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VASARIO 16 BELAUKIANT Ike stika i išlaisvinimą SAVAITĖS ĮVYKIŲ APŽVAlfrA
Kaikas sako, kad minėjimų 

jau perdaug turime, kad jie iš
varginę visuomenę, dėl to ir ne 
visada besutraukią gausesnius 
tautiečių būrius. Girdi, minėji
mai ir minėjimai, ir vis tokie pa
tys — trafaretiški: pamaldos ir 
“iškilmingas aktas” su rengėjų 
atidaromuoju žodžiu, žuvusiųjų 

( pagerbimu, paskaita, rezoliuci
jom, himnu ir kelione į namus, 
o kaikada dar ir su šokiais už
baigai.

Daug ar maža tų minėjimų, ne 
taip jau esminis dalykas. Daug 
svarbesnis, kokie jie būna. Abe
jonės nėra ir dviejų nuomonių 
negali būti, kad savo tautos 
reikšmingųjų dienų kasdieniškai 
negalime praleisti, jei dar jau
čiamės tautos nariais. Bet trafa
retas ištikrųjų visus vargina ir 
verčia oficialumais bodėtis. Žmo
gus visada nori ko nors nepa
prastesnio, ne kasdieniško. Ir kai 
stovime išvakarėse didžiosios 
tautos šventės — Vasario 16 — 
ištikrųjų verta pasvarstyti, kaip
gi ją atžymėsime.

Kaip mes lietuviškąją visuo
menę bevertintume, visdėlto 
kiekvienų metų Vasario 16 mums 
parodo, kad toji diena visus iš
judina. Nepriklausomybės idėja 
yra taip įsišaknijusi kiekvieno 
lietuvio širdyje, kad jos nenu
stelbia jokios pašalinės įtakos. 
Dėl to ir tos dienos iškilmės vi
sada gausiau lankomos, visi taip 

... pat energingiau dedasi prie pa-

tupėti vilčių kada ką nors dides
nio suorganizuoti, tai pirmiau
sia Vasario 16.

Tad organizuokim jos iškilmes 
kuo didingiau. Mažesnės koloni
jos kažkokių milžiniškų demon
stracijų suorganizuoti beabejo 
negali. Joms tenka tenkintis kad 
ir įprasto pobūdžio suėjimais, pa
sikalbėjimais, sutartinėmis bei 
kitais tėvynę primenančiais da
lykais, stengiantis visa tai paro
dyti ir savo skundą išdėstyti kuo 
didesniam skaičiui svetimtau
čių. Didžiosiose kolonijose iškil
mingieji aktai taip pat sunkiai 
teišvengiami, bet reikėtų pagal
voti ir apie ką nors originales
nio bei didingesnio. Svarbiausia 
neužlįsti su savo aktais į užkam
pius, bet duotis pastebimiems 
viešumoje. Visas tos dienos lietu
vių sujudimas turėtų būti sve
timųjų pastebimas, Lietuvos var
das ir jos dabartinis vargas turi 
belstis į svetimą spaudą, kur ga
lima, reikėtų veržtis į gatves su 
demonstracijomis, rodyti šio 
kontinento žmogui Kremliaus 
klastą ir pavojus žmonijai. Ne
pamirškim ne tik susirinkimų re
zoliucijų, bet ir laiškų, ypač pa
dėkos laiškų tiems politikams, 
kurie kada nors žodį gerą už Lie
tuvą tarė, nepamirškim ir pa
priekaištauti tiems, kurie dar te
bėra nesusiorientavę ir sovietinę 
propagandą seka.

Veržkimės į radiofonus. Gal 
būt, pasisektų pasiekti, kad per 
visus Kanados siųstuvus trans
liuojamose CBC žiniose atsiras
tų nors trumpa žinutė, kad tą 
dieną viso pasaulio lietuviai 
švenčia savo nepriklausomybės 
šventę. O gal net ir daugiau pa
sakytų, gal sutiktų kokį atsišau-

Iš ORO EUROPOS NEAPGINTŲ
Pereitoje Š. Atlanto S. konfe- j mų. Nepakanką benzino tiekimo 

’ " ' i linijų į oro bazes.
Rusų puolimo pavojus esąs di

delis, nes jie turį apie 20.000 lėk
tuvų, jų tarpe 5000 sprausminių. 
Tuo tarpu vakariečiai galėtų pa-

rencijoje gen. Ridgway pateikta 
karinių statybų sąmata buvo su
mažinta iki 224 mil. dolerių. 
Gen. Ridgway tada pareiškė, kad 
tai nepateisinama. Dabar vienas 
augštas JAV armijos pareigūnas leisti apie 4000 lėktuvų iš 95 ba- 
nurodė, kad dėl karinių statybų: zių. Radaro tinklas išlaikomas 
trūkumo pasipriešinti rusų oro JAV ir D. Britanijos, bet dirba 

tik keletą valandų per dieną, va
dinasi nepakankama.!

— Otava. — Į karūnacijos iš
kilmes Londonan Kanada siųs 
736 karius — iš jūrų laivyno 123,

trūkumo pasipriešinti rusų oro 
puolimui būtų sunku. Pirmiausia 
trūksta ryšių tinklo pilnos siste
mos, tad galėtų sušlubuoti pra
nešimo apie pavojų greitumas. 
Taip pat nepakankamai esą at
sarginių oro bazių bei aerodro-J armijos 407 ir aviacijos 206.

kmiėlį perskaityti ar lietuviškos 
muzikos transliuoti. Atsiminkim, 
kad šiemet ledus laužyti daug 
lengviau. Numatomi rinkimai! ’

Kanada dar neturi savo lietu
viškos- informacijos centro, te
turi nei tam reikalingų lėšų. 
Amerikos lietuviai tą jau turi. 
Ar nebūtų gera paruošti intri
guojantį schematinį žemėlapį so
vietinės agresijos? Jame tiktų 
pavaizduoti du etapus — iki 1941 
m,, kuriame būtų išryškintas 
Pabaltijo ir Besarabijos užgrobi
mas, o antrajame tolimesnieji 
užgrobimai bei satelitų barjero 
sukūrimas. Gal būt, pasisektų jį 
įpiršti kuriai agentūrai, kuri iš
platintų net po visą pasaulį, o jei 
nepasisektų, — už kokį $50 mat
ricomis galima būtų aprūpinti 
arti 100 laikraščių. Tokis žemė
lapis, atrodo, daug lengviau ga
lėtų užimponuoti, negu ir taik
liausiai parašytas straipsnis.

Tai tik pora pavyzdžių, o jų vi
sų tikslas — iškelti Lietuvos var
dą kuo platesnėse masėse.

Mums patiems Vasario 16 ne
bėra pasididžiavimo ir džiaugs
mo diena. Ji virto ilgesių, didžių
jų patirtų neteisybių, aukų prisi
minimo ir kovingo pasiryžimo 
diena. Jau pernai buvo ginčija
masi, kaip ją švęsti — su pasi
linksminimais ar be jų. Ir šie
met niujorkiečiai jau ginčijasi. 
Deja, dar reikia ginčytis. Mums 
rodos, ginčo negali būti. Leiskim, 
po visų griaudžių kalbų, po visų 
šaukimų į pasaulio galiūnus tei
sybės, paleisim poras šokiams. 
Eis gatve pro šalį praeivis ir vie
ną iš išeinančių iš salės paklaus: 
“Kas čia taip linksminasi?” “Lie
tuviai švenčia savo Nepriklauso
mybės Šventę”,—atsakys. “Sma
giai švenčia ... Linksmi,'— tars 
praeivis. Bet Lietuvos nepriklau
somybė juk sutrypta. Argi dėl to 
taip linksma?...” O ką atsa- 
ky tumėm?

Europos problema • Žydų persekiojimas • {vykiai Baltijoje.
(Niujorko bendradarbio ALMAUS) Į

• Penktadienį Mr. John Fos
ter Dulles pasakė reikšmingus 
žodžius: Jis laikąs Kennan epi
zodą baigtu. Epizodą, kuris po
puliariai buvo vadinamas “con
tainment”, o Mr. X — George 
Kennan, šios pirmosios JAV-bių 
užsienių politikos sumanytojas, 
kūrėjas ir dėl jos kankinys. Pa
gal “AB” lietuvišką kalbą “Ikui 
sudėjus priesaiką, o Trumanui 
nuriedėjus atgal į Missouri”, Mr. 
Kennan kalbėdamas Scrantone, 
Pa, įžūliai kritikavo naujosios 
administracijos pasiūlymus ’’lai
mėti Sovietų pagrobtas tautas”. 
Mr. Kennan, turbūt buvo nugir
dęs ką nors iš Mr. Dulles pa
reiškimo apie savo užsienių poli
tikos gaires, pareikštas jį nauja
jam poste patvirtinusiems sena
toriams. Uždarame posėdyje Mr. 
Dulles kalbėjo apie “išsilaisvini
mo” politiką, ją pats vadindamas 
“liberation short of war”. Ge
rai informuotų lietuviškųjų šalti
nių žiniomis, tūlas senatorius už
klausęs dėl Pabaltijo, Dulles iš
samiai atsakęs, bet jo tikslus tu
rinys nežinomas. Ir Mr. Kennan, 
turbūt, užsiims bizneliais, o gal, 
dėstys kolegijose apie didžiosios 
rusų tautos kultūrą. Kitos išei
ties jis nebeturi. Jo politika toli 
gražu nesiderino su Dulles pir
mąja užsienių politiką liečiančia 
kalba per Amerikos' .radiofonus 
praėjusį antradienį. Kaip tik da
bar gyvename ' momentą, kurį 
Mr. Burnham savo interview “T 
Ž” apibūdino 1952 m. kovo mėn.: 
“Pagrindinė tarptautinė proble
ma šiuo metu yra containment 
politikos pervedimas į išlaisvini
mo politiką”. Nereikia nė Mr. 
Burnham politinės išminties su
prasti, jog Amerika į kitą, iš šios 
pereinamosios “containment” 

Laisvosios Europos universitetas priima naujus studentus
Laisvosios Europos Tremties 

Universiteto Priėmimo Komisi
ja Paryžiuje kreipėsi į Europos 
Lietuvių Studentų Sąjungą, pra
šydama painformuoti lietuvius 
studentus apie prašymų įteikimo 
tvarką stipendijoms gauti Lais
vosios Europos Kolegijoje ir ki
tose augštosiose mokyklose 1953- 
54 mokslo metams.
. Teisę gauti stipendiją turi 
kiekvienas lietuvis stu
dentas ar abiturientas, gimęs po 
1922 m. gruodžio 31 d. ir turįs 
brafidos atestatą ar jo pakaitalą. 
Stipendija yra pakankama pa
dengti mokslo mokesčio bei pra
gyvenimo (buto ir valgio) išlai
doms.

Maždaug keturios penktosios 
stipendijų bus skiriamos LE Ko
legijoje Strasburge, kur studen
tai Strasburgo un-te galės stu
dijuoti šiuose fakultetuose: tei
sės, humanitarinių mokslų, me
dicinos, farmacijos, gamtos 
mokslų ir teologijos. Jie ten sa
vo gimtąja kalba klausys ir spe
cialių istorijos bei krašto kultū
ros kursų. Penktadalis stipen
dijų bus skiriamos kitose augš
tosiose mokyklose studijoms,

kurių kursai Strasburgo un-te 
neskaitomi.

Laisvosios Europos Tremties 
un-tas numato jau 1953-54 moks
lo metams atidaryti antrąją Lais
vosios Europos Kolegiją, kurio
je paskaitos vyks vokiečių kalba. 
Kolegija bus įsteigta kurioje 
nors vokiškai kalbančioje šalyje. 
Studentai, kurie bus paskirti 
studijuoti Prancūzijoje ir kurie 
nepakankamai moka prancūziš
kai, maždaug nuo 1953 m. rug
pjūčio 1 d. turės kalbos mokytis 
LE Kolegijoje Strasburge.

Laisvosios Europos Kolegija 
yra Strasburgo priemiesty, Ro- 
bertsau pilyje (vadinamoj ir “de 
Pourtales”), apie 6 km nuo mies
to centro. Studentus į un-tą ir iš 
jo vežios autokarai. Studentams 
kolegijoje yra sudarytos studijų 
darbui geros sąlygos; be kitko, 
savo kambariause studentui turi 
darbo stalus. Valgoma bendrai 
dideliame valgomajame, kuris 
prilygsta goriausiems prancūzų 
bendrabučiuose. Studentai, ku
rie stipendijas gaus ne kolegijo
je, apie savo studijų eigą turės 
informuoti Laisvosios Europos 
un-to vadovybę. ♦

Paskutinis terminas prašy
mams stipendijoms gauti yra 
1953 m. balandžio 1 d. Kandida
tai prašymus turi rašyti asmeniš
kai (be jokių kitų dokumentų, 
kurių bus pareikalauta vėliau) 
prancūzų, anglų ar vokiečių kal
bomis šiuo adresu: L’Association 
du CLLOGE DE L’EUROPE 
LIBRE 7, rue de la Paix, Paris 
2e, France. Savo prašymuose 
kandidatai turi pažymėti, ar jie 
nori studijuoti vokiečių ar pran
cūzų kalba. x

Europos Lietuvių Studentų 
S-ga prašo studentus, kurie duos 
prašymus stipendijoms gauti, jų 
nuorašus atsiųsti S-gai, kad bū
tų galima apie kandidatus infor- 

politikos galimą išeitį — “ap- 
peasemento” politiką — tikrai* 
nesuks. Demokratai; pagaliau, 
respublikonams perdavė tokią 
atsakomybę ir taip užsuktą friaši- 
ną, kad kitokis sprendimas te- 
reikštų JAV ir viso pasaulio Va
karų civilizacijos (pabaigą. Ike 
inauguracijos kalboj^ noys joje 
viskas buvo aptarta'Jirumpai ir 
drūtai, pabrėžė, jog ^ateitis pri
klauso laisviesiems”.^

Sakoma, daugeliu? vadovau
jančių amerikiečių politikų, ypač 
respublikonams, nepatiko Iko 
tarptautiškumas. Užtat visi lais
vojo pasaulio valstybininkai da
bar trypia iš nekantrumo jį pa
matyti. O jis — generolas — sa
vaip patvarkė. Dulles su Stasse- 
nu juos aplankys pirma. Jie turį 
susipažinti su padėtimi vietoje, 
prieš pradėdami yėl ii neišsemia
mo krepšio barstyti “žaliukus”. 
Skubumas Baltuosiuose Rūmuo
se sprendžiant tarptautines pro
blemas išduoda esamą pasaulyje 
klaikumą. Nebeliko laiko steig
ti Atlanto uniją. Europos likimas 
priklauso nuo Vokietijos ir Pran
cūzijos. O jos, Napoleono ir Hit
lerio laikais tebegyvenančios, 
nesugeba, nežiūrint savo augštos 
kultūros, orientuotis elementa
rinėje geopolitikoje.-Kad politiką 
1953 metais sprendžia ne Vokie- 

kija. Atominiame amžiuje nebe- 
sprendžia net nė visa Europa — 
tokia juokingai mažytė Eurazi
jos dalelė. Ikui, Amerikos konti
nento vadovui, rūpi iš Eurazijos 
dar laisvų pusių čiupti ją valdan
čią bjaurybę. Jis pasakė: “Jais 
vė tėra viena ir nedaloma”. Iš to 
ir “išlaisvinimo" ir “išsilaisvini
mo” politikos. “Išlaisvinimas” 
Rytų Europai, o “išsilaisvinimas” 

muoti Laisvosios Europos Kole
gijos lietuvių studentų globėją 
prof. dr. J. Grinių, skaitanti stu
dentams lietuviškuosius kursus 
Strasburgo kolegijoje. S-gos ad
resas: Verband Litauischer Stu- 
denten, (14b) Tubingen, Ulrich- 
str. 24, Deutchland.

Europos Liet. Studentų S-ga.

— Klaipėdos krašto sugrįžimo 
prie Lietuvos 30 metų sukakties 
dienos išvakarėse Inform. Tarny
bos valdytojas M. Gelžinis pasa
kė per Amerikos Balsą į kraštą 
kalbą.

— 1952 m. gruodžio 18-19 dd. 
Paryžiuje įvyko Tarptautinio 
Komiteto Krikščioniškajai Kul
tūrai ginti posėdžiai. Dalyvavo 
Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos, 
Olandijos, Šveicarijos, Ispanijos, 
Graikijos, Lietuvos, Latvijos, 
Lenkijos ir Vengrijos atstovai. 
Lietuvai atstovavo dr. S. Bačkis. 
Posėdžiuose buvo susipažinta su 
įvairių kraštų tautinių šio komi
teto sekcijų veikla ir buvo aptar
ta, kaip geriau kovoti prieš inde- 
ferentizmo ir neutralumo dvasią, 
besireiškiančią įvairiuose kraš
tuose komunistinės ekspansijos 
akivaizdoje. Šiam Komitetui pir
mininkauja belgas Paul Van 
Zeeland.

— Paryžiaus mokslo įstaigose 
skaitomos paskaitos apie Pabal
tijo valstybes. Sausio 7 d. Insti- 
tut International d’Etudes et de 
Recherches Diplomatiques su
rengė paskaitą apie ‘TExperi- 
ence sovietique des estats bal
tes”, kurią skaitė K. R. Pusta, 
buvęs Estijos užs. reik, ministe- 
ris. Sausio 13 d. prof. Henri de 
Monfort, buvęs Prancūzų-Baltų 
Komiteto generalinis sekreto
rius, pradėjo ciklą paskaitų apie 
Pabaltijo valstybes ir Lenkiją 
Paryžiaus Katalikų Institute 
(Institute Catholique). Pirmoji 

tokioms, kaip Rusija su Sibiru, 
Kinijai su Mandžiūrija. Toks yra 
mūsų spėjimas, o Mr. Stassenas 
naujasis Tarpusavio Saugumo įs
taigos valdytojas, nurodė, jog 
Ike savo “State of the Union” 
pranešime išaiškinsiąs smulkiau. 
Taip jis atsakė demokratui se
natoriui T. Green iš Rhodes 
Island, pavergtųjų prieteliui, 
kuris norėjęs iššnipinėti ar “iš
laisvinimas” nebuvo tik pažadas. 
Stassenas užtikrino jį, kad Ike 
užsienių politiką tikrai pakeitė. 
Keitimo pirmasis įrankis —- Psi
chologinis priešo griovimo bū
das. Jam Ike praėjusią savaitę 
skyrė daugiau dėmesio negu bet 
kam kitam.

Centralinės Žvalgybos Įstaigos 
viršininku jis paskyrė Allen Dul
les, John Fosterio brolį, kuris 
praėjusio karo metu taip sėk
mingai vadovavo iš Šveicarijos 
yankių šnipams Italijoje ir Vo
kietijoje. Pas Ike tuo reikalu 
lankėsi ir du Jacksonai. Vienas 
jų C. D., buvęs Europos Laisvės 
Komiteto prezidentas, žinomas 
mums kaip priėmęs pabaltiečius 
į komitetą ir parąšęs Ikui garsią
ją “išlaisvinimo”, taip Sniečkų 
supykinusią, kalbą. Kitam Mr. 
William Jackson yra pavesta 
perorganizuoti visą JAV psicho
loginio ginklo sistemą. Paverg
tųjų tautybių politikai ir žurna
listai Jūsų bendradarbiui Niu
jorke pareiškė įsitikinimą, jog 

savo darbą pasikvies psichologi
nio karo ir užsienių politikos ži
nomą ekspertą James Burnham, 
kuris yra parašęs knygą “The 
Coming Defeat of Communism”, 
o greitu laiku išleidžia sensacin
gą knygą “Containment or Libe
ration”; kurioje įrodo “išlaisvini
mo politikos” būtinumą. Mr. 
Jackson užkariavo daugelio sim
patijas savo pažymėtinu santū
rumu. Kai iš posėdžio išeinantį 
jį užpuolė reporteriai ką nors 
pasakyti, jis drėbtelėjo: “Well, 
I’m a fellow named Jackson and 
I live at Princeton, N.J.”.'

Admirolas Kirk iš buvusios 
“Psychological Strategy Board” 
pasitraukė. Mr. James Reston iš 
Vašingtono sako, jis nepatyręs, 
“kaip toli Mr. Dulles su savo 
planuojama pogrindžio veikla 
Sovietijoje mano pasireikšti”, tik 
esą aišku, “jog satelitinių valsty
bių išlaisvinimas neabejotinai 
yra Mr. Dulles politikos tikslas”. 
Klausimą ar jau šitam etape bū
tų sprendžiamas Pabaltijo liki
mas. išsprendžia aksioma, jog 
Sovietai nė vienos pėdos be karo 
neužleis. Restonas taip pat rami
na bijančius staigios sovietų ata
kos, išvedžiodamas, jog sovietų 
kariuomenės judėjimas yra aty- 
džiai sekamas ir amerikiečiai sa
vo rankose turį “ginklus, kurių 
ruseliai nė neįsivaizduoją”.

Kiek teko patirti, žymesni lie
tuvių karininkai šiuos visus šū
kius priimą labai atsargiai ir ne
siskubiną siūlyti savo talką, kai 
vieną kartą dar prie “contain
ment”, ir prie demokratų, juos 
buvo norėta padaryti “agentais”. 
Motyvuodami esą JAV-bių pri
pažįstamos suvereninės valsty
bės karininkai, keli iš jų tada ir 
bendradarbiauti atsisakė. Ir len
kai dėlto atsargūs. Apie tą patį 
laiką jų kariškių buvo pakviesti

(Nukelta į 3 psl.)

paskaita pavadinta “Les Peuples 
Baltes devant la catastrophe”.

— Tarptautinės Diplomatinės 
Akademijos prašymu min. E. 
Turauskas išvyko j Madridą rū
pintis ten įkurti tos Akademijos 
skyrių. Kartu su juo išvyko ir 
Elena Turauskienė. Madride jie 
išbus apie mėnesį laiko. Pary
žiuje įvyko Europos Federalsitų 
Sąjungos centro komiteto posė
džiai. Lietuvių Federalistų Są
jungai atstovavo jos pirminin-

Naujojo JAV prezidento. prie
saika bei inauguracijos kalba 
buvo didžiausias ir labiausiai 
lauktas pasaulinis įvykis. Visus 
domino, kaip naujasis preziden
tas aptars savo politikos, gaires. 
Kalba nieko ląbai nenustebino ir 
politikoje jokios naujos linijos 
nenužymėta. Iš esmės tai ta pati 
demokratų varytoji politika. Gal 
skirsis tik metodai. Spėjama, kad 
tų pačių tikslų bus Siekiama 
griežčiau, energingiau. Preziden
tas pažadėjo stiprinti jėgas prieš 
agresiją, JAV išlaikyti pajėgią, 
remti kitas taikos siekiančias 
tautas, skatinti tarptautinę pre
kybą (matyt; Churchillio pagei
davimas), skatinti ūkinį, karinį 
ir politinį laisvų tautų susigrupa- 
vimą JT vadovybėje. Ypač buvo 
pabrėžtas reikalas JT padaryti 
veiksminga pasauline pajėga, už
akcentuotas tautų lygybės prin
cipas ir JAV nenoras kam nors 
primesti savosios sistemos prin-
cipų. Visa tai, žinoma, būtų galė
jęs pasakyti ir Trumanas arba 
kuris kitas demokratas preziden
tas. Bendrai kalba buvo už inter
nacionalizmą, ne už atsiriboji
mą nuo pasaulio. Bet dėl paverg
tų jų kraštų Eisenhowens nepa
sakė nieko. Atseit/ tąės'pats atsar
gumas, kaip ir prež. Trumano. 
^lekcijos meto • įsipareigojimai 
sumažinti biudžetą taip pat buvo 
apeiti, o pasisakymai už kantry
bę ir aukojimąsi, nerodo, kad bū
tų ruošiamasi juos mažinti. Visa 
kalha- lietė <daių^Įfcii ružsicnži. 
reikalus. Iš 48 jos paragrafų vos 
7 tebuvo skirti vidaus reikalams.

Inauguracijos iškilmės buvo 
labai didingos. Jose dalyvavo 
apie 500.000, o pasak kitų net 700
tūkstančių žmonių, suplaukusių 
iš viso krašto. Dabar baigiamas 
formuoti kabinetas. Iš parinktų 
9 ministerių senatas 8 tuojau pa- 
tvirtnio. bet gynybos ministerių 
numatytas General Motors pre
zidentas Wilson užkliuvo. Mat, 
jo vadovaujamoji kompanija yra 
gavusi net už 5 bilijonus kariškų 
užsakymų ir beabejo dar gaus 
naujų. Žinoma, susidarytų nepa
togi padėtis, kai Gynybos minis- 
teris. duotų užsakymus savai

Tabako mokesčius gal ir sumažins
Tabako augintojų delegacija 

vėl lankėsi pas finansų ministerį 
tabako mokesčių sumažinimo 
reikalu. Šį kartą delegacija fi
nansų ministerį radusi daug pa
lankesnį ir esą daugiau vilčių, 
kad tabako mokesčiai sekančių 
metų biudžete bus sumažinti..

Delegacija rėmėsi Kingstono 
univ. prof. Stoter paruoštu me
morandumu, kuriame pabrėžia
ma, kad Kanadoje surūkomų ci
garečių skaičius vienam žmogui 
yra dvigubai mažesnis negu JA 
V-bėse. Ir tai esą dėl jų brangu
mo, nes čia už 20 cigarečių mo
kesčių sumokama 22,2 cento, o 
JAV vos 8 c. Dėl to kanadiečiai 
daugiau bemeiliją patys sukti iš 
tabako; Nenormalu esą, kad žmo
gus, uždirbdamas per metus 
$3.000 pajamų mokesčių sumoka 
$60, o jei jis su žmona surūko 
per dieną po 1 pokelį cigarečių, 
tabako mokesčių sumoja $160.

Nauja atominės energijos įmonė
Otavoje ruošiamasi pradėti sta

tybą naujos atominės energijos 
įmonės, skiriamos prekybai ir ra

kąs min. E. Turauskas.
— Įtakinga Vokietijoje Taikos 

ir Laisvės Sąjunga (Volksbund 
fur Frieden und Freiheit) sausio 
25 d. Stuttgarte šaukia susirin
kimą, į kurį tai pat pakveitė In
formacinės Tarnybos Valdytoją. 
Jame, be įvairių pranešimų, buv. 
Estijos valstybės prezidentas dr. 
Mae skaitys paskaitą tema “Va
karai likiminėje kryžkelėje” ir 
Berlyno laisvojo un-to prof. 
Kohler is “Dvasinio centro, būti
numas”. ELTA. 

kompanijai. Dėl to Wilson suti
ko iš GM kompanijos išeiti ir vi
sas savo akcijas, 2,5 miliono, par
duoti. Ar^-su šia sąlyga jis bus 
patvirtintas, tuo tarpu dar neaiš
ku. Panaši padėtis yra su jo trim 
pasekretoriais. Ir jie sutinka sa
vo akcijas parduoti, bet jų klau
simas dar atidėtas. Jei Wilson 
nepraeitų, naujas kandidatas gal 
kitus pasirinktų.

Naujasis JAV ambasadorius 
prie JT jau pradėjo savo parei
gas ir dėl naujosios vyriausybės 
nusistatymo tarėsi su gen. sekr. 
Tr. Lie. Jo uždavinys bus didelis, 
nes tiek jis, tiek Dulles yra JT 
autoriteto padidinimo šalininkai, 
o sąlygos tam nebus lengvos.

Europa tebelaukia pirmųjų JA 
V-bių naujosios vyriausybės 
veiksmų. O iš anapus geležinės 
uždangos ateina vis naujos ži
nios apie augantį žydų persekio
jimą. Iš Rytų Vokietijos žydai 
bėga į vakarus.

Greta akcijos prieš žydus, Ry
tų Vokietijoje sustiprėjo antire
liginė akcija. Vidaus reikalų mi- 
nisteris jau atvirai deklaravo rei
kalą nacionalizuoti bažnyčių pa
status, kurie dabar netarnaują 
krašto pajėgumo stiprinimui. 
Gal būt dėl šitos numatytos ak
cijos ir protestonų vyskupų 
kvietimas Į Maskvą buvo atšauk
tas. Ką ten berodysi religinę 
“laisvę” Sovietų Sąjungoje, kai 
priespauda pagriežtinama jų pa-
cių syskupystęse. .

atšventė savo diktatoriavimo 
pusmetinę sukaktį. Ta proga jis 
deklaravo tikslą galutinai užtrin- 
ti paskutines Britų imperializmo, 
žymes Egipte.

Korėjoje abi pusės pereitą sa
vaitę deklaravo savo pajėgumą. 
Komunistai pasigyrė įrengę 150 
mylių liniją, kurios niekas nenu
galėsiąs, o JAV 8-osios armijos 
vadas gen. Fleet pasigyrė, kad 
visiškai Kinijos blokadai tereikią 
tik įsakymo. Paj ėgų tam įvykdy
ti esą pakankamai. Šio pirmadie
nio JT puolimas viduriniame 
fronte betgi pasibaigė be vaisių. 
Komunistai toje vietoje pasirodė 
nenubloškiami. • . .

dioisotopų bei- kitų reikmenų 
naudojimui.

Kanada atominę energiją ga
mina tik civiliams reikalams ir 
šiuo metu jau turi tiek užsaky
mų, kad nepajėgia visų išpildyti. 
Naujose įmonėse bus įrengta vi
sa eilė laboratorijų tyrimams ir 
jau turtinu įvairių rūšių isotopų 
panaudojimui. /

• • ____ _ •

TEIS KOMUNISTUS
Niujorke 13 komunistų vadų, 

kaltinamų konspiracine veikla 
prieš JAV. bus teisiami sausio 28 
d. Tai»tokie pat kaltinimai kaip 
anksčiau nuteistų 11 vadų, ku
riuos tie 13 pavadavo. Šiems gre
sia po 5 m. kalėjimo ir po $10.000 
baudos.

Sunkumai su lietuviškais pasais
Nuo gruodžio 24 d. pradėjus 

veikti naujajam JAV imigraci
jos įstatymui, JAV konsulatas 
Toronte (gal būt ir kiti konsula
tai) paruošė instrukcijas, pagal 
kurias įvažiavimo į JAV vizos 
prispaudžiam<js~tik ant tokių do
kumentų, ant kurių yra antspau
das, kad tam asmeniui bus lei
džiama kiekvienu metu sugrįžti 
į Kanadą. Kadangi visi turintieji 
lietuviškus pasus tokių antspau
dų neturi, tai tuo tarpu konsu
latas vizų jiems neduoda. Lietu
vos Generalinis Konsulas min. 
V. Gylys reikalą aiškinasi JAV 
konsulate ir Kandos imigracijos 
įstaigose.

TF Atstovybė Kanadoje, kaip 
praneša Elta, neseniai persiuntė 
VįLIKui daugiau kaip $14.000, su
aukotų Kanados lietuvių.
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- * THE LIGHTS OF HOMELAND

GEDIMINAS GALVA.

Redaguoja Kolektyvas. Redaktorius Dr. A. Šapoka 
Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija

• -uDilahad by Lithuanian R.G Cultural Society of Canada 
Prenumerata Kanadoje K JAV metams $4.00, pusm. $2.50 

Kitur: metams $4.50, pusm. $2.30
Įmokėję nemažiau $10 laikomi garbės prenumeratoriais , 

Adreso pakeitimas 25 et. (smulkiais posto ženklais)
*41 Qundps St. W., Toronto, Ont. Canada - TeleL: EM. 3 - 4265

» Dr.

KLB KRAŠTO VALDYB i
1

PLB KANADOS APYLINKlįl VALDYBŲ PIRMININKAMS

Pirmasis etapas mūsų organizaciniame gyvenime yra baigtas: 
apylinkės susiorganizavo ar baigia organizuotis. Vienos apylinkės 
jau buvo susiorganizavę daug anksčiau, kitos tik dabar. Lietu
viškas gyvenimas betgi judėjo visur ir anksčiau. Centriniai orga
nai yra išimtinai nauji. Pradedant šį didžiulį darbą būtų ir reika- 

, linga ij>naudinga tartis kaip tuos darbus geriau dirbtf. Vieni turi 
daugiau patyrimo, kiti mažiau. Būtų įdomu tuo patyrimu pasida
linti, pasitartu Centre sėdintieji žmonės norėtų pasitarti su pla
čioje Kanadoje išbarstytų mūsų bendruomenių atstovais, ir gauti 
sugestijų. Bendruomenių atstovams būtų įdomu ir naudinga išgirs
ti ką galvoja kaimyninės bendruomenės, būti kurse, kas planuo
jama ir daroma centre. Taigi būtų abipusė nauda. Jeigu Krašto 
Taryba yra nelyginant lietuviškas parlamentas, tai šitoks suva
žiavimas iš pačių bendruomenių būtų kaip ir tarnybinis pasitari
mas, kaip geriau, vienodžiau ir tiksliau mūsų darbus dirbti.

Štai dėl ko ir kilo sumanymas šaukti Apylinkių Valdybų Pirmi
ninkų suvažiavimą. Kr. Valdyba ir nutarė tokį suvažiavimą šaukti 
š. m. kovo mėn. 21 d. Toronte. Jei kur nors Valdybos Pirminin
kas negalėtų išvažiuoti, tai A. Valdyba yra prašoma pasiųsti kitą 
Valdybos narį.

Darbų tvarka yra numatoma sekanti:
I. Atidarymas.

II. Valdybos'ir kitų centrinių organų pranešimai:
a—Vald. Pirmininkas, b—iždininkas, c—Švietimo Komisijos 

-Pirmininkas, d—Šalpos Fondo CK Pirmininkas, ė—Statuto 
K-jos Pirmininkas, f—Socialinių Reikalų Komisija, g—Tau
tos Fondo Atstovybės, h—Meno ir Sporto Komisijos. 
Pranešimai iš apylinkių:
veikimo planas, šalpos darbai, švietimo reikalai, solidarumo 
mokestis, bendra veikla, bendra lietuvių padėtis, santykiai 
su kitomis tautomis ir kita. '
Diskusijos ir nutarimai. - .
Uždarymas.

Suvažiavimo vieta ir laikas: posėdžiai vyktų Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Posėdžių pradžia 1953 m. kovo mėn. 
21 d. 10 vai. Norima tą pat dieną posėdžius ir baigti. Jei kartais 
nebūtų suspėta, tai sekmadienį bus rasta pora valandų užbaigti.

A. Šalkauskis 
Sekretorius.

III.

IV.

J. Matulionis
PLB KKr. Valdybos Pirmininkas.

Toronto, 1953 m. sausio mėn. 15 d.

I. Dėl Šalpos Fondo
Krašto Valdyba seniai jau yra susirūpinusi šalpos darbu. Po 

visos eilės pasitarimų prieita išvados, kad reikia kurti Šalpos Fon
dą prie mūsų bendruomenės. Tuo tikslu išdirbtos laikinos taisyk
lės, sudarytas ir Šalpos Fondo Centro Komitetas prie Krašto V-bos.

Dabar pavedame Apylinkių valdyboms sudaryti Šalpos Fondo 
Apylinkių Komitetus, kurie dirbtų kontakte ir su Apylinkės Val
dyba ir su Šalpos Fondo Centro Komitetu. Sudarant šiuos komi
tetus darbo sklandumuLišlaikyti, būtų gera, kad į jį įeitų ir vienas 
iš Apylinkės Valdybos narių.

Mažose bfen&ŪMnenėse tokio Komiteto siMSJ-inėti nereiktų, 
užtektų- paskirti vieną Apylinkės Valdybos narį tais reikalais rū
pintis. Iš skelbiamų Šalpos taisyklių matosi, kaip pats darbas pro
jektuojamas dirbti.

Sudarytų ŠF Aylinkių Komitetų asmeninį sąstatą prašome 
pranešti Krašto Valdybai.

II. Švietimo Komisijos organai apylinkėse
Švietimo Komisija, bevystydama savo darbus ir sumanymus, 

priėjo išvados, kad apylinkėse reikalinga turėti specialius asmenis, 
kurie rūpintųsi specialiai švietimo reikalais.

IC Valdybą, apsvarsčiusi šį reikalą su Švietimo Komsiją, nu
tarė, kad prie Apylinkių Valdybų reikia sudaryti mažą organą 
švietimo reikalams.

Šiuo ir prašome Apylinkių Valdybas tą organą sudaryti: paski
riant vieną iš A. Valdybos narių (arba A. Valdybai pakvietus ir 
iš šalies) švietimo reikalams. Didesnėse bendruomenėse (jeigu yra 
reikalo) tektų sukurti kolektyvi organą iš keletos asmenų, dele
guojant vieną iš A. Valdybos narių.

Prašome Apylinkių Valdybas pranešti numatytų asmenų pa
vardes ir adresus, su kuriais Švietimo Komisija palaikys nuolatinį 
kontaktą.

J. Matulionis A. Šalkauskis
PLB KKr. Valdybos Pirmininkas. Sekretorius.

Toronto, 1953 m. sausio mėn. 17 d.

DARBAI
Pastaruoju laiku vėl iškilo siū

lymų tiesioginio susitikimo* su 
Stalinu pasaulio taikai išlaikyti. 
Gyvenimo patirtis rodo, jog iš 
tokhį susitikimų bei bendradar
biavimo laimi vien tik Stalinas. 
Šitokios politkios rezultate sta
linizmas, nepraėjus vienai kar
tai, nuo 1917 m., kada mažas bū
rys fanatikų revoliucinionierių, 
pradėjo kovą nieko neturėdami, 
bolševizmas šiandien valdo*virš 
800.000.000 žmonių, kurie pri
klausė 12 nepriklausomų tautų 
bei valstybių. Ir ką reiškia tie 
visi susitarimai, jei Sovietai 35 
metų laikotarpyje atsisakė bei 
pažeidė 48 neutralumo, nepuoli
mo, draugingumo bei karinio 
bendradarbiavimo sutartis. Kai
kurias iš jų norisi atžymėti:

1. Pabaltijo valstybės turėjo 
nepuolimo ir karinio bendradar
biavimo sutartis. 1940 m. sovietai 
šias 3 valstybes aneksavo.

2. Turkija turėjo nepuolimo 
sutartį, nuo ,kurios sovietai 1945 
m. vienašališkai atsisakė.

3. Sovietų Sąj. 1937 m. pasirašė 
nepuolimo sutartį ir 1945 m. ka
rinio bendradarbiavimo sutartis 
su Nac. Kinija, tačiau tuojau po

. to apginklavo Kinijos komunis
tus, juos rėmė ir 1949 m. galuti
nai pripažino Mao-Tse-tungo 
valdžią.

♦ 4. Prancūzija turi karinio ben
dravimo sutartį su Sovietų S-ga, 
tačiau ši remia sukilėlius Pran
cūzų Indokinijoje.

_ ” ■ I

Europos muitų unija
SOVIETU SĄJUNGA PRO 
AMBASADOS LAND i

Pagal Frank Rounds, Jr. 
įspūdžius paruošė

VYT- KASTYTIS

A. Trimakas neseniai
“Drauge” šūktelėjo ganėtinai 
garsiai: “Vienybės keliu”. Ir kai 
išdėstė daugelį dalykų — suve
renumo apkarpymą, esančius pa
vojus mažoms tautoms, išvardijo 
organizacijas siekiančias apjung
ti Europą ir studijas tokiai ap
jungtai Europai įgyvendinti, ima 
ir susvyruoja. Tame tarpukelyje 
jis šaukiasi pagalbos ne tų išdi
daus orumo vyrų, kurie “atsidė
ję” tą klausimą studijuoja, bet 
spaudos ir to vidutinio piliečio 
klausdamas: kuriuo keliu? Ką ir 
kaip apjungti? “Tais klausimais 
yra susirūpinę mūsų veiksniai: 
VLIKas ir Lietuvos Laisvės Ko
mitetas. Bet to neužtenka”. Ir 
čia seka kreipinys į visus. Man 
rodosi, kad tas kreipinys per 
ankstyvas, nes, mano išmone, jį 
geriausia pateikti laisvai lietu
vių tautai, kai turėsime aiškias 
sąlygas sprendimui daryti. Šį 
kartą aš neatsakysiu į pateiktus 
klausimus, bet tik stabtelsiu ties 
vakarinės Europos ūkišku 
jungimu, kuris yra įstrigęs, 
ropos ūkiškas apjungimas 
vyksta dangaus mėlynėje, 
tikrovėje vyrauja aiškus nesuta
rimas. O jį puikiausiai aptarė 
'prancūzas ekonomistas Y ves 
Mancel (L’union Douniėre ou le 
Mariage des Nations, 18 psl.): 
“Europos muito unija yra žengi
mas į žvaigždes. Tas idealas yra 
toks didelis, todėl jis nepasiekia
mas, kaip tos žvaigždės. Bet jis 
yra spinduliuojantis ir parodo 
Europos kelią, kad išvengus ne
laimės”.

Studijų žinybos. Europos ūki
niam apjungimui buvo sudaryta

ap- 
Eu- 
te- 
kai

tinio jų panaikinimo, ir stabter- 
siu ties tuo “šviečiančiu pavyz
džiu”.

Benelux. Chemin vers l’unitė 
— lietūviškai skambėtų: vieny
bės keliu. Ir nuo 1945 m. apie tą 
kelią girdime nuolatinę giesmę: 
Benelux pasviro, Benelux braš
ka, Benelux atidedamas... Ir vi
sa tai yra geriausiu pavyzdžiu 
tiems, kurie, įsėdę idėjų Parnase, 
iškilmingai ir garsiai šūktelėja: 
vienybės keliu. O jie turėtų ne
pamiršti štai ko: Benelux — Bel
gijos, Olandijos ir Luxmburgo 
ūkinė vienybė buvo sudaryta 
tremties vyriausybių, 1944 m. 
rugsėjo mėn. 5 d., Londone pasi
rašius sutartį. Kai tie kraštai bu
vo išlaisvinti ir pradėjo ’ apsižiū
rėti, kaip toji sąjunga turėtų bū
ti įgyvendinta, nuo 1948. 1. 1, iš
kilo vilkstinė kliūčių, kurios iki 
šio meto nėra nugalėtos.

Tie kraštai turi bendrą istori
ją, nors Belgija atsiskyrė nuo 
Olandijos 1830 m. 1863 m. Belgi
jos ir Olandijos.prekybos sutar
tis galiojo iki 1940 m. 1921 m. 
Belgija ir Luxemburgas sudarė 
muitų uniją. Tremties vyrai, ku
rie dirbo politinį darbą Londone, 
sudaro muito unijos sutartį 
dviem dienom praslinkus nuo 
Briuselio išlaisvinimo. Tačiau 
greitai tie patys vyrai, kai savo 
kojomis palietė gimtinius kraš
tus, buvo įtikinti, kad toji ūkiš
ka vienybė yra vaizduotės pada
ras. Olandija, karo metu, buvo 
praradusi trečdalį tautos turto, 
kai Belgija tik 4%. Sukilimas In
donezijoje dar labiau nusilpnino 
Olandijos ūkį. Olandijos preky
bos laivynas žymiai daugiau nu-

eilė komitetu nuo Marshalio pla-1 kentėjo už belgiškąjį. Belgija 
no pradžios. Marshalio plano lfliwa ūHL
speciali pakomisė, CEEC padali
nys, ECUSG (European Custom 
Union Study Group) ir eilė kitų 
ūkiškų komitetų’,' įkurti 1947-48 
m., kai Europa buvo beišriedan- 
ti iŠ ūkiškos suirutės. Kokios 
nuomonės tie komitetai? ECUSG 
yra šios: negalimas Europos 
ūkiškas apjungimas iš augšto 
primetant kaikurias idėjas, o tas 
apjungmias turi būti daromas iš 
apačios, sveikus ūkiškus elemen
tus palaipsniui įjungiant ton ūki- 
nėn sąjungon. Toliau, Europos 
muitų sąjunga gali būti daroma 
tik atlikus tokį paruošiamąjį dar
bą ir esminius ūkio politikos i 
skirtingumus išlyginus. Trečioji 
nuomonė — Europos ūkiškas ap
jungimas yra lengvesnis iki ne
įsivyraus aštri tarpusavio kon
kurencija.

Tos pačios įstaigos nuomone, 
Europą geriausiai apjungti pir
miausia sudarius regijonines 
muitų sąjungas. Iš jų paminima 
Skandinavija, Benelux, Prancū
zų os-I talijos. Sąjunga įmanoma 
ją atliekant palaipsniui. Benelux 
pavyzdys yra nušviečiąntiS ke
lią. Čia praleisiu eilę tų komi
sijų techniškų darbų, o yapč gin
čus ne vien dėl muitų nomenk
latūros suvienodinimo, sistema-

PRIEŠTARAUJA ŽODŽIAMS
5. Teherane SSSR įsipareigojo, 

kad Lenkijoje ir kituose užim
tuose kraštuose bus leidžiama 
gyventojams laisvai išsirinkti 
valdžios formą, tačiau niekur ne
buvo leidžiama laisvai apsi
spręsti.

6. Potsdame Stalinas pažadėjo 
visoms demokratinėms parti
joms Vokietijoje laisvę, tačiau 
vėliau leido tik “Socialistų Vie
nybę”. .

7.1945 m. birželio 7 d. Keturi 
Didieji sutarė nenaudoti veto 
JT Saugumo taryboje griaunan
čiam darbui, tačiau Sovietų Ru
sija veto panaudojo jau 53 kar
tus destruktyviai.

Visi šie pavyzdžiai rodo, kad 
Sov. Sąjungai jokia sutartis 
daugiau nieko nereiškia, kaip po
piergalį kitiems apgauti, o ben- 
iradarbiavimas siūlomas daugu
moj taktiniais sumetimais, no
rint ką nors laimėti ar neprileisti 
bei trukdyti pasaulio susiorga- 
nizavimą. Todėl ji šiandien ne- 
ialyvauja tikrai* svarbiose pa
saulio organizacijose, kaip Tarp- 
autinis Bankas, Stabilizacijos 
*'ondas, Maisto ir Žemės ūkio or
ganizacija, Tarptautinė darbi- 
unkų S-ga, 
t, nes čia 
tiprinamas 
nas. Jei ji 
»T, tai tik

tribūną išnaudoti propagandi
niams tikslams.

Stalinas žengia savo keliu. Jis 
tvirtai tiki privataus kapitaliz
mo žlugimu. 1946 m. jis pasakė: 
“Mes marksistai skelbiame, kad 
kapitalizmas per karus ir krizes 
žengia į katastrofą”. Čia jis ma
to stalinizmo pergalę bei užval
dymą pasaulio.

1924 m. prie Lenino kapo jis 
prisiekė ir 1946 m. pakartojo: 
“Leninas buvo vadas ne tik Ru
sijos varguomenei, ne tik Euro
pos darbininkijos, ne tik kolonia- 
linių Rytų, bet viso pasaulio. 
Mes prisiekiame tau, drauge Le
nine, kad mes stiprinsime ir iš
plėšime proletariato sąjungą vi
same pasaulyje — komunistinį 
internacionalą”.

Stalinas šios politikos griežtai 
laikosi. Todėl bet kęks mėgini
mas su juo susitikti reikštų vi
sišką fiasco. Vyt. Vygandas.

— Toronto. — Ontario vyriau
sybėje įvyko pasikeitimų: žemės 
ūkio ministeris T. L. Kennedy 
pasitraukė. Jo vietą užėmė buvęs 
darbų min. Thomas, kurio port
felį perėmė planavimo ministe
ris Greisinger, savąjį portfelį 
perdavęs hamiltoniečiui War
render.

Marshalo planas ir 
stabilizuojamas ir 
pasaulinis gyveni- 
šiandien dalyvauja! — Paryžius. — Prancūzijoje 
tam, kad savo de-Uiuo metu siaučianti gripo epi-

truktyvine laikysena sutrukdy- demija yra paguldžiusi apie du 
ų laisvam pasauliui tvirtai su- milionus žmonių, sergančių esą 
iiorganizuoti ir kad galėtų jos 14 mil.

naujas įmones buvo įpareigota 
pasitarti, tačiau tik pasitarti, nes 
priešinga šalis negalėjo uždraus
ti jas statyti. Šis krašto atstaty
mas sąjungininkus atitolino nuo 
tikslo. Sąryšyje su skirtinga ūkio 
politika išaugo prieštaraujanti 
mokesčių sistema.

Ir štai mes atsiduriame pre
kybinių santykių lauke. 1945-48 
m. laikotarpy Belgijoje žemės 
ūkio gaminių kainos augo, pra
monės gaminių krito, gi Olandi- 
joje^priešingai. Olandijos žemės 
ūkiui prasiveria durys išvežti 
Belgijon savus žemės ūkio gami
nius, tbet Belgijos vyriausybė 
įtaria olandus remiant žemės 
ūkio gaminių išvežimą ir prade
da juos varžyti. 1951 m. belgai 
jau sudaro žemės ūkio gaminių 
kvotas.

Negeriau dėjosi pramonės ga
minių prekyboje: kvotos, balan
so išlyginimas, protekcionizmas 
naujų pramonės šakų ir derybos, 
amžinai neužsibaigiančios dery
bos. Šalia šių klausimų iškilo ei
lė naujų: socialinės santvarkos 
derinimas, muitų įstatymdavys- 
tės apibendrinimas, transporto 
bendras aptarimas ir amžini gin
čai dėl kanalų sistemos naudo
jimo. O abi tautos taria: nebus 
santarvės iki kanalų naudojime 
nebus sutarimo. Štai vėl proble
ma: franko ir guldeno kurso ne
išspręstas klausimas. Iš to,seka 
tautų pajamų skirtingumas. Po
litinėje dirvoje abiejų kraštų ka
talikai nesutaria, kai Belgijos 
valonai nuogastauja dėl flaman
dų priviliojimo prie olandų. Psi
chologiškai tos dvi tautos randa 
aštrių žodžių. Olandai belgus va
dina individualistiniais vėjavai
kiai, kai belgai priekaištauja 
olandams: jūs užsispyrėliai že
mės kurmiai. Vieni ir kiti yra 
ganėtinai energingi ir pažangūs, 
nes istorijoje sugebėjo išlaikyti 
sunkiausius egzaminus. O ar ge
riau pavyko Įgyvendinti Prancū- 
zjios-Italijos, Graikijos-Turkijos 
1948 m. sudarytas ūkio sąjungas? 
Ar toli nuėjo vienybės keliu 
Skandinavijos valstybės, kurios 
taip neseniai, tik 1905 m. išsisky
rė? Ar ką gero atnešė kalbas apie 
Italijos-Austrijos ūkišką susi- 
glaudinimą?

Lietuva turi išeiti į platesnį 
lauką, jei ji nori išsaugoti atei
tyje savo laisvę. Tačiau tas ke
lias turi būti pagrįstas tikrove,

anuomet įgyvendino laisvą ūkiš
ką santykiavimą, Olandija rėmė
si protekcijonistinėmis priemo
nėmis. Tuojau po karo Olandija 
buvo “brangus” kraštas, kai Bel
gija žymiai pigesnis. Ir tuomet 
tie kraštai atsidūrė kryžkelėje: 
panaikinti visus varžtus ir ben
drai siekti ūkiškos gerovės ar ei- • 
ti skirtingu keliu iki bus nuga-j 
lėtos kliūtys susivienyti. Deja,' 
gyvenimiškoji tikrovė vertė pa
sirinkti pastaj^j į.

Tuodu kraštu negalėjo laukti 
ir ėmėsi krašto ūkį atstatyti. Tas 
atstatymas buvo skirtingas. 
Olandai ne vien palaipsniui sie
kė vėl atkovoti Zuidersee, bet 
kurti naujas pramonės įmones, 
kuriose rastų darbo bedarbiai., o ne dangaus mėlynėje kyban- 
Kiekviena vyriausybė statanti čiomis svajonėmis. -

Tikra internavimo 
stovykla
Kremliaus “ukazas” atšaukti 

, JAV ambasadorių George F. 
, Kennan vėl atkreipė pasaulio 

dėmesį į Vakarų ambasadų So
vietų Sąjungoje liūdną padėtį. 
Tokių suvaržymų, tur būt, dip
lomatinė įstaiga nėra patyrusi 
jokiame kitame krašte. Ypatin
goj Stalino nemalonėj yra ame
rikiečiai. Be specialaus leidimo 
ambasados tarnautojai, net ir 
pats ambasadorius, dabar aplink 
Maskvą gali važinėti tik 20 my
lių spinduliu. Pokalbiai su So
vietų Sąjungos piliečiais prak
tiškai yra neįmanomi, nes sovie
tinis žmogus baidosi MVD. Vie
tinės spaudos tegalima gauti tik 
per Sovietų Sąjungos Užsienio 
Reikalų Ministeriją. Vadinasi, 
skaityk tai, ką Stalinas nori. Į 
sve^us ambasadai leidžiama pa
sikviesti keletą oficialių sovietų 
pareigūnų. Apie 80% visos So
vietų Sąjungos teritorijos laiko
ma uždraustaja zona užsienie
čiams. Ten nevaliai koją įkelti, 
nors būtų didžiausias reikalas.

Nenuostabu, kad Kennan, vie
šėdamas Berlyne, dabartinį JAV 
ambasados tarnautojų gyvenimą 
Maskvoje sulygino su vokiečių 
administruota internavimo sto
vykla I-jo Pasaulinio Karo me
tu. Girdi, jeigu tik vokiečiai ta
da internuotuosius (Kennan bu
vo vokiečių internuotas) būtų iš
leidę pasivaikščioti į miesto gat
ves, uždrausdami šnekėtis su su
tinkamais vokiečiais, padėtis bū
tų visiškai panaši.

18 mėnesių
Sovietų Sąjungoje
“US News & World Report” 

talpina pasikalbėjimą su savo 
buvusiu bendradarbiu Frank 
Rounds, Jr., vėliau perėjusiu į 
diplomatinę tarnybą ir praleidu
siu JAV ambasadoje Maskvoje 
net 18 mėnesių. Kitame nume
ryje patiekiamos minėto diplo
mato dienoraščio ištraukos. Ir 
pasikalbėjimas ir dienoraščio iš
traukos gana išsamiai pavaiz
duoja gyvenimą Maskvoje, gy
venimą, .kokį šnipų ir draudimų 
lydimas ambasados tarnautojas 
turi progos pamatyti nuosavomis 
akimis. -

Frank Rounds, prieš vykda
mas į Maskvą, specialiai studija
vo rusų kalbą, kad galėtų apsi
eiti be tarpininkų pagalbos san
tykiaudamas su sovietiniais žmo-

KOKIE JŪSŲ PLANAI ĮSIKŪRIMUI

KANADOJE?

J. v>X Č

JUMS SIŪLOMA PAGALBA
Ar norit atsikviesti į Kanadą gimines iš savo buvusio gyvenamojo 

krašto? Gal, rengiatės nusipirkti ūkį, arba įsigyti nuosavą biznį? Ar norė
tumėt, kad Jums kas padėtų išmokti prancūzų ar anglų kalbos, arba patarti} 
kokiu būdu įgyti Kanados pilietybę? Gal būt norėtumėt sužinoti, kokios 
yra įsikūrimo galimybės kitose Kanados dalyse?

Pilietybės ir Imigracijos Departamento tarnautojai džiaugsis galė
dami aptarti su Jumis virš minėtus ar kuriuos nors kitus klausimus. Virš 
minėti patarnavimai duodami veltui kiekvienam naujam kanadiečiui. Jei 
Jums reikalingas patarimas ar pagalba, kreipkitės raštu ar asmeniškai į 
artimiausią Pilietybės ir Imigracijos Departamento įstaigą.

Planuok tapti Kanados piliečiu
Jei esat Kanadon atvykęs imigrantas ir, jei Jums sukako 18 ar dau

giau metų,, galite dabar pradėti pirmus žygius Kanados pilietybės gavimui. 
Knygutė su„paaiškinimais, kokių žygių imtis, siunčiama užpildžius sekantį 
kuponą. ' *

......... . ......-
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sovietų spaudos reikalams, nes 
jam kas dieną tekdavo versti į 
anglų kalbą visų žymesniųjų 
Maskvoje išeinančių laikraščių 
straipsnius. Sovietinės spaudos 
dvasinis skurdas mums jau pa
kankamai pažįstamas. Žinomas 
jis ir Maskvos gyventojams — 

ir požeminiuose
traukiniuose sovietų piliečiai 
skaito tik knygas: Laikraščio ne
pamatysi jų rankose. Populia
riausias iš visų laikraščių yra ne 
“Pravda”, bet “Vakarinė Mask
va”, nes joje šalia gausybės ko
munistinės propagandos visdėl- 
to galima rasti bent jau kinų rek
lamas.

Moterų batalionai su 
šluotomis ir. kastuvais
JAV-bių ambasada buvo kaip 

tik prieš Kremliaus rūmus. Pro 
ambasados langus matai Krem
lių, o iš Kremliaus puikiai mato
si amerikiečių vėliava. Ameri
kiečiams žiūrėti į Kremlių įdo-. 
mu, nes už jo sienų slepiasi didy
sis šių dienų sprendimas — ka
ras ar taika?... Tačiau Staliną 
su politbiuru amerikiečių vėlia
va, atrodo, gerokai erzino. Todėl 
amerikiečiai buvo paprašyti su
sirasti kitas patalpas savo amba
sadai. <

Žiemą Maskvoje gausu sniego. 
Sovietinė sistema, įpratusi vis
ką likviduoti, net ir sniegui ne
duoda ramybės. Vos tik pradėjus 
snigti, Į gatves suvaromi .tūks
tančiai moterų ir merginų. Dau
gumas iš jų į Maskvą atvyksta iš 
provincijos užkampių — tikėda
mosi sostinėje įdomiau laiką pra
leisti. Tačiau, apginkluotos šluo
tomis ir kastuvais, jos pastato
mos į sunkų mūšį su sniegu. Kar
tais jos sniegą kapsto ne tiktai 
dieną, bet ir visą naktį, nes 
Kremlius yra pasiryžęs turėti 
tviskančias gatves be ledo sluogs- 
nio. Moterys labai skurdžiai ap
sirengusios. Nors temperatūra 
paprastai siekia žemiau nulio, 
visą jų apsirengimą sudaro men
kučiai medvilniniai sijonai, med
vilninės kojinės ir paprastos ko
kybės z veltiniai batai. Daugu- v 
mas iš jų neturi pirštinių. Todėl 
praeivis gali matyti raudonas’ 
šiurkščias, sutrūkinėjusias ran
kas. Vienos, demonst ruodamos 
ištikimybę partijos linijai, mė
gina svaidytis sniegu, tuo tarpu 
kitos, pasirėmusios ant šluotų, 
ašaroja ar net garsiai rauda. Mo
terų 'batalionai šluoja Maskvą ir 
vasaros metu. Be to, moterys ir 
merginos rankioja ir veža iš 
Maskvos visas mieste^ atmatas. 
Vyrų ir moterų lygybės princi
pas, bolševikiškai tariant įgy
vendintas 1.000% ...

Tenai, kur Stalinas 
pralekia su savo 
“šventaisiais”.*.
Pagrindinis biznis Maskvoje 

koncentruojasi Arbat gatvėje. 
Važiuodamas autobusu čia gali 
matyti keletą kino teatrų, apie 
tuziną knygynų, visą eilę baldų, 
drabužių, patefono plokštelių, 
mėsos, duonos, svaiginamųjų gė
rimų ir geležies gaminių parduo
tuvių. Yra net ir keletas telefo
no būdelių. Be to, čia randasi 
Pionierių Namai, teatras ir 27 
augštų “dangoraižis’' — naujas 
pastatas valdžios įstaigoms.

Dienos metu Arbat gatvėje 
gausu į parduotuves besiveržian
čių piliečių ir milicininkų. Vaka
re visoje gatvėje beveik išimti
nai dominuoja milicijos pareigū
nai. Tai, tur būt, labiausiai visa
me pasaulyje saugoma miesto 
gatvė, nes ja iš Kremliaus ar į 
Kremlių dažnai pravažiuoja Sta
linas su visa savo svita. Eidamas 
Arbat gatve, penkių namų blokų 
tarpe Frank Rounds suskaitė net 
58 milicininkus, po du ar tris 
stovinčius ant kiekvieno kampo 
gatvės viduryje, patruliuojan
čius šaligatviuose tarp namų 
blokų. Didesnėse gatvių sankry
žose budi net keturi, penki mili
cininkai. Prieš Stalinui ar jo 
“šventiesiems” pravažiuojant, 
tuojau iš Arbat gatvės pašalina
mos visos susisiekimo priemonės 
ir nuo šaligatvių nubaidomi pra
eiviai. Stalino ar jo išrinktųjų * 
mašinos paprastai praskrieja di
deliu greičiu pačiu gatvės vidų- . 
riu, lydimos kito atviro automo
bilio, kuriame sėdi nuo galvos 
iki kojų apsiginklavę MVD pa
reigūnei. Tada piliečiai vėl gali 
grįžti į Arbat šaligatvius — po
nai jau pravažiavo...

(Bus daugiau)

i K
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Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje
. APLINKRAŠTIS Nr. 1

Visiems lietuviams, Organizacijoms, jų skyriams, TFA skyriams, 
KLB Apylinkių Valdyboms, Kanadoje.

Liečia: 1. Vasario 16, J
* 2. Tautos Fondo lėšos,

3. TFA skyrių steigimas ir TF vertybių perdavimas,
4. TF Valdybos padėka,
5. Tolimesnės TF darbo gairės.

1. Vasario 16-tos proga skelbiamas vajus Tautos Fondui lėšoms 
telkti. Vajus pradedamas Vasario 16 d. ir užbaigiamas balandžio 
15 d. Vajaus metu prašome platinti Lietuvio Pasus ir ženklelius, 
kur galima, aplankant kiekvieną apylinkės lietuvį.

Vasario 16-tos minėjimų metu prašome platinti L. Pasus ir 
ženklelius prie įėjimo. Lygiagrečiai prie įėjimo prašome rinkti 
aukas, kad kiekvienas pagal savo norus turėtų galimybę paremti 
Lietuvos išlaisvinimo reikalą. Parengimo išlaidas atskaityti iš 
surinktų pinigų aukomis, jei jų neužtektų — atskaityti iš pinigų 
surinktų už L. Pasus ir ženklelius ir atsiskaityti su TFA Kanadoje.

Vasario 16-tos minėjimų metu surenkami pinigai nusistovėjusia 
tradicija skiriami Tautos Fondui.

2. Tautos Fondo lėšas sudaro: 1. Aukos, 2. TFA skyrių ir kitų 
organizacijų skiriamų parengimų pelnas, 3. Minėjimų ir vajų metu 
surenkamos aukos, 4. L. Pasai ir ženkleliai, 5. Sumos iš KLB soli
darumo mokesčio' — pagal įstatus. *

3. KLB Apylinkes, išrinkus Valdybą, prašome pristatyti Atsto
vybei tvirtinti 1-3 asmenis Tautos Fondo reikalams apylinkėje. 
Juos patvirtinus — buvęs LOKas prašomas perduoti naujam sky
riui vietoje turimus L. Pasus, ženklelius, aukas. ,

4. Tautos Fondo Valdyba, savo paskutiniame posėdyje yra pri
ėmusi nutarimą išreikšti Kanados lietuviams nuoširdžią-padėką už 
jų duosnumą. Dirbantiems Tautos .Fondui — už pasišventimą ir 
energiją lėšas telkiant. Kanados lietuviai, proporcingai gyventojų 
skaičiui, pirmauja Tautos Fondui sutelktų lėšų didumu. Prie TF 
V-bos padėkos Atstovybė Kanadoje reiškia visiems savo gilią 
padėką ir linki sėkmės ir ištvermės į naujus 1953 m. darbo ir gyve
nimo barus žengiant.

5. Tautos Fondui lėšoms telkti darbo gairės lieka tos pačios, kaip 
ir anksčaiu Atstovybės aplinkraščiuose ar apyskaitas duodant 
buvo pasisakyta. Yra laukiami TF įstatai.

Tautos Fondo Atstovybė Kanadoje
M. Arlauskaitė, Įgaliotinė. P. Adamonis, sekretorius.

Montreal, 1953 m. sausio mėn. 17 d.

ŽURNALISTAI PASISAKO: DĖL LIETUVIŠKOS SPAUDOS IKE SUKA Į IŠLAISVINIMĄ
Spaudos klausimas anketoje 

nebuvo iškeltas, bet visa eilė ko
legų, kalbėdami apie propagandą 
ir informaciją lietuviška kalba, 
patys šiuo reikalu užsiminė. Visi 
jie pastebėjo, jog lietuviškosios 
visuomenės informacijai tarnau
janti lietuvių spauda savo lygiu 
ir turiniu yra toli atsiliktai nuo 
Lietuvos nepriklausomybes me
tų spaudos lygio. Kaikurie laik
raščiai pąsakŽJ. Girniaus, yra net 
neišvengiamai tapę “tiltu vedan
čiu iš savosios tautos į svetimą
ją”. Lietuviai žurnalistai su iš
gąsčiu konstatuoja, jog kaikurie 
lietuviški laikraščiai laisvajame 
pasaulyje, gal net nesąmoningai, 
dirba kitų tautų, tik ne lietuvių, 
labui.

Pasak “Neprikl. Lietuvos”, 
“turtingiausią spaudą turi JAV 
lietuviai. Galima sakyti, kad JA 
V-bės yra lietuviškosios spaudos 
židinys. JAV lietuvių spauda 
gausi ir įvairi. Malonu yra tuo 
pasidžiaugti ir pasigėrėti”... 
Tūlas senosios Amerikos lietu
vių atstovas, tačiau, priešingai 
p. Kardeliui mano, jog kaip tik 
“suvažiavę su savo rusiška kul
tūra Dypukai buvusią gerą lie
tuvišką spaudą pagadino”... Pa
gadino ar ne, bet cituotinas vie
no kolegos pateiktas pavyzdys. 
1950 metų sausį, Niujorko vieš
butyje, BALFo seimo metu, tū
las kolega prie , liudininko už
klausė vienos vadovaujančios 
organizacijos pirmininką ar jis 
skaitęs apie tai ir tai savaitraš
tyje “Amerikoje”. Atsakymas 
buvo netikėtas, atviras ir nuo
širdus ... “jei aš lietuvišką spau-

Kaip dabar informuoja lietuvius apie Kanadą ir JAV
Sovietinė “Elta” informuoja iš nėse gaminami lėktuvai, tankai, 

Niujorko, kad “Amerikos kapi- amunicija ir tt. Amerikinis kapi
talas užgrobia Kanados ekono- talas užgrobsiąs dabar net ir tas 
miką”. Girdi, amerikiečiai Kana- šakas, kuriose iki antrojo karo 
doje yra šiuo metu investavę 
apie 8 miliardus dolerių, Ameri- 

'kos monopolijos esančios pa- 
glemžusios svarbiausius strate
ginės žaliavos šaltinius: naftos, 
vario, volframo, urano, geležies 
rūdos ir tt. Girdi, “Magazin of 
Wall Street”(?) žiniomis, dau
giau kaip 2500 kanadietiškų ben
drovių yra . kontroliuojamos 
Amerikos kapitalo. Amerikos 
automobilių pramonei priklauso 
beveik visos Kanados automobi
lių gamyklos. Vien' tik “GM” ir 
Chrysler į Kanados auto pramo
nę jau investavusios 325 milio-I Girdi, Stalinas, baigdamas TSK 
nūs dolerių ir turį Kanadoje 9 fi- ■ P (b) XIX suvažiavimą, pareiš- 
lialines bendroves. Amerikos kęs “nebėra asmens laisvės” — 
bendrovėms priklausančios įmow asmens teisės Amerikoje ir Ka-

nedalomai viešpatavo anglų ka
pitalas. Antai, žurnalo “Business 
Week” pranešimu, Amerikos 
bendrovės įsigijo 48% bendrovės 
"Canadian Pacific Railway” ak
cijų, kurios anksčiau priklausė 
britų kapitalui”.

Jei “Amerikinis Gyvenimo bū
das” ištikro susilaukia nemaža 
kritikos ir iš laisvųjų pusės, so
vietų kritika yra tiek kvaila ir 
meluojanti, jog pati save susinai
kina ir leidžia spėti, jog laisvojo 

’“pasaulio t i e s o s kam panija” 
jau dabar išmušė juos iš vėžių.

Rusai apie Pabaltijo laisvę
Miunchene leidžiamas rusų 

emigrantų laikraštis "Rųskaja niu rūpesčiu, kaip ir pabaltiečiai. 
Idėja” įsidėjo būdingą A. Mi- 
chailovskio straipsnį “Męs ir pa
baltiečiai”. Michailovskis yra 
vienas iš žymiausių Melgunovo 
grupės veikėjų, o Melgunovas 
yra Miunchene sudaryto antibol- 
ševikinės kovos koordinacinio 
centro pirmininkas. Ten tarp 
kitko rašoma:

“Plačių plačiausioms rusų emi
gracinėms masėms Estija, Lietu
va ir Latvija — yra nepriklauso
mos ir suvereninės valstybės, 
dabartiniu metu pavergtos ko
munistų. Sovietų inscenizuotas 
“plebiscitas” apie “savanorišką 
įsijungimą” į SSSR yra grubi 
falsifikacija laisvo apsisprendi
mo, kuris neturi jokios juridinės 
reikšmės. Estija, Latvija ir Lie
tuva — komunistinės* agresijos 
aukos. Jų išlaisvinimas nuo ko
munistų diktatūros turi turėti, 
kaip betarpišką išvadą, jų suve
renumo atstatymą. Ateities san
tykiai tarp laisvosios Rusijos ir 
Pabaltijo valstybių mums atro
do kaip tarptautiniai santykiai, 
kurie tvarkomi sutartimis tarp 
lygiateisių suvereninių partne
rių. Šia prasme, kartoju, visa nit 
sų demokratinė emigracija lai
kosi visiškai vieningos nuomo
nės. Dar daugiau: visa rusų ka
rinė emigracija yra visai to pa
ties nusistatymo. Pavieniai as
menys sudaro išimtį, ir jie jokios 
realios vertės neturi ir, be abe
jojimo, neturės.

Mes. rūsai.su nė kiek nemažės-

stebim politinę prievartą, rusi
fikaciją, kurią komunistai varo 
Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, 
stengdamiesi tuos kraštus "suso- 
vietinii. Komunistinis imperia
lizmas visiškai sąmoningai vei
kia čia kaip “rusiškas” imperia
lizmas, kuris stengiasi dirbtinai 
nukreipti tautų neapykantą ne 
prieš komunizmą, bet prieš Rusi
ją ir prieš visa, kas rusiška. Tuo 
pat laiku jis planingai ir sąmo
ningai naikina estų, latvių ir lie
tuvių tautas, kaip tokias. Tas 
viskas — tikri ir akivaizdūs fak
tai. Bet už tuos veiksmus nei ru
sų tauta, nei ateities laisvoji Ru
sija nėra atsakingos. Rusų anti
komunistinė emigracija siekia 
išlaisvinti visas tautas, kurios 
yra komunistų diktatūros pa
vergtos. Kolkas tai padaryti dar 
ne per vėlu.

Būtų be galo pageidaujama, 
kad atsakingi politiniai baltų 
emigraciniai sluogsniai suprastų, 
kad jų tautoms iš Rusijos joks 
pavojus negresia. Mirtingą pavo
jų joms, kaip ir rusų tautai, su
daro komunizmas. Prieš jį reika
linga sudaryti vieningą frontą, 
visuomet turint galvoje, kad ko
munistų strategai nesigailės pa
stangų tam, kad antikomunisti
nės kovos smaigalys būtų nu
kreiptas prieš Rusiją, nes tik to
kiu atveju, kai įvyks ginkluotas 
susirėmimas, Sovietų valdžia tu
rės šansą išsigelbėti”.

nadoje pripažįstamos tik tiems, 
kurie turi kapitalą, o visi liku-. 
šieji piliečiai laikomi žalia žmo
giška medžiaga.,.” Po šios iš
minties reikėjo .paaiškinimų, to
dėl netrukus LTSR pasirodė A. 
Denisov “Buržuazinė demokrati
ja — rojus turtingiesiems, ap
gaulė liaudžiai”. V. Ivanov ir J. 
Todorsk “Amerikos buržuazinės 
demokratijos melagingumas ir 
veidmainiškumas”. Abi brošiū
ros skirtos parodyti “buržuazinio 
valdymo aparato parsidavėlišku- 
mą doleriui, jo paperkamumą, 
kyšininkavimas plačiai viešpa
taująs buv. valstybės aparate. 
“Amerikinis g yvenimo būdas 
stumiąs liai 
brendamą skurdą ir vargą. Da
bartiniu metu JAV esą apie 3 
milionus visiškų bedarbių ir 10 
milionų dalinių bedarbių. “Pra
gyvenimas nuolat brangsta ... 
Sunkiausią mokesčių naštą ten
ka nešti darbo žmonėms. Darbi
ninkų išnaudojimo laipsnis vis 
didėja, kapitalistai verčia darbi
ninkus. intensyviau dirbti. Tuo 
jie siekia užtikrinti maksimalų 
pelną, kuo žvėriškiausiai išnau
dodami darbo žmones” ... Ame
rikos imperialistai eina Hitlerio 
pėdomis, savo pirmtakūną jau 
pralenktą “negirdėtomis žmoni
jos istorijoje nekaltų žmonių, 
karo belaisvių žudynėmis Korė
joje ir kitose šalyse”.

Kas sugeba gražiai angliškai 
rašyti, galėtų panaudoti šią cita
tą ir parašyti atviruką vietiniam 
kanadietiškam laikraščiui cituo
damas knygą ir autorius, ir pa
klausti ar tada galima tikėti Sta
lino “taikos” burkavimais?

, Aim.

)S mases i neiš-

(Atkelta iš 1 pusi.) 
“agentauti” ii- laisvoji lenkų 
spauda savo laiku kėlė didžiau
sią triukšmą, kad lenkų pogrin
džio organizavimas prie “con
tainment” politikos ir Achesono 
yra lygus savižudybei. Lenkai 
rašė: “suprantama, kad JAV 
žvalgyba turi turėti agentų Len
kijoje, bet iš paskutiniųjų nepa
sisekimų stebinai’ šios akcijos or
ganizatorių kalibras bei meto
dai” ... Esą, prieš šitokią akciją 
naujoji administracija pirmiau
sia turi susitvarkyti su pačios 
Amerikos žvalgybos vadovais ir 
visu psichologiniu ginklu ben
drai. Lenkai taip pat buvo nepa
prastai pasipiktinę kaikurių 
amerikiečių'žurnalistų naivumu. 
Net tokio kaip “US News & 
World Report” David Lawrence 
vedamuoju “Išlaisvinimas prasi
deda”. Pogrindžio veikimas kai
nuosiąs keliolikos partizanų gy
vybes, rašo Lawrence, ir galį pra
sidėti deportacijos. Girdi, tai 
supykins jų gimines ir draugus 
ir rezultate prasidės visuotinis 
sukilimas. Tūkstančiai 1945-1952 
m. žuvusių lietuvių partizanų 
kapuose apsiverstų, jei tokia bū
tų ir Mr. Dulles nuomonė. Len
kai, ukrainiečiai ir vengrai su
tinka su mumis dėl Mr. Burn
ham. “Mr. Burnham, mūsų nuo
mone, yra pirmutinis amerikie
tis, kuris realiai ir žmoniškai su
prato išlaisvinimo politiką, ir 
mes tikimės, jog jo patarimai ir 
vadovybė bus prez. Eisenhowe- 
rio tikrai paimta dėmesin, vyk
dant per rinkimus amerikiečių 
tautai prižadėtą išlaisvinimo po
litiką”. Kaip buvęs JAV amba
sadorius Lenkijai A. Bliss Lane 
praėjusi sekmadienį išsireiškė: 
“naujoji administracija yra at- 
sakominga už išlaisvinimo politi
ką, ne tik amerikiečiams, bet ir 
tautoms anapus geležinės uždan
gos, kurios tikisi tikros vadovy
bės, kurios pasaulis taip reika
lingas”.

Reikšmingi yra ir nauji pa
skyrimai Korėjoje. Gen Maxwell 
Taylor, gerai pažįsta rusus iš 
Berlyno ir yra kietas vyras. Jam 
nuvykus, tenka laukti įvykių pa
gyvėjimo.

® “Am. B.”, žinoma, tebėra 
kenaniško perjjodsK-- Lietuviško 

r . .. .x. . , !"AB” savai'tinėjeapžvalgoje ver-Kutiniu laiku laikraštis buvo ta- . / , ,,
_ . _ pęs dviejų krikščioniškų grupių tingas buvo Ixo Raibos atpasa

kos) politikos klausimais, rečiau kautynių lauku. Savo laiku jame kojimas, bet kam reikėjo saky- 
lietuviškaisiais, ypač lietuviško- ’ buvo kautasi dėl Švento Rašto suTti jog Prie Achesono ir Kenna-

Atmaus anketos atsakymų 
trečiasis tęsinys

dą skaityčiau, tai niekad Fordha- 
mo profesoriumi nebūčiau ta
pęs”. Nors kaip nemalonu šitai 
percituoti, bet tenka sutikti, jog 
ir kituose universitetuose dėstą 
galvočiai lietuviai, tiek senieji, 
tiek naujieji, vis rečiau į rankas 
paima lietuvišką spausdintą žo
dį. Taip pat elgiasi beveik visi 
čionykščiai daktarai, gydytojai, 
inžinieriai, biznieriai, net jaunie
ji ateiviai rašytojai-žurnalistai. 
Jie kur kas įdomesniais, žurna- 
listiškesniais randa “The New 
York Times”, ’’Chicago Tribu
ne” ar “Globe and Mail”, kiti gi 
’’Daily News” su paveiksliukais. 
Šių nuomonių priežastis bandy
sime atsijoti paduotuose kolegų 
samprotavimuose.

Plačiausiai aptaria žinomas 
lietuvių publicistas ir kultūri
ninkas: “.. tenka susiskirstyti ir 
kiekvienam po kelis žodelius pri
mesti.

LNaujienos. Šis dienraštis sa
ve skelbia “seniausiu ir didžiau- 
siuoju” lietuvių dienraščiu. Taip, 
jis- tikrai plačiai išplitęs ir turi 
didelės įtakos senesniajai kar
tai. Pats laikraštis gausus skel
bimais, smulkia ir nereikšminga 
kronika ir savotiška laikraštine 
kultūra (pvz. sekančią dieną po 
kokio nemalonaus laiško ar 
straipsnio redaktorius aiškinasi, 
jog jie patekę be redaktoriaus 
žinios — prof. Vikt. Biržiškos at
vejis); kartais apsimeta “durne
li#” (kan. Kapočiaus “Laivo for
mos bažnyčia”); užpuola, apšau
kia žmogų ir paskum tam nelei
džia pasiaiškinti (V. Biržiška) ir 
kiti atvejai. Skystais ir sieksni
niais straipsniais polemizuoja 
su “žiovuline filosofija” (ginčas 
dėl socializmo, bimbizmo; Bibli
jos skaitytojo su “Darbininku” 
ir kit.). Tačiau tenka pripažinti, 
jog kultūriniams tautos reika
lams šis dienraštis skiria daug 
vietos ir turi neblogų pajėgų. 
Pvz. K. Žitkūtės (deja, ji vyriš
kos lyties) literatūriniais ir me
no klausimais pasisakymai hera 
joks vandenėlis, kokiuo taip 
smagiai “pasipliuškena” ir daž
nai “Draugas”. Taip pat šis dien
raštis didelę duoklę atiduoda ir 
įvairiems prisiminimams, turin
tiems istorinės reikšmės lietuvių 
tautai (Garmus, Šcesnulęvičius, 
D. Kuraitis, Kėdairiiš (Grinius), 
Tercijonas..-.). Vedamieji rašo
mi daugiausia vietinės (Ameri-

krypties spaudoje, tačiau savojo
je nemato. Dienraštis yra gry
nai marksistiniai socialistiškas, 
liaudininkus priimąs kampinin
ko teisėmis. Visuotinai pasisakąs 
už VLIKą ir parlamentarinę de
mokratinę Lietuvą, todėl kovo
jąs prieš Diplomatijos Šefo vi
sokius poreiškius ir “nesupran
tąs” kaikurių tremtinių socialis
tų, remiančių p. Lozoraitį ir tau
tininkų dinastijos reikalus.

2. “Draugas” — “Vienintelis 
pasaulyje katalikų (lietuvių) 
dienraštis”. Atrodo, jog laikraš
tis turi mažiau skaitytojų, negu
/‘Naujienos”, mažiau surenkąs ir 
skelbimų. Spausdinamas bloges- 
niame popieriuje ir prastesnis 
sulaužymas bei spauda. Turi ge
resnį korespondentų tinklą Eu
ropoje ir daugiausiai teikiąs ži
nių iš Baltijos erdvės. Gausin
giausias antikomunistine litera
tūra. Jei “Naujienos” tenkinasi 
LLK TST biuleteniu, teikdamas 
lietuviškąją sovietiką, tai “D” 
turi ir kitus, geresnius šaltinius. 
Dienraštyje knibžda smulki 
miestelių kronika ir kunigėlių 
pasivažinėjimo- registracija. Jo 
atkarpos ir Literatūrinis priedas 
dažnai skysti. Nors save laiko 
katalikų, net Krikščionių demo
kratų, organu, tačiau aiškios ir 
nuoseklios katalikų linijos netu
ri. Prisigaudo įvairių bendra
darbių,-— o tie kad sųsipiauna 
tarpusavyje, kad dienraštyje 
nuolatinis kačių koncertas. Kai
kurie vedamieji kartais nusmun
ka net iki pigiausios spaudos. Ne
turi “Draugas” ir aiškios kultū
rinės linijos, ką bekalbėti lietu
viškos kultūros. Ir nors šiandie
ną laikraštis stipriai remiasi 
tremtiniais, -tačiau su nutautėji
mo faktu susigyvenęs, “susipra
tęs” ir dėl to skandalo nekelia. 
Mirkite balandėliai ramiai. Lo
vytėje. Todėl “Draugas” tyli lie
tuviškųjų mokyklų reikalu, jei 
tai neliečia marijonų mokslo įs
taigos, vadinamos Marianapoliu. 
Vilkiniais klausimais besąlygi
niai ištikimas VLIKui. Toks te
bėra ir dabar VLIKą perėmus 
laicistams. Nelinkęs į jokius tei
sinius ar kokius kompromisus 
dėl Diplomatijos Šefo.

3. ’’Darbininkas”. Pranciškonų 
leidžiamas du kart savaitėje. La
bai aiškios katalikiškos linijos, 
skiriamas daugiau tremtiniams, 
bet 70% skaitytojų sudaro senie
ji ateiviai. Intelektuališkai peda
gogiškos redakcijos stiprybė — 
vedamieji, bet “nose for news” 
jiems visiems labai trūksta. Pas

sios kultūros reikalais. Tą kryp
tį matyt apsrendžia skaitytojų 
kontingentas — čia numirti nu- 
matą senieji ateiviai. “Naujie
nos” atlieka laidotuvių direkto
riaus patarnavimus (jis bus aiš
kiai įsigyvenęs VLIKo pirminin
ko M. Krupavičiaus nekrologo 
žodžius: “Lietuvybę JAV randi 
tik kapuose”). Užtenka pažvelg
ti į kiekvieną mėnesį vis gausė
jančius Amerikos lietuvių — ve
lionių pranešimus—todėl ir juos 
skelbiąs dienraštis “Naujienos” 
nebedrumsčia paskutiniųjų se
nelių valandų, nekelia nei lie
tuvybės ar Jaunosios Lietuvos 
problemų. Liūdnai tariant, sim
patingo žilaplaukio senelio trau
kiamos “Naujienos” ~ 
Kuršaičio “Keleivio”, 
lungų Lit. Ges.” keliu. Lietuviš
kosios Žurnalizmo istorijos rašy
tojai prikergs “Naujienorąs”, tie
sa, dar vieną specialybę — pla
giatų gaudymą. Jos tikrai pasi
gėrėtinai juos iššifruoja kitos

SIAMO DVYNUKAI
Dabar Kardinolų Kolegija vėl 

turi 70 narių ir yra pilnam savo 
sąstate? Naujieji 24 kardinolai 
priklauso 13 įvairių tautų: 10 ita
lų, 2 prancūzai, 2 ispanai. 1 ame
rikietis (JAV), 1 kanadietis, 1 
vokietis, 1 brazilietis, 1 ekvado- 
rietis, 1 kolumbietis, 1 airis, 1 in- 
dietis, 1 lenkas, 1 jugoslavas.

17 naujųjų kardinolų slapto
sios konsistorijos metu buvo Ro
moje, penkiems, t.y. Portugali
jos, Ispanijos ir Prancūzijos 
Apaštališkiesiems Nuncijams ir 
dviems Ispanijos Arkivysku
pams, kardinoliškas insignijas 
įteiks atitinkamos valstybės gal
va. Du — arkiv. Stepinac ir ar-

eina Fr.
“Mitteil-

kiv. Wyszynskis — negalėjo at
vykti į Romą. Visi naujieji kar
dinolai yra vyskupai, išskyrus 
vieną šv. Oficijos Kongregacijos 
asesorių Mons. Ottavianų kuris 
yra kunigas.

— Belgradas. — Nuo to laiko, 
kai arkiv. Stepinac buvo pakel
tas kardinolu, Jugoslavų polici
ja leido su juo pasimatyti tik ke
letą: asmenų. Negavo lidimo jį 
pamatyti net arkivyskupo sekre
torius ir vienas iš dviejų vysku
pų, kurie dabar valdo arkivys
kupiją.

Pagal paskutines žinias, kardi
nolas Stepinac buvo sunkokai su
sirgęs, bet jau sveiksta.

“Naujienomis”. Jo linija už VL1 no 
Ką, tačiau paskutiniu laiku dą-i 
rosi,-“neutralus”; Šie požymiai 
atsirado, dar iš VLIKo neišėjus 
Frontininkams. A, Mankūno 
straipsnis buvo tikras sprogimas, ir naivu. Juo labiau, jei po lietu- 

(Bus daugiau) . i visko klausomasi rusiškų ir ąng-

no “Lietuvos Ministcris Žadeikis 
turėjęs tokias pat teises Ameri
koje., kaip Anglijos ar Rusijos 
pasiuntiniai”. Juk tai nelogiška

KARDINOLU KOLEGIJA
negirdėjo Siamo dvynuKas

kų vardo? Taip paprastai vadi
nami dvynukai, gimę kurioje 
nors kūno dalyje suaugę. Pir
mieji tokie suaugę broliai, kurie 
pagarsėjo pasaulyje ir šitokiam 
fenomenui davė vardą, buvo 
Gang ir Eng. Jie gimė 1811 m. 
Siame, suaugę krūtinės apatinė
je dalyje ir taip pragyveno ilgą 
savo gyvenimą. Jų tėvas buvo 
kinas, o motina siamietė.

Dar vaikystėje dvynukai pasi
rodė labai skirtingo tempera
mento. Engui pąprastai tekdavo 
nusileisti, bet neretai tik motina 
juos tepajėgdavo apraminti.

Kai jie buvo 17 metų, britų 
pirklys R. Hunter prikalbėjo 
motiną išleisti brolius į Europą 
ir Ameriką, kur jie galėsią leng
viau gyventi. Jis, mat, numatė 
padaryti biznį rodydamas juos 
publikai už pinigus. Motina pa
galiau sutiko ir biznis buvo ne
blogas.

Kai jie buvo atvežti į Angliją, 
gydytojai ištyrė, kad jų nervų 
sistemos yra visiškai atskiros, ta
čiau operacijos būdu juos per
skirti atrodė pavojinga. Visus 
stebino, kad taip suaugę broliai 
visdėlto galėjo ne tik vaikščioti, 
bet ir bėgti ir šokinėti. Jų nuo
taika buvo visadazgera ir atrodė,

kgd suaugimas -jiems mažai te- 
trukdo.

Po kelių kelionių po Europą, 
broliai nuvyko į JAV, kur ir liko 
visam gyvenimui. Užsidirbę kiek 
pinigų, jie įsikūrė Wilkesboro, N. 
Carolina, kur nusipirko dvi far- 
mas, gavo JAV pilietybę, prisi
ėmė Bunker pavardę ir vedė dvi 
seseris.

Jie turėjo atskiras farmas, ku
rių kiekvienoje betgi nuolat gy
veno jų žmonos, o jie visą gyve
nimą praleido po 3 dienas pa
būdami vienoje ir po to persikel
dami į.kitą.; Abu sulaukė po bū
rį vaikų. Juos išaugino motinos.

Jie buvo nedidelio ūgio, bet 
labai stiprūs ir puikiai sugebėjo 
dirbti bendrai, ypač prie staty
bų. Buvo taip pat sveiki. Tik 
1874 m. smarkusis Čangas gavo 
smarkų bronchitą ir mirė. “Da
bar turiu mirti ir aš”, — pasakė 
ramiai Engas. Buvo iškviestas 
chirurgas, kad nors dabar paban
dytų gyvą likusį brolį atskirti 
nuo brolio lavono, bet jis nespė
jo atvykti, kai mirė ir Engas. 
Po abiejų mirties padarytas 
skrodimas parodė, kad jų vidu
riai buvo suaugę ir prie anų lai
kų chirurginės technikos jie bir- 
vo neatskiriami. Dabar gal tai ir 
pasisektų...

liškų transliacijų. “Tiesa” taip 
plūsta Amerikos vyriausybę, kad 
jos ąugštieji valdininkai yra ka
pitalistai, išnaudotojai ir krau 
gėriai, kurie sėdėdami augštuose 
postuose krauna savo kompani
joms kapitalus. Mr. Wilson pa
sitraukimas iš GM ir Mr. I)ullės 
situacija būtų buvęs įtikinanti 
pavyzdys, vertas garsiausio iš- 
triūbinimnj jer mes turime gal
voje Amerikos psichologinio 
ginklo viena svarbiausių -dalių 
“Amerikos Balsą”. , ,,

• Taip pat. daugelį Nįųjorke
stebina kaikurių kitų tam: pa
čiam psichologiniam tikslui: tar
naujančių įstaigų, lėtumas-’ su
prasti savo uždavinį. Sakom?,’ 
jog ELK-te Tyrinėjimų ir ‘Spau
dos Tarnyboje lietuviai,' latviai 
ir estai sėdį veik prie vieno sta
lo. O bosai vis šneka ir disku
tuoja “Politiniame Klube”, “Bal
tic Freedom House” ir kitur Pa
baltijo santarvę, federaciją ar 
broliją. Tačiau iš to stalo neiš
plaukia žinios, kurios suintere
suotų lietuvius, kas gero pas lat-' 
vius, estus, o anuos apie lietu
vius. Dabar, jei kurios žinios ir 
pasiekia, tai dėka privačios Ini
ciatyvos. Jūsų bendradarbis sek
madieniais, poilsio, atseit, metu, 
susiskambina su Toronto “Latvi
ja” korespondentu Mr. A. Zvė- 
rinš. Nuobiromis pasidalina. Tai 
joks darbas, nes fiziškai neįma
nomas. O Niujorke sėdi veiks
niai. g ••

• Susirūpino visas svietas, jog 
ir Lietuvoje žydus persekioja. 
Žinoma, blogai. NYTimes kores
pondentas Salisbury sako.;; jog 
“Tarybų Lietuva”, Kaune (tik
rumoje “Sovietskaja Litva” Vil
niuje) šaukia, jog “žydai sionis
tai” įlindo į svarbias organizaci
jas”. Lietuviams tai jokia nau
jiena. Seroy, NKVD šefas Lietu
voje 1941 m. deportacijų metu, 
gal. būt irgi sionistu dabar tapo. 
Taip kaip ir “Lietuvos TSR Ban
ko” dabartinis direktorius Edi- 
novič, arba TSRS Pramonės 
Banko Lietuvos respublikinės 
kontoros valdytojas S. Movšoyi- 
čius ar pagaliau ir pats “Tiesos” 
vyr. redaktorius Gerša Zimanas 
ir daugelis iš tų 30.000 šiuo metų

I Lietuvoje gyvenančių žydų, ku
rių daugumas*"užima ~~augštas - 
okupacinės valdžios vietas. Toks 
drg. Zimanas, Lietuvos pilietis, 
JAV teisės akimis, kuri pripažįs-

i ta Lietuvos suverenumą (bet iki 
šiol tik “kenaniškai”), yra toks 
pat išdavikas Lietuvai, kaip Ro
zenbergas Amerikai. Estijoje 
tuo metu vyko taip pat valymas, 
tik nežinia ar surištas su “žydų 
persekiojimu". AP gi iš Stock- 
holmo skelbia žinią, jog Latviją 
priėmusi naują vėliavą. Tai, gir
di, yra senoji balta su mėlynu ir 
jos viduj sovietų emblema. (Se- . 
noji latvių vėliava yra vyninė 
raudona su ..baltu; estų buvo juo
dą, mėlyna ir balta). Susidaro 
įspūdis, jog sovietai rengia kitą 
“linksmavakarį” savo mažu
moms. ,

• Iš Baltijos jūros taip pat at
eina posūkio “į išlaisvinimą” liu
dijimai. Greitu laiku Danijos vy
riausybė duos'su tikimą JAV ka
ro aviacijai įsteigti būtinas Bal
tijos jūros pietų dalies saugumui 
naikintojams - spraustuvams ba
zes. Danų kariuomenė gi jau da
bar įsitvirtina pusiasalio angoje. 
Sakoma, jog jiems talkon bū
sianti pasiųsta kanadiečių briga
da su “Centurian” tankais ir ar-

Tuo pačiu metu švedų įstaigos 
praneša, jog sovietai daugiau 
nebeatsiliepia į nelaimės ištiktų 
laivų SOS signalus. Girdi, net 
lenkai tuoj pat perdavę signalus, 
bet “Latvijos Rygos uostas, pa
sak kapitono Hans Hansson, at
virai pareiškė, jog nuo dabar ji 
neatsiliepsianti į jokius nelaimės 
signalus ir pasiteirav’lmus iš 
Vakarų”.

Atitaisymas: Praėjusiame Nr. 
M. Brako kalbos citatoje buvo 
parašyta “...Kaliningrado rajo
ne yra likę vos 300.000 vietos gy
ventojų”, turi būti “vos 300”.

kuriame
Po trumpos meninės programos seks smagus šokiai. * Turtingas bufetas ir loterija! * Visas pelnas skiriamas Kanados lietuvių spaudai paremti. * Pradžia 7 vai. vak.

LIETUVIŠKOS SPAUDOS PLATINIMO KOMISIJA HAMILTONE,
š. m. vasario mėn. 7 <1. šeštadienį, Rumunų salėje, (20 Murray St. W., netoli CNR stoties)
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★ Aštuntais pokariniais metais Nau
jamiestyje, kuris karo metu buvo rau
donosios ir nacių artilerijos smarkiai 
apgriautas dar iki šiol nėra elektros. 
Elektrą turi gretimi kolūkiai, bet pats 
miestas neturi. Miestas numatomas 
Marytės Melnikaitės kolūkio būstine, 
jame yra vidurinė mokykla, ambula
torija, gimdymo namai, biblioteka, 
vaik^ lopšelis ir tt. Tuo tarpu nieks 
ir neplanuoja elektrifikacijos. LiberiŠ- 
kio kolūkis siūlė Melnikaitės kolūkiui 
(miestui) energijų jau praeitais metais 
su šutyta, jog "Mclnikaitė" pati nu-

. s i tiestų laidus. Bet buvo atsakyta —
jie patys stotys hidroelektrinę prie Ne
vėžio ar prie kurio malūno.

★ L Mieželaitis išleido eilėraščių 
rinkinį "Mano lakštingala" rusų kal
ba, 129 p$L, specialiai "Lietuvių lite
ratūros ir meno dekadai Maskvoje". 
Taip pat rusų kalba išleisti P. Cvir
kos "Žemė maitintoja" ir "Frank Kro
kas*.

★ Viena Lampėdžių sanatorijų šie
met veikia ir žiemos metu. Numato Įsi
rengti čiuožyklų.

★ S. Kundrotas, kuris turėtų būti 
laikomas "Tiesos** apmokamu kores
pondentu, rašo, jog "socialistinis ro
jus** aiškiai įgyvendinamas LTSR. įro
dymas: kolūkiečiams, lyg . vištoms, bu
vo išduota po 2 kg. grūdų. Tik, skun
džiasi Kundrotas, žulikų ir apgavikų 
kolūkiuose labai priviso. Žemės ūkio 
arteles laužo. Ir laužo taip grubiai. 
Lietuvių namus malkoms išparceliuoja. 
Kaip "Tarybų Lietuvos** kolūkyje drg. 
Šilalė "malkas" vežė savo draugams 
Eišiškių žemės ūkio banko inspekto
riui Kostinevičiui, vartotojų koopera
tyvų sųjungos pirmininkui Pokrovui. 
"Malkoms buvo griaunami, dalinai ir 
tinkami pastatai. Kolūkyje iškritę gy
vuliai buvo "paprasčiausiai nurašomi*'. 
Ir jie, mat, visų pasaulį žioja .

★ P. Variakojis, šuvisuomeninintų 
pastotų ekspertas, pataria kolūkie
čiams džiovyklas darytis iš "sveikų 
suvisuomenintų pastatų sienojų ir ras
tų**. Džiovyklai, pasak jo, galima pri
taikyti ir tinkamus suvisuomenintus 
gamybinius psatatus. Vadinasi, tokia 
džiovykla gali pasistatyti be didesnių 
sunkumų kiekvienas kolūkietis . . < 
Kur gi ne. Buožes Sibiran, žydus 
miesteliuose į kartuves ir lai klesti 
"suvisuomenintas ūkis".

★ Kauno Zoologijos sodas, kuris ka
ro metu buvo sunkiai apnaikintas ban
domas atgaivinti, kaip visada, pade
dant "broliškosioms respublikoms". 
Šiuo metu sode yra apie 350 įvairių 
rūšių gyvulių, paukščių ir žuvų. -

★ Tarybinė spauda LTSR prisika
bino prie Vilniaus elektrotechnikos 
fabriko "Elfos" pavadinimo, skaity

dama, jog tarybinei tikrovei toks var
das netinka.

★ Ruošiantis "taikai" LTSR būdin
ga ši žinutė: "Vis labiau plečia savo 
darbų armijos, aviacijos ir laivyno rė
mimo laisvanoriškos draugijos Poli
technikos Instituto pirminė organiza
cija. Surengtos tarpfakultetinės šaudy
mo bei irklavimo varžybos, žygis ir tt. 
Populiarus studentų tarpe yra sklandy
mo sportas. Savo jėgomis^ Kaune pasi
statyti du sklandytuvai — lavinimo ir 
mokomojo tipo. Veikia radistų grupė, 
rengiami automato kursai".

★ A. Vaičiulaitytė, Vilkaviškio 'Per
galės* laikraščio redaktorė, rašo apie

j , gyvenimų "pagal sovietinį gyvenimo 
būda" "tikrais faktais". Štai Vilka
viškio tuberkuliozės dispanseryje pa
talpos ilgų laikų buvo nekūrentos, nes 
dar nuo Šių metų birželio mėn. buvo 
užplombuotos krosnys, kaip neatitin
kančios priešgaisrinės apsaugos reika
lavimams. Šis reikalas ypatingai opus 
šiuo metu (kur gi ne, gruodžio pra
džioje Lietuvoje). Bet nei rajono vyk
domajame komitete, nei sveikatos ap
saugos skyriuje nesirūpinama skubiu 
tokio nesudėtingo klausimo išsprendi
mu. (Išeitų, kad iki šiol nekūrenama). 
Darbo žmonės nusiskundžia, kad gy
dytojai Karnauskas, Žalioduonienė 
dažnai grubiai elgiasi su ligoniais. 
Nėra visam mieste nė vieno mokykli
nio gydytojo . . . Skyriaus vedėjas dr. 
Kalnaitis į signalus visiškai nekreipia 
dėmesio".

Apie ''sovietinį gyvenimo būdų" 
kalba ir kitas labai patikimas liudi
ninkas J. Zakaravičius, Švenčionėlių 
pedagoginės mokyklos direktorius. Gir
di, jo mokyklą pradėjo statyti 1949 m. 
Užbaigimo terminų būta labai daug. 
Bet trūko statybinių medžiagų. Trū
ko specialistų, prasta vadovybė. Mo
kinių rūbinėje statybos-remonto kon
tora įsirengė savo dirbtuvę. Kai buvo 
norėta nors rūbinę panaudoti klasei, 
Švenčionėlių Komitetas iš mokyklos 
atėmė rūbinei prižiūrėtojo etatą. Kaip 
viskas aišku ir paprasta. O Bimbos, 
Mizaros ir Ylos "tą sovietini gyveni
mo būdą" tebegarbino.

★ Ir vėl sovietinis gyvenimo būdas. 
Spausdina laikraštį "Leniniečio Bal
sas" Skaudvilėje. Spaustuvė buvo 
įrengta, laidai nutiesti, mašinos pra
dėjo suktis. "Tik, deja, ne visuomet 
elektra buvo teikiama, o pagaliau 
ir visai nutrūko"... Vėl spausdinimo 
mašinas teko sukti rankomis, o laikraš
tis išeidavo per savaitę kartą. Tokia 
padėtis jau tęsiasi ištisus mėnesius", 
—- skundžiasi J. Šėgžda, A. Laugalis 
—- redakcijos darbuotojai. Vargšai. 
Jau laisvųjų lietuvių savaitraščių pa
dėtis žymiai geresnė.

Kas norėtų pamatyti tai, ko. nematęs, > *
kviečiame atvykti į Hamiltonų <

✓ •

š. m. vasario 14 d. St. Michael’s salėje, 213 James St. N., įvyks

TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ

KAUKIU EALIAJS
&

Už gražiausius vakaro kostiumus skiriamos 4 piniginės premijos! Gros Benny-Ferri Orkestras.
Pradžia 7 vai. vak. Veiks įvairus bufetas! Maloniai kviečiame visus tautiečius.

' TFA-bės Kanadoj Hamiltono sk.

Hamiltono LDM Teatras “Aukuras”
TRIJŲ METŲ EGZISTAVIMO PROGA 
stato V. Alanto 3-jų veiksmų komediją

BUHALTERIJOS KLAIDA
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”.

HAMILTON, Ont.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBĖS

The American Friends of An- 
tibolshevist Block of Nations, 
prieš metus įkurta organizacija 
kovoti prieš bolševizmą, kurios 
būstinė Čikagoje, 1953 m. sausio 
23 d., sukvietė tautines delegaci
jas metiniam susirinkimui. To 
susirinkimo svarbiausiais klausi
mais buvo aptarimas praėjusių 
metų veiklos ir išrinkimas valdo
mųjų organų šiems metams.

Susirinkimas vienbalsiai iš
rinko pirmininku prof. Gedimi-

mokestį — 2 šil. mėnesiui, cent
rui siunčiant 75%. Centro paja
moms padidinti suvažiavimas 
įpareigojo skyrius suruošti« po 
parengimą ir pajamas atiduoti 
centrui. Londono ir Wolwer- 
hamptono skyriai tokius paren
gimus jau suruošė.

“Brit. Lietuvis” nuo šių metų 
pradžios eina padidintas, 6 pus
lapių ir skiriamas visiems Euro
pos lietuviams. Vokietijoje, tie
sa,.dar tebeina “Tremtis”, tačiau 
tik kartą per mėnesį.

'KODĖL DELSTI IR KENTĖTI?
RUSCI TREATMENT STOMACH REMEDY

Tai vaistai nuo užkietėjimų, nevirškinimo, skilvio skausmų, iš
pūtimų nuo gazų, perdidelio rūgštingumo inkstuose ir pūslėje, 
galvos škausmų arba svaigimo, skilvio bei žarnų negalavimų, 
hemoroidų, iššauktų skilvio ligų, kartumo ar rūgštumo ant lū
pų, skausmų po šonkauliais arba kairėje ar dešinėje skilvio pu
sėje. Imk arbatos šaukšteli prieš kiekvieną valgį.
Nelauk rytojaus. Tuojau vartok RUSCI TREATMENT 
STOMACH REMEDY. Kaina už butelį — $6.00.

REUMATIZMO PRIEŠAS:
MIZARAH SALVE

Vartok tepalo Mizarh, kai skauda kryžiuje, kupro
je ar pečiuose, rankose ar sulenkimuose, nuo skausmų 
krūtinėje, lumbago, išijas, strėnose, nuo skausmingų 
nutirpimų keliuose/ nuo skausmų sąnariuose. Tepalas 
MIZARH tinka tik suaugsiems.
MIZARH iššaukia odos pašiurpimą ir pūlingas pūsle
les,, dėlto jau po pirmo panaudojimo sumažina reu
matinius skausmus. Nenaudok MIZARH galvai tepti; 
veidui ir kitoms opioms kūno dalims. Jį galima nau
doti tik viena kartą į savaitę, ne kasdien.
Kaina — $5.00 už indelį.

Mūsų adresas:
LUSCOE PRODUCTS LIMITED

559 BATHURST STR., TORONTO 4, ONT.

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

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

Parduodame ir perkame namus-biznius visuose miesto rajonuose

NAMAI — BIZNIAI PARDAVIMUI 
visuose miesto rajonuose:

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

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

$9.000, įmokėti $3.500, 6 kamb., 
Brock—Bloor rajone, mūrinis, pu- 
pusiou prijungtas, gazu šildomos, 
moderni prausykla, galimybė gara
žui.

$13.500, įmokėti $5.000, Roncesvol- 
les rajone, 8 kamb. per 2 augštus, 
mūrinis, pusiau atskiros nomas, ga
ražas.

$14.500, įmokėti $5.000, Major-Col
lege, 10 kamb., mūrinis, pusiau 
prijungtos nomas, 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, gorožos.

$16.900, įmokėti $6.000 High Pork 
Ave.—-Annette, 12 komb., mūri
nis, pusiau atskiros narnos, olyvos 
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 narnos, 
alyvos šildymas, nepereinami kam
bariai, 2 prausyklos.

$18.000, įmokėti $6-7.000, 10 kam
barių, mūrinis, atskiros nomos Tyn- 
dal g-vėje, 2 vonios, 7 kambarių 
baldai įskaitomi į pardavimo kainą.

$18.000, įmokėti apie $7.000, High 
Pork rajone, 10 komb., mūrinis, at
skiros narnos, kvodrotinis plonos, 
olyvos šildymas, galimybė garažui, 
lobai arti susisiekimo.

$25.000, Įmokėti apie $10.000, Gre
nadier Rd., 10 kamb., mūrinis, at
skiros, pilnai baldais apstatytos no- 

• mos, (baldų vertė virš $4.000), 
karšto vandens - olyvos šildymas, 
kvadratinis plonas, 2 virtuvės, ga
ražas ir privatus įvažiavimas.

$25.000, įmok, apie $15.000, Queen 
- Lansdowne, visai naujos, 12 kam
barių, duplex, modernios virtuvės 
ir vonios kambariai, 1 skola ba
lansui. ♦

Apylinkės rinkimai
KL B-nės Hamiltono Apylin

kės Valdybos ir Kontrolės Komi
sijos rinkimai įvyks vasario 15 
d., sekmadienį, sekančia tvarka: 
nuo 9 vai. iki 10.30 vai. “Daina
vos” salėje, 469 Bay St. N., telef. 
35464, nuo 11 vai. iki 14 vai. — 
Italų bažnyčios salėje Barton St. 
W. (kur dabar vyksta lietuvių 
pamaldos) ir nuo .14,30 vai. iki 20 
vai. vėl’’Dainavos” salėje.

Kandidatai į Apylinkės V-bą:
1. Antanaitis Vladas, 38 m., tar

nautojas, 2. Baronas Kazys, 32 
m,, dipl. ekonm., 3. Dalius Stasys, 
31 m., pienininkas. 4. Erelis Bro
nius, 31 m., darbininkas. 5. Gied
raitis Juozas. 61 m., karininkas. 
6. Grinius Balys. 29 m..darbinin
kas.7. Juodikis Jurgis, 38 m., ko
mersantas. 8. Kšivickas Jonas, 42 
m., inžinierius. 9. Lukočevičius 
Kostas, 50 m., ’darbininkas. 10. 
Mikšys Jonas, 48 m., mokytojas. 
11. Mokuza Vladas. 49 m., ūkinin
kas. 12. Subatnikaitė Valė, 29 m., 
mašinininkė. 13. Stanaitis Kazys, 
47 m., tarnautojas. 14. Stonkus 
Juozas. 40 m.;- tarnautojas. -

Kandidatai į Kontrolės K-ją:
1. Gimžauskas Jonas, 32 m., 

tarnautojas. 2. Jankūnas Alber
tas, 44 m., darbininkas. 3. Norkus 
Kęstutis, 25 m., studentas. 4. Sa
vickis Povilas, 37 m., buhalteris. 
5. Svilas Juozas, 36 m., inžinie
rius. 6. Sturmaitis Bernardas, 50 
m., tarnautojas.

Apylinkės Valdybon renkami 
7 asmenys, Kontrolės -Komisijon 
— 3. Rinkikas balsavimo lapely
je valdybon atžymi nedaugiau 7 
kandidatus, kontrolės komisijon 
nedaugiau — 3 ir balsavimo la
pelį pats asmeniškai įmeta į ur
ną. Ligoniai ir už miesto ribų gy
venantieji gali persiųsti balsavi
mo lapelius paštu, jei jie yra 
įtraukti į rinkikų sąrašus. Tuo 
atveju jie prašomi kreiptis bal
savimo lapelių gavimo reikalu į 
Rinkiminės Komisijos pirminin
ką inž. J. Kšivicką, 481 Dundurn 
St. S., telef. 39022, iki š.m. vasa
rio 7 d. imtinai.

Patikrinimui ar rinkikai yra 
įtraukti į rinkiminius sąrašus ga
lima kreiptis sekmadieniais va-

Eugenia Pačkauskaitė
AVON 

Beauty Salon 
380 Richmond Str., 

London, Ont.
Darau masažus, kerpu, dažau plau
kus, darau šaltas ir karštos ilgalaikes 
ir įvairias vienkartines šukuosenas.

Tel. 2-7393.

sario mėn. 1 ir 8 dd. nuo II vai. 
iki 5 vai. pp. į b-nės būstinę, 18 
Barton St. W., telef. 38593.

' Hamiltono Apyl. V-ba.
Žiemos balius suruoštas TF 

vietinio skyriaus Royal Con
naught salėje praėjo su dideliu 
pasisekimu. Pirmą kartą hamil- 
tonietės gavo pasirodyti puoš
niuose vakariniuose tualetuose.

Vakaro metu K. Baronas TF 
vietinio sk. V-bos vardu pasvei
kino žurnalistą Kl. Prielgauską 
40-ties metų žurnalistinio darbo 
sukaktuvių proga. Muz. Prijel- 
gauskas šiai progai -sukūrė spe
cialų “Dėdės Klemučio maršą”, 
kurį Toronto orkestras “Trimi
tas” tuojau po pasveikinimo ir 
pagrojo. Be. hamiltoniečių baliu
je buvo daug svečių iš apylinkių 
ir apie trejetas desėtkų net iš To
ronto, kurių tarpe muzikas-kom- 
pozitorius Gailevičius ir poetas 
Balys Rukša.

Geroka svečiu dali sulaikė na
muose staiga pablogėjęs oras. 
Apie 60 Hamiltono apylinkės lie
tuviu, anksčiau užsisakę stalių-. 
Jcuš, riebea^yažiavo.'"Vis’dėlto ‘sd-l 
sirinko 300 svečių ir-nežiūrint di
dokų išlaidų, vistik gautas nema
žas pelnas — apie $350.

Spaudos vakaras. Vasario 7 d. 
laikraščių platinimo vajaus už
baigimo proga Rumunų salėje 
rengiamas vakaras. Jis mūsų vi
suomenei bus tuo įdomus, kad 
išgirsime ir :pamatysime tris Ka
nados liet, laikraščių redakto
rius: prof. Kairį — “Sk. Aido”, 
p. Kardelį — “NL” ir prof. Ša
poką — “TŽ”. Vakare sutiko da
lyvauti ir J. Matulionis, Krašto 
Valdybos Primininkas. Po sve
čių trumpo kreipimosi į hamilto- 
niečius, bus meninė dalis, kurią 
atliks moterų trio: pp. Kudabie
nė, Mickūnienė ir -plė Pana- 
vaitė. Gros Beni-Ferry orkestras.

Tikimės, kad visi šių laikraščių 
skaitytojai.savo skaitlingu atsi
lankymu pagerbs jų redaktorius 
ir, maloniai praleidę subatvaka- 
rį, tuo pačiu ir prie mūsų spau
dos palaikymo prisidės, nes šio 
vakaro pelnas skiriamas minė
tiems laikraščiams.

Jau pats laikas pradėti rūpin
tis kostiumais kaukių baliui, ku
ris įvyks vasario 14 d., 213 James 
St. N. Pereitais metais jis buvo 
labai įvairus ir sutraukė net 439 
dalyvius’ Atrodo, kad* šiemet 
jis bus dar įvairesnis ir skaitlin- 
gesnis. Skiriamos 4 pįnig. premi
jos už geriausius vakaro kos
tiumus. Sk. SL

RODNEY, Ont
— 1952 m. lapkričio 30 d. Įvy

ko Rodney apylinkės lietuvių su
sirinkimas, kuriame persiorgani
zuota į LB Rodney Apylinkę. 
Buvo išrinkta Apylinkės Valdy
ba, kuri pasiskirstė pareigomis: 
pirm. Br. Saplys, sekr. Mockus, 
kasin. Kojelaitis, nariai Andriu- 
konis ir Zaveckis. Rev. komisi- 
jon išrinkti: Jasinskas, Ratkevi
čiūtė ir Tyla.

Naujoji Apyl. Valdyba suruo
šė N. Metų sutikimą p. Nasevičių 
ūkyje. Tenka pasidžiaugti, jog 
šioje apylinkėje vyrauja glaudus 
ryšys tarp naujai atvykusių ir 
senųjų lietuvių. Todėl ir ŠĮ vaka
rą, kaip ir buvo tikėtasi, matė
me ko ne visus čia gyvenančius 
lietuvius tabokierius. Gražiai 
skambėjo lietuviškų damų su
tartinės, smagiai šokamos lietu
viškos polkutės ir klumpakojis. 
Nepastebimai artinosi 12-toji va
landa. Palaipsniui įsivyrauja ty
la ir N. Metus sutinkame rim
tais, kaikurių ašarų pridentais 
veidais, giedodami Tautos Him
ną. Trumpai pasveikino N. Metų 
proga Apyl. pirm. Br. Saplys, 
linkėdamas, kad šie metai visus 
čia gyvenančius lietuvius dar 
glaudžiau suvestų bendram lie
tuviškam darbui. Po to prasidėjo 
individualūs sveikinimai, kaiku- 
rie matėsi pirmą kartą, tačiau 
Įspūdis, tartum visi būtų vienos 
šeimos vaikai.

Vincas Kudirka. Vasario 7 d., 
8 vai. vak., Rodney, Ont., lietu
vių apylinkę aplankys Hamilto
no Lietuvių Dramos Mėgėjų Bū
reli? ir miesto-salėje —i Commu
nity Hall suvaidins 4-rių veiks
mų dramą “Vincas Kudirka”. 
Taipogi pasirodys ir vietos me
no pajėgos. Ta pąčiaiproga bus 
paminėta Vasario 16.

Tikimasi sulaukti svečių iš 
kaimyninių, apylinkių. A.K.

Sausio- 12 d. 20.30 vai. Noran- 
dos vario kasyklose Įvyko skaudi 
nelaimė, kuri iš lietuvių tarpo 
pasirinko a_a. Antaną Janulevi- 
čiu, 26 metu amž. Kanadon iš 
tremties atvykęs 1949 m., kasyk
lose padirbęs apie 18 mėn., bu
vo išvykęs ir kurį laiką gyveno 
Montrealyje. Pereitų metų pa
baigoje vėl grįžo dirbti į kasyk
las ir dirbant požemyje (ant 
“grizzlų”), kur leidžiamas iškas
tas akmuo, Įkrito ir užsimušė.

Velionis buvo atsidavęs lietu
viškam kultūriniam darbui, 
daug dirbęs skautų organizacijo
je, pasiaukojęs lietuvių bend
riems tikslams. Šioje apylinkėje 
buvo mylimas ir gerbiamas ne 
tik savų tautiečių, bet ir kita
taučių. Laidotuvėse dalyvavo, vi
si Apylinkėje gyveną lietuviai, 
didelis būrys latvių, lenkų, uk
rainiečių, prancūzų ir anglų.

Mielas Antanai, atsisveikin
dami tariame — tegu būna tau 
lengva šaltuose kėpuose.

Nuliūdę lietuviai.

ną Galvą, 1303 S., Kildare Ave., 
Chicago 23, Tel. LAwndale 27183. 
Vicepirm. išrinktas ukrainietis 
advokatas, buvęs organizacijos 
pirmininkas, Wiliam .S. Didūch, 
gen. sekr. Alex J. Zabrosky, uk
rainietis, žinomas veikėjas ir ra
dijo kalbėtojas, kuris labai pa
lankiai atsiliepia apie • lietuvius 
savo radijo komentaruose; iždi
ninku estas Albert Simonlatser, 
4333 N. Hazel St., tel. Bitter
sweet 89340.

Politinio, organizacinio ir pro
pagandos komitetų > vadovybių 
rinkimai įvyks sausio 30 d.

Padėka
LN Karo Invalidų Sąjungą širdingai dė

kojo 1952 m. lapkričio 23 d. Kariuome
nės šventės proga aukotojoms ir rinkė
jams: LT Bendruomenei Toronte $57 ir 
Jurgiui Skaržinskui, 652 Queen St. W., 
Sault Ste. Marie, Ont., Canada — $68.

Invalidų Sąjungos Valdyba reiškia šir
dingiausia jiems padėkų.

S-gos Valdyba.
ALT Čikagos skyr. Liet, nepri

klausomybės paskelbimo 35 me
tų sukakties proga paskelbė lie
tuviškam 12-16 metų jaunimui 
rašinėlių konkursą — JAV gimu- 
siems “Kodėl aš noriu pamatyti 
mano protėvių tėvynę, laisvąją 
Lietuvą?”, naujųjų ateivių vai
kams — “Kas man patinka JA 
V-bėse?” Kiekvienai temai pa
skirta po 3 premijos: rank, laik
rodukas, foto aparatas ir amži
na plunksna.

Prof. J. Brazaitis JAV katali
kų laikrašty “The Ta'blet”, sau
sio 10 d. numery, išspausdino il
goką laišką, kuriame reiškia pa
sigėrėjimo Amerikoje kylančiu 
padėties bolševikų okupuotuose 
kraštuose supratimu ir trumpai 
taikliai aptaria katalikų padėtį 
bolševikinėje okupacijoje. Laiš
kas rašytas atsiliepiant į arki
vyskupo Molloy raštą gruodžio 
28 d. paskiriantį specialias mal
das už tikinčius anapus geležinės 
uždangos. Laiškas pasirašytas 
kaip buvusio Liet, universiteto 
profesoriaus ir 1941 m. sukilini- 
nės vyriausybės ministerio.
D. BRITANIJA

DBLS atstovų suvažiavimui 
buvo pasiūlyta padidinti nario 
mokestį ir net 90% skirti centrui. 
Suvažiavimas betgi paliko seną 
-. ■' ......... .——————

Tremtiniams džiovininkams 
skirtos ligoninės Osgoby, Lin- 
colnse, direktore yra lietuvė gai
lestingoji sesuo Marija Tulytė. 
Lietuvoje ji dirbo LRKr. ligoni
nėje Kaune.
ITALIJA
. Šv. Kazimiero Kolegijoj sau
sio 11 d. įvyko Lietuvių Kunigų 
Sąjungos Romoje susirinkimas, 
kuriame kun. D. Kenstavičius 
skaitė paskaitą apie kunigų už
davinius tremtyje.

Iš Vokietijos į Romą atvažia
vo stud. Faustas Strolia, kuris 
studijuos muziką bažnytinės 
muzikos Institute.
BRAZILIJA
Visais spaudos platinimo reika
lais Brazilijoje kreipkitės šiuo 
adresu: Meldutis Laupinaitis, 
Caixa Postal 118, Sao Paulo, 
Brazil.

Mokoje gruodžio 21 d. išrink
ta nauja Lietuvių Sąjungos Bra
zilijoje vadovybė: pirm. Marius 
Danta, vicepirm. Mykolas Žilins
kas, I sekr. Stasys Vancevičius, 
II sekr. Steponas Pareigis, ižd. 
Juozas Matelionis, knygininke 
Danutė Saukaitė ir ūkio vedėjas 
Petras. Kalinauskas. Revizijos 
komisijon išrinkti: Kazimieras 
Bratkauskas, Motiejus Tama- 
liūnas ir Jonas Balkevičius.

Mokoje gruodžio 27 d. įvyko 
visų trijų, Lietuvių Sąjungos 
Brazilijoje išlaikomų, mokyklų 
lietuvių kalbos pamokų lankyto
jų egzaminai.

Mokinai buvo klausinėjami lie
tuvių kalbos (skaitymas, diktan
tas ir gramatika), Lietuvos isto
rijos ir Lietuvos geografijos. Po 
egzaminų buvo visiems išdalin
tos lietuviškos knygutės ir sal
dainiai. Kitą dieną įvyko Kalė
dų eglutė su programa Mokoje. 
Naujų Metų dieną buvo suruoš
ta eglutė Viloje Anastazijoje.

Viloje Anastazijoje (Sao Pau- 
!o priemiestis) dr. Jono Basana
vičiaus vardo mokyklos mok. St. 
Kubiliūnas toje apylinkėje smar
kiai ugdo lietuvybę, mokydamas 
jaunimą lietuvių kalbos bei daž
nai ruošdamas vakarus su , scenos 
veikalais, jo pateis surežisuotais.

Naujų “FORD” automobilių 
ir sunkvežimių pirkimo reikalais kreipkitės į 
mūsų firmos atstovą

Informacija: vakarais 18-21 vai., šeštadieniais 10-13 vai

1638 Bloor Street West. - Tel. OL. 2371

Didelis pasirinkimos vartotų automobilių ir sunkvežimių, 
be to, greitai ir sąžiningai atliekame įvairių automobilių 
remonto.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD.

1638 Bloor Street West, Toronto Tel. OL. 2371

PO GAISRO! DIDELIS IŠPARDAVIMAS! PO GAISRO!

NUOLAIDA NUO 33% IKI 50%

ADRIAN JEWELLERS
602 College St, Toronto. - Tel. PR. 2843

Visos prekės, gaisro metu buvusios krautuvėje, bus 
parduotos su nuolaida nuo 33% iki 50%.

Visais nuosavybių pirkimo-pardavimo reikalais kreipkitės į

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

Namų tel. MU. 0746

• Šveicariški laikrodėliai,
• Brilijantai ir žiedai,
• Papuošalai,
• Apmušalai pliušiniai ir 

maketai.
Visos šitos prekės yra 100% 
garantuotos. ’

Kas nori pasinaudoti mūsų pa
siūlymu, prašome pasiskubinti, 
nes išpardavimas truks tik iki 
vasario 1 dienos.
Kadangi nuolaida nepaprastai 
didelė (žemiau kainos) išparduo
dama tik grynais

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, odotų, instrukcinių knygelių, nylon'o ir rayon'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

Nesių^i^vaistQEuriN*9l^
nepareikalavę mūsų naujau^ k®taarBŠčio. Rašykite reįkatej^
darni 1953 metų kaUdogo -■ .... '
Mūsų kainos yra pačios zemiausW

YCIN —50 centų

Kartu iškaitomos ir palto ^laidos

STARKMflN CHEMISTS
163 Bloor St. W. . : - Toronto -
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NAUJA MARIAUS KATILIŠKIO KNYGA1952-ųjų metų prozos leidiniuose (paliekant nuošalėj įdo\ mius ir gerus svetimųjų autorių vertimus, taip pat pakartotinas laidas nepriklausomoj Lietuvoj išleistų mūsų autorių knygų) užtinkame tendenciją eksperimentuoti arba lankstyti meninę tikrovę pagal gerokai nudėvėtus ir darytinius šablonus. Tokia tendencija, tiesą sakant, jau buvo pastebima ir 1951 metų prozoje, kritikams (vieniems entuziastingai pritariant, kitiems gerokai kritiškai atmetant) tokį posūkį pavadinus psichologinės % prozos ilgesiu. Kiek tokie eksperimentai pasisekė, aišku, tėra asmeninės nuomonės reikalas — mūsų manymu, lietuviškoji tremties proza tebėra stipriausia tenai, kur ji naujai ir šviežiai moka paliesti savojo kaimo žmogų ir žemę. Tikro psichologinio — o dar labjau idėjinio — romano arba novelės mes tebelaukiame. To- kis žanras neišauga pernakt: jam 'reikia, pirmų pirmiausia, visai naujo prozaiko tipo, kurio, šiose gyvenimo maišatyse ir nuolat drumsčiamoj mūsų literatūrinėj tradicijoj, mes, atrodo, dar negreitai sulauksime. Pagaliau žanras literatūrinio kūrinio nepadaro nei vertingesnių, nei ne- vertingesniu. Štai, Europos šiaurėje mes sutinkame visą eilę pasaulinio masto rašytojų, kurie terašė buitinėmis temomis: Gun- riar Gunnarsson, Sally Salminen, Sigrid Undset, Frąns Eemil Sil- lanpaa, Trygve Gulbrannsen, etc. Ir mūsoji 1951 metų literatūrinė premija visai vertai buvo paskirta Pulgiui Andriušiui už jo “Sudiev, kvietkeli!”, lyrinį buities pasakojimą, šviežiai nuskambėjusį tarpe visų tų metų dirbtinų ir raizgytinių bandymų, gal nuoširdžiai, bet nepajėgiai žengusių į neišbrendamas tankmes. '■1952-ųjų metų prozos leidinių tarpe Mariaus Katiliškio naujoji knyga “Užuovėja ”, suteikia skaitytojui tikros ir drąsios rašytojo rankos sukurtą meninj pasaulį, atbaigtą, uždarą savyje, perteiktą sodriu žodžiu ir vaizdu, kupiną, gyvų ir spalvingų žmonių. Pažįstančiam šio rašytojo kelią, tai nėra jokia netikėta staigmena — jau pirmosios Katiliškio novelės ir apysakos peri- jodikoje, nepriklausomoj Lietuvoj, jį pristatė literatūros žmonėms kaip neeilinio talento ir nepaprastai sultingo ir gyvo stiliaus, o taip pat ir tvirtai ir ryškiai išmodeliuotų charakterių kūrėją. Ir šiandien prisimenu, kokį gilų įspūdį paliko Katiliškio “Seno kareivio grįžimas”, užtikrintai ir išradingai parašyta kenčiančio žmogaus gyvenimo istoriją, nubrėžta vis didėjančia įtampa, perpinta retai randamu subtilumu, dinamine jėga ir užlieta intensyviais gamtovaizdžiais.Beje, Marius Katiliškis dar nepriklausomoj Lietuvoj (tuomet vokiečių okupuoto j) buvo įteikęs “Sakalo” knygų leidyklai savo pirmąjį novelių rinkinį “Seno kareivio grįžimas”, kuris, antrą kartą bolševikams grūdantis Lietuvon, dingo toje tragiškoje laiko sąvartoje. Ir pats autorius, perėjęs frontų, bolševikų stovyklų ir kitokių baisybių’ pragarą, šiandien tos knygos rankraščio nebeturi.Dabartinis lietuviškų knygų bičiulis atmena tik antrąją- Mariaus Katiliškio knygą “Prasilenkimo valandą” (išleistą L. Vismanto 1948 metais ir apdovanotą tų metų Skaitytojų Literatūrine premija), labai palankiai sutiktą eilinio skaitytojo ir literatūros •vertintojų. Joje sutikome tą patį gaivalingą ir vitališką pasakotoją, mokantį ir žmogų ir gamtą užfiksuoti keliais, pačiais charakteringiausiais bruožais. Po keturių metų pertraukos, "TERROS” leidykla, šiais metais išleidusi daug puikių ir literatūriniai vertingų veikalų, mums paduoda rankos- na naująją Mariaus Katiliškio knygą, ir savo išorine išvaizda, ir savo vidiniu turiniu, vertą tos ambicingos leidyklos vieno geriausių šių metų leidinių vardo.Knygos dailininkas R. Viesulas šioje vietoje paminėtinas kaip ypatingai daug pasitarnavęs estetinei leidinio išvaiz
VILNIUS TARP AUDRŲ

JAU SPAUDOJE IR PASIRODYS PRIES VELYKAS.

BRADING BREWERIES LIMITED 
6TTAWA AND W/NDSOB

VILNIUS TARP AUDRŲ, vilniečio rašytojo Jeronimo Cicėno knyga, erti 500 
psl., iliustruoto musu dailininkų dorbų reprodukcijomis, V. Augustino fotonuo
traukomis, dokumentuoto stotistikos duomenimis, reikšmingiousių Įvykių aprašy
mo is, šimtais pavardžių, susijusių su Vilniaus krašto lietuvių kovomis, laimėjimais 
ir pralaimėjimais.

VILNIUS TARP AUDRŲ — Štai Vilniaus krašto lietuvių kančia ir kovo lenkų 
okupacijos (1919-1939) būvyje, taipgi nepaprastas džiaugsmas ir didelė kūrybos 
valio Lietuvos Respublikai į Vilnių sugrįžus.

Autorius ir leidėjos vj$us tautiečius, besisielojančius Vilniaus praeitimi ir atei
timi, kviečio j talkų. Knygos kaina 5 doleriai.

Bukite šios knygos garbės prenumeratoriai ir tuo mums padėsite išleisti šitų 
knygų. Užsisakiusiųjų knygų iki vasario 28 d. pavardės bus paskelbtos garbės 
prenumeratorių surašė knygoje.

Užsakymus ir pinigus sekite vienu iš šių adresų:
TERRA, 748 W. 33 St., Chicago T6. III.
J. CkėMs, 3421 — X — St., Omaha 7, Nebr.
A. Dundulis, 2428 S. Lawndale Ave., Chicago 23 JN.
Visi Vilniaus Sąjungos skyriai kviečiami prisidėti prie šio darbo.

Autorius Ir leidėjas.

BBADINGS
' Toriomo BREOINGS

idai Čia spausdinamos šio jauno grafiko iliustracijos yra patys įdomiausi ir pajėgiausi iš ligi šiol matytų jo darbų knygos iliustravimo srity. Jeigu R. Viesulas ir toliau taip rimtai ir sąžiningai j ieškos savo meniniam keliui atatinkamų formų ir išraiškos, pajėgaus grafiko vardas jam užtikrintas.Po šių bendrųjų pastabų pasidalinsime mintimis apie naująją knygą — jos literatūrinį veidą. Trafaretu virto pradžioje nustatyti knygos žanrą. Mariaus Katiliškio knyga vertintojams suteiks kiek galvosūkio. Novelinis romanas? Šiam apibrėžimui yra nemaža duomenų, bet kompoziciniai rėmai, į kuriuos sudėtos atskiros ir savyje organiškai išbaigtos novelės ir apysakos, nėra pakankamai suręsti. Ir visai sąmoningai: autoriaus aiškiai norėta tuos atskirus pasakojimus (kuriuose pasikartoja tie patys, arba dalis tų pačių, veikėjai) palikti laisvoje pynėje, gyventi visai autonomišką gyvenimą. Patys atskirų gabalų pavadinimai sako, kad autoriaus numatytasai ryšys tėra laikmečio atskirų pakitėjimų: ruduo, pavasaris, vasara ir žiema. Tiesa, įvykiai nutinka tam pačiam kaime, kurin autorius — kaip tai pasakojama lyriškai šiltoje knygos įžangoje — sugrįžta po daugelio metų. Prikeliami atsiminimai, senieji žmonės, laimingo gyvenimo valandos su įvairiausiais nutikimais — linksmais, liūdnais, kasdieniškais ir labai netikėtais. Mariaus' Katiliškio mokama visa tai pavaizduoti — gyvai, sodria kalba, turtingu žodynu, entuziastingu išradingumu. Pasakotojas nemigdo mūsų nuobodžiais dialogais, mikroskopišku knyburia- vimu, bejėgiais bei dusulingais tradicinio kaimo apvaikščioji- mais. Tiesa, kaikur autorius ilgėliau sustoja, negu reikėtų, bet tai, jaučiama, puolęs į intensyvų kūrybinį formavimą, pasakytume, nesuvaldomą improvizaciją. Ir bendrai Mariaus Katiliškio prozos viena pažymėtinų stiprybių yra jo tikrai įkvėptas pasakojimo stilius. Visa naujoji knyga tarsi sulydyta vienu plačiu, intensyviu mostu prieš mūsų akis praskleista kūrybine tikrove — kaimu, kuriame žmonių likimai pulsuoja aistringu gyvastingumu. Ta prasme “Užuovėja” yra vientisa, vienu atsikvėpimu sukurta mūsų žemės žmogaus istorija, lydinti jį nuo lopšio ligi karsto. Lietuviai prozaikai įvairiai palytėjo ir aprašė savąjį sodžių, bet retas kuris tokia gaivalinga ir dramatine jėga, kaip Katiliškis. Šiandieną mūsų tremtiniškoje literatūroje susilaukėme rašytojų, kurie labai varganai apvaldo savo kalbą, kurių stiliuje knibždėte knibžda įvairūs nesuprantami ir neišaiškinami svetimybių ir barbarizmų kūkaliai. Tuo tarpu Mariaus Katiliškio ir šioje vietoje esama meistriškai šviežaus: jo sakinys aiškus ir logine ir sintaksine prasme, jo žodynas retai turtingas ir kupinas šviežių ir retai tebevartojamų puikiausių mūsų kalbos žodžių ir išsireiškimų, Pasiklausykime tiktai keletps — iš neįvardinamos daugybės — tokių išraiškių citatų: “Trobos šiluma, kaip iš skieto išverstais ir iškedentais siūlais, perbraukė rankas. O taip jį krėtė šaltis, grabinėdamas nugarą! Siūlai nukabo paluby, nudygsniavo sienų margais popieriais ir užgriebė gėles ant lango. Už lango klegėjo pavasaris. Geltonas, traškus ir taip neramus, jog susipešę žvirbliai krito kamuoliu nuo stogo. Čirškė žvirbliai visom gerklėm, taškė sparneliais liūgnelius ir šniokšdami metėsi į medį, kur pilna burna švilpavo varnėnas, ant laktelės prie inkilo”. (39 pusi.). ““Po vakarienės atsisėdo prie krosnies subastyti žarijų. Klepetavo lanktis, tarškėjo vytuvai — moterys metė audeklą į stakles. Vyrai išėjo į tvartus, apžiūrėti gyvulių nakčiai. Dūmai raitėsi apie lempą, šliaužiojo melsvais žąjčiais paluby. Jam pasirodė, kad akyse tavaruoja nesugaunamos gijos, lyg iš rietimo pro nytis išbėgusios ir padrikusios troboje”. (33).Arba kokie ekspresyvūs ir švieži, jokia bespalve sentimentalumo marška 

neapdangstyti, Mariaus Katiliškio prozoje sutinkami gamtos vaizdai! Literatūros žmonės jau seniai pastebėjo, kad šio rašytojo mokama keliais charakteringais brūkšniais nutapyti intensyvų ir nuotaikingą gamtovaizdį, vienu sakiniu pabudinti gyvenimui žemę ir jos įvairiopas apraiškas. Keli pavyzdžiai: “Apačioje, kur debesys stangūs, kaip suveltas milas, ir pajuodę, netikėtai prakiūra spraga. Iš jos, kaip miežio varpos akuotai, platėdami į žemę, išbėga geltoni spinduliai”. (8). Diena jau taisėsi įsidegti, kaip įpūstas žaizdras. Variu žibėjo pavažų nuslidintas rogių kelias” (353). “Patsai vasaros brendimas, patsai vidudienis ir žemė, kaip perinti paukštė, plačiais sparnais apgužusi trapias, besikalančias gyvybes” (153).Katiliškio naujoje knygoje tačiau, kajp ir pirmojoje, žemė nėra tiktai atskirai aprašinėjama— ji visur standžiais ryšiais supinta su žmogaus likimu. Gamta čia daugiau negu fonas, kurios impozantiškam platume matosi mūsų sodiečiai, gyvenantys savo mistiškai gilų arba groteskiškai linksmą buitį. Nors autoriaus tone dažnai išgirstame lengvą Šypsenos virptelėjimą, Katiliškis niekur nesityčioja iš žemdirbio, niekur neateina jo gyveni- man miestelėniškom baltom pirštinėm ir svetur pirkta lazde- lyte švytinėdamas. Šio autoriaus, iš tiesų, mylima visa, kas šiandien mums yra prisiminime likę kaip pati tikroji Liętuya: žemė ir ūkininkas, sunki jo buitis ir pilka paprasta pirkia. Autorius tiki Lietuva ir tą savo tikėjimą kiekvienu, kurio nors personažo, sakiniu mums atskleidžia; autorius nebravūruoja populiaria tematika, nemoralizuoja mirusiais žodžiais. Katiliškio knygoje tiesiogiai kalba mūsų sodietis, tiesiogiai kalba pati žemė. Joje yra visa kas tikra ir nemeluota, nuoširdų ir išgyventa. O tai nepaprastai daug. Mes tiesiog pamiršome, kad tokių žodžių esama. Ir štai, po Pulgio Andriušio “Sudiev, kvietkeli”, ši nauja Mariaus Katiliškio knyga mus vėl atveda į tokį pasaulį, kuriame norisi pabūti ilgai, ilgai.Beje, labai galimas dalykas, kad iškils toks klausimas arba 
ŠUMADIJOS MOTERŲ RŪBAI

W1

Šumadija yra Centrinės Serbijos dalis, žinoma savo gausiais gaminiais. Šumadijos moterys paprastai nešioja trieilius koralų arba dukatų karolius.-Vietoje bliuskutės jos nešioja namų darbo marškinius. Jos taip pat nešioja berankovę liemenę, pasiūtą iš somoto, rudą arba mėlyną, žiūrint mergaitės plaukų spalvos. Namų darbo vilnoniai sijonai būna tamsesnių spalvų. Priekaištės išsiuvinėtos gėlėmis. Mergaitės ypatingai didžiuojasi šiomis gėlėmis ir varžosi dėl jų gražumo. Kojinės iki kelių yra vilnonės, o mokasinai yra tipiški šiai Serbijos daliai.Ši straipsnį glaudesnio neokanadiečių bendradarbiavimo labui spausdina Brading Breweries Limited.

noras palyginti Pulgio Andriušio pastarąją knygą ir Mariaus Katiliškio “Užuovėją”. Kas jom dviem- gimininga? Kuo jos esmingai skiriasi? Skirtumas jau užčiuopiamas pačių rašytojų skirtingam kūrybiniam priėjime ir įforminime. Pulgis Andriušis— lyrikas pasakotojas, graudaus tono ir smulkių detalių meisteris. Marius Katiliškis — dramatinis, ekspresyvus kūrybinės tikrovės vaizduotojas, pasinešęs į žmogaus vaizdavimą ir grandijo- ziškesnį gamtovaizdį, impulsyvaus ir nbrimastingo žodžio meisteris. Jeigu Andriušis labjau išlieka kronikinių nutikimų atpasakotoju, tai Katiliškis juos čia pat leidžia praslinkti pro mūsų akis, išgyventi jo skirtingiems ir taikliai per dialogus ir veiksmą patiems save charakterizuojantiems veikėjams. Andriušis visuomet pasilieka pasyvus stebėtojas, Katiliškis kiekvieną akimirką yra paniręs vyksman ir stipriai išlanksto vaizduojamąją tikrovę pagal savo vidinį regėjimą. Šie du autoriai yra labai skirtingi, nors abu vaizduoja tą patį Lietuvos kaimą ir. tuos pačius žmones.Katiliškis puikiai valdo dialogą. Jo veikėjų kalba nėra toji, įprastine virtusi, kaimiečių trumpažodė banalybių rinkliava— “Užuovėjoj” žmonės kalba sultingą ir charakteringą dialogą. Kalba rupiai, trumpai, pasakydami. tik tai, kas neišvengiamai reikalinga, iš paprastųjų žodžių supindami ir nuotaiką, ir prasmingą visumą.Apibendrinant šias pastabas reikia konstatuoti, kad nauja Mariaus Katiliškio prozos knyga yra rimtas ir pajėgus literatūrinis kūrinys, kokių norėtųsi sulaukti daugiau. “Užuovėjoje” rašytojas yra sugebėjęs iš sodžiaus žmogaus gyvenimo iškelti aną kitą pasaulį, kurio j ieškome kiekvienam geram literatūriniam veikale: žmogų, žemę ir likimines lūžtves taip sulydytas vienan gabalan, jog skaitydamas tiki ir žeme, ir žmogum ir jo nepakartojamo likimo didybe ir prasmingumu.
Marius Katiliškis, Užuovėja, Išleido Knygų Leidykla TERRA, Čikagoje. Viršelis, titulinis puslapis ir iliustracijos Romo Viesulo, 1952 m. 361 pusi.Henrikas Nagys.

Pereitų metų pabaigoje pasirodė prof. M. Biržiškos nauja knyga — Lietuvių tautos kelias į naująjį gyvenimą, I — galvojimai apie tautą savyje ir kaimynų tarpe.Kruopštusis mūsų mokslininkas — daugiašakis lituanistas — ir išblokštas iš akademinės aplinkos, netekęs visų moksliniam darbui reikalingų priemonių, nenuleido rankų desperatiškai, bet ėmėsi suvesti į vienumą visą savo žinojimą ir mintis apie lietuvių tautą. Mokslinio aparato čia nėra, bbt tai milžiniškas aruodas lituanistinių žinių, visas ilgų mokslinių tyrinėjimų patyrimas, kiek jis nepraslydo pro veikalo struktūrinę schemą ir neiškrito iš atminties berašant slėptuvėje, ■kokioje skurdžioje tremtinio priebėgos patalpoje ant dėžės ar stačiai ant kelio pasidėjus.Normaliose mokslinio darbo sąlygose -gal net ir prof. M. Biržiška būtų nesiryžęs tokį veikalą rašyti, nes su visu moksliniu aparatu bei dokumentavimu išdėstyti tiek daug įvairių sričių klausimų reikėtų nepaprastai ilgo pasiruošimo, medžiagos surinkimo ir suklasifikavimo. Čia apimtos galima sakyti visos lituanistinės problemos. Pirmasis
Neįteikta No1952 metai praėjo, ir skirtoji Nobelio premija už taiką nebuvo įteikta.Kas yra Nobelio premija? ’Alfredas Nobel, švedas, kuris 1867 m. ištobulino dinamitą, jau atrastą italo A. Sobrero 1846 m., mirtinai neapkentė karo. Nobelis amžinai buvo nepatenkintas gyvenimu. Troško sukurti šeimyninį lizdelį, bet ir tai nepavyko. Darydamas bandymus su nitroglicerinu, išsprogdino savo fabriką Stockholme. Toje nelaimėje buvo užmuštas jo brolis. Siekė taikos ir brolybės, keldamaš sprogstamosios medžiagos pramonę, visai nematydamas, kad kala baisius ginklus žmonijos pražūčiai.Melancholiškos refleksijos persekiojamas, sumanė pastatyti gyvenimo palaužtiems eutanazijos namus, į kuriuos kiekvienas būtų .galėjęs nemokamai atvykti ir saldžiai mirti, bekvėpuojant jo išrastas dujas. Jau buvo paskyręs pusę milijono frankų, bet nerado žmogaus tokiam žiauriam darbui.Nobelis mirė 1896 m. palikdamas 60 milijonų aukso frankų. Jis savo testamente pareiškė, jog iš to kapitalo nuošimčių sudarytas fondas tarnaus premijuoti tuos, kurie metų bėgyje bus daugiausia pasitarnavę žmonijai fizikos, chemijos, medicinos, lite-
BALFo seimB ALF šeštasis seimas, įvykęs Boston, Mass., 1953 m. sausio 9- 10 dd. išdiskutavęs padarytus šalpos organizacijos administracinius patvarkymus, nutarė:“BALFo Centro Valdyba ir Direkcija visai teisingai laikosi nusistatymo, kad pašalpa privalo būti dalinama reikalingiems jos asmenims bei šeimoms, neatsižvelgiant į jų politinius, religinius ar kitokius įsitikinimus ir jų priklausymą tai arba kitai organizacijai, — tik su ta sąlyga, kad jie būtų doro elgesio lietuviai ir nebūtų susidėję su Lietuvos arba JAV priešais.Todėl BALFo seimas pilnai pritaria BALFo prezidento, C. Valdybos patvarkymui, su Direktorių žinia, kad pašalpos teikimas lietuviams tremtiniams negali būti siejamas su tuo ar jie formaliai priklauso organizuotai Bendruomenei ar kitai organizacijai, užsimokėdami jai duokles”. *Toliau seimas pritarė BALFo “pastangoms, siekiančioms to, kad administracijos aparatas Vokietijoje veiktų efektingiau ir kad būtų taupomos išlaidos šalpos darbe”; pripažino, “kad yra 'BALFo prezidento ir Centro Valdybos kompetencijoje skirti BALFo įgaliotinį ir jo patarėjus Vakarų Vokietijoje. TUo pačiu laiku seimas mano, jog, sudarant šelptinų asmenų sąrašus ir vietines šalpos komisijas, gali daug pagelbėti pačių šelpimu suinteresuota tremtinių organizacija, kad būtų užkirstas kelias pašalpas gauti asmenims, kurie nėra

TOKIOS KNYGOS DAR NETURĖJOMEskyrius, 50 psl., pavadintas “Savieji ir svetimieji, tarpusavio įtakos ir-darbai”, yra istorinis. Jame apžvelgiamos visos pašalinės įtakos, kurios veikė Lietuvos gyvenimą ir sukūrė lietuvio tipą, nulėmė jo orientaciją. Antrajame skyr., pavad. “Savija”, 51-94 psl., aptariami vidiniai, lietuviškieji, veiksniai, socialiniai sluogs- niai, miestai, rajonai ir išeivijos vaidmuo. Trečiame skyr. “Kaimo kultūra ir užkaimio visuomenė”, 95-182 psl., išryškinami lietuviškosios kultūros bruožai, bei įvertinamos jos apraiškos. Tai įsidėmėtinai puiki ir nepakeičiama lietuviškos kultūros analizė su labai vertingais aptarimais bei pastabomis. Skaitant net nuostabu, kaip taikliai ir tiksliai viskas išdėstyta neturint jokių pagalbinių šaltinių nei literatūros, vien tik savo atmintį. Pagaliau paskutinis, 4, skyr. “Liaudis virsta tauta”, 183-223 psl., yra maždaug tautinio atgimimo, tautinės sąmonės brendimo istorija.Tokios knygos dar tikrai neturėjome. Sunku pasakyti, ko čia negalima būtų rasti. Ir istorija, ir literatūra, ir menas, ir tautosaka bei tautodailė, ir kalba, ir muzika ir tt. ir tt. Gal tik geografijos bei ūkio ir gamtos mokslų betrūksta. Dokumentacijos, ži-
įelio premijairatūros, taipgi taikos ir brolybės darbais. ' ,. 1952 m. taikos premija (150.- 000 Švedijos kronų, atseit 40.000 dolerių) liko nepaskirta. Testamento vykdytojai ieškojo ir nerado kam įteikti taikos premiją.Ar iš tikrųjų nėra žmogaus, kuris darbuotųsi už taika tautose?.: '..Yra. Jis gyvena Vatikane. Tai popiežius Pijus XII.Jis kalba Dievo vardu, vardan To, kurio ne tik taiką, bet ir karalystę reikia priimti.Nobelis suprato taiką išplaukiančią vien iš jėgos, iš žmonių machinacijos, t.y. politinę taiką.Popiežius, kurio palaiminimas reiškia daugiau, negu Nobelio premija, negu betkurios vertės pinigas, siekia pilnos taikos, kuri -randasi tautų, valdytojų ir pavaldinių bei pavienių žmonių širdyse, t.y. krikščioniškosios taikos.Pasaulis dar turi Tėvą. Ar jie būtų toli ar arti, ar pripažįsta ar ignoruoja, ar nepripažįsta ir prieštarauja, popiežius nedaro skirtumų, nes visi, geri ir blogi, Jam, kaip Kristaus Vietininkui, priklauso ir visus myli.Nobelio premija tepasilieka Stockholme. Taikos popiežius budi visvien su tikėjimu ir pagalba, ateinančia iš Dangaus, kurios neatsveria joks atpildas čia žemėje. B. Mikalauskas.
o nutarimaireikalingi arba kurie savo elgesiu nustoja teisės būti šelpiamais, tačiau visuomet turint galvoje principus, nustatytus 1-ame šio nutarimo punkte“. Seimas paragino tautiečius, ypač apsigyvenusius JAV naujakurius, gausiau prisidėti prie šalpos darbo; pavedė naujai direktorių vadovybei dėti pastangų, kad JAV Kongresas priimtų specifinį imigracinį įstatymą ir padėtų tremtiniams išemigruoti ir įsikurti J A Valstybėse.Visus buvusius BALFo stipendininkus, kurie tremties metu studijavo Vakarų Europos universitetuose gaudami BALFo stipendijas, šiuo metu įsikūrusius Amerikoje ir Kanadoje, seimas pakvietė prisidėti savo aukomis vargstančių lietuvių studentų šalpai Europoje, — gautąsias tipendijas atmokėti ir aukoti bent po $10 į metus. Visos tokios pajamos bus pervedamos į specialų fondą ir sunaudojamos betarpiai lietuvių studentų šalpai Europoje.BALFo finansiniai metais nuo kalendorinių atskirti, ir bus toliau pradedami nuo liepos 1 d. Pagaliau seimas pareiškė padėką BALFo darbą parėmusioms organizacijoms ir užgyrė L. Enciklopedijos leidimą, pasveikindamas redakciją ir leidėją.

Dor nevėlu užsisakyti 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ.

šiuo reikalu informaciją suteiks ir miela 
Jums patarnaus L. Enciklopedijos platin
toje* Aupustinos Kuolas, 143 Claremonl 
St., Toronto, Ont. Užtenka tik poškom 
kinti tol. EM. 4-1581.

noma, nėra, bet autoriaus autoritetas yra pakankamas laidas, kad viskas gali būti net moksliniams darbams naudojama. Viskas parašyta su tokiu preciziškumu, kad atrodo,’jog kokios enciklopedijos straipsnius beskaitai. Kruopštus recenzentas gal . atrastų vieną kitą praleidimą, nepaminėtą faktą, gal siūlytų kaiku- rių niuansų į vieną ar kitą aptarimą, bet visa tai tegalėtų būti tik smulkios dulkės, šio milžiniško pastato palėpėse.Įvade autorius pažadėjo savo “galvojimų” tęsinį, II tomą, kuris berods jau spausdinamas; Norėtųsi tad pageidauti, kad jame būtų pridėtas dar vienas dalykas, būtent, dalykinė rodyklė. Prie šio tomo prikergta tik vardų rodyklė ir turinvs. Šioji knyga beabejo bus naudojama visų lituanistų, o be rodyklės, vien remiantis turiniu, viską susirasti sunkoka, nes apie tuos pačius dalykus dažnai prisimename bent keliose vietose. O naudoti ją teks visiems — ir littianistams specialistams ir kiekvienam, kas domisi lietuviškosios kultūros, buities ar istorijos klausimais. Koks bus II tomas dar nežinome. Gal ten bus daugiau galvojimų — istoęiasofinių bei kultūrfiloso- finių minčių. I tome daugiausia rezultatai ilgos autoriaus mokslinio darbo patirties bei.tyrinėjimų.Pagaliau dar pastebėtina, kad daugelis klausimų papildymų, ypač tezes paryškinančių pavyzdžių yra pateikęs autoriaus brolis prof. Vaclovas Brižiška. Visa tai yra kruopščiai sužymėta išnašose.Negalima abejoti, kad ši knyga galės būti puikus vadovas, kiekvienam, kam rūpi lietuviškieji klausimai. Kito tokio vadovo mes neturime. Jį galėtų atstoti nebent lituanistinė enciklopedija.M. Biržiška, Lietuvių tautos kelias į naująjį gyvenimą, I t. Galvojimai apie tautą savyje ir kaimynų tarpe, Los Angeles, 1952 m., Skiriama lietuvių tautos ir tėvynės Lietuvos reikalams ir garbei, išleido “Lietuvių Dienos”, Spaudos darbas The Bonnie Press Los Angeles, tiražas 1200 egz., 240 psl:,' kaina $3. Gaunama “Liet. Dienose” — 9204 So. Broadway, Los Angeles 3, Calif., USA, ir pas platintojus.
' ■ ’ z .

Redakcijai prisiųstaPovilas Gaučys, Pietų kryžiaus padangėje, Lotynų Amerikos rašytojų novelių antologija, Išleido Liet. Knygos Klubas, Spaudė “Draugo” spaustuvė, Chicago, Ill. Kalbą žiūrėjo B. Babraus- kas, viršelis dail. Jon. Pilipaus- ko, 480 psl., Kaina $4.50.Knygų Lentyna, VLIKo leidžiamas Liet.. Bibl. Tarnybos Biuletenis, Nr. 9-10, V metai, Danville, Ill., rugsėjo - spalio mėn., 33-40 psl.Aidai, 1953 m. Sausio, mėn. Nr. 1(57), 48 pusi.Šiame numery rašo: Venanci- jus Ališas, Marija Gimbutienė, Kostas Astrauskas, Pr. Skardžius, Nelė Mazalaitė, dr. Ag. Šidlauskaitė, Vincas Kazokas. Be to, įprasti skyriai: Kūrybos pasaulyje, Religinis gyvenimas, Visuomeninis gyvenimas, Kronika. 16 iliustracijų.
Eglutė, 1953 m. Sausis, Nr. 1, 32 puslapiai.Gražusis vaikų laikraštėlis šiuo numeriu pradeda ketvirtuosius metus. Neturėtų būti nei vieno lietuvio vaikučio, kuris “Eglutės” neskaitytų. Prenumerata metams Amerikoje $3, visur kitur $3.50. Prenumeratos siunčiamos šiuo adresu: Imma- culatae Conception Convent, RF D, 2, Putnam, Conn.
Šv. Pranciškaus Varpelis, 1953 m. Nr. 1, Sausio mėn., eina XXX metai, 32 pusi.
BŪSI LINKSMAS IR SVEIKAS, JEI 

UŽSISAKYSI 1953 m. PELĖDĄ.
Gera nuotaika padeda įveikti vilui rū- 

peižiui ir vargus. Ligoniams įi geriau vei
kia už patentuotus vaistus. Tėn, kur ne
silanko PELĖDA, visĖtuoja tuojau dakta
rai ir graboriai.

PELĖDA duoda daug Šaržą, karikatū
rų, juoku, feljetoną ir pavaizduoja visą 
mūsą politinj, kultūrinį ir ekonominį gy
venimą ii linksmosios pusės.

PELĖDOJE bendradarbiauja žymūs rą
žytojo!, dailininkai, žurnalistai. PELĖDA 
Heino kiekvieną mėnesį 28 pusi, ir duoda 
skaitytojams paveiksluotą priedą TĖVIŠ
KĖS AIDĄ nemokamai. PELĖDOS prenu
merata metams tik $4.000 putei metą 
$2.50. Atsiuntusiems metinę prenumera
tą $4.000 iki vasario mėn. 15 d. gaus 
gausiai iliustruotą su priedu Michaldos 
pranoiystėmis, didelį turtingą 1953 m^tą 
PELĖDOS Kalendorią nemokamai.

Adresuokite: PELĖDA, 3153 So. Hoi
sted St., Chicago 8, III. v
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R. TESLIA
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:

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite tel. K E. 9459, KE. 9450, LA. 2612

Parduodama
$11.900, Dundas—Roxton Rd.,

6 did. komb., mūrinis, vondeniu- 
alyvo šildomas, privatus įvažia
vimas, 2 garož., įmokėti $2.900.

$12.500, Indian Rd.-High Pork Blvd.,
6 did. kamb., mūrinis nomas, ga- 

z ražui vieta, įmokėti $5.000.

$14.000, Bloor—Quebec Ave.,
9 kamb., atskiras, mūrinis, van
dens šildymas, didelis kiemas, 
įmokėti $4.000.

$14.300, Indian Rd.—Boosted,
6 did. kamb., mūrinis, gerų ply
tų, atskiras namas, didėlis kie
mas ir garažas, įmokėti $4.000.

$14.500, High Park, prie Roncesvolles
9 did. komb., atskiras, mūrinis, 
^u dideliu kiemu ir vieta gara
žui, 2 vonios, Įmokėti $6.000.

$14.500, Galley—Roncesvolles,
8 kamb., gero mūro, alyva šil
domas namas, didelis kiemas 4r 
dvigubas garaž., įmokėti $5.000.

$ 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.z

atskiras, didelis, mūrinis, 9 kab., 
namas, vandeniu šildomas, dide
lis kiemas ir garažas, įmokėti 
$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.

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt.

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI 
NAMAI

Churchill Avė.
$3.000 grynais (gal ir mažiau), mūri

nis, atskiras, 12 komb., pilnas 
dupleksas, atskiri Įėjimai, atski
ras šildymas. Kieto medžio grin
dys; 3 virtuvės, 2 vonios, nau
jai alyva šild. įrengimai; du ga
ražai, didelis kiemas. Reta pro
ga mažu įmokėjimu įsigyti 
$17.000 vertės narna. Nuomos 
gauna virš $250 Į menesį. Vie
nas morgičius.

High Park rajone:
$14.000 t atskiras, didelis kiemas, mū

rinis, 8 didelis, Šviesūs ir su bal
dais kambariai' Kieto medžio, 
grindys per visus 3 augštus. 
Vandeniu šild. Įmokėti $4.000. 
Galima tuojau užimti.

$3.800 grynais. Visa kaina apie 
$15.500, prie High Pork ir Bloor 
Str. Gerų plytų, 8 kamb., 2 mo
dernios virtuvės ir dvi keturių 
dalių modern, vonios. Vandeniu 
ir alyva šild. Kito medžio grindys 
visuose trijuose eugštuose. Rū
sy galima įrengti kambarį. Du 

s garažai.
$15.C00, atskiras, gorų plytų, 10 

Šviesūs, švarūs, dažyti kamba
riai. Visos namas geram stovy. 
3 virtuves. 2 vonios, viena mo
derni. Ramioj, nepravažiuojomoj 
gatvėj. Prie gero susisiekimo, 
įmokėti $5.000. . .

$3.000 įmokėti. Visa kaina apie 
Palyginamai geros, mūrinis, pre
kybos centre, Dundas g-vėj. Yra 
tuščio krautuvė, 2 kambariai (su 
virtuve) ir vonio pirmom augšte 
ir 4 kambariai (virtuve ir vonio) 
antram ougšte. Į antra oūgštą 
atskiras Įėjimas. Naujas vande
niu šildymas. Nemažos kiemas. 
Gera vieta amatininkams ir no
rintiems bent kokią prekybą pra
dėti?

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

krautuve, Roncesvolles Avė., lie
tuvių rajone. $2.000-2.500 sa
vaitinė apyvarta. Pilnos, moder
nus įrengimas. Visa kaina apie 
$10.5000. Nuoma 8 metai. Par
duodamo dėl ligos. Gera proga 
įsikibti į biznį.

$10.000 įmokėti. Visa kaino apie 
$30.000. Maisto krautuvė su 
namu. Dupont Str. lobiau slavų 
rajone. 7 kambariai. Krautuvė 
didelė, daro virš $2.500 į savai
tę. Neblogos pirkimas.

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

se, prašome kreiptis į 
Dr. Kaškelis

Telef.: W. 2640, WA. 2647 ir 
WA. 2648.

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

REAL ESTATE

NAUJI 
PASIŪLYMAI
skambinkit tel. KE. 9459

Jonui Matulioniui
863 BLOOR STR. WEST

(prie Ossington)

Prasideda namų pirkimo sezonas. Ge
ros kainos. Namai, kurie stovėjo par
davimui mėnesiais, dabar po Kalėdų 
jau pajudėjo. Nelaukit pavasario — 
duokit pardavimui dabar.

1. $7.000 grynais.
$19.500 pilna kaina.
1 1 kambarių, 2 vonios.. Mūrinis, 
atskiras, alyva šildomas namas, 
prie Hazelton gatvės, virš Bloor.

2. $4.000 grynais.
$15.000 pilna kaina.
8 kambariai, 2 virtuvės. Pusiau at
skiras, pusiau mūrinis. Naujausioji 
šildymo sistema, alyva. Garažas. 
Vidus geras, išorė taip sau. Mac- 
donell g. netoli Queen.

3. $6.000 grynais.
$17.000 pilno kaina.
8 kambariai, 3 virtuvės ir 1 Vir
tuvėlė. Alyva-centralinis šildymas. 
Nepereinami kambariai. Namas 
geram stovy. Didelis sklypas. Al
bany Avc. virš Blooro.

4. $3^500 grynais.
$14.800 pilna kaina.
8 kambariai, 3 augštai. 2 virtuves. < 
Mūrinis, gerai išsilaikęs, pusiau at
skiras. Privažiavimo nėra ir nebus. 
Arti College ir Dundas autobusai.
Prie Brock Avė.

5. ? — grynais.
$17.000 — pilno kaina.
9 kambariai. 2 virtuves. Mūrinis, 
tvirtas, atskiras namas. Prie Dun- 
Das ir Bloor.

6. $10.000 grynais.
$20.000 pilna kaina.
9 kambariai, 3 virtuvės. Alyva ir 
centr. šildymas. Didelis sklypas. 
Garažas. Namas geras iš. vidaus 
ir iš oro. High Park rajone žemiau I 
Blooro.

7. $3.5500 grynais.
$11.000 pilna kaina. <
8 kambariai. Mūrinis tik frontas. 
Alyva šildomas. 2 vonios, 2 virtu
vės. Garažo nėra. Ossington gatvėj 
tarp Queen ir Dundas.

8. $4.200 — grynais.
$15.000 — pilna kaina.
9 nemaži kamb. Alyva. Garažo 
nėra. Prie Delaware gatvės virš 
Bloor.

9. $5.400 grynais.
$15.600 pilna kaina.
10 kambarių (5-4-4-1-1). Mūrinis, 
atskiras. Garažas. Gerų pajamų 
namas. Shaw gatvėje netoli Bloor.

Dėmesio, Hamiltoniečiai’
Mūsų tautietis BALYS KRONAS, anksčiau dirbęs drau
dimo bendrovių atstovu, dabar perėmė dar ir namų bei 
biznių pirkime 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 paJrinkim ąnamų-biznių bei farmų. 
Geromis sąlygomis parūpiname morgičius. Kreipkitės, 
patarimai Jūres nieko nekainuos.

BALYS KRONAS
FOR REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

Darbovietės teleC^nk": 9-3558, 3-1108, 2-4641 
Butas: 112 Onvrio Avė. Tel. 2-9077

R. TESLIA
į REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STR. WEST - 575 QUEEN STR. W. 
—„ . TORONTO —

S3

SAUGU — PATIKIMA

SPORTAS
KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
ĮSTAIGA.

• Vasario 1 d., 3 vai. pp., 400 
Bathurst St., “Vyčio” krepšinin
kų komanda susitiks su St. Vla
dislav krepšininkais.

PIRKDAMI AR ^PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais. į 

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ

$8.800. Horbord—Bathurst, 6 kam
barių namas, plytų priekis, 
įmokėti apie $2.00(1

$10.000. St. Clair rajone, įmokėti 
apie $4.000, mūrinis pu
siau atskiras, 6 kambarių 

. namas.

$12.800. Bloor—Shaw, 7 kambarių 
mūrinis namas, vand^-alyva 
šildomas, garažas.

$13.000. Egiinton—Caledonia, 5 k., 
mūrinis bungalow, moder
ni virtuvė, ma(as įmokėji- 
mos.

$13.500. Bloor—Lansdowne; 9 kam, 
barių, mūrinis namas, aly
vą šildomas, garažas.

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

$13.800. St. Clair—St. Clorens, 8 k., 
mūrinis, atskiras namas, 
Įmokėti $5.000.

$14.000. Grenadier—Roncevalles, 
kambarių, atskiros, mūri
nis namas, dvigubos gara
žas., įmokėti apie $4.000.

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

$16.000. High Pork—Annette, 12 
k., atskiras, mūrinis na
mas, tripleksas, įmokėti 
apie $6.000.

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

$16.500. Bloor—Dovercourt, 9 kam
barių mūrinis namas, |van- 
deniu-alyva šildomas.

$17.500. Dovercourt—College, 10 k. 
atskiras namas — duplek- 

> sos. Vandeniu šildomas.
$18,700. Roncesvolles — Hewitt, 9 

kamb., atskiras, mūrinis, 
vandeniu šildomas namas.

$19.500. Bloor—Runnymede, 11 k. 
atskiras mūrinis namas — 
dupleksas. %

7

Oro kelias per polių
Skandinavų oro linijos 

ruošiasi pradėti su Amerika nor
malų oro susisiekimą per polių 
— Kopenhaga — Los Angeles 
5.852 mylios per bandomąjį skri
dimą nuskristos per 23 vai. ir 
38 min. 4 vai. ir 29 min. praleis
tos tarpiniuose aerodromuose 
apsirūpinant kuru ir kitką su
tvarkant. Naujasis kelias yra 
trumpesnis 5000 mylių. Bando
masis skridimas įvyko lapkričio 
19 d. Iš Los Angeles per 6 vai. 48 
min. buvo pasiektas Edmontonas 
Kanadoje — 1.522 mylios, iš čia 
per 7 vai. 3 min. buvo nuskrista 
1.945 myl. į JAV karinę bazę 
Thule Grenlandijoje ir pagaliau 
paskutinis tarpas 2.385 mylios iki 
Kopenhagos nuskrista per 9 vai. 
49 minutes.

jau

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 KIDCUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA
V. TUKLERIS

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

GERIAUSIA PROGA NUSIPIRKTI NAMĄ
ŠTAI KELETAS IŠ JŲ:

Ossington—Dundas rajone, ’
$8 900 pilna kaina, $2.000 įmokėti, 6 kambarių vidurinis namas, 2 vir
tuvės, vieta garažui. Be skolų.

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

Bfoor—Pacific rajone
$23.000, Įmokėti $6.000, 12 kamb. dupleksas, vandeniu šildomas, 2 ga
ražai, labai gerame’stovyje. - s

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

B. SAKALAUSKAS
.164 Ossington Avc. tneteli Lietuviu Namu). Tel. KE. 3216. namų LO. 1410

1. B R K O VI C H
REAL ESTATE

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 VALANDOS
MU. 9543 9 a.m. — 9 p.m.

S. D w or ak
REAL ESTATE BROKER

DIDŽIAUSIA NAUJŲJŲ KANADIEČIŲ NUOSAVYBIŲ
' PIRKIMO — PARDAVIMO ĮSTAIGA

Tel. OL. 3210, KE. 3011 - Toronto, Ont.
373 RONCESVALLES AVĖ., TORONTO, ONT.

MES TURIME PARDAVIMUI APIE 300 NAMŲ

SIŪLOME: \

$7.200. FRANKISH—Sheridon, Dundas, 6 k. pusiau atskiras, šiltu oru, ang
limis šildomas, arti susisiekimo, tinkamas išnuomavimui, vieta 2 ma
šinoms. Įmokėjimas $3-4.000.

. $9.000. HICKORY—Dundas, Denison, 7 k. pusiau atskiros, šiltu oru, anglimis 
apšildomas, galima užimti tuojau. Įmokėjimas $3.000.

$9.700. HOOK—Dundas, Dupont, 7 k. plytų pusiau atskiras, šiltu oru šildo
mas, galimybė garažui. Įmokėjimas $3.500. ,

$15.300. PALMERSTON—Dupont* 9 k., atskiros, fasadas mūrinis, 2 virtuvės, 
2 garažai, naujai dekoruotas. įmokėti $4.000.

$15.500. MAJOR—Bloor, 8 k. mūriniš, pusiau prijungtos, šildomas anglimis- 
karštu oru, 2 modernios virtuvės, kietos grindys,' geri kambariai iš
nuomavimui, garažas. Įmokėti $5.000.

$25.000. OAKMOUNT RD.—Bloor, 9 k., kyadr. planas, mūrinis, atskiras, karš
tu vandeniu šildomas, vonia 3 d., toiletai 2 (2 dalių ir l-nos), rūsys 
padalintas, kietos g/indys, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, 
užimti galima tuojau. Įmokėti $7.000.

$17.500. DUNDAS—Runnymede, maisto produktų ir mėsos krautuvė, namas 
pilnai prijungtas, mūrinis, žemai krautuvė ir virtuvė, viršuje 4 k. ir 
vonios, vidutines vertės butas. Krautuvė gerame stovyje, su pilnu ir 
geru inventoriumi, erdvus rūsys, šildymas onglimis-šiltu oru, apyvarta 
$700 savaitėje. Įmokėti $8.000.

$9.800. Mišri forma NIAGARA on the LAKE rajone, 21 akras, visa^žemė dir
bama ir pasiskirto kultūromis: 4 akr. vynuogių (aug. sutartis su Cha
teau Gai vyno gamykla), 3 akr. vaismedžių, 65 medžiai peršikų, 40— 
kriaušių, 40—slyvų, apie 1 Vi akr. braškių, 6 akr. kviečių, 3 'akt; ru
gių ir 4 akr. paruošta pomidorams; naujos inventorius, 1951 m. Ford 
traktorius su priekobo, dvigubos hydr. diskos, dvigubos hydr. plūgas ir 
kultivatorius, gyv. namas 3 metų senumo, cottage tipo, dviejų ougštų 
kuonas-bomė 30x24, atskiras rūsys, patalpa mašinoms ir gazolinui, 
ypatingai geras šaltinio šulinys 18 langų inspektų, erdvi vištidė, visur 
įvesto elektro, akmenimis grįstos kiemas ir įvožiavimos. 'įmokėti 
$4.500.

ATSTOVAUJA:

VYTAS JUČAS
Telefonas OL. 3210

LIETUVIS

BATSIUVIS
J. Jasiūnas

1228 Dundas St. W., Toronto 
(netoli Lietuvių Namų)

Visais turto pirkimo 

ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3741

WILLIAM BOLLAND
Real Estate

1130 College St, 
Toronto, Ont

.... Windsoro Liet. B-nės Val
dyba, sausio 31 d., šeštadienį, 
kroatų salėje, 2520 Seminole ren
gia koncertą ir šokių vakarą. 
Koncerto pradžia 7 vai. vak. Įėji
mas tik 75 centai

Programą išpildys bosas-bari- 
tonas Vaclovas Verikaitis ir pia
nistė Ruth Shipman. Progra
mą sudaro liaudies dainos ir pa
saulinio masto kompozitorių kū
riniai.

Po koncerto vyks šokiai, veiks 
turtingas bufetas. Visi apylinkės 
tautiečiai kviečiami skaitlingai 
atsilankyti.

• Windsoro L. B-nės V-ba.
Lietuvių bažnytinis choras, 

kleb. kun. Danieliaus ir chorve
džio J. Sinkaus rūpesčiu ir ini
ciatyva suorganizuotas, pasta
ruoju laiku padarė didelę pažan
gą: padidėjo choristų ir smarkiai 
progresuoja susigiedojime. Ne
priklausomybės šventę numato
ma surengti vasario 15 d. Jau 
dabar choras stropiai ruošiasi, 
visa eilė tautinių-patriotinių dai
nų į repertuarą įtraukta. Wind
sor© mažai kolonijai tai gart>ė, 

’ kad atsiranda dainos mylėtojų, 
■ kurie atsitraukdami nuo kasdie
ninių darbų, šeimos reikalų, su
randa dar laiko repeticijoms. Va
sario 16 dienos minėjimui taip 
pat numatoma pakviesti vieną iš 
žymesnių tremties visuomeni
ninkų su paskaita.

At-kų kuopa kovo 1 d. suruoš 
iškilmingą Leituvos jaunimo 
globėjo šv. Kazimiero paminėji
mą. Tai pirmas tokios rūšies pa
minėjimas Windsore. Kor.

z Didžiausias namų 
pasirinkimas 

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

rodysime Jums namą!
$8.500, tarp Dundas ir Queen, prie Bath

urst, 6 komb., mūrinis, garažas, 
įmokėti $2.500.

$12.9Q0, Bloor—Indian Rd., 7 kamb. 
per 2 augštus, gelimybė pastatyti 
garažą.

$14.900, Howard Park, prie Roncesval- 
les, mūrinis, atskiros, 8 komb., 2 
virtuvės.

$15.000, Bloor—Dovercourt, mūrinisr at
skiros, 9 kamb., aliejumi šildomos, 
2 vonios ir 3 virtuves, įvažiavimas 
į kiemą.

$16.000, prie Dundas—Dufferin, mūri
nis, atskiros, 10 kamb., 2 garažai.

$17.000, Bloor—Indian Rd., mūrinis, at
skiras, 10 kamb. per 2 augštus, 
vondeniu-oliejum šildomas, 2 vo
nios, 4 virtuvės, garažas.

$19.000, High Park rajone, 10 kamb., 
atskiras, mūrinis, vondeniu-oliejum 
šildomas, labai gerame stovyje na
mas, 2 moderniškos virtuvės, di
delis kiemas, 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

PELARGONIJOS 
18 RŪŠIŲ 25c

Susidomėję namų gėlėmis, 
turėtų pasodinti vieną ar 
porą mūsų Pelargonijų 
sėklų. Mes siūlome miši- 
riį, susidedantį iš ryškiai 
raudonų, ugnies, plytų, 
purpuro, rausvų, šviesiai 
rausvų, lašišų, šviesiai 
raudonos, oranžines, ru<| 
žavfs, persikų, rožinių, 
baltų ir įvairių maišytų 

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

VELTUI: Didžiulė 1953 metų sėklų ir 
auginimo knyga — puiki! 31

EDMONTON, Alta.
Apsigyvenus Edmontone lie

tuviui kunigui, lietuvių veiki
mas žymiai pagyvėjo. Reikia 
pripažinti, kad kunigas Bronius 
Jurkšas yra labai malonus ir 
nuoširdus kaipo kunigas ir kartu 
nepaprasto gabumo ir didelio pa
siryžimo veikėjas lietuvybės ir 
lietuvių vieningumo palaikyme, 
o vieningiems ir energingiems 
Edmontono lietuviams kaip tik 
tokio ir reikėjo. Nors Edmonto
no lietuviai kol kas dar neturi 
nei lietuviškos bažnyčios, nei sa
lės, bet teko nugirsti, kad jau 
kombinuojama ką nor^ statyti— 
jei ne bažnyčią, tai nors šalę.

Jei kunigas Jurkšas pasilikš 
Edmontone ir Ilgiau, tai reikia 
tikėtis ir pastatys.

Gruodžio 24 d. buvo suruoštos 
bendros Kūčios, kuriose be ed- 
montoniečių dalyvavo daug apy
linkės lietuvių, ypač iš Wild
wood ir Glen Park.

Dabar su dideliu susidomėji
mu ruošiamasi Vasario 16 minė
jimui.

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

DOMINION SEED HOUSE 
GEORGETOWK.Oflt.

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

$24.000, Annette-Evelyn, 13 kamb., 
atskiros, mūrinis namas, vande- 
niu-olyvos šildymas, 3 virtuvės 
ir vonios. Didelės pajamos, leng
vas mokėjimas. Garažas. ’

1 $18.000, įmokėti $4.000, Annette— 
Dundas, 4 dupleksai po 10 kam
barių kiekvienas, labai pigus Šil
dymas, garažai.

$17.000, Dundės—Roncesvolles, du
pleksas, 10 kamb., pusiau at
skiros, vandens Šildymas, 3 go- 

f ražai.
’ $16.000, Dundas—Roncesvolles, 10 

kamb., atskiros, mūrinis namas, 
geros pajamos.

j $15.000, Lrsgar—Queen, 9 kamb., 
pusiau atskiras namas, vieta ga
ražui, geros pajamos.

į $15.000, Bloor—Dundas, pusiau at
skiras namas, vandens-olyvos šil
dymas, garažas.

$15.000, Bloor—Clinton, 9 kamb., 
atskiras, mūrinis, va nd.-alyvos 
šildymas, 2 mūriniai garažai.

J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė Įstaiga)

' 1 ST. CLAIR AVI. W. 
TORONTO

Tel. KI. 7941, namų tel. LL. 4744

Nerodę manęs įstaigoje, malonėkite 
palikti savo telefono numerį.

Vincas Rudinskas.
Wildwood, Alta.

— Krokuva. — Lenkijoje per- 
etiais metais sukurta 1600 kol
chozų. Išviso krašte ' dabar yra 
4630 kolchozų.

— Toronto. — Džiovininkų 
mirtingumas Ontario provinci
joje pereitais metais pasiekė re
kordiškai žemą skaičių — vos 
9,5 nuo 100.000 gyventojų, kai 
1951 m. dar buvo 12,6.

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

St. Clare—McRobert,
$2.000 įmokėti, $9.500 pilna, 
.kaina, 6 k. pusiau atskiras 
mūrinis namas, turi nemažą 
kiemą ir garažą. Geras pir
kinys tam, kas moka atlikti 
remontą.

Dundas—Manning,
$2.300 įmokėti, $9.500 pilna; 
kaina, 6 k. pusiau atskiras 
namas, labai švarus viduje. 
Turi naują šildymą, arti su
sisiekimo.

Taip pat turime naujų namų 
su žemu įmokėjimu nuo $2.500 
iki $3.000 šiauriniame Toronte.
Meilai Jums parodysiu ir su
teiksiu daugiau informacijų

A. TAMULAITIS
Tel. MA. 1177

Namų tel. OR. 2657

A. W. FARLINGCR 
Real Estate

2000 Yonge St., Toronto

LIETUVIAMS TINKAMUOSE 
RAJONUOSE

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
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. Clorens—Wallace
$ 12.500, prieinamas įmokėj i - 
mos. Visai atskiras, mūrinis 7 
komb. namas.

Dunn—King
$14.0u0, įmokėti $4.000. Mū
rinis, pusiau atskiros, 8 kamb. 
nefrnas. Garažas. Alyvos šild.

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

Pundas—Roncesvolles
$14.500, įmokėti $5.000. Visai 
atskiras, mūrinis, 8 komb. na
mas. Vandns šildymas. Vieta 
tinka bizniui ar amatininkui.

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

High Pork
$ 15.800, prieinamos įmokėj i- 
mas. Mūrinis, visgi atskiros, 10 
kambarių namas.

$11.600, įmokant $3.000. Daugiau 
įmokant kainą nuleistų. Naujai pa
statytas atskiras mūrinis 6 kamb. 
moderniškas namas — bungalow. 
Gražioj vietoj, arti mokyklos, nau
jai susidariusioj kolonijoje Wes-> 
tone.

$12.500, įmokėti $5.000. Visai atski
ras mūrinis 7 kamb. nomas. St. 
Clair—Wallace.

$13.500, Įmokėti $4.000. Pusiau at
skiros, 8 kamb., mūrinis namas. 
Koridorinė sistema. Vieta garažui.
6 komb. su baldais. Parkdale ra
jone.

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

$15.000, įmokėti $5.000. Pusiau at
skiras mūrinis 9 kamb., alyva šil
domas namas su vieta garažui ir 
geru privažiavimu. Crawford prie
šais parkų.

$15.900, su didesniu įmokėjimu. Vi
sai atskiras mūrinis 10 komb., 2 
ougštų namas, SU 2 voniom, 2 vir
tuvėm ir 2 garažais. College-Brock.

$16.500, įmokėti $5.000. Visai atski
ros, vandeniu-anglimis apšildomas 
9 didelių kambarių namas, febai 
tinkamas nuomavimui. Dundės — 
Roncesvolles.Yra gerų ir didelių namų High Parko 

ir kituose rajonuose augšteniu įmo- 
kėjimu. Tinka pirkti susidėjus.

R. ŽULYS
Td. ME. 2471; Mm« t«l. EM.3-6711

J. I. ELLIS
REALTOR

1072 BLOOR ST. W., TORONTO

Ir dauginu narni; lietuvių rajone — 
vakariniame Toronte Jums mielai ap
rodys ir padis Hsirinktl

P. LEONAS
Tol. ME. 2471, trata M.: JU. 0996.

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

— Girdėjau, vedėt žmoną iš 
gausios šeimos.

— Ji ją pasiėmė kartu.
Motinos džiaugsmas

— Ar jūs tikėsite, gerbimasis, 
mano sūneliui dar tik septynioli
ka mėnesių, o devynis mėnesius 
jis jau vaikšto...

— Hm... Ar ne laikas, paga
liau, būtų jūsų sūneliui atsisės
ti po devynių mėnesių vaikščio
jimo? - • • x

Teisme
Teisėjas nusikaltėliui:
— Tamsta, kiek prisimenu, 

jau ne pirmą kartą šioj įstaigoj? 
Ar turite advokatą, kuris gintų 
Tamstos bylą?

— Neturiu, pone Teisėjau. 
Šiuo kartu ir nesistengiau jo ieš
koti, nes byla tokia komplikuo
ta,- kad, rodos, ir advokatui sun
ku būtų mane išgelbėti...

Tinka valgyti pačiai
— Brangusis, šitą keksą aš pa

ti iškepiau.
— Ar negalėtum tu pati ir su- 

valgyt? t

Eglutės puošėjas
Vienoje Kanados šeimoje per 

pastarųjų Kalėdų metą dėjosi 
nesuprantamas dalykas. Vie
ną rytą visi šeimos nariai nega
lėjo surasti savo kojinių. Po il
go ieškojimo jos buvo rastos pa
kabintos ant eglutės. Nei vienas 
iš šeimos narių neprisipažino tai 
padaręs. Taip kartojosi kelias 
dienas ir niekas negalėjo atspė
ti, kas tai padaro. Pagaliau vie
ną šaltą naktį tėvas nulipo į rū
sį įmesti krosnin anglių. Lipda
mas atgal į antrą augštą, ant 
laiptų j is sutiko katiną tempian
tį žemyn motinos kojines.

dirbiniai.
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Teisininkas-— 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM- 6-4182 |

Toronto f

Paieškojimai
Antanas, Antanina Tamulevi

čiūtė — Šileikos, gyv. 1316 So. 
5th St., Philadelphia 47, Pa., 
USA, prašo atsiliepti Reginą 
Priščepionkaitę, Pauliną Ancevi- 
čienę ir Juozą Benetį, Antaną 
Kairį, gyvenusius Kemptene.

Stasio Barančiuko, Kanadon, į 
Torontą, atvykusio 1947 m., ieš
ko giminaitis Antanas Barančiu- 
kas — 39 Semilong Rd., North
ampton, England.

Vandos Grundman, mergauti
ne pavarde Kasswurm, gimusios 
Pilviškiuose 1909 m., Kanadon 
atvykusios apie 1928 m., galbūt, 
gyv. Quebec, ieško draugė Sina 
Kostizen, mergautine pavarde 
Zachris. Rašyti: The Canadian 
Red Cross Society. National Of
fice, 95 Wellesley St. E., Toronto, 
Qnt., Canada. (Pavardės gali bū
ti iškreiptos).

DOMINION 
COAL & WOOD

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!

VYT. AUŠROTAS
priima

Jūsų kuro užsakymus
KASDIEN NUO 10 V AL. RYTO IKI 10 VAL. VAKARO

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

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

: LAIKRODI N i N KA 
turinti 30 metų profesinę praktika 

Kalbu lenkiškai
M. MALINA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

Dėmesio! Dėmesio!
Tiesiog iš fabriko NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA parduodame 
vėliausio modelio

ELEKTRINES SIUVAMAS MAŠINAS
X . .. . ■ - •'1

su garantija.
Siūti galima ir pirmyn ir atgal ir viską siuvinėti.

Veritas Sewing Machine Co. of Canada
Savi J. Tumosa

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

LRS vėl pradeda 
judėti

Vad. Liet. Rezist. Santarvės 
sąjūdį D. Britanijoje sukūrė tie 
patys žmonės, kurie anksčiau bu
vo bandę garsintis BDPS. LRS 
sakosi esanti demokratijos šali
ninkė, tačiau, viduje tvarkosi pu
siau vadistiniais pagrindais—tik 
patys mažiausieji vykdomieji or
ganai yra renkami. Visi kiti kaž
kieno skiriami.

LRS iki šiol leido du leidinius: 
rotatorium spausdintą oficiozą 
“Santarvė” ir slaptą pamfletą 
“LRS orientacinis biuletenis na
riams pareigūnams”. Pirmasis 
buvo platinamas viešai, o antrąjį 
galėjo gauti tik pareigūnai.

LRS pradžioje labai aktyviai 
veikė: šaukė susirinkimus, vedė 
diskusijas, kėlė erzelį prieš mū
sų vadovaujančius veiksnius, 
bandė suskaldyti D. Britanijoje 
gyvenančių lietuvių vieningumą.

Laikui bėgant LRS veidai iš
ryškėjo ir žmonės nuo jų pradėjo 
šalintis. Galutinis LRS bankro
tas Anglijoje išryškėjo Londone 
per DBLS visuotiną skyrių at
stovų suvažiavimą 1952 m. spa
lio mėn. Dar prieš suvažiavimą 
LRS vedė propagandą, kad į DB 
LS centro organus būtų išrinkti 
LRS veikėjai arba mažiausia jų 
simpatikai. Tačiau suvažiavimas 
atsisakė ne tik svarstyti per vie
ną atstovą LRS pateiktą rezo
liuciją, bet ir nei vieno LRS ak
tyvaus veikėjo neišrinko į DBLS 
centrinius organus. F. Neveravi- 
čiaus, vieno'LRS kertinių šulų 
kandidatūra į DBLS Centro Val
dybą, surinko vos 1 balsą. Atro
dė, kad, nustoję betkokio pasiti
kėjimo, savo veiklą sustabdys.

Tačiau, “kuprotą tik grabo len
ta ištaisys”. Jie ir vėl išleido 36 
ptisl. “Santarvę” Nr. 1(6). Šį kar
tą jau spausdintą Nidos spaustu
vėje. Redaktorių pasirašo F. Ne- 
veravičius, redakciniam kolek
tyve surašyti: dr. A. J. Greimas, 
K. Drunga, B. Raila, H. Žeimelis 
ir S. Žymantas. Viršelis— dail. 
K. Dargio.

Šio nr. įžanginiame straipsny
je “Spausdintu žodžiu” ir F. Ne- 
veravičiaus “LRS paskirties 
metmenys” bandoma nusakyti, 
ko siekia LRS. Deja, šių straips
nių mintys nesiderina su LRS 
darbais. Štai keletas faktų. LRS 
pirmininkas * p. Str Kuzminskas* 
pasisakė prieš Tautos Fondą, pa
tardamas grąžinti tuščius aukų 
lapus. Tiesa, vėliau jis bandė šių 
savo žodžių išsiginti, net ir 100 
svarų pažadėjo paaukoti TFon- 
dui, jei jis neįrodys, kad prieš 
TF jis taip nesakęs. Deja, iki šiol 
savo pažado neištesėjo. Kitas LR 
S-vės šulas p. S. Ž. buvo papra
šytas vienos tautinės šventės 
proga paskaityti paskaitą. Jis su
tiko skaityti paskaitą, tik jei ne
bus renkamos aukos TFonduL 
Aišku, kad tai buvo daroma tik 
tam, kad susilpninti finansų tel
kimą Lietuvos laisvinimo bylai 
vesti. Nottinghame LRS pirm. 
St. Kuzminskas, nors mažam su
sirinkime, apie dabartinę Lietu
vą pripasakoja tokių dalykų, ko
kių tik politrukas galėtų papą- 
koti. Tai tik nedaugelis pasitar- 
navimų rašto laisvinimui.

P. Žagaras.

GALAS KOSULIUI!
Išbandykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 

kuriuos jau daug metų 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 dienų, tuojau gali iš
gydyti kietų kosulį, kurį Jūs 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 kitokiam naudojimui.

Jūs galite įsitikinti, kad europiškas DIANA DROPS 
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.

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

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

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

TeL RA. 6708.

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

--------------—------ ............. . .. — .. —------
DĖMESIO! DĖMESIO!

Valgyklą a BALTIC”
870 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont

perėmė naujas savininkas. - - Valgiai gaminami pagal lietuvių 
skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos

Sav. Feliksas Jonynas

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BOCltULIS

Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus.
Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos. \

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272Vz 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 vai. vakaro. Telef. EM. 4-6954 

Savininkas Aleksandra Vosylius

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

5 gab. virtuvės chromo komplektas — $59.50
’ ' ' " — 99.00

— $79.50
3 gab. fotelis (chesterfield)
3 gab. miegamojo komplektas 
Davenport lova (Chesterfield)

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
THE VICTORY FLORIST

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E. II 576 QUEEN ST. W.

Tel. RI. 5804 || Tel. EM. 3-1618

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

1081 BLOOR ST. W. 
(tarp Dufferin ir Dovercourt) 

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

susitarimą 
o

Telefonas ME. 2933

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC

314 BATHURST ST.
Toronto

Telef. kabinėtos EM. 6-2696 
Namų OL. 4778

RENTGENAS 
PKYSIOTERAPIJA 

LABORATORINIAI TYRIMAI

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

šeštadieniais nuo 11-3 vai.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)
i . •

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

Telefonas LO. 179-1 
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 
B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. WA 1344

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

B.A., D.D.S.
312 Bathurst St., Toronto
Bathurst Medical Building 

Telef. EM. 3-6373

Dr. JOHN REKA1
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistes, 

buv. Budapešto bendrosios ligoninės < 
vyr. gydytojas.

219 St. Clair Ave. W. Toronto, Ont.
Susitarti telefonu RA. 0237 

, Kalbama lenkiškai ir rusiškai

Pranešu atidaręs savo kabinetų
' 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 vok.
•Širdies, plaučių, gaštro-enterologijos, 
reumatizmo, astmos ir moterų ligos, 

Rentgenas.
Kalba vokiškai ir rusiškai.

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

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

119 PERTH AVE.
Telefonas KE. 7808.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

europ i etiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa
tus. Kintamos ar tiesioginės srovės 

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

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

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ?r vvru batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St. W. Toronto 

(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St. W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

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

Lietuvis siuvėjas
Ed.KONDRATAS

Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus 
Įvairių medžiagų pasirinkimas

1113A Dundas St. W. (netoli Ossington), Toronto '
Telefonas LL. 9626

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

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

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

Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,
Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 Claremont Str. - Tel. WA. 4557

30 metų valymo patyrimas

Tl NY Tl M
MAŽASIS TIMAS

VAZONINIAI PAMIDORAI
Puodoms, dėžėms 
ir daržui. Nepa
prastai ankstyvi. 
Mažasis Timas 
yra tik 8 colių 
ougštumo, nykš
tuko ir glaudaus 
dydžio. Apkibęs 
šviesiai raudonų 
vaisių kekėmis,

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 LŪNSKY. R.0.
iki colio skersmeny. Nors Mažasis Timas 
mažutis, bet duoda puikių vaisių anks
čiau, negu kitos daržoves pradeda augti 
ir, kol importuoti pomidorai yra labai 
brangūs. Spalvingi ir puošnūs, tinkq puo
dams ir daržams. omosyra
dams ir daržams. (Pkt. 20c) (V2 or 75c) 
apmokant paštu.

VELTUI: Didžiulė 1953 metų sėklų ir
auginimo knyga — puiki! 25

DOMINION SEED HOUSE 
GEORGETOWN.ONT.

I

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

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 Spadipa). 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.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

„■m.—.wm.—ir*. ■r —wan,! , ■—.i i ■ ■

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

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus
Pranešu klijentams savo naują adresą:

7 Havelock, Toronto, telef. LL. 4S76
ANT. JUOZAPAITIS

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

visiems prieinamos
1004 Dundas Street W. 

Toronto, Ont.
Telefonas: LL. 3222

DANIEL D. STOKAL 
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis.

Room 204, 221 Victoria St.
t Office EM- 6-1753 
Res. tef LY 5797
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TORONTO, Cnt MCNTKEALdCue.
Apylinkės rinkimai

Kanados Liet B-nės Toronto 
Apylinkės kandidatai į Apyl. 
V-bąjau paskelbti “TŽ” Nr. 2.

Rinkimai įvyks vasario 8 d. 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Lietuvių Namuose ’(235 Ossing- 
ton Avė., Toronto), antrame 
augšte, įėjimas iš Dundas gt.

Ligonys ir už miesto xribų gy
venantieji gali persiųsti balsa
vimo lapelius paštu, jei jie yra 
įtraukti į rinkikų sąrašus ir pra
šė raštu tąja teise pasinaudoti. 
Šiuo reikalu kreiptis į Rinkimi
nę Komisiją (235 Ossington Avė., 
Toronto) gali iki vasario 1 d. Iš 
ten jie gauna balsavimo lapelius

Mokinių išpažintis
Vasario mėn. pirmojo sekma

dienio proga Toronto lituanisti
nės mokyklos mokinių išpažintis 
įvyks šį šeštadienį, sausio 31 d., 
tubjaus po pamokų lietuvių baž
nyčioje. Tėvų žiniai pranešama, 
kad vaikai ta proga į namus grįš 
kiek vėliau, kaip kad įprasta 
tvarka.

KAUKIU
KADA? -

ŠI ŠEŠTADIENI, 
SAUSIO 31 d.. 

Pradžia 7 vai. vakaro
Pabaiga ???

KUR?
Reprezentacinėje Italų salėje

33 BRANDON AVE.

VYKTI: autobusu Lansdowne arba auto
mobiliu Dufferin St. Brandon yra pirmoji 
jotvė už Dupont.

Pasitikrinti ar rinkikas įtrauk
tas į rinkikų sąrašus ir naujai 
įsirašyti gali kiekvienas asme
niškai vasario 1 d., sekmadienį, 
12-1 vai. pp. ir vasario 7 d., šeš
tadienį, nuo 5 iki 7 vai. vak. Be 
to, galima bus įsirašyti į balsuo
tojų sąrašus ir balsavimo metu.

Organizacijoms primenama, 
kad jos rinkimams pravesti nu
rodytu laiku, siunčia Rinkiminės 
Komisijos žinion po du atstovus. 
Atstovai dėl darbo laiko tariasi 
su Rinkiminės Komisijos pirmi
ninku L. Tamašausku, 236 Do
vercourt Rd., tel. ME. 4469.

Toronto ALOKo Prezidiumas.

KLKat. Moterų susirinkimas
Kanados Liet. Kat. Moterų 

D-jos Toronto skyr. visuotinas 
narių susirinkimas šaukiamas 
vasario 1 d. liet, ‘parapijos salė
je tuoj po 12 vai. pamaldų. Na-i 
rems dalyvavimas būtinas. Bus 
priimamos ir naujos narės.

’ Valdyba.

Kas laimės šaldytuvą?
Sužinosime atsilankę sekma

dienį, vasario 1 d., 8 vv., lietuvių 
parapijos salėn, kur įvyks Lietu
vių Vaikų Darželio Rėmėjų Fon
do loterijos bilietų traukimas. Ta 
pačiai proga bus šokiai ir kita 
įdomi ir linksma programa. Įėji
mas veltui! Fondo V-ba.

“Žiburių” B-vės šėrininkų 
susirinkimas

Spaudos b-vės “Žiburiai” me
tinis šėrininkų susirinkimas įvy
ko pereitą sekmadienį. Pasirodo, 
ši svarbi verslo įmonė laipsniš
kai kyla ir šiais metais jau nu
tarė išmokėti dividendo po 10% 
nuo šėrų vertės. Į naująją valdy
bą išrinkti: Rinkūnas, Rusinas ir 
Šalna iš pernykštės sudėties ir 
V. Abromaitis bei Ulozas nauji.

Plačiau apie b-vės susirinkimą 
parašysim sekančiam numery.

Susiorganizavo tautininkai
Pereitą sekmadienį TLN įvy

ko iniciatorių sušauktas Toronte 
gyvenančių tautininkų susirinki
mas skyriui sukurti. Iš gausesnio 
būrelio dalyvių nariais užsirašė 
20. Į skyriaus valdybą išrinkti: 
Aglinskas, Budreika, Jankaitis, 
Kalendra ir Stepaitienę, į rev. 
kom.: Abromaitis, Kvedaras, 

r Lėlys.

Sekmadienio šokiai
Vasario 1 d. 7.30 vv. šv. Elenos 

salėje (tarp Brock Ave. ir Lans
downe) įvyks Vyr. At-kų ruo
šiamas šokių vakaras. Šalia geros 
muzikos dar bus loterija ir kt. 
priedai. Maloniai kviečiame vi
sus lietuvius, norinčius gražioje 
lietuviškoje nuotaikoje praleisti 
sekmadienio vakarą, atsilankyti.

Toronto Vyr. At-kai.

Kaukių balius
Paskutinį šeštadeinį prieš Už

gavėnes, vasario 14 d., UNF sa
lėje, 297 College St., rengiamas 
didžiulis ir įspūdingas kaukių 
balius. Jūsų sudarytoji komisija 
premijuos įdomiausias kaukes 
vertingomis dovanomis. LAS.

Aju dr. Veronikos Karvelienės 
visuomeninės veiklos minėjimas

Pereitą šeštadienį, sausio 24 d., 
lietuvių parapijos bažnyčioje bu
vo atlaikytos gedulingos pamal
dos už a.a. Veronikos Karvelie
nės vėlę. Pamaldose dalyvavo 
d-jos narės ir būrys visuomenės.

Klebonas kun. P. Ažubalis pa
moksle iškėlė velionės veiklą ka
talikiškose organizacijose ir tuo 
pąčiu jos nuopelnus katalikybei.

Po gedulingų pamaldų parapi
jos salėje įvyko akademija, į ku
rią atsilankė katalikiškų organi-. 
zacijų vadovaują asmens. Minė
jimą pradėjo Toronto sky. pirm. 
Jonaitienė, prašydama sukalbėti 
už jos vėlę maldą. CV sekretorė 
K. Juozapavičienė savo paskai
toje apibūdino velionės veiklą 
ir pastangas atgaivinti Liet. Kat. 
Moterų D-jos veiklą, tremtyje. 
Jos rūpesčiu tremtinių stovyklo
se buvo atgaivinti LKM D-jos 
skyriai, D-ja buvo įvesta į tarp
tautinę Kat. Org. Sąjungą, suor
ganizuota Kat. Mergaičių Sąjun
ga ir Liet. Kat. Akademikių D-ja.

Iz. Matusevičiūtė padarė velio
nės plačios visuomeninės veiklos 
apžvalgą nepriklausomoje Lietu
voje. Velionė dirbo Kat. Moterų 
D-joje, Ateitininkių Taryboje, 
Aboliucionistų D-joje, Mergaičių 
Globos^ Motinos ir Vaiko sekci
joje prie Kat. Mot. D-jos, Kalinių 
Globos D-joje Soterija. 1929 m. 
įsteigė Mergaičių Globos biurą ir 
Darbo namus. Pašalpą išrūpino 
iš Vidaus reikalų ministerijos. 
1931 m. suorganizavo Motinos ir 
Vaiko sekciją, paruošdama jai 
darbo planus, išdirbo planus ma
terialiai ir moraliai pašlijusioms 
mergaitėms gelbėti. 1933 m. buvo 
komiteto pirm. Katalikių Orga-

GROJA TORONTO LIET. ORKESTRAS “TRIMITAS”. Refrenu dainuoja V. PANAVAITĖ. 
Atsigaivinimui: įvairūs gėrimai. Geresnei nuotaikai: iliuminuota salė, balionai, serpentinai, 
konfetti. Svečių patogumui: atskiri staliukai. Netikėtumai: prizai kaukėms ir tt. Pelnas: lie
tuvių šalpos reikalams. Įėjimas tik 1 doleris. Toronto “Caritas”.

TORONTIECIAI IR APYLINKĖS LIETUVIAI 

nepamirškit - 
kitą šeštadienį, vasario 7 d. 

didžiojoje UNF salėje, 297 College Str. /

DIDŽIULIS BALIUS
PUIKUS ORKESTRAS,

TURTINGAS BUFETAS, 
ALUTIS'

ir graži kompanija laiduoja smagų vakarą.
Rengia KLK Kult. D-ja.

Prašoma grąžinti knygas
Toronto liet, parapijos knygy

nėlio vedėjas maloniai prašo vi
sus skaitytojus, kurie virš pusės 
metų pas save yra užlaikę iš 
knygyno pasiskaitymo tikslu pa
imtas knygas, grąžinti. Nepunk- 
tualus knygų grąžinimas -labai 
apsunkina knygynėlio darbą. 
Būtų gera, kad ir tie skaitytojai, 
kurie dėl nelemtų aplinkybių 
yra praradę knygynėlio knygas, 

i jaustų pareigą išlyginti reikalą, 
pavyzdžiui, vietoj prarastos kny
gos knygynėliui Įgytų lygios ver
tės knygą.

Vyriausia skautininke
Sausio 31 d. atvvksta į Torontą 

Vyr. sktn. dr. D. Kesiūnaitė. Ta 
proga yra kviečiamas Toronte 
Kanados vadovių ir skaųtininkių 
pasitarimas. Smulkesnė progra- 

nizacijų S-gos kongresui rengti.: ma bus pranešta kiekvienai va- 
1940 m. ji rengia panašų kongre-! doVei ihdividualiai.
są su Draugely te - Galdikiene į sktn. Ir. Lukoševičienė 
Vilniuje. Tai buvo didelė lietu- į Kanados Rajono Seserijos Vad. 
vių katalikų šventė mūsų sosti-j
nėję. Už nuopelnus katalikybei i P. Čirūnas, šv. Jono Pašalpinės 
popiežiaus apdovanota ordinu.; D-jos pirmininkas, pereitą savai- 
Vėlionė norėjo lietuvių tautai i tę išvažiavo atostogų vienam mė- 

! gražesnės ateities ir to siekė per j nėšiui į saulėtą Floridą pas savo 
šeimas — pei- moterį, ją drąsin- j giminaičius.
dama, kultūrindama ir nurody-] Ponai' Paupliai taip pat Sė
dama kelius. i šioms savaitėms išvyko į Miami.

Visos kat. moterų organizaci- šeimos padidėjimo paskutiniu 
jos liūdi dėl jos ankstyvos mir-• laiku sulaukė pp.: Vęrikaičiai, 
ties. P. Jonaitienė savo užbaigos' Mažeikai. Sapočkinai. Visi dūk- 
žodyje dar paminėjo jos paskuti- relių. O P. ir K. Abromaičiai — 
ni viešą ir sėkmingą pasirodymą j sūnaus.
Vilniuje didžiojo kongreso metu,, Vedvbos-krikštvnos 
padėkojo visiems dalyviams tr | Toront<j- lie( kat i]os
kalbėtojams m-baige mmejimą I . sutuokta: g Kukalis 
malda uz jos vėlę. - j

Padėka •

rius prieš Kalėdų šventes gavo šelptinų 
tremtinių šeimų sęrašę iš Tėvo Alfonso 
Bernatonio Lietuvių Sielovados Reikalų 
Tvarkytojo Vokietijoje. Vienas sąrašas 
buvo paskelbtas "T2", o antrasis 100 
šeimų sąrašas buvo "TŽ" redakcijoje.

Skyrius, norėdamas planingai sušelpti 
šias šeimas, kreipėsi j atskiras šeimas ir 
asmenis, prašydamas pasiųsti Kalėdų 
švenčių proga siuntinių ar piniginę auką. 
Į mūsų prašymą atsiliepė apie 30 šeimų 
ir atskirų asmenų, kurie siuntinius ar pi
nigus patys pasiuntė pagal nurodytus 
adresus. Aukotojų sąrašas yra pasiųstos 
Tėv. A. Bernatoniui į Vokietiją.

Kūčių proga kun. A. Bungai į Mem- 
mingeno stovyklą per Iz. Matusevičiūtę 
pasiųsta $26.

Visiems aukojusiems ir parėmusiems 
mūsų pastangos padėti vargstantiems 
nuoširdžiai dėkojame.

Toronto Skyriaus Voldybo.

•-] Ponai ' Paupliai taip pat še- 
į šioms savaitėms išvyko į Miami.

Šeimos padidėjimo paskutiniu

ir B. Plečkaity te.
Pakrikštyta: Rūta Kristina 

Liet. Kot. Moterų D-jos Toronto sky- i Petronytė. Algirdas Albertas 
Meilus ir Robertas Dennis Bu
melis.

— Toronto. — Iškeltas projek
tas sukurti “Didįjį Torontą” prie 
jo prijungiant 12 priemiesčių.
Nauja nuosavybių pardavimo 

įstaiga
' e. ridout real estate 

LTD. atidarė naują įstaigą lietu
vių apgyventame rajone, 1460 
Dundas St. W., prie Dufferin. Di
delę ištaigos tarnautojų dalį su
daro lietuviai, jų tarpe prityręs 
nuosavybių agentas B. Sergantis. 
Nuosavybių pirkimo ir pardavi
mo reikalus čia galima atlikti 
lietuvių kalba. Įstaigos telef nr. 
KE. 5465. (skelb.)

— Oakvillė. — Jėzuitai nupir
ko vieną čionykštį ūkį, kur pa
statys savo seminarijai rūmus. Ji 
bus atkelta iš Toronto.

S. m. vasario mėn. 7 d. 19 vai.
POLISH ALLIANCE SOCIETY SALĖJE, 148 NIAGARA ST 

KLB St. Catharines Apylinkės Valdyba rengia

linksmą šokiu vakarą
Veiks bufetas. Gros geras orkestras

B nes Valdyba.

Lietuvis pigiai perveža baldus

VEŽAMA IR l PROVINCIJĄ.
Kreiptis:

9 Pearson Ave., Toronto* 
Telefonas LO. 8828

y

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.

SENSACIJA WELLANDE !
Š. m. SAUSIO 31 D., ŠEŠTADIENĮ,
Slovakų klubo salėje, Hagar St., 

■■■» (priešais alaus pardavimo sandėlį)
Wellando ir apylinkės Scenos Meno Mėgėjų Būrelis rengia

šokių vakarą su programa
bus suvaidinta A. Skaistienės parašyta 2-jų veiksmų komedija 

“S P ASTAI”
Juoko iki ašarų, turtingas bufetas, puikus orkestras.
Maloniai kviečiame atsilankyti Wellando ir apy- 

š linkių lietuvius, -r , .
Vaidinimas prasidės PUNKTUALIAI 7 vai. vak.
Salė atidara 6 vai. vak. .

Wellando ir Apyl. Scenos Meno Mėgėjų Būrelis.

Sekantį sekmadienį
6 vai. vak. Lietuvių Namuose ro
doma filmą “Sachara Hotel”, vai
dina Ivan de Carlo. Bus ir priedų

Atitaisymas - ’
“TŽ" š.m. Nr. 1 pp. Draugely- 

tės ir Reineks sveikinime vedy
bų proga įsibrovė nemaloni klai
da pasirašiusiųjų tarpe sumi
nėti Virkevičiai, o turėjo būti 
Virkečiai. <

Demonstracijos prie JAV 
konsulato

Ryšium su atominių paslapčių 
išdavikų Rosenbergų besiarti
nančia mirties sprendimo įvyk
dymo data, užpraėjusį šeštadienį 
būrelis jaunų žmonių su plaka
tais vaikštinėjo prie Amerikos 
generalinio konsulato būstinės 
Toronte, University gatvėje. Pla
katų įrašai buvo nukreipti prieš 
mirties bausmės vykdymą. De
monstrantų ir žiūrovų buvo la
bai mažai ir tie patys, atrodo, 
daugumoje nuteistųjų tautybės.

“TŽ” redakcijoje yra laiškas iš 
Lenkijos adresuotas Fr. St. Va
latkai, 2180 Dundas St. W.
Išnuomojamos kambarys ll-me atigšte vy
rui arba moteriai. Telef. O U 2807, po 
5 vai, vok. 163 Cawen Ave. _______
Išnuomojamos kambarys su virtuve, 474 
Roncesvalles Ave.y prie Dundas. Kreiptis 
vakarais nuo penktos valandos.

“Tulpės” svetainei REIKALIN
GA MOTERIS virtuvės darbams. 
Kreiptis 994 Dundas St W.
“Baltic” valgyklai (870 Dundas 
St. W.) REIKALINGA MOTE 
RIS nuolatiniam padavėjos dar
bui. Tel. EM. 6-7060.
išnuomojami a h tram e angšte 3 kamba
riai su sanrūmiu; trečiame augšte du di
deli kambariai su atskira vonia. Butai be 
baldų. 173 Westminster Ave., prie High 
Parko. Kreiptis kiekvienu laiku.

High Parko rajone, prie labai gero susi
siekimo, išnuomojamas III augšte kamba
rys vyrui ar mergaitei. Galima virtis. Tei
rautis 11 Indian Trail. Telef. LY. 6135.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė II 
augšte Bloor—Indian Rd. rajone, suau
gusiems. 132 Edna Ave. Tel. JU. 8885.

TORONTO. HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

Kontraktorius K. TRUK1PICKAS
Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. Tuo 
tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIAI į naujas ar senas 
krosnis papigintomis kainomis ir išsimokėjimui iki dviejų metų.

Dėl informacijų ar įrengimų prašome kreiptis:
TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

ELLIOTT STEDELBAUER MOTOR LTD
1100 LAKESHORE RD., NEW TORONTO ' 

PONTIAC—BUICK—GMC TRUCKS 

Taip pet geresni vartoti automobiliai

SKAMBINK RO. 2533 '

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

J. BERŽINSKAS
1212 Dundas St W. Toronto - - . Tek LA. 9547 ir MU. 3940

Išnuomojomas kambarys ir virtuvė ll-me 
augite su baldais, Bloor—Bathurst rajo
ne. Tel. LA. 9»04, po 5 va. vak.

Išnuomojami 3 arba 2 kambariai ir vir
tuvė. Tel. WA. 3801., po 6 vai. yak., 
šeštadieniasi — kiekvienu laiku.

Išnuomojamas II augšte kambarys ir vir
tuvė su baldais, galima ir b baldų. Taip 
pat III augšte du kambariai. 297 St. Cla- 
rens Avė. — tarp College ir Bloor gatvių.

Išnuomojami kambariai su arba be bal
dų, I augšte frontinis kambarys su ben
dra virtuve ir III augšte kambarys ir vir
tuvė. 17 Burlington Ores., tel. ME. 1966.

Išnuomojamas didelis kambarys su bal
dais, galima naudotis virtuve. Tel. OL. 
1206, 369 Dovercourt Rd.

Išnuomojamas frontinis kambarys II augš
te vedusiai porai arba 2 asmenims. Ga
lima virtis. Skambinti visuomet: OL 4166

Bloor-Church rajone, Asquith Ave., eu
ropiečių name nebrangiai išnuomojamos 
naujai apstatytas kambarys su virimo ga
limybėmis. PR. 4596.

High Park Blvd, rajone išnuomojamas 
kambarys su virtuve, merginai arba vedu
sių porai. Teirautis po 6 vv. LA. 5085.

MLB pirmasis viešas susirinki, 
mas įvyko sekmadienį AV para
pijos salėje. Susirinkimą atidarė 
Valdybos pirm. L. Balsys, pir
mininkavo S. Kęsgailą, sekr. M. 
Juodviršis. Susirinkimas infor
macinis. Buv. ALOKo pirm. La
pinas priminė trumpai. Liet. Ben
druomenės raidą, nuo idėjos gi
musios Vokietijoje iki dabarti
nės bendruomeninės formos Ka
nadoje ir čia Montrealyje. Pirmi
ninko teigimams graži iljustra- 
cija buvo K. Toliušio perskaity
ta piniginė apyskaita. Būtent, 
LOKas turėjo pajamų $927,30, iš
laidų $843,71, likutis $83,59 per
duotas Bendr. Valdybai. TF pa
rengimų ir vajų keliu surinkta 
$713,30. Vokietijoje likusiems lie
tuviams šelpti — $552,07.

Bendruomenės rev. k-jos var
du J. Ladyga perskaitė aktą pa
tvirtinantį buv. LOKo apyskai
tą. Bendr. Valdybos veiklos pla
ną referavo pirm. L. Balsys. Val
dyba, sprendžiant iš veiklos pla
no, supranta bendruomeninį už
davinį, žino savo vietą visuome
nės organizacinėje struktūroje ir 
sau darbus renkasi pirmiausia 
srityse, kurių • kitos organizaci
jos savo veikla neapima ar netu
ri galimybių.

Piniginę sąmatą referavo J. 
Lukoševičius. Vietos bendruo
menės reikalams numatoma 1100 
dolerių pajamų ir tiek pat išlai
dų. Solidarumo mokestis dirban
čiam $6 metams iš kurių $4 ski
riami Tautos Fondui.

Solidarumo mokesčio ir kitais 
klausimais buvo susirinkimo pla
čiai pasisakyta ir įgaliotas pirmi
ninkas apie tai referuoti KLB 
Apylinkių pirmininkų suvažia
vime kovo 21 d.

Susirinkimas pritarė Valdybos 
veiklos planui ir sąmatai, o buv. 
ALOKui pareiškė padėką už dar
bą. Pirmas Montr. liet. B-nės su
sirinkimas baigtas tautos himnu.

Pamaldos už a.a. A. Smetoną. 
Vasario 1 d. 10 vai., AV parapi
jos bažnyčioje įvyks iškilmingos 
pamaldos už a.a. buv. Prezidentą 
Ą. Smetoną Skautų S-gos Šefą 
jo mirties 10 metų sukakties pro
ga. Pamaldas laikys kleb.- Tėvas 
Kubilius, pamaldų metu gros 
Kęstutis Lapinas. Visuomenė 
kviečiama skaitlingai dalyvauti.

“Neringos” skaučių tunto ir 
Montrealio skautų tunto 

Tuntininkai.
Vyr. at-kų susirinkimas šau

kiamas vasario 6 d., penktadieni, 
8 vai. vak., privačiam bute 1083 
Crawford Bridge, Verdun. Jaun. 
at-kai kviečiami dalyvauti. Iš 
Verdun važiuoti Lasalle arba 
Crawford autobusu. Nariai pri
mena nariams apie įvykstantį 
susirinkimą. Valdyba.

Vyr. at-kų Valdyba pasiskirs
tė pareigomis: pirm. I. Mališka, 
sekr. G. Valiulienė, ižd. P. Luko
ševičius. Valdybos adresas: 1083 
Crawford Br., Verdun, P.Q.

Šv. Onos moterų pašalpinė d-ja 
šv. Kazimiero parapijos salėje 
šeštadienį į vakarienę sulaukė 
250 svečių. Šeimininkėms už vai
šingumą svečiai atsidėkojo gera 
nuotaika.

Mykolas Ivanauskas mirė sek
madienį, sausio 18 d. nuo vėžio 
ligos. Velionis buvo iš neseniai 
atvykusių į Kanadą. Laidotuvių 
gedulingos pamaldos atlaikytos 
A V parapijos bažnyčioje sausio 
21 d. 9 vai. Per Mišias surinkta 
$5 aukų, už kurias bus atlaikytos 
giedotinės su Liebra šv. Mišios.

— Remontuojamas vienas ra
mesnis kambarys AV parap. ku
nigams gyventi. Didelė padėka 
tenka F. Dubauskui ir J. Krujels- 
kiui, kurie daug prisidėjo prie 
tų patalpų įrengimo.

Pirmoji Komunija. Prie Pir
mos Komunijos prisirašė 6 vai
kučiai, kuriems bus duodamos 
paruošimo pamokos šeštadienio 
mokykloje. Tėvai prašomi ragin
ti vaikus eiti į mokyklą ir pa- 

j kartoti ar pamokyti, ko tenai ne
spėjo išmokti. Pirm. Komunija 
bus per Atvelykį, balandžio 12 d.

— Vasario 1 d., sekmadienį, 
po pamaldų KL Moterų D-jos su
sirinkimas AV parap. patalpose.

Kun. S. Kulbis dirba “LL” ir 
“Žvaigždės” administracijoje.

Lietuvių Namų įsigijimo rei
kalu, asmenine iniciatyva buvo 
išsiuntinėti 400 pakvietimų siū
lant apžiūrėti iniciatorių parink- - 
tus namus 208-210 Duluth Ave., 
netoli nuo St. Denis ir Pine Avė., 
ir kviečiant pasitarti akc. b-vės 
sukūrimo reikalu. Pastatas—žy
dų maldos namai 30 metų senu
mo — fasadinių plytų sienomis, 
daro fundamentalaus pastato įs
pūdį. Pusrūsyje yra salė, tinka
ma parengimams su 200 dalyvių, 
didelė virtuvė ir vienas atsargi
nis kambarys. Viršuje — dabar
tinė maldyklos salė turi 60x80 
ploto ir didžiulį balkoną den
giantį % salės ploto. Salės panau
dojimui tetrūksta, scenos ir rei
kalinga pašalinti dabartinės for
mos balkoną bei suolils. Namo 
kaina tuo tarpu $50.000, įmbkė- 
jmias $25.000. Atsiradus eilei 
klausimų į kuriuos iniciatoriai 
J. Trumpa, A. Navickas, L. Gu
das, M. Arlauskaitė, S. Jespels- 
kis ir A. Matulis — negalėjo at
sakyti, susirinkimas prašė inicia
torius,kooptavus reikalingus spe
cialistus, išsiaiškinti juridines ir 
technines galimybes ir kiek kai
nuotų pastato pritaikymas lie
tuvių reikalams. Tuo tarpu susi
rinkimas pageidavo $50 dydžio 
šėrų, perkant nedaugiau 20 šėrų 
vienam asmehiui. Iš dalyvaujan
čių 101 pasižadėjo įsigyti šėrų 
išviso už $9000. Sekantis susirin
kimas numatomas dviejų savai
čių bėgyje.

AV parapijos salėje, specialiai 
įrengtam kambaryje, sekmadie
nį po pamaldų, įvyko bibliote
kos ir X skaityklos atidarymas. 
Klebonas J. Kubilius, SJ, kvietė 
visus parapijiečius užeiti pažiū
rėti patalpų, o skautės patarna- 
vo pilstydamos vyną aukoju
siems bibliotekos išplėtimui.

Jūrų skautų-čių ruoštuose 
Krantinės šokiuose dalyvavo vi
sas šimtas jaunimo. Gražiai pa
ruošta. skautinėj nuotaikoj prog- 
rama-pasirodymas tikrai buvo 
vertas dar kito šimto dalyvių. 
Šokiams grojo Broliai Lapinai.

Žiema šiemet Montrealv labai 
prasta, nei sniego, nei šalčių. 
Iki Kalėdų turėjome rudenišką 
orą. Upė tebėra neužšąlusi ir lai
vai tebeplauko.

Su darbais yra gana sunku. 
Daugelis dirbtuvių darbininkų 
skaičių mažina. Canadian Cop
per Co. jau daugia upusmečio tę
siasi streikas. Firma stengiasi 
priimti naujų darbininkų, bet jie 
neapmokyti ir dirbti vieni nega
li. Dėl to buvo pakviesta dalis se
nų, darbininkų naujiesiems mo
kinti. Streikuojantieji, žinoma, 
ant tokių pyksta ir gali kartais 
gerai “pamokyti” ne tik prie fab
riko, bet ir namuose.

Abiem parapijom reikalingos 
maujos bažnyčios. Naujoji AV 
parapija su pamaldomis prisi
glaudusi svetimoje pastogėje, o 
senosios šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčia suseno sykiu su savo 
statytojais ir reikalinga nauja.

Lietuvių skaičius Montreale 
labai išaugo, bet prie pašalpinių 
organizacijų mažai kas dedasi, o 
dėtis naudinga ir reikalinga.

F. Dubauskas.

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA:

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.

Informacijų kreiptis OL. 1403

9 Delaware A Ve., Toronto, Ont

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

SKUBIAI KREIPKITĖS:

MENARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave., Toronto 

TEL. LL. 1112 - .1. - VAKARAIS HY. 1543




