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Ar ne perdaug skundžiamės? EISENH0WER1S GALVOS ŪKIUOSE SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVALGANė vien Maironis skundėsi, kad laikai pablogėję, kad žmonėse mažiau idealizmo, kad, jaunimas daug blogesnis, nei anksčiau. “Paklausk, jei nori senučio šeinio”,—sako Maironis. Taip skundėsi mūsų tėvai, taip ir dėl jų skundėsi jų tėvai. Tokį patį “modernizmo” bei “naujųjų lakių” dvasios pasmerkimą užtinkame ir prieš šimtmečius — ir viduriniaisiais amžiais, ir senosios Romos bei heleniškosios kultūros pasauly, ir Egipto bei Babilono laikais... Jei taip jau ištikrųjų viskas būtų blogėję ir blogėję, šiandien po pasaulį vien šetoniu- kai- tevaikščiotų. Ištikrųjų tai tik dviejų kartų psichologinio išsiskyrimo vaisius. Pats žmogus beveik nesikeitė. Toks pats jis vaikščiojo piramidžių ’papėdėje, toks pats kovėsi Cezario legijonuose Galijoje, toks pats plaukiojo po vendenynus naujų žemių ieškodamas, toks pats' ir šiandien į fabriką ar banką skuba. Įvairuoja tik aplinka, gyve-• nimiškos formos bei interesų rūšys. Jų į vairavimas ir išskiria kartas, išskiria tautas ir rases. Prisiminkim tik nemirtinguosius literatūros kūrinius. Juk ten visur.— ir iš žilos senovės išlikusiuose — tie patys žmonės, mums taip surantami, taip pat jaučią, lyg mūsų kaimynai ar mes patys būtume.Ne vien senimas susirūpinęs skundžiasi jaunimu. Šiandien, 'galima sakyti, visi viskuo skundžiamės. Skundžiamės dėl visuo- ■ syti tuščių pompastiškų kalbų, meninės veiklos nesklandumų, i paploti ir vėl namo eiti. Ne visi dažniausiai kaltindami visą vi- yra linkę į kontempliacijas. - suomenę, jos atbukimą, bodėji-; Skundais nepataisoma nei vi- apatiją kultūri-: suomenė, nei vadovybės ydos,niams ii tautiniams reikalams. Vadovaujantieji turėtų perver- per didelį susiviliojimą pinigu ir tinti savo veiklos metodus, o matt. ir tt. Vadovaujantieji skun-; sės, kai su priekaištais užsipuo- džiasi negauną paramos bei tal- ila vadovaujančius, turėtų prisi- kos, o masės kritiškai vertina i minti, kiek gi yra prisidėję prie vadovaujančius. Atrodo, visr ne- i veiklos savo talka ir konstrukty- patenkinti visais, ir susikalbėti ,■ via mintimi. Vieno pasmerkimo nebeįmanoma. : niekad neužtenka, o savojo ne-Ištikrųjų gi ir čia dar ne taip blogai. O jei kur negerai, tai kada ir kur viskas idealiai buvo? Kada ir kur masės vieningai ir visomis jėgomis su pasiaukojimu idealo siekė, nors tokį idealą ir turėjo? Argi nepriklausomybės laisvės kovose visas 100% dalyvavo? Argi ir ramaus gyvenimo laikais visi domėjomės kultūros reikalais? Argi nebuvo ir

masi viskuo

Iš LIETUVIŠKŲJŲ VEIKSNIŲ VEIKLOS—♦Vokietijos kancleriui Adenaueriui jo 77 metų sukakties proga VLIKo pirmininkas M. Krupavičius ir Vykdomosios Tarybos pirmininkas K. Žalkaus- kas pasiuntė sveikinimo telegramą. -— Dėl neteisingų Višinskio tvirtinimų, esą, Pabaltijo tautos pačios įsijungusios į Sov. Sąjungą, Jungtinėms Tautoms iš Europos protestus pasiuntė VLI Kas ir Latvijos Atnaujinimo Centrinis Komitetas. VLIKo protestą ir reikalavimą vad. “Taikos kongresui Vienoje”, kad padarytų intervenciją, jog Sovietai pasitrauktų iš okupuotos Lietuvos, atžymėjo užsienio spauda, pvz. šveicarų nepriklausomas dienraštis “Die Tat” Nr. 350/1952 (1952. XII. 24) įsidėjo visą iš Informacijos Tarnybos gautąjį tuo rekialu pranešimo tekstą.
— Min. J. Savickis palaidotas 

gruodžio 27 d. Roquerbrune ka
pinėse, Pietų Prancūzijoje. VLI 
Kui ir Vykdomajai Tarybai at
stovavo A. Liutkus, buv. Lietu- 

•Į vos Užs. Reikalų Ministerijos 
‘ bendradarbis, kuris VLIKo ir 
VT vardu ant jo kapo uždėjo vai
niką. Velionies mirtį ir nuopel
nus lietuvių tautai atžymėjo ra
dijai ir lietuvių spauda.

— Dr. V. Karvelienė-Bakšytė, 
VLIKo ir VT nario dr. P. Karve- 

baltoji “džiovinama”. Net didžiausio entuziazmo pakilimo laikotarpiais tam tikra dalis visuomenės stovi nuošaliai — laukia to paties, bet “neturi galimybės” savo piršta pridėti. Šiandien mesį .pvz. skundžiamės, kad per mažai žmonės išperka knygų, per mažai prenumeruoja laikraščių, o kada gi visas 100% skaitė? Juk knygų dabar išeivijoje pasirodo nedaug mažiau, kaip pasirodydavo nepriklausomoje Lietuvoje. Ar jos išperkamos, žino leidėjai. Pirkėjai žino tik tiek, kad jos pasirodo — vadinasi, leidėjai šiaip, taip išsiverčia. Sąmoningų lietuvių skaičius išeivijoje beabejo bent kokį 15-20 kartų mažesnis. Jei tuo skaičiumi visdėlto gali remtis knygos ir laikraščiai, tai jis negali būti pablogėjęs. Tad ar ne perdadame savo skunduose?Žinoma, tai nereiškia, kad negerovių nebūtų ir kad nereikėtų jas smerkti bei su jomis kovoti. Ypač, kad mes esame ypatingoje padėtyje, kad gyvenimas iš mūsų nūdien daugiau reikalauja, kad mūsų našta ir atsakomybė didelė. Kas budi, turi būti budrus ir j aut rus. Tačiau reikia ne dejonių ir dūsavimų, o naujų formų. Nieko nepadės, jei dejuosime, kad žmonės nesirenka Į parengimus-ar minėjimus. Reikia svarbiąsias dienas atžymėti taip, kad ir nejautrieji susidomėtų. Juk tikrai didelio pasišventimo reikia, kad ateitų žmogus išklau- 

veiklumo pateisinimas kitų ydomis ar negerovėmis tėra pilotiš- kas nusiplovimas rankų — išdavimas reikalo, kuriam visi esame skirti. Nesame, jau taip susmukę, kaip kartais nusiskun- džiame, bet neprivalome pamiršti, kokia našta mūsų pečius užgulė ir kokią atsakomybę nešame. .
lio žmona, gruodžio 30 d. palaidota Strasburge Robertsau kapinėse. Laidotūvėse dalyvavo velionės šeimos nariai, artimieji ir būrelis Strasburgo lietuvių, taip pat ilgą laiką Lietuvoje gyvenęs ir vėliau bolševikų Sibire iškankintas elzasietis t. Fengeris. Prie kapo pamokslą pasakė kun. J. Krivickas, o VLIKo, Vykdomosios Tarybos ir Raud. Kryžiaus vardu atsisveikino agr. T. Šidiškis, ateitininkų vardu — stud. Čeginskas.— Tautos Fondo Atstovybės D. Britanijoje pirmininkas J. Vilčinskas Vykd. Tarybos pave- i

JT KOMISARAS PASKELBĖ
— Kaikurios vokiečių įstaigos 

tremtiniams dar išdavinėją vadi
namus “Fremdenpass”. Pagal 
§43 bendrų 1952. VIII. 15 d. ad- 
ministratyvinių nuostatų, trem
tiniams turi būti išduodami tarp
tautiniai kelionių pasai, neatsi
žvelgiant į tai, ar tremtinys nu
mato kur keliauti, ar ne. Lietu
viams tokius tarptauitnius pasus 
atstoja Lietuvos užsienio pasai. 
“Fremdenpass” išdavimas patei
sinamas tik tais atvejais, kai 
tremtinio teisės, dėl nusikalsta
mo veiksmo arba psichinės ne
sveikatos irpan., yra savaime su
siaurintos.

Klaipėda paminėta Niujorke. — Brakas išaiškino. ~ Lietuva 
tebeboikotuojama Europos Laisvės Komitete?

(Niujorko bendradarbio AEMAUS)• Pagal JAV-bių Valstybės Departamento “Amerikos Balsą”, buvęs prezidentas Harry Trumanas buvo “didis taikos troškėj ąs”; nebuvo patikslinta, jog “taikos”, maitinamos kasdienine baisia duokle. Sovietiniam slibinui — pavergtųjų tautų krauju ir ašaromis. Nei pats Trumanas, nei “AB” neprisiminė Atlanto Chartos, kuri turėjo būti demokratų viešpatavimo šiame šimtmetyje toli šviečiantis švyr turys. Atsisveikindamas su savo buvusiais pavaldiniais exprezi- dentas prisiminė, jog jis darbo turėjęs labai daug ir sunkaus, “viršvalandžių jam niekas nemokėjo”. Jis gyrėsi Maršalio planu, heroišku Berlyno “liftu” ir savo sprendimu atremti komunistų agresiją Korėjoje, kuriuo buvę išvengta naujojo Miuncheno. Tą viską kartojo rusų trukdomas, banguojantis “Amerikos Balsas” kenčiančiai Lietuvai, — kuriai tai tik reiškė, jog Amerika‘srėbė savo politikierių Potsdame, Jaltoje ir Teherane prispiaudytą sriubą. Jis baigė “Well, I’ve done my part, now let the new President the worrying”. Jis pasižadėjo padėti Ikui, bet net aršiausi demokratai sutinka, jog jis nenuoširdžiai tai pasakė. Jie mano, jog jis nesielgė prezidentiškai, kai paskutiniais žodžiais niekino Ike rinkimų metu pats nekandidatuodamas. Esą, jie buvę nustebinti, jog Trumanas Ikui ne tik, kad, šiuo taip sunkiu laikų,^ nepadėjęs perimti taip atsa- komingų pareigų, bet net ir sunkinęs. Amerikos išdavikų-šnipų (kuriuos kaikas bando paišyti komunizmo kankiniais) Rozenbergų mirties bausmės apeliacijos klausimą jis išlaikė Ikui pačiai pirmai dienai. Mat, seno partiečio kraujas verdąs paslėpta neapykanta kitai partijai ar blokui, liėtuviškais terminais. Trumanas niekados neužmirš, kad Ike net tris kartus atmetė demokratų siūlymą būti jų kandidatu į prezidentus. Apie tai neseniai parašė Trumano draugas J. E. Davies, žurnale “The Diplomat”. Eisenhoweris partijų užkulisiuose jau buvęs pramatytas 1945 metais, bet jis nesutikęs.
dimu išsiuntinėjo jo parūpinto veikalo “The Tragedy of the Baltic States” po vieną egzempliorių britų vyriausybės nariams ir politikams. Veikalo autorius John Alexander Swettenham.— VLIKo atstovas Koordinacinėje Komisijoje K. Bielinis ir Vykd. Taryba, susirūpinę informacinio darbo koordinavimu, šį klausimą bendrai svarstė su kitais įvairiuose kraštuose esančiais liet, veiksniais ir visuomenės veikėjais irparuošė tuo reikalu išsamų Koordinacinei Informacijos Komisijai pranešimą.ELTA.

— Augštojo Komisaro įstaiga 
rūpinasi, kad buvę DP gydytojai 
gautų teisę verstis Vokietijoje 
praktika arba šiaip gauti darbo 
savo profesijoje. Buvę DP gydy
tojai bedarbiai prašomi suteikti 
per savo tautinius komitetus ži
nių JT A. Komisaro įstaigai.

— Tremtinių prašymai juos 
sušelpti JT A. Komisaro įstaigos 
nukreipiami į tarptautines reli
gines labdaros organizacijas. 
Prašytojas turėtų todėl savo pra
šyme pažymėti savo tikybą, kad 
įstaiga žinotų, kuriai labdaros 
organizacijai prašymą persiųsti. 
Pati įstaiga šalpai lėšų neturi.

Vok. Kr. V. Bhilet.

Dabar partiečių • sluogsniuose šnekama, jog Ike jokiu būdu nekandidatuosiąs 1957 metais, tą garbę palikdamas gub. Dewey, demokratams, tam darbui ruošiant Stevensoną. Ikui taipgi pasunkins pradžią senosios administracijos iki paskutinės valandos kiečiausias įsitikinimas, jog viskas, ką ji darė, buvo'gudriausia ir protingiausiai Pasak Tru- mano, vyriausybė tai — politika, todėl ir turi būti vedama “politikierių”. Eisenhowerį jis sutinka kaip senas partietis —- politikierius, kuris jokiu būdu nenusilenks į valdžią ateinančiam “generolui — rektoriui” su savo “intelektualų ir gabių biznierių grupe”. Partiečiai žmonės juk atkaklūs...Iki šiol Ike visus galvosūkius sprendė gan lengvai. Net ir savo apsirengimą inauguracijos-karū- nacijos metu jis vienu žodžiu nusprendė.* Cilinderio jis nesi- dėsiąs ir klubo palto skvernų ne- kirpsiąs. Jam gražiai tiko “hom- burg”, Edeno išradimas, šauniai atrodė ir visas jo dvaras tokiomis pat skrybėlėmis. Dėlto, visi “homburgai” visame rytiniame pakraštyje buvo bematant išpirkti. Šauniai inauguracijos parade. atrodė ir lietuvių atstovė, o minioje prie respublikonų pretenduojąs į Illinois fgderalinius 
teisėjus A. Olis su pOTM^rė^ub- likonų tautinio komiteto lietuvių skyriaus vedėjas Kvietkus, Lietuvos Pasiuntinybė in corpora. Kiti lietuviai buvo minioje, treti, kaip Juozas Kižis, “20 Century Fox” vyriausias filmuotojas, kurio susuktos inauguracijos fil- mos rodomo^ kino teatruose ir televizijoje. Jis yra sukęs filmas ir Rooseveltui su Trumanu, o su Iku išvažinėjo ar išlakstė visą Ameriką. Tačiau jo ir kitų filmo- se Ike nebuvo toks džiaugsmingas, kaip anie du. Susirūpinimą kelia Korėjos karas, europiečių nenoras aktyviai įsijungti kovon su Stalinu ir kongreso nenoras siųsti nesibaigiančius milio- nus dolerių jiems už tai. To tik ir laukia Taftas su savo grupe. Bet Ike supranta Europos ir europiečių reikšmę. Todėl pirmasis jo galvosūkis, k#ip įtikinti europiečius dėl esamos baisios padėties ir kaip savo tautą paruošti būsimiems žygiams. Tam jau reikia genijaus-vado ir, kaip girdisi per radiją, visame pasaulyje, visos vyriausybės, išklausiusios trumpos inauguracijos kalbos, dabar laukia ir pirmųjų Ike galvosūkių sprendimų. Spauda bijosi, jog užsienių politikoje prasiveržti gali senatorius Taftas su Knowlandu, kurie yra aiškūs Azijos simpatikai. Juo labiau, jog ir pats Dulles, manąs, jog sovietai nepradės puolimo Europoje iki jie neužkurs pilnos peklos Azijoje. Jau praėjusią savaitę Ike dėlto daug bėdavojos su savo “karo kabinetu”: Dulles, 
Wilson, Stassen, Smith. Jiems labai rūpėjęs psichologinio karo suaktyvinimas. Tuo reikalu atskirą studiją parengė exkongres- manas Mr. p. K. Armstrong, o jį kongrese aktyviai palaiko Charles J. Kersten, respublikonas iš 
Wisconsin. Jei Armstrong yra 
laikomas šiuo metu latvių “dva
sios vadu” Amerikoje, net jiems parašęs vedamąjį “Latvian Bul
letin”, tai C. Kersten, 100.000.000 
pavergtiesiems fondo sumanyto
jas, esąs pakviestas kalbėti Vasa
rio 16 dienos minėjime Niujorke. 
Manoma, jog šių dviejų pabaltie- 
čių studija tinkamai išstudijuota 
specialiosios Iko komisijos, ve
damos Mr. William H. Jackson.* 
Joje pirmojoje eilėje siūloma 
jog šį “karą” vestų JAV Tautinio 
Saugumo Taryba, o ne kaip iki 
šiol visa eilė įstaigų, nei vienai 
nežinant savo kompetencijos ri

bų: “Valstybės Departamento Informacijos Administracija” (“Amerikos Balsas”), The National Security Council, The Psychological Board, The Central Intelligence Agency, The Mutual Security Administration ir Department of Defense.Iš Eisenhowerio paskyrimų pažymėtinas dr. Connant, Harvard Universiteto rektoriaus, Amerikos Komisaru Vokietijai. Atgimstančio nacizmo ‘ Vokieti- jai (tik pažvelkite eilinį vokišką žurnalą su Hitlerio didvyriškomis biogrąfijomis) šitokio masto žmogaus paskyrimas sveikintinas. Lietuviams tačiau šis paskyrimas turėtų būti įdomus iš kitos pusės. Girdi, Vašingtone buvo manoma, jog šiuo paskyrimu Ike nepataikęs, taip gerai kaip su visais kitais. Esą, reikėję skirti “pagarsėjusį Mr- X — George Kennan, nepaprastos politinės išminties, “rusės žmonos vyrą”, “containment” politikos sumanytoją ir kūrėją. Žinomos jo idėjos ir mažų tautų atžvilgiu. Jo buvimas Bonnoje nebūtų nieko gero žadėjęs Lietuvos sienų problemoms, kuriomis, tiesą sakant, ne taip jau labai domisi nė laisvųjų lietuvių vadovaujantys veiksniai, jei neskaityti nesenos Dipl. Šefo p. Lozoraičio kalbos vokiečiams, į kuriuos jis kreipėsi kaip į “buvusius ir būsimus kaimynus”. Dr. Connant gi yra žinomas, kaip vienu laiku net bu- ninimo idėjos salininkas, o'vėliau pasisakęs už neutralizuotą Reichą.Dėl Ike ir Dulles “be karo išvadavimo” politikos, kurį lietuviškai aptartume “išsilaisvinimu”, įdomiai pasisako “Milwai> kee Journal”. Taip kalbą asmenys turį gerai suprasti, jog neužtenka vien žodžių: “reikia vadų, ginklų, tiekimo ir būti pasiruo- šusiems tuoj pat stoti pavergtiesiems į pagalbą prieš tironus”. Amerika nesanti tam pasiruošusi. Gal kitaip galvoja vadovaują pareigūnai, tačiau mums tai tik liudija esamosios padėties rimtumą, juo labiau, kai skaitome* jog olandų žydų praėjusiom dviem savaitėm buvo paduota 4000 prašyipų vizoms. Jie palieka Olandiją, nes “nėra tikri, jog rusai neprasiverš iki jų”.• Ir šiais metais Klaipėda buvo paminėta Niujorke. Plačiai ir siaurai. Siaurai minėjo gražiose naujose “Baltic Freedom House“ (LLK-teto naujoje būstinėje), kur dalyvavusiems “tik su slaptais pakvietimais” t.y. su- sikvietus “60 vadovaujančių veiksnių, jų prietelių bei kaimynų”, pagal vietos spaudą, gen. Konsulas, “slaptai” papasakojo, kaip Kaune “kariuomenės štabo karininkai išsisukinėjo nuo pa- (Nukelta į 2 psl.)
Henry de Chambon 82 metaiI

Henry de Chambon, dideliam 
lietuvių tautos draugui, prancū
zų ‘rašytojui-politikui sausio 22 
d. sueina 82 metai. Tai reto nuo
širdumo mūsų tautos draugas. 
Jis yra parašęs keturias prancū
zų visuomenėje Lietuvos vardą 
garsinančias ir jos reikalus gi
nančias knygas: “Lietuva Taikos 
Konferencnjos metu”; “Moder
niškoji Lietuva”; “Europos pro
blemos” ir “Baltų tautų tragedi
ja”. Bet tai yra tik lašas to, ką 
jis yra paskelbęs apie mūsų kraš
to reikalus prancūzų periodinė
je spaudoje. Jis buvo prieš dau
gelį metų įsteigęs politinį sa
vaitinuką “La Revue Parlamen- 
taire”,. kurio beveik kiekviena
me numeryje talpindavo žinių ir 
ilgesnių straipsnių apie Lietu
vą. Jis tai darė, kai Lietuva bu
vo nepriklausoma valstybė, bet 
ypačiai jos reikalus labili nuo
širdžiai gynė paskutiniaisiais 
mūsų tautos nelaimės metais.

Iš anapus geležinės uždangos pasigirsta vis naujų žinių, rodančių sovietų viešpačių gilinamą akciją prieš žydus. Jau paskelbus apie suėmimą 9 gydytojų, kaltinami^ Ždanovo ir Ščerbakovo nužudymu, pasaulio spauda Ir oficialūs asmenys tąi įvertino kaip antisemitizmo ženklą ir pradėjo kalbėti apie galimus žydų pogromus. Po to atsirado dar visa eilė naujų faktų, įspūdį sutvirtinančių. Taip suimtas Rytų Vokietijos užsienių reikalų min. Dertinger, kalbama apie pašlijusią padėtį premjero Grote- wohl. Vengrijoje suimtas žydų organizacijų vadas Stoecler, pas kurį esą rasta amerikoniškų dolerių ir šveicariškų frankų. Be abejo tai yra Amerikos žydų šalpoj organizacijos AJDC prisiųstos sumos žydams šelpti. Visos pas suimamus randamos sumos laikomos įrodytnu parsidavimo vakarams, įrodymu šnipinėjimo.Turbūt, šitai antisemitiškai akcijai pateisinti sovietinė spauda dabar ypatingai šaukia apie amerikiečių siunčiamus šnipus, Lenkijos vyriausybė dėl to net oficialų protestą pareiškė. Bulgarijoj pradėta 10 šnipų byla, Maskvoje suimtas augštas metalo pramonės pareigūnas Koršun, taip pat kaltinamas slaptų dokumentų išdavimu. Iš Rytų Vokietijos žydai būriais bėga į Vakarus. Daugumas jtĮ buvę žymūs komumstų. veikėju >Antižydiška SS^ė^žno^a^P’ ja, beabejo, taikoma arabų pa-- šauliui ir neonaciams Vokietijoje patraukti. Bet tai naujas reiškinys bolševizmo istorijoje, kuris sukels prieš jį viso pasaulio žydus. Izraęly jau pasirodė prieškomunistinių apraiškų, kalbama apie partijos uždraudimą.Prancūzijos naujosios vyriausybės pozicija Europos armijos atžvilgiu kelia susirūpinimo. Premjeras Mayer pažadėjo E. armiją remti irtuojaus pateikti parlamentui sutartį ratifikuoti, bet pareiškė vilties, kad ji bus ratifikuota tokia, kokia atitiktų Prancūzijos lūkesčius, atseit pakeista. Tai beabejo iššauks nau-
Tito atsiriboja nuo sovietuIki šiol Jugoslavijoos santvarka atitiko S. Rusijos pavyzdį. Sausio 12 d. priimta nauja valstybės konstitucija, įvedanti savą sistemą. Parlamento žemieji rūmai, lig šiol sovietų pavyzdžiu vadinęsi tautybių taryba, vadinsis gamintojų rūmais. Juose bus atstovaujajnos trys grupės: ūkininkai, pramonės darbininkai ir amatininkai. Atstovų senoviškai liks 215. Augšti’eji rūmai ir toliau vadinsis federaline taryba ir bus renkama rajonais. Vykdo

Surinkus vienon vieton visą jo 
periodikoje apie mus paskelbtą 
medžiagą, susidarytų keliolika 
knygų. Dabar jis yra susenęs ir 
paliegęs, dėl to tą. savaitinuką 
jis perleido redaguoti savo bičiu
liui, bet ir dabar tas laikraštis 
daug vietos skiria mūsų kovai 
dėl laisvės. Nepriklausomybės 
laikais jis yra kelis kartus lankę
sis Lietuvoje ir dabar jis gražiai 
ją prisimena. Visai neseniai jis 
vienam mūsų pareigūnui rašė: 
“Mano gyvenimo kelionė baigia
si ir, visą gyvenimą dirbęs Lie
tuvos bylai, gailiuosi, kad gyvas 
nebegalėsiu pamatyti laisvos lie
tuves” ... Tenka gerbiamam ju
biliatui palinkėti, kad jis bent 
sulauktų tos dienos, kai Lietu
va bus laisva, ir pasidžiaugti sa
vo nenuilstamo darbo vaisiais.

Kan. dr. J. B. Končius susirgo 
ir atsigulė šv. Vincento ligoninė
je Niujorke.

jų klapatų. Prancūzijoj susirūpinimas kyla dėl Vokietijoje augančio naciško judėjimo. Britai Hamburgo ir Diusseldorfo rajo- . nuošė suėmė 7 jų vadus. Prancūzija bemeilytų, kad Vokietija kurtų savą atskirą armiją, bet neįsilietų į Europos gynimo bendruomenę, kurioje galėtų pasiekti vyraujančios padėties.
Europoje, kaip praneša korespondentai, augąs antiameriko- niškas bei neutralumo judėjimas. Padėtis dėl to neaiški. Naujasis JAV prezidentas žada tuojau pat pasiųsti Europon du savo atstovus — valst. sekretorių Dulles ir užsienio pagalbos fondų valdytoją Stassen, kurie ten išbusią apie 100 dienų.
Egipto derybos su D. Britanija susikomplikavo. Gen. Naguib staiga parodė nenoro derybas tęsti ir viešoje kalboje labai griežtai pasisakė prieš britus Sueso zonoje. Spėjama, kad jam pasisekė susitarti su Sudano stipriausia partija, kuri lig šiol laikėsi probritiškai, stovėjo už konstitucinį lojalumą.Viduje Naguib savo valdžią stiprina. Pereitą savaitę suimta 25 karininkai ir 15 civilių, sakoma, komunistuojančių ir ben- dradarbavusių su wafdistais.
Irane vėl neramu viduje. Kai Mossadegh panoro savo dik’tatū- riškus įgaliojimus pratęsti dar % metų, prieš jį išėjo jo buvęs artimas rėm"5 rib" s^vi sąjunga. Ieškoma kelių du galiūnus sutaikinti.Kanados parlamente daug kalbama apie prieš Kalėdas iškeltą komišką bylą apie “arklius-ka-* reivius” Petawawa stovykloje ir apskritai apie Currie revizijos raportą. Beabejo tai opozicijos propagandinis arkliukas vyriausybei kompromituoti įvairiomis smulkmenomis. Iškeliama ir eilė kitų teisingų ar pramanytų smulkių nusikaltimų, pvz. dviejų algų ėmimas ir pan. Visa tai rodo, kad netrukus laukiama naujų rinkimų. Pačius faktus vyriausybės atstovai paneigia arba nurodo, kad bylos dėl jų jau seniai pradėtos.

moji valdžia bus sudaroma maždaug pagal JAV pavyzdį. Ministerial buvę parenkami iš parlamento, dabar bus pakeičiami pastoviais sekretoriatais, atsakingais prieš federalinę vykdomąją tarybą. Vyriausybės galva bus prezidentas.
— Belgradas. — Tito išrinktas pirmuoju Jugoslavijos prezidentu. Rinko parlamentas. Jis gavo 568 balsus prieš 1. Kandidatas tebuvo vienas. Bet vienas išdrįso pasisakyti prieš.
Kinai nušovė JAV lėktuvą

Sausio 18 d. JAV patruliuo
jantis lėktuvas buvo nušautas 
priešlėktuvinių patrankų prie 
pietinių Kinijos krantų prieš 
Formozą. Jis buvo pašautas iš 
komunistų valdomos Namao sa
los, spėjo dar pasiųsti žinią, kad 
yra sugadintas ir nukrito. Be- 
gelbint įgulą dar sudužo vienas 
hidroplanas, bandęs išgelbėti 10 
žmonių iš pirmojo lėktuvo. Ar 
visi žmonės išgelbėti, tuo tarpu 
daj neaišku.

— Oslo. — Norvegijos nauja
jam 1953-1954 m. biudžete gink
lavimosi išlaidos numatytos pa
didinti $22.580.000. Išviso kariš
kiems reikalams skiriama $161.- 
400.000. Visas biudžetas siekia 
$620.400.00 arbą 4.343.000.000 
kronų.

— Hong Kongas. — Kom .Ki
nijoje šiemet įvyksią pirmi viso 
krašto rinkimai ir būsiąs pra
vestas 5 metų ūkinis planas pa
gal rusų pavyzdį.
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VASAROS STOVYKLŲ REIKALU1

Teyai, kunigai, mokytojai ir 
visi kiti, kam rūpi lietuviškojo 
jaunimo auklėjimo reikalai! KL 
B-nės Švietimo komisija nema
no, kad yra reikald aiškinti va
saros* stovyklų reikšmę mūsų 
jaunimui ir vaikams. Čia jie gali 
pailsėti, pabėgę iš vasaros įkai
tusių dulkėtų miestų. Čia jie gali 
sustiprinti savo lietuviškąją dva- 

, šią, užuot gedę be priežiūros 
’ miesto gatvėse. Tik gerai organi
zuota vasaros stovykla išspren
džia visą eilę problemų, kylan
čių iš to, kad mokyklų atostogų 
metu vaikai ir jaunimas du mė
nesius yra be darbo.

Stovyklų reikalas yra jau tiek 
pribrendęs, kad pradeda sponta
niškai kilti. Pereitą vasarą jau 
buvo kelios stovyklos, Toronto, 
Hamiltono, Montrealio ir jų apy
linkių jauniesiems. Jas organi
zavo skautai arba ateitininkai. 
Graži pradžia pilnai save pa
teisino.

KLB Švietimo Komisija kvie
čia šią vasarą stovyklų organi-

■ žavimo reikalą keleriopai išplės
ti, turint jų daugiau ir ilgesniam 
laikui, nes kelių dienų stovykla 
beveik nieko neišsprendžia. Į šį 
didelį darbą kviečiame įsijungti 
ir KLB Apylinkių Valdybas, o 
ypač jų Švietimo Vadovus. Vie
nas iš pagrindinių Švietimo Va
dovo rūpesčių šiuo metu turėtų 
būti — pradėti organizuoti sto
vyklą. Iš esmės nėra taip labai 
svarbu, po kokia vėliava stovyk
la vyksta: skautų, ateitininkų ar 
Bendruomenės. Svarbu, kad ji 
įvyktų: gerai organizuota, tvar
kinga, lietuviška.

KLB Švietimo Komisija tuo 
tarpu šiuo reikalu nedaug tega
li padėti. Pagrindinio dalyko — 
finansų — tuo tarpu neturime, 
tačiau padėsime, kiek galėsime. 

.Prašome pasinaudoti mūsų pa
skelbtomis stovyklų taisyklėmis 
ir palaikyti ryšį.

Tad į darbą, nes laiko iki va
saros nebėra per daug!

KLB Švietimo Komisija.

NAUJASIS JAV IMIGRACIJOS ĮSTATYMAS
Gruodžio 24 dieną įsigaliojo 

naujasis “The Immigratioin apd 
Nationality Act” dar vadinamas 
jo autorių McCurran—Walter įs
tatymu. Birželio mėnesį JAV 
Kongresas jį priėmė nepaisyda
mas prezidento Trumano Veto. 
Įstatymas labai primena senąjį, 
nors jame gausu pakeitimų, ku
rių visa eilė labai svarbių.

Naujajame įstatyme yra visa 
eilė pakeitimų, apibrėžiančių, 
kokius asmenis JAV-bės įsileistų 
lengviausiai. Kaip tai:

1. Rasinė kilmė imigracijai ne
turi reikšmės;

2. Panaikinamu anksčiau bu
vusi tarp moteriškosios ir vyriš
kos lyties diskriminacija imigra
cijos ir natūralizacijos vyksme;

3. Suteikiama pirmenybė augš- 
tojo mokslo, techninio išsilavini
mo, specialiųjų mokslų arba 
ypatingų gabumų asmenims’,

4. JAV piliečių broliams, sese
rims ir suaugusiems vaikams tei
kiama pirmenybė;

5. Apibrėžia kolonijų — kaip 
Jamaica ir kitų britų salų West 
Indijoje — gyventojų imigraciją 
— nedaugiau kaip 100 per metus;

6. Pirmenybė suteikiama sve
timšaliui specialistui, atvykstan
čiam čia dirbti pagal sutartį, ne
bent Darbo Ministeris. (Secreta
ry of Labor) tam pasipriešintų, 
motyvuodamas, jog vietoje į ku
rią svetimšalis imigruoja yra pa
kankamai amerikiečių tos srities 
specialistų, kuriems atvykusis

E ISE N HOW E RIS GALVOS ŪKIUOSE
(Atkelta iš 1 pusi.) 

vestos misijos, o J. Budrys suti
ko būti sukilėlių vadu”. Tik gai-, 
la, jog ta “paslaptis”, nuo 1929 
metų aprašoma visose istorijose. 
Net ir “Lietuvos” recenzuotoje 
knygoje “The Forgotten Repub- 

, lies” prof. C. Manning aprašo 
Klaipėdos sukilimą, jog galiau
siai lietuviai 1923 m. sausio 10-15 
surengė panašų “a coup”, kaip 
Želigovskis, prisijungęs Vilnių. 
Liet. įžygiavę miestan ir po 
trumpo susišaudymo nuginklavo 
prancūzus” (160 psL).Žurnalis- 

’ tai btsvo nust$bfnt£ jbg dar bi
joma juos į tokius minėjimus ir 
po 30 metų įsileisti.

Plačiai minėjo Klaipėdą Brook 
lyno senamiestyje liaudis—MLB 
Draugija. Šiame minėjime da
lyvavo apie 70 asmenų ir pagrin
dą sudarė buv. Mažosios Lietu
vos Tarybos ir VLIKo Vykdomo
sios Tarybos nario doc. Martyno 
Brako paskaita. Turiningoje pa
skaitoje, kas reta tremties gyve
nime, jis nurodė, kad autonomi
ja nebuvo vaisius Prūsų lietuvių 
noro išsiskirti. Didžiosios ir Ma
žosios Lietuvos “jungiantieji 
elementai buvo stipresni už ski- 
riančiuosius, nes anie buvo ir 
natūralesni ir gyvybingesni”. 
Brakas pasakė aiškiai ir autori
tetingai: “Nerealu šiandien — 
ypatingai akivaizdoje lietuviams 
ir viso laisvo pasaulio gyvento
jams gresiančio mirtino pavo
jaus iš Rytų, — leistis į ilgas 
diskusijas apie kokį tai Prūsų 
lietuviui charakteringą “auto- 
nomizmą” ir iš jo daryti išvadas, 
kurios liečia emigracijon atsidū
rusių lietuvių politinį susiorgani- 
zavimą... reikia suprasti, jog 
ten nei šiandien, nei ateityje ne
bėra ir nebus tų politinių ir kito
kių gyvenimo sąlygų, kurios sa
vo laiku išugdė Maž. ir Didž. 
Lietuvos skirtingumus”. Jis pri
minė, jog Kaliningrado rajone 
yra likę “vos 300.000 vietos gy
ventojų, vietoje 1.000.000 ir trijų 
bertain'ių”. M. Brakas kategoriš
kai tvirtino, jog “autonomizmas 
dar tiek yra aktualus, kiek Prūsų 
arba mažlietuviams jis yra be 
pagrindo ir neteisėtai primeta
mas, kiek jis dar ir šiandien te- 
bekenkia lietuviško vieningumo 
dvasiai ir trukdo įgyvendinti 
vieningą... politinę organizaci
ją”, nors jis sutiko, jog tokio 
“autonomizmo pradai tremtyje 
ir matosi “ar tai ten, kur tebe- 
sivadovaujama praeities sukur
tais sentimentais” ar dėl politi
nių motyvų gandų formoje. Jis 
spėja, jog Maž. Lietuvos prob
lema ateityje bus sprendžiama 
tų, kurie tvarkys Rytų Europos 
problemą ir “anie, kurie Prūsų 
lietuvio dėl vienokios ar kitokios 
preižasties kratosi, pajus, kad jų 
problema spręstina iš visai kito
kio taško”... Brakas siūlė, kad 
Maž. Lietuva būtų kertinis ak
muo, ant kurio būtų atstatoma 
laisva Lietuva... visus lietuvius 
jungiantis faktorius”.

• Kai 1949 m., “containment” 
politikos sužydėjimo metu, įsi-

steigė Europos Laisvės Komite
tas, jame Pabaltijo skyrių nebu
vo ir net iškabintuose žemėla
piuose jis neegzistavo. Dėka Ža- 
deikio-Jurgėlos ir galiausiai Si
dzikausko pastangų buvo iško
voti pabaltiečiams skyriai. Pa
skirtas jiems atskiras vedėjas. 
Įsteigtos Tyrinėjimų, Spaudos 
Tarnybos. Jos turi pirmoj eilė
je parengti medžiagą oficiozui 
“The News from the Behind the 
Iron Curtain”. Bet reguliariam 

i skaitytojui susidaro įspūdis, jog 
Europos L. Kom. centre dirba 

f žmonės, kurie nesupranta nei i 
'esamos politinė* pasaulinės pa-! 
dėties, nei iš viso, ko siekia šis 
komitetas. Kai pirmu kartu šis 
oficiozas ignoravo lietuvius, už
protestavo lietuvių vietinio žur
nalistų skyriaus sekretorius. Jis 
gavo greitą atsakymą iš tūlo Ri
chard Hunt, “Reseach and Publi
cations Service“ direktoriaus 
asistento. Jis tik pareiškė, jog 
jo specialiu parėdymu sekančia
me numeryje bus lietuviams 
skirta daugiau vietos. Po to buvo 
pakenčiama. Lietuviai gaudavo 
bent tiek pat vietos, kiek latviai, 
estai ar albanai. Bet paskutiniuo- 
iu laiku, vėl nieko. Mūsiškiai ko- Į 
legos, kiek teko patirti, savo dar
bą atlieka kruopščiai, laiku me
džiagą patiekia. O žurnale nieko. 
“TŽ” nesenas paminėjimas cent
ro atsakomingus žmones pasie
kė, bet ir sekančiame numeryje 
Lietuvos kančia boikotuojama. 
Ir ką bedarysi? Jų pinigai, jie ir 
daro, ir Europą laisvina kaip iš
mano. Šitokie faktai tik dar pa
aštrina “Lithuanian Bulletin” 
greitesnio ir dažnesnio išleidimo 
reikalą. Gal tai paskatins ir Ka
nados Lietuvių Bendruomenę 
pagalvoti apie savąjį Informaci
jos centrą su tikrai tom darbui 
tinkamais asmenimis.

• Kai Katyno «žudynių tyrimo 
komitetas pasiūlė kongresui pra
dėti Haagos tribunole bylą ap
kaltinus- sovietus 15.000 lenkiį 
karininkų išžudymu, Latvijos 
Laisvės Komitetas komiteto pir
mininkui kongresmanui Madden 
pasiuntė laišką, pareikšdamas, 
kad jis kiekvienu momentų yra 
pasiruošęs pateikti duomenų apie 
sovietų nusikaltimus prieš žmo
niškumą, žudynes ir terorą Lat
vijoje.

• Pagal naująjį Imigracijos 
JAV įstatymą Amerikos lietu
viai negalės tarnauti Pabaltijo ar 
Lietuvos armijoje, išaiškino tei
sininkai. Net'ir Amerikos žy
dams uždrausta tarnauti Izraelio 
armijoje, bet jie gali būti pa
šaukti kitoms prievolėms. Nau
jasis Imigracijos bilius yra be 
pertraukos puolamas bei Ameri
kos žydijos kritikuojamas. Kal
tinama, jog krikščionys nori už
kirsti tolimesniam pasaulio žy
dų plūdimui į JAV-bes, prisime
nant, jog 1890 metais Amerikoje 
buvę vos 200.000 šios tautybės 
žmonių. Buvęs DP komisijos vie
nas narių Harry Rosenfeld buvo 
senatoriaus McCarrano apkaltin
tas priklausęs komunistams, ką 
žinoma pastarasis griežtai panei-

gė. Manoma, jog naujasis įstaty
mas pabaltiečių ypatingai nesu
varžysiąs.

• Amerikiečiai lenkai, paska
tinti Lenkų Amerikos Kongreso 
pirmininko Charles Rozmarek, į 
Vašingtoną siunčia tūkstančius 
laiškų, prašydami, kad Katyno 
byla būtų perduota spręsti JTau- 
toms. “East Europe and Soviet 
Russia“ savaitinis, leidžiamas 
Londone, paskelbė žinią, jog bu
vusiam Pa gubernatoriui Karle 
Roosevelto Fondas siūlo $15.000 
už buvusio prezidento laišką, ku-

j riame jis griežtaį uždraudžia ru
sus kaltinti Katyno skerdynėmis. 
Iš to spėjama, jog pats Rooseyel- 
tas nuslėpė Katyno bylą 1945 m. 
JAV katalikų didžiausias laik
raštis “The Tablet” mano, jog 
maža vilties, jog JTautos imtųsi 
šią bylą spręsti didžiųjų tautų 
iniciatyva, bet, girdi, mažosios 
tautos tai gali padaryti, pateik
damos įrodymą, pagal kurį sovie
tai turėtų būti iš JT išmesti. 
“The Tablet” tokią akciją palai
kytų-.

• George Kėnnan, “contain
ment” politikos kūrėjas gal iš 
tikro šio to vertas, jei Maskva 
taip neatlaidžiai jį puola. Praėju
sią savaitę jis buvo prilygintas 
Goebelsui, Hitleriui ir Rosenber- 
gui. Jo knyga “Amerikos Diplo
matija” susilaukia aštrios kriti
kos, ypač už sugestiją “iš tarp
tautinio gyvenimo pašalinti tau
tinio suverenumo koncepciją”. 
Tačiau visai kitokios nuomonės 
yra Tarpusavio Saugumo Pakto 
naujasis administratorius H. E. 
Stassen. Jo nuomone tarpusavio 
nepriklausomybė yra būtina ir 
moderniajame pasaulyje, jei mes 
norime užtikrinti taiką. Smul
kiau tuo reikalu pasisako ukrai
niečiai savo du kartus per mėne
sį išenančiame leidinyje “The 
Ukrainian Bulletin”. Jie bando 
išaiškinti priežastis kodėl, taip 
ilgai užtruko pasitarimai tarp 
ukrainiečių ir kitų dėl Antiboląe- 
vikinio Koordinacinio Centro 
Mįpnchene įkūrimo. Girdi, di
džiuma rusų pabėgėlių ypatingai 
NTS (solidaristai, monarchistai 
ir menševikai) spiriasi už vieną 
nedalomą Rusiją, kai kiti iš'jų 
sutinka su apsisprendimo teise. 
Nerusiškųjų tautų atstovai gi da
bar reikalauja, jog jiems būtų 
pažadėta “besąlyginė laisvė ir 
politinės akcijos nepriklausomy
bė”. Jie atmeta bet kokį pasiūly
mą “laisvos apsisprendimo teisės 
laisvojoje Rusijoje”. Jie taip pat 
atmeta plebiscitą, nes rusai jų 
valstybėse išbuvo perilgai. Tai, 
girdi, užsispyrusiai siūlo senieji 
rusai ęmigrantai JAV-bėse.

• Latviai visdėlto praktiškes
ni. Jei mūsų dramos meno 
žvaigždės Kačinskas-Škėma-Ble- 
kaitis per prakaitą ir vargą ren
ka busimuosius artistus Brook- 
lyne ir kuria studiją, latviai tą 
pačią savaitę Niujorke įsteigė 
““Dranfos Teatrui Remti orga
nizaciją”, kuri užtikrintų šitokio 
teatro egzistęnciją.

sudarytų pavojingą konkuren
ciją;'

7. Naujuoju įstatymu, kiekvie
nas — nežiūrint jo rasės, — norįs 
imigruoti į JAV, turi praeiti tą 
pačią kaip ir senajame įstatyme 
procedūrą. Normalus, sveikas 
asmuo, nenusikaltęs kriminali
niai, moraliai ir politiškai turi 
teisę gauti vizą.

Jei kartais vizos prašąs nesvei- 
kuoja ar invalidas, kas pasun
kintų jam pačiam užsidirbti duo
ną, jis privalo paduodamas pra
šymą įrodyti, jog jis yra pakan
kamai finansiškai stiprus užsi
tikrinti savo ateitį. Jis turi pa
kankamai pinigų arba gimines 
bei pažįstamus, kurie už' jį ga
rantuotų.

Padavus vizą jam reikia lauk
ti. Kiek laiko jis lauks priklauso 
nuo to ar jis bus priskirtas non
quota ar norinaliai imigracijos 
eigai.

1921 metais JAV kongresas 
pirmą kartą nustatė į kraštą įsi- 
leistinų imigrantų skaičių. Kiek
vienai šaliai, išskyrus Pan Ame
riką — Vakarų Hemisferą — bu
vo nustatytos griežtos kvotos — 
tai reiškia, jog iš tokios ir to
kios šalies kiekvienais metais 
gali į JAV įvažiuoti tiek ir tiek 
kvotinių imigrantų. Išimtis yra 
daroma non-quota imigrantams, 
kuriems nereikia laukti kvotos 
numerio.

Non quota imigrantai
Padavę aplikaciją vizai non

quota imigrantai^ užtrunka tik 
tiek, kiek užtrunka normalus vi
zos gavimo laikas. Žemiau yra iš
vardinami asmenys, kuriems non 
-quota pirmenybė buvo suteikia
ma pagal senąjį ir dabar pagal 
naująjį įstatymus:

Į. Piliečių vaikai bei vyras ar 
žmdna. (Pagal senąjį įstatymą 
JAV-bių moterų piliečių vyrai 
turėjo teisę imigruoti į šį kraštą 
tik tada, jei jie buvo vedę prieš 
1948 m. Šis priedėlis panaikin- 
tas). ( ? *■ ••

2. Dvasininkai (jų vaikai ir 
žmonos) kviečiami į parapijas 
šiame krašte. (Senajame įstaty
me tokias pat teises turėjo ir 
profesoriai, kurios naujuoju įs
tatymu buv» panaikintos). x

3. Imigruoti pirmenybes turi 
visi Kanados, Meksikos, Kubos, 
Haiti, Domininkonų Respubli
kos, Panamos Kanalo zonos jj 
visų kitų nepriklausomų Vidurio 
ir Pietų Amerikos valstybių pi
liečiai, jų žmonos ir vaikai. .

4. Svetimšaliai, įsileisti pasto
viam apsigyvenmiui JAV, grįž
tą iš laikino vizito užsienyje.

Naujasis įstatymas dar sutei
kia non-quota pirmenybę šiems:

JAV vyriausybės tarnautojai 
ar garbingai atleistieji buvę tar
nautojai užsienyje, jų žmonos ir 
vaikai, jei jiems šią pirmenybę 
suteikti prašo jų buvę viršinin
kai. ‘ ‘

Kvotos imigrantai
Visiems gi kitiems imigran

tams ir pagal naująjį įstatymą 
prisieis laukti. Daugeliui tai reiš
kia laukimą ištisais dešimtme
čiais — ypač tų tautų, kurių 
kvotos yra perpildytos daugeliui

metų į priekį.
Kvota nustatoma tik vienu bū

du: kokiame krašte asmuo yra 
gimęs. Pilietybė ar tautybė čia 
nevaidina jokios reikšmės, tik 
kraštas-šalis, kuriame jis gimė.

Tarp senojo ir naujojo įstaty
mo kvotos reikalu tėra tik šis 
skirtumas:

1. Pagal naująjį įstatymą, sve
timšaliai, kurių vienas tėvų buvo 
azijatas automatiškai perveda
mi į azijatų kvotą.

2. Iš senojo įstatymo yra per
imta taisyklė, jog kvotinio ūmi- 
granto žmona ir vaikai gali būti 
užskaityti jo vieno kvotos nu
meriui siekiant neišdraskyti šei
mos. 1 '

Kolonijų gyventojai, kurie 
anksčiau naudojosi juos valdan
čios valstybės kvota dabar galės 
sunaudoti nedaugiau kaip 100 
kvotos numerių iš valdančios 
valstybės kvotos. Kiekviena ko
lonija turės savo atskirą šimtą 
kvotos numerių.

Pirmenybė
Pagal senąjį įstatymą kiekvie

noje kvotoje imigrantai turėjo 
dvi pirmenybes. Naujasis įstaty
mas šių pirmenybių skaičių pa
didino.

Kiekvienos kvotos apie 50% 
yra rezervuojama asmenims, jų 
žmonoms ir vaikams, baigu
siems augštąjį mokslą, techniki
niams specialistams ir tiems, ku
rių darbas JAV-bių Generalinio 
Atstovo nuomone (Attorney 
General) būtų JAV-bėms labai 
naudingas tiek ekonominiu, tiek 
kultūriniu atžvilgiu. Kai imi
grantas galėtų pasinaudoti šia 
pirmenybe Attorney General 
vardu, įstaiga ar asmenys norį 
atsikviesti minėtų kategorijų as
menį, turi paduoti prašymą.

Kiekvienos kvotos 30% yra 
atiduodama Amerikos piliečių 
tėvams, kurie yra nejaunesni 
kaip 21 metų. (Šis priedėlis yra 
pervestas iš senojo įstatymo).

20% atiduodama žmonoms ar
ba vyrams svetimšalių, kurie tei
sėtai atvyko į šį kraštą pasto
viam apsigyvenimui. Šia pirme
nybe naudojasi taip pat ir sve
timšalių vaikai. Ir šis priedėlis 
yra pervestas iš senojo įstatymo.

Jei kartais dar kas liktų po šių 
trijų grupių kvotos, dalis turi bū
ti atiduodama Amerikos piliečių 
broliams, seserims ar vaikams 
vyresniems kaip 21 metai amž. 
Asmenims, netinkantiems nė 
prie vienos iš šių kategorijų, ten
ka naudotis nuo šių visų pirme
nybių likusia kvotos dalimi.

Red. prierašas. Kanadiečiams 
lietuviams naujakuriams nauja
sis įsa tymas suteikia šiokių to
kių lengvatų. Ne tik moterys, bet 
ir vyrai apsivedę galės būti eks
portuojami į JAV lietuvių ben
druomenę. Lengvatos suteikia
mos JAV gyvenantiems tiek 
naujakurių (kurių daugumas po 
2 metų bus piliečiais) tėvams, 
broliams, seserims ir vaikams.

. r fe l 
į. /

==============

Vieno did. kolchozo analizė
=

Vilniaus srities, Dusetų rajono “Raudonosios Vėliavos” kolūkis
(Pabaiga)

5. Naujieji viešpačiai
M. Sluckis suminėjo ir kelias 

naujųjq viešpačių bei kitų gy
ventojų pavardes.

Juozas šutas iš Kavolių km., 
Dusetų vis. Jis iki šio kolchozo 
atkeliavo tik 17 km! Įdomu, ko
dėl čia vietoje nebuvo surastas 
tinkamas žmogus? Kodėl nebuvo 
parinktas toks Juozas Paknys iš 
Petraučiškių km., kuris jau 1923 
m. už komunistinį veikimą pa
teko į kalėjimą ir su jais nenu
traukė ryšių visą laiką. 1944 m. 
jis liko, — nebėgo. Kodėl netiko 
jo brolis, pasižymėjęs daug kuo 
komunistams, pagaliau ir visai 
tinkamas “vedėjas”, nes jau se
niau mokėjo vogti ūkininkų ja
vus ir pardavinėti Astravo (val
džios globojamo) ūkio statybinį 
mišką. Kodėl nebuvo parinktas 
toks Plyšiškių km. Adolfas Kira- 
galvis, jau nuo 1923 m. priklau
sęs slaptai komunistų kuopelei, 
susirenkančiai savo posėdžiams 
Ilgašilio miške, paprastai Juozo 
Svilo sodyboje. Kolchozo vedė
ju jis taip pat labai tinkamas, 
nes apleido savo senutę motiną, 
o jo vaikai turi dabar nuopelnų: 
sūnus — MTS kūlėjas, viena 
duktė — kolchozo plytinėje, o ki
ta — prie kiaulių (žinoma, taip 
pat miltus vagia, jei tik pasigau
na). O kur Juzis Zelionka iš Are- 
liškių, labai gerai 1940 m. ko
munistams dirbęs? Kur kitų vi
sa eilė? Jie neišmirė vieną dieną. 
1944 m. gyvus palikome. Pats gi 
Juozas Šutas galėjo darbo gau
ti darbo ir savo apylinkėje, pvz. 
Kavolių - Didžiadvario arba Bi- 
leišių kolchozuose. Ten jis dau
giau’buvo “tinkamas”, nes vie
niems ūkininkams buvo vištas 
pavogęs, kitiems žuvavimo įran
kius. Pas “buožę” Balį Girčį tar
naudamas dažnai arklius gany
davo po kaimynų vasarojų, o va
karais grįždavo į tėvų namus vi
sados ratuotas su miltais, linų 
grįžtele, ar kitu reikalingu daik
tu. Panašiai jis elgėsi ir, pas savo 
kaimyną Grigėną tarnaudamas. 
Tiesa, dabar darbštus ūkininkas 
Grigėnas, turėjęs palyginti men
ką žemę ,— smiltynus, M. Sluc- 
kiui pavirto “kraugeriu”, bet J. 
Šutas ten buvo nepataisomas tin
ginys ir miegalius, jau nekalbant 
apie kitas labai “geras savybes”. 
Na, kai jau Bileišių km. Berta- 
šius liko “buože”, tai reikia tik
rai stebėtis! Tiesa, šis ūkininkas 
turėjo gal kiek daugiau kaip 30 
ha (kaime buvo valakas) tokių 
pelkynų, bet labai dažnai, jei tik 
didesnės liūtys, jo laukuose išti
sai žvejai su tinklais žuvis gau
dydavo. Nevieni metai buvo, kad 
po nakties reikėdavo šienas lai
veliu išsivežti. 1928 m. vasarą 
šiam “buožei” liko neapsemta tik 
sodyba, o visos dirvos buvo ap
semtos, jog vietomis iš vandens 
tekyšojo tik rugių varpos... Vė
liau, šio “buožės” paaugę vaikai 
pas kitus dirbo. Taigi, “buožė”

Bertašius leido savo vaikus dirb
ti kitiems “buožėms”!

Petras Čyžas iš Piliakalnio, šio 
kolchozo tikroji pažiba, — visus 
vagilius gaudo. Tačiau neseni 

'laikai, kai tas pats P. čižas apy
linkėje buvo pragarsėjęs pieno 
vagis. Jis naktimis mėgdavo 
melžti svetimas karves ganyklo
se arba įšliauždavo į kiemus ir 
išsipildavo pieną iš bidonų... 
Dabar jis gaudo kitus ganančius 
po kolchozo laukus, tačiau jis 
pats visados ganydavo po šišpo- 
niškių Raugo, Meilūnų Samana- 
vičiaus ir kt. kaimynų laukus, 
jau nekalbant apie Plyšiškių An- 
tanausko pievas ir javus. Ten jo 
gyvuliai ganėsi kaip po savo lau
ką, — “virvė sena, karvelės ne
laiko”, — teisindavosi. Neberei- 
kalo Antanauskas jam naujas 
virves nupirko, kad galėtų gal
vijus pririšti...

Steponas Bakutis, atrodo, bus 
iš Kelpšiškių dv. sklypininkas, 
pasižymėjęs komunistiniu vei
kimu. Jo žmona ir sūnus 1941 m. 
buvo sušaudyti, kaip pasiprieši
nę ginklu vietos sukilėliams ir 
pasirašę žmones į Sibirą išvežti.

Pranas Juška iš Pilkiškių, ži
nomas komunistinis veikėjas. Jo 
sūnus, pagal komunistų įsaky
mus, 1936 m. įstojo į Avilių jau
nalietuvių skyrių ir jį ardė iš vi
daus. Kitas sūnus (ligonis) taip 
pat buvo veiklus komunistas, ta
čiau 1941 m. sukilėlių buvo jam 
visa dovanota, nes tiesioginiai 
nebuvo pavojingas (vaikščiojo 
tik su lazdomis).

Trečiosios brigados brigadi
ninkas Grigas Rybakovas iš Du- 
buraičio km. buvo pagarsėjęs 
tinginys, girtuoklis, mušeiva, 
prie progos mėgstąs ir svetimus 
daiktelius. Jis tokiu, matyti, liko 
ir kolchoze, nes “nepasiklausęs 
išvyko į Daugpilį”. Na, o jo bri
gada vis blogai prižiūrėjo ark
lius, arba jiems dingdavo pa
kinktai. Žinant vietos sąlygas, 
nestebėtina, nes jo brigada dau
giausia bus susidėjus iš Duburai- 
Čio km. vsiokių “didvyrių”, ku
rių tėvai caro laikais išjodavo 
ūkininkų arklius ir “valė” klė
tis. Vėliau, kai Lietuvos valsty
bė pradėjo smarkiai tokius baus
ti ir rusams nebetaikė jokių “pri
vilegijų”, jie perėjo prie smul
kių dalykų — nusukdavo plū
gui svetimą noragą, nudžiauda
vo laukuose grandines, baltina
mus audeklus arba kur nors nuo 
tvoros išskalbtus maišus... Da
bar panašūs didvyriai valdo visą 
“Raudonosios vėliavos” kolcho
zą, o padorus žmogus turi dirbti 
dieną už 2,5 kg menkų grūdų ir 
drebėti prieš naujuosius “lovi- 
ninkūs” ir kitus darbų prievaiz
dus... B. Girčys.

Kanados geležies 
rūda

Išsibaigus Messabi geležies rū
dos sluogsniams į vakarus nuo 
Lake Superior, prasidėjo naujų 
rūdos sluogsnių ieškojimo lenk
tynės. Labiausiai domimasi Que
bec-Labrador pasieniu ir Atiko- 
kanu, šiaurės vakarų Ontario, 
kur Steep Rock geležies rūda su
traukė 10.000 gyventojų — dar
bininkų ir jų šeimų.

Centr. Ontario yra kaimas 
Marmora. Kasdien pašalinama 
čia nuo žemės paviršiaus 30.000 
tonų uolų ir žemės, kad atideng
tų magnetito sluogsnius. Darbas 
atliekamas vienos iš didžiųjų 
JAV kampanijų — Bethlehem 
Steel Corporation. Virš $10.000.- 
000 Bus išleista, kol’pirmas rū
dos krovinys galės būti išvežtas 
iš kasyklos. Rūda arba rūdos 
koncentracijos bus gabenamos 
54 mylias geležinkeliu iki Lake 
Ontario, o iš ten laivais per eže
rą. Apskaičiuojama, kad rūdos 
ten užteksią maždaug 30 metų, 
kasmet po 500:000 tonų. Uolų ir 
Žemių paviršius yra nuimamas 
vienos mylios ilgio ir pusės my
lios pločio.

Kasyklų išaugimas sudarė kai
mui problemą. Jis neturi nei 
vandens bei kanalizacijos siste
mos. Plieno kompanija tačiau 
pažadėjo suteiksianti tokius 
įrengimus kiekvienam namui, 
kuriame gyvena kasyklos darbi
ninkai ir jų šeimos. CSc.

i

MIŠKŲ GAISRAI 
FILMOJE

Miškų gaisrai aktualūs visą žiemą vasarna
mių savininkų sąjungose, mokyklose, miškų 
stovyklose, tarnybiniuose klubuose, turistų 
grupėse ir visur, kur kas nors tikrai domisi 
kaip apsaugoti miškus nuo gaisrų.. Miškų 
gaisrai rodomi miškų tarnybos filmose dviem 
sumetimais:‘išauklėti ir instruktuoti žmones, 
kurie ateityje turės gesinti miškų gaisrus ir 
parodyti kiekvienam pavojų bei nuostolius 
kuriuos padaro miškų gaisrai.
šios rūšies auklėjimo darbu miškininkai rū
pinasi beveik kaip ir vasaros miškų gaisrų 

• gesinimu ir džiaugiasi, kai kuo daugiau žmo
nių tuo domisi — nori susipažinti su miškų 
gaisrais, gaisrų sezonais, nuostoliais ir ugnies 
gesinimo technika... tuo mažiau bus miškų 
gaisrų. -
Jeigu jūs norite gauti šios rūšies filmų savo 
organizacijai, kreipkitės į miškų tarnybą, 
kuri mielai jums šias filmas parūpins. Mums 
visiems reikia žinoti apie miškų gaisrus... 
juos turėti galvoje ir jų išvengti.

šio informaciję visuomenės noudoi skelbto t ' * >
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Slansky turėjęs ryšių 
su Vakarais

Jei “Tiesa” nieko nerašo apie 
dirbančiosios klasės “herojus” 
Rosenbergus, kurie sovietams 
padėjo išvogti atominės bombos 
paslaptis, ji daug rašė apie če
kų žydų teismą. Nors Amerikos 
žydija sako tikrąją teismo prie
žastį esant antisemitizmą, skai
tant “Tiesą” susidaro įspūdis, 
“jog mauras atliko savo darbą, 
mauras galį eiti”. Taip pat*įdo- 
mu, jog “maurus” artierikiečiai 
žydai kelis kartus perspėjo apie 
gresiantį jiems pavojų. Jei NY 
Times vyriausiasis koresponden
tas Cyrus Sulzberger viešai per 
laikraštį perspėjo A. Clementį, 
jog jo laukia kartuvės, tai pagal 
sovietinę spaudą Amerikos žval
gybos Frankfurto agentas Her
bert kaudersas prašmugeliavęs 
pakartajam Slanskiui laišl^, ku
riame įspėjęs jį apie gresiantį 
areštą ir siūlęs savo paslaugas 
padėti pabėgti į užsienį.

Stalinas rengiasi 
paskirti popiežių

Sovietai savo kovoje prieš Ka
talikų Bažnyčią ir Vatikaną iš
galvojo naują dalyką. Kaip pra
neša “Ost-West Kurier” Nr. 49- 
1952 m., Kremlius ruošiasi įkur
dinti “Rytų popiežių”. Toji insti
tucija, kaip mano Kremlius, So
vietams palengvintų katalikų 
kraštuose varyti bolševikinę pro-

popiėžius” minimas dr. J. Ploj- 
har, buvęs čekų dvasiškis, Vati
kano jau seniai suspenduotas ir 
ekskomunikuotas, “katalikų dva
siškuos Čekijoje taikos komite
to” pirmininkas. Jis skelbiąs ži
nomą Soviet, tezę, kad Vatikanas 
esąs “tarptautinio imperializmo 
ir kryžiaus karo prieš Sovietų 
Sąjungą šalininkas”.
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IS KLB VEIKLOS KATALIKŲ PASAULIO ŽINIOS TF RINKLIAVOS REIKALU
šešioliktąjį kartą. Dalyvavo ir 
Švietimo Komisijos pirm. A Rin- 
kūnas. 1

Posėdy priimtas KLB Šalpos 
’ Fondo Laik. Taisyklės ir šalpos 

reikalu aplinkraštis KLB apylin
kėms. Prie Kr. V-bos Centrinis 
Šalpos Komitetas jau sudarytas. 
Pakviestieji jo nariai pareigo
mis pasidalino šitaip:: L. Tama
šauskas — pirm., Šadreika — 
sekr., dr. Norvašienė, M. Yoku- 
bynienė, Barcevičius Gaputytė ir 
kun. dr. J. Gutauskas, deleguo-

(tas iš Kr. Valdyboj.
Galutinį pareigomis pasiskirs

tymą Šalpos Komiteto nariai 
padarys savajam posėdyje.

Pasaulio Lietuvių Archyvo 
vadovui Čikagoje L. Liulevičiui 
prašant, KLB Kr. V-ba Kanado
je minimam archyvui talkinin
kauti įgaliotiniais paskyrė isto
riką P. Štuopį ir lituanistą S. 
Treigį.

Iš ryšių su kitomis PL Ben
druomenėmis minėtina neseniai 
gauta Australijos Lietuvių Ben
druomenės siunta įvairios jų 
veiklą liečiančios medžiagos: 
statuto nuorašas, jaunimo kur
sų, mokyklų programos, Šviet. ir 
Kult. Fondo įstatai, istorinės me
džiagos rinkimo nuostatai, lietu
vybės išlaikymo statutinės gai
rės ir tt. Tai itin graži medžiaga.

Gilindama savąją veiklą, KLB 
Kr. V-ba, pirm. J. Matulioniui 
pasiūlius, nutarė užmegsti ryšius 
raštais ir asmeniniu kontaktu su 
latvių, estų, ukrainiečių, lenkų 
ir kit. tautų org. vadovybėmis. 
Ryšininkais paskirti prof. dr. A. 
Zubrys ir inž. J. Sližys.

TARP DIDŽIŲJŲ LAISVĖS DEKLARACIJŲ
Gal niekad pasaulis nebuvo 

toks neramus, nervuotas ir nelai
mingas, kaip nūdien. Gal niekad 
žmonija neturėjo tokių didelių 
rūpesčių, tokio netikro rytojaus 
ir baimės slogučio, kaip šiuo me
tu, kada pasaulinė tvarka ir tai
kos išlaikymas remiamas vadi
namos Jungtinių Tautų Organi
zacijos Chartos dėsniais.

Su didoku gailesčiu ir kartėliu 
širdyse žmonija dar tebeprisime
na Atlanto Chartos gražiuosius 
paragrafus, kuriais, deja, nei 
vienam nuskriaustajam neteko 
pasinaudoti ir kuri pati “nusken
do” vandenyne, kur buvo pasira
šyta.-.. .;

Po “amžinos atminties” Atlan
to Chartos “tragiškos mirties”, 
Į pasaulio šviesą buvo išvilkta 
vadinamoji JT Charta, kurios 
paragrafai taipogi itin gražiai 
skamba. Štai, prisiminkime nors 
tos Chartos Įžanginę deklaraci
ją: “Mes, Jungtinių Tautų žmcv 
nės, nusistatę apsaugoti busimą
sias kartas nuo karo rykštės, ku
ris dukart per mūsų amžių yra 
Įstūmęs žmoniją į neapsakomą 
vargą ir dar kartą patvirtinti sa
vąjį tikėjimą pagrindinėmis 
žmogaus teisėmis, žmogaus as
menybės garbingumu ir vertin
gumu, vyrų ir moterų ir tiek di
džiųjų, tiek mažųjų tautų teisių 
lygybe...” Na, ir taip toliau. 
Vadinasi, dėl šių didžiųjų tikslų 
1945 m. birželio 26 d. San Fran- 
cisko mieste buvo pasirašyta JT 
Charta.

Chartos kiniškas, angliškas, 
rusiškas ir ispaniškas tolygios 
vertės tekstai, buvo padėti JAV 
archyvuose, kur juos bebaigia 
užnešti laiko dulkės. O JT liko 
dvigalviu keistu sutvėrimu, ku- 

, rio viena galva nuolat atsukta į 
Rytus, o kita — į Vakarus.

Ne pirmą kartą suvažiaivo JT* 
delegatai į visuotinį organiza
cijos suvažiavimą ir ne pirmą 

• kartą jie tenai kalbėjosi, tarėsi, 
koliojosi, na, ir laisvesnėmis va- 
laftdėlėmis—tostus kėlė už “am
žiną taiką” bei “tautų brolybę”. 
Deja, tie tostai ir tos kalbos nė 
kiek nesumažino besiliejančio 
kraujo Korėjoje ir nenuslopino 
nelaimingų žmonių aimanų, ken
čiančių Sibiro ištrėmime arba 
nešančių priespaudos jungą bru- 
tališkoj bolševikų okupacijoj..

Paskutinioji sesija buvo virtu
si aštrių kalbų ir ginčų scena dėl 
vadinamos “kolonialinės politi
kos”. Daugelis delegatų ir dele- 
gatėlių kaišiojo įvairias deklara
cijas, na, galima būtų pasakyti, 
ir deklamacijas su pasiūlymais, 
kaip tas didžiules problemas iš
spręsti. Visokie vardai buvo 

. linksniuojami pastarajam suva
žiavime: indoneziečių, burmie- 
čių, hindusų, persų, žydų ir tt ir 
tt Tačiau, deja, viena vieninte
lė bėda, kad visų tautų žmonės 
nori būti laisvi ir nepriklauso
mi...

Valdyba yra nuomonės, jog be 
šalpos organizacijos steigtina ir 
.Socialinių Reikalų Komisija, ku
rios darbuotėje būtų tremtinių 
imigracijos į Kanadą reikalai, 
zondavimas dirvos kooperati
niams Kanados lietuvių reika
lams ir tt. Šios Komisijos steigi
mu rūpintis parinkti J. Matu
lionis ir K. Grigaitis.

Šiame posėdyje nutarta kovo 
21 d. 10 vai. ryto Toronte sušauk
ti KLB apylinkių pirmininkų 
tarnybinį suvažiavimą. Suvažia
vimo darbotvarkė ir kiti nurody
mai bus paskelbti spaudoje.

Kaip j^u iš spaudos žinome, vi
sada judri ir ypatingai veikli Ha
miltono lietuvių kolonija vasario 
7 d. ruošia didelį spaudos balių, 
šūkiu: “Nė vieno hamiltoniečio 
be lietuviško laikraščio”. Pelnas 
skiriamas Kanados liet, spaudai 
palaikyti. Kr. V-ba sveikina ha- 
miltoniečių užsimojimą ir nuta7 
rė iniciatoriams pasiųsti sveiki
nimo bei padėkos raštą.

Inform, reikalams sekretoriui 
pasiūlius, nutarta Kr. V-bos biu
rui užsakyti visus tris Kanados 
lietuvių laikraščius: Nepr. Liet., 
T. Žiburius ir Skautų Aidą.

Įsisteigu Kanadoje KLB, Ka
nados Lietuvių Sąjunga likvida
vosi ir likvidaciniame akte nu
matė turto likučius perduoti Kr. 
Valdybai. Šiuo metu Valdybos 
kasai perduota $56.22.

Posėdy dalyvaujant ir Švie
timo Komisijos pirm. A. Rinkū- 
nui, priimtas aplinkraščio teks
tas apylinkėms dėl švietimo ir 
kultūros vadovų paskyrimų.

Pr. Al.

Jeigu 
tautos

to mažyčio “kaprizo” 
neturėtų — JTO visas 

problemas galėtų išspręsti leng
viausiai. Pągaliau, ant JTO dele
gatų stalų atsirado protestai ir iš 
įvairių Afrikos kampelių spalvo
tųjų žmonių. Tai tunisiečiai, ma
rokiečiai ir. kitokie kitokiausi. 
Delegatams, žinoma, net baisu 
pasidarė: ko gero, dar atvyks ko
kios nors eskimų grupelės, ir tos 
paprašys?., nepriklausomybės.

Taigi, arabai norėtų, išginti 
prancūzus iš. Pietų Afrikos, tam
siaodžiai anglu? iš centrinės to 
kontinento dalies ir tt. Visi norė
tų ko nors pasiekti per Jungtines 
Tautas.

Iš paskutiniosios sesijos dar
bų, nors sesija dar nebaigta, at
rodytų, jog daugiau negu pus
šimčio kraštų delegatai nebera
do kitoj pasaulio daly pavergtų 
tautų. Niekas neužsiminė apie 
parduotas Sovietų Rusijai tau
tas, niekas ryškiau neprakalbėjo 
apie sovietinę tiraniją Pabalti
jy, Lenkijoje, Čekoslovakijoje, 
Balkanų valstybėse ir kitur. Argi 
tos tautos, turinčios tūkstančių 
metų istorijas, jau nebevertos 
JTO dėmesio?

Deja, tos, vadinamos “tarptau
tinės”, organizacijos forume ne
turi teisės formaliai iškelti skun
dų ir paieškoti teisybės labiau
siai nuskriaustos ir naikinamos 
Europos tautos. Joms, jų atsto
vams, JT durys uždarytos.

Jeigu"JT stovi teisybės pusėje, 
kodėl negalėtų priimti pavergtų 
kraštų delegacijos, kuri išdėstytų 
Sovietų Sąjungos vykdomą • tų 
tautų genocidą. Deja, JT forume 
galima apkaltinti anglus, pran
cūzus, olandus ir kt. už tūkstan
čius kartų mažesnius nusižengi

Vokiečių partizanę baubas
Vokiečių tremtinių laikraštis Vokietijoje veikiančius nevokie- 

čių siųstuvus, laikraščius, spaus
tuves ir tt. Tačiau reikią pripa
žinti, kad vokiečiai turį pirma 
šluoti prie savo pačių durų. ”Kol 
mes antikomunistinėse kovos 
grupėse įžvelgiame pavojų, o už
simaskavusiose komunistinėse 
organizacijose matome savo są
jungininkus, tol neturime jo
kios teisės skųstis amerikiečiais. 
Už vokiečių kairiųjų varomos 
“partizanų propagandos” mes 
nepastebime Kremliaus propa
gandinių partizanų. Laikas vo
kiečių tautai atmerkti akis”, bai
gia laikraštis.

— Berlynas. — Rytų Vokieti
jos valdžia ėmėsi priemonių 
prieš perbėgimus per sieną į va
karus. Pasienis pradėtas budriai 
.saugoti, esą, kad apsisaugoti nuo 
terotistų. Kaip pasakoja pasku
tiniai bėgliai, nepatikimų komu
nistų butai apstatyti sekliais. O 
žydams, kurių R. Vokietijoje yra 
2800 uždrausta išeiti iš butų.

“Volksbote” rašo, kad iš to iš
pūsto “Odenwaldo partizanų” 
baubo maža kas belikę. Pasiro
dę, kad čia turima reikalo su ne
reikšminga jaunų karštuolių 
grupele. Visa ta kaikurių sluogs- 
nių (socialdemokratų) vykdyta 
kampanija buvęs tik manevras 
torpeduoti atsiginklavimo pla
nus, ir tftsa tai išėina tik Stalino 
naudai. Tačiau laikraštis tąja 
proga mini ir kitus “partizanus”, 
kaip štai vieną čekų organizaci
ją ir Kerenskio vadovaujamą 
“Rusijos taųįų išlaisvinimo or
ganizaciją”, kuri siekianti ne iš
laisvinti' komunistų pavergtą
sias tautas, bet kurti naują rusų 
nacionalistinę imperiją ukrai
niečiams ir kitoms Rytų tautoms 
pavergti. Laikraštis reikalauja 
išleisti įstatymą prieš, antieuro- 
pines organizacijas ir siūlo, kad 
Europoš gynybos sutartis būtų 
sujungta su sutartimi, kuria vo
kiečių vyriausybei būtų suteik
ta galia savarankiškai tvarkyti

• Romoje susitvėrė tarpt ka
talikų d-ja “Banga”, kurios tiks
las dirbti misijų darbą per radi
ją ir televiziją.

• Otavoje, Japonijos diploma
tas, Katushiro Narita, prieš vyk
damas į naujas pareigas, perėjo į 
Katalikų Bažnyčią, Domininko
nų vienuolyne priėmė šv. Sakra
mentus: Krikštą, Komuniją ir 
Sutvirtinimą.

• Šiais metais žymiai padau
gėjo katalikiškų mokyklų Ang
lijoje, daugumoje vadovaujamų 
Benediktinų ir Jėzuitų.

• Kanada šiandien turi 3500 
misionierių, pasiskirsčiusių Ki
nijoje, Indijoje, Japonijoje ir 
Archipelage.
- • Katalikų universiteto profe
soriai Vašingtone savo metinia
me susirinkime priėmė rezoliu
ciją: paruošti dinamiško tikėji
mo vadų Amerikos tautai.

• Šv. Marijos Goretti motina 
paminėjo savo 86-tą gimtadienį.

• Hollywood direktorius ga
vo perspėjimo laišką, prašant pa
likti ramybėje Dievą, Kristų, 
Mariją, šventuosius, net būti sai
kesniam su kunigais ir vienuolė
mis. Motyvuojama, jog dvasinių 
vertybių neįmanoma perstatyti 
prie geriausių norų. Gaunama 
tik profanacija. Hollywoodas 
projektuoja Kalifornijęje statyti 
Jėzaus gyvenimą.

• Tolmino teismas, Jugoslavi
joje, nuteisė sunkiųjų darbų ka
lėjimu: kun. J. Kobal 18 metų; 
kun. J. Hlad 16 metų; kun. C. 
Klinkon 9 metais; kun. R. Zad- 
nik 18 mėn.; klieriką L. Sviec 3 
metais; vargonininką K.* Strum 
8 metams.

mus, tik negalima nieko pasaky ti 
prieš Sovietų Sąjungos krimina- 
lizmą...

Ir gaila, esama pasauly žmo
nių, kurie tiki, jog JTO dar gali 
ką nors gero žmonijai atnešti. Jie 
mano, kad tas dvigialvis gyvis 
dar išves pasaulį iš painiavų ir 
įstatys į normalias vėžes. Deja, 
jie labai apsirinka.

Greitu laiku išeina iš savo pos-* 
to JT svarbiausioji figūra — Tr. 
Lie. Mums atrodytų, jog tai vi
siškai geras -eiškinys, nors ne
žinome dar kas į jo vietą paklius.

Ypač nuskriaustųjų tautų žmo
nės — jugi neturėjome Trygve 
Lie asmenyje bičiulio. Nebuvo 
jis mums netgi bešališkas mūsų 
tragiškos padėties stebėtojas. Lie 
ištkirųjų Sovietų Rusijai patai
kavo. O jeigu tokia elgsena ne
išėjo jam į sveikatą — tai ne mū
sų, o taip pat ir ne jo kaltė...

Tuojau po jo atsistatydinimo 
išskubėjo, kaip žinome, pro 
penktojo augšto langą jo ištiki
miausias adjutantas, kujio išti
kimumą seniai tyrinėjo JAV sau
gumo organai. Taigi, JTO sekre
toriate dvi svarbiausios vietos 
jau laisvos. Kaip matome, tenai 
būta gražaus raudonųjų lizdelio. 
Nebereikalo ir šiuo metu visa ei
lė sekretoriato tarnautojų tebė
ra tiriami. Apleisdamas savo 
postą, Trygve Lie yra pabrėžęs, 
jog jis pasitraukęs dėl to, kad 
“nenorįs trukdyti “taikos” kūri
mo darbo”-.... Ištikrųjų gal neno
rėjo laukti 4 naujosios JAV lini
jos. Dabar apleidęs postą, jis kar
tu su kitais savo sėbrais, be abe
jonės, kada nors pasakys: “Žino
ma, ne Stalinas! Ne Sovietų Są
junga! ir ne komunizmas, bet... 
Eisenhoweris. Pr. Alšėnas.

• Vokiečių vyskupų konferen
cijoje š. n». rugp. 11-13 d.d. Pui
doje priimti šie nutarimai: a. 
leisti labdaros organizacijoms 
padėti darbo ieškantiems, pirmo
je eilėje dirbančioms namų ruo
šos darbą, kas nacių laikais buvo 
uždrausta; b. atkreipiamas val
džios ir visuomenės dėmesys į 
žalą, kurią neša įvairūs pinigi
niai azartiniai lošimai; c. pasisa
koma prieš tokį pramonės tvar
kymą, kuriame darbininkai tu
ri dirbti ir sekmadieniais; d. nau 
jai atsikuriančių korporacijų da
bar peršami taip vadinami spor
tiniai kardai yra tokie patys kaip 
ankstyvesnės mensūros, varto
tos ginti garbei dvikovose, todėl 
jų vartosena, kaip priešinga 5 
Dievo įsakymui, draudžiama.

• Apie pašaukimus į kunigus 
Lenkijoje ir jos administruoja-

PIRMOJI JAV DAMA
Amerikiečiai jau domisi savo 

Baltųjų Rūmų busimąja ponia. 
Ir domisi jie sayaip. Nepamirš
ta pabrėžti, kad ji 5 pėdų ir 4 co
lių augščio, sveria 138 svarus, 
kad mėgsta ružavas, geltonas ir 
žalias spalvas rūbuose, nusako 
ir ką mėgsta valgyti, kaip šukuo
jasi ir tt.

Mūsiškai aptariant, Mammie 
Geneva Doud Eisenhower yra 56 
metų ponia, už savo vyrą jau
nesnė 6 metais, jos mergautinė 
pavardė Doud. Jos tėvas buvo 
itališkos kilmės, o motina šve
diškos. Tėvas mirė 1951 m. su
laukęs 80 m., o motina tebėra gy
va 74 m. Su savo vyru ji susi
pažino 1915 m. ir vedė 1916 m., 
kai jis tebebuvo leitenantas. Nuo 
to laiko ji nuolatinė savo vyro 
palydovė jo tarnybos vietose: 
Panama kanalo zona, įvairios ka
rinės stovyklos JAV, Filipinai. 
Pastarojo karo metu ji gyveno 
Vašingtone, Wardman Park Ho-

Ponia Eisenhower (vidury) arbatėlės metu

1944 m. gegužės pradžioje Ja
cques ir Yule susitiko su Walter 
Nowotny virš La Havre. Kelian
tis į Normandiją mūsų daliniui 
teko daug kartų su jo lėktuvais 
susikauti. Dvidešimt pirmą bir
želio jis apšaudė mūsų lauko ae
rodromą ir tą pačią dieną virš 
Bazenville numušė tris trans
portinius “Dakotas”, gabenan
čius benziną. Po trijų dienų susi
rėmime su mišriu amerikiečių ir 
norevgų daliniu numušė tris 
P-47 ir du “Spitfire”. Tik vienas 
Me-109 sudužo netoli mūsų val
gyklos.

Jau tuo metu Nowotny buvo 
garsus Luftwaffej. Jam priklau
sė trys eskadrilės. Mėgdavo 
skristi Focke-Wulf 190 tipo lėk
tuvu, tuo tarpu jo lakūnai — 
Me-109. Todėl lengva buvo pa
žinti.

Karo veiksmams persikėlus į 
Vokietiją, Nowotny pakopė 
augščiau. Buvo paskirtas vado
vauti JG-52 (Jagdgeschwader). 
Vokiečių aviacija 1945 m. pava
sarį, galima sakyti, nebeturėjo 
centrinių organų. Atskiri avia
cijos daliniai tvarkėsi autono
miškai, Tebepriklausė tiktai šiek 
tiek nuq vyriausiojo kariuome
nės štabo. Toks autonominis 
aviacijos dalinys turėjo keletą 
aerodromų, savo štabą, savo kon
trolinį radarą, savo tiekimą, savo 
priešlėktuvinę ir tt.

JG-52 turįs pagrindinį aerod
romą prie Rheįne miestelio, Hop- 
sten prov., su satelitiniais Nord
horn, Plantlūnne, Neuenkirchen, 
Lunen, Hesepe ir Bramsche ae
rodromais buvo tiesioginėj ko
mandoj 22 metų pulk, leitenanto 

moję Vokietijos dalyje kalba šie 
skaičiai: į kungius įšventinta 
Čenstakavoje 15 dijakonų, Kro
kuvoje — 22, Neisėj — 18, Gnez- 
ne -r- 155, Poznanėj — 16, Oli- 
vėj — 4, Landsberge — 29, Wloc- 
laweke — 13.

• “Baltieji neturi monopolio 
teisių prieš spalvotuosius”, pa
reiškė Pietų Afrkios kat. vysku
pai, kovodami prieš rasinę dis
kriminaciją ir socialinį neteisin
gumą.

• Kai 7889 m. buvo įsteigta 
popiežiškoji įstaiga čiagimių 
klerui paremti, viso pasaulio mi
sijose tebuvo 870 kunigų ir 2700 
seminaristų. Po 50 m. buvo 7000 
čiagimių kunigų ir 20.000 klieri
kų. Šiandien įvairiuose misijų 
kraštuose dirba daugiau kaip 
12.000 vietinių kunigų.

T. B. Mikalauskas, OFM.

tel. Pirmoji jos nuosava būstinė 
—Gettysburg, Pa., 189 akrų ūkis, 
bet ir čia’ji neilgai tegyveno — 
1948 m., kai vyras pasidarė Co- 
lumbižųuniv. prezidentu, ten per
sikėlė.

Gen. Eisenhoweris savo žmo
ną paprastai vadina Mamie. Jie
du turėjo du sūnus, kurių pir
masis mirė vos 4 metų nuo Skar
latinos, o antrasis, gimęs 1922 m., 
yra majoras, 1944 m. baigęs West 
Point karo akademiją, Columbia 
univ. magistras anglistikos, o da
bar savanoriu tarnauja Korėjo
je. Jis yra vedęs ir turi 3 vaikus: 
Dwight David (kaip, senelis) 4 
m., Barbara Anne 3 m. ir Susan 
Elaine 9 mėn. Visų jų globojimas 
yra senutės didysis malonumas. 
Ji labai nemėgstanti sakyti kal
bų ir labai apsidžiaugusi kai pa
sibaigė rinkiminė kampaniją, 
kad nebereikės minioms rody
tis ir sveikintis.

Beje, pagal tikybą ji. presbite
rione.

Lakūnai apie garbingą priešą
W. Nowotny. Dalinį sudarė 75 
Me-109, 75 “Focke-Wulf“ ir apie 
100 sprausminių Me-262. Prie šio 
skaičiaus reikia dar pridėti “Jun
kers 88” naktinių naikintuvų ir 
atsarginius. Viso JG-52 turėjo 
apie 400 lėktuvų.

Pagal aliantų slaptąją žvalgy
bą, Walter Nowotny numušė 60 
lėktuvų vakarų fronte ir per 100 
rytų (pagal vokiečių skelbimus/ 
dvigubai daugiau). Jį gerbė ne 
tik savi, bet ir priešai. Už pabė
gimą iš belaisvių stovyklos su
šaudžius 47 aliantų lakūnus, (su
šaudytųjų tarpe buvo ir lietuvis 
lakūnas Marcinkus. Red,), jis 
parašė griežtą protestą pačiam 
Hitleriui Šio protesto garsas 
pasiekė ir mus.

Kovo 15 d. aš vadovavau sek
cijai iš keturių “Tempest” tipo 
lėktuvų. Buvom užaliarmuoti 
gaudyti vokiečių sprausminius. 
Esant virš Rheine aerodromo 
8000 pėdų augštumoje, prie pat 
žemės mes pastebėjome spraus- 
minį Me-262. Matėsi jį esant vi
sai be dengiamos spalvos. Jo si
dabriniai sparnai aiškiai blizgė
jo saulėje, kai jis leidosi į aerod
romą. Jau .pasiekė tirštai apsta
tytą priešlėktuvinių patrankų 
koridorių. Buvo mums beveik 
neprieinamas. Pagal paskiausias 
instrukcijas toje padėtyje mes 
negalėjome jo pulti. Staiga be at- 
siklausimo mano ketvirtas nu
meris pasileido smigti link to 
plataus taško, kuris jau artinos 
prie ilgo betoninio ^ako. Mesda- 
masis per orą kaip kulka, Bob 
Clark, stebuklingai pralindo per 
tirštą sprogstančių sviedinių už
tvarą nepaliestas ir pažėrė ilgą

Gyvename sunkų dvasinės de
presijos laiką. Vis daugiau ir 
daugiau naujų ateivių “prasižiū- 
ri” — sviedžia į šalį paskutinius 
savo dvasinio pirmumo (religi
nio ir tautinio), dar atsivežtus 
iš Senojo Žemyno, polėkius ir 
kimba į šio krašto “trupinį auk
so”. Tokioj aplinkoj betkoks tau
tinis veikimas reikalauja daug 
valios. Šią mūsų tautai žalingą 
būseną bando šalinti įvairios lie
tuviškos organizacijos, bet ir jos 
kartais, ar dėl neapsižiūrėjimo, 
ar dėl kitų priežasčių pažeidžia 
jau ir taip vis mažėjantį tautinių 
idealistų būrį.

Šių metų “TŽ” 1 nr. PLB KKr. 
V-ba savo benararaštyje Apylin
kių Valdyboms dėl rinkliavos 
Tau|os Fondui Vasario 16 minė
jimų proga rašo:

“Rengiant Vasario 16 d. šventę 
prašome paskelbti iš anksto, kad 
bus renkamos ir aukos. Atskai
čius rengimo faktinas išlaidas, 
viskas skiriama Tautos Fondui. 
Surašius atitinkamus aktus ir 
juos pasilikus savo bylose, netto 
pelną prašome persiųsti Krašto 
V-bai, kuri, surinkus iš visų apy
linkių, perduos Tautos Fondo At
stovybei Kanadoje”.

Bet kodėl Kr. Valdyba pamir
šo, kad prie kaikurių Apylinkių 
veikia TF Atstovybės skyriai, o 
prie kitų yra atstovai, kurių vie
nintelė ir pagrindinė pareiga yra 
rūpintis šiam tikslui aukų rin
kimu. >

Pagal šį bendraraštį išeina, 
kad Apylinkių V-bos aukos va
sario 16 minėjimuose riūks pa? 
gal aukų lapus" Atseit pamiršti 
Lietuvio Pasai ir kvituojamieji 
ženklai, kuriais pakvituojamos 
visos TF aukos. Šių pasų Kana
dos lietuvių tarpe yra paskleista 
šiuo metu apie 1500 ir jų platini
mas tebevyksta.

Kr. Valdyba šią padėtį beabe- 
jo žino. Tikiu, kad jai žinomas 
ir tas psichologinis momentas, 
kad renkant aukas tokiu princi
pu, kurį nustatė ir įgyvendino 
VLIĘas (L. Pasai ir kv. ženklai), 
jų rezultatai bus žymiai geresni 
(aukotojas visada turi gražų ir 
patogų išlaikymui ilgesnį laiką 
pakvitavimą, kiek jis Lietuvos 
vadavimo byloje yra prisidėjęs).

KANAD KYLA
Thomas F. Conroy, NYTimes 

apžvalgininkas, svarstydamas 
šių metų ūkines perspektyvas, 
randa, jog metai prasideda gerai. 
Girdi, dalykai politinėje sceno
je pradės kurkas greičiau suktis 
su Eisenhowerio era. “Free en
terprise” (laisvasis kapitaliz
mas) atgausiąs pilnas savo tei
ses. Tačiau Westinghouse kor
poracijos prezidentas perspėjęs, 
kad būtų kvaila manyti, jog ad- 

seriją link sidabrinio Me-262. 
Lėktuvas apsipylė liepsnomis ir 
sudužo aerodromo krašte.

Kelioms dienoms praslinkus 
iš paimtų dokumentų ir belaisvių 
patyrėme., kad tuo lėktuvu skri
do Nowotny, kuris dar buvo spė
tas gyvas ištraukti iš liepsnų. 
Nuvežtas į Osnabrūck ligoninę 
mirė.

Visi nuėjo gulti tik Bruce Co
le, Clark, Brooker ir aš dar vis 
žiūrėjom į vokišką žurnalą, ku
riame po Nowotny atvaizdu bu
vo užrašyta: “Aras, kurį mes ra
dome ...” Nuotrauka daryta tą 
dieną, kai buvo apdovanotas ge
ležiniu kryžium su kardais, dei
mantais ir ąžuolo lapais — augš- 
čiausiu vokiečių karišku pažy
mėjimu. Jo veidas atrodė lyg pa
vargusio vaiko su liūdnais bruo
žais, bet su tvirtai apibrėžtomis 
lūpomis.

Lakūnai, kokios tautos jie be
būtų, turi savo pasaulį, kuris 
jiems yra bendras. Ir Nowotny 
priklausė mums, jis buvo mūsų 
pasaulio dalis, kur nėra atskirų 
ideologijų, nėra neapykantos ir 
nėra rubežių. Šis draugiškumo 
jausmas platesne prasme neturi 
nieko bendra su patriotizmu, de
mokratija ar nacizmu. Visi tikri 
lakūnai tą jaučia, o kurie nejau
čia, tie nesupranta, kad jie nėra 
tikri lakūnai — kovotojai.

— Užteks, — staiga tarė Broo
ker, — laikas eiti miegoti. Kaip 
gaila, kad jis nedėvėjo mūsų uni
formos ...

Pierre Clostermann.
Vertė P. Brakas. 

Be to, šiuo savo raštu Kr. V-ba 
visiškai ignoruoja tuos keliolika 
šį darbą dirbančių lietuvių, ku
rie, jei, sakysim, ir nėra ultra 
idealistai, bet visdėlto, turėkim 
pilietinės drąsos pripažinti, jiems 
lietuviški reikalai labai arti šir
dies. O jie tuo būdu yra labai 
skaudžiai įžeidžiami. Kr. Valdy
ba šiuo savo bendraraščiu imasi 
tokio darbo, kuris jau seniai įėjęs 
į gerą vagą Kanadoj^. įr yra pa • 
vyzdys šioje * srityje vfeoms pa 
šaulio- lietuvių kolonijoms. Su
tinku, kad pataisos ir geri pata
rimai visur reikalingi, bet kada 
prieinama prie paralęlizmo>. YPa' 
tingai ten, kur jo visai nereikia, 
jis dažninusiai būna ne kurian
tis, bet ardantis. Ir šiuo atveju 
B-nės Krašto V-ba pasiėmė tokį 
darbą, kuris šiuo metu visai ne 
jos kompetencijoje. . ‘

Visos Apylinkių V-bos pinigus 
prašomos siųsti Krašto V-bai, ku
ri juos persiųs TF Atstovybei 
Kanadoje. Ir kam tos dvigubos 
persiuntimo išlaidos? Galų gale 
jau daug logiškiau, kad jeigu ne
pasitikima (o iš bendraraščio 
taip atrodo) esančiais prie apy
linkių TF atstovais ar skyriais, 
tad tegu jau Apylinkių V-bos 
persiunčia pinigus betarpiai TF 
Atstovybei Montrealy. Kuriam 
gi reikalui tas ilgas pinigų ke
lias? ;

VLIKas savo gruodžio 17 ir 18 
dd. posėdžiuose (“TŽ” Nr. I š. 
m.) pripažino, kad “Išleistieji, TF 
pasai ir ženkliukai turi pasiseki
mą ir padidina įplaukas. Ateity 
manoma laikytis principo, kad 
TFlėšų mobilizavimas būtų vyk
domas per savarankiškas TF at
stovybes” (Elta). Argi Kr. V-ba 
šiuo savo bendraraščiu, nors ir 
netiesioginiai, neišeina prieš VL 
IKo samprotavimą?

Baigdamas šias mintis, siūly
čiau Krašto Valdybai šį raštą pa
keisti ta prasme, kad tose kolo
nijose, kur yra TF skyriai ar at
stovai, Apylinkių V-bos TF au
kų rinkimo reikalų Vasario 16 
minėjimuose susitartų betarpiai 
su jais, o kur tokių nėra — Val
dybos surinktas aukas betarpiai 
persiųstų TF Atstovybei Kana
doje, pranešdamos apie surinktas 
ir persiųstas sumas Krašto V-bai.

-gį Bakšys.

4

ministracija favorizuotų kapita
listus ar patys kapitalistai to no- . 
retų ... Jis mano, jog Lowettas 
netiksliai pareiškęs manydarnas* 
jog birželio mėnesyje karo pra
monė bus pasiekusi savo ąugš- 
čiausią laipsnį. Todėl jis užtikri
nąs, jog ir po šios datos bedar
bių nebūsią ir gyvenimo stan
dartas jokiu būdu nesmuksiąs. 
Bet kas per puikios naujienos 
Jums kanadiečiams! Visi ame
rikiečiai biznio analizuotojai su
tinka, jog “Canadian Boom 
Grows”. Girdi, Jūsų algos ir dar
bų skaičius esąs rekordinis. Ka
pitalas labai stiprus. Praėjusiais 
metais buvo padaryta 23 bilijo
nai apyvartos. Eksportuota buvo 
iš Kanados už 3.140 milijonų, o 
importuota už 195 milijonus. Gir
di, jei 1951 metais sausio mėn. 
Kanados pramonės aktyvumas 
buvo matuojamas 172%, tai 1952 
pabaigoje — jis buvo 202%. 1937 
metais pramonės aktyvumas bu
vo 100% — palyginimui. Kana
diečiai tik rūpinosi, kad praplės
ti savo prekybinius santykius su 
kitais ne vien tik su JAV-bėmis.

Al.

— Qtava. — Kanados kariuo
menė'' turi per 2000 dezertyrų. 
Amerikiečių dezertyrų esama 
apie 18.000.

— Otava. — Š.m. iždo perte- 
liuS, lapkričio 1 d. buvęs $291.- 
900.000, per tą mėn. pakilo dar 
$3.920.000.

— Belgradas. — Tito veda de
rybas su katalikų vyskupais dėl 
valstybės ir bažnyčios santykių. 
Su vyskupais kalbėjosi 2 vai. 
pats Tito.

Everestas neįveikiamas
Šveicarų ekspedicijos vadas, 

kuri prieš Kalėdas nutraukė sa
vo pastangas įkopti į augščiausį 
pasaulio kalną Everestą Himala
juose, Raymond Lambert pa
skelbė nepasisekimo priežasits. 
Jų svarbiausia — nenugalimos 
kliūtys suorganizuoti tiekimą. 
Pereitai ekspedicijai tarnavo 250 
nešikų. Per 8 d. jie atnešė 8 to
nas reikmenų. Lambert mano, 
kad nuo nešikų reikėtų atsisa
kyti. Jų veitoje, esą, geriau būtų 
panaudoti helikopterius. Tokiam 
atvejy nešikų užtektų ir 3Q-40./ *
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Pavergtoj Tėvynėj
Veda ALMUS

★ Skelbiamu, jog po 'kapitalinio 
remonto* k - rekonstrukcijos Vilniuje 
atidaryta vaistinė, kurtoje yra pakan- 
kaOR* kiekis naujausią tėvyninią gy- 
dymp preparatą, ligonią priežiūros bei 
sanbigienos reikmėną ir mineralinią 
vandenų". Vaistinės LTSR veikia nuo 
3 įki22 vdl. '

trNeseniai Antanas Venclova paea- 
eilėraštį "Lenino-Steliną 

Port i jai", kuris pasirodė tarybinėje 
skaudoje, būdinga, jog be standarti- 
tno'liaupsinimo Venclova išsisuko iš 
buržolzihėr Lietuvos niekinimo parei- 
fusi.kn nevengia tllvičiai, dovydaičiai 
ir jaunikliai.
. ^ Neseniai iŠ einamąją pareigu bu

vo atleistos "Meilūną" kolūkio pirmi
ninkai (Ukmergės rajone) drg. Lomo- 
nfcsovj kuris plovęs kolūkio * gyvulius ir 
ją mėsą pardavinėjęs Ukmergės tur- 
guje pinigus'pasiimdamas sau.

■ Skirka, LTSR žemės ūkio mi
nisterijos vyr. agronomas, sako, šad, 
nežiūrint "nepalankią oro sąlygą, der
lias šiafs metais Lietuvoje buvo paly- 
gmri gerus (tarybinėmis sąlygomis). 
Pav; Eišiškių kolūkyje "Lenino prie
saika" žieminių grūdu derlius iš ha 
sięluąs 21-23 cnt 213 ha plote. Ta
čiau tai retenybė sutinka Skirka. Dau
gelyje kolūkių derliai "itin žemi, da
romi riihti nuostoliai javus nuimant". 
Skirka primena, jog reikia dirvonus 

apleistus laukus vėl pra- 
ir tai esąs vienos iš pa-

"Įsavinti' 
dėti, dirbti 
grindinių darbų. Girdi ir su planavi- 

<mu nekas. Štai, Joniškėlio rajone "Me
dikonių" kolūkis 1953 m. numato 
įdkbti 799 ha, o 1954 — vos 549, 
tua tarpu Maskvoje valdovai ką nu
tarė? Labai esą. apleisti darbo organi
zavimo klausimai -1.TSR kolūkiuose. 
AMoG—Joniškėlio--rajono "Tarybinio 
artojo" kolūky yrą darbingi 166 bau- 
dzįauinmkai. Laukams dirbti išvaro- 
romos iš jų. dvi brigados, po 38 galvų 
kiekvienoj.' Gi likusieji —- prie galvi
jų varomi 32, prie pašarų paruošima 
28. Laukininkystės brigados vienam 
darbininkui kolūkiečiai tenka po 21 
ha ąriamos žemės, o pašarų paruoši
mo vos po W ha. ^Atsižvelgiant į kon
krečias sąlygas, sultingų pašarų gamy- 
bą buvo galima perkelti Į terminę sėjo- 
"Mčfiną, o kaupiamąsias — pašarines

> kultūrąs /pavesti prižiūrėti gyvulinin
kystės brigadai ir tada .būtų galima 
apsieiti be pašarų brigados,... Lau
kininkystės brigados ir taip niekad let- 

nepabaigia šova darbų" .. . -
' r★ Žilinskaitė mus informuoja, jog* 

šiame penkmetyje Vilniaus miesto 
."darbo žmonės" gaus gražią "dova
ną" — Tarybų Lietuvos sostinės gat
vėmis pradės kursuoti troleibusai. Bet 
broliškosios respublikoj nesiūs Šrūo 
'kartu "priešakinės technikos" busų 
Lietuvai. Ji pati, juos turėsianti pasi
statyti. Projektavimo institutas paruo
šęs troleibusų tinklo statybos projek
tus, pagal juos ateinančiais metais An
takalnyje prasidės didžiulio troleibusų 
dėpo ir dirbtuvių statyba. Šiuo metu 
jau įrengiama naujoji elektrinė, kuri 

, < busams. teiks energiją. Pirmoji linija
bus įrengta Žvėryno-Antakalnio ruo
že. Kitos linijos sujungs stoties aikštę 
su Dzeržinskio gatve ir Žvėrynu. Viso 
labo taip apie 15 kilometrų. Būsią ga
minami Maskvos "ištaigingi 65-viečiai 
troleibusai".

★ Neseniai LTSR prokuratūra šu- 
' • t, 1 ■

ėmė Pakruojo tarybinio ūkio Akmenė
lių skyriaus ūkvedį Šipdovą, kuris kaip 
niekur nieko pardavinėjęs tarybinio 
ūkio turtą: šieną, sėklai skirtus javus, 
bulvėmis apsodintą žemę. Būdinga, 
jog šitokio tipo vagių tarpe mažai už
tinkama lietuviškų pavardžių.

★ A. Venclova dainuoja mums apie 
"Staliną", o toj pačioj tarybinėj spau
doj skaitome, ką daro Lietuvoje jo gal
važudžiai: "Skundžiasi T. Balkevičius, 
B. Jakavonienė ir A. Skorupskienė: 
skandalinga butų padėtis Kaune. Kau
no miesto Stalino rajono vykd. komi
teto butų ūkio valdybos viršininkas 
drg. Anfimov nenori suprasti . . . Spa
lio 7 d. 22 vai. į miesto tarybos de
putato drg. Skorupskienės butą, esan
tį Totorių gatvėje 9a-3, įsibrovė šio 
rajono butų namų valdybos NrJ 47 
valdytojas Nosov su 2 vyrais ir prie
varta iškeldino vieną šeimą, nežiū
rint, kad šiame bute Skorupskienė 
gyvena nuo 1944 metų ir pati jį savo 
lėšomis yra atremontavusi. Buvo pasi
skųsta drg. Anfimov. Tas "liepė" 
drg. Nosov išsinešdinti, bet tas pasi
liko. Tebegyvena ir prokuroras nieko 
nesako." Panašių faktų yra ir dau
giau . .

★ Šį penkmetį Vilniaus mieste nu
matomi dideli dyvai — bus, girdi, dvi 
magistralės, iŠ kurių požemiais karš
tas vanduo bus tiekiamas į butus, pir
moje eilėje tuose namuose, kuriuose 
bus centralinis šildymas. "Tiesa" dar 
pagražina, kad "vartotojai turės ne 
tik puikų apšildymą, bet taip pat ga
lės naudotis karštu vandeniu buiti
niams reikalams".

. > LTSRespublikinis gyvulių paruo
šų ir atpenėjimo trestas pranešė, jog 
Anykščių rajono drg. Leišis už blogą 
vadovamią ir nesąžiningą pareigų ėji
mą atleistas iš pareigų. Jo vadovauja- . 
mojoje srityje "šiaudai ir šienas gulė- • 
jo išmėtytas be jokios tvarkos po at
viru dangumi". Kontoros arklius Leišis 
naudojęs savo asmeniniams reikalams, 
kas trukdę sėją ir kitus lauko darbus.

★ Vilnius gerina pašto .darbą. Aš
tuntaisiais pokario metais iš didžiųjų 
įstaigų paštas bus surenkamas tris 
kartus dienoje ir dažniau bus tuština
mos dėžutės visame mieste.

★ Valstybinio kapitalizmo, prie ku
rio gi veda visokie socializmai, vy
riausias agentas G. Mamajev "TSRS 
Finansų ministerijas kontrolinės revizi
nės valdybos LTSR vyriausias kontro-

i Herius-revizorius" paskelbė Lietuvoje 
"jog socialistinės tėvynės interesai ta
rybiniams žmonėms yra augščiau už- 
viską". O respublikoje pasitaiką tokių 
tarybinių ūkių ir kolūkių vadovų, ku
rie šiurkščiai pažeidžia valstybinę 
drausmę, siaurai žinybinius interesus 
priešpastatydami valstybiniams intere- 

' soms . . . Patikrinus 85 LTSR tarybi
nių ūkių ministerijos tarybinius ūkius; 
65 ūkiuose rasta grubūs etatinės 
drausmės pažeidimai . . . eilėje lengvo
sios pramonės ministerijos įmonių su 
ministerijos ir vadovų žinia buvo lai
koma daugelis žmonių, kuriems ne
leistinai buvo išmokamos didelės su
mos. Štai Kauno "Raudonosios vėlia- 

( vos" direktorius (kailių siuvimo fabri
kas) virš estatų pasisamdė dentistą, 
kuriam mokėjo kepurių cecho darbi
ninko atlyginimą, inžinierių statybinin
ką, dailininką ir juriskonsultą, kuriems 
jis sumokėjo apie 40.000 rublių.

. ; NAUJA KRAUTUVĖ

Siuvimo ir mezgimo reikmenų firma
96 BLOOR ST. W., TORONTO. TEL. PR. 2620

Turime įvairiausių dalykų suknelių ir kepurių dirbtuvėms, siuvėjams namuose, o 
taip pat bizniui, mergaitėms ir studentėms. Turime įvairiausių sagų, siūlų, vil
nos, adatų, instrukcinių knygelių, nylon'o ir rąyon'o siūlų ir siuvinėjimui reik
menų. Mes taip pat turime užuolaidų ir kitų lininių reikmenų.

- UŽSAKYMAI PAŠTU IŠPILDOMI TUOJAU

PUIKIAUSIOS KOKYBĖS ŽEMOMIS KAINOMIS UŽ JŪSŲ PINIGUS

HAMILTON, Ont
Klaipėdos krašto prisijungimo 

minėjimas įvyks sausio 25 d., 
sekmadienį, 5 vai. pp., Dainavos 
salėje, 469 Bay St. N. Programo
je paskaita ir meninė dalis. Pel
nas skiriamsa MLB D-jai.

Hamiltono Apyl. V-ba.

Kanados Jaun. at-kų ideologi
niai kursai, sausio 2-3 dd. praėjo 
maldos, susikaupimo ir darbo 
dvasioje. Dalyvių turėta virs 30, 
daugumoj iš Toronto ir Hamilto
no. Kursų metu išklausyta 5 pa
skaitos, pravesta pašnekesiai or
ganizaciniais ir bendrai jauni
mui rūpimais klausimais. Taip 
pat buvo pravesta visa eilė kon
kursų: lituanistinių, bei at-kų ži
nių, iškalbos deklamacijos ir tt. 
Kursai užbaigti arbatėle su‘pa
čių kursų dalyvių išpildyta prog
rama. Kursus suorganizavo ir 
praVedė KJAS Centro Valdyba, 
globojant nuoširdžiam jaunimo 
rėmėjui Hamiltono parapijos 
klebonui kun. dr. J. Tadarauskui.

Dalyvis.

linkių. Sol. V. Verikąįtis prisi
statęs su #retai kam girdėtu re
pertuaru. ’ davė progos hamilto- 
niškiams ne tik pasigrožėti dai
nos menu, bet ir pasidžiaugti iš
kylančia nauja vokaline pajėga.

Smuikas, rfamiltono lietuvių 
auditorijai ypač retai girdimas. 
Todėl smuikininkės išpildyti kū
riniai susilaukė daug katučių.

Vyr. At-kų bendras susirinki
mas įvyko sausio 11 d. Senajai 
valdybai atsistatydinus išrinkta 
nauja: A. Astravas — pirm., A. 
Grajauskaitė — sekrz J. Ston
kus — iždin., K. Bungarda — 
kandidatas. Revizijos kom.: J. 
Pleinys, V. Laniauskas ir kandi
datu Br. Liškauskas.

Numatyta suruošti šv. Kazi
miero minėjimą pasikviečiant 
talkon jaunesniuosius idėjos 
draugus — moksleivius.

Smilgelė.

Iš lietuviškojo pasaulio

Verikaičio koncertas. Sausio 
10 d. Hamiltono Vyr. At-kų ini
ciatyva parapijos bažnyčios sta
tybai paremti įvykęs sol. V. Ve
rikaičio liaudies dainų ir pasau
linių kmopozitorių kūrinių kon
certas sutraukė per du šimtus 
hamiltoniečių ir svečių iš apy-

K J AS Centro Voidyba reiškia nuošir
džią padėką gerb. Hamiltono klebonui 
kun. dr. J. Tadarouskui globojusiam jau
nesniųjų at-kų ideologinius kursus, šiam 
reikalui negailint nei darbo, nei laiko, nei 
lėšų. Gerbiamiems prelegentams — p-lei 
Stasei Prapuolenytei, p. Andriuliui, p. 
Sauliui ir p. Bumbuliui, kursų metu skai
čiusiems paskaitas, Hamiltono jaun at-kų 
"A. Stulginskio" kuopai už nuoširdžią 
suvažiavusių svečių globą ir skanią arba
tėlę. Dėkojame ir visiems kitiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjo prie 
šių kursų suruošimo ir jų pravedimo.

K J AS Centro Valdyba*

■ Hamiltono LDM Teatras=
TRIJŲ METŲ EGZISTAVIMO PROGA > < 
stato V. Alanto 3-jų veiksmų komediją

BUHALTERIJOS KLAIDA
v ’ ■ _ ‘.: »• "y“'’ ’ ‘ - v v z .

Režisuoja E. Dauguvietytė
Pastatymas įvyks šio mėn. 31 d. St. Michael salėje, 213 James 
St. N. Po vaidinimo šokiai ir bufetas. Visus tautiečius kviečiame 
atsilankyti. Pradžia 18.30 vai.

“Aukuras”.

Kūčios. Pirmą kartą šioje lie
tuvių kolonijoje bendrose Kū- 
čiose susėdo prie bendro stalo 
200 tautiečių, suvažiavusių net iš 
tolimesnių /'apylinkių. Niekados 
jie nesijautė taip suvienyti ben
droje lietuviškoje šeimoje, kaip 
per tą įspūdingą Kūčių vakarą.

Kūčios buvo paruoštos su- di
deliu atsidėjimu ir kruopštumu, 
už tai ir praėjo labai kultūringai 
ir gražiai. Visi mieste gyveną lie
tuviai prisidėjo savo darbu, o 
ypatingai daug pasidarbavo pp. 
Zaleskienė, Pašukonienė, Drū- 
teikienė, Kantautienė, Šiugždi- 
nienė, Karosienė ir Vidugirienė, 
pagamindamos tokiai didelei 
šeim*ynai valgius.

Kūčios buvo pradėtos Tautos 
Himnu, Algirdo Dūdaravičiaus 
kalba ir bendra malda. Plotkelės 
ir tradiciniai Kūčių valgiai ne 
vieną lietuvį sujaudino ir primi
nė tas laimingas dienas, kada 
Tėvynėje švęsdavome brangią 
Kalėdų šventę savųjų tarpe.

Po vakarienės prasidėjo meni
nė dalis. Naujai suorganizuotas 
mišrių balsų choras turėjo savo

EDMONTON, Alta.
pirmąjį pasirodymą. “Kur bėga 
Šešupė” ir kitos liaudies dainos 
rado gerą atskambį pakeltoje da
lyvių dvasioje. Jausmingai pade
klamavo: p. Gustaitienė — Braz
džionio “Artojų malda Kalėdų 
Kristui”; Algirdas Kynas — Mai
ronio “Tra^ pilis”7 ir p. .Karo
sienė, chorui pritariant, Vaičai
čio — “Yra šalis”: Vaikučiai, pa
sirėdę tautiškais rūbais, pašoko: 
suktinį, noriu miego ir pas mo
čiutę augau; Daug juoko sukėlė 
lietuviškas Kalėdų senelis, ku
riam benešant gausias dovanas 
net kelnės sprogo. Vaikai sene
liui padainavo ir pasakė eilė
raščių. i

Vidurnaktį visi svečiai dalyva
vo Bernelių Mišiose ir giedojo 
lietuviškas Kalėdų giesmes. Iš
siskirstė visi gerai nusiteikę ir 
pasiryžę išlaikyti ateityje mūsų 
tautos brangius papročius.

Nuoširdus' padėkos žodis vi
siems Edmontono lietuviams pri- 
sidėjusiems prie Kūčių parengi
mo iir visiems dalyvavusiems už 
malonų atsilankymą.

Kun. Bronius Jurkšas.

■ _ .. • >

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny MCKKIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE
1385 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne)

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

fe.

F. N. PREBBLĘ
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo — pardavimo įstaiga -
1052A BLOOR ST. W., TORONTO

Parduodame ir perkame namus-biznius visuose miesto rajonuose

JA VALSTYBĖS I
BALFo šeštasis* seimas įvyko 

sausio 9-10 dd. Bostone. Seimas 
pradėtas pamaldomis. Posėdžių 
pirm, išrinktas A. Kalinauskas 
i§ Bostono, skyrių atstovų daly
vavo 70, svečių 32. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad per 1951-1952 m. 
tiesioginei šalpai duota $56.445,- 
10 pinigais ir $210.430,66 gėrybė
mis — maistu, avaline, rūbais, 
vaistais, Care pakietais ir kt eJi 
BAALF gėrybės būtų buvę siun
čiamos pašto pakietais, persiun
timas būtų kainavęs $57.000, ne
skaitant įpakavimo medžiagos ir 
darbo.

Biudžetas sekantiems metams 
priimtas $367.700. Valstybės De
partamentui leidus, į direktorius 
išrinkti pirriią kartą 3 ne pilie
čiai: kun. dr. A. Juška, adv. J. 
Skorubskas, adv. P. Viščius. Di
rektoriai pareigomis pasiskirstė 
šitaip: pirm. kan. dr. J. B. Kon
čius, vicepirm. A. Olis, A. Deve- 
nienė, B. Spūdienė ir dr. kun. A. 
Juška, sekr. N. Gugienė, ižd. A. 
S. Trečiokas, fin. sekr. adv. S. 
Briedis. Rev. kom.: M. Zujus, M. 
Michelsonienė, adv. P. Viščius. 
Direktoriai: prel. J. Balkūnas, J. 
Boley, St. Gegužis, J. Ginkus, P. 
Gribienė, M. Kase-Kaševičienę, 
J. B. Tumila, J. Skorubskas, A. 
Kanin-Kaniušis, J. Kasmauskas- 
Kass.

Sausio 10 d. buvo surengtas 
puikus bankietas, kuriame daly
vavo apie 200 žmonių, kalbėjo 
arkivyskupas Cushing, Bostono 
meras J. Hynes, kan. Končius.

Detroitiečio Liongino Pečiūros 
išrastą tam tikros plastikos rūšį 
perėmė naudoti automobilių sto
gų kaikurių vietų dažymui Ford 
Motor Co. L. Pečiūra dirba vie
noje cheminės pramonės Įmo
nėje.

Kun. K. Bičkauskas, Indian 
Harbor, Indiana, šv. Pranciškaus 
liet, parapijos klebonas, sausio 18 
d. šventęs 40 metų kunigystės 
sukaktį, šv. Tėvo paskelbtas pre
latu. ■ /'
VOKIETIJA

Memmingeno stovykla šiuo 
metu yra viena iš didžiausiu 
amerikiečių zonoje. Joje yra 1100 
pabaltiečių, jų tarpe arti 400 lie
tuvių. Buvo numatyta visus 
tremtinius iš kareivinių perkel
ti į naujai pastatytus gyvenamus 
namus, tačiau vokiečiai tremti
niai iš rytų reikalauja, kad da
lis tų namų būtų jiems pavesta. 
Juos palaiko ir miesto būrmist- 
ras.

Ulmo apylinkėse dar yra išli
kusios kelios lietuviu šeimos. 
Viena gyvena naujajame Ulme, 
viena Langenau. Prie Ulmo Wil- 
helmsburgo stovykloje įkurdin
ta apie 120 tremtinių, jų tarpe ir 
pabalfiečių. Stovyklos gyvento
jus numatoma perkelti į gyvena
mus namus, kurie jau pastatyti 
ir baigiami įrengti.

Dornstadto senelių prieglau
doje įkurdinti 9 seneliai lietuviai. 
Jie priklauso Wilhelmsburgo LB 
seniūnijai. Viena senutė išemi
gravo į Angliją, taip pat į prie-; 
glaudą. Taip pat Wilhelmsburgo. 
seniūnijai priklauso būrelis lie
tuvių, gyvenančių Ober Esels-į 
bergo stovykloje (barakiniuose- 
pastatuose). Čia įkurdinta ir naš
lė su 7 vaikais Spurgaitienė, ku-.

rios vyras žuvo kare, paimtas į į 
Vokiečių kariuomenę. (

Heidenheimo stovykla likvi
duota — išskirstytą į Goeppinge- 
ną, Ober Eselsbergą ir Wilhelms- 
burgą.

Schleisheimo tremtinių sto
vykla prie Miuncheno, baigiama 
išskirstyti į kitas pabėgėlių sto
vyklas. Pabaltiečių tremtinių 
šeimos keliamos j naujai pastaty
tą butų koloniją Karlsfelde prie 
Miuncheno.
ITALIJA

Primicijos katakonfoose
Per trumpą palyginant laiką 

šv. Kazimiero Kolegija Romoje 
jau 26 klieriką palydi Kristaus 
Vynuogynam Šiame skaičiuje 
primicijantas kun. Vladas Goras.

Kun. Vladas gimė Suvalkų 
mieste 1912 m. gruodžio mėn. 20 
d. Kaune baigė Tėvų Jėzuitų 
gimnaziją. Studijavo ir baigė 
teisę Kaune, gaudamas diplomą 
pažymiu “labai gerai”. Karinę 
prievolę baigė karininko laips
niu. Kurį laiką buvo vicedirek
torių Pirmoje Amatų Mokykloje 
Panevėžyje. 1942 m. stojo Vil
niaus Akademinėn Kunigų Se
minarijom Tremtyje Tuebinge- 
no universitete baigė klausyti te
ologijos mokslus.

1949 m. dėka J. Liubinsko di
delio rūpestingumo atvyko su 
motina (dabar jau mirus) ir se
sute į. JAV. Dėka nuoširdaus p. 
Džiovalio jis gavo gerą darbą 
Singerio kompanijoje Eliza- 
bethe, N.J. Ir jau 1951 m. galėjo 
sėsti “Pan America” lėktuvan ir 
vykti Romon šv. Kazimiero Ko
legijom Baigęs Romoje teologi
jos mokslus, 1952 m. gruodžio 20 
d. (per savo gimtadienį!) Latera- 
no Bazilikoje įšventintas kuni
gu. Sekančią dieną katakombose 
atlaikė pirmąsias šv. Mišias. Pri
micijantas tremtinys katakom
bose ... '

Visas kunigo gyvenimas yra 
palaimintos katakombos, kur 
džiaugsmas ir erškėčiai, mirtis 
ir prisikėlimas lydi jo dienas ... 
Čia kunigo stiprybė ir didingo 
gyvenimo prasmė. Mielam Pri- 
micijantui linkiu primicijų en
tuziazmo Kristaus Vynuogyne.

' Tomas Žiūraitis, OP.
D. BRITANIJA ,

Londone ir apylinkėse 1952 m. 
mirė 20 lietuvių, vedybų Londo
no lietuvių parapijoje buvo 3, 
pakrikštyta 14 berniukų ir 6 
mergaitės.

Ant. Špatkauskas, kūrėjas sa
vanoris, mirė gruodžio 7 d. Not
tingham© ligoninėje, 
jurbarkietis, 55 m.
KOLUMBIJA

Arch. Romualdas 
prieš keletą mėnesių 
odos meno išdirbinių studiją, su
silaukė didelio kolumbiečių dė
mesio. Jo gaminiai turtingesnėje 
publikoje labai išpopuliarėjo.

Ant. Paukštys gruodžio 11 ir

Jis buvo

18 d. dainavo valstybiniame ra
diofone. Buvb rekomenduotas 
klausytojams kaip lietuvis bari
tonas.

Dr. M. V. Mankeliūnas Bogo
toje paskelbė ištrauką iš savo 
disertacijos apie Gamtos filoso
fiją ir Gamtamokslį.
BRAZILIJA

Liet. Katalikų Bendruomenės 
choras pagarsėjo Sao Paulyje. 
Jis dažnai kviečiamas į braziliš
kas bažnyčią? išpildyti religinės 
muzikos koncertus, buvo pa
kviestas koncertuoti televizijos 
stoty. Ypatingai per televiziją 
Lietuvos vardas plačiai nuskam
bėjo. Lapkričio 23 d. šio choro 
suruoštas miesto teatre religinės 
ir pasaulinės muzikos koncertas 
ypatingai gerai pavyko. Didžiulė 
salė buvo pilnutėlė. Chorą veda 
muzikas Aleks. Ambrozaitis.

Lapkričio 23 d. išvyko Vokie
tijon, buvusieji DP Butavičius 
su šeima, V. Bukota ir Kazlaus
kienė. Jie tikisi iš Vokietijos 
lengviau patekti Kanadon.

Seselės pranciškietės lapkri
čio 30 d. suruošė lietuvių kalbos 
klasės mokslo metų užbaigimą. 
Programoje dalyvavo mokiniai 
su deklamacijomis, jaunučių 
choras, muz. Al. Ambrozaičio 
vadovaujamas, mergaičių bale
tas ir kt.

DP Petras Brasas išvyksta Ka
nadon.

Mokoje lapkričio 29 d. Lietu
vių Sąj. Brazilijoje suruoštame 
vakare, buvo suvaidintas Karo- 
lės Pažėraitės veikalas -— mon
tažas “Vaidilos palikimas”. Sce
noje buvo parodyta senovės Lie
tuvą su vaidilutėm ir kriviu, 
Knygnešių gadyne, Laisvoji Lie
tuva ir DP stovykla. Veikalą jun
gia Vaidilos preisaika stovėti 
Lietuvos sargyboje ir ginti ją 
ligi paskutinio kraujo lašo. Tą 
priesaiką, kaipo Vaidilos paliki
mą, iš kartos į kartą perduoda
mą, kartojo sukilėliai, knygne
šiai, kūrėjai-savanoriai ir paga
liau DP stovykloje atsidūrusi 
Vaidilienė, kurios vyras liko Lie
tuvoje su Miško Broliais, ruošia 
savo mažametį sūnelį tam prabo- 
čio palikimui priimti. Veikalą 
paįvairina religiniai vaidilučių 
šokiai, tautiniai šokiai ir komiš
kas elementas į kaikurias scenas 
įvestas. Vaidino K. Pažėraitės 
vedamų lietuviškų pamokų- mo
kinės ir Broniaus Guigoj vado
vaujamas scenos mėgėjų būrelis. 
Tautinius šokius veda Jadvyga 
Ambrozaitienė. Be to, tame 
spektaklyje sušoko du šokiu Ma
rija Vagnerytė ir skambino pia
ninu Elvira Kilčiauskaitė.

Brazdys 
atsidaręs

TILLSONBURG, Ont
Padėka

Nuoširdžiai dėkoju mono brangiems: 
Bykams, Rėkučiams, Beloišiams, Mažei
koms, Dodurkoms, Gendrėnams, Garne- 
liams ir Noruševičioms. Jūs man padarė
te netikėtą ougštai vertinamą staigmeną 
mano gimimo dienos proga. Taip pat 
dėkoju už dovanas, kurios mar\atliks at
minimui. P. Gurklienė.

NAMAI — BIZNIAI PARDAVIMUI 
visuose miesto rajonuose:

Visiems gerai iš gegužiniu sęzono žinomoje vietoje — 
pp. Narušių ūkyje (prie Lake Medad) atidalyta

Įtaisyta stipri prožektorių šviesa, muzika ir kiti patogu-’ 
mai. Neturintieji, pačiūžų gali gauti vietoje. Norintieji 
gi prisiminti lietuviškas žiemas, esant sniegui, gali pasi
važinėti ir rogėmis su arkliais. Tai reta proga, kurios nė 
vienas neturėtų praleisti, o pasistengti ir toliau palai
kyti lietuvišką pažintį bei nuotaiką gražioje čiuožyk
loje. Čiuožykla veikia kiekvieną dieną, o ypač daug 
torontiškių ir hamiltoniškių laukiama šeštadieniais ir 
sekmadieniais.

4

125 akrai tabako ūkis, 42 sodinimo teisė, 6 alyva šildomos 
džiovyklos, naujas namas sų šiltu ir šaltu vandeniu, su pa
togumais, centralinis šildymas^ nauja mašinerija, kaina: 
$50.000 ir įmokėti tik $5.000

Turime Utpigtalomtt kainomis ir daugiau tabako, bei mišrią ūkiu.

JUOZAS ŽEMAITIS
R.R. 1 SIMCOE, OnL, Telef.: 1666 (nuo 9-5 vai.) 

Atftovouiu:.
FREEMAN & NEWTON 

Real Estate Brokers, Simcoe, Ont

$8.900, jmokėti $2.600, St. Clair— 
Dufferin, 5 komb., mūrinis, atski
ras namas, parketas, garažas.

$9.000, įmokėti $3.300, Brock-Dun- 
das, 6 kamb., mūrinis, atskiras, 
moderni virtuvė, šoninis įvažiav. ,

$9.000, įmokėti $3.500, 6 kamb., 
Brock—Bloor rajone, mūrinis, pu- 
pusiau prijungtas, gazu šildomas, 

'moderni prausykla, galimybė gara
žui.

$13.500, įmokėti $5.000, Roncesval- 
les rajone, 8 kamb. per 2 augštus, 
mūrinis, pusiau atskiras namas, ga
ražas.

$14.500, įmokėti $5.000, Major-Col
lege, 10 kamb., mūrinis, pusiau 
prijungtas namas, alyvos šildymas, 
2 virtuvės, galimybė garažui.

$14.500, įmokėti $5.000, Swansea 
rajone, puikus, gražių plytų, atski
ras, 6 kamb. namas, karšto van
dens šildymas, moderni virtuvė ir 
prausykla, garažas.

$16.*900, įmokėti $6.000 High Pork 
Ave.—Annette, 12 kamb., mūri
nis, pusiau atskiros namas, alyvos 
šildymas, 3 virtuvės, parketas vi
suose ougštuose, 2 fronto įėjimai.

$17.000, įmokėti apie $8.000, Glad
stone (tarp Queen ir Dundas), 10 
kamb., mūrinis, atskiras namas, 
alyvos šildymas, nepereinami kam
bariai, 2 prausyklos.

$18.000, įmokėti $6-7.000, 10 kam
barių, mūrinis, atskiros namas Tyn- 
dol g-vėje, 2 vonios, 7 kambarių 
baldai iškaitomi i pardavimo koing.

$18.000, įmokėti apie $7.000, High 
Park" rajone, 10 kamb., mūrinis, at
skiras namas, kvadratinis plonas, 
alyvos šildymas, galimybė garažui, 
lobai arti susisiekimo.

$25.000, įmokėti apie $10.000, Gre
nadier Rd., 10 kamb., mūrinis, at
skiras, pilnai baldais apstatytas na
mas, (baldų vertė virš $4.000), 
karšto vandens - alyvos šildymas, 
kvadratinis plonas, 2 virtuvės, ga
ražas ir privatus įvažiavimas.

$25.000, įmok, apie $15.000, Queen 
- Lansdowne, visoi naujas, 12 kam
barių, duplex, modernios virtuvės 
ir vonios kambariai, F skola ba
lansui.

Sault Stė. Marie, Ont.
Sault Ste. Marie, Ont. “T. Ži

burius galima užsisakytii pas 
kun. L. Kemešį, 778 Queen St. 
E., telef. 6811.

Ieškomas

Real Estate firmai reikalingas' parda
vėjas su gera europiečių klijentura. 
Turi kalbėti lietuviškai ir angliškai. 
Privalo turėti automobilį. Geri procen- 

Tiekiama visokeriopa pagalba.

DON DI STASI 
REAL ESTATE

806 Bloor St W. Tel. ME. 1148

tai.

Lietuvių Eenciklopedijos # 
ir visų žurnalų bei laikraščių 
PRENUMERATAS

priima V. Aušrotas, 206 Gilmour 
Ave., tel. LY.Q305, sekmadie
niais — parapijos salėje.

Niagara Falls, Ont.
Prieš gerą pusmetį susitvėrusi 

tautinių šokių grupė “Gintaras”, 
labai gražiai reiškiasi. Grupei 
vadovauja gabi tautinių šokių 
mokytoja Z. Ulbinienė.

“Gintaras” yra vienintelis or
ganizuotas vienetas šioje ne
skaitlingoje lietuvių kolonijoje, 
kuri sutraukia tūkstančius žmo
nių iš Amerikos ir Kanados. Ši 
grupė ruošia Užgavėnių blynų 
balių, kuriais pavaišins visus at
vykusius svečius iš Wellando, 
St. Catharines, Port Colborne, 
Hamiltono, Buffalo, Rochester ir 
kitų apylinkių. Tas šaunus vaka
ras įvyks vasario 14 J., naujoje 
Mariann salėje, 1968 Barker St. 
Šokiams groš geras orkestras, 
veiks bufetas. Bus ir pamargini- 
mų! “Gintaras” visus kviečia.

“Žiburių” Sp. B-vės 
metin. susirinkimas

“Žiburių” Spaudos Bendrovės 
Valdyba šiuo skelbia, kad visuo
tinis metinis šėrininkų susirin
kimas šaukiamas 1953 metų sau
sio mėn. 25 d., sekmadienį, 4 vai. 
pp. “Tėviškės Žiburių” redakci
jos patalpose.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Susirinkimo atidarymas, \
2. Prezidiumo rinkimas,
3. Statuto pakeitimų ir papil

dymų svarstymas ir priėmi
mas,

4. Valdybos pralošimas,
5. Revizijos Komisijos prane

šimas,
6. Diskusijos dėl pranešimų,
7.1952 metų apyskaitos, Revi

zijos Komisijos akto priėmi
mas, 1952 m. pelno paskirs- < 
tymas ir 1953 m. sąmatos 
priėmimas,

8. Valdybos ir Revizijos Komi
sijos rinkimai,

9. Einamieji reikalai, •
10. Susirinkimo uždarymas.
Nustatytu laiku nesusirinkus 

kvorumui, po valandos šaukia
mas kitas susirinkimas, kuris 
bus teisėtas neatsižvelgiant į da
lyvaujančių skaičių. Šėrininkas, 
negalįs susirinkime dalyvauti, 
gali raštu įgalioti save atsto
vauti kitą šėrininką.

Susirinkime gali dalyvauti 
pirkę serus ne vėliau, kaip iki 
susirinkimo pradžios.

Bendrovės Valdyba.

DĖMESIO!
Š. m. sausio mėn. 23-24 d.d_ A S J _ _________ 3
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Visais nuosavybių pirkimo-pardavimo reikalais kreipkitės į

J. Rukša ir VI. Jankaitis
TeL OL. 1793, OL. 5176 

Namų tel. MU. 07«

Eugenia Pačkauskaitė
AVON

Beauty Salon •
380 Richmond Str., 

London, Ont
Darau masažus, kerpu, dažau plau
kus, darau Jaltos ir karštas ilgalaikes 
ir (vairias vienkartines šukuosenas.

Tol. 2.7193.

nauja lietuviška Įvairių prekių krautuvė 
907 Dundas St. W. (netoli liet, bažnyčios)

Krautuvėje didelis pasirinkimas moteriškų, 
vyriškų ir vaikiškų baltinių, kojinių ir visokių 
smulkmenų.

, Mielus tautiečius prašome at 
Sav. JADVYGA ir JUSTAS PU įGIAI



JOS MINTYS GYVENS
Dar taip neseniai, dar prieš pat 

Kalėdas dr. V. Karvelienė rašė: 
“Ligi šis laiškelis Jus pasieks, 
bus jau Ka|ėdos. Taigi linkiu, 
kad jos būtų galimai malones- 

/ nės. Taip pat besiartinant Nau
jiems Metams priimkite mano 
geriausius linkėjimus, pasvei- 

* kinkit visas mano pažįstamas, 
prietelkas... Turbūt kiekvieną 

. likimas kitaip nulems”...
O šiandien... liūdna amžinai 

skirtis su didžiai gerbiamu ir 
mylimu asmeniu, kuri tiek daug 
dirbo lietuvių moterų gerovei. 
Ji visą savo gyvenimą sielojosi 
visuomeniniais reikalais, pasiim- 
dama didžiulę naštą ant savo 
pečių.

Dr. Veroniką Karvelienę teko 
pažinti Kaune. Ji visuomet daly
vavo studenčių ateitininkių tar
pe, įvairiuose posėdžiuose bei su
sirinkimuose. Gražiai, bet pa
prastai apsirengusi, tiesi ir atvi
ra, su šypsena veide, dažnai at
skubėdavo į Ateitininkų Rūmus, 
Laisvės ai. 3. Nemėgo pataikau
ti bei veidmainiauti. Radusi ką 
taisytino, tuojau sakydavo net 
pabardama. Tada mums studen
tėms, mėgstančioms lengvesnį 
nerūpestingą gyvenimą, daktarė 
atrodė net per griežtoka. Ji su
prasdavo ... ir ne kartą nuošir
džiai pasijuokdavo... Buvo la
bai gilaus proto. Savo paskaitose, 
bei posėdžiuose ęnintis reikšda
vo aiškiai ir formuluotai. Vi
siems klausantiems tekdavo ža
vėtis, o moterims didžiuotis ja. 
Nedaug turėjome tokių jautrių 
visuomenės reikalams moterų! j nelę. 
Daugelis mėgo puošnius rūbus, __ __ L.
gražius ir brangius papuošalus, tuves katalikes moteris išeivijo- 
išlaidžius balius. Vadovavosi šū- je apgaubė dideliu liūdesiu. Ne- 
kiais — daugiau džiaugsmo!

Dr. Veronika Karvelienė ne kas ją pakeis? • > 
kartą savo namuose sukviesdavo Velionę pažinojau ne vien kaip 
prie kuklaus stalo L. Kat. Mot. visuomenės veikėją, pedagogę, 

- D-jos ir Pavasarininkių Centro bet ir kaip artimą žmogų jos šei- 
Valdybas, studenčių at-kių vai- moję. Ji mėgo sujungti bestudi- 
dybas ir Moksleivių Centre esan- juo j antį jaunimą ir patraukti 

j., I • • • • t i
Tokiu būdu Noreikiškiai man

čias mergaites. Daug valandų po- prie visuomeninio darbo, 
sėdžiauta. Daug kalbėta dėl mer-
gaičių ir moterų naujesnių gy- buvo kaip antroji mano tėviškė, 
venimo formų, bei organizavi- Karvelių namuose sueidavo į ar- 
mosi. Jos asmenyje radom užta
rėją,'globėją ir nuolatinę pata
rėją. 1 ‘ '

Vėliau velionę teko sutikti Vo
kietijoje, Tuebingene. Čia ji vėl 
sielojosi LK Mot. D-jos atgaivi-
nimu tremtyje. Visas kliūtis su-Į veiklą. Nesutikau nė vienos ki

tos moters, kuri būtų turėjusi 
tiek gražių planų ir ištesėjimo 
jų vykdyme.

Ji suprato, jog savo tautai ga
li pasidarbuoti tik gerai išmoks
lintos ir augštos doros moterys.

Kad Lietuvoje tiek daug iš 
kaimo ir mažų miestelių jauni
mo siekė augštojo mokslo — yra 
mūsų visuomenininkių nuopel
nas, skatinant per organizacijas 
šeimų motinas leisti vaikus į 
mokslą.

Velionė išvedė lietuvių katali
kių moterų organizacijas į tarp
tautinę moterų veiklą. Prie jos

tikdavo su lengva šypsena. Ener
gingai atstovavo LKat. moteris 
užsieniuose, moterų suvažiavi- 

--rnuose, darydama pranešimus.
Jos rūpesčiu atgaivinta At-kių 
Taryba ir sudaryta Pasaulio Lie
tuvių Katalikių Organizacijų Są
junga, kuriai ji paskutiniuoju 
metu ir pirmininkavo.

Dar praėjusiais metais daktarė 
savo laiške rašė: t“Mano sveika
ta silpnėja. Palieku jums savo 
įpėdinę Ugnelę”. Atsiuntė savo 
mielos dukrelės nuotrauką.

Paskutiniuju metu tiek daug 
rašė, Lyg skubėdama turimą me- 

Maloniai pranešame!

Naujų “FORDM automobilių 
*; ir sunkvežimių pirkimo reikalais kreipkitės į 

mūsų firmos atstovą

V. P ES EC KĄ
Informocija: vakarais 18-21 vai., šeštadieniais 10-13 vai

1638 Bloor Street West. - Tel. OL. 2371

Didelis pasirinkimas vartotų automobilių ir sunkvežimių, 
be to, greitai ir sąžiningai atliekame įvairių automobilių 
remontą.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD.

1638 Bloor Street West, Toronto Tel. OL. 2371

GALAS KOSULIUI!
Išbondykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 

kuriuos, jau daug motų vartoja kiekvienas europietis. 
Dabar šie vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Kanadoje.

Poro DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kortus į dieną, tuojau gali iš
gydyti kietų kosulį, kurį Jus gavote nuo persišaldymo. 
Šie vaistai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinka garga
liavimui ir kitokiom naudojimui.

Jūs galite įsitikinti, kad europiškus DIANA MOPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kanadoje. Šie 
vaistai jums padės lygiai žiemų, lygiai vasarų. Nėra 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

Kaino $1.25 butelis.

LUSCOE PRODUCTS LIMITED 
559 Bathurst St, Toronto 4, Ont

dziagą ir žinias perduoti kitoms. 
Didele dalimi jos rūpesčiu ir 
nuųlatiniu paraginimu išleista 
knyga “Mūsų keliai”, kur trum
pai nušviečiama LK Mot. D-jos 
veikla. Gaila, daug kas dar liko 
rankraščiuose, nes, moterims ne
turint savo atskiro laikraščio,jie 
viską buvo galima atspausdinti. 
Tačiau tikime, kad ateityje tai 
atliksime. Ji kruopščiai išdirbo 
LKM D-jos ir Mergaičių Sekci
jos veikimo planus, numatė na
grinėjamus klausimus, net dide
lę dalį temų atsiuntė jau paruoš
tų. Dar paskutinis pageidavimas 
— atspausdinti “Šeimos Chartą”, 
kur ji pati prirašė kaikuriuos pa
aiškinimus.

Ir... gruodžio 27 d. paliko vi
sas LKM D-jos nares ir ateitinin
kes dideliam nuliūdime.

Lietuvos laisvė ir nepriklauso
mybė. Geresnis lietuvės moters 
gyvenimas. Jaunimo auklėjimas. 
Lygios teisės. Tiesa ir Meilė. Idė
jos amžinos, niekad nemiršta.

Ilsėkis ramybėje, tegul leng
va būna kad ir svetimo krašto že
melė. Jūsų mintys gyvens, o at
likti dideli darbai liks pavyzdžiu 
kitoms. K. Juozapavičienė.

JI MUS PALIKO
Trečiąją Kalėdų dieną mirties 

angelas pašaukė iš mūsų tarpo 
šviesios atminties moterį a.a. dr.- 
Veroniką Karvelienę.

Ji patiko savo mylimą vyrą,, 
dr. Petrą Karvelį ir dukrelę Ug-

Jos netikėta mirtis visas, be

tekome vado ir klausiame savęs, 

timesnį bendradarbiavimą jau
nesnioji karta su mūsų vyres
niaisiais veikėjais. Ji mokėjo pa
naudoti savo augštą visuomeninę 
padėtį kelti tautos moralę per 
visuomeninę ir karitatyvinę

A. A. Dr. VERONIKA BAKŠYTĖ- KARVELIENĖ
“TIESOS” FELJETONAS

KAIP PASAKOJE...

912 m. įstojo į trečią-

Gimė 1998 m. gruodžio 13 d. 
Suoleliuose, Kuktiškių parapijo
je, Utenos apskritoje, ūkininkų 
šeimoje. Veronika Bakšių šeimo
je buvo pati jauniausia. Savo 
vaikystę praleido Paraudės vien
kiemyje prie didelio ir gražaus 
Paraudės ežero, kuris buvo giliai 
surištas su jos tėviškės ir vaikys
tės atsiminimais. \

Pirmuosius mokslus pradėjo 
didelės lietuvių gaivintojos p. Vi
leišienės įsteigtoje mokykloje 
Vilniuje, ligi trečiosios gimnazi
jos 
ją p. Vinogradovienės rusų gim
nazijos klasę.

1915 m., besiartinant vokiečių 
kariuomenei Vilniaus link, kartu 
su lietuviškuoju jaunimu perva
žiavo į Voronežą, kur 1918 m. 
baigė Martyno Yčo mergaičių 
gimnaziją. Po to grįžo į Vilniif 
pas vyriausią savo brolį a.a. kun. 
dr.’ J. Bakšį, kuris tuo laiku re
dagavo lietuvių katalikų laikraš
tį “Aušrą”. Vokiečių okupacijos 
metu kun. dr. J. Bakšys buvo 

karsto išreikšti jai pagarbą atei
tų nusilenkti daug Lietuvos so
džiaus moterų su baltomis ska
relėmis. Ji labiausiai sielojosi 
kaimo moters būklės* pagerini
mu, o ypač jos dvasiniu gyve
nimu.

Mes netekome jos tragiškiau
siu mūsų tautos metu, kuomet 
reikia gerų/vadų, kas mus stip
rintų, sutelktų kovoje dėl lais
vės. Mes liūdime ir klausiame, 
kodėl Apvaizda iš mūsų tarpo 
taip anksti išskiria didelius žmo
nes? Velionė paskutiniu metu 
tiek daug planavo, norėdama 
moteris labiau sujungti, uždegti 
ilgai ir ištvermingai kovai.

Užgęso šviesus žiburys,, nebė
ra didžiosios moters mūsų tarpe. 
Ji kovojo kilnią kovą dėl Tiesos 
ir Meilės, o mirė toli nuo tėvy
nės. Mes negalime prie jos kars
to atnešti gėlių ir kartu pasi
melsti už jos sielą. Jautri šios 
kilnios moters siela buvo nera
mi, matydama artimo vargą, 
skriaudą. Ji nuėjo į Šviesos ka
raliją, kur nėra kentėjimų ir var
gų ... Ilsėkis ramybėje kilni Lie
tuvos dukra!

Izabelė Matusevičiūtė.

Toronto liet, vaikų 
darželio loterija

’ Liet. Vaikų Darželio Fondo 
Valdyba smarkiai ruošiasi lote
rijos baigimui. Loterijos bilietų 
platinimas visuomenėje rado gy
vą pritarimą ir daugelis asmenų, 
įvertindami Seserų Kotryniečių 
darbą taip sėkmingai organizuo
jant vaikų darželį, paėmė vieni 
po knygelę už $5:

Kun. dr. Skilandžiūnas, Ona 
Strimaitienė, Liucija Gudelie-, 
nė, inž. Vincas Gruzdys iš Fila
delfijos, dr. Emilija Jasevičiū- 
tė iš Ft. Williams, Tėvas Petras 
iš St. Catharines, Petras Alek
na, Ona ir Juozas Dumšai iš 
Simcoe, dr. Agota Šidlauskaitė iš 
Otavos, Norkai ir Dragūijaičiai 
iš Hartford, Moterų Grupė “Dai
na”, Ond Jonaitienė-Tugaudie- 
nė, Teresė Viltrakienė iš La Sa- 
lette, Mikas Bartulis iš Vanes
sa, Liuda Morkūnienė.

Loterijon leidžiamas didelis ir 
brangus šaldytuvas, todėl dar 
yrą progos išmėginti savo laimę 
ir įsigyti loterijos bilietą.

Tra'ukimas įvyks š.m. vasario 
1 d. su įdomia ir linksma prog
rama. Fondo Valdyba.

Redakcijai prisiųsta
' Pulk. J. Petraitis, Laisvę gi
nant, Mūsų žygiai, atsiminimai iš 
kovų su bolševikais ir bermonti
ninkais, I, antra laida, išleido lei
dykla “Vaga”, JAV 1952 m., vir
šelis dail. P. Osmolskio, Spaudė 
Gabijos spaustuvė, 200 psl.

Lietuva, politikos žurnalas, 
1952 m. Spalio-Gruodžio mėn., 
Nr. 2, 95-202 ir IV psl. angliškos 
santraukos.

šiame sąsiuvinyje rašo: J. Ka
minskas, J>. Girnius, prof. C. But- 
kys, dr. D. Krivickas, V. Raste
nis, J. Lanskoronskis, J. Puzinas. 
Be to, yra apžvalga, dokumentų 
skyr. ir recenzijos.

Lietuvių Dienos, 1953 m. sau
sio mėn. 22 psl.

šiame numeryje rašo: J. Bra
zaitis, vysk. V. Brizgys, dr. Br. 
Nemickas, kan. dr. J. B. Končius, 
V. Krėvė ir kt

vienas iš žymiausių lietuvybės 
atstovų. Jis daug prisidėjo, kad 
pirmoji Lietuvos valstybės kon
ferencija galėjo būti sušaukta 
Vilniuje. 1924 m., eidamas Mer
kinės gimnazijos direktoriaus pa
reigas, už sudarymą sąlygų lie
tuviškam jaunimui iš lenkų oku
puotų sričių pereiti į Lietuvą ir 
mokslintis Lietuvoje, buvo len
kų pašautas ir 1925 m. pradžio
je, baigdamas sveikti, staiga mi
rė. Kun. dr. J. Bakšio vardas 
dar ir šiandien gyvas Merkinės 
srityje, kur jis padėjo daugeliui 
įsigyti mokslą. Be kunigo dr. 
Juozo, Veronika turėjo dar vieną 
brolį kunigą Praną, kuris būda
mas Panevėžyje vikaru, 1918 m. 
belankydamas ligonis, užsikrėtė 
dėmėtąja šiltine ir dar visai jau
nas mirė.

1919 m. buvo beįstojanti į Vil
niaus universitetą, bet besiarti
nant Želigovskio armijai, pabėgo 
į Kauną ir ligi 1921 m. dirbo EL
TOJ, vakarais lankydama Augš- 
tuosius Kursus, Lietuvos Uni
versiteto pirmtaką.

1921 m. buvo priimta į Muens- 
terio universiteto filosofijos fa
kultetą. Ten studijavo vienerius 
metus, po to persikėlė į Muen- 
cheno ir vėliau į Karaliaučiaus 
universitetus. Studijavo pedago

giką, psichologiją ir vokiečių li
teratūrą. Dėl nesveikatos ir kitų 
kliūčių studijas galėjo baigti tik 
.1929 m. Karaliaučiaus universi
tete filosofijos daktarės laipsniu. 
Parašė disertaciją: “Beitrag zur 
Geschichte des Kampfes um die 
Schulsprache in Litauen (mit 
besonderer Beruecksichtigung 
der Zeit der grossen Reformen 
(1855-1864).

Nuo 1930 m. ligi 1940 m. gyve
no Noreikiškių ūkyje, Garliavos 
valse., Kauno apskr. Užėmus 
Lietuvą rusams, 1940 m. rug
pjūčio 26 d. su penkių metų .duk
rele perėjo Vokietijos sieną ir 
pervažiavo į Berlyną. Jame pa
siliko ligi 1942 m. rugpiūčio mėn. 
Tais metais grįžo į Lietuvą, bet 
1944 m. liepos mėn. 7 d. okupa
cinės vokiečių valdžios ištremta 
su visa šeima išvyko iš Lietuvos. 
Ligi 1945 m. gyveno Austrijoje, 
Vienoje, po to persikėlė į Vokie
tiją: trumpam laikui į Deggen- 
dorfą, o 1945 m. gale į Tuebinge- 
ną, kuriame išgyveno ligi pat sa
vo gyvenimo galo. Sveikatai pa
blogėjus, atsigulė į Strasburge 
esančią Visų Šventųjų ligoninę, 
kurioje po sunkios kepenų ope
racijos ir plaučių uždegimo 1952 
m. gruodžio. mėn. 27 d. 8 vai. 
staiga mirė.

įį. . •

Lž Sąjungos organu rinkimai
Paskelbus nuostatus nariams 

registruotis, šusiregistravo apie 
150 taisyklėse numatytas kvali
fikacijas atitinkančių narių. Po 
to buvo įvykdyti dveji visuoti
niai balsavimai. Pirmuoju balsa
vimu buvo nustatyta, kad busi
moji LŽS valdyba turi būti ren
kama iš 5 narių iš Niujorke gy
venančių tarpo, Garbės Teismas 
iš 3 narių — Los Angeles, Revi
zijos Komisija irgi iš 3 narių — 
Čikagoj., Antruoju balsavimu 
buvo pasiūlyti kandidatai į tuos 
organus (nominacinis balsavi
mas). Sudarius nominuotų sąra
šą jų nominacijose gautų balsų 
skaičiaus eile, stipriausiai nomi
nuotieji (dvigubas skaičius, ne
gu reikia išrinkti), buvo atsi
klausti sutikimo. Jei paklaustieji 
neatsiliepė ar atsisakė, buvo at
siklausti iš eilės kiti. Tuo būdu 
susidarė šie kandidatų sąrašaii:

Valdybai: Gedgaudas Vytau
tas, Gražiūnas Albinas, Merkelis 
Aleksandras, Narkėliūnaitė Sa- 
liomėja, Naujokaitis Pranas, Pe- 
nikas Dūmas, Petrėnas Juozas, 
Rastenis Vincas, Šalčius Algi
mantas, Žiūraitis Tomas.

Garbės Teismui: Bakūnas Vla
das, Biržiška Mykolas, Skirius 
Antanas, Starkus Miltonas, 
Trumpa Vincas, Vitėnas Juozas.

Revizijos Komisijai: Dirmeikis 
Broniuj Galva Gediminas, Kas- 
niūnas Vytautas, Prunskis Juo
zas, Sruoga Kazys, Valentinas 
Albinas.

Į Rinkimų Komisiją yra pa
skirti: pirm. Antanas Sodaitis, 
vicepirm. Antanas Mažiulis, sek- 
ret Kęstutis Čerkeliūnas. Rinki Kanadoje —

— Kieno šitie laukai? Grafo 
Karabaso. Kieno ana šitie lau
kai? **Grafo Karabaso. Kieno ši 
gražioji pilis ant kalno? Grafo 
Karabaso. Iš kur čia? Ir skaity
tojas tuojau prisimins dar iš vai
kystės girdėtą, plačiai žinomą 
pasaką “Batuotas katinas”. Pasa
koje Karabaso turtai pramanyti. 
Nei tų laukų, nei pilies neturėjo 
jis. Tik batuotasis katinas jį to
kį turtingą padarė... O štai Uk
mergėje ši pasaka virto tikrove. 
Ir štai kaip buvo.

★ ★ ★

Einame Ukmergės miestu. Ru
deniškai šilta ir šildo saulė. Pa
sukame į Gegužės Pirmosios gat
vę. Priešais mus — gražus dar
žas. Išdidūs, pasipūtę lysvėse ko
pūstai, lygia eile išsirikiavę bu
rokėliai, svogūnai, raudonai nu
nokė pamidorai, kurių stiebai, 
nulmkę nuo vaisių, paramstyti 
lazdelėmis. Kieno šitas daržas? 
Ambrazevičiaus. Einame toliau. 
Vytauto ir Baranausko gatvių 
sankryža. Daržas. Čia taip pat 
įvairiausios daržovės žada gau
sų derlių. Kieno jis? Ambraze
vičiaus. Pamažu išsijudiname į 
priemiestį. Oras gražus, pavaka
rys, ir todėl einame neskubėda
mi. Prie kapinių, šalia vienas ki
to — du daržai. Kieno jie? — 
klausiame savo draugo ukmer
giečio. — Ambrazevičiaus. Ne
nustebkite, — priduria draugas. 
— Krakšlių priemiestyje irgi yra 
daržas. Gražus, apsėtas mišiniu 
karvutei ir kitomis daržovėmis 
apsodintas. Galime užsukti į ten. 
Einame. Darže atsidėjusiai triū
sia žmogus. Atsiprašę už sutruk
dymą, susidomėję klausiame: 
“Kieno šis daržas? Ambrazevi
čiaus”. Ir vėl jo, vėl Ambrazevi
čiaus. Turtingas žmogus tas jūsų 
Ambrazevičius. Ir, tur būt, ne
mažus mokestėlius moka.

Kažin kur čia taip smulkiau 
sužinoti apie šį turtingą žmogų?

— Užeikime į finansų skyrių. 
Ten jums viską pasakys, — pa
siūlo draugas.

Vos pravėrę šio skyriaus duris, 
• išgirdome triukšmą. Kažkas kal

bėjo griežtu, pakeltu balsu, vir-į 
šininko tonu.

— Kada gi pagaliau susitvar
kysite su mokesčiais? Amžinai 
pas jus nėra tvarkos. Kiek sykių 
aš kalbu ir kalbu, o, kaip matosi, 
mano žodžiai vėjais nueina.. 
Paskutinis terminas — nesutvar
kysite reikalų... — ir, padaręs 
pauzę, griežtu balsu priduria, — 
tada žinosite, kaip laužyti vals
tybinę drausmę.

Iš kultūros ir knygy pasaulio

mų Komisijos adresas: Mr. A. 
Sodaitis — LŽS, 57-56 63rd St., 
Maspeth, N.Y. Šiuo adresu siun
čiami balsavimo laiškai.

Rinkimuose dalyvauja įsiregis
travusieji — jų yra visuose, že
mynuose. Registracija dar tęsia
ma iki balsavimo pabaigos, tai 
yra iki 1953 m. vasario 1 d. Re
gistracijai adresas: Mr. A. Šal
čius, 741 McDonough St., Brook
lyn, N.Y. Įsiregistravusiems iš
siuntinėtos rinkimų taisyklės. 
Kas jų negavo, turi pasiskubinti 
įsiregistruoti atitinkamai anks
čiau. Balsų skaičiavimo posėdis 
įvyks ne vėliau kaip vasario 12 d.

“Pradalgės” leidykla išleidusi 
VI. - Starto “Žmogiškąsias psal
mes”, R. Spalio “Trylika nelai
mių” ir J. Steinbecko “Tarp pe
lių ir vyrų”, K. Barėno vertimas, 
likviduojama dėl finansinių trū
kumų.■

♦
Dar nevėlu užsisakyti

. LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ.
šiiM reikalu informaciją suteiks ir miela 
Jums patarnaus L. Enciklopedijos platin
tojos Augustinas Kuolas, 143 Claremont 
St., Toronto, Ont. Užtenka tik poškom 
binti tel. EM. 4-1581.

Dail. A. Galdikas ir dail. P. 
Kiaulėnas gyvena Niujorke pra
gyvendami iš savo kūrybos.

Pianistas A. Kuprevičuis JAV 
pabus dar pora mėnesių ir su sa
vo koncertais aplankys didžiuo
sius kultūrinius centrus.

Apreiškimo parapijos mokyk
loje Brooklyne dabar jau kasdien 
yra dvi lituanistikos pamokos. 
Amerikoje gimusių grupę veda 
mokyt. D. Kunskaitė, o naujųjų 
ateivių klasės vedėja mokyt. V. 
Jocienė. Tikybos moko kun. A. 
Račkauskas, o chorą veda muz. 
P. Sakalas.

Prof. Gravrokas, buvęs VD 
univ. rektorius, susirgo kairės 
pusės paraližiu. Dabar pamažu 
sveiksta ir iš ligoninės grįžo į 
namus. Prof, gyvena Clevelande. 

* Dail. Vincas Aleksandravičius 
salezietis, yra saleziečių liet, 
spaustuvės vedėjas irdaug prisi
deda prie knygų iliustravimo.

P. Abelskis yra parašęs 2 dalių 
apysaką “Piemuo”, vaizduojantį 
Lietuvos gyvenimą nuo spaudos 
draudimo pabaigos. iki nepri
klausomybės laikų.

Aktorius H. Kačinskas ir rež. 
J. Blekaitis dirba “Am. Balse” ir 
rusų teatre.

Gabija su naujų metų pradžia 
skaitytojams patiekia visą eilę 
vertingų knygų. Už savaitės ki
tos išleidžiama Adomo Mickevi
čiaus lietuvių ir prūsų žygių is

NENUSIMINK, LIETUVI, IŠEIVIJOJE DAR TURI 
GALINGĄ ŽIBINTĄ — KULTŪROS ŽURNALĄ

Jis palaiko gyvą tautinęs kultūros kibirkštį kai tuo tarpu mūsų 
broliai pavergtoje tėvynėjęneturi kuo atsigaivinti

Užsisakyk 1953 metams

Adresas:
680 Bashwick Ave. 
Brooklyn 21, N.Y.

Trenkęs durimis, draugas iš
eina.

Įsiviešpatauja tyla. .
— Kam, kam kalbėti, o jau iau 

geriau tylėti, — įkandin išėjusio
jo meta žodžius skyriaus darbuo
tojas, pamažu tvarkąs išsklaidy
tus dokumentus. '

■<— Kas jis? — klausiame.' u, c
— Tai Ambrazevičius — vals

tybės kontrolės kontrolieriuš'-re^ 
vizoriuš Ukmergės rąjrniųii*’"1'“^

— Ar tai tas pats, icųęįą tięjs 
daržų turi? — abejojame mes*>j<i

—Tas pats! — numoja ranka 
tarnautojas. = v

— Žmogus, atrodo, tvirtdf što- 
vi valstybės įstatymų sargyt>oje. 
Tur būt, pats mokesčius laiku su-: 
moka. u; .

— Taigi, sumoka! Jis visiškai 
nemoka mokesčių. Mat, viršinin
kas ...

Toliau mums viskas, paaiškėjo. 
Savo gausiems daržams įdirbti 
Ambrazevičius paėmė savo “glo- 
bon” pilieti Joną Mackevičių, 
su kuriuo buvo sulygta, jog jis 
savo arkliu įdirbsiąs daržus: iš
ars, išakės, užsės, o rudenį nu
ims. Už šį darbą Ambrazevičius 
“atleido” pil. Mackevičių nuo 
mokesčių. Žodžiu, buvo susitarta 
pagal principą: jeigu tu man ge
ras, tai ir aš tau geras... vals
tybės sąskaita. Ir save ir tave at
leidžiu nuo mokesčių valstybei. 
Valstybei tokie mokestėliai ne
reikšmingi, užtat iš kitų aš griež
tai reikalauju, kad kiti būtų pa
vyzdingi tuo atžvilgiu: mokes
čiai laiku būtų sumokėti. ..

Nejaugi ukmergiškiai yra to
kie neprincipiniai žmonės, jog 
jie taikstosi su panašiais įstaty
mų laižymais? Nieko panašaus. 
Ukmergiškiai parašė apie tai į 
vykdomąjį komitetą, tikėdamie
si, kad jų laiškas padės vadovams 
pastebėti tai, ko jie “nėpastebi” 
savo pašonėje. . . .

Vykdomasis komitetas ilgai 
delsė. Laišką tyrė, tyrė, bet Am
brazevičius — viršininkas. Uk
mergės vadovai pasirodė besą 
mažiau principingi, negu patys 
ukmergiečiai.

Sunku pasakyti, kaip išsivystė 
tolesni reikalai. Mums viena yra 
žinoma: šiuo metu Jonas Ambra
zevičius dirba jau valstybės kon
trolės revzioriumi Smėlių rajo- . 
ne, kurio centras yra Ukmergėje.

Nejaugi Ukmergėje“ dar yra 
dvi drausmės—viena vadovartis, 
o kita— eiliniams?

St. Gilys, B. Tiškus.
Iš “Tiesos”. ’ 

torinė apysaka “Konradas Valen
rodas”, vertė poetas V. Mykolai
tis-Putinas.

Tuo pačiu laiku išleidžiamas ir 
1952 m. literatūrinės Nobelio 
premijos laureato prancūzų ra
šytojo Francois Mauriac roma
nas “Gyvačių lizdas”, kurį išver
tė Jurgis Griška. ■

Trečiuoju leidiniu Gabija išlei
džia Juozo Grušo novelių rinkinį 
“Pabučiavimas”. Juozas Grušas 
yra vienas žymiausių mūsų no- 
velistų, išleidęs keletą knygų. 
Likęs tėvynėje, jis nesusižavėjo 
okupantų skelbiamomis “laisvė
mis” rašytojams ir pasiliko nuo
šaliai, nepritapdamas prie jų.

Priešvelykiniam sezonui Ga
bija patieks Jurgio Jankaus pa
saką—apysaką jaunimui “Po ra
ganos kirviu” su dail. B. Vilku- 
taitytės iliustracijomis. Kitas 
gražus leidinys liūs Vlado An
driukaičio istorinė apysaka iš 
Vytauto Didžiojo laikų “Audra 
Žemaičiuose”. Šiai knygai virše
lį piešia dail. A. Šepetys. Tuo 
pat laiku bus išleistas ir Guy de 
Maupassant romanas “Moters 
širdis”, kurį išvertė Stepas Zo- 
barskas. Pavasarį taip pat bus iš
leistas ketvirtasis ^“Gabijos” — 
literatūros žurnalo numeris.

Kalendorius “Tauta budi” 
jau baigiamas išplatinti. Broli
jos Skautininkų Skyrius yra nu
matęs panašų kalendorių leisti ir 
kitiems metams. Paruošiamieji' 
darbai pradedami jau š.m. vasa
rio pabaigoje, nes skelbimų rin
kimas pareikalauja daugiau lai
ko, negu jo buvo turėta šiais me
tais. Skautų vadovai-ės, tautie- 
čiai-ės, turį pastabų dėl kalendo
riaus medžiagos ar išorės, kvie
čiami nfeyti adresu: V. Skrins- 
kas, 230 Brunswick Ave., Toron
to, Ont Mielai laukiamas būtų 
ir platesnis kalendoriaus vertini
mas spaudoje. . —SKS—



=3=
*

SPORTO ŽINIOS

6 PUSL. TfiVItKBS ŽIBURIAI 1953. I. 22. — Nr. 3 (160)

| 
f

REAL ESTATE
Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 

nusipirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes.
Biurai; 863 Bloor Street West, Toronto 

575 Queen Street West, -Toronto • 
’ 1294 King Street E., Hamilton

PARDUODANT ar PERKANT namą mielai Jums 
patarnaus žemiau pasiskelbę Jūsų tautiečiai: CMlr WiJ-W-* -jriltlTX-. . : * ‘ *

SAUGU — PATIKIMA

S..1.IVACTS VASILIAUSKAS 
skambMci^ let KE. 3459, KE. 3450, LA. 2612 

a r H n n dama-

$11.9$f, nda^-—;RoxtonRd.,
6 did. kamb., mūrinis, vandeniu- 
alyva sūdomas,. privatus, įvažia
vimas, 2 garož., įmokėti $2.900| 

$12.5^ Indian Rd.^HĮgh Park Blvd.,
6 did. kamb., mūrinis nomas, ga
ražui vieta, Jrpoketi $5.000.

$14.000, Bloor—Quebec Ave.,

$14.900, Bloor—Delaware,
9 did. kambarių, mūrinis, alyva 
opŠild. namas, įmokėti $4.900.

$ 16.900, Beatrice—Dundas,
9 kamb., didelis mūrinis namas, 
alyva šildomas, didelis kiemas 
ir garažas, įmokėti $5.500.

$18.900& Sunnyside Ave.—High Park 
Blvd.,

atskiros, didelis, mūrinis, 9 kab., 
names, vandenį u šildomas, dide
lis kiemas ir garažas, įmo|ėti 
$6.000.

$20.900, Indian Rd.—Radford,
10 didelių kamb., atskiras šva
rus namas, vandeni u-alyva šil
domas, 3 virtuvės, didelis kie
mas, pivatus įvažiavimas ir ga
ražas, įmokėti $9.000.

_ dens šildymas, didęlis kiemas, 
įmokėti $4.000.

$14.300, Indian ‘ Rd.—Boosted,
6 did. •kamb.,'mūrinis, gerų ply
tų, atskiras namas, didelis kie-

* mos ir garažas, įmokėti $4.000.

$14.500, High Pork, prie Roncesvalles
9 did. kamb., atskiras, mūrinis, 
su dideliu kiemu ir vieta gara
žui, 2 vonios, įmokėti $6.000.

$14.500, Galley—Roncesvalles,
^^ S^kamb., gero* mūro, alyva šil- 

domas namas, didelis kiemas ir 
dvigubas garaž., įmokėti $5.000.

■ 'Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie p a rduo darnus namus, paskolas, biznius ir^tt -

' f Z'863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI 
NAMAI

Churchill Ave. -Z ?
$3.000 grynais (gol ir mažiau), mūri-? 

nį$, atskiras, 12 kamb., pilnas- 
dupleksas, atskiri įėjimai, dtski-: 
ras Šildymas. Kieto medžio grin- 
dyš; 3 virtuVėš, 2 vb’rtfOS’, ridil- 
įai alyva šild. įrengimai; du ga- 

/. . ^rąžai, didelis kiemas. Reta, pro- 
ga mažu įmokėjimu Įsigyti 
$-17^00 vertNuomos

J goygęj-vįrš Vje-
jias margičius. ~

High* Park rajone:
$14.000/atskiras, didelis kiemas, mū- | 

; rirus, 8 didelis, šviesūs ir sii’bal
dais ' kambariai. Kieto medžio 

: grindys per visus 3 augštus.
VandeniuyŠi!d. įmokėti $4.000. 
Galima tuojau užimti.

$S>800 grynais.. Visa kaina apie 
$15.500, prie High Park, ir Bloor 

vw -Stf. GerurptyU*, BJcarhb., 2 mo
dernios virtuvės ir dvr keturių 

’ ' dalių modern, vonios. Vandeniu 
\.ir alyva šild. Kito medžio grindys 

visuose trijuose augštuose.

j...... .... -NAUJI
PASIŪLYMAI
skambinkit tel. KE. 9459

Jonui Matulioniui
863 BLOOR STR. WEST 

(prie Ossington)

Prasideda namu pirkimo sezonas. Ge
ros kainos. Namai, kurie stovėjo par
davimui mėnesiais, dabar po Kalėdų 

r jau pajudėjo. Nelaukit pavasario — 
duokit pardavimui dabar.

Rū-
' " sy’galima įrengti kambarį. Du

10
goražoi.

$15.000, atskiras, gerų plytų 
šviesus, švarūs,' dažyti komba- 

: -rioi. Visos narnos geram stovy.
3 virtuvės. 2 vonios, viena mo
derni. Romioj, nepravažiuojamoj 
gatvėj. Prie gero susisiekimo. 
Įmokėti $5.000.

$3.000 įmokėti. Visa kaina apie 
;a.?^Palyginamoi ^eros, mūrinis, pre

kybos centre, Dundas g-vėj. Yra 
tuščio krautuvė, 2 kambariai (su. 

-virtuve) ir vonia pirmam ougšte 
• • ir 4 kambariai (virtuvė ir vonia)

4 ' antram augšte. Į antrą augštą
atskiras įėjimas. Naujas vande
niu šildymas. Nemažas kiemas. 
Gera vieta amatininkams ir no- 

• rintiems bent kokia prekybą pra- 
, dėti.

Kam vergauti, kai galima bosais būti: 
£$4.000 grynais. Kampinė maisto 

krautuve, Roncesvalles Avė., lie
tuvių rajone. $2.000-2.500 sa
vaitinė apyvarta. Pilnas, moder- 

^•‘^ nus įrengimas. Visa kaina apie 
— $10.5000. Nuoma 8 metai. Par

duodama dėl ligos. Getą proga 
įsikibti į biznį.

$10.000 įmokėti. Visa kaina apie 
$30.000. Maisto krautuvė su 

. nornu. Dupont Str. lobiau slovų 
’ rdjonę. 7 kambariai. Krautuvė 

didelė, daro virš $2.500 į savai
tę. Neblogas pirkimds.

Pasirinkti įvairia kaina namų, krau
tuvių, valgyklų, ypač lietuvių rajonuo

se, prašome kreiptis i
Dr. J. Kaškelis

Telef.: W. 264CS, WA. 2647 ir 
WA. 2648.

575 Queen St. W. (prie Bathurst)
R. TESLIA

REAL ESTATE

KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
ĮSTAIGA.

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais. 

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ

$8.800. Horbord—Bathurst, 6 kam
barių nonrujs, plytų priekis, 

• įmokėti apie $2.000.

$10.000. St. Cloir rajone, įręokėti 
----- <r a nnn mūrinis pu- 

6 kambarių
apie $4.000/ 
siau atskiras, 
namas.

$12.800. Bloor—Show, 7 kambarių 
mūrinis namas, vand.-alyva 
šildomos, garažas. , -

$13.000. Ėglinton—Caledonia, 5 k., 
mūrinis bungalow, moder
ni virtuvėj ma(as įmokėji- 
mas.

$13.500. Bloor—Lansdowne, 9 kam
barių, mūrinis namas, aly
va Šildomas, garažas.

$13.500. Dovercourt Rd.—Queen, 8 
kamb., atskiras, įmokėti 
$4.000.

$13.800. St. Clair—St. Clarens, 8 k., 
mūrinis, atskiras namas, 
įmokėti $5.000.

$14.000. Grenadier—Roncevalles, 7 
v kambarių, atskiras, mūri

nis narnos, dvigubas gara
žas., įmokėti apie $4.000.

$14.900. High Park, 8 kamb., atski-
* ras namas, patogus išnuo

mavimui.

$16.000. High Park—Annette, 12
* k., atskiros, mūrinis na- 

s. mos, tripleksas, įmokėti
apie $6.000.

$16.400. College—Dovercourt, 9 k., 
mūrinis namas, vandeniu 
šildomas, garažas*.

$16.500. Bloor—Dovercourt,^? kam
barių mūrinis namas, van- 
deniu-alyva šildomas.

$17.500. Dovercourt—College, 10 k. 
atskiras namas — duplek
sas. Vandeniu šildomas.

$18.700. Roncesvalles — Hewitt, 9 
kamb., atskiras, mūrinis, 
vandeniu šildomas namas.

$19.500. Bloor—-Runnymede, 1 1 
atskiras mūrinis namas 
dupleksas.

Taip pat duodame paskolas.
Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 

reikalais kreipkitės į
Bronius Sergantis W. Morkis

MU. 7377 MU. 7377
2390 Bloor St. West, Toronto

ERNEST KIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA

Hamilton, 913 Main St. E., Tel. 9-4121
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St. Toronto, Ont.

k.

UNF salėje, 297 College Str., To
ronto “Vyties” krepšininkai žais 
su West York krepšininkais.

“Vytis” — “Mustangs” 54:68
Sekmadienio susitikimas su ja

ponais davė nelauktą ir neužtar
nautą mūsų vyrams pralaimėji
mą. Piktai nesėkmingi mėtymai, 
nepateisinamai aštrus teisėjų nu
sistatymas mūsų žiūrovų reaga
vimams, o tuo pačiu ir koman
dos atžvilgiu, nelauktai greit iš- 
folavus mūsų du geriausius žai
dėjus — M. Duliūną ir M. Igna
tavičių, buvo svarbiausios nesėk
mės priežastys. Lukas.

Dabartiniai bokso meisteriai 
ir jų varžovai

Sunkaus svorio: Rocky Mar
ciano; varžovai: Joe Walcott, Ez- 
zard Charles ir Rex Lane.

Vidut. sunkaus svorio: Archie 
Tvloore; varžovai: J. Johnston'ir 
H. Maathews. w

Pussunkaus svorio: titulas 
laisvas,nes buv. meisteris R. Ro
binson dėl nesutikimo laiku ap
ginti titulo yra diskvalifikuotas. 
Varžovai: R. Turpin (Anglija), 
Carl Olson (Havajai) ir Ch. Hu- 
mez (Prancūzija).

Vidutinio svorio: Kid Gali van;

varžovai: J. Saxton, J. Bretton 
ir Chuck Davey.

Lengvo svorio: Jonny Carter; 
varžovai: Jonny Gčnzalvez ir G. 
Araujo.

Plunksnos svorio: Sandy Sad
ler (dabar kariuomenėje); var
žovai: Ray Femechior (Prancū
zija) ir Percy Bassett.

Nykštuko svorio: Jimmy Ca
ruthers (Australija); varžovai: 
Vic Toweel (P. Afrika), M. San- 
deyron (Prancūzija) ir Geatano 
Annalero (Italija).

Musės svorio: Yoshio Shirai 
(Japonija); varžovas Jake Tūli 
(P. Afrika). Lukas.

Lauko tenisas
Šių metų Davi taurės laimėto

jai australai F. Sedgman ir K. 
McGregor perėjo į profesionalus. 
Kodėl gi nepereiti, jei jiems 
abiems pasiūlė $100.000 sezonui. 
Tokia suma patraukia kiekvieną. 
Pirmuose profesionalų pasirody
muose F. Sedgman vieną susiti- 
mą laimėjo, o antrą pralaimėjo 
žinomai žvaigždei J. Parker. K. 
McGregor pasirodė silpniau — 
pralošė abi partijas Segurai (Ek
vadoras). Tačiau jie atsigriebė 
dvejete. Kaip dvejetas jie laiko
mi geriausiais visame pasaulyje.

Lukas.

Didžiausias namų 
pasirinkimas

visuose miesto rajonuose!
Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te įmokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!

$8.500, pusiou atskiras, mūrinis, 6 k., 
garažas, įmokėti $2.500.

$12.500, College—Grace, mūrinis, 6 k., 
vandeniu šildomos, garažas, įmo
kėti $4.000.

$13.500, Parkdale rajone, mūrinis, 9 
kamb., įvažiavimas į kiemą.

$14.000, High Park rajone — Quebec, 
mūrinis, atskiros, vandeniu šildo
mas, 8 kamb., su baldais, I mor
gičius. ,

$14.500, High Park, prie Bloor, 8 k., 
mūrinis, kamb. dažyti, garažas.

$15.500, į pietus nuo Bloor — prie In
dian Rd., mūrinis, atskiras, alieju
mi šildomas, 9 kamb. namas.

$15.900, High Pork rajone, mūrinis, at
skiros, 10 kamb., visi dažyti, ga
ražas, augŠtas įmokejimas.

$18.000, Roncesvalles—Bousted, atski
ras, mūrinis, alijumi šildomas, 10 
kamb., garažas.

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS
1675 Bloor St. W. Tel. KE. 7941 

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

- REAL ESTATE BROKER
♦

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

irtt.

DIDŽIAUSIA NAUJŲJŲ KANADIEČIU NUOSAVYBIŲ 
PIRKIMO — PARDAVIMO ĮSTAIGA

Tel. OL. 3210, KE. 3011 - Toronto, Ont.
MES TURIME PARDAVIMUI APIE 300 NAMŲ

S 1 Ū L O M E :

$1 2.000.

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.GERIAUSIA PROGA NUSIPIRKTI NAMĄ

ŠTAI KELETAS IŠ JŲ: ‘J <
Ossington—Argyle rajone, . ■ • ’

$8.900 pilna kainax $2.000 įmokėti, 6 kambarių vidurinis namas, 2 vir
tuvės, vieta garažui. Be skolų. a \

College—Manning rajone
$9.500 pilna kaina. $2.500 įmokėti. 4-rių kambarių ir krautuvės vidu
rinis namas. Nėra ąjoių.

Clinton—^College rajone
$16.000 pilna kaina $3.500 įmokėti. 9 kambariai ant 2 augštų. Vandeniu^ 
alyva šildomas. 2 virtuvės. Vieta 2 garažams. Nonos labai geram stovy.

Turime daug įvairių namų bei biznių prieinamomis kainomis įvairiose miesto 
dalyse. Tarpininkaujame paskolų sudaryme. Prašom kreiptis pas biuro vedėja

B. SAKALAUSKAS
164 Ossington Avė. (netoli Lietuviu Namų). Tek KE. 3216X namų LO. 1410

1. BRKOVICH
REAL ESTATE

$ 14.400.
t. $6.500 grynais, 

$17.000 pilna kaina,
2 atskiri butai, viso 10 kamb.
4 virtuvėmis, ’alyva ir vandeniu 
šildomas, garažas, namas atskiras, 
kampinisį mūęinis, prie Blobr — 
Dundcs kampo.
$2.500 grynais. $8.500 kaina.
7 kamb., apšildomi alyvos krosne
le Rūsio nėra, bet šiaip namelis 
švarus, kambariai nereikalingi re
monto. Kiemelis didelis, garažui 
vieta. Parduodamas su visais bal
dais. Wallace gatvėj netoli Duf- 
ferin.

3. $3.000 grynais, 
$10.900 pilna kaina. .
6 kemberių, mūrinis, vidury kitų. 
Amerikoniškas kambarių išdėsty
mas. Garažas, l-mo augšto grindys 
parketas. Valdymas tuojau. Šva
rus namelis netoli Dundas ir Brock 
gatvių.
$5.000-4.000 grynais, 
$14.900 — pilna kaina.
8 -kambariai. Alyva. Garažas. Ne
pereinami kambariai. Crawford 
gatvėje netoli Bloor.
? — grynais.
$17.000 — pilna kaina.
9 kambariai. 2 virtuves. Mūrinis, 
tvirtas, atskiros namas. Prie Dun- 
Das ir Btoor.
$8.000 grynais (o gal ir mažiau!), 
$19.500 pilna kaina,
10 kambarių. Atskiras, mūrinis, 
gražus namas. Centralinis šildy
mas. Didelis sklypas. 2 garažai. 
Savo įvažiavimas. Namas be sko
lų. Gražioj gatvėj. Delaware gt. 
tarp College ir Blooro.
$3.500 grynais, 
$13.000 pilna kaina,
6 kambariai alyva šildomi. Pu
siau atskiras, mūrinis namas. Il-me 
aukšte kriauklė. Nepereinami kam
bariai. Garažas. Prie Lapinų gat
ves netoli Dufferin.

. $4.200 — grynais.
$15.000 — pilna kaina.
9 nemaži kamb. Alyva. Garažo 
nėra< Prie Delaware gatvės virš 
Bloor. V

. $7.300 grynais, 
$13.500 pilna kaina,
9 kambariai alyva šildomi. Pusiau 
atskiras, mūrinis 3 augštų namas. 
Visur kietos grindys. Nepereina
mi kambariai. 2 virtuvės, 2 toile- 
tai. Skolos iš 5%. Prie Clinton gtv 
netoli Bloor.

su $15.000.

$16.000.
MALONIAI

PRANEŠAME

2r i

4

5

6

Lietuviškai kalbąs kailininką^
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.

Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokėjimui '
BERGMAN FUR CO TORONTO

197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509
ta

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.)
Receptams'naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS
MU. 9543

Bcllwoods—-Dundos, 6 k., pusiou otskiros, olyva apšildomos, kietos 
grindys, dailus vidaus įrengimas. Įmokėti $4.000.
Wright—Mac Donald, atskiros, 8 k..mūrinis, dvi virtuvės, geras rū
sys, erdvus kiemas su plačiu privr įvažiavimu šone. įmokėti $5.500.
Groce—College, 8 erdvūs k., pusiau atskiras, mūrinis, olyva-oru šil
domos, su garažu. Įmokėti $6.000.
Gladstone—College, atskiras, 8 k. mūrinis, kvadratinio išdėstymo, 
šiltu oru, anglimis, šildomas, kietos grindys. įmokėti $6.000.

$16.500. Dundas—Redford, atskiras, 9 erdvūs k.z kvadratinis išdėstymas, 2 
virtuvės, kietos grindys. Įmokėti $5.000.

$16.500. Sunnyside—Pearson, 8 k. pusiau atskiras, gero mūro, kieto medžio 
grindimis, alyva-korštu vandeniu šildomas. įmokėti $4.500.

$18.000. Rusholme—Dundas, 8 k., dviejų augštų, pusiau atskiras, mūrinis, 
karštu vandeniu-anglimis šildomas, modern, virtuve ir vonia, su ga
ražu. Geras namas už $6.000 įmokėjimą.

$19.500. Sylwan—Havelock, 9 k., atskiras, labai gerų plytų, kvadr. išdėsty
mas, karsto vandens-anglimis šildomas, erdvus rūsys su vieta 2 kam- 

w . bariams arba dideliam poilsio kambario įrengimui, puikus saulės 
kambarys antrame augšte, moderni virtuvė, antrame augšte sinka, 
2 vonios (1 —- 3 doL, 2-ra 2 dalių), dvigubas garažas, gražiai su
tvarkytas kiemas. Įmokejimas $8-16.000.

PRAŠOME SKAMBINTI LIETUVIŲ KALBOJE

Telefonas OL. 3210

S. DWORAK
REAL ESTATE BROKER 

Didžiausia Naujųjų Kanadiečių Nuosavybių Įstaiga 
373 RONCESVALLES AVĖ., TORONTO, ONT.

— Diusseldorfas. — Buv. Hit
lerio iždo ministeris H. Schach- 
tas, nuo sausio 2 d. atidarė sa
vą eksporto-importo banką.

mūsų Gerb. klijentamš, 
. kad mūsų Įstaiga

PERSIKĖLĖ

į 2000 YONGE ST.

Čia turime didesnių ir 
geresnių namų 

pasirinkimą, 
todėl prašome prieš 
perkant paskambinti 

mums.

Mielai Jums parodysiu ir 
padėsiu išsirinkti

A. TAMULAITIS
Tel. MA. 1177

A. W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St., Toronto7

I

8
- pilna kaina.

9

I

Dėmesio, Hamiltoniečiai’
Mūsų tautietis BALYS KRONAS, anksčiau dirbęs drau
dimo bendrovių atstovu, dabar perėmė dar ir namų bei 
biznių pirkimo ir pardavimo tarpininkavimo įmonės 
R. TESLIA 1294 King St E., Real Estate & Insurance 
Broker, tel. 9-3558, atstovavimą.
Tai viena iš didžiausių tos rūšies įmonių Kanadoje, tu- 

‘ rinti didžiausią paairinkim ąnamų-biznių bei farmų.
Geromis sąlygomis parūpiname morgičius. Kreipkitės, 
patarimai Jums nieko nekainuos.

BALYS KRONAS
FOIL REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 

Darbovietės teleSnaA 9-3558, 3-1108, 2-4641 
Butas: 112 Onv'rio Avė. Tel. 2-9077 /

R. TESL1A
REAL ESTATE BROKER

i 863 BLOOR STR. WEST - 575 QUEEN STR. W.
TORONTO

Ata

VALANDOS
9 a.m. — 9 p .m.

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

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

Taupyk 
pinigus!

Sumažink rūkalų 
išlaidas daugiau negu 

per pusę!

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
___ _______ netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

J sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
bai bus saugomi. Kai
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Tel. WA. 4557

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

' rūšių užuolaidų.
138-46 Claremont Str

30 metų valymo patyrimas

6 Įstaigų parduodamų namų sąrašuose Jūs visada 
turėsite-" didesnę galiniybę susirasti pageidaujamą 
namą. Visuose rajonuose įvairių namų pasirinkimas. 
Norėdamas pirkti ar parduoti savo nuosavybę pir 
miausia pasitark su

K. WILES REAL ESTATE
(Centrinė įstaiga)

1 St Clair Ave. W. 
Toronto

Telefonas^ KE. 7941. Namų telefonas: LL. 4744 

Neradę manęs įstaigoje* malonėkite palikti savo telefoną.

GAMiNK 
CIGARETES SU

CIGAREČIŲ 

SUKIMO 

MAŠINĖLE

IS 
KARTO!

Standartinis orbo 
Šlampantis ciflorečių 
sukimo popierius.

200 
cigaretiiicigarečių ."J’*'1 
Gaunama rūkalų

LIETUVIAMS TINKAMUOSE 
RAJONUOSE

Clinton— College ?
$11.900, įmokėti $3.500. Gero 
mūro, pusiau atskiras, 8 kamb., 
namas.* Garažui vieta. Į kainą 
įeina baldai trims kambariams. 
Prie gero susiekimo.

St. Cla rens—-Wallace
$12.500, prieinamas įmokėji- 
mas. Visai atskiras, mūrinis 7 
kamb. namas.

Dunn—King
$ 14.0O0, įmokėti $4.000. Mū
rinis, pusiau atskiras, 8 kamb. 
namas. Garažas. Alyvos Šild.

Lakeview—Dundas
$15.500, įmokėti $5.000. Mū
rinis, atskiros, 8 kamb. dviejų 
ougštų namas. Dideli kamba
riai. Alyvos šild. Graži gatvė. 
Geras susisiekimas. Arti lietuvių 
namų.

Du ndas—Roncesvalles
$14.500, įmokėti $5.000. Visai 
atskiras, mūrinis, 8 kamb. na
mas. Vondns Šildymas. Vieta 
tinka bizniui ar amatininkui.

Batrice—College
$17.000, įmokėti $6.000 ar ma
žiau. Visai atskiras, mūrinis, 9 
kamb. namas. Alyvos šildymas 
Dideli, švarūs kambariai, erd
vus, švarus rūsys. Garažas. Gra
žus namas — geros pajamos.

High Pork
$15.800, prieinamas įmokėji- 
mas. Mūrinis, visai atskiras, 10 
kambarių namas.

Yra gerų ir didelių namų High Parko 
ir Kituose rajonuose augšteniu jmo- 

kėjimu. Tinka pirkti susidėjus.

R. ŽULYS
Tol. ME. 2471; nomų ral. EM3-6711

J. J. ELLIS 
REALTOR

1072 BLOOR ST. W., TORONTO

$11.600, Įmokant $3.000. Daugiau 
• įmokant kainą nuleistų. Nauįai pa

statytos atskiras mūrinis 6 kamb. 
moderniškas namas — bungalow. 
Gražioj vietoj, arti mokyklos, nau
jai susidariusioj kolonijoje Wes- 
tone.

$12.500, įmokėti $5.000. Visai atski
ros mūrinis 7 kamb. namas. St. 
Clair—Wallace.

$13.500, įmokėti $4.000. Pusiau at
skiros, 8 kamb., mūrinisf namas. 
Koridorinė sistema. Vieto garažui.
6 kamb. su baldais. Porkdole ra
jone.

$13.500, įmokėti $5.000. Visai at
skiras mūrinis, 8 kamb. namas ty
kioj gatvelėj arti gero susisiekimo. 
Dundas—Duff erin—College. z

$15.000, įmokėti $5.Q00. Pusiau at
skiras mūrinis 9 kamb., alyva šil
domos namas su vieto garažui ir 
geru privažiavimu. Crawford prie
šais parkų. 1

$15.900, su didesniu jmokė j imu. Vi
sai atskiras mūrinis 10 kamb., 2 
ougštų namas, su 2 voniom, 2 vir
tuvėm ir 2 garažais. College-Brock.

$16.500, įmokėti $5.000. Visai atski
ras, vandeniu-onglimis apšildomos 
9 didelių komborių namas, lobai 
tinkamas nubmavimui. Dundas — 
Roncesvalles.

Ir daugiau namų lietuvių rajone — 
vakariniame Toronte Jums mielai ap
rodys ir padės išsirinkti

P. LEONAS
Tel. ME. 2471, buto M.: JU. 0996.

J. J. ELLIS, Realtor
1072 BLOOR ST. W., TORONTO



Dėmesio!

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
= E.

Dėmesio!

Garsiausias rašytojas
Anais laikais, kai Norvegijos 

'sostinė vadinosi Christiania, pas 
karalių buvo puota. Prie vyno 
įkaitusioje kompanijoje sėdėjo ir 
žinomasis to laiko rašytojas 
Bjoemsterne Bjoernson. Staiga 
viena įsilinksminusi dama kręi- 
piasi į rašytoją ir atvirai pasako 
nenugirdui jo pavardės, taigi su 
kuo ji turinti g&rbę kalbėtis. Ra-į 
šytojas, irgi įkaitęs nuo kompa
nijos ir kiek įžeistas, kad jo, to
kio rašytojo, nepažino, papūtė 
krūtinę ir paaiškino:

— Gerbiamoji, aš gi esu žino
miausias Norvegijos rašytojas!

— Ach, taip, žinoma, žinoma, 
— sumišo dama. — Atsiprašau, 
ponas Ibsenai, tūkstantį kartų 
atsiprašau, kaip aš galėjau Jūsų 
nepažinti...

(Ibsenas — kitas to laiko 
vegų įžymus rašytojas).

Malonus kvietimas
Profesorius chemikas būriui 

lankytojų aiškina:
— Jei kas būtų padaryta ne

teisingai šiame ba/idyme, mes su 
visa laboratorija išlėktume į 
dangų. Mano ponai, prašau ar
čiau, kad galėtumėte geriau ma
ne sekti.

Visi čia*

t •

Nepamirškime atsilankyti į “Gintarų Kraštą” ,z
Jei Jus įdomauja įsigyti arba dovanoti tikrai graži, vertinga ir tėviškę primenanti dovana, 
brangi kiekvieno lietinio širdžiai, atsilankykite į naujai atidarytą lietuvišką jpautuvę —

“GINTARŲ KflAŠTAS”
1622 Bloor St. W. (netoli Bloor-Dundas kampo)

Čia gaunamos ir lietuviškos knygos bei laikraščiai.
Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto ligi 10 vai. vakaro.

ATIDARYMO PROGA DUODAMOS NUOLAIDOS NUO 10—15%%
"GINTARŲ KRAŠTAS"
Savininkas K. MOTUŠIS

1622 BLOOR STREET WEST Tel. LA. 0628
Taranto, Ont., Canada

Dr. A. Ratinow

Dirbęs Europos ir Kanados li
goninėse. Vidaus ligų specia
listas (širdies, asthmos, reu

matizmo, skilvio ir kt.)
479% Euclid Ave., Toronto 

TeL RA. 6708.

nor-

Tikras pamišėlis
Lenkijoje dabar esąs pasakoja

mas toks anekdotas.
Pas gydytoją psichiatrą į kabi

netą užeina du vyrai. Vienas iš 
jų sako:

— Pone daktare, patikrinkite 
.Štai mano draugo sveikatą. Jis 
tikrai pamišo. Visą laiką tekalba 
tik apie pabėgimą iš Lenkijos.

Gydytojas, žinoma, atsargus. 
Jis sako:

— Noras pabėgti dar ne būti
nai rodo pamišimą. Gal būtų ge
riau, kad juo pasirūpintų sau- 

• gumas?
— Ne, pone daktare. Aš sa

kau, jis tikrai pamišęs. Matai, 
tamsta, jis vis nori bėgti į So
vietų Rusiją...

Ponia, lankydama kalėjimų, 
vieną kalinį klausia:

— Nuobodu čia?
— Taip, ponia.
— Ar aplanko tamstą 

gai?
— Ne.
— Kodėl?
— Jie taip pat čia.

Jis pripratęs
- Pakrikštijęs kūdikį, kunigas 
sako motinai:

— Man dar neteko krikštyti 
taip ramaus kūdikio, kaip Tams
tos. Ir vanduo užpiltas jo visai 
nejaudina.

— O, kunige, aš.jį pripratinau 
visą savaitę kasdien pašlaksty- 
dama iš puoduko.

drau-

• Dr. JOHN REKAI 
Chirurgo; ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

219 St. Clair Ave. W. Toronto, Ont.
Susitarti telefonu RA. 0237. 
Kalbama lenkiškai ir rusiškai

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A BLOOR ST. W., (prie Dovercourt) Telef. LL. 8871

“Clare’s Beauty Parlour”
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa ir

. dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus. -
Dirba kvalifikuoti specialistai. Prašoma užsisakyti iš anksto

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas

1081 BLOOR ST. W. ' 
(tarp Duffenn ir Dovercourt)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 vai p.p. 
ir 6.30-8 vai. vak. arba pagal 

susitarimą
*

Telefonas ME. 2933

7 PUSL.

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Karalienės profilis
Speciali menininkų -komisija, 

kuriai priklauso ir Edinburgo 
princas, pagaliau parinko pro
jektą karalienės profilio ant mo
netų kalti. Pasirodė, kad kon- į 
kurso laimėtoja yra 71 metų ma- ’ 
žai žinoma skulptorė Gillik.1 
Kaip tik projektas buvo paskelb
tas, tuojau prasidėjo jo kritika. 
Ir menininkai ir nemenininkai 
pradėjo šaukti, kad ten karalie
nė esanti nepanaši, kad ji atro-Į

Ekonomistas i danti 17 mėtų mergaitė, greičiau
Mano sužadėtinis kas sekma-! Panaši į princesę Margaretą ir tf 

dieni mane nuveda i muziejų. i Projektas visdėlto jau galuti- 
i nai priimtas, pačios karalienės 
i patvirtintas ir tas profilis bus 
[visose naujosiose Anglijos mone
tose? '

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
Toronto

Priimamos vai.: nuo 1-4 ir 5-8 
vai. pp. Kitu laiku pagal su
sitarimą.

Telefonas WA. 8207

Pranešu atidaręs savo kabinetą
Dr. S. V. FEINMAN

256 Crawford St., Toronto. LL. 5739 
Vienos universiteto diplomas, dirbęs 
Vienos universiteto klinikose ir Kana
dos ligoninėse.

Darbo valandos 1*3 pp. ir 5-8 vak.
Širdies, plaučių, gastro-enterologijos, 
reumatizmo, astmos ir moterų ligos, 

Rentgenas.
Kalba vokiškai ir rusiškai.

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. 

Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.
Atidaryta iki 7 vai. vak. - , 272% QUEEN ST. W., Toronto

Dėmesio vyrai!
Atidaryta nauja, lietuvių kirpykla

Darbas atliekamas gerai — prašom įsitikinti.
867 DUNDAS ST. W., TORONTO (tarp EUCLID ir MANNING) 
Veikia nuo 9 vai. ryto iki 7 vaL vakaro. Telef. EM. 4-6954 

Savininkas Aleksandra Vosylius

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC

314 BATHURST ST.
Toronto

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

RENTGENAS 
PHYSIOTERAPIJA 

LABORATORINIAI TYRIMAI

Priima ligonius ir gimdyves: 
kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 

šeštadieniais nuo 11-3 vai.

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.
Viskas nuo durų skambučio
iki pilno namų instaliavimo.

* 119 PERTH AVE.
Telefonas KE. 7808.

■j.

— O ką jis studijuoja? 
, — Ekonomiją.

Palinkimas

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

5 gab. virtuvės chromo komplektas — $59.50'■ ----- - - - _ 99 00
— $79.50

Bill jau 7 metų parodė biznie- - 
riškų palinkimų. Būdamas 4 me
tų jis svajojo pasidaryti klounu, j 
penkių — taxi šoferiu, 
vėl pakeitė nuomonę.

— Na, gerai, Bill. Tai kuo tu 
nori dabar būti?

—- Šiaurės tyrinėtoju 
mama, duotum man 10 centų?

— O kam tau? ■<
— Noriu nusipirkti ledų ir 

bandyti, kaip pakelsiu šaltį. 
‘ O kai išaugo, jis pasidarė 
nansininkas.

Paieškojimai
. , ., Bronius Brazdžiūnas, anksčiau - o dabar ,» T ... *gyvenęs McLaughlin, Alta., pra

šomas pranešti savo adresą Spau- 
1 ■ dos Bendrovei “Žiburiai”, 941 

_ . J Dundas Str. W., Toronto, Ont. Gal,' ’
i Vai. Grikietis, 1948 metais dir- 
bęs N c randos kasyklose, prašo
mas atsiliepti arba žinantieji 
apie jį prašomi pranešti: J. Ru- 

j gys, 5 Rusholme Pk. Cres., To- 
j ronto, Ont.

1S-

Visu rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

turinti 30 metų pi(>fe.-;inę praktiką 
Kalbu lenkiškai

M. MALINA — 1187 DUNDAS ŠT. W. TORONTO

Tiesiog iš fabriko NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA parduodame 
vėliausio modelio

ELEKTRINES SIUVAMAS MASINAS
su garantija.

Siūti galima ir pirmyn ir atgal ir viską siuvinėti.
Veritas Sewing Machine Co. of Canada

Sav. J. Tumosa
880 QUEEN ST. W. (antram augšte), Toronto. Tel. OL. 4717

Feliksas Senkus
TeL LL. 3744

WILLIAM BOLLAND
Real Estate 

1130 College St, 
Toronto, Ont

sm

A

PELARGONIJOS
18 RŪŠIŲ 25<

Susidomėję namų gėlėmis, 
turėtų pasodinti viena ar 
porą mūšų Pelargonijų 
sėklų. Mes siūlome miši- 

T nj, susidedantį iš ryškiai 
raudonų, ugnies, plytų, 
purpuro, rausvų, šviesiai 
rausvų, lašišų, šviesiai 
raudonos, oranžinės, ru- 
žavos, persikų, rožinių, 
baltų ir įvairių maišytų 

spalvų. Lengva išauginti iš sėklų. Dažnai 
žydi po 90 dienų pasodinus. (Pokl. 25c.) 
(2 už 45c) užsakant paštu. Sodinkite da
bar. SPECIALUS PASIŪLYMAS: 1 pkt. 
kaip viršuje ir 5 pkt. kitų rūšių naminių 
gėlių sėklų, visos skirtingos ir lengvai au
ginamos namuose. $1.25 vertės tik A 
65c užsakant paštu.

VELTUI: Didžiulė 1953 metų sėklų ir 
auginimo knyga — puiki!

• 27
fee*

3 gab. fotelis (chesterfield)
3 gab. miegamojo, komplektas
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

480 YONGE ST., TORONTO 
(1 blokas į šiaurę nuo College St.)

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

Mes dirbame 24 valandas

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080
190 Wright Ave., Toronto

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius, ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 ir 6.30-8 
vai vak. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1791 
Toronto

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

' '■ ir-
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto
Telef.: WA 3754

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

X

■AUKŠČIAUSIOS RUSIES MEKUI

1
Mm sidabro papuošalai, keramika, 

lodosirmeno išdirbiniailieluviškos \ 
t kitu tautu klasikines munkos.

==RflNHDARBIU 5AMINIAĮ

Reikataukite mRunaujai *&&& katutę. .

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W 

Tel. EM. 3-1618
749 QUEEN ST. E. 

Tel. RI. 5804

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS v 

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
' 7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
TeL WA 1344

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ’i* vvru batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

VYT. AUŠROTAS 
priima

Jūsų kuro užsakymus
KASDIEN NUO 10 VAL.

DOMINION 
COAL & WOOD

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

RYTO IKI 10 VAL. VAKARO

. . . PUIKIAUSIAS KURAS KIEKVIENAM REIKALUI
206 Gilmour Ave. Telefonas: LY. 0305

312 Bathurst St., Toronto
Bathurst Medical Building 

Telef. EM. 3-6373

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto • 
Mū:>ų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

DĖMESIO! DĖMESIO!

870 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont 
perėmė naujas savininkas. - - Valgiai gaminami pagal lietuvių 

skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos
Sav. Feliksas Jonynas

$10 nuolaidos, kas atsineš ši skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $5*

Hamiltono ir jo apylinkės alyvos apšildymo kontraktorius

Prašomo kreipti*: 18 Spadina Ave., Hamilton, Ont. Telef. 9-20-35

K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji ir remontuojami arba pataisomi seni ALYVOS APŠILDYMAI— 
Oil Burners — j naujas arba senas krosnis pigiausiomis kainomis ir geromis 
išsimokėjimo sąlygomis. Taip pat taisomi vietiniai ir europietiški radijo aparatai 

ir šaldytuvai. Apžiūrėjimas ir patarimai atliekami nemokamai — VELTUI.

.amrrrKJ
DOMINION SEED HOUSE 

. C E 0 R G E T 0 W N . 0 K T .

Ed. KONDRATAS
Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus 

Įvairių medžiagų pasirinkimas
1113A Dundas St W. (netoli Ossington), Toronto 

Telefonas LL. 9626

Lietuvis pigiai ir greitai 
PERVEŽA BALDUS 
mieste ir užmiesty 

(iki 200 mylių). 
Pervežama betkuriuo laiku.

Ant. garbašauskas
9 Fennings St., Toronto, Ont.

Tel. LA. 4598

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie 
niais priima taip pat 7-9 popiet

386 Bathurst St Toronto 
TeL EM. 4-6515

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

Dr. Chas. OKUN
.DANTYTAS

838 Dundas St W. Toronto 
(kampas Euclid Ave.)

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

A. BERESNEVIČIUS
Priimu moteriškų ir vyriškų 
rūbų užsakymus iš savo ir kli- 
jentų medžiagos. Darbą atlie
ku pagal naujausias madas 
švariai ir sąžiningai. Kainos 

visiems prieinamos
1004 Dundas Street W. 

Toronto, Ont.
Telefonas: LL. 3222

Pritaiko akinius visiems akių 
defektams. Ištiria akių ner
vus, kurie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto

TeL RA 3924

DANIEL D. STOKAL

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). TeL EM. 6-8094

YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trowell Ave., TeL: JU. 2794. JU. 5197. Toronto 9. Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.
Rinkos kainomis.

I

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams. . .

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

Room 204,221 Victoria St 
Office EM. 6-1753 
Res.' teL LY 5797

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

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statiu radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus

.. Pranešu klijentams savo naują adresą; '

7 Havelock, Toronto, telef. LL. 4576
ANT. JUOZAPAITIS

AKIŲ* SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building ,

I
t
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TORONTO, ©nt.
ApyL Valdybos rinkimai

Toronto apyl. valdybos rinki
mai įvyks vasario 8 d., sekma
dienį, nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. 
vak. Lietuvių Namuose. Rinki
mams pravesti Toronto liet, or
ganizacijos siunčia po 2 atstovus. 
Dėl darbo laiko susitarti su rin
kimų komisijos pirmininku L. 
Tamošausku: * 236 Dovercourt

ĄpyĮ. ŲOKp Prezidiumas.
Litųanhlmiai kursai per radiją

KDB Švietimo Skyrius rengia 
Ąųgštesn. Lituanistinius Kursus’ 
per ra4ij^- programą ruošia Ą. 
Lįtųąnisįiinio švietimo vedėja 
Įj. Matusevičiūtė. Švietimo Sky- i “ 
rįųs peri duoti progos išeiti li- 
tuąnįątinę programą gimnazijos 
aųgštesniųjų klasių kurso ir 
tiems mūsų moksleiviams, kurie 
nęgali landyti šeštadieninių A. 
Lituanistinių Kursų.

Norėtume padėti daugiau pra
mokti dėtuvių kalbos, lit^ratū- 

, ros istorijos ir krašto pažinimo ir 
tiems jaunuoliams, kurie neturi 
progos toliau tęsti mokslo.

Tikimės, jog šiais kursais do
mėsis ir mūsų plačioji visuome
nė ir rūpinsis šeimose lietuvių 
kalbos ir bendrai lietuviškos kul
tūros reikalais. Šviet. Sk.

Per liet, radiją 
šį šeštadienį dainuos sol. V. Ve- 
rikaitis.

Įsteigtas kredito bankelis
Pereitą sekmadienį TN įvyko 

steigiamasis susirinkimas kredi
to kooperatyviniam bankeliui 
įsteigti. Po $5 įmokėjo 52 asme
nys. Į vaidybą išrinkta: Kiršo- 
nis, Matulionis, Meilus, Strazdas 
ir Šernas; paskoloms skirstyti 
komitetan: Budreika, Senkus ir 
Stepaitis; į rev. kom : Adoma
vičius, Banelis, Balsys.

Pamaldos už a.a. dr. Veronikos 
Karvelienės vėlę

Kanados Liet. Kat. Moterų 
D-jos Centro Valdyba ir Toronto 
skyrius rengia a.a. dr. Veronikos 
Karvelienės-Ęakšytės mirties ke
turių savaičių minėjimą. Sausio 
24 d. 9.30 vai. lietuvių parapijos 
bažnyčioje pamaldos. Šv. Mišias 
laikys ir pasakys pamokslą prof, 
dr. kun. Gutauskas.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyks velionės visuomeninės 
veiklos apžvalga — akademija. 

Į C V pirm. dr. Aldona Užupienė 
i skaitys paskaitą “Moteris visuo- 
' mėnininkė”. CV sekretorė Kazi
miera Juozapavičeinė — “Vėlio- 

, nės Veikla tremtyje” ir Iz. Matu- 
f sevičiūtė.— “Dr. Karvelienės vi
suomeninė veikla Lietuvoje”

A.a. dr. V. Karvelienės visuo
meninė veikla buvo žinoma lie
tuvių visuomenei, todėl pagerb
dami ją ir įvertindami jos nuo
pelnus mūsų tautai, prašome 
d-jos nares ir gerb. visuomenę 
dalyvauti pamaldose ir atsilan
kyti į akademiją. Rengėjos.

* t

Pamaldos už a. a. Besasparienę, 
josios keturių savaičių mirties 
proga, įvyks šeštadienį, 8.30 vai. 
•ryto Toronto liet. pąr. bažnyčioj.

Pranešimas
Š.m. sausio mėn. 25 d., sekma

dienį, 3 vai. pp. Lietuvių Namuo
se šaukiamas Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Toronto apylinkės stei
giamasis susirinkimas. Visi pri
jaučiantieji kviečiami dalyvauti.

Susirinkimo Iniciatoriai.
Jūrų skautų vakaras atidėtas
Praeitam “Tėviškės Žiburių” 

numeryje skelbtas Jūros skautų 
rėmėjų būrelio vakaras sausio 31 
d. Lietuvių Namuose neįvyks. 
Dėl susidėjusių aplinkybių nu
keliamas į povelykinį laikotarpį.

Liūdesio valandoje
collegai Pr. Naujokaičiui, vaikams ir giminėms.

a. a. A. N A U J O K A I T I E N E I mirus, 
reiškiame gilią užuojautą

J. A. Rinktinai.

Ponui Viktorui Užupiui, skaudžioje valandoje, sesutei
ANTANINAI UŽUPYTEI-NAUJOKAIT1ENEI mirus, 

reiškia gilios užuojautos ir kartu liūdi

Čepai ir Jasinevičiai.

Milžiniškos iškilmės Vašingtone:
Naujoję prezidento įvesdinimas. Kiek naujų vilčių, kiek ten džiaugsmo!
Ir Kanadoje gyvenant graži proga pasidžiaugti atsilankant į sausio /mėn. 24 dieną, šį šeš
tadienį rengiamą

iškilmingą šokių vakarą UNF didžiojoje salėje
297 College Str. - Gros gera muzika. - Gausus bufetas. - Pradžia 7.30 vai. vakaro. 

Vakaras rengiamas Toronto bažnyčios statymo naudai.

MONTREAL, Cue

Lietuvių Namų iškilmingas 
atidarymas

įvyks vasario 7 d. Numatoma 
kviesti augštų svečių iš valdžios, 
policijos, kaimynų ir savų laik
raščių redaktoriai, dvasiškuos 
atstovai bei kiti liet, vadovau
jantieji asmens. Reikia tikėtis, 
kad aktyviai dalyvaus ir plačio
ji Toronto liet, visuomenė.

Toronto Liet. Namuose vasa
rio 17 d. įvyksta tradicinis Už
gavėnių blynų balius.

TL Namų šėrus pirko
Už $50 — Purtūlis Jonas, Put- 

na Bronius; už $25 — Irena ir 
Algis Žemaitis, Grubevičius Al
binas, Alekna Leonas, Bartkus 
Aleksas, Vosylienė Aleksandra, 
Sokolovas Mikas, Vilkas Juozas, 
Navaselskis Petras, Pakarna Ig
nas, Vaičiūnas Viktoras, Rinke
vičius Jonas, Jašiūnai Povilas, 

"Mikšys Viktoras, Masiliauskas 
Jonas. Visiems ačiū.

TLN Valdyba.
Sekantį sekmadienį

6 vai. vak. Liet. Namuose rodo
ma filmą “Casa Manana” ir prie- 

. dai.

Inžinieriams ir architekjams
Sausio 31 d., šeštadienį, 7.30 v. 

vak. Toronto ukrainiečiu inži
nierių ir technikų organizacija 
rengia balių, į kurį kviečia atsi
lankyti lietuvius inžinierius ir 
architektus. Kvietimų galima 
gauti pas pirmininką inž. Sližį, 
553 Hewitt Ave., ME. 8760. Pra
šoma collegas ukrainiečius pa
gerbti apsilankymu į jų paren
gimą. PLIAS Šk. V-ba.

Muzikali filmą
Mario Lanza ir Kathryn Gray

son “The Toast of New Orleans” 
bus rodoma liet. par. salėje sek
madienį, sausio 25 d. 3 ir 5 vai.

Daug autonelaimių
Praėjusį šeštadienį pašalus, o 

po to prasidėjus lietui, Toronte 
ir ypač prie didelių kelių'polici
jos būstinėse buvo užregistruota 
daug auto nelaimių. Keletas au
to katastrofų ištiko ir lietuvius. 
Antai, vykstant iš Hąmlitono į 
“Naujuosius žmones” Toronte, 
vienas liet, automobilistas pa
slydęs atsimušė į telefono stul
pą visiškai jį nukirsdamas. Ma
šinoje buvę 5 asmenys, tik smar
kiai sutrenkti.

Klaipėdos kr. prisijungimo 
. minėjimas

šiemet vyko per dvi dienas. Šeš
tadienį per lietuvišką radiją 
Aug. Kuolas skaitė trumpą pa
skaitėlę, p. Šklėriūtė padeklama
vo savo sukurtą apie Jūratę ir 
Kastytį baladę. Grota atatinka
ma muzika. Sekmadienį minėji
mas prasidėjo pamaldomis ka
talikų ir evangelikų bažnyčiose. 
3 vai. pp. lenkų didelėje salėje— 
Queen-Dovercourt — minėjimą 
atidarė MLB D-jos Toronto sk. 
pirm. L. Tamošauskas. Atsisto
jus pagerbti žuvusieji M. Lietu
voje už lietuvybę ir Klaipėdos 
kr. atvadavime. Orkestras “Tri
mitas” sugrojo' gedulo maršą. 
Po to kalbėjo PLB Kanados Kr. 
Valdybos pirm. J. Matulionis, 
primindamas šios šventės reikš
mę ir dar žodį tarė mažlietuvis 
dr. Anysas. Toliau sekė svečio iš 
Montreal! omažlietuvio A. Ly- 
manto paskaita, kurioje trumpai 
pavaizdavo vokiečių pastangas 
bei taktiką germanizuojant ML 
lietuvius ir mažlietuvių pastan
gas nusikratyti vokiečių jungo, 
susijungti su visa Lietuva į vie
ną kūną, kas nors dalinai pasiek
ta išvaduojant Klaipėdos kr.

Meninėje daly solistas Veri- 
kaitis/akomp. N. Wright, padai
navo 3 liaudies dainas ir bisui 
dar vieną Beethoveno dalyką; 
skautų tautinių šokių trupė p. 
Šadeikienės vadovaujama, pa
šoko oželį ir blezdingėlę, dramos 
aktorė p. Kačanauskienė padek
lamavo Maironio baladę Jūratė 
ir Kastytis, a p. Medelis Jakšto 
kantatą Mažajai Lietuvai. Už
baigai orkestras “Trimtias” pa
grojo Tykiai, tykiai Nemunėlis 
teka ir orkestro vadovo Priel- 
gausko sukurtą maršą, o užbai
gai — Lietuviais esame mes gi
mę ir Tautos Himną. '

■ Į minėjimą prisirinko pilna sa
lė. Bet daugumoje toji ramioji 
masė, o visuomenės veikėjų la
bai mažai tesimatė.
Metinis “Dainos” susirinkimas 
sausio 10 d. praėjo pakilioje nuo
taikoje pp. Kundrotų bute. Už 
malonų priėmimą nuoširdus lie- I 
tuviškas ačiū.

Poapranešimų, skaitymo laiškų 
iš Vokietijos, mūsų maloni pir
mininkė M. F. Yokubynienė pa
reiškė atsistatydinanti, nes ilga
metis darbas ją labai nuvargino. 
P. Yokubynienės pasitraukimas 
yra nepaprastai skaudus “Dai
nos“ narėms. Jos pasiaukojimas 
ir meilė artimui buvo ir liks 
mums gražus pavyzdys. Mums 
prašant, p. Yokubynienė sutiko 
pasilikti Garbės Pirmininke.

Išrinkta nauja valdyba: pirm, 
Vanda Jasinevičiene, vicepirm. 
Vlada Sližienė ir W. Kundrotie- 
nė, sekr. Sofija Šakalienė, ižd. 
Nijolė Kaveckienė. Rev. Kom.: 
Br. Ragauskaitė, J. Rimbutienė,

Penktadienį, sausio 23 d., 20 vai., Lenkų salėje, 
• 1087 Queen, prie Dovercourt, rengiamas

geriausias sezoninis šokių vakaras
Programoje: Latvių burtininkas dr. ERMO, garsusis Budapešto 
akrobatas CAROLO CASTELLI ir kiti pasirodymai.

•
Kieti ir minkšti gėrimai. - Bufetas. - Gera šokių muzika 
romantiškoje prieblandoje. - Įėjimas $1.

* Rengia Latvių Menininkų kuopa.

. i
Š. m. sausio mėn. 24 d., šeštadienį, 7 JO vaL vak.

šv. Kazimiero salėje (Roncesvalles ir Garden Ave.) 
Toronto “Živilės” skaučių draugovė ruošia

linksmą šokią vakarą
Programoje—skaučių pasirodymai, o laike šokių bus įdomūs 
paįvairinimai. Giros puiki septynių vyrų kapela. Toronto 

* visuomenė maloniai kviečiama atsilankyti
' ' “Živilės” skaučių draugovė.

Sausio mėn. 30 d.,- penktadienį, UNF salėje, 297 College St. 
SPORTO KLUBAS “VYTIS” rengia

Veiks bufetas su alumi ir kitais-gėrimais. Šokių pradžia
8 vai. vak., pabaiga 12.30 vai. Gros gera kapela.

Vasario mėnesio 7 dieną įvyks
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ IŠKILMINGAS

Kviečiame visus ateiti ir pasidžiaugti šiuo Toronto lietuvių 
vienybės ir ryžto laimėjimu.

PROGRAMOJE: MENINĖ DALIS, VAIŠĖS IR ŠOKIAI p

Pradžia — 8 vai. vok. Įėjimas z—■; 2 doleriai
Stalai numeruoti, ir pradinėms vaišėms paruošti.

Skambinkit, užsisakykit ir apmokėkit vietos iš anksto pas namu adminis
tratorių — 1129 Dundas St. W. Telefonas KE. 3027.

Toronto Lietuvių Namų Valdyba.

A. Rusiniene? Korespond.: J. 
Rimbutienė ir St. Mašalaitė.

Sekantis susirinkimas Įvykį 
pas Mariją Pocienę, 120b Carl 
ton. Susirinkimai perkeliami iš 
penktadienio vakaro į šeštadie
nio popietę, nes tai yra daugu
mai patogesnis laikas. Dėl įvai
rios infpmacijos prašoma kreip
tis į p. Sližienę, tel. ME. 8760, 53 
Hewitt Ave.

Nutarta pasveikinti narę E. 
Alšėnienę, susilaukusią sūnelio. 
Pp. Lorencienė ir Jasinevičienė 
sutiko įteikti tradicinę “Dainos” 
grupės dovanėlę. S. M.

“Caritas” kaukių baliui, 
įvykstančiam sausio 31 d. didžio
joje italų salėje, ar jau įsigijai 
-kostiumą ir tradicinę įdomią 
kaukę? Jei ne, tad paskubinki: 
laiko nedaug!

“Tulpės” svetainei REIKALIN
GA MOTERIS virtuvės darbams. 
Kreiptis 994 Dundas St. W.

DABAR/
PUIKIAUSIA PROGA TAPTI

Didžiausios Kanadoje Nuosavybių 
Firmos PARDAVĖJU 1 

Mūsų naujoje Dundas ir Dufferin gatvių įstaigoje.

Jei eidomos porhotysi
1 * j I j Į

"Firmos ženklo

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

n 772 Dundas St W.
i Toronto

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, sausio 22, 23, '24 d.d.
1. TEXAS CARNIVAL—spalv.—Esther Williams, Red Skelton
2. SPOILERS OF PLAINS — Roy Rogers
* Pirmadienį — trečiadienį, sausio 26, 27, 28 d.d.

1. SONG OF SCHEHERAZADE — spalv. — Yvonne De Carlo
2. NO QUESTIONS ASKED — George Murphy, Arlene Dahl

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

Tai gali reikšti Jums (kaip ir kiekvienam Ridout pardavėjui)^ raktą, j dides
nes pajamas.* Mes žinome, jei Jūs galite pardavinėti ^fiuoiavybes^ Jūs 
galite daugiau parduoti dirbdamas Ridout firmoje.

KADANGI —
— Žino* geriau kaip parduoti
— Didesnis prestižas
— Didesnis atlyginimas t
— Geresnė pagalba • —

Gero firmos vodovybė ir pogolba pardavėjams suteikia tiems, kurjc nori 
dirbti ir turėti pasisekimą, geros sąlygos ir neapibrėžtą .atlyginimą. Par
davėjos turi turėti automobilį. **

SKAMBINK DABAR DtL INTERVIEW
Mr. GRAHAM, TEL. MU. 7377. .

ERNEST RIElJOtk *
REAL ESTATE LIMITED

DIDŽIAUSIA KANADOJE NUOSAVYBIŲ FIRMA • *

9 Pearson AveM Toronto 
Telefonas LO. 8828

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

J. BJERŽINSKAŠ
1212 Dundas St W. Toronto - - - TeL LA. 9547 ir MU. 3940

Išnuomojamas II augštas —- du 
kambariai ir virtuvė. Fuller Ave. 
Tel. LA. 8025, po 5 vai. vak.
Išnuomojamas kambarys Il-me 
augšte. Galima su maistu. 82 
Campbell Avė., tel. LA. 6922.
Aantrame augšte*išnuomojamas 
didelis frontinis kambarys. Ša
lia kambario, atskirai pasinaudo
jimas virimu. Skambinti telef. 
KE. 5458.
Išnuomojamas kambarys Il-me 
augšte. vyrui ar moteriai. Telef. 
OL. 2107, po 5 vai. vak.
Išnuomojami II augšte kamba
riai su virtuve ir garažas, 107 
Colbėck St. Galima kreiptis 
kiekvienu laiku.
Išnuomojami 2 kambariai ir vir
tuvė II augšte su baldais. 18 Gol
den Ave., teL LO. 8346. 
Išnuomojami du dideli, puikiai 
apstatyti kambariai. Galimybė 
virimui. Skambinti LA. 9161 — 
vakarais.
-----------J—1--------- - Išnuomojamas antras augstas su
sidedąs iš trijų kambarių ir vir
tuvės. Namas dviejų augštų. Yra 
ir garažas. 49 Parkdale Rd. Tel. 
ME.* 0636.
Išnuomojami 2 kambariai III-me 
augšte. 442 Crawford. KE. 6663.
Išnuomojami du naujai atremon- 
ti kambariai su baldais College— 
Ossington rajone. 30 Dewson St. 
TeL OL. 1403.
Išnuomojamas kambarys su bal
dais. Tel. OL. 1206, 369 Dover 
court Rd. * .
Išnuomojamas kambarys su ar 
be baldų 1 ar dviems asmenims, 
atskiras įėjimas. Telef. JU. 1813, 
287 Indian Grove.

Apylinkės visuotinis susirinki
mas. Apylinkės Valdyba šaukia 
Montrealio lietuvių bendruome
nės visuotinį susirinkimą sausio 
25 d., sekmadienį, AV parapijos 
salėje tuojau po pamaldų. Jo me
tu buv. ALOKas padarys apysk. 
pranešimą, o ^Valdyba pateiks 
ateinančių metų veiklos planą. 
Visuomenė kviečiama skaitlin
gai dalyvauti.

Grįžtančiam kardinolui arki
vyskupui Leger sutikti sudary
tas specialus dvasiškių komite
tas. Kardinolas grįš sausio 29 d.

Tėvai prašomi užrašyti vaikus 
Pirmai Komunijai.

Šv. Onos Moterų Pašalp. D-ja 
šeštadienį, sausio 24 d., ruošia šv. 
Kazimiero parapijos salėje pui
kią vakarienę. Valgį paruoš pri
tyrusios šeimininkės. Įėjimas su
augusiems $1.50, vaikams 50c. 
Turtingoje loterijoje atsilankę 
galės išbandyti savo laimę. Lau
kiame!

Klaipėdos krašto prisijungimo 
minėj imas sekmadienį buvo ori
ginalus ir vertingas, ko labai 
dažnai pasigendama kitų minė
jimų programose, kurios turi pa
linkimo tapti sausu pareigos at- 
likimu. Padėka priklauso gen., 
konsului min. V. Gyliui, atvyku- ......  ‘‘ T ’ “ ' " ' ’
šiam čia pas mus pasidalinti pri
siminimais tų sąlygų ir sunku
mų, kuriuose Klaipėdos kraštas 
prieš 30 metų susijungė ir gyve
no su visa Lietuva. Knygose su
formuluoti istorinių įvykių ap
tarimai, o dar labiau jų pakarto
jimas minėjimų kalbose, dažnai 
neturi to aktualumo, kuris, leng
viausiai sudomina klausytoją. Šį 
kartą mes girdėjome liudytoją, 
dalyvavusį įvykių raidoje. Klai
pėdos krašto gubernatoriaus ir 
Lietuvos diplomato prisimini
mai, išpinti sunkių, kartais tra
giškų, ne rečiau ir juokingų si
tuacijų, gyvas žodis iš patirties 
— gražus paminėjimas Maž. ir 
Didž. Lietuvos siekimų, apsivy
limų ir ateiteis užtikrinimų.

Meninėje dalyje p-lė Gailevi- 
čiūtė deklamavo Maironio Jūra
tę ir Kastytį. Aisčio—Šilainę ir 
P. Pilkos — Auksu debesys. Op. 
sol. p. Kardelienė dainavo Ba
naičio Vai toli, Rachmanovo — i 
Kristus kėlės, Gorino — Garbėj 
tėvynei ir Kalninš — Kuršių že- I 
mė. Klausytojai priedo išsipra-i 
šė Gailevičiaus Lopšinę. Akom-) jr jiems prijaučiančių Špor- 
panavo pianistas p. Smilgeyi-; įįrtjnu būrelio steigiamasis susi- 
čius. Minėjimą pravedė p. V Pe-I rinkimas Prašome gausiai daly- 
teraitis, ruošė — MLB D-jos1 vautį ję.
Montrealio skyrius. Pasiūlyta rė-i 
zoliucija VLIKui dėl Maž. Lie- I
tuvos atstovo pakvietimo į VLI AukOS TailtOS Fondui 
Ką buvo priimta plojimu.

Užgavėnių blynus ruošia Liet. 
Akademinis Sambūris, vasario 
15 d., Skautų būkle ir kviečia rė
mėjus bei bičiulius dalyvauti 
svečiais. Blynų metu tars žodį p. 
Ladyga dar nežinoma tema.

L. Akademinis Sambūris šeš
tadienį išsirinko šiems metams 
valdybą: pirm. H. Nagys, vice- 
pirm. P. Lukoševičuis, ižd. J.* 
Dabkus, sekr. B. Ciplijauskaitė, 
narys L. Barauskas.

Jūrų skautai-ės ruošia Kranti
nės šokius sausio 24 d?, šeštadie
nį, 7.30 vai. vak. Rialto salėje, 
5711 Park Ave. Paruošta vaka-

- rui programa, loterija, bufetas 
ir kiti priedai.

Sporto klubo “Tauras” kaukių 
balius praėjo gražioje nuotaiko
je. Patenkinti ir šokėjai ir ren
gėjai.

Prie esamų AV klebonijos pa
talpų įrengta salė bibliotekai, 
mažiesiems susirinkimams ir ki
tiems susiėjimams. Prie Ųatolpų 
įrengimo ir pataisymo daugiau
sia pasidarbavo didelis parapijos 
rėmėjas F. Dubauskas.

Antanas Janulevičius, buvęs 
montrtalietis, sausio 12 d. nelai
mingai žuvo kasyklose Noran- 
doje.

FeL Markūnas tupėjo
operaciją. Gydosi Royal Victo
ria ligoninėje.

Verdun General Hospital, 3-me 
augšte, 322 palatoje, guli Kazys 
Lukošius iš Verduno. Bičiuliai 
prašomi aplankyti savo sergan
čius draugus.

“NL” tradicinis spaudos balius 
įvyks vasario 7 d. ’

Montrealietis p. Liesūnaitis 
sukonstruktavo įdomų įtaisą, ku
ris, sustatytas iš medžio dalių, 
turi čemodano formą, bet persta- 
čius galima pasidaryti lovą arba 
stalą ir kėdę. Išradimas dar to
bulinamas, kad galima būtų jį 
plačiau panaudoti masinei ga
mybai. Otavoje išradimas užpa
tentuotas. Pagal Kanados įstaty
mus išradimas apsaugomas 7 me
tus. Po 7 metų gali jau betkas 
gaminti. Liesūnaitis su savo išra
dimu supažindina tik labai pati
kimus savo bičiulius.

Padėka
Seštod. mok. Tėvų Komitetas reiškia 

I nuoširdžių padėkų visiems prisidėjusiems 
prie mokyklos Kalėdų eglutės paren-

bėjui parap. kleb. Tėvui <^. J. Kubiliui, 
SJ, už suteiktas patalpas ir kitų, pagal
bų, KLB Montreal io skyriaus Valdybos 
nariui ^vietimo reikalams p. S. Kęsgailai 
už pasakytų kalbų vaikučiams, Kalėdų 
seneliui dramos aktoriui p. A. Dikiniui 
gražiai nuteikusiam ne tik mažuosius, bet 
ir suaugusius, mokyklos vedėjui p. A. Ali
šauskui, mok. kapelionui Tėvui J. Ara- 
nauskui, SJ, mok. B. Lukoševičienei, 
mok. Pokulienei, mok. Vaišvilienei, ku
rie tikrai nepagailėjo nei darbo, nei lai
ko paruošdomi tokį gražų mokinių pa
sirodymų ir registrodomi vaikus; p. J. Lu
koševičiui ir p. L. Urbonui už pagalbų 
tvarkant salę. . ■

Taip pat nuoširdžiausių padėkų reiš
kiame "Nepriklausomos Lietuvos" ir 
"Tėviškės Žiburių" redakcijoms už ei
lėje numerių įdėtus skelbimus nemoka
mai. Tėvų Komitetas.

— Montrealis. — Mrs. A. Pit
re, apkaltinta dėl padėjimo bom
bos lėktuve, dėl kurio avarijos 
1949 m. rugsėjo 9 žuvo 23 žmo
nės, pakarta.

LONDON, Ont
Londono, Ont. sportininkų 

dėmesiui!
I Sausio 25 d., 5 vai. vak. p. Stat- 
I kų salėje, 357 Clarence St., šau- 
i kiamas Londone gyvenančių 
i sportininkų (krepšininkų, stalo 
! tenisininkų, šachmatininkų ir 
Lkit.) ir jiems prijaučiančių Spor-

Aukos Tautos Fondui
Įsigijo Liet. Pasus ir ženklus:

Samia, Ont. Po $2: Šileikis J., Bal- 
čiūnos^V., Krakaitis A., Rimkus S., Če
ponį sS., Urban tas S., Šileikis E., Klieri
ko ity te V.z Kaupas A., Rudys J., Dagys 
P.z Timukas S.z Seiliūtis P.; po $1.50: 
Balčiūnas K.; po $1: Petrauskas M.z Pet
rauskaitė N.z kun. V. Rudzinskos, Rudy
tė J.f Gavėnas A., Ancevičius P. Viso 
gauta $32 75.

Pr. George, BX. Kazys Dulkys atsiun
tė $10 dėl Liet. P. ir ženklų. s "

Sault Ste. Morie, Ont. $6 Bielskis L.; 
$5.50 Bakūnas V.; $4 Puteikis J.; $2.75 
Skaržinskas J.; po $1: Gustainis A., Že
maitis A.z Skoržinskas V.; 50 c. Gali-\ 
nis R. Viso gauta $21.75. -

Ft. William ir Kowkash, Ont. $13 Ką- \ 
minskos K.z $11 Žodeikis J., $8 Bružas 
V.z po $5,50: Naujokaitis J., Jonaitis 
S.z Šalkauskis A.z Narušaš J., Janulis P.; 
po $5: Bortkevičius S., Zujus V., Zig
mantus J., Dautartas J.z Gelažius J., Ka
siulis M., Kitra P., Benderius V., Tva- . 
rijonavičius A.z Ženaitis J., Aukštakalnis 
J., Ramanauskas L., Kasperavičius M.; 
$4.25 Čeponis J.; po $3.50: Danėnas J., 
Šaltys K., Rinkevičius B., Klova K., Kon
čius A.; po $3: Paulauskas A., Vilkas, P., 
Martinaitis J.; po $2: Ramanauskas i., 
Jankus J., Andriušis A.; $1.25 Bružas I. 
Viso prisiuntė $162.50 J. Žodeikis.

Woodstock, Ont. švenčių proga pasvei
kino ir prisiuntė auką TF $5.

Hamilton, Ont. TF Atstovybės Hamil
tono sk. prisiuntė gražią auką $1250.26.

Nuoširdžiai dėkojame visiems Liet. Pa
sų platintojams, aukotojams ir prisidė
jusiems kitokiais darbais.

M. Arlauskaitė, < 
TF įgaliotinė.

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA:

BLOOR — prie Dundas, 2-jų augštų mūrinis 
namas, krautuvė, 2 vonios, vandeniu šildomas, 
2 mūriniai garažai. Įmokėti tik $4.000, vienas 
atviras morgičius balanse.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS 

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
Informacijų kreiptis OL. 1403 

arba LL.' 5378.
9 Delaware Ave^ Toronto, Ont 

24 valandų tarnyba.

SKUBIAI KREIPKITĖS:

MENARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave^ Toronto

FEL. LL. 1112 .... VAKARAIS HY. 1543




