
Kalėdų dovanos
Artinasi įspūdingos Kristaus Gimimo Šventės, ir jau iš anksto 

krautuvės siūlo ne tik įvairaus pobūdžio sveikinimo atvirukų, bet 
ii dovanų. Nevienas iš anksto laužo galvą, ką savo giminaičiui 
ar bičiuliui nupirkt, kaip tikrai žino, kad ir šis jį atsimins kaip 
kiekvienais metais ir ką nors atsiųs.

Atvrukas lieka atviruku: nusiperki, pasirašai po jau sureda
guotų sveikinimu ir neši į pašto dėžutę. Tačiau daugiau vargo 
su dovanomis: nori žmCgus, kad ji būtų ir vertinga, ir ilgalaikė, 
ir naudinga.

Ką pasirinkti?
Dovana vienaip ar kitaip atestuoja patį dovanotoją: iš jos 

spėjama' apie žmogaus pomėgius, skonį, net pagarbą. Tačiau do
vana, duodama jaunesniesiems, turi tam tikrą ir pedagoginį _ant- 
spalvį: suaugęs žmogus apmąsto netik tai, ko tas ar kitas norėtų, 
bet kas jam ir naudinga būtų. Kai vienas jaunuolis gavo dovanų 
įvairių chemikalų bandymams, namiškiai norėjo jį su visais kva
pais ir triukšmu iš namų išvyti.

Kas gi būtų naudinga pačiam gauti ar kitam dovanoti?
Be abejo, pasirinkimas didelis. Krautuvių lentynos linksta 

nuo įvairių įvairiausių dalykų. Tačiau mes turėtume atsiminti, 
kad yra viena dovana, kuri ir dovanotoją gerai atestuotų, ir do
vanos sulaukusiam naudos atneštų, ir mūsų lietuviškiems kultū
riniams reikalams pasitarnautų.

Ta dovana — lietuviška knyga.
Lietuviškos knygos metai

Šiais metais minime mūsų spaudos laisvės 50 metų auksinį’ 
jubiliejų. Minime, atsimindami knygnešius, aukojusius laisvę už 
laisvą lietuvišką žodį, atsimindami aušrininkus bei varpininkus, 
žadinusius lietuvišką sąmonę. ~

“Kad neveltui būtų kovoję mūsų pirmatakai spaudos draudi
mo metu, kad neveltui būtų dėję jie brangias aukas, mes turime 
užsidegti kilniais jų pavyzdžiais, jų drąsiu pasiryžimu, jų panie
kinimu demoralizuojančių kompromisų, jų pasiaukojimu ir pa
tvarumu. Mes taip pat turime suprasti, kad jei neisime, kaip jie, 
praktiško idealizmo ir laisvės meilės kebais, netrukus susidemo- 
ializuosime oportunistiško servilizmo ir nekultūriško storžieviš
kumo nuotaikoj, nuo ko mus sunkiai beatvaduos atskirų kilnesnių 
asmenų pastangos ir kilnieji žygiai.

“Žinokime, jog spausdintas tautos žodis yra tautos išraiška, 
pagal kurią yra vertinama visa tauta, ir jog ta išraiška kartu yra 
kasdieninis tautos penas, nuo kurio priklauso jos moralinė ir net 
fizinė sveikata”, — dar 1929 metais rašė mūsų filosofas prof. St. 
Šalkauskis. .

Tautos penas

mūsų maistas, kuris daug reikalingesnis šiandien, gyvenant sve
timųjų tarpe, negu bet kada anksčiau.

Anglai neįsivaizduoja Kalėdų be kalakutienos.
Mes turėtume stengtis Kalėdų Šventes įprasminti lietuvišku 

spausdintu žodžiu. Vaikams galėtume padovanoti “Eglutės” pre
numeratą, artimiesiems ir bičiuliams — gerą lietuvišką knygą. 
Jei kiekvienos šventės papildytų mūsų lentynas .viena kita gera 
knyga, o koks puikus susidarytų mūsų dvasinio peno sandėlis!

J. Kuzmionis.
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NUTEISĖ TRYLIKA AMERIKIEČIĮJ

Savaitės įvykiai

Peipingo radijas paskelbė, kad 
karinis Kom-Kinijos teismas nu
teisė 13 amerikiečių ir 9 kinie
čius nacionalistus už šnipinėji
mą. Amerikiečiai yra nubausti: 
vieni — kalėti iki gyvos galvos, 
kiti mažesnėm bausmėm.. Ke
turi nacionalistai nuteisti mirti, 
keturi — kalėti iki gyvos galvos 
ir vienas — 15 metų. Pastarieji 
esą buvę Čiangkaišeko karinin
kai, o amerikiečiai — buvę Korė
jos karo lakūnai, numušti virš 
Liaoning provincijos. Visi jie 
kaltinami dirbę drauge su japo
nų žvalgybos organizacija “At
suki”. John Downey, nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos, buvęs 
parašiutu išmestas virš Kom- 
Kinijos teritorijos ir čia organi
zavęs špionažą.

JAV vyriausybė pareiškė, kad 
visi šie kaltinimai yra neteisin
gi ir kad ji daranti visa nuteis
tiems amerikiečiams išlaisvinti. 
JAV konsulas Ženevoje yra pa
vestas sueiti į kontaktą su Kom- 
Kinijos atstovu ir jam įteikti 
griežčiausią protestą. Tai vienin
telis tiesioginis ryšys, kurį turi 
JAV su Kom-Kinija. Jis buvo 
užmegztas per Ženevos konfe
renciją ir tebėra palaikomas. 
Šiaipjau JAV kalbasi su Peipin- 
gu per D. Britanijos atstovą. Kol 
kas Kom-Kinijos atstovas Zene-1 
voje į JAV konsulo kreipimąsi 
dar nėra atsakęs ir vargu ar jam 
bus pavesta tokį protestą priimti.

JAV Kongreso kaikurie atsto
vai siūlė siųsti Peipingui ultima
tumą. duodantį Mao - Tsetungui 
savaitę laiko. Gavus neigiamą at
sakymą ginkluoti Čiangkaišeko 
armiją ir leisti jai pulti Kinijos 
žemyną.

Senatorius Mahsfield, demo
kratas iš Montanos, parašė Dul
les laišką, kuriame siūlo šią bylą 
perduoti Jungt. Tautoms. Esą, 
JT turėtu sudaryti komisiją ir 
ištirti kaltinimus.

D. Britanijos Foreign Office 
pareigūnas pareiškė, kad 13 
amerikiečių nuteisimas yra prie
šingas tarpt, teisei. Nuteistieji 

yra karo belaisviai ir jie turėjo 
būti paleisti per paliaubas pasi
keičiant belaisviais. Kom-Kinija 
to nepadariusi, slėpusi amerikie
čius ištisus metus ir dabar juos 
dargi kalėjimu nubaudusi.

C. Lodge, jun. JAV atstovas 
JT pareiškė 'savo pasipiktinimą, 
sakydamas, kad tokia Kom-Ki- 
nijos laikysena dar kartą įrodan
ti jos nepriimtinumą į JT.

Sen. Knowland, respublikonų 
lyderis Kongrese, pasiūlė užblo
kuoti Kinijos krantus.

RINKIMAI 
VOKIETIJOJE

Bavarijos ir Hesse privincijose 
įvyko rinkimai privinc. seimų. 
Bavarijoj krikšč. demokratai ga
vo — pagal nepilnus duomenis 
— 41.3% balsų, socialistai 25.8%. 
Hesse provincijoj krikšč. dem. 
gavo 24.1%, socialistai 42.6%. 
Šioj provincijoj krikšč. dem. pra
ėjusiais metais feder. rinkimuo
se buvo surinkę apie 33% balsų. 
Kancl. Adenaueris Bonnos paf- 
lamente turės ir toliau reikalin
gą daugumą..

Argentinos prezidentas Pėron 
lapkričio pradžioje pasakė viešą 
kalbą, kurioje apkaltino kažku
rios katalikų sąjūdžius, veikėjus, 
kunigus ir ypač tris vyskupus — 
Cordobos, Santa Fe ir Mercedes 
— esą jie priešingi jo vyriausy
bės politikai, skleidžiu nepasiti
kėjimą vyriausybė darbininkuo
se ir studentuose. Kaikuriose 
vietovėse kilo reakcija, pasireiš
kusi demonstracijomis "gatvėse 
ir net vienoj bažnyčioj. Policija 
suėmė eilę veikėjų ir kunigų, o 
vyriausybė ėmė atleidinėti iš 
valdinių tarnybų katalikus, su
laikė katalikų radijo transliaci
jas. Vyskupai kreipėsi atskiru 
laišku į prezid. Peroną, kuriame

ARGENTINOS PERONAS SIAUTĖJA

Antrosios Krašto Tarybos nariai

Pereitą šeštadienį ir sekmadie
nį Hamiltone,- puošnaus Royal 
Connaught viešbučio Rytietiško
joje salėje, įvyko II-osios Krašto 
Tarybos pirmoji sesija, išklau
siusi eilę Bendruomenės orga
nų pranešimų, padariusi nema
žai organizacinių nutarimų ir 
perrinkusi vykdomuosius orga
nus.

Reikia pastebėti, kad šeimi
ninkų rūpestingai pasiruošta. 
Krašto Tarybą jie įvedė į pirma
klasį viešbutį, kurio ne tik sa- 

plevėsavo ir lietuviškoji trispal
vė, o be to, sesiją sveikino išties
tas didžiulis įrašas drobėje: 
“Welcome Lithuanian Canadian 
Convention — Nov. 27-28”.

Be abejo, taip pat šeimininkų 
dėka darbą pradedančios sesijos 
pasveikinti atvyko miesto bur
mistro pavaduotojas ir žinomoji 
radijo komentatorė, didelė lie
tuvių bičiulė Mrs. Hyder. Pasi
rodė taip pat dienraščio foto re
porteris, padaręs keletą nuotrau
kų. Visa tai darė labai malonaus 
ir pasigėrėtino įspūdžio.

Aptariant sesijos darbus juos 
reikia paskirstyti į dvi dienas.

Pirmoji diena — šeštadienis
Sesiją atidarė Kr. Valdybos 

pirmininkas J. Matulionis pa
kviesdamas kun. dr. J. Gutauską 
perskaityti invokaciją, o į prezi
diumą pakviesdanias K. Baroną, 
J. Kardelį ir A. Rinkūną. Sekre
toriauti vėliau buvo pakviesti S. 
Čepas ir inž. P. Lelis. Sudarytos 

> komisijos: 1. Redakcinė bei svei
kinimų —>- Pr. Rudinskas, V. Gi- 
riūniėnė, P. Januška ir Stp. Kęs
gailą; 2. Nominacijų — trijų di
džiųjų apylinkių pirmininkai: K. 
Baronas, J. Simonavičius ir L. 
Balzaras; 3. Mandatų — inž. A. 
Šalkauskis, Iz. Matusevičiūtė ir 
A. Lapinas.

Pastaroji komisija vakare pra
nešė. kad sesijoje dalyvauja 40 
pilnateisių narių: 29 dabar iš
rinkti atstovai, 4 Kr. Valdybos 
nariai pastaruose rinkimuose ne
kandidatavę, 7 apylinkių pirmi
ninkai (Montrealio, Toronto, 
Oakvillės, Rodney, Hamiltono, 
Londono, Wellando; Windsoro 
apyL pirm, dalyvavo, bet jis bu
vo ir rinktas Kr. T. narys), o be 
to, dar dviejų komisijų vadovai, 

apgailestavo nesusipratimą ir 
prašė pateikti konkrečius kalti
nimus. Be to, jie paskelbė gany
tojišką laišką, kuris buvo per
skaitytas visose ‘ bažnyčiose. Jį 
pasirašė du kardinolai — Copel- 
lo ir Caggiano — ir 20 vyskupų. 
Laiške pirmiausia jie apgailes
tauja. kad reikalas buvo iškeltas 
viešumon pirma nepateikus kal
tinimų privačiu keliu ir prašo 
visus kunigus ir tikinčiuosius 
“nedalyvauti politinių partijų 
kovose, respektuoti teisėtą val
džią ir bendradarbiauti su ja vi
sos tautos gerovei”. Toliau jie 
primena valstybės ir Bažnyčios 
teises, kurios turi būti respek- 
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kurie balso teisės ųėtūri. Atseit 
iš rinktųjų narių nedalyvavo tik 
1 (sekmadienį jis jau buvo), o 
apylinkių atstovų trūko net ■ 14.

Gauta sveikinimų raštu: Van- 
couverio apylinkės pirm. J. Juš- 
kaičio', gėn. konsulo min. V. Gy
lio, VLIKo pirmininko prel. M. 
Krupavičiaus, min. S. Lozoraičio, 
P. Žadeikio, Graužinio, Meiėrib, 
Maž. Liet. Tarybos pirm. E.' Si
monaičio ir ALT sekr. dr. P. Gri
gaičio J Sveikinimu tekstais tau- 

formalumų buvo pradėtas eile 
pranešimų. ' - ’

Kr. Valdybos pirm. J, Matulio
nis savo pranešime’ pastebėjo, 
jog Kanadoje lietuviai yra lai
mingoje padėty, nes. čia organi
zavimosi bei. organizuotos veik
los nevaržo jokie valstybės įsta
tymai. KLBendruomenės užda
viniai gi platūs, kaip jie ir bu
vo numatyti PLB kūrėjų, nes 
čia prieš suorganizuojant bend
ruomenės organus nebuvo su
kurta jokių organizacijų, kurios 
būtų buvę skirtos atlikti PLB 
numatytiems uždaviniams, kaip 
pvz. JAV jau ir seniau veikianti 
ALT organizacija skirta. Lietu
vos laisvės kovai vadovauti. Ka
nadoje ir šis ir lietuvybės išlai
kymo ir kiti siauresnės apimties 
uždaviniai yra KLB organų dar
bo sritis. Toliau p. pirminikas 
suminėjo Kr. Tarybos kaikuriuos 
darbus: pastangas paveikti pa
saulinių veiksnių nusistatymą 
savo raštais- bei telegramomis, 
suminėjo Pabaltijo Federacijos 
darbą, rėmimą Tautos Fondo bei 
Vasario 16 gimnazijos vajų, pri
minė ryšius su lietuviškais cent
riniais veiksniais bei apsilanky
mus Mažosios Liet. Tarybos, VL 
IKo ir LLK pirmininkų ir tt. Ap
žvelgęs organizacijos vidaus 
veiklą, apgailestavo solidarumo 
mokesčio įklimpimą, kas labai 
paraližuoja visą veiklą, priminė 
Kr. Valdybos pastangas palaiky
ti glaudų ryšį su svetimomis bei 
lietuviškomis organizacijomis, 
kad tik populiarinti KLB idėją, 
kurios visiškam įsigaliojimui dar 
esama kliūčių, ir baigė padėka 
savo bendradarbiams — Valdy
bos nariams.

Kr. V. kasininkas V. Vaidotas 
trumpai pranešė apie piniginius 
reikalus, prieš tai išdalinęs ryš
kią santrauką pajamų - išlaidų 
raštu. Pasirodo, kad 1954 m. sau
sio 1 d. saldo buvo $373,35, soli
darumo mokesčio Kr. V. tenkan
čio 42,5% gauta $630,92, švieti
mo reikalams — $190,34 ir iš To
ronto apylinkės II Lit. Dienų pa
jamų dalis $300. Iš viso pajamų 
turėta $1494,61, o išlaidų $1253,- 
76. tad kasoje yra-$240,85.

Švietimo Komisijos pirm. A. 
Rinkūnas savo pranešime pri
minė Komisijos sudarymą, sudė
tį ir įgaliotinių tinklą apylinkė
se. Veiklai didžiausią trūkumą 
sudaro lėšų trūkumas, nes net 
numatytųjų pajamų nebuvo gau
ta. Dauguma apylinkių iš solida
rumo mokesčio švietimo reika
lams tenkančią dalį pasiliko sa
vos apylinkės švietimo reika

lams. Komisiją vedė mokyklų 
statistiką, kurioje pilnumo bet
gi negalėjo pasiekti, nes dauge
lis mokyklų žinių neprisiuntė. 
Buvo vedama ir mokytojų re
gistracija. Mokyklas dabar laiko 
ir mokytojus pakviečia parapi
jos, kurioms vienoms tai ir įma
noma, nes jos tegali gauti patal
pas, kunigai daugiau turi gali
mybių mokytojus pakviesti, o 
kaikūr pagaliau ir patys dėsto. 
Apylinkėse visdėlto pastebima 
naujų teigiamų reiškinių: įsistei- 

kursai plečiasi, kuriasi jaunimo 
klubai, panaudotas St. Cthari- 
nes radijas lituanistiniam švie
timui. Šviet. Kom. stengėsi vi
sur, kur įmanoma buvo, tokias 
iniciatyvas paremti, skelbė savo 
informacijas, palaikė ryšius su 
to paties tikslo institucijomis ki
tuose kraštuose ir tt. (Pirminin
kas betgi buvo per kuklus pri
minti, kad kaip tik jis pats parū
pino šeštadieninėms mokykloms 
du puikius vadovėlius ir dar tre
čią ruošią). ,

Vasaros stovyklą Šviet. Kom. 
surengė vienais metais, bet be 
lėšų plačiu mastu vykdyti ne
galėjo. Be to, susidūrusi su sun
kumais derinti'vienoj e stovyklo-

(Nukelta į 5 psi.) pareiškė, kad autonomija tol ne-

Kom. Kinijos kariuomenės daliniai puolė Wuchiu salą. Puoli
mas truko apie valandą ir buvo nacionalistų atmuštas. Čiangkai
šeko karo ministerijos pranešimu, puolimas buvo įvykdytas motor
laiviais^ ginkluotais lengvaisiais ginklais. Juos lydėjo 10 didesnių 
karo laivų, turinčių patrankas. Praradę dalį savo kareivių, komu
nistai 'grįžo atgal. Karo ministerijos pranešimas mini ir antros 
salos prie -Tachen puolimą, bet neduoda smulkesnių žinių.
. Wuchiu sala, 1 mylios ilgio ir pusės mylios pločio, yra 15 myl. 
-nuo Kinijos žemyno, 10 mylių 
nuo komunistų valdomos Nan- 
jin salos ij 63 myl. nuo Quemoy.

Pažym®ina, kad šis komunis
tų puolimas pasirinko vietą, kuri 
įeina į JAV 7 flotilijos saugoja
mą plot^č Matyt, jie bando ar 
amerikiečių nusistatymas įsikišti 
yra rimt^. 

*Braška/Japonijos vyriausybė
Min. fiirm. Yoshida dar prieš 

rinkimus; išvykdamas lankyti 
Vakarų /pasaulio sostinių juto 
kylančią- prieš jį opoziciją. Po 
kelionės rado netgi savo liberalų 
partiją suskilusią •— 35 jos nariai 
perėjo opozicijon, reikalaudami 
jo atsistatydinimo. Yoshida bet
gi laikėsf kietai: viena, jisai turi 
JAV pasitikėjimą, antra, jo par
tija parlamente turi 185 atstovus 
iš 467. Netrukus įvyks specialus 
parlamento posėdis, kuriame bus 
sprendžiamas Yoshidos vyriau
sybės tolimesnis likimas. Ypač 
pavojingas yra konservatorių va
das Ichiro Hatoyama, kuris pre
tenduoja į min. pirm, vietą. Yo
shida yra spaudžiamas ne tik 
opozicijos, bet ir savosios parti
jos. Atsidūręs tokioj būklėj jis 
grasino paleisti parlamentą ir 
skelbti naujus rinkimus, bet pa
galiau sdjtiko pasitraukti. Kol 
kas tebeiria min^pirm. pareigas, 
bet pasitfąuKe is'partijos" vado 
pareigų. Jis yra 76 m. amžiaus ir 
jau 7 metai min. pirm, pareigose.

Amnestija partizanams
Prancūzijos min. pirm, Mendes 

-France grįžęs iš.Amerikos bu
vo panūdęs pailsėti, bet įvykiai 
Š. Afrikoj privertė jį grįžti už
sienio r. ministerijon. Jau kuris 
laikas Tunisijos Felagai — apie 
3000 — yra sukilę prieš prancū
zų valdžią ir tebesilaiko kalnuo
tose vietose. Dvi prancūzų ka
riuomenės divizijos ikišiol nepa
jėgė nugalėti tų partizanų, susi
metusių Tunisijos ir Alžerijos 
kalnuose. Min. pirm. Mendes - 
France, pažadėjęs autonomiją 
Tunisijai dar praėjusią vasarą,

bus duota, kol nenurims partiza- ' 
nų kovos. Jo vyriausybė, susita
rusi su koalicine Tunisijos vy
riausybe, paskelbė partizanams 
amnestiją, pažadėdami visišką 
laisvę, jeigu padės ginklus ir 
grįš į namus. Amnestija paskelb
ta ultimatumo forma: kurie ja 
nepasinaudos bus žiauriai sunai
kinti. Tai skelbiama per radiją 
ir per spaudą, be to, lėktuvai iš
mėtė atitinkamus atsišaukimus 
partizanų srityse. Įrodyti nuo
širdžiam norui susitarti, Prancū
zijos vyriausybė pasiūlė Tunisi- 
jai ir Marokui $100.000.000 biu
džetą, kurio didžioji dalis būtų 
skirta krašto gerovei pakelti. _

Višinskio pelenai
Kai Jokūbas Malik iš Londono' 

skrido lėktuvu į Niujorką per
imti sovietų delegacijos JT va
dovavimo, Andrei Višinskį lavo
nas kitu lėktuvu buvo nuskrai
dintas į Maskvos krematoriumą. 
Čia jo kūnas buvo sudegintas ir 
urna su pelenais iškilmingai pa
statyta Raųd. aikštės mauzolėjuj. 
Kalbą pasakė Molotovas, išgin
damas jį kaip didelį taikos ko
votoją. Šia proga spauda prisi
minė A. Višinskį, gimusį Odesoj, 
kaip buvusį trockininką, išven- 

dėje bolševikų valdžiai. Jo vyk
domų žudynių metu buvo su
šaudyti ir lietuviai komunistai 
— Putna ir Uborevičius. %

. Maskvos konferencija 
„.Nors Vakarai atmetė Krem
liaus pasiūlymą šaukti konferen
ciją Europos saugumui organi
zuoti, Maskva tebetęsia bandy
mą sutrukdyti Paryžiaus susita
rimų ratifikavimą. Lapkričio 29 
d. Maskvoje prasidėjo konferen
cija, kurioje dalyvauja sovietu 
satelitinių kraštų ir Kinijos at
stovai. Jų noras yra suorganizuo
ti karinį Rytų bloką, kuris at
svertų Š. Atlanto Sąjungą. Į V. 
Vokietijos apginklavimą Maskva 
nori atsakyti Rytų Vokietijos 
apginklavimu, t.y. turimas poli
cines pajėgas paversti karinė
mis ir įvesti mobilizaciją. Tuo 
būdu R. Vokietija taptų Rytų 
bloko karine sąjungininke. Ši ir 
sekanti savaitė ryškiau parodys 
konferencijos veidą.

259.270 įieško 
darbo

Kanados darbo ministerijos ži
niomis, spalio pabaigoj buvo 
259.270 bedarbių, kurie ieškojo 
darbo per feder. darbo įstaigą. ■ 
Tuo būdu šiemet bedarbių skai
čius, palyginti su 1953 m. spalio 
mėn. pašoko 26%.

Statistikos biuro žiniomis, pa
skelbtomis spalio 23 d., bedarbių 
skaičius atrodo mažesnįs: 179.- 
000 visiškų bedarbių, 31.000 dali
nių bedarbių ir 11.000 laikinai 
atleistų. Daugiausia darbo ieš
kančių yra Toronte ir Montrealy. 
Pastarajame buvo 34.654, t.y. 
40% daugiau nei 1953 m. spalio 
mėn.; Toronte — 26.237, t.y. 50% 
daugiau nei praėjusių m. spalio 
mėn. Ontario prov., neskaitant 
Fort William ir Port Arthur, bu
vo įregistruota 100.465, Quebeco 
prov. — 74.373.' Fort Williame ir 
Port Arthure buvo 2.680 bedar
bių. Ontario prov. bedarbių skai
čius padaugėjo tekstilės, elektros 
aparatų, automobilių, plieno ir 
žemės ūkio padargų gamyboje 
ir kaikuriose įmonėse, surištose 
su Fordo ir Massey - Harris įmo
nėmis, kuriose įvyko ilgalaikiai 
streikai (Forde dar nepasibaigė). 
Žymus bedarbių skaičius buvo 
Windsore — 12.278 (pernai — 
8.634) ir Hamiltone — 8.649 
(pernai — 5.644).
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Maža tautaIstorija negailestinga: už klaidas skaudžiai keršija, jas tenka šimtmečiais, mokėti. Mūsų Jogailos aktai dar ir šiandien, po virš 500 metų atsirūgsta.Istorija nušlavė Aleksandro, Cezario imperijas. Iš didžiųjų imperijų liko dulkės ir legendos. Ant jų mirusių kūnų susikūrė naujos valstybės, su naujais istorijos žygiais. Vienos ią jų žengia drąsiai į gyvenimą, o kitų gyvenimas tebuvo meteoro švystelėjimas.Tautos garbingumo potencija glūdi ne kiekybėje, bet kokybėje. Indija, Kinija turėdamos kelių tūkstančių metų istoriją, šimtus milijonų gyventojų ilgai buvo mindžiojamos svetimųjų batų. Jų tautos genijus miega. Jos dar nemoka atspėti istorijos mįslės. Jų istorijos dienos yra snaudžiantis sfinksas. Jas supa nuo pasaulio kinų siena ir jos negali pilnai įsijungti Į tautų ir valstybių gyvenimą. Šiandien Kinija yra stumdoma Rusijos provoka- toriškiems žygiams, o Indija neturi savos politikos ir neranda pusiausvyros. Jos klaidžioja nerasdamos savistovaus kelio. O kas vyksta garsiojoj Liudviko ir Napoleono imperijoj? Visiškas apkvaišimsa: klasiškas anarchijos pavyzdys. Griūva vyriausybės, ką stato šiandien — rytoj nugriaus. Blaškomasi- iš vieno kraštutinumo i kita. Maskva trina iš džiaugsmo rankas, nes anarchija veda į jų glėbį. Anglijos politika nesuprantama. Ir ji veda prie savižudybės. Amerika atsistojo vadovo rolėj. Bet jos Į

jauną politiką seka klaida po klaidos. Nėra aiškaus kieto kelio. Bilijonai dolerių dar nesudaro laimėjimo. Kovoj reikalinga jungiančios idėjos, už kurią aukotųsi, reikalinga kieto ir griežto sprendimo ir tikslių veiksmų. Svyravimas, delsimas, girto klajojimas naktį veda į pražūtį. įMū- sų nelaimei Maskva tiksliai ir kietai veda savo politiką. Ji išnaudoja kiekvieną smulkmeną, o jos propaganda dar ne vieną suklaidina.Milžinai auga. Mažos tautos turi budėti. Mes mažieji neturime jėgos, neturim medžiaginių resursų, bet mūsų kūrybingumas, mūsų aiškaus kelio nusistatymas ir juo beatodairos žygiavimas, bus pavyzdys visiems. Vieninga, kūrybinga, pasiaukojusi ir kovojanti tautą nemiršta. Nors jos kelias sunkus, kartais tragiškas, bet ji iš griūvėsiu sutinka laisvę.Pas mus taip pat daug ligos simptomų. Partinės rietenos, kova už vadovavimą, “sudolerėji- mas” (pasak jumoristo “doleri- tis”), apatiškumas ir klasiškas amerikonėjimas. Kaikurie iš mūsų stengiasi net pačius amerikonus pralenkti amerikoniškumu.Mūsų mažos tautos likimas dabar labai tragiškas. Ji naikinama iš pačių pagrindų. Šiandien mes visi turime virsti Kudirkomis ir Juozapavičiais, kad išliktume gyvi ir mūsų tauta po kančios dienų išvystų laisvę. Kova, kūryba ir vieningas darbasI turi būti mūsų šūkis.R. Medelis.
RINKITE
Arthur J.
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Savininkas V. LASTAUSKAS
874 COLLEGE STREET. TORONTO

gėlės lietuvių veikėjai bandė įsiūlyti keletą! žymesnių amerikiečių leidyklų anglų kalbon išverstus “Kryžius”, net 12 tokių įstaigų atsisakė, teisindamiesi, kad jiems ir pasauliui mažai težinoma lietuvių literatūra ir jie nenorėtų rizikuoti tokius “nežinomuosius” išleisti. Bet, apląmai žvelgiant, nedaug suklysime pritaikę tą “nežinomųjų” sąvoką ir visam mūsų tautos pažinimui plačiajame pasaulyje ar, pagaliau, kad ir vien Amerikoje. Mažai, labai mažai kas yra kitataučiams žinoma apie Lietuvą. Atrodo, kad dalinai kalti esame ir mes patys, bet tam tikra dalimi kaltintinos ir visos kitos gyvenimo aplinkybės. Jei, pav. tokie lenkaį kiekvienam amerikiečiui žinomi jau vien iš marinuotų agurkų dėžu^ų, įvairių rūšių “kielbasų” ar valgyklose pateikiamų “pierogi” pasirinkimo, jei vokiečio sąvoka tuojaus siejama su puikaus alučio putele, jei ispanai ar meksikiečiai nuolat garsinami, filme ar televizijoje, bulių kovomis, juodplaukėmis sin- joritomis, jei medinės klumpės ir tulpės* jau iškart reprezentuoja olandus, jei čigonų muzika tuoj atšaukia vengrus, jei Vienos valso garsai pristato austrus, jei operinis pasaulis, daugumoje, jau nedvejojant atliepia italus, kas, pagaliau, visiškai už dyką, veltui, bent kiek reklamuoja lietuvius? Skrybėles turime lenkti Bielajui, mūsų dainų, šokių ir tautinės muzikos puoselėtojų grupėms ir visiems tiems,,kurie savo asmenine iniciatyva bando išstumti ir lietuvių vardą į mus supančią svetimą aplinką. Čia reikėtų prisiminti ir tuos, kurie rie kiekviena proga siunčia savo, komentarus, pastabas ar bando “prakišti” nuotraukas ar mintis, kurios bent trupučiu anglų kalbos skaitytojui gali priminti Lietuvą ar visą lietuviškąjį reikalą!Turime sutikti, kad angliškasis— Lithuania, -riian, nėra toks skambus, trumpas ir paprastas, kaip, pav., kad ir tokia — Latvia— Poland ar Germany ir tai, mūsų nelaimei, yra, kad ir ne pagrindinė, tai vis dėlto nemaža priežastis, kad mūsasis vardas kažkaip nelengvai tariamas, o dažnu . atveju ir nesunkiai pamirštamas. Bet, visatai tik primygtinai rodo, kad minėtas čia kliūtis reikia būtinai įveikti ir pralaužti tą sieną, kuri mus dar skiria nuo geresnio supratimo su' angliškai kalbančiąja! visuomenės ' dalimi. Teisybės dėliai, būtina pažymėti, kad jau šis tas minėta linkme yra padaryta bei daroma ir tai yra tikrai džiuginantis reiškinys, bet lygia greta turime įtempti visas jėgas ir pagalvoti, kaip dar sėkmingiau ir efektyviau galėtume Įsiterpti su savo reikalais ir juos, bent dalimi, padaryti bendrais Vakarų pasaulio reikalais ir rūpesčiais.Turime populiarinti mūsų vardą visomis priemonėmis. Tekalba už lietuvių tautą M. K. Čiurlionis, mūsų meno pasaulio genijus, Milašius, Baltrušaitis, Vaižgantas ir Maironis, terepre- i zentuoja mus lietuvių kompozitoriai, kiti rašytojai ir poetai, te- pristato pasauliui lietuvius mūsų garbingoji istorija, nepriklausomybės laikų klestėjimas ir gerbūvis (ne vien tik trumpas 1918 - 1940jn. laikotarpis), tekalba apie mus šauniais pasiekimais mūsų sportininkai! 1933 m. transatlantinis skridimas jau baigia beveik pasimiršti mūsų širdyse, tad ko norėti, kad didvyrių žygis būtų dar gyvas kitataučių sąmonėje, jei patys neprisiminsime, nešauksime. Pagaliau, te mūsų rašytojai paieško naujų temų, naujų ^kūrybos šaltinių toje nežmo- L niškoje ir visoje žmonijos istori- ; joje negirdėtai žiaurioje kovoje, j; kurioje kasdien miršta už savąjį į kraštą mūsų partizanai. Tereikia į tik pagiklausyti tų negausių as- i menų pasakojimų, kurie turėjo ■ progos dar visai neseniai buvoti į Lietuvos giriose ir požemiuose, i kurie turėjo drąsos slapstytis ■' mūsų miestų griuvėsiuose ir drebėti prieš visur slankiojantį i MVD šešėlį; kurie gali papasa- i Jcoti įvykius, papasakoti apie • didvyrius ir žygius, neįtikėtiną t ir neįsivaizduojamą drąsą, kurią i kasdien rodo ne tik lietuviai vy- rąi, bet ir jaunos merginos — i kankinės, papasakoti apie jokiose siaubą keliančiose knygose nerandamus tauriojo žmoniškumo poreiškius, kuriuos kasdien išgyvena kovojanti lietuvių tauta. Jei rašome veikalus, kuriame strapsnius, parinkime jiems ir atitinkamus seansacinius pavadinimus, kurių jau vien tik antraštės gebėtų gyvai aiškinti mūsų reikalą, kartu suintriguoti ir didžiąsias leidyklas, stambiuosius ir įtakingus laikraščius.Nespėjo neperseniausiai lenkų jūrininkas nušokti laisvėn iš raudonojo laivo sustojusio ang-

lų krante, tuoj šio kontinento spaudą užplųdo jo rašiniai, atsiminimui ir patyrimai iš komun. Lenkijos gyvenimo. Nieko naujo jis ten nepasakė, bet pats pąbė- gimo faktas lenkų buvo laiku suspėtas iškelti, suaktualinti bei išreklamuoti, na, ir pabėgėlis jau spėjo pasinaudoti gražia doleriu- kų krųvele, bet dar svarbiau, kad labai daug laimėjo lenkiškasis reikalas, jų vardas. Greitai, laiku ir planingai pasielgus, matome, ir davinai visiškai patenkinami.Yra gana guvių ir mūsiškių. Štai, tautietis lanko televizijos mokyklą Niujorke. Ateina metas, kada jau pats turi bandyti pastatyti — paruošti pusvalandinį vaidinimą televizijos ekranui. Kokią temą jis pasirenka? Ar nesunkiai' surežisuojamas, kas- ‘dien matomas įvairias- “true love” istorijas ar brenda į visiškai naują lauką? Žinodamas kiekvieno lietuvio būtiną pareigą išnaudoti kiekvieną, kad ir mažiausią progą iškelti lietuvių ir ietuvos vardą, jis nedvejodamas pasirenka temą, kuri turėtų būti vaidinama 24 min. plus 6 min. reklamai, ir jos skyrių — skirsnių vyriausios antraštės seka: “They Refused and were Shot; Navy Privateer shot over Baltic — two rescued — interrogated at Palanga — translator is a MVD Lithuanian officer born in the U.S. — Americans refused to become traitors — they were shot — translator and other wittnesses supposed to be too — he escaped — living in New York — found by a Lithuanian reporter — questioned by him on a Congressional C’ttęe aid”... Pasaka? Fantazija?! Ne tas, šiuo atveju svarbu, bet tikslas pasiektas, duota gera reklama lietuviams, primintas mūsų vardas. Ir taip visi mes turėtume elgtis, nes ir kasdienybės bėgyje, toje pačioje ir vienodoje aplinkoje, vis dėlto randame ganėtinai progų kalbėti ir liudyti ir neduoti užmiršti, kad pasaulyje dar esama mažos, bet gajos lietuvių tautos.Reklamos ir dar kartą reklamos! Kai visi apie mus žinos, jau kurkas lengviau ir sėkmingiau galės būti vystoma visa kita lietuviams reikalingoji akcija. Bet ką. galima tikėtis pasiekti, kad, rasi, ne vienas tik iš mandagumo neprisipažįsta, kad. dar mažai ką girdėjęs ir žinąs apie lietuvius. Kad ir nedaug mūsų, kad ir išsisklaidę, bet. jei nuolat ir nepaliąujamai kelsime aplink

save kultūringą triukšmą, ne
abejokime, būsime išgirsti, at
kreipsime į mus ir tinkamą dė
mesį!

Kaip mažai dar esame padarę 
ir kokie darbo kalnai dar priekin© ekrane vėl pamatyti, kad ir gerokai senstelėjusį filmą “Kelionė į Tilžę”, kai bent kelioms akimirkoms vėl išvydai .it gyvas Kuršių Neringos kopas, kai pamatei garsųjį Tilžės tiltą, permestą per tą lietuviškąją upę, kai apėjai gerai pastebėti Pagėgių bažnyčių bokštus ir dirbtuvių kaminus ir kitame krante vaikštinėjančius seses ir brolius, staiga pasijunti toks menkutis tinginėlis ir supranti tada, kad dar tiek mažai išeivijoje esi padaręs, kad greičiau galėtum, kad ir pėsčiomis traukti atgal, pro Karaliaučių ir Tilžę, Pagėgius, Šilutę ir Klaipėdą... Susigėsti: juk tiek mažai nuveikta; Kalti esame visi — ir aš, ir Tu, skaitytojau, ir Tu, kuris vadovauji ir stovi prieky įvairiausių lietuviškųjų junginių... Susikaupkime valandėlei ir paklausykime sąžinės balso ... ką ji sako? Ar nereikia mums .su dvigubu ar net

ir šimteriopų atkaklumu dar la- 
liau stengtis, dar labiau dirbti, 
dar labiau vienytis visuose tiks
luose, kurie gali paspartinti tė
vynės aušros rytmetį?!

Ir tam pasiekti negalime gailė
tis nei energijos, nei sveikatos 
nei materialinių išteklių. Vieny
bės, drausmės ir susiklausymo 
beabejo reikalinga tėvynėje li
kusiai tautos daliai, bet dar ne
mažiau tųc pačių dorybių turime reikalauti iš mūsų pačių — išeivijos Lietuvos. Lietuviškas kraujas, lietuviškos širdys, lietuviškasis nusiteikimas turi mus burti draugėn, stiprinti mūsų sąmonę, tiekti užtenkamai energijos artimiausios ateities uždaviniams. Esi lietuvė? Lietuvis? Tad ko lieki pasyvus stebėtojas, kodėl stovi šalimais, kodėl neateini į talką, kai dar dideliausi laukai net nepradėti purenti? Visiems turi užtekti vietos, visiems ir turi būti vie.tos. Jei tavo prietelius, kaimynas, bičiulis, jau pritrūko drąsos, atsivesk ir jį. Jei tavo kitas kuris artimas jau pradeda palūžti prabangios aplinkos spaudžiamas, ištiesk jam ranką, padėk jam, bet jokiu būdų, nesityčiok, nesišaipyk ir nebadyk pirštais blogiau padarysi,.nes visiškai atstumsi, išjungsi iš bendros veiklos gal ir labai svarią jėgą. Ir jei mums liepta my-

lėti ne tik savo artimą, bet net 
ir priešus, kaip labai, kaip ne
paprastai, turirfie mylėti lietuvis ' 
lietuvį! O, mūsų juk tiek nedaug, 
įtad kiekviena lietuviškoji širdis 
turi būti branginama ir vertina-, 
ma. Vienui vieno tautiečio nete
kimas jau gali būti žymus nuos
tolis, nes tai ženklai, kad jau 
pradeda trupėti lietuviškasis 
plienas, jau pirmosios rūdys pra
deda savo ardomąjį naikinimo 
darbą.Neduokime užgęsti vilčiai, ne- išplėškime patys iš savųjų sielų jausmo ir tikėjimo Tautos prisikėlimu. Neviltis, nuovargis, išsisėmimas šiuo kritišku metu, gali mums padaryti sunkesnių nuostolių už čia pat kritusią* hydro- atominę bombą. Priešingai, stiprinkime savąjį tikėjimą, meskime, lauk visus abejojimus ir klaustukus, nes tai tik stabdo mūsąjį įsibėgėjimą. Pakėlę augš- tai galvas, su gaivia ir tyra tėvynės meile krūtinėse, su nauju ryžtu, viltimi ir tikėjimu, tikrai pasieksime Prarastąją Žemę! Dirbkime, nes tik įtempę savo jėgas, padarę visa, ką esamomis sąlygomis ir šiomis dienomis įmanoma atlikti, pilniausiai galime tikėtis ir Dangaus palaimos. O, vienu, ir tai, neabejotinu, galime būti tikri — pralaimėjimas ne mums! -A-is.

ĮBJL.I.I . .. X. ..■I'.J «li. j., u . iJ'JI'J j ...i .. .t. . . .1" .

Rtisu^ užfrontėje
Guliu prisispaudęs prie lengvai pašalusios žemės ir su pirštais stengiuosi raustis gilyn. Tai sunkus daįykąs, nes .visa yra sušalę. Norėdamas užsimaskuoti, metu ant savęs nors tuos mažus žemės kąsnelius, kuriuos pajėgiu atlupti. Žaizda kraujuoja. Neturiu nieko, kuo ;galėčiąu ją aprišti. /Drabužiai šlapi. Žemė yradedo šaltumo, bet viduj degu iš susijaudinimo būti kiekvienu momentu sugautam. Vėl išsigelbėjimo galimybė teliko vienas prieš šimtą. Bet argi tai yra priežastis nustoti vilties, matant, kad* išlikti yra beveik neįmanoma vien pagalvojus, kad negalimybė gali virsti galimybe.— Ar dabar?Pamažu mažindami atstumą rusai juda mano kryptimi. Kiekvienas atydžiai dairosi aplink. Kai kurie žiūri .visiškai į priešingą .pusę nesudarydami man jokio rūpesčio. Vienas gi ateina Į

H. U. Rudei Vertė P. Brakas (Tęsinys iš praeito nr.)

tiesiai į mane. Įtempimas didėja. Už dvidešimt žingsnių rusas sustoja.
ELDECO

BRITŲ VILNOStai geriausios visame pasaulyje žinomos Britų austos medžiagos kostiumams, paltams, sportiniams švarkams, spalvotiems švarkams, formaliems ir tropiniams rūbams. ;Visa tai galite gauti pas savo asmeninį siuvėją — paprašykite jo mūsų medžiagų pavyzdžių katalogą.
LOWE DONALD 

(Canada) Limited
104 ADELAIDE ST. WEST, 

TORONTO 1. CANADA 
EMpire 6-7986

I «

VAKARŲ ĮSTAIGA:
615 West Hastings Street, 

Vancouver, B.C.
MArine 2019.

MONTREALIO ĮSTAIGA: ' 
620 Cathcart Street, 

Montreal, P.Q.
UNiversity 6-4254

Dėmesio visiems siuvėjams— skambinkite ar rašykite pra-: šydami importuotų britiškų1 medžiagų pavyzdžių knygelės:
Super Flannels, 
Super Worsteds, 
Super Serges, 
Cheviots, 
Over-coatings, 
Camel-Hair, 
Cashmere.

Neabejotinai žiūri mano pusėn.— Ar eina artyn? Ko gi laukia?Rusas svyruoja helias minutes, kurios man tęsiasi visą amžinybę. Laiks nuo laiko pasuka galvą truputį tai į dešinę tai į kairę. Tikrumoje gi pasirodo jo žvilgsnis tiria žemę daug toliau už manęs. Momentui pasitikėjimas grįžta. Tačiaus greitai pavojus esąs priekyje pasidaro vėl realus ir viltys išgaruoja.Siluetai mano pirmųjų persekiotojų pasirodė ant kalnelio. Esant tiek daug draugų, jie liovėsi vijęsi.Pasigirsta lėktuvų ūžimas. Pažvelgiu pro petį atgal. Mano “Stuka” eskadrilė stiprioje naikintuvų apsaugoje skrenda virš Dniestro. Yra ir du Storchai. Grįžęs lt. Fisher sukėlė alarmą ir jie ieško manęs, kad ištrauktų iš bėdos. Ten viršuje jie neturi nuovokos, kad ieško visiškai klaidingoj pusėj, nes aš senai.esu šešios mylios į pietus nuo upės. Negaliu šiame nuotolyje atkreipti jų dėmesio. Nedrįstu pajudinti nė mažiausio pirščiuko. Lėktų/ vai suka vieną ratą po kito skir-: tinguose augščiuose. Pagaliau išnyksta rytų link. Ne vienas iš jų pagalvoja: j— Šiuo kart ir jis susilaukė savo.Nuskrenda namo. Ilgesingai palydžiu akimis.— Jūs, mano draugai, dar žinot, kad šiąnakt miegosit pastogėje ir būsit gyvi, kai aš negaliu įspėti, kiek dar gyvenimo minučių man yrą garantuota.
Taip aš ten drebėdamas guliu. 

Saulė leidžiąs: ir tamsą tam 
krašte greitai pradeda skleistis. 
Kodėl iki šiol nebuvąu atrastas?

Indėnų žąsele pro kalno kraš-

tą pasirodo ilga virtinė ivanų su arkliais ir šunimis. Dar kartą su- abejuju Dievo teisingumu. Priartėjusi tamsa būtų davusi man apsaugą. Galėjau jausti drebant žemę po jų'kojomis. Nervai arti lūžimo. Žmonės ir gyvuliai praslenka pro mane šimto pėdų nuotolyje.— Kodėl šunes neužuodžia manęs? Kodėl nė vienas neranda manęs?Mane praėję ivanai išsidėsto kas du jardai. Jei tai jei būtų padarę 50 jardų anksčiau, būtų užlipę ant manęs. Viską apsupant tamsai jie pranyko tolumoj.Paskutinis vakaro žibėjimas pasikeitė į mėlynumą. Ant dangaus pasirodė silpnai drebančios žvaigždės. Mano kompasas neturėjo fosforinių ženklų, bet buvo dar pakankamai šviesos jį įžiūrėti. Pagrindinė kryptis turėjo būti į pietus: Pastebiu tame dangaus ruože savotišką su mažu kaimynu lengvąi atpažįstamą žvaigždę ir nutariau ją pasirinkti vadovu.Visai sutemo. Nesimato nieko. Atsistoju sustingęs, skaudas, alkanas ir ištroškęs. Prisimenu savo šokoladą, kuris liko kailinukuos ant Dniestro kranto. Aplenkdamas kelius, takus ir kaimus seku savo žvaigždę per lau-^ kus. Lipu aukštyn į kalnelius ir* žemyn Į pakalnes, brendu per upelius, pelkes, balas ir šiurkščiai nuplautus javų laukus. Kojos susibado ir kraujuoja. Vėl ir vėl plikuos laukuos kojų pirštais atsimųšu į didokus akmenis. Palaipsniui nętenku kojose jokio

jausmo.Gyvenimo noras ir išlaikymas laisvės ragina mane. Jie abu yra nepadalomi. Abu tampriais ryšiais surišti. Gyvenimas be laisvės yra tuščiaviduris vaisius.— Kaip gilus yra ivanų įsiveržimas? Kaip toli dar man reikia eiti?Kur tik išgirstu šunį lojant aš suku aplink, nes trobesiuos tikrai čia ne draugai gyvena. Laiks nuo laiko ant horizonto matau susvysčiojant pabūklus ir girdžiu dūsių griaustinį. Matomai mūsų vyrai pradėjo artilerijos apšaudymą. Tačiau tai rodo, kad rusai yra giliai įsiveržę.Kartais mano koja neatsire- mia į žemią, ir tamsumoje įsi- verčiu į griovį, kur glitus purvas siekia iki kelių. Kojos įsminga taip stipriai, kad aš neturiu jėgų ištraukti. Sukrentu ant kranto, kojas palikdamas įstrigusias. Taip guliu kurį laiką-išsisėmęs lyg išsiaikyojusi baterija. Pagulėjęs apie penkias minutes pamažu atsigaunu ir pajėgiu iššliaužti iš griovio. Negailestingai ta pati bėda pasikartoja prie sekančio'griovio. Taip sekasi iki 9 v.v. Dabar jau baigta. Ir po ilgesnio poilsio jėgos neatsigauna. Be vandens, maisto ir miego pertraukos yra neįmanoma toliau judėti. Nusprendžiu ieškoti .pavienio namo.(Bus daugiau)
laikrodininkas

Taisau visu rūšių laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Glashuette laikrodininku mo-- 
kyklą. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti iš provincijos reg. laišku.

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. 20£S.W Š 
arba sekmadieniais: 147 Grant Ave., Hamilton,-Ont., telef. JA. 2-5787.

ANTANAS ARIMAS, RJt. No. 1 Vienna, Ont. telef. 5rl2 Pott Burwell. 
VLADAS BALNAS, K. .R. g Woodstock, Ont., telef. 20r3 Innerkip. \- 

BRON&S DlRSt, R. R. 3 Delhi, Ont., telef. 179W21.
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X MORAIS
Pirmasis ir vienintelis lietuvis Toronte REALTOR, priklausan
tis Toronto Real Estate Board & National Association of Real 
Estate Boards.

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450, OL. 8459
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R. ŽULYS
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

TELEF. LA. 4085

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

2. Geriausios sąlygos paskoloms gauti ir morgičiams užtraukti.!
3. ĮSITIKINIMUI, — prieš perka’nt ar parduodaht namą ar biz-1 

nį, 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 - Mooning.

įmokėti $5.000. B dideli kamb., mū
rinis, olyvo šild., 2 virtuvės, ga
ražas, lengvos išmokėjimo sąly
gos. Kaina $16.000. Havelock • 
Bloor.

JeioMti $64>Q0. 9 k, mūrinis, atski
ras, vandeniu - alyva šild., 2 vir
tuvės, šoninis įvažiavimas, 2 ga
ražai, didelis kiemas, Park
dole rajone.

F. KWAS, 4

įmokėti $5.000. 8 komb., mūrinis,' 
atskiras, garažas, nepereinami' 
komb. Pilna kaina $15.000. 
Du Her in - College rajone. ’

Įmokėti $6.000. 8 komb., mūrinis per 
du ougštus, garažas, dvi moder-1 
nios virtuvės, pilna kaina $16.-į 
000. High Park rajone.

įmokėti $6.000. 7 komb. per du ougš-: 
tos, mūrinis, garažas, alyva žil
damas, pilna kaina $17.000.. 
Roncesval|es - Galley rajone.

jmakėti $4.000. 8 komb., mūrinis,' 
2 virtuvės, pilna kaina $ 15.000.; 
College - Show rajone.

V. MORKIS
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Kanados anglikonų Bažnyčios 
(Church of England) gen. sino
do vykdomojoj tąryboj buvo 
puolamas katalikų rodomas 
uolumas eskimų ir indėnų srity-

rėje. Ten esą vykstąs šaltasis ka
ras tarp anglikonų ir katalikų 
misijų, ypač mokyklų organiza
vime. Katalikų misijonieriai Ka
nados šiaurėje turį 17 mokyklų 
eskimų vaikams, anglikonai —6 
ir kitos grupės — 2: Jie skrandą 
800 mylių atgabenti eskimų ir 
indėnų vaikų į savo rezidencines 
mokyklas. Blogiausia esą, kad jie 
priimą ir anglikonų tėvų vaikus 
į savo mokyklas. Tokioj Aklavi- 
ko mokykloj 4š 151 vaiko pusė 
esą anglikonai. Dėl suaugusių at
vertimo katalikų misijonieriams 
nešą ko daug prikišti, bet dėl 
vaikų reikią sukrusti, nes k. mi
sijonieriai savo veiklą juose kon
centruoją. Vieni kalbėtojai siūlė 
su faktais kreiptis į feder. vy
riausybę protestuojant prieš kat. 
misijonierius ir prieš eskimų - 
indėnų vaikų skirstymą tik į dvi 
grupes — katalikų ir nekatalikų, 
kiti patarė kelti reikalą spaudoj. 
Brandono vysk. J. A. Norris bet- 

. gi pabrėžė, kad tai galima dary
ti, “jeigu ■ pirmoj eilėj tai nėra 
mūsų,pačių kaltė”. Jis priminė, 

' kad anglikonų išlaikomose indė
nų mokyklose, “nežiūrint stip
rios propagandos iš 70 mokytojų 
vos daugiau kaip pusė yist ang
likonai ... Sunkų kalbėti sd vy
riausybe apie nelygybę, kai ji 
gali atsakyti: “Bet jūs neturite 
pakankamai savo žmonių”... 
Mes turime neužmiršti, kad dar 
neseniai sakėm vyriausybei, jog 
nenorime rezidencinių mokyklų 
ir. ketiname uždaryti turimą
sias”. Jisai, kėlė reikalą sustip- 

, rinti propagandą moksleivijoj, 
kad atsirastų daugiau anglikonų 
misijonierių. Ryšium su tuo vyk
domoji taryba nutarė pakelti 
anglikonų misijonierių algas nuo 
$42 iki $46 savaitei, duoti but- 
pinįgius ir apmokėti kelionių iš
laidas — 8f nuo mylios. Nutari
mas liečia 246 kunigus ir 46 pa
sauliečius, dirbančius eskimų ir 
indėnu misijose ir įsigalioja 
1956 m.

Tėvų oblatų misijų centras 
Kanadoje informuoja, kad jų 
mokyklos priima vaikus ir kitų 

GAU JUMS PADĖTI PAGERINTI ANGLU KALBOS MOKĖJIMĄ

ŠTAI PUIKUS TELEVIZIJOS KOMPLEKTAS JŪSŲ NAMAMS

CROSLEY
įausioslengvas

visur galite žiūrėti

kada

Kalbų mokytojai vieningai sutinka, 
kad geriausias būdas išmokti naują 
kalbą — vartoti ją kasdien ir jos klau
sytis* Šiandien, kai yra televizija, jūs 
negalite pasiteisinti, kad sunku išmokti

CROSLEY RADIJO IR TELEVIZIJOS SKYRIAI TORONTO - MONTREAL - WINNIPEG - VANCOUVER

Vienintelis TV apratas užimąs mažai vietos, 
pernešti. Galima perkelti iš kambario į kambarį. Ir mie 
gamajame ir virtuvėje, ir lauke 
televizijos.
Labai aštrūs ir ryškūs paveikslai.
Pasirinkimas Walnut Mahagony arba Limed Oak medžio.
Duodama pilnų metų garantija paveikslo lemputei — 
kitoms dalims 90 dienų garantija.
Taip-pat imant 21 colio aparatą galima gauti stalo ar 
radijo - patefono kombinaciją. '
APLANKYKITE ARTIMIAUSI CROSLEY PARDAVĖJĄ DAR ŠIANDIEN

PRAŠYKITE ŠIOS KNYGELĖS 
PAS JUMS ARTIMIAUSI 
CROSLEY PARDAVĖJĄ!

Gausite visiškai veltui—jokių įsipareigojimų

T 7 1. • Vertinga CROSLEY knygelė {septyniose kalbose), ku-
1/ Z) Į Į J f 7 rioje detaliai išaiškinama, kaip pagerinti anglų kalbos 
■ . - mokėjimą televizijos pagalba. Knygelę parašė anglų

v kalbą dėstąs mokytojas. _____

Pradėk nuo paprastos .frazės, vartoj a- 
mos skelbimuose, vėliau koncentruo- 
kis sekdamas dramą. Sek dramatinius 
vaidinimus televizijoje, kur artistai 
naudoja aiškius tonus ir idealią dikci

ją, stebėk, kaip juda jų burnos, tai padės 
išmokti naująją kalbą. Taip pat prisimink, 
kad televizija yra puikiausias būdas praleisti 
laiką namuose. Vaikai lieka namuose, vietoj 
kad lakstytų po gatves, taip pat puiku visai 
šeimai arba atsilankiusiems kaimynams.

■

••
* t--:

naują kalbą. Televizija, vienas iš paskutinių 
mokslo išradimų, duoda jums nepaprastą 
Kanados kalbos išmokimo būdą. Kai jūs 
MATYSITE kalbant angliškai televizijoj, jūs 
pastebėsite žodžių SUSIDARYMĄ. Tai vie
nas iš puikiausių būdų mokytis angliškai.

tikybų tėvų prašomi. Už tai jos 
negauna nei vyriausybės pašal
pos, nei šeimos priedų. Vaikai 
yra gabenami lėktuvais į mo
kyklas, prie kurių veikia bend
rabučiai, kur jie gyvena beveik 
ištisus mokslo metus. Atostogų 
grįžta irgi lėktuvais, nės šiose 
misijų srityse kitų susisiekimo 
priemonių neįmanoma panaudo
ti. Eskimų ir indėnų sritys pri
klauso feder. imigracijos ir pilie
tybės ministerijai.

Anglikonų vykd. taryba kriti
kavo ir katalikų mokyklas Ka
nadoje, jų pastangas turėti at-* 
stovą prie Vatikano ir apskritai 
reiškė gana priešią laikyseną ka
talikų atžvilgiu. Vienaš betgi jų 
arkivyskupas iš Quebeco — Dr. 
Ph. Carrington — pareiškė ne
sutinkąs su tokia perdėta kriti
ka: “Aš esu draugiškų santykių 
šalininkas su visomis bendruo
menėmis, su visais krikščionimis 
ir su visais kanadiečiais”. Jo ma
nymu, daugelis katalikų veiks
me galį būti kritikuotini, bet 
kreipti į tai visuomenės dėmesį 
netikamu būdu nesą krikščioniš
ka. Vatikano atstovo klausimas 
esąs nuomonės reikalas. Jei pro
testantai tam priešingi, užtenka 
tai pareikšti. Quebece santykiai 
su katalikais ir kitomis konfesi
jomis esą palaikomi bendradar
biavimo linkme. Ten “mes turi
me savo atskiras mokyklas ir tuo 
esame labai patenkinti”^ , Esą, 
jam būsią gėda prieš bičiulius1 
katalikus matyti paskelbtą tokį 
anglikonų viešą pranešimą. “Kai 
buvau priimtas 1952 m. Romoje 
Jo Šventenybės specialioj au
diencijoj, pergyvenau vieną di
džiųjų savo gyvenimo momentų. 
Tada turėjau progos padėkoti 
jam už palankumą bei bendra
darbiavimą, kilrį patyriau iš jo 
ganomųjų Quebeco provincijoj”. 
Susirinkusieji gausiai plojo kal
bėtojui, tačiau kai buvo balsuo
jamas katalikus kritikuojantis 
pranešimas, jis liko beveik vie
nas balsavęs prieš.

— Londonas. — Lapkričio 30 
d. W. Churchillis atšventė savo 
80 metų sukaktį. '

— Varšuva. — Lenkijoje rusų 
kalbos kursus pernai lankę 130.- 
000 klausytojų. Šiuo vien Var
šuvoje esą 170 tokių kursų.

Prieš kurį Taiką Niujorke įvy
ko PJT Seimo septintasis ir aš
tuntasis posėdžiai, kurie svarstė 
priverčiamuosius darbus ir aps
kritai politinių kalinių likimą 
komunistų pavergtuose kraštuo
se; pabėgėlių iš bolševikinio “ro
jaus” padėtį; moterų darbo są
lygas; Rytų - Vakarų prekybos 
teigiamybes ir neigiamybes.

Nevisiems dar yra suprantama 
šio seimo paskirtis, kas ir kaip 
jį sudaro. Faktiškai šis seimas 
yra įsikūnijimas visų tų norų, 
kurie tiesiogiai ar netiesiogiai 
interesuoti pavergtosios’ Europos 
likimu. Pirmiausia, be abejoji
mo, šis seimas yra skirtas žmo
nėms, kurie priverstą gyventi 
komunistiniame režime ir kurių 
balsas todėl negali pasiėkti šia
pus geležinės uždangos. Antra 
vertus, šis seimas yra pačių 
tremtinių balsas. Pagaliau, šis i jų padėtis pavergtuose kraštuo-
seimas daugiau ar mažiau iš
reiškia nuotaikas ir senosios Ry
tų Europos išeivijos, įsikūrusios 
Amerikoje, nes ir šios išeivijos 
širdys ir mintys nuolat traukia 
į savo gimtąjį kraštą. -Ir seimas, 
judindamas šių kraštų išlaisvini
mo bylą, tuo pačiu kalba ir už 
tuos amerikiečius, kurių tėvai, 
seneliai, ar proseneliai yra iš ten 
kilę ir kurie taip pat nori, kad 
komunistinis agresorius būtų iš
vytas ir nubaustas. #

PJT Seimas, pirmą kartą po
sėdžiavęs rugsėjo 21 d. buvo iš 
dalies rezultatas ir tos padėties, 
kad tautos anapus geležinės už
dangos nėra atstovaujamos J. 
Tautose. Niekam nekyla nė ma
žiausio abejojimo, kad šiandieni
nės Lenkijos ar Čekoslovakijos 
tariamos delegacijos Jungt. Tau
tose šių valstybių neatstovauja. 
Kaip lygiai niekam neateina 
mintis, kad Sovietų Sąjunga ga
lėtų atstovauti Baltijos valsty
bėms, klasta ir jėga II Pasaulinio 
karo pradžioje prijungtoms prie 
Sovietų Rusijos. Tikro atstova
vimo trūkumas ir buvo tada pa
mėginti jį užsitikrinti. Jei JT tu
ri reikalo su pavergtųjų valsty
bių primestinės valdžios viešpa
čiais, tai tremtiniai savo ruožtu 
atstovauja savosioms tautoms, 
visiems jų sluogsniams: darbi
ninkams, ūkininkams, tarnauto
jams, studentams ir kt.

Nežiūrint savo skirtingų nusi

savo savostatymų, 
gyvenimo įvairiuose svetimuose 
kraštuose, nežiūrint savo tremti- 
niškumo, egzilai įstengė nugalė
ti savo vidaus problemas ir su
daryti vieningą organą atstovau
ti pavergtiems kraštams. PJT 
Seimas yra nuolatinis primini
mas JT, kad laisvasis pasaulis 
neužmirštų tų, kurie diena iš 
dienos gyvena fizinį ir moralinį 
komunistinės valstybės terorą, 
vykdomą žiauriausios tiranijos, 
kokia kada nors yra’ buvusi.

Savo deklaracijoje pirmajame 
seimo posėdyje PJT ne tik. pa
brėžė savo pagrindinį siekimą — 
išlaisvinti savo pavergtuosius 
kraštus, — bet ir palaikyti pa
vergtųjų tautų laisvės viltį.

Artimiausiame PJT Seimo po
sėdyje numatyta svarstyti darbo 
sąlygų ir darbininkų oganizaci-

A r Eisenhoveris kandidatuos?
Nors prez.. Eisenhoweris ryž

tingai dalyvavo priešrinkiminėj 
kampanijoj JAV dalinių rinki
mų propagandos metu^ nors jis 
prašė balsuotojus nepasodinti 
dviejų šoferių prie vieno vairo, 
tačiau rinkimus prakišo. Balsuo
tojai nepaklausė. Senate ir atsto
vų rūmuose daugumą laimėjo ne 
respublikonų, bet demokratų 
partija. Taigi, ir susėdo du šofe
riai viename automobily, prie 
vieno ir to paties vairo. Kitaip 
sakant, šiuo metu JAV įstatymų 
leidimo valdžią turi demokratai, 
o vykdomąją — respublikonai.

Tiesą sakant, JAV respubliko
nų partiją visą laiką lydi nesėk
mė. Prieš dvidešimt su viršum 
metų, prezidentaujant respubli
konui ir dabar dar tebegyvenan
čiam senučiui Hooveriui, krašte 
siautėjo begaliniai didelė ir ilga 
krizė, šiuo metu, perėmus valdy
mo vairą respublikonams, taipo
gi juntamas ekonominis pablo
gėjimas. Todėl visuomenėj jau 
įprasta galvoti: “Jeigu tik res
publikonai prie valdžios — tai ir 
depresija”... Iš tikrųjų respub
likonai šiame atvejuje niekuo 
dėti. Susidarė tokia konjunktūra 
— niekur nebękariaujama, už
sieny rinkų maža, o gaminių —

TAUTŲ SEIMAS
Visiems gerai* suprantama' 
organizavimosi teisė yra 

a iš pagrindinių asmens tei- 
kad
viena
šių ir
nizuotis į

teisė yra 
asmens tei- 

orga-
nizuotis į profesines sąjungas 
"yra neatskiriama nuo darbo lais-
ves. • v

PJT Seimo reikšmę jau yra 
pripažinę ir laisvojo pasaulio po
litikos bei darbo vadai. Didžioji 
JAV spauda atžymėjo seimo ati
darymą ir jo darbus. Tatai atžy
mėjo ir JAV televizijos stotys, 
radijas ir kino apžvalgos.

PJT Seimo nuolatinis prezi
dentas yra Latvijos delegacijos 
ir Latvijos Laisvės Komiteto 
pirmininkas Dr. V. Masens. At
skiriems seimo posėdžiams pir
mininkauja iš eilės kiekvienos 
tautinės delegacijos pirmininkas. 
Seimo generalinis sekretorius 
yra rumunas Brutus Coste.

Z. N ago r sk i jr.

perteklius ir jaučiamas ūkinis 
pablogėjimas. Na, bet įtikink tu 
pilkąjį žmogų, kad taip yra. Jie 
galvoja, kad respublikonai kalti 
ir tiek ..,

Praėjusiuose prezidentiniuose 
rinkimuose greičiausia nebūtų 
laimėję respublikonai, jeigu ne 
itin populiari II Pasaulinio karo 
herojaus Eisenhowerio kandida
tūra. Tik šis veiksnys atvedė res
publikonus vėl prie vykdomo
sios valdžios vairo.

Eisenhoweriui nusivilkus ge
nerolo mundirą ir užsidėjus ci
vilinę eilutę bei aplamdytais 
kraštais skrybėlę (“hamburge- 
rį), nes prieš cilinderį bei “kati- 
loką” ir šiandien Eisenhoweris 
nusistatęs), dargi ryžtingai pa
garsinus savo užsibrėžtus įvyk
dyti darbus, visuomenei (bent 
pradžioj) jis labai patiko. O pra
diniai užsibrėžtieji darbai, kaip 
žinome, buvo tikrai pasigėrėti
nai gražūs: 1) įstatymiškai anu
liuoti Teherano ir Jaltos konfe
rencijose Roosevelto padarytus 
susitarimus su Stalinu, 2) išva
duoti pavergtąsias tautas ir t.t. 
Taigi, ypač pavergtųjų tautų at
stovai, tuomet ėmė kelti Eisen
howerio užsibrėžimus į padan
ges, vadindami jį Prezidentu Iš
laisvintoju ...

Deja, kaip matome, apie vidu
rį kadencijos išlaisvintojas įlindo 
i įprastinį-rutirios-kiautą ir tūno 
jame, rodydamas netgi daugiau 
nuolaidų raudoniesiems, negu 
buvusieji demokratų prezidentai 
— Rooseveltas, Trumanas. Pas
tarasis yra parodęs netgi šauniai 
gražaus ryžtingumo, pav. ulti
matumas Sovietams išsikrausty
ti iš Irano, įstojimas į Korėjos 
karą ir pan. Tą viską istorija ka
da nors įsakmiau paminės ir 

| įvertins. Gi Prez. Išlaisvintojas, 
reikia pasakyti, pasidarė raudo
niesiems netgi nuolaidesnis, ne
gu kas nors kitas. Sovietai šaudo 
kaip šaudę amerikiečių lėktu
vus, o Amerikos vyriausybė — 
vos spėja pasiųsti notas už tai. 
Prez. Eisenhoweris dar vis pa
siskubina pasakyti: “Dėl šito ne- 
'bus nutraukti su Sovietais dip
lomatiniai santykiai”...

Taigi, užsibrėžtos linijos neiš- 
laikymas, o taip pat ekonominis 
pasunkėjimas JAV neprisideda 
prie Prezidento, o taip pat res
publikonų partijos populiarumo.

Dabar — prie tiesioginio 
klausimo: ar kandidatuos?

Nebetoli. Jau visiškai artėja ir

KOMUNISTAI KANADOJE
Nuo 1950 m., kada Kanada pa

sidarė komunistų didžiausiu tai
kiniu, jų veikimas vis didėjo ir 
buvo remiamas iš užsienio. Ka
nados komunistų partija, kuri 
paskutiniais metais praranda sa
vo pagrindą, vėl ieško naujų na
rių ir suintensyvino savo poli-'* *geriau esą tik vakarinėse vaiva- 
tinį veikimą. Ji mėgina augauti 
balsuotojus pasivadindama “La
bor - Progressive Party” (Darbo 
Pažangiųjų Partija). Žinoma, ji 
nėra nei darbo nei pažangiųjų 
partija.

Komunistų spauda pranešė, 
kad labor-progresyviečiai išstato 
kandidatus provincijų rinki
mams ir taip pat kandidatų fe- 
deraliniams rinkimams.

Leslie Morris, komunistų at
stovas, rašo savo partijos spau
doje:

“Šalia mūsų darbų darbininkų 
judėjime, fabrikuose, ūkininkų, 
jaunimo ir moterų tarpe kultū
rinėje srityje, kandidatų skai
čius ištikrųjų padeda mūsų par
tijai pastumti tą politiką, kuri 
paveiks CCF rėmėjus, Sočią) 
Credit balsuotojus, profesiniu 
sąjungų narius, jaunimą ir mote
ris bei balsuotojus už senas par
tijas visose provincijose ir pran
cūziškai bei angliškai kalbančio
je Kanadoje”.

Užtat, nežiūrint visų nepasise
kimų paskutiniais metais, komi
tetas dirba su didesniu pasiry-

didelių 
sausrų, tabako derlius Kanadoje 
rekordinis, (apie 167 mil. svarų). 
Esant, tokiam dideliarh derliui ir 
pasirodžius už svarą mažes
niam - kainos vidurkiui, niekas 
nesitikėjo už tabaką gauti bugš
tu kainų. Bet išėjo atvirkščiai — 
kainos geros ir rekordinio tem
po pirkimas. Dar nėra Kanado
je buvę, kad per vieną, dieną nu
pirktų apie milioną sv. tabako.

Pereitais metais Anglija^ pirko 
iš Kanados 20.199.000 svarų, — 
$11.653.000 vertės. Lapkričio 18 
d. The London Free Press pir
mame puslapyje pasirodė antraš
tė: “40 Million lbs Tobacco for 
UK”. — Canada may ship a re
cord breaking 40.000.000 founds 
of tobacco to Britain this coming 
year”. Toliau tame pat straips
ny rašo, kad Central Experimen
tal Farm, (Tabako bandymo sto- 

1956 m., kada dabartinio prezi
dento kadencija baigsis ir bus 
renkamas naujas prezidentas. 
Ypa, po nepavykusių respubli
konams dalinių Kongreso ir Se
nato rinkimų, daugelis stato 
klausimą: Ar bekandidatuos Ei
senhoweris antrai kadencijai. Ži
noma, čia klausimas labai sun
kus ir, galima būtų pasakyti, kad 
niekas konkrečiai į jį negalėtų 
atsakyti. Gal net pats Eisen
howeris.

Į šitokį klausimą mėginsime 
paieškoti atsakymo “The Tele
gram” bendradarbio, visad logiš
kais ramsčiais besiremiančio 
žurnalisto, C. Pyper, išvedžio
jimais. Jis pakartoja prezidento 
žodžius, kada, vos praėjus rin
kimams, jis pasakęs: “Ach, aš la
bai patenkintas, kad, pagaliau, 
jau praėjo tas “clackety-clack”... 
Autoriui atrodo, kad prez. Eisen
howeriui, kaip buvusiam draus
mingam kariui, ta visa priešrin
kiminė propaganda, tiesiog kau
lus gelia...

Eisenhoweris, be abejonės, gal 
net prieš savo norą; yra įpratęs 
prie asmens garbinimo atmosfe
ros. II Pasaulinis karas suteikė 
jam herojaus vardą. Po to — gar
bintojų netrūko nei savam kraš
te, nei užsieny. Kolumbijos uni
versiteto prezidento pareigos — 
taip pat buvo vykdomos garbi
nimo. aplinkumoj, o Atlanto pak
to valstybių karinių pajėgų vado 
postas —Urgi buvo vainikuoja
mas .ypatingu -garbės vainiku. 
Žodžių; kur Eisenhoweris nėjo, 
ką nedirbo, visur buvo sėkmė, 
garbė, pasisekimas ir, dargi, be 
jokios propagandos, be tuščiažo
džiavimų ar pan. Ne taip kaip 
dabartinėse pareigose: nori, kad 
už tave ar tavo partiją balsuotų, 
važinėk po kraštą, pliaušk nie
kus, girkis savais nuopelnais, 
dažnai neužtarnautais, sakyk, 
kad esi užbaigęs Korėjos karą, 
nors tai, toli gražu, ne tu jį už
baigei ir ne taip jau garbingai 
ir t.t.

šitokios priežastys ir 
kitų gali Eisenhowerj 

nuo kandidatavimo
daugelis 
sulaikyti 
antrai kadencijai, nors iš tikrų
jų, daugelis spėlioja, kad 1956 m. 
kandidatai bus tie patys: Eisėn- 
howeris ir Stevensonas. Pagy
vensim — pamatysim. Šiandie
ną, galimas daiktas, kad ir pats 
Eisenhoweris dar nėra apsi
sprendęs. .. Pranys Alšėnas.

žimu negu kada nors anksčiau.
(CSc)

— Varšuva. — Tenykštė spau
da skundžiasi, kad kolchozų kū
rimas perlėtai tevykstąs. Kiek

dijose, kur daugumas gyventojų 
atginti iš rytų, o rytinėse vaiva
dijose, kur gyventojai nejudinti, 
valstiečiai, matyt, pajėgia atsi
spirti prievartai.

TABAKO DERLIUI
ties) vedėjas, Dr. N. A. McRae, 
ką tik grįžęs iš Europos, laikraš
čio redakcijai pareiškęs, kad ta
bako pardavimo perspektyvos į 
Europą esančios labai geros. Ang 
lija savo importą pad/dino be
veik dvigubai, Vokietija, Olandi
ja, Danija ir Šveicarija taip pat 
nori pirkti Kanados tabaką.

D. Britanijos importo atstovas 
tai pačiai laikraščio redakcijai 
pareiškė: “Purchases (pirkimas) 
Canadian tobacco during the 
next 12 months likely would go 
up sharply”.

Dr. N. A. Me Rae pridūrė, kad 
Kanados tabako kokybė jau 
esanti viršūnėje, todėl ir tabako 
eksporto galimybės padidėjusios.

Naujas Sovietų ginklas
Sensacingą pranešimą š. m. 

spalio 29 d. paskelbė Luksem- 
burgo radijas, pasak kurio, bol
ševikai jau ne tik pasiviję ame
rikiečius atominėmis bei vande
nilio bombomis, bet esą net pra
lenkę, nes turį kažkokių slaptų 
ginklų. Tie ginklai buvę išmė
ginti jau Korėjos kare ir pasiro
dę labai efektyvūs. Vakariečių 
specialistai tų ginklų betgi nie
kaip negalį išaiškinti. Jie tad ga
lį nulemti visą pasaulio istorijos 
raidą.

— Bonna. — V. Vokietijos vy
riausybė numato sumažinti išei
vių skaičių, nes daugelis tuo bū
du pabėga nuo būsimos karo tar
nybos. Nuo karo pabaigos ikišiol 
V. Vokietija netekusi 250.000 pi
liečių, kurių daugelis tiktų kari
nei tarnybai.

Imigrantai
- Imigracijos ministerijos duo
menimis, šiemet per pirmuosius 
9 mėn. Kanadon atvyko 126.853 
imigrantai — 1% daugiau nei 
pernai. Daugiausia imigrantų iš 
D. Britanijos — 36.111; iš JAV — 
7.559; iŠ Prancūzijos — 2.376; iš 
Vokietijos — 24.583 (pernai 26.- 
607); iš Olandijos — 15.318 (per
nai 17.211). Didžioji 1954 m. imi
grantų dalis 72.285 — įmonių ir 
statybos darbininkai, žemės ūkio 
ir kt. Atvykusiųjų skaičiuje yra 
56.739 vyrai, 40.380 moterų ir 29.- 
734 vaikai, neturį 18 m. Daugu
mas imigrantų įsikūrė Ontario 
ptov. — 68.043, Quebece — 22.- 
992, Albertoj — 11.421, kitur žy
miai mažiau.

Kalėdų eglutės
Kalėdų eglučių auginimas yra- 

“ūkininkavimas”, kuris gali būti, 
tiek pat pelningas,"kaip ir maisto’ 
medžiagų auginimas, o sudaro, 
turbūt, daug mažiau darbo. Ka
lėdų eglučių auginimas pasida
ro vis populiaresnis Kanadoje.

Jau daug metų JAV importuo
ja kasmet milijonus-įvairių rū
šių kalėdinių eglučių, kaip augš- 
tąją pušį, škotišką pušį, tama- 
racką, eglę ir kitas. Kanados šei
mos paima dar kitus milijonus 
kasmet. Seniau jos buvo paima
mos iš neprižiūrėtų miškų, bet 
tai negalėjo tęstis ilgai ir kas 
met vis daugiau šių eglaičių bu
vo paimama iŠ pasodintu “der
lių”.

Seniau pajūrio provincijos ir 
Br. Kolumbija teikė didžiausią 
dalį metinių derlių, bet neseniai 
pasirodė ir Ontario derlių eglu
tės. McMurrich valsčiuje į šiau
rę nuo Huntsville, Ont., Musko- 
ka atostbgų krašte, yra pasodih- 
ti tūkstančiai mažų medelių atei
ties derliui. Šioje srityje čia au
go kadaise daug pušų bei eglių, 
bet kolonistai nukirto tuos me
džius ir paruošė dirvą ūkininka
vimui. Bet žemė čia nederlinga, 
tad ūkininkai pamažu apleido 
sritį. Po karo didelė dalis šių ap
leistų žemių yra apsodinta me
deliais, kurie gauti už gana žemą 
kainą iš Ontario valdžios ir da
bar jau atneša gerą pelną.

Eglaitės atneša vidutiniškai po 
vieną dolerį urmo prekyboje To
ronto rinkoje. Jos parduodamos 
net po tris arba keturis dolerius 
šeimom, o Amerikos miestuose 
mokama net iki 7 dol. už eglutę.

(CSc)

Nuo 1910 metų
Kanados vyrai pasitiki Tip Top siuvėjais. 
Kanadoje seniausios ir didžiausios rūbų 
siuvimo firmos Tip Top pagal užsakymą 
siūti rūbai yra populiariausi visoje Kana
doje, nes jie: gražiausio stiliaus, geriau
sios rūšies ir vertės. Pasiteiraukite kai
mynų — jie patvirtins.

L KANADOS
BL GERIAUSIOS
==» RŪŠIES
S=~ RŪBAI

Netoli turi būti Tip Top krou- 
tuvė or ogentos. T-33
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ttusintoįai pasitelkė ir studentus I /ose labai maža užaugo bulvių.
Dabartiniai Lietuvos okupan-1 ?vz; Vilniaus radijo nigsėjo 18 

tai rusina' ne tik dvasinį žmonių ‘ ‘ *’ 1
‘ gyvenimą, bęt ir jų aplinką, gy
venamąsias vietoves, vietovar
džius. Gražiai skambėję lietu-Jiagi, kiek daugiau kaip pusę ne-
viski vietovardžiai partijos įsa
kymu keičiami rusiškais, dažnai 
tokių asmenų vardais, kurie nie
ko bendro su Lietuva v neturėjo 
arba kurie jai ir jos žmonėms 
skriaudų pridarė, pavyzdžiui 
Dzeržinskis, Stalinas ir panašūs. 
Lietuvos rusinimo ir iš lietuvių 
pasityčiojimo sumetimais, kol
chozai yra pavadinti rusų pavar
dėmis bei rusiškais pavadini
mais. Rusai drįso surusinti net 
Tilžės, tokio didelio ir plačiai ži
nomo miesto vardą, pakeitę į 
“Sovietską”.

Pasišlykštėtina rusifikacijos 
darbe dar ir tai, kad okupantai 
verčia jame dalyvauti lietuvius, 
net .studentus. Pav. šią vasarą 
Vilniaus un-'to geografijos ir kar
tografijos ketvirto kurso studen
tų dalis buvo pasiųsta į Molėtų 
rajoną tariamai gamybinės prak
tikos darbams. Iš tikrųjų jie ten 
sudarinejd1 kolchozų planus ir 
vietovės žemėlapius. Pagal juos 
kaip pareiškė geografų vadovas 
Kmita, bus ištaisyti gyvenamų
jų vietovių pavadinimai. Aiškiau

Į 1. išgirtasis Šiaulių rajono “Vil- 
ies” kolchozas iš vieno hektaro 

prikasęs tik-iki 180 centn. bulvių, 

priklausomos Lietuvos laikais 
£auto/bulvių derliaus. Anuomet 
bulvių derliai ten siekdavo nuo 
250 iki 270 centnerių iš hektaro, 
šis pavyzdys rodo, kad tik gerai 
įdirbtoje ir patręštoje dirvoje 
laiku pasodintos bulvės gali duo
ti gera derlių. Tuo tarpu oku
pantui įkyrūs plepalai apie liz- 
dinį kryžminį bulvių sodinimą 
oulvių derliaus nepadidino.
* Kauno miesto ribos dabar kiek 
praplėstos. Seniau buvusieji Bi
rutės pirmasis ir antrasis kaimai 
dabar yra įjungti į Kauną. Į 
Kauną taip pat įjungti Muravos 
aaimas, Julijanava I, Julijanava 
II, Žagariškių kaimas, Yliškių 
Kaimas, Naujoji Marvelė ir Ka
niūkai. - .<

Kariuomenės šventės minėji
mas. KLB Hamiltono apyl. val
dyba, sekmadienį, gruodžio 5 d. 
rengia Kariuomenės Šventės ir 
Šaulių Sąjungos 35 m. sukakties 
minėjimą šia tvarka:

11 vai. ryto Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje iškilmingos 
pamaldos su Libera už visus žu
vusius karius, šaulius ir partiza
nus. x

5 vai. p.p. parapijos salėje, 58 
Dundurn St N., minėjimo aktas: 
atidarymas, garbės prezidiumo 
sudarymas, pulk* P. Saladžiaus 
paskaita, meninė dalis, uždary
mas, Lietuvos Himnas.

Prie įėjimo surinktos aukos 
skiriamos Lietuvos karo invali
dams sušelpti, nes minėjimo iš
laidas Bendruomenės valdyba 
padengs iš savo kasos. Kviečia
me visus lietuvius minėjime kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti,, pa
gerbiant visus tuos Lietuvos sū
nus, kurie savo krauju išpirko 
Nepriklausomybę Lietuvai.

Naujųjų Metų sutikimas yra 
rengiamas KLB Hamiltono apy-

kai atšventė savo penkerių me
tų veiklos sukaktį. Džiugu, kad 
jie neapsiribojo savuoju rateliu, 
bet išėjo į plačiąją visuomenę, 

tarus, dar į kolchozo gyvenvie- suruošdami puikų literatūros va- 
tę neperkeltų vienkiemių ir kai
mų vardus kėsinamasi pakeisti, 
kad jie skambėtų rusiškai.

Plepalai bulvių derliaus 
nepadidino

Pavasarį okupantai ilgai kal
bėjo apie Sovietų “kryžminį liz- 
dinį bulvių sodinimą”. Tuomet 
jie kolchozininkus įtikinėjo, kad, 
pasodinus jų peršamu būdu bul
ves, jų derlius būsiąs nepapras
tai didelis. O kas dabar pasiro
dė? Nagi tai, kad geriausiose dir-

GEORGE BĖN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

1147 Dundas St W., Toronto 
Tdef.: Ol/S431 ir OL. 8432.
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Lietuviai pasaulyjeŠis rėmėjų būrelis veikia prie 
Vasario 16 gimnazijai remti ko- 
misijos Hamiltone. .

Klaidos atitaisymas. Praėju
siame “TŽ“ numery Vasario 16 
gimnazijos rėmėjų sąraše įsibro
vė nemaloni klaida. Po 504 mė
nesiui aukoja ne Dūda Algis, bet 
Pyragius Juozas. Dūda Algis pa
skyrė po $1 kas mėnesį. Be to, 
išspausdinta Pranckūnas Petras, 
o turėjo būti Pranckevičius Pet
ras, kuris aukoja pox$l kas mėn.

McMaster universiteto biblio-. 
tekos salėje prof. Zankovo pia
nino ir dainavimo studija lapkri
čio 20 d. 8 vai. v. surengė savo 
mokinių koncertą—rečitalį. Sce
noj pasirodė ir dvi lietuvaitės: 
Lilija Šukytė ir Laima Šturmai- 
tytė. Reikia pasakyti, kad abi lie
tuvaitės susilaukė gražaus įver
tinimo iš publikos ir priklauso 
prie pirmaujančių studijos me
no jėgų. Konferavęs programai 
Kanados Muzikos D-jos sekre
torius Ross K Leaver, pristaty
damas L. Šukytę pastebėjoj kad 
tai dar' nors jauna, tik. 15 metų, 
bet talentinga ir daug žadanti 
lietuvaitė. Laimos Šturmaitytės 
sodrus mezzo-sopranas pasirodė 
pranašesnis už daugelį progra
mos dalyvių ir lietuviškai pub
likai, kurių buvo apie 40, su
teikė. pasididžiavimo.

Beveik visi kitų tautybių 
•Hstai neužmiršo padainuoti nors 
po vienądalyką savąja kalba. To 
pasigedome iš lietuvaičių. Ukrai
niečiai, čia jau gimę ir augę, la
bai puikiai išpildė keletą , savo 
tautinių kūrinių. Ar nevertėtų 
ateity ir mūsiškiams jais pasek
ti? ‘ Sk. St.

Liūdną įvykį pranešė šio pir
madienio “The Daily News“, ir 
Toronto dienraščiai. Lietuvis St. 
Puodžiūnas, gyvenęs 1 Belleview 
Ave., Burlington Beach, Shell 
Oil šoferis, pereitą sekmadienį 
1 vai. rytą buvo peršautas tūlo 
Campbell, kurio žmoną buvęs 
paviliojęs. Jis buvo peršautas 21 
Stapleton Ave.. vaišėse pas tą 
moterį,, o suklupo vejamas gat
vėje Kennilworth ir Barton E. 
gatvių kampe, mirė nuvežtas į 
General Hospital. . <

Algis Giedraitis, hamiltonietis, 
netoli Toronto pereitą šeštadienį 
ant Queen Elizabeth plento per
važiavo moterį, kuri mirė pake
liui į ligoninę. Moteris tuo tarpu 
neatpažinta. Giedraitis žmogaus 
užmušimu nėra kaltinamas.

linkės valdybos gruodžio 31 d. 
Roberts restorane, King ir San
ford kampas, II augšte, Melody 
Room. Ryšium su tuo* skelbiame 
sekantį: -

Norintieji dalyvauti Naujųjų 
Metų sutikime užsiregistruoja 
tarp 4-6 vai. p.p. iki gruodžio 20 
d. pas šiuos valdybos 'barius: K 
Baronas, 131 Kensingtdn Ave. N., 
tel. LI. 5-0979; V. Antanaitis, 99 
Napier St., tel. JA. 8-5834; J. Am- 
braziejienė, 15 Elm Seilei. LI. 
9-7709.

Įėjimo kaina nustatoma vie
nam asmeniui $2.50. Naujų Me
tų sutikimas tęsis nuo 8 v.v. iki 
3 vai. ryto. Apylinkės valdyba 
deda pastangas, kad ir bufetas 
veiktų iki to paties laiko. Prie
šais restoraną yra aikštė nemo
kame i mašinų pastatymui. Nau
jųjų Metų sutikime galės daly
vauti tie asmenys, kurie užsire
gistruos iš anksto. Jiems iki 10.30 
vai. -jz.’ bus rezervuotos vietos. 
Esant laisvų vietų bus įsileisti ir 
neužsiregistravę. Tačiau- prime
name, kad salės talpa^yra 275 
žmonėms, o susidomėjimas Nau
jųjų Metų sutikimu yra labai di
delis. Hamiltono apyL V-bą.

Apylinkės Rinkiminė .komisija 
papildydama savo pranešimą TŽ 
Nr. 46 praneša, kad kandidatų 
sąrašams pateikti parašų reikia, 
ne 30, bet penkiolikos (15).

Liet saleziečių gimnazijos rė
mėjai Šių metų pavasarį Hamil
tone lankėsi kūn. dr. Juozas Ze- 
liauskas, SDB, lietuviškos sale
ziečių gimnazijos Italijoje direk
torius. Pagrindinis šio vizito tiks
las — suorganizuoti pastovesnę 
finansinę paramą šiai gimnazi
jai. Pažymėjęs tada, kad joje 
nuo šio rudens mokysis apie 70 
lietuvių berniukų, auklėjamų 
grynai lietuviškoj irkatalikiškoj 
dvasioj, kun. dr. J. Zeliauskas 
prašė suorganizuoti Hamiltone 
rėmėjų būrelius.

Po kurio laiko tuo pačiu rei
kalu į paskirus hamiltoniečius 
kreipėsi kun. Antanas Sabaliaus
kas, primindamas šį svarbų rei
kalą. Rugsėjo pradžioje V. La- 
niausko ir Št. Bakšio iniciatyva 
rado pritarimo Hamiltono lietu
vių tarpe ir nuo spalio 1 d. suor
ganizuotas vienas šios gimnazi
jos rėmėjų būrelis, turįs 24 na
rius, kurie pažadėjo suaukoti po 
$23 kasmėnesį. Labai džiugu, kad 
Hamiltono lietuviai, atsiradus 
naujam reikalui, — tuojau pat 
gyvai reaguoja.

Pasižadėjo aukoti nuo rugsėjo 
1 d. po $1 mėnesiui: Aušrotas Al
girdas. Nuo spalio P d.: Bungar
da Kazys, Domeika Juozas, Gri
nius Marijus (4 metų), Jakuby- 
nas Jonas, Kazlauskas Vytautas, 
Kanopa Povilas, Matulaitienė 
Aleksandra, Pleinys Jeronimas. 
Sakalauskas Jonas, dr. Valai tie-; 
nė Ona, Verbickas Stasys, šešto
kas Antanas, Šarauskaitė Ona, 
Linčauskas Vacys, Laniauskas 
Vacys, Žemaitis Juozas, Zurlie- 
nė Marija. Nuo spalio 1 d. po 50ę: 
Milerienė Stanislava ir Stuoka 
Petras. Nuo lapkričio 1 d. po $1: 
Kareckas Petras, Kežinaitis Vin
cas ir Petkevičius Andrius. Vien
kartiniai aukojo po $: Ausmanie- 
nė lieva, Klypas Julius ir Pa
jarskas Feliksas. Dalis tautiečių 
remia savo aukomis abi gimna
zijas ir aukoja kas mėnesį viso 
po $2: Petkevičius Andrius, Ka
raliūnas Jonas, Pleinys Jeroni
mas, dr. Valaitienė Ona. /

Šiam būreliui vadovauja La
niauskas Vacys, 34 Fairholt Ave. 
S., tel. LI. 4-1885. Surinkti pini
gai už rugsėjo^ spalio ir lapkričio 
mėnesius bus siunčiami betarpiai 
į Italiją, o rėmėjų sąrašai ir laiš
ko nuorašas kun. Ant. Sabaliaus
kui, 138 Beech St., Peterson, N. 
J., USA. t :U-

IA VALSTYB2S
L. Noriais Baltic Co Brooklyn 

N.Y., kuri neseniai išleido lietu
viško skonio tautinėse dėžutėse 
Birutės sąldainius, dalį pirmo
sios savo gamybos — 100 dėžių 
paskyrė lietuvių tremtinių jau
nimui Europoje. Siunta įteikta 
BALFui, kuris apsiėmė šias Ka
lėdų šventėms dovanas įteikti 
pagal paskirtį: 25 dėžės Vasario 
.18, d. gimnazijai ir 75 dėžės ki
toms lietuvių vargo mokykloms. 
.4 Dr. S. Tamošaitis, vykdamas 

Jš Cleveląndo į Floridą, kelionėje 
per Tennessee valstybę, automo
bilių susidūrime buvo sunkiai 
sužeistas. Kartu važiavę žmona, 
sūnus ir uošvė beveik nenuken
tėjo.
D. BRITANIJA ? * i

• —Perkama Lietuvių Sodyba. D. 
Britanijos lietuviai jau kuris lai
kas pasigedo, nuosavaus kampo, 
kur galėtų prisiglausti seneliai, 
pastovyklauti jaunimas ir pato
giai paatostogauti nuvargę tau
tiečiai Po įvairių mėginimų ir 
svarstymų pagaliau Liet. Namų 
Akc. Bendrovės valdyba tokią 
vietą užtiko Headley Park, kiek 
į pietus nuo Londono, kur yra 
gražus ;gaj>alaą žpnąės,SĮjėmažas 
miškelis, upelis su sėnutm&ūnu, 
žaidimų4 aikštės ir graži namų 
sodyba. Anksčiau ten buvo ang
lų katalikų mokykla su bendra
bučiu, bet vėliau ji sulieta su ki
ta ir perkelta kitur. Sodybai nu
pirkti reikia apie 6.000 svarų, ku
rių dalį bus galima gauti pasko
los būdu. Paskelbus projektą 
pirkti Headley Bark, per nepil
nas dvi savaites .atsiliepė 535 lie^ 
tuviai, kurie pasižadė j o nupirkti 
Liet. Namų B-vės akcijų už 2.- 
393 svarus. Pamačiusi tokį nuo
širdų žmonių pritarimą, bendro
vės valdyba paskelbė perkanti 
sodybą ir paprašė siųsti pinigus. 
Pažymėtina, kad atsirado tokių, 
kurie žadėjo pirkti akcijų už 50 
ir net 100 svarų. D. Britanijoje 
šiuo kietu skaitoma apie vienas 
tūkstantis aktyvių DBL.. Sąjun
gos narių. Tačiau praktika rodo, i 
kad/ ryžtantis ką nors svarbaus 
ir didelio padaryti, visuomet su
laukiama entuziastiško pritari
mo. ' .

Nuostabus paštas. Neseniai D. 
Britanijos lietuvių savaitraščio 
“E. Lietuvis” redakcija gavo iš 
Amerikos ten leidžiamą savait
raštį, ant kurio banderolės bu
vo tiktai pašto ženklas, bet jokio 
mažiausio adreso. Redakcijos nu
stebimui laikraštis paštininko 
buvo laiku ir labai tiksliai pri
statytas.

PLB D. Britanijos Kr. Taryba 
buvo susirinkusi posėdžio Brad- 
forde Marijos šventės metu. Po
sėdyje dalyvavo 10 atstovų, at
stovaują visus D. Britanijos lie- 
_hįVius-._Posėdžįųį pirmininkavo^ 
Škotijos lietuvių atstovas kun. J. 
Gutauskas, o sekretoriavo Lon
dono “Vaidilos” atstovas V. Zda
navičius, Išklausę apyskaitos ir 
pasitarę apie Lietuvių Sodybos 
užpirkimą, atstovai į naują kraš
to valdybą išrinko: šun. A. Kaz
lauską, M. Bajoriną ir P. Bulaitį. 
Revizijos komisijon ■— K. Vait-

kevičių, V. Ignaitį ir P. Grigaliū
ną. Buvo keltas sumanymas pa
dėti įsigyti namus stambesnių 
kolonijų lietuviams ir stipriau 
remti veikiančias vargo mokyk
las. Kartu siūlyta organizuoti 
Vasario 16 gimnazijos rėmėjų |
būrelius.

Steigiama Mėlynoji Armija. D. 
Britanijos lietuvių Mėlynosios 
Annjos sekcijos vadu paskirtas 
Londono lietuvių klebonas kun. 
A. Kazlauskas, MIC. Visiems ka
pelionams išsiuntinėti specialūs 
lapeliai, kurie jau užpildinėjami 
įvairiose lietuvių .kolonijose. 
Viena bėda: nevisi vietų lietu
viai gali praktikuoti pirmuosius 
mėnesių šeštadienius, nes vietoje 
nėra savo kunigo.

Skautai vasaros stovyklos rei
kalams buvo surinkę 234 svarus 
6 šil. Išlaidų turėjo 185 sv.12 šil. 
Likutis buvo panaudotas, pasiun 
čiant 8 skautus į skiltininkų kur
sus Valijoje.

Spaudos laisvės sukakties pro^ 
ga “Vaidilos” sambūris su DBLS 
Centro Valdyba gruodžio 5 d. 
rengia spaudos parodą ir litera
tūros vakarą, į kurį kviečiami ‘ 
visi D.' Britanijoje gyveną lietu
viai rašytojai.

A.-Venclova liepos mėn. buvo 
emigravęs į Kanadą, bet ten ne- 
įsikūręs, spalio mėn. grįžo atgaį 
į
VOKIETIJA

Vasario 16 gimnazijos direkto
rius paskelbė padėką aukoju
siems gimnazijai nuo rugpiūčio
1 d. Iš Kanados ten suminėti:
KLB Št. Catherines apylinkės 
lietuviai per p. Skrebutėną $71; 
Calgario lietuviai, Calgary Al
berta, $62.08; V. Pyragius, Goose 
Airport, $50; S. Mekšrūnas, 
Montreal, Que., $5. Kartu Di
rektorius dėkoja ir nuolatiniams 
gimnazijos rėmėjams per būre
lius. .
PRANCŪZIJA • .

Lietuvis V. Bičkauskas, tar
naująs P&ncūzų svetimšalių le- 
gijone už vienuolikos mėnesių 
bus jau atitarnavęs pasižadėtus 
5 metus ir 6 mėn. Jis ilgą laiką 
buvo Indokinijoje, o ten karui 
užsibaigus atvyko- Afrikon. Jo 
dabartinis adresas: Leg. V. Ric- 
kauskas, M-u 72573 S. P. 76310 
9-em C-ie T.O.E. >.
AUSTRALIJA .

D. Karosas, buvęs Sydnėjaus 
LB apylinkės pirmininkas per
sikėlė į Kanadą.

Dr. S. Ambrozienė pirmoji iš 
lietuvių gydytojų atidarė savo 
kabinetą Sydnėjuje.
ARGENTINA

Gydytojas A. Zotovas, dirbąs 
gydytojo darbą kordoboje,' iš
garsėjo tarp Argentinos moks
lininkų. Jo drauge su dr. JI G. 
EstbanU, Argentinos • gydytoju, 
naujai atrastu būdu gydyti džio
vai susidomėjo Cordobos un-to 
medicinos fakultetas ir atspaude
2 atskirus tyrinėjamuosius dar
bus.

Hamiltono ateitininkiį šventė
Šių metų lapkričio 20 ir 21 die-! tai rašytojas A. Gustaitis savo 

nomis Hamiltono vyr. ateitinin-’ humoru audras kėlė joje. Ir taip 
šartojosi keletą kartų. Ne vienas 
būtų norėjęs iki vidurnakčio 
klausytis jųjų! Vakarą paįvairi
no šokiai ir turtinga loterija 
Aušros Vartų Marijos Vardo bi
bliotekai paremti. Prašosi viena 
mintis, kad hamiltoniečiai moka 
kultūringai linksmintis, palaiky
dami gerą nuotaiką ir be svaigi
namųjų gėralų.
' .Antroji šventės diena pradėta 
iškilmingomis pamaldomis Auš
ros Vartų parap. bažnyčioje. Šv. 
mišias laikė ir pritaikintą pa
mokslą pasakė Ateitininkų Fed. 
Dvasios Vadas kun. Dr. V. Gi
džiūnas. Ateitininkai dalyvauja 
su savo vėliava. Bažnyčia pilnu
tėlė hamiltoniečių. ir svečių. Pa
maldos praėjo iškilmingoje nuo
taikoje. Gana gražiai giedojo pa
rapijos choras, maloniai skambė
jo kun. Dr. V. Gidžiūno skardus 
balsas. Gaila tik, kad mes hamil- 
tpniečiai pamiršome tinkamai 
pagerbti savas vėliavas ir netu
rėjome kantrybės bent vienos 
minutės palaukti, kol vėliava bū
tų išnešta.

Pasilinksminta, pasimelsta, at
rodytų, t.o ir pakaktų. Tačiau 
veiklūs Hamiltono at-kai suruo
šė malonų siurpryzą — arbatėlę 
- pasilinksminimą. Net patys 
rengėjai, nustebo susilaukę tokį 
gausų būrį hamiltoniečių ir sve
čių. Tačiėu rengėjai su kaupu 
atsilygino atsilankiusiems. Būtų 
labai sunku rasti tinkamą pava
dinimą tam susibūrimui. Progra
ma buvo tokia turtinga ir įvairi, 
kad kiekvienas pamiršo laiką ir 
vietą ir gyveno drauge su visais.

Kuopos pirmininkas J. Plei
nys, atidarydamas šį susibūrimą, 
trumped peržvelgė penkerių me
tų veiklą ir kvietė visus vaišin
tis prie gražiai paruoštų stalų. 
Tačiau kuopos narys A. Astravas 
nedavė svečieuns nuobodžiauti 
prie stalų, nuolat skelbdamas 
vieną po kito programos punk
tus. Vyriausias At-kų Fed. Dva
sios Vadas kun. Dr. V. Gidžiūnas 
gražia iškalba ir turininga pa
skaita verčia kiekvieną rimtai 
pagalvoti, apie ateitininko princi
pus ir pareigas. Iš gilaus susi
mąstymo išbudina A. Gųstedtis 
savo trumpa atsisveikinimo kal
ba ir audras juokų sukėlusiu 
“Angelėlių’’. Dar tebešėlstant 
juokų jūrai, poetas B. Brazdžio
nis vėl visus užliūliuoja ir ve
džioja po Jungt. Tautų sales, jų 
meditacijų kambarius, “raudo
nąsias jūras” ir “praganis”, ne
rasdamas ten žmogaus sielos, tei
singumo, meilės, bet tik stabus, 
klastą, melą... Ąūgaųbia lyg ir 
'neviltis, gilus susimąstymas, bet, 
žiūrėk, suskamba graži lietuviš
ka daina, pasigirsta ryžtą kelią 
svečių sveikinimai ir vėl visų 
akys sušvinta.

Dar viena staigmena — viena 
ponia tik 1948 m. apleidusi Lie
tuvą. Visi jos klauso žado nete
kę, o kai ji nustoja kalbėti, pa- 
sipilia gausybė klausimų. Vaiz
das vėl šiurpą keliąs. Tačiau vėl 
lietuviška daina, vėl ryžtingi 
sveikinimai ir visi prasiblaivo. 
Sveikinimų gausybė! Raštu svei
kina Kanados At-kų Dvasios va
das kun. Dr. J. Gutauskas, J. 
Matulionis, Cleveland© “Atei
ties” klubas ir kiti. Žodžiu — 
kuopos dvasios vadas kun. Dr. J. 
Tadarauskas, Kanados At-kų C. 
Valdybos, pirmininkas inž. K. 
Astravas, Dr. A. Šapoka, beveik 
visų Hamiltone veikiančių lietu
viškų organizacijų atstovai, kai
myninių at-kų kuopų atstovai. 
Tačiau sveikinimai nė vienam 
neįkyrėjo, rengėjai nuolat pa
įvairino ar tai dainomis, užkan
da* net ir baletu. O čia dar atgu- 
žėjo Toronto moksleiviai at-kai, 
pasveikinti savo idėjos draugus 
Hamiltono jaunesniuosius atei
tininkus, kurie, pasirodo švenčia

karą.
Nors nesąžiningas namų savi

ninkas, ir sudarė jiems daug rū
pesčio ir vargo paskutinėmis die
nomis atsakydamas, patalpą, ta
čiau Aušros Varųjį parapijos sa
lė išgelbėjo juos. Ankstyvesnis 
ateitininkų geras užsirekomen- 
davimas ir rašytojų B. Brazdžio
nio ir A. Gustaičio vardai sutrau
kė gana didelį būrį harrriltonie- 
čių ir tolimesnių kaimynų — 
svečių. Reikia tikėti, nė vienas 
vakaro dalyvis nesigailėjo apsi
lankęs.

Poetas B. Brazdžionis nepa
prastu meistriškumu užvaldė 
žmonių mintis ir jausmus, nu- 
keldamas juos į Lietuvos laukus, 
primindamas tremtinių nedalią 
Vokietijoje, vedžiodamas po pla
čiąsias JAV, nuolat belsdamas j 
didžiausią žmogaus turtą — sie
lą. Kai poetas B. Brazdžionis nu- 
tildydąvo salę iki mirtinos tylos,

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS: ^

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

tionning’’,
* Perstata apšildymą iš anglių 

į alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektras instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

t sąžiningai.
Išsimokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

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

Dr. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves

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

susitarimą.

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

— Niujorkas. — Kanados at
stovas Jungt. Tautoms pareiškė, 
kad Kanados vyriausybė yra nu
mačiusi skirti $1.500.000.000 pa
dėti techniškai atsilikusiems 
kraštams.

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Zigma^ Didžbalį
1294 KING ST. E., HAMILTON

Telefonas LI. 9-3558 > •

C. TESLIA Real Estate
I. I I I I ■" ! ' ' < I ....................................................................................... ........ .......

Su malonumu pranešame, kad šiuo metu galima pasiųsti

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

nuo betkokių bereikalingų išlaidų bei susirašinėjimo.
Siuntėjas gaus pažymėjimą su gavėjo 
panašu, kad siuųtinys įteiktas. ' * 
Mūsų patarnavimas visiškai garantuo-

X, jamas, jei tik duodamas tikslus adresas.
Mes siuntinių persiuntimu verčiamės daug metų ir esame gavę 
tūkstančius padėkos laiškų iš Kanados ir JAV už sąžiningą dar
bą bei pagalbą vargstantiems giminėms ir draugams Europoje.

Mūsų kainoraščių ir smulkesnių informacijų reikalaukite 
šiuo adresu:

INTERNATIONAL GIFT PARCEL 
SERVICE ,

Xr. 1176 Sherbrooke St Montreal 2, Quebec, Canada
\ ; Telefonas PL, 4181

Popuiioriousio ir rimčiousio siuntinių persiuntimo firma Konodoje.

savo trijų metų veiklos sukaktį. 
Pagaliau jau jaunimas perima 
iniciatyvą, ir prasideda-šokiai ir 
žaidimai. Tačiau ir vyresnieji ne
nusileidžia. Skamba dainos, gar
sus juokas, užviešpatauja maloni 
nuotaika. Taip norėtųsi dar il
giau pasisvečiuoti, tačiau laikas 
nestovi vietoje.

Hamiltono at-kai gali džiaug
tis, tokia veiklia ir ryžtinga val
dyba: pirm. J. Pleinys, sekretorė 
mokyt. A .Grajauskaitė, ir ižd. 
K. Bungarda. Valdyba negalėtų 
skųstis ir savo nariais, kurie taip 
uoliai jai padeda. Tad valio Ha
miltono ateitininkai! Jums ryž
to netrūksta, energijos nestoko
jai! Daugelis Jums linkėjo sėk
mės, linkėjo neužmigti'ant laurų 
vainiko, linkėjo ruoštis nepri
klausomai Lietuvai Manau. Jie 
visi tikėjo, kad Jūs ištesėsite eiti 
tuo nelengvu keliu, turtindami 
savo sielą, gilindami protą, steng 
damiesi būti pavyzdžiu plačiajai 
visuomenei ir patraukti ją eiti 
“Visa Atnaujinti Kristuje” keliu.

Mes, svečiai, liekame Jums, 
ateitininkai, nuoširdžiai dėkingi 
už tokį matantį Jūsų vaišingumą 
ir už sudarytas galimybės gražiai 
ir kultūringai praleisti laiką.

. Svečias.

Kanadoje mes džiaugiamės

laisvais rinkimais

Ko daugybė žmonių pasaulyje neturi, mes Kanadoje gali
me balsuoti kaip norime ir už ką norime.
Laisvi rinkimai yra viena iš didžiausių demokratinių tautų 
teisių. Branginkime visuomet šią teisę.

O'KEEFE'S HEWING COMPANY LIMITED

■M
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(Atkelta iš 1 pusi.) 
je kelių organizacijų ir neorga
nizuotą jaunimą, nutarė pati sto
vyklų nerengti, b^t tik paremti 
kitų rengiamas. Šiam < sektoriui 
Komisijoje vadovavo St. Pra- 
puolenytė. Bibliotekų klausimu 
rūpinosi J. Kralikauskas, vėliau 
A. Kuolas ir jų ištikrųjų kaikur 
atsirado. Sportininkų paremti 
nebuvo įmanoma, nes trūko lė
šų. Juo rūpinosi p. Supronas.

Komisijos piniginė apyvarta 
nebuvo didelė. Tik stovykloje 
per $2000, iš kur liko per $400 

* pelno. Kita kasa suvesta su $73,- 
83 deficitu. Jis pagaliau padeng
tas iš stovykloms skirtos kasos, 
kai buvo nutarta jų neberengti. 
Dabar kasoje dar yra $396,05.

Šalpos Fondo pirm. L. Tama
šauskas priminė surinktus bei 
pasiųstus į Vokietiją pinigus. 
Spaudoje jau buvo skelbta, tad 
bijodami pridaryti klaidų jų ne- 
bekartojame. Toliau priminė, 
kad siunčiama daug taukais ir 
cukrumi per BALFą, nes tie pro
duktai Vokietijoje 2-3 kartus 
brangesni. Drabužius bei apavą 
siųsti atsisakyta, nes persiunti
mas daug kainuoja — Komisijos 
viena siunta kainavo apie $270, 
o be to, vargstančiųjų reikalų 
vistiek nepatenkina. Išsiaiškinus 
tą BALFe ir Vok. Kr. Valdyboje, 
drabužių rinkimo vajus atšautas.

Iš Kanados vyriausybės nieko 
negaunama ir nesitikima. Ir kitų 
tautybių panašios organizacijos 
jokių lengvatų neturi. Dėl to ŠF 
užregistruotas tik Income Tax 
Division, kad aukos būtų atlei
džiamos nuo mokesčių. KLB ŠF 
rūpinosi remti vargo mokyklas 
Vokietijoje ir derasi su BALFu 
dėl tiekimo reguliarios $300 pa
ramos susidėjus. Pirmininkas 
skundėsi apylinkių ŠFondo sky
rių nepalaikymu ryšio su Centru.

Vasario 16 gimnazijai remti 
Komisijos narys J. Kardelis pra
nešė, kad komisijai žinomų rė
mėjų būrelių buvo 25, bet jie 
nepastovūs. Paskutinis gimnazi
jos direktoriaus SOS, atrodo, 
duoda pagrindo geresnėms vil
tims. Komisija, kuri veikė jau 4 
metus, nutarusi paskelbti savo 
kadenciją baigta.

Polit. Kom. vicepirm. Pr. Ru- 
dinskas pranešė, kad tuo tarpu 
jie tebesą organizacinėje stadi
joje, tesą 3 nariai, o numatyta 9. 
Jie visdėlto jau veikę — pashm-

- tę telegramų Berlyno kenferen- L 
cijos metu, įsikišę ir dar tebeve
dą ginčą su lenkais dėl jų karinio 
vieneto ~ pavadinimo Vilniaus 
vardu ir išsiuntę keletą telegra
mų pereitą savaitę JT gen. sekr. 
bei Kanados delegacijai, prašy
dami nepriimti komunistų no
rams palankaus Nusikaltimų 
prieš Žmoniškumą ir taiką Ko
dekso.

Pabaltiečių Federacijos vice
pirm. J. Yokubynas nupasakojo 
tos organizacijos santvarką, su
dėtį ir pastangas bendros veiklos 
bei trijų tautų suartinimo. -

Tautos Fondo Atstovybės na
rys A. Lapinas priminė, kad šie
met aukų surinkta mažiau — 
$2946,87. Išviso TF persiųsta iš 
Kanados $24.432,23, o tuo tarpu 
kasoje yra $866,76.

Nesusipratimams ir Skundams 
Spręsti Komisijos pirm .V. Užu
pis pranešė, kad išspręsta 1 byla, 
1 esanti nebaigta ir 1 nepradėta, 
kai iširo kvorumas mirus vienam 
nariui, o kitiems esant nepasie
kiamiems. Siūlo ateity parinkti 
narius vienoje vietoje, o be to, 
vardą pakeisti į “Garbės Teis
mą.

Popietiniame posėdy visų pra
nešimų medžiaga smulkiai dis
kutuota ir padaryta keletas įsi
dėmėtinų nutarimų:

1. Vasario 16 gimnazijai remti 
komisiją, veikusią Montrealyje, 
kurios buvusi sudėtis atsistaty
dino, nutarta sulieti su Šalpos 
Fondu, kuris rūpinosi kitomis 
mokyklomis. Nutarimas priim
tas 19 balsų prieš 10.

2. Solidarumo mokesčio reika
lu po ilgų diskusijų išryškėjo 
du nauji siūlymai: a) atsakomy
bę dėl solidarumo mokesčio 
perkelti ant apylinkės, paski
riant kiekvienai atitinkamą na
rių skaičiui sumą: b) sumažinti 
mokestį iki $1. Nutarta palikti

seną tvarką (30 balsų prieš 1) tik 
stengiantis pagerinti surinkimo 
techniką.

3. Siūlymas prašyti TF viešos 
apyskaitoj atmestas 20 balsų 
prieš 7, nes visiškos apyskaitos 
viešai skelbti neįmanoma, o da
linė neturi prasmės.

4. Sk. ir N. Spręsti komisijos 
vardas pakeistas į “Garbės Teis
mas”.

Kr. Vald. sekret. inž. dr. A. 
Juozapavičiui padarius bendrą 
pranešimą apie apylinkių veiklą, 
dalyvaują apyl. vald. pirminin
kai ar jų atstovai padarė taip pat 
pranešimus ir ta proga padisku
tuotas apylinkių ir Kr. Valdybos 
santykiavimo klausimas.

Posėdį baigus sesijos daly
viai buvo pakviesti į apylinkės 
valdybos suruoštą puikų balių E. 
Roberts restorano patalpose.

Antroji diena — sekmadienis
Diena buvo pradėta 9 vai. pa

maldomis AV bažnyčioje, o po
sėdis pradėtas 10 vai. 30 min. 
pirmiausia svarstant apylinkių 
tarybų sudarymo taisykles. Dau
geliui pasisakius prieš tokių ta
rybų reikalingumą, priėita kom
promiso, kad jos bus įvestos tik 
Kr. Valdybai susitarus su atitin
kamų apylinkių valdybom. Už 
tokių tarybų reikalingumą ypa
tingai stovėjo daugelis montrea- 
liečių. Siūlymas priimtas 21 bal
su prieš 6.

Organų rinkimai buvo praves
ti pertraukomis besvarstant mi
nėtąsias taisykles ir sekančius 
klausimus.

Pirmiausia‘buvo sutarta, kad 
Kr. Valdyba bus sudėtinė — iš 
6 torontiečių ir 3 hamiltoniečių.

Kad ir su tam tikrais susitruk- 
dymais, prireikus net 10 min. 
pertraukos, nominacijų komisija 
surado kandidatų net 13 toron
tiečių ir 5 hamiltoniečius, iš ku
rių išrinkti ir balsų gavo: toron- 
tiečiai — J. Matulionis 29, K. 
Grigaitis 24, J. Yokubynas 20, 
V. Meilus 20, kun. dr. J. Gutaus
kas 17, V. Vaidotas 17; hamilto- 
niečiai — inž. J. Kšivickis 28, J. 
Mikšys 28 ir J. Giedraitis 27. 
Kandidatais liko: L. Tamošaus
kas 16, J. Sirhonavičius 15, Iz. 
Matusevičiūtė. 13, S. Čepas 12, V. 
Antanaitis 12, St. Dalius JI, F. 
Valys 11, P. Lelis 10, J. Sližys 9.

Išrinktoji valdyba vėliau pasi
skirstė pareigomis šitaip: pirm. 
J. Matulionis, vicepirm. inž. J.

Demokratinėje sistemoje ar
gumentuoti ginčai tiesai ir dau
gumos valiai išryškinti yra bū
tini. Tironai, diktatoriai, vadis- 
tai debatų nepripažįsta. Prieši
ninkus žudo, šmeižia arba per 
akis meluoja. Bloga, jei atsako- 
mingi pasaulio vyrai “aklai” gin
čijas, — savuosius išvedžiojimus 
paremdami skambančiais, nors 
nevisada nuosekliais argumen
tais. MVD pulkininkas Yuri Ros- 
tvorov pareiškė Life, jog “Krem
liaus laimė, jog Sovietų imperi
ja tebėra palaikoma ne tik pajė
gaus propagandos aparato bei 
Molotovo išmaningos diplomati
jos, bet ypač vakariečių didvy
rių aklumo, nenorinčių suvokti 
tarybinės realybės”. Būdamas 
Tokio, jis neatsistebėjęs, kaip ak
lai buvęs vedamas Korėjos ka
ras. Paskaitę NYTimes lapkričio 
28 .savaitinės apžvalgos pirmąjį 
sakinį “What are the Commun
ists up to?”, manytume, jog ap
tarimas “aklais” toli gražu per 
švelnus. Jie nėra vien tik “kur
ti” taipgi, nes prisipažino ne
kartą girdėję 'mūsų perspėjimus!
i

Debatai Vašingtone
JAV praėjusią savaitę vis la

biau liepsnojo ginčas dėl griež
tesnės užsienių ir vidaus politi
kos tironų atžvilgiu. Jei vidaus 
fronte “antikomunistas” Mc
Carthy (išpopuliarėjęs kolioda- 
mas visus nesutinkančius su jo 
nuomone “komunistais”) baidės 
debatuoti su Senatu dėl sąvo an- 
ti-metodikos, tai sen. Knowland 
kėlė neapgalvotus Kom-Kinijos < 
manevrus apkalinant 13 JAV la
kūnų, kad už jų palidimą vėliau 
pareikalautų Formozą ir vietos 
JTautose.

Džiaugdamiesi nebūta 'JAV 
gerove ir jau įkyrėjusiais “subiz- 
nėjusiais” Santa Claus, ameri
kiečiai rūpinos kuo baigsis pre
zidento - senatoriaus viešas gin
čas. Praėjusį birželį, sutaręs su 
Chiurchilliu, “peace through 
strenght” — “išlaisvinimo poli
tiką”, prezidentas vylėsi šiuo ti
pišku “containment” būdu per il
gesnį laiką iššauksiąs Maskvoje 
suirutę. Nors europiečiai (jų 
premjerai viens po kito lankėsi 
Baltuosiuose Rūmuose) ir spyrė 
prezidentą laikytis “Europa virš 
visko“ linijos. Prezidentas gal
voja kitaip.

Reston gandas . ■

. Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

■

žymusis publicistas James Res
ton, tvirtino, jog tikrumoje “. . . 
prezidentas - senatorius ginčijasi 
ne dėl politinės ar .karinės stra
tegijos, bet dėl JAV užsienio eko
nominės politikos pertvarkymo”. 
Reston pranašavo, jog Knowland 
ateinančiomis savaitėmis su
stiprės prie jo prisijungus Mc-

ninkas J. Mikšys, protok. sekret. 
kun. dr. J. Gutauskas, biuro ve
dėjas V. Vaidotas. Kiti liko na
riai.

Kontrolės komisija išrinkta iš 
montrealiečių ir gavo balsų: K. 
Andriuškevičius 21, dr. Br. Po
vilaitis 19, Stp. Kęsgailą 12; kan
didatai: Pr. Rudinskas 10. V. Gi- 
riūnienė 7, A. Lapina š7.

Garbės Teisman išrinkta: pp. 
Sudikas, Breichmanas, Ambro- 
ziejienė, Jankūnas, Tamošaus
kas ir Kuolas.

Visuose rinkimuose dalyvavo 
36 nariai. Švietimo Kom. rinki
mai buvo palikti po KLB Kultū
ros Fondo statuto projekto svars
tymo.

Kultūros Fondo statuto pro
jektą referavo Šviet. Kom. pir
mininkas A. Rinkūnas pirmiau
sia iškėlęs du klausimus; ąr nau
jąjį organą išlaikyti pajėgsime it 
koks jo bus santykis su veikian
čia Šviet. Komisija?

Taip pirmiausia buvo nutarta, 
kad KF perduodamas visas kul
tūrinis darbas, imamai ir su švie
timu — 15 balsų prieš 7. Tuo bū
du paruoštasis atskiro, daugiau
sia lėšas telkiančio KF projek
tas toliau buvo atitinkamai mo
difikuotas.

KF vadovybę nutarta nudaryti 
iš pirmininko ir 4 rinktų narių, 
kuriems duota teisė kooptuoti 
reikalingą narių skaičių pagal 
reikalą. ( r

KF pirmininku Išrinktas A. 
Rinkūnas, o nariais išrinkti ir 
balsų gavo: Iz. Matusevičiūtė 30, 
dr. A .Šapoka 26, dr. V. Gidžiū
nas, OFM 
kandidate 
16 balsų.

Sąmatą 
referavo Kr. V-bos kasininkas 
V. Vaidotas. Ji suvesta į $1270.

PASAKOJIMAS M LIETUVOS
Neseniai atbėgę iš Lietuvos — 

vilnietis Vladas Mironas ir kau
nietis darbininkas iš Žaliakalnio, 
per radiją paskelbė savo žodį bi
čiuliams ir visiems pavergtie
siems lietuviams, kuriuos pain
formavo, kaip jie buvo sutikti ir 
stengiasi įsijungti į čia vedamą 
laisvės kovą.

ELTA toliau skelbia jų pasa
kojimą apie padėtį pavergtoje 
Lietuvoje:

Kasdieninė buitis yra skurdi ir 
niūri, — sako M. Bakanas, — Vi
si atrodo susirūpinę ir nepaten
kinti. Ypač nepatenkinta darbi
ninkija. Nors kolchozuose taip 
pat nepaprastai skurdu ir sunku, 
bet ten žmogus dar turi bent bul
vių, o šiaip darbininkas, turėda
mas išdirbti 8 valandas ir gyven
damas, gali sakyti, ant “bruko”, 
grįžęs namo, dažnai net nežino, 
ką jis ten ras. Labai didelis trū
kumas butų. Didesnių kambarių 
visai neįmanoma gauti, už 2, 3 
kambarius tenka mokėti iki 200- 
300 rb. Ir -čia kiek lengviau ne
bent rusams aviatoriams, kurie 
gauna butphngius, šiaip rusai 
tarnautojai gyvena daugiausia 
valdiniuose butuose. Jiems pade
da tokie pat rusai viršininkai. 
Valdinės butų kainos yra žy
miai mažesnės už privačiai su
tartąsias. Paprasčiausias darbo 
žmonių maistas — bulvienė arba 
bulvės su kruopomis, kopūstai su 
bulvėmis,- mėsos mato retkar
čiais. Išskyrus tuos, kurie turi 
gerai apmokamus darbus, kiti 
yra priversti “kombinuoti” ir vi
sokiais būdais užsidirbti sau rei
kalingą pragyvenimą, kad galė
tų kaip nors išsiversti. Nekartą 
tenka ir rizikuoti, bet žmonės su 
laiku įpranta net į baimę ir ima 
galvoti: “taip ir reikia, kitaip ne
galima“. Viengungiui, norint “pa 
doriai” pavalgyti ir kasdien gau
ti su mėsa, reikia per mėnesį iš 
kur nbrs “susikalti” bent 900 rb.,

kai vidutiniškas darbininko atly
ginimas sukasi apie 450 rb. Kai
nos, yra nepaprastai augštos. To
dėl darbiriinkas ir jo šeima nuo 
badoginasi išimtinai tik bulvė
mis. Bėdos verčiami žmonės 
stengiasi visokiais būdais vers
tis. Vieni “susikombinuoja” ma
žais kiekiais, kiti nusuktas prekes 
gabena tiesiog mašinomis, o ele
vatoriuje, geležinkeliuose, lai
vininkystėje, buhalterijoje — vis • 
daugiausia rusai: mat, reikia mo
kėti prirašyti, pridėti ir visokius 
“nubyrėjimus” pateisinti... Pa
prastai, reikalui iškilus į viršų, 
už viską bėda suverčiama ko
kiam nors “kilbukui”.

Labiausiai trūksta krautuvėse 
-mėsos. Miltų prastesnės rūšies 
taip pat dažnokai trūksta, gali
ma gauti tik brangesnių. Norma
liai duonos netrūksta, bet jos ko
kybės negalima lyginti su Vaka
ruose gaunama duona. Duonos 
trūkumas susidaro tada, kai dėl 
kurių nors priežasčių jos negali 
pagaminti Kauno duonos kom
binatas. Be to, trūksta puodų, 
samčių ir kt, užtat netrūksta rū
kalų ir degtinės. Apskritai, ru
sai stengiasi iš Lietuvos daugiau
sia išvežti ne tik darbo jėgų, bet 
ir visus gaminius. Jei ką į Lietu-' 
vą atveža, tai paskiau atsiima de- ; 
šimteriopai. Atveža saulėgrąžų, 
aliejaus, arbūzų, Krymo vyno, 
bet jį gerti gali nebent enkave
distai, direktoriai, aviatoriai, ku
rių leitenantas gauna pagal už
imamą vietą per 2000 rb., ir kiti 
raudonieji tūzai. Jiems Lietuvo
je nėra bloga gyventi, tad jie ga
li ir išgerti. Jie ne tik prigeria ru
siško šampano ir “vodkos”, bet 
privalgo viščiukų ir visokių kito
kių lietuviškų gėrybių. Į Lietu
vą rusai dar ir dabar nepapras
tai spraudžiasi, nes dar ir dabar, 
po tiekos plėšimo metų, Lietu
voje visko dar tebėra daugiau, 
negu Rusijoje. K

Skirtumas tarp lietuvių ir oku
pantų matyti ir iš; aprangos. Ne
galima būtų sakyti, kad lietu
viai vaikščiotų apiplyšę. Senimas 
turi vieną kitą drabužį dar iš se
niau išsilaikę, o ir jaunimas, 
ypač šventadieniais ar vakare, 
taip pat išeina tinkamiau apsi
taisęs. Tačiau ten nėra taip, kaip 
Vakaruose, kur išėjusiojo iš dar
bo nepažinsi, ar jis darbininkas, 
ar tarnautojas. Lietuvoj lengvai 
atskirsti vienus _nuo kitų. Ypač

, su Mr. Knowland”!
NYTimes vedamajame “Know 

landism” šitaip išvedžioja: “Šiuo 
taip delikatniu momentu, kada 
laisvosios Amerikos, Europos ir 
Azijos tautos ruošiasi ratifikuoti 
sutartis taikai ginti, respubliko
nų partija suskilo... Įdomiau
sia, jog sen. Knowland pusėje 
randasi visi didžiausi buvę izo- 
liacionistai, kurie dabar spiriasi 
būtinai vienų JAV intervencijos 
nepaisant JT! Įžymusis dien
raštis, išskaičiavęs buvusius 
‘Knowland “jausminius” pasi
reiškimus, sako, jei jais būtų pa-’ 
sikliauta, seniai būtume kariavę 
r toliau dėsto: “Kova prieš ko

munizmą yra per rimta ir kom- 
plikuota(J), kad būtų galima va
duotis jausmais,.. Yra nuspręs
ta laisvąjį pasaulį apginkluoti... 
■r susivienyti moraliniam kry
žiaus žygiui (crusade), nes be to 
geležinės uždangos atstūmimas 
be karo'-neįmanomas. Preziden
tas su Dulles elftą teisingu ke
liu, palaikomi Amerikos daugu
mos.

Nepasikliaunama žodžiais
Prezidento patarėjai vis daž

niau išsiduoda, jog planuojant 
laimėti “taikingomis priemonė
mis” 'Vašingtone debatuojama 
busimųjų karinių strategijų rei
kalu. ^Karinio komentatoriaus H. 
W. Balwin žiniomis, JAV gyny
bos ministerijos debatuose le
miąs gefj. M. B> Ridgway. Todėl 
labai galimas dalykas, kad jis 
pasiliksiąs kariuomenės štabo 
viršininku sekantiems dviems 
metams^Gen. Ridgway griežtai 
pasisakęs prieš JAV intervenci
ją Indokinijoje ir Formozoje. Jį 
palaikęs', tik gynybos ministeris 
Ch.^Wilsbn, kai Dulles stojęs su 
kitais trimis štabo viršininkais v /Tuz.

Šitokių JAV politinių - karinių 
debatų nuogirdos leidžia susida
ryti nuomonę dėl Lietuvos iš
laisvinimo ^galimybių tikrosios 
būklės! Baldwin konstatuoja, jog 
National Security Council jau 
yra uzurpavusi J. F. Dulles dalį 
funkcijų, ir uždavinių, betgi pa
stebi, kad “NSC” nutarimai ne
turį galios iki jiems nepritaria 
kongresas-ir už juos nepasisako 
visuomenės opinija.

Pentagonas ir Valstybės De
partamentas svarstą, kokiais 
ginklais' paremtina Amerikos 
“išlaisymimp^- ęaBfiką 
mis priemenėmis“, o atbalsiai ne
trukus jau išbandomi visuome
nėje. Štai karo aviacijos ministe
ris Harold E. Talbott pareiškė: 
“Dabartiniu metu laimėtų puoli
kas ... Ko mes siekiame, yra iš
vengti karo, bet ne laukiame lai
mėti jam prasidėjus”. Jis reika
lausiąs, kad strateginė JAV hid- 
roatomiriiais ginkluota aviacija 
būtų dar sustiprinta. Esą, 3 vyrų 
B-47 bombonešis šiandien dau
giau sunaikintų nei visi kovoję II 
Pasauliniam kare lėktuvai kar
tu sudėjus! Talbott gązdino, jog 
šiuos 950 km per valandą skren
dančius bombonešius vargiai su
laikytų ir moderniausiai vairuo
jamų sviedinių užtvaros ar nai
kintojai. Dar mažiau veiksminga 
esanti

prezidentas - genęrolas griežtai 
nusistatęs bandyti laimėti šaltą
jį karą “taikingomis priemonė
mis”. Reston prikišęs, jog prezi
dentas su Gynybos Tarnyba 
svarstydami tarptautinės krizės 
įvairius atspalvius, nors bus pa
tenkinti JAV užsienių politikos 
tėkmė ir niekieno nepralenkia
ma Vakarų karine galybe, bet 
buvę susirūpinę Maskvos sėk
minga ūkine užsienių politika 
Azijoje: Kom-Kinija, remaima 
rusų, žymiai greičiau kultūrė- 
janti, nei Indija; TSRS eksportas 
augo veik į visas Azijos valsty
bes, gi JAV neturi jokio aiškaus 
konkurencij os plano. Todėl tai, 
tvirtina Reston, skubiai buvęs 
iššauktas JAV kapitalistų spe- 
cas Joseph Dodge paruošti glo
baliniam ilgalaikiam šaltajam 
karui finansuoti ■ ‘ .

“Išlaisvinimo politikos 
taikingos priemonės”
Atsimenam, jog ? ši politika 

prasidėjo šūkiais. Grasinta at
šaukti nuo Formozos Amerikos 
laivyną, nes “trukdęs Čiang-Kai- 
Šekui pulti komunistus”, prokla-- 
muota prezidento ir kongreso va
lia išlaisvinti pavergtuosius. Pra
mokęs prezidentavimo, Eisenho- 
weris betgi tapo nuosekliausiu 
“containininku”, nors šios lini
jos autorius G. Kennan ir tebėra 
jo nemalonėje. Tada pavergtie
siems buyo siūloma kantrybės, gi 
vėliau Dulles ramino, kad “to
kie dalykai juk tęsiasi dešimt
mečiais”. Vėliau buvo dribtelta: 
“Tylėkit, zuikiai! Išlaisvinimo 
karas atneštų pasauliui dides
nes blogybes, nei jos vyksta šiuo 
metu!” Sen. Knowland ir dauge
lis su juo netiki “taikingomis 
priemonėmis” sutvarkyti tarp
tautinius gangsterius! Preziden
tui praėjusioj, spaudos konferen
cijoj patikslinus, jog JAV kon
stitucija užsįeniųpo^tįką patikė
jusi jam, niekam Intam, senato
rius pagrasino tada kreipsiąsis į

Reston NYTimes ' sako, „ kad 
“Mr. Eisenhower nė nebandys jį 
tildyti. Lai komunistai pamato, 
jog šiuo kartu prezidentas puo
lamas ne izoliacionistų, bet “in- 
tervencionistų’’! Jei komunistai 
neperžengs karinių incidentų ri- 
bų(!) prezidentas nesąs linkęs 
išmainyti bendradarbiavimo su 
sąjungininkais, kad atstačius

• . * > ■.' ■

Teslia aldermanu

Peronas siautėja
(Atkelta iš 1 pusi.) 

tuojamos, atsimenant, kad Baž
nyčios veikla negali ribotis vien 
dievnamiu.

Lapkričio 25 d. Buenos Aires 
sporto aikštėje “Luna Park”, ku
ri yra didžiausia visoj P. Ameri
koj, buvo surengta didžiulė ma
nifestacija. ^os metu prezidentas 
kalti^ Akcijos 

sąjūdį, kuris esą drauge su ko
munistais ir radikalais organiza
vęs demonstracijas prieš vyriau
sybę. Peronistų jaunimo organ, 
nariai dalino gatvėse spausdin
tus propagandinius lapelius, 
šaukdami: “Peron — taip, kuni
gai — ne!” Aikštėje tarp minios 
buvo nešiojamos kartuvės su pa
kartų kunigų iškamšomis. Vie
šosios eismo priemonės nemoka
mai sugabeno peronistų šalinin
kus į “Luną Park” aikštę. Įmo
nės, krautuvės restoranai ir vie
šųjų tarnybų pareigūnai sustab
dė 5 minutėms darbą, rodydami 
palankumą Peronui.

Buenos Aires policija saugojo 
kaikurias šventoves ir katedrą, 
kuri yra vos pusę mylios nuo 
“Luna Park” aikštės.

loja nagt............ ' ■■
Tokia ir patvirtinta.

Rezoliucijų kom. narė V. Gi- 
riūnienė paskaitė sveikinimus:
1) broliams lietuviams už gele
žinės uždangos per Am. Balsą;
2) Kanados lietuviams, 3) Kana
dos premjerui Hon.’St.JL. Lau
rent, 4) VLIKo pirmininkui, 5) 
DŠ min. St. Lozoraičiui,. 6) mi- 
nisteriams, kurie sveikino bei 
gen. konsului min. V. Gyliui, 7) 
vysk. Brizgiui, kuris aplankė 
veik visas Kanados liet, koloni
ja^, 8) ALTui, 9) Maž. Liet. Ta
rybos pirm., 10) LLK pirm.

Rezoliucijas perskaitė kitas 
RK narys Pr. Rudinskas: 1) dėl 
laisvės kovos veiksnių vienybės, 
2) dėl sienų nustatymo, 3) padė
kos buvusiai Kr. Valdybai, 4) se
siją globojusiai Hamiltono apyl. 
valdybai, 5) Vasario 16 gimnazi
jos komisijai, 6) spaudai.

Pagaliau priimta statutą pa
keičianti rezoliucija, kad šalpos 
Fondo pirm, yra renkamas Kr. 
Tarybos ir Kr. Valdyboj turi.pil
ną balso teisę, tačiau jo, kaip ir 
Kult. Fondo pirmininko, daly
vavimas posėdžiuose neprivalo
mas ir jie kvorumą apskaičiuo
jant neskaitomi.

P. Liet. Archyvo įgaliotinis A. 
Kuolas, šeštadienį negalėjęs po
sėdy dalyvauti, padarė trumpą 
savo veiklos pranešimą, primin
damas senai neišspręstą Kana
dos lietuvių archyvo klausimą. 
Padaryta sugestijų Kr. Valdybai 
tą klausimą greičiau išspręsti.

Pabaigoje dar buvo iškelta vi
sa eilė sumanymų, kuriuos ap
tarti betgi būtų per ilga.

Posėdis baigtas Tautos himnu, 
prieš tai vietos apylinkės valdy
bos pirmininkui K. Baronui dar 
pakvietus visus vaišėms į AV pa
rapijos salę. Tai buvo paskutinis 
Kr. T. narių susitikimas jau ki
tokioje aplinkoje, be įtampos, ži
nant, kad darbai baigti sėkmin
gai ir su gerais vaisiais. Užkan
dus, apylinkės vardu žodį tarė 
jos vald. pirmininkas, o Kr. T. 
narių vardu dar kartą padėkojo 
šeimininkams ir įtr.T. nariams 
žodelį pasakė jau naujosios Kr. 
Valdybos pirmininkas J. Matu
lionis. Tarė žpdį.ir viešnia 'Mrs. 
Hyder, užtikrįndama lietuviams 
savo simpatijai ir *f>aramą.

Atsisveikinę Kr.-T. nariai sku
bėjo į namus veždamiesi daug įs
pūdžių ir daug medžiagos pagal
voti. Apskritai dalyviams sesija 
paliko gero įspūdžio. Tai buvo 
jau trečias tokio pobūdžio su
važiavimas ir buvo jis laisviau
sias nuo betkokių pašalinių po
veikių.

senatą ir'pačią tautą!
skiria ir mėgstami dėvėti apda
rai: žiemos metu tipiškos rusų 
kepurės, paltai, botai. Kad ir pa
mažu, tačiau ir jos stengiasi pri
sitaikyti prie vyraujančios ma
dos. Darbininkija prasčiau apsi
taisiusi.

Bolševikų propaganda skelbia, 
kad Lietuvoje nesą bedarbių, 
tačiau ką kita rodo tikrovė. Kas 
nėra “aprūpintas darbu” Sibire, 
tas stengiasi jo kur nors susirasti 
geresnėje įmonėje mieste. Gali
ma pasižiūrėti kad ir į eilutes 
penktadieniais prie “Kauno Au
dinių” kadrų skyriaus arba “In
kare” ir kitur. Statybos treste, 
kur darbo sąlygos yra sunkesnės, 
darbo galima gauti visados. Ten 
sutartys sudaromos dvejiems 

(Nukelta į 6 psl.)

sekantiems metams

BURMISTRU

RŪBAI UŽJŪRIN IR JUMS

20 ir J. Mikšys 19; 
liko J. Yokubynienė

priešlėktuvinė apsauga 
(Nukelta į 6 psl.)

H pagal ui»okymq.
Dydžiai 34-68.

FRANKEL CLOTHING EX. 
nuo 1914 metų.

Noujoi pasiūtų kaina iki.........$125.
Dabar oorduodomo net už $8 - $29.50
123 CHURCH STR. Tel. EM. 4-1424

RINKITE

S A UNDERS
Patyrimas lemia 

demokratinėje 
miesto savivaldybėje.

Žinomas ukrainiečių vei
kėjas R. Teslia kandidatuo
ja aldermanu Toronto 5-je 
rinkiminėje apylinkėje. R. 
Teslia gimė ūkininko šeimo
je Saskačevano provincijo
je. Baigęs gimnaziją 1942 m. 
įstojo Kanados kariuome
nėn, o 1944 m. Black Watch 
pulke dalyvavo Olandijos 
ir Vokietijos fronte. Grįžęs 
Kanadon stojo į nuosavybių 
ir draudimo biznį, vėliau at; 
sidarė savo nuosavą įstaigą,’ 
iš kurios išaugo 4 įstaigos 
Toronte ir viena Hamiltone. 
Šiandien R. Teslia prekybo
je dirba virš 75 tarnautojų, 
kurių tarpe keletas lietuvių. 
R. Teslia yra taip pat veik
lus sportininkas ir Sporto 
veiklos rėmėjas. Jis taip pat 
yra civilinis lakūnas.

dito Kooperatyve . 
"PARAMA”.

Dabar užteks dešimtuke

Nuo pirmadienio, lapkričio 
22 d., centrinės zonos tram
vajaus bilietų sistema bus 
suprastinama sekančiai:

Apmokėjimas grynais (cash fare) dabar tik 10<—iki šiol buvo 15< 
Specialūs metaliniai ženklai (tokens) nebus daugiau pardavinė* 
jami, iki šiol parduotieji galios ir toliau.
Požeminio tramvajaus sukamieji varteliai bus atidaromi de* 
šimtuku arba vad. token. ' /
Ir toliau už 50< bus parduodami 5 bilietai arba patogumo dėliai 
knygelė —- už $2, visi bilietai tiks viršutiniuose ir požeminiuose 
tramvajuose.
Šie pakeitimai padaryti keleivių patogumui ir tarnybos pageri
nimui, žinoma, Transporto Komisija turės dėl to atitinkamų 
išlaidų.

• Kad mūsų pareigūnai galėtų greičiau jus aptarnauti, prieš mo
kant grynais už kelionę, išsikeiskite dešimtukų.

Nuolatiniai keleiviai, norėdami išvengti su 
sitrukdymų paviršiaus linijose, privalo bilie 
tus nusipirkti iš anksto.

TORONTO TRANSIT COMMISSION
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

DEBATAI

mėnesinis

REIKALAUKITE

z KNIT-GOODS^
AMHStSTWRO, ONTARIO

APATINIU BALTINIU
Garantuotos anglys yra geriausios

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

Įrašykite
balso

Patarimai šoferiams

BURMISTRU
Štai jų keletas

Išrinkite PHILLIPSstebėk dešiniąją

jis rūpinsis visais

JŪSŲ
REI HALAIS

576 QUEEN ST. W. 
Tel EM. 3-1618

Bros tautų 
tų vidinių 
;tos bend*

Kapsulės pagydys Jus greitai arba 
atgausite pinigus dvigubai.

Ilgos tamsos valandos, pėstieji nešioja tamsius rūbus, šlapi lapai 
ant kelio, aprasoję mašinų langai, visa tai sudėjus padidina pavojų ir 
atneša mirtį bei. sužeidimus mūsų piliečiams.

- ilgąsias šviesas nau- 
laukuose, neužmiršk

Nei šoferiai, nei pėstieji saulei nusileidus gerai nemato, todėl su
mažėjus matomumui, mes turime surasti kokią kitą išeitį, kad išvengus 
eismo nelaimių.

Pėstieji taip pat turi 
laikytis taisyklių, jei 

nori likti gyvi.

POLICIJOS STATISTIKA RODO, kad lapkričio mėnesį įvyksta 
daugiausia eismo nelaimių.

Duok kitam šoferiui kelią, jei 
kyla/abejonė — prisimink, kad 
nėra kelio pirmenybės kapuose.

(Lietuva būtų buvus išlaisvin
ta!) ar bandyti “taikingą sugyve
nimą” ir “taikingomis priemonė
mis” priversti'rusus įvykdyti ką

GARSŪS 
NUO 

1868 metu

Šie patarimai padės jums išlikti gyvais, — žinoma, jei jų bus pai
soma. Mes tikimės, kad jūs tai turėsite galvoje, nes — ONTARIO NETURI 
NEI VIENO ATLIEKAMO PILIEČIO!

RV8CI
TREATMENT 
STOMACH 
R EM EDY

LU5COE PRODUCTS LTD., L.W
SSR BATHURST ST., TORONTO 4, ONT.

Būk pasiruošęs — visuomet ste
bėk pėsčiuosius ir mašinas su 
blogomis šviesomis ar visai be

Virš viso šis projektas padidins įvairių rūšių prekybų. Jis padidins ir tautų 
susipratimo reikalų. Specialų iliustruotų straipsnį apie St. Lawrence Jūros Kelių 
išleido savo metiniame pranešime Calvert Distillers Limited centrinė kompanija. 
Šio straipsnio atspaudų galite gauti, rašydami Cokert Distillers Limited, Am- 
herstburg, Ontario.

Prieš keturis šimtmečius Jacques Cartier’ įžengė į niekur gimtojoje Europoje 
dar nematytos tokios laukinės, upės žiotis. Ta diena buvo šv. Lauryno diena, 
tokiu būdu ši upė įgijo savo vardų. Šis Prancūzijos jūreivis plaukė tūkstantį 
mylių, kol pasiekė žemę, kaip tik į pietus nuo salos, kurių Šiandien vadiname 
Montrealiu. Toliau jis priplaukė upės slenksčius ,kurie sulaikė tolimesnę jo ke
lionę. z

Praeitų pavasarį ministeris pirmininkas St. Laurent ir prezidentas Eisenho- 
weris pasirašė bendrų sutartį St. Lawrence jūros kelio ir elektros jėgainių pro
jekto statybai pradėti. Pasaulis buvo liudininku naujojo Šiaurės Amerikos gy
ventojų pasiryžimo įkinkyti savo energijos išteklius visos žmonijos labui.

Jūros kelios suteiks galimybę laivams iš bet kokio pasaulio uosto nuplaukti 
2.260 mylių į pačių Šiaurės Amerikos Širdį, o elektros jėgainės sudarys dar 
didesnes rinkos, kurias aptarnaus šie laivai. Tuo pačiu laiku elektros jėgainės 
projektas duos energijų į obi St. Lawrence upės puses, garantuodamas neap
rėpiamos išsiplėtimo galimybes Kanadai ir JAV. Rajonuose, kur šiandien gyvena 
po keletu tūkstančių žmonių, išaugs didžiuliai puikūs miestai.

SLOGOS
VARGINIMĄ IŠGYDYSITE NE DIE- 

NŲ, BET VALANDŲ LAIKE!
Budcley's specialistai bendros slogos 
gydyme jums gali palengvinti skaus
mus ir viso kūno bloga savijauta ke
lių minučių laikotarpyje —- o galuti
nai išgydyti keletos valandų bėgyje. 
Paimkite BUCKLEY'S Cinnamatėd 
CAPSULES — pilnos slogos išgydy
mas, kuris palengvins jūsų kančias, 
pakels nuotaikų ir sugražins gera sa
vijautų SKUBIAI.

12 kapsulių — 35c. 
Šeimos dydžio :— 79c.

St. Lawrence jūros kelias ir elektros jėgainių projektas yra darbas, kuris 
bus ne tik istorinių veiksmų scena, bet kortu bus ir ankstyvųjų pionierių svajo
nių įvykdymas, — nors jie tuo laiku dar nieko nežinojo apie garlaivius ir hid
roelektrinę jėgų.

PASAKOJIMAS IS LIETUVOS 
(Atkelta iš 5 psL) 

metams. Oficialiai darbo valan
dų skaičius nustatytas 8 vai., bet 
padirbėti tenka ilgiau. Už ant- 
valandžius nemoka, bet vietoj jų 
duoda laisvą dieną.

Kiek iš darbininkų atskaito
ma mokesčių? Pvz. viengungiui, 
gaunančiam pajamų iki 500 rb., 
atskaitoma mokesčių 6 rb., nuo 
1000 — 12 ir 12 (viengungio ir 
pajamų), gaunantieji per 1000 
jų turi mokėti daugiau. Profsą
jungoms nuo 100 reikia mokėti 1 
rb. Į mokestines prievoles tenka 
įskaityti ir vad. “paskolas”. Jų 
vidutinė “norma 
uždarbis, bet kaikam pagal planą 
tenka “savanoriškai” paskolų pa
imti už 700, 900 ar 1000. Pasko
los “savanoriškas išpirkimas” 
yra lyg ir garantija, kad prie to 
žmogaus neieškos priekabių, ku
rių, norėdami, suras daugybę.

Jeigu pasivėlini pirmą kartą į 
darbą — tai gausi viešą. papeiki
mą, antrą kartą pasivėlinęs — 
griežtą papeikimą, o trečią.kartą 
— išvys be jokio teismo. Darbo 
knygelę turi turėti visos stam
besnės įstaigos, smulkesnės ten
kinasi išduodamos tam tikras 
vietos darbo knygeles arba pa
žymėjimus. “Švari” knygelė — 
tokia, kur nėra įrašyta pabaudų. 
Su ja lengviau gauti darbą kitur. 
Sukarintose įstaigose baudžia 
griežčiau. Iš geležinkelio, laivi
ninkystės įstaigų ir visos eilės 
kitų išeiti negalima, bet iš “In
karo”, “Audinių”, kailius apdir
bančio ’’Vilko” ir Kitų pasitrauk
ti nustatytomis sąlygomis įmdU 
noma. . > (Bus daugiau)

Cartier ilgai ieškojo kokio nors kelio nugalėti šioms kliūtims, deja, buvo 
priverstas viskų mesti. Kas nors kitas turi surasti būdų tolimesnei kelionei van
dens keliu. Po Cartier kelionės praėjo keli galvosūkių ir ieškojimo šimtmečiai 
kaip surasti kelių į Šiaurės Amerikos širdį. Cartie r'o sapnas buvo daugelį kartų 
svarstomas ir prastinamas, bet niekuomet nebuvo visiškai atidėtas į šalį. Paga
liau vyrai su nauju išsilavinimu paruošė upės pažabojimo plonų. Sis planas, 
žinoma, kilęs iš istorinių aplinkybių, bet šiandien jis, techniškai kaibant, yra 
modemiaus genijaus kūrinys. Dabar inžinieriai netik panaikins slenksčius, bet 
juos dargi pažabos elektros jėgai gaminti, o jėgainė bus didesnė, negu bet kokia 
dabar esanti Europoje.

7. Niekuomet nesustok ant važiuo
jamos kelio dalies nakties metu 
— pavažiuok į šalį ir palik švie
sas.

vado va- 
perspėjo 
jog kau- 
divizijos,

avies vilnos

“Jungtinių Tautų Charta”fr 1,945 
m. Jaltos deklaraciją! Buvo pa
sirinktos taikingas sugyvenimas. 
. NYTimes lietuviams įdomų 
Churchillio prasitarimą šitaip 
komentavo: “... Mikrokosme šis 
incidentas išryškina mūsų žval
gybos nesugebėjimą Tai ir buvo 
svarbiausia priežastis daugelio 
nuolaidų TSRS, prieš dekadą. Kai 
Hitleris 1941 m. puolė TSRS, mū
sų žvalgyba sakė, jog Stalino im
perija sugrius kaip kortų name
lis. Vėliau, tie patys šaltiniai 
•tvirtino priešingai ir bolševikus 
traktavo kaip sąjungininkus.

Ex-prezidentas Hooveris 
tikisi “išlaisvinimo”!
Kalbėdamas vokiečių žurnalis

tams, ex-prez. H. Hooveris neigė 
Eisenhowerio ir Schweitzerio 
mintis dėl tautiškumo. “Taikos 
pagrindu yra, kartais gal netei
singai suprantamas, nacionaliz
mas. Yra tvirtinančių, jog įkū
rus Jungtinių Tautų pasaulinę 
vyriausybę atskirų tautų nepri
klausomybės turės būti panai
kintos ar apibrėžtos”. Hooveris 
išvedė, kad nacionalizmas yra gi
liausių žmogaus jausmų išdava ir 
pridėjo: Nacionalizmas nereiš
kia išsijungimo iš be 
šeimos. Kaip tik tai 
dvasinių jėgų sujur 
ram tautų tikslui suteikia sau
gumą ir pajėgumą. Mes tegali
me viltis, kad užgesęs (?) anapu# 

’geležinės uždangos tautų nacio
nalizmas pabus ir nusikratys 
Maskvos jungo”.

Iš tikro, gaila, kad tokio masto 
Amerikos vyrai tebėra taip men
kai informuoti! Tautinė sąmonė 
pavergtuose kraštuose nėra už
migusi! Vien lietuvių 1945-1948 
metų rezistencinių kovotojų 35.- 
000 auka tai mums didingai liu
dija! Liudija mūsų paskutiniai 
šaukliai - bėgliai, į kuriuos kol- 
kas nesėkmingai bandome at
kreipti Amerikos spaudos dėme
sį. Liudija sukilimai Vorkutoje, 
sukilimai Berlyne, — bet, saky
kit, ką ir kaip iki šiol padėjo “pa- 
budėliams” Amerika, išskyrus 
pažadus?

(Atkelta iš 5 psl.) 
prieš vairuojamuosius hidroato- 
minius sviedinius. Talbott tonas 
buvo, kad nevertėtų laukti iki 
Maskvos tironaį įsitaisys tokius 
puolamuosius ginklus.

Nors prezidentas ir gen. Ridg
way norėtų delsti, tačiau NATO 
vadų praėjusią savaitę konferen
cijoj Vašingtone išryškėjo arti
mesnė Talbott linija. Gen. Gruen 
ther, vyriausio NATO 
dovaujama kamisija, 
NATO sąjungininkus, 
tynėms pasiruošusios 
ne rezervai šiuo kartu nuspręs 
laimėjimą! Jei NATO pajėgos 
nepajėgsiančios atremti ir su
triuškinti Raudonosios puolimo, 
rezervų mobilizacija tikrai būtų 
pavėluota. NATO planuotojai 
dėlto siūlytų, kad didesnės su
mos būtų skiriamos aktyviajai 
Vakarų kariuomenei suorgani
zuoti ir paruošti! Savo ruožtu, 
gen. O. R. Cook, amerikiečių Eu
ropos kariuomenės viršininko 
pay., lapkričio 21 prisistatė Bon- 
noje sutarti “Die Streitkrafte” 
ginklų pristatymo “smulkme- 
nas .

Rooseveltas - Eisenhoweris 
klydo
Karo ministeris Stimson .1943 

m. rugpjūčio 10 d. laiške perspė
jo prezidentą Roosevelt skirti 
vyriausiu vadu tinkamą ameri
kietį generolą, nes, esą, negalima 
ma pasitikėti britais! Jie, girdi, 
nesiekią Vokietijos sunaikinti, o 
tik priversti kapituliuoti. “Man 
atrodo, jog akivaizdoje pokari
nių problemų šitokia galvosena 
yra ... baisiai pavojinga, — rašė 
Stimson. — Mes aiškiai pasiža
dėjome pradėti antrąjį frontą. 
Su tokia “pinprick” (britai siūlė 
pulti vokiečius Italijoje, Balka
nuose, Graikijoje, Rumunijoje ir 
kitose satelitinėse valstybėse) 
karybos metodika mes neįtikin
sime Stalino, jog savo priesaiką 
ištesėjome!!!!)”. Praėjusią savai
tę Churchill švenčiąs 80 metų, 
prisiminė, jog jis (gal pagal 1919 
m. prisiminimus?) pasiuntęs įsa
kymą maršalui Montgomery rū
pestingai užlaikyti nelaisvėn pa
imtų vokiečių ginklus,, kad sovie
tams tęsiant žygį, būtų kuom ap
ginkluoti vokiečių “demokrati
nes” armijas.

Amerikiečių šaltiniai patvitri- 
na, jog ir generolas Eisenhowe
ris buvo labai sūširūpirięš, ką jis 
darytų, jei sovietai pradėtų jį 
stumti(!). Tie patys šaltiniai sa
ko, jog prez. Trumanas tuo pa
čiu metu buvo sušaukęs nepa
prastą kabineto posėdį nutarti: 
Ar įsakyti Eisenhoweriui stumti 
sovietus i TSRS 1939 metu sienas

DOMINION 
COAL & WOOD

Tai žieminiai baltiniai, 
kurių niekas nepra
lenks šiltumu ir ne
paprasta jų kokybe. 
Sukirpti judesiams — 
patogumui ir pagamin
ti iš avies vilnos spe
cialiai, kad būtų kuo 
šilčiau. Vien vardas 
Penmans suteikia ypa
tingą vertę. Galima 
pirkti atskirai balti- 

y niusf ir-kelnaites- arba 
abiejų kombinacijas 
vyrams ir vaikams.

4. Didžiąsias šviesas naudok tai
syklingai 
dok tik
perjungti į trumpąsias, pamatęs 
atvažiuojant iš priekio kitas ma
šinas. Naudok tik trumpąsias 
šviesas mieste ir rūko metu.

5. Įjunk trumpąsias šviesas ir tuo
met, jei iš priekio atvažiuojantis 
tai nepadaro 
kelio pusę.

6. Patikrink ar visos jūsų šviesos 
įjungtos — prieš pradėdamas va
žiuoti nakties metu.

iTisų rūšių anglis ir malkas užsa 
kykite per mūsų atstovus

Sumažink greitį—prisimink, kad 
greitis reguliuojamas pagal ap
linkybes — ir tamsa yra viena 
iš jų.
Dažnai duok patikrinti savo ma
šiną, ypatingai šviesas — saugu
mo pradžia — saugi mašina.

— nes geli per vilu. ŠIANDIEN, tuojau paimk arbatinį žaukžteli 
RUSCI TREATMENT STOMACH REMEDY.

Imti prieš kiekvieną valgį. Tūkstančiai kasdien vanojo šiuos vaistus su 
pilnu pasitikėjimu. Nėra kito panašaus vaisto. Rezultatai nuo pirmo buteliuko. 
Kaina tik $6 buteliukas. Gaunama vaistinėse, arba rašant sekančiu adresu:

1. Vaikščiodamas naktį nešiok ką 
nors balto prie rūbų.,

2. Niekuomet nepasikliauk šoferiu, 
kąd jis laiku gali sustabdyti.

3. Per kelią eik tik susikirtimuose 
ir kai žalia šviesa.

4. Neik per kelią tarp pastatytų 
mašinų.

5. Stebėk visur kai eini — žiūrėk, 
kur eini.

Kodėl vilkinti skilvio, kepenų, skilvio rūgščių, inkstų ir kitokius 
negolovimus? Loiku neatkreipus dėmesio, galbūt ir medicinos 
mokslas jou nebegalės pagelbėti. Jeigu kenčiate nuo skilvio, 
skilvio rūgščių, kepenų, vidurių užkietėjimo, nevirškinimo, ne
reguliarių ėjimų laukan, skilvio dujų skausmų, skausmų skil
vio dešinėje ar kairėje pusėje, skausmų po šonkauliais, degi
nimo gerklėje, apetito praradimo, nervuotumo, galvos skausmų 
bei nualpimų, reumatinių ar artritinių skausmų,

NELAUKITE IKI RYTOJAUS

UNDERWEAR UNDERWEAR

BUCKLEY'S CAPSULES



PROF. VACLOVUI BIRŽIŠKAI 70 METU
Kas nepažįsta mūsų trijų’bro

lių mdkslininkų, profesorių ir 
visuomenininkų Biržiškų, kurių 
vyresnysis Mykolas atšventė 
prieš du metus, vidurinysis Vac
lovas štai šį antradienį, o jaunė
lis Viktoras dar už poros metų 
švęs savo brandos amželio — 70 
metų sukaktį.

Nūdienis jubiliatas prof. Vac
lovas B. gimė, kaip ir visi bro
liai, Viekšniuose, kur jų tėvas 
gydytojavo, 1884 m. gruodžio 2 d. 
Kaip ir visi broliai, mokėsi jis 
Šiaulių gimnazijoje, vėliau Pet
rapilio universitete, iš pradžių 
gamtos matematikos, paskum 
teisių fakultete. Pasiruošęs tei
sininko karjerai, busimasis kul
tūros istorikas bei bibliografas 
kurį metą dirbo advokatūroje 
Vilniuje, vėliau Šiauliuose, bet 
knyga bei kultūros istorijos 
klausimai jau tada jį domino, 
nors jis ir nebuvo tada uždaro 
kabineto žmogus, bet veiklus vi
suomenininkas bei publicistas. 
I Pasaulinį karą jubiliatas pra
leido kariuomenėje. Po politinės, 
administracinės ir pedagoginės 
veiklos Vilniuje 1919 - 1920 m. 
trejetą metų jis išbuvo ,Lietu- 
vos kariuomenėje, daugiausia 
dirbdamas švietimo darbą ir at- 
sargon išėjo pulk. Įeit, laipsniu. 
Universitete pradėjo dirbti dar 
tebebūdamas kariuomenėje. For
maliai jubiliatas skaitėsi Teisių 
fakulteto administracinės teisės 
profesorius, 1933-35 m. ir 1940-41 
m. buvo net dekanu, bet ištikru- 
jų jo-dėmesys buvo sukauptas į 
Lietuvos kultūros istoriją ir kaip 
svečias jis dėstė dar atskirus 
kursus Humanitūrinių mokslų 
fakultete — bibliografija, liet, 
knygos istorija ir kt. 1923 m. už
simojus sukurti Kauno univer
siteto biblioteką, prof. V. B. bu
vo paskirtas jos direktorių ir su
kūrė ją iš nieko — pradėjęs nuo 
40 knygų. Jubiliato nuopelnai di
deli daugely liet, kultūros sričių, 
tačiau vienas iš didžiausių, be 
abejo, yra sukūrimas bibliote
kos, kuri Įgalino visokį mokslinį 
darbą Kauno — vėliau pavadin
tam Vytauto D. — universitete. 
Be jos juk visa laikinoji sostinė, 
pagaliau ir visa Lietuva, buvo 
lyg be rankų.

Nuo pat jaunystės jubiliatas 
domėjosi lietuviška knyga bei 
pamėgo bibliografines studijas, 
kurių, impozantiški vaisiai pasi
rodė 5 tomuose Liet, bibliografi
jos vardu. Greta šito kolosališko 
darbo buvo paskelbta visa eilė iš 
tų ilgųjų studijų išplaukiančių 
kitų veikalų, dažniausiai susiju
sių taip pat su raštijos, spaudos 
bei knygų istorija.

Be abejonės nerasime kito to
kio lietuvio, kuris būtų perlei
dęs per savo rankas tiek knygų 
— lietuviškų, Lietuvą liečiančių 
ar Lietuvoje išleistų, vargiai ar 
rasime tokį, kuris būtų tiek per
žiūrėjęs rankraštinės - dokumen
tinės medžiagos, liečiančios tuos 
pačius spaudos bei kultūros is
torijos klausimus, ypač iš 19 amž.

Be sukūrimo Kauno - VD Uni
versiteto bibliotekos, išleidimo 
Liet, bibliografijos ir visos eilės 
studijų, jubiliatas pasistatė sau 
puošnų paminklą kaip Liet. En
ciklopedijos vyr. redaktorius^ 
Gaila, tas didžiulis darbas Lietu
voje nebuvo baigtas.. Buvo iš
spausdinta tik pusdešimto tomo, 
berods, iki žodžio Indija.

To paties L. Enciklopedijos re-

dagavimo darbo jubiliatas ėmėsi 
ir Amerikoje, tik, deja, kaip pa
sklido gandų, bespaūsdinant ket
virtąjį tomą jvyko zkąžinkokių 
nedarnumų su leidėju, dėl kurių 
jis to darbo šiuo metu nebedirba. 
Bet tikėkim, kad tai tik laikinis 
nesusipratimas ir energingasis 
profesorius netrukus vėl stos to 
darbo prieky.

Plačią visuomeninę bei kultū
rinę veiklą Lietuvoje mes čia 
prašokome. Pastebėsime tik, kad 
ir tremtyje jubiliatas rankų ne
nuleido. Kad ir sunkiai versda
masis, jis profesoriavo Hambur
go - Pinnebėrgo Pabaltijo uni
versitete, tuo pat metu parašyda
mas visą eilę studijinių straips
nių ir keletą atskirų studijų, jų 
tarpe Lietuvių rašytojų kalen
dorių, be kurio šiandien vargu 
ar gali išsiversti koks spaudos 
žmogus.

Savo ilgų metų kruopštaus 
darbo vaisių didžiąją dalį profe
sorius, berods, yra išgelbėjęs ir 
šiandien jis savo valizose litua
nistinės medžiagos turi gal dau
giau negu išviso šiapus geleži-

nė« uždangos galima būtų atras
ti. Duok Dieve, kad jam tik pa-

bo sąlygų tai medžiagai aptvar
kyti ir paskelbti Daug įdirbu
siam mokslininkui sulaukus 70 
metelių gal pritiktų nors pro
tarpiais ir pailsėti, bet jis dar 
tiek daug kūpančios energijos, 
tiek daug hupančios energijos, 
kad tenka tik ištvermės gausiuo
se užsimojimuose palinkėti. Po
ilsis ne jo veržliam būdui ir kū
pančiai energijai. Galūne tik ap
gailestauti, kad savo veteranams 
mes nepajėgiame sudaryti sąly
gų tinkamų darbui, tokiam dar
bui, kuris mums visiems taip 
lauktinas. Kaip gaila, kad pasta
ruoju metu tapo sudrumstą net 
tai, ką jis pats savo ilgų valandų 
darbu bei užsispyrimu buvo be- 
susikuriąs.

Didžiam mūsų kultūrininkui 
bei mokslininkui šia gražios su
kakties proga galime tik palin
kėti gražios sveikatos ir tokios 
pačios ištvermės darbę^'dar dau
geliui metų. A.
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MENISKAI SPALVOTOS

LIET-UVIŠKI TEKSTĄ!
RELIGINIO IR 

PASAULIETIŠKO 
TURINIO.

ALĖ RŪTA

VIENĄ AKIMIRKA
Ir išeini dar kartą mėnesienoje, 
suklususi skambėjime nakties tylos.
Alsuoja drėgnu žvyru vieškelis, 
primerkus akį snaudžia klėtis.

. Tu išpleti akis.
Ataidi mano žingsniai.
Bet slepia žvilgsni nuo tavęs jautrus sentimentaliai mėnuo 
ir sunkiai atsidūsta daug suprantanti naktis.
Suklykia liepoje pelėda.
Ji taip tikra, kad aš nebesugrįšiu.
Ji taip tikra, kad tavo žingsniai —
tik atsidūsimas vieškelio. ‘ .
Taip ji tikra! ,
Jos klyksmas perskrodžia nuo krašto ligi krašto naktį, 
ir .mes, žaibų įspindusią akimirką 
krūpteliam drauge. •

LAPAI KRINTA
Krinta lapai.
Krinta jie ant užmerktų tavo akių, 
krinta ant takų, kuriais vaikščiojai, 
krinta ant buvusių dienų.
Krinta lapai.
Ir kris jie.

. Užkris visas neužpildytas tuštumas, 
visus išpūstus džiaugsmus 
ir atsivėrusius sopulius 
užkris.
Voratinkliai supa saulėj džiūstantį vorą.
Krinta lapai.

Redakcijai prisiųsta
Zenonas Ivinskis, Die Drucke- 

rei der Jesuiten in Vilnius und 
die ersten litauischen Būcher, 
Sonderdruck aus Commentatio- 
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pat, 69 - 106 psl.
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257-288 psl.
Studentų gairės, Spalio - lap

kričio 1954 m. Nr. 16.
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lijos LKF išleido savo metraštį, 
240 psl., kurio teišspausdinta 200 
egzempliorių .Metraštį redagavo 
Ant. Krausas.

Lietuviškos ir kt. europietiškos populiarios ir klasiškos patefono

PLOKŠTELĖS
- WALTER KOPPEL -

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

Telefonas WA. 4-4596 •

Kainos sū vokais W ir .50
i

Užsakymus su -pinigais siųsti

Spaudos /B'V.ei ‘tŽibpri^i”, 
941 Dundas St. W., Toronto, 

.Ontario.

Is kiKurąs ir knygų pasaulio
Vitalis Žukauskas, žinomas 

lietuvių komikas ir aktorius tę- 
sia studijas Niujorko vąlst. un-te 
ir tikisi netrukus .pradėti ruoštis 
doktoratui. Šalia studijų daly
vauja visuomeniniame gyveni
me ir šiuo metu įtemptai ruošia
si “Aušro sūnų” pastatymui, kad 
.paminėjus spaudos atgavimo su
kaktį Brooklyne.

Birutė Novickienė, žinoma tei
sininkė, nežiūrint pairusios svei
katos, uoliai dalyvauja lietuvių 
.moterų visuomeniniame gyve
nime. Bendradarbiaudama su M 
Galdikiene ir kitomis ji paruošė 
apie lietuves moteris visuomeni 
ninkes ir jų veiklą informacinę 
knygelę anglų .kalboje, nes šito
kio .pobūdžio literatūros svetim- 
.tautės nuolat teiravosi. ALT su
važiavimo Niujorke .metu ji as
meniškai prašė A LT bosų su
teikti leidimui reikalingų lėšų.

“Vienybė” vėl -be .redaktoriaus. 
jBrooklyno savaitraštis garsėja 
savo pereinamaisiais redakto
riais. Leidėjui Tysliavai lankant 
prenumeratų surinkimų reika
lais kolonijas paskutiniu redak
torium buvo Antanas Škėma, 
kuris sunegalavęs širdimi, po il
gesnės pertraukos buvo grįžęs 
atgal, -bet netrukus darbą metė. 
•Visa eilė kviečiamų asmenų im
tis redaktorystės “Vienybėje” 
atsisakė.

Algimantas J u r g ė l a, Kosto 
Jurgėlos, “Amerikos Balso” di

TRYS didieji Toronte
»

Šį šeštadienį Toronte didžiojo
je Eaton auditorijoje įvyks dide
lis lietuviškas -koncertas, kurio 
programą išpildys trys dideli 
menininkai. «

Operos sol. Izabelė Motiekai
tienė lietuvių visuomenei yra ge
rai žinoma dainininkė. Savo me
ninę karjerą .solistė pradėjo Kau
no Valstybinė Operoj. Tremtyje 
Iz. Motiekaitienė pasireiškė kaip 
entuziastiška lietuviškos dainos 
mylėtoja, koncertuodama įvai
riose stovyklose Vokietijoje .ir, 
Anglijoje. Gyvendama Ameriko
je, ji yra aplankiusi veik visas 
didžiąsias, liet, kolonijas Ameri
koje ir Kanadoj. Pažymėtinas 
jos su pasisekimu praėjęs kon
certas Niujorke Carnegie Hall, 
kur su pijaniste Rajaųskąįte da
vė dainų ir muzikos; rečitalį. Tš' 
prisiųstos programos aiškėja, 
kad sol. Iz. Motiekaitienė , šį šeš
tadienį Eaton Auditorijoje To
ronto liet, visuomenei duos visai 
naują dainų ir operos arijų pro
gramą, ypač išpildydama su sol. 
A. Braziu daug gražių duetų.

Metropolitan Operas sal. Al
girdas Brazis yra Amerikoje gi
męs lietuvis. Su malonumu ten- 
k konstatuoti, kad A. Brazis per 
visą laiką nuoširdžiai bendrauja 
su lietuviais. 1938 m. su Čikagos 
liet, choru “Pirmyn” .sol. Brazis 
buvo nuvykęs dainuoti į -nepri
klausomą Lietuvą. 1951 m. su di-

Kanadiškoji meno mokykla
The 

veikia 
metus. Ji įsikūrusi Toronto šiau
riniame priemiestyje ir pasidarė 
svarbiu meno mokymo centriniu 
židiniu vakariniame pasaulyje. 
Seniau koledžą lankė, studentai 
iš Toronto ir pietinės Ontąrio 
srities, dabar jie atvyksta iš vi
sų Kandos dalių. Dabar įsiregist
ravo tiek daug naujų atvykusių 
iš Europos ir net iš Ontario, kad 
mokykla visai sutąrptautėjo.

Savo 75 metų veikime mokyk
la lavino maždaug 50.000 studen
tų, iš kurių tarpo išaugo žinomi 
dailininkai, projektuotojai ir 
skulptoriai. Seniau koledžas bu-

Ontario College of Art 
septyniasdešimt penktus

Buckley STAINLESS

Tai KANADIŠKA priemonė SKUBIAI pašalinti
^hite Rub “

ARTRIČIO
bei

Nesvarbu kaip stiprūs yra jūsų rankų, 
kojų ar kūno raumenų skausmai, W. 
K. Buckley užtikrina jums skubiausią 
pagalbą, kokią bet kada esate patyrę. 
Taip, jūs galit ATSIKRATYTI skaus
mų skubiai su Buckley’s Stainless 
White Rub. Buckley’s White Rub su
teiks jums greitą palengvinimą nuo 
artričio, reumatinių ir kitų muskula- 
rinių skausmų ir pavargusių, skau
dančių kojų, nes tai pirmas vaistas, 
sudarytas iš 9 skausmus palengvinan
čių medikamentų, sniego baltumo 
kremas, kuris patepus PRANYKSTA! 
Visur plačiai žinomas, kaip ir ’’Solid 
linament”.
Taip, Buckley’s White Rub patrynus 

''įsigeria giliai į jūsų odą. Jis nepalieka 
nei ženklo paviršiuje — tik skverbia
si giliai į skausmo apimtus raumenis 
ir suteikia šilumą teikiantį palengvė
jimą. Nepaprastai greit dingsta jūsų 
skausmai. Išbandykite. Prašykite už 
50<* bonkutės.

Vėliau

i Pavyxditai veltui I
. W. K. Buckley Ltd. |
■ Deportment N.P. t1 559 College Street,

Toronto, Ont. t
| Prašau otsiųsti vjenq po-| 

vyzdinj Buckley's White Rub
I buteliukq. Kortu pridedu 15^ 
t centų už įpakavimų ir paš-I 
" to išlaidas.

vo daugiau neformali instituci
ja Ontario Society of Artists va
dovybėje. Dėt .prieš keletą metų 
išlaidos pasidarė tokios didelės, 

;kad koledžas .pąsidąrė -formalia 
Ontario švietimo .sistemos. dalimi 
ir dabar yra provincijos žinioje.

Naujų kanadiečių įregistravi- 
:mo proporcija kąsmet aųgą ir 
šiandieną galime jame rasti vyrų 
ir moterų iš Anglijos, Škotijos, 
Lenkijos, Vokietijos ir net iš 
Hong Kongo.

Ne taip .seųiąi .koledžo .pagrin
dinė funkcija ibūvo meiįo lavi
nimas savą .formalia įr ne ko
mercine prąsme. Bet šiandieną 
pripažįstamas pramonės gero 
projektavimo svarbumas .įr dau
gelis baigusių meno mokyklą 
nžįma projektuotojų vietas pra
monės įmonėse. Vis didėjantis 
skaičius dąįlininkų Kanadoje 
.gali užsidirbti gerą pragyveni
mą panaudodami meną kąijjo 
profesiją dirbdamas lįtografijos 
kompanijose, graviravimo įstai
gose ir reklamos agentūrose. 
Tradicinis pąveįkslas menininko, 
kuris pusiau ąlkąnąs .gyvena šal
toje palėpėje, laukdamas to sun- 

; kiai pagaunamo pasisekimo, ku
ris jį padarytų garsiu ir suteik
iu jam pragyvenimą, yra* šian
dieną išnykęs Kanadoje. .(CSc)

(Kažin ar visi kanadiečiai taip 
supranta- meną ir, menininkus? 
Red.).

deliu pasisekimu jis turėjo dainų 
rečitalį Niujorko žymiojoje Car
negie Hali. Šis jo debiutas greitu 
laiku praskynė jam kelią į gar
siąją Metropolitan Operą. Į To
rontą sol. A. Brazis atvyksta su 
puikiu repertuaru, ypač duetais, 
kaip “Tėvynės meilė nemari”, 
Mozarto “Tieski man ranką, mie
loji” ir kt.

'Smuikininkas -Izidorius Vasi
liūnas Toronto liet, visuomenei 
prisistatys pirmuoju kartu. Lie
tuvoje Iz. Vasiliūnas vadovavo 
smuiko klasei Kauno konserva
torijoje ir koncertmeisteriu Vals 
tybės Operoje. Vokietijoje .jis 
turėjo suorganizavęs stygų kvar
tetą, su kuriuo lankydamas lie
tuvių ątovykląs, populiarino ka
merinę muziką. -Emigravęs į Ko
lumbiją, su pasisekimu populia
rino .lietuvišką muziką kolufii- 
ifnečių tarpe. Amerikoje smuiki
ninkas yra tik šeši mėnesiai, kur 
prel. Juro parapijoje eina var
gonininko pareigas. Smuik. Iz. 
Vąsiliūpas yrą puikus muzikos 
veikalų interpretatorius. J. Krei- 
.vėnąs, šiaip jau gana kietas kon- 
.certų recenzentas, smuik. Iz. Va
siliūno paskutinįjį smuiko reči
talį Čikagoje apibūdina šitaip:. 
“Iž. Vasiliūno stiprybė yra gra-' 
žus tonas. Jo smuikas ne šiurpia; 
bet gieda”.

•Rengėjai, iškvietę koncertuoti' 
šį žymų lietuvišką Trio turėjo 
.vieną tikslą: šiuo gražiu ir dide
liu koncertu duoti Toronto ir 
apylinkės .lietuviams, įr ypač lie
tuviškam jaunimui, emigracijos 
piRęąje kasdienybėje, lietuviškų 
mėliodijų ir smuiko akorduose 
aųgštyn pakelti lietuviškas šir
dis. ,0 tai, bene, ir būtų visų mū
sų siekimas?... K. A.

rektoriaus sūnus, ruošiasi įtemp
tai politinės ekonomijos srities 
doktoratui, kurį tikisi ginti ne
trukus Columbijos universitete.

“The Universe” apie lietuvius. 
Anglijos katalikų savaitraštis 
“The Universe” lapkričio 12 d. 
paminėjo, kaip lietuviai pagerbė 
Marijos Metus. Toliau pažymi
ma, kad “komunistų užimta Lie
tuva buvo paaukota Svč. Mari
jai, kai daugiau kaip 500 lietu
vių, kurių dalis atkeliavo net iš 
Glasgovo ir Londono, susirinko 
Bradforde atšvęsti Marijos Me
tus”. ‘The Yorkshire Post” dien
raštis buvo įsidėjęs Šv. Cecilijos 
choro dalyves taipgi su labai pa
lankiu paminėjimu.

Lietuviška studentija
Paskutiniu metu susiorganiza

vusi lietuviškoji studentija iš
vystė savišalpos vajų prašyda
ma aukų neturtingesniems stu
dentams paremti. Visuomenėje 
tada buvo nustebta “Drauge” ra
dus, kad tie patys (o gal tik tur
tingieji) lietuviai studentai ištai- 
gingiąusiamė Čikagos viešbutyje 
ruošia Naujųjų Metų sutikimą 
tik su vakariniais, išeiginiais 
drabužiais. Sakoma, girdi, tokios 
prabangos nė pas amerikiečių 
Campus studentus netekę užtik
ti. Arba štai “Dirvos” Akademi
niame Pasaulyje randame pra
nešimą, kaip apie Idėjinį veiki
mą supranta kaikurie Niujorko 
studentai: “Niujorko “Šviesa” 
savo tradicinio Naujų Metų su
tikimo šiemet nerengs. Gaila, 
kad lietuvių Bendruomenės įta
ka New Yorke tuo reiškiasi, kad 
jos “labui” turi nustoti veikę tie, 
kurie be priekaištų veikė ligi 
šiol”. Mat, Niujorko lietuvių vi
suomenės pasitenkinimui Bend
ruomenei pasisekė susitarti, kad 
būtų surengtas bendras lietuviš
kas Naujų Metų sutikimas. Kiek 
keistenybių pas mus esama, jei 
net spauda sutinka tokias žinias 
talpinti!

Lietuviškoji visuomenė betgi 
privalo kuo nuoširdžiausiai rem
ti Lietuvos Studentų Sąjungos 
pasigėrėtinus užsimojimus. Ka
da lietuvių spauda rieišdejuoja 
iš ALT $8.000 metams kainuo
jančios LAICo informacijos ang
lų kalba, ar nieko nesiteikia

nuoseklesnio pateikti dvigubai 
tiek kainuojąs aūierikiečių išlai 
komas Free Europe Comitte 
Lietuviškos Informacijos skyrii 
— šio darbo nors apibrėžtai put 
likai stengiasi atlikti ioealistir. 
lietuvių studentija leisdam. 
anglų k. biuletenį “Lituanus . 
Pirmajame numeryje, 2 puslapy; 
randama Dr. Vandos Sruogienės 
straipsnis apie 375 metus šven
čiantį Vilniaus Universitetą, Vy
tautas Žvirzdys rašo apie Lietu 
vos likimą, iškeldamas bendrą 
mažųjų valstybių problemą, ka
nauninkas Mykolas Vaitkus pa
sakoja apie lietuviškos spaudos 
draudimo gadynę. Netrukus jav 
pasirodys ir antras šių metų lei
dinys. Kasmet pasiryžta išleisti 
keturius numerius. Biuletenį re 
daguoja kolegos A. Dundzila, K. 
Mikėnas, A. Pabarčius, D. Va
lančiūtė ir V. Vygantas. Mes 
nuoširdžiai pasiryžėlius sveiki
name ir kviečiame remti juos 
aukomis ir prisidėti prie svetim
taučių inteligentijai skiriamo 
biuletenio platinimo. Jų adresas: 
Lithuanian Student Association, 
Inc., 1008 West Illinois Urbana, 
Illinois. Kada mūsų kai kurie 
“veiksniai” neatsidžiaugia savi
mi, savo žygiais ir mato tik save, 
Jaunoji Lietuva eina pirmyn!

Tarptaut. šokių festivaly Lon
done Albert Hall salėje spalio 23 
d. lietuvių taut, šokių grupė pa
šoko tris šokius: Mikitą, Ruge
lius ir Malūną. Tūkstančiai žiū
rovų, lietuvių grupę pasitiko ir 
.palydėjo gausiais plojimais.

Londone pradėjo veikti sek
madieninė lietuviška mokykla. 
Mokyklos vedėjas yra klebonas 
kun .A. Kazlauskas, MIC, moky
tojauja dar Grikinienė ir Kau- 
lėnas. ~

Australijos L. Kultūros Fondo 
pirmininkas yra A. Krausas.

Muzikos biblioteka
Prie Toronto viešosios biblio

tekos, St. George ir College g-vių . 
kampe, muzikos skyriaus nese
niai atidarytas plokštelių nuo
mavimo skyrius, kuriame už vi
siškai mažą atlyginimą galimą 
išnuomoti pageidaujamas plokš
teles bei gaidas. Šiuo metu apie 
pusę nuomotojų sudaro naujieji 
kanadiečiai.

“KANADA ROMOJE” 
. . . . senojo Kolizėjaus šešėliuose 

Romos gyventojai kalba šiltai apie 
Kanadą, jų laikraščiuose spausdinami 

entuzistiški straipsniai apie mūsų kraštą.
Visa tai prasidėjo, kai Seagramo Kanados 

y miestų paveikslų kolekcija buvo 
' atvežta į šį miestą.

, Tarptautinėje meno kalboje Seagramo ” 
kolekcija parodė Kanados nepaprastą augimą

ir mūsų žmonių ūkinį gerbūvį. Daugelis 
svetimų kraštų gyventojų Seagrama 

paveikslų kolekcijos pagalba z 
įsigijo geresnį supratimą apie Kanadą 

ir jos gyvenimo būdą. Svarbiausia 
kad ji įgijo daug naujų 

draugų Kanadai.

Seneliu mokykla
Spalio mėnesį f)0 senesnių to- 

rontiečių grupė pradėjo lankyti 
.ciklą .pąskąitų ir diskusijų, ku
ris juos paruoš tam gyvenimui, 
kai jie pasitrauks -iš savo profe
sijos, verslo arba amato. Pagrin
dinė mintis šio pasiruošimo kur
se yra tą, kad daugelis tų žmo
nių, kurįe .pasitraukia iš to,dar
bo, kuriuo jie užsidirbo pragy
venimą iki savo pensijos am
žiaus (65 m.), .neturi kuo užsi
imti. Jie gali prarasti savo dva
sinį stiprumą arba tapti nervi
nių ligų aukomis. Maždaug 25% 
visų ligonių nervinių ligų ligo
ninėse yra virš 56 m. amžiaus ir 
tiktai keletas iš jų yra tikrų dva
sinių ligų .aukos. Jie paprastai 
yra praradę savo galvojimo pa
grindus ir kartu savo minčių 
^aštrumą.

Toronto planas buvo pasiūly
tas Dr. Clarence M. JĮinckso, Ca
nadian Mental Health Assc. stei
gėjo ir American jlealth Assc.; 
pirmutinio .pirmininko. Progra
mos smulkmenas -paruošė Dr. 
.Gerąld Cosgrave.

Maždaug 1.000.000 Kanados 
piliečių yra virš 65 m. amžiaus 
ir po kitų dešimt metų šis skai
čius padidės iki 1.500.000 dėka 
senesnių žmonių gydymo <page-i 
rinimo.

Toronto programa turi duš 
tikslus: sugražinti sugebėjimus 
ir patyrimus, kuriuos senesnieji 
feniopM tosėjo ir sužadinti intel 
resus, kas padarys pensininkų 
laiką malonų Ir naudingą. (CSc) Į
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Visų rūšių draudimai ir 
skolos nejudomam turtui. '

Greitas ir sąžiningas patama-!
vimas.

No. 144

Vordos pavardė

Adresas

Seągramo paveikslų kolekcijos paroda 
Pradedama lapkričio 25 d. ir tęsis iki 
gruodžio .5 d. Winnipege, Royal Alex- 
veltif Prieškambaryje. Įėjimas
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870 College St., tian’ Ossington ir Dovercourt)

Telet: OL. 6381, OL. 6382, KE. 7593 •

LIETUVIO ADVOKATO 
ĮSTAIGA

i

2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
$3.500 įmokėti. Dovercourt, tarp Col

lege ir Bloor, gero mūro, 12 k., 
kelios virtuvės, vandens - aly
vos šildymas, į kainą įeina visi 
baldai visuose kamb., naujas 
šaldyjuvas, skalbimo mošino, pa
talynė, su pamainomis, gazo ir 
elektr. plytas ir tt. Vienos mor
gičius 10 m. Nuomos į savaitę 
gauna $86. 3 kambariai pačiam 
savininkui. Kaina $16.500.

$7.000. Atskiros, mūrinis, High Pork 
- Roncesvalles. 10 komb., vond.- 
olyvos šildymas, 3 modern, vir
tuvės, 3 garažai, geriausios pa- 
siūlymos bus priimtas, pardavė
jos išvyksta į JAV.

$3J00 įmokėti. Rusholme Rd., prie 
naujos liet, bažnyčios. Atskiras, 
7 Vomb., 2 virtuvės, vieta ga
ražui, kaina apie $14.000.

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

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

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

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

$16.500, College - Dovercourt, 11 k. 
mūro namas, vandens - alyvos 
šildymas, visi baldai, nedidelis 
įmokėjimos. Geras morgičius ar
ba geros išstmokėjimo sąlygos. 
Kaino numušta labai 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., atskiras mūro namas, 
vandens šildymas, 2 modernios 
virtuvės, atskiros vonios, $5.000 
įmokėti.

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

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

Dovercourt, gerom iŠsimokėjimo 
sąlygom parduodamas narnos 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.

J. TAMUL1ON1S
1245 BLOOR ST W.

1st. tel. OL. 8481. Karnų OL. 8074.

$1.900 įmokėti. Lisgor - Dundas, 6 
kambarių mūrinis namas, geram 

• stovy, dideli kambariai, al^os 
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. Geros pirkinys.

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

$10.000 įmokėti. Indian Rd. - Bloor.
-*• 42*‘kamb./ 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.

ANTANAS MIČItJNAS
2336 BLOOR ST. W.

1st. td. MU. 8255. Namų LA. 2143.

$29.000 pilna kaina, 14 kambarių, 
mūrinis, vandeniu - alyva šildo
mos, dvigubos garažas, randasi 
gražiausioj Toronte gatvėj High 
Pork Ave. Namas išmokėtos, 
puikios pajamos

$10.000 įmokėti, 24 kambarių mūri
nis namas, vandeniu - alyva šil
domas, privatus įvažiavimas, ga
ražas ir vietos maždaug 70 ma
šinų pastatyti. Vien Kanados 
Tautinės parodos laiku iš kiemo 
gaunama virš $1000 pajamų. 
Viena atvira skola 10 metų iš 
6% balansui. Iš namo gauna
ma virš $10.000 pajamų į me
tus. Visas namas išnuomotos. 
Yra pajamų knyga, kurią galite 
patikrinti. Randasi Parkdale ra
jone. Gera proga investuoti pi- - 
nigus. .

$4.000 įmokėti, mūrinis, 8 kamb. su 
trim moderniom virtuvėm, aly
va apšildomas, nepereinami k., 
yra garažas ir viettos dar kelioms 
mašinoms pastatyti. 1 Randasi 
prie pat Bloor ir Indian Rd.

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 
Telet EM.6-5255

Prašoma kreiptis į
N. ČEPULKAUSKIENĘ

W. A. LENCKI, B.A., LJLB.
Teisminkas —• 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

t

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

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

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

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

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

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

Skambinti VYT. LUNYS.

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

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

$6.000 įmokėti, Indian Rd., atskiros, 
10 didelių kambarių ir apšildo
mas saulės komb., lobai gero 

k. mūro, vandens šildymas, garažui 
vieta, geros pirkimas.

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

Skambinti: V. PL10PLYŠ

Be žią nuosavybių mes turime didelį pasirinkimų 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 įmokėįme, morgičių užtraukime, visokiausiuose apdraudimuose.

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

Mes turime pardavimui didelį pasirinkimą že- . 
mes ūkių, sklypų Toronte, Wasaga Beach (lie

tuviškoj Palangoj) ir apie Lake Simcoe.

TESLIA
REAL ESTATE

■ . t

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

Toronto

Toronto

MIELI HAMILTONIEČIAI*
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?.

Nepamirškit manęs!
B. rKCNAS

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

Telefonas: 9-3558

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

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

Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS ~ 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715 -

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

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

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams 
mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą Toronto visuomenėje. 
Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. Į die
ną gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, 
kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai didelis. Štai keletas 
pavyzdžių:

PACIFIC - ANNETTE.. $5.000 įmokė- 
fi, mūrinis, pusiau atskiras, 8 
kambarių per du augštus namas. 
Koridorinė sistema, nauja kros
nis, 2 virtuvės, šoninis įvažiavi
mas. Vieno skola balansui. 
Skambinti P. Grybas, ME. 2471.

SUNNYSIDE - HOWARD PARK RD. 
$4.750 įmokėti. Pusiau atskiras, 
labai gero mūro, 8 kambarių ir 
Šildomo saulės kambario, na
mas. Vandeniu ir alyva šildomas, 
2 gražios virtuvės, ekstra tuale
tas rūsy, didelis gražus kiemas 
ir šoninis įvožiavirrips, labai geeri 
morgičiai balansui. Savininkas 
išvyksta iš Toronto. Skambinti 
PP. Grybas, ME. 2471.

BLOOR - LANSDOWNE. $1.300 įmo
kėti, gero mūro, pusiau atskiras, 
6 nepereinamų kambarių namas, 
garažas. Namas reikalingas ma
žo remonto. Skambinti P. Gry
bas, ME. 2471.

PACIFIC - BLOOR. $14.500. 9 ne
pereinamų kamb., mūrinis na
mas, alyva šildomos, 3 garažai 
su plačiu šoniniu įvažiavimu, di
džiulis kiemas, geras nuomavi
mui, duoda $65 pajamų savai
tei plius butas šeimininkui, ne- 
augštas įmokėsimas. Skambinti 
P. Kerberis, ME. 2471.

HUMBERSIDE - HIGH PARK. $4.000 
įmokėti, 8 kambarių, mūrinis na
mas, kvadratinis plonas, alyva 
šildomas, 3 virtuvės, gražus k di-

Antradieniais ir trečiadieniais
teisiniai patarimai visiems klijentams VELTUI — 
sininką p. SILVERMAN rasite mūsų kontoroje.

delis kiemas, žemo kaina. Skam
binti P. Kerberis, ME. 2471. 

INDIAN RD. CR. - HIGH PARK.
$5.500 įmokėti, 11 kambarių, 
atskiras, mūrinis narnos, kvadra
tinis planas, alyva Šildomas, 3 
virtuvės, 2 vonios, 2 mūriniai ga
ražai, privatus įvažiavimas. Na
mas, kuris duoda daug pajamų, 
neaugšta kaino. Skambinti P. 
Kerberis, ME. 2471.

RESTORANAS - DELICATESSEN.
$6.500 su nedideliu įmokėjimu, 
32 vietų restoranas su delikatesu 
krautuve ir 6 didelių kambarių 
butu. Lobai švarus, visi įrengimai 
beveik nauji. 9 metų nuomos su
tartis su neaugšta nuoma. Savi
ninkas grįžta į Angliję. Skam
binti P. Mališauskai, OL. 6321. 

WILLARD - ANNETTE. $14.700 su 
didesniu įmokėjimu, lobai naujo 
mūro, šiurkščių plytų, 6 kamba
rių namas. Vandeniu šildomas, 
moderni didelė virtuvė, gražios 
kietmedžio grindys, dekoruotas 
aliejiniais dožais. Gražus rūsys, 
didelis kiemas, garažas. Skam
binti P. Mališauskas, OL. 6321. 

EDWIN AVE. - DUPONT. $15.500 
įmokėti apie $5.000. 10 gerų k. 
per 2 augštus. Visai atskiras ge
ro mūro namas. 3 modernios vir
tuvės, geros kietmedžio grindys, 
2 atskiri tualetai, garožas. Lobai 
gražus iš lauko ir vidaus — sku
bus oardovimas! Skambinti P.

nuo 7 vat vakaro duodami

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, ONT.

TEL. Junction 4773 
Namų teL CE. 1-3444 

Sav. G. KERAITIS

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

j
Garantuotas saugojimas. Mokama 

atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

nndB _______ .__ ...
sandėliuose jūsų vasariniai rū- 

fcus rūpestingai saugomi. Kai 
Specialybė: darysite rudeninį apsityarkymą,

Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 
rūsių užuolaidų. firmai:

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont 

Telet: EM.4-9912

Vienintelis licenzijuotas 
elektros kontraktorius

J. BARAKAUSKAS
Master Electrician

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

Žemiausios kainos
236 HUMBERSIDE AVE.

Telef. LY. 9947 
Toronto

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u: 

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

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

techniškus patarimus- *
Skambinti telef. KE. 1080 

, 44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

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

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

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.
’ t

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

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
$4.000 įmokėti. % 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, alyva 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 
šildomas, garožas. Quebec - An
nette. $16.500 pilna kaina.

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

’ vė, privatus privažiavimas. At
vira skola 10-člai metų. Evelyn 
- Annette. $19.500 prašomo 
kaino.

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

dvigubos garožas. Bloor - Lans
downe. $15.500 prašoma kaina.

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

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

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

$8.000 įmokėti, 8 k. dviejuose augš- 
tuose, 2 virtuvės, vand. - alyva 

, šildomas, modernios virtuvės ir 
vonia, garožas. $20.000 prašo
mo kaina.

$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. Atskiros mūrinis 10 
kambarių namas. Vandeniu sto- 
keriu apšildomas su dideliu skly-< 

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

$16.000 visa kaino už ’8!6 kamba
rių atskirą mūrinį namą su pri
jungtu mūriniu garažu. Namas 
apšildomos vandeniu, gražioje 
vietoje. Quebec Heights rajone.

$18.000 viso kaina, 9 kambarių at- 
skira% mūrinis namas vandeniu 
alyva apšildomas su garažu. 
Gražioj vietoj. High Pk. - Clen- 
denen rajone. %

ot-

St.

$18.000 visa kaino už 10 kambarių 
atskirą namą College Rusholme 

> rajone. Vandeniu alyva apšildo
mas. Gražus sklypas, garažui 
vieta.

$3.000 įmokėti, Annette - Runny- 
mede, 7 k., mūrinis, pus. atski
ras, 2 virtuvės, garažui vieta, 
pilno 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 
skiros, 8 kamb. 2 garažai, 

t ninis įvažiavimas. Lauder • 
Clair St.

$3000 įmokėti, 6 k. mūrinis, vande
niu šildomas, garąjĘos, 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 plonas, gerame sto
vyje. Beresford - Bloor.

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

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

$4.000 įmokėti; Bloor - OOlffnxV 6 
kamb., atsk. namas, alyva šil
domas, garažas.

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

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

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

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

/ Skambinti J. BALTAKYS.

—$3.500 įmokėti, 6 neperein. kamb., 
atskiros mūrinis namas, šoni
nis įvažiavimas, garažas.

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

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

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

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

Skambinti: B. POSIUS

i

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

A. W. FAKLINGEE
REAL ESTATE

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

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

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

tus, vandeniu šildomas, garažas. x
$5.500 įmokėti. Bloor - Ossington, labai jgero 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 

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

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

domas, garožas. Namas yra 17 metų senumo, parduodamas dėl turto 
pasiskirstymo. Geriausias pasiūlymas bus priimtas.

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

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

TORONTUI, HAMILTONU! 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 įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

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

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

Jonas V. Margis, Phm. B.
9

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir įstatau naujas krosnis ir oilburnerius.

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

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St, Toronto. Tel. OL. 6123
ANT. JUOZAPAI/TIS.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ PREKYBA TORONTE

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

PILNAS NAMŲ APSTATYMAS BAIDAIS
* RADUO,

* KROSNYS,
★ ŠALDYTUVAI,

* SKALBIMO MASINOS,
* TEUVIZUOS APARATAI,

★ SIUVIMO MAŠINOS, 
KILIMAI,

V. Jučas
Biznio tol. OL. 2324

Turime dougdi kitų loboi gerų Ir Jvoiriomis koinomis bei imoktjimols namų, leurių dėl vietos stokos nejmonomo paskelbti.

Vladas Paliulis 
Įstaigos telef. OL. 2324

■M

* VAIKU BALDAI



1

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

I. LANSDOWNE - BLOOR, $1.500 
jmokejimas, mūrinis 6 kambarių 
namas, garažas.

Dr. Sylvia UZANS 
Vaikų ir odos ligos

Darbo v a lindo s: 5-7 pp., šeš
tadieniais 12-1 pp.

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

Tel. GL. 2892.

.. »-
Šių dienų

paste-Vyresjųo
bėjo mažą vaiką, berūkantį
garetę if neiškentęs jį užklausė:

— Toks mažas ir jau rūkai?

amžiaus ponas
ei

Rūpestinga motina užėjo pas 
fotografą ir paklausė:'

jūs foto-vaikų
grafijas?

BROKER

darote i

jaunimas
T

REAL ESTATE and BUSINESS
872 Bloor Street West (prie Ossington Ave.) Telef. ME. 4605-4606

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

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

4. BLOOR - SHAW, $4.000 įmokė
ti, 9 kambarių mūrinis namas, 2 
augštai, vandeniu šildomas, gara
žas.

Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms.
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu:
j. K. BALSYS

WELLAND, Ont
Kariuomenės šventę Wellando 

apylinkė trumpai ir gražiai pa
minėjo lapkričio 21 d. Už kritu
sius Lietuvos karius, savanorius 
ir partizanus buvo'atlaikytos šv. 
mišios ir pamaldos su pritaikintu 
tai dienai pamokslu. Tuojau po 
pamaldų buvo pradėtas minėji
mas invokacija “Marija, Marija”. 
Programos vedėjas B. Simonai
tis, taręs atidarymo žodį, pakvie
tė kun. B. Mikalauską laikyti 
paskaitą.

Meninėje programos dalyje 
pasirodė sol. A. Paulionis, gražiai 
išpildęs porą kariškų dainelių. 

, N. Žinaitytė pasakė . eilėraštį; 
tautinių šokių grupė, vadov. Z. 
Jakubonio, puikiai sušoko “Ože
lį”, “Jaučius”, “Žiogelius” ir 
“Kalvelį”. Akordeonu palydėjo 
J. Lianga. Giliai jausmingą ir 
patriotinį žodį tarė Lietuvos lais
vės kovų savanoris P. Naiduške- 
vičius. Minėjimas baigtas Tau
tos Himnu.

St. Catherines, Ont.
Choro suvažiavimas. Lapkričio 

21 d. atžymėta lietuvių choro su- 
, darymu Niagaros plfeiasaIyjeT 
Dviejų energingų muzikų A. 
Paulionio ir J. Vyšniausko pa
stangomis susitvėrė choras iš 
virš 30 narių. Pradžiai gražus 
skaičius. Prie karštos kavutės 
buvo išrinkti choro seniūnai: J. 
Vyšniauskas ir O. Rožanskienė. 
Padainavę ir pasišokę išsiskirstė 
patenkinti namo.

Pakrikštyta lapkričio 21 d. V. 
Satkevičių duktė Kotrynos • ir 
Onos vardais.

Kalėdojimas Wellande gruo
džio 6, 7, 8 ir 9 d.d ; Port Col- 
borne gruodžio 10 d.; Niagara 
Falls gruodžio 13 ir 14; St. Cath
arines gruodžio 15, 16, 17, 20 ir
21 d.d.; Buffalo, N.Y., gruodžio
22 dieną.

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

TAISAU

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami į 

namus veltui. 
Darbas garantuotas.

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

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

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER f

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

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

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

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

rusų ir lotynų kolbomis.

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 
ažtiesalas, 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 vaL ryto iki 9 vaL vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
t«i. m rsor '

VI. Ivanauskas
Narnų telef. LO. 9023

Vincas Pūga
— Namų tetef. ME. 8760

K. Bubelis
'• Namų telef. RO. 3135

A. Lapaitis
- Nomų-telef. JU.-0917

II. .......

STANLEY SHOE STORE 1411 BLOOR ST. WEST 
T«L LO. 4480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI

H
m
 Z-

6. RONCESVĄLLES-GRENADIER RD. 
$13.000, šešių kambarių mūrinis 
narnos, alyva šildomos/ 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 
šildomas, 2 garažai, įmokėti" £.900.

Sudarome paskolas, ikai- 
ME. 4605.

V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

Dien - Bien - Phu atgarsiai
Amerikiečių žurnalas “The Re

porter” duoda smulkmenas apie 
“dvi lemiamas valandas”, kurios 
š.rrr. balandžio 3 d. per nepapras
tai svarbu posėdį JAV valstybės 
departamente nulėmė karo ar- 
taikos likimą. Prieš pat krintant 
Dien -Bien Phu tvirtovei, Depar
tamente buvo sušaukta slapta 
konferencija, kurioj dalyvavo 
Dulles, adm. Radfordas ir 8 JAV 
kongreso nariai. Buvo sprendžia
mas klausimas, ar JAV-ėms įsi
jungti į karą Indokinijoje, ar ne. 
Radfordas stojo už JAV paramą 
Indokinijai, nes buvo galvojama, 
kad Indokinijos netekimas ilgai
niui prives prie visos pietryčių 
Azijos netekimo. Tačiau kai de
mokratų atstovai, ypač Clemens, 
pastatė klausimą, ar tą įsijungi
mo planą yra patvirtinę ir kiti 
general, štabo nariai, Radfordas 
atsakė, kad ne. Todėl visi 8 par
lamentarai patarė Dullesui pir
ma pasitikrinti, aš šiuo atveju 
JAV-es pasektų ir kiti sąjungi
ninkai. Deja, kaip vėlesnis paty
rimas parodė, tokių sąjunginin
kų tiek daug neatsirado. Taip 
tojTJkbhfėrėhcija/trukusi 2 va
landas ir 10 minučių, apsprendė 
faktiškąjį Indokinijos likimą.

Vokfečįų žurnalas “Der Spie
gei” Nr. 45/ 1954 aprašo, kad 
kritusios Dien Bien Phu tvirto
vės gynėjo de Castries karinė I

HARLEY, Oiit.
Padėka

Širdingai dėkojame mūsų mie-
.. ... AAuiD uiviiu x iiviaio

liems prieteliams ir kaimynams Vę paktiškai visoms svarbiau-
už atsilankymą ž mums suruoš- ! 
tą povestuvinę staigmeną ir už 
gražias ir vertingas dovanas. 
Mūsų atskira padėka iniciato
rėms p.p. D .Bertulienei, O. Stro- 
lienei ir “kraitvežiams”, S. Sku- 
dui ir A. Masiuliui.

Marija ir Jonas Rudokai.

“JOSEPHINE
BEAUTY SALON”

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

, jaus sustojimo.
Tel. EM. 8-4138.

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

prieinamo?. Susitarus dirbama 
z vakarais.

b

10. BLOOR gatvėje. High Park rajo
ne, - opynaujis pastotos, 4 lobai 
didelės krautuvės ir 4 dideli bu
tai. $11.000 metinių pajamų, la
bai geros pirkinys. "

11. HIGH PARK, 9 puikūs komba- 
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 apšildomos, apie $9.000 
į metus pajamų, geroje vietoje, 

įmokėtC$9,000.

garbė toli gražu nėra tokia švie
si, kaip ją pavaizdavo kaikurie 
laikraščiai; visam Vakarų pasau
liui pristatydami jį kaip tikrą 
didvyrį. Tačiau to toli gražu ne
parodė tikrovė. Kai jis buvo pa
leistas iš nelaisvės, tai jo pasitik
ti atvyko tiktai gydytojas, vienas 
karo laivyno karininkas ir viena 
gailestinga sesuo. Kiti jo štabo 
karininkai apie savo buvusį va
dą neatsiliepia jau taip palan
kiai, kaip anksčiau buvo pavaiz
davusi spauda. Ypač jam daug 
ką prikiša parašiutininkų pulki
ninkas ir svetimšalių legiono va
das Pierre Langiais, teigdamas, 
kad de Castries laiku nepasirū
pinęs tvirtovės sustiprinimu, o 
savo gerą vardą visiškai nu- 
smukdęs nuolatiniu pudravimo- 
si ir išsikvėpinimu, taip pat nuo
latinėmis .lemiamaisiais momen
tais siuntomis vyno ir konjako 
karininkams. Todėl per svar
biausias kautynes kovojo tik 
3000 prancūzų ir legionininkai 
parašiutininkai. Tuometinė La
melio vyriausybė, pasekusi ame
rikiečių susižavėjimu, priešingai 
prancūzų armijos sėhosloms tra
dicijoms, kad karininko negali
ma kelti kautynių metu Į augš- 
tesnį laipsnį, — vis dėl to jį pa
kėlė į brigados generolus. Sidab
rinę žvaigždę jam įteikė su pa
rašiutu nuleištas parašiutinin
kas, o naujai iškeptasis genero
las per radiją paprašė atsiųsti 
net raudonus antpečius, su ku
riais po 25 dienų nuėjo į nelais- 

sioms gynybos operacijųms va- 
dovaęs ne de Castries, bet pulk. 
Langiais ir kiti karininkai. De
ja, tvirtovė, dėl anksčiau pada
rytų klaidų, pasirodžius neapgi
nama. De Castries nemalonumų 
pridarė ir Rytų spaudos propa
ganda, kur, pasirėmus jo taria
mais ar tikrais pareiškimais, bu
vo padaryta daug priekaištų 
amerikiečiams ir buvo tvirtina
ma. kad Ho Či Minh pasekėjus 
sudaro ne tik vieni komunistai, 
bet dar daugiau vietnamiečiai 
nacionalistai, ir kad Vietname 
kovoms vadovavę toli gražu? ne 
kinai. Smukus jo vardui prancū
zų visuomenėje, ministeris pir
mininkas Mendes - France, pasi
taręs Su gynybos ministeriu 
Temple, turėjo atsakyti net 
spaudos konferenciją. Ir anks
čiau jo mašina buvo tik “inco
gnito” atvykusi į Paryžių ...

Geros akies į Dien Bien Phu 
gynėją neturi ir vokiečiai. Jų 
spauda pažymi, kad pulk, de 
Castries vadovaujami marokie
čių spahiai po 24 valandų apšau
dymo, Freudenstadto miestą, ku
ris buvo paskelbtas neginamu 
ligoninių miestu, 1945 m. smar
kiai apiplėšė.

600 namų pardavimui

— Mano senelis gyveno 90 me
tų, — atsakė vaikutis.

— Ar jis rūkė nuo pat vai
kystės? — klausė ponas.

— Ne! Bet jis nekaišiojo no
sies į kitų reikalus.

Tikras pardavėjas
Amerikiečiai sako, kad tikras 

pardavėjas yra toks, kuris ūki
ninkui turinčiam jautį' ir karvę 
sugeba parduoti melžimo mašiną 
kaip rankpinigius paimdamas 
karvę.

Autoriaus teisė
— Ar šį puikų žiedą tau do- 

vonojo sužadėtinis?
— Taip, bet idėja tai mano.

Kad tik tiek težinotų
— Apie, ką šiandien kunigas 

sakė pamokslą? — žmona klau
sia vyrą, grįžusį iš bažnyčios.

— Apie vedybinį gyvenimą.
— Tikiuęsi, kad tu kai ką .iš jo 

žodžių pasimokei? — pastebi 
žmona. L’<

— Taip ... Aš norėčiau tiek te
žinoti, kaip jis... •

Moteriškas skaičiavimas
— Kai aš tekėjau, mano vyras 

turėjo 37 metus, o aš tik 19. Da
bar jau jis turi dvigubai tiek, 
tai aš... trumpai tariant — 34 
užbaigusi.

— Mama, tėtįis šįryt išėjo į 
darbą labai geram ūpe, — paste
bėjo duktė.

— Kur tau nebus geram ūpe! 
Juk užmiršom paprašyti pinigų.

Apsiriko
Praeidamas pro šalį 80 metų 

senukas žiūri į kūdikį, gulintį 
vežimėly ir linguodamas žilą 
galvą sako:

— Laikas bėga. Prieš 80 me
tų ir aš toks buvau...

— Negalimas daiktas, — atsi
liepia kūdikio motina, — kad 
tamsta* prieš 80 metų būtum bu
vusi mergaitė.

Biles & Wratten z f
ADVOKATAI, NOTARAI 

ir tt.
_ John F. Biles, 

Leonard E. Wratten.
Telefonai:

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

Toronto.

Rūta Kuprevičienė
Namų telef. ME. 3929

P. Dambrauskas
Namų telef. JU 6198

V. Kuzma

Žinoma, ponia.
-—Tai kiek kaštuoja?
— Penki doleriai už dvyliką.
Moteris pagalvojo ir sako:
— Tai gerai, aš ateisiu vėliau, 

dabar aš turiu tik‘vienuoliką.

Rasputino žudikas atgavo pilį
Rusas kunigaikštis Jussupov, 

kuris savo namuose suorganiza
vo pagarsėjusio Rasputino nužu
dymą,, yra pabėgęs į vakarus ir 
gyvena Prancūzijoje. Jo teta 
Bretagne turėtą savo Keriolet 

Į pilį buvo dovanojusi departa
mentui. Jussofovas šitam dova
nojimo akte įžiūrėjo eilę forma- 
liškų klaidų ir tuo pasinaudoda
mas pradėjo dėl pilies bylinėtis. 
Po kelių dešimtmečių- bylinėji
mosi jis bylą pagaliau laimėjo. 
Pilis, kuri vertinama 400 milijo
nų frankų, pripažinta jam.

Paini giminystė
Dortmundo teismui, Vak. Vo

kietijoje, teko susidurti su nepa
prastai painia giminystės pyne. 
Po vienos išskirtos santuokos, 
kurios metu buvo" gimęs sūnus, 
to sūnaus tėvas susituokė su bu
vusios savo žmonos motina, taigi 
uošve. Kaip savo sūnaus bobutės 
vyras jis tuo pačiu pasidarė ir 
pats savo sūnaus senelis. Senelė, 
kaip vaiko tėvo žmona, kartu yra 

■ ir vaiko pamotė. Tikroji gi moti
na, kaip tėvo dabartinės žmonos 
duktė, pagal šią painią giminys
tę yra pati savo vaiko (kad ir 
netikra) sesuo.

Dortmundo teisininkas Otto 
žurnalistams tvirtinęs, kad tokiu 
būdu, esą, galima teoretiškai iš
vesti, kad mažasis berniukas, 
kaip savo tėvo vaikas ir kartu 
anūkas, galop esąs ir pats sau 
tėvas.

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

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

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

EUROPIETE GYDYTOJA

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

akušerijc - ginekologija.

358 LABAD1E
(kampas 5136 Park Avenue) 

Montreal, P. Q.

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

susitarus tel. > DO. 1965.

Dr. L. SIMON
Odos ir vencros ligų specialistas.

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

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

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

OKULISTĖ
B. BEJNAR - BUKOWSKA 

dirbo nuo 1944 metų.
94 LAWS ST., TORONTO 

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

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

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W.' 

(prie Dufferin)

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

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

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

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

Telefonas EM. 6-2696.

NAUJASKABINETAS 
280 Roncesvalies Avė.

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

Telefonas OL. 4778.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794
> Toronto

BaltrušaitisDr
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Bendroji praktika, moterų ligos 
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.

SU

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

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

WA. 1-0219
249 HOWLAND AVE., TORONTO

(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Monadoje

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

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 vai. pp. ir pagal 

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

4

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 vakarąis:

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

Bernhard & Scott 
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant. Liudžius 

bu v. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

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

ir šeštad. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5679. Res. ME. 0434.

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

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

\ Tel. WA. 1-6708

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

TORONTO
(lėiimos iš 613 Brock Ave.)

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

Telefonas OL. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q.
Vai.: 11-12, 2-4, 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 

chirurgas
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 susitarimų.

Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

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

(at Dundas)

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto
TeL EM. 4-6515

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.0

Pritoiko akinius visiems akių defek- 
tOM. iMrto akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis
470 College St. W. Toronto 

Tėlef. WA. 1-3924

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
BX, M.D., LM.C.C 
GYDYTOJAS ir

CHIRURGAS 

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344
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TORONTO, Ollfe
Pirmosios vakarinės mišios

Šį penktadienį — pirmojo mė
nesio penktadienio proga — šv. 
Jono Kr. liet, bąžnyčioje pirmą 
kartą šv. mišios bus laikomos va
kare 7.30 vai. Pamaldų metu bus 
daloma šv. Komunija. Pagal po
piežiaus patvarkymą, Komuniją 
priimant vakare, susilaikoma 
prieš tai vieną valandą nuo skys
to ir tris valandas nuo regulia
raus maisto. Vandens naudoji
mas, kaip jau žinoma, eucharis
tinio pasniko nelaūžo. Ypatingai 
skatinama lietuviškoji mokslei
vija. lankanti įvairias mokyklas 
ir praktikuojanti pirmųjų mėne
sio penktadienių religinę prak
tiką, tai atlikti lietuvių ' bažny
čioje.. ‘

S v. Jono Kr. parap. žinios
— Sekmadienių vakarais pa

maldos 7 vai.: konferencija ir pa
laiminimas.

— Nekalto, Ęrasidėjimo šven
tėje, gruodžio 8 d., 7.30 vai. va
kare, kartu su'vakarinėmis šven
tės pamaldomis, pradedamas'ke- 
turių dienų prieškalėdinis dvasi
nis susitelkimas. Konferencijų 
ciklą tema “Marija ir žmogaus 
gyvenimas” vakarais praves kun. 
Dr. Pr. Gaidamavičius.

— Bažnyčios perstatymo sko
loms išmokėti lapkričio mėnesį, 
darant rinkliavas iš salės ir lan
kant šeimas, sukelta $2107.36.

— Parapijos kunigai šią savai
tę vizituoja šias gatves: Galley, 
Fern, Garden, Pearson, Wright, 
Fermanagh, Westminster ir Gre
nadier Rd. ir Nepawa.

i— Jaunimo klubo susirinki
mas šį penktadienį išimties atve
ju dėl bažnyčioje vykstančių va
karo pamaldų, Įvyks ne 7 bet 8 
v.v. Praėjusį penktadienį vakaro 
pobūvyje buvo susirinkę per 50 
jaunuolių, kurių dauguma lanko 

-Įvairias gimnazijas bei amatų 
mokvklas. '

— Pakrikštyta: Ričardas Izi
dorius Kybartas.

M. Liet Bičiulių susirinkimas
Gruodžio 5 d. 12.30 vai. Liet. 

Namuose šaukiamas M. Liet. Bi
čiulių D-jos Toronto, skyriaus 
narių susirinkimas. Prašome vi
sus narius ir prijaučiančius atsi
lankyti.’ Skyr. Valdyba.

Dėmesio, studentai
Gruodžio 3 d. 8 v.v. T. Pran

ciškonų namuose 32 Rusholme 
Pk. Crest įvyks studentų susi
rinkimas kuriame prašome-'visų 
dalyvauti.

Studentų klubo Valdyba.
Miškininkų, bendradarbių 

bei Vasario 16 gimnazijos rėmė
jų būrelio Nr. 9 susirinkimas 
šaukiamas gruodžio 5 d. 4 v. pp., 
Lietuvių Namuose. Bus pasita
riama miškininkų bei būrelio 
reikalais. Prašoma dalyvauti.

Lietuvių Verslininkų 
pasikalbėjimas - arbatėlė 

įvyks gruodžio 5 d., sekmadienį, 
5 vai. p.p. T. Liet. Namuose, II 
augšte. Pasikalbėjimo tema — 
nekilnojamo turto pirkimas , ir 
pardavimas.

Pobūvį globoja ir vaišes ruošia 
lietuviai real estate verslininkai.

Įėjimas laisvas. Verslininkai 
kviečiami skaitlingai dalyvauti.

—. Visos Toronto lietuvių or
ganizacijas, kurioms Tūpi lietu
vybės išlaikymas, kviečiamos da
lyvauti pradinės statybos kerti
nio akmens pašventinime, kuris 
įvyks gruodžio 12 d. Ta proga 
rengiamas koncertas* su Vilniaus 
op. sol. V. Sabaliauskiene ir raš. 
J. Jankumi. . t

— Naujų Metų sutikimo pa
rengime visos vietos rezervuo
tos. Galima užsisakyti staliukus 
po 4, 8 ir 10 vietų. Bilietus gali
ma įsigyti klebonijoje ir po pa
maldų salėje. Jų kaina $5.

— Vargonų virtuozas Zenonas 
Nomeika sutiko koncertuoti To
ronte prapijos statybai paremti 
kovo 27 d.

— Parapijos Bernelių mišios, 
<alėdų išvakarių naktį 12 vai., 
bus laikomos Šv. Nikalojaus 
bažnyčioje, Queen ir Bellwoods 
?atvių susikirtime, kur ir pernai 
buvo. - . -

— Šį sekmadienį 6 vai. v. bus 
laikomos Marijos Metų pamaldos 
College teatro salėje.

— Parapijos komitetas ir PB 
RM Būrelis rengia didžiulį žie
mos bazarą BS Fondui padidinti. 
Jame bus leidžiami vertingi 
daiktai: televizija, siuvama ma
šina, iš Austrijos atvežtas didžiu
lis porceliano komplektas, iš 
Švedijos importuoti kristalai, vo
kiečių firmos “Sterlinger” gra
viruotas (Stalo mėsai, piaustyti 
komplektas ir kita daugybė ver
tingų fantų.

— Pakrikštyta Dalė Marija 
Lapienytė.

— BS Fondui aukojo: $100 — 
Yukno F. A., Vancouver, B.C.; 
po $20 — Pyragius V., Labrador, 
Klimavičius A., St. Catherines, 
Ont.. Staugaitis A. Z., St. Cathe
rines, Ont., Vaitkus V. Hearst, 
Ont.; po $10 — Bertulis, Long 
Pulpe P. Co., Jonaitis S., Straud, 
Ont, Jokubauskas P., Mikšys K., 
Ramanauskienė, Hamilton, Ont., 
Venckus. Port Alice, B.C., Ma
cevičiūtė V., Oshawa, Ont.; po $5 
— Petrauskaitė, London, Opt;, 
Kiškis. J.. Pembroke, Ont., Kiškis 
P., Pembroke, Ont., Šimkus, 
Windsor, Ont., Vaičiulis, Pem
broke, Ont Visiems aukujusiems 
nuoširdžiai dėkoja tėvai pran
ciškonai.

— Prisikėlimo bažnyčios fun
datoriai: Ališauskas J. K., Au- 
gustinavičius P. J., Černiauskas 
J.- K., Grybas A. V., Jacikas J., 
Krivickas J. S^ Melnykas V., 
N. N.. Ruibys S., Sendžikas V. L., 
Skablauskas P.. Slapšys M. V., 
Stungurys E.. Vaičiūnas V., Vai
čiūnas F.. Vaitkevičius J. S., G. 
M., Šlekys A.

— Ateinančią savaitę lankysi
me parapijiečius sekančiose gat
vėse: Margarita St., Cowan Ave., 
Closė Ave.. West. Lodge Ave., 
Springhurst Ave., Dunn Ave., 
Lansdowne Ave., Delaney Cr., 
Hickson, St. Clarens Ave.

Muz. St. Gailevičiaus 50 metų 
sukakties proga “Varpo” choras 
pereitą šeštadienį surengė pa
gerbimo vakarienę TL Namuose.

Dr. M. Anysui, Pabaltijo Fed. 
pirmininkui, Šv. Juozapo ligoni
nėje padaryta inkstų operacija.

t TORONTO LIETUVIŠKAJAI MOKYKLAI PAREMTI, ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 4 D.
7.30 VAL. VĄK., EATON AUDITORIJOJE (kampas College ir Bay gatvių) RENGIAMAS

■ Grandiozinis koncertas
Dalyvauja: operos solistė IZABELĖ MOTIEKAITIE^L Metropolitan operos solistas. ALGIR
DAS BRAZYS, smuikininkas prof. IZIDORIUS VASYLIŪNAS. Solistams akompanuoja mu
zikas STASYS GAILEVIČIUS.
Bilietai parduodami “Tulpės“ svetainėje, 994 Dundas St. W., o šeštadienio vakare prie įėjimo 
Bilietų kainos: $1, $1.50, $2. Liet, mokyklos mo Kiniams nemokami bilietai išdalomi šį šešta
dienį mokykloje, studentams bilietai papiginti. \

Toronto paštas praneša
Pastebėta, kad tūkstančiai 

laiškų siuntėjų Europon neužkli
juoja atitinkamos vertės pašto 
ženklų. .

Pranešame, kad nuo š.m..ba
landžio 1 d. paprastas laiškas iki 
1 uncijos svorio užsienin kainuo
ja 6 f; už kiekvieną papildomą 
unciją — 4#. Oro pašto laiškas 
iki pusės uncijos svorio Euro- 
pon-15ff. w>.

Prieš išsiųsdami kiekvieną oro 
pašto laišką duokite pašte pa
sverti.. ,

I Kalėdų eglutė C
Toronto skautų-čių tuntai sau

sio 9 d. ruošia vaikams linksmą 
Kalėdų eglutę su Kalėdų sene
liu. Tuntininkai.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė, be 
baldų, Bertram Str., Keele - Eglinton ra
jone. Tel. MU. 1243. ’

Išnuomojami 2 arba 3 dideli kambariai 
ir virtuvė. Kreiptis: Svetainė "Tulpė", 
994 Dundas St. W.

Išnuomojama II augštas ir 2-jų kamba
rių ir virtuvės, be baldų. Tel. LL. 4875.

Išnuomojamos kambarys vyrui. Galimo 
naudotis virtuve. 280 Crowford St.

V ----- * -

Išnuomojama kambarys I augšte be bal
dų, atskiras įėjimas, yra gazas., 22 
Annette St. tel. MU. 2206.

Išnuomojamas kambarys pantai ar pane
lei; galima naudotis virtuve. ME. 5965.

Išnuomojamas frontinis kambarys I augš
te, tinka vedusiu porai arba viengung., 
galima naudotis virtuve. Tel. OL. 8056 
nuo 11 vai. ryto.

Išnuomojamas kambarys; . galima virtis 
arba gauti maistą. Tel. WA. 4-1089.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais. Tinka porai arba 2 vyrams. Tel. 
L Y. 2349, Bloor — Lansdowne.

Išnuomojamas didelis kambarys, su bal< 
dais, I augšte; galima naudotis virtuve. 
Tel. WA. 1-1443.

Išnumojamas grožiai apstatytas frontinis 
kambarys. Skambinti tel. OL. 3608.

Išnuomojama kambarys II atigšte vien
gungiui vyrui; galima sur maistu; yra ga
ražas. 214 Dovercourt Rd. LO. 7415. 
------------------------------ • ----------------- -----------  
Išnuomojami 2 kambariai ir Virtuvė II 
augšte, High Park rajone, tel. KE. 3073.

išnuomojamas butas iš 2 dideliu kamba
rių ir virtuvės II augšte, be baldu. 759 
Manning Avc., tel. OL. 4506 po 6 vai. v.

Išnumojami 2 kambariai ir virtuvė, be 
baldą, ir 2 kambariai su baldais. 98 
Marchmount Rd. netoli Ossington Avė. 
Kreiptis po 5 vai. v.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė. Ne
brangiai. Naujai dekoruoti, be baldą. 
Skambinti EM. 4-5960 vakarais po 6 v.
---------------------------------------------------------------
Išnuomoiamas kambarys, vienam asme
niui, galima naudotis virtuve; prie pat 
Liet. Namą 38 Rolyat Str. tel. LO. 9023.

Išnuomojamas apstatytas kambarys vien
gungiui; galima virtis. 511 Indian Grove 
arti Dundas St. Tel. JU. 7044.

MONTREAL, Que.
Rinkiminės komisijos narys J., Šventųjų Marijos Metų oficia-

PAS MUS PUIKIAUSIOS GĖLĖS . . . .
* Puokštės nuotakoms bei įvairioms kitoms progoms — 

europietiška me ir kanadiškame stiliuje.
* įvairiausių rūšių skintos gėlės bei vazonai su gėlėmis.
* Mes turime gintaro ir kitokių išdirbinių dovanoms.

' 802 BATHURST ST. (kampas Bloor)
Telefonas KE. 3884 (

Latvių gėlių krautuvė

BRETHOUR & MORRIS
REAL ESTATE BROKERS - 
$1.900 įmokėti. 8 didelių nepercinomų

1766 ST. CLAIR ST. WEST 
kombarių, gero mūro nomas. Alyva 

apšildomas. Groži moderni virtuvė. Daug priedų. Geros pajamos. Ran
dasi High Pot k rajone.

$3.000 įmokėti. 6 didelių nepereinamų kambarių, gero mūro namas. Grožiai 
išdekoruotos. 2 modernios virtuvės. Kietos grindys. Garažas. Lengvi 
mokėjimai. Randasi Keele - Dundas rajone.

$3.500 įmokėti. 9 didelių nepereinamų kambarių, gero mūro namas su 7 kom
barių baldais. Randasi High Pork rajone. Pilna kaino $11.900. Par
duodamos dėl ligos.

Be šių pavyzdžių mes turime įvairiose miesto dalyse daugybę 
namų ir biznių su mažais įmokėjimais. Visais pirkimo ir parda

vimo reikalais skambinkite LY. 3161 p
A ■■ V ■ ■ • ■ •

1212 DONBAS 8TW. Tab LK-9S47 
J. Bėržinskas 

Užsakymai priimami ir paltu.

Išnuomojami apartamentai: 4 kamb. III 
auašte -— mėnesiui $70. be baldų, tinka 
šeimai; 2 kamb .11 augšte, tinka vedu
sioms, gali būti 1 vaikas, dalinai su bal
dais. gali būti ir be baldu, kaina mė
nesiui $55. Apžiūrėti galima kasdien: 
169 Aot. 3 ir 169 Apt. 9 John Street, 
prie Queen St. W., miesto centre. Jei 
patiks skambinti tel. ME. 6498.

TORONTO GAS HEATING CO.
961 College St., Toronto 

Tikslios ir sąžiningas informacijas 
apie Jūsų namų šildymą natūraliu 

gazu teikia mūsų komp. atstovas 
STASYS DARGIS

Skambinti tel. OL. 7994. Jam nesant, 
įstaigoj palikti savo telefoną.

Anglių reikalais
x skambinkite nauju mūsų 

telefono numeriu:
LL. 0527

V. ir S. Aušrotai.
......  ........ ......................................... II II) II III I

Dėmesio ponioms 
į ir panelėms!

DIPLOMUOTA plaukų f akuoto ja daro 
pusmetinius ir laikinus suiukavimus 
pagal susitarimą. Skambinti po 5 vai. 
v., tel?ME. 4300. 546 Delaware Ave.

I Sav. K. ŠLEKIENĖ

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

24 valandų tamvba.

Ateivių teisininkų draugija
J ugoslavo.dų.;GJaug iniciatyva 

Toronte įsisteigė Tarptautinė 
Teisininkų Draugija, kuri siekia: 
apjungti visus Kanados ateivius 
teisininkus, teikti nemokamai 
teisinius patarimus naujiesiems 
ateiviams, informuoti paskaito
mis ir pan. apie krašto santvara 
ką. Be to, ji rūpinsis, kad ateiviai 
teisininkai galėtų dirbti savo sri
tyje. Kaip iniciatorius^ dr. Glaug 
išrinktas draugijos pirmininku, 
ukrainietis dr. J. Peleck.-— vice- 
pirm., čekas dr. E. Sahanek — 
gen. sekret, dr. I. TozeL— ižd., 
lenkas K. Michalski — kultūr. 
reikalams. Draugija turi -ir pla
tesnį vykd. organą — tarybą, kur 
turi po atstovą kiekviena tauty
bė. Jos vadovybė: pirm. J. Alek
sandro Wicz — lenkas, vicepirm. 
J. Palys — lietuvis, sekretoriai: 
dr. G. Hornung — austras ir L. 
Sabricins — rusas.

Išvyksta į Romą
Evaldas Kazlauskas, 1954 m. 

baigęs katalikišką De la Salle 
“Oaklands” kolegiją š.m. gruo
džio mėn. išvyksta kunigų se- 
minarijon į Romą.

Šiemet baigusių tą pačią ko
legiją sąrašuose (junior) figū
ruoja ir kitas lietuvis — Audrius 
Dvarionas.

Western Technikos mokykloje 
Edvardas Jankus gavo metinę 
Manufacturers Assn, stipendiją.

Dalyvauja vokiečių mugėje
Plačiai daugeliui lietuvių žino

mas meniškų dirbinių ir dovanų 
prekybininkas Walter Koppel 
(609 Yonge St) išstato savo ga
minius vokiečių mugėje; 410 
Sherbourne St. Mugė vyksta 
gruodžio 3, 4, 5 dienomis.

Joje taip pat dalyvauja-lietu
vis prekybininkas K. Motušis.
HUO SEKANČIO SEKMADIENIO Vyt. 
Aušrotas vėl priminės visų laikraščių pre
numeratas šv. Jono Krikštytojo parapijos 
knygyne.

New Canadian Services 
Association

perkėlė savo įstaigas iš St. And
rew’s House, 415 Jarvis Street į 
naujas patalpas 3 Charles Street 
West, virš Cole’s knygyno Bloor 
ir Yonge rajone. Telefono nume
riai tie patys: WA. 1-5581 ir WA. 
1-8331. Darbo valandos yra nuo 
9 vai. iš ryto iki 4 vai. p.p. - -

Muzikalus filmas
Sekantį sekmadienį Šv. Jono 

Kr. parap. salėje 4 ir 8 vaL rodo
mas muzikaliais filmas “Prelude 
to fame”

Orkestras “Trimitas” 
trijų metų veiklos sukakčiai pa
minėti 1955 m. balandžio 30 d. 
Masaryk Memorial salėje rengia 
didžiulį koncertą - balių. Toron
to liet, organizacijos bei draugi
jos, iš anksto yra maloniai pra
šomos tą dieną parengimų ne
daryti. TLO “Trimitas”.

Persikėlė į naujas patalpas
Siuvėjas, A. Beresnevičius, iki 

šiol gyvenęs 1004 Dundas St. W., 
persikėlė į naujai atremontuotas 
erdvias patalpas 1299 Dundas St. 
W. (netoli Lisgar St.).

/ Padėka
LK Kūrėjai - savanoriai nuoširdžiai 

dėkoja Šv. Jono Kr. parapijos klebonui 
kun. P. Ažubaliui sudariusiam sąlygas 
Kūr. - savanoriams organizuotai su vė
liava dalyvauti lapkričio 21 d. kariuo
menės bei šaulių S-gos sukakčių minėji
mo' iškilmingose pamaldose ir maloniai 
leidusiam savo bažnyčioje padaryti Ne
priklausomybės kovų invalidams rinklia
vą, per kurią yra surinkta $77.53.

Dėkojam meiliems aukotojams, o ypa
tingai nepastebėtąm ir nežinomam auko
tojui, paaukojusiam 20 dolerių.

Taip pat širdingos ačiū kun. Dr. J. 
Gutauskui laikiusiam pamaldas ir pasa
kiusiam tai šventei pritaikytą jautru ir 
patrijotinį pamokslą.

L. K. Kūrėjų - Savanorių Sąjungos 
Toronto Skyr. Valdyba.

Padėka
Mes, lietuviai seneliai, gyvenantys 

Vakarų Vokietijoje, Muencheno mieste, 
taip vadinamoj senelių "prieglaudoje", 
širdingiausiai dėkojam Toronto Moterų 
Šalpos Grupei "Daina" už užsakymą 
mums laikraščio "Tėviškės Žiburiai", ku
ris lankydamas mus praskaidrina mūsų 
šiandieninę, daugiau negu pavydėtiną, 
būklę. Be to, dėkojam už anksčiau su
teiktą mums medžiaginę paramą, tuo pa
lengvinant mūsų sunkią dalią.

Lietuviai seneliai.

Puniška yra statomas kandida
tu rinkimams į apylinkės valdy
bą ir nuo lapkričio 21 d- iš rinki
minės komisijos pasitraukė. Vie
ton jo į rink, k-ją įeina pirmasis 
kandidatas K. Toliušis.

III Kanados Lietuvių Dienai 
paruošti organizacijų atstovų ir 
sekc. pirmininkų posėdis, šauk
tas lapkričio 28 d., nukeliamas į 
gruodžio 12 d. 12 vai. 10 min. AV 
parapijos bibliotekoje.

" Papildomai pranešame, kad at
skiri kandidatų sąrašai sudaryti- 
ni prisilikant “Apylinkės valdy
bos ir Kontrolės komisijos rin
kimų taisyklių”, kurios buvo iš- • 
tisai paskelbtos “NL” ir “TZ”i 
1952 m. 38 nr. ir kurių svarbes-1

lūs pabaigimas iš gruodžio 8 d., 
kadangi dauguma dirba, AV pa
rapijoje nukeliamas į sekmadie
nį, gruodžio 12 d. Šv. Mąrijos 
metų užbaigimo tvarka:

Gruodžio 8 d., Nekalto Prasi
dėjimo šventėje,' rytą 7 ir 9 vai. 
šv. mišios, vakare 7.30 vai. ,šv. 
mišios ir pradžia rekolekcijų, su
sikaupimo tridienio, kurį praves 
pakviestas misijonierius.

Gruodžio 9, 10 ir 11 d. rytais 
šv. mišios su pamokslu 9 vai. ir 
vakarais 7.30 vai. pamokslas ir 
pamaldos. Švenčiausias Sakra
mentas bus išstatytas per visas 

. tris dienas: ketvirtadienį, penk-/ 
i tadienį ir šeštadienį.

___ ________ ______ ________ Į Sekmadienį, gruodžio 12 d. 
nieji tuo reikalu nuostatai yra bendra parapijos komunija 11 v., 
sekantys:____________________ i šventų mišių. Po pamaldų

1. Apylinkės valdybai ir Kont- ’ bendri pusryčiai salėje ir iškil- 
rolės komisijai kandidatus turi dingas aktas Marijos metų už-
teisę išstatyti kiekviena 15-kos 
pilnateisių lietuvių grupė.

2. Kandidatai į valdybą ir JC. 
komisiją,~o taip pat ir jų siūly
tojai, turi būti ne jaunesni kaip 
18 metų amžiaus.

3. Kandidatų galima išstatyti 
nedaugiau nęi tai apylinkei yra 
numatyta vaidybos ir K. komisi
jos narių. (Montrtalyje bus ren
kami 7 valdybos ir 3 kontr. kom. 
nariai).

4. Kandidatų sąrašai į apyl. v- 
bą ir K. komisiją paduodami at
skirai.

5. Tas pat rinkikas gali pasi
rašyti vieną Valdybos narių ir 
vieną K. komisijos kandidatų są
rašą. Ąpyl. valdyba.

Gruodžio 5 d., sekmadienį, 4 vai. 
pp., D’Arčy McGee salėje, 220 
Pine Ave. W., studentai - moks
leiviai ateitininkai ruošia

LITERATŪROS VAKARĄ. <
Programoje dalyvauja: M. Aukš- 
taitė, J. Akstinas, L. Barauskas, 
Pr. Gudutis, dr. H. Nagys, B. Pū- 
kelevįčiūtė, K. Veselka, taip pat 
svečiai iš Toronto.

Įėjimas $1, moksleiviams 50<.

Liet. Akademinis Sambūris 
gruodžio 3 d., penktadienį, 8 v. 
v., 4225 Berri mokyklos salėje 
šaukia susirinkimą, kurio metu 
dr. H. Nagys skaitys paskaitą te
ma — Šių metų Nobelio litera
tūros premijos laureato E. He
mingway kūryba. Po paskaitos 
įvyks vaišės paįvairintos trumpa 
programa. Visuomenė kviečiama 
dalyvauti. Valdyba.

Sukūrė šeimą Romualdas Bu
kauskas ir Ona Šarkaitė.

Pirmoji vokiškų gaminiu
PARDAVIMO MUGĖ

Kanadoje!!
įvyks

naujoje vokiečių sąjungos “Harmonie” iškilmių salėje

410 Sherbourne St, Toronto
PENKTADIENĮ, gruodžio 3 d. nuo 5 vai. pp. iki 12 vai. nakties 
ŠEŠTADIENĮ, gruodžio 4 d., nuo 10 vai. ryto iki 12 vai. nakties 
SEKMADIENĮ, gruodžio 5 d., nuo 2 vai. pp. iki 12 vai. nakties

Miesto burmistro ir Tarybos 
rinkimai vyks sekantį pirmadie
nį, gruodžio 6 d. Toronto lietu
viams taip pat pritiktų juose da
lyvauti. Savivaldybiniuose rin
kiniuose dalyvauti pilietybė ne
būtina. Reikia tik turėti kokio 
nekilnojamo turto, už kurį mo
kami mokesčiai, arba nuomoti 
butą, už kurį nuomos būtų mo
kama bent $400 per metus.

Pasirodo,. kad nemažai lietu
vių, galinčių balsuoti, į balsuo
tojų sąrašus nėra įtraukti. Rei
kėtų tą reikalą sutvarkyti nors 
iki sekančių metų rinkimų. Pa
tikrinti, kaš yra įtrauktas į są
rašus ir kas neįtrauktas, aą sa
vaitę galima T. Lietuvių Namuo
se, kur yra viso miesto balsuoto
jų sąrašai.

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų

AR-cng c j aį:

BUSINESS AND PROFESSIONAL 
GERMAN CANADIAN 

ASSOCIATION.

Didelis pasirinkimas importuotų me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams ir 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1299 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.

v —Hong Kong. — Čionykštė
mis žiniomis šiaurės vakarų Sin- 
kiange, Tačeng ir Altai srityse 
kinai ruošiąsi sukurti autonomi
nę Kazachų sritį.

baigimui su paskaita.
Šv. Kazimiero parapija naujos 

bažnyčios ir klebonijos projekto 
vykdymą praktiškai pradėjo lap
kričio 26 d. parinkdama kontrak- 
torių naujos klebonijos statybai. 
Tikimasi, kad jau bent šv. Kazi
miero — parapijos globėjo šven
tėje bus įeita į naujus klebonijos 
patalpas. Bažnyčia bus statoma 
ant esančios bažnyčios sklypo. 
Nugriovus senąją bažnyčią nau
joji klebonija laikinai patarnaus 
ir bažnyčios reikalams. Kleboni
jos statybai sąmatoje numatyta 
$28.000.

Rudens balius, ruoštas LKM 
D-jos skyriaus pasižymėjo dide
liu dalyvių skaičium ir vasariš
kais karščiais. Baliuje dalyvavo 
sportininkai svečiai iš Hamiltono 
ir Toronto lydimi mūsų sporti
ninkų ir susidomėjusio jaunimo. 
Šeimininkės svečius - sportinin
kus pavaišino kaimiška dešra ir. 
kopūstais, kas atrodo neprasilen
kė su dieta išsilaksčiusiems per 
rungtynes’. Programoje dainavo 
A. Vytė, akomp. A. Piešinai; bu
vo loterija, kepurių valsas ir 
kortų šokis. Šokiams griežė “Me
lodija”, vad. A. Piešinos.

Parengimas laikytinas pasise
kusiu, pelnas, bet abejo, bus su
naudotas šalpai. Tik kažin ar pa
laikytina šalpa per alų.

Kai svečiai skirstėsi namo, 
alaus bonkos išdidžiai rykiavosi 
pulkais, didele dalimi neįpusėtos 
ar tik atkimštos. Kam pirkti dau
giau negu išgeri? Iš to pelnas , 
nėra žymus. Rengėjus paremti 
galima per loteriją, gėlių, kepu
rių šokius ar tiesiogine auka, 
kaip pasielgė p. Kvietkauskas. 
paaukodamas $5.

Šalpa per alų nėra efektinga, 
nėra ir pageidautina, tegu alus 
ir nėra blogas gėrimas.

LKM D-jos skyrius nuoširdžiai 
dėkoja Rudens baliaus svečiams, 
prosramos dalyviams? loterijos 
fantų aukotojams ir visoms po
nioms. prisidėjusioms prie ba
liaus 'ruošos; p. Kvietkauskui, 
paaukojusiam $5 šelpti vargo 
mokykloms Vokietijoje. V-ba.

Kariuomenės šventės minėji
me J. Audėno paskaita apie Lie
tuvos kariuomenės atkūrimą, jos 
kovas ir tragediją buvo su susi
domėjimu išklausyta. Gal kaikas 
ir pasigedo, kad objektyvus ir 
pagarbus besikuriančios kariuo
menės prisiminimas neišryškino 
jos žymesnių pavyzdžių ir asme
nų. Savanorių šaukimą pasira
šiusio tuometinio min. pirminin
ko M. Šleževičiaus, jo 15 metų 
mirties sukakties proga, prisimi
nimas buvo itin vaizdus ir gra
žus. Kalbėtojas, peržvelgęs poli
tinę dabarties padėtį sutiko, kad 
tenka ruoštis ilgesniam tremties 
laikotarpiui organizuojantis ir 
politiškai ir kultūriškai.

Meninėje dalyje op. solistė E. 
Kardelienė išpildė Avė Maria — 
Šuberto , Atgimstant — J. Gruo
džio ir Tėvynės ilgesys — V. Hu
go. Dramos aktoriai J. Akstinas 
skaitė iš V. Mačernio 6-sios vi
zijos ir K. Veselka — ištrauką 
iš A. Miškinio poemos — Ant 
Zygiojo ežero krašto.

Minėjimą ruošė apyl. valdyba.
Lietuviškos kalėdinės atvirutės * 

gaunamos
DOVANŲ ir KITŲ PREKIŲ KRAUTUVĖJE 

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

TELEFONAS ME. 9644. 
Žaislai, laikraščiai ir žurnalai, odos prekės, rašomosios ■ 

' priemonės, kojinės, rūkalai ir kt prekės. 
Sav. EUGENIJA ir VIKT. JANULEVIČIAI

MIELAS TAUTIEČIUS MALONIAI KVIEČIAME.

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 
TELEFONAS KE. 8212

Visais turto pirkimo ir pardavimo reikalais jums mielai ir

B. Barcevičius,
P. Budreika,

J. Beržinskas
J. Rinkevičius.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Windermere, $3.000 įmokėti, atskiros plytų narnos, 6 komb., 2 modem, virtu
vės. alyva apšildomos, privatus įvažiavimas. Naujas garažas. Viso tik 
$15.000. 10 metų margius.

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

Geofry - Indian Rd., $10.000 įmokėti, 10 kambarių, 3 vonios, šoninis įvažiavi
mas, 2 garažai, vandeniu - alyva apšildomas; pajamos dabar už II Ir III 
augštą $61 į savaitę. Prašoma kaina $26.000.

Garden * Roncesvolles, $14.500, 7 komb., geras plytų narnos, neperein. kamb., 
vandens - alyvos šildymas, nėra garažo, {mokėti apie $4.000.

AL GARDENS
REAL ESTATE

* 1411 BLOOR STRUT WIST. TORONTO, ONTARIO 

Tehfowi: LO. 2738, LA. 8772. V.k«r»i» HU. 9-1343.

Vitais tarta pMcima ar pardavimo reikalais kreipkMs viri MMdyhi odrem 

REIKALINGI NAMAI


