir nutupia prie pat Chateau Frontenac viešbučio.

būti sustabdytas komunizmo pli
timas. Dulles, matyti, prezid. Ei- 
senhowerio remiamas, pareiškė 
su tokiais pasiūlymais nesutin
kąs; jo nuomone, nieko dar nėra 
įvykę, kas reikalautų JAV poli
tiką Rusijos atžvilgių pagriež
tinti.

Komunistai paleido iš kalėjimo
Prieš 5 metus Noel ir Herta kalėjimo dar nėra davę savo pa- 

Field dingo Pragoję. Jų ieškoti 
buvo pasišovęs jo brolis Herr- 
man, bet ir tas liko uždarytas 
kalėjime. Pastarasis yra išėjęs iš 
Lenkijos kalėjimų, o anie du — 
iš Vengrijos. Lenkijos saugumo 
valdininkas Swiatlo pabėgęs' į 
Vakarus pareiškė nuomonę, kad 
jiedu mirę. Pasirodo, Vengrijos 
vyriausybė juos kalino už neva 
šnipinėjimą, nes Noel buvo JAV 
Valstybės Departamento tarnau
tojas. Dabar Vengrijos komunis
tinė vyriausybė pranešė JAV, 
kad du jos piliečiaf'buvo kalina
mi be pagrindo ir kaltinimai 
prieš juos atšaukti. Paleistieji iš

Kai Saburovas savo kalboj re
voliucijos metinių proga pami
nėjo Jugoslaviją ir jos pagerė
jusius santykius su Maskva, va
kariečiai sužiuro. Iš to buvo ma
tyti, kad po Stalino mirties buvo 
parodyta daug slaptų pastangų 
Titui grąžinti į ’’Kominformo” 
eiles. Vakariečių spaudoje, bent 
kaikuriuose laikraščiuose, pasi
rodė žinios, kad.Tito vėl grįžtąs 
į komunistinį bloką. Jisai puikiai 
pasinaudojęs JAV karine ir fi
nansine, pagalba ir dabar, laimė
jęs gerą Triesto srities dalį, nu
sisukąs nuo Vakarų, nes nebe
mato šioje pusėje nieko laimėti
no. Jo atstovas Jungt. Tautose 
visą laiką laikęsis vakariečių at
žvilgiu rezervuotai ir susilaiky
davęs nuo nepalankaus jiems 
balsavimo tiktai pažadėtos fi
nansinės pagalbos išvakarėse. 
Tito užsienio politika visą laiką 
laviravusi. Dėdamasis su vaka
rais jis niekad nesutikęs prisi
imti karinių įsipareigojimų, iš
skyrus atvejį, kai pati Jugosla
vija būtų užpulta. Tuo būdu jis 
su Vakarais nesusirišęs jokia su
tartimi, kuri kliudytų, vėjams 
pasikeitus, pasukti kursą Mask
vos link, juoba, kad jis visą laiką 
tvirtino esąs ir toliau komunis-

Padės, jei klausys vyriausybės
Pietų Vietnamas yra laikomas 

savarankišku kraštu — turi savo 

ra krašte, bet į Vietnamo vidaus 
reikalus nesikiša. Kraštas šiuo 
metu kenčia dėl kariuomenės 
vadų ir yriausybės nesutarimų. 
Min. pirm. Diem praktiškai yra 
beveik bejėgis, nes generolai ne 
tik neklauso, bet dargi sabotuoja 
jo veiklą. Valstybės šefas-Bao - 
Dai važinėja Prancūzijoj. Jo pa
tarimai ikišiol negelbėjo. Gene
rolai nori naujos vyriausybės, 
bet JAV tvirtai palaiko Diem 
kaip patikimą asmenį. Jos pa
siuntė gen. Collins į Vietnamą 
tartis su vietnamiečiais ir su 
prancūzais. Jisai nuvyko su pa
siūlytam perimti P. Vietnamo ka
riuomenės apmokymą ir teikti 

reiškimų. Jie kol kas atsigulė li
goninėn ir vengia viešumos.

— Niujorkas. — JT pilnaties 
posėdyje kalbėjo Prancūzijos 
min. pirm. Mendes - France ir 
pasiūlė šaukti keturių didžiųjų 
valstybių — JAV, Rusijos, Didž. 
Britanijos ir Prancūzijos — gal
vų konferenciją sekančių m. ge
gužės mėn. po VE Unijos rati
fikavimo.

— Toronto. — Perdaug gyvam 
judėjimui palengvinti miesto va
dai jau svarsto požeminio trau
kinio klausimą Queen ir Bloor 
gatvėmis. Žinoma, bus pirmiau
sia kasama viena kuri linija.

tas Tai įrodė ir Į savo darbais, 
ypač persekiodamas' tikinčiuo-

Triesto sritį jisai įsakė.suimti.,vi
są eilę kunigų ir pasauliečių vei
kėjų, ypač kroatų ir 'slovėnų ei
lėse.

Šitokie kaikuriOs/Vakariečių 
spaudos išvedžiojimai lead ir ne
pasitvirtino iki šįhl-yisu 100%, 
visdėlto reikia konstatuoti, kad 
Tito santykiai su Maskvą yra ge
rokai atšildyti ir dėraTiegalima, 
kad Tito kritišku įrhomentu nu
sisuks nuo Vakarų. K'ol kas jisai 
skelbiasi niekad nemįaąs sovie
tų satelitu ir negrius. į 1948 m.

būklę. Tito oficiozas “Borba” 
paskelbė vedamąjį, kuriamę pri
simena Saburovo pareiškimą ir 
perspėja Rusiją, kad Jugoslavi
ja, pagerinusi savo santykius su 
Maskva nebesiduos grąžinama į 
praeities ryšius. Į Saburovo pa
sakymą, kad iš Rusijos - Jugo
slavijos kivirčo pąsinaudoję tik
tai bendri jų priešai, “Borba” pa
reiškė: “Visos šalys, didelės ir 
mažos, padėjusios Jugoslavijai 
sunkioj būklėj, prisidėjo prie tai
kos ir pažangos sustiprinimo”.

Tai oficiali pusė. Bet ar už jos 
nesislepia dalykai, dėl kurių bai
minasi vakariečių spauda?

Neramumai prasidėję Alžeri- 
joj persimetė į Tunisiją ir Maro
ką. Jei Alžėrijos sukilėliai kovo
ja susispietę kalnuose tai Tuni- 
zijoj ir Maroke pasipriešinimas 
prancūzų valdžiai, nacionalistų 
kurstomas, reiškiasi streikais ir 
sabotažo veiksmais. Casablanca 
mieste nacionalistų partija suor
ganizavo trijų dienų streiką pro
testuodama prieš sultono Ben 
Youssef pašalinimą. Pastarasis 
buvo . palankus nacionalistams. 
Jau metai kaip 'jis gyvena iš

tremtas Madagaskare. Naciona
listai šito negali dovanoti. Orga
nizuodami streiką visame krašte 
jie grasino krautuvininkams at
keršysią, jeigu jie neuždarys sa
vo krautuvių streiko metu.

Prancūzų gen. gubernatorius 
Fr. Lacoste tarėsi su kariniais 
vadais ir policijos pareigūnais 
dėl kovos prieš kylančius nera
mumus. Prancūzijos vyriausybė, 
kuri savo laiku pažadėjo auto
nomiją Tunizijai, pagrasino, kad 
neramumai gali sukompromituo
ti visą reikalą. Pasitarimai dėl 
autonomijos tebėra eigoje. Tu- 
nizijos min. pirm, pažadėjo 
bendradarbiauti kovoje su riau
šininkais.

Neramumu šiaurės Afrikoj plečiasi

Iš šiattrėsčV ietnamo, komunistų valdomo, atbėgę indoki- 
niečiai, daugiausia katalikai. Jie bėga valtimis ir prancūzų 
karo laivą/, juos surankioja.

reikalingą pagalbi kraštui, jei
gu Vietnamo kariuomenės vadai 
paklus min. pirm. Diem. Į šį pa- 

cūzai, nes tuo atveju jų įtaka 
šiame krašte sumenkėtų. Be to, 
dar nežinia kaip į tai pažiūrės 
patys vietnamiečiai, kurių tarpe 
vieni linksta dėtis su prancūzais, 
kiti — išsikovoti tikrą nepriklau
somybę. Kaikuriuose kariuome
nės daliniuose pasireiškė sukili
mai prieš savo vadus.

Grenlandija prijungta prie Danijos
Grenlandijos salos gyventojai 

nusprendė prisijungti prie Dani
jos karalystės ir laikytis jos 
konstitucijos, lygiai kaip ir kitos 
Danijos krašto sritys. Iki šiol 
Grenlandija buvo vad. neauto- 
nominė teritorija JT globojama. 
Dabar ši globa pasibaigė: atitin
kama JT komisija 34 balsais 
prieš 4 ir 12 susilaikius nutarė, 
kad Grenlandijos, kaip neauto- 
nominės srities, statutas nustoja 
galios, ir kad Danijai nebereikia 
kreiptis į JT ieškant informaci
jų, kaip to reikalavo senasis sta
tutas.

60 kraštų delegacijos padėko-

KETINA MAŽINTI MOKESČIUS
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Federal, vyriausybės finansų 
min. Harris, darydamas praneši
mą “Canadian Tax Foundation” 
susirinkime pareiškė, kad dabar
tiniai mokesčiai yra pernelyg di
deli. Jie stipriai paliečia priva
čių asmenų pajamas, bet dar 
stipriau — įmonių, kurios 49% 
savo pelno turi atiduoti valsty
bei. Kaikurių gaminių — pav. 
automobilių, radijojr televizijos 
aparatų ketvirtadalį kainos su
daro mokesčiai. Daugelis kasdie
nių reikmenų, kaip saldainai, li
monadiniai gėrimai, padangos ir 

Atslūgsta tarptautinė įtampa
Kanados užs. r. ministeris L. 

B. Pearson kalbėjo Montrealy ir 
pareiškė, kad Vakarai galbūt 
įžengia naujon eron, kurioj būsią 
galima sušvelninti tarpt. įtampą 
bei baimę. Tai esą betgi nereiš
kia, kad vakariečiai sumažins sa
vo budrumą ir nebegalės atskir
ti pasikeitimų Rusįjos pusėje. 
Ministeris nurodė skirtumą tarp 
laisvosios demokratinės spaudos 
ir sovietinių laikračių ypač ži
nių pateikime ir jų aiškinime. 
Šia proga jis prminė sovietų pa
stangas dar besikuriant Jungt. 
Tautoms pravesti nutarimą, pa
gal kurį kiekvienas paskelbimas 
žinios, drumsčiančios tarptautinį 
sugyvenimą, būtų laikomas kri
minaliniu nusikaltimu. Žinoma,

vęs Hitlerio bendrininkas, vėliau 
nuo jo atskilęs, ikišiol gyveno 
Kanadoj. Bonnos vyriausybė ne
norėjo jo įsileisti šiuo metu Vo
kietijon, bet Vyr. Tribunolui nu
sprendus, kad Strasser turįs tei
sę į Vokietijos pilietybę, paskel
bė jį įsileidžianti.

jo Danijai už parodytą rūpestį 
Grenlandijai ir už jos įjungimą 
savo karalystėn. Belgija betgi 
balsavo prieš prijungimo rezo
liuciją, o D. Britanija su Pran
cūzija susilaikė.“ Ir tai todėl, kad 
Urugvajaus atstovas pasiūlė pa
taisą, pagal kurią JT, priimda
mos rezoliuciją, pareiškia esan
čios “kompetentingos nuspręsti 
ar kuri neautonominė teritorija 
pasiekė ar ne visišką autonomi
ją”. Toks pareiškimas pasirodė 
nepriimtinas valstybėms, , val
dančioms neautonomines sritis, 
nes, jų manymu, prieštarauja 
JT chartąi.

1.1, yra apdėti 20% mokesčiais. 
Ministeris sakėsi ėmęs studijuo
ti galimybes sumažinti mokes
čius. Kiekvienas finansų minis
teris esą norėtų juos sumažinti, 
tačiau valstybės išlaidos esančios 
tokios didelės, kad ji negali ki
taip išsiversti. Visdėlto, jei bend
ra ūkinė būklė artimoj ateity 
nepablogės, esą' galima tikėtis 
mokesčių sumažinimo. Ypač esą 
reikėtų atsižvelgti į privatines 
įmones, kuriomis didele dalimi 
remiasi krašto gerovė.

toks siūlymas nepraėjęs, nes jis 
siekęs suvaldyti sau nepalankią 
spaudą.

— Toronto. — Ontario provin
cijoje bedarbiai sudaro 3% visų 
darbininkų, bet kaikuriose vieto
vėse yra 25-30% bedarbių.

Mirė Višinskis
Lapkričio 22 d. Niujorke nuo 

širdies smūgio mirė Andrėj Vi
šinskį. Buvo 70 m. amžiaus. Jo 
mirtį Jungt. Tautoms pranešė 
pirmininkas Van Kleffens. A. 
Višinskį buvo Sov. Rusijos dele-, 
gacijos pirmininkas JT. Kurį lai
ką buvo užsienio r. ministeriu. 
Jo vardas yra susijęs su kruvi
nais valymais Rusijoje, su Pa
baltijo ir kitų tautų pavergimu.
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Edenas tvirtai laikėsi principo— 
pirmoj eilėj sustiprinti savas ei
les ir tik tada kalbėti su Mask
va. Pažymėtina, kad šis ratifika
vimas nėra galutinis. Pagal bri
tų parlamento procedūrą, reikės 
laukti 21 dieną ir tik tada, ratifi
kavimas automatiškai įsigalios.

V. Vokietija irgi padarė žings
nį priekin. Jos vyriausybė savo 
posėdyje -apsvarstė Paryžiaus 
susitarimus ir nutarė juos per
duoti parlamentūi ratifikuoti. 
Visdėlto nevisi vyriausybės na
riai balsavo už — 5 iš aštuonio
likos pasisakė prieš dėl to, kad 
Saro sritis numatyta sueuropin- 
ti. Manoma, kad Paryžiaus susi
tarimus Bonnos parlamentas ra
tifikuos sausio mėnesį.

Belgijos vyriausybė, apsvars
čiusi Paryžiaus susitarimus, pa
sisakė teigiamai. Iš Belgijos par
lamento pusės kliūčių nesitiki
ma.

Prezidentas Eisenhoweris taip 
pat persiuntė Paryžiaus susitari
mus Kongresui,, kuris, manoma, 
juos ratifikuos ateinančių metų 
pradžioj.

Prancūzija dar nėra padariusi 
konkrečių žygių susitarimams 
ratifikuoti, bet min. pirm. Men
des - France aiškiai pareiškė, 
kad Prancūzijos parlamentas pa
sistengs galimai greičiau ratifi
kuoti.

Rusija grasina
Sovietai tebetęsia savo tykoji

mo politiką. Kaip žinoma, ji bu
vo pasiuntusi Prancūzijos vy
riausybei kvietimą dalyvauti 
Europos saugumo konferencijoj. 
Kopijos buvo išsiuntinėtos ir ki
toms Europos valstybėms^ neiš
skiriant nė JAV. Formalaus at
sakymo Maskva dar nėra gavu
si, tačiau pirmieji pasisakymai 
jau aiškūs. Britų užs. r. minis- 
teris Edenas pareiškė, kad tai tik 
pakartotinis manevras VE Uni
jai sukliudyti. Nors tai iš pavir
šiaus atroao taikingas mostas, 
tačiau esmėje tai sena sovietų 
politika, besireiškianti nauja 
taktika. Panašiai yra pasisakę 
JAV ir Prancūzijęs vadoaujan- 
tieji asmenys. D. Britanija, JAV 
ir. Prancūzija tariasi pasiųsti 
Maskvai bendrą atsakymą. Kaip 
atsakys kiti kraštai, dar nepaaiš
kėjo.

Maskva gi grasina. Ji pareiškė, 
kad VEU ratifikavimas esąs nu
kreiptas prieš jos interesus, ir 
todėl ji su savo satelitais imsis 
priemonių savo'saugumui užtik
rinti. Manoma, kad sovietų blo
kas kurs panašią karinę sąjungą 
kaip š. Atlanto S-ga, kurioje su 
savo armija dalyvautų ir Rytų

Britų par- 
baas, kuris

Vokietija. Galimas daiktas, kad 
Maskvos siūlytoji konferencija 
įvyks be vakariečių ir nutars or
ganizuoti karinę sąjungą. Molo
tovas pareiškė, kad ši konferen
cija galėtų-būti atidėta, jei va
kariečiai susilaikytų.- nuo.;VEŲ 
ratifikavimo. Jei ■ ne,- Europos 
problemų bendras sprendimas 
būsiąs nebeįmanomas. /

Kanadoj ir jAVlankėsijdu žy
mūs asmenys —•. D. Britaęįjos ir 
Commonwealth©. karalienės mo-. 
tina Elžbieta ir .Prąhcūzijiis m in. 
pirm. Mendes - France. Pirmo
sios vizitas buvo kurtuazinio po
būdžio, antrojo — politinio. 
Prancūzija šiuo metu turi daug 
sunkių problemų. Joms spręsti 
reikia užsienio paramos. Kana
doj Mendes - France ypač domė
josi prekybos santykių pageri
nimu. Čia jis gavo pažadų šia 
linkme. JAV jis irgi kėlė šį klau
simą, nes ūkinė Prancūzijos būk
lė dar nėra pasiekusi tinkamo 
lygmens. Pagal M.-France. planą, 
tai turi būti pasiekta per dvejus 
metus. Su-^AV prezidentu jis 
aptarė visas svarbiąsias politines 
problemas — Europoj, Azijoj ir 
Afrikoj. Kalbėdamas spaudos 
klube M.-France pareiškė, kad 
Prancūzija tvirtai stovinti Vaka
rų pusėje ir nemananti tartis su 
Maskva dėl tarpt. įtampos su
švelninimo kol nebus ratifikuo
ta VE Unija. Dėl Indokinijos su
sitarta su JAV vyriausybe su
stiprinti P. Vietnamo karines pa
jėgas, nes šiaur. Vietnamo, val
domo komunistų, kariuomenė li
ko apginkluota naujais tankais 
ir kitais ginklais. Visą tai parū
pino Kom-Kinija, nepaimdama 
paliaubų sutarties.

“''Nesutaria dėl atomų
Jungt. Tautose sovietai buvo 

parodę nuolaidumo organizuo
jant specialų organą rūpintis 
atominės energijas panaudoji
mu nekariniams reikalams. Vi
šinskis betgi pareiškė nesutinkąs 
su kitų septynių valstybių pa
siūlymu. Mat, Višinskis norėtų, 
kad numatomasis’ organas pri- > 
klausytų JT ir 'Saugumo Tary
bai, kur veikia vėto teisė. Vaka
riečiams tai nepriimtina. Kol kas 
šis reikalas atidėtas.

— Madridas. — Naujasis britų 
ambasadorius Ispanijai Ivo Mal
let įteikė savo kredencialus ge- 
neralissimui Franco. Ambasado
riui iškilmingai važiuojant gat
vėmis minia šaukė: “Grąžinkit 
Gibraltarą”.

— Kairas. — Egipto, kariuome- . 
nė jau perima laipsniškai Suezo 
apsaugą.

* ‘ *
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to, Ont. Canado Telef.: EM. 3-4285

IViČIUS
Sugijo 
ečtui $2.50

Komunistai pastaruoju metu yisur Europoje suaktyvino savo propagandą. Ttesa, jie nelaimėjo Austrijoj, kurios paskiausi rinkimai parodė, kad kraštas nenori politinių avantiūrų, o balsų skaičius truputį pakilo tiek socialdemokratų, tiek ir krikščioniškosios liaudies partijos, — panašios tendencijos žymu ir Vokietijoje per atskirų kraštų parlamentų rinkimus.Vak. Berlyne gruodžio 2 d. bus rinkimai į miėsto tarybą, šį kartą rinkimuose laisvai dalyvauja ir komunistai SĖD vardu. Būdinga čia jų tiktika: vengia visokių skandalų, siūlo apvalyti administracijos apdrat^ nuo “korupcinio elemento”, reikalauja net laisvės ir suvienyti visas Berlyno sritis.— žodžiu, elgiasi kaip tikra “buržuazinė partija”, o savo kalbėtojams paploti iš rytinio sektoriaus atsigabeną .rinktinį būrį agitatorių, miltinguos turinčių vaizduoti “klausytojus”. Tačiau visos partijos nuo jų atsiribojo, ypač socialdemokratai, kuriuos komunistai vis kiekviena proga kviečia “prie vieno stalo”...Vak. Vokietijoje komunistai stiprina savo propagandą per vad. “kultūrininkus”: mokslininkus, rašytojus,' šiaip neutralius, bet žymesnius žmones, taip pat meta Šūkius už “kultūrinį tautų suartėjimą”. Tačiau kol kas tie šūkiai didelio sėkmingumo nerodo, išskyrus vieną kitą sektorių.Vienas iš ryškesniu tokiu sektorių kuriose veržti yrayj e imadovau  j am a: pirmininkėj šio garsi®!
IttgOI 
meni.

pastangos Europoječionių profesinių sąjungif organas “Ketteler Wacht” savo lapkričio" 1 d. numeryje tuo reikalu paskelbė net įspėjantį vedamąjį, aiškiai pastątydamas klausimą, kur nuves kraštą tie radikalai, pasisakydami už Vokietijos “suneutralinimą” ir prieš tarnavimą kariuomenėje, kol Vokietija dar nėra sujungta. Būdinga, kad tuo straipsniu krikščionys darbininkai* sakosi atsiri- buoją nuo fed. ministerio J. Kaizerio pasisakymų — visais būdais reikią išlaikyti Vokiečių profesinių sąjungų vienybę — ir pasisako už profesinių sąjungų skilimą, jei negalima su socialdemokratai susitarti ir panašius prokomunistinius elementus apvaldyti. Tokiais radikalų triukšmais tesidžiaugia tik Maskva. Taip iš tikro ir yra, juo labiau, kad pastarasis vokiečių profesinių sąjungų kongresas praėjo aiškiu socialdemokratams ištikimybės ženklu. O juk if tarp jų yra tokių, kurie skelbia, kad, girdi, paskiausieji vokiečių fed. parlamento rinkimai, atnešę CDU partijai pačiai vienai absoliutinį daugumą, buvę “teroriniai rinkimai”, nors visi matė ir žino, kad tie patys socialdemokratai turėjo ar tik nedidesnę laisvę ir parodė didesnį aktyvumą net už valdžios partijas... Vokiečių profesinėse sąjungose iš 58 vadovų tų. čialdemokra
s. sąjungos, Rįdaū prasi- ko p, vada pirminin- kuris taip pat lavinimo elementai gali pri- dabartinių

neseniai išleido knygą. Anglų kalboj ji pavadinta “Pasakojimai ąpie vergų miestą sovietinėje Arktikdjė”. Vokiškai vadinasi: “Die Toten kehren zurūck” (Mirusieji grįžta), Kolno - Berlyno leidyklos Kiepenheuer - Witsch leidinys.Dr. Schollmeris "nepaprastai vaizdžiai aprašo Vorkutos stovyklą ir jos imtinius. Pasak jo, Vorkutoje lietuviai savo skai'- čittmi užimą antrąją vietą. Daugiausia Vorkutoje esą ukrainiečių, kūrie su lietuviais labai gerai siitaria. Praėjusiais metais įvykęs garsusis Vorkutos kalinių streikas buvęs organizuotas lietuvių it ukrainiečių. Shollmeris primena, kad lietuviai esą nepaprastai draugiški su kitų tautų kaliniais ir neretai juos paremia maistu. Schollmerio teigimu, lietuviai esą geriausiai apsirūpinę maištu. Jis tarp kitko pasakoja: “Ktirį metą man teko dirbti medžių plovėjų brigadoje, kurią su- darė veik vieni lietuviai. Jų tarpe Užtikau fiemaža anksčiau buvusių partizanų, kurie pateko rusams į nelaisvę. Tai buvo kieti vyrai. Jie visi, palyginti, buvo sptūs, nes gaudavo trečios eilės davihį ir nemaža siuntinių iš Lietuvos”.. Be kitko, knygoje aprašoma ir lietuviškų žąsų istorija, kai buvo sustabdytas žąsų išvežimas į užsienį, o tarnautojai buvę priversti žąsis pirkti. Lietuviai aiškina, kad anuomet daugelis į žąsieną net pažiūrėti nenorėjo. Rusai, išgirdę tokius dalykus, nepaprastai nustebo, tarytum imtų

iš kaktos, virto Bri- lietuvį, kad jis nepakankamai sparčiai dirba, nepamiršta pridėti: '‘Žąsis tai galijote valgyti, o dirbti dabar vengiate”. Knygos autorius pasakoja, kaip jis buvo susidraugavęs su dviem lietuviais, buvusiais mokytojais, kurie jį buvo nusivedę į anglies kasyklose slaptai vykstančias pamaldas.Dr. Schollmeris nacių valdymo laikotarpyje atsidūrė kalėjime. Rytų Vokietiją sukūrus, jis buvo paskirtas augštu pareigūnu. Tačiau Maskvos patikėtinis, susipažinęs su komunizmu iš arčiau, ėmė nuo jo šalti. Netrukus jis buvo suimtas ir nuteistas 25 metams priverčiamųjų darbų. Patekęs į Vorkutą, jis pasidarė lietuvių bičiuliu ir išleistąja knyga jiems patarnavo, nušviesdamas vergų dalią Sovietuose.Taip Schollmerį, kaip ir daugelį kitų buvusių aktyvių komunistų, nuo komunizmo išgydė jo paties patirta tikrovė. Tačiau kiek žmonių, tarp jų nėt ir politikų, patys tos tikrovės nepatyrę, tiki galima su komunizmu vad. “koegzistencija”?

savotiškų politi gados vadas, ke ženklu

— Frankfurtas. — Iš Rytų Vokietijos rugsėjo mėnesį perbėgę 270 liaud. policininkų ir paprašę prieglaudos Vakarų Berlyne. Iš viso šiais metais iš rytų zonos perbėgo 2237 liaudies milicininkai, jų tarpe apie 170 vyresniųjų.— Seoul. — Prezid. S. Rhee atmetė anglų - kanadiečių pasiūlymą, palankiai priimtą JT, Korėjai suvienyti. Pagal jį, būtų organizuojami, rinkimai Š. ir P. Korėjoj JT priežiūroj.

“šefui” ne tik žodžiu, bet ir veiksmais paaštrinus savo “santykius” su Vyr. Išlaisvinimo Komitetu turime jau du Lietuvos laisvinimo centrus, ir tai aštriai tarp savęs kovojančius, kas tolydžio veda ne prie ko kito, o prie lietuvių tautos susiskaldymo į du Irontu Tai, žinoma, eina tik į naudą priešui, gi mus . verčia prie esminio išsiaiškini- . mo: ar mes žengiame pirmyn — . su pasauliu ar atgal - su vadukais ir beteise, visiškai klusnia jiems — baudžiauninkų (kad ir politinių) tauta. Suomija ar buš- menų žemė (Afrikoje) turi būti pastatyta mūsų akiratin, kad matytume aiškiau, ką pasirinkti. Suomija yra aiškiai demokratinė, su renkamu parlamentu ir visom polit. partijom (ne vien tautininkų), o antroji — vadukų valcfoma, kurie neduoda save perrinkti ir, aišku, yra “nepartiniai”, kaip ir kiti spalvotieji.Suomija, kietų finų žemė, ne vien mums, o visam Pabaltijui stovi idealu, ypač savo didvyriškumą parodžiusi 1939 m. šaltąją žiemą, kai net 100 dienų sustabdė milžinišką Raudonąją Armiją (skandinavų žiniomis — 2/2-3 milijonus vyrų), nors neturi “tautos vado” ir tokio. niekuomet neturėjo, aiškiai pasirinkusi demokrat. partijų sistemą (dar ir šiandien mūsiškių “pažangi- ninkų” tebekandžiojamą). Gi mūsiškė Lietuvėlė turėjo “tautos vadą”, net per % savo Neprikl. periodo, daug žadėjusį ir prikalbėjusį, kol nebuvo pavojų. Kai iškilo pavojus, režimas kelia klūpsčiau j ančiai nusilenkė savo dviems kaimynams ir be šūvio įsileido-raud. skudurininkų gaujas.Ką suomiai galvoja apie lietuvius, seniai rūpėjo man sužinoti, nors iš kitų daug kartų teko girdėti jų neigiamą nuomonę apiė latvius ir kaip tik dėl šito.Keliskart anksčiau tekdavo su suomiais susidurti, dirbti vienoje darbovietėje irt.t., bet suomis — nebūtų suomis, jei ne tylus, santūrus, užsidaręs, greitesnis ką padaryti, negu išsipasakoti. Tik per ilgesnį laiką ir pakartojant pastangas galima praplėsti pažintį ir pretenduoti “kaipo kaimynui” į fanriliariškumą. Nudavęs pilną įsitikinimą, kad suomiai, turbūt, mėgsta Lietuvą, deja, išgirsti trumpai, kietai, ne- dangštomai ir ne vieną kartą — mažne visai priešingą lauktajam ir taip natūraliai (pataikauti suomiai nemoka), lyg rinkoje pardavėjui užsiprašius pernelyg augštą, išpūstą kainą. “Jūs (lietuviai) leidot rusams mindžioti jūsų kiemus net dukart 1939 ir 1940 m., patys sėdėdami rankutes susidėję, lyg tai ne jūsų darbas būtų. Kam tada jums reikalinga buvo 20 metų Nepriklausomybės, jeigu nesiruošėte, ar net nežinojote, kad turės ateiti tokia diena — akis į akį stotis prieš rusus”. Sekdavo neretai iliustracijos fotografijomis ir žurnalais, kaip būriai suomių iš JAV ir Kanados po kelionės Atlantu, išlipdavo tėvų žemėj, mosikuodami vėliavom, pasiruošę viskam, kad apgintų ją nuo “gerojo’! kaimyno 1939 m. Vienas iš jų, poros vaikų tėvas, pats stojęs savanoriu, palikęs Šeimą, nors žinojęs, kad gal nebegrįžti, ar likti invalidu — nebepajėgiu sau duoną užsidirbti, (fiz. darbininkas), visvien važiavęs. “Ir jei mes ne 25 km nuo Leningrado, o už 900 būtume buvę, būtume priešą atlaikę 3 metus, ne 3 mėnesius”. Atsisveikinti tekdavo su įsitikinimu, kad šimtmečiai mus skiria, nebe dešimtmečiai! O kodėl — argi mes ne pa-

baltiečiai? Tai gražus vaidas, kurį, tačiau, reikia užsidirbti, o ne vien — gimti tokiuo. O betgi ko galima laukti ateičiai iš tautos, kurią savo pavyzdžiais nuodija dar ir dabar kai kurie iŠ viršūnių, nulipdydami sau po $6.000 metams iš lietuviškų aukso likučių, būdami -bedarbiais - atosto- gininkais, nieko nedarydami, net griaudami ką Vyr. Išlaisvinimo Komitetas atsiekia.Suprantama, mes prieš svetimtaučius nutylime, nesirekla- muojame be reikalo, turėję per 14 metų vadistinį antidemokratinį režimą, tačiau ar tai reiškia, kad mes ir viduje, tarp savęs turim užsidengti akis, nežinoti tikrųjų sąskaitų, ypač kai mums vėl bandoma pilti tą pačią sriubą...“Sako, kad jūs valdėtės, kaip rusai caro laikais ir vieni kitus į kalėjimą sodinote” — neretai užvažiuodavo suomiai. Žinoma, šokdavau protestuoti, nuduodamas užgautą “prasimanymais”, bet atsiminiau Suomių konsulatą Kaune, kuris, be abejo, saviškius patikimiau aprūpindavo žiniom apie kulkosvaidžius prieš Suvalkijos ūkininkus 1935-36 m. arba pačios valdančios partijos vidaus kruvinas peštynes 1929- 1934 m. vieniems kitus kišant į kalėjimą ir tai nemažiau 6-7 metams!Suomija buvo, bene, pirmoji pasauly, kuri 1907 m. davė balsavimo teisę moterims, pas mus gi ėjo atvirkščiai — ji buvo “teisėtai” atimta ir vyrams.“Jūs tuščiai kalbate apie Pabaltijo tautų draugystę, bet ei

nate ramiai gulti ant savo šie- niko, kai kaž kas kaimynui neria kilpą ant kaklo, kad jį pasmaugtų” — Pasirodo 1939-40 m. žiemą buvę lauktina, kad ir mes iš savo ginkluotų jėgų, jei ne keli stūkstančius, tai bent šimtuką - kitą parengtų savanorių turėję pasiųsti į suomių frontą, juo labiau ir savo pačių naudai, girdi, pasimokyti, kaip muštis už laisvę, nes tas pats priešas užgriuvo vos po ’A metų rasdamas mus nekaltai sudėjus rankas “nieko nežinant”, pavedus vadui “vienam rūpintis už visus”...Keli latviai, turėję praktiką su švedais, ’’pašnabždomis” pasakoja, kad šie dar aiškiau neslepiu pasipiktinimo, koktumo, išvirtu- sio net atvira neapykanta “buš- menams” prie Baltijos krantų, Kurie gyvenę bei tvarkęsi lyg Afrikos klampynėse - džunglėse, eidami vis atbuli. Jų Rusų bei Vokiečių amžinų varžovų bei priešų, neslepiamai didelis džiaugsmas buvęs 1918 m., kai išdygo Pabaltijo laisvų tautų grandis, bet deja, tai bereikalo kainuodavę kasmet po kelis šimtus tūkstančių dolerių jų pasiuntinybėms bei konsulatams išlaikyti, kai paaiškėję, kad ten viskas daroma kad tik susilpninus savo tautas iš vidaus. Kai atsigausime, be abejo, turėsime peržiūrėti senąją — “gerąją” diplomatiją, nukreipdami daugiau akis į Skandinavų - Pabaltijo bloką, 75-80 milijonų juostą, imtinai su laisvąja Ukraina, kaip tikresnę laisvės garantiją nuo rusų ar vokiečių agresijos. J. St.
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paskambinti
CRYSLERTO GAMYBOS AUTOMOBILIAI
PLYMOUTH ir CRYSLER. ‘ \ Skambinti Werner Graf

MU. 8188, namą OL. 6166

LIETUVIŠKOS RADIJO PROGRAMOS“TĖVYNĖS PRISIMINIMAI”
šeštadieniais 3 - 4 vai. po pietųbanga 620 (St. Catharines CKTB)

sekmadieniais 9.30-10 vai. tytębanga 1090 (Brampton CFJB)
€ - . Ą ,

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

JUOZAS ŽEMAITIS
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER 

No. 3 HIGHWAY, WEST, SIMCOE, Ont. Telef. 2085W.

Dabar pats geriausias laikas pirkti
Pas mus rasite didelį pasirinkimą betkuriame distrikte, betkuria kaina. 

ARNOLDAS ŽEMAITIS, No. 3 Highway, W. Simcoe, Ont. Telef. 2085W 
arba sekmadieniais: 147 Grant Ave., Hamilton, Ont., telef. JA. 2-5787.

ANTANAS ARIMAS, R.R. No. 1 Vienna, Ont. Telef. 5r12 Port Burwell. 
VLADAS BAČĖNAS, R. R. 2 Woodstock, Ont., tėlėf. 20r3 Innerkip.

BRONIUS DIRSĖ, R. R. 3 Delhi, Ont., telef. 179W2L

Ruslis užfrontėjeH. U. Rudei Vertė P. Brakas(Tęsinys iš praeito nr.)Nuo ištirpusio sniego Dniest- ras yra ištvinęs. Šen ir ten dar plaukioja gabalai ledo. Apskaičiuojame upės plotį apie šešis šimtus 'j ardų. Vandens temperatūra 3-4 C virš nuliaus.Draugai jau lipa į vandenį. Aš nusiaunu savo kailinius batus ir nusivelku šrlĮrirą, Paseku juos vien tik su baltiniais ir kelnėmis. Už baltinių turiu užkištą žemėlapį, o kelnių kišenėse medalius ir kompasą. Palietęs vandenį pamanau, kad niekaip negalėsiu įlipti į jį, bet tuojaus pagalvoju priešingai... pasijuntu plaukiąs.Šaltis paraližuojantis. Gaudau orą. Nebejaučiu, kad plaukiu. Įtempiu visą savo valios jėgą priversdamas galvoti tik apie plaukimo judesius. ■Labai pamažu tolimas upės krantas artėja. Esu visų užpakalyje. Galvoju apie Henschel. Jis išlaikė plaukimo egzaminus kartu su manim, kai mes buvom atsarginiam dalinyje Graz’e. Jei sutelks visas jėgas, gal sugebės šį kartą pakartoti savo rekordinį plaukimą, ar nors būti netol to. Viduryje upės esu greta jo. Antrojo lėktuvo užpakalinis kulkosvaidininkas plaukia vos keli jardai prieš, o puskarininkis pilotas gerokai priekyje. Jis pasirodo esąs geras plaukėjas.Palaipsniui kiekvienas tampame nejautrūs niekam, išskyrus savo gyvybės išsaugojimą. Tai duoda jėgų. Yra tik dvi išeitys: Ištverti arba žūti. Stebiuosi kitų jėgomis. Aš, kaip buvęs atletas, buvau pratęs dideliems jėgų įtempimams. Visuomet baigdavau’ treniruotes su 1500 metrų, būdamas dar sukaitęs, nuo kitų devynių sporto rūšių. Šios kietos treniruotės dabar man atlygina.
A. Hiss netrukus bus laisvas

Dėmesio Poniom* ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės 
MOTEftŲ KIRPYKLOJE

Ptfsfhetiriiai
^rantuojami

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai
individiiOffai.

AttfcTlC BEAUTY SHOP 
Tel. KE. 4731.

219 Roncesvaftes Ata,. Toronto

LIETUVIŠKA

moterų kirpykla
JAKE.TR 

BEAUTY SALON
407 Roncesvallės Ave. 

prie Howard Park Ave.
Toronto.

Tel. OL. 6415.

LIETUVIŠKA VYRU KIRPYKLA
“Walter barber shop”Anksčiau buvusi Ossington Avė., prie Lietuvių Namų dabar 

FRRSIKėLĖ į 874 COLLEGE ST., tarp Ossington ir DoVercourt Rd.
Veikia nuo 9 vai. ryto iki 7 vai vakaro, išskyrus pirmadienius. 

Savininkas V. LAS1AUSKAS
- 874 COLLEGE STREET. TORONTO

Prieš pustrečių metų taip pagarsėjęs savo byla Alger Hiss, buvęs augštas JAV Valst. Departamento pareigūnas, šiuo metu baigia atkalėti pustrečių metų baudą už kreivą priesaiką ir lapkričio 27 d. bus laisvas.A. Hiss netrukus sueis 50 metų. Jis buvo pagarsėjęs kaip vienas geriausių JAV teisininkų ir buvo pakviestas dirbti į Valst. Departamentą, kur įsigijo visų pasitikėjimą bei bičiulystę, kad buvęs ano meto Valst sekret D. Acheson, kai Hiss buvo apkaltintas šnipinėjimu sovietams, net parlamente pareiškė tuo netikįs ir tebelaikąs jį savo bičiuliu. O Hissas daug kur buvo buvęs. Jis dalyvavo San Francisko sudarant JTO, dalyvavo kaip Roose- vėlto patarėjas Jaltos konferencijoje. O nuo bolševikų atpuolęs, buvęs jų šnipas Chambers, apkaltino Hissą teikus per jį sovietams slaptas žinias ir dokumentus. Kai Hissas gynėsi, Chambers pristatė dokumentų nuorašus ir

Hisso rašomąją mašinėlę, kuria tie nuorašai padaryti. Hiss vis- tiek gynėsi — nei jis, nei niekas iš jo šeimos ta mašinėle tų nuorašų nedarę. Teismas jo parodymus visdėlto pripažino neteisingais ir už kreivą priesaiką nubaudė jį 2% metų kalėti.Hiss jau atkalėjo. Bet už išdavystę jam byla tada nebuvo iškelta. Spėjama, jog dėlto, kad ji būtų buvusi nėpatogi tada valdančiai demokratų partijai. Klausimas ar neiškeis jam bylos dabar rėspūbMkonai?
nsuranceGėrtėh f 
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10 am — 10 f»MVisų rūšių draudimai ir skolos nejudomam turtuiGreitas ir sąžiningas patarnavimas.
pa-

OL. 7997. 1609 Dundas St W.

Sportiškais terminais kalbant, jėgų įtempimas dar neprašoko devyniasdešimt procentų mano pajėgumo.Puskarininkis jau lipa iš vandens ir krinta ant kranto. Šiek tiek vėliau pasiekiu kranto saugumą ir aš su kulkosvaidininku. Henschel dar tebeturi 150 jardų. Kiti du guli nejudėdami, pailsę ir sušalę-iki kaulo. Kulkosvaidininkas kalenda, dantimis ir dejuoja. Vargšas!Sėdžiu ir seku pamažu judantį Henschel. Dar 80 jardų. Staiga jis iškelia rankas į viršų ir šaukia: ,— Toliau negaliu plaukti, negaliu plaukti! — ir skęsta. Iškyla dar kartą bet ne daugiau. Šoku atgal į vandenį, eikvodamas paskutinius likusius 10% jėgų. Pasiekiu tą- vietą, kur tik ką mačiau skęstant Henschel. Negaliu nerti. Nėrimui reikia įtraukti į plaučius oro, bet sušalus nepavyksta to padaryti. Po kelių bergždžių pastangų vos pajėgiu sugrįžti atgal į krantą. Jei man būtų pasisekę nutverti Henschel, būčiau pasilikęs kartu su juo Dniestro dugne. Jis buvo sunkus ir būtų. buvę neįmanoma išplaukti su juo į krantą.Guliu išdribęs, išsisėmęs, su- tižęs. Kažkur viduj tūno gailes- tys ir skundas dėl draugo dalios. Sukalbame Tėve mūsų už jo sielą.Žemėlapis sumirkęs, bet aš gan puikiai viską atmenu. Išskyrus, vienas velnias težino, kaip giliai mes esame rusų užfrontėje. Gal būt dar yra galimybių anksčiau ar vėliau susitikti su kokiu nors rumunų daliniu. Suskaičiuoju Turimus ginklus. Pas mane yra 6.35 mm pistoletas su 6 šoviniais, puskarininkis turi 7.65 mm pistoletą su pilna apkaba, o kulkosvaidininkas beplaukdamas paskandino savąjį vandenyje ir turi tik Henschel įlūžusį peilį. Su šiais ginklais rankose patraukėme Į pietus.Banguotas kraštas yra pažįstamas iš skraidymų. Augštuma apie 600 metrų, keli kaimeliai ir 30 mylių į pietus einąs iš rytų į vakarus geležinkelis. Ant jo žinau du tašku: Balti ir Floresti. Jei rusai yra padarę ir gilų įsiveržimą, galime dar skaičiuoti šią liniją esant laisvą.Trečia valanda po pietų. Pietų vakarų saulė šviečia iš dešinės tiesiai į mūsų veidus. Įeiname į mažą slėnį su gan augšto- kais krantais. Mes dar drebame, puskarininkis vis dar kalena dantimis. Įsakau būt atsargiems. Lenkiamės apgyventų vietovių. Pasidalinom atskiras kryptis stebėjimui.Esu alkanas. Prisimenu, kad visą dieną nė kąsnio burnoj neturėjau. Nebuvo laiko valgyti, sugrįžtant namo po skridimų. Reikdavo parašyti raportus va- dovietei apie pasekmės ir priimti telefonu nurodymus sekančiam skridimui. Lėktuvai tuo (Nukelta į 6 psl.)
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TODĖL:1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių, nes mes gauname iš Real Estate Board’o kooperatyviniai listinguotus viso Toronto namus, biznius, įvairiais įmokėjimais ir įvairiomis kai-;■ nomis. . '; ■.. >2. Geriausios sąlygos paskoloms gauti ir morgičiams užtraukti.3. ĮSITIKINIMUI, — prieš perkant ar parduodant namą ar biznį, malonėkite paskambinti.

Įmokėti $4.500. 13 k., mūrinis dup
leksas, atskiras, 3 virtuvės, van- 

. deniu - alyva šildomas, 2 gara
žai, morgičius 10 metų. Kaina 
$19.500.-Bloor - Manning.

Įmokėti $5.000. 8 dideli kcmb., mū
rinis, alyva šild., 2 virtuves, ga
ražas, lengvos išmokėjimo sąly
gos. Kaina $16.000. Havelock - 
Btoor.-į * ■ -15 V- ’■*

Įmokėti $6.000. 9 k., fnūriniš, atski-
x ras, vandeniu - alyva šild., 2 vir

tuvės, Šoninis įvažiavimas, 2 ga
ražai,. didelis kiemas, Park- 
dale rajone.

F. JONYNAS, A
A. SUKAUSKAS, V. MORKIS

Įmokėti $5.000. 8 kamb., mūrinis, 
atskiras, garažas, nepereinami 
kamb. Pilna kaina $15.000. 
Dufferin - College rajone.

Įmokėti $6.000. 8 kamb., mūrinis per 
du augštus, garažas, dvi moder
nios virtuvės,\pilna kaina $16.- 
000. High Park rajone.

įmokėti $6.000. 7 kam b. per du jnugš- 
tus,' mūrinis, garažas, alyva šil
domas, pilna kaina $17.000. 
Roncesvalles - Galley rajone.

Įmokėti $4/000. 8 kamb., mūrinis, 
2 virtuvės, pilna kaina $15.000. 
College - Shaw rajone.
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Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APšltDYMO KROSNIS:

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

* Perstato apšildymą iš anglių 
i alyvą.

* Taip pat atlieka įvairiausius 
elektros instaliacijos darbus.

' Pigiausios kainos.__  Darbas atliekamas gerai ir sąžiningai
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric anil Heating
7i beaty avė., Toronto - TėidL 87ii

Garantuotos anglys yra gerižHi*i6&!Visų rūšių anglis ir malkas užsa kykite per mūsų atstovus
VYT. ir SIGITĄ AUŠROTUS

DOMINION 
COAL & WOOD

SKAMBINTI TELEFONU LU Mtt7 ■ * (Nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. vakaro) '
i .tem: u.t'-aressaeogp

THfc viefeitr fietitet
749 QUEEN ST. E. 

Tel. RI. 5804 Tel. EM. 3-1618.11 ; _ •
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Ieškotina naujų šaltinių

'CCC885
3 PUSI.,

įvairiai galima atsiliepti apie 
mūsų spaudą, įvairiomis nuomo
nėmis pasidalinti apie jos lygį, 
pasiginčyti, bet vieno tai jau tik
rai nederėtų nuneigti: lietuviš
koji spauda tikrai daug vietos 
skiria visų rūšių šalpos reika
lams. Galima drąsiai tvirtinti, 
kad bet kuris rašinys ar ‘kreipi
masis padėti Balfui ar ir mažes
nės apimties panašių tikslų orga
nizacijoms ar net atskirų tautie
čių atsišaukimai — prašymai pa
dėti, visada randa tikrai gražių 
atliepimų redaktorių kabinetuo
se. Todėl, galima tik pasidžiaug
ti, kad kilnusis artimo meilės 
darbas, raginimai prie jo prisi
dėti, visada sprendžiami teigia- 

-mai.Kalbant apie dešimtuosius metus gyvuojančią Bendrojo Amerikos Lietuvių šalpos Fondo organizaciją, būtų pravartu duoti ir vieną kitą sugestiją, kaip būtų galima dar daugiau gauti pajamų, kad tolimesnis išblokštų tautiečių paramos darbas, nei kiek nemažėdamas, galėtų klestėti ir. toliau. Neperseniausiai, šis autorius, kitame laikraštyje, 
bandė apžvelgti galimybes ir prielaidas daryti visa, kad kiekvienas lietuvis, JAV ar Kanadoje gyvenąs, būtinai turėtų būti it Balfo nariu. Reikėtų siekti, 
kad tautiečiai įsisąmonintų, kad Balfo nario kortelės turėjimas, tai būtinybė, tikras ir neatšaukiamas lietuvio pareigos atlikimas. Tas vienas doleris sumokamas tik kartą metuose įstojant į Balfo narių tarpą, juk reiškia tik mažutį, kiekvienam nesunkiai įvykdomą įsipareigojimą, be jokios skriaudos sau ar šeimai. Tad kodėl delsiama? Kodėl Balfas tali gražu negali pasigirti turįs tiek narių, kiek šiame kontinente suskaičiuojama save lietuviais laikančių ir besivadinančių? Ir yėl reikia kartoti, kad visi, visi iki viėno lietuviai sumokėtų tą vieną dolerį, nebereikėtų jau nė viešų rinkliavų, maldavimų, specialių vajų ir pan. didžių pastangų ir energijos, nes vien tik iš tų narių mokesčių, susidarytų ■pakankama suma, visiškai pakenčiamai tęsti reikalingųjų tautiečių šalpą. To fakto negalime pamiršti ar tik prabėgomis pro jį praeiti. Tai labai svarbus fak- ‘ torius.^Reikėtų rasti būdus ir priemones, kaip sėkmingiausiai galima būtų pravesti didįjį narių verbavimo vajų, kuris pasiektų ne tik didžiąsias mūsų bendruomenes, bet neaplenktų ir mažesnių vietovių ar net ir paskirai išsimėčiusių tautiečių šeimų. Savotiška propaganda, kad ir neperdaug įkyri, bet ganėtinai efektyvi, regis, turėtų pasiekti kiekvieno tautiečio širdį. Bet, greta to, kodėl nepagalvoti apie pašalinius paiamų šaltinius, kurie, galimas dalykas, taipogi galėtų praturtinti Balfo iždą. Štai, tautiečiai jau visiškai gausiai įsigiję automobilius. Ypač vasaros metu, keliai tarp didesniųjų lietuvių gyvenamų vietovių, visada* ganėti- -nai perpildyti ir lietuvių turistų. Kaip pakely pažinti vieni kitus? Kodėl neišleidus gražų, meniškai paruoštą, kokios nors rūšies •popierinį, ant automobilio lango lipinamą plakatėlį? Tas, pagaliau, jei atitinkamai būtų išleistas, galėtų sudaryti net ir propagandą visam lietuviškąj am reikalui, daug kam primintų apie
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lietuvius. Nereikia ir abejoti, kad mūsiškiai, ir dabar nesivaržą ant savo vežimų langų lipinti Niagaros, Floridos ir kitų aplankytų vietų žymenius, kurkas 
mieliau lipintų savąjį lietuvišką ženklą. Kiekvienais metais keičiamas, jei būtų Balfo leidžiamas, kodėl neatneštų vieną kitą šimtą pelno? Kai kurios draugijos ar net ir asmenys, savo mettu buvo panūdę leisti tariamai meniškus, lietuviškus vokus, bet jų dalis buvo tiek neskoningai ir grubiai išleisti, kad, nereikia ir stebėtis, nerado tautiečių didesnio susidomėjimo. Bet kai bandome prisimintiTėvynėje leistus, giliaspaude spausdintus vokus, su puikiausiais, tiesiog nuostabiais vaizdais, reginiais, ateina mintis, kad jei panašios vertės Lietuvą reklamuojančius vokus galėtų leisti tas pats Balfas ir kasgi iš mūsų tautiečių atsisakytų juos pirkti, jei kiekvienas išsiųstas ar gautas laiškas, kartu savyje turėtų ir išsvajotosios ir :ik sapnuose tematomos tėvynės dalelę. Ateina Kalėdos, tuoj aus savo pašto dėžutėse rasime beveik dešimtimis vokų, prašančių dolerio ir siūlančių savuosius kalėdinius ženkliukus. Daugumos siūlytojų norai tikrai gražūs, tikslai kilnūs, bet . j ei mūsiškis Balfas pasiūlytų ką panašaus, nejaugi lietuvis atsisakytų paremti savąją šalpos veiklą?Be abejo, pagalvojus, galima būtų rasti ir kitų, gal net ir praktiškesnių ar lengviau įvykdytų užsimojimų, bet ir tie suminėti, galėtų sudaryti gal ir pakenčiamas šalutines pajamas. Bet kaip nors suaktyvinti šalpą, ją pagyvinti, ir užtikrinti, bent kiek pastovesnes pajamas, reikėtų peržvelgti visas galimybes, nepraleisti nei Vieno atvejo, nes kiekvienas centas yra brangus ir neatidėliotinas. Jei visą reikalą spręsime galimai platesniu mastu, visuotinai, niekam negalės tai sudaryti kokių nors nemalonumų ar nepatogumų. Bet sąlygą tam vienintelė — būtinai Viši!Al. Gimantas.

Mūsų tautos sūnūs ir dukros jau daug kieto vargo yra matę, daug sunkių dienų, beviltiškų padėčių pergyvenę. Tačiau nežiūrint to, ne pro šalį jiems būtų psichologiškai pasiruošti ir dar daugeliui netikėtumų.Ekonominė sritisŠį kartą paliėsim daugiau naujuosius ateivius, kurie tebėra naujakuriai, kai senesnieji imigrantai daugumoj visiškai gerai čia įsikūrę ir, pasakytume, įleidę šaknis. Jiems ir bet kokios audros — ekonominiai sukrėtimai netaip baisūs.Nėra paslaptis, kad šiuo metu Kanadoj ir JAV vyksta tam tikras ekonominis atoslūgis, lengvesnio masto depresija. Veik visi didieji fabrikai yra atleidę nemaža darbininku, ieškantiems naujų darbų — sunku juos gauti, o ir likusieji darbovietėse (turintieji ilgesnį darbo stažą) daugelyje vietų buvo priversti išeit streikuoti. Kodėl taip yra? O gi todėl, kad fabrikų administracijos, būdamos nelabai suinteresuotos gamyba dėl ekonominio atoslūgio, ėmė mažai skaitytis su darbininkų reikalavimais ir teisėtam jų pretenzijom.

Ar kris pietinis Vietnamas?
Amerikiečių, prancūzų ir vo

kiečių spaudoj pasirodė apsčiai 
žinių apie paskutines Hanoi va
landas ir prancūzų dalinių pasi
traukimą iš Šiaurės Vietnamo. 
Tas liūdnas valandas drauge iš
gyventi ir plačiau aprašyti spau
doje buvo sudarytos sąlygos ir 
trims tarptautiniams žurnalis
tams. Jų aprašomi vaizdai be
veik viskuo primena panašias 
invazijas kituose bolševikų pa
vargtuose kraštuose — su iškel
tomis raudonomis vėliavomis, 
demonstracijomis, kariuomenės 
paradais. Dabar komunistų va
das Hb-Ci-Minh Hanojaus mies
tą paskelbė “demokratinio Viet
namo sostine”.“Time” spalio 25 d. numeryje, aprašydamas Ho-Či-Mino trium- fališką grįžimą į Hanojų, pažymi, kad dabar jis įsikūrė bu v. prancūzų gubernatoriaus rūmuose ir Indijos premjerą Nehru pavaišino imperatoriaus Bao Dai indais. Amerikiečių senatorius M. Mansfieldas, apžvelgęs dabartinę padėtį pietiniame Vietname, pastebi, kad ten padėtis yra liūdna. Klausimas, ar po 1956 metų ir šios sritys, prave- dus visuotinius rinkimus, nepateks bolševikams. Jei tie rinkimai būtų pravesti dabar, tai, vieno antikomunistinio valdininko žodžiais tariant, “komunistai laimėtų vienu mostu”. Vokiečių spaudoj nurodortia, kad, palyginti, • kur kas daugiau gyventojų paliko šiaurines sritis ir išsikėlė į pietus, negu išsyk buvo galima laukti. Valdininkus ir turtingesniuosius laivais perkėlė prancūzų laivynas, o neturtingųjų masėms evakuoti iš komunistinio siaubo buvo pasiųstas admirolo Gano vadovaujami amerikiečių karo transportiniai laivai. Ta proga adm. Gano pasidžiaugė proga pademonstruoti amerikiečių jautrumą žmogiškumui, padedant šimtams tūkstančių pabėgėlių išsprukti iš komunizmo nagų. Išsyk komunistai, kaip skelbiama pranešimuose, su gy-

Reikia pasiruošti netikėtumamsLigi šiol darbo fronte padėtis negerėja. Ir, būtų naivu patikėti, jeigu kas sakytų, kad šis pasun- •kėjimas tėra' tik’ sezoninis arba laikinis. Nedarbas jau tęsiasi visi metai ir kokių nors šviesesnių pragiedrulių nematyti,.Netenka abejoti, kd tokia situacija dar užtruks, jeigu ne dešimtmetį, tai bent kelerius metus, ar gal ligi III Pasaulinio karo pradžios'...Savaime aišku, šio laikotarpio ekonominė šitų kraštų krizė nebepasieks tokio aštraus laipsnio, kokio buvo pasiekusi 1929-39 m., nes vyriausybės (JAV, Kanada) gelbės padėtį viešaisiais darbais: namų, plentų statyba, Šv. Lauryno kanalo kasimu ir pan., tačiau nereikia būti dideliais optimistais, nes tai pilnutiniai padėties neišgelbės.Krizės tenugalimos tik užsienio rinkomis, eksportu, ne savo krašto viešaisiais darbais. Tie darbai gali padėtį tik bent kiek pagerinti, bet ne pataisyti.Gi užsienyje rinkų — bent artimoje ateityje — nematyt. Didžią dalį nūdienio pasaulio turi užgrobę raudonieji ir atskyrę jį nuo laisvų kraštų geležine uždanga, o likusiuose laisvuose kraštuose — JAV ir Kanados prėkėš - gaminiai nelabai pagei- daujami dėl jų aūgštų kainų. Čia darbas brangus, todėl ir prekės brangios. Nei Amerika, nei Kanada nėgaili pav. kokuruoti su atsikūrusios V. Vokietijos, arba stt Japonijos gaminiais, kur darbo jėga pigi.Taigi, turint šitai galvoje, ir reikia kalkuliuoti, reikia skaitytis su esama padėtimi ir šitokios bazės rėmuose planuoti įsikūrimą.Dar galimas ir kitas, tai —
Karo atvejis ,

Ir šiam atvejui reikia psicho
logiškai pasiruošti, nes karo aud
ra gali labai netikėtai iškilti ir 
nusiaubti žemės rutulį, tarytum 
neseniai pergyventas uraganas.

TfėSa, politikai, diplomatai ir 
valstybių vadai kalba tik taikos 
temomis, tačiau jiė negalėtų būti 
nei politikais, nei valstybių va
dais, jeigu ruošdamiesi karui — 
kalbėtų apie karą...

Ras gali privesti prie staigaus 
ir netikėto karo? O gi, pirmiau
sia, tai raudonųjų imperializmas

' advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St W., Toronto 

ventojais elgiąsi ne žiauria i, stengdamiesi pavaizduoti geraširdžius ir “praeitį užmirštančius”. Tačiau visai kitą veidą parodo vėliau, kom. santvarkai sustiprėjus. Čia būdingas Tėvo Choa iš Dong Quango pasakojimas, kaip elgėsi komunistai su juo. Išsyk tie jį visiškai ignoravo. Gyventojai eiti sakramentų ar jam atnešti maisto tedrįsdavę tik labai paslapčiomis. Bet paskiau jis buvo suimtas ir kankinamas žinomais komunistiniais metodais: turėdavo ištisą dieną klūpuoti paklupdytas gatvėje, pakėlęs į saulę akis. Jam ėmė grūsti į ausis lazdeles, kol pradėjo bėgti kraujas ir jis apkurto. Tik galų gale po didžiausių vargų jam pavyko šiaip taip pasprukti. Bet toks — ne jo vieno likimas. Kai Hanojaus gatvėmis žygiavo raudonieji kariai ir iš džiaugsmo staugė sirenos, paį- vairindamos pergalės salvių, katalikų katedroj įprastu laiku buvo laikomos mišios, kurių klausė ... tik trys prancūzai. Vieti-
Gerbiamas Pone Redaktoriau, . “Tėviškės Žiburių” š. m. spalio mėn. 28 d. numeryje tilpo .žinia pavadinta “Šefas labai supyko”, pasirašyta taip vadinamo Europos korespondento K. R. Prašau Tamstos, pasiremiant spaudoje įprasta tvarka, paskelbti šiuos mano, neteisingų faktų, ištaisymus. -Romon atvažiavusi ateitininkų mokinių ekskursija pasiuntinybės atlankyti nebandė. Šitoks faktas nebūtų nustebinęs jei jis neliestų mokinių grupės, kuri ypatingai šiais laikais turėtų būt laikoma toli nuo emigracinių in- trygų ir auklėjama tyroje krikščionybės ir tautiškumo dvasioje. Šis faktas nebūtų nustebinęs ir todėl, kad visi be išimties Romon atvykę, tam tikros pakrai- 

ir bekylančioji pasaulyje ekonominė krizė.Tiesą pasakius, labai nepopuliaru -kalbėti apie -f&r,- kad' iš- krizės tegalima gelbėtis karu, tačiau kai reikia, tai ir kalba. Pav., JAV prieš šių metų kongresinius rinkimus viceprezidentas Nixon apkaltino Trumaną ir demokratų partiją, kad jie 1950 m., gelbėdamiesi iš ekonominio pasun- kėjimo, įstojo į Korėjos karą. ...O trečioji priežastis — pati svarbiausioji — tai pačios Amerikos savojo kailio gelbėjimas iš raudonojo slibino nasrų, kuris tiesia savo plėšrius nagus ir jos pusėn. Pranys Alšėnas.
Komunistų byla PersijojePersijoje eina suimtųjų apie 500 armijos ir policijos karininkų bylos. “NZ” Nr. 247 / 1954 žiniomis, beveik visi suimtieji karininkai prisipažino, kad jie iš Tudefi. partijos, oficialiai žadėjusios kovoti už persų tradicijas, bet faktiškai variusios prokomunistinę propagandą, buvo gavę įsakymą paruošti gatvių kovotojus kautynėms ir sabotažo veiksmams. Tūkstančiai Maskvoje išspausdintų knygų, slapta platintų kaašte, turėjo padėti Persiją su laiku padaryti viena iš liaudies demokratijų”, kokių Maskva turi jau nemaža pridariusi anapus geležinės uždangos. Kai kuriosė armijos dalyse, suėmus beveik visus karininkus, faktiškieji viršininkai pasidarė puskarininkiai. 36 nuteistieji pasmerkti mirti, o 10 iš jų mirties sprendimai jau įvykdyti. Persų parlamentas ir spauda sveikina griežtus vyriausybės žygius prieš komunizmą, bet, iš kitos pusės, taip pat reikalauja atsidėjus šalinti priežastis, kurios komunizmą gimdo, pirmoj eilėj — pagerinti socialinio teisingumo reikalavimus ir milijonų vargstančių- 

GERIAUSIAI RŪŠIAI, VEIKIMUI IR PATENKINIMUI PIRK

C.C.M. triračius

nių gyventojų jau nė vieno. Ir tai klausimas, kiek ilgai ištesės ir tie patys.Paskutinis Hanojaus miestą paliko vietos komendantas pulk. Lefevre d’Argencay, pasiramš- čiuodamas lazdele. Kai tik jis įsėdo į džipą, už kelių metrų nuo jo pradėjo žygiuoti su atkištais durtuvais raudonieji vietnamiečiai. Paskum miestas paskendo raudonų vėliavų jūroj4 Taip dingo pietryčių Azijoj svarbi Prancūzijos bazė, o komunistai atšventė jauniausios komunistinės sostinės “gimimą”.Spaudoj pasirodo būkštavimų, kad su laiku tas pats likimas neištiktų ir pietinio Vietnamo, kur tarp įvairių pareigūnų ir grupių tebevyksta rietenos ir-nesugebama kaip reikiant atstatyti tvarkos. Raudonieji jau dabar atvirai skelbia, kad 1956 m. jie taip pat įsigalėsią ir pietinėje dalyje. Tai yra aiškus įspėjimas laisvajam pasauliui, kaip komunistai plečia savo imperializmą, užgrobdami vis daugiau žmonių ir teritorijų.
LAIŠKAS REDAKCIJAIpos asmens, niekuomet jokių kontaktų su pasiuntinybe neieško. Jeigu jie tokio kontakto ir pageidautų, juos sudraustų kai- kurie Romoje gyveną bendraminčiai. Jei norėčiau lygintis su “T Ž” korespondentu galėčiau tuo klausimu suteikti eilę liūdnų ir ypatingai komiškų faktų.Toliau minėtas korespondentas rašo, kad pasiuntinybėje viską tvarkąs sekretorius, sučiumpamas apie 11-12 vai., nes priėmimo valandų nesą. Ką pasiuntinybė veikianti, visiems paslaptis, 'Pasiuntinybės priėmimo valandos Jjuvo nustatytos 1945 m. ir nuo to laiko jos nepasikeitė. Patariama prieš vykstant pasiuntiny bėn susiskambinti, nes joje dribą asmens dažnai, reikalų verčiami, gali būt išvykę. Sakykim pradedant lapkričio mėn. 1 d. tiek ministeris tiek sekretorius turėjo dalyvauti: Mariologi- nio kongreso proga suorganizuotam Tylos Bažnyčios akte, Švč. Panelės “Salus Populi Romani” apvainikavime,- Mariologinio kongreso lietuviškos sekcijos paskaitose, slovakų min. Sidoro paminėjime, atsisveikinimo audiencijoj pas naujai paskirtą Milano arkivyskupą Mons. Monti- ni, Šv. Petre Popiežiaus akyvaiz- doje įvykusioje beatifikacijoj. Tas viskas Įvyko vienos savaitės bėgyje ir šalia to turėjo būt atliktas tiesioginis darbas, piliečių priėmimas ir pasitarimai su šalpos ir emigracinėm įstaigom. Apie pasiuntinybės atliktą darbą bus netrukus paskelbta ir ta- 

jų padėtį. Kaip žinoma, prieš kiek laiko šachas išdalino savo žemes neturtingiesiems ir -pažadėjo ateityje visas mokestines įplaukas, gautas iš naftos produkcijos, sunaudoti Persijos atstatymo reikalams.Bolševikai nutraukė agitaciją prieš Titą. Nors Tito iškilmingai užtikrino k,d jis nemano grįžti į Maskvos glėbį, tačiau visa eilė žymių rodo, jog pagal Maskvos direktyvas čia ima pūsti kiti vėjai. Faktas lieka faktu, kad buvo įsakyta ne tik sustabdyti prieš Titą specialiai veikusį siųstuvą, bet taip pat likviduota visa prieš Titą nukreipta kom. spauda, ligi tol laisvai veikusi Rumunijoj, Vengrijoj, net rytiniame Berlyne. Ir visa tai padaryta tylutėliai, lyg niekur nieko. Savaime aišku, kad tokie dalykai patys savaime nesidaro. Todėl kai kas galvoja, ar Tito, išgavęs iš Vakarų ginklų ir kai kurias jų paslaptis — panašiai, kaip jas Maskva apie Europos gynybą buvo išga- vusi per prancūzus — ir vėl nenueis su Maskva, nors ir turėtų žinoti, kas jį tokiuo atveju anksčiau ar vėliau ištiktų.

Vadinamieji “resistentai - san-j III 1123 tarvininkai” nuolat tebeprisimena nacionalistų partijos pašalinimą iš VLIKo 1946 m. Čikagoje leidžiamoji “Laisvoji Lietuva” š.m. Nr. 40 skelbia, kad nacionalistų partija buvusi eliminuota iš VLIKo už tai, kad nebalsavusi u? prėl. M. Krupavičių. Tai vienas iš daugelio “LL” skelbiamų melų prieš VLIKą. Lietuviškajai visuomenei ištikrųjų jau senai žinoma, jog nacionalistai iš VLIKo buvo pašalinti, kad jie, anksčiau žinomi “voldemarininkų” vardu, dar nepriklausomo gyvenimo laikais buvo padarę žygių, kurie grėsė Lietuvos žemę paversti kruvinu brolių kovų lauku.Aną reikalą liečią dokumentai iš Vokiečių užsienių reikalų ministerijos archyvų yra paskelbti ir mes čia juos spausdiname lietuviškam vertime:Ištrauka iš dokumento Nr. 2953 Reichsfuehrer SS Oberster Stab des Chefs der Sicherheitspolizei. riausias Saugumo Policijos šefo štabas). (Vy-

da pasirodys, kas ir* kiek padaryta. Šiuo tarpu tie keli faktai tegul paaiškina, kodėl interesantai yra prašomi vykstant pasiūn- tinybėn susiskambinti.Šia proga aš leisčiau sau patarti Tamstai, Pone redaktoriau, pakeisti Europos ar Italijos korespondentą. Geras korespondentas nerašo, kad pasiuntinybės veikla yra paslaptis. Jis, gerai ištyręs reikalą, parašo, kad ji to ar kitko neveikia arba, kad ji tą ir tą padarė. Tačiau jis visų pirma reikalą ištiria. Pasiuntinybėje nuolat atsilanko svetimos spaudos korespondentai, kuriems sutekiamos visos reikalingos informacijos. Deja iki šiol nesam susilaukę nei vieno, kartoju nei vieno' lietuviško korespondento vizito. Todėl Jtorespondencjjcs tegali remtis plepalais ir nusidėti spaudos etikai. Aš šiomis eilutėmis Tamstą viešai kviečiu atsiųsti pasiuntinybėn savo korespondentą, "kuriam bus išaiškinta jos veikla^Kas liečia p.Jįį. Lozdraiči kiškumą nefanaiT’relkTaro kyti. Šitoks teigimas nedarė gar bės jo autoriui ir įeina į provin- cialinių politinių intrigėlių grupę. :.\t ...Dar pastaba dėl radijo transliacijų apmokėjimo. Už kiekvieną transliaciją -radijo darbininkai gauna visiškai lygife sumą. Dr. J. Gailius būdamas transliacijų sumanus vedėjas ir atlikdamas didžiausią transliacijų skaičių, iš pradžių buvo apmokamas tiktai italų įstaigų. Kaip tik todėl, jam padėti, p. S. Lozoraitis išrūpino pašalpą iš Vašingtono. Tuo laiku vienas radijo darbuotojų visiškai nebuvo apmokamas t.y. p. Kazys Lozoraitis, o kitas, p-lė Stašinskaitė gaudavo $5 honoraro į mėnesį. Vlikui paprašius transliuoti jo teikiamas žinias ir pažadėjus atitinkamą apmokėjimą Dr. Gailius pradėjo būt apmokamas italų įstaigų ir Vliko, o kiti du'darbuotojai tiktai Vašingtono Pasiuntinybės. Šiandien, tokiu būdu, Dr. Gailius transliuoja penkis syk dažniau už kiekvieną kitą savo bendradarbį ir gauna penkis sykius didesnį honorarą už savo bendradarbius. Jam būtų nepaprastai pagelbėta jei Vliko teikiamas apmokėjimas būtų reguliarus, o ne keliaiis mėnesiais pavėluotas. Reikia dar priminti, 
kad radijo transliacijų redaktoriaus pavaduotojo, dėl lengvai 
suprantamų priežasčių, reikala
vo pačios italų įstaigos ir todėl 
į jas niekas nesiskvėrbė. Priešin
gai, pavaduotojo pareigos tufe jo 
būti pasiskirstytos tarp dviejų 
asmenų, nes nei vienas negalėjo 
pilnai prisiimti. Čia noriu dar 
pastebėti, kad priešingai skelbia
moms žinioms, Romos radijo 
transliacijos buvo pradėtos susi
tarus italų įstaigoms su.min. S.

(Nukelta į 5 psl.)

8 g. Rs. (39POS) Kt. 
1939 birželio 29 d. 

^Štampas: 
Auswaertiges Amt-

Rm 38 g. Rs.
Gauta: 1939. VI. 29 d.
1 priedas. A -

Griežtai slaptai!
Ponui Užs, Reikalų Min isteriui 
SS - Gruppėnfuehrer.........
Wilhelmstrasse 63
Berlin W. 8.Mielas partijos drauge von Ribbentrop!Priede Jūs rasite dar vieną pranešimą apie “voldemarinin- kus”. Kaip jau pažymėta ankstesniuose pranešimuose, “voldemarininkai” iš Reicho vis dar prašo paramos. Dėl ta Jus prašau “voldemarininkų” naujai įteiktą prašymą dėl finansinės paramos (žk. priedo 4 psl. §2) peržiūrėti ir padaryti galutinį sprendimą.Mano supratimu, reiktų “voldemarininkų” prašymą dėl finansinės parmos patenkinti. Bet ginklų negalima jiems duoti jokiu atveju.Heil Hitler!(pas) Jūsų Heydrich.

Priedas.
. F. 12 348 A/L/2 

Ištrauka iš dokumento RM 33:
Griežtai slaptai!Gegužės viduryje buvo nutarta steigti lietuvių nacionalistų partiją. Jų vadai yra patikimiausi “voldemarininkų judėjimo” nariai. Taip pat tvirtinama, kad jie turi įtakingą bendradarbį prezidento Smetonos štabe..Išnaudojimui antisemitinių nuotaikų Lietuvoje numatoma in- * sčėnižuoti antižydiškus pogromus. Šitai nelegaliai veiklai prašoma 100.000 litų (apie 41.000 reichsmarkių). Be to, viena vadovaujanti voldemarininkų judėjimo asmejnybė užklausė, ar Reichas galėtų teikti ir ginklų. Į tai buvo atsakyta, kad pinigų taf būtų galima parūpinti, bet- ginklų negalima duoti. Ryšium su kova prieš žydus sustiprėtų žydų kapitalo bėgimas iš krašto, ir tai Lietuvą padarytų labiau priklausomą nuo Vokietijos rinkos. prie RM 33 G. Rs.

Atžymėjimas byloje:Pastarajame 1% metų laikotarpyje lietuvių aktyvistai, vadinamieji voldemarininkai, per Užsienio Reikalų Ministerijos patikėtinius Klaipėdoje ir priė Saugumo policijos štabo Tilžėje pakartotinai kreipėsi į vokiečių įstaigas, prašydami aktyvistus paremti pinigais ir ginklais. Kartu su tuo prašymu vis buvo nurodoma, kad ruošiamas platus suokalbis krašto valdžiai perimti; bet vėliau vis nieko neįvykdavo. •Nuodugniai padėtį patikrinus, pasirodė, kad vadinamieji “voldemarininkai” susideda iš asmenų, kurie dėl įvairiausių priežasčių yra nepatenkinti Lietuvos prezidentu Smetona. Šioks toks nuomonių vieningumas yra tik tas, kad atmetamas draugiškas nusistatymas Lenkijos atžvilgiu, kas pastebima ir šviesuomenės sluogsniuose... Iki šiol dar nepastebėta, kad toji (voldemari- ninkų) grupė turėtų aiškią politinę liniją. Artimo kontakto su Voldemaru, gyvenančiu Prancūzijoje ir rašančiu religinius veikalus, nėra. Jis iš Lietuvos vyriausybės gauna mažą pensiją, kad negrįžtų į Lietuvą ir ten nepasidarytų vėl politiniai aktyvus. Dėl to labai ir labai abejotina, kad šita aktyvistų grupė, kuriai Voldemaro vardas vargu ar yra daugiau negu iškaba, artimoje ateityje galėtų laimėti politinės įtakos...
Užsienio Reikalų Ministerijos 

pritarimu voldemarininkų grupė 
minėtais motyvais buvo laikas 
nuo laiko paremiama mažesnė
mis piniginėmis sumomis (ke
liais šimtais markių), kad tuo 
būdu būtų galima kontroliuoti 
jų veiklą ir tolimesnę plėtrą. Pa
rama ginklais, lėktuvais ir auto 
mašinomis — ko jie pakartotinai 
prašė — nebuvo suteikta: Taip 
reiktų ir toliau daryti Parama 
platesnėje plotmėje galėtų būti 
sėkminga tik tuomet, jei volde
marininkai įrodytų galį sudaryti 
tokias sąlygas, kad patys galėtų 
dalyvauti politiniame Lietuvos 
gyvenime...

Berlynas, 1939 liepos 19 d.
(pas.) Doertenbach.

(įrašas-ranka:)
RAM (Rercho UŽs. Reikalų 
Ministerija)
Paremti smulkiais, reguliari- 
niais mokėjimais, maždaug 2- 
3.000 markių metų ketvirtyje.

(pas. )W.
Komentarai, mūsų galva šiems



TEVISKŽS ŽIBURIAI

Pavergtoje tėvynėje
LTSR Ministerių .Tarybos nu

tarimu nuo š.rm spalio 20 iki 30 
d. buvo paskelbtas “sodų dešim- 
ta^-enis”, Įsakyta šį rudenį kol- 
ūkiuse sodtfcMfaejstipo 1300 ha 
ir apie 100 ha uogypy .Geriausiai 
sodinimui pasiruošę esą Salantų 
rajono žemės ūkio artelės. įsa
kyta naujus “kolūkinius sodus” 
kurti tose vietose, kur išplanuo
tos kolūkinės gyvenvietės.

“Didinti valstiečių 
suinteresuotumą”

Bolševikinė propaganda visą 
laiką šaukia apie reikalą valstie
čius suinteresuoti kolchozo ga
mybos didinimu. Tačiau valstie
čiai jau Įsitikino, kad, nežiūrint, 
kiek ilgai ir kaip sunkiai kolcho
zuose jie bedirbtų, vis tiek iš 
gaunamo atlyginimo nei jis, nei 
jo šeima negali pragyventi, Už 
darbadienį jam numes tik apie 
pusantro kilogramo dirsių. Žino, 

/kad kolchozo vadovybė nuolat 
apgaudinėja, nusukdama darb- 
dienių skaičių ir atlyginimą, kad 
kolchozo vadovybe negalima ti
kėti, nes ji niekad nesilaiko savo 
pažadų. Pav. Pakruojo rajono 
“Žalgirio” kolchozo vadovybė 
pažadėjo valstiečiams už bulvių 
kasimą duoti 10% nukastų bul
vių, bet kai jie nukasė, tai davė 
tik 5%. Likusios, girdi, būsian
čios atiduotos atpylus duokles 
Maskvai. Atidavus duokles, vis 
tiek valstiečiams žadėtų bulvių 
nedavė, bet tai pačiai Maskvai 
nuvežė 14 tonų bulvių virš duok
lių.

Lietuvos gaminiai į Rusiją
Okupantai giriasi, kad Lietu

vos įmonių darbininkai dirbą ko
munistų partijos nustatytas nor
mas net perviršydami. Kam jie 
dirba ir kas jų darbo vaisiais 
naudojasi, kartais prasitaria oku
pantų-spauda ir radijas. Pavyz
džiui. spaHo'26.d. Vilniaus radi
jas pasigyrė;. kad'VHniaųs ’’Pun
tuko” liejimo mechaninė gamyk
la dirbanti labai gerus elektros 
išjungėjus, kurių pageidaujanti 
Rusijos lengvoji pramonė. Dau
gybė “Puntuko” jungiklių jau 
esą pasiųsta į Maskvą, Lenin
gradą, Jaroslavlį, Odesą, Minską 
ir kitus vadinamosios “plačiosios 
tėvynės” miestus.

Jonavos baldų- fąbųbįųg- pa
siuntęs pirmus dvidešimt vagonų 
parduotuvinių baldų į Rusiją. 
Negana to, okupantai toliau gy
rėsi. kad iki metų pabaigos okup.- 
Lietuvos baldų dirbtuvėm paga
minsiančios “plačiosios šalies” 
.miestų parduotuvėms tokių pat 
baldų už keturis milijonus rub
lių. ,

Nei tvarių, nęi pašaro
Maskvos “Pravda” spalio 20 d. 

bara Lietuvos kom. partiją dėl

neparūpinimo gyvuliams žiemo
ti tvartų ir nepakankamo pa
ruoštų pašarų kiekio. Girdi, pa
šarų paruošimo planas tik dviem 
trečdaliais esąs įvykdytas. Šie
metė pašarų padėtis Lietuvoje 
esanti daug blogesnė, kaip per
nai. O pernai, kaip mes esame 
ne kartą savo ankstyvesniuose 
pranešimuose minėję, dėl pašarų 
stokos ir blogų tvartų, labai daug 
gyvulių Lietuvos kolchozuose 
sušalo ir krito.

“Pravda” kaltina ne tiek tik
ruosius kaltininkus, kurie neiš
manėlišku vadovavimu prie to
kios padėties sukolchozintą ūkį 
privedė, bet kaltę verčia, pa
prastai, mažiau kaltiesiems. Esą, 
pašarų paruošimo planas sužlug
dytas dėl MTS blogos talkos kol- 
hozams-šienauti. Šiuo atžvilgiu 
MTS tikrai kaltos, bet ne vien 
dėl apsileidimo ir blogos darbo 
organizacijos., O daugiausia čia 
kalta pati komunistų partija. 
Pav., šiemet per pačią darbyme- 
tę, kada reikėjo nuo laukų derlių 
valyti, ji įsakė išsiųsti labai daug 
mašinų iš Lietuves MTS, net su 
žmonėmis į Sibiro kolchozus. 
Atėmė iš MTS mašinas, o pas
kum jas kaltina.

Mokslo Akademijos istorijos 
ir teisės institutai, kaip skelbia 
Vilniaus radijas, “šiemet atliko 
daug archeologinių tyrinėjimų”. 
Netoli Rumšiškių buvę ištirti 46 
piliakalniai. Juose buvę rasta 
XI - XII a. darbo įrankių, papuo
šalų, keramikos. Ten buvęs iš
tirtas, kaip archeologijos sekto
riaus vadovas Kulikauskas spa
lio 7 d. pasigyrė, “labai įdomus 
žirgų ir žmonių senovės laidoji
mo būdas”.

Nemenčinės piliakalnio tyri
nėjimai parodė, kad jis buvo ap
gyvendintas “jau pirmaisiais 
mūsų eros šimtmečiais ir naudo
tas iki XVI a. pradžios”. Būdin
ga — visur užtikta didesnė slavų 
įtaka, negu iš- tikro jos būta. 
-Merkio baseine; “atrinkta gausi 
trečio ir antro > tūkstantmečio 
prieš mūsų erą medžiaga”. Per 
ekspediciją į Užnemunę buvę 
aplankyti ir suregistruoti apie 
50 piliakalnių, senovės byven- 
viečių ir kapinynų.

eiles & ^ratten
ADVOKATAI. NOTARAI 

ir tt„
John F. Biles, 

Leonard E. Wratten.
x Telefonai:

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

Toronto. '

----   * — ——  ----------- — 
" Perkant ar parduodant namus ”

HAMILTONE
L. ■ ■ -L "

kreipkitės į mūsų atstovą

Zigmo Didžbali'
1294 KING ST. E., HAMILTON M 

Telefonas LI. 9-3558
V .

12. TESLIA Real Estate
Lietuviškos ir kt. europietiškos populiarios ir klasiškos patefono

PLOKŠTELĖS 
-WALTER KOPPEL-

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

Telefonas WA. 4-4596

Krašto Tarybos nariams ir sve> 
čiams atvykstantiems į suvažia
vimą. Kr. Tarybos suvažiavimas 
įvyksta Royal Connaught Hotel 
(King ir Jolįn gatvių kampas), 
Oriental Room antrame augšte. 
Šis viešbutis yra pasiekiamas:

1. Iš CPR stoties į miestą iš
ėjus sukti dešinėn iki John St. 
Šia gatvė paėjus iki Main St., 
antrasis kampinis namas ir yra 
minimas viešbutis. Pėsčia nuo 
stoties iki suvažiavimo vietos yra 
5 minutės kelio.

2. Nuo* autobusų stoties Bus 
Terminal, Royal Conn, yra ant
ras hamas vakarų link. x

3. Nuo CNR stoties važiuojama 
Burlington autobusų pietų link 
(miesto pusėn) iki King ir James 
gatvių sankryžos. Čia išlipti ir 
paeiti apie 200 m. rytų link kur 
rasis viešbutis.

4. Atvykstantiems lengvomis 
mašinomis vykti į miesto centrą 
iš vakarų ir rytų pusių tom pa
čiom gatvėm t.y. King ar Main. 
Privažiavus John St. ir bus mi
nimas viešbutis. Teirautis galima 
tiesiog Royal Conn, arba Cent
rinio Pašto, kurie yra kartu 
miesto centre.

5. Bendras pobūvis - balius yra 
rengiamas šeštadienį, lapkričio 
27 d. 7.30 vai. vak., Roberts Res- 
torant, Melody Room.- Ši vieta 
pasiekiama vykstant į rytus 
King St., iki Sanford Ave. Leng
va mašina nuo suvažiavimo vie
tos yra apie 6 min. kelio.

Hamiltono apyl. v-ba.
Rinkimai. KLB.Hamiltono 

apylinkės visuotinis susirinki
mas, įvykęs 1954 m. lapkričio 14 
d., rinkimams pravesti į KLB 
Hamiltono apylinkės valdybą ir 
kontrolės komisiją išrinko rinki
minę komisiją, kuri savo pirma
jame posėdyje, įvykusiame lap
kričio 18 d., pasiskirstė pareigo
mis: Pirmininkas — Mikšys Jo
nas, vicepirm. — Kšivickas Jo
nas, sekretorius — Ambraziejus 
.Gediminas, nariai — Domeikie
nė Stasė ir Giedraitis. Juozas.

Rinkiminė komisija šiuomi 
skelbia visuomenės ir organiza
cijų žiniai, kad kandidatų sąra
šai į apylinkės valdybą ir kont
rolės komisiją, prisilaikant rin
kiminių taisyklių, turi būti pa
teikiami rinkiminei komisijai 
nevėliau, kaip š.m. gruodžio 12 
d., 12 vai. nakt., komisijos p-kui 
Mikšiui J., 18 Barton St. W., tel. 
JA. 9-8593.

Kam rinkiminės taisyklės dar 
nebūtų žinomos, kartu pimena- 
ma, kad kandidatai turi būti ne- 
jaunesni kaip 18 metų amžiaus, 
pateikę savo asmeniškus sutiki
mus raštu, ir turėti nemažiau, 
kaip 30 asmenų parašus, juos iš- 
statančius į rinkimus.

Rinkiminė Komisija.
Visuotiniam bendruomenės su

sirinkime lapkričio 14 d. Royal 
Connaught viečbuty buvo apie 
100 dalyvių. Susirinkimui pir
mininkauti buvo išrinktas,_ J.
Giedraitis,' o sekretoriumi — J. 
Kšivickas.

Praėjusių metų susirinkimo 
protokole apie org-jų veikimą 
praleistos sukeltos jų pinigų su
mos, pav., “Tautos Fondas turė
jo pajamų”... (suma neįrašyta). 
Panašiai “užprotokoluota” ir ki
tų org-jų, dariusių tuo metu pra
nešimus, apyvarta. Susirinkimas 
paprašė apyl. valdybą protokolą 
sutvarkyti.

Apyl. valdybos veikimo ap
žvalgą nupasakojo jos pirm. K. 
Baronas. Šiuo klausimu pasisa
kymų nebuvo.

Tautos Fondo šių metų apy
skaitą pateikė St. Bakšys. Nuo
širdžiai padėkojęs už visuome
nės paramą, baigdamas prašė 
tautiečius ir toliau šį svarbų rei
kalą remti. Šia proga jis pain
formavo, kad liet, knygų platL 
nimo po namus II vajus baigia
si gruodžio mėnesį. Pažymėjęs, 
kad šių 2 vajų apyvarta jau pa
siekė $2.000, prašė ir toliau lie
tuvišką knygą paremti.

TF klausimu diskusijos buvo 
ypač gyvos ir užtruko valandą. 
Šį reikalą įkaitino apyl. valdybos 
pirm. K. Barono pasiūlymas su
laikyti šiuos pinigus iki to laiko, 
kada VLIKas ir Dipl. šefas susi
tars. Daugumas kalbėjusių griež
tai pasisakė prieš šį pasiūlymą, 
motyvuodami, kad šiuo būdu 
mes padarytumėm spaudimą tik 
į VLIKą, kuris šioje painiavoje 
mažiausiai kaltas.

Atidavus šį klausimą nuspręs
ti susirinkimui, liet. Hamiltono 
visuomenė parodė augštą demo
kratinį supratimą ir 56 balsais

Pirm? karta Kanadoje ! .
Pasaulyje garsūs 
vokiečių “54” mo
delio High-Fidel
ity AM ir FM ra
fijai

SABA.
’ KOĖRTING.
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 Dundae St. W., Toronto - EM. 4-1633

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

Dr. Ona Valaitienė
# ♦

Priima ligonius ir gimdyves v
Darbo valandos: 

1-3, 6-8 vai. po pietų ir pagal 
susitarimą.

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

HAMILTON, Ont 
pasisakė už tai, kad Tautos Fon
do lėšos ir toliau būtų organizuo
jamos ir persiunčiamos VLIKui 
sena tvarka. Prieš šį pasiūlymą 
balsavo tik 2. Kiti susilaikė. Da
lis kalbėjusių pasisakė, kad TF 
lėšos sukeltos parengimais būtų 
didesniu nuošimčiu naudojamos 
vietos šešt. mokyklos reikalams. 
Esą, jei neturėsime susipratusios 
priaugančios kartos,, tada ir TF 
lėšų nebus iš ko sukelti.

Šalpos Fondo pranešimą pa
skaitė jo p-kas J. Giedraitis. 
J. Giedraitis. Gražiai padėkojęs 
už aukas vajaus metu, jis prašė 
hamiltoniečius vietoj kalėdinių 
sveikinimų paaukoti po keletą 
dolerių šalpai.

A. Steigvila iškėlė pageidavi
mą, kad spaudoje būtų skelbia
mi visi aukotojai, neatsižvelgiant 
į aukos didį.

Vasario 16 Gimnazijai Remti 
K-jos vardu apyskaitą pateikė 
jos p-kas J. Mikšys. ^Pasidžiau
gęs dideliu šios ir saleziečių gim
nazijos Italijoj rėmėjų skaičiu
mi Hamiltone, jis prašė visus 
savo auka prisidėti prie būsimo 
vajaus, kuris pradedamas 1955 
m. kovo 1 d.

Liet. Namų laik. komiteto var
dų pranešimą darė Palmer. Pa
sižadėjimų Šerams pirkti surink
ta virš $5000; šiuo reikalu arti
moj ateity numatomas šaukti 
šėrininkų ir prijaučiančių susi
rinkimas.

Revizijos k-jos aktą skaitė Sa
vickas. Jame konstatuota, kad 
apyl. v-bos atskaitomybė veda
ma tvarkingai, r:

Esamoji apyl. valdyba susirin
kime iš savo pareigų pasitraukė. 
Pravesti naujus v-bos rinkimus 
išrinkta rinkiminė komisija iš 5 
asmenų: J. Giedraičio, J. Kšivic- 
ko, J. Mikšio, G. Ambroziejaus 
ir Domeikienės.

J. Giedraitis, padėkojęs orga
nizacijoms ir visuomenei už at
liktus darbus, susirinkimą užda
rė. Reikia pažymėti, kad J. Gięd- 
raitis šį susirinkimą pravedė la
bai gražiai, išlaikydamas darbin
gą rimtį iki pat jo pabaigos. Su
sirinkimas užtruko 3% valandos.

Iš Vasario 16 gimnaz. rėmėjų 
gretų nuo rugsėjo 1 d. pasitrau
kė 11 buvusių rėmėjų. Priklausę 
būreliui metus, jie paaukojo 
kiekvienas po $12. Vasario 16 
GRK-ja Hamiltone jiems dėko
ja ir tikisi, kad kurį laiką pailsė
ję. jie vėl sugrįš į rėmėjų eiles.

Po didesnių komisijos narių 
pastangų, it jautrių hamiltonie- 
čių širdžių dėka, su dideliu pa
sigėrėjimu ir dėkingumu galime 
paskelbti šį ilgą naujų Vasario 
16 gimnazijos rėmėjų sąrašą, ku
rie netik pakeitė pavargusius, 
bet dar ir žymiai sustiprino mū
sų tautinį židinį. Nuo rugsėjo 1 
d. pasižadėjo aukoti po $1 mė
nesiui: Asta Juozas, Vilimas Juo
zas, Veraitis Zenonas, .Pilipavi
čius. Alfonsas, Venckevičius Vy
tautas. Lengnikas Ernestas, 
Lengnikienė Emilija, Jackūnas

SAULT STE.
Darbo reikalai mūsų kolonijo

je nėra visai aiškūs. Didžiulis 
plieno fabrikas “Algo Steel” šiuo 
laiku gavęs šiek tiek didesnį už
sakymą pagaminti pigesnio plie
no statybai, yra'pašaukęs keletą 
ser^snių darbininkų atgal*į dar-

Iš mūsų miesto buvo išvykusi 
delegacija į Otavą prašyti dau
giau darbo mūsų apylinkei. Grį
žusi parvežė nevisai aiškius da
vinius, nes darbo ministerija tik 
žadėjo svarstyti šį klausimą.

Miško kirtimas ir yra suma
žėjęs, nes pablogėjus keliam ne
įmanoma išvežti medžiagos.

Miesto .savivaldybė šiais me
tais pradėjo pravėdintą kanali
zacijos mūsų mieste. Darbus ati
davė kontraktoriams, ir darbas 
jau pusiau pagamintas.

Mūsų ligoniai: Juozui Gulbi
nui padaryta pavojinga operaci
ja strėnose. Ligonis dar nėra vi
sai stiprus ir nevisai gerai jau
čiasi. Alfonsas Trakinskas susir
go Slapiuoju pleuritu, išvyko gy
dytis į JAV., Petoskey. Tenai 
jam padaryta operacija šone; li
gonis jaučiasi neblogai.

Aylinkės vaidyba žada suruoš
ti dar vien| pasilinksminimą už
baigiant savo kadenciją šių me
tų. Pasilinksminimas žada būti 
lapkričio 27 d.

Be to, apyl. valdybą pravedė 
aukų rinkimą Tautos* Fondui ir 
vos surinko $77.50. Aukotojų 
tarpe atsirado ir tokių, kurie at
sakė: “Aš esu Kanados pilietis, 
tokių svečių, nelaukiu ir jokių 
komitetų nepripažįstu”. Be to, 
dar pardavė porą Lietuvio pasų 
ir iš viso surinko $79.50. Aukojo:

po $5 — A. Bajoras, kun. L. 
Kemežis, A. Motiejūnas, H. Ma- 
tijošaitis ir V. Mockus;

po $3 — A. Balčiūnas, M. Chi
nas, J. Skafzinskas, V. Vainutis, 
V. Skaržipskas, V. Žiūrauskas;

$2.50 — Z. Girdvainis;
po $2 — P. Gasparas, R. Gali*

Juozas/ Bielevičius Vitas, Bels
kis Zenonas, Kamaitis Jonas, 
Zūbas Petras, Zadlauskas Karo
lis, Babeckas Vytautas, Bosas 
Povilas, Bųlionis Jonas, Burdi- 
navičienė Viktorija, Dalangau/- 
kas Adomas, Giedraitis Romas, 
Jasinevičius Vladas, Kežemėkas 
Jonas sen., .Narkevičius Vincas, 
Parplėnienė Dana, Pilkauskas 
Viktoras, Pyragius Juozas, Sa- 
kavičienė Erika, Pranckūnas 
Petras, Šernas Jonas, Valaitienė 
Ona, Vembrė Edvardas, Žulys 
Aleksas.

Nuo to pat laiko sutiko auko
ti po $0.50 kas mėnesį: Dūda Al
gis ir Falkauskas Teodoras. Nuo 
spalio 1 d. pradėjo aukoti po $1 
kas mėn. Ruzgas Antanas.

Vasario 16 GRK-ja giliai dė
kinga naujiesiems rėmėjams ir 
prašo bei linki ištvermės šiame 
kilianme darbe.

Nuo rugsėjo 1 d. per šią k-ją 
Hamiltone veikia 4 rėmėjų bū
reliai, viso juose yra 82 lietuviai. 
Būrelių vadovais šiuo metu yra: 
Trečiokas Juozas, Mikšys Jonas, 
Grajauskas Bronius ir Narkevi
čius Vincas. Aukos už rugsėjo 
spalio ir lapkričio mėnesius nu
matomos pasiųsti prieš gruodžio 
15 d. tad būrelių vadovai malo
niai prašomi surinktas už šiuos 
mėnesius pinigus pristatyti St. 
Bakšiui, 38 Stanley Avė., telef. 
JA. 9-4662 iki gruodžio 10 d.

Šalpos Fondo Hamiltono skyr. 
valdyba ir jos p-kas J. Giedraitis 
labai prašo tautiečius šiais me
tais vietoj kalėdinių sveikinimų 
paaukoti po vieną kitą dolerį už 
jury likusių tautiečių šalpai. Vi
sų aukotojų pavardės su sveiki
nimais jų pažįstamiems bus skel
biamos spaudoje.

Tik truputį pamąstykim: svei
kinimams išleistus pinigus mes 
paskiriam šalpai ir, prisėdę prie 
telefono, paskambinam vienam 
iš šių tautiečių: J. Kazlauskienei, 
tel. LI. 9-3796; A. Kšivickienei, 
tel. JA. 9-9022 arba J. Giedrai
čiui, tel. LI. 4-4956. Tamstų auka 
bus paimta' iš namų. Sveikinimų 
rašymo darbas atkris, ir visi pa
žįstami bus pasveikinti (nebus 
pavojau ką nors pamiršti) ir pi
nigas kilniam tikslui nueis!

Pabandykime visi!
Ateinantį šeštadienį renkamės 

į apyl. valdybos priešadventinį 
vakarą, kuris įvyks Roberts Res
taurant, King ir, Sanford g-vių 
sankryžoj.

Vienas įdomiausių dalykų šia
me vakare — dalyvaus svečių iš 
visos Kanados, — tai mūsų nau
josios Krašto Tarybos nariai, su
sirinkę į suvažiavimą Hamiltone.

Vakaro metu veiks viena tur
tingiausių loterijų, kurios pelnas 
skiriamas Vasario 16 gimnazijai. 
Tik vienas J. Trečiokas šiai lo
terijai surinko 40 fantų, kurie 
visi yra vertingi ir gražūs. Be to 
gi nepamirština, kad ir kiti k-jos 
nariai, kurių yra 10, pasižadėjo 
jų surinkti nemažiau 10 kiek
vienas. Sk. St.

MARIE, Ont
St. Grigelaitis, J. Malskis, D. 
Virbickas; %

po $1 — N. Aukštikalnis, L. 
Armalius, L. Belskis, L. Beleišis, 
J. Kvasčiauskas, J. Kazakauskas, 
V. Liudavičius, J. Meškys, P. 
Puteikis, J. Puteikis, J. Sendži- 
kas, V. Skaržinskas, A. Trakins
kas, V. Žekonis, J. Zebraitis ir 
A. Žemaitis;

po $0.50 — P.Bružas, V. Kar- 
nienas, V. Staškūnąs;

po $0.25 — St. Druskis, A. 
Šilkauskas. V. B.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

L K Kūrėjų Savanorių S-gos 
centro valdyba, mirus jos pirmi
ninkui pulk. J. Bobeliui ir jo pa
dėjėjui Pr. Kaunui, persitvarkė 
ir pasiskirstė pareigomis: J. Lie- 
pinaitis — pirmininkas, dr. K. 
Gudaitis — vicepirmininkas, A. 
Juodka — sekretorius, V. Rėkus
— kasininkas ir J. Grybauskas
— valdybos narys.

BALFo įgaliotine Vokietijoje 
paskirta B. Griniuvienė, pulk. 
Kazio Griniaus, Am. Balso tar
nautojo, žmona.

ALT metinis suvažiavimas 
Niujorke lapkričio 12-13 d. vien
balsiai patvirtino pareigūnų pra
nešimus ir į vykdomąjį komite
tą išrinko tuos pačius asmenis ir 
tom pačiom pareigom: pirm. L. 
Šimutis, vicepirm. A. Olis, sekr. 
Dr. P. Grigaitis, ižd. M. Vaidyla.

ALT sudaro 34 asmenys — po 
7 kiekvienos iš 4 politinių srovių 
ir po 3 nuo kiekvieno iš 2 susi
vienijimų. Vykdomas Kom. vi
sada renkamas iš 4 narių, be to, 
dar renkami 6 vicepirmininkai
— po 1 nuo visų srovių bei susi
vienijimų ir dar 4 iždo globėjai
— po 1 nuo visų 4 srovių.

Dr. V. Kanauka atidarė savo 
kabinetą Brooklyne.
VOKIETIJA

Mažlietuvių suvažiavimas įvy
ko spalio 30 d. Lūbecke, kuriame 
dalyvavo toje apygardoje gyve
nantieji Maž. Lietuvos Tarybos 
nariai ir skyrių atstovai. MLT 
prezidiumo pirmininkas E. Si
monaitis referavo apie savo ke
lionę į Kanadą ir į JAV. Suva
žiavime išsiaiškinti organizaci
niai ir “Keleivio” reikalai, taip 
pat pasitarta dėl tarptautinės 
Maž. Lietuvos padėties. Susido
mėjimas suvažiavimu buvo gy
vas.
D. BRITANIJA

Bronius Balutis - Balevičius, 
Lietuvos įgaliotas ministeris 
Londone, š.m. gruodžio 29 d. švęs 
75 metų sukaktį.

Jubiliatas kilimo yra dzūkas, 
studijavo i Valparaiso universite
te, redagavo Čikagos “Lietuvą”, 
o atsikūrus nepriklausomai Lie
tuvai stojo jos užsienių reikalų 
ministerijos tarnybon. Buvo at
stovu JAV, dabar Anglijoje. 
KOLUMBIJA

Kolumbijos vyriausybė Dr. S. 
Siručiui suteikė Lietuvos garbės- 
konsulo exequatura — pripaži
nimą. Konsulas reziduoja Bogo
toje. V;

Antrasis Kol. lietuvių suvažia
vimas įvyko spalio 30, 31 ir lap
kričio 1 d.d. Medelline. Jis pa
ruoštas L. Katalikų Komitetui 
vadovaujant, . skirtas pagerbti 
Švč. Mergelę, Lietuvos žemelės 
Globėją, Jos šventaisiais metais 
ir paminėti penkerių metų lietu
vių kolonijos įsteigimo Kolum
bijoje sukaktį. Šiam suvažiavi
mui didelę garbę padarė Jo Eksc. 
vysk. V. Brizgio jame dalyvavi
mas, kuris atvyko spalio 28 d. 
Aerodroman J.E. sutikti susirin
ko ne tik nemažas lietuvių bū
relis, draugai kolumbiečiai, bet 
ir valdžios bei bažnyčios atsto
vai. Lietuvių vardu J.E. pasvei
kino dr. F. Proscevičius ir dvi 
lietuvaitės tautiškuose rūbuose 
įteikė orchidėjų puokštę. J.E. 
apsistojo pas Tėvus Saleziečius. 
Vakare, po keletos poilsio valan
dų, J.E. jau pradėjo lietuviams 
dvasinio susikaupimer valandą.

Spalio 29 d. J.E., lydimas kun. 
M. Tamošiūno — Lietuvių Kat.

LAPKRIČIO 27 D., ŠEŠTADIENĮ, Ūkininkų Klubas 
Delhi Slovakų salėje rengia

S O l\ I L S
PASKUTINIAI ŠOKIAI PRIEŠ ADVENTĄ.

BUS‘GERAS ORKESTRAS IR TURTINGAS BUFETAS 
t X

Pradžia 7 vai. vakaro.
Maloniai kviečiame visus apsilankyti!

WELLAND Ont
— Lapkričio 6 d. KLB Wel- 

lando apyl. valdyba suruošė va
karą. Meninę dalį atliko Hamil
tono Dramos mėgėjų teatras 
“Aukuras”, režisuojamas p. Dau
guvietytės - Kudabienės. "Auku
ras” suvaidino komediją “Lage
ris”. Vaidinimas pavyko puikiai.

Wellando apyl. valdyba nuo
širdžiai dėkoja už taip puikų su- 
vaidinimą režisorei Dauguviety
tei - Kudabienei ir vaidintojams.

Vakaro metu Wellande buvo 
pravesta turtinga loterija. Lote
rijai fantus aukojusiems, valdy
ba nuoširdžiai dėkoja.

Taip pat nuoširdus dėkui vi
siems dirbusiems tvakaro metu.

Apyl. valdyba.
— II Kanados Lietuvių Dienos 

leidinyje, pusi. 55, kur rašoma 
apie Wellandą, yra netiesos. Ra-

K-to pirmininko, padarė vizitus 
vietos gubernatoriui, arkivysku
pui ir burmistrui, kurių buvo la
bai nuoširdžiai priimtas. Jie apie 
J.E. atvykimą žinojo ir su Jo 
asmeniu buvo susipažinę iš vie
tines kolumbiečių spaudos, kuri 
jau prieš keletą dienų įdėjo apie 
Jo atvykimą ir apie Lietuvą 
straipsnius, o pačią atvykimo 
dieną, didž. Medellino dienraštis 
“EI Coloinbiano” pirmain pusla
py įdėjo didelę J.E. fotografiją 
ir pranešė, atvykimo laiką. Vaka
re J.E. vėl pravedė dvasinio su-_ 
sikaupimo valandą ir klausė iš
pažinčių, kaip tikras misijono- 
rius, ligi 11 vai. nakties.

Spalio 30 d. J.E. buvo pavežio
tas po Medellino apylinkes, ap
lankydamas lietuvius kolumbiė- 
čių ūkiuose, o vakare Tėvų Sale
ziečių bažnyčioje. vyko religinė 
valanda. Po to didžiausiam Ko
telyje Nutibare buvo J.E. pa
gerbti vakarienė. Joje dalyvavo 
apie 120 asmenų. Gražiai išpuoš
toje, didelėje salėje, prie garbės 
stalo šalia Jo Ekscelencijos ma
tėsi Lietuvos konsulas.Kolumbi
jai S. Sirutis, gubernatoriaus at
stovas, burmistras, vietos arki
vyskupo atstovas, imigracijos 
departamento direktorius iš Be
gotos ir daugelis kitų žymių vie
tos kolumbiečių. Taip pat daly
vavo nemažas skaičius spaudos 
bei radijo atstovų.

Sekančią dieną J.E. prieš ,iš-‘ 
kilmingas šv. mišias pašventino 
naują Medellino lietuvių Bend
ruomenės vėliavą ir pasakė spe
cialiai gražų — jaudinantį žodį. 
Vėliavos kūmais buvo konsulas 
^Sirutis ir J. Proscevičienė. Pa
maldų metu giedojo Medellino 
lietuvių^ choras, solo — B. Čypie- 
nė ir duetas — p. Čypienė su p. 
Totoraitiene. Po pietų buvo ;šu- 
rengta Maldos kelionė į vietinę 
Marijos šventovę — La Estrella, 
kur J.E. paaukojo Kolumbijos 
lietuvius Nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai. Pasiaukojimo akte vie
nas nuorašas su J.E. ir visų lie
tuvių parašais bus nusiųstas Ro
mon, o antras paliktas Kolumbi
joje. 7 v.v. Teatro Bellas Artės 
salėje prasidėjo Meno vakarais, 
kurį atidarė Lietuvių Katalikų 
Komiteto pirm. kūn. M. Tamo
šiūnas. Įnešus lietuvišką ir ko- 
lumbietišką vėliavas ir sugiedo
jus giesmę “Mariją, Mari j atbu
vo perskaityti sveikinimai, gauti 
raštu iš Nuncijaus Baranquiilds, 
Cali vyskupų, mih’ K. Grauži
nio,-VLlKo, Saleziečių Virširiin- 
ko ir kitų. Po iškilrhiingpsios da
lies sekė koncertas. Jame gražiai 
pasirodė solistė B. Čypienė, pa
lydint radijo Voz dė Medellin 
orkestrui ir diriguojant -P.'M.a- 
scheroni. Ji išpildė lietuvių'ir 
pasauk kompozitorių kūrinius. 
Gi p. Matza — violinų ir p. Ma- 
scheroni — piano: Beethovėno 
9-ją sonatą ir ispanų šokius: . '

Lapkričio 1 d. J.E. pamaldas 
atlaikė ir pamokslą pasakė Ma
rijos Krikščionių Pagalbos kop
lyčioje, beveik vien tik lietuvių 
pripildytoje. Pamaldų metu gra
žiai skambėjo lietuviškos gies
mės ir solo. Po pamaldų buvo su
teiktas Sutvirtinimo Sukrąmen- 
tas 27 vaikučiams. Popiet įvyko 
lietuviškas susirinkimas, kur JE 
sveikino liet, organizacijos, kun. 
dr. V. Mankeliūhas skaitė pa
skaitą: “Marija ir Jos vaidmuo 
Lietuvai“. Nutarta suvažiavimo 
proga pasveikinti J.Ė, arkiv./j. 
Skvirecką, VLIKą, min., K. 
Graužinį, J.E. Kolumbijos'Kar
dinolą, Nuncijų ir J.E. Kolumbi
jos Prezidentą. .Meninėje dalyje 
pasirodė Medellino, liet, vaiku
čiai su savo eilėraščiais bei plas
tikos dalykėliais.

šį suvažiavimą plačiai pami
nėjo Medellino radijo stotys ir 
spauda, kuri ne tik plačiai apra
šė suvažiavimą, įdėjo iš jo nuo
traukų, bet taip pat patalpino ir 
platesnių straipsriių apie lietu
vių kultūrą, papročius ir apie 
dabartinę Lietuvos padėtį.

Jo Ekscelencija, pabuvęs peš 
Medellino lietuvius savaitę, iš

skrido lankyti Bogotos ir Iba- 
gues lietuvių, o iš ten ruošiasi 
aplankyti Venezuelos lietuvius.šoma: “KLB Wellando apylinkės 

kūrimasis prasidėjo 1950 m. ko
vo 25 d. Pirmieji organizatoriai 
buvo P. Tamulėnas ir K. Stanke
vičius”. Nei Tamulėnas, nei K.11950 m. kovo 25 d., G. Skaisčio 
Stankevičius individualiai bend- bute, aptarti KLB Wellando apy-An XXZaIIT

organizacijoms, kviesdamas jas 
prisiųsti atstovus į pasitarimą

ruomenės Wellande neorganiza
vo.

Tuo laiku įsikūręs Montrealy- 
je KLB Laikinasis Organizacinis 
Centro Komitetas, visoms veiku
sioms nesubversivinėms lietuvių 
organizacijoms, išsiuntinėjo ap- 
likraščius su taisyklėmis, ragin
damas sudaryti iš veikiančių or
ganizacijų atstovų KLB apylin
kių laikinuosius organizacinius 
komitetus.

Remdamasis minėtu aplink
raščiu, KL Tarybos Wellando 
skyrius, pasiuntė laiškus visoms 
Wellande veikusioms lietuvių

linkės LO Komiteto sudarymą. 
Tame pasitarime ir buvo nutarta 
išrinkti, 1950 m. balandžio 2 d., 
iš veikusių organizacijų atstovų 
KLB Wellando apylinkės laiki
nąjį organizacinį komitetą. •.

Nors man ir teko dalyvauti 
minėtam organizacijų atstovų 
pasitarime ir KLB Wellando 
apylinkės laikinajam organiza
ciniam komitete, bet tas nesutei
kia teisės būti išskirtam iš kitų 
atstovų ir pavadintam pirmuoju 
organizatorium, čia, matyt, žinių 
davėjas apsirikę. << ‘ ,
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ŠachmataL Šį sekmadienį, lap
kričio! 28 d., 3 vai. pp.,-Lietuvių 
Namuose įvyks “Vyčio” šachma
tininkų B klasės susirinkimas, 
kurio metu bus traukiami burtai 
pirmenybių lentelei sudaryti.
Jaunių krepšinio turnyre Mont

realyje, lapkričio 20 d.^kuriame 
dalyvavo Toronto Vytos, 'Hamil
tono Kovas, Montrealio Tauras, 
laimėtojais išėjo moptrealiečiai. 
Montrealio Tauras laimėjo pieš 
Hamiltono Kovą 44:30 ir prieš 
Toronto Vytį — 53:28. Toronto 
Vytis po permainingosicovos iš
plėšė laimėjimą iš hamiltoniečių 

, — 47:45. Vienintelėse vyrų krep
šinio rungtynėse Toronto Vytis 
užtikrintai laimėjo prieš Mont
realio Taurą — 53:35. Jaunių 
krepšinio turnyro nugalėtojui 
atiteko ’’Nepriklausomos Lietu
vos” pereinamoji dovana ir taip f A __ • __  •_ _
skirta vienkartinė dovana. Vyrų 
rungtynių M. Mačiuko skirtoji 
taurė atiteko Toronto Vyčiui.
Pirmose jaunių krepšinio rung

tynėse Montrealio Taurui per
galę iškovojo: Markevičius 3, 
Otto 15, Sinius 21, Baltuonis, Ši- 
pelis 3, Aneliūnas 2. Narbutas. 
Hamiltono Kovas: Jankauskas 9, 
Trumpickas 4, Apanavičius 2, 
Petrušaitis 7, Stanaitis 8, Gied-, 
raitis. Už Toronto Vytį prieš Ha
miltono Kovą žaidė: Kulys 29, 
Šimkus 3, Laurinavičius 1,1 Kas
peravičius 8, Budreckas 6, II 
Kasperavičius. Kovas: Jankaus
kas 11, Trumpickas 12, Apana- 

~ vičius 8, Petrušaitis 12, Stanaitis
2, Giedraitis.

Montrealio Tauras nesunkiai 
paklupdė Toronto Vytį, už ku
rį žaidė: Kulys 17, Šimkus 2. 
Laurinavičius 6, I Kasperavi
čius 2, Budreckas 1, II Kaspera
vičius, Krekoveckas. Tauras: 
Markevičius, Otto 9, Sinius 30, 
•Baltuonis 5, Šipelis 5, Aneliūnas, 
Narbutas -2, Gražys, Sirvydas 2.

. Vienintelėse vyrų krepšinio 
rungtynėse už Toronto Vytį žai
dė: Žukas 10, Kulys 13,. Sųpronas 
6, Preikšaitis 18, Mitalas," Kaspe-

ravičius 6, Ąžuolas. Montrealio 
Tauras: Bukauskas 7, Paulius, 
Piečaitis 13, Bunys 10, Kerbelis 
3, Sinius, Otto, Bruzgelevičius 2.

Visos rungtynės praėjo sklan
džiai, nors ir ne prie gausaus 
žiūrovų būrio, ko reikėtų tikėtis 
daugiau iš Montrealio lietuvių. 
Rungtynėms teisėjavo Makaus
kas, Bruzgelevičius ir tėvas jė
zuitas. Jaunių krepšinio turny
ras buvo įžanga į tradicinį kiek
vienų metų jaunių krepšininkų 
subuvimą, kuris sekančiais me
tais įvyks Toronte ar Hamiltone.

Lietuvių Sporto Klubas Niu
jorke dalyvauja ne tik vokiečių 
augšt. lygos pirmenybėse ,bet ir 
varžybose dėl JAV pereinamo
sios futbolo tautinės taurės. Šio
se varžybose susitinka futbolo 
klubai iš visos Amerikos. Lietu- 

' pat Kasperavičiaus ir Gapučio [ v iąL pirmą j į susitikimą dėltau-

Laiškas redakcijai
" (Atkelta iš 3 psl.) 

Lozoraičiu.
- Kritika civilizuotoj ir laisvoje 

bendruomenėje yra būtinas da
lykas. Jos nevengia ir diploma-

tyvi ir džentelmeniška. Ji turi 
remtis faktais, o ne politine pa
gieža. Taįnstos korespondentas 
daro priešingai. Todėl aš pakar
toju savo kvietimą ir lauksiu jo 
arba jam nedrįstant atvykti, ki
to kurio Tamstos įgalioto asmens 
vizito. Šitokiu būdu bus suteikta 
proga įbesti žvilgsnį į šį lenkų 
apsėstą bei dolerinėmis algomis 
pripildytą... banką. -

Stasys Lozoraitis jr.
Red. pastaba. Mums nėra pa

slaptis, kad p. St. Lozoraitis j r. 
yra Lietuvos pasiuntinybės Va
tikane sekretorius, tačiau mūsų 
gautasis laiškas nei įi&iašytas at
stovybės blanke, nei pasirašytas 
sekretoriaus tituiu/delto mes jį 
laikome privačia p. St. L. repli
ka. Tuo būdu mes pateisiname 
ir “patarimus” ir pasisakymus 

• tais klausimais, kurie mūsų ko
respondento aname rašiny nebu
vo paliesti arba Vatikano pa
siuntinybės neliečia. Mes labai 
vertiname kiekvieną autorite
tingą nuomonę, tačiau su į). L. 
negalime sutikti, kad korespon
dentai apie lietuviškos įstaigos 
veiksmingumą būtinai turėtų ei
ti pasiteirauti jų pačių. Tai gal 
jie net turėtų persiųsti savo laik
raščiams ten gautą tekstą? To
kiuos tekstus lietuviškajai spau
dai kadaise duodavo VDV. Da
bar jų jau niekas nelaukia. Mes 
manome, kad korespondentai tu
ri teisę patys nuspręsti, kada 
jiems perduoti kieno pasakytus 
žodžius, o < kada savo įspūdžius 
bei samprotavimus skelbti. Jei į 
atstovybę nebeužeina korespon
dentai — sutinkam, liūdnas reiš
kinys, bet gal yra tam priežas
čių? Redakcija apgailestauja, 
kad ne vien mūsų koresponden
tas ten nesilanko, bet nei vienas, 
kaip liudija p. Lozoraitis.

Prasideda dinamine politka
5 PUSL.

WINDSOR, Ont

rėš laimėjo, lapkričio 14 d. įveik
dami augštosios lygos naujdką 
— Blue Star komandą pasekme 
2:1.

Anglijos augšt. lygos klubo 
Arsenai revanšas prieš rusų fut
bolininkus Londone nepavyko. 
Neseniai pralaimėję Maskvoj Di
namo komandai 0:5, Arsenai lap
kričio 9 d. turėjo nusilenkti ir 
Maskvos Spartakui, kuris bevie
šėdamas Londone, nugalėjo ka
daise žymiausią Anglijos prof, 
futbolo komandą pasekme 2:1.

Kitose tarptautinėse rungty
nėse Europoj S. Rusijos futbolo 
meisteris Maskvos Dinamo išpe
šė lygiąsias prieš kombinuotą 
Lausanne - Zurich komondą 1:1. 
Vengrija nugalėjo Austriją 4:1 
ir Prancūzija — Bęlgiją 2:2.

Delhi, Ont.
Lapkričio 21 d. į Simcoe suva

žiavo per šimtą lietuvių švęsti 
Marijos metų atlaidų. Tautiečiai 
nepatingėjo suvažiuoti iš labai 
tolimų apylinkių — 40-50 mylių. 
Erdvioj Marijos vardo bažnyčioj 
buvo atlaikytos pamaldos, per 
kurias beveik visi dalyviai pri
ėmė šv. Komuniją. Po pamaldų 
tautiečiai galėjo pasimatyti su 
senais savo bičiuliais.

Šiose aplinkybėse, kur daugu
mas lietuvių verčiasi tabako au
ginimu, uoliai rūpinamasi lietu
viškais reikalais. L.'Bendruome
nės valdybos ir kun. Rickaus pa- 

. stangomis jau, antri metai veikia 
dvi lietuviškos šeštadieninės mo
kyklos. Kor.

SUDBURY Ont.
Kariuomenės šventės minėji

mas sutraukė į būrį nemaža tau
tiečių kroatų salėje. Minėjimą 
atidarė apylinkės vald. pirm. A. 
Strakauskas. Turiningą, gyva 
patriotizmo dvasia persunktą, 
paskaitą skaitė L. Kasperiūnas. 
Po to. susikaupimo minute buvo 
pagerbti žuvusieji Lietuvos ka
riai ir partizanai, ir sugiedotas 
Lietuvos himnas. J. Krūmine ba
ladę apie kareivio moSihą padek
lamavo J. Valančius. Antrąją 
minėjimo dalį išpildė. Tumo - 
Vaižganto šeštadieninės mokyk
los mokiniai. Pianinu paskambi
no keletą dalykėlių Violeta ir 
Dalytė Jasiūnaitės. Akordeonu 
pagrojo A. Kusinskis. P. Maro- 
zaitė gražiai išpildė porą baleto 
numerių, o V. Jasiūnaitė — vie
ną. Eilėraščių pasakė R. Jaku- 
bonytė, V. Jasiūnaitė, Danguolė 
ir Virginija Kriaučeliūnaitės, G. 
Kručas, L. Gatautytė ir R. Ka
činskas. Gryno pelnio gauta dau
giau kaip $80.

t J. ir I. Kačinskai atšventė savo 
vedybinio gyvenimo 15 metų su
kaktį. Ta proga buvo suruoštas 
jų namuose šaunus balius.

Benagrinėdami “coegzistenci- 
jos — taikingo sugyvenimo” su 
bolševikais reikalą anglosaksų 
spauda ir politikai išsidavė, kad 
Amerika ir Britanija vis griež
čiau ir valingiau siekia tikslo, su
silaukdama laisvojo pasaulio 
aiškaus pritarimo. Kennano ir 
“Containment” * politikos išpa
žintojas tik ką iš Maskvos grį
žęs H. E. Salisbury aiškina, jog 
Maskvos nervinimasis ir taikin
gumas yra tik suminėtų asmenų 
nuopelnas. Girdi, Kennan prieš 
7 metus pareiškęs, kad anglosak
sų galybė iššauksianti TSRS per
mainas. Jis netvirtinąs, jog TS 
RS prasideda maišatys, tačiau 
pirmuosius ženklus jis jau paste
bėjęs. (Gal dėlto ir Bohlen sku
biai iškviestas pasitarimams?) 
Maskva supratusi, jog su agre
syvia politika ji daugiau nieko 
nepasieks ir nori užsitikrinti 
“taiką” esamose sienose. Salis
bury betgi pastebi, kad “Con
tainment” tėra pereinamoji po
litika privalė jusi sustabdyti So
vietų imperialistines nuotaikas 
ir dabar turės būti rastas būdas 
užtikrinti pasauliui taiką be ato
minio susinaikinimo. Salisbury 
ragina Vašingtoną būti ypatin
gai atsargiu ir stebėti kiekvieną 
reakciją, kurią sukels jo laikyse
na. Taigi, ir Salisbury sutinka, 
jog iniciatyvą perėmė jau lais
vieji Vakarai, pradėdami dina
minę “išlaisvinimo” politiką. Ne
žiūrint senatoriaus Knowlando 
neatsargių pareiškimų, Vakarai 
užtikrintai žengia priekin, ste
bindami pasaulį ir gąsdindami 
sovietus vieningumu. Maskva 
siūlo tartis, bet niekam, išskyrus 
vienišai Suomijai nesusižavėjus, 
ruseliai išdrįso grasinti karinė
mis priemonėmis. Paskelbė ap
ginkluosią Rytų Vokietiją ir su
darysią Rytų generalinį štabą, 
kuris sujungsiąs visas satelitines 
armijas po viena vadovybe.

Knowland perspėjimai 
neaiškūs
Užpraėjusio pirmadienio sena

to debatuose respublikonų dau
gumos lyderis, Kalifornijos se
natorius W. F. Knowland, pa
reiškė nepasitenkinimą Ike-Dul- 
les politika, nes “sutikimas tai
kingai sugyventi su komunis
tais” yra įsileidimas pas save 
Trojos arklio. Sovietams parei
kalavus Suomijos ar kitos vals
tybės ’kaisitūliacijor vkWs Vė- ’iie' ^visaf''
šingtone klausiama “ar apsimo
ka mums rizikuoti atominiu ka
ru”. NYTimes bandė aiškinti 
Knowlando susinervinimą tuo, 
kad prezidentas su Dulles atme
tė Knowlando siūlymą pulti 
Kom-Kiniją, jei- ši pradėtų Kinų 
nacionalistų salų puolimą. Dul
les aiškiai nepasakęs, tačiau pre
zidentas palaikęs armijos štabo 
viršininką Ridgway 4r .pasitrau
kusio Dulles pasekretoriaus Be
dell' Smith priešingą nuomonę. 
Įdomu, kad netrukus Amerikos 
spauda patvirtino gandą, jog

/

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

•
nuo ateinančių metų pradžios 
gen. Mattew Ridgway pasitrauk
siąs atsargon, perleisdamas sa
vąjį postą dabartiniam NATO
vadui gėn. Alfredui Gruenther, I 
kuris bene pirmas panūdo ruse
lius gąsdinti dinamine politika. 
NYTimes James Reston tvirtino, 
jog nuomonių skirtumas esąs gi
lus ir platus, tačiau, atrodo, bu
vo rastas kompromisas. Know- 
landą Senate palaikė Paul Doug
las ir Symington^ nors jie įgny- 
bo klausdami, kaip jis galįs rei
kalauti griežtesnės politikos so
vietų atžvilgiu visai neseniai rei
kalavęs sumažinti Amerikos 
ginkluotas pajėgas. Knowland 
vis labiau kurstąs Kongresą 
prieš peršvelnią Amerikos poli
tiką rusų atžvilgiu, o preziden
tas norėtų, kad pastarasis į jo sri
tį nesikištų. Prezidentas mano, 
kad per paskutiniuosius rinki
mus Anierika pasisakiusi už jo 
nuosaikesnę politiką. J. Reston: 
“...balsuotojai pašalino respub
likonų dešiniojo sparno atstovus, 
kaip Busbey... Kersten, kurie 
reikalavo prieš komunistus 
griežčiausios politikos. Tuo tar
pu senatorius priekaištauja, jog 
ne jis, bet prezidentas su Dulles 
visa gerkle per rinkimus šaukę 
už kietesnę išlaisvinimo politi
ką, keikdami “containininkus” 
Už jų peršvelnią liniją. Jis skun
džiasi Amerikos spaudai, jog Ike 
ne tik “nelaisvina pavergtųjų, 
bet dargi nepajėgia sustabdyti 
sovietų veržlumo. Prezidentas ir 
Dulles atsikirtę, jie žiną ką da
rą ir kur ein^. Jie nematą reika
lo viską viešai išpasakoti, bet 
jų vadovaujamas pasaulis esąs 
pakankamai stiprus atremti so
vietiniam pavojui; *

Iš viso atrodo, kad šis Know
lando su prezidentu “konflik
tas” buvęs dirbtinis. Tiesa, pre
zidentas ir Dulles kalbėjo už 
“taikingą sugyvenimą”, bet tik 
ne Maskvos sąlygomis! Know- 
land vėliai gi pareiškė, jog jis 
nemanąs pasitraukti iš respubli
konų lyderio pareigų ir užsispy
rusiai reikalavo visa jėga pulti 
Komkiniją, jei ši palies gen. 
Čiang-Kaišeką. Gi “taikusis” 
prezidentas Eisenhoweris turėjo 
ir turės visą eilę pasimatymų su

gomery kelis kartus pareiškė, 
jog sovietų be atomų sunaikinti 
nebus galima. Po Montgomery 
vizito, jau dabar,pranešama, 45 
Strato - sprausminiai B-47 bom
bonešiai bus permesti Anglijon.

Baigiamosios pastabos
Reikėjo 19 metų, kad pasaulis 

vėl atsistotų ant kelio, vedančio 
į Rusijos sutvarkymą. 1935 me
tais admirolas Yates Sterling, 
Jr., buvo griežtai prezidento 
Roosevelto perspėtas ir vėliau 
pašalintas už reikalavimą susi
tarti su Vokietija ir paskelbti 
kryžiaus karą bolševizmui ir vi
siems laikams pašalinti jo grės
mę ir atverti perpildytai Europai 
vartus į TSRS plotus”.

Lietuviški dienraščiai tvirtina, 
jog Mr. Dulles oficialiai pasiun
tęs Kersteno komiteto raportus 
Jungtinių Valstybių delegacijai 
Jungtinėse Tautose. Vilkimės, 
kad dabar amerikiečiai ne tik 
primins, bet ir pareikalaus, kad 
Pabaltijo atstovai būtų įsileisti į 
tarptautinius susitarimus. Jei 
sovietai net nemirksėdami kai
šioja savuosius reikalavimus įsi
leisti į tarptautinius pasitarimus 
tokią išorinę Mongoliją, tai ko
dėl Amerika turėtų gėdintis 
kviesti į tokius susitarimus Pa
baltijo valstybes, kurias ji sa
kosi pripažįstanti ir kviečianti jų 
ministerius ar konsulus į bankie- 
tus ir zoologijos sodo šventes!

Adenaueris ir ALT
NYTimes iš Bonnos praneša, 

jog Bundestagas vis stipriau pri- 
(Nukelta į 6 psl.)

Zl-

JAV keis štabo 
viršininką

Vokiečių spaudoj pasirodė
nių, kad JAV-se numatoma at
leisti iš pareigų “jungtinio štabo 
šefą” adm. Radfordą, žinomą 
preventyvinio karo šalininką, 
reikalaujantį imtis reikalingų 
prieš bolševikus žygių, kol dar 
nevėlu ir kol amerikiečiai yra 
dar stipresni už bolševikus, nes 
tolimesnis delsimas reikštų Va
karams savižudybę. Jis taip pat 
laikėsi nuomonės, kad amerikie
čiams reikėjo įsikišti į karą In
dokinijoje, kur bolševikai, jei 
jau dabar būtų pravesti rinkimai 
visame Vietname, be jokio spau-

mis visą' jĮ laimetų per norma
lius balsavimus... Bė jo, galį iš
lėkti ir keli kiti atsakingi JAV 
karo vadai, o į Radfordo vietą 
minima gen. Gruentherio kandi
datūra, nes jis, kaip ir pats Ei
senhoweris yra griežtai priešin-

žmonėmis. Pas jį “slaptai” lan
kėsi žymus laisvųjų lenkų gene
rolas Stanislaw Maczek, nors 
Amerika ' pripažįsta Kom-Len- 
kiją. Padėkos dieną pas prezi
dentą lankėsi maršalas Montgo-;

nori'tikėti, og vien tik apie ka- Sas bet kokiam^preventyvmiam 
lakutą buvo šnekėta! Juo la
biau, kad sekančią dieną marša-! 
las Montgomery išvyko į Oma-j 
ha, Neb., ’ susitikti su gen. Cur
tis Le May, kuris yra atsakin
gas užpuolimo atveju už TSRS 
atomini sunaikinimą. Gi Mont-

ti. Sv. Pranciškaus liet, katalikų 
bažnyčioj sutuokti Albinas Zovė 
iš Detroito, Mich. su Marcele 
Kuncaityte iš Windsoro. 5 vai. 
salėje įvyko gražus priėmimas. 
Svečių prigužėjo apie 80. Daugu
mas senieji ateiviai. Naujųjų at
eivių buvo kiek mažiau. Įžanginį 
vestuvių pokylio žodį tarė pir
masis pabroliš Antanas Rudokas 
ir kun. V. Rudzinskas. Vestuvės 
praėjo labai jaukiai ir linksmai. 
Džiugu, kad daugiau atsiranda 
bendravimo tarp senųjų ir nau
jųjų imigrantų lietuvių. Jauna
vedžiams linkime gražaus ir lai
mingo gyvenimo.

Rengiama bažnytinė loterija 
gruodžio 5 d. St. Francis bažny
čios Salėje. Bilietų kaina 25 cen
tai. Gali laimėti radio, laikrodį 
ir pinigais. Vakarienė visiems 
veltui, kurie dalyvauja loterijos 
lošime. Vakarienę- rengia Wind
soro moterys ir vyrai. Maloniai 
kviečiame visus dalyvauti, 
terijos vakarienės pradžia 6 
Salės adresas: 1479 Albert 
Windsor, Ont.

Lietuvių klebonas lanko visus 
savo parapijonis kasdieną vaka
rais po 6 valandos. Mielų para- 
pijonių nuoširdžiai prašo būti 
vakarais namie, kad visus be

trukdymo galėtų aplankyti iki 
Kalėdų., Kalėdojant išdalinami 
Kalėdų plotkeliai ir skatinama 
užsirašyti lietuvišką spaudą. Vi
si lietuviai registruojami norint 
sudarytf tikslesnį parapijiečių

v.v
Rd.

Lietuvių pamaldos Windsore 
būųa 12 vai. kiekvieną sekma
dienį St. Francis bažnyčioj 1479 
Albert Road, telef. WH. 5-7413. 
Turime gražų bažnytinį chorą, 
diriguojamą Juozo Sinkaus. Pa-, 
maldos praeina labai pakeltoje 
religinėje nuotaikoje. Maloniai 
kviečiami visi lietuviai dalyvau
ti savose pamaldose.

Windsoran atvyko Nelė Pet
rauskaitė iš Lethbridge, Alberta. z 
Ji yra registruota gailestinga se
suo ir Lietuvoje buvusi mokyto
ja. Dirba Metropolitan ligoninė
je. Neseniai mirė dėdė Petras 
Šukys, kurio ji paveldėjo paliki
mą. ■>

Salamonas Kazlauskas atidarė 
naują siuvyklą. Jis daro pataisy
mus, valymus' ir kita. Jo dirbtu
vė yra 343 Chilyer Rd. Palaiky
kime savus biznierius.

Ligoninėje guli Juozas Čiup- 
rinskas; namie serga p. Skeive- 
rienė. Kiti kiek lengviau sirgu
liuoja. Z. T.

WINNIPEG, Man.
Vaikų- kaukių balius, ruoštas 

mokyklas tėvų komiteto, įvyko 
lapkričio 6 d., šeštadienį, ir pra
ėjo su dideliu pasisekimu. La
bai daug vaikų dalyvavo apsi
rengę gražiais rūbais bei kaukė
mis. Buvo atvykusių net iš pro
vincijos. Gražiausios kaukės pre
mijuotos. Teisėjų komisiją su
darė: Eug. Kalasauskas, Danutė 
Vidžiūnienė ir E. Federavičius. 
Pirma premija teko “Raudonke
puraitei“ — R. Šopytei; II — 
“Vilkui” — A. Bujokui, III — 
“Čigonei” — M. Matulioniui, IV 
— “Gulbei” — D. Čingytei.

Buvo dar daug ir kitų gražių 
bei įdomių kaukių, kurias irgi 
būtų reikėję premijuoti, kaip 
pvz. visų dėmesį atkreipusi ir 
simpatijų įsigijusi “Rytietis“ — 
I. Galinaitytė, “Gaisrininkas” — 
A. Malinauskas ir kt., įvairios 
“Čigonės”, “Damos”, “Velniai”, 
“Mrtys” ir kt. Gaila, buvo skir
tos tik 4 premijos .Šokiams gro
jo visų mėgiamas “Meliodijos”

Mirė a.a. Pranciška Burokienė. 
Lapkričio 11 d. aprūpinta šv. Sa
kramentais, sulaukusi 75 metų 
amžiaus, atsiskyrė su šiuo pašau

liu Pranciška Burokienė. Ji yra 
kilusi iš Vilniaus krašto. Kana- 
don atvyko prieš 45 metus. Pra
džioje įsikūrė ūkyje, vėliau per
sikėlė į Winnipegą. Čia išgyve
no visą amželį ir išaugino didelę 
šeimynėlę: 3 sūnus ir 4 dukras 
ir dar 4 mažyčius atidavė Die
vui. Paskutiniu laiku gyveno pas 
savo sūnų Viktorą, kuris turi lai
dojimo koplyčią Broadway ir 
Edmonton gatvių kampe.. Gedu
lingos pamaldos įvyko pirmadie
nį, lapkričio 15 d. šv. Kazimiero 
bažnyčioje.

Parapijos mugė - bazaras, sa
lės pašventinimo proga, įvyks 
gruodžio 16, 17 ir 18 dienomis. 
Šiemet bazaras bus itin turtin
gas. Daug žaislų vaikams.

St. Catherines, Ont. -
Nors ir neišstačius savų kandi

datų į Krašto Tarybą rinkimuos 
balsuotojų buvo daug (50).;Pa- 
lyginus su kitomis kolonijomis,

o rinkimų komisija tinkcHhą-rin- 
kimų pravedimą. Kitu klapsimu 
tačiau nesiseka. Apylinkėsįval- 
dyba baigdama metus jau\du 
kart šaukė susirinkimą, bet? dėl 
įvairių nesklandumų vis nesise
ka sudaryti valdybos. ,

Lapkričio 7 d. buvusioji " vai- , 
dyba ir revizijos komisija savo 
posėdyje nutarė .dar kartą šauk- • 
ti visuotinį susirinkimą lapkri-1 
čio 28 d. po pamaldų parapijos 
salėje prieš bažnyčią.

Tikimasi skaitlingo dalyvavi
mo

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augštos palūka- 
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Tel. 
KE. 3027. Darbo valandos penkto- 
dieniais 7-9 vai. vok.

Šeštadieniais nuo 11 iki 1 vai p.p.

karui ir tiki galimu su bolševi
kais sugyvenimu...

Atsisakė lankytis Maskvoj
Prancūzijos parlamento pirm. 

Andre Le Troquer buvo pakvies
tas atsilankyti Maskvoje su gru
pe parlamento atstovų, bet at
sisakė motyvuodamas,jkad tokia 

į kelionė, daugumos prancūzų bū- 
i tu sutikta nepalankiai. Tam ne
tinka parinktas laikas — lapkri
čio mėn., nes gruodžio 14 d. pra
sideda parlamento debatai dėl 
Paryžiaus susitarimų ratifikavi
mo.

Gavo kvietimą atsilankyti So
vietų Rusijoj ir Indijos min. pir
mininkas Nehru. Vykti jis neat
sisakė, nors sakėsi sunku būsią 
rasti tinkamą datą dėl darbų 
gausumo ir svarbumo.

Estai senųjų dignitorių 
neparėmė

Niujorke įsikūrė buvusių Es
tijos vyriausybės ir parlamento 
narių organizacija, turinti 15 na
rių. Šie asmenys ligi šiol ex of
ficio buvo Estų centrinės orga
nizacijos nariai. Paskutinių rin
kimų į šią organizaciją metu es
tų balsuotojams reikėjo pasisa
kyti ar šitokia tvarka ir toliau 
palaįjcytina. Balsuotojai didele 
dauguma pasisakė prieš šių bu
vusių politikų kvietimą į Estų 
tautinį Komitetą.

PAKORĖ “PER KLAIDA

District Estate Brokers”

Sovietinės rakietos pasiektų JAV

— Vašingtonas. — Čia kalba
ma, kad Valst. sekr. Dulles ne
trukus pasitrauks ir bus paskir
tas augščiausiojo teismo teisėju.

Ūkiai

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

PASKOLOS NAMAMS: 5*4% netoli užbaigimo ir iš 6% staty
bos eigoje. 50% namo vertės. Taip pat 2-ji “mortgage”.

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

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

N.D.G.

West Hill vienos šeimos 8 kamborių, 
alyvos ir vandens šildymas. Kaina 
$14 000, įmokėti $4.000.

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

NAMAI PARDAVIMUI:

Rosemountc:
T. 24th Avė. vienos šeimos 5 komb., 

otskiros, 3 metų. Koina $11.500. 
Išmokėjimas $59,63 mėnesiui iš 
2/2%.

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

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

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

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

Res: P. ADAMONIS/PO. 6-6495 A. BUDRIŪNAS, RA. 7-2690

1952 m. Pragoj (Čekoslovaki
joj) buvo nagrinėjama 13-kos 
žymių komunistų veikėjų byla. 
Jų tarpe buvo komunistų parti
jos sekretorius Rudolf Slansky 
ir užs. reik, ministeris Vladimir 
Clementis. Jiedu su kitais 9 kal
tinamaisiais buvo pakarti, o trys 
nubausti lengvesnėm bausmėm. 
Dabar Čekoslovakijos vyriausy-, 
bė svarsto ar šiuos tris amnes- 
tuoti^ ar sumažinti bausmę. Mat, 
iškilo klausimas ar ir anie pa
kartieji, kurie buvę rasti kalti 
dalyvavę šnipinėjime, tikrai bu
vo kalti; jie esą bendradarbiavę 
su JAV architektu Herrman

Field, kuris buvęs šnipinėjimo 
vadovas. Pastarąjį gi lenkai pa
leido iškalinę 5 metus. Esą, jis 
nebuvo padaręs jokio nusikalti
mo. Išeina, kad ir anie pakartieji 
ir dar kalėjime laikomi Čekoslo
vakijos komunistai buvo nuteis
ti be pagrindo. Dabartiniai Če
koslovakijos komunistų vadai 
turi tą klausimą išspręsti. Jei 13 
buvo nuteista remiantis klaidin
gais liudijimais, turi būti nu
bausti pareigūnai, organizavę 
tokį teismą. Svarbiausias liudi
ninkas šiame reikale yra H. 
Field, grįžęs į JAVS kur yra pri
siglaudęs ir buvęs lenkų žval
gybos augštas pareigūnas Swiat- 
lo. Kom. lenkų tvirtinimu, pas
tarasis įkišęs kalėj iman H. Field 
visai be pagrindo.

ISTARIAMA: FEIS-ELL

Reiškia, kad šios lignino nosi
naitės nepaprastai patogios ir 
minkštos — jos visuomet švel
nios nosiai. Prašykite “FACE- 
ELLE” lignino nosinaičių.

^ace dle

Naujo tipo sovietų raketos yra 
tokio pajėgumo, kad iš savo ba
zių Sibile gali pasiekti Aliaską, 
kur yra svarbios amerikiečių ka
rinės bazės. Vokiečių “V2” rake
ta dar nebuvo taip ištobulinta. 
Dabartinė sovietų turimoji, esą, 
vokiečių mokslininkų pagalba 
žymiai patobulinta, ir gali būti 
pavojinga ne tik vakariečių 
miestams, bet ir jų kariuomenei. 
Vokiečių V2 raketos, kuriomis 
buvo apšaudomi Belgijos ir Ang
lijos miestai, siekė 200 mylių, o 
sovietų dabartinės raketos sieks 
800 mylių. Jų greitis ir augštis 
yra toks, kad nei radaras negali 
pagauti, nei greičiausi naikintu
vai pulti. Iš stratosferos krenta 
jos žemyn 3500.mylių greičiu.

Ten budi naikintuvai ir bombo
nešiai. Pirmųjų uždavinys yra 
numušti sovietų lėktuvus, skren
dančius bombarduoti JAV teri
torijos, antrųjų — greitai atsa
kyti priešpuoliu ir bombarduoti 
Sibiro aerodromus, iš kurių pa
kiltų sovietų lėktuvai.

Rakietų baterijos
“Patikimas Jonas” — tokio 

vardo greitesnės nei garsas ra- 
kietų baterijos pakeitusios ato
minę artileriją, netrukus bus iš
siųstos Europon? kad padėtų pri
laikyti sovietus. Kiekvienoj ba
terijoj yra 6 rakietų pabūklai. 
Pačios rakietos yra 25 pėdų 
augščio, 3 pėdų pločio. 10 pėdų 
užima pats atominis sviedinys. 
Sveria 3 t, siekia iki 20 mylit; 
bet tiksliai pataiko už 9 mylių.



TĖVIŠKES ŽIBURIAI

RUSU UŽFRONTĖJE-
ginklis.

Palengva pasuku galva į šoną 
apžvelgti ar visa aplink yra 
tvarkoj. Rusai įspėja mano min
tis ir vienas šūkteli:
- “Stoy”!
Pasilenkiu darydamas dvigu

bą posūkį ir bėgu pritūpdamas 
ir šokinėdamas į šonu^. Trys šū
viai suskamba. Juos*seka neper
traukiamas tratėjimas greitos 
ugnies. Duriantis skausmas pe
tyje.Vyras su automatiniu pistoletu pataikė mane iš arti. Kiti du nekliudė. Šokinėju kraipydamas kaip stirna į kalną. Kulkos zvimbia iš kairės ir dešinės, iš viršaus ir apačies. Ivanai vejasi, sustoja, šaudo, vėl vejasi, vėl sustoja, šaudo.Prieš valandėlę galvojau, kad negalėčiau išmesti kojos į priekį, taip jaučiausi sustingęs iš šalelė. Dabar dariau lenktynes dėl gyvybės. Niekada nęsukoriau 400 jardų greitesniu laiku.Kraujas bėgo iš peties. Reikėjo dėti pastangų prieš užslenkantį juodumą ant akių. Atsitolinau nuo vijikų apie 50-60 jardų. Kulkos zvimbė nepaliaujamai. Galvoj teturėjau vienintelę mintį:— Tiktai tas yra pražuvęs, kuris pripažįsta save žuvusiu.Kalnas buvo baisiai ilgas. Kad sunkiau ivanams būtų taikyti, bėgau saulės kryptimi. Bet saulės spinduliai akino mane ir galėjau apsirikti. Vos nesenai turėjau gerą pamoką.Jėgoms baigiantis pasiekiau kalno viršūnę. Kad galėčiau tę- sėti didesnį atstumą, nusprendžiau laikytis pagal viršaus briauną, nes nebūčiau įstengęs leistis žemyn ir vėl į viršų. Todėl į pietus pagal kalno ilgį!Akys atsisako tikėti. Apie 20 ivanų bėga į mane iš priekio. Matomai jie viską matė ir dabar nori apsupę susigauti išvargusį ir sužeistą bėglį. Tikėjimas Dievo pagalba nyksta. Kodėl Jis leido viltis galimu pasisekimu išsigelbėjimo,? Aš gi išsprūdau iš pačio beviltiškiausi© mano gyvenime kampo. Ar, atėmęs paskutinį mano ginklą — fizines jėgas, atiduos Jis mane dabar beginklį priešams?Pasiryžimas ištrūkti ir gyventi staiga'dar kartą atgyja manyje. Puolu stačiai žemyn į pakal- 

šlivirintaJ TčtoVčv — <ię t.y. TkiiąTMtlriJ pus^, kur už-nJnSkSkJįnS smegenis yra bėgau. Lenktynės tęsiasi. Du - . . > be to esu be- trys šimtai jardu užpakalvįe pir-

(Atkelta iš 2 psl) 
laiku būdavo aprūpinami 
ir bombomis. Lakūnai gi 
davo truputį pasilsėti ir ką nors 
užkąsti *

£jome jau visa valanda. Saulė 
pradėjo netekti savo stiprumo. 
Drabužiai ėmė stingti

— Ar ištikrųjų matau ką tai 
priekyje ar klystu?

Ne tai iš tikro kaž kas yra. 
Artinasi link mūs iš saulės pu
ses. Yra sunku matyti, bet, ro
dos, tai bus trys žmonių figūros 
apie tris šimtus jardų nuo mūsų. 
Neabejotinai mes esame jų pa
stebėti. Greičiausiai jie gulėjo 
už augštumos iškyšulio ir žval
gėsi. Buvo tai stambūs vyrai. Be 
jokio abejojimo rumunai.

Dabar galėjau juos geriau ma
tyti. Du šoniniai turėjo šautu
vus ant pečių užsikabinę. Vidu
rinysis gi nešėsi automatinį pis
toletą. Jis buvo jaunas vyras. 
Palydovai maždaug po 40 metų 
amžiaus. Rudai žaliose unifor
mose jie artinosi prie mūsų gan 
draugiškai nusiteikę.

Staiga krinta man, kad mes 
esame be uniformų ir tuo būdu 
mūsų tautybė nėra iš išvaizdos 
atskiriama. Greitai paliepiu pus
karininkiui paslėpti pistoletą, 
padarydamas ir pats tą patį, kad 
rumunai neįtartų ir neatidarytų 
ugnies. Netrukus trejukė yra 
per jardą ir smalsiai stebi musfPradedu gestais aiškinti sąjungininkams, kad mes esame vokiečiai, kurie buvome priversti nusileisti ir... noriu prašyti pagelbėti mums maistu ir drabužiais, kad galėtume sugrįžti, kaip galima greičiau į savo dalinį.

Aš pradedu ;•— Mes esame vokiečių lakūnai. Priversti buvome nusileisti ...Trijų kareivių veidai apsiniaukia ir tuo pat momentu pamatau tris vamzdžius atstatytus į savo krūtinę.Jaunesnysis čiumpa už kabūro ir ištraukia mano 6.35. Jie atėjo priešais saulę ir negalėjau ant drabužių visko matyti. Dabar pasižiūrėjau daug atydžiau. Kūjis ir piautuvas — ergo rusai! Nė sekundės negalvojau būti belaisviu. Visos mintys apie pabėgimą. Yra tik vienas procentas pasisekimui. Galimas daiktas gera kaina yra paskirta už Hiąno„galyąRu§įjme Paėmimas į nelaisvę DutU ’̂a'Fdlr^Iriltr

kuru 
galė-

mutiniai vijikai, o šviežia grupė 
bėga iš šono. Sumažėjusi iki 
dviejų, pirmoji trejukė šiuo m<> 
mentu per kalną negali manęs' 
matyti Vienas kareivis matomai 
liko prie mano draugų. Sekėjai 
iš kairės laikosi vienodo atstu
mo, bėgdami taip pat žemyn, kad 
galėtų atkirsti iš priekio. Užbėgu 
ant suarto lauko. Esu mirtinai 
pavargęs, užkliuvu už velėnų ir 
pasilieku gulėti kur parpuoliau. 
Galas turi būti netoli. Nusikei
kiu, kad neturiu piste lėto ir ne
galiu atimti ivanams džiaugsmo 
paimti mane gyvą. Žvilgsnis vėl 
nukrypsta į raudonuosius. Tie 
bėga arimu ir žiūrėdami į žemę 
nemato manęs. Jie bėga dar 150 
jardų kol pasižiūri mano pusėn. 
Tada iš lygiagrečios linijos per
eina 250 jardų i priekį, sustoja 
ir dairosi aplink negalėdami nu
statyti, kur aš galėčiau būti din
gęs. (Bus daugiau)

LIETUVIS LAIKRODININKAS 
TAISAU šveicorižkos, vokiškos ir ame- 
r ikon iikos gamybos laikrodžius ir ža
dintuvus. Už darbą duodu metams 
garantiją. Darbą atlieku pigiai ir są
žiningai.

1228 DUNDAS ST. WEST, 
Toronto. • Tel. KE. 1050

ATSIKRATYSI ne per dienas, bet per 
valandas!

KODĖL kankintis slogos varginimais 
per dienas, jei BUCKLEY'S Cinna- 
mated kapsulės gali tai sulaikyti per 
kelias minutes! Ne vienas, bet KETU
RIŲ rūšių mišinys — specialiai pada
rytas sumažinti jūsų temperatūrą ir 
pataisyti jūsų savijautą — padės su
naikinti slogos simptomus GREITAI.

12 kapsulių 35c. Šeimos dydžio 79c.

DUUllLJuI 3 CAPSULES

Pagydys Jus greitai arba sugrąžins 
pinigus dvigubai.

Ūkinė suirutė VengrijojePrieš keletą mėnesių komunistų partijos paskelbtoji sunkiosios pramonės programa negali būti įgyvendinta. Komunistų partija ėmė ieškoti kaltininkų. Ji surado kenkėjų ne vien darbininkų, bet ir komunistų tarpe. Partijos nauji valymai atrodo neišvengiami.Krašto gyventojai yra nusivylę vyriausybe, o ypač komunistų partija, kad ji negalėjo ištesėti savo pažadų ir pakelti pragyvenimo lygį. Padėtis yra įtempta. Galimas dalykas, kad. Maskvos patikėtiniai taps atgailos ožiu..Gyventojų tarpe kyla vis didesnis nepasitenkinimas. Komunistų partija, siekdama nuraminti krašto gyventojus, paskelbė naujos ūkio politikos gaires, siekiant pertvarkyti gamybą, atlyginimą ir kainas. Pirmiausia, norima spartinti maisto ir kasdieninio vartojimo reikmenų gamybą, kad būtų galima patenkinti esamus pareikalavimus.Vengrijos pramonės ministė- ris įsakė atitinkamai pertvarkyti pramonės įmones, kad ateinančiais metais būtų padidinta kasdieninių reikmenų gamyba bent 90%. Ypatingas dėmesys kreipiamas į žemės ūkio mašinų gamybą, nes jomis norima aprūpinti bent krašto kolchozus. Šis pertvarkymas daromas sunkiosios pramonės sąšltaitorū 'Verų*< rijos komunistų partija atsidūrė neke pats save skaudžiai kritika- tarp kūjo ir priekalo. Maskva vęs ir prižadėjęs ateity pasitai

reikalauja daugiau sunkiosios pramonės gaminių, kurie skiriami komunistiniam pasauliui apginkluoti. Krašto gyventojai šaukia duonos ir kitų reikmenų. Šį kartą vengrų komunistai pasirinko kelią patenkinti krašto gyventojus. Reikia abejoti, kad šis planas bus sėkmingesnis už ankstesnius, kurie privedė krašto ūkį prie visiškos suirutės.Vengrijos vyriausybės nuolatinis planų kaitaliojimas rodo, beviltišką ūkinę padėtį krašte. Dabar pakartotinai prisipažįstamą, jog 1953 m. birželio mėn. paskelbtas ūkio planas ne tik nepakėlė krašto gerovės, bet visą ūkį privedė prie visuotinės suirutės. Net pačioje Vengrijoje kai kas prileidžia, kad komunistinė santvarka dar labiau pairi, nes daifg valstiečių pasitraukė iš kolchozų, pramonės darbininkų drausmė nusmukusi, o Vengrijos gyventojai pasijunta esą laisvesni, nes vyriausybė pergyvena suirutę.

Kaip visur pavergtuose kraš
tuose, taip ir Tibete prievarta 
primestą komunistinę tvarką pa
laiko tik raudonųjų šarvuočiai. 
Tibeto administracijos aparatą, 
kad nenukryptų nuo linijos, pri
žiūri 3.000 raud. Kinijos agentų 
Lhasoj, Šigacėj ir Gartoke. Svar
biausiuose Tibeto centruose sto
vi po 5.000 rinktinių kinų dali
nių, Tibeto - Nepalo pasienį sau
goja kiti 5.000 komunistinių ka
rių, o galimiems neramumams 
numalšinti Tibeto pasieny kinų 
pusėje sutraukti dar 45.000 ka
rių.Tibeto dvasiniai vadai Dalai- Lama ir Pančen - Lama turėjo nuvykti į Pekiną pagerbti okupantą. Ta proga prokomunistiš- kai nusiteikęs Pančen-Lama išgyrė kinų komunistus ir jų krašte įvestąsias naujoves, bet nutylėjo, kad dėl to Tibetas neteko savo nepriklausomybės. Šiuo metu pradėta plačiausio masto propagandą Tibeto gyventojams “perauklėti”, trečdalis visos žemės numatytas įjungti į kolektyvinius ūkius, o visas kraštas — į komunistų ūkinį bloką.Tibetas yra komunistams svarbus kaip išeinamasis taškas visam Indijos pusiasaliui užimti. Kad numatytoji invazija galėtų būti sėkmingiau įvykdyta, kinai jau dabar atsidėję tvarko didįjį prekybos kelią, iš Bramaputros slėnio vedantį į rytus. Kadangi indai- šiuo metu veda tokią politiką, kuri stengiasi “išlaikyti taiką kiekviena kaina”, tai tarp Indijos ir jos kaimynų buvo suda-

ryta visa eilė “nepuolimo”, 
vitarpinės pagalbos”, “nesikiši
mo į kitų vidaus reikalus” ir-pan. 
sutarčių. Tačiau nepaisant oficia
liai vieni kitiems sakomų gražių 
žodžių, komunistinė infiltracija 
Indijoje eina toliau ir kraštą 
brandina raudonajai revoliucijai

Kursai sužadėtiniamsPrie Otavos un-to veikia Katalikų Centras, kuris jau 10 metų kaip organizuoja paruošiamuosius kursus sužadėtiniams, j Šie kursai duodami raštu ir apima 15 paskaitų. Jose išdėstyta visa, kas žinotina besiruošiantiems šeimyniniam gyvenimui. Yra dvi sekcijos — anglų ir prancūzų kalbomis. Ikišiol kursais pasinaudojo 15.000 sužadėtinių. Tėvų oblatų iniciatyva jie buvo įsteigti 1944 m. Jų pavyzdžiu tokie kursai yra organizuojami ir kituose kraštuose, bet jie dažniausiai naudojasi Otavos un-to paruoštomis paskaitomis.Jų kaina — $5. Adresas: Catholic Centre, 1 Stewart Street, Ottawa, Ont.
Blizgančios sagosKanados karinė vadovybė 1949 m. kareivių blizgančias žalvarines sagas pakeitė neblizgančiomis, kad kareiviams atpultų blizginimo darbas. Tačiau pasirodė, kad kareiviai dėl to nepatenkinti. Esą, apsiblausę neblizgą sagos ne taip reprezentatyvios. Dėl to dabar blizgančios žalvarinės sagos vėl gražinamos.

NAMAI PARDAVIMUI

Stachanovietis atgailaujaRytų Vokietijos spartuolis Adolf Henneke, kuris vokiečių komunistams reiškia tą pat, kaip Sovietų 'Sąjungoj Stachanovas, neseniai viename darbininkų susirinkime prisipažinęs, kad nebepajėgiąs išmldyti savo paties anksčiau ^oasie^s; normos. Hen-

OAKMOUNT ROAD
$17.500, gerų plytų, 8 kambo ir 2 saulės kamb., visi kambariai dideli, moderni 

virtuvė, garažas, šilto oro - alyvos šildymas, tualetas ir dusas rūsyje. Geras 
nuomavimui. Atvykite ir tuojau apžiūrėkite.

WRIGHT AVE.
$18.500, 7 kambarių, atskiras, gerų plytų, rezidencinis namas, moderni virtuvė, 

garažas. Reikalinga tam tikra suma įmokejimui, galima tuojau užimti, 
naujas Šilto vandens - alyvos šildymas, privatus įvažiavimas ir dvigubas 

KENNEDY AVE.
$22.000, geras plytų namas, 7 labai dideli kambariai, 2 eugštai, moderni vir

tuvė ir vonia, naujas air condition - alyvos šildymas, privatus įvažiavimas 
ir garažas* įmokėti $7-8.000, morgičius už balansą.

INDIAN ROAD
$24.000, įmokėti $6.000, savininkas priims atgal pirmą morgičių> 1 1 kamb. 

mūrinis namas, 2 iš 3-jų gabalų susideda vonios kambariai, privatus įva-
- žiavimas ir garažas, 3 padalinti kambariai rūsyje, alyvos, šildymas. Puikus 

Pajamų namas ■ ... '• : -
Mes turime daug kitu namu vakarinėje miesto dalyje. 

SKAMBINKITE DAR ŠIANDIEN

MENARY & SON, REALTORS
431 RONCESVALLES AVE.

Dieną telef. LL. 1112 Vakarais telef. LL. 9649

POLITIKA
(Atkelta iš 5 psl.) 

kišąs, kad -kancleris Adenaueris, 
didžiuodamasis pasisekimais, ne- 
siskaitąs nei su opozicija, nei su 
savo partija. Iš to kilę nesusi
pratimai dabar stengiamasi sku
biai išspręsti. Užpraėjusią savai
tę Niujorke posėdžiavo ALT su
važiavimas, apsitveręs augšto- 
mis tvoromis —■" nesimatė nei 
diplomatų, nei LLK, nei paga
liau spaudos žmonių.Vienas ALTo bosas savo oficioze šitaip atsiliepė apie opoziciją: “Mūsų srovių ir didžiųjų organizacijų įgaliotiniai nenorėjo užsiminti apie tuos ergelius, — nebent pertraukose privačiuose pasikalbėjimuose vienas kitas * atsiliepdavo apie jų kurstytojus pašaipos žodžiais”... Toliau “Naujienos”, mėgstančios a ta-* kuoti vadistus, taip rašė: “Vienbalsiai patvirtinęs pranešimus suvažiavimas įgaliojo tuos pačius asmenis toliau eiti savo pareigas. Būdinga, yra tai, kad kaip tik tiems ALt pareigūnams, kuriuos nesantaikos kurstytojai mėgsta nuolat atakuoti, buvo ryškiausiai parodytas suvažiavimo prit.ari- mas”. Dalyvavusieji pasakoja paprasčiau. ALT tas pats sekretorius atsistojęs už prezidiumo stalo pareiškęs: “Mes socialistai paliekam tuos pačius žmones!” Kalbos nėra, kad Amerikos lietuviai didžiuojasi savo veikėjais ALT Vykdomojoj Taryboj, tačiau jie vis labiau bruzda dėl ALT aptvarų. Jau net JAV lietuvių spaudoje vis labiau iškeliamas ALT vadų nenoras rasti kalbą su nąujaisiais Amerikos piliečiais. “Sandara” ir “Naujienos” stebėtinai lojaliai puola Frontininkus, kurių vienam A. L.K. Federacija išdrįso demokratiniais balsavimais pasiūlyti pirmininko vietą.— Madridas. — Ispanijoj įvyko savivaldybių rinkimai. Kandidatus buvo išstatę falangistai — gen. Franco partija. Madride betgi buvo išstatę savo kandidatus monarchistai ir nepriklausomieji. Ta proga opoziciją iškirto pokštą — paskelbė sufabrikuotą įsakymą susirinkti 11 vai. vienoj Madrido aikštėj uniformotiems falangistams. Mat, buvo norėta sulaikyti juos nuo balsavimo, kuris Ispanijoj yra privalomas. Vadovybė betgi laiku pastebėjo ir mitingas neįvyko.- Rinkimus, žinoma, laimėjo falangistai. Balsavo 70-80%
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ŠIURPI KARTIS
lempos šviesą ir išgąsčio pilnu 
balsu pradėjo:

— Atsitiko tai vieną niūrią 
naktį. Grįžau į namus iš savo 
bičiulio. Ęuvo vėlyvas laikas, 
nes spiritistinis seansas užsitęsė 
ilgokai. Jis užtruko daug Ogiau, 
nei paprastai. Gatvelė, kurią pa
sirinkau grįžti į namus, rangėsi 
miesto užkulisiais ir buvo pa
dengta itin tiršta tamsos skrais
te. Kodėl — nežinau. Gyvenau 
tuomet Maskvoje, labiausiai svai 
ginančiam ir klaidžiam miesto 
rajone. Pakeliui slėgė mane liūd
nos mintys, kankino didelė ne
viltis ir spaudė šiurpi baimė...

—Tavo gyvenimas jau visiš
kai baigiasi... Pagalvok apie 
atgailą... '

Tais žodžiais laike seanso kęei- 
. pėsi į mane Špinozo dvasia. Tie 

žodžiai mane labai išgąsdino ir 
gailėjausi šaukęsis to asmens 
dvasios išryškinti mano ateitį.

žiauriai lemčiai, dar kartą dva
sią užklausiau ir ji — tą patį pa
kartojo, dar pridėdama: “Tuojau, 
šiąnakt”...

Niekad perdaug netikėjau spi
ritizmu, bet mintis apie mirtį 
mane visą laiką persekiojo, o 
šiuo kartu — visai pritrenkė.

Ir, tarytum lemiant, tuo pačiu 
metu tamsiojoj gatvelėj pradė
jo ūžauti vėjas, kuris, skverbda
masis pro tamsos šešėlius, dar 
labiau įgąsdino mane. Šiurpas 
dengė mano visą kūną paslaptin
gais gauguliais. Gatvelėj jokio 
žmogaus, jokio gyvo sutvėrimo, 
tik aš vienas ir... paslaptinga 
baisi naktis. Niekad nebuvau 
skubėjimo šalininkas, bet tuomet 
— leidausi bėgti paknopstomis.: 
Turėjau galvoj: “Jei jau reikės 
mirti, kad numirus nors kam
bary ...”

Jonas užgėrė gurkšnį vandens, 
atsiduso ir tęsė savo pasakojimą 
toliau:

— Sunku gal jums išgyventi 
tą padėtį ir sunku įsijausti į ma
no tuometinę: savijautą, bet, ti-' 
kiu, tamstos tai suprantate. Toji 
šiurpulinga baimė neapleido ma
nęs net ir tuomet, kada sugrįžau 
į savo kambarėlį ketvirtame na
mo augšte. Pradariau duris ir 
įsmukau tarytum vaiduoklis į 
tamsos apglobtą patalpėlę. Tarp 
keturių sienų viešpatavo gūdi 
tyla. Mano smegenis, lyg grąžtu 
grąžė baisus klausimas: “Ar tik
rai jau reikės mirti?” Jeigu tikė
ti Špinozo dvasios. teigimui, tai 
liūdna bus mano paskutinioji 
gyvenimo minutė ir sunki mir
ties agonija, ypač todėl, kad bu
vau begaliniai sukrėstas ir nega
lėjau susikaupti. Tokioj dvasinėj 

• būsenoj apie betkokią atgailą 
negalėjo būti nė kalbos ...

— Uždegiau degtuką... Staiga 
pro lango plyšius besiveržiąs vė
jas jį užgesino. Kambarėlyje 
įtartina tyla, atrodė, dar padidė
jo. Po keletos sekundžių tylą 
perskrodė kažkuriam žemuti
niam augšte vėjo atplėšta langi
nė ...

— Baisu būtų palikti tokią 
naktį be stogo -— topterėjo min
tis į galvą, — o toks vėjas — 
gali nukelti ir jį...

Tačiau tokiam galvojimui lai
kas pasirodė visiškai nepatogus. 
Brėžiau dar vieną degtuką, nes 
kažkokia nuojauta traukė geriau 
apžvelgti tamsos pripildytą sa
vąjį kambarėlį. Šiuo kartu vėjas 
buvo gailestingesnis ir degtuko

Kalėdinės
atvirutes

DAUGELIO RŪŠIŲ
MENIŠKAI SPALVOTOS

PATRAUKLŪS 
LIETUVIŠKI TEKSTAI

RELIGINIO IR 
PASAULIETIŠKO 

TURINIO.

Kainos su vokais W ir 5<

Užsakymus su pinigais siųsti:
Spaudos B-vei “Žiburiai”, 

941 Dundas St W., Toronto, 
Ontario. ’

taip greitai neužgesino. Tačiau, 
o, Viešpatie, ką mano akys už
kliuvo degtuko šviesoj!... Vidu
ry kambario stovėjo karstas... 
Mano Įbaugintai vaizduotei to 
jau buvo perdaug. Užsidengiau 
rankomis akis ir Šoviau atbulas 
pro duris.

Nors į netikėtą radinį kamba
ry žiūrėjau labai trumpai, gali
ma sakyti, tai tebuvo mažytis 
akimirksnis, tačiau įsitėmijau, 
jog karstas buvo liuksusinis.

Siaubo pagautas išsiveržiau iš 
kambario ir ėmiau bėgti laiptais 
žemyn. Tas pašėlęs bėgimas laip
tais dar ir šiandie man prisimin
tinas: kaip tada ir sprando nenu
sisukau ,žaibo greitumu versda
masis nuo vienos ant kitos pako
pos?. ..

Pagaliau, atsiradau gatvėj. Te
nai atsimušiau kakta į šlapią 
gatvės lempą ir atšokau. Širdis 
plakė pašėlusiu tempu, krūtinė
je trūko oro.. ..

Viena iš klausytojų truputį, 
padidino žibalinės lempos švie
są ir prislinko arčiau prie pasa
kotojo.

— Jūs galvojate, kad labiau 
būčiau pamišęs, jeigu būtų visas 
kambarėlis paskendęs liepsnoj, 
arba sutikęs kokį žiaurų banditą,, 
ar užšokęs ant pasiutusio šunies?
— tęsė toliau pasakotojas. — Ar
ba jeigu sienos, grindys ir visas 
kambario įrengimas būtų pradė
jęs skirtis į šonus? Tokie daly
kai, sakyčiau, yra natūralūs. Ta- 
čiautiš kur tas fatališkas karstas? 
Iš kur, sakykit! — norėjosi šauk
ti. Gal tai yra kieno nors ir koks 
nors išskaičiavimas. Jeigu taip, 
tai koks pamišėlis galėjo atga
benti karstą į mano kambarį? 
Kas drįso baigti mane ir taip 
įnervintą, kas sugalvojo drumsti 
mano ramybę? Ar tai koks nors 
šposas? Ar, pagaliau, stebuklas? 
O jeigu ne tie visi atvejai — tai 
gal kokiu kriminalu kvepia?...
— pynėsi įvairiausios mintys 
galvoj.

— Sverdėdamas pustamsia 
gatve, nebežinojau ar visai man 
sustoti, ar bėgte bėgti? O mintys
— dar vis vargino mano iškan
kintą protą: duris laikau visad 
užrakintas ir raktą slepiu vienoj 
ir toj pačioj vietoj, kurią težino 
tik keletas mano geriausių bičiu
liu. Kas galėjo jas atrakinti ir 
įnešti ■ karstą?...

— Dvasios nusakė man mirtį! 
Galimas daiktas, jos ir karstu 
pasirūpino .. f šovė nauja mintis 
į galvą.

— Taip, mieli ponai ir ponios, 
niekad netikėjau dvasiomis, ta
čiau toks atvejis — gali ir di- 
džiausį netikėlį įtikinti.

— Viskas tai yra niekai. Esu 
įbaugintas, tarytum mažas vai
kas, todėl tokios mintys galvoj 
ir tokie vaizdai prieš akis. Tai 
optinis padarinys — mėginau 
ramintis.

— Buvau atitolęs gerą galą 
nuo namų. “Gar reikia dar kartą 
grįžti? — pagalvojau. “Buvau 
labai įbailintas, tai, nieko ypa
tingo, jeigu haliucinacijos buvo 
apsėdusios.

— Lietaus lašai varvėjo už 
apykaklės ir vėsino įkaitusius 
nervus, o vėjas — dar ir tuomet 
nesiliovė: mėgino nutraukti ke
purę nuo galvos... Peršlapau ir 
pradėjau jausti šaltį. “Gal rei
kėtų užsukti pas ką? Bet kur, 
pas ką? — Į namus grįžti, vadi
nasi, vėl pasiduoti didžiajam 
siaubui?” Ne, to negalėjau pada
ryti ...

Tai būtų nebepakeliama mano- 
jėgoms. Praleist naktį vienui 
vienam ir, dargi, šalia nežinomo 
karsto, galėjo mane visiškai iš
ginti iš proto. Gi pasilikti gatvėj 
tokią biaurią naktį — buvo ki
tas negalimumas.

Trupošius išsitraukė nosinę, 
nusišluostė prakaitą ir tęsė to
liau:

— Nutariau pernakvoti pas sa
vo* bičiulį Pomnikovskį. Deja, į 
mano beldimąsi niekas neatsakė. 
Tiesa, jo irx vakare nebuvo na
mie. Laimei, žinojau, kur jis lai
ko raktą ir tuojau suradau. Atsi
rakinau ir įslinkau į vidų. Tuč
tuojau mečiau peršlapusius kai
linius ant grindų ir susmukau 
ant gretimais stovėjusios kana
pos. Taip buvo išsekusios jėgos, 
kad nebegalėjau ištverti.

Dūmtraukyje girdėjosi ūžau
jąs vėjas. Pro atvirą mažą lan
gutį jis skverbėsi ir vidun. Kam
barys buvo pripildytas neperma
toma tamsa. Ir čia mano sielos 
gilumon ėmė skverbtis šiurpu
lingas baimės jausmas... '

— Ne, negalėsiu ir čia užmigti, 
nė pailsėti, pakol nepamatysiu 
kaip aplinkuma atrodo šviesoj. 
Užbrėžiau degtuką. Deja, tas pa
dėties nepagerino... Priešingai, 
tūkstantį kartų pablogino! Mano 
plaukai atsistojo ant galvos, o 
kūną nusiaubė pagaugais dar di
desnės baimės jausmas... Vienu 
šuoliu šokau nuo kanapos ir sė

riau pro duris... Įsivaizduoki
te, ir tenai, kambario pasieny, 
stovėjo.,. puošnus karstas! Dar 
dvigubai didesnis, už mano kam
bary stovėjusį...

— Bėgdamas galvojau: “Čia 
jau viskas virš mano jėgų... Vi
sur karstai ir karstai...”

— Ir vėl galvoj mintys: Ar tik
rai jau mane nebaigiamos haliu
cinacijos apsėdo, ar, pagaliau, 
visiškai išprotėjau? Dieve, duok 
man nors truputėlį jėgų, proto ir 
blaivumo! — norėjosi sušukti.

Mano galva plyšte plyšo iš 
skausmo, o kojos visiškai atsi
sakė benešti iš lygsvaros išmuš
tą kūną ... Lietus jau pylė, kaip 
iš kibiro, vėtra daužėsi ir draskė 
medžių šakas. O aš — vienplau
kis, be kailinių, sverdenau gat
ve. Nebeturėjau drąsos grįžti ir 
kailinius su kepure pasiimti. 
Baimė stipriai laikė mane prira
kinusi gatvėje ir, tarytum išal
kusi demoniška dvasia, lyg ty
čiojosi iš pusiausvyrą pametusio 
žmogaus. Tačiau ir tuo kartu dar 
nenustojau tikėjęs, jog mane 
kankina tik haliucinacijos.

— Buvau žmogus be išeities. 
Ir tarytum ryškiai jaučiau pra
dinius proto sukrikimo simpto
mus. Buvau alkanas, peršlapęs, 
begaliniai išvargęs, na, ir įbai
mintas. Laimei, bestripinėdamas 
gatvėj, tarytum vaiduoklis, pri
siminiau-, kad netoliese gyvena 
dar vienas mano bičiulis, jaunas 
gydytojas. Crhentaževskis, kuris 
taipogi dalyvavo vakariniam spi
ritizmo seanse. Paskubinau žings 
nius jo namų link. Buvau jau ant 
laiptų. Visur buvo tylu. Tik, stai
ga, nakties tylą sudrumstė kaž
koks triukšmas. Jaučiau, kad 
kažkokia žmogysta ritasi laiptais 
su triukšmu žemyn, grabaliojasi 
už laiptų turėklų ir — kažką 
šiurpulingo murma. Pagaliau, iš 
nežinomojo asmens krūtinės 
tamsoj išsiveržė šauksmas:

— Gelbėkit!... Gelbėkit!... Kur 
yra sargas?... Gelbėkit!

Užtruko dar minutėlę, ir sto
vėjo žmogus — gerais kailiniais, 
aplamdytu cilinderiu — prieš 
mane...

— Ponas Cmentaževski! —» su
rikau sumišęs — tai Jūs? Kas 
atsitiko?... „•

Pribėgęs prie manęs, Cmenta- 
ževskis išplėtė akis, stvėrė mano 
ranką ir, ją spausdamas, sapalio
jo:

— Tai Jūs, pone Trupošai? — 
išstenėjo ryškiau po minutėlės. 
Ar tai Jūs, tikrai? Turit išvaizdą 
numirėlio! Ne, geriau pasakius, 
peklinės dvasios! O, Dieve, gel-. 
bėk mane!...

— Kas gi atsitiko? — sakyk! 
Pagalvok, atsimink —- kas atsi
tiko?. .. > ' ’

— Ach, mielasis pone, leisk 
atsikvėpti... nors minutėlę. Aš 
turiu bent Jtiek nusiraminti... 
Džiaugiuos, kad galiu Jus matyti- 
šią minutę... Teeinie po velniais 
visi spiritistiniai seansai! Jie bai
gia suėsti mano nervus...

— Tik įsivaizduok, mielasis, — 
tęsė daktaras kiek aprimęs — 
pareinu iš seanso namo, matau 
stovi kambaryje... karstas. Įsi
vaizduok — tikras karstas, dargi 
su pagražinimais!. . .

Savo ausimis nebetikėjau ir 
paprašiau pakartoti, ką buvo pa
sakęs.

— Karstas, tikras karstas! ■— 
pakartojo daktaras. — Ko nemi
riau iš baimės ir išsiveržiau lau
kan ...

— Nesu bailys, tačiau ir pats 
velnias tokio vaizdo išsigąstų, 
jeigu grįžtų iš spiritistinio sean
so ir rastų kambary karstą... 
Įsivaizduok, tikrą karstą!...

— Bent kiek apsiraminęs ir aš 
(nes kaip gi nebeapsiraminsi, 
jeigu jau visiems lemta tik tarp 
karstų gyventi) papasakojau 
daktarui ir apie mano matytus 
karstus...

— Šnektelėję bent kiek, pri
ėjom išvados, jog tai esama ha
liucinacijų. Kad tokias išvadas 
patikrintume, ėmėm vienas ant
rą gnaibyti...

— Jaučiu skausmą — patvirti
no daktaras. “Ir as taip pat” — 
pasisakiau. Vadinasi, mūsų ma
tyti karstai — nėra joks apdūki- 
mo reiškinys .

— Ką dabar darysim, mielas 
pone? — užklausiau. Abu kale- 
nom dantimis, tačiau jis — gal 
iš baimės, o aš — jau iš šalčio, 
nes tas pašnekesys truko gal va
landą.

— Nutarėm prisikelti sargą ir 
užeiti į Cmentaževskio kambarį. 
Taip ir padarėm. Visi trys, dre
bančiomis kinkomis, kopėme į 
viršų. Sargas, pamaldus žmogus, 
persižegnojo ir ėjo pirmas. Už
dega šviesa nušvietė kambario 
sienas ir karstas stojosi visų aky
se išdidžiam savo blizgėjime. 
Tai baltos spalvos numirėlio na
mai, apkaustyti sidabriniais pa
gražinimais, gražiomis metalinė- « 
mis rankenomis... Ir — Idą gi? 
Visiems trims buvo net nebe-

— Dabar gi pažiūrėsim, ar tas 
karstas turi kokį nors turinį vi
duj? — kalbėjo daktaras. Drėbė-: 
damas dar kiek iš baimės, tiki 
vaidindamas didvyrį, Cmenta- 
aevskis priartėjo prie karsto ir 
kilsterėjo antvožą. Vidus buvo 
naujutėlaičiai išmuštas gražiau
siu šilku ir tuščias .

— Numirėlio nė pėdsako — 
prašneko daktaras. Tačiau, vie
toj jo, randame paliktą mums 
laišką... Pradėjom visi skaity
ti:

Neilgo turinio laiške buvo pa
rašyta:

“Mielas Bičiuli,
Tikui, jau esat girdėję apie 

liūdniausią įvykį mano uošvio 
visame gyvenime. Rytoj arba 
poryt turi įvykti jo puošniosios 
karstų dirbtuvės varžytinės.

Kad išgelbėti bent dalį įdėto 
į tą dirbtuvę kapitalo, o, prie to 
visko, ir mūsų garbę, kuri man 
rūpi labiausiai, nutarėm savo 
šeimyniniame pasitarime, kad 
pačius brangiuosius karstus turi
me išslapstyti.

Prisimindami Jūsų didelį nuo
širdumą mūsų šeimai, leidom 
sau pasiųsti į Jūsų namus vieną 
iš brangiausių karstų.

> Iš kalno labai nuoširdžiai 
Jums dėkojame už pagalbą, ku
rios teko ieškoti pas Jus tokioj 
nedėkingoj situacijoj. Tikime, 
kad tas reikalas ilgai nesitęs ir 
greitu laiku Jus paliuosuosime 
nuo to nemielo baldo apsaugos. 

Visa širdimi
Jūsų

Jonas Ščenka”
— Taigi, tęsė toliau Trupošius 

— po to baisaus įvykio ir po 
“malonaus” draugo Ščenkos laiš
ko, turėjau paimti tris mėnesius 
atostogų nervams pataisyti. Tą 
patį padarė ir daktaras Cmenta- 
ževskis. Gi mūsų bičiulis Ščenka 
išgelbėjo didžiąją dalį savo turto 
ir garbę, o dabar — vėl prekiau
ja karstais... Anuomet, galima 
sakyti, maža betrūko, kad tie 
karstai būtų pastatyti visiškai 
vietoj.

Vertė Pranys Alšėnas.

“Žiburių” spaustuvė spausdi
na naujas knygas: J. Vaičeliūno 
“Tėvynės sargyboje” — Lietu
vos karininko - karo lakūno at
siminimai 1932 - 1941 m.; Dr. A. 
Šapokos “Vilnius Lietuvos gyve
nime” ir surinko “Sutemų šne
kos” — vaikiškos pasakos, vers
tos prano Enskaičio.

Stasiaus Būdavo romanas The 
Forbidden Miracle (Uždraustas 
stebuklas) išeina iš spaudos 
gruodžio mėn. Romaną leidžia 
Comet Press Books Corporation 
Niujorke. Leidėjai jau pradėjo 
šio romano reklamą New York 
Times, NY Herald Tribune, Sa
turday Review of Literature ir 
kt. laikraščiuose. Knyga taip pat 
garsinama per bibliotekas, klu
bus, spaudos sindikatus ir lei
dyklos atstovybes Amerikoj, Ka
nadoj, Centr. ir Pietų Ameriko- 
se, Alaskoj, Havajuose, Europoj, 
Australijoj, Japonijoj ir kt. kraš
tuose.

Išeina iš spaudos gražus lietu
viškų kryžių albumas, paruoš
tas prof. Igno Končiaus “Medžio 
drožiniai gimtajam kraštui atsi
minti”. Albumas bus mielas 
kiekvienam lietuviui ir bus nau
dingas patiems prisiminti ir ki
tus supažindinti su lietuvišku 
stiliumi ir gilios minties lietu
višku liaudies drožinėjimo me
nu. Albumo kaina $5. Užsaky
mus ir pinigus siųsti S. Šalkaus
kui, 23 Emerson Avė., Toronto, 
Ontario.

Ksaveras Strumskis, žinomas* 
lietuviškų muzikinių kūrinių lei
dėjas, mirė Brooklyne lapkričio 
9 d. Jis buvo rokiškėnas, Ameri
koje kurį laiką vargonikavęs, o 
Redakcijai prisiųsta

Konadni, literaturna - mastac- 
ki časapis, Nr. 1, Vydalcca koš
tam Belaruskaga Institutu Na- 
vuki i mastactva, New York, 
1954, 104 psl.

The Ukrainian Quarterly, vol. 
X, No. 3, Summer 1954, Carpatho 
- Ukraine’s Struggle, 209-304 psl.

Iš kolturos ir knygų pasaulio
pastaruoju mėtų turėjo degtinės 
krautuvę. Mirė eidamas 70-tus 
metus.

Prof. Vaclovas Biržiška leidė
jo yra atleistas iš Liet. Enciklo
pedijos vyriausio redaktoriaus 
pareigų. L. Enc. tuo tarpu jokio 
vyr. redaktoriaus neturi.

A. Rannit paruošė spaudai 
prancūzų kalba dailininkų A. 
Galdiko ir V. Petravičiaus gau
siai iliustruotas monografijas.

Lietuvių tautinius šokius, pa
ruoštus. J. Lingio, išleido su gai
dom^ ir iliustracijomis B. Pakš
tas ir J. Kreivėnas.

VI. Braziuievičius, buvęs Lie
tuvos kariuomenės teatro vado
vas, Clevelande vadovauja savo 
1949 m. sukurtai Dramos studi
jai. Jam talkina buvęs Vilniaus 
dramos teatro aktorius Ign. Ga- 
tautis ir buv. karių teatro akto
rė V. Gaiūčiūtė. Šiuo metu stu
dijoje yra apie 30 lankytojų, o 
iš viso per ją per tuos 5 metus 
yra perėję arti 100.

Mem. Dampfboot” Nr. 19/1954 
reiškia padėką Vak. Vokietijos 
geležinkelių valdybai už Vokie
tijos geležinkeliams išleistą nau
ją apžvalginį žemėlapį, kuriame 
Klaipėdos kraštas, lygiai kaip 
Dancigas, nors ir atžymėtas už 
Vokietijos Reicho 1937 m. sienų, 
betgi aiškiai atskirtas nuo Lie
tuvos. Taip pat jo vietovardžiai 
surašyti vokiškai. Vokietininkai 
pageidauja, kad panašiu “pavyz
dingu būdu” būtų pasireikšta ir 
kitur, pav. tvarkaraščiuose.

Caracas valstyb. un-te pradėjo 
studijas: A. Jaloveckas, J. Trin- 
kūnaitės Angelė, Antanas ir Bro
nius Stapulioniai, R. Kuzainis ir 
J. Klovaitė. Į Liet. Saleziečių 
gimnaziją mokytis iš Vencuelos 
šiemet išvyko 4 mokiniai. Mara- 
cay lietuvis V. Folkmanas už pa
sižymėjimą tekstilės fabrike ga
vo stipendiją ir išvyko studijuo
ti į Philadelphia JAV-se. Pirma
sis lietuvis akademikas Venecue- 
loj yra dr. inž. A. Šulcas.

UNESCO 8-toji konfereftcij 
prasidėjo lapkričio 12 d. Monte
video mieste, Urugvajuje, kurio
je lietuviškai spaudai atstovau i 
akredituotas K. Čibiras - Verax, 
Lietuvos pasiuntinybės Urugva 
juje spaudos attache. Konferen 
cija vyksta puikiose parlamento 
rūmuose. Mokslo, kultūros, auk
lėjimo įžymybių delegacijas at
siuntė net 72 valstybės.

• Coventryje gyvena lietuvė 
dailininkė Genė Jonelynienė, 
kuri su savo kūriniais garsina 
lietuvių vardą svetimšalių meni
ninkų parodose. Spalio 16 d. da
lyvavo anglų dailininkų s-gos 
meno parodoje, kurioje išstatė 
keletą savo vertingesnių kūri
nių. Tai vienintelė svetimšalė, 
dalyvavusi šioje anglų dailinin
kų parodoje.

Henry Matisse, pasaulinio 
masto prancūzų dailininkas mi
rė 1954 m. lapkričio 4 d. Nicoje. 
Jis buvo vienas iš “fovų” tėvų 
ir vadinamosios Paryžiaus mo
kyklos steigėjas. Velionis yra ge
rai pažįstamas lietuviams daili
ninkams, studijavusiems Pary
žiuje.

Aristide Brunello yra išleidęs, 
italų kalba 326 psl. knygą “La 
Chiesa del Silenzio” (Tylos Baž
nyčia), Roma, 1953, Edizioni 
Paoline, kurioje apžvelgiamos 
visos pavergtosios tautos ir jose 
persekiojamoji Bažnyčia. Apie 
Lietuvą duota 12 psl. — statisti
kos apie visas vyskupijas prieš 
1940 m., dokumentai apie 1940-41 
m. sovietinę okupaciją, deporta
cijas, partizanų medžiagą apie 
padėtį Lietuvoje, jų laiškas Pi
jui XII etc. Kadangi italų leidi
ny pasitaikė eilė netikslumų, tai 
antrajam leidimui, kuris išeis 
itališkai ir prancūziškai, autoriui 
visą Lietuvą liečiantį tekstą rū
pestingai ištaisė kun. dr. J. Vaiš
nora. Lietuviškoji kygos dalis 
papildyta ir bus dabar jau žy
miai tikslesnė.

Malonūs prisiminimai
NEUSCHWANSTEIN PILIS, Bavarijoje,

Kai pamatai Neuschwanstein pįlį,,atgyja puikūs 
vaikystės laikų prisiminimai.
Ar tai nebus tik pasakų pilis, kur kadaise 
dūko Rumpfelštilcas?.... kur Gražusis Princas 
pabučiavimu pabudino Miegančiąją Gražuolę?... 
kur žvilgančiais šarvais apsidengę riteriai 
jojo užmušti ugnimi spiaudantį slibiną?
Tie, kurie jau matė Neuschwansteina, 
visi sako “taip”.

Pastatyta Bavarijos Ludviko II-jo, 
Neuschwansteino pilis stovi atsirėmusi į 
Tirolio kalnus primindama senus laikus... 
laikus, kurie grąžina vėl malonius prisiminimus.

Jūsų molonumui skiria
Tariama “BREDINGS’

BRADINGl
BRAD1NG BREWERIES LIMITED 

Ottawa • Windsor • Montreal ■ Hamilton

Pirmoji byla dėl laisvo žodžio
Beveik viską, ką šios dienos 

laisvosios pasaulip dalies spauda 
užsipelnė, išsikovojo ar įvedė i 
tradiciją, siektų 18 amžiaus pir
mąją pusę, kada šiame kontinen
te laisvasis ir nevaržomas žodis 
laimėjo pirmąją ir didžiąją kovą. 
To laimėjimo pasėkos dar ir 
šiandien turi būti gyvai jaučia
mos, regimos.

Priešrevoliuciniais amerikie
čių laikais, tūlas vokiečių kilmės 
Naujojo Kontinento gyventojas 
Jonas Petras Zenger, spaustuvi
ninkas, buvo pradėjęs leisti “The 
New York Weekly Journal”. Be 
kita ko, laikraštyje leidėjas ne
vengdavo pasiųsti ir vieno kito 
aštresnio žodelio, kritikos bei pa
stabų, tuolaikinio kolonijų gu
bernatoriaus adresu. Tuo jįs pil
dai išreikšdavo savo sąžinės bal
są, lygiai gražiai atsiliepdavo ir 
visuomenės nuotaikas ar pagei
davimus, nes jo santykiai su kai
mynais, bendradarbiais ar šiaip 
pašaliečiais visada būdavo šilti 
ir draugiški. Daug kas, net ir iš 
visai nepažįstamųjų užsukdavo 
pas jį pasiguosti, pasiskųsti vie
nu kitu netikusiu administraci
jos išleistu potvarkiu, priminti, 
kad valdžia visiškai nenorinti 
skaitytis su gyventojų valia ar 
norais. Būdamas sąžiningu ir sa
vo profesijai pilnai atsidavusiu 
laikraštininku, Zenger negalė
davo susilaikyti bent spausdintu 
žodžiu neišreiškęs savo ir kitų 
piliečių pasipiktinimo kai ku
riais įstaigų veiksmais. Kadangi

ne tik dabar, bet jau ir anais lai
kais tiesa visada akis badydavo, 
aišku, atsirado jėgų, kurios bet 
kuria kaina ryžosi užslopinti 
drąsųjį ir nesiliaujantį tiesos 
balsą, laisvosios spaudos šauklį. 
1734 m. lapkričio mėn. Zenger 
uždaromas į kalėjimą, kuriame 
išsėdėjo net iki sekančių metų 
rugpjūčio mėn., kada buvo pri
statytas į teismo salę. Kaltina
mąjį apsiėmė ginti tada jau pla
čiai žinomas juristas Andrius 
Hamiltonas. Jo sugebėjimai, mo
kėjimas puikiausiai remtis kiek
viena įstatymų eilute, atitinka
mai įtikino ir prisiekusius, kurie 
greitai paskelbė sprendimą — 
nekaltas! Tuo labiau, kad proce
so metu išaiškėjo, kad Zengerio 
mesti kaltinimai nebuvo išsigal
voti ar tyčia išpūsti, bet iškel
tos negerovės ar netikslumai vi
siškai pasitvirtino faktų švieso
je. Ir taip, 1735 m. rugpjūčio 4 d. 
visoje spaudos istorijoje pasilie
ka kaip gražiausias pragiedrulis, 
kaip didelė šventė, lygiai kaip ir 
J. P. Zengerio ir A. Hamiltono 
vardai niekada negalės išblėsti 
išspaudos ir žodžio laisvę mylin
čių ir puoselėjančių žindžių. Jų 
laimėjimas tik dar kartą įrodė, 
kad laisvė laisvai kalbėti ir ra
šyti, mes dar norėtume prie to 
pridėti sąžinės ar savojo tikė
jimo išpažinimo laisvę, sudaro 
pačias pirmąsias ir pagrindines 
sąvokas visoje laisvojo žmogaus 
gyvenimo eigoje.

Reikėtų tik pagalvoti, kiek 
daug laikraštininkų per tuos du

šimtmečius yra kentėję ir kovo
ję už teisingai suprastas laisvojo 
žodžio apraiškas. Kiek jų žuvo, 
kiek ir šiandien dar pūdomi ka
lėjimų rūsiuose? Kiek, pagaliau, 
ir lietuvių žurnalistų yra nuken
tėję nuo svetimųjų (ir savųjų 
kartais), vien tik todėl, kad žur
nalistinio padorumo veikiami, iš
drįsdavo nedėti melo ir apgau
lingos propagandos žodžių į savo 
laikraščių skiltis, ar ir patys ne- 
pabūgdavo pabraukti vieną kitą 
opozicinę mintį. Spaudos laisvės 
kova dar nepasibaigus. Šiandien, 
dar visur pasaulyje susidursime 
su varžoma spauda, su varžoma 
mintimi, su varžomos sąžinės pa
reiškiu. Visi, laisvos spaudos bi
čiuliai ir neprieteliai, visi yra 
gerai įsisąmoninę ir supratę, kad 
spauda yra nepaprasto galingu
mo ginklas. Ginklas, kuris net 
ir hidroatominės gadynės me
tais, nei kiek nėra susilpnėjęs ar 
liekąs bereikšmis. Tuo ir reikėtų 
suprasti visas pastangas galimai 
daugiau varžyti spaudą, o tuo 
pačiu bandyti užčiaupti žmonių 
burnas ir tyloje, be jokių pašali
nių trukdymų, jau nekliudomai 
vykdyti visus sumanymus.

Be abejo, Šalia būtina pastebė
ti, kad ir spaudos laisvė neretai 
yra piktai išniekinama, išnaudo
jama. Ko vertas, laisvojo ir ne
varžomojo žodžio sąskaitbn pa-

šlamštas, gryna pornografija, 
kriminalika, nereikia ir aiškinti.

pačiu tik žalojamos ir tiesiai žu-

domoš ypač jaunimo nesuteptos 
sielos, nuodijami jauni protai. 
Tad, reikėtų suprasti, kad tam 
tikri varžtai, liečią neigiamus 
reiškinius, turėtų būti pritaikyti 
visiems tiems, kurie šaukdami 
ir reikalaudami laisvos spaudos, 
pirmoje eilėje turi tik savo siau
rus, dažniausiai vien tik pesipel- 
nymo siekiančius tikslus. Tokie 
“laikraštininkai” tik teršia ir iš
duoda kilnųjį spaudos laisvės 
principą.

Laiko bėgyje, deja, spaudos 
žmones įvairių įtakų bandomi 
veikti, kad tik, jei ir ne visai, tai 
bent dalinai atsižadėtų to laisvės 
principo, pasiduotų vienam ar 
kitam pašaliniam sūkuriui. Da
romi įvairūs spaudimai ar net ir 
grąsinimai, kad tik palenkus 
spaudą saviesiems tikslams. To
kie pavojai nėrė pasibaigę ir da
bartinėmis dienomis ir jie yra 
bendri visiems kraštams, visoms 
tautybėms. Tiesa, kai kur spau
da jau pajungta visiškon valdan
čiųjų kontrolėn, kitur dar vis 
uoliai stengiamasi, kad ji tetar
nautų tik siauros piliečių grupės 
interesams, o dar kitur, kaip ir 
patys kasdien galime pastebėti, 
kad ir su pasitaikančiais netobu
lumais, suklydimais, vis dėlto, 
nuoširdžiai dedamos pastangos, 
kad ji apimtų visus gyvenimo ir 
bėgamojo momento klausimus ir 
juos svarstytų ne siauroje, bet

sutikti, kad tik laisva ir ncvar-



SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSUR. BROKER 

870 College St., (,°rP Ossington ir Dovercourt)

Telef.: OL. 6381, OL. 6382, KE. 7593
$3.500 įmokėti. Dovarcourt, tarp Col

lege ir Bloor, gero mūro, 12 k., 
kelios virtuvės, vandens - aly
vos šildymas, į kainų įeina visi 
baldai visuose kamb., naujos 
šaldytuvas, skalbimo mašina, pa
talynė, su pamainomis, gazo ir 
elektr. plytos ir tt. Vienas mer
gintus 10 m. Nuomos į savaitę 
gauna $86. 3 kambariai pačiam 
savininkui. Kaina $16.500.

$7.000. Atskiros, mūrinis, High Pork 
• Roncesvolles. 10 kamb., vand.- 
olyvos šildymas, 3 modern, vir
tuvės, 3 garažai, geriausias pa
siūlymas bus priimtas, pardavė
jos išvyksta į JAV.

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

Maisto krautuvė lietuvių rajone — 
* Dundas -- Montrose ir 2 kdmb., 

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 
šildlymas, įmokėti apie 3.000.

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

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

Mes turime pardavimui dideli 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 Aute Collision

TESLIA
REAL ESTATE

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

namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:

2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street West, Toronto 
575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

MIELI HAmTONlEelAI’
y.- V'T ?'?" ' i ■■•7.■

Perkelt, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs T

E. ISKCNAS
REAL ESTATE AND INSURANCE

1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 
Telefonas: 9-3558

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

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

Tel. KE. 3881

J. J. ELLIS 
REAL ESTATE LTD.

383 RONCESVALLES AVE. 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 virs 100 įvairių tautų agentų. Į die
ną gauname apie 60 naujų narni; 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 kamb., presuotų plytų na
mas. Vandeniu - alyva šildomos, 
gražios' kietmedžio grindys, lo
bai Švarus, 2 mašinų garažas. 
Balansui viena skola 10 metų. 
Skamb. P. Mališauskas, OL.6321 

ALBANY ST. - BLOOR. $19:000, 
įmokėti $6.000. Gero ir sveiko 
mūro, centriniame rajone. 10 
nepereinamų labaididelių komb., 
dažyta aliejiniais dožais, 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 atskiras, 11 k., 
gero mūro namas— Vandeniu - 
alyva šidomas, 3 ąeros virtuvės, 
skirtingai dekoruotos, kietme
džio grindys, didelis kiemas, ga
ražas su privačiu įvažiavimu iš 
gatvės ir dor lone su galimybe 2 
garažams. Balansui viena atvi
ro skola. Skafhbinti P. Mališaus
kui, OL. 6321.

ST. CLARENS - BLOOR. $2.500 įmo
kėti, 6 kambarių mūfinis namas, 
kietmedžio grindys, kvadratinis 
plonas, alyva šildomas. Garažas. 
DeSimčiai metų morgičius. Skam-

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

MOHAWK FURNITURE COMPANY
2446 - 8 DANFORTH AVE.

Turime daugeli kitų labai gerų ir įvairiomis

V. Jučas
Biznio tel. OL 2324 

Namų t.lef. OL 6718
ir

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BAIDAIS
* RADUO,

♦ KROSNYS,
★ ŠALDYTUVAI,

* SKALBIMO MASINOS,
★ TlliviZUOS APARATAI,

* SIUVIMO MASINOS,
* ĮVAIRŪS KILIMAI,

kainomis bei įmoksimais nomų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

Vladas Paliulis
Istoieos telef. OL 2324

$12.500, Bloor - Shaw, 6 komb. mū
ro namas gerom stovy, privatus 
įvažiov., įmokėti apie $3.000.

$16.500, College - Dovercourt, H k. 
mūro namas, vandens - alyvos 
Šildymas, visi baldai, nedidelis 
įmokejimas. Geros morgičius ar
ba geros išsimokėjimo sųlygos. 
Kaino numušta lobai greitam 
pardavimui.

$16.500, High Pork - Bloor, 8 kamb., 
2-jų augštų atskiras mūro na
mas, vandens Šildymas, priva
tus įvažiavimas, garažas. Ekstra 
pirkinys.

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

$23.000, St. Cloilr - Oakwood, 14 k., 
atskiros mūro namas, 2 vonios, 2 
virtuvės, garažas, plotus įvažia
vimas, didelės pajamos.

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

-Dovercourt, gerom išsimokėjimo 
sųlygom parduodamas namas su 

patalpomis tinkančiomis betkokiam 
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.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & W’allpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

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

kėti $4.000. 8 kambarių mūrinis 
namas, kietm. grindys, kvadra
tinis planas, karštu vandeniu - 
alyva šildomas, didelis kiemas, 
viena atvira skola 10 metų. 
Skamb. 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, labai gražių plytų na
mas. 7 kambariai per 2 augštus, 
kvadratinis plonas, 2 gražios vir
tuvės, lobai gražus kiemas, ga
ražas su šoniniu įvažiavimu. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

BLOOR - CLENDENAN. $21.500. At
skiros, gražių rupuotų plytų, 8 
kambarių per 2 augštus namas. 
Kvadratinis plonas, vandeniu - 
alyva šildomas, 2 virtuvės, di
delis gražus kiemas, garažas su 
privačiu šopiniu įvažiavimu. < La
bai gražus rezidencinis rajonas. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

BLOOR - DUFFERIN. $3:500 įmokė
ti. Atskiras, 6 didelių kambarių 
namas, kvadratinis plonos, aly
vos šildymas, groži virtuvė, ga
ražas su grožiu kiemu, arti geru 
krautuvių ir susisiekimo. Nomų 
ąohWia*tuojou užimti.
Skambinti P. Grybas, ME. 2471,

Mann & Martel
L Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

J. TAMUL1ONIS
1245 BLOOR ST W.

1st. tel. OL. 8481. Namų OL. 8074.

$1.900 įmokėti. Lisgar - Dundas, 6 
kambarių mūrinis namas, geram 
stovy, dideli kambariai, alyvos 
šildymas, garažas.

$2.900 įmokėti, Windermere - Bloor.
6 kambarių, mūrinis, atskiras, 
kietos grindys, geri kambariai, 
garažas.

$3.900 įmokėti. Pauline - Bloor. 8 k. 
mūrinis namas, kietos grindys, 
2 geros virtuvės, alyvos šildy
mas, 2 garažai. .Geras pirkinys.

$6.000 įmokėti. Constance - High 
Park. 9 didelių kamb., 2-jų augš
tų, dideli komb., kietos grindys, 
2 geros virtuves, vandeniu šil
domas, 2 garažai, šoninis įvažia
vimas.

$10.000 įmokėti. Indian Rd. - Bloor.
12 komb., mūrinis, atskiras, 2 
modernios virtuvės, 3 vonios, 
vandens - alyvos šildymas, 2 ga
ražai.

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

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

Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 
užbaigimas. VELTUI

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

TEL. Junction 4773
Namų tel. CE. 1-3444 •

Sav^ G. KERAITIS "

561 - 567 KEELE ST.
1^2 Block South of St. Clair 

TORONTO, ONT.

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

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

o

1

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 CLAREMONT STR

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

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

i

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mes patarnaujame teisin- $500 - $1.500 galite gauti per mūsų biurą 
gai, skubiai ir savo kai- tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums 
boję. trūksta pinigų įmokė j im ui perkant namą.

$4.000 įmokėti. 8 nepereinami kamb. 
mūrinis, gerame stovyje, erdvus 
kiemas, be garažo. Dundas - 
Bloor. $14.000 prašoma kaina. 

$4.500 įmokėti, 8 k. mūrinis, pusiau 
atskiros, nepereinami kamb., 3 
virtuvės, Bloor - Ossington rajo
ne. $13.000 pilna kaina.

$4.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, 2 virtu
vės, elyva šildomas, garažas. Už
ėmimas tuojau. Crawford - Col
lege. $16.000 pilna'kaina.

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

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

$6.000 įmokėti. 10 k. atskiros, kv. 
plano, mūrinis namas. Vandeniu 
ir alyva šildomas, moderni virtu
vė, privatus privažiavimas. At
vira skola 10-čiai metų. Evelyn 
- Annette. $19.500 prašoma 
kaina.

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

dvigubos garažas. Bloor - Lans
downe. $15.500 prašomo kaina.

$5.000 įmokėti, 8 k. mūrinis, neper
einami kambariai, 2 vonios, van
deniu - olyvo šildomas, 7 metų 
atviro skolai. Galimybė garažui 
dideliame kieme. Sunnyside - 
Roncesvolles. $17.000 prašoma 
kaina.

ANTANAS MIČICNAS
2336 BLOOR ST. W.

M. tel. MU. 8255. Nam« LA. 2143.

$29.000 pilno koino, 14 kambarių, 
mūrinis, vandeniu - alyva šildo
mas, dvigubas garažas, randasi 
gražiausioj Toronte gatvėj High 
Park Ave. Namas išmokėtas, 
puikios pajamos.

$10.000 įmokėtu 24 kambarių mūri
nis namas, vandeniu - alyva šil
domos, privatus įvažiavimas, ga
ražas ir vietos maždaug 70 ma
šinų pastatyti. Vien Kanados 

‘ Tautinės parodos laiku iš kiemo 
gaunama virš $ 1000 pajamų. 
Vieno atvira skola 10 metų iŠ 
6% balansui. Iš namo gauna
ma virš $10.000 pajamų į me
tus^ Visas namas išnuomotas. 
Yra pajamų knyga, kurių galite 
patikrinti. Randasi Parkdale ra
jone. Gera proga investuoti pi
nigus.

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

• va apšildomas, nepereinami k., 
yra garažas ir viettos dar kelioms 
mašinoms pastatyti. Randasi 
prie pat Bloor ir Indian Rd.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

TELEF. EM. 8-4557
30 metų valymo patyrimas

Mūšų šios savaitės pasiūlymai:
$5.000 įmokėti. 7 k. mūrinis, atski

ros, kv. plano namas. Didelis 
kiemas, privatus privažiavimas. 
Rushton Rd. - St. Clair. $16.- 
500 pilna kaina.

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

$8.000 įmokėtų 8 k. dviejuose augš- 
tuose, 2 virtuvės, vand. - alyva 
šildomas, modernios virtuvės ir 
vonia, garažas. $20.000 prašo
ma kaina. I ’ >

$7.000 įmokėti, 14 k. atskiras mūri
nis, 3-jų modernių virtuvių, 2 
vonių, dviejų didelių garažų na
mas, duodąs $700 įplaukų kas 
mėnesį. Prašoma kaina $30.000, • 
į kainą įeina 14 k. baldai apie

$3.000 vertės. Concord - Col
lege rajone.

$5000 įmokėti. Atskiras mūrinis 10 
kambarių namas. Vandeniu sto- 
keriu apšildomas su dideliu skly-

2 garažams vieta. Labai 
gražioje vietoje netoli susisieki
mo. Indian Grove - High Park 
rajone.

$16.000 visa kaina už 8!4 kamba
rių atskirą* mūrinį namą su pri
jungtu mūriniu garažu. Namas 
apšildomas vandeniu, gražioje 
vietoje. Quebec Heights rajone.

$18.000 visa kaina, 9 kambarių at
skiras mūrinis ndmas vandeniu 
olyvo apšildomai su garažu. 
Gražioj vietoj. High Pk. - Clen- 
denen rajone. ' 5
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J. KARPISLIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai 
38 King St W. - Toronto 

• Suite 46.
Telef. įstaigos: Telef. namų: 
EM. 3-7461 BE. 3-0978

& FROST
’ Advokatai, Notarai
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont 

Telef.: EM.4-9912

z Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARANAUSKAS
Master Electrician

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

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVĖ.

Telef. LY. 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar
> perstata u:
europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Mūsų prityrę teisininkai 
pigiai sudaro pirkimo — 
pardavimo dokumentus.

$18.000 visa kaina už 10 kambarių 
atskirų namų College Rusholme 
rajone. Vandeniu alyva apšildo
mas. Gražus sklypas, garažui 
vieta.

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

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

$16.000 pilna kaina, atskiras mūri
nis naujai atremontuotas; 2 ga
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 Šildomas, garažas, šoninis 
įvažiavimas, 2 virtuvės, į šiaurę 
nuo St. Clair.

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

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

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

$18.900 pilno kaina, 10 kamb. pu
siau atskiros, vond. olyvo šildy
mas, 3 virtuvės, Roncesvolles 
Fem Avė.

REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

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

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

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

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

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

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

Skambinti VYT. LUNYS.

komb., otsk. namas, alyva šil
domos, garažas.

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

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

$5.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, 8 
komb. otsk. mūrinis namas, dvi 
virtuvės, vandeniu šidomas, grei
tos užėmimas.

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

Skambinti J. BALTAKYS.

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

A. W. FACLINGER
REAL ESTATE

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

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$15.500 pilna kaina, High Park, prie Bloor, mūrinis, atskiras, 8 k. per du augš

tus, vandeniu šildomas, garažas.
$5.500 įmokėti. Bloor - Ossington, labai gero mūro, atskiras, 9 k., 3 virtuvės, 

vandeniu - alyva šildomas, visi kambariai dažyti, 2 garažai.
$3.500 įmokėti. Bloor - Dufferin, mjrinis, 6 k. per du augštus, kamb. švarūs, 

kietos grindys, didelis kiemas, garažas, balansui viena atvira skola.
$16.500 Bloor - Christie, mūrinis, labai švarus, 9 k., 2 virtuvės, dvi vonios, gero 

plano, du garažai, viena atvira skola, greitas užėmimas.
$5.000 įmokėti. Bloor - Indian Rd. Mūrinis, 8 k., 2 virtuvės, vandeniu - alyva 

šilddomas, garažas.
Bloor - Jane, atskiras, rauplėtų plytų, 7 k. per du augštus, vandeniu - alyva šil

domos, garažas. Namas yra 17 metų senumo, parduodamas dėl turto 
pasiskirstymo. Geriausias pasiūlymas bus priimtos.

Jei tie namai Jums nepatinka — nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums, 
kad sužinotumėte kiek mes turime pardavimui nomų ir kur jie randasi.

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

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

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

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

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimo! 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 Faistinė 
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 oilbumerius. 

Duodu išsimokėjųnui 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. JUOZAP AITIS.

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

$5.500 įmokėti, Parkdale rajone, mū- 
ą 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 
muro, vandens šildymas, garažui 
vieta, geras pirkimas.

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

Skambinti: V. PLIOPLYS

■$3.500 įmokėtų 6 neperein. kamb., 
atskiros mūrinis namas, šoni
nis įvažiavimas, gorožos.

$10.000 įmokėti, 12 komb. atskiros 
mūrinis dupleksas, vandeniu - 
olyvo šildomos, du garažai, pri
vatus įvažiavimas.

$13.500 visa kaino, Golden, 7 komb. 
atskiras mūrinis dupleksas, aly
va šildomas, vieta garažui.

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

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

Skambinti: B. POSIUS

Antradieniais ir trečiadieniais nuo 7 ?val. vakaro duodami 
teisiniai patarimai Visiems klijentams VELTUI — dipl. tei 
sininką p. SILVERMAN rasite mūsų kontoroje.
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. VA SIS Vasiliauskas 
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

Bloor Street West (prie Ossington Ave.) Telėf. ME. 4605 - 4606

LANSDOWNE - BLOOR, $.1.500 
įmokei imas, mūrinis 6 kambarių 
namas, garažas. »

2. BLOOR - SHAW, $3.000 įmokė
ti, 7 kambarių, mūrinis namas, di
delis kiemas, 2 virtuvės, garažas.

’X> ‘

3. COLLEGE - DOVERCOURT. $3.500 
3 įmokėti, 8 didelių ir nepereinamų 
f * kambarių mūrinis namas, 2 virtu-

Z vės. Puikus pirkinys.
f

4. BLOOR - SHAW, $4.000 įmokė- 
*ti, 9 kambarių mūrinis namas, 2

. ougštai, vandeniu šildomas, gčra- 
• žcs.

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

Ryžęsis išeiti prieš Lietuvos 
interesus Bonnoje, p. Lozoraitis 
negalėjo nesuprasti, kad išeina 
ranka rankon su Maskva, stoja 
talkon jai. Juk jei V. Vokietija 
savo sprendimo įteisinti VLIKo 
skiriamą Lietuvos atstovą nebū
tų atidėjusi, protestą būtų pa
reiškusi Maskva. Ponas Lozorai
tis ją pavadavo — jis pareiškė 
protestą ir vaisius buvo džiugus 
Maskvai, jos įsikišimas tuo tarpu 
liko nereikalingas.

Gal kad sušvelnintų Įspūdį p. 
L. tuo metu pardėjo garsinti sa
vo “veiklą”. Aplankė Berne dr. 
Gerutį, kad susitartų dėl bend
ro veikimo prieš VLIKą; Londo
ne tuo pačiu tikslu lankėsi pas 
savo santarvininkus; Paryžiuje 
norėjo pasireklamuoti Europos 
Lietuvių Bendruomenės pirmi
ninkų suvažiavime, bet čia atra
dęs dr. Karvelį, išskubėjo Į Bon- 
ną, kad tuo laiku, kol Bonnoj 
nėra dr. Karvelio, lengviau būtų 
atlikti patį nešvariausi darbą — 
pareikšti protestą dėl VLIKo at
stovo priėmimo ir savo asmeniš
ką’.atstovą pristatyti (liepos 19 
d.). Tuoj aus ąekė oficia|^s^kfts 
mftnikatai. Tačiau ta “Veikią^- 
buvo tiek mizerna, kad net ir 
“tautiška” spauda mažai ką tu
rėjo bepridėti prie sausų komu
nikatų. Tik lankymasis Hūtten- 
felde buvo plačiau paties dr. Ge
ručio Dirvoje aprašytas. Reiktų 
manyti, kad čia jau kas nors rim
to buvo nuveikta. Tačiau per
skaitęs dr. Geručio sieksnini 
straipsnį žmogus turi nustebti. 
Juk tą veiklą būtų galima iš
reikšti pora šakinių: L. aplankė 
Vasario 16 gimnaziją, buvo pri
imtas, apžiūrėjo patalpas, pripa
žino, kad tai svarbi Įstaiga lietu
vybei (tik dabar tai pastebėjo?) 
įr pažadėjo paremti. Svarbiau

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir gražinami j 

namus veltui.
Darbas garantuotas.

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

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

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
„ffl-SBMST. W.Iori.SpuIta.). TAQumu ...

PARDUODAMA:
5. BLOOR - DOVERCOURT, $3.000 Į 

įmokėti, 6 kambarių namas,pato
gus išplanavimas, puikiam stovyje.

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

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 
^šildomos, 2 garažai, įmokėti 6.900.

IŠEITIS TURI BŪTI SURASTA
sias dalykas buvo pažadas pa
remti. Tik ar neliks tai vien pa
žadu, kai VLIKas jau anksčiau 
tūkstantinėmis sumomis parėmė 
gimnaziją, o paskutiniu laiku vėl 
paskyrė paramos arti 9000 DM. 
“Tautiška” spauda to kaip ir ne
pastebėjo. Jai L. pažadas vertin
gesnis, kaip VLIKo dešimttūks
tantinės sumos realios paramos. 
Kokių gi vaisių turėjo L. “veik
la” Bonnoje? — Tai baisi nelai
mė Lietuvos ir lietuvių reika
lams, apie ką “tautiškoji” spau
da nutyli. Štai pasekmės:

1. Sugriovė Lietuvos konsu- 
liarinės įstaigos atkūrimą Vokie
tijoj. Tokios Įstaigos atkūrimui 
vokiečiai buvo palankūs ir jei ne 
L. sutrukdymas, tą Įstaigą gal
būt jau šiandien būtume turėję;

2. Turint savo konsulatą, Vo
kietijos lietuviams būtų atpuo- 
lę daug rūpesčių: lietuviškus už
sienio pasus būtų galėję pratęs
ti ar naujus išgauti čia pat, Vo
kietijoj — nereikėję būtų siunti
nėti Į Čikagą ar kur kitur ir mė
nesius laukti sugrįžtant; gal bū
tų pasisekę išgauti Vasario 16 
gimnaz|jai vokiečių materialinę 
paramą!; Vokietijai pradėjus at
kurti savo kariuomenę, ir suma
žėjus bedarbiams, būtų gal pa
vykę išsirūpinti geresnes darbo 
gavimo sąlygas ir lietuviams, 
kad nereikėtų skursti pusbadžiu 
iš menkos pašalpos.

3. Vokietijai atgavus visišką 
nepriklausomybę, nežinia kaip 
ji elgsis aplamai su užsieniečiais, 
taigi ir lietuviais. Turint savo 
atstovą, tokiuos reikalus būtų 
lengviau sutvarkyti palankia 
prasme, o Į du “atstovus” vokie
čiai iš viso nekreips dėmesio. 
Taip pat ir kitais reikalais.

4. Nepaprastai nukentėjo lie
tuvių prestižas ir pasitikėjimas

“JOSEPHINE 
BEAUTY SALON”

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

jaus sustojimo.
Tel. EM. 8-4138.

- t

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

prieinamos. Susitarus dirbama 
vakarais.

10. BLOOR gatvėje, High Park rajo
ne, opy na u j is pastotos, 4 labai 
didelės krautuvės ir 4 dideli bu
tai. $11.000 metinių pajamų, la
bai geras pirkinys.

U. HIGH PARK, 9 puikūs kamba
riai atskiras mūrinis namas, van
deniu šildomas, garažas, $9.000 
įmokėti.

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

į metus pajamų, geroje vietoje, 
įmokėti $9.00Q.

tarptautinėj plotmėj.- Apie L. 
“žygį” sužinojo svarbiausios vels 
tybės, rėmusios Lietuvos reika
lus laisvinimo kovoj. Juo. skau
džiau, kad toms vastybėms yra 
žinoma, jog L. tai darė Lietuvos 
pasiuntinių vardu, kurios tuos 
pasiuntinius pripažįsta. Reiškia, 
svetimos valstybės lietuviams 
laisvinimo darbe gelbsti, /) pa
siuntiniai, kuriuos tos valstybės 
pripažįsta, per savo patikėtinį L., 
tą darbą trukdo.

Savo veiksmu Bonnoj, p. L. iš
ėjo į atvirą kovą prieš demokra
tišką Lietuvos reikalų atstovavi
mą ir apskritai prieš visus de
mokratiškai nusiteikusius lietu
vius, pats aiškiai užimdamas va- 
distinę liniją. Išėjo į kovą su šū
kiu: “Jei ne man, tai ir ne tau!”, 
neatsižvelgdamas į tragiškas pa
sekmes.

Ką reikia daryti, kad reikalą 
pakreipus geroj on pusėn? 'VL 
IKo TV pirmininkas Zaikauskas 
ir URT valdytojas dr. Karvelis, 
rugpiūčio 9 d. teiravosi Bonnoj, 
kokios galimybės yra dabar, po 
L. intervencijos, dėl Lietuvos at
stovo pripažinimo.’ Atsakymas 
buvo aiškus: abi pusės • (VLIKas 
ir pasiuntinius atstovaująs L.) 
turi susitarti dėl vieno bendro 
atstovo ir tuomet jį patvirtinsią. 
Vokiečiai pastatė sąlygą — su
sitarti! Reiškia reikalauja to pat, 
dėl ko VLIKas jau kelis metus 
kantriai aukojo savo energiją, 
tik dėl L. “Niet” visa tai buvo 
veltui. VLIKas ir dabar-to susi
tarimo trokšta. Tokiu būdu su
sitarimas priklauso ir toliau nuo 
L., kuris iki šiol vis dar nerodo 
ženklo, kad tam būtų linkęs. Kai 
kam gal atrodytų, kad susitarti 
bus sunku. Tai netiesa! Kaip ten- 
nuolaidas, tik svarbu, kad L. pa- 
ka patirti, VLIKas yra linkęs į 
rodytų norą tartis. Aišku, atsto
vu negalės likti nei dr. Karvelis, 
kurs turi VLlKe kitas pareigas, 
nei dr. Gerutis, kuris turi maža 
patyrimo ir negyvena Vokietijoj. 
Reikės surasti žmogų, kurs gy
vena Vokietijoj ir abiems pu
sėms priimtinas. Argi tokio jau 
neatsirastų?

Todėl išeitis priklauso nuo p. 
L. apsisprendimo : ar už tuščias 
vadistinės ambicijas — laimi 
Maskva; ar už susitarimą su VL 
IKu, kuris savo nusistatymą su
sitarti jau paskelbė — laimi ken
čiantis kraštas ir lietuviai šiapus 
geležinės uždangos.

T. Žemaitis.

Laikrodininkas
TaImo visa rCiiq laikrodžius sqfinrn- 
|ai ir vertingai JOHANN SERVO.

Galima siusti iFprovincijos reg. laižka.

J. J.RUKŠA
Real estate & business broker

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

600 namu pardavimui
♦ '

K. Bubelis
Namų telef. RO. 3135

A. Lapaitis
- Namų telef. JU. 0917
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
=

.. /yOJENOf .
Mūsų žodynėlis* .

AKYS — Miegojimo organas.
ANGLAS — Patrijotas, kuris 

yra visuomet pasiruošęs duoti 
jūsų kraują savo tėvynei.

BANKININKAS — Paslaugus 
žmogus, kuris jums paskolina 
lietsargį, kai gražus oras, ir 
reikalauja jo atgal kai prade
da lyti.

BIG AM AS — Vyras, kuris du 
kart padaro tą pačią klaidą.

BRAŠKĖ — Mažas vaisius, ant
kurio pagal sezoną yra deda-1 PIRŠTINĖ — Vokas, kuris nelei- 
mas mėšlas arba cukrus. džia matyti jūsų nešvarių ran-

BŪTINAS — Sakoma apie daik- j kų.
tą, kurio dar neturima. : PLIAŽAS — Vieta, kur nuvargę 

BYLA — Pojlsio vieta svarbiems 
•reikalams.

DIPLOMATIJA — Vyras kuris POST SCRIPTUM — Įdomiau- 
jau 20 metų vedęs ir kurio 
žmona dar tiki į jo pasakoji
mus.

DVIDEŠIMTS — Vidutinis am
žius trisdešimties metų mote
rų.

GRANATA’— Vaisius, kurį ka
reiviai siunčia priešui, nors 
anie nelabai jo norėtų.

GYVENIMAS — Laiko tarpas 
tarp gimimo ir mirties. Pirmo
ji dalis yra lepinama tėvų, o 
antroji — Vaikų.

KAIMYNAS — Asmuo, kuris ži
no jūsų reikalus geriau negu 
jūs patys.

KANADA — Anglijos kareivių 
gimimo vieta.

KANADIETIS — Prancūzas, ku
ris gyvena kaip amerikonas, 
tiktai anglų valdžioje.

KELTUVAS — Vertikalinis ge
ležinkelis.

KOMPOTĄS — galimybė pada
linti 7 obuolius tarp 11 asme
nų.

KIBIRAS — Arklio stiklinė.
MOTERIS — Tai būtybė, kuri 

juokiasi kai tik gali, ir verkia, 
kada tik nori. Tai laikrodis 
kuris vėluoja jau 25 metai.

MUZĖJUS — Meno kapinės.
NAUJAGIMIS — Gyventojas, 

kuris nemoka pirmojo žodžio 
savo- kalbos. »

NEAPGALVOTUMAS — Saky
ti ką nors moteriai, tai ėjimas 
visuomet prieš save.

NUO 
1910 METŲ

Kanados vyrai žino, kad Tip Top 
siuvėjų pagal užsakymą siūti rū
bai geriausi — kadangi Tip Top 
siuvėjai garantuoja, jog klijentas 
bus patenkintas, arba priešingu 
atveju, jam bus sugrąžinti pi
nigai. Jūsų draugai patvirtins, 
kad Tip Top siūti yra ______

KANADOS 
GERIAUSIOS 
RŪSIES 
RŪBAI

Netoliese Jūsų yra Tip 
Top krautuvė or agen
tas.

T-32

Rūta Kuprevičienė
Namų telef. ME. 3929

P. Dambrauskas
Namų telef. JU 6198

V. Kuzma
Namų telef. OL. 7838

PASKAITININKAS — Asmuo 
kuris kalba kaip knyga, bet 
skiriasi tuo, kad jis nėra taip 
greitai uždaromas.

PASIMATYMAS — Susitarimas 
keletos asmenų susitikti toj 
pačioj vietoj, bet skirtingu 
laiku.

PERMATOMAS — Per kurį ga
lima matyti. Pav. rakto skylu
tė duryse.

PESIMISTAS — Asmuo, kuris 
nešioja kartu petnešas ir diržą.

žmonės eina dar daugiau pa
vargti.

šia dalis moteriško laiško.
PRIŽADĖTI — Būsimas laikas 

veiksmažodžio duoti.
SKAISTYKLA — Vieta, kur yra 

laikomos sielos perdaug ne
švarios, kad eitų į dangų ir 
per daug švarios, kad eitų į 
pragarą.

SINONIMAS — Žodis, kurį jūs 
Vartojate, kai nežinote, kuris 
yra geriausiai tinkamas.

ŠIANDIEN — Diena, kuri buvo 
rytoj ir kuri bus vakar.

ŠKOTAS — Vyras, kuris nešio
ja sijoną, kad neturėti kišenių 
savo pinigams įsidėti.

ŠOKĖJAS — Asmuo, kuris min
džioja savo kaimyno kojas.

ŠPROTAI — Mažos žuvelės be 
galvų ir be uodegų, kurios 
plaukioja alyvoje.

VALDININKAS — Valdžios tar
nautojas, primenąs bibliotekos 
knygas — kurios mažiausiai 
reikalingos, augščiausioj vie
toj laikomos.

VENUS — Ideališkiausioji žmo
na, nes, neturėdama rankų, ne
gali kraustyti savo vyro kiše
nių.

VIŠTA — Paukštiena, kuri yra 
valgoma prieš jos gimimą 
taipogi po jos mirties.

ŽUVYS — Pasninko mėsa.

ir

Perdaug skubėjo
Jeronimas pasivėlino į mokyk

lą. Mokytojas bara:A
— Dėl kokios priežasties pasi

vėlinai?
—Atsiprašau, pone mokyto

jau; aš taip skubėjau, taip greit 
bėgau, kad neturėjau laiko nė
priežasties sugalvoti.

Gal būtų ’A numerio didesnis
Storulis batų krautuvės savi

ninkas atėjo pas automobilių 
pardavėją nusipirkti angliškąjį 
“Austin“. Įsėdo prie .vairo ir vis 
rangosi stenėdamas.

— Na kaip, tinka Jums — 
klausia pardavėjas.

— Kaži? Ar neturite puse nu
merio didesnio? — pasiteiravo 
tas.

Dr. L. SIMON
Odos ir veneros ligų specialistas.

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

Dorbo valandos: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimq.

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

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirba nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

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

Priėmimo vol.: 10 ryto iki 9 vok., sek- 
mod. ir šventad. nuo 2-4 vol. popiet.

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

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

(Prie City Holl) Room 308,EM.8-9430 
Anglų, prancūzų, vokiečių, lenkų, 

rusų ir lotynų kolbomis.

VI. Ivanauskas
Namų telef. IX). 9023

Vincas Pūga
Namų telef. ME. 8760

Dr. . Arttikaityt*
AKIŲ LIGŲ SPECIALIST!: 

Pritaiko akinius
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto e

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

nam«| WA. 3-5555

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)

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

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

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

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

Telefonas EM. 6-2696.

NAUJAS KABINETAS 
280 Roncesvalles Avė.

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

Telefonas OL. 4778.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

p.p. arba pagal susitarimą.
Telefonas LO. 1794

Toronto

Dr. V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Bendroji praktika, moterų ligos su 
gimdymo pagalba specialiai.

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

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

susitarimą.

Dr. J. J. VINGIUS
VIDAUS LIGOS

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

WA. 1-0219
249 HOWLAND AVE., TORONTO 

(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novbšickis
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 vol. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

i Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

/

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

Dr. Alexander SZATMARI
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

260 St. Clair Ave. W.
Darbo vol. 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

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant. Liiidžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas. •
73 Adelaide St W., Toronto 

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

ir šeštod. 10-1 va.^p.p.
Office EM. 6-5679. Rec. ME. 0636.

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų k 
vyrų batai, normalaus dydžio Ir ptatih 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto 

prie įSMttont

Dr. Sylvia UZANS
Vaikų ir odos ligos

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

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

TeL GL. 2892.

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

Dirbęs Europos ir Kanodos ligoninėse.
Vidaus ligų specialistas: 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
(lėiimas iš 613 Bock Avė.)

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

Telefonas OL. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q.
Vai.: 41-12, 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. F. Tickett
Gydytojas 

ir
chirurgas j

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

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

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

kampas Euclid Ave. 
Priima vakarais oogal susitarimq.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina okis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto
Tel. EM. 4-6545

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Pritaiko, akinius visiems akių defek- 
tMB. IMrle akių nervus, kurie daž* 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą, Kalba slavų kolbomis.
476 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924
.......................................................................................■

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
BA., AAD., LM.GG 
GYDYTOJAS ir

MMn vat: 2-4.30 lr 7-9 vol. pp. 
386 Bathurst St Toronto

Telef. EM. 8-1344

1412 BLOOR ST. WEST

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
ROBAI .
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TORONTO, Out.
TEviškesT žiburiai

Šv. Jono Kr. parap. žinios Į KLB Toronto apyL Rinkimų
— Advento metu sekmadie- Komisija

nių vakarais pamaldos 7 vai.: praneša, kad Toronto apyl. val- 
kenferencija ir palaiminimas.

— Šventųjų Marijos metų už
baigimui ir advento susikaupi
mui, nuo Nekalto Prasidėjimo 
šventės, gruodžio 8 d. iki gruo
džio 12 d. vakarais vyks konfe
rencijos tema: “Marija ir žmo
gaus gyvenimas”. Konferencijas 
taikys kun. dr. Pr. Gaidamavi
čius. Susikaupimas pradedamas 
vakarinėmis mišiomis gruodžio 
8 d- 7 vai.

— Praėjusį sekmadienį, ka
riuomenės ir šaulių šventėje 11 
vai. pamaldų metu giedojo op. 
sol. Jonuškaitė, 12 vai. pamal
dose smuikavo Stp. Kairys.

— Šį sekmadienį per visas pa
maldas rinkliava daroma bažny
čios remontui.

— Jaunimo Klubo susirinki
mas. - pobūvis penktadienį vaka
rą 7 vai. Programoje numatyta: 
valdybos sudarymas, kultūrinio 
parengimo klausimas, žaidimai 
ir trumpa kultūrinė filmą.

— Šią savaitę parapijos kuni
gai kalėdos: High Park Ave., 
Park Side Dr., Roncesvales, Mer
rick ir Parkdale.

— Šį penktadienį 8.30 vai. ge
dulingas pamaldos už a.a. Juozo ■ 
Šedžio vėlę. Sekmadienį, lapkri
čio 28 d.: 9.30 vai. — už Šv. Jono 

' Kr. Draugijos mirusius narius, 
o 12 vai. — už a.a. Petronėlę 
Besąsparienę. Po šių pamaldų 
Vilties Kalno kapinėse šventina
mas jos antkapis.

— Moterystės sakramentą pri
ėmė: Zenonas Mažrimas ir Tere
sė Burzdienė. Pakrikštyta: Rai
mundas Kazimieras Pocius.

Prisikėlimo parap. žinios
— Parapijos pradinės staty

bos kertinio akmens pašventini
mas įvyks gruodžio 12 d. Marijos 
metų uždarymo proga. Tai die
nai atžymėti rengiamas koncer
tas. kurame dalyvaus solistė VI. 
Sabaliauskienė iš Rochesterio.

— Naujųjų Mėtų sutikimas 
įvyks Prince George viešbutyje, 
King h' York gt. susikirtime. Bi
lietų kaina $5. Juos galima įsi
gyti klebonijoje ir svetainėje 
Tulpė. -•

— Ateinančią savaitę lanky
sime parapijiečius sekančiose 
gatvėse: Lindsay Ave., Sylvan 
Ave., Bank Ave., Muir Ave., 
Dufferin Aye.,. Sheridan • Ave., 
Gwynne, Grove Ave.,., Pauline 
Ave., Parr Ave., Brock Ave., 
Brock Cr.< Kendol Ave., Wel
lington, Madison Ave.,

— Moterystės sakramentą pri
ėmė: Pranas Skilandžiūnas ir 
Aldona Venckutė; Petras Jud- 
žentis ir Joana Tiškevičiūtė.

— Pakrikštyta Julija Rūta 
Čepai tytė.
Šv. Andriejaus liut. bažnyčioje. 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, lap
kričio 28 d.. 1 vai. p.p., lietuvių 
pamaldos. ’ Kun. dr. M. Kavolis.
L. Kariuomenės 36 m. ir Šaulių

S-gos 35 m. sukaktys 
paminėtos per lietuviškos radio 
valandėles ir abiejose parapijo
se iškilmingomis pamaldomis, o 
oficialioji minėjimo programa 
Įvyko College kino teatro salėje. 
Šventės prasmei pritaikytą pa
skaitą skaitė svečias iš Clevelan- 
do pulk. K. Žukas.

Diplomatinės ir konsularinės 
tarnybos vardu sveikino min. V. 
Gylys ir svečias iš Čikagos p. 
Vafladkaitis — Š. S-gos vardu. 
Scenoje — Kanados, Lietuvos ir 
Š. S-gos Spindulio spaust, šaulių 
būrio vėliavos ir šaulių emble
ma. Š. S-gos vėliavai, asistojant 
šaulių garbės sargybai, užrištas 
kaspinas, kuris bus nuristas tik 
ją sugrąžinus jau į laisvą Lie
tuvą.

Susirinkimo priimta rezoliu- 
•cija Kenčiančiai Lietuvai radio 
bangomis.

Meninę dali išpildė Lietuvos 
op. sol. Jonuškaitė, padainavusi 
7 liaudies bei kariuomenės dai
nas ir 5 operų ištraukas. Smuiki
ninkas Stp. Kairys pagrojo 3 da
lykus. Solistei ir smuikininkui 
skomponavo muzikas St. Gaile- 
vičius. TL choras “Varpas” dirig.

• muž. *St. Gailevičiaus padainavo 
6 dainas. Turininga ir įdomi pa
skaita ir menininkų puikus pasi
rodymas buvo labai šiltai sutik
tas negailint jiems katučių. Me
nininkai apdovanoti gėlėmis.

Op. solistė Jonuškaitė - Les- 
kaitienė Toronte buvo lygiai 
prieš 5 metus taip pat per ka
riuomenės paminėjimą.

Minėjimą pravedė K. Aperavi- 
čius, pranešėja — Grigelytė. Mi
nėjimas baigtas Tautos himnu. 
Atsilankė apie 1000 žmonių.

Svečiams pagerbti buvo su
ruošta L. Namuose iškilminga 
vakarienė, o jaunimui pasilinks
minti — šokiai Šv. Elenos para
pijos salėje grojant orkestrui 
“Trimitas”.

Minėjimą ruošė-L. Sav. - Ku
rčių Toronto ^skyrius, L. Karių

Klubai ir KLB Toronto ap. v-ba.

dybos ir kontrolės komisijos rin
kimai pravedami Toronto Lietu
vių Namuose gruodžio 12 d. nuo 
9 vai. ryto iki 7 vai. vak.

Į Toronto apyl. valdybą kan
didatuoja:
Abromaitis Eugenijus, 30 m.,

darbininkas, 
Baltakys Jonas, 32 m., studentas, 
Barisa Placidas, 34 m., kun., 

vienuolis, 
3erneckas Pranas, 32 m.

mechanikas, 
Jvildys Juozas, 30 m., studentas, i 
Jankaitis Juozas, 45 m.,

mokytojas, 
Kastytis Vytautas, 32 m.

žurnalistas, 
Lelis Petras, 50 m., inžinierius, 
.^evogrodskis Jonas, 52 m.

darbininkas, 
Petraitis Viktoras, 38 m., 

administratorius, 
Petrauskas Antanas, 33 m., 

studentas, 
Ranonis Jonas, 37 m., 

tarnautojas, 
Saplis Bronius, 32 m., stalius, 
Simonavičius Jonas R., 37 m., 

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

darbininkas, i 
Vaidotas Vaclovas, 64 m., 

būv. steig, seimo narys, į 
Į kontrolės komisiją kandida-l 

tuoja: ' x ..
Banelis Stasys, 54 m., sav.-kūrėj., 
Šalna Leonas, 52 m.,

- - darbininkas,
Vaštokas Liudas, 55 m.,

darbininkas.
Renkant apyl. valdybą balsuo

jama ne daugiau kaip už septy
nis kandidatus,' o kontrolės ko- 
msiją — tris kandidatus.

Kadangi į kontrolės komisiją 
kandidatuoja tik trys kandida
tai, KLB Toronto apyl. Rinkimi
nė komisija skaito, kad jie yra 
automatiškai išrinkti ir rinkimų 
dieną už juos nebalsuojama.

Rinkimams pavesti visos To
ronto lietuvių organizacijos pa
skiria po vieną atstovą. Atstovų 
pavardes pranešti iki gruodžio 
5 d. V. Vaidotui, Lietuvių Na
muose.

Apyl. Rinkimų Komisija.
Šalpai aukojo

KLB Toronto Apylinkės Šal
pos K-tas skelbia sąrašą asmenų 
aukojusių Vokietijoje likusiems 
tautiečiams sušelpti ir jų Kūčių 
stalui pagerinti, vieton sveikini
mų ir dovanų pirkimo čia Ka
nadoje gyvenantiems savo pa
žystamiems ir bičiuliams aukojo:

$25 — Šv. Jono Kr. pašalpine 
D-ja; po $5 — V. Gudaitis, J. Ža- 
liadonis, A. Sodaįtis, M. Aršti- 
kaitytė ir A. Pabedinskas; po $3 Į 
— J. Baltakys ir J. Šarūnas; po j 
$2 — J. Kaknevičius, P. Kuzmic
kas. Vaitkevičius, Girdauskas. F. 
Noreika, Valienė, O. Kuolienė. 
V. Šiuplihskienė. V. Kolyčius, S. 
Mežlauskienė. V. Juodienė, P. 
Augustinavičius. V. Paulauskas.
A. Žilienė, J. Petrauskas ir A. 
Kantvydas. Kiti aukojo po ma
žiau. Viso lapkričio 14 d. prie 
Prisikėlimo bažnvčios surinkta 
$164.38.

Lapkričio 21 d. aukojo $20 — 
P. Imbrazas; $10 — Abromaitis, 
po $5 — A. ir J. Visockiai; po $2
B. Čepauskas, J. Borisas, Liu- 
binskienė. St. Šileikytė, J. Mic
kus, P. E. Raudys. Kiti aukojo 
po mažiau. Viso lapkričio 21 d. 
prie Prisikėlimo bažnyčios su
rinkta $118.71.

Toronto Šalpos K-tas nuošir
džiai dėkoja Toronto lietuviams 
už aukas ir už duosnumą, E. Ste- 
paitienei, Sapijonienei už talką. 
Prisikėlimo bažnyčios klebonui 
Tėvui Bernardinui, leidusiam 
kiekvieną sekmadienį iki Kalėdų 
tas rinkliavas rengti.

V. Vaidotas,
Toronto Apyl. ŠK Pirmininkas.

Taūkai jau plaukia
Geraširdžių Kanados lietuvių 

dėka, iš suaukotų šalpai pinigų 
nupirkta ir pasiųsta j Vokietiją 
ten vargstantiems lietuviams iš
dalinti 6984 svarai taukų. Taigi 
išeis maždaug po vieną svarą 
kiekvienam iš šelpiamų Vokieti
joje lietuvių. Kas įsivaizduoja 
dar tą vargą Vokietijoje liku
sių tautiečių, kurie dėl ligos, se
natvės ar kitų panašių priežasčių 
negali nei savęs, nei savo vaikų 
išmaitinti, o turi iš šalpos gy
venti, tas lengvai supras, koks 
džiaugsmas ir.dėkingumas juose 
kils dėl šio svaro taukų ir kaip 
lengvai mes galime jems tą 
džiaugsmą ir laimę suteikti. Tie
sa. jiems bus kaip ir du svarai 
gauti, nes ten jaukai dvigubai 
brangesni.

Kaip jau buvo skelbta, tau
kams pasiųsti iš Kanados lietu
vių suaukotų Dinigų buvo pa
skirta $1700. ŠFondo C. Komfte

Filmas iv. Jbfto Kr. salėje
Šį sekmadienį, lapkričio 28 d., 

4 ir 8 vai. rėdoma naujai gamin
tas spalvotas filmas “To Night 
We Sing" su Ezio Pinz.,

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

Pobūvi • Baliu.
Turtinga. yasario 16 gimnazijai remti Komisijos 
loterija:
BUFETAS.
Šokiams^ gros BENNI FERRI ORKESTRAS.

Pradžia 7 vai. vak, KLB Hamiltono apylinkės valdyba.

Dėmesio!
Priešadventinis subuvimas JNIAGAROS PUSIASALY!
Lapkričio 27 d., ŠEŠTADIENĮ, A. Ubeikos ūkyje, Allanburg, Ont., prie pat 20 kelio rengiamas

ŠOKIŲ VAKARAS?- BALIUS
Miesto prašmatnybės kaimo aplinkumoje. Bu f etas “'Stt' saldžiais ir karčiais išgėrimais, bei 
šiltais ir šaltais užkandžiais. . ; GROS GERAS ORKESTRAS.
Vieta labai lengvai surandama: važiuojančio keliiįįjįuo Hamiltono paskutinis ūkis prieš 
Welland kanalo tiltą kairėje. Važiuojant nuo Niagarą’Falls tą patį tiltą pervažiaus, pirmasis 
ūkis dešinėje. Užrašas: “Robinson’s Cabins”, sukti į ‘kiemą.
Pradžia 7 vai. vakaro. Laukiama svečių iš arti ir toli.'

Dėmesio!

MCMI tAL, <2ue.
Šv. Kazimiero parapija nutarė o praturtėjęs pradėjęs pardavi 

savo bažnyčios komiteto susirin-1 nėti buterbrodus iš rūkytos jau 
kime duoti $10.000 Aušros Var- tienos, kurie visiems labai pati 
tų naujos bažnyčios statybai. 
Vienas čekis $2.000 sumoje jau 
gautas.

Šv. Jono liuteron. bažnyčioje, 
Jeanne Mance ir Arthur gt? kam
pe, gruodžio 5 d., 12.30 vai. lie- _  ___  __________
tuvių pamaldos su šv. komunija.1 di)os"n>okinjč7 ~ 
Prieš pamaldas, ten pat 11.30 V. i $20 — Vytoutas Liesiūnaitis,' senį.;

- ------------ ----------------------------------- 1 po $]Q _ Dr. j. Mališka, E. ir J.
Kardeliai ir Juozas Lukošiūnas;

$5 — U. ir N. Prismontai;
$4 — Ą^A. Morkūnai;
pa $Ž ' George Martin (prancūzas), 

A. Pilypattis, Meilučiai, Kerbelioi, Al. 
Pakuliai, Šafroncikoi, A. J. Mališkai, P. 
Juodelis, P. Januška, V. Kiškis, Ch. 
Karpis, J. Zabiela, Pr. Bukauskas;$1 45 _ j GedminQS;

------- - - po $1 — S. Levinas, H. Lęvinas, J.

kę dėl lietuviškai paruoštos jau
tienos.

MONTREALIO ŠALPOS KOMITETO 
VYKDOMOJO VAJAUS 
PIRMIEJI REZULTATAI

Per rinkėją Juozą Lukošiūną Verdune, 
aukojo:

i $23 — Op. sol. E. Kardelienės Stu-

Dėmesio! Dėmesio!
Lapkričio 27 d., ŠEŠTADIENĮ, UNF salėje, 297 College St. 

rengiamas PASKUTINIS PRIEŠ ADVENTĄ 

šokiu, vakaras
* Y * ‘ .

šokiams gros tlo “trimitas”
Veiks turtingas bufetas, paįvairinimai, loterija, laimės šulinys 

ir kiti įvairumai.
Pradžia 7.30 vai. vakaro.

LAS Kanados Vietininkijos Valdyba.

KUR PRALEISIME paskutinį šeštadienį prieš adventą?
Ši šeštadieni, lapkričio 27 d., 8 vai. vak., CLUB TOP HAT didžiojoje salėje įvyksta

GRANDIOZINIS ŠOKIŲ VAKARAS
Šokiams gros 12 žmonių orkestras, dainuos populiari Toronto šlagerių dainininkė ir veiks 
bufetas su visų rūšių gėrimais ir užkandžiais. Bilietai gaunami prie įėjimo.
Šis mūsų vakaras yra paskutinis ir reprezentacinis šiais metais. Toronto visuomenė prašoma 
atsilankyti, nes jūsų gausus atsilankymas — mūsų vakaro pasisekimas..’

' ' “ u Sporto klubo “Vytis” valdyba.

GRUODŽIO 4 D., ŠEŠTADIENI, EATON AUDITORIJOJE, TORONTO MAIRONIO VAR
DO LIETUVIŲ MOKYKLA RENGIA

GrandioziniKoncertą
DALYVAUJI Metropolitan operos solistas ALGIRDAS BRAZYS, op^os solistė IZABELĖ 
MOTIEKAITIENĖ, smuikininkas prof. IZIDORIUS VOSYLIŪNAS. Solistams akompanuoja 

muz. STASYS GAILEVIČIUS. -
Bilietai parduodami “Tulpės-’ svetainėje, 994 Dundas St. West. Bilietų kainos $1. $1.50 ir $2. 
Liet, mokyklos mokiniams įėjimas veltui, studentams— papigintai.

Šį šeštadienį liet, radijo pro
gramos “Tėvynės Prisiminimai” 
iš St. Catharines nebus.
Išnuomojomo 2 kambariui ir virtuvė 
High Park rajone. Tel. JU. 0558.

Išnuomojami kambariai viengungiams, 
netoli liet, bažnyčios. Tel. OL. 8375, po 
6 vai. vak.

Prie gero susisiekimo ir krautuvių, 360 
Sorauren Avė./ išnuomojami 2 kambariai, 
2 virtuvės ir 2 vonios. Teirautis po 3 vai. 
po pietų.

Išnuomojamas kambarys su baldais III 
augšte. Galima naudotis virtuve. Be to, 
2 kambariai ir virtuvė, be baldų, II ougš- 
te. 253 Montrose Ave. Tel. LL. 4402, 
teirautis po 5 vai. vak.

College - Ossington gatvių rajone, ll-me 
augšte, išnuomojami 2 kambai. ir virtu
vė, suaugusių didesnei šeimai. Butas su 
baldais yra ir garažas. Teirautis 286 Rox
ton Rd. Tel. LL. 5730.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė lll-mc 
augšte, su baldais. Yra vanduo ir gožas. 
Dovercourt - Queen rajone. Skambinti 
OL. 8161. _____________

Išnuomojamas frontinis kambarys l-mc 
augšte, be baldų ir virtuvė su baldais rū
syje. Tel. KE. 5094.

Išnuomojamas 2-jų kambarių butas. 
Bloor - Ossington. Teirautis kasdien va
karais, savaitgaly — visą dieną. Telef. 
LL. 0768.

Išnuomojamas kambarys vienam asme
niui Ill-me augšte. 339 Ossington Avė., 
telef. LO. 4566.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II-me 
augite, be baldų. Telef. OL. 2636, po

linuomoįami 2 kambariai su baldais, ga
limo naudotis virtuve. Šeimai arba pa
vieniai. Skambinti betkuriuo laiku telef. 
OL. 5485.

liavomoiamos kambary*. 442 Crawford 
TrM, KE. 9308._______________

NUO SEKANČIO SEKMADIENIO Vyt. 
Aulrotot vėl priminės visų laikraUių pre- 
numerotas iv. Jono Krikdytojo parapijos 
knygyne. *
PARDUODAMA opynaujė siuvama ma
žina firmos "Singer" už pusę kainos. Tei
rautis pas P. Vedeckg, 63 Rushalme Rd., 
Toronto.

PARDUODAMA apvnaujė gazo krosnis.

Dėmesio ponioms 
ir panelėms!

DIPLOMUOTA plaukų šukuotojo daro 
pusmetinius ir laikinus sušukavimus 
pagal susitarimų. Skambinti po 5 vai. 
v., tel. ME. 4300. 546 Delaware Ave.

Sav. K. ŠLEKIENĖ

MOTERŲ RŪBŲ 
SIUVĖJA

A. ASTRAUSKIENE 
94 Manning Ave., Toronto 

Telef. EM. 3-9885.

Anglių reikalais 
skambinkite nauju mūsų 

telefono numeriu:
LL. 0527

V. ir S. Aušrotai, 
ft c .

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

Tikslias ir sąžiningas informacijas 
apie Jūsų namų šildymą natūraliu 

gozu teikia mūsų komp^atstovos
• DARES’

Skambinti tel. OL. 7994. Jam nesant 
Įstaiga j palikti savo'taMong.

■ MhlHBI -■

įvyks parapijiečių susirinkimas 
einamiem reikalam aptarti.

Kun. dr. M. Kavolis.
KLT Montrealio skyrius 1955 

m. vasario 13 d. rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės — Vasario 16 
i. minėjimą. Vyriausiu tos die
nos kalbėtoju yra pakviestas iš* 1 ~ Js YX'oTk Lavinos, J,
JAV Žymus lietuvių veikėjas. Kogon (žydų tautybės), F. Mortin (pran- 
Visos organizacijos prašomos šią* cūzos), J. Monstovičius, A. Boršouskos, 
dieną atsiminti ir šventės minė- Pr- Keturko, R. Simaniūkštis^A. Rosįma: 
iime aktvviai dalvvauti vičius' L J- Močioniok J- J- Bobeliai,jime aKiyviai aaiyvauu. , Rimk Jonas Grigoliūnos, J. Griga-

Mtnejimas prasidės pamaldom iiŪ0OS/ A so|fenis, M. A. Čepuliai,, Pun-

A. Bernotas, P. Jasutis, P. Jocas, A. Kli- 
čius, P. Koulakys, J. Petkus, K. Luko
šius, J. Biliūnas, J. Maskoliūnas, K. Li
kos, J. Vizgirda, Jonas Vizgirdą, A. 
Dauderis, lliūnai, $. Repšys, M,- Zavads- 
kos, S. Morkūnas, Limanavtčius, Blauz- 
diūnai, J. M. Močioniai, A. Ališauskas, 

| V. Girienienė, VI. šedeiko, K. Jasutis,

šys, A.^Drevinskienė, M. J anų lion is, Vaj- 

munų salėje, 3940 Iberville, jau Čepkouskiene, Budrevičiene, L. Boloišis, 
paskutinis prieš adventą. Gros ! Jokuboitienė, V. Ivanauskas, O. Vilimie- 
brolių Lapinu Litūanica kapela > nė< VTTT' Y’ .s- Mįku,e-- “ r nos, P. Jakubauskas, Ji/rgis Kukenis,

Jurkštoi.
Kiti aukojo po mažiau. Viso J. Luko-

Visos organizacijos prašomos šią* cūzos), J. Monstavičius, A. Baršauskas.

vičius, E. J. Močioniaį, J. J. Bobeliai, 
J. Rimkus, Jonas Grigaliūnas, J. Grigą-

mis Šv. Kazimiero parap. baž-vdzevičius, Piešine,’ A. Jocos/m. Šukys, 
nyčioje, o aktas vyks tos para
pijos salėje. A. Navickas, 

Skyriaus pirmininkas.
f

Ruošiasi susituokti AV bažny
čioje Romualdas Bukauskas ir
Ona Šarkaitė. . .

Sportininku šokių vakaras bus Motulevičienė, Ign. Butoutos D. Rup- 
m. , -v- šys, AzDrevmskiene, M. Janulionis, Vaisi šeštadienį, lapkričio JI d., Ru- cekauskienė, Br. Jozokos, J. Jocas, G.

Bus loterija ir bufetas. Salėje at
skiri staliukai. Įėjimas $1. _____ ____

Apendicito operacija padaryta šiūnos surinko $182.00. .‘Aukų rinkimos 
Dainiui Lukoševičiui. A. Kudž- 
ma jau grižo po operacijos i na- - ... . .. :
mus. P. Khciene yra ligoninėje. kod kieno pavardė praleista, suklaidin-

— iVI on t re al is    Šv Tėvas fwniomini
Afarijos Šventųjų Metų Užbaigi
mo iškilmėms Lourdes savo le
gatu paskyrė kardinolą Leger.

— Montrealis. — Čionykštis 
turtuolis Ben Kravitz, kaip rašė 
Maclean’s magazinas, į Kanadą 
atvykęs prieš 55 metus iš Kauno,

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukoju
siems tremtinių vardu. Jeigu pasitaikytų, 

ta, ar kitokio pobūdžio klaida, maloniai 
prašome skambinti telf. TR. 2859 Pr. 
Šimelaičiui. e Klaida bus atitaisyta.

Kas dar butų neaplankytas, ar norėtų 
savo auką padidinti, prašome, skambin
ti telef. REf 0473 J. Lukošiūnui..

Čia išvardinti pirmieji aukotojai Ver- 
dune. Kitų Montrealio miesto dalių šis 
sąrašas neliečia.

Montrealio Šalpos Komitetas.

OTTAWA, Ont
Lapkričio 23 d. minėjimas įvy

ko Sisters of Service patalpose 
sekmadienį, lapkričio 21 d.

Dienos tema kalbėjo v-bos 
pirmininkas. Po jo, kelionėje po 
Europą patirtuosius lietuviškuo
sius Įspūdžius papasakojo dr. A. 
Šidlauskaitė.

Kalbėtoja kiek išsamiau nupa
sakojo Vasario 16 gimnazijos, 
darbą, gyvenimo sąlygas ir tu
rimus rūpesčius; būdama Vaikų 
ir jaunimo auklėjimo klausimais 
specialistė, patirtuosius Įspū
džius vertino kaip pedagogė-psi- 
chologė. Jos padarytas kritiškas 
įvertinimas taip svarbios lietu
viškos įstaigos išeivijoje yra ver
tas platesnio lietuviškosios vi
suomenės ir atskirų lietuviškųjų 
institucijų dėihėsio.

Pabaigoje minėjimo — pianis
tė Birutė Žilinskaitė paskambi
no ir be to, buvo pagrota gražių 
lietuviškų plokštelių.

Baigė studijas Otavos univer
sitete. Elzė Lingvenytė 1953 m. 
rugsėjo mėn. atvyko iš Great 
Neck. N.Y.. į Otavos un-tą baigti 
pradėtų Europoje ir pertrauktų 
studijų. Studijavo Italijoje Pizos 
ir Romos universitetuose.

Po metų labai įtempto darbo, ' 
įskaitant ir šių metų vasaros se
siją — pereitą mėnesį jai buvo 
suteiktas Bachelor of Science 
mokslo laipsnis — biologijos dip
lomas. '

Tai gražus skatinąs mūsų lie
tuviškam jaunimui pavyzdys. 
Lietuvaitė po 4 metų sunkaus 
darbo fabrike susitaupo pinigo ir 
grįžta vėl prie knygos, kol pa
galiau apvainikuoja ilgų metų 
darbą.

Verta pažymėti, kad p. Ling- 
venytė, nors ir labai buvo užsi
ėmusi studijomis, tačiau. neatsi
sakydavo ir rasdavo laiko patai-1 
kinti apylinkės v-bai pos ruošia
muose minėjimuose. Linkime se
sei sėkmės ir ateities gyvenime.

Latvijos nepriklausomybės 36 
metinių minėjime suruoštame 
vietos latvių bendruomenės — 
lietuvių vardu pasveikino apyl. 
v-bos pirm. Paškevičius.

Kun. dr. V. Skilandžiūnas dva
sinės vyriausybės patvarkymu 
perkeltas į šv. Teresės parapiją 
tokioms pat vikaro pareigdms. 
Naujoje vietoje telefonas 2-2902. 
Lietuviškų pamaldų tvarka ir. 
vieta lieka ta pati. A. P. \

me-

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų
dziagų moterų ir vyrų kostiumams it 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL 3222.

^BflMMSH

Garbenis

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.

“ NAUJAI ATIDARYTA

DOVANU IR KITU 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 TAUTIEČIUS MALONIAI KVIEČIAME.

■f. SENKUS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

tfcLEFONAS KE. 8212

Visais turto pirkimo ir pardavimo reikalais jums mielai ir 
sąžiningai patarnaus:

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

REKOMENDUOJA .
Windermere, $3.000 įmokėti, atskiros plytų namas, 6 kamb., 2 modern, virtu

ves, olyva apšildomas, privatus įvažiavimas. Naujos goražos. Viso tik 
$15.000. 10 metų morgičius.

Old Westen Rd., $5.000 įmokėti, viso $17.000, atskiras plytų narnos, 7 kamb. 
per 2-ougštus, naujos vandens - alyvos, šildymas, didelis sodos, vienas ga
ražas su privačiu įvožiovimu. Turi būti greitai pankiotos.

Geofry - Indian Rd., $10.000 įmokėti, 10 kambarių, jT'vonios, šoninis įvažiavi
mas, 2 garažai, vandeniu - olyva apšildomos; pajamos dabar už ii ir III 
ougštą $61 į savaitę. Prašoma kaina $26.000.

Gorden - Roncesvolles, $14.500, 7 kamb., geros plytų namas, neperein. kamb., 
vandens - alyvos šildymas, nėra garažo. Įmokėti apie $4.000.

AL GARDENS
REAL ESTATE 

lėlį BLOOR STREET WEST. TORONTO. ONTARIO 
TtMonai: LO. 273B, LA. 8772. Vakmia NU. P-1S42.

Vitais tarta pirkimą ar pardavimo reikalais kraipkMt vM aaradyta adresu. 

: REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI , :


