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KLB ORGANUS SUKŪRUS
Daug kuo mes skundžiamės ir 

save vanojame negailestingai — 
kartais ir yra už ką, — bet ir ge
rų reiškinių turime. Pasigėrėti
nų. Vienas tokių didelių ir daug' 
džiaugsmo teikiančių reiškinių 
beabejo yra PLB susikūrimas.

Lietuviškoji išeivija gyveno 
daug dešimtmečių palaida, jun
giama lietuviškos širdies, pro
tarpiais nugalinčios višas kliū
tis, bet susiskaldžiusi pagal idė
jas, interesus arba ir pašalinius 
veiksnius. Bet štai VLIKas iškė
lė mintį visiems susijungti tau
tiniu pagrindu didiesiems tauti
niams uždaviniams siekti ir “žo
dis tampa kūnu”. Nelengvai, tie
sa, tas darbas vyksta, ne be kliū
čių bei vinguriavimų, bet vyks
ta. Pagrindinė kliūtis yra gyve
nimiškoji inercija, kurią nugalė
ti visada sunku. Bet jau matome 
gražių vaisių. Išskyrus JAV, kur 
inercijos veiksnys pajėgiausias, 
bendruomeniniai organai jau vi
sur atsirado ir veikia. Veikia, 
tiesa, ne visur vienodu intensy
vumu, bet palengva stiprėdami 
ir galima laukti gražių vaisių. 
Viena diena čia stebuklų neparo
dysi. Ypač kad dar neišdirbti ke
liai, kad nėra tradicijų ir viskas 
tebėra ieškojimų stadijoje. •

Po -nemažų vargų, susitvarkė 
pagaliau ir Kanados lietuviškoji 
bendruomenė. Organizacinis pe- 
rijodas, galima sakyti, jau už
baigtas. Centriniai organai jau

vincijos.'Tieša, kaikur ne be nė-‘ 
sklandumų, ne be kliūčių, tačiau 
įsiterpia ardantieji veiksniai bei 
kliūtys nušalinamos bendrųjų 
visuomeninių nuotaikų, aiškiai 
stovinčių bendrojo kūrybinio 
darbo pusėje.

Organizacinio laikotarpio už- 
- baigimas svarbus jau vien dėl to, 

kad pranyks vienas rūpestis, kad 
visuomenės pajėgos ir dėmesys 
galės būti sutelkiamas pozity
viam darbui. Laikotarpis, kada 
buvo klausiama, kaip, dirbsime, 
kaip susirikiuosime darbui, jau 
pasibaigė. Šiandien jau galime 
svarstyti, nuo ko turime pradėti 
apleistose dirvose ir kaip kuo 
tiksliau jėgas turime panaudoti.

^Taigi Kanados lietuviškoji 
bendruomenė, jau organizuota, 
turi savo vadovybę, turi statu
tą, apsprendžiantį struktūros rė
mus ir gali atsigręžti į tikruosius 
uždavinius. Yra, tiesa, dar žmo
nių, kurie tebebando kelti tą patį 
seną, bendruomenę net tris me
tus kankinusį klausimą, tačiau 
visa tai liks, beabejo, be atgar
sio ir jaudintis dėl to nėra ko. 
Destruktyvaus elemento vistiek 
visada pasitaikydavo ir toliau 
bus. Dabar tebegyvenama orga
nizacinių varžybų atgarsiais, vė
liau bus ieškoma “žaisliukų” pa
čiuose uždaviniuose ir instituci-

KANADA DEPORTUOS TIK KRIMINALISTUS
Pereitą penktadieni Toronto 

Welfare Council iniciatyva Ka
nados Imigracijos Ministerijos 
augštas pareigūnas Mr. J. Bou
cher padarė naujųjų kanadiečių 
atstovams pranešimą imigraci
jos reikalais. Pažymėjęs, kad vi
sos laisvosios pasaulio valstybės 
šiuo metu turi imigracijos pro
blemų, konstatavo, kad Kanada 
šiuo atžvilgiu yra’ neblogoje pa
dėtyje. Blogiausia yra Azijoje. 
Štai, sakysime, Pakistano sosti
nė Karashi turi naujųjų imigran
tų net daug daugiau; kaip senųjų 
vietinių gyventojų.

Toliau buvo prieita prie atski
rų problemų nagrinėjimo.

Po karo Kanados imigracinė 
politika rėmėsi Įsileidimu imi
grantų pagal darbo sutartis. Po 
kelių metų nuo tos sistemos at
sisakyta, nes ji pasirodė neprak
tiška. Dabartinė sistema, kai įva
žiuojama asmeniškai, yra geres
nė tiek vyriausybei, tiek palietais 

( imigrantams. ‘ 

jų veikloje. Bus visą laiką. Kur 
vaga varoma, ir grumstų, ir net 
akmenų pasitaiko, tačiau sekan
čios vagos jie užverčiami ir vi
sas arimo laukas vienodai žvilga. 
Dėl to jokie išsišokimai mūsų 
nejaudina ir darbo entuziazmo 
neturi mažinti.

Kanados Lietuvių Bendruome
nė apsisprendė eiti organizuotai, 
visi petys Į petį ir eis, nes visi su
pranta, kiek daug darbo ir kaip 
ilgai jis laukė. Netrukus savus 
organus išsirinks paskutinės dar 
užsilikusios apylinkės. Atsiran
da tokie organai ir tokiose ben
druomenėse, kur iki šiol jokio 
centro nebuvo. Visuomenė, vadi
nasi, išjuda.

Įžengdami į naują organizuo
to gyvenimo laikotarpį, svar
biausia, nepameskime iniciaty
vos ir energijos. Niekas negali 
laukti, ka centriniai ar vietiniai 
organai nudirbs, bet kiekvienas 
pats turi darbo imtis. Organų 
uždavinys paskatinti, paramą 
bei talką suorganizuoti, veiklą 
derinti, bet ne viską nudirbti. 
Nei centriniai, nei apylinkių or
ganai neturi jokių pašalinių 
premonių— tik savųjų narių 
pajėgas, taip ribotas, turi taip 
pat labai mažai laiko, kaip ir mes 
visi kiti. Tad niekam nevalia 
klausti, ką kuris organas*nuvei
kė, kol neklausiama, kiek kas 
pats prisidėjo. Laukti mes daug 
ko turime, bet atsiminkime tik, 
kad turime dirbti, nes be mūsų 
pačių niekas nieko’ nenuveiks. 
Išmokime pagaliau būti ne vien 
klusniais parėdymų vykdytojais, 
bet tikrais darbininkais.

žydai iš rytu tebebėga
Iš Vokietijos rytų zonos žydai 

vis tebebėga. Atbėgėliai pasako
ja. kad tikro persekiojimo dar 
nėra, bet esą jau matomi ženk
lai pasiruošimų, primeną 1933-34 
m. hitlerinių laikų pasiruošimus.

Tarpe tūkstančių pabėgėlių iš 
rytų Berlyno dabar yra apie 400 
pabėgėlių žydų. Visoje Vokieti
jos rytų zonoje esą belikę apie 
2.500 žydų. Pabėgėlių žydų globą 
Berlyne pasiėmusi AJDC (Ame
rican Joint Distribution' Com
mittee), kuri stato net laikinus 
barakus, kiekvienam atbėgėliui 
duoda pradžiai kišenpinigių, pa
rūpina butus, maistą,/rūbus, gy
dymą ir kelionę lėktuvu į Vak. 
Vokietiją. AJDC savo veiklai 
paramos gavo $100.000 iš Fordo 
Fondo ir $60.000 iš Marshallio 
plano fondų maistu, patalinėm, 
vaistais.

Šiais metais sausio mėnesį iš 
R. Vokietijos perbėgo jau apie 
25.000 bėglių, o per 1952 m. dau< 
giau 100.000. Vien pereitą šešta
dienį pabėgo apie 1250. Vakarie-

Kiek ilgiau apsistota ties nau
juoju imigracijos Įstatymu. Šis 
Įstatytmas yra parlamente jau 
priimtas. Jo Įsigaliojimui berei
kia tik general gubernatoriaus 
parašo. Pagal šį Įstatymą ypatin
gai sušvelnintas deportacijos 
klausimas, nors pati deportacija 
daugiausia lies tik kriminalinį 
elementą. Ligonių klausimas bus 
sprendžiamas labai atsargiai.

Daug susidomėjimo naujųjų 
imigrantų sferose kelia profesi
nių darbininkų klausimas. Šiuo 
reikalu reikia įsidėmėti eilę fak
torių. Pirmiausia — tie profeniai 
darbininkai, kurie čia atvažiavo 
kaip tbkie, visi savo specialybės 
darbą turi. Gi tie profesionalai, 
tcurie įvažiavo į Kanadą kaip ei
liniai darbininkai, neturėtų per 
daug pykti, kad savo profesinio 
darbo negauna.

Antra — Kanados pramonės 
ir įstaigų darbo sistema yra žy
miai kitokia, negu Europos.*Nau-

JAV-bių SENATAS SUSIRŪPINĘS PABALIMU
Lietuviai Jacksonui talkon • “Pravda” puola lietuvius ir žydus 
• Iš Pabaltijo.

(Niujorko bendradarbio ALMAUS)
• LAIC Niujorke šiuo metu 

yrą daugiausiai dirbanti ir nu
veikianti lietuviška Įstaiga pa
saulyje ir jam labiau tiktų “Pub
lic Relations” vardas. Jei kitose 
Įstaigose — informacinėse, politi
nėse, šalpos — sėdi ir veikia de
šimtimis visuomenininkų ir “in
formacijos specialistų”, čia ir 
prięš — Vasario 16 darbymetėje 
su telefonais ir korespondencija 
pluša tik veinas, retkarčiais vie
no. kito talkininkaujamas. Jo 
rūpesčiu praėjusiomis savaitė
mis 600 JAV-bių kongreso narių 
gavo Mr. E. J. Harrisono II per
taisytą laidą “Lithuanian’s Fight 
for Freedom” su komplimehti- 
niu laišku, kuris Centre sutraukė 
gražią krūvą atsakymų, jų tar
pe ir iš eilės JAV-bių senato už
sienių politikos komisijos narių, 
kurie su prezidentu ir Valst. se
kretoriumi formuoja laisvojo pa
saulio politiką. Iš ankstyvesnių 
pasisakymų žinome šios komisi
jos narius senatorius: Alexander 
Wiley (Wis.), Theodore Green 
(R.I.), Homer Ferguson (Mich.) 
ir‘ Hubert Humphrey (MiJln.) ir 
kiti, kaip Robert Taft, H. Alex
ander Smith, Mike Mansfield, 
yra taip gi ne kartą iškėlę Pa
baltijo klausimą. Jautresnieji, 
stebėdami Mr. Dulles televizijoje 
jo paskutiniosios kalbos metų, 
išsigando, kad fono žemėlapyje 
Pabaltijo valštybė^Tyg^plriiiP- 
siomis dienomis ELK, nefigūra
vo. Minėtoji Senato Komisija, 
net du kartus, užklaususi Mr. J.

čiai pereitą šeštadienį pasiuntė 
rusų komendantui gen. V. I. Čui- 
kovui notą — atsakymą dėl kal
tinimo, kad jie organizuoją šni
pus. Vakariečiai kaltina rusus, 
kad jie savo priespauda ir panei
gimu elementariausių žmogaus 
teisių verčią žmones mesti savo 
tėviškes ir bėgti.

— Londonas. — Šį pirmadienį 
Vokiečių jūroje siautusi baisi 
audra, kokios nebuvę per 400 
metų, nusiaubė Olandijos ir Ang
lijos pakrantes, nuskandino arba 
sugadino eilę laivų.

• — Niujorkas. — Buvęs prez. 
Trumanas gyvensiąs iš paskaitų 
ir, be to, rašysiąs atsiminimus, 
ūž kuriuos viena firma jam pa
siūliusi $500.000.

— Otava.—Geležinkelių strei
ko, kuris turėjo prasidėti ^per- 
eitą pirmadienį, išvengta sutikus 
pakelti atlyginimą 12%. Yra su
sitarta ir dėl eilės kitų smulkių 
dalykų.

jieji kanadiečiai čia turi pereiti 
tam tikrą prisitaikymo laikotar
pį, kaiko naujai pasimokyti, o ne 
visi tą nori atlikti. Trečia — lais
vame Kanados ūkyje darbo gavi
mas didele dalimi priklauso nuo 
darbdavių. Valdžios rolė čia yra 
tik dalinė. Ketvirta — vyriausy
bė gerai mato tuos visus pliusus, 
kuriuos naujieji imigrantai įlie
jo į Kanados gyvenimą. Tai nėra 
užmirštama ir prie progos atsi
lyginama.

Iš paklausimų daugiau pažy
mėtinas prašymas mokėti šeimos 
pašalpą nuo atvykimo diepos, bet 
ne po metų, kaip yra dabar. Į 
tai buvo atsakyta, kad šis klau
simas tebėra svarstomas.

Sekantis panašus informacinis 
susirinkimas įvyks po kelių mė
nesių. Lietuvius šiame susirinki
me atstovavo konsulas V. Gylys, 
dr. Anysas, p. Butkevičienė ir 
“Tėviškės Žiburių” atstovas A 
Rinkūnas.

F. Dullęs nuomonės dėl paskuti
niosios dekados metu Pabaltijo 
valstybėse vykstančios tragedi
jos. Senatorius Humphrey patik
rino ar Mr. Dulles tebėra tos pa
čios nuomonės, kurią pareiškė 
Respublikonų partijos platfor
moje, jog “jie, demokratai, pa
likę Pabaltijį savo likimui”... 
Mr. Dulles, pasiskaitęs tą plat
formos vietą, atsakęs, jog “con
tainment” politika juk reiškusi, 
“jei komunistai nelenda į mūsų 
kiemą, lai jie daro ką. nori”.-Se
natorius tada paklausęs, ar tikrai 
Pabaltijo tragedija buvusi Stali
no - Hitlerio slaptų susitarimų 
išdava. Dulles patvirtinęs. Mr. 
Humphrey tada Mr. Dulles pa
klausė ar akivaizdoj “the charges 
which we are leveled” jis žinąs, 
ar turįs savo nuomonę, kaip šios 
tragedijos Pabaltijy galima buvo 
išvengti. Kaip visada gerai infor
muotų svetimtaučių žurnalistų 
žiniomis, Dulles atsakęs, jog “jo 
nuomone, nors jau viskas po lai
ko, ir jis nesąs tikras, kaip jis 
pats būtų tuo metu elgęsis, ta
čiau sovietai karui besibaigiant 
tiek daug priklausė nuo JAV, — 
tuo metu vienintelio galiūno, — 
jog buvo galima “to make far 
better arrangements than those 
that we did” ir amerikiečiai ga
lėję išreikalauti pavergtųjų tau
tų išlaisvinimą.. -tĮauj* politikų 

pus, kad privilioti- rusus pulti 
Japoniją. Dabar gi prieinami do
kumentai liudija, sako Dulles, 
jog šis tvirtinimas nebuvęs pa
grįstas. Dulles pakartojo, jog gal 
būt jo sprendimas ir būtų buvęs 
panašus, bet kur kas protinges
nis, jis esąs dėl to tikras. Humph
rey mandagiai pasiteiravo ar Mr. 
Dulles tuo laiku dėl Pabaltijo 
valstybių protestavęs. Dulles at
sakęs, jog jis tuo metu buvęs pri
vatus asmuo, neturėjęs '"’jokių 
valstybinę politiką formuojančių 
duomenų, o de facto Pabaltijo 
valstybės tebebuvo pripažįsta
mos nepriklausomomis, kaip ir 
šiandien. Senatorius iš Minn. už
klausė ar leistina, nesilaikyti 
chronologinės pavergimo tvar
kos kalbant apie pavergtąsias 
valstybes. Dulles atsakė, jog pas
kutinieji istorijos įvykiai visiems 
yra gerai žinomi ir taip. Sena
torius Ferguson iš Mich pasiido- 

-mavęs: jei Pabaltijo tragedijos 
pagrindiniai formuotojai buvę 
Stalinas su Hitleriu, vėliau jas 
valdė vokiečiai, tai jis norįs ži
noti, kaip Pabaltijo problema bu
vo paliesta Amerikos prezidento, 
Britų Imperijos ir Sovietų Są
jungos valdovų pasitarimuose. 
Dulles atsakęs, jog jis nežinąs 
smulkmenų, nebent tiek, kad 
“the Balde States are very sen
sitive points to Russia”. Jis pats 
neturėjęs nieko bendro su Jaltos, 
nei su Teherano konferencijomis.

Nors neturime tikrų duome
nų, bet tenka spėti, jog “Lithua
nia’s Fight for Freedom” šiuos 
didžiuosius Amerikos valstybi
ninkus LAIC dėka buvo pasiekęs 
pačiu laiku.

• NYTimes Maskvos kores
pondentas H. E. Salisbury sausio 
31 d. vėl painformavo, jog penk
tadienio “Pravda” prisiminusi, 
kad žydai daktarai kėsinąsi į so
vietų vadų gyvybes, vėl. išplūdo 
ta proga visus liaudies priešus 
kaip tai: tinginius, buržuazinius 
nacionalistus, Amerkos agentus, 
ukrainiečių nacionalistus, žydus 
zionistus ir tt. “Pravda” plačiau 
pakartojo (“TŽ” rašė anksčiau 
apie “Sovietskaja Litva” kaltini
mą Kaune), jog lietuvių ir žydų

nėjimas ir sabotažas amerikiečių 
naudai buvo atidengtas Lietuvo
je (šios taip svarbios Lietuvai 
žinios negiirdėjome perduodant 
per “AB”). Jei lietuviams yra 
nuostabu, jog šiuo kartu žydai 

neva prisideda prie kovos prieš 
okupantą, tai pasaulio žydija, iš
skyrus buvusį Izraelio ministerį 
Prahoje dr. Kubovy, tešaukia tik 
apie žydų persekiojimą. Savai
tės bėgyje svarbiausiame Ameri
kos žydų leidžiamam laikrašty 
“The New York Times” net tris 
kartus tilpo laiškai ir straipsniai, 
kuriuose nusiskundžiama, jog 
Maskvos antisemitizmas iš pa
saulio viešosios opinijos nesu
silaukia rimto pasmerkimo, kad 
vsia eilė žurnalų, įskaitant “Dai
ly Worker” tai užgiria, ir visa 
eilė žymių Amerikos žmonių at
sisakė pasisakyti dėl Maskvos 
antisemitizmo.

• Atstatęs admirolą Kitką Ike 
įsteigė “The President’ Commit
tee on International Information 
Activities”, pirmininku paskyrė 
William H. Jackson, o jam tal
kon pakvietė C. D. Jackson ir vi
są eilę biznierių ir veteranų di
plomatų. LŽS-gos sekretorius 
jiems pastfintė sveikinimus, o 
vienas iš narių ir savo asmeniš
ką nuomonę šiuo reikalu. Ame
rikiečių spauda rašo, jog šios ko
misijos darbu Ike ir Dulles vilia
si taikingomis priemonėmis su
naikinti sovietinį imperializmą 
ir atstatyti tautų tikrąjį gyve
nimą. Tik komisijoje planavimo 
terminas paskirtas net iki birže
lio 30 d. Prarandama pusė metų!

• Nespėjus per radiją nuskam
bėti baigiant “Čia kalba ”AB” iš 
Niujorko” (4 vai. NY laiku, sek
madienį), suskambėjo telefonas 
ir tūlas, kalintas sovietų kalėji
muos, kažkodėl Jūsų bendradar
biui pareiškė, jog tokia translia
cija “yra skandalas... lietuvių 
tautos įžeidimas”... Štai, vasa
rio 1 d., 4 vai. programa. Lietu
viai, kurie rizikuoja Sibiru už 
klausimąsi “AB”, kada kiti radi-, 
jai be paliovos pranešinėjo, jog 
Ike atpalaidavo Čiąng-Kai-Šeko 
rankas Kinijoje, pirmiausia iš
girdo, “kad MVD naganas yra 
nukreiptas prieš mokyklinį lie
tuvių jaunimą ... Pasisaugokite 
provokacijų”. Toliau “Iš lietu
vių gyvenimo” (Supinta su spau
dos apžvalga). “Kvietkas daly
vavo Eisenhowerio. inauguraci
joje... Paryžiuje studentai bu
vo surengę S. Bačkio paskaitą ... 
Prancūzijos radiofonas apie Mi
lašių... Sao Paulo stovyklavo 
lietuviai mokiniai... Kon. Mey- 
eris priklauso Europos Laisvės 
Komitetui, Rio de Janeiro... Iš
ėjo “Ateities” Nr ... Sausio 23 H. 
Kačinskui suėjo 50 metų. Jis su
kūręs 100 vaidmenų (nieko, kad 
jis daug kartų buvo kviečiamas 
grįžti į LTSR, kad jis buvo Liau
dies seimo prievartinis deputa
tas — ką pavadintume “AB” psi-

(Nukelta į 2 psl.)

Estų egzilinė vyriausybė
Estų tautinė taryba, veikianti 

Švedijoje, laikanti save augš- 
čiausia estų Įstaiga laisvajame 
pasauly, paskelbė sudarytą eg- 
žilinę Estijos vyriausybę, Oslo, 
Norvegijoje. Mat, Švedija pripa
žįsta Pabaltijo inkorporavimą, 
tad ten buvo neįmanoma. Einan
čiu valstybės prezidento parei
gas paskelbtas Rej, buvęs pogrin
dinės vyriausybės narys vokie
čių okupacijos metu, socialdemo
kratas. Rej teisės vedamos iš to 
fakto, kad jis yra vyriausias iš 
buvusios Uluots pogrindžio vy
riausybės narių.

Privalomas įsakymas leidėjams
Nuo vasario mėri. 1 d. Kanado- ir visą eilę kitų leidinių, kaip ka- 

je visi knygų leidėjai kiekvieno lendorįų, katalogų, reklaminių 
savo leidinio po i egz. privalo leidinių ir pan.
siųsti į Nacionalinę biblioteką.. Už nesilaikymą įsakymo nu» 
Nėra prievolės siųsti tik tų kny-1 matyta baudos $25.
gų, kūrios yra siunčiamos į fėde- 
ralinę copyright įstaigą užre
gistruoti. Stambiųjų leidinių, 
kurių vertė prašoka $12.50, pri
valu siųsti po 1 egz. Nėra taip 
pat prievolės siųsti laikraščius

SAVAITĖS iVTKiy APŽVALGA
Didelio susijaudinimo pasauk '-"^yaciją. Pereitos savaitės x 

sukėlė pereitą penktadienį pr * 'i naujasis valstybės se- 
skelbta žinia, kad naujasis f? . “ Pu‘les per televizijos

x . ^.stotis pasakytoje kalboje nedvi-
prezidentas su savo vyriausybe prasmiškai pagrasino kad JAV
nusistatęs pakeisti JAV 7-ojo 
laivyno uždavinį Kinijos pakran
tėse. Esą, šis laivynas ir toliau 
liks patruliuoti tarp Kinijos sau
sumos ir Formozos salos, kur lai
kosi įsitvirtnęs gen. Čiang-Kai- 
Šekas su savo nacionalistais, ta
čiau laivynas tik besaugos, .kad 
kinai komunistai nepultų For
mozos, bet netrukdys Čiaing-Kai 
Šėkui išsikelti į Kiniją.Jš to aiš
ki išvada, kad Eisenhoweris yra 
nutaręs paleisti veikti kinus na
cionalistus. Beabejo taip norima 
pykdyti nusistatymą, kad Azijo
je tegul kariauja azijatai. Jei ki
nai nacionalistai pradės pulti ko
munistus, pietuose, šieji bus pri
versti atitraukti nors dalį savo 
jėgų iš Korėjos, turės taip pat 
liautis rėmę komunistus Indoki
nijoje, o gal netrukus bus ir visai 
nuo jos atskirti.

Kas iš šito naujo sprendimo iš
eis, tuo tarpu dar sunkoka pasa
kyti, tačiau beabejo tai milžiniš
kos reikšmės sprendimas, kuris 
labai smarkiai pakeis vsą užsie
nių politiką, atsilieps taip pat į 
Korėjos karą, kur galbūt galės 
likti beveik vieni pietų korėjie
čiai, gaudami tik paramos. Prieš 
šitą naują posūkį, kaip ir gali
ma buvo jaukti, labai pasišiaušė 
D. Britanija. Jos spauda jau pra-

niskos nuotaikos D. Britanijoje 
dar labiau sustiprėsiančios. Ir tai 
yra. visiškai suprantama. D. Bri
tanijai svarbu išgelbėti savo įta
kos bei savųjų ryšių Tolimuo
siuose Rytuose likučius, o čia 
pradedamas naujas tarptautinės 
politikos etapas, po kurio visos 
pozicijos bus perėjusios ameri
konams. Juk ir Ciang-Kai-Šeko 
žygiuose ir kituose veiksmuose, 
kurie seks šį naują posūkį, britai 
mažai tegalės dalyvauti, o ame
rikiečiai jiems išvalytų kraštų, 
žinoma, neužleis. Tad perspekty
va prarasti visas viltis britų ne
gali džiuginti. Bet ir amerikie
čiai, atrodo, nemano nusileisti ir 
net grasina. ~

Europai naujoji JAV vyriau
sybė stato vieną aiškią sąlygą 
vieningai remti Europos gynimo

ATVYKSTA LLK PIRMININKAS
Lietuvos Laisvės Komiteto, 

kuris veikia Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, Niujorke, pirmi
ninkas Vaclovas Sidzikauskas, 
PLB Kanados Krašto Valdybos 
kviečiamas, atvažiuoja Į Kanadą. 
Jis padarys lietuvių visuomenei 
eilę pranešimų aktualiais politi
niais klausimais.

Provizorinis maršrutas numa
tomas toks:

Nauji atominiai bandymai
JAV atominės energijos komi

sija paskelbė pastatysianti nau
jas sprogstamųjų medžiagų Įmo
nes vak. centriniame Illinoise. 
Statyba kainuosianti $29.000.000.

Kartu /pranešama, kad kovo 
mėn. Nevadoje įvyksią nauji ato
miniai bandymai. Būsią išbandy
ti atominiai sviediniai iš 20 tonų 
patrankų, nušaunančių 20 my-

Kanados Nacionalinė bibliote
ka jau įkurta, bet rūmų dar ne
turi. Jie bus pastatyti per 3 me
tus. Tuo tarpu knygos bus ka
taloguojamos ir sandėliuojamos 
archyvuose. x

keis savo politiką, jei Europos 
valstybės pasirodys nevieningos. 
Adenauer is iš to jau padarė iš
vadą, jei sutartys nebus ratifi
kuotos, JAV palengva išsitrauks 
iš Europos ir pereis į savotišką 
izoliacionizmą. ’

Aptardamas užsienio politikos * 
gaires, Dulles, be to, pareiškė, 
jog prezidentas visą politiką no
rįs pakreipti taip, kad uždegda
mas karą Korėjoje priešas nelik
tų laimėtoju, pasakė taip pat ma
lonų žodį pavergtosioms rytų Eu
ropos tautoms: “Jūs galite mu
mis pasitikėti”. Jei tai sąmonin
gas numatytosios politikos apta
rimas, tai rodytų didelį posūkį į 
išvadavimo politiką. ,

Dulles, kartu su Savitarpio 
Pagalbos Agentūros valdytoju 
Stassenu, jau išvyko į Europą, 
kur aplankys 7 sostines ir beabe
jo tenykštėms vyriausybėms kals 
tą patį. Paryžiuje, kur jie pir
miausia atvyko, bus gal Sunku- 

i mų dėl Europos armijos sutarties 
ratifikavimo, bet ne dėl Kinijos. 
Dėl šios daugiausia teks aiškin
tis Londone. Ta proga gal paaiš
kės ir ar Eisenhowerio sprendi- 
mas dėl Tolimųjų Rytų jau buvo 
aptartas su Churchilliu ar ir jam 
tai buvo staigmena. Galimas da
lykas, kad JAV dabar reikalaus, 

pos gynimo bendruomenę.
Prancūzijos vyriausybė sutar

tis jau pateikė parlamentui, siū
lydama ir kaikurių pakeitimų. 
Mayer vyriausybė yra gana keb
lioje padėtyje, nes buvo pasi
žadėjusi sutartis kiek pakeisti — 
nuo to priklauso ar rems ją gau- 
listai — o čia JAV spaus ratifi
kuoti esamus tekstus .

Dėl Austrijos taikos sutarties 
vakariečiai pasiuntė S. Rusijai 
notą, kad savo pasiūlytojo trum
pai formuluoto teksto keisti ne
sutinka. Vadinasi, klausimas te
bestovi vietoje.

Apskritai Europa ir visas pa
saulis šuo metu yra laukimo pa
dėty — visi laukia, kaip išryš
kins savo naują politikos liniją 
naujoji JAV vyriausybė ir kokie 
susidarys valstybių santykiai.

Vasario 21 d., šeštadienį, To- . 
ronte, vsario 22 d., sekmadienį, 
Hamiltone, kur dalyvaus Vasario 
16 d. šventės minėjime. Vasario 
25 d., trečiadienį, St. Catharines, 
vasario 26 d., ketvirtadienį, Wel- 
lande, vasario 28 d., šeštadienį, 
Londone ir kovo mėn. 1 d. Wind
sore. Šis planas kariais gali būti 
pakeistas, apie tai bus pranešta 
vėliau. J. Matulionis

Krašto V-bos Pirm.

lių. Bandymuose dalyvausią 18 
tūkstančių karių. •

Už poros dienų buvo paskelb
ta, kad ir tyrimai atominės ener
gijos panaudojimo civiliams rei
kalams esą jau toli pažengę.

Dėl buv. prez. Trumano pa
reiškimo, kad nesą tikra ar rusai 
turi atoihinę bombą, Atominės 
energijos komisijos pareigūnai . 
pareiškė didelio nusistebėjimo.

— Londonas. — Britai padarę 
didelę pažangą atominės energi
jos tyrinėjimuose stengiantis pa
versti ją elektros energija.

— Otava. — Vyriausybė se
kančių metų biudžete numatan
ti daugiau išlaidų, tačiau visdėl- 
to galima esą laukti, kad mokes
čiai bus sumažinti. Biudžetas nu
matytas $4.404.926.236, ty. 29 mi- 
lionais didesnis už šių metų.

— Otava. — Karūnacijos iškil
mėse dalyvaus 6 Kanados kari
niai laivai.

•i
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GEDIMINAS GALVA. SOVIETU SĄJUNGA PRO
Stabtelėjimas ties ’’Lietuva” ambasados lahgą

1

Pogol Frank Rounds, Jr. 
įspūdžius poruoiė

VYT. KASTYTIS

Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Šalpos Fondo laik. taisyklės

1. Šalpos darbui organizuoti ir vykdyti prie Kanados Liet. Ben
druomenės veikia Šalpos Fondas.

2; Šalpos Kbndą'sudaro Centro Komitetas prie PLB K. Kr. Val
dybos ir Apylinkių Komitetai prie PLB Kanados Kr. Apylinkių 
Valdybų.

• 3.* Šalpos Fondo Centro Komitetą sudaro PLB K. Kr. Valdyba
iš 9 asmenų,*-© Apylinkių Komitetus sudaro PLB K. Kr. Apylinkių 
Valdybos iš 3-7 asmenų.
t Pastaba I: Mažose apylinkėse gali būti vietoj Apylinkės’ Ko
miteto vienas A. Valdybos narys, vadinamas Šalpos F. Įgaliotiniu. 

‘ .. Pastaba II: Pageidaujama, kad Šalpos Fondo Komitetuose būtų 
bent vienas PLB K. Kr. Apylinkės Valdybos narys.

4. ŠF Komitetų nariai pasiskirsto pareigomis: pirmininkas, vi
cepirmininkas, sekretorius, iždininkas ir valdybos nariai.

5. Šalpos Fondo tikslas yra šelpti: a—užsieniuose gyvenančius 
ir esančius sunkioje ' materialinėje padėtyje lietuvius, b—Kana
doje gyvenančius lietuvius: 1—patekusius sunkion materialinėn 
būklėn, ir 2—studentus reikalingus materialinės paramos.

6. Šalpos Fondas dirba glaudžiame kontakte su esamomis Ka
nadoje lietuvių šalpos organizacijomis.

7. Šelpiant kituose kraštuose gyvenančius lietuvius bendra
darbiaujama su esamomis ten lietuvių bendruomenėmis, šalpos 
organizacijomis ir su BALFu.

8. Šalpos Fondo pajamas sudaro; vienkartinės ar pastovios 
aukos, rinkliavos, pajamos iš įvairių parengimų ir įvairios gėrybės.

9. Š. Fondo Apylinkių Komitetai rūpinasi:
a—lėšų ir įvairių gėrybių (rūbų, maisto etc.) rinkimu,
b—jų paskirstymu savo apylinkėje reikalingiems lietuviams 

iš 11 paragrafe nurodytų sumų, ‘ .
c—derinųnu vietoje šalpos ir lėšų telkimo darbo su esamomis' 

vietoje šalpos organizacijomis. j
10. Surinktas lėšas ir gėrybes Ap. Komitetai siunčia C. Komite

tui arba jo nurodymu.
11. Vietos lietuvių šalpai Ap. Komitetai iš surinktų sumų palie

ka dalį pinigų, bet ne daugiau kaip 25% arba organizuoja rink
liavas iškilusiam reikalui. .

12. Šalpos Fondo Centro Komitetas:
a—skirsto ir siunčia gautas lėšas ir gėrybes arba nurodo Ap.

■ Komitetams kam jas siųsti, išskyrus par 11 nurodytus 
atvejus.

b—susirašinėja su šelpiamuose kraštuose esamomis lietu
vių bendruomenėmis ir šalpos organizacijomis, BALFu,

* Ap. Komitetais ir kit. z
c—renka medžiagą apie šelpiamuose kraštuose gyvenančių 

ir šiaip šelptinų lietuvių būklę ir informuoja Kanados 
lietuvius.

13. Š. Fondo Centro Komitetas revizuojamas PLB K. Kr. Kont
rolės Komisijos, b apylinkių Komitetai PLB Apylinkių ‘Kontro
lės Komisijų.

14. Visi Šalpos Fondai sudaromi vieniems metams.
13. Šics taisyklės galioja ligi PLB K. Kr. Taryba priims kitas.

J. Matulionis,
PLB K. krZValdybos Pirmininkas.
Toronto, 1953 m. sausio 13 d.

Sekretorius.

Lietuvos Laisvės Komitetas Į tvarkymu, bet lopymu, 
išleido politikos žurnalo ‘‘Lietu-1 J. Girniaus nutautėjimo anali- 
va” antrą numerį.

J. Kaminskas, vedamajame ra
šo Lietuvos laisvinimo organiza
cijos klausimu. Stabtelėjęs ties 
VLIKo organizacine raida priei
na išvados susitvarkymo reikalu: 
“Jis gali būti lengvas, jei surasi
me savy pakankamai gero noro, 
sunkus — jei neatsižadėsime VLI 
Ko veiklą apspręsti grupiniais 
interesais”. Autorius pasižada 
būti nepartiniu tą reikalą dės
tydamas. Grupinių reikalų klau
simą dėstydamas ir aiškiai pa
kaltindamas grupes beieškančiąs 
ne jungiančio darbo, o demark- 
linijos — pareiškė neabejotiną 
tiesą. Taip pat tiesa, kad patį su
sitvarkymą VLIKas turi pradėti 
nuo savęs sustiprinant jo asme
ninę sudėtį ir perkeliant jį ten, 
kur jis gali turėti tvirtą „užnu
garį. Apie tai rašiau spaudoje 
bene prieš d ve j is metus, tačiau 
džiugu tą reikalą nugirdus nors 
dabar.

Tačiau tos organizacijos per
tvarkymo klausimas aptariamas 
labai miglotai: “Sprendžiant VL 
IKo susitvarkymo klausimą, jei 
VLIKe vėl iškiltų jo sudėties 
klausimas, reikia statyti ir Mažo
sios Lietuvos atstovo įvedimo į 
VLIKą klausimas, sprendžiant jį 
teigiamai” (99 p.) Savo metu aš 
taip pat rašiau, kad ne vien Ma
žosios Lietuvos, bet visi kiti po
litiniai sambūriai, jei jie siekia 
Lietuvos laisvinimo, turi būti 
įjungti į šį veiksnį, kuris yra su
sirgęs aštria liga.

Tačiau “Lietuva” atsiduria 
priešginybėje, kai dėsto: ’’Nors 
šis įvykis, — suprasti Lietuvių 
Fronto pasitraukimas, — ir su
mažino VLIKo bazę, tačiau jis 
teigiamai paveikė tas sąlygas, 
kuriose naujai Vykdomai Tary
bai teks dirbti. Kelias į jėgų kon
solidaciją pačiame VLIKe liko 
atviras” (171 p.). O tas kelias iš 
J. Kaminsko anksčiau patiektos 
.ištraukos yra partiniai mainai; 
jei nori LF vėl grįžti į VLIKą,

zė, kuri savaime nepolitinė stu
dija, ganėtinai toli autoriaus gi
lumui. Jo išvada — “Mes kalti 
būsime dėl mūsų nutautėjimo” 
(113) — ir be įrodymu aiški.

Prof. Č. Butkys stabteli ties 
busimaisiais civiliniais įstaty
mais. Autorius pažymi, apgailė
tiną faktą, kad neprikl. Lietuvos 
laikais veikė “net keturi ciyili- 
niai kodeksai”. Visa tai testimo
nium paupertatis ne tiek mūsų 
teisininkų ir neteisininkų, kurie 
kažkuriem galam buvo sustum- 
dyti Valstybės Taryboje, bet au
toritetinės, tariamai tautinės val
džios, kuiį nepanoro net įstaty
mų turėti lietuvių kalbą. Čia są
moningai nutyliu apie tų įstaty
mų lietuvišką dvasią^

Autorius, atvirai ' suminėjęs 
tą žaizdą, stabteli ties Šveicari
jos Civiliniu Kodeksu, jį laikyda
mas taikytinu mūsų sąlygoms. 
Ir todėl šaukiasi teisininkų, pa
galbos jį išversti lietuvių kalbon, 
jei nėra kas atsivežęs vertimo. 
Dar vienas argumentas tą teisy
ną pasisavinti — Ata Turko jo 
visuotinis taikymas Turkijos 
valstybę pertvarkant. Man ro
dos, autoriui būtų tikę paanali
zuoti 1937 m. Latvijos priimtą 
naująjį Civilinį Teisyną. ,

Mano nuomone čia ne vien au
torius, bet ir redakcija padarė 
šūvį pro šalį. Jei betkuris Civili
nis Teisynas būtų palaipsniui 
įtarpdytas organiškai, būtų leng
viau kalbėti apie jo tęstinumą. 
Teisė yra tik buvusios politikos 
išdava. Busimoji teisė bus da
bartinės politikos vaisius. Dau
gelį klausimų mes vaizduojamės 
ganėtinai teoretiškai, nes neži
nome pilnutinės tikrovės ir psi
chologinių nuotaikų, kuriomis 
turėtų remtis ateities politika. 
Visi ūkiški klausimai turės būti 
spręsti vadovaujantis ūkišku 
tikslingumu, bet ne iš anksto pri
mestomis teisinėmis normomis.

Dr. D. Krivicko gera genocido 
aotartis. nurodo, kad šiandie-. . .. . . i dVlCi WO liUlUUV, rkCLVl

‘ nepartinis, autorius mini kom- j genocido konvencijos
noncannnc Irloncimo Viso fm to- - .. . . ~ .pensacijos klausimą. Visa tai te 
galima pavadinti ne VLIKo per-

JAV-biu SENATAS SUSIRŪPINĘS PABALTIJO
(Atkelta iš 1 pusi.) | jis darys su vokiečiais ir pran- 

chologirie karyba). Kazickas ir j cūzais. Gerai informuoti sluogs- 
Valiūrias įsteigė stipendijas stu- niai sako, jog Dulles su Stasenu
dentams... Londone J. A. Swet- 
tenham’ (“ABalso” tarimu Swy- 
tenherh) parašė knygą “The 
Tragedy of thė Baltic States“. 
“Tiek žinių”. Dabar duosime.
“Amerikos Literatūros apžval- muota. Kad sausumos ir laivyno 
gą”. Na, pradėjo... ir neužbai- pajėgos taps tik Karo Aviaciijos 
gė, matyt, laiko neužteko. Var- pagalbinėmis dalimis. Šitos min
dų, vardelių ir įvertinimų. “Kaip ties vienas iš pagrindinių skel- 
gyvena sovietų ir Amerikos ka- bėjų yra mums žinomas James 
rėiviai”, palyginimas, o paskui Brunham.
Dūlės politikos apybraiža. Gi po • Tenka laukti, jog amerikie- 
dviejų valandų beveik tomis pa- čiai, išeidami iš “enlightened 
čiomis bangomis kalbėjo Mask- self-interešt” punkto,' pareika- 
va, cituodama praėjusios dienos 
“liie NYT”, skaudžiai kandžio
dama silpniausias vietas.

• Nespėjus atsipeikėti nuo 
Dulles kalbos “deimančiuku”.

patyrus, jog europiečiai nemano 
vienytis, JAV savo dalinius iš 
Europos atitrauks ir žinokitės. 
Kalbama, jog Amerikos karo 
strategija tapo visiškai perrefor-

čiai, išeidami iš “enlightened

redaktoriai, kurių tarpe užtinka
me ir Lietuvos Ūkio Atstatymo 
Studijų Komisijos Pirrrrtninką?

Jei tokiais neatsakingais išve
džiojimais užkemšamos spragos 
gyvybiniams klausimams spręs
ti, kam gi išviso reikalingas toks 
žurnalas?

J. Lanskoronskis toliau tęsia 
studiją apie taikos ir karo prie
laidas. Jo dėstymas įdomus, ta
čiau visai atšlietas mūsų reikalų. 
Tas svarstymas, deja, nepatiekia 
problemos esmės, nes daug kur 
nučiuožiama paviršutiniško ne
atsakingumo plokštumoje. Toji 
studija toli atsilikusi James 
Burnham knygos “Containment 
or Liberation”, išėjusios 1953 m.. 
pačioje pradžioje, gyvam sinte- 
tiškumui, kuris dažnai paliečia ir 
mus, lietuvius.

Kiekvienam numanu, kad Jo
no Puzino “Proiątorė apie lietu
vių protėvynę” jau geriau tiktų 
kaikuriam kitam žurnalui, kaip 
“Lietuvai”. -

Apžvalga ganėtinai įdomi, 
nors lietuviškos veiklos srityje 
gerokai atsilikusi. K. Bielinio ap
žvalga apie Gudiją yra visai ge
ra, nors joję pasigendama ryš
kesnių išvadų, liečiančių mus. 
J. Audėnas patiekia nemažai so
vietinių statistikos duomenų 
apie lietuviškus kolektyvinius 
(bendrinius) ūkius, tačiau vargu 
galima susidaryti aiškesnį vaiz
dą apie dabartinę žemės ūkio 
padėtį. Rašydamas tą apžvalgą 
neturėjo autorius pamiršti, kad 
sovietuose statistika tėra-tik pro
pagandos priemonė. Nekitaip 
galima žiūrėti ir į statistinius 
duomenis, aptariančius lietuviš
kus kolektyvinus ūkus.

V. Vaitekūno satelitinių kraš
tų sovietizacija toli neišlyginta 
ir savo duomenimis, kiek jie be
būtų verti, gerokai atsilikusi. Jei 
autorius būtų pasižvalgęs net 
amerikinėje spaudoje, pvz. Ame
rikos politinių mokslų akademi
jos leidiniuose, pavartęs Ygael 
Gluckstein, “Stalin’s Satellites 
in Europe” .1952 m. ar kitą lite
ratūrą.

V. Klevinis kalba jau apie 
pernelyg pasenusį Lenkijos po
grindį. f

Apžvalgose apie VLIKą, ALTą 
patiekiami duomenys jau seniai 
paskelbti kitoje spaudoje.. Jei 
tikėti kas rašoma, aiškų — di
džiausius “darbūs”. |atliko -Lįęr 
tuvos Laisvės Komitetas. Kiti 
dalykai, išskyrus skelbiamus do
kumentus, kurie turėtų būti iš
leisti atskiru leidiniu, čia pra
leidžiami.

Jei skaitytojas sekė čia dės
tytas minais neabejotinai jam 
kils dvejonės, kaip ir man, ku
riam galui visa, tai. ir taip daro
ma? Nejau Lietuvos Laisvės. Ko
mitetas yra tiek nepajėgus, kad 
nesugeba atlikti net tų uždavi
nių, kurie šiandieną šaukiasi? 
Jei jis tokiųo yra — ar “Lietu
vos” išleidimas suteikia bet ko
kią viltį pasiteisinti? Į šį klausi
mą teatsako sau skaitytoj ės ir 
tam sambūris. ■ -

(Tęsinys iš praeito nr.)
Arbat gatvėje esančios krautu

vės pasižymi pilnomis prekių 
vitrinomis. Tačiau krautuvių vi
duje prekių pasirinkimas juokin
gai menkas. Be to, ne visos jos 
eiliniam piliečiui, uždirbančiam 
vos 600 rublių į mėnesį, yra pri
einamos. Pavyzdžiui; prie vitri
noje išstatyto vidutinės kokybės 
vyriško kostiumo’ prisegta kai
nos kortelė skelbia net 1800 rub
lių, vadinasi, paprastam darbi
ninkui tektų dirbti daugiau negu 
tris mėnesius, kol uždirbtų tokią 
sumą. Taigi, kostiumas Arbat 
gatvės krautuvių vitrinose so
vietiniam eiliniam žmogeliui tė
ra tik nepasiekiama svajonė...

Draugas Bučinskas 
nusipirko automobili...
Pagal įstatymus dabar kiek

vienas Sovietų Sąjungos pilietis 
gali įsigyti automobilį. Perkan
čių automobilius skaičius labai 
menkas, nes sovietinė spauda to
kius laiminguosius visus spėja 
sukrauti į savo puslapius, lyg jie 
būtų nusipirkę ne automobilį, 
bet keturių motorų keleivinį 
.lėktuvą. Jeigu žmonės dažniau 
automobilius pirktųsi, nei “Prav- 
dai”, nei “Trudui”, nei kitiems 
laikraščiams nebūtų jokio reika
lo apie tai rašyti.

1952 m. sausio 8 d. “Trud” spe
cialus korespondentas iš I^asno- 
daro, Kaukazo srityje, kur ran
dasi dideli automobilių fabrikai, 
rašė: “Kiekvieną dieną didėja 
automobilių, motociklų ir dvira
čių pareikalavimas. Šiandien 
automobilių ir traktorių parduo
tuvė gavo keletą užsakymų iš 
Kubanės darbo visuomenės. Per 
paskutiniuosius metus darbinin
kams ir tarnautojams buvo par
duoti 400 autovėžimių. Sekantie
ji asmens užsisakė “Pobieda” 
automobilius — drg. Bučinsky, 
žemės ūkio instituto departa
mento viršininkas, drg. Veličko, 
to paties instituto direktoriaus 
pavaduotojas, drg. Biramov, sta- 
chanovietis, kombaino mašinis
tas Juzno-Kutorkaja traktorių 
stotyje ir daugelis kitų...” Ko
mentarų,: atrodo, nereikia. Pa
vardės ir titulai kalbą. Prisimin
kime, kad ir tokią Kanadą— ne 
vienas lietuviškas laikraštis nie
kada nerašo, kurie iš mūsų, di
pukų, įsigijo mašinas ir kurią jas 
žada įsigyti. O mes juk nesame 
departamentų direktoriai ar sta- 
chanoviečiai, kuriems valstybė 
dovanų skiria tūkstantines su
mas. Taigi, drg. Bučinskas, sėdė
damas šiltoje direktoriaus kėdė
je. nusipirko automobilį, o jo in
stituto darbininkai neįstengia 
net ir kostiumo nusipirkti...

’ Kaip gi — turime
ir televižęną.... .
Panaši komedija įvyksta su te

levizijos priimtuvais. Maskva ir 
Leningradas turi ;televizijos sto
tis. Sovietinė valdžia, atsiradus 
televizijai, iš karto susiorienta
vo, kad televizjia, kaip ir kino 
filmai, yra puiki priemonė pro-

pagandąi. Į apyvartą paleisti du 
televizijos priimtuvų modeliai. 
Tų aparatų ekranai turi vos 6-10 
colių, o jų kainos daugiau negu 
astronomiškos — už mažiausią j į 
reikia mokėti 1.275 rublius, už 
didesnį 2.500 rublių. Čia ir vėl 
juokingai susikryžiuoja eilinio 
piliečio 600 rublių mėnesinė al
gelė ir visas naujasis televizijos 
menas.

Spėjama, kad Maskvoje dabar 
yra apie 15.000 televizijos pri
imtuvų. Leningrade priskaitoma 
ligi 2.000. O kaip gi — turime te- 
levižėną: 17.000 aparatų!... Gai
la, liet nei “Pravda”, nei “Trud” 
nepaskelbia, kokių departamen
tų direktoriai perkasi televizijos 
aparatus. Šiaip jau pati progra
mą esanti geresnė už ameriko
niškąsias, nes jos metu, išskyrus 
komunizmą, niekas daugiau ne
reklamuojama. Didelė progra
mos dalis pašvęsta filmams, ope
rų, baleto ir dramos spektak
liams.

Teatrupse menas grumiasi 
su propaganda ,
Per 18 mėnesių Frank Rounds 

.162 kartus lankėsi operos, bale
to, muzikinės komedijos ir dra
mos teatrų pastatymuose. Visą 
teatrų repertuarą galima būtų 
suskirstyti į dvi griežtai priešin
gas dalis: pusė skirta klasikiniam 
menui, kita pusė atiduoda duok
lę komunistinei propagandai, 
pradedant antiamerikoniškais 
veikalais ir baigiant Stalino jau
nyste, Lenino vaikyste. Šiaip 
jau teatrai gana gausiai lanko
mi. Tuščių vietų galima pastebė
ti nebent tik tada, kai scena pa
skiriama antiamerikoniškos pro
pagandos šlamštui. Antiameriko- 
niški veikalai publikos nevieno
dai sutinkami: tie, kurie į juos 
tiki, baubia, švilpia, moterys net 
verkti ima, tuo tarpu tuo pačiu 
metu salėje gali užtikti žmonių 
ramiausiai miegančių. Miega jie, 
žinoma, ne -todėl, kad veikalas 
jiems labai patiktų ...

Antiamerikoniškai propagan
dai sovietų valdžios organai ski
ria labai didelį dėmesį. Į rampos 
šviesą grūdami vis nauji ir nau
ji pagal politinio momento pa
reikalavimą iškepti “veikalai”.

Korėja ant 
įšvirkščio kurpalio 
Mažasis Maskvos Teatras, pa

vyzdžiui, atėjo į talką Kremliaus 
propagandistams, mėgindamas 
ant įšvirkščio kurpalio pavaiz
duoti dabartinius Korėjos įvy
kius. Veikalas pavadintas labai 
skambiu vardu — “Geros valios 
žmonės”. Veikia: Brown, JAV 
senatorius, Simon, amerikietis 
korespondentas, Lubin, UNO pa
reigūnas iš Liuksemburgo, vie
nas amerikiečių lakūnas Haigh, 
keletas amerikiečių karininkų ir 
karių. Iš aktorių kostiumų ir 
scenovaizdžių gaunasi įspūdis, 
lyg veiksmas vyktų kur nors 
Balkanuose. Kai aktoriai prade
da šnekėti, paaiškėja, jog turima 
reikalo su Korėjos karu. Visi 
šiaurės korėjiečiai vaizduojami 
nekalčiausiais pasaulyje žmonė
mis — jie scenoje būna papras
ti ūkininkai, moterys būtinai su 
vaikais, patriotizmas augščiau- 
siame laipsnyje. Tuo tarpu ame
rikiečiai vaizduojami juodžiau
siomis spalvomis. Čia pat, sceno
je amerikiečių kariai šaudo į 
kiekvieną civilį, į moteris ir vai
kus. Visas veiksmas sukasi apie 
amerikiečių lakūną, kuris, pašo
vus jo lėtuvą, nukrinta šiaurės 
korėjiečių linijose. Čia jį gydo 
ir slaugo partizanai, įrodinėda
mi amerikiečių žiaurumus. Pa
galiau amerikietis atsiverčia. 
Nutaria, kad. jo tautiečiai žudo 
niekuo nenusikaltusius žmones 
ir kad JAV siekia užkariauti vi
są pasaulį. Veikalas baigiamas 
impozantiška sceną—vienas ata
kos metu sunkiai sužeistas šiau
rės korėjietis įšliaužiai į sceną ir 
ant bakūžės sienos krauju užra
šo “Mir”, atseit, “Taika... pub
likos sentimentai visiškai su
prantami ir pateisinami, nes juk 
Kremliaus propaganda sovieti
niam žmogui- dvejus metus į gal
vą kalė tą pačią dainelę: ameri*x 
kiečiai pietų korėjiečiams įsakė 
pulti niekuo nenusikaltusią Šiau
rės Korėjos liaudies respubliką. 
38-tą paralelę peržengė ne šiau* 
rėš korėjiečiai, bet Pietų Korė
jos kareiviai su amerikiečiais ir 
gen. MacArthuru pryšakyje. Ki
ti žinių šaltiniai sovietiniams pi
liečiams neprieinami Žmonės ti
ki ir didžiausiu melu, jeigu nuo 
jų paslepiama teisybė. (B-d.)

taikymas atsimuša į sieną. Tat- 
yra žinoma kiekvienam eiliniam 
piliečiui, kuris turi supratimą 
apie sovietinę santvarką ir Ura
nijos galią daryti, -kas tironui 
tinka.

Iš visų keisčiausias V. Raste- 
nio straipsnis “Nuosavybės tei
sių atstatymas”. Čia nutylėsiu 
autoriaus neatsakingą dėstymą 
dėl kilnojamo turto grąžinimo, 
nes apie jį kalbėti yra bergždžia, 
jei jis yra sunaikintas ar liks 
neatpažintas.

Tačiau jo keisčiausias sampro
tavimas dėl nekilnojamo turto 
gražinimo. Jis čia užkliūva ne 
tiek dėl paties teisinio tvarky-. 
mo, bet dėl paties principo. Lie
tuvos Laikinoji Vyriausybė bu
vo užkliuvusi už to paties gun
dymo tuojau pat nepanaikinti' 
sovietinės nacionalizacijos, kuri 
palengvino vokiečiams tvarky
tis, kaip tinkamiems ir pačių ūki-' 
ninku žemę jiems grąžinti. Aš 
nežinau tų sąlygų, kaip ir auto- nFAA||lI|Q a I I T R C IC KR D A O
rius, kurios diktuos Lietuvos D £ U A L I N I O SALIAdld A A H R V
Vyriausybei vesti vieną ar kitą 
politiką, tačiau man aišku, kad 
denacionalizacija turės būti pa
daryta nevilkinant pačiame že
mės ūkyje. Ji turės būti atlikta 
vadovaujantis dvierųiį jnotyvais: 
tautiniu ir ukiniu. Pastovioji že
mės reforma turės, pradėti tą 
darbą, kad žemės ūkyje įsodinus 
nespekuliaty vų, gamybiniai, pa
jėgų ir grynai liefųvišką ele
mentą. '

“Savininkai bus arba dingę ar
ba turtas bus esmingai pasikei
tęs. Todėl greičiausia teks atsi
sakyti nuo idėjos stengtis būg
nai grįžti prie to, kas pirma bu
vo. Suvalstybinti namai bei įmo
nės laikinai turbūt turės likti 
valstybės globoje” (131 p.). Ko
dėl autorius nori pamuš pavesti 
valstybės globoti, kai dabar ko
vojame prieš totalinį valstybės 
įsikišimą? Kodėl autoriui yra 
šventas bolševikinis oąlikimas? 
Blogiausiu atveju rfemai. turėtų 
būti nustatytą laiką pavesti sa
vivaldybėms globotij nes jos tu
rės uždavinį ir m iestųj ponavi
mą atlikti. Kuo čia aėta vals
tybė? z ■

Dar klaidesniu kelju autorius 
nužygiuoja &ūlydamM,yaĮstybei 
palikti žemes nuosavybę, o že
mės reformą daryti pagal trobe
sių laikiną sutelkimą. Toks neat
sakingas ir pirmykštis ūkio klau
simų supratimas autorių nuveda 
klystkeliais. O ką gi daro tie trys

džiasi, jog sovietų žvejai atėmė 
iš jų geriausius žvejybos plotus 
ir “nakvoti” atplaukia į Švedijos 
teritorinius vandenis (3 jūros 
mylios, bet sovietai prie Pabal
tijo neleidžia priplaukti niekam 
arčiau kaip 12 mylių). NATO 
statant aerodromą pačioje Nor
vegijos šiaurėje patirta, kad Ka
relijoje sovietai turi pasistatę 
prie pat Norvegijos pasienio 5 
milžiniškus aerodromus, specia
liai pritaikytus spraustuvams 
bombonešiams ir naikintuvams. 
Apie tai pranešdama, Amerikos 
spauda įsidėjo žemėlapį, kuria
me aiškiai išskirtos Pabaltijo 
valstybės ir kuris rodo, jog arti-, 
miausiąs NATO aerodromas nuo 
Lietuvos yra Danijoje, iš kurios 
nuotolis į pavergtą tėvynę yra 
kaip iš Toronto į Filadelfiją. Tuo

lauš, kad ir jų šelpiami egzilai 
nuoširdžiai pagalvotų apie vie
nybę, apie bendrą gyvenimą 
ateities Rytų ir Centro Europo
je. Pakviestas svetimtaučių, Jū
sų korespondentas buvo nuste-1 tarpu Rytų Vokietijoje MVD 
bintas’“Tuesday Panel” 10 Rytų čiupo 42 “Mėlynojo Ekspreso” 
ir Centro Europos buv. ir tebe- Maskva - Berlynas tarnautojus, 
sančių politikų galvosena ir idė- kurie apkaltinti neseniai padėję 
jomis. Bet ir “Tuesday Panel” 
jau prasiveržia gaivūs balsai. 
Kaip ir praėjusį penktadienį įvy
kusiame Lietuvių Politinio Klu- 

ambasados iš kailio nėrėsi, siek-^bo susirinkime nors diskusijose 
damos iššifruoti, ką rešikė vie
noks ar kitoks išsireiškimas. Dul
les kalbėjo Amerikos liaudžiai, 
gi svetimšaliai jaudinosi. Ki
tiems, kaip baltams, keistai 
skambėjo Dulles įtikinėjimai, 
jog jis pavergtiesiems norįs 
įskiepyti “laisvės ir demokrati
jos meilę”. Dėlto vykusiai atsa
kė “America” jėzuitų organas

- Amerikoje. Dulles prisiekė, jog 
Amerika niekad \aro nepradės, 
nes “kardą pakėlęs nuo kardo ir 
žūna”. Jis teisus, bolševikai prieš 
laisvąjį pasaulį kardą sėniai pa
kėlė, todėl pats laikas jiems žūti. 
Europos “ambicija” dėl Dulles 
smarkiai paliesta. Sako, su mu
mis nesiskaito. Supyko indai su 
britais, kurie lindo komunistams 
Kinijoje į sterblę ir buvo išjoti 
pro duris. Britai gal ne tik 
sprausminius lėktuvus Rusijai, 
atomines paslaptis, bet ir patį 
Churchillį paskolintų — kad tik 
yankiai per toli neišlįstų. O Eu
ropoje ties Berlynu gaubiąs 
šmėklos, kaip rusų spraustuvų- 
naikintojų garo pėdsakai neįžiū
rimoje augštamoje. Laukiama, 
jog Ike šią savaitę pasakytų, ką

Dulles kalbos 
korespondentai išspruko su ži
niomis, jog Ike išgąsdinęs Stali
ną leisdamas Čiang-Kai-Šekui 
padaryti “ekskursijas” prie pro
gos į Kremliaus pavergtą tėvy- 
nę. Tokia yra graži “išlaisvini
mo” politikos pradžia. Dulles 
kalba buvo ‘iplati” ir Vašingtono'

mintys dėl Pabaltijo bendro gy
venimo formų buvo pintos, su
pintos ir perpintos. Jei vicekon- 
.sulas J. Stašinskas ėmėsi leng
viausios Pabaltijo Santarvės 
daugiau teisinės formos, kalbė
tojai minėjo Pabaltijo konfede
raciją ir federaciją. Kantriai 
klausęsis Klubo narių samprota
vimų, min. V. Sidzikauskas su» 
tiko su Ike, jog mūsų pačių “en
lightened self-interest” reikalau
ja planuoti super-nacionalinius 
veiksnius kiek tai nėpažeis mū
sų tautinių interesų. Kalbėję 
spaudos atstovai prašė atkreipti 
dėmesį į tai, kad kokios formos 
Pabaltijo santarvė bebūtų, būti
na suartinti pačias tautas.

g Iš Pabaltijo erdvės patyrė
me, jog po dviejų dienų posė
džių su Danijos užs. reik, mini-s 
teriu Kraft gen. M. B. Ridgway 
užtikrino, jog Jutlandijos pusia
salis bus ginamas iš paskutinių
jų. Iš Stockholm© pranešama, 
jog sovietai esą labai aktyvūs 
Pietų Baltijoje, švedai mano, 
jog jų dingusį laivą “Dan” bus 
užgrobę ten manevravę sovietų 
kreiseriai, švedai taip pat skun-

lenkų partizanams nuversti eks
presą ir jį dažnai kelyje apšau- 
dydavę. Girdi, partizanai tokiu 
būdu sunaikinę 160 sovietų oku
pacijos žmonių.

• Estai su didele pompa pra
ėjusiomis savaitėmis Visnapu 
vardo literatūrinę premiją $350 
vertės už praėjusius metus įtei
kė rašytojui Augustui Maelk už 
romaną “Kelias į šulinį”. Latviai 
jokių literatūrinių premijų ne
turi.

• Praėjusį antradienį Niujor
ke posėdžiavo Pasaulio Estų 
Organizacijos Biuras, kuriam va
dovauja prof. Vasar. Primenanti 
PLB estų organizacija remiasi 
savo centriniu biuru Niujorke, 
kurį sudaro Kanados, Argenti
nos, Švedijos, Anglijos, Austra
lijos bendruomenių atstovai, pa
sirinkti iš Niujorke gyvenančių 
estų politikų tarpo. Savo memo
randume Biuras pareiškęs, jog 
jis nesiimąs jokių egzilinės vy
riausybės pareigų, nors seksiąs 
politinį gyvenimą.

• Gaila, jog neturiu nei laiko 
nei vietos ginčytis su p. Jurgiu 
iš<“NL”. Tik atsiprašau, jog pa
žeminau laipsnyje; kiek teko pa
tirti Jūs esate ats. leitenantas, 
bet ne pats generolas, kaip iš Jū
sų tono tenktų spėti.

I . - ■ . . ..

Anglų konservatorių dienraš
tis “Daily Telegraph”, rašyda
mas fipie Churchillioi kelionę į 
JAV ir Stalino interview, kalba 
apie' “ Maskvos orakulą“:

Patyrimas yra pamokęs pasau
lį, kad į Stalino interview, duo
damus laikraščiams, reikia žiū
rėti skeptiškai, todėl nebūtų iš
mintinga pakeisti senąją pažiūrą 
ir dėl paskutiniojo. Kai Stalinas 
pareiškia savo įsitikinimą, kad 
karas tarp JAV-bių ir Rusijos nė
ra neišvengiamas, jis tikriausiai 
turi galvoje tą pat, ką turėjo ir 
Hitleris, kai 1939 m. sausio 30 d. 
pasakė reichstage: “Aš tikiu į 
ilgametę taiką”. Jis panašiai at
sakinėjo į panašius paklausimus 
ir anksčiau. Šaltojo karo niekad 
nebūtų buvę, jeigu jis pats nebū
tų jo" pradėjęs ir nebūtų tęsęs 
kiekveina galima priemone, pri
einama j ožiauriai iir eksplozy- 
viai-diplomatijai.

Vienas punktas, kuris iškyla, 
kaip praktiškai galimas, iš pas
kutinio “pasikalbėjimo”, — tai 
Stalino pareiškimas noro susitik
ti su Eisenhoweriu. Juo tektų 
dar daugiau susidomęti, turint 
galvoje Churchillio vizitą prezi
dentu j. čia taip pat praeitis mus 
gali pamokyti. Stalinas panašiai 
atsakė į panašų klausimą 1949 
m. sausio mėnesį, kalbėdamas 
apie pasimatymą Su Trumanu. | 
pasiūlymą buvo atkreiptas dė>

mesys, bet Trumanas pasiūlė Va
šingtoną, o Stalinas norėjo susi
tikti Lenkijoje, Čekoslovakijoje 
arba viename iš keturių Rusijos 
miestų. Tuo tas reikalas ir pasi- 
loaigė. Pažiūrėsim, kas išeis šį 
kartą, bet jau iš pat pradžios mes 
matome apgaulę, kuria Maskva 
visuomet operuoja.

“Baisiame XX amžiuje”, kaip 
Churchillis yra išsireiškęs, pa- 

• saulis kenčia nuo eilės autokra
tų, kurie vienas yra žiauresnis už 
kitą ir kuriems žmonijos vargai 
visai nerūpi. Įtempimai, kuriuos 
jie sukelia, gali pasibaigti tik 
dviem būdais — karštu karu ar
ba jų pačių nuomonės pasikei 
timu. Jeigu Stalinas, kaip Hitle
ris, netiki karštuoju karu ir taip 
pat nėra pasiruošęs pakeisti sa 
vo nusistatymą, tada prieš mus 
atsistoja begalinio Šaltojo karo 
vaizdas. Neatsižvelgiant į visus 
Eisenhowerio gabumus, būtų 
stačiai < stebuklas, jeigu jis ga
lėtų savo asmeniniu susitikimu 
pakeisti Stalino nusistatymą.

“Kilimo vokietis”
Kanados vokiečių laikraštis, 

“Der Courier” sausio 22 d. nume
ry rašo, kad Winnipege miręs, 
75 m. sulaukęs Michael Kall- 
wies, “kilirrto vbkietis . Į Kana- 
Ą buvęs atvykęs 1896 m. ir iki 
1944 m. dirbęs Viviani kaip ūki
ninkas.

f
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Spaudos reikalu ŽURNALISTAI PASISAKO: DĖL LIETUVIŠKOS SPAUDOS
Mūsų įšeiviškos spaudos tira

žai skaičiuojami tik po keletą 
*■ tūkstančių. Nenuostabu, kad mū

sų spauda pergyvena didelius 
ekonominius sunkumus. Tie sun
kumai susidard dar ir dėl to, kad 
dalis mūtų tautiečių spaudos vi
sai neremia. Ar mažai yra tau
tiečių, kurie neprenumeruoja jo
kio lietuviško laikraščio, per" me
tus nenuperka jokios lietuviškos 
knygos, jokio žurnalo. Jei tai da
ro neišsilavinę, nesusipratę lie
tuviai, būtų pusė bėdos, bet at
siranda ir tokių, kurie sakosi 
Lietuvoje mokslus baigę, o į lie
tuvišką spaudą bijo ,pasižiūrėti. 
Mat, už ją reikia mokėti. Papras
tai tokie ne tik neskaito ir nere
mia lietuviškos spaudos, bet taip 
pat šykštumas juos sulaiko nuo 
lankymo bažnyčios, lietuviškų 
parengimų, dalyvavimo ben
druomenėje, aukojimo šalpos 
reikalams ir tt. Jiems rūpi tik 
banko knygutė.

Antra grupė yra tokių, kurie 
pinigus, vietoje dėję į banką, de
da į bonką. Pastarieji kartais 
įmeta pinigu ir į aukų dėžutę, 
ypač — jei nėra dar išsiblaivę.

Šia proga tektų kaiką pasakyti 
ir spaudos adresu. Mūsų negau
sios išeivijos spauda yra gausi 
ne tiražais, bet pavadinimais.

Laikraščiai, negalėdami išsilai
kyti iš prenumeratos, dažnai da
ro parengimus, kad užsitikrintų 
išsilaikymą. Ypač nepateisinama 
tokių naujų laikraščių atsiradi
mas, kurie turi menkus tiražus. 
Tai rodo, kad tokį laikraštį ne
buvo reikalo išleisti. Ir dabar yra 
laikraščių, kurie išeina neregu
liariai. Daugiau būtų galima pa
teisinti laikraščius, kurie išeina 
atskiruose kontinentuose: Aus
tralijoje, P. Amerikoje ir pan., 
nors jų skaitytojų skaičius ir ne
didelis. Taip pat ideologinius 
laikraščius.

Kalbant apie Kanados ir JAV 
lietuvių laikraščius, reikia pa
sakyti, kad gerai daro tie leidė
jai, kurie Kanados ir JAV nelai
ko užsieniu. Yra žinoma, kad 
kaikurie kanadiečiai lietuviai 
kaikurių JAV lietuvių laikraščių 
neužsisako vien dėl to, kad už 
juos tenka mokėti brangiau. Tik- 

-rai. Kas -kita yra, kada laikraštį 
tenka siųsti į kitą kontinentą ir 
kas kita, kai siunčiama čia pat.

Įo, kada leidėjai 
tjams dovanėlę—

4. “Tėviškės Žiburiai”. Be vin- 
guriavimų, aiškiai katalikiškas 
— tolerantiškas. Atsirėmęs tiek 
skaitytojais tremtiniais, tiek ir 
bendradarbiais. Laužymas geras, 
nors dėl techniškų priežasčių 
gausu korektūros klaidų. Vie
nintelis tikrai savo skaitytojų 
skaičiumi augantis lietuviškas 
savaitraštis pasaulyje. Vedamuo
siuose aiškiai vlikinės laikyse
nos, nors tuose vedamuose kar
tais per skubėjimą redakcijos 
mintis būna iškreipta. Štai “TZ” 
Nr. 1(158) “...mūsoji spauda 
neturi profesionalų žurnalistų— 
medžiagos fabrikuotojų. Bet jų 
ir nereikia. Nes ji ne žurnalistų, 
bet visos visuomenės įrankis”. 
Šis netikslumas iššaukė Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos narių tarpe 
nusistebėjimą. Tūlas iš Čikagos 
pastebėjo, jog tuo tarpu iš tikrų
jų labai gaila, jog mūsų “veiks
niai” ir spauda ne vadovauja, bet 
seka. , Plačiai paliesdamas šią 
problemą, jis randa, jog, jau vi
siems esą aišku, jog ta “visuo
menė, šiuo taip pavojingu ir su
dėtingu metu, baigia užsnūsti ne
betikėdama nei sau, nei lietuvių 
tautai. Šiuo metu, mes (lietuviai 
žurnalistai) turime išeiti į naują 
plokštumą, kad atliktume bent 
daliną atsakomybę, kurios krato
si visi dirbtini šašai — vadinsi
me juos visuomenės sambūriais, 
“partijomis” ar veiksniais be ta
rinio”... Žymusis lietuvių pu
blicistas tačiau perspėja ir dėl 
pačių žurnalistų “__ nelabai pa
sitikiu tik atgimusia Žurnalistų 
Sąjunga, nes ten daugiau nemo
kančių, negalinčių rašyti, kaip 
pilna žodžio prasme žurnalistų. 
Žurnalistų Sąjunga pati save dis
kvalifikuoja registruodama as
menis į metus tegalinčius para
šyti kelias korespondencijas apie 
blusos nusičiaudėjimą. Tokia są
junga gal buvo reikalinga 19 
šimtmetyje, bet ne šiame amžiu
je... Jei kartais kas dėtųsi ne
paprasto ir Sąjunga užsimotų iš 
tikro veikti (o rodos kažkas ir iš 
tikro darosi) tuoj prisidėtų ir vi
si dar neutralieji.,.” Jis randąs, 
jog “mes dabar neturime geros 
lietuvių spaudos išskyrus TŽ, 
Darbininką, Lietuvių Dienas, ir 
kelis-kitu^ nes lietuviškieji dien
raščiai nusigyvenę ir toliau kris. 
Pompastiško vardo Čikagos Žur
nalistikos Institutas gal iškėlė 
kaikurias problemas, bet žurna
listų neparuošė. Šiuo reikalu čia

Ahnaus anketos atsakymų 
ketvirtasis tęsinys

rie laikraščiai, tai jų turėtų ne
daryti ir visk Svarbu turėti di
desnį prenumeratorių skaičių, o 
ne iš vieno prenumeratoriaus 
gauti kelis centus daugiau ir tuo 
atbaidyti skaitytoją.

Keistai atf 
pažada skait:
kalendorių' ir paskui prašo už jį 
pinigų—aukos. Kalendorių daug 
kas gauna ne tik iš laikraščių ad
ministracijų, bet ir iš krautuvių, 
kuriose dažniau atsilanko. Dova
na jau nebe dovana, kai už ją 
reikia mokėti.

. Kaikurie leidėjai savo laikraš
čius stengiasi išplatinti siųsda
mi juos neužsiprenumeravu
siems.- Taip daro ilgą laiką *— 
metus ir ilgiau ir vis prašo atsi
lyginti. .Kas nori laikraštį skai
tyti, randa būdų jį pamatyti ir 
užsiprenumeruoti. Reklamai ga
lima pasiųsti vieną kitą numerį, 
bet nesiuntinėti ištisais metais. 
Skolon laikraštį galima būtų 
siųsti, jei to pageidautų prenu
meratorius. Bet nuoširdus pre
numeratorius ras būdą savo sko
lą greit padengti.

Knygų leidėjų turime pakan
kamai. Nemažai išleidžiama 
knygų ir stengiamasi jas išpla
tinti. Paprastai platinama per 
knygų klubus, knygynus, platih- 
tojus ir pan. Bet kaikas mėgi
na knygas platinti siuntinėjant 
jas pagal, turbūt, gautus iš laik
raščių administracijų ar kitur 
adresus. Atsiunčia knygą ir rei
kalauja atsilyginti. O knyga pa
tiko ar nepatiko -— aesvarbu. 
Toks knygų platinimas yra savo
tiškas šantažas. Juk ne visos 
knygos skaitytojams gali būti 
įdomios, kaip jos yra įdomios jų 
autoriams arba leidėjams. Nema
ža tautiečių dar gyvena svetimo
se pastogėse, mažuose kambarė
liuose arba mažuose butuose, to
dėl pirkti kiekvieną knygą nėra 
nei noro nei galimybės.

Labdarybė yra vienas dalykas, 
o privalomas knygų pirkimas — 
kitas?

Baigiant tektų pasakyti: reikia 
rasti būdą, kad kiekvienas suau
gęs ir dirbantis lietuvis prenu
meruotų nors viena lietuvišką, - -
laikraštį ir per metus nupirktų ™rgU- dau§iau sėkmingai pa- 
nors vieną'* j am patinkamą kny
gą, tada ir lietuviškos spaudos 

. sunkumai sušvelnėtų.
Jeigu tų skirtumų nedaro kaiku-- J. Vildūnas.

listine technika”.
Tolimesnį TZ vedamojo iškel

tos problemos nagrinėjimą nusi
čiupo kitas lietuvis “mėgėjas” — 
profesionalas žurnalistas “iš 
Brooklyno”.. dedąs, kad žurna
listika, tai mergšė, kurią gali.visi 
užkabinti. Taip dažnas galvojo ir 
štai netikėtai prasiveržė Tėviš
kės Žiburiuose, kada šnekama, 
jog mums žurnalistų nė nerei
kia. Bet atmetus žurnalistus pro
fesionalus (tokiais gi yra redak
toriai ir nuolatiniai bendradar
biai), kaip irmsus kitus, pasiliks
— visuomenė, minia. Masė neju
dinama snaudžia, o jei inertiškai 
ir judinasi, tai kaip tie Krylovo
— lydys, gulbė ir vėžys. Ji, vi
suomenė, tačiau pajunta, kai kas 
nors pradeda ją kuria nors kryp
timi stumti, jos, visuomenės, 
norus išreikšti, apipavidalinti. 
Tokiais visuomenės judintojais 
yra spaudos darbininkai-žurna- 
listai. Inertiškai miniai jie pasa
ko ir išreiškia jos pačios mintis, 
pasako jai, kas esame ir kur ei
name, padeda susivokti laiko bū
senoje. Aišku ši visuomenė bet 
kokiam žygiui turi būti atitinka
mai pribrendusi, kad vadovau
jančių mestus šūkius suprastų ir 
sektų, bet pati viena ji niekada 
nesusiplauks ir nesusikristali
zuos į tikrai darnų vienetą. Tam 
reikia individų — šauklių, vaidi
lų, ... profesionalų žurnalistų, 
nors jie ir . būtų priversti šiuo 
momentu savo pragyvenimą ir

do ir Amerikos patriotinę visuo
menę. Girdi, senieji tautininkai 
—amerikiečiai buvo demokratai, 
atvažiavusieji — vadistai. Jei 
amer. tautininkai yra tik patrio
tai, tai atvažiavusieji daugumoje 
klikiniai buvę valdininkai. Atva
žiavusieji siekia diktuoti senie
siems mūsų tautininkams, kurie 
mažai kuo skiriasi nuo sandarie- 
čių”. Laikraštis gausiai skaito
mas tremtinių ir aiškaus nusista
tymo dėl lietuviškosios mokyk
los, valkų auklėjimo, dažnai įsi- 
dedąs J pažymėtinų straipsnių 
Lietuvos reikalais.

7. Nepriklausoma Lietuva.
“Mėgsta save slėpti po “neparti
ne” skraiste, labai senu liaudi
ninkų žaisleliu. Persispausdina, 
turbūt, bėdos verčiamas kitų 
straipsnius nepridedamas nei pa
vardės. Jis “išsispausdino” vil
kinį darbą Lietuvos sienų klau
simu (neatsiklausęs VLIKo), 
persispausdino iš “Aidų” prof. 
Pakšto straipsnį, o prieš kiek lai
ko iš knygos persispausdino A. 
Sabaliauską ... Tik persispaus
dindamas pasižiūri ar nėra “co
pyright”. Savo vedamuosiuose 
dažnai postringauja apie “blusas 
ir garstyčias” ... Ilgą laiką rašė 
prieš VLIKą (kol ten dar liau
dininkai ne vadovavo), dabar tei
gia, jog išėjusios grupės tebuvu
sios fikcijos... -Tai senos išmo
nės, kokiomis NL redaktorius 
maitino,skaitytojus ir Lietuvoje.

8. Sandara “nors ir įtakingas 
senosios lietuvių kartos organas, 
tačiau savo .visa informacija dau- 
giau'primena 19 amžiuje ėjusius 
lietuviškus laikraščius. Be vie- 
nos 
žinutėmis, nieko gera. Naujųjų

Bažnyčia Lietuvoj
Pagal Vokietijos Kr. V. In

form. sk. turimą dalinai apdoro
tą sugrįžusių jų iš-Lietuvos vo
kiečių apklausinėjimo medžiagą, 
žemiau pateikiamos veikiančių 
ir uždarytų bažnyčių Lietuvoje 
susidaręs vaizdas. Žinios gautos 
tik iš savo akimis mačiusių gy
venimą dabartinėje Lietuvoje 
liudininkų parodymų.

Vilniuje veikė bažnyčia (ro
dos, šv. Jurgio) Ožeškienės gat
vėje. Dar viena bažnyčia veikė 
prie geležinkelio stoties. Vil
niaus katedra ir Aušros Vartų 
bažnyčia irgi veikė. Dievo Moti
nos auksinis paveikslas tebeka- 
bojo ir pamaldos buvo laikomos. 
Taip pat yra išlikusi ir veikė baž
nyčia greta Aušros Vartų, nors 
pačioje gatvėje buvo daug su
griautų namų.

Kaune veikiančios bažnyčios: 
Vytauto, Įgulos (kurį laiką ji bu
vusi uždaryta), šv. Mykolo, šv. 
Juozapo, Žaliajame kalne, ma
žoji bažnytėlė Augštaičių gatvė
je, Karmelitų, Aleksote ir Vili
jampolėje.

Klaipėdoje karo metu sugriau
tos beveik visos bažnyčios. Pvz. 
evangelikų šv. Jono bažnyčia, 
reformuotojų bažnyčia ir katali
kų bažnyčia Puodžių gatvėje. 
Klaipėdoje veikė katalikams ir 
evangelikams bendrai tik viena 
buvusioji baptistų koplyčia, ne
toli buvusios katalikų bažnyčios.

‘netyčiomis atsiradusiomis” Klaipėdos kapinėse, naujai prieš 
. „ . ------------ , .—o„_. ..—„jj •’" ? / :

kitaip pelnyti. Anie gerieji lai- ateivių iš principo neįsileidžia”, čioje, įrengta pravoslavų bažny- 
kai, kada tikėjo, jog ne asmuo, i Kaip tas kitas senosios kartos vi- Čia.

karą pastatytoje kapinių koply-

darysime, nes pilna žodžio pras
me žurnaliste gimsta, bet rei
kalingas didė. <o visuomeniniuo
se moksluose pasiruošimo, jį dar 
papildant pastarojo meto žurna-

bet tauta visa kaįp viena kūrė 
dainas, atlikinėjo žygius, vistiek 
turėjo atskirus individus sutel
kusius visų rūpesčius ir lūkes
čius. Minia-visuomenė yra ža
vinti savo galia — vienybėje, ji 
pradingsta ir išnyksta savo pa
čios neapsisprendime, nesutari
me ir nežinojime. 1917 metais 
revoliucinėje Rusijoje buvo mė- —....
tomasi šūkiais — visuomenė ga- į vojimui, kai norima bajoriška di- ; ve kapinėse. 'Evangelikų bažny- 
li atlikti pati sau viską. Visi ly- dybė išlaikyti visuotinu atsitvė- i čia veikdavo retai — tik vokie- 
gūs ir vienodai atlieka ir pasida- rimu.' ! ų
liną pareigas. Bet nieks iš to ne- 9. Tėvynė, Garsas ir Saulė “tė-Į < 
išėjo“... (Mums atrodo, kad čia' ra buvę laikraščiai, nors turį di- 
perdaug priskaldyta iš šipulio.| džiausius tiražus, pvz. ______
Teisingai supratus, kas buvo pa-, per 30.000/Jie negali turėti daug! , ■
vadinta “profesionalais žurna- įtakos niekam, nebent Saulė _ ! na katahsų bažnyčia. Evangeli-
listaiš — medžiagos fabrikuoto- Pensvlvanijos angliakasiams, j k’Ll bažnyčia paversta šokių sale, 
jais”, visos tos tolimos išvados kiek jų dar yra išlikę nnp kapų. į o kunigas Gavėnia išvežtas į SL 
būtų atpuolė. Žurnalisto vaid-. Prie šių priskirtina ir Moterų' birą.

Ukmergėje didžioji bažnyčia 
buvo uždaryta. Ir antroji buvo

dutinio amžiaus lietuvis žurna
listas išsireiškė: “.. . Mūsų spau- ____ ______
da mums buvo gera iki Jūs, dy- uždaryta, bet tam tikromis die-
pukai. su savo rusiška kultūra at
važiavote” ... Sandara — užda
ras. hereminis laikraštukas. Vil
kiniais klausimais pasisako nei-1 Duvo ūukomos.
girnai, taip pat ir Lietuviškosios Tauragėje vgikia katalikų baz- 
Bendruomenėš. Tai būdinga i nyčią prie Jūros, metodistų — 
kiekvienos siauros šeimynos gal-: Prezidento gatvėje ir rusų cerk-

.-] vė kapinėse.'Evangelikų bažny-

nomis buvo atidaroma žmonėms 
lankyti, nors pamaldos joje ne- 

! buvo laikomos.

; čiams. Rytprūsių pabėgėliams, 
\ specialiai prašant milicijos su- 

7 i tikimo.icvvnė‘ Šakiuose vra ir veikia tik vie-

iais”,

PANSLAVISTU PLANAI EUROPOJE
Jau vokiečių žurnalas “Der 

Spiegei” Nr. 48 1952 rašė, kad 
Sovietams ir jų satelitams ne
pavyks Vak. Vokietijos atgrasin
ti nuo apsiginklavimo, todėl 
ateityje Sovietai numato sa
vo spaudimą išplėsti į šiuo me
tu silpniausią Vakarų gyny
bos tašką — Prancūziją.

Tuo tarpu amerikiečiai, jei- Vo
kietijos parlamentas neratifi
kuotų vyriausybės "pasirašytosios 
su Vakarais sutarties, į Rytus 
nuo Reino žada palikti tik nedi
delius kariuomenės dalinius, o 
visą jos masę sutelkti į Prancūzi
ją ir anapus Pirėnų. Tam tikslui 
sustiprinta karo gynybos veikla 
Ispanijoje, o Madride įsteigtas 
svarbiausias koordinacinis cent
ras. Dėl Vokietijos stiprėjimo 
ypač smarkus baiminimasis reiš
kiamas Lenkijoje ir Čekoslova
kijoje. Sovietai jas mėgina nura
minti Rytų Vokietijos apginkla
vimu ir rūpindamiesi Lenkiją su 

’ Čekoslovakija suartinti su pran
cūzais, nes, esą, visos jos jaučian
čios lygią baimę “nuo bendro 
priešo”.

Estų laisvės kovotojų organas 
“Voitleja” rašo, kad: *
Sovietai savo panslavistinėj 
sistemoj yra Čekoslovakijai 
skyrę ypatingą vietą.

Kaip žinoma, 1952 metų rugpjū
čio mėn. Čekoslovakijoj buvo 
sukviestas Sov. Sąjungos ir sa
telitinių kraštų gen. štabų pasi
tarimas, kuris nuo NATO kari
nių specialistų tos rūšies pasi
tarimų skyrėsi nebent tuo, kad 
Prahoje niekas nereiškė kokio

nors nepasitenkinimo dėl Sovie
tų siūlomos karinės vadovybės, 
ginklų rūšių ar planų. Jau 1951 
metais maršalas Bulganinas bu
vo įteikęs raud. armijos vadovy
bei savo paruoštą spec, raštą, 
kaip reikia triuškinti priešo mo
ralę ir silpninti jo karių draus
mę. 1952 m. tas pats

Bulganinas ypatingą dėmesį 
atkrepiė į komunistų partiza
nų vekilą,

pabrėždamas, kad tol teks ne
įsivelti į karštąjį karą, kol Rytų 
bloko valstybių žmonių rezervai 
ir gamybinis pajėgumas susily
gins su Vakarų. Ne visai pasiti
kima ir Čekoslovakijoje bei Len
kijoje esančių 80 divizijų* ištiki
mumu. Pasirodė, kad prievarti
nis rusų kalbos ir terminų į sa
telitų armijas įvedimas atsiliepė 
neigiamai į jų kovingumą.
Ligi šiol Kremlius nuo 1950 m. 
ligi dabar turėjo su satelitais 
6 didesnius karinius pasitari
mus, iš kurių 3 buvo Čekoslo
vakijoje.

Čekoslovakija, vienintelė iš visų 
satelitinių kraštų, ligi šiol buvo 
pasiuntusi į Sov. Sąjungą išeiti 
karinio ar politinio apmokymo 
Sovietų reikalaujamą instrukto
rių skaičių, dėl to ir Kremlius 
savo laiku daugiausia jai skyrė 
dėmesio.^

Naujasis Sovietų ambasado
rius, kuris yra žinomas kaip di
delis sovietinio panslavizmo ša
lininkas, gavo įsakymą
Čekoslovakiją “pritaikyti prie 
naujausių laikų ir jų moder
niųjų reikalavimų.

Tik ne vienas iš komunistų abe
joja, ar Bogomolovui pavyks vi
siškai panaikinti nepasitikėjimą, 
kuris dar iš seno slypėjo prieš 
carinę Rusiją.

Bogomolovas yra pasisakęs, 
kad jo pareiga esanti
iš Čekoslovakijos padaryti 
panslavizmo pylimą prieš Vo
kietiją. r

Tai misijai sustiprinti jam į pa
galbą buvo pasiųstas, kaip kari
nės misijos šefas, raudonasis ge
nerolas Vrobekaš, kilimo čekas, 
kuris 1938 m. pabėgo į Sov.. Są
jungą. Tačiau, norėdamas įsiteik
ti čekams, i j si vos atvykęs, pada
rė vizitą gen Svobodai, kuris iki 
1950 m. vadovavo čekų armijai, 
bet buvo paskiau sovietų iš tų 
pareigų pašalintas. Taip pat nori
ma sustiprinti saitus tarp Čeko
slovakijos, Lenkijos ir Rytų Vo
kietijos.

mens klausimas, beabejo, įdo
mus, bet jį tiktų atskirai svars
tyti, bent jau atskiru straipsniu, 
jei ne serija. Red.).

5. Keleivis skiriamas senajai 
kartai, grynai ir siaurai socialis- 
tiškas, kartais ir ateistinis. Sa
koma, jog vienintelis laikraštis, 
kuris išsilaiko be didesnio vargo 
sava prenumerata. Vedamieji 
dėlto rašorrfi maikiškai; redaguo
jamas gana gerai (žinant skai
tytojų lygį) ir turi labai didelės 
įtakos senosios amerikiečių lie
tuvių kartos “liaudžiai”. Lietu
viškosios kultūros reikalai spren
džiami protarpiais ir maikiškai. 
Politikoje daugiausia seka “Nau
jienomis”.

6. Dirva. Save pagal madą lai
kąs demokratišku, tačiau reda
guojamas vadovavusių Lietuvos 
tautininkų. Pasižymįs ilgais ir 
perdaug moksliškais straipsniais 
(pvz. Skardžiaus ir Balio ginčas 
dėl dievų su visomis mokslinė
mis gudrybėmis). Linkmė vadis- 
tinė, kaip ją nusako tūlas krikš
čioniškosios pusės analizuotojas, 
kartu apgailestaudamas, jog tai 
“skamba disonansu visoje mūsų 
tautos išsilaisvinimo kovoje ir 
be reikalo skaldant lietuviškas 
jėgas”. Jo nuomone “Dirva” skal

VAIRUOJAMIEJI SVIEDINIAI1

angliakasiams, j k’4 bažnyčia paversta šokių sale, 
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Prie šių priskirtina ir Moterų' birą.
Dirva. ; Panevėžyje veikia Katedra ir

10. Vienybė besiskelbianti tu-; šv. Petro, ir Povilo bažnyčia. Pu
rinti arti 10.000 skaitytojų. Turi j ves vienuolvnas paverstas Rau-
sutelkęs gabių žurnalistų, bet 
vargu bau pozityviam darbui. 
Labai dažnai rodos ultrapatrio- 
tiškas, o spausdino tokius daly
kus kaip Rasputinas. Šiaip prie
šingas VLIKui ir LRS “oficio
zas”. - (B. d.)

donosios armijos namais, o buvusi mokinių bažnyčia Klaipėdos gt.—sandėliu.
• Telšiuose tik didžioji bažnyčia .atidaryta, visos kites uždarytos.

Varniuose viena bažnyčia ati-
Neokanadietis laimėjo konkursą

Ilmari 1000 dolerių
■ Studijuodamas
; snaudnip iis nasteh

daryta, kita uždaryta.
Raseiniuose veikia katalikų, 

rusų ir evangelikų bažnyčios.
Žem. Kalvarijoje bažnyčia ir 

koplytėlė tebestovi.
Truskavos bažnyčia per karą 

sudegė, bet dabar jau atstatyta.
Šilutėje ir Žem. Naumiestyje 

bažnyčios veikia, taųiau daug 
kartų’ per suširmkimuš kolchozo 
rusai iii komunistai išsireikšda
vo, kad greit jas uždarys, nes tai 
esą kapitalistų lizdai.

Jėzne ir Stakliškėse bažnyčios 
nebuvo uždarytos dėka vietos 
kunigų pastangų. Komendantū
ros paraginimu, buvo numatyta 
remontuoti Stakliškių bažnyčios?* 
fasadą ir tvorą. Tai buvo 1951 tn. 
— ar remontas įvykdytas, neži
nia. • <

Išlaužo bažnyčia uždaryta, bet 
vieną kartą į mėnesį leidžiama 
atvažiuojančiam kunigui laikyti 
pamaldas.

Aukštadvaryje geltonoji baž
nyčia buvo uždaryta, bet baltoji 
veikė. ;

Androniškyje bažnyčia buvo 
uždaryta, ir kunigas išvežtas. Vė
liau kai iš kažkur atvyko kuni
gas, ją vėl atidarė. -

Jurbarke ir Skirsnemunėj vei
kė vieno kunigo, pamainomis ap
tarnaujamos, evangelikų bažny
čios. Šis kunigas parengdavo vo
kiečių, Rytprūsių pabėgėlių, vai
kus lietuviškai konfirmacijai.

Be to, bažnyčios veikia dar šio
se vietovėse:

Anykščiuose, Baltrimonyse, 
Bartininkuose, Batakiuose, Baus
ke, Birštone, Butrimonyse, Erž
vilke, Garliavoje, Gelgaudiškėje, 
Gelvonyse, Girdiškėje, Jonavo
je, Jurbarke, Kaišiadoryse, Kel
mėje, Krosnoje, Kukliuose, Ku
liuose, Kuršėnuose, Kurtuvėnuo
se, Lapiškiuose, Maišiogaloje, 
Mosėdyje, Muniškiuose, Nema- 
niūnuose, Pagramantyje, Ęajės- 
liuosė, Pajūryje, Plungėje, Pra- 
vėniškiuose. Prienuose, Punioje, 

i Raudondvaryje, Rietave, Simne, 
j Sintautuose, Skaudvilėje, Skuo
de, Stankuose, Šėtoje, šeštokuo
se, Šilalėje, Šilavoje, Širvintuo
se, Tytuvėnuose, Utenoje, Ve
liuonoje, Vidiškiuose, Vievyje, 
Vilkijoje, Žagarėje, Žarėnuose, 
Žasliuose. Žiežmariuose.

V. Kr. V. Biul.

Maldos diena už 
Tylos Bažnyčia

Atsiliepdamas į naujosios Po
piežiaus enciklikos “Orientąlęs 
Ecclesias” raginimus, Italų Ka
talikų Akcijos organizacijos pa
skelbė sausio 25 d., sekmadiepį. 
“Diena už Tylos Bažnyčią”, ku
rios tikslas sujungti visus kata
likus asmeninėj ir bendroj mal
doj šv. Tėvo paskelbtąja inten
cija: “kad atsivertų kalėjimai, , 
kad nukristų pančiai, kurie šian
dien milionus kankina vien dėl 
to, kad stengėsi herojiškai ginti 
religijos teises ir institucijas; 
kad krikščioniškoji tiesa, teisin-. 
gumas,- sugyvenimas ir taika 
triumfuotų visur”. ■ ?

Ruošiantis tinkamam šios die
nos paminėjimui, Italų Katalikų 
Veikimo Centras išleido specialų 
atsišaukima.

Kanada planuoja apginkluoti 
savo kovos lėktuvus vairuoja
mais sviediniais, pranešė oro 
maršalas W. A Curtis, RCAF 
štabo viršininkas.

Sviediniai, kurie vartojami 
ore ir nuo žemės, labai greit iš
vystomi, — sako maršalas, — 
Mes pritaikome mūsų dieninius 
kovos lėktuvus ir kovos lėktu
vus, kurie gali skristi visokiam 
orui esant, oro sviediniams ir 
raketoms.

Kanados Gynybos Tyrimo Įs
taiga (The Canadian Defense 
Research Board) išvystė per pa

skutinius metus slaptą lėktuvo 
šovinį ginklų laboratorijoje Val- 
caltier, Que. Tyrinėjimo smulk
menos, žinoma, laikomos paslap
tyje dėl saugumo priežasčių. Šie 
šoviniai bus panaudoti F-86E 
Sabre trumpų distancijų spraus- 
miniams lėktuvams, kurie stato
mi Canadair Ltd. Montrealyje, 
ir CF-100 Canuck tolimų distan
cijų sprausminiams lėktuvams, 
gaminamiems Avro, Maltone.

Oro sviediniai randasi po spar
nais arba kur nors lėktuvo rė
muose ir pavartojami prieš prie
šo lėktuvus.

Kolsi Įteikiama pr emija
Ilmari Kolsi su žmona džiau- į Studijuodamas universitete, 

giasi Kanada. Jie atvyko tik I spaudoje jis pastebėjo Astrai šal- 
prieš 3 metus. Tėvynėje Ilmari dytuvų firmos pranešimą apie 
komunistai buvo paėmę kariuo- konkursą. Pirmosios premijos 
menėn. Jo mokslas susitrukdė. laimėtojui buvo skiriama Morris 
Bet jis tikėjosi Kanadoje jį baig- automobilis ir $1000. Konkurso 
ti Iš pradžių jis ir žmona dirbo 
betkokį darbą, kur galėjo dolerį 
uždirbti. Ilmari dirbo prie staty
bų ir kaip braižytojas vienoje 
gamybos ’ bendrovėje. Pagaliau 
jie susitaupė pakankamai pini
gų, kad galėtų pradėti studijuo
ti Toronto universitete prakti
nius mokslus. Atliekamu laiku 
jis dirbo braižytojo darbą-sunk- 
vežftnių firmoje.

dalyviai privalėjo atsakyti 10 
klausimų. Ilmari juos visus atsa
kė teisingai ir puikiai ir laimėjo 
pirmąją premiją.

Bet kai kompanija, finansavu
si šį konkursą, bandė Ilmari su
rasti, jo niekur nebuvo. Jo drau
gai, kai buvo klausinėjami apie 
jį, įtarė, kad kažkas netvarkoj. 
Nei vienas neprisipažino pažįstąs 
jį, kol nebuvo paaiškinta, kad jis

— Otava. — Paštų viceminis- 
teris Cote pareiškė, kad, galbūt, 
netrukus vėl bus pradėtas laiškų 
išnešiojamas du kartu per dieną.

— Londonas. — Kai prieš du 
metu buvo suimtas atominis šni
pas dr. Fuchs, Harwel atominių 
tyrinėjimų teoret. fizikos sky
rius liko be vedėjo ir iki šiol jo 
neturėjo. Tik dabar Fuchso įpė
diniu paskirtas jaunas atomo ty
rinėtojas Bran Flowers. Jis anks
čiau dirbo ir Kanadoje.

— Vašingtonas.—Sovietų am
basadorius Zarubinas atsisakė 
priimti delegaciją, atvykusią pa
reikšti protestą dėl komunistų 
valdomuose kraštuose pasireiš
kusių antižydiškų veiksmų.

laimėjo premiją. Tuomet Ilmari 
greitai buvo surastas. $1000 jis 
panaudos baigti mokslą univer
sitete. ;

LIETUVIŠKOS SPAUDOS PLATINIMO KOMISIJA HAMILTONE,
š. m. vasario mėn. 7 d. šeštadienį,'Rumunų salėje, (20 Murray St. W., netoli CNR stoties)

RENGIA PIRMĄJĮ HAMILTONE

— SPAUDOS BALIU, —
kuriame dalyvaus ir 3-jų Kanados lietuviškųjų laikraščių redaktoriai: prof. Stp. Kairys, J. Kardelis ir dr. A. Šapoka.

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



Paverstoj Tėvynėj
Veda ALMUS

* Sovietiniai valdovai neatsidžiau- 
gta Lietuvos sužydėjimu. Nei dalgia 
nereikia kamuotis, nei kulti, nei kar
ves šerti —. viskas "priešakine tech
nika4* atliekama. Pasirodo, jog ir pa
valgyti nebūtina prie "priešakinės 
technikos". Žalo M. Servas — ir taip 
pavyzdžiui. Ši: padėtis "sovietiniame 
gyvenimo būde", tiksliau, "rusiškaja
me gyvenimo būde" pritaikoma visur. 
Taigi Troškūnų tarybinio ūkio 
centrinis skyrius neturi parduotuvės. 
Neturi ir gaila. Žmonės eina už dviejų 
kilometrų i— druskos, papirosų nusi
pirkti 4 A Bet tai būtų nieko—-su duo
na blogai.; "Duona atvežama j tarybi
nį ūkį nereguliariai, blogos kokybės. 
Kadangi parduotuvė šiuo metu užda
ryta, duona parduodama tiesiog gat
vėje. Neprisilaikoma sanitarinių tai
syklių. (Suvergiama gatvėje ant grin
dinio ir su mėšluotomis rankomis rai
koma)". Servui kyla teisėtas klausimas 
kodėl sovietiniam gyvenimo būde 
taip? Štai Šitokių žinutę pasaulio spau- 
daiy Gerai paduoti ir laiku! Sensa
cija.

* Prof. J. Dagys, LTSR Politinių ir 
mokslinių žinių skleidimo draugijos 
tikrasis narys reikalauja išplėsti bio
logijos mokslų propagandų —• atseit 
prieŠreliginę. "Tarybinės biologijos 
propaganda, ypač aktuali mūsų res
publikoje kur dar neseniai buržuazi
jos ir Vatikano samdiniai, kaip E. 
Landau, Pr. Dovydaitis, kunigas Lape
lis ir kiti, per paskaitos universitete, 
pamokslus bažnyčiose, kalbose ir re
akcinėje spaudoje skiepijo veismaniz- 
ma-mendelizmų, morganizmų ir jais 
pagrįstų rasizmų. Šiandien antidarvi- 
nistines idėjas skleidžia amerikinio 
imperializmo apologetai. Jie stengia
si biologijos mokslų panaudoti bakte- 
riooginiam karui ruošti, pavergtųjų 
tautų rasinei diskriminacijai vykdyti 
ir tautų tarpusavio neapykantai kurs
tyti, — samprotauja svetimais smege
nimis Dagys. Mokslinė draugija, girdi,

. pateikusi nemaža paskaitų, bet prie 
jų kokybės Dagys randus reikalo kib
ti. "Esama labai rimtų trūkumų. 
Daugelyje pakaitų per mažai įvertina
mas Mičiūrinas ir Lysenko darbų 
reikšmė aiškinant rū^ių kilmės prob
lema, neužakcentuotas jų įvykdytas 
perversmas biologijos moksle, nepa
kankamai išryškinama dialektinio ma
terializmo metodologijos reikšmė jų 
darbų sėkmingumui". Dagys tiesiogi
niai tada kimba prie prof. V. Ruokos, 
kuris " kalbėdamas apie Lysenkos 

-darbus pasitenkina jų praktinės reikš-
■■ ■ ■■

mės žemdirbystei atvaizdavimu (skai
tydamas ūkininkams), tačiau neat
skleidžia jų ideologinės reikšmės, silp
nai demaskuoja idealistines veismaniz- 
mo-morganizmo pažiūras, nepakanka
mai nušviečia Mičiūrino ih Lysenkos 
darbų reikšmę įgyvendino^ didįjį 
Stalino gamtos pertvarkymo planų 
(Oho!). Dagys tada prisipažįsta, kodėl 
išvis šis straipsnis "Tiesoje" atsirado 
— "turiu prisipažinti, kad ir mano 
paskaitoje "Augalų augimo skatinto
jai ir jų reikšmė žemės ūkiui" nėra 
duota marksistinės augalų augimo ir 
vystymosi klausimo analizės". To
liau jis griaudžiai sutinka su kažkuo 
dideliu .. . "aišku, beabejo, tai be 
galo svarbu. Mokslo populiorizavimas 
turi būti rišamas su idėjiniu auklėji
mu, kiekviena paskaita turi padėti ko
voti prieš kapitalizmo liekanos žmo
nių sųmonėje". Tado jis, Dagys, neva 
puolus atsilikusius draugijos narius, 
kurie iš vis jokių paskaitų neskaitų. 
Biologijos Institutas prie LTSR Moks
lų Akademijos esųs pasyvus. Direkto
rius M. Valius jau antri metai blogai 
vykdą savo įsipareigojimus. Nepakan
kamai esą aktyvūs paskaitiniame dar
be (koks durnius lys į šį bepročių cho
rų!) Žemės ūkio ir Veterinarijos Aka
demijų, Kauno Medicinos Instituto 
darbuotojai ir tt. O ir ankstyvesnėse jų 
paskaitose esą stambių trūkumų. Prof. 
Nainys paskaitoje apie žmogaus kilmę 
nepanaudojęs Pavlovo mokslo duome
nų šiai problemai spręsti. Prof. K. 
Aleksa savo paskaitoje "Formaliosios 
genetikos žalingumas" prieštaraujųs 
Lepešinskajos mokslui. Doc. K. Brun- 
dza savo paskaitoje apie Lysenko vie
tomis prieštarauja pačiam Lysenko ...

★ Jurbarko rajono padėtis kasmet 
tik blogėja, jei tikėti tarybinei spau
dai. Matyt, sovietinis gyvenimo būdas 
vis labiau įgrista visiems. Iš Jurbarko 
štai raportuoja drg. Limbą LKP(b) 
Kauno srities augštųjų mokyklų sky
riaus vedėjas. Jis skundėsi, jog Jurbar
ke buvo sužlugdytas rudens arimas, 
sėja, vilkinamas kūlimas, linų prista
tymas valstybei. Neįvykdytas ir gyvu
lininkystės išvystymo planas, nėra ryž
tingos kovos prieš artelių įstatų laužy
tojus. Jurbarko rajono vidurinės mo
kyklos direktorius Skanduos visai drų- 
siai konstatavo: "Mūsų rajone nėra 
tvarkos įvedant septynmetį mokslų. 
Yra apie 300 vaikų, kurie nelanko jo
kios mokyklos". Vykd. komiteto že
mės ūkio skyriaus vedėjas Liūdžius 
melagingai įrašė jog apsėta 800 ha 

• žiemkenčiais. Tuo tarpu tas plotas 
I dar ir šiandien dirvonuojal!!

Naujų ‘*FORD” automobilių 
ir sunkvežimių pirkimo reikalais kreipkitės Į 
mūsų firmos atstovą

HĮ

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

1638 Bloor Street West. Tel. OL. 2371

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

FORD - MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD.

1638 Bloor Street West, Toronto Tel. OL. 2371

N. PREBBLE
REAL ESTATE

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

Parduodame ir perkame namus-biznius visuose miesto rajonuose
j • >

NAMAI — BIZNIAI PARDAVIMUI 
visuose miesto rajonuose:

$8.900, įmokėti $2.600, St. Cloir— 
Dufferin, 5 komb., mūrinis, otski- 
ros nomas, parketas, garažas.

$9.000, įmokėti $3.300, Brock-Dun- 
dos, 6 komb., mūrinis, atskiras, 
moderni virtuvė, šoninis įvožiav.

$9.000, įmokėti $3.500, 6 komb., 
Brock—Bloor rajone, mūrinis, pu- 
pusiou prijungtos, gozu šildomos, 
moderni prausykla, galimybė gara
žui.

$13.500, įmokėti $5.000, Roncesval- 
les rajone, 8 komb. per 2 ougštus, 
mūrinis, pusiau atskiros nomos, ga
ražas.

$14.500, įmokėti $5.000, Major-Col
lege, 10 komb., mūrinis, pusiau 
prijungtos nomos, alyvos šildymas, 
2 virtuvės, galimybė garažui.

$14.500, įmokėti $5.000, Swansea 
rajone, puikus, grožių plytų, atski
ros, 6 komb. namas, karšto van
dens Šildymas, moderni virtuvė ir 
prausykla, garažas.

$16.900, įmokėti $6.000 High Pork 
Ave.—Annette, 12 komb., mūri
nis, pusiau atskiros nomos, alyvos 
šildymas, 3 virtuves, parketas vi
suose ougštuose, 2 fronto įėjimai.

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

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

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

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

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

Visais nuosavybių pirkimo-pardavimo reikalais kreipkitės į

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

Namų tek MU. 0746

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI -

HAMILTON, Ont.
Klaipėdos atvadavimo minėji

mą šiemet surengė Bendr. Val
dyba. Paskaitą skaitė p-lė Matu- 
=evičiūtė iš Toronto, o meninę 
dalį atliko “Aukuro” nariai.

Reikia pabrėžti, kad prelegen
tė p-lė Matusevičiūtė savo kal
ba hamiltoniečiams tikrai labai 
patiko. Laisva laikysena, giliu 
Mažosios Lietuvos istorijos ži
nojimu, puikiu minčių dėstymu 
ir bekompromisiniai drąsiu ir 
griežtu mūsų teisių į Rytprūsius 
pareiškimu, ji išsivežė iš Hfinil- 
tono visuotinę lietuvių simpati
ją ir sukėlę mūsų visuomenės 
tarpe bendrą norą — išgirsti ger
biamą prelegentę išsitariančią ir 
kitomis temomis.

Meninėje dalyje girdėjome p. 
Kudabienės solo pora dainų, mo
terų duetą — ŠtuYmaitytė ir Ku
dabienė; Juozapavičius, paskai
tė ištrauką iš I. Simonaitytės 
“Aukštųjų Šimonių likimo”, pa
baigoj porą eilėraščių padekla
mavo Mickūnienė ir Kudabienė. 
Solo dainoms ir duetui akompa
navo Vyt. Babeckas.
Spaudos vakare pirmasis trum

pą žodį tars buvęs hamiltonietis, 
dabartinis Krašto Valdybos pir
mininkas J. Matulionis. • Po to 
girdėsime kalbant Jianados liet, 
laikraščių redaktorius. Meninę 
dalį atliks moterų trio: Dąugu- 
vietytė-Kudabienė, Mickūnienė

Eugenia Pačkauskaitė
AVON

Beauty Salon
380 Richmond Str., 

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

Tel. 2-7393.

ir Panavaitė.
' Maloniai primename mūsų 
mieliesiems svečiams, kad prog
ramą pradėsime punktualiai 7 
vai. vak., todėl visus prąšome 
nesivėlinti.

Po trumpos programos — sma
gūs šokiai. Prisimindami, kad tai 
priešpaskutinis vakaras prieš ga
vėnią, jaučiame, kad mūsų ger
biamųjų svečių būrys ši vakarą 
bus tikrai didelis! Neužmirški
me— vasario 7 d. visi į Rumunu 
salę!

Petras Pranckevičius šiomis 
dienomis davė vienuoliką kartų 
savo kraujo. Jis dirba “The Steel 
Co. of Canada”. Plačiau išsikal
bėjus, jis . pareiškė: “Korėjoje 
karas su komunistais, tad, ma
nau, kad kraujo pareikalavimas 
transfūzijoms dabar yra gana di
delis. Nors šiuo būdu paremsiu 
kovą prieš komunizmą“.

Hamiltoniečiai susirūpinę ne
toli miesto išaugusia > lietuviška 
girtavimo vieta, kas šeštadienį 
sukaupiančia gerą būrį silpnes
nės valios tautiečių. Gaila, kad 
nei organizacijos nei įtakingesni 
visuomenės asmenys viešai ne
pakelia balso prieš tokios rūšies 
įstaigą.

Teko sužinoti, kad praeitais 
metais laimėjusių kaukių baliu
je pryzus, šiemet vienas kitas 
kombinuoja dar įmantresnius,' 
tuo tarpu kai jaučiama viena ki
ta įdomesnė staigmenėlė ir iš 
naujų asmenų. Tai tik keletas, 
kurie nujaučiami, o kur gi visa 
daugybė, kurie siuva kostiumus, 
kad-“nė šunes nesulotų!”.

Kaukių balius įvyks vasario 
14 d., St. Michael salėje, 213 
James St. N. Pradžia 7 vai vak.

Sk. St.

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBĖS *

BALF pirm. kan. prof. J. B. 
Končiui sausio 28 d. šv. Vincento 
ligoninėje, 11 Street prie 7 avė., 
Niujorke, padaryta labai sunki 
operacija. Kan. Končiui gali tek
ti ilgesnį laiką ligoninėje pagu
lėti.

BALF Centro Valdyba seime 
gautąsias aukas ir sausio mėn. į 
BALF Centrą prisiųstas — sau
sio mėn. pabaigoje išsiuntė į Vo- 
keitiją šalpos lietuviams tremti
niams: bendrai tremtinių šalpai 
$2.419,50; Diepholzo gimnazijai 
$2.107,69 ir nupirko ir išsiuntė 
10.000 svarų riebalų už $1.582,- 
85. Vokietijoje gyvenantiems vi
so sausio mėn. BALFas pasiun
tė $6.110,04, be to, dar 14.905 sv. 
rūbų bei avalynės.

Ipolitas Žilinskas, Lietuvoje il
gą laiką dirbęs gydytojo darbą,

tręmty Vokietijoj buvęs Augs- 
burgo-Hochfeldo stovyklos vyr. 
gydytoju, į JAV atvykęs prieš 
porą metų, mirė sausio 27 d., pa
laidotas sausio 31 d. Cicero, III.
VOKIETIJA Į

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Vyr. Valdyba ’maloniai prašo se
nuosius LRK veikėjus ir šiaip šio 
darbo talkininkus skubiai pra
nešti savo adresus LRK V. Val
dybai tokiu adresu: V. Gailius, 
Lederstr. 94, (14b) Reutlingen, 
Germany.

Kun. A. Povilaitis, po ilgesnės 
ligos, mirė Dorfen miestelyje, 
Bavarijoj. Velionis yra a.a. vysk. 
Bučio pusbrolis, Lietuvoje ilgą 
laiką klebonavęs Alvite, buvo 
Vikaviškio dekanas. Pries du 
metus atšventė 50 metų kuni
gystės jubiliejų. . ...

Daugiau kaip sensacija Wellande!
Lietuvių medžiotojų ir meškeriotojų klubas “Litūanica”

RENGIA ŠAUNŲ PRIEŠUŽGAVĖNINĮ ' ‘.

ŠOKIU VAKARĮ
Veiks bufetas su ZUIKIENOS ir kitų; žvėrelių 

kepsniais beį -įvairiąūsiais'!gėrimais.
Taigi iki pasimatymo Wellande š.m. vasario mėn. 7 d.,
šeštadienį, 7 vai, vak., Slovakų safeje, Hagar St.

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

KLB St. Catharines Apylinkės Valdyba rengia

linksma šokiu vakara
C- C C

— 4

Veiks bufetas. Gros geras orkestras
B-nės Valdyba.

VASARIO 14 DIENĄ VISI Į NIAGARA FALLS, ONT.!
Tautinių šokiii grupė “Gintaras” ruošia su pamarginimais

Užgavėnių Blynų Balių,
kuris Įvyks gražioje Mariann salėje, 1968 Barker St. (prie 
Maine St ). Gros geras orkestras, veiks bufetas. Visus Nia- 
gara Falls, Wellando, St. Catharines ir apylinkių lietuvius 
maloniai kviečiame atsilankyti. . \

Pradžia 7 vai. 30 min. vakare. a “Gintaras”

WINNIPEG, Man.
LK Moterų D-jos nauja valdy- 

i ba. Sausio 18 d., sekmadienį, Ele- 
■ nos Januškienės bute įvyko me
tinis LK Moterų D-jos susirinki-, 
mas. Paskaitą skaitė kun. J. Ber- 
tašius apie mažų vaikų auklėj i- 

i mą ir aplinkos, ypač vaiko kam
bario Įtaką į jo dvasinį gyveni
mą. Sekantį sykį skaitys apie 
“Gimimo paslapties atidengimą 
vyresnio amžiaus vaikams”.. Šias 
temas parinko pačios motinos.

Išrinkta nauja valdyba: pirm. 
Elena Januškienė, sekt. Jadvyga 
Kriščiūnienė, ižd. Bronė Bujo- 
kienė. Rev. kom.: Eugenija Fe- 
deravičienė ir Aldona Rutkaus
kaitė. Susirinkimas baigtas jau
kioje nuotaikoje prie gražiai, 
skaniais valgiais šeimininkės ap
krauto stalo. Kavutės metu mo
terys bažnyčios Įsigij. Fondan 
suaukojo $12. .

Uršulė ir Povilas Jauniškiai

žiemos atostogas praleisti išvyko 
į Ameriką. Aplankys savo vai
kus, gyvenančius Čikagoje ir 
Niujorke, be to, žada pasimaudy- 
dyti Kalifornijos ir Floridos van
denyse.

Sofijai ir Vincui Dielininkai- 
čiams, sausio 11 d., namų įsigiji
mo proga, artimieji surengė ne
tikėtą staigmeną—įkurtuvių ba
lių. Lietuviškos daines skambėjo 
visuose namo kambariuose.

Šeštadieninės mokyklos mok. 
tėvų susirinkimas sauąio 18 d. 
nutarė laikytis auklėjime grieb
tos linijos. •

Šilta žiema namų savininkai 
džiaugiasi, nes mažai tereikia 
kūrenti. Miškų darbininkai šilta 
žiema visai nesidžiaugia, nes ne- 
užšąlę ežerai ir nebuvimas snie
go, sutrukdė jų darbus, kartu ir 
uždarbį. -•

Lietuvaitė geriausia čiuožėja. 
Šios apylinkės jaunimas lab^i 
mėgsta ledo sportą. Kas metą sū- 
ruošiamas dailiojo čiuožimo pasi
rodymas ir geriausiėms ciuože- 
jams skiriamos premijos. Šiais 
metasi toks ledo, sportininkų pa
sirodymas įvyko sausio 21 d. Da
lyvavo virš 150 Čiuožėjų. Už gra
žinusį kostiumą, ir meistriškiau-' 
šią ledo mene pasirodymą, 14 m. 
lietuvaitė Dana Matelyt£ laimė
jo pirmą prizą.

Dėl korespondencijos “Pasirū-' 
pinta mirusiais”. Ponas M., apra
šydamas gražų lietuvių solidaru
mą palaidojant ri pastatant pa
minklą' žuvusiems • Vb Vabalui ir 
E. Budriui paminėjo nevisų au
kojusių pavardes. Dėl minėtos 
korespondencijos man teko nu
girsti kaikurių asmenų mažą ne-. 
pasitenkinimą. Pvz., pp. Dumšai; 
Bykai ir Mateliai nupirko gra
žius vainikus. Jų vertė tikrai bu
vo nemažesnė kai ppo 5-10 dol. 
Tad, jei visų aukojusių nuo $10- 
iki 50 c. tilpo pavardės, tai turė
jo pakakti vietos ir vainikų au
kotojams. Šie pamiršti asmenys 
yra pakankamai kuklūs, jie ne
nori tos garbės už duotą auką-, 
bet jiems yra nemalonu, kaipo 
pasiturintiems šios apylinkės 
žmonėms, Jog jų pažįstamiems 
gavosi įspūdis, lyg jie prie šio 
kilnaus darbo visai neprisidėjo.

Koresp.-.
Išvyko atostogų į Floridą. Sim

coe, Ont gyvena plačiai Kanados 
lietuvių visuomenei žinoma pp. 
Dumšu šeima. Jie turi Sinicdė

’ DELHUOnV,
miestelyję, “Norfolk” viešbutį. 
Anksčiau. pp., Dumšai daugelį 
nįėtų aųginp tabaką. .D.ųpąšai yra 
^labaĮ .rąalonaųs būdo ir visiems 
bė skirtūmoi plačios apylinkės 
lietuviams draugiški. Jų viešbu
tis gausiai lankomas apylinkės 
lietuvių, kur visada maloniai vi
si , laukiami, ir ypač savaitgalių 
dienomis čia šiltoje ir jaukioje 
aplinkoje galima bendrai pra
leisti laiką..Už tai jie turi labai 
daug draugų ir bičiulių. Plačiai 
dalyvaują vietos lietuvių visuo
meniniame gyvenime, sielojasi 
ir rūpinasi visais lietuvišais rai- 
kalais,: kiekviena proga juos re- 
miajr materialiai. Juozas ir Ona 
Dumšai turi sūnų, kurį augina 
lietuviškoje dvasioje. Sūnus Juo
zas šiuo metu lanko St. Michels 
.kaledžą Toronte.

Būdami tokiame biznyje ir tu
rėdami plačią klijentūrą, jis ir 
patys , per eilę metų daug dirba. 
Paskutiniu laiku, p. Dumšienė 
pradėjo jaustiis smarkiai pavar
gusi ir. nutarė išvykti pailsėti į 
saulėtąją Floridą.

Sausio 26 d., susirinko pas pp. 
Dumšūs artimųjų draugų ir bi
čiulių būrelis išlydėti p. Dum
čienę užsitarnautam pėilsiui. Bu
vo jaukiai pasivaišinta ir po to 
vsių, bendrai išlydėta kelionėn. 
Mes’ visi likę linkime mūsų my
limai p. Dumčienei gerai pail
sėti,. pasimaudyti, karštoje sau
lutėje pasįkepinti, pavasarėjant 
grįžti į mūsų tarpą su nauja 
energija ir ,vėl įsitraukti į apy
linkės lietuviškąjį 'gyvenimą.

f ; 7 Artimas bičiulis.

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!

VYT. AUŠROTAS 
priima

Jūsų kuro užsakymus'

DOMINION 
COAL&WOOD

ii  ■ n     i i

KASDIEN NUO 10 V AL. RYTO IKI 10 VAU VAKARO

206 Gilmour Ave. Telefonas: LY. 0305

Nesiųskite vaistų Etaropon,
nepardkąiavę mūsų maųjausi^MBi^ Rašykite reikalau-

Mūšų y*a pačios žemiausios Kanadoje:
~ 100 tablečių ;

ir įvairius pasaulio Vašn»s, neit į krašhis už
— Kartu įskaitomos if pkitfa išlaidos

STARKMAN CHEMISTS
463 Bloor St. W. * .;.;b

NAUJA KRAUTUVĖ

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

Turime jvoiriousiu dalykų suknelių ir kepurių dirbtuvėms, siuvėjoms na muose,o 
taip pat bizniui, mergaitėms ir studentėms. Turime įvairiausių sogų, siūlų, vil
nos, adatų, instrukcinių knygelių, nylon'o ir rayon'o siūhj ir siuvinėjimui teik- 
menų. Mes taip pot turime užuolaidų ir kitų lininių reikmenų.

UŽSAKYMAI 9ASTU HHLDOMI TUOJAU

PUIKIAUSIOS KOKYBtS ŽEMOMIS KAINOMIS UŽ JOSV PINKUS

MARGIS VjįlSTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

Valandos
l —9 p.m.

Parduodant ar perkaht rtarhę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny Mi l l li
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

LONDON, Qnt
Vasario 16 minėjimas. Londo

no lietuviai Vasario 16 šiemet 
minės vasario 15 d., sekmadienį, 
YMCA augštutinėje salėje, Wel
lington gt. 427 nr. Minėjimo me
ninę dalį išpildys baritonas-bo- 
sas Vaclovas Verikaitis ir pianis
tė Ruth Shipman, abu iš Toron
to. Prie įėjimo bus išduodami 
Liet, pasai ir parduodami Tautos 
Fondo ženklai. Pradžia 7 vai. v. 
Laukiama visų tautiečių atsilan
kymo. Tikimasi ir svečių iš arti
mesnių Londonui lietuviškų ko
lonijų. Apylinkės V-ba.

Dar vieną lietuvį amžinybėn 
palydėjus. Sausio 20 d. Londono 
šv.' Juozapo ligoninėje mirė Li
nas Garulis, sulaukęs tik 49 metų 
amžiaus.

Velionis Kanadon atvykęs 
prieš kokius 25 mt., buvo vien
gungis. Į šiaurę nuo Londono, 
mažame Forest miestelyje, su 
bendrininku Karveliu jis turėjo 
hotelį, sakoma, $28.000 vertės. 
Visą savo palikimą , užrašęs tam 
pačiam bendrininkui Karveliui.

A.a. L. Garulis, gal ir susidėju
sių aplinkybių dėka ir būdamas 
toli nuo motinos-tėvynės, buvo 
pasinešęs bei simpatizavo dabar
tiniams mūsų tėvynės pavergė
jams. Tačiau sunkios ligos, su
rengtas ir turbūt nujausdamas 
savo žemiškos kelionės galą bei ' 
prisiminęs lietuvės -r- savo- mo
tinos giliai jam iš pat mažens 
įdiegtą katalikišką tikėjimą; šau
kėsi per ligoninės seselę kunigo. 
Londono kolonijos kapelionas* 
kun. Jokūbaitis paskutinėmis- 
Garulio žemiško gyvenimo die
nomis liko nuolatinis jo lankyto
jas ir padėjėjas pasiruošimui į 
amžinąj į gyvenimą. Ir taip Linas 
Garulis, atlikęs iš viso gyvenimo 
išpažintį ir priėmęs Švenčiausią
jį, paskutines dienas prieš, mirtį 
ypatingai buvo ramus ir giedras, 
& jo veide nesimatė jokio rūpes
čio ar baimės.

Palaidotas Londono Mount 
Pleasant kapinėse pagal visas 
katalikiškas apeigas, kaip ir dera 
tikram Lietuvos — Marijos že
mės —«sūnui. -

Tebūnie tau, Linai, lengva, 
nors ir svetima žemelė. ’

Londoniškis.

SUDBURY, Ont
Malonus ^svečias. Neperseniai....-! 

pas mus lankėsi kun. dr. Vikto
ras Skilandžiūnas. Paskutiniu 
laiku jis dirbo Formozoj, Hamil
tono vyskupijoje, ir'buvo paties 
klebono ir parapijiečių labai my
limas ir gerbiamas. Tačiau, deja, 
intrygų pasėkoje iš ten, iš kur 
būtų turėjęs susijaukti broliškos 
paramos, jis buvo priverstas pa
keisti vietą. Bet nėra to blogo, 
kas neišeitų į gera. Sault Ste. 
Marie vyskupas R. H. Dignan, 
kurio vyskupijoje kun. Viktoras 
buvo šidirbęs penkiolika mėnsių, 
ir žinomas kaipo rimtas kunigas, 
maloniai, be jokių sviravimų ir 
sąlygų, priėmė vėl į savo vysku
piją ir paskyrė pirmuoju vikaru 
į vieną iš geriausių parapijų vi
soj diecezijoj, būtent, į itališką 
parapiją pačiame Šault Ste. Ma
rie mieste. - , . ,•

Bagdonai pakrikštijo savo ant
rąjį dukrelę Ramonos Vandos 
vardais. Krikštynų proga buvo 
suruoštas labai jaukus pobūvis.

Užgavėnių vakaras. Vasario 14 
d'., šeštadienį, Tumo - Vaižganto 
vardo šeštadieninė’mokykla ruo
šia Šaunų, — pirmą mūsų kolo
nijoje, lietuvišką šokių vaka- ‘ 
rą — kaukių balių. J' ' 

’ ^Pageidaujama, kad ktto daų- ’1 
gaiusiai ateitų su kaukėmis. Įd6-

" miaūsiaF apsirengusiai porai šMy“." 
riama premija. ^^iiraič#4 ir 
tų smulkmenų bus galima gafuti 
ir prie įėjimo. Veiks lietuviškas

■ bufetas su ‘ įvariiaiš Užkandžiais 
ir geriausiais gėrimais. Šokiams 
grės šaunūs vokiečių Orkestras. 
Vakaras* įvyks kroatų salėj. Pra- 
dž# 7įvaXvak.
... Petrovai pirko naInps.Mjppow 
Lake prięųyestyję.. Mano.užves
ti ri vištų ūkį. V. Petrpyąs yra

!

i

i

I 
t

orkestrą. Pereitą vasarą baigė 
Ci^aąos muzikos ^onsęp^toriją 
ir* įsigijo Klarnetisto diplomą.
' Zinai nusipirko' labhi gražius 
namus Minnow Lake priemiesty.

Skvireckai pirko mieste skly
pą, prie pat ežerO; ir ūkį prie 
Azildos.. Sudburiškis.

Kai pradeda gelti
Pojutus pirmą kortą reumatinius skauS- - "' 
mus — imk Templetons T-R-C's. Per mė‘-k 
lijoną žmonių kas mėnuo vartojo greitom 
susTooayTnui reumatinių, armriTis, neurot- 
gijos, lumbago ir itijo skausmų. Kam be 
rėikoto kęsti? Turėk T-R-C't su WvW Ir 
naudok tik pajutus skausmus. Tik 65e, 
$ 1.35 vaistinėse. T-842
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; Į mano straipsnelį ‘ Balio Sruo
gos Kazimieras Sapiega”, — “T. 
Ž.”t 1952 m. spalio 2 d., Nr. 39 
(144) — atsiliepė velionies naš
lė p. dr. V. Daugirdaitė-Sruogie
nė ilga replika “Apie A. Šapo
kos Kazimierą Sapiegą”, “Nepr. 
Liet.’*, 1952 m. Nr. 51(297) ir 52 
(298).

Užrašiusi “sensacingą” ant
raštę, dr. Sr. pradėjo ramiu to
nu, o pabaigė sunkiai supranta
mu riksmu ir inkriminacija, ku
rios, deja, toli gražu neišplau
kia iš “istoriško” manųjų pasta
bų nagrinėjimo. Malonios dakta
rės teigimus, rodos, galima su
traukti šitaip:

Istorikas gal ir galįs jausti pa
reigos “padėti skaitytojui susi
orientuoti, kur grožinės literatu* 

, ros kūriny yra istorinė tikrovė, 
o kur licentia poetica”, bet to
kiam atvejy istoriko teigimai tu- 
rį būti absoliučiai teisingi ir ob
jektyvūs, gi aš pakėlęs balsą “ex 
cathedra” po metų veikalui pasi
rodžius, ir pripažindamas groži- 
nės literatūros kūrinio autoriui 
Ijcentia poetica teisę, užsipuolęs 
priekaištauti dėl neisitoriškumo, 
pats prasilenkdamas su istorine 
tikrove ir net su savo paties žo
džiais Lietuvos Istorijos vadovėj- 
lyje, sukurdamas visai naują Sa
piegos tipą. Daktarė, kaip isto- 
kė, padėjusi savo vyrui. istori
niais klausimais, tad jaučianti 
pareigos jį .ginti, nes jis pats jau 
nebegalįs. Toliau seka priekaištai 
ir “istorinės tikrovės” primini- 

,mai. Deja, visa tai pro šalį.
_,J. Pradžioje savo rašinio auto
rė pati pastebėjo, kad B. Sruogos 
kūrinio literatūrinės vertės aš 
nei nemaniau neigti ir nesu taip 
naivus, kad tokio kūrinio litera
tūrinę vertę matuočiau jo atiti
kimu ar neatitikimu istorinei 
tikrovei. Ne Sruogą aš puoliau, 
bet — pripažindamas jam, kaip 
kūrėjui, teisę visiškai laisvai 
pertvarkyti gyvenimą — pasisa
kiau prieš teigimus, kad ten 
esanti tiksliai atvaizduota epo
cha. Ir rašiau tik dėl to, kad veik 
visi recenzentai, pradedant pa
čiu p. J. Šlekaičiu, išspausdinu
siu savo straipsnį prie veikalo, 
tai skelbi. Atsibodo klausytis. 
Mano-oponentės teigimas,-kad-<p. 
J. Šlekaitis “straipsnio posme, 
liečiančiame istoriją, yra kaip 
tik tikslus”, deja, yra tik nesu
sipratimas. Oponentės pacituoto
ji pastraipa liečia B. Sruogos kū
rybos vertinimą. Istoriškai epo
chą p. J.. B. aptaria augščiau, IV- 
V psl., ir visiškai neteisingai. Jo 
tezės, kad sujauktame gyvenime 
pasirodo “didelė lietuvio asme
nybė”/— K. Sapiega, juk ir p. 
dr. Sruogienė, turbūt, - negintų.

Mano oponentė grožinės lite
ratūros autoriui stato dvi sąly
gas: kad “stilizuotoji veikalo 
tikrovė iš esmės atatiktų vaiz
duojamos epochos dvasią ir kad 
kūrinyje nebūtų negalimų situa
cijų”. Man rodos, veikalo litera
tūrinė vertė nebūtinai dingtų, 
jei ir tos sąlygos nebūtų išpildy
tos. Kūrėjas gali būti ir nelygi
nant laboratorijos mokslininkas, 
kuris stebi pvz. cheminį procesą 
nenatūraliose, dirbtinose sąlygo
se. Tačiau juk nevalia būtų šito
kios apliinkos vadinti istorine 
tikrove.

Dr. Sruogienei atrodo labai 
įtartinai, kodėl mano pastabos 
pasirodė veik po metų knygai iš
ėjus. Aiškintis, rodos, nereikėtų, 
bet priminsiu poniai kitą dalyką. 
Prieš keletą savaičių net keliuo

se lenkų laikraščiuose teko ma
tyti- B. Arkuszewskio straipsnį 
Sienkiewicziaus trilogijos vei
kėjų istoriškumo klausimu. Au
torius ten prieina išvados, kad ir 
Kmicicas, ir Wolodijowskis, ir 
Bohun, ir visa eilė kitų veikėjų 
ištikrųjų buvo visai kitokio tipo 
žmonės, negu Sienkiewiczius 
juos atvaizdavo. Rodos, Š. trilo
gija pasirodė daug seniau, ne 
prieš metus, ir S. kaulai sutrū
nijo, bet dėl tokio nagrinėjimo 
•niekas nesipiktina. Priešingai, 
straipsnis pasirodė Krokuvos 
“Tygodnik Powszechny”, o išei
vių spauda jį persispausdino. ,

Nežinau, gal aš apie B. Sruo
gos kūrinį geresnės nuomonės, 
negu mano oponentė, bet man 
rodos, kad jį taip pat ir po 100 
metų kaikas nagrinės.

2. Mano oponentė sutinka, kad 
istoriniai šaltiniai neduodą pa
grindo Sapiegą laikyti tautiniu 
liet, patriotu^ kad nėra duome
nų teigti, jęįg”Sbbiėskėijiė norė
jusi už jo tekėti, kad Jokūbas 
Sobieskis buvo, menka asmeny
bė, kad yra veikale “chronolo
ginių perstatymų”, bet puola, 
kad aš esą “norėdamas^ sužvejo
ti” daugiau netikslūmų^pats Šku 
prieštaraująs. Na, ir “įrodo” pa
siremdama mano prieš 17 metų 
rašytais Lietuvos Istorijos va
dovėlio žodžiais.

Mąlonu, kad • p-.; dr.- ■ S.- tiesos 
ieškoti eina j vadovėli bet bai
siai keista, kad’ viską: išskreipia. 
N e gigaHrrrarpriteisti. ; kad nesu
pranta. į mano posakį, jog Sa
piegos niekad nebuvo tokie ga
lingi,j kad būtų galėję svajoti 
apie sostą, p. dr. S.' priberia ci
tatų iš vadovėlio, klir pasakyta, 
kad jie buvo visagaliai, kad jų 
niekas negalėjo suvaldyti, nes 
seimai galėjo būti lengvai išar
domi, kad jie nesiskaitė su kara
lių. Vadovėlis puikiai atpasako
tas. Ir tėn viskas parašyta tei
singai.

Bet iš to paties vadovėlio kitų 
vietų p. dr. Sruogienė galėjo su
žinoti, kad Sapiegos ištikrųjų iš
kilo neseniai, kad iškilo tik ka
raliui norint surasti Lietuvoje 
atsvarą prieš nesuvaldomus Pa
cus, kad jų galia buvo laikino 
pobūdžio ir nesirėmė nei tradi
cija, nei šeimos turtais. Jų atra
ma ’buvo tik turimieji valstybi
niai postai ir valstybiniai dva
rai. (Jei, pvz. K. Sapiega būtų 
pasidaręs karalių, jis būtų likęs 
neturtingas, nes savo valdomas 
seniūnijas būtų turėjęs išdalinti 
ponams). Jei sakoma, kad nebu
vo priemonių juos suvaldyti, kai 
seimai išardomi, tai dar nereiš
kia, kad Sapiegos būtų galėję 
priversti seimus pagal jų valią 
nutarimus padaryti ar jų kurį 
karaliumi išrinkti. Juk tam dar 
reikėjo ir Lenkijos bajorų. Elek- 
cija turėjo įvykti Varšuvoje, da
lyvaujant dešimtims tūkstančių 
Lenkijos šlėktų ir tik keletai 
šimtų lietuvių. Jei sakoma, kad 
Sapiegos buvo galingi, tai tik sa
vo krašte ir jėga, o ne moraliniu 
autoritetu. Išviso joks Lietuvos 
ponas niekad negalėjo apie sostą 
svajoti. Ir .nesvajojo. Išskyrus 
tik nutrūktgalvį Bog. Radvilą, 
kuris tarėsi to pasiekti galįs dėka 
Radvilų vardo ; ir savo, dėdės 
Brandenburgo' kurfiursto para
mos. Radvilos —tai ne Sapiegos, 
o Bog. R. planų rimtais visdėlto 
niekas nelaiko.4^' ; ‘‘'

Vysk*. BždStoVskio niekas ne
kaltino’ ir -man nebuvo jokio rei
kalo jį reabilituoti* Kaip prieš

tarauja mano žodžiai apie jį, pa
sakyti puolamose pastabose ir 
L. 1st., gal tik vienai p. dr. Sr. 
aišku. Jai gal kiekvienas nevido
nas, kas prieš Sapiegas, stojo, 
man taip neatrodo.

Nesinori tikėti, kad p. dr. Sr. 
nebūtų supratusi mano pasta
bos, jog Sapiega veikale turėjo 
būti tituluojamas vaivada, o ne 
hetmonu, nes amžininkai tik taip 
tegalėjo jį vadinti, ypač jam pa
čiam dalyvaujant. Dr. Sr. ne ma
ne sukirto, bet pati susikirto ci
tuodama ilgiausią ištrauką iš L. 
1st., kur Sapiega vadinamas het- 
mOnu. Nejaugi p. dr. Sr. neskiria 
mūsų laikų kalbos, nuo ano me
to. Aš jau tada pabrėžiau, kad 
hetmono postas pagal reikšmę 
buvo valstybėje pirmasis, bet 
valstybės pareigūnų gradacijo
je labai toli nuo pradžios, o Vil
niaus vaivada — pirmasis. Dėl to 
ano meto etiketas neleido vadin

ėti hetmonu, jei jis kartu yra vai
vada. O scenoje juk turėtų būti 
kalbama taip, kaip tada kalbėjo, 
ne jpip šiandien mes ką vadi
name. Vadovėlis ne drama, ne 
romanas, ne poema, tad koks ga
li būti jų palyginimas?
3 Jėi p. dr. Sr. mano, kad vie
nuoliai galėjo atsikirsti vyskupui 
“mes patys tvarkomės”, tai tik 
rodo, kad nesiskaito nei su epo
chos dvasia, nei su dvasiški jos 
santykiais. *./.•

Kad Sapiega prie Vienos at
skubėjo, galėtų pasakyti kas ki- 

'tas, bet nė Bialožoras, S. priešas. 
Jis tegalėjo priekaištauti, kaip ir 
visi S. nedraugai darė, kad jis 
nepaklaūsė'karaliaus ir sąmonin
gai delsė. Ir tai buvo ne jo išra
dimas. Hetmonas Pacas taip pat 
darydavo. Ir buvo juridiškai tei
sus, nes pagal Lietuvos įstaty
mus kariuomenę išvesti iš savo 
krašto ribų buvo galima tik sei
mui nutarus. Karalius tokio įsa
kymo ir neturėjo teisės duoti.

Dr. Sr. sako, kad Višnioveckis 
Sruogos galėjęs būti .išvestas į 
sceną ir net negimęs, ne tik per 
jaunas. Ir aš taip manau. Tačiau 
mano tai buvo tik tarp kitko pri
minta, nurodant, kad elekcijos 
lauko scena visiškai neistoriška. 
Iš visos pastraipos p. dr. Sr. iš
sitraukė pastabėlę prie -Višnio
veckio “tuo tarpu dar vaikezas” 
ir tariasi susidorojusi, o ar ta sce
na atitinka jos pačios sąlygai, 
“kad nebūtų istoriškai negalimų 
■situacijų”, nei nemano pasisa
kyti. Ir visur tas pats “pablusi- 
nėjimas” prikimbant prie žode
lio ir išplūstant. Deja, šitokių 
“metodų” iki šiol polemika nie
kas nevadindavo. Jiems yra ki
tas vardas...

Dr. Sr. daugiausia kimba prie 
mano pastabėlių, suminėtų kaip 
pavyzdžių, kurių galima buvo 
lengvai išvengti, nepadarant vei
kalui jokios žalos — tiksliai var
toti titulus, neįdėti į veikėjų lū
pas epochai neatitinkančių po
sakių ir tt. Pagrindinės minties 
ji neginčija, o išvadoje nusi- 
plūsta.

. Vienoje vietoje dr. Sr. bando 
kištelti su savo teze, kad aš esą 
prašovęs pro. šalį, nes nežinąs 
pagrindinio veikalo, kuriuo B. 
Sruoga rėriięsis ir tų šaltinių, 
kurie gal net galį įrodyti, kad 
Sapiega tikrai norėjęs įkopti į 
sostą. Tai kaip gi, norėjo ar ne? 
Kodėl dr. Sr. vengia pasisakyti? 
Ar ir visi privalo taip klaustu
kais verstis?
: B. Sruogos pagrindiniu šalti
niu buvęs ne Narbuto, bet Tiš-

išbara, kam tuos veikalus minįs, 
o kai priminiau, kad B. Sruogai 
nepasisekė surasti vieno diplo
minio darbo, dr. Sr. ironiškai nu
sišypso, kad tai buvęs mano dar
bas. Kiek prisimenu, iš K. Sa
piegos epochos Vyt. D. universi
tete buvo parašyti trys diplomi
niai darbai, B. Sruoga norėjo pa
skaityti vieną. Jis, rodos,‘nebu
vo parašytas lenkiškai ir profe
soriai, kurie jį vertino, taip pat 
nebuvo lenkai. Reikalavimas lie
tuviškų darbų ir nusišypsojimas 
juos priminus toli gražu nerodo 
nuoširdumo.

Dr. Sr, Sapiegų kunigaikštiš
ką titulą “įrodo” citata iš vokiš
kos enciklopedijos. Šaltinis nela
bai daktariškas. Man rodos, p. dr. 
Sr. galėtų būti pakankamai kom- 
petetinga dėl klaidų enciklope
dijų redakcijom ir pastabų pa
siųsti.

Iš visko bendra išvada štai
kokia.

Dr. Sr. nepaneigia bendro ma
no teigimo, kad “Kazimieras Sa
piega” negali būti laikomas epo
chą ir ten į sceną išvestas asme
nybes teisingai pavaizduojančiu 
kūriniu, nebando ginčytis nei dėl 
vienos scenos, kurias buvau pri
minęs kaip — jos pačios žodžiais 
tariant — “istoriškai negalimas 
situacijas”, bet bando suniekinti 
mane pasirinkdama pripuolamą 
teigimą ar žodį, kur tariasi radu
si klaidų ar sąmoningų iškraipy
mų. Sveikinčiau p. dr. Sr., jei jai 
būtų pasisekę nors vieną tokį 
plyšį taikliai pasirinkti. Deja, 
viskas rodo tik nesuprantamą 
apmaudą. Galima gerbti našlės 
sentimentus savo velioniui vy
rui, tačiau viskam yra ribos. Čia 
visdėlto ne paprastas nesusipra
timas, nes negalima gi prileisti, 
kad p. dr. Sr. nepajėgtų suprasti 
kito ir nežinotų, ką pati rašo.

A. Šapoka.

Iš kultūros ir
Vincas Krėvė atsiuntė Liet. 

Akadem. Sąj. Montrealy, suruo- 
šusiam jo 70 inetų amžiaus su
kakčiai paminėti jo kūrinių lite
ratūrinį vakarą ir pasiuntusiam 
minėjimo dalyvių pasirašytą ad- 
resą-sveikinimą, sekantį padėkos 
raštą, adresuotą Sambūrio pir-

Spaudos Bendrovės “Žiburiai” šėriniųk- susirinkimas
Metinis visuotinis “Žiburių” 

Sp. B-vės susirinkimas įvyko 
sausio 25 d. “TŽ” patalpose nuo 
5 iki 8.30 vai. vak.

Susirinkimą atidarė b-vės pir
mininkas A. Rinkūnas pasvei
kindamas susirinkusius ir kvies
dama išrinkti prezidijumą. Su
sirinkusiųjų buvo pasiūlyta lai
kytis naujojo statuto, pagal kurį 
tokį susirinkimą vadovauja val
dyba. Šis pasiūlymas buvo vien
balsiai priimtas, * tad susirinki
mui ir toliau pirmininkavo A. 
Rinkūnas, o sekretoriavo valdy
bos sekretorius P. Imbrasas.

Sekančiu dienotvarkės punktu 
ėjo statuto pakeitimų priėmimas. 
Pirmininkas painformavo, kad 
susirinkimui pateikiamas nauja
sis statutas yra junginys dviejų: 
a) lietuviškojo statuto, priimto

reta $954,49. Bendrovė vertėsi 
šiais darbais: “Tėviškės Žiburių” 
spausdinimas, smulki lietuviška 
spauda, rinkimas linotipu ang
liškų darbų bei lietuviškų kny
gų (kitoms leidykloms) ir savi 
leidiniai (knygos, atvirutės, pa
žymėjimai). Bendrovės aktyvas 
(turtas, pinigai ir kt.) pilnai den
gia pasyvą (šėrų kapitalas, sko
los ir kt.) ir dar yra normalus 
likutis.

Iždininko pranešimas buvo pa
pildytas pirmininko A. Rinkūno 
pranešimu. Čia buvo smulkiau 
sustota ties atskirais bendrovės 
darbais, o taip pat iškeltos pa
grindinės kliūtys, trukdančios 
b-vei augti. Tai yra patalpų ir 
antro linotipininko stoka. ‘

Revizijos komisijos aktą skai
tė jos pirmininkas B. Sakalaus-

miniiAas pareiškė, kad D-jos 
Valdyba yra nutarusi šią sumą 
atsiimti Šerais. Likęs pelnas pa- ' t 
liktas atsargos kapitalui. -į

Baigdamas savo kadenciją Vai-, 
dybos pirmininkas A. Rinkūnąs . , 
padėkojo visiems valdybos na- 
riams, kurie labai atsidėję ėjo 
pareigas ir pranešė, kad valdy-” <;'’ 
ba yra nutarusi įteikti specialųjį 
padėkos lakštus keliems asmfr-loų 
nims, kurie ypatingai prisidėjo^ 
prie b-vės įkūrimo gausiu šėrų ■=*" 
platinimu arba pirkimu. Padėkok3 ’ 
lapai paskirti- a) už šėrų pirSir’^M 
mą: kun. P. Ažubaliui, Toronte; 
prel. P. Jurui, Lawrence, JAV;><*>q 

. Šv. Jono Pašalpinei Draugijai? *»" 
Toronte ir Tėvams Prąnčiško-; " 
nams, St. Catharines, Ont..

Už platinimą — St. Dargini,. 
Toronte ir J. Čingai, Winnipege/<««

JAU SPAUDOJE IR PASIRODYS PRIEŠ VELYKAS.

.VILNIUS TARP AUDRŲ, vilniečio rašytojo Jeronimo' Cicėno .knyga, arti 500 
psl., iliustruoto mūsų dailininkų darbų reptoAikcijortiis, V. Augustino fotonuo
traukomis, dbkumentuoto statistikos duomenimis; re7kšmi6gidūšių' Įvykių oprašy- 
mois> šimtais pavordiių,\susijusių su Vilniaus krašto lietuvių kovomis, laimėjimais 
ir praloi/nėjimais. , ’
, VILNIUS TARP AUDRŲ — štai Vilniaus krašto lietuvių kpnčio ir kovo lenkų 
okupacijos (1919-1939) ±ūwįe, taipgi nepoprostos džiaugsmas ir didelė kūrybos 
valio Lietuvos Respublika? j Vilnių sugrįžus.

Autorius ir leidėjos visus tautiečius, besisielojančius Vilniaus praeitimi ir atei
timi, kviečio į talkų. Knygos kaina 5 doleriai.

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

^Užsakymus ir pinigus siuskite vienu iš šių odrešų: JI ė P*, ė d .5 
TERRA, 748 W. 33 S#., Chieego 16. 1% rą - - ..

Visi Vilniaus Sąjungos skyriai kviečiami prisidėti p»W Šio darbo.

kevičiaus veikalas. Nežinau ar 
pati mano oponentė tuos Tiške
vičiaus laiškus iš Švedijos skai
tėt Jei skaitė, tai galėjo paste
bėti, kad Tiškevičius nupasako
ja įvykius kaip tik pagal tada 
tik ką pasirodžiusį Narbuto vei
kalą, pats nuo savęs pridėdamas 
naujų dokumentų, rastų Švedi
joje, o Karolio XII žygių nupa
sakojimui (laikotarpiui po Val
kininkų įvykių) panaudojo dar 
ir švedišką literatūrą. Jokių ste
buklų ten nėra ir jokių naujų te
zių nėra. Ta pati Narbuto tezė, 
kad Sapiega valstybinio intereso 
vedamas norėjęs sudrausminti 
išdykusią bajoriją. O kokius gi 
naujus Marysienkos bruožus iš
kėlė Zalenskis?

Dr. Sr. stebisi, kad mano pa
ruoštame literatūros sąraše prie 
Liet 1st. šiai epochai tesą mini
mos vien lenkiškos monografi
jos, nepalankios Sapiegai. Gal 
dr. galėtų nurodyti kokią nelen- 
kgkfeu^d net lietuvišką, mono
grafiją too klausimu? Senu vi
sų įpratimu dr. Sr. sktirtdŽiaši, 
kad lenkai daugiausia rašė Lie
tuvos istorijos klausimais, mane

mimnkui p. Naginioniui:
""Didžiai“ gerto, p; ’ Noglrjtani,--------- ~
Širdingai dėkoj’u Tamstai ir visiems 

tiems, kurie yra pasirašę sveikinimų ir 
linkėjimų lapę. Mane labai džiugina, kad 
dar nesu Lietuvių visuomenės užmirštas. 
Jūsų dailiai paruoštas linkėjimų lapas 
man yra vieno iš gražiausių ir maloniau
sių dovanų, kurių sulaukiau. Esu nuo
širdžiai dėkingos.

Tikiuosi, kad dar sugebėsiu pasitar
nauti Lietuvių literatūrai, kad ir negau
siais raštais.

Dar kartę dėkoju Tamstai ir prašau 
mono podėkę perduoti visiems pasira
šiusiems.

Su pagarba dėkingos
s Vincas Krėvė."

Kanados operos festivalis 
prasidės vasario 11 d. Royal 
Alexandra teatre Toronte. Šiais 
metais bus pastatyta Puccini 
“Madame Butterfly”, Mozart 
“Cosi Fan Tutte” ir Gian Carlo 
Menotti “The Consul”.

Muzikalinė ir vaidybinė vado
vybė yra Karališkosios Konser
vatorijos narių rankose. Nicho
las Goldschmidt, kuris diriguos 
”Copi Fan Tutte” ir “The Con
sul”, yra gimęs Čekoslovakijoje, 
studijavo Vienos Valstybinėje 
Akademijojg ir dirigavo savame 
krašte, kaip ir Belgijoje, prieš iš
vykstant į Jungt Valst. 1937 m.

Ernesto Barbini, kuris diri
guos Puccini operą, yra taipogi 
Niujorko Metropolitan© operos 
dirigento padėjėjas. Jis gimė Ve
necijoje, užbaigė mokslus kai
po vargonininkas ir pianistas ir 
įsteigė dar būdamas Italijoje ge
rai žinomą Glee Club ir Kameri
nės muzikos kvintetą. Jis gavo 
pasiūlymą.iš Milano La Scala, 
bet sutartį sugrąžino nepasira
šys ir priėmė Čikagos operos 
mokyklos kvietimą kaipo specia
lus mokytojas ir orkestro diri
gentas.

Herman Geiger-Torel, kuris 
pastatys visas tris operas, stu
dijavo Dr. Hoch Konservatori
joje Frankfurte prie Maino ir 
pasidarė vėliau Miesto Operos 
mokyklos profesorium ten pat 
Prieš išvykstant į Pietų Ameri
ką, tatiĘBibų direktorium dau
gely Europos miestų ir tą pačią 
poziciją turėjo ir Buenos Aires 
Theatre Colon. Žiemas jis pra
leidžia Kanadoje, o vasaras diri
guodamas Pietų Amerikoje.

CSc.

Dar mvMv aMsakyti 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ. *

Šiuo reikalu iaformacifa suteikt ir miela 
peteraeet L Euciktopedijot pletin- 

teiaa AegaetiMt Kualat, 143 ClaremoM 
$♦., Toronte, On». Užtenka tik parkam 
bitei tel EM. 4-1581.

b-vės steigėjų susirinkime 1950 
m. spalio mėn. ir b) angliškojo 
statuto, gauto b-vę registruojant. 
Jis pakeičia anuos abu. Valdybos 
paruoštas ir su anglu advokatu 
patikrintas naujasis statutas bu
vo priimtas su nedidelėmis pa
taisomis. Tik viena pataisa buvo 
daugiau esminė. Būtent, “Tėviš
kės Žiburių” leidėjas nuo šiol 
turi teisę pirkti b-vės šėrų neri
botą kiekį, tuo tarpu kai visiems 
kitiems pirkėjams palikta seno
ji riba — ne daugiau 100 šėrų. Ši 
pataisa buvo vienintelis klausi
mas susirinkime balsuotas. Visi 

‘kiti klausimai išspręsti vienbal
siai.

Statutą priėmus, sekė praneši
mai. Pirmasis pranešimas buvo 
b-vės iždininko L. Šalnos. Jis pa
teikė savo labai kruopščiai pa
ruoštą 1952 m. finansinę apy
skaitą ir 1953 m. sąmatą. 1952 m. 
apyskaitos paaiškėjo, kad b-vės 
balansas yra $12.403,51. Pelno tu-

knygi; pasaulio
Didelė Italjjos knygų leidykla 

UTET išleido Rytų ir Vakarų 
Europos pasakų bei legendų en
ciklopediją. Joje yra patalpinta 
virš 20 lietuviškų pasakų, prie 
kurių atspausdinimo prisidėjo 
lietuvis V. Mincevičius.

Skulptorius A. Moneys' supa-
žindino Laono miesto visuome- 
nę-su~savo darbais -^statulomis, 
stotimis, kurias jis įrengė .Saint- 
Marcel bažnyčioje. Paryžiaus ir 
vietos spauda labai gražiai atsi
liepė apie skulptorių, pabrėžda
ma jo lietuvišką kilmę ir džiaug
damasi jo kūriniais ir darbu 
Prancūzijoje.

Gražina Krivickienė ruošia 
spaudai Vilniaus krašto dainų 
rinkinį. Tremtyje — Vokietijoje 
ji yra išleidusi liaudies dainų 
rinkinį “Dainos”.

Baltijos Institutas Vokietijoje 
jau pradėjo veikti. Instituto di
rektorių išrinktas latvių istori
kas dr. Šturms, vicedirektorių 
prof. dr. A. Maceina. Iš lietuvių 
posėdy dar dalyvavo iš Romos 
atvykęs prof. dr. Z. Ivinskis. Jie
du ir yra lietuvių atstovai insti
tute. Taip pat po du yra latvių 
ir estų. Bendradarbių skaičius 
neribotas.

Paryžiuje, Hotel Continental, 
Pasaulinis Moterų Sąjūdis (MM 
M) surengė kermesą, kur buvo ir 
gražus Lietuvos stalas, papuoš
tas tautine vėliava ir audiniais. 
Visi dalyviai grožėjosi lietuvišku 
stalu. Kermesą globojo Prancū
zijos Respublkios Prezidentas ir 
UR ministeris.

V. Mincevičius, kviečiamas 
Italijos Piliečių Tautinio Komi
teto, nuo gruodžio 31 ligi 'sausio' 
8 d. šiaurinėje Italijoje skaitė 
paskaitas: “Komunizmo pažadai 
ir tikrovė Pabaltijo kraštų patir
tyje” Novara, Biella, Aosta, To
rino, Genujos miestuose. Jose 
gausiai dalyvavo rinktinės pu
blikos.

Kun. A. Nekrašo kunigystės 
šventinimai įvyks vasario 28 
d., kovo 1 d. 11 vai. pirmąsias šv. 
Mišias atlaikys Šv. Kazimiero 
Kolegijoje Romoje.

Viėna JAV importo eksporto 
firma, vadovaujama Amerikoje 
gimusio lietuvio, pasiūlė Vok. K. 
Valdybai organizuoti lietuvių 
talitodailės dirbinių eksportą į 
Jungtines Valstybes.

Firma nori supažindinti JAV 
visuomenę ir joje išplatinti lie
tuvių tautos meno dirbinius: 
kryžius ir kitus medžio raiži
nius, audinius — kaklaraiščius, 
staltieses ir pan.,—lėkštes, molio 
bei keramikos dirbinius, auksi
nius ir sidabrinius moterų pa
puošalus, odos dirbinius, Vyčio 
ženklelius ir, apskritai, meninius 
dirbinius arba meno kūrinius.

Firma siūlo Vokietijoje ir Aus-

kas. Visos knygos, kurių būta net 
keliolika, rasta pilnoje tvarkoje. 
Kasa ir banko sąskaita pilnai ati
tinka knygoms. Pasigėrėtina 
ypač pavyzdingu buhalterio 
darbu.

Po pranešimų buvo paklausi
mų bei diskusijų, po kurių sur 
sirinkimas patvirtino apyskaitą, 
Sąmatą bei revizijos aktą.

Skirstant pelną, nutarta pa
skirti šėrininkams 10% dividen
do už šėrus, pirktus iki 1952 m. 
liepos 1 d., ir 5% už šėrus, pirk
tus po liepos 1 d. pageidaujant, 
kad dividendas būtų paliktas as
meninėje šėrų sąskaitoje. Pagal 
statutą, “Tėviškės Žiburių” lei
dėjui Kanados Liet. Katalikų 
Kultūros Draugijai paskirta 25% 
pelno. Čia pat buvęs D-jos pir-

Man. • ,‘, ’i
Dr. Šapoka dar iškėlė, kad to'- '' 

kiu atveju padėkos lapus reiktų' 
įteikti asmenims, kurie savo dar
bu ypač prisidėjo prie b-vės kū
rimo. Kadangi šis klausimas vai- . 
dybos nebuvo paruoštas, jis pa- .. 
liktas naujajai valdybai.

Pabaigoje išrinkti valdomieji f 
organai. . Šias eilutes rašant, nau- ' ' 
joji valdyba jau yra pasiskirsčiu-' ’ ’ 
si pareigomis, būtent: A. Rinku- ‘ 
nas — pirmininkas, L. Šalna — , 
vicepirm. ir ižd., B. Ulozas — se
kretorius, V. Abromaitis —šė
rų platintojas ir K. Rusinas — ' 
spaustuvės vedėjas. 4

Į Revizijos komisiją išrinkta: . 
B. Sakalauskas ir P. Mažeika.

Susirinkimas praėjo darnioje 
ir darbingoje nuotaikoje.

DIVIDENDAI “ŽIBURIŲ” SPAUDOS BENDROVĖS 
ŠĖRININKAMS

Spaudos Bendrovė “Žiburiai” šiuo praneša savo šėrinin
kams, kad už šėrus, turėtus 1952 metais, paskirta dividendo 
šia tvarka: a) už šėrus, pirktds iki 1952 m. liepos 1 d. — 10% 
šėro vertės ir b) už šėrus, pirktus po 1952 m. liepos 1 d. — 5% 
šėro vertės. ’Šėrininkai dividendą gali atsiimti grynais pini
gais arba palikti jį Bendrovėje — savo asmeninėje šėrų są
skaitoje — iki tol, kol susidarys naujas šėras. Norį dividendą 
atsiimti grynais pinigais —praneša apie tai Bendrovei ne 
vėliau 1953 metų vasario mėn. 28 dienos. Nepranešus, divi
dendas bus įrašytas į šėrų sąskaitą. . ;

Bendrovės Valdyba,
941 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada.

1953 m. sausio mėn. 26 d.

S ../...A ’ ■ '

Dvasiniam tautos prisikėlimui ' i
Lietuvos Bažnyčios naikinimo 

akivaizdoje tenka susirūpinti‘ka
talikybės sustiprinimo darbais 
laisvę atgavus. Ten atsidarys la
bai plati dirva ir didelę atsako
mybę tenka pajusti lietuviams 
dabar gyvenantiems laisvėje. Šv. 
Tėvas yra labai susirūpinęs, J<ad 
laisvame pasaulyje esą dabar 
kankinamų tautų žmonės kaip 
galima greičiau ir geriau pasi
ruoštų apaštalavimui savosiose 
tėvynėse. Tremtyje esą Lietuvos 
vyskupai sudarė komisiją rūpin
tis pažadinti pašaukimų ir išauk
lėti kunigų ateities darbui Lietu
voje. Šios kom. pirm, yra J.E. 
Arkiv. Metropolitas J. j. Skvi
reckas, vicepirm. J.E. vysk. V. 
Padolskis, ižd. J.E. vysk. V. Briz- 
gys, gener. sekretorių kan. prof. 
J. B. Končius, garbės pirminin
ku sutiko būti J. Em. kardinolas 
£. Spellman.

Komisijos vardu J.E. vysk. V. 
Brizgys ir kan. prof. J. J. Kon
čius išsiuntinėjo kreipimąsi į lie
tuvius kunigus laisvajame pa
saulyje, ragindami rūpintis su
žadinti pašaukimų—berniukams 
pasiryžti stoti į kunigus, mergai
tėms į lietuviškas vienuolijas. 
Tam tikslui siūloma veikti jau 
mokyklose ir malda — bent kar
tą į metų ketvirtį paskirti vieną 
sekmadienį visos parapijos mal
dai išprašyti kuo daugiau pašau

tojoje gyvenantiems lietuviams 
būti šiuose kraštuose jos atsto
vais. Reikalingas pastabumas, 
judrumas ir vokiečių kalbos mo
kėjimas. Savo kapitalo nereika
laujama. Firma pageidauja iš sa
vo atstovų, kad jie sektų Vokie
tijos ir Austrijos pramonės rai
dą ir pasiūlytų importui į JAV 
tokius naujus gaminius, kurie 
galėtų turėti Amerikoje rinką. 
Už tokį tarpininkavmią, užpirki
mui įvykus, firma sutiktų mo
kėti 5% nuo transakcijos sumos.

Nors firma įsakmiai mini tik 
Vokietiją ir Austriją, neabejoti
na, kad ji domėtųsi ir kitų Euro
pos kraštų gaminiais. Lietuviai, 
norintieji vienu ar kitu būdu tais 
siūlymais pasinaudoti, prašomi 
kreiptis į Vokietijos Krašto Val
dybes Informacijos skyrių, (20a) 
Hannover-Kleefeld, Hegelstr. 6, 
Litauisches Zentralkomitee. •

kimų ateities, darbui Lietuvoje. 
Visus, apsisprendusius į kunigus 
eiti, berniukus numatoma siųsti 
į Šv. Kazimiero Liet. Kolegiją 
Romoje, kur jie bręs amžinojo 
miesto, prieglobstyje, bendrauda
mi su viso pasaulio tokiais pat 
jaunuoliais, gyvendami grynai 
lietuviškoje įstaigoje, nepamirš
dami savo tautos dvasios, savo J 
kalbos ir savo krašto papročių.

Kreipimassi baigiamas primi- j 
nimu, kokie pavojai gre.sia iš ag- ; 
resingos bedievybės katalikybei j 
Lietuvoje ir kviečiant pasiryžti 
gelbėti lietuvių tautą, atėjus lai
kui ją atgaivinti dvasiniai. “Mū- > 
sų pagalbos šaukia klaidinamų 
mažų vaikelių ir jaunuolių sielos, 
tūkstančių Dievui ir Tėvynei iš
tikimų kankinių kraujas, pats 
Kristus iš Lietuvoje išniekintų 
bažnyčių altorių. Jeigu tikėjimo 
laisvės laikams atėjus tektų į 
Lietuvą kviesti nelietuviškos kil
mės apaštalus, tai laisvame pa
saulyje esantieji lietuviai nebū
tumėm atlikę mūsų katalikiškos 
pareigos”...

Redakcijai prisiųsta
J. Petraitis, Kaip jie mus su

šaudė, viršelis Liudviko Pretke-
110, PLB Vokietjos Kr. Valdybos 
Knygų Leidyklos leidinys Nr. 4, 
tiražas 1500 egz., spausdinta 
Dioege ir Eggert spaustuvėje, 
Bad Salzuflen 1952 m., 224 psl., 
kaina nepažymėta.

August Gailit: Tomas Nippea- 
dis, novelių romanas. Vertė H. K. 
Išleido knygų lediykla TERRA, 
748 West 33rd Str., Chicago 16,
111. August Gailit — vienas iški
liausių estų literatūros pajėgų, 
savo kūryba plačiai žinomas Va
karų Europoje. Ši jo knyga lai
koma vienu geriausiųjų novelių 
romano pavyzdžių, sąyo stilių, 
sąmojum, nuosaikumu, ryškiais 
tipais ir gamtos aprašymais pa
gaunanti ne tik eilinį skaitytoją, 
bet atkreipusi dėmesį ir didžių
jų rašytojų, laikančių jį mielu 
šiaurės Don Kichotu ar Tilliu 
Eulenspiegeliu, lyginančių su 
Hamsuno veikalais.

Tiražas — 1000 egz., 314 psl., 
kaina $2.50.

Laiškai Lietuviams, 1953 m^, 
sausio mėn., Vol. IV, Nr. 1, 32 p.

Skautų Aidas, 1953 m. sausio 
mėn. Nr. 1, 24 psl.



REAL ESTATE

SPORTO

SAUGU — PATIKIMA

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

$15.500. Bloor—Bathurst, 8 kamb. 
mūrinis namas alyva šild.

$14.900. Howard Pork — Roncesval
les, atskiras, mūrinis, 8 k. 
namas.

$9.900. Jane — Annette, mūrinis, 
atskiras vieno augšto na
mas. Vandeniu šildomas, 
garažas. Įmokėti $3.500.

Seniausią, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 
nusipirkti arba parduoti ųejudomas nuosavybes.

Biurai: 863 Bloor Street West, Toronto 
575 Queen Street West, Toronto 

1294 King Street. L, Hamilton

' _ PARDUODANT ar PERKANT .namą mielai Jums 
patarnaus žemiau pasiskelbę Jūsų tautiečiai:

i ■ J įjO-------------- iL------- ' ■ '— ---------:—■—-

VACYS VASILIAUSKAS
* žkaniMiAite let KE. MS9, KR 9450, LA. 2612 

( C f .V į

P a r d u o d a m a :

KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
(STAIGA.

PIRKDAMI.-AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

MES TURIME ŠIMTUS (VAIRIAUSIŲ NAMŲ

$11.900, Dundas-—Roxton Rd.,
6 did. kamb., mūrinis, vandeniu- 
olyva Šildomos, privatus įvožia-, 
vimas, 2 garaž., įmokėti $2.900.?

$12.590, Indian Rd.«High Park Bfvd., 
‘ / 2 ė,didZ*kamb^ mūrinis namas, ga

ražui vieta, įmokėti $5.000.
' * 
$14.000, Bloor—Quebec Ave.,

9 komb., atskiras, mūrinis, van
dens šildymas, didelis kiemas, 
įmokėti $4.000. .

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

$14.500, High Park, prie Roncesvalles
9 did., komb., atskiras, mūrinis, 
su didelių kiemu ir vieta gara- 

Tžui, 2 vonios, įmokėti $6.000.

$14.500, Galley—Roncesvalles,
8 kamb.* gero mūro, alyva šil
domas namas, didelis kiemas ir 
dvigubas goraž., įmokėti $5.000.

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

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI 
NAMAI

Churchill Ave.
$3.00X) grynais (gal ir mažiau), mūri

nis, atskiros, 12 kamb., 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 nam% Nuomos 
gauna virš $250 į mėnesį. Vie
nas morgičius.

High Park rajone:
$14.000, 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 Park ir Bloor: 
Str. Gerų plytų, 8 kamb., 2 mo
dernios virtuvės ir dvi keturių 
dailų jnodern. vonios. Vandeniu 
ir alyva šild. Kito medžio grindys 
visuose trijuose augštuose. Rū
sy galima įrengti kambarį. Du 
garažai. ‘

$15.000, atskiras, <jcrų plytų, 10 
šviesūs, švarūs, dažyti kamba
riai. Visas namas geram stovy. 
3 virtuves. 2 vonios, viena mo
derni. Ramioj, nepravožiuojamoj 
gotvėj. Prie gero susisiekimo. 
Įmokėti $5.000.

$3.000 įmokėti. Visa kaina apie 
Palyginamai geras, mūrinis, pre-, 
kybos centre, Dundas g-vėj. Yra 
tuščia krautuvė, 2 kambariai (su 
virtuve) ir vonia pirmam augšte 

y \ ir 4 kambariai (virtuvė ir vonia) 
antrom ^augšte. Į antra augštą 
atskiros įėjimas. Naujas vande
niu šildymas. Nemažas kiemas. 
Gera vieta amatininkams ir no
rintiems bent kokia prekyba pra
dėti.

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

krautuvė, Roncesvalles Avė., lie
tuvių rajone. $2.000-2.500 sa
vaitinė apyvarta. Pilnas, moder
nus įrengimas. Visa kaina apie 
$10.5000. Nuoma 8 metai. Par
duodama dėl ligos. Gero proga 
įsikibti į biznį.

$10.000 įmokėti. Visa kaina apie 
$30,000. Maisto krautuvė su 
namu. Dupont Str. lobiau slavų 
rajone. 7 kambariai. Krautuvė 
didelė, doro virš $2.500 į savai
tę. Neblogas pirkimas.

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

se, prašome kreiptis i
Dr. J. Kaškelis

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

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

REAL ESTATE

Dėmesio, Hamiltoniečiai’
Mūsų tautieds BALYS KRONAS, anksčiau dirbęs drau
dimo bendrovių atstovu, dabar perėmė dar ir namų bei 
biznių pirkimo ir pardavimo ^tarpininkavimo įmonės 
R. TESLIA 1294 King St. E., Real Estate & Insurance 
Broker, tel. 9-3558, atstovavimą.
Tai viena iš didžieusių tos rūšies įmonių Kanadoje, tu
rinti didžiausią pajirinkim ąnamų-biznių bei farmų. 
Geromis sąlygomis parūpiname morgičius. Kreipkitės, 
patarimai Juros nieko nekainuos.

BALYS KRONAS
FOR REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE !

Darbovietės teleCnnK*': 9-3558, 3-1108, 2-4641 :
Butas: 112 Onv»rio Ave. Tel. 2-9077

R. TESLIA
REAL ESTATfc BROKER

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

« $14.900, Bloor—Delaware,
9 did. kambarių, mūrinis, alyva 
apŠild. 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.,

atskiras, dideltermūrints, 9 kob., 
namas, vandenių šildomas, dide
lis kiemas ir garažas, įmokėti 
$6.000?

$20.900, Indian Rdl—Radford, «
10 didelių kamb., atskiras šva
rus namas, vandėniu-olyva šil
domas, .3 virtuvės, didelis kie
mas, pivatus įvažiavimas ir ga
ražas, įmokėti $9.000.%

; NĄUJ1 
PASiŪLYMAI
skambinkit fel.’ 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.
11 kambarių, 2 vonios. Mūrinis/ 
atskiras, alyva šildomas namas, 
prie Hazelton gatvės, virš Bloor. ,

2. $5.000 grynais,
$15.000 pilna kaina.
8 kamb. per 3 augštus. Alyva 
apšildomas. Geras kambarių išdės
tymas, Namas geram stovy. Pri
važiavimo nėra. Marian Str. neto
li Roncesvalles.

3. $3.500 grynais, S 
$12.800 pilna kaina.
6 kamb. Didokas sklypas. Gara
žas. -Savas' įvažiavirnas. Wright 
Ave. netoli Sorauren. f t

4. $3.Ž00 grynais.
$14.800 pilna kaina.
8 kambariai, 3 augštai. 2 virtuvės. 
Mūrinis, gerai išsilaikęs, pusiau at
skiras. Privažiavimo nėra ir nebus. 
Arti College ir bundas autobusai. 
Pri'e Brock Ave. — : - - *

5. $7.500 grynais,
$19.500 pilna kaina.
10 kamb. 2 virtuvės. Geras kam
barių, išdėstymas. .Šildymas van
deniu. 2 garažai. Delaware gat
vėj tarp Bloor ir College.

6. $5.000 grynais,
$16.000 pilna kaina.
11 kamb., 3 virtuvės, mūrinis, pu
siau atskiras namas. 2 garažai. 
Shaw gatvėj žemiau Dundas.

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 Dūndas.

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

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

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

$13.000. Bloor—Indian Grove, gerų 
plytų namas, garažas.

$13.500. Centroliniom rajone 8 k., 
mūrinis pusiau atskiros na
mas, 4 dvigubas garažas, 

s • Vandeniu šildomas.

$13.500. Bloor—Manning, 9 kamb., 
alyva šildomas mūrinis na
mas. Geras planas, 3 gara
žai.

$14.500. Roncesvalles---- Grenadier,
atskiras mūrinis namas — 
dupleksas.

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

reikalais kreipkitės į
Bronius Sergantis W. Morkis

KE. 9272 ir KE. 0415 MU. 7377 -
2390 Bloor St. West, Toronto

ERNEST EIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS r n

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA
V. TI/KLERIS

Hamilton, 913 Main St Ė., Tel. 9-4121';
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St. Otii...

5 .

- Dėmesio /
Hamiltoniečiai į i

Ernie) C. Miles
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

Viena iš didžiųjų Kanados firmų, savo klijentų patogumui, 
PERKĖLĖ SAVO IŠTAIGA 910 KING St. E. ir SHERMANN

DIDELIS NAMU PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE 
HAHMILTONO DALYSE. * 7

$ 1 3.000 Gront Avc.,
11 kamb.. atskiros mūrinis namas, tarp King ir Main. Vandeniu šildo
mas, kitos grindys, įvažiovmias, 2 vonios. Įmokėti $3.500.

$14.000 Spadina Avė.,
8 kamb. mūrinis gerų plytų su dideliu kiemu ir vieta gocažui. Kietos 
grindys. 2 nebaigti komb. UI augšte. Įmokėti $4.000.

$18.000 Proctor Bulv.,
1 1 komb. tripleksas, vandeniu ir alyva šildomos. 4 komb. savininkui 
ir $220 pajamų į mėnesį iš II ir III augšto, 2 garažai. įmokėti $6.000. 

$12.000 Dundam St. S., z
6 kamb., kietos grindys, alyva šild. Didelis kiemas. įmokėti $3.000. 

$38.000 James St. S.,
- • 8 apartamentai, kampinis namas, 2 įvažiavimai, vandeniu šildomas,

4 komb. apart, savininkui, ir $638 į mėnesį nuomos. Kietos grindys. 
Įmokėti $12.000. . > '

Mes turime šimtus įvairiausių namų, farmų ir Įvairių biznių. 
TAIP PAT DUODAME PASKOLAS.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės'i 

L. MACKEVIČI US
' 910 KING ST. E. Tel. 9-3563

ERNIE C. MILES
‘ REAL ESTATE ' ' .

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

$24.000, Annette-Evelyn, 13 kamb., 
atskiras, mūrinis namas, vande- 
niu-alyvos šildymas, 3 virtuvės 
ir vonios. Didelės pajamos, leng
vos mokėjimas. Garažas. •

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

$17.000, Dundas—Roncesvalles, du
pleksas, 10 kamb., pusiau at
skiros, vandens šildymas, 3 ga
ražai.

$16.000, Dundas*—Roncesvalles, 10 
kamb., atskiras, mūrinis namas, 
geros pajamos.

$15.000, Lisgor—-Queen, 9 kamb.t 
pusiau atskiras namas, vieta ga
ražui, geros pajamos.

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

$15.000, Bloor—Clinton, 9 komb., 
atskiros, mūrinis, vond.-alyvos 
Šildymas, 2 mūriniai garažai.

J. KARPIS į
K. Wiles Real Estate

» (Centrinė Įstoiga) 

1 ST. CLAIR AVE. W.
TORONTO

Tel. KE. 7941, namų tel. LU 4744

Nerodę manęs įstaigoje, malonėkite 
palikti savo telefono numerį. \

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

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

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

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

$29.900. Swansea, 7 kambarių at
skiras namas, nemažas 
įmokejimas.

Dėmesio 
Hamiltoniečiai

Visais turto pirkinio 
ir pardavimo reikalais

Jums patarnaus... .
! ■■ '

Feliksas Senkus
* Tel. Lt. 3744

WILLIAM BOLLAND
Real Estate

1130 College St, 
Toronto, Ont

GERIAUSIA PROGA NUSIPIRKTI NAMĄ
ŠTAI KELETAS IŠ JŲ:, -

Ossmgton—Dundės rajone, ----------
$8.900 pilno koino, $2.000 įmokėti, 6 kambarių vidurinis namas, 2 vir
tuvės, vieta* garažui. Be skbfų.

College—Manning rajoną
$9.500 pilna koino. $2.500 įmokėti. 4-rių kambarių ir krautuvės vidų* 
rinte narnos. Nėra skolų.

Bloot—Pacific rajone
$23.000, įmokėti $6.0Q9/U2 komb. dupleksas, vandeniu Šildomas, 2 ga
ražai, lobai gerame stovyje.

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

B. SAKALAUSKAS
164 Oxinflton Avė. (netoli Lietuvių Namų). Tol KE. 3216. noimj LO. 1410

l BRKOVICH .
REAL ESTATE ' ’

Krepšinis JAValstybėse
Daugumas sporto mėgėjų tik

riausiai jau bus skaitę apie nau
ją krepšinio sensaciją Bevo Fran
cis. Šis jaunuolis, paskutiniu lai
ku sutriuškinęs visus rekordus 
vieno žaidimo metu sumesdamas 
116 punktų, šiame sezone jau už
varė virš 1000 taškų. “Pažymėti
na technika”, “puikus žaidimas”, 
— tai tik pora atsiliepimų apie jį, 
tą naująją krepšinio žvaigždę. 
Daug įdomesnis faktas yra, jog 
šis vyrukas buvo priimtas į Rio 
Grand College, Ohio, nors dar 
nėra baigęs jokios high school. 
Negana to, už žaidimą kolegijos 
krepšinio komandoje jis gauna 
nemokamą mokslą, išlaikymą su 
trijų kambarių butu! Jeigu šitokį 
liuksusą sau leidžia mažytė, vos 
šimto studentų Rio Grande, tai 
ką bekalbėti apie didesniuosius 
universtetus. Tenai sportas tapo 
priemone užsidirbti tūkstančius, 
idėja “laimėti” yra viskas ir 
sporto žvaigždė yra karalius. 
Prieinama net iki to, jog, leisti 
“žvaigždėms” duoti daugiau lai
ko sportui, įvedama pamokos 
kaip keramika, šokiai ir panašūs 
“pagrindiniai mokslai”, kurių 
lankymas, rodos, krepšininkams 
nėra jau taip labai privalomas. 
Universitetai Varžosi tarp savęs, 
,kad pasigautų kuo daugiau gerų 
žaidikų ir sudaryti kuo stipresnę 
komandą. Prieš žaidimus prasi
deda lažybos milžiniškomis su
momis, privedančios prie nesą-

■ monių. ’‘Gembleriaį” paperka ąt- 
: skirus kfepšininkūs "“šiandien 
Į nebūti geriausioj formoj”. Kar
tais už tokią “nesveikatą” krep
šininkas gauna iki $1000 kyšio. 
Aišku, neužilgo tas viskas išeina 
į šviesą, žaidikai suimami, tei
siami, bet neatrodo, jog kiti Iš to 

į pasimoko. Vos prieš du metus 
Į praskambėjo didieji krepšinio 
skandalai Long Island Universi
ty ir New York City College, ku
rių komandos buvo išdraskytos. 
O šiandie vėl skaitome, jog Ken
tucky universiteto žaidikas Bill 
Spivey teisiamas už kyšių pri
ėmimą ir jo komandai uždrausta 
krepšini žaisti vienus metus. Ir 
taip be galo. Iškėlę krepšinį į 
sporto aūgštumas, amerikiečiai 
studentai, paniekinę didįjį romė
nų posakį “mens sana in corpore 
sano” (sveikame kūne — svei
ka dvasia) neteko ir ligšiolinio

Ieškomas 
p a r d a vė j a s

Reel Estete firmoi reikalingas parda
vėjas su gera europiečių klijentūra. 
Turi kalbėti lietuviškai ir angliškai. 
Privalo turėti automobilį. Geri procen
tai. Tiekiama visokeriopa pagalba.

DON DI STASI
__ REAL ESTATE

806 Bloor St W. Tel. ME. 1148

MERIT’S - 
PASKOLŲ PLANAS 
skoliname nuo $50 iki 

.grynais 
tę pačia dienę,

KAIP ĮSIGYTI NAMĄ?
Jeigu Jūs turite $750, Merit poskblins 
Jums iki $1000 nomo pirkimui.

ATSIKVIESTf GIMINES
< : KANADON

Mes skoliname iki $700 Jūsų giminių 
kelionės Kanodon apmokėjimui.

BALDŲ, AUTOMOBILIŲ 
PASKOLOS

Nuo $50 iki $1:500 skoliname Jums lai
duojant automobiliu ar baldais, o taip 
pat skoliname šių dalykų ‘įsigijimui.

PAREMIAME PASKOLA
Mes apmokathe visas Jūsų sąskaitas, 
įmokėk dolį, o vėliau sumažink įmokė- 
jimus per pusę.

MERIT FINANCE CO.
641 YONGE ST. — MI. 4236
2 blokai į pietus nuo Bloor — KI. 9886

Nešniokšk, neolęuok, nekosėk, nekovok 
už kvapą. Templeton's RAZ-MAH kapsu
lės specialiai pagamintos pagydyti astmą 
ir palėngvinti sergančiųjų kvėpavimą 
taip, kad galėtum dirbti su gera nuotaika 
ir naktį romiai miegoti. Tik 60c arhn 
$1.35. R-53 

populiarumo. Jei anksčiau į di
džiąsias kolegijų rungtynes su
sirinkdavo virš 19.000 žiūrovų, 
tai dabar šių krepšinio pirmeny
bių ateiina stebėti vos 8.000.

Saulius Elisonas.
Buv. pasaulio bokso meisteris 

Max Schmelingas yra pakviestas 
ir atvyks teisėjauti į Kanadą šį 
pavasarį.

Helsinkio olimpijados pajamų 
buvo tikėtasi 100 milijonų mar
kių. Ištiktųjų jų gauta 127 mil. 
Daugiausia pajamų — net 79 mi- 
lionus davė firmų mokesčiai už 
teisę savo prekes sužymėti olim
piniais ženklais.

WINDSOR, Ont.
Vyr. at-kų susirinkimas šau

kiamas vasario 8 d., sekmadienį, 
5 vai. pp., 575 Giles Blvd., priva
čiame bute. Bus renkama nauja 
valdyba. Prašome visus narius 
dalyvauti. Valdyba.

PARDUODAME
Naujus ir vartotus vyt. gabar
dino paltus, naujus ir vartotus 
kostiumus, tropinius kostiu
mus, marškinius Ir kit. įvairių 

rūšių.
Pinigai įmokami iš karto.

HOLLYWOOD CLOTHING
270 Queen St. W., Toronto 

(kampas Beverley)

; REAL ESTATE BROKER

DIDŽIAUSIA NAUJŲJŲ KANADIEČIU NUOSAVYBIŲ 
PIRKIMO — PARDAVIMO ĮSTAIGA

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

MES TURIME PARDAVIMUI APIE 300*NAMŲ

SIŪLOME
$7.200. FRANKISH-—Sheridan, Dundas, 6 k. pusiau atskiras, šiltu oru, ang

limis šildomas, arti susisiekimo,‘tinkamas išnuomavimui, vieta 2 ma
šinoms, {mokėjimas $3-4. 000j

..$9.000. HICKORY—Dundas, Denison; 7 k. pusiau atskiras, šiltu oru, anglimis 
apšildomos, galima užimti tuojau. Įmokejimas $3.000.

$9.700. HOOK—-Duhdas, Dupont, .7 k. plytų pusįau atskiras, šiltu oru ^(da
mas, galimybė garažui, {mokėjimas $3.500. 7

$15.300. PALMERSTON—Dupont, 9fk., atskiras, fasadas mūrinis, 2 virtuvės, 
2 garažai, naujai dekoruotas. Įmokėti $4.000.

$15.500. MAJOR—Bloor, 8 k. mūrinis, pusiau prijungtas, šildomas anglimis- 
. karštu oru, 2 modernios virtuvės, kietos grindys, geri kambariai iš

nuomavimui, garažas. Įmokėti $5.000.
$25.000. OAKMOUNT RD.—-Bloor, 9 k., kvadr. plonas, mūrinis, atskiras, karš

tu vandeniu šildomas, vonia 3 d., toiletoi 2 (2 dalių ir 1-nos), rūsys 
pabalintos, kietos grindys, dvigubas garažas su privačiu įvažiavimu, 

- užimti galima tuojau."Įmokėti $7.000.
$17.500. DUNDAS—Runnymcdc, 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 anglimiš-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 persikų, 40— 
kriaušių, 40—slyvų, apie 1 Yz okr. braškių, 6 akr. kviečių, 3 akr. ru
gių ir 4 akr. paruošto pomidorams; naujas inventorius, 1951 m. Ford 
traktorius su priekaba, dvigubos hydr. diškos, dvigubas hydr. plūgas ir 
kultivatorius, gyv. namas 3 metų senumo, cottage tipo, dviejų ougštų 
kuonas-barnė 30x24, atskiras •rūsys, patalpa mašinoms ir gazolinui, 
yjpdtingai geros šaltinio šulinys, 18 langų inspektų, erdvi vištidė, visur 
įvesta elektra, akmenimis grįstas kiemas ir įvažiavimas. įmokėti 
$4.500.

. , ATSTOVAUJA:

VYTAS JUČAS
* Telefonas OL. 3210

LIETUVIAMS TINKAMUOSE 
RAJONUOSE

High Park rajone:
$13.500. Mūrinis, 6 k. narnos. Erd-

4 w ,.. vūs, nepereinami kamba
riai, moderni virtuvė, gara
žas. |

$15.900. Įmokėti $5.000. Mūrinis, 8l
5* kamb. namas. Alyvos šildy- 

~ ’ mos, dvi virtuvės, neperei
nami kambariai.

$16.500. Mūrinis visai atskiras 8 k. 
namas. (4-į-4). Vandens- 
alyvos; šildymas, dvi virtu- 
vėš, dvi vonios, nepereina-: 
mi kambariai.

$18.000. Įmokėti $7.000 ar mažiau. 
Mūrinis, visai atskiras, .9 k. 
naipas. Alyvos šildymas, 
dvi virtuvės, nepereinami 
kambariai, arti Bloor.

Miesto centre:
$12.000. Įmokėti $3.500. 8 kamb. 

per du augštus, naujos von- 
dens-olyvos šildymas, du 
garažai.

$13.000. Įmokėti $4.500. Mūrinis 8
’ kamb. namas. Alyvos šildy

mas, nepereinami kamba
riai, garažas.

$14.000. Įmokėti $5.000. Mūrinis
* 16 kamb. namas. Alyvos 

šiTdvmos, dvi virtuvės, ne
pereinami kambariai, gara- 
žui vieta.

$18.900. Įmokėti apie $6.000. Mū
rinis, visai atskiras, 10 k.

• jr dviejų sonrumių namas. 
Vandens-alyvos šildymas, 2 
virtuvės, kvadratinis pla
nas, du gražai.

Yra gerų ir didelių namų High Parko 
ir kituose rajonuose augšteniu įmo

kėjimu. Tinka pirkti susidėjus.

R. ŽULYS
Td. ME. 2471; nam« td. EM.3-6711

REALTOR
1072 BLOOR ST. W., TORONTO1 "=£=a==S==^S===S=====
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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.

$12.900, Bloor—Indian Rd., 7 kamb. 
per 2 augštus, gelimybė pastatyti 
garažų.

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

$15.000, Bloor—Dovercourt, mūrinis, at
skiros, 9 komb., aliejumi šildomas, 
2 vonios ir 3 virtuves, įvažiavimas 
į kiemų.

$16.000, prie Dundas—Dufferin, mūri
nis, atskiras, 10 komb., 2 garažai.

$17.000, Bloor—Indian Rd., mūrinis, at
skiras, 10 komb. per 2 augštus, 
vandeniu-aliejum šildomas, 2 vo
nios, 4 virtuvės, garažas.

$19.000, High Park rajone, 10 kamb., 
atskiras, mūrinis, vandeniu-aliejum 
šildomas, labai gerame stovyje na
mas, 2 modemiškos virtuvės, di
delis kiemas, garažas.

Didelis pasirinkimas didesnių namu, y

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

— Otava. — Iki pereitų metų 
pabaigos Kanados biudžeto per
teklius pakilo iki $264.099.000— 
per gruodžio mėn. $27.754.000.

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$10.500, įmokėti $3.000. Visos mū

rinis, 8 kamb. namas su vieta ga
ražui. Rūsyje papildomai įrengtos 
tualetas. Portland žemiau King..

$11.600, įmokant $3.000. Daugiau 
įmokant kainą nuleistų. Naujai pa
statytas atskiras mūrinis 6 komb. 
moderniškos namas bungalow. 
Gražioj vietoj,' arti mokyklos, nau
jai susidariusioj kolonijoje We$- 
tone.

$12.000, įmokėti $4.000. Pusiau at
skiros, dailus, dviejų augštų, 7 k., 
namukas. Koridorinė sistema. Vieta 
garažui. Dovercourt-Queen-Ossing- 
ton.

$12.500, įmokėti tik $3.000. Visai 
atskiras ir nepaprastai šviesus, 7 k., 
dviejų ougštų, namas. Išdekoruotas 
aliejiniais dažais. Koridorinė siste
ma. Dvi virtuvės. Tykioj gętvelėj, 
bet arti susisiekimo mazgo. Col
lege-Bot hurst.

$14.200, įmokėti $4.500. Pusiau at
skiros, 8 komb., mūrinis namas. 
Koridorinė sistema. Šildymas Olyva. 
Crawford prie Horbord.

$15.000, įmokėti $5.000. Pusiau at
skiros mūrinis 9 kamb., alyva šil
domas namas su vieta garažui ir 
geru privažiavimu. Crawford (Rie
šais parką.

$15.900, su didesniu įmokėjimu. Vi
sai atskiros mūrinis 10 kamb., 2 
ougštų narnos, su 2 voniom, 2 vir
tuvėm ir 2 garažais. College-Brock.

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

P. LEONAS
Td. ML 2471, buto td.: JU. 0996.

J. J. ELLIS, Realtor
1072 BLOOR ST. W., TORONTO
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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
u Tel. MA. 1177 l 
Namų tel. OR. 2657

A. W. FARLINGtR 
Real Estate .

2000 Yonge St., Toronto

GALAS KOSULIUI!

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

' if tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telefa EM.4-9912 •

Jautri motina
Motina atėjusi į mokyklą aiš

kina mokytojui:
— Mano berniukas yra nepa

prastai jautrus, tad prašyčiau jo 
nebausti niekad. Jei tamsta nu
bausi tik jo suolo kaimyną, ir tai 
jį tas pakankamai paveiks.

Sunki problema
Susitinka gatvėje du draugai.
— Labas. Kaip sekasi ,kaip 

žmona laikosi? Gal mes galim 
šiandien vakare pas jus užsukti?

— Labai malonu. Tik, žinai, 
tegu tavo žmona neužsivelka sa
vo naujųjų kailinių, nes ir ma
noji užsigeis. /

— Gaila. Mes gi dėl to tik ir 
norėjom užsukti;.!,

Kažin, ar taip?
Pliotkininkas yra tas, kuris 

kalba apie Kitus; p'agirūnas jums 
pasakoja apie save; malonus pa
sikalbėjimo dalyvis — kuris 
jums kalba apie jus pačius...

Reikia visų davinių
Pakeleivingas kartą užtiko 

prie kelio dirbantį senuką ak
menskaldį. Priėjęs prie jo pa
klausė, kaip toli bus iki sekan
čio kaimo, bet senukas nieko ne
atsakė, nors praeivis klausimą 
ir pakartojo. Manydamas, kad 
senukas bus1 nebylys; keleivis 

-nuėjo. Paėjęs geras varsnas jis 
tstaiga išgirdo, kad senukas jį 
?ŠAukią:.._, „ .. .. :■

—Ei, pone, prašau sugrįžti!
— Aš norėjau tamstai pasaky

ti, kad ikifsekančip^aimo nuei
sit per pusvalandį?"— tarė senu- 

| kas sugrįžusiam keleiviui.

Prašyk knygos VELTUI dar šiandien
€ Šia knyga siūto Kanados didžiausi 
sėklų ir daigų prekybos namai, par
duoda užsakymais paštu. Jūs <7110101 
perskaitysite šią puikią informacinę 
knyga, nuo pradžios iki galo. Joje ap
rašoma apie 2000 įvairių rūšių, senų 
ir naujų augalų; joje yra net apie Hy
bridų pomidorus, Hybridų agurkus, 
Hybridų svogūnus, mėlynlapį arktinį, 
Hedge, Rosa Multiflorą sėklas ir dai
gus, apie įvairiaspalvius saldžiuosius 
žirnius, ružavas delfinuos, vaisius — 
nykštukus, 6x1 dydžio obelis, naujus 
auginimui įrengimus, smulkiąsias dar
žoves mažiems daržams ir apie įvai-. 
riausias kitokias daržoves, gėles bei 
sodo medžius, jų sėklas ir daigus. Ge- 3 
riausias pasirinkimas, kurio savo 1953 
m. daržą ęr sodą galite padaryti pui
kesniu, negu bent kada esate turėję.

Musų didžiulė 1953 m. sėklų 
ir jų auginimo informacinė 
knyga.

148 ilius- 
truoti pusla
piai. 20 spal

votų pusi.

SEED H
j<. ONTARIO

Visų račių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes
įasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas

— Kodėl to nepasakei, kai 
klausiau?—nusistebėjo keleivis.

— O iš kur aš žinojau, kaip 
greit tamsta eini?...

Gottwaldo automobilis
Gimimo dienos proga komu

nistinės Čekoslovakijos prezi
dentas Gottwaldas gavo dovaną 
—automobilį. Po įteikimo cere
monijos Gottwaldas panoro au
tomobilį išbandyti. Deja, jokiu 
būdu nepajėgė jo užvesti. Many
damas, kad kas nors netvarkoje 
motore, jis atidengė motoro vir
šų. Sovietų atstovas, kuris šį au
tomobilį įteikė, nustebęs pa
klausė: , ,

— Kuriam tikslui jums reika
lingas motoras? Kiekvienas žino, 
kad jūs važiuojate pakalnėn.

Rumuniškas anekdotas ,
Rusų valdininkas aiškina vie

nam rumunui, kaip Sovietų Ru
sija apsidirbsianti su Amerika.

— Visa, ką mes turime pada
ryti, tai įdėti 20 atominių bombų 
į 20 odinių portfelių ir išdėstyti 
strateginiuose punktuose Ame
rikoje.

Rumunas abejingai pakratė, 
galvą.

— Argi tu netiki, kad mes tu
rime atominių bombų? — už
klausė rusas.

— Žinoma, kad tikiu, — atsa
kė rumunas. — Man tik neaišku, 
iš kur jūs gausite tuos 20 odinių 
portfelių... .

ArkMai ir karvės
Neseniai Kanados opozicija su

kėlė triukšmą prieš vyriausybę 
ir ypač prieš krašto apsaugos mi
nisteriją, kad Petawawa arkliai 
buvę įrašyti į žmonių sąrašus ir 
išlaikomi iš žmonėms skiriamo 
atlyginimo. Sausio 25 d. Maskvos 
“Pravda” paskelbė, kad vienas 
augštas Sovietų pareigūnas gele
žinkeliu parsivežęs karvę, užra
šydamas ją seserimi.

Barnaulo maisto pr. min. pa
reigūnas Gridasovas buvęs per
keliamas į Saratovą. Jis pareika
lavęs, kad būtų kartu pervežta 
ir jo karvė Elzė. Ministerija suti
kusi. Tada jis užsakęs specialų 
vagoną tariamai seseriai Elzei ir 
ją per vežęs. Geležinkelių direk-' 
cija po to pasiuntusi 25.000 rub
lių sąskaitą. Gridasovas ją ap
mokėti pasiuntė ministerijai, iš 
kurios žinia pateko į spaudą. . 

? Pravda mano, kad karvė esan
tį reikalinga geros globe s, tačiau 
to jau esą perdaug. Kas tą geleį- 
žinkelių sąskaitą apmokės, taip 
ir nepasakyta.
; . ■ ■ ‘ ; ».

Išbandykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 
kuriuos jau daug metų vartojo 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 kartus į dieną, tuojau gali iš
gydyti kietą 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 europiškus^ DIANA DROPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kanadoje. Šie 
vaistai jums padės lygiai žiemą, lygiai vasarą. 
Kanodoje*geresnių vaistų, kaip DIANA.

Kaina $1.25 butelis.

LUSCOE PRODUCTS LIMITED
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont.

■ I ■ ■■ ■■■■I I ,11 . .1. I ........... ■■HIM

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.

Nėra

DĖMESIO! DĖMESIO!

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

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

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A BL'OOR 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

Ll
FRANK BOCHULIS

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

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272% QUEEN ST. W., Toronto
* ------- -- ■■ -------------------------------------------

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

5 gab. virtuvės chromo komplektas — $59.50 
3 gab. fotelis (chesterfield) 
3 gab. miegamojo komplektas

- Davenport lova (Chesterfield)
— $49.50

Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

4803TONGEST., TORQNTO 
(1 blokas į šiaurę nuo College St.)

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
- Lengvoj išsimokėjimo sąlygos. 

Skambinti Midway 1213 
1

— 99.00
- $79.50

turinti 30 metų proiesinę praktiką
Kalbu lenk

M. MALINA 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

f

Paieškojimai
Jurgio Paškausko, Vokietijoje 

gyvenusio Miuncheno stovyklo
je,1' ieško: Stasys Kindurys — 392§ 
C. Str., Detroit 16, Mich., USA.

Mes dirbame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

Tiesiog iš fabriko ^3G^ŽTAI<PĮ£IĄ KAlįfA parduodame 
vėliausio modėSo ‘ " * *

elektrines Siuvamas mašinas
- su garantija.

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

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

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

* v.

; Tik pažvelkit į ŠĮ modernų miegamąjį!
12 gabalų-moderųiško 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 vaL ryto iki 9 vai. vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
«3* QUEEN ST. W. (prie Sp»dln»). Tel EM. MOM

: ; . Lietuviškai kalbąs kailininkas
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.

. Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimui 
BEftGMAM FUR C0 TORONTO

197 Spadina Ave^ Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

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 Ksaugo jūsų rūbus.

Garahtuotas saugojimas. Mokama 
19* fe/m? ta atsiimant. Garantuojama.

Pasiimame ir pristatome.

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

valyti viską duokite žinomai 
.firmai:

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 Claremont Str;x^Tel. WA. 4557

30 metų valymo patyrimas

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. t •

LIETUVIS

BATSIUVIS
J. Jasiūnas < 

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

Aukščiausios rūšies MEKoigy 
^į=RANKDARB!U

- ■ \1
Mm sidabro papuošalai, keramika' 
odoširmeno išairbiniailietuviškos

^ci/uiiaukcte matu

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas

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

o
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 
PHYSIOTERAPIJA 

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.)

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

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

7 ir . 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
v 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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St W. Toronto 

TeL RA 3924

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

- Praveda 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. 4576
ANT. JUOZAPAITIS-

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
Toronto

Telefonas WA. 8207

Priimamos vai.: nuo 1-4 
vai. pp. Kitu laiku pagal 
sitarimą.

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, gastro-enterologijos, 
reumatizmo, astmos ir moterų ligos, 

Rentgenas.
Kalba vokiškai ir rusiškai.

Dr. JOHN REKAI
Chirurges.ir akušeris

’ Dr? PAUL REIPAI
Vidaus ligų specialistas, 

buy. Budapešto bendrosios 
vyr. gydytojos.

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

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

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:

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

motorus.
Be.^$o, 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 ji* vvru batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(ĖE—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

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

visiems prieinamos
1004 Dundas Street W.

Toronto, Ont
Telefonas: LL. 3222

DANIEL D. STOKAL 
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalba slavų kalbomis.

• Room 204,221 Victoria St 
Office EM. 6-1753 
Res. tel. LY 5797

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
% Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
> Bathurst Medical Building 
312 Bathunt Telef. EM 3-6373
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TORONTO. Cnt.
TORONTIEČIAI! šį sekmadienį nepamirškim dalyvauti 
apylinkės organų rinkimuose. Balsavimai vyks Lietuvių Namuo
se — Dundas-Ossington gatvių kampas — nuo 10 vaL ryto iki 9 vai. 
vak. Įėjimas iš Dundas g-vės. Paštu balsuojantieji savo balsus turi 
pasiųsti taip, kad jie būtų gauti iki balsavimo dienos. ALOKas.

Prof. Zubrio pranešimas 
universitete

Prof. Alfonsas Zubrys, jau tre
čius metus dirbąs tyrimų labo
ratorijoje Toronto universitete,

Vasario 16 minėjimas 
Toronte įvyks vasario 15 d-, sek
madienį, 3 vai. pp., italų salėje 33 
Brandon Ave. Numatoma, kad 
minėjime kalbės žinomas Kana-

sausio 29 d. universiteto patalpo
se oficialiame specialistų posėdy
je padarė pranešimą apie savo 
darbų rezultatus, 'ieškant sėk
mingesnių vaistų prieš džiovą. 
Iš pranešimo paaiškėjo, kad pro-
fesoriaus didelio darboir kantry
bės dėka laboratoriniai tyrimai 
yra davę gražių rezultatų: pagal 
jo sukurtą naują formulę vaistai, 
įskiepyti baltosioms pelėms, tu
rėjo gerų vaisių gydymui • nuo 
džiovos. Pasak universiteto labo
ratorijų viršininko, yra daug vil
čių, kad lietuvio profesoriaus iš
rastas patentas neužilgo bus pa
naudotas ir džiovininkų žmonių 
gydymui. '

Kanadiečiai su susidomėjimu 
išklausė prof. Zubrio pranešimo, 
rankos paspaudimu palinkėjo 
jam sėkmingo tyrimo darbo to
liau. Neprikl. Lietuvoje prof. 
Zubrys profesoriavo Kauno Vy
tauto D. universitete. Savo stu
dijas chemijos srityje jis yra gi
linęs Šveicarijos ir Paryžiaus 
universitetuose.

Anglų kalbos kursai
Šiuo metu Toronto universi

tete vyksta anglų kalbos kursai. 
Veikia dvi grupės — gramatikos 
bei pasikalbėjimų ir vyresnioji 
klasė, skirta profesionalams me
dikams, inžinieriams ir vaisti
ninkams bei atskira vyr. grupė 
ne profesionalams. Pamokos 
vyksta vakarais pirmadieniais ir • 
trečiadieniais 7.30—9.30 vv. Va- į 
saro mėn. pradės veikti naujos 
grupės antradieniais ir ketvirta
dieniais, jei atsiras pakankamas 
skaičius kandidatų. Registruotis 
šioms pamokoms galima vasario 
3 ir 5 d. 7.30 vai. vak. 371 Bloor 
Str. W., prie Spadina Avė.

Kursų mokestis: $16 už 20 pa
moku. Informacijų galima gauti 
telef. MI. 6611, local 18, 21,22*23.

Laimėjo šaldytuvą
Seserų Kotryniečių Lietuvių 

Vaikų Darželio loterijos, įvyku
sios-vasario 1 d. lietuvių parapi
jos salėje, laimingasis Nr. 4174 
teko torontietei E. Rudaitienei, 

'224 Broęk Av. Kai Fondo Valdy
ba po traukimo norėjo telefonu 
pranešti apie laimikį, laimingoji 
miegojo. Laimė ateina pas tuos, 
kurie jos visai neieško.

Vaikų Darželio Rėmėjų Fondo 
Valdyba sveikina laimingąją ir 
linki jai ir ateityje tokios pat 
sėkmės loteri j o j e! Fondo ,V-ba.

dos politikas, opozicijos lyderis 
George Drew. Meninėje progra
moje Toronto liet, menininkai ir 
pirmą kartą pasirodys Toronto 
liet choras, vadov. muz. St. Gai- 
levičiaus. ’

Šv. Kazimiero minėjimas
Ir šiemet, kaip pernai, Toronto 

liet, parapija imasi iniciatyvos 
paminėti didžiojo Lietuvos sū
naus šv. Kazimiero šventę. Minė
jimas įvyks sekmadienį, kovo 8 
d. Popiežiaus Pijaus XII specia
liu raštu šv. Kazimieras yra pa
skirtas Lietuvos jaunimo globė
ju. Būtų gera, kad jaunimo or
ganizacijos ir šiemet, kaip ir per
nai, talkininkautų šią gražią 
šventę rengiant.

Tautinių šokių ir dainų 
festivalis

Vasario 14 d. Toronto Massey 
Hall įvyks didžiulis Europos ir 
Azijos tautų pasirodymas su sa
vais tautiniais šokiais tir daino
mis. Programoje dalyvaus apie 
1000 žmonių — šokėjų ir choristų 
tautiniuose apdaruose.

Pereitais metais šitokis festi
valis buvo suruoštas Londone, 
Anglijoje, Royal Albert Hall, tu
rinčioje 8000 vietų.

Blynų ir spurgų balius
Liet. Kat. Moterų D-jos Toron

to skyrius Užgavėnių dieną, va
sario 17., UNF salėje ruošia savo' 
tradicinį blynų ir spurgų balių.

Polyna Stoška šį penktadienį 
koncertuos Massey Hall kartu su 
Toronto simfoniniu orkestru.

Padėka <
Toronto lietuvių šalpos-labdaros ko

mitetas "Caritas" nuoširdžiai dėkoja 
kaukių balių rengiant talkininkavusiems: 
pp. Širkiehei, Steponaitytei, Portopiejui, 
Šalnai, Pranevičiui, Al. Kuolui, Stepaičiui, 
E. Budeliui, Dūdėlai, Valiukevičiui, J. 
Ažubaliui, Bakiui-ir Leonavičiui. Taip pat 
graži padėka dalyvavusiems su kaukė
mis, paįvairinusiems pobūvio nuotaiką, ir 
visiems mieliems svečiams taip .-gausiai 
atsilankiusiems ir tuo prisidėjusiems prie 
gražaus lietuvių šalpos reikalo.

UŽSISAKYKITE DABAR 
SPECIALUS PAPIGINIMAS NAUJIEMS 

SKAITYTOJAMS
TIME — 78 sav. tik $6.87

(reguliari kaino metams $6.50) 
LIFE — 70 sav. tik $7.87

(reguliari kaina metams $7.25) 
Taip pat priimu ir pratęsiu visų lietuviš
kų, angliškų ir vokiškų spaudos leidinių 
prenumeratas. •

V. AUŠROTAS
206 GILMOUR AVĖ., TORONTO 

Telefonas LY. 0305
Sekmadieniais — parapijos salėje

KINO “CENTRE” 772 Dt^,w
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, vasario 5, 6, 7 d. ,
1. SANTA FE — spalvota — Randolph Scott
2. TRAZAN’S PERIL — Lex Barker

Pirmadienį — trečiadienį, vasario 9, 10, 11 d.
1. RED SHOES — spalvota — Moira Shearer
2. YANKS AHOY — Joe Sawyer, Wm. Tracy

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

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJA.
I Kreiptis:

9 Pearson Ave<? Toronto 
Telefonas LO. 8828

A. GARBENIS
REKOMENDUOJA:

SUPERMARKET KRAUTUVĖ su visais įren
gimais. Apyvarta $2.500 savaitėje. Nuoma $125 
mėnesiui. Roncesvalles — Dundas rajone. Dirba 
visą laiką 4 žmonės. Viso kaina $10.000. Įmokėti 
$5.000. Norima greitai parduoti.

SKUBIAI KREIPKITĖS:

MENARY & SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave., Toronto

TEL. LL. 1112 .... VAKARAIS HY. 1543

Šį šeštadienį, vasario 7 dieną
didžiojoje UNF salėje, 297 College Str. 
____ įvyks ________

DIDŽIULIS BALIUS
arui—Ki ųgn

-................'i""i PUIKUS ORKESTRAS, . ■■■ —
• TURTINGAS BUFETAS,

• ALUTIS
ir graži kompanija laiduoja smagų vakarą. .

Įėjimas $1. ~ Pradžia 8 vai. vak.
Rengia KLK. Kult. D-ja.

PASKUTINIS ŠEŠTADIENIS PRIEŠ UŽGAVĖNES! 
t’ .

Nepraleiskime progos tikrai linksmai ir maloniai praleisti laiką savųjų tautiečių tarpe. Š.m. 
vasario 14 d. UNF salėje, 297 College Str. įvyks šaunus

Grojant geriausiam Kanadoje liet, tautiniam orkestrui “Trimitas”, vaišinantis alučiu ir ki
tais bufeto įvairumais, tikrai puikiai užsigavėsime prieš tą ilgą ir sausą Gavėnios laikotarpį 
Gražiausiai pasirodžiusios kaukės bus premijuojamos vertingomis ir gražiomis dovanomis. 
Pradžia 7.30 vai. vak. - į l Bilietai prie įėjimo.
Galima rezervuoti vietas tel. L L. 5935 tarp 6-7 vai. vak. LAS

PENKTADIENĮ, vasario 13 d., 
8 vai. vak. Lietuvių Namuose
LINKSMAS PABALTIEČIŲ 

ŠOKIŲ VAKARAS.
Groja estų “Melody Kapela”.

Alus ir kiti gėrimai.

ĮĖJIMO KAINA: moterims 50^ 
vyrams. 75ę

— Toronto. — Federalinė val
džia numato Toronte pastatyti 
didelius centro įstaigoms rūmus. 
Planams paruošti ir paruošia
miesiems darbams jau paskirta1 
$150.000, o visa statyba kainuo
sianti keletą milijonų. Naujasis 
pastatas bus statomas prie Ade
laidė gatvės, kur yra senieji paš
to rūmai. Beveik % ploto tarp 
Adelaide, Victoriia, Lombard ir 
Church gatvių yra valdžios nuo
savybė ir ten numatoma suburti 
įstaigų pastatus. Church gatvės

Vasario mėnesio 7 dieną įvyks 
TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ IŠKILMINGAS 

ATIDARYMAS
Kviečiame visus ateiti ir pasidžiaugti šiuo Toronto lietuvių 

• vienybės ir ryžto laimėjimu.
PROGRAMOJE: MENINĖ DALIS, VAIŠĖS IR ŠOKIAI "

Pradžia 8 vai. vak. Įėjimas ■— 2 doleriai
Stalai numeruoti ir pradinėms vaišėms paruošti.

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

* Toronto Lietuviu Namų Valdyba.

Įspūdinga filmą
Iš žaliojo kaimo papročių ir

gyvenimo “The green promise” 
rodoma liet, parapijos salėje šį 
sekmadieni 3 ir 5 vai. 

V

Sekantį sekmadieni,
6 vai. pp. Lietuvių Namuose ro
doma filmą “Gunga Din”, vaidi
na Cary Grant, Dauglas Fair
banks, jr. Bus ir priedų.

— Toronto. — Kanados Žy
džių Tarybos konferencija pasi
sakė prieš naujojo Įstatymo 
varžtus imigrantams, kurie kliu
do tremtiniams atvykti. Taip pat

pakraštys yra nuosavybė angli- pasisakė prieš kvotų sistemą, už 
konų bažnyčios. individualius sprendimus. >

PRANEŠIMAS
t

EKNĖST KIDCUT
REAL ESTATE LIMITED

geresniam visuomenės aptarnavimui atidaro
NAUJĄ ĮSTAIGĄ

1460 DUNDAS ST. W.
(prie Dufferin)

VISUS maloniai kviečiame apsilankyti mūsų 
įstaigon ir apsvarstyti savo nuosavybių pirkimo 
ar pardavimo reikalus. Mūsų agentai lietuvių 
kalboje mielai jums suteiks reikalingus patari
mus bei patarnavimus. x

Nuosavybių prekyboje prityręs

B. SERGĄ UTIS
padės jums greitai įsigyti naują namą.

Tik paskambinkite KE. 9272 ar KE. 0415
ir namų pirkinąo-pardavimo reikalas- bus išspręstas.

ERNEST RIDOUT REAL ESTATE LTD.
1460 DUNDAS ST. W. ^prie Dufferin), TORONTO

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
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.

ELLIČTT STEDELBAUER MOTOR IJD.
1100 LAKESHORE RO., HEW TORONTO

, ' ' PONTIAC—BUICK—GMC TRUCKS

Toip pot geresni vortoti automobilioi 

SKAMBINK RO. 2531
..................  . 111,111 . . ....... —■n.™.—i-—■■■ ■ ■ i -

VISADA IR VISUOMET 
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys 

X BERŽINSKAS
1212 Dundas St W. Toronto * * * TeL UL.9547 ir MU. 3940

MONTREAL4Que.
Vasario 16 minėjimą organi

— Toronto. — Casa Loma rū
mams atremontuotif miesto ta
rėjai pažadėjo parūpinti lėšų. 
Anksčiau buvo nuomonių, kad 
reikia rūmus nugriauti.

Podėka
Jau kelinti metai iš eiles MLB D-jos 

Toronto sk. daro drabužių rinkliavą su
šelpti Vokietijoje pasilikusius tautiečius. 
Pereitų metų gruodžio mėn. per tris Šeš
tadienius vydyta rinkliava turėjo dide
lį pasisekimą. Surinkta 2000 svarų įvai
rių drabužių, daugiausia gerame stovy
je. Kortu su drabužių rinkliava buvo da
roma ir pinigų rinkliava. Per tris šešta
dienius surinkta $197,25. Kaikurie au
kotojai buvo duosnūs. Pvz. M. Zabulio
nis paaukojo $ 10. Po $5 aukojo: V. La- 
paitienė, A. Gontą, Didžbalis, Z. Žadei- 
kytė, S. Kymantas, J. Ramanauskienė, 
A. Gotceitas, V. Orentas, B. Birutis, B. 
Liaudinskaitė, Pr. Busevičius, K. Butku
tė, S. Brizgytė, J. Baltakys, K. Galiaus- 
kos ir J. Pažemeckas. Kiti aukojo ma
žiau. Visiems geraširdžiams drabužių ir 
pinigų aukotojams nuoširdžiai dėkojame. 
$ia proga pranešame, kad drabužiai jau 
pasiųsti į Vokietiją.

MLB D-jos Toronto Sk.

Padėka
Visiems, kurie padėjo suruošti Klaipė

dos Krašto prisijungimo prie Lietuvos 
30 metų minėjimą, tariame nuoširdų 
ačiū. Ypatingą pc^deką reiškiame svečiui 
išMontrealio p. Ansui Lymantui už įdo
mią šventei pritaikintą paskaitą ir me- 
'ninės dalies išpiidytojams: solistui V. Ve- 
rikaičiui, akomp. N. Wright, dramos ak- 

»tore i p. Kačanauskienei, R. Medeliui, liet, 
orkestrui TRIMITAS, jūrų skautų tauti
nių šokių grupei ir jos vadovei p. Sodei- 
ktenei, o taip pat ir J. R. Simanavičiui 
uz paminėjimo pagarsinimą radijo bango
mis. Laike minėjimo surihkta aukų Vo
kietijoje likusiems ML lietuviams Šelpti 
ir jų spaudai paremti $83,63. Aukoju
siems nuoširdžiai dėkojame.

ML Bičiulių D-jos Toronto Sk.

“Baltic” valgyklai (870 Dundas 
St. W.) REIKALINGA MOTE
RIS nuolatrAiam padavėjos dar
bui. Tei. EM. 6-7060.
Išnuomojomi 2 ko m bario i ir virtuvė prie 

! High Pork-lndian Rd. Skambinti telef.
\ ME. 7265.

Išnuomojamas butas iš 2-jų kambarių ir 
virtuvės. Naujas parkietas. Dekoruotas. 
Telef. ME. 5965.

Išnuomojamas frontinis kambarys l-me 
ougšte su baldais ir kambarys ll-me auga
te. Galimo naudotis virtuve. Telefonas 
LO. 0135.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė l-me 
augšte su baldais, 9 Langemarck Avė., 
— Dundas-Gladstone kampas. Telefonas 
LO. 4334, po 6 vai. vak.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte. 349 Gladstone Ave.

Išnuomojamas ll-me augšte kambarys su 
baldais vienam asmeniui. Kreiptis po 
5 vai. vak. MU. 5011.

Išnuomojamas kambarys antrame augšte 
vienom vyrui. Galimo virti. 44 Lindsey 
Ave. Telefonas KE. 4506.

Išnuomojami įvairaus dydžio butai ir at
skiri kambariai. 1303 King. St. West. 
Kreiptis vakarais 6-9 vai.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS t

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

30 DEWSON ST., Toronto, Ont
24 valandų tarnyba.

zuoja Montrealio Liet B-nės val
dyba vasario 22 d., sekmadienį. 
Iškilmingos pamaldos vyks šv. 
Kazimiero ir AV bažnyčiose, da
lyvaujant organizacijoms su vė
liavomis. Iškilmingas aktas, ku
rio pirmoji dalis skirta kanadie
čiams ir spaudai su nelietuviais 
kalbėtojas, įvyks Plateau salėje, 
4 vai. pp.

Arkivyskupas kardinolas Paul 
Emil Leger grįžęs iš Romos rado 
tūkstantines minias belaukian
čius savo ganytojo. Windsor sto
ties salėje, išpuoštoj varpų gran
dinėmis ir perpildytoj minios, 
prie durų sutiko kardinolą jo ži
lagalvis tėvas, miesto ir bažny
čios atstovai ir nepaliaujamai 
minios kartojamas: “Tegyvuoja 
mūsų kardinolas!”. Miesto val
džios ir gyventojų vardu kardi
nolą sveikino burmistras C. Hou- 
de primindamas tą didelį džiaugs 
mą ir malonę, kurį Montrealiui 
ir tikintiesiems užpelnė arkiv. 
P. E. Leger. Kardinolas sujau
dintas tokio didingo sutikimo, 
atsakė: “Montreali, mano mieste, 
tu man toks savas... tau skiriu 
savo gyvenimą, visas savo jė
gas”. Iš stoties pakeliui į namus, 
į Notre Dame katedrą, laimino 
speigo nebojančias minias iš spe
cialiai apšviesto, karališko au-_ 
tomobilio. Prožektorių šviesoje 
skendo senutė 83 metų katedra, 
iš vidaus sklido vargonų .muzika, 
miestas gaudė šimtais bažnyčių 
varpų, kai arkivyskupas P. E. 
Leger, Dievo valia ir malone 
Bažnyčios kunigaikštis, baigė ke
lionę iš Romos namo pas savo ti
kinčiuosius.

Montrealio Liet. B-nės pirmi
ninkas inž. L. Balsys turėjo gar
bės būti oficialiai pakviestas ir 
dalyvauti iškilmingose pamaldo
se sekmadienį Notre Dame kate
droje, kurias laikė J.E. kardino
las P. E. Leger. Dalyvavo val
džios, diplomatijos, dvasiškijos 
ir 3-jų su virš milionų org. bei 
bendruomenių atstovai.

Užgavėnių blynų balius ruo
šiamas LKMot. D-jos vasario 14 
d., šeštadienį, Verdune, Bowling 
salėje. Parengimas, sprendžiant 
iš pasirengimų, atrodo, bus vie
nas ir didžiausių ir patraukliau
sių. Vakarienė žada būti skani, 
soti ir be troškulio^ nors gėrimai 
nebus bufete pardavinėjami. Va
karo paįvairinimai: išraiškinis 
Šokis.— Birutė Vaitkūnaitė, so
lo — A. Stravinskaitė, sutartinė 
— visi, laimės šulinys — mėgė
jams. Šokiams gros “Meliodija”. 
Įėjimas ir vakarienė $2. Pelnas 
skiriamas Vokietijoje vargstan
tiems šelpti, kurių padėkos laiš
kai. už kalėdinius siuntinius įti
kino rengėjas, kad jiems nuola
tinė parama tikrai reikalinga.

Skautai sekmadienį 10 vai. AV 
bažnyčioje turėjo pamaldas už 
savo šefą a.a. prez'. A. Smetoną, 
10 m. nuo jo mirties sukakties 
proga. Pamaldos prasidėjo skau
tų gretų ir vėliavų įžygiavimu. 
Gražų pamokslą apie velionį ir 
jaunimo idealus pasakė kleb. J. 
Kubilius, SJ. Visuomenė pamal
dose gausiai dalyvavo.

Pp. Petronių 25 metų vedybi
nės sukakties proga jų giminės 
ir draugai suruošė jiems šešta
dienį pagerbimą Vytauto klube. 
Du dalykai nustebino pp. Petro
nius, būtent, kad šis atsilanky
mas į Vytauto klubą bus visiš
kai kitoks, negu tie nepabaigiami 
direktorių ir valdybos posėdžiai 
ir kad jie turi tiek daug draugų. 
Be sveikinimų, kalbų ir dovanų 
dar buvo įteiktas, adresas su da
lyvaujančių vardais.

P. Petronis yra ilgametis sim
patingas socialdemokratų ’vei
kėjas, vienas iš pirmųjų pradė
jęs ir vedęs kovą su liet, komu
nistais susirinkimuose ir spau
doje, dalyvavęs pašalpinėse arg. 
ir Vytauto klube nuo pat jo pra
džios. Organizuojant KLBen- 
druomenę p. Petronis buvo cent
rinio LOKo narys.

Pp. Blauzdžiūnai šv. Kazimie
ro bažnyčioje pakrikštijo savo 
pirmgimę dukrą vardu Vida Ka
zimiera.

A. Gražys pradėjo dirbti ne
kilnojamo turto pirkimo ir par
davimo agentūroje. Kreiptis ga
lima vakarais nuo 18-21 vili, kas
dien ir šešt. nuo 10-14 vai. Adre
sas: 5725, 16th Ave., Rosemount.

Naujam AV parapijos knygy
nui padarytos 3naujos spintos 
knygoms susidėti. Knygynas vi
suomet atdaras po pamaldų.

Praeitą sekmadienį bibliotekos 
atidarymo proga gauta viso au
kų $47.90 — gryno pelno $35.90— 
knygyno praplatinimui ir paruo
šimui.

Kun. A. Vilkaitis ilsisi pas se
sutes vienuoles Villa Joseph-Ma
rie, Newtown, Pa., JAV, bet žy
maus sveikatos pagerėjimo dar 
nesulaukė.

.Nevartojamas knygas prašom 
padovanoti parapijos knygynui, 
kad galėtų pasiskaityti tie, kurie 
dar neskaitė. Naujoje biblioteko
je menininkai gali išstatyti savo 
tapybos kūrinius.

Gera knyga — geras draugas! 
Religinio turinio ir kitų gerų 
knygų galima gauti AV parapi
jos kioske, kuris visuomet atda
ras po pamaldų sekmadieniais.

— D’Arcy McGee High School 
mokyklos studentų laikraštukas, 
Student Prints, savo paskutinėje 
laidoje pamini keletą pasižymė
jusių mokinių lietuvių. Tarp še
šiolikos pirmo ir antro kurso su 
augščiausiais pažymiais egzami
nus išlaikiusių įdėta paveikslas 
p-lės Genovatiės Kuprytės. Jos 
tėvas buvo žymus veikėjas se
nojoje Kanados Lietuvių Tary
boje. Kiti augštus pažymius ga
vę yra: trečio kurso Berta Palu
binskaitė, antro kurso Julė Ju- 
konytė ir pirmo kurso Aleksand
ra Vičas. Studentų reporterių są
raše randasi penkto kurso Vikto
ro Baltakio vardas, kuris, be to, 
dar gieda tenoru studentų Glee 
Club chore. Sporto veikloje ket
virto kurso Ričardas Paukštaitis 
moko ir lavins pirmo kurso 
krepšininkų komandą. Mokyklos 
senjorų komandoje,' be Paukš- 
taičio, žaidžia ir trečio kurso 
Jonas Sirvydas, kuris rungtynėse 
su Mt. St. Antoine mokyklos ko
manda taškų skaičiumi užėmė 
antrą vietą. Paukštaitis ir Sir
vydas, be to, žaidžia dar YMCA 
jaunių komandoje. Jaunių futbo
lo komandoje gerai pasižymėjo 
trečio kurso Algis Anliūnas, ku
ris keliose rungtynėse buvo 
žvaigždė. Ledo rutulio koman
doje pasižymėjo ketvirto kurso 
Petras Jotkus, kurio tėvas, savo 
laiku buvo žymus ledo rutulio 
ir futbolo žvaigždė Montrealy. 
Jis dabar turi krautuvę, kurioje 
neseniai policija naktį pagavo 
du vagis. Kalėdiniame koncerte 
pasižymėjo akordeonu pirmo 
kurso Jonas Grigelis.

— Visur vaidina, visur kruta, 
o pas mus, kaip poetas sako: “Vi
sur taihsu, visur tylu, kas čia 
bus, kas Čia bus?”-Turbūt, nieko, 
nes Dramos Teatras, suvaidinęs 
“Živilę” ir “Bubulį ir Dundulį”, 
laukia dundulio jį vėl sukrėsti 
veiklon. Bet, regis, visi dundu
liai miega.

— Sakalais kada tai skraidę 
mūsų komunistėliai dabar net 
vabalėliais neberopoja. Partijos 
buvo pasiųsta į vadinamą “taikos 
kongresą” Vienoje, Austrijoje, 
vyrukas, kurį pavadinsime Žalia 
Galva. Grįžus, > vietiniai raudo
nieji telefonais paslapčiomis su- 
sikvietė ištikimuosius, išklausė 
jo raportą ir sumetė jam $125 
aukų. Vienas buvusiųjų ištiki
mųjų Ž. Galvos paklausė, ar ga
lima' sovietų kraštuose turėti 
nuosavus namus. Jam atsakyta, 
kad galima turėti kiek nori, bet 
pilnai valdyti tik vieną, kuria
me gyveni, iš visų kitų nuomas 
valdžia surenka. “Ek, — ištiki
masis tada po nosim sumurmėjo: 
— Kišk po šunio pauodegiu tokią 
valdžią!”.

— Augštesnioji Bažnyčios vy
riausybė įsakė parapijų salėse 
drausti šokius ir svaiginamųjų 
gėrimų teikimą vakarienėse. Tas 
kerta lietuvių parengimus, nes, 
koks gali būti brolių lietuvių su
ėjimas be alučio? Tiesa, yra sa
lių, kurios ne parapinės, ir kur 
būtų galima lietuviškai užsimo
ti. bet jos sunkiai prieinamos ir 
neįprastos. Tačiau, ir parapinėse 
salėse gal tik reiktų drąsos ir 
kitokio lietuviško sumanumo. 
Juk vyskupas Valančius paro
dė, kad lietuvių tautą galima 
prikalbinti prie blaivumo.

— Jei ateityje, kaip sakoma, 
nebebus drįstama ruošti viešų 
vakarienių parap. salėse, tai pri
vatinių, vedybinių ir kitokių su
kakčių rengėjai nežada sustoti. 
Kažkuriomis-dienomis tokių mi
nėjimų pasitaiko net po du ir 
tris. Planas toks: surenkama iš 
dalyvauti norinčių po $5 nuo gal
vos, nuperkama dovanėlė su
kaktuvininkams (10-15% surink
tų pinigų), priperkama kumpių, 
dešrų ir pyragu su atitinkamu 
geru rezervu degtinės bei alaus, 
na, ir pagerbiama visi ir viskas, 
ypatingai troškulys ir apetitas. 
Kiekvienas toks parengimas kai
nuotų $300-500. Privačiai jie 
labai pavyksta, bet visuomeni
niai ir tautiniai — gal būtų gera 
pagalvoti. V.




