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LIETUVA
Trisdešimt penkių metų žmo- 

gų vadiname viduramžiu, sako
me, kad jis pačiame stiprume. 
Trisdešimt penki metai suėjo, 
kaip atsikūrė Nepriklausoma 
Lietuva. Kūdikystė jos buvo var
ginga, bet ji atlaikė ir išgyveno 
pati tvarkydamosi 22 metus. Jau 
13 metų kaip ji svetimų trypia
ma. Tačiau ji nemirė, nes tebėra 
gyva ir galingai plasnoja kiek
vieno lietuvio širdy nepriklauso
mybės idėja. Lietuva nemirė, nes 
gyva yra tauta. Ji daug labiau 
gyva, daug labiau sąmoninga, 
daug labiau trokšta laisvės, negu 
tada, kai prieš 35 metus būrelis 
tautos sūnų išdrįso paskelbti pa
sauliui visos tautos vardu: “Mes 
norime gyventi savarankiškai ir 
gyvensime!” Ir tada tauta buvo 
okupanto replėse, ir tada oku
pantas nei nemanė ją palikti lais
vą. Bet jo galia palūžo, jo geleži
niai pulkai pakriko, o nuo naujų 
pavojų tauta pati apsigynė. Iš
pirko savo laisvę krauju.

Neužmirštamos lietuvių tautai 
anos didžiosios dienos ir likimi- 
nės kovos. Per vargą, aukas ir 
kraują buvo pasiekta pergalė. 
Šiandien Lietuvos padangę yra 
apklojusios dar tamsesnės mig
los, bet nevilties yra dar mažiau, 
negu tada buvo. Jei tada dar bu
vo abejojančių, nedrįstančių to
kiam dideliam žygiui po pusant
ro amžiaus vergijos, tai šiandien 
tėra viena valia, vienas laisvės 
troškimas — ir laisvajame pasau-
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rėjimą, pasididžiavimą tautos 
laikysena ir verčia lenkti galvas 
prieš jos kančias. Nežiūrint visos 
priespaudos ir persekiojimų, lie
tuviu tauta savo atsparumu pir
mauja tarpe visų pavergtųjų. 
Ji ir šiandien turi mažiausią pro
centą komunistų, žymiai mažes
nį ne tik už kitus inkorporuotus 
kraštus, bet ir už satelitinius. O 
kas juos nuo to gina? — Laisvės 
idėja Vasario 16 atminimas. Lie
tuvis jų neišduos.

Kova dėl idėjos, jos gynimas 
ir saugojimas visada ręikalauja 
aukų, bet niekad nėra buvęs tau
tos pražūtis. Pražūtį lemia išti
žimas, lankstymasis pavėjui, pri
sitaikymas bei oportunizmas. Tai 
nėra lietuvių tautos savybės. Jos 
ir kova atsargi. Paskutinių metų 
žinios iš krašto rodo jau realistiš
ką tautos išmintį — tyliai, už
sispyrusiai saugoti širdyje savo 
idėją, laukiant dienos, kada bus 
galima išlieti viską — kančioje 
didvyrius ateičiai auginti. “Bū
kite gudrūs, kaip žalčiai ir ne
kalti, kaip balandžiai”, yra šios 
dienos Lietuvos idealas ir vienin
telis tikras kelias.

Ar ilgas šis kelias, kiek kančių 
ir aukų jis iš tautos dar pareika
laus, šiandien mes dar negalime 
pasakyti. Mės tik žinome, kad 
jis tikras. Matome taip pat sau
lėtekio žaras. Dabartinėje tarp
tautinėje įtampoje jos labai ryš
kios. Gali užeiti dar ir debesėlių. 
Tai mūsų neprivalo nugąsdinti. 
Mes jau daug pergyvenom, gal
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“Trockistai ir šnipai

ViUxiujp.vasario 16 d. 1918 €

Nepriklausomybės Paskelbimo Aktas

. Lietuvoje
Vasario 6 d. Maskvos “Pravda” 

paskelbė, kad Sovietų Sąjungo
je suimti du amerikiečių saugu
mo išmokyti šnipai, o sekančią 
dieną pridėjo dar vieną. Tai esą 
moteris veteranė trockistė E. A- 
Taratuta, buvusi Sovietų Sąjun
gos Mokslų Akademijos vieno 
instituto tarnautoja, S. D. Gure- 
vič, kuris 1914-1917 m. buvęs 
Amerikoje ir T. A. Sas. karo me
tu dezertyras sovietų geležinke
lininkas, kuris dirbęs Gestape, 
amerikiečių buvęs užtiktas 
Niurnberge, buvęs "apmokytas 
šnipinėti ir pasiųstas į S. Rusiją.

Pranešime sakoma, kad jie vi
si turėję ryšių. Suimtas dar kaž
koks K. F. Romanov, kuris pra
dėjęs savo nusikalstamąjį darbą 
dirbti Kaune, vėliau Ukrainoje ir 
buvęs suimtas paliai Maskvą. 
Apie jį aiškiai pasakyta, kad jis 
veikęs Kaune. Galima spėti, kad 
ir kiti bus veikę Lietuvoje.

Kanados karalienė
-Kanados parlamentas priėmė 

įstatymą sutinkantį su Common
wealth© ministerių pirmininkų 
nutarimu dėl naujojo karalienės 
titulo: “Elzbieta II, Dievo malo
ne Jungtinės Karalijos, Kanados 
ir kitų karalysčių bei teritorijų 
karalienė, Commonwealth© gal
va, tikėjimo gynėja”.

Per dvi valandas įstatymas 
buvo priimtas visais 3 skaity
mais, o po to atstovai sugiedojo 
karalienės himną. <

SAVAITĖS ĮVYKIŲ
Europą pereitą savaitę smar

kiai sujaudino septynias vals
tybes aplankę valst. sekretorius 
Dulleš ir savitarpio pagalbos 
agentūros vaidytojas Stassen. Jų 
tikslas buvo išsiaiškinti nuotai
kas ir paspausti Europos valsty
bes, kad paskubintų sutvarkyti 
Europos Gynimo Bendruomenės 
bei Europos Armijos reikalus. 
Visoms valstybėms jiedu primi
nė sąlygą, kad jos parodytų Aiš
kios pažangos ne vėliau balan
džio 20 d. Balandžio 23 d. įvyks 
Š. Atlanto Sąjungos valstybių 
užsienių r. ministerių konferen
cija. JAV turį gauti žinias apie 
visų valstybių, planus iki balan
džio 20 d., kad per sekančias 3 
dienas galėtų padaryti sprendi
mą dėl linijos, kurią pasirinks; 
Pasak, Dulles tai neąąS ultimatu
mas, bet tik pairiformavimas 
apie nuotaikas, kokios yra Va
šingtone ir kurios nulems nau
josios valdžios pagrindinius 
sprendimus. Didesnio atšakumo 
Dulles su Stassenu pastebėjo tik 
Prancūzijoje ir D. Britanijoje, iš 
kurių pareikalavo glaudesnio 
bendradarbiavimo su Europos 
Gynimo Bendruomene, o taip pat 
Vokietijoje, tik jau ne iš vyriau
sybės, bet daugiau iš opozicijos 
pusės. Dėl pasižadėjimų ištęsėji- 
mo labai suabejojo ir Olandija, 
kuri dabar labai nukentėjo nuo 
uragano bei potvynių, padariu
sių apie 1 bilioną guldenų nuo- 

apie 430 000

APŽVALGA
anglų 546, belgų 28. Tik anglai 
kaikur jau pradėjo grįžti į savo 
pamuš. Gelbėjimo darbus vykdo 
kariuomenė, šimtai lėktuvų, he
likopterių, apie 2000 laivų ir 
daug kitų priemonių. Visur orga
nizuojama pagalba. Tarp kitko ir 
Kanadoje, kuri taip pat pasiūlė 
nukentėjusiems emigruoti į Ka
nadą.

Formozos deneutralizacija per
eitą savaitę buvo gal daugiausia 
būgštavimų sukėlęs įvykis. Tas 
klausimas svarstomas ir JAV 
kongrese ir D. Britanijos parla
mento bei spaudos ir visur kitur. 
J A V-bėse karo išplėtimo pavo- t 
jus neigiamas. Pasak senatoriaus 
Tafto, karas jau senai vyksta ir 
patiems saugoti, kad niekas ne
liestų Kinijos, kuri žudo ameri
kiečius, nėra prasmės. Britai dėl 
to labai nepatenkinti. Pasak jų 
tai galį išplėsti karą, atstumti 
nuo vakariečių Indiją ir kitas 
Azijos valstybės ir sudarys pavo
jų jų kolonijai Hong Kongui, nes 
Čiarig-Kai-Šekas galįs nebeleisti 
laivams plaukti į Hong-Kongą, 
kaip jau yra davęs įsakymą su
laikyti laivus, vežančius prekes į 
Kinijos uostus. Po visų triukšmų 
betgi, reikia tikėtis, viskas ap
rims, nes JAV turi gerą argu
mentą, kad karo naštą jos neša 
beveik veinos, tad ir turi teisės 
apspręsti strateginius planus. Ir 
Edenas ir Kanados Pearson pa
reiškė, kad jų vyriausybės apie
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vargstančių.■‘-Net ir tainsiausias 
glūdžiausio užkampio lietuvis, 
neabejoja ir nepriklausomo gy
venimo palaimos nepamiršo. To- 
kie dar labiau yra Įsijungę į ko
vą ir palaiko nuolatinį ryšį su 
žaliųjų girių sakalais, jau dešim
tus metus kovojančiais ir nenu
lenkiančiais galvos prieš pri
spaudėją. Iš oficialios bolševiki
nės spaudos mes girdime ir skun
dus, kad vis dar nenugalimos 
“buržuazinės ir nacionalistinės 
liekanos”. Atnešęs prievartą, 

> skurdą ir vergystę, meilės nesu
kelsi! Mes negalim abejoti, kad 
Tėvynėje, viešpatauja viena le
genda, vienas mitas — laisvės- ir 

- nepriklausomybės laikų legenda, 
kurią vyresnieji porina jauni
mui, kurios palikimą saugoja 
kaip švenčiausias relikvijai. Vi
sos žinios, prasiskverbiančios pro 
geležinę uždangą, kelia pasigė-

600.000 žydu darbo stovyklose
1953 m. žydų metrašty JAV žy

dų komitetas skelbia, kad iš 2 
milionų žydų tebesančių Sovie
tų Sąjungoje 600.000 esą darbo 
lageriuose. Žydai karininkai, po 
karo demobilizavus armiją, ne
gavę inteligentiško darbo, bet 
buvę verčiami eiti į fizinius dar
bus. Kurie atsisakę ten eiti, bu
vę suimti ir išvežti į lagerius 
kaip valkatos bei antikomunis- 
tiškas elementas.

Metrašty sakoma, kad Sovie
tų Sąjungoje žydai nebeturį jo
kio kultūrinio nei religinio gy
venimo. Maskvoje belikus 1 si
nagoga, bet ir tai tik svetimša
liams parodyti. Į karo ir diplo
matų mokyklas žydų vaikai jau 
nebepriimami. Istorijos vadovė
liai pakeisti j o visos netinkamos 
asmenybės skelbiamos žydais.

uz 
tei'

Nuteisė komunistus
Trylika komunistų vadų, kal

tinamų skleidę mintį jėga 
grobti valdžią, federalinio 
sėjo E. J. Dimoch Niujorke pri
pažinti kalti, nors jiems nepritai
kyta augščiausia bausmė, nu
matyta už tokiuos nusikaltimus į toj ir Potsdame. Kennan paskir- 
vad. Smith Įstatymo — 5 metai tas ambasadorių Šveicarijon, 
kalėjimo ir $10.000 piniginės bau
dos. Septyniems iš jų paskirta arktikos tyrinėtojas admirolas 
po 3 metus kalėjimo ir po $6.000 Byrd planuoja suorganizuoti iš- 
baudos, penkierfis paskirta po 2 i tiso laivyno ekpediciją pietų po- 
metus ir po $4.000 baudos, o vie- i liui tyrinėti.

jei ne mums patiems čia laisvė
je, tai broliams vergystėje, — 
bet saulėtekio juk nesulaiko jo
kios jėgos. Jis ryškus jau. “Ren
kas vyrai — žygis bus”. Laisvės 
žygis, laisvės triumfas ir džiaugs
mingas saulėtekis išvargusiams, 
nualintam kraštui.

Ar mes visi suprasim tą didin
gą minutę, kai metų metais gul
tas ir stumdytas lietuvis artojas, 
vieną rytą pabus laisvas, nueis į 
vietą, kur buvo jo tėviškės sody
ba, susiras buvusio slenksčio vie
tą ir atsidusęs pilna krūtine, ieš
kodamas akimis vietos, kur ry
mojo Rūpintojėlis ar senelių pa
statytas kryžius, tars: “Dieve! 
Kaip brangi yra laisvė!..Koks 
menininkas pajėgs išreikšti to 
momento didybę?

O jis ateis, ateis gal labai ne
užilgo. Nes Lietuva nemirė. Ji 
gyva ir gyvens Vasario 16 dvasia.

nam — 1 metai ir $2:000.
Iš nuteistųjų 8 yra kilę iš ana

pus* geležinės uždangos, 4 yra 
amerikiečiai ir 1 iš Trinidalo.

Rusai nusileido
Užpereitą savaitę vakariečiai 

norėjo pradėti pasitarimus Aus
trijos taikos sutarties reikalu. 
Pakviesti, rusai iatsisakė daly
vauti, jei vakariečiai neatsisaky
sią savo paruošto siauručio su
tarties teksto. Vakariečiai reika
lavimą atmetė, bet vistiek dar 
kartą pakvietė pasitarimuose da
lyvauti ir rusus. Šį kartą jie vis- 
dėlto sutiko dalyvauti, nors pa
darė kažkokių rezervų dėl kaiku- 
rųi sutarties projekto punktų.

Pasitarimas prasidėjo pereitą 
penktadienį Londone, pirminin
kaujant JAV ambasados Vienoje 
patarėjui W. Dowling.

— Vašingtonas. — Preziden
tas’ Eisenhoweris nauju ambasa
dorių Maskvon paskyrė Ch. E. 
Bohlen, laikomą Rusijos reikalų 
ekspertu, dabar Valst Dep. pata
rėją, buvusį vertėją trijų didžių
jų pasitarimuose Teherane, Jal-

— Vašingtonas. — Žinomas

JAV atšaukia Teherano-Jaltos-Potsd amo susitarimus
(Niujorko bendradarbio ALMAUS)

Įtakingasis “U. S. News & 
World Report” išreiškia Ameri
kos spaudos ir kitų nuomonę: 
“As for Stalin: He’s in real 
trouble. Belaukdamas krizės pas 
kapitalistus, jis susilaukė jos pas 
save”. Nežinia kas čia kaltas. Gal 
dėlto, kad Ike įvedė madą ka
bineto posėdžius pradėti malda. 
O gal toks jau laikas atėjo. Kai 
jis kalbėjo kongrese, ryžtingiau 
ir valįngiau, negu bet kada anks
čiau, visi su didžiausia atyda 
klasėsi. O rusai su ’’bernais’’ nė 
savo “ambasadorių” nesiuntė pa
siklausyti. Jiems aišku, jog su 
šiuo didvyriu nesiseks savosios 
“taikos” siekti. Lygiai kaip ir 
britai parlamente puolė Chur- 
chillį už “failing to bring the 
new Eisenhower Administration 
around the Britain’s way of 
thinking about world affairs”. 
Ike užtikrino pirmą kartą lais
vojo pasaulio vardu sovietus, jog 
jo politika šiuo kartu bus taip 
pat globalinė. Kalboje jis patvir
tino korespondęntų išvogtą anks
čiau naujieną dėl 7-jo laivyno es
kadros atšaukimo “saugoti ko
munistus nuo Čiang-Kai-Šeko”. 
Tačiau visiems buvo netikėtas jo 
pareiškimas, jog jis prašysiąs 
kongreso pravesti rezoliuciją, 
kuria AJV atmestų visus slap
tus susitarimus, padarytus Te
herane, Jaltoje ir Potsdame (len
kų sienų klausimas, Pietų Sacha
lino bei Kurilų atidavimas sovie
tams ir Rusijai leidimas naudotis 
Daireno bei Port Arthuro uos
tais bei geležinkeliais Mandžiū- 
rijoje). Kongresas prapliupo ka
tutėmis. Amerikos spauda ko
mentavo Teherano—Potsdamo— 
Jaltos klausimą plačiai. Mr. 
Phillips iš Vašingtono sako, jog 
“Ike įvykdė respublikonų seną 
pažadą panaikinti slaptas sutar
tis, kuriomis buvo pavergtos lais
vos tautos”. Detališkiau anali
zuojant, Žinome, jog Jaltoje dau
giau buvo paliesta Azija. Potsda
me, kur susitiko Stalinas, Tru- 
manas ir Churchillis-Attlee, vie
šai buvo paskelbta Lenkijos sie
nų pakeitimas, paliestas Roose
velto jau Jaltoje, Rytprūsiai bu
vo padalinti tarp Lenkijos ir TS 
RS; Klaipėda grąžinta Lietuvai, 
tup-tnetu LTSR, ir Vilnius su

Lvivū, LTSR ir UTSR 4Ukrai
na). Žiniomis iš Vašingtono sun
ku nusakvti. kokie bus šio atšau
kimo rezultatai, šalia jo psicho
loginės reikšmės. Blogumas, esą, 
glūdi “faits accompli” — be iš
laisvinimo karo nei Lenkijos sie
nos gali būti atstatytos(!), nei 
Mandžiūrijos geležinkelis sugrą
žintas Čiąng-Kai-Šekui. Ir čia 
prasideda problemos. LLK pirm. 
V. Sidzikauskas laiko Eisenho- 
werio atšaukimą “teigiamu po
sūkiu”. Tokios pat nuomonės esą 
ir kiti ęgzilai politikai Niujorke. 
Jų nuomone, nėra reikalo bai
mintis nei dėl Vilniaus, nei dėl 
Lvivo, nes' šis reikalas būsiąs 
paliestas kongreso panaikinamo
joje rezoliucijoje. Jų nuomonę 
patvirtino senatorius H. Fergu
son iš Mich., kuris pasiūlė pir
madienį, kad kongresas šias su
tartis ir visas kitas kruopščiai 
peržiūrėtų. Tačiau daugumas 
lenkų dalykus įsivaizduoja se
noviškai. Amerikiečiams gi tai 
“tik smulkus klausimas; pir
miausia išlaisvinimas”. James 
Rėston iš NYTimes komentuoja, 
jog tai tik tam, “kad vyriausy
bės rekordai būtų švarūs”. Tai 
neturėsią didesnio efekto kaip 
Roosevelto atsisakymas pripa
žinti Latvijos, Lietuvos ir. Estijos 
inkorporavimą į TSRS. To pa
ties laikraščio karinis ekspertas 
H. Baldwin išsiplepa nuošir
džiau. Šis pareiškimas suteikiąs 
vilčių vokiečiams, kad jų užim
tos sritys bus kada nors sugrą
žintos ir “padrąsina lenkus, kad 
Rytinės Lenkijos dalys po karo 
atitekusios Sovietų Sąjungai (L 
TSR, GTSR, UTSR) gali būti su
grąžintos”. Todėl žinomas lietu
vių politinis stebėtojas, žinovas 
Rytų Europos klausimų, perspė
ja, kad Potsdamo ir Jaltos kon- 
ferencijofc panaikinimas, kaip ne
panaikinąs sovietų vergijos, o tik 
Lietuvai ir Ukrainai grąžinąs 
lenkų užgrobtas žemes, jei kom 
gresas jį panaikins be jokių re
zervų, tebus džiaugsmas tik len
kams. Esą, jog šiuo metu ir po 
ateinančio karo Lenkija yra ir 
bus. stipriausia ir nepriklauso- 
miausia Rytų Europos valstybė. 
Rusai net ir dabar bijosi lenkų 
kovingumo. Jų angliakasiai už

dirbą daugiau negu britų, fabri
kai dygstą nejuokais, nes Mas
kvos specialistai su “prišakine 
technika” mažiau kliudo. Lenkų 
komunistai įrodė esą pirmiausia 
lenkai, ne komunistai. Net pats 
maršalas Rokosovsky įtariamas 
didelėmis simpatijomis tėvų kraš 
tui. Lenkų kariuomenė yra gera 
ir pajėgi. Ji kovos iki paskutinio 
krauja lašo už "tėvynę”, kuri 
jiems yra su Vilniumi ir Lvivu, 
nors dezertyruos kovoje už so
vietus. Jis mano, jog mūsų veiks
niai turėtų padėtį vertinti kur 
kas atsargiau. Dar daugiau aliar
muoja ukrainiečiai — jų padėtį 
dar labiau sunkina nepasiseki
mas Miunchene, kur vienybės, 
“Išlaisvinimo” radijo reikalu ne
buvo atsiekta. Dėl to laukiama 
oficialaus Ukrainiečių Kongreso 
Komiteto komunikato. Ukrainie
čiai maną, kad Eisenhoweriui 
nereikėję šių reikalų judinti.

Sovietai uždaro Baltijos jūrą
Sovietai ištikimai vykdo Rusi

jos carų planus užvaldyti Šiau
rės Europą, kad “prasikirstų lan
gą” į vandenynus. 1953 m. net 
“neutralieji” švedai tuo įsitikino 
ir pasivažinėję po Europą ameri
kiečiai perspėja dėl aiškaus so
vietų nusistatymo šiais metais 
Baltiją galutinai paversti “Rusi
jos ežeru”. Įrodymai aiškūs: šve
dų lėktuvų pašovimas, skandina
vų žvejų pagrobimas ir visoke
riopa klasta bei melas, kuriuo ji 
gaubia visus gyvenančius prie 
gintaro jūros, kurią pasaulio va
dovaujantys geopolitikai laiko 
“centrine” planetoje. Pasaulio 
revoliucijos siekiančiam Krem
liui Baltijos užgrobimas yra nuo
seklus ir logiškas žygis. Jiems tai 
yra gyvybinio “saugumo reika
las”. Baltijos sritis sovietams bū
tina, apsiginti nuo puolančių “iš
laisvintojų” karo aviacijos eska
drų iš Grenlandijos, Islandijos, 
Norvegijos ir Aliaskos bazių. Pa
skutinėmis JAV žiniomis, TSRS 
Baltijos bazėse (KronŠtate, Pork 
kala, Karaliaučiuje, Taline, Lie- 
pojuje, Klaipėdoje, Svinemiudė- 
je, Gdynėje, Saarema ir Riuge- 
ne) esą apie 100 maž. tipo po
vandeninių, 1 modemiškas ir

(Nukelta į 3 psl.) 

jai ir Dulles ir Stassenas buvo 
nuolaidesni ir pažadėjo paramos. 
Abu jie pereitą sekmadienį grįžo 
į Vašingtoną.

D. Britanija labai susijaudinu
si dėl aną pirmadeinį Eisenhowe- 
rio paskelbto sprendimo dęne- 
utralizuoti Formozą, leisti Čiang 
-Kai-Šekui pulti Kiniją. Dulles 
turėjo užtikrinti britus, kad tas 
sprendimas jokio pavojaus karo 
išplėtimo nežada. Edenas parla
mente taip ir pareiškė, kad, tam 
ir nepritardama, vyriausybė vis- 
dėlto nelaikanti, kad tai rodytų 
agresijos norus; Kad dar labiau 
apramintų britus, Dulles užkvie
tė Ędeną su iždo kancleriu But
ler kovo mėn. atvykti į Vašing
toną aptarti ūkinių reikalų. Sa
koma, kad jiedu ten pasiūlysią 
naują globalinę bankinę sistemą, 
siūlysią paleisti daugiau dolerių 
į sterlingo kraštus, palengvinti 
prekybinius varžtus ir pakelti 
aukso kainą. Sterlingo kraštai 
savo rėžtu įsipareigosią panašiai 
veiklai.

Didžiosios audros atneštos ne
laimės ir žmonių gelbėjimo dar
bai per visą pereitą savaitę ne
buvo baigti. Iki šiol žuvusių pri- 
skaityta 1945 — olandų '1322,

SOVIETŲ STRATEGINIAI KELIAI
. Londone gautomis žiniomis, 

sovietai per visą Lenkiją stato 
dvi didžiules autostradas: vieną 
nuo Balstogės (iš ten turbūt ei
na į Gudiją) į Vroclovą (Bres
lau), t.y. į centro Europą, o kitą 
nuo Lvovo į Dancigą. Abi auto
strados kartu turi 650 mylių, o jų 
pastatymo sąmata siekianti 5 bi- 
lionus dolerių. Nėra jokios abe
jonės, kad tai strateginiai keliai, 
pasiruošimas eventualaus karo 
tiekimui.

NAUJAS RINKIMŲ 
ĮSTATYMAS ITALIJOJE

Italijos parlamentas po labai 
triukšmingų posėdžių, nežiūrint 
labai griežto komunistų ir neo- 
fašistų pasipriešinimo, priėmė 
naują rinkiminį įstatymą, pagal 
kurį partija arba partijų blokas 
rinkimuose gavęs daugiau 50% 
balsų gauna 65% atstovų. Tuo 
būdu norima sudaryti sąlygas 
pastoviai vyriausybei veikti. Ti
kimasi, kad įstatymą patvirtins 
ir senatas. Tokiam atvejy šių me- 

ję įtakos. - č .
Korėjoje vadovybę nuo šio tre

čiadienio perima naujasis 8 armi
jos vadas gen. Įeit. Maxwel Tay
lor. Kinijos premjeras Čou,. o 
paskum ir pats Mao paskelbė, 
kad Kinija pasiruošusi Korėjoje 
sudaryti paliaubas Panmunjame 
sutartomis sąlygomis, belaisvių 
klausimą paliekant spręsti 11 
valstybių atskirai konferencijai. 
O jei JAV norį ginklu išspręsti 
ginčą, tai jie esą pasiryžę kovo
ti, kiek tik reikėsią. Vakariečiai 
į tai atsakė, kad Čou paskelbtos 
sąlygos yra tos pačios, kurias < 
Maskva buvo siūliusi prieš Ka
lėdas, ir negali būti priimtos.

Akivaizdoje to JAV delegaci
ja ruošiasi pareikalauti, kad visi 
JT nariai aktyviai prisidėtų prie 
karo, o tuo pačiu metu vyriausy
bė svarsto priemones kaip pa
ruošti kovai su komunistų agre
sija laisvąsias Azijos tautas, kaip 
sustiprinti jų jėgas. 7-tojo laivy
no vadas, jei būsią nuspręsta bk* 
kuoti Kinijos krantus, prašysiąs 
paramos. Iš Formozos tuo tarpu 
pradėjo skraidyti. lėktuvai į Ki
niją su propagandine literatūra. 
Pirmą naktį 4 lėktuvai išbarstė 
2 milionus lapelių.

tų rinkimuose dabar valdanti 
krikščionių demokratų partija 
eis vienu bloku su visomis anti
komunistinėmis partijomis, iš
skyrus fašistus. Tuo būdu tiki
masi garantuoti demokratinės 
srovės laimėjimą.

LENKAI POSĖDŽIAUJA
Po ilgų ginčų, pasitarimų bei 

konferencijų dėl vieningos ir vi
sų pripažįstamos egzilinės vy
riausybės sudarymo, lenkų poli
tiniai veiksniai sutarė vietoje 
prezidento Aug. Zaleskio pasta- . 
tyti gen. Sosnkowskj. Tačiau, pa
sirodo, dar yra kilūčių, tad va
sario 14 d. Vašingtone šaukiama 
visų oficialių ir neoficialių dip
lomatinių atstovų konferencija. 
Ji truks 3 dienas ir joje be diplo
matų dalyvaus taip pat politinių 
partijų atstovai. Tiesioginės de
rybos tarp grupių dėl prezidento 
vyksta Londone.

— Torontas. — Miesto taryba 
19 balsų prieš 1 atmetė priemies
čių apjungimo planą7.
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i Kremliškieji izmai

ŽODIS BROLIAMS TĖVYNĖJE
Lietuvos Gen. Konsulo min. p. G ylio kalba per “Am. Balsą”, kuri 

bus pertransliuota vasario 16 d.ventojų, jos gaminių eksportas užima trečią vietą pasauliniame eksporte.Kanada yra padovanojusi ginklų Italijai, Olandijai, Belgijai, kiekvienai apšarvuoti po vieną diviziją. Kanados naikintuvų gamyba neturi konkurentų ir šio krašto pramonė dirba ranka į ranką su Jungtinių Amerikos Valstybių pramone. Šiandien galima drąsiai pasakyti, kad ši šalis pavirto arsenalu tautoms, kovojančioms už visos žmonijos ir mūsų laisvę.Lietuvių čia yra 20 su viršum tūkstančių. Jų didžiuma yra tremtiniai po II Pasaulinio Karo. Lietuviai Kanadoje neužmiršta Jūsų ir labai dažnai su meile mini Jus. Išgirdę blogą naujieną iš/Tėvynės, jie piktinas budelių niekšiškumu ir dreba dėl Jūsų likimo. Jei mums būtų galima susisiekt su "Jumis, tai tikėkite man, mūsų ryšiai būtų labai tamprūs. Mūsiškiai aukoja Tautos Fondui, šelpia savo brolius, skurstančius Vokietijoje ir karš- sų brėkštančios laisvės aušrelę, tomis maldomis prašo Dievo pa- Rusija respektuoja ir skaitos tik laimos^ visiems kovojantiems už su grubia pajėga. Vakarai tai žino ir ginkluojąs be jokių pertraukų.Kanada yra turtingiausias kraštas gamtos resursais: savo miškais, žibalu, įvairiais mineralais -ir metalais: auksu, variu, nikeliu ir ypač žaliavomis, kaip uraniumas, radijas ir kit., reikalingiausiomis naujausiai karo pramonei. Šiuo metu visi Kanados natūraliai turtai yra naudojami krašto saugumo patikrinimui. Vietinė pramonė yra aprūpinta naujausiomis mašinomis, A, geriausįais į&ig^Įis, turi augš- ' čiausių kvalifikacinį specialištuš ir todėl gamyba čia eina smarkiu tempu. Atsiminkime, kad nors •Kanada turi vos 14 milijonų gy-

Mieli Broliai ir Sesės už geležinės uždangos!Į Jus kalba Vytautas Gylys, Nepriklausomos Lietuvos Generalinis Konsulas Kanadai.16 Vasario proga siunčiu Jums nuoširdžius sveikinimus ir visų lietuviu Kanadoje vardu linkiu Jums;-'brangūs tautiečiai, daug sveikatos, ištvermės ir laimės susilaukt didžiosios šventės — Lietuvoj išlaisvinimo deinos.Mes, gyvendami laisvoje Kanadoje, stebim, kaip galingųjų demokratijų nuotaikos keičiasi mūsų naudai ir kaip raudonieji imperialistai savo žiaurumais su pavergtaisiais, penktąja kolona, savo intrigomis ir kurstymais prieš demokratines valstybes nustoja Vakaruose paskutinių savo užtarėjų.Jei Jūs tik galėtumėt pamatyt, kaip greitai auga Šiaurinės Amerikos kariška galybė ir kas čia daroma bolševikų diktatūros nugalėjimui, Jūs turbūt, užmirštumėt, bent trumpam laikui, savo kančias ir tikrai pajustumėt mū-
Jūsų išlaisvinimą.Visi lietuviai šioje šalyje dirba sunkiai ir po truputį įsijungia į vietos gyvenimą. Mes čia naudojamės visomis laisvėmis; daug ko išmokome ir grįžę į Nepriklausomą Lietuvą parsivešim nemaža patyrimo. Mūsų žmonės savo akimis pamatė, kaip visai jauna valstybė sugeba pasirinkt tinkamiausius politikus, sėkmingai ginančius savo krašto reikalus šiais sunkiais laikais. Lietuviai negrįš iš Kanados su tuščiomis rankomis. Jų materialinis ir pasinis lobią- bus^ labai, nąudin- gks atstatant naują, nepriklausomą Tėvynę.Tad iki pasimatymo mūšų pasiilgtoje, laisvoje Lietuvoje! •

Štai jau 35 kartą ateina Vasa- 
rio 16-oji—Lietuvių Tautos šven
tė — Laisvės ir Nepriklausomy
bės šventė. Brangi tai diena 
mums visiems, ar tai likusiems 
kenčiančioje Tėvynėje, ar iš
sklaidytiems viso pasaulio kraš-

tas, Tom Reedy, praneša apie 
paskutiniųjų dienų Kremliaus 
“naujuosius išradimus”, įvairiau
sių “izmų”, kuriuos prikergus 
prie asmens — galima drąsiai, 
be jokio komunistinės sąžinės iš
metinėjimo, kiekvieną žmogų su
naikinti.Sovietai šiuo metu apkaltina žmones trockizmu (senas terminas), sionizmu, kosmopolitaniz- mu, objektyvizmu, partikuliarizmu, biurokratizmu, unionizmu, diversionizmu, šematizmu, imperializmu, titoizmu, pacifizmu, konsiliacionizmu, individualizmu, fakcionalizmu, prakticizmu, neutralizmu, reliatyvizmu, kriti- kalizmu, realizmu, militarizmu, šovinizmu, socialdemokratizmu, oportunizmu, klerikalizmu, karjerizmu, ekvalitarianizmu, teo- retizmu, formalizmu, natūralizmu, koloboracionizmu, opoziciio- nizmu prisirašyti prie “internacionalinės komunistų partijos”, etc. Be suminėtųjų “izmų”, dar eina tam tikri “štampai”, kuriuos žmogui prispaudus — jau galima jį sunaikinti. Tie “štampai” arba “etiketės” yra, maždaug, tokios: išnaudotojo, buožės, liaudies priešo kapitalistų agento ir tt. Tai vis ligos, kuriomis gali būti “susargdintas” kiekvienas Sovietų Sąjungos gyventojas ir išvežtas “gydymui”.tiška girgždėjimo "“mužiką”. Tą ■ Be to, čia norisi skaitytojams užsieniečio ausiai labai nemalo- i Pateikti ir keletą tų “izmų aiš- nų girgždėjimą gali girdėti ir ■ kinimų. Jeigu tave, žmogau, So- Maskvos gatvėse ir net teatrų vietų slaptoji policija pripažino scenose. Taigi, praeivis apžiūrė- sergančiu kosmopolitizmo liga , jęs batus, visada supras, kad esi i vadinasi, įmatei ką nors gero ki- užsienietis, tik nežinos iš kurio krašto. Jeigu jį užšnekintum, jis

Pasaulis nustebęs sužiuro į Sovietų Sąjungą, kur pradėjo reikštų* didelis antisemitizmas. Torontiškis dienraštis “The Globe and Mail” neseniai įsidėjo reikšmingą karikatūrą, vaizduojančią Staliną, skaitantį Hitlerio “Mein Kampf”, o prieš jį Hitlerio dvasia klausianti: “Ar mane šau
kei?”... > ‘Priešžydiškoji banga siaučia visoj Sovietų Sąjungoj ir satelitiniuose kraštuose. Prieš keletą dienų “Pravda” įsidėjo piktą straipsnį ir apie Lietuvoje prisiglaudusius “pragaištinguosius sionistus” žydus ir “nacionalistus — buržuazines liekanas —- lietuvius”, tarnaujančius “Vakarų imperialistams”. Taigi, ir mūsų brangioj Tėvynėj jau duotas' Kremliaus skambutis pagreitintu tempu išnaikinti “liaudies priešus”... Be žydų už geležinės uždangos, kaskart didėja ir kitokių “politinių nusikąįtėlių” medžioklė. “The GI. and Mail” Berlyno politinis koresponden-

16-JAI
ir išteklius tai gar

bingai kovai už Tėvynę, už tėvų 
ir artimųjų ir už savo laisvę ir nepriklausomybę, o visagalis 
Dievas neapleis mūsų ir dabarties varguose. Juk Jis mato visas tas kančias mūsų Tėvynėje, Jis girdi visas aimanas kalėjimuose ir prievartos darbų lageriuose kenčiančių lietuvių, Jis kenčia su kenčiančia Lietuva. Jis mato taip pat ir tremtinių vargus ir skurdą ir visas jų pastangas išlaikyti savo meilę Tėvynei ir Tikėjimui. Jis laimina visus gerus sumanymus ir džiaugiasi ištikimybe. Jis tat išklausys gal ir greitai mūsų karštų maldų: “Neapleisk, Augščiausias, mūsų ir brangios Tėvynės, Maloningas ir galingas per visas gadynes”.

Juozapas Skvireckas, Kauno Arkivyskupas Metropolitas.Austrijos Tirolis, Zams, 1953. 1. 20.

savo jėgasgirnas. Badas ir skurdas lanko 
Lietuvos žemę.Begėdiškiausias melas, apgaulė, prievarta ir policinis režimas sukaustė lietuvių dvasią. Lietuva įjungta į europiečių nepakenčiamą Rusijos sistemą, Lietuvos inteligentija, dvasiškiai' ir vadovaujantieji asmenys, kurie nesuskubo pabėgti į saugesnius Va- karus, tuoj pateko visi į kalėjimus kančioms ir tortūroms. Kultūrinės organizacijos ir įstaigos sunaikintos, spauda, mokyklos, seminarijos, vienuolynai uždaryti ir visur įvesta materialistinio komunizmo doktrina. Lietuvių kalba nors oficialiai ir palikta, bet tik parodijai ir propagandai.Dar skaudesnis smūgis ištiko giliai tikinčių lietuvių širdis. Jų brangiausias turtas, kataljkų tikėjimas, paskelbtas tautos priešu ir rafinuočiaušiomis priemonėmis puolamas, persekiojamas ir varžomas. Religijos mokymas paskelbtas nusikaltimu ir jų dvasios vadai beteisiais piliečiais. Vyskupai apkaltinti, suimti ar nukankinti kalėjimuose. Lietuvių šventovės, kurios nesunąį kintos, apdėtos didžiausiais mokesčiais, jų lankymas suvaržytas ir apsunkintas taip, kaip nebuvo daroma net senais barbarų laikais. Ir visa tai veidmainiš- kiausiai vadinama “tikėjimo laisve”. 'Senesnieji, dar prisimeną tokius baisius senojo carų režimo laikus, negali nematyti, kokią baisią “pažangą” padarė žmonija. Persekiojo mus ir kankino senieji rusai, skelbdami kovą lietuvių raštui bei. tikėjimui, kaip teisingai sako dainius: “Anei rašto, anei drufeo mums turėt neduoda. Tegul, sako, bus Lietuva ir tamsi ir juoda”, bet tokio begėdiško cinizmo, tokio brutalumo istorija savo eigoje niekada nepažino.Mieli Broliai ir Seserys, mūsų tėvai ir.seneliai bei proseneliai toje daugiau kaip šimto metų kovoje nenusiminė ir nepa- ir likusius Lietuvoje. - Žmogui į būgo kančių ir vargo silpni, be- igimtą nuosavybės teisę brutališ- ■ moksliai, beteisiai. Jie drąsiai žvelgė į ateitį ir tikėjo: “Kad tu, gude, nesulauktum, ne taip, kaip tų nori, bus^ip Dievas duos, ne tavo priesakai^ nedori”1.Taip, bus, kaip Dievas duos! Mūsų tėvų ir senelių vienintelis ir galingiausias ginklas toje kovoje buvo tikėjimas ir ištikimybė saVo šventajai# tikėjimui ir katalikų Bažnyčiai. Jų krikščioniškos dorybės, teisingumas, pa-

tuose.Su džiaugsmu ir gražiomis iškilmėmis mes švęsdavome ją laisvėje paminėdami tuos, kurie daugiausia pasidarbavo Lietuvos laisvei atgauti, lygiai kaip ir tuos didvyrius, kurie savo kraują ir gyvybę jai iškovoti paaukojo.Kiekvienoje Lietuvos šventovėje per iškilmingas pamaldas tą dieną mes dėkodavome Augš- čiausiajam už tą Laisvės malonę ir prašėme palaimos ateičiai: “Salvam fac rempublicam nos- trarh Domine!” Ir padėkos Tede- um himnas skambėjo lyg laidas, kad Dievas mus nepaliks be globos. Kiekvienas lietuvis katalikas bent širdies gilumoje reiškė savo' viltį: ..“Tavyje, Viešpatie, turėjau vilties; tenebūsiu sugėdintas per amžius”..Švęsti tą dieną mes švęsime ir šiemet, kad ir liūdėdami. Vos dvidešimtį metų pasidžiaugę laisvės ir nepriklausomybės palaima, mes vėl patekome į pasaulio maišaties verpetą. Gražiai suklestėjusi mūsų Tėvynė dabar karo audros sunaikinta. Tarptautinės. teisės garantijos ir sutartys, kaip bereikšmiai, popieros lakštai, imperialistinių kaimynų liko paniekintos ir sutremptos. Lietuvą vėl užplūdo agresyvaus, bedieviško komunizmo hordos, nešdamos visiems ašaras, skurdą, persekiojimus ir kruviniausią terorą. *Rinktiniai Lietuvos sūnūs ir dukterys, kaip beteisiai baudžiauninkai ar vergai, tūkstančiais ir šimtais tūkstančių, ne- žmoniškiausiu būdu išplėšti iš gimtosios žemės ir ištremti į begalines Sibiro ar kitų Sovietų valstybės pakraščių platybes, ar žuvo kely nuo bado ir troškulio.Lygiai skaudus likimas ištiko
kai paniekinus, lietuviai neteko teisės į savo žemę, laisvę ir nuosavybę. Karo ugpies taįp baisiai nuteriotą Lietuvą dar .labiau sunaikino priverstinis ūkių nusavinimas ir valstybinių bei bendrų ūkių (sovehozų ir kolchozų) stei-

KAI KARIAUJAMA TAIKOS METUNors pro Elbę į Vakarus dar nerieda Sovietų tankai, tačiau Madride vyksta gyva ir paslaptinga veikla. Vokiečių spauda rašo, kad ten kuriama santarvininkų vyr. būstinė “bėdos atveju”. Lapkričio 10 d. ten atvyko ir italų karininkų delegacija, vadovaujama gen. Ettores Musco. britai pasiuntė delegaciją iš 6 specialistų su Montgomery štabo šefo pavaduotoju gen. Llevelyn Wansbrough Jone. Atvyko taip pat belgų ir prancūzų delegacijos. Vokiečių neoficialus atstovas yra buv. vokiečių karo atstovas Ispanijai aviacijos gen. Dorr. Pasak jų,
jei nebus ratifikuota su Vaka

rių Vokietija sutartis, jie orga- 
* n ižuos ispanų-portugalų žemė

je “smogiamąją armiją”.Amerikiečiai gen. MacCloskey pareiškimu,
jei Vokietija neratifikuos su
tarties, tai į < rytus nuo Reino 
bus palikti tik sargybiniai da
liniai.

Olandai, danai ir norvegai ne- 
' panoro pasiųsti savo karinių de

legacijų ir dalyvauti Europos gy
nime, jei jis prasidės tik už Pi
rėnų ...

Vokiečių žurnalas “Der Spie
gei” rašo, kad JAV prezidentas 
Eisenhoweris galįs “įvykdyti 
amerikiečių pasitraukimą iš Ko
rėjos”. Prieš tokį planą dar pasi
sako amerikiečių politikai, bet 
buv. JAV gen. Eichelbergeris 
yra dabar pasiryžęs pravesti 
operaciją: “Pasitraukti iš Korė
jos — O.K.”. Per pirmąjį karą 
Eichelbergeris yra buvęs JAV 
ekspedicinio korpo vadas rytų 
Sibire per antrąjį karą vadova
vo 6-jai armijai Didžiojo vande
nyno erdvėje. 1948 m. išėjo į 
pensiją, bet po pusės metų vėl 
buvo pakviestas Rytų Azijos eks
pertu į Pentagoną — JAV gen. 
štabą. Jis įrodinėja, kad: l)Jung- 
tinių Tautų armija neįstengs su
triuškinti šiaurės korėjiečių. Ka
riškai karas ten negali būti lai
mimas.
Korėją 
bombų

2) Mėginimas šiaurės 
sutriuškinti ir palaužti 
smūgiais nesėkmingas.

3) Rizika įtraukti į Korėjos karo lauką Sovietus vis didėja, o visa turį būti daroma, kad Rusija į tokį karą neįsiveltų. 4) Armija gali frontą atlaikyti, bet praktika parodė, jog
karo laivynas moderniajame 
kare nėra lemiamas veiksnys.Turimas oro pajėgas ir lėktuvus galima pervesti Pietų Korėjai. 5) JAV turėtų laikytis politikos “Azija — azijatams”. Tada Azijos laisvieji kraštai turės patys ginti savo laisvę, jei ją myli ir brangina.Šita “programa”-turi būti išdėstyta amerikiečių tautai. O vokiečių spauda juokiasi: “jei ten būtų kovęsi jų kariai, karas Korėjoje seniai būtų buvęs laimėtas” ... Dabar 100.000 senųjų karių mdkys 400.000 naujokų.
Prancūzams karas Indokinijoj ligi šiol kaštavo apie 17 miliardų vokiečių DM ir 30.000 aukų. Pa-I sirodo, nepaisant turimų 270 amerikiečių bombonešių ir žvalgybinių lėktuvų, raudoniesiems pavyko nepastebėtiems per kalnus pravesti 72.000 karių, taip pat 120 ir 145 2m mortyras su ru- su-čeku patrankomis. Paaiškėjo, kad
Vietminto kariai turi didelį 
skaičių amerikiečių ir britų 
kilmės ginklų.Iš kur? — Pasirodo, kad gauna per Hong-Kongą. Visoj Indokinijoj, išskyrus mažą • rajoną apie Saigoną, raudonieji ima iš gyventojų mokesčius, ir krašto gyventojai į juos žiūri kaip į būsi- mąją* valdžią. Iš tokių duoklių gaunamus piastrus britų Hong- Konge keičia į amerikiečių dolerius ir per kinų ’maklerius gauna Vakarų ginklus, kuriais paskui muša prancūzus ir jų sąjungininkus. Prancūzai nuo pavasario Ugi šiol nėra pasiuntę ten jokių įaujų dalinių, tad kaip jie gali ’aimėti karą? Paskiausiomis ži- 

liomis, ir jų sąjungininkai Vakaruose nusprendė ateiti su laiku prancūzams Indokinijoje į pa
galbą. Mat, valst. sekret krašto 
•psaugos ministerijoje Pierre de 
?hevigne įteikė gavo šefui Ple-į

venui memorandumą:
reikia iš Indokinijos pasitrauk
ti. Atseit — tegu už prancūzus kariauja kiti... Todėl nenuostabu, kad, “Der Spiegei” žiniomis, į juos savo akį atkreipė Sovietai, laikydami Prancūziją silpniausia Vakarų gynybos grandimi. Nors prancūzai giriasi, kad šių metų gale turės po ginklu daugiau kaip 900.000 karių, tačiau vokiečių spauda juokiasi, kad pernai Prancūzijoje dėl karininkų stokos prieauglio turėjo naujokų apmokyti pasiųsti vyr. leitenantus. Per manevrus divizijos skolinusios viena kitai savo kareivius. Prancūzija yrą jokia karinė galybė, paskelbė “Der Spiegei” Nr. 45/1952.Prancūzų slaptoji policija susekė didelę Sovietų šnipų organizaciją, veikusią Europoj, Vokietijoj ir Amerikoj. Prahoj, pasirodo, yra įsteigta šnipų mokyk

la, kuri sovietų agentais aprūpi
na visus pasaulio kraštus. Vokiečių žurnalas “Revue” Nr. 48/1952 rašo, kad, Bonoje turimais duomenimis, kasmet iš Vokietijos į Prancūziją ir svetur nelegaliai prašmugeliuojama į prancūzų le- gijonus apie 40.000 vyrų. Padidėjo diversantinė veikla prie gi- nybinių magistralių, einančių per Prancūziją į Vokietiją. Apskaičiuojama, kad dėl didelio komunistų skaičiaus tarp prancūzų vien tik keliams per Prancūziją apsaugoti nuo sabotažo reiktų ne mažiau kaip 3 divizijų.

SOVIETU SĄJUNGA PRO 
AMBASADOS LANGĄ

Pagal Frank Rounds, Jr., 
įspūdžius paruošė

VYT. KASTYTISmi batai nepasižymi geresne kokybe. Be to, jie aprūpinti savo-(Tęsinys iš pr. numerio)
Kai karo belaisviai 
nenori grįžti į namusMaskvos Dramos ir Komedijos Teatras ukrainiečio Jaroslav Galan pjese — “Po auksiniu ereliu” ,mėgina išaiškinti sovietiniam žmogui, kodėl nevisi sovietų karo belaisviai grįžo iš Vokietijos. Autorius, kaip sovietinių laikraščių -korespondentas, tuojau po karo, pabaigos lankėsi Vakarų j Vokietijoje, kaišiodamas nosį į DP stovyklas. Veikalas parašytas 1947 m. Už poros metų Jaroslav Galan, anot “Vakarinės Maskvos” buvo sulikviduotas amerikiečių ir britų imperialistų pasamdytų žudikų, atseit, papuolė; į partizanų rankas ir susilaukė atatinkamo atpildo už savo nuveiktus darbus propa-j gandos srityje.Vyriausias veikalo herojus yra Andrėj Makarov, sovietų jūrininkas, ties Sevastopoliu sunkiai sužeistas, patekęs. į nacių karo belaisvę. Veiksmas vyksta amerikiečių zonoje. Karo įbelais- viai nori grįžti namo, bet amerikiečiai nenori jų išleisti, nes yra pasiryžę sovietų karo belaisvius panaudoti. naujai kuriamoje armijoje, kuri turės amerikie- _ čiams užkariauti visą pasaulį, siaukojimas, ištikimybė, drąsa ir Makarov didvyriškai kovoja su amerikiečiais. Pagaliau amerikiečių karinė vadovybė nutaria nužudyti vieną merginą “Po auksiniu ereliu” restorane ir kaltę suversti Makarovui. Makarovas rodomas teisme kruvinais pečiais. Jo sovietiški monologai vprti dėmesio: “Ne prieš Dievą, bet kaip Sovietų Sąjungos pilietis, aš sakau teisybę, tik teisybę!”... O palaiminta sovietinė teisybė!. Visi tie, kurie tuo metu buvome V. Vokietijoje, puikiai prisimename, kaip į namus grąžinami sovietų karo belaisviai žudėsi, šokinėjo iš traukinių ... Dar ir dabar JAV vyriausybė susilaukia visiškai sitarnautų priekaištų, kad savo tuometinio aklumo daug jau nuoširdžiai, net pasi- kviesdama MP, stengėsi sovietų belaisvius repatrijuoti... -Amerikiečių karininkai šiame Galan veikale aprengti visiškai panašiai kaip ir nacių essesinin- kai. Kiekviename žingsnyje nešiojami parengti automatiniai ginklai paruošti šauti. Kareiviai spardo ant grindų tupintį aklą vaiką. Majoro kambaryje Kalėdų proga papuošta eglutė patran- kėlėmis ir tankų modeliais, žodžiu, visur imperializmas ir žvėriškumas augščiausiame laipsnyje. Ir nesijuok žmogau, *nes kaip tik šiuo metu sovietų propagandistai vėl turės gražaus darbo, aiškindami, kodėl kinų karo belaisviai nenori grįžti į Kiniją. Ir vėl, žinoma, bus kalti amerikiečisfi. Argi ne žulikai tie amerikiečiai — belaisviai nenori grįžti, ir šį kartą jie nė nemano jų prievarta grąžinti...

Užsieniečius Maskvoje 
pažįsta iš batų
. .Užsieniečiai Maskvoje 

sovietinio žmogaus, savaime su
prantama, skiriasi geresne ap
ranga. Tačiau čia gali užtikti ir 
sovietinių piliečių gerau apsirė
džiusių. Bet praeivis visada atpa
žįsta užsienietį. Jo žvilgsnis, 
kaip taisyklė, pirmiausia krin
ta į batus. Mat, sovietų gamina-

meilė buvo tie šaltiniai, iš kurių jie ėmėsi sau jėgų toje nelygioje kovoje. Ir jie iškovojo Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę.Ar šiandie mums, švenčiant laisvės šventę, dera nusiminti ir nustoti vilties? Ar bedieviškfcsis komunizmas jau toks visagalis? Ar Dievo gailestingumas ir malonė nebėra mums laidas ir pažadas naujos ateities? Ar mes nebeturime lygiai to paties ginklo, kaip ir mūsų tėvai?Kas manytų neigiamai ir nustotų pasitikėjimo Dievo galybe ir malone, tas yra nevertas tos laisvės, kuriai skambėjo Laisvės varpas. Nevertas tos laisvės tas, kurs išsižada savo tikėjimo ir nuklysta į šunkelius sekdamas įvairiausias klaidas, kurs ardo bendro darbo vienybę ir savo asmeniškus reikalus stato augščiau už viską.Brangūs Broliai ir Seserys Lietuviai! Vasario 16-ji šiandie mums primena mūsų pareigas ir mūsų uždavinius. Nenusiminkime ir nenuliūskime! Juk ir šiandieną:“Dievas mums tvirtovė ir stiprybė: Jis pasirodė ištikmas mūsų padėjėjas varguose! Todėl mes nesibijome, kad ir žemė drebėtų ir kalnai griūtų į jūros vidurį” (Ps. 45, 2.3).Susiburkime glaudžion tikėjimo vienybėn, pamirškime visas partines nesantaikas, aukokime

uz- dėl per

sergančiu “kosmopolitizmo liga”,

JAU SPAUDOJE IR PASIRODYS PRIEŠ VELYKAS.
VILNIUS TARP AUDRŲ, vilniečio rašytojo Jeronimo Cicėno knyga, orti. 500 

psl., iliiKtruota mūsų dailininkų darbų reprodukcijomis, V. Augustino fotonuo
traukomis, dokumentuoto statistikos duomenimis, reikšmingiausių įvykių aprašy
mais, šimtais pavardžių, susijusių su Vilniaus krašto lietuvių kovomis, ^laimėjimais 
ir pralaimėjimais.

VILNIUS TARP AUDRŲ — štai Vilniaus krašto lietuvių kančia ir kova lenkų 
okupacijos (19)9-1939) būvyje, < taipgi nepaprastas džiaugsmas ir didelė kūryboj 
valia Lietuvos Respublikai į Vilnių sugrįžus.

Autorius ir leidėjas visus tautiečius, Besisielojančius Vilniaus praeitimi ir atei
timi, kviečia j talkų. Knygos kaina 5 doleriai.

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

sorose Knygoje
Užsakymus ir pinigus siuskite vienu iš šių adresų:
TERRA, 748 W.33 $♦., Chicago U. III.
J. Cicėnas, 3421 — X — St., Omaha 7, Nebr.
A. Dundulis, 2428 S. Lawndale Ave., Chicago 23 ,HI.
Visi Vilniaus Sąjungos skyriai kviečiami prisidėti prie šio darbo.

' Autorius ir leidėjas.

nuo

tose šalyse — užsienyje ir tau ____________ ___ ______ ________ _ atrodo, jog Sovietų Sąjunga, pvz. visada pirmiausia spės, kad esi • prieš JAV tėra menkutė.J bulgaras, čekas, lenkas arba vo-• Objektyvizmo liga ’ turinti kietis iš Rytinės Vokietijos. Pir- Į begaliniai juokingus simptomus, menybė visada duodama sateliti- į Yra tas pats. ka pasakyti: “Mė- niams kraštams. Kada pasisakai esąs amerikietis, seka ilga tylos valandėlė. Sovietinis pilietis nežino, kaip elgtis su tavimi. Tada jo galvoje vėl nušvinta išganinga mintis: “Ar tamsta nebūsi taikos, darbo ar jaunimo kongresų atstovas?” ... Tokiais, mat, tegali būti komunistai arba jiems prijaučiantieji Pasisakai esąs JAV ambasados Maskvoje tarnautojas. Vėl nejauki tyla. Sovietų piliečiui, tur būt, prisimena antiamerikoniškoji propaganda. Jeigu jam maloniai nusišypsosi,, nebūsi panašus į tuos tipus antiamerkoniškuose veikaluose, jis su tavim šnektels keletą žodžių. Atsitiktinis pašnekesys nėra baudžiamas. Tačiau kitą kartą su tuo pačiu asmeniu jau negalėsi susitikti. Jis vengs tavęs. Draugystės ir ilgesnis bendravimas yra neįmanomi dalykaiUžeikite Į mūsų mokyklą ■ tikalistuKaip į Visa antiamerikoniška , ‘ . v . ,,,. -. „į „ • c • t. ■' kitokiausiu ligoniu eiles., propagandą reaguoja Sovietui - ■ -Sąjungos jaunimas? Fr. Rounds su dviem britų ambasados tar-i nautojais lankėsi Riazanėje. Apžiūrėję turgavietes ir neturėdami kur pasidėti, užsuko į Riaza- nės Jaunimo Teatrą. Scenoje buvo rodomas propagandinis veikalas—“Taikos žvaigždė”. Veiksmas vyksta Marselyje, Prancūzijoje, 1950 metais. Staliną mylintis prancūzų jaunimas sutrukdo amerikiečių planus šampano dėžese siųsti ginklus į Indokiniją. Prieš prasidedant vaidinimui, į sceną išėjo pionierų vadovė skaityti paskaitos — “Jaunimo kova dėl taikos visame pasaulyje”. Tačiau pionierių dėmesys buvo nukrypęs į tris užsieniečius, sėdinčius jų tarpe. Pertraukos metu jie ėmė klausinėti apie žmonių gyvenimą užsieniuose. Už tokius klausimus suaugusieji sovietų piliečiai būtų tuojau pat išvažiavę į Sibirą. Vaikai, žinoma, lieka vaikais. Jų atsargumas nepalyginamai mažesnis.“Ar žmonės kituose kraštuose taip pat yra lygūs?”
Kada jiems į šį klausimą buvo 

atsakyta teigiamai, pionieriai la
ba nustebo, nes jų nuomone ly
gybė įgyvendinta tiktai vienoje 
Sovietų Sąjungoje... Jie taipogi 
parodė labai didelį susidomėjimą 
Tarzano filmais. Karo metu so
vietai Vokietijoje pasigrobė visą 
seriją amerikoniškų Tarzano fil
mų, kuriuos dabar demonstruoja 
sovietiniuose kino teatruose. Pio
nieriai norėjo sužinoti kuriame i 
krašte tie filmai yra pagaminti.! 
Klausimas visiškai suprantamas,1 
nes jie suinchronizuoti vokiečių 
kalba. Kai jiems buvo išaiškin
ta, kad tai yra amerikoniški fil
mai, vaikai labai nustebo. Išei
nant iš teatro, jip sekė užsienie- 
Čus ir viena drąsi mergytė pio- 

(Nukelta į 8 psl.) Į

i: gink būti objektyvus”... Būti I natūralistu — reiškia neutraliai j stebėti komunistų partijos begėdiškus darbus ir pačiam nė nepagalvoti įsijungti į partiečių eiles. “Unionįzmo liga” — tai yra toks “kriminalas”, kad jeigu, pvz. darbininkas Sovietų Sąjungoj galvotų apie tokias unijas, kiirios. Vakaruose gali daryti streikus ir reikalauti iš fabrikų administracijų daugiau pinigų . . . “Prakticizmas” — iškėlimas praktiškųjų gyvenimo pusių, nieko bendro neturinčių su komunistu partijos doktrinaline teorija.Būti menininku, kompozitorių, skulptorių ar kitokiu intelektualu ir bent pagalvoti nupiešti Stalino portretą piktes- niais veido bruožais ar padaryti Stalinę statulą piktesnės veido išraiškos bei apdovanoti “tėvelį” ne toki “gerą”, koks jis ’’yra”, ! reiškia papulti į “formalistų”, J “šematistų”, “natūralistų”, ”kri- realistų ir dar kitokių“Militarizmu” Sovietų Sąjun- 7 i-goje šiuo metu suprantama tai, i jeigu žmogus išsitartum, kad ginkluojasi ir kitos šalys, ne tik sovietai, “pacifistu” bus apkaltintas kiekvienas iš tų, kuris prasižios, jog pasaulis’turi nusiginkluoti* o jų tarpe ir Sovietų Sąjunga. Pr. Alšėnas.

Vėl “rinkimai” 
LietuvojeVasario 22 d. Lietuvoje bolševikai vėl varys visus gyventojus prie urnų “išrinkti’\ LTSR Augščiausiąją Tarybą. Kandidatų sąrašas yra tik vienas, pateiktas komunistų partijos, tų kandidatų tik tiek, kiek reikia išrinkti, o triukšmingiausia propaganda varoma jau nuo prieš Kalėdų. Šita komedija, mat, turi pavaizduoti demokratiją. Demokratiją, kur negali pasirinkti kito kandidato, kaip fa, kuris ko- , munistų partijos pastatytas ir negali nebalsuoti, nes būsi apšauktas liaudies priešu.

“Amerikos Balsas” pranešė, kad nuo vasario 1 d. jo lietuviškoji programa, kuri girdima iš Niujorko 4 vai. pp. 21 ir 31 mtr. bangomis, taip pat dar girdima ir 19 mtr. banga.11 vai. rytą programa-geriausiai pagaunama 16 ir 19 mtr. bangomis. ' -
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VASARIO 16 MOKO IR ĮPAREIGOJA

T£ VISKČS 2IBURIAI

Ruošiasi revoliucijai Rusijoje JAV ATŠAUKIA SUSITARIMUS
Kasmet vasario 16-tosios šven

tė nuskamba per viso pasaulio 
lietuvius viena gaida. Yra tai 
didelė iškilmė, kuri surenka krū- 
von į bendrus minėjimus kartais 
ir stipriai diferencijuotą visuo
menę, nes visi yra vedami ben
dros minties atžymėti tą reikš
mingiausią lietuvių nepriklauso
mybės kūrimo aktą, akivaizdžiai 
prisiminti tą ryšį, kuris svetur 
jungia su tėvyne ir joje kenčian
čiais. 1918 m. Vasario 16 aktas 
Vilniuje kaip tik suvedė suskilu
sią Lietuvos Tarybą vienybėn, 
nes tai Tarybai jau kabojo pavo- 

. jus visai žlugti. Šitaip Vasario 
16-tosios aktas mus mintimis nu
kelia ne tik į pačią Lietuvos ne
priklausomo gyvenimo pradžią, 
bet jis drauge ir parodo, jog pa
tys brangieji tautiniai idealai 
mus gali visada apjungti. Tad 
Vasario 16-tos aktas ir pasidarė 
tikra tautinė šventė.

Iš jos istorijos šiandien pateik
ti faktus, reikštų tik pakartoti, 
kas jau yra žinoma, kas girdėta, 
skaityta, arba bent daug kartų 
spausdinta. Dar turime laisvame 
pasaulyje ir tris gyvus to akto 
dalyvius, ir kas dar liko neaišku 
iš viso to, kas gausiai rašyta, ga
lime dar jų pasiklausti, nors ir 
jie visi trys viena ar kita proga 
yra jau ne kartą savo atsimi
nimus paskelbę.

Aišku, kad Vasario 16 aktu, 
ant kurio visi Tarybos nariai sa
vo parašus padėjo, dar nebuvo 
.įkurta Lietuvos valstybė. Turė
jome tik tautą ir teritoriją, bet 
pati valdžia dar buvo svetimųjų 
(vokiečių) rankose, ir Lietuvos 
Taryba dar nebuvo galėjusi pa
sidaryti valdžia valstybės val
džios prasme. Vokiečių okupaci
nei administracijai ji buvo tik 
bejėgis patariamasis “Pasitikėji
mo” organas, norįs eiti savo ke
liu jr savaip “skerėčiotis” (Lu- 
dendorfo žodžiai!). '

Iš tiesų tarptautinės ir valsty-
binės teisės požiūriu Lietuvos 
Taryba buvo ne kas kitas, kaip 
tik laikina gyventojų atstovybė, 
kuri dar tik tiek tegalėjo veikti, 
kiek jai utilitarinė svetimųjų 
valdžia pavedė. O ši, aiškiai pa
mačiusi, į kokį kelią Lietuvos Ta
ryba pasuko, ja nepasitikėjo, ir, 
nežiūrint nuolatinių klabinimų, 
jai nieko neužleido. Bet, kai Ta
ryba neteko pasitikėjimo pas 
okupantus, tuo pačiu ji įgijo dar 
didesnį pasitikėjimą pas sveti
mųjų kieto jungo išvargintus sa
vuosius.

Kaip žinome, norėdama nu
plauti ankstyvesnius įsipareigo
jimus svetimiesiems, pilnutinė 
Taryba ryžosi paskelbti pasau
liui aktą, jau niekam neapsun
kintą jokiais lietuvio pažadais. 
Jis buvo ir. be konvencijų ir be 
’’amžino ryšio”. Tai buvo drąsus 
žygis tų vyrų, kuriuos vienas 
militaristas ant rytojaus pavadi
no ’’freche Bandė” — akiplėšiška 
gauja. Bet tas, ano meto tikrovės 
akivaizdoje, iš tiesų akiplėšiškas 

Mano pirmasis Vasario 16 minėjimas
Tai buvo prieš 32 metus. Bu-1 Lietuvos Bankas augštai iškėlęs 

vau kaimo pradžios mokyklos I 
skyriaus mokinys. Laikraščių vi
sai neatsimenu. Jeigu koks pa
sirodydavo, tai tik atskiras nu
meris ir sunkiai pasiekdavo kai
mą. Kaimo gyventojus informuo
davo tik kaimo seniūnai. Sugrį
žę iš valsčiaus valdybų, pasiųs
davo krivulę, surašytą ant pa
prasto popieriaus lakšto ir kol 
ji pasiekdavo paskutinį kaimo 
gyventoją, sunkiai- bebūdavo 
įskaitoma nuo žmonių rankų. 
Tokia krivūlė pasiekė ir mūsų 
šeimą. Pranešė, kad vasario 16 
d. yra Lietuvos nepriklausomy
bės šventė, ragino gyventojus 
apsivalyti apie namus ir kiemus, 
vasario 16 dieną 9 vai. ryto iškel
ti tautines vėliavas, susilaikyti 
nuo darbo. O pats minėjimas 
įvyksiąs Kybartuose-Virbalyje. 
Pradžia 10 vai. ryto, po pamaldų. 
Organizacijos renkasi ant Vir- 
balis-Eitkūnai plento ties bažny
čia" — tuomet dar rusų cerkve.

Vasario 16 dienos rytas buvo 
šventadieniškas. Giedras dan
gus, nesimatė nei mažiausio de
besėlio. Tyla, tarsi niekas neiš
drįso drumsti nepriklausomybės 
šventės. Aš panorau nueiti ir pa
žiūrėti to minėjimo. Mūsų mo
kykla nesiruošė vykti, nes buvo 
8 km kelio. Draugų'taip anksti 
nesuradau, tad nutariau žygiuo
ti vienas. Už 1% vai. jau buvau 
Kybartų priemiesty. Miestas 
buvo pasipuošęs trispalvėmis vė
liavomis. O tų vėliavų ryškumė- 
lis — aš dar nebuvau niekad ma
tęs. Tarsi žydėte žydėjo miestas. 

žygis reiškė ne ką kitą, kaip gi
lų tų vyrų tikėjimą į Lietuvos 
ateitį, į lietuvių tautos prisikė
limą, kurio pirmosios žaros ir jų 
spinduliai nuveda nuo aušrinin
kų iki Strazdelio.

Vasario 16-tos nutarimas nau
josios Lietuvos įkūrimo istorijo
je buvo pirmoji reikšmingiausia 
stadija. Ji greti išsivystė į tikro
jo valstybės kūrimo atbaigimą. 
Tai buvo jau 1919 metai, kai Lie
tuva turėjo savo atstovus Ang
lijoje ir Prancūzijoje ir kai bu
vusiems “Vakarinės Rusijos” pi
liečiams jau buvo imta išdavinė
ti lietuviški pasai. Tų metų liepos 
mėn. pagaliau ir paskutiniai oku
paciniai likučiai išsikraustė iš 
Lietuvos.

Kai dabar, po 35-rių metų, mi
nime aną Lietuvos Tarybos nu
tarimą Vilniuje, tai, rodos, pa
mirštame sau įsisąmoninti aplin
kybes, kuriose tas aktas buvo pa
sirašytas. Prisiminkime tik po
rą! Vokietija tada, jau parbloš
kusi Rusijos frontą, visas kovin
gas divizijas sutraukė į vakarus 
ir čia ruošė “antrąją Mamą”. Ką 
galėjo tokis galingas partneris 
saujelei okupuoto krašto bejėgių 
jaunų vyrų pasakyti, tas partne
ris, kuriam dar aiškiai švietė vil
tis tuoj laimėti karą... Iš kitos 
pusės alijantai buvo neprieina
mi, ir jie Lietuvos klausimu visai 
nesidomėjo, arba jį tampriai no
rėja rišti su Lenkijos atstaty
mu. Visa tai dėjosi tuo metu, kai 
kaizerinės Vokietijos militaris- 
tams Lietuva rodėsi tik gera že
mė įgyvendinti savo kolonizaci
niams planams, kurie jau buvo 
spėta iškalbingai išdėstyti eilėje 
brošiūrų ir knygų.

Kada visa tai realiai įsisąmo
niname ir tikrovę pa jaučiame, 
matosi, jog tiems Tarybos vy
rams reikėjo daug patriotinio 
idealizmo ir drąsaus, nepalaužia
mo tikėjimo į savo tautą, į jos 
ateitį. Jie turėjo būti gana ryž- 
tingi, jeigu 11-ką mėnesių prieš 
I D. Karo pabaigą paskelbė tai, 
kas šiandien viso pasaulio lietu
viams yra tapę šventu dalyku.

Sugretindami tą netolimą tau
tos praeitį su šiandienine mūsų 
būkle, žinome, kad Lietuvos 
klausimas dabar tarptautiniams 
veiksniams yra gerai žinomas ir 
pažįstamas. Šiandien jau nebe
reikia kovoti, aiškinti, rašyti, kad 
lietuvių tauta ir jos kalba nėra 
tik atskira lenkų kalbos tarmė.. 
Dabar nebereikia aiškinti, jog 
’’litvomanai” nėra tik mažytė 
“separatistų” saujelė, kurią prieš 
lenkus išnaudojanti svetimųjų 
konspiracija .. . Šiandien ir pai
kam nebeateina į galvą, kad šim
tą lietuvių inteligentų likvida
vus, jau nebeliktų Lietuvos klau
simo ... ir tt. Politiškai Lietuvos 
klausimas žinomas, tik reikėtų 
labiau apdairios v kultūrinės in
formacijos. Nenoriu plačiau čia 
sustoti ties tuo mums labai reikš
mingu faktu, kad turime dar ir 
kelias Lietuvos suverenumo ne-

ant namo stogo didžiulę vėliavą, 
kuri jau matėsi iš tolo. Ant Vir- 
balis-Eitkūnai plento stovėjo iš
sirikiavę ilgos gretos po keturis. 
Pirmoje eilėje orkęstras, vado
vaujamas kapelm. Visockio, bu
vusio 9-to pulko kapelmeisterio, 
iš 30 gerai prityrusių vyrų. To
liau sekė šaulių būrys —- tuom 
kartu dėvėjo skrybėles, kaip da
bar dėvi skautai. Toliau sekė ug
niagesių komanda, geležinkelie
čiai, muitininkai, paštininkai, 
Kybartų “Žiburio” gimnazijos 
mokiniai ir mokyklos. Kiekvie
na organizacija laikė tautinę vė
liavą. Mokyklų mokiniai kiek
vienas turėjo popierinę trispal
vę, o prieš kiekvieną klasę mo
kiniai laikė didesnius plakatus 
su įvairiais šūkiais: ’’Valio ne
priklausoma Lietuva!”, “Kopk iš 
kapo, Lietuva, amžius išgulėjus, 
jau išaušo Tau diena, gana Tau 
kentėti!”, “Lietuva buvo ir bus, 
o lietuvis nepražus — Valio!”, 
“Amžiais už laisvę dės galvą lie
tuvis!” ir tt.

Pamaldoms pasibaigus, prisi
jungė prie eisenos dar ilgesnė ri
kiuotė. Šventės vadovas, pasakęs 
trumpą kalbą ir nurodęs tvarką, 
davė ženklą — orkestras trenkė 
iškilmių maršą ir minia pajudėjo 
Virbalio link. Virbalio miestas 
nuo Kybartų tik keturi km ke
lio, ir taip visas plentas lingavo 
nuo minios eisenos, o orkestro 
garsai pavėluotai grįžo, atsimu
šę į trobesių sienas. Saulė, paki
lus augščiau dar šiltesnius spin
dulius bėrė, sniegas tirpo, o van

šiotojas — atstovybes. Vadinasi, 
visokiais atžvilgiais tarptautinė
je plotmėje šiandien Lietuvos 
reikalas nepalyginamai geriau 
stovi negu 1918 metais.

Tik mums šiandien tremtyje 
gal daug labiau negu tada reikia 
anos Vasario 16-tosios vyrų drą
sos. Reikia mums taip pat ir ano 
nepalaužiamo tikėjimo į Lietu
vos ateitį, reikia 1918 metų Ta
rybos narių ir 1919-20 metų sa
vanorių idealizmo ir patriotiz
mo. Tik šitie tautiniai šarvai pa
dės mums išsilaikyti tremties 
gyvenimo bangose, kai nutautė
jimas, suburžuazėjimas bei su- 
miesčionėjimas kelia rimtų tau
tinių pavojų.

Šita prasme Vasario 16-tosios 
aktas ir po juo padėti 20-ties vy
rų parašai iš netolimos praeities 
sugestyviai kalba į mus ir įpa
reigoja. Zenonas Ivinskis. 
Roma, 1953 m. Grabnyčios.

Lietuviškoje Neringoje
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LIETUVOS
Iš “TŽ” korespondento pasi

kalbėjimo su min. p. Gyliu (ž. 
“TŽ”, sausio 15 d.,-Nr. 2 “Kaip 
Sovietų Rusija pagrobė Lietu
vos auksą iš Stockholmo”) galė
tų susidaryti įspūdis, kad Lietu
vos Bankas laisvu noru perda
vęs Švedijos Valstybės Banke 
deponuotą Lietuvos auksą. Iš 
tikro, .Lietuvos Banko aukso is
torija yra truputį komplikuotes- 
nė, kaip tame pasikalbėjime at- 
vaziduota.

. Kaip žinia, bolševikai faktiš
kai užėmė Lietuva 1940 m. birže
lio 15 d. Oficialiai susidarė ta
riamoji liaudies vyriausybė, ku
rios užpakaly veikė rusai įvai
riausių patarėjų ar komisarų ti
tulais. Toks komisaras tuojau 
buvo prikomandiruotas ir prie 
Lietuvos Banko legalios ir bol
ševikų sąmoningai kol kas nepa
keistos Lietuvos Banko Valdy- 

duo čiurleno šaligatviais. Pusiau
kelėje pasitiko ir prisijungė prie 
eisenos virbaliečiai. Pavieniai 
žmonės pradėjo grūstis arčiau 
orkestro ir uniformuotų šaulių.

Virbalio miesto prekyvietė 
prisirinko pilna. Ten kiekvienos 
organizacijos vadovas pasakė 
kalbą, orkestras grojo maršus, 
vyrai kėlė kepures ir vėl dėjo. 
Pačioj pabaigoj sugrojo Tautos 
Himną. Minia be kepurių, jų tar
pe matėsi ir žilų ir plikų sene
lių, o daugeliui ritosi ašaros iš 
džiaugsmo. Matyt, seneliai prisi
minė caro ir baudžiavos laikus. 
O dabar mato savo policiją, savo 
šaulius ir visus tarnautojus. Kal
ba vien tik sava, mokyklose mo
koma tik lietuviškai. Laisvas 
knygų ir laikraščių skaitymas. 
Tikrai atrodė ir man jaunam 
berniukui, kad didelė džiaugsmo 
diena, o dar toks vasario gaivi4 
nantis oras, pripildė visų krūti
nes gyventi ir kurti savo krašto 
ir tautos gerovei.

Po visų prakalbų ir maršų ky- 
bartiečiai patraukė savo miesto 
link, minia pradėjo skirstytis į 
namus ir pasakoti namiškiams 
ką matę ir girdėję. Aš patrau
kiau paskui kybartiečius, nega
lėjau atsiskirti nuo gražių vėlia
vų, nuo orkestro ir nuo unifor
muotų šaulių. Galvojau, kad tik 
greičiau užaugščiau, kad galė
čiau būti kareivis ir ginti laisvą 
tėvų žemę nuo priešų, kurių tuo” 
laiku Lietuva turėjo nemaža, ty
kojančių išplėšti jaunutei, besi
kuriančiai tėvynei širdį.

Užaugau, buvau Lietuvos ka-

Ęusų solidaristų (NTS) oficia
lus organas “Possev”, leidžiamas 
Frankfurte, Nr. 2/1953 (1953. I. 
11) įsidėjo solidaristų tarybos 
rezoliuciją ir nutarimus “dėl kai- 
kurių strateginių laisvinimo ko
vos klausimų”. Rezoliucijoje tei
giama, kad Rusijoje bręsta vi
daus nepasitenkinimas ir revo
liuciniam darbui dirva darosi 
palankesnė. Iš to konstatavimo 
padarytos tokios išvados: revo
liuciniam sąjūdžiui reikia turė
ti savo dispozicijoje masinę, iš 
tautos gelmių kylančią organi
zaciją; revoliucinės jėgos turi 
nešti aiškią busimosios Rusijos 
santvarkos programą; svarbiau
sios revoliucinės jėgos turi būti 
pačioje Rusijos teritorijoje, kad 
tuo būdu būtų laiduotas jų ne
priklausymas nuo kitų jėgų.

Todėl rusų solidaristų taryba 
nustatė: I. Visas Sąjungos jėgas 
mesti, kad būtų kuo plačiau iš

AUKSO LIKIMO
bos. Veik visa Lietuvos Banko 
užsienio valiuta ir auksas buvo 
deponuoti svarbesniuose užsie
nio notų bankuose Lietuvos Ban
ko Valdybos vardu. Tad savai
me aišku, kad tik Lietuvos Ban
ko Valdyba tegalėjo disponuoti 
tais Lietuvos užsienio mokėjimų 
aktyvais, t.y. auksu ir užsienio 
valiuta.

Lietuvos Banko auksas Švedi
joje buvo pervestas Gosbankui 
bolševikų komisaro faktiniu pa
liepimu.

Bolševikai, palikę kol kas veik
ti senąją Lietuvos Banko Valdy
bą (jų tarpe valdyt, p. J. Paknį), 
bet prikomandiravę jai mask vi
nį komisarą, norėjo jos titulu dar 
išgauti Lietuvos auksą iš užsie
nio notų bankų. Bolševikinis ko
misaras privertė tuometinę Lie
tuvos Banko Valdybą 1940 m. lie
pos mėn. išsiuntinėti užsienio 
notų bankams telegramas, kurio
mis tos Lietuvos vertybės per
vedamos į bolševikų Gosbanko 
sąskaitą. Tokią pervedimo tele
gramą, savaime aišku, gavo ir 
Švedijos Valstybinis bankas. Čia 
tad formaliai ir yra,teisus p. Gy
lys' pareikšdamas, kad Lietuvos 
auksas buvęs perduotas Maskvai 
jo depozitorių įsakymu. Tačiau 
Konstitucinės Lietuvos Vyriau
sybės jau nebebuvo, tad ir no
rėdama ji jau nebebūtų galėju
si paveikti Lietuvos Banko ope
racijų per Finansų Ministeriją, 
kaip didžiausią Lietuvos Banko 
akcininką.

Tarptautinės teisės požiūriu 
susidarė kebli situacija — vyk
dyti ar nevykdyti Lietuvos Ban
ko valdybos įsakymus, faktiš
kai padiktuotus okupanto? Šve
dijos vyriausybė per savo Vals
tybinį Banką įvykdė įsakymą ir 
perdavė visą tenai deponuotą 
Lietuvos auką Maskvai—už apie 
8% mil. litų. Švedijos vyriausy
bė, matyt, norėdama gauti atly
ginimą už savo investicijas Lie
tuvoj (jos siekė ne mažiau 40 
mil. litų), pasielgė pilotiškai, t.y. 
nedarė skrupulų ir netyrinėjo, ar 
tuometinėmis aplinkybėmis se
nųjų Lietuvos Banko valdybos 
narių parašai tebėra jų laisva va
lia padėti!

Tarptaut Atsiskaitymų Ban
kas atsisakė vykdyti komisaro 
padiktuotą įsakymą.

Visai priešingai pasielgė Tarp-

reiviu, išmokau kaip reikia gin
tis nuo priešų puolimų ir buvau 
prisiekęs gyvybę paaukoti dėl 
tėvynės... J. Griovelis.

naudota involiucinė situacija 
Rusijoje tuo'būdu, kad 1) būtų 
tikslingai orientuojamos ir or
ganizuojamos gaivalingai pasi- 
reiškusios Rusijoje revoliucinės 
jėgos pagrindžiant naują sistemą 
įjungimui į masinę kovą atskirų 
žmonių ir nedidelių grupių, ku
rių valdžia negalėtų "pasiekti ir 
kurie būtų tarp savęs surišti tik
tai bendrų iš centro išeinančių 
direktyvų, politinės programos 
ir veikimo plano; 2) kad būtų 
paruošti revoliucinio veikimo ži
diniai; 3) kad būtų planingai kur 
riamas revoliucinių taškų bei 
mazgų tinklas visoje krašto te
ritorijoje.

II. Panaudoti visas jėgas tam, 
kad būtų revoliuciniam reikalui 
pritraukta laisvojo pasaulid 
technikinė pagalba ir moralinė 
parama visų laisvę mylinčiiį 
žmonių.

Ar tai realios svajonės?

KLAUSIMU
tautinių Atsiskaitymų Bankas 
Basely, kur • taip pat Lietuvos 
Banko aukso buvo deponuota. 
Gavęs panašią telegramą, tas 
Bankas perdavė klausimą savo 
tarptautines teisės ekspertams 
ištirti, painformuodamas apie tai 
Lietuvos Banką. Ir štai po ke
liolikos dienų Tarptautinių At
siskaitymų Bankas pranešė maž
daug tokį sprendimą: tarptauti
nės teisės ekspertų nuomone, 
tuometinėmis aplinkybėmis Lie
tuvos Banko Valdyba nebegali 
būti laikoma atsakinga už savo 
veiksmus. Aukso perdavimo te
legramos neįvykdė, nors, bolše
vikų raginama, Lietuvos Banko 
Valdyba pakartotinai buvo ra
šiusi tai padaryti.

Perdavimo įsakymų neįvykdė 
nei Prancūzijos, nei "Anglijos 
Bankai, nei JAV Federalinis Re- 
servų Bankas. Vadinas, ir po šiai 
dienai Lietuvos auksas tebėra 
saugomas augščiau minėtų insti
tucijų atsistatysimai teisėtai Lie
tuvai. Vidnintelė Švedija turės 
atsakyti .tarptautiniame teisme 
už per skubų okupantų valios 
įvykdymą.

Ar Lietuvos aukso išvežimas į 
saugesnę vietą būtų pagelbėjęs?

Negalima Lietuvos Banko kal
tinti, kad jis nepramatė Švedi
jos elgesio ir nepervedė laiku 
aukso į “saugesnę vietą”. Visai 
man net nesuprantami minimi 
mūsų Užs. Reikalų Ministerijos 
pasiteiravimai “ar negalima bū
tų tą auksą išvežti į kitus kraš
tus”. Juk mūsų Finansų Ministe
rija turėdavo reguliarius pasi
tarimus su Lietuvos Banko Val
dybos žmonėmis, ir jie žinojo, be 
specialių pasiteiravimų per mū
sų atstovus užsieny, kur būda
vo deponuotas Lietuvos auksas. 
Ta pati Finansų M-ja galėjo pa
tarti, jei norėjo, kur paskirsty- 
'ti Lietuvos auksą karo grėsmės 
akivaizdoj. Faktiškai tokį aukso 
pervežimą, gana brangiai kaina
vusį, įvykdė Lietuvos Bankas 
iš Šveicarijos į Ameriką.

Su švedais turėdavom tarptau
tinių mokėjimų (pvz., už mūsų 
Degtukų monopolio paskolą, 
etc.). Tad tam tikros sumos auk
so laikymas tenai buvo visai re
guliarus dalykas.

Žinoma, Lietuvos aukso liki
mo istorija turi dar ir tolimes
nių etapų (pvz., vokiečiai 1941 m. 
norėjo dalį aukso išgauti laiki
nai atsistačiusio Lietuvos Banko 
vardu, etc.). Šių eilučių autorius 
turėjo visus tuo klausimu doku
mentų nuorašus. Deja, jie liko 
tenai... J. Pažemeckas. 

spėjamai galėję turėti bet kokių 
ryšių su užsieniu. Stalinas išsi
gandęs “išlaisvinimo” karo. Tai^ 
patvirtina ir Maskvos radijas. 
7 žydai, kartu su Stlinu yra “iš
rinkti” kandidatais į visokias ta
rybas. O “Daily News” šaukia, 
jog “penki žydai pareigūnai, ku
rie savo laiku buvo pravedę kar
dinolo Mindzenty ir Vogeler by- 
las-vaidinimus, yra suareštuoti, 
paskutiniame antisemitiškame 
pasireiškime”. Tačiau “mauras 
gali eiti” meliodija čia tikrai la
biau tiktų. Rimčiau dalykai at
rodo pačioje Amerikoje. New
burgh, N.Y., kino teatras turėjo 
nutraukti filmą “Limelight”, 
Chaplino kūrinį. Jis yra žydas ir 
kaltinamas “ružavumu”. O Ame-, 
rikos sionistai grasina sovietams 
ir reikalauja, kad Stalinas pasi
aiškintų dėl “žydų persekioji
mo”. Dėl kitų tautų persekioji
mo kartu su žydais tėra pasisakę 
tik dr. Lemkinas ir dr. Kubovy. 
Kitiems žydams teegzistuoja tik 
žydai, nesvarbu, kad jie yra Mas
kvos budeliai pražudę tūkstan
čius tų pačiu žvdų gyvybių. The 
American Jewish Committee pa
skutiniu skaičiavimu pasaulyje 
yra 11.558.831 žydas. 3.420.500 gy
vena Europoje (TSRS ir Turki
ja); 5.833T030 Amerikos konti
nente, kiti kit. kontinentuose.

Egzilai nepatenkinti 
C. Bohlen paskyrimu

Praėjusios' savaitės pradžioje 
Vašingtone buvo tikima, kad 
Dulles pagrindinai išsijos diplo
matus, ypač “vadovaujančius 
Rusijos ekspertus”, kurie už Roo- 
seveltą sprendė Europos ir Azi
jos likimą. Jie palankiai priėmė 
žinią, kai buvo paskelbta, jog Mr.
C. Bohlen, “kennaniškos politi
kos giminė ir riteris” atstatytas 
iš VDep. vyr. patarėj o vietos, o 
Kennanas būsiąs paliktas”, bet 
su juo dar nebuvo tartasi”. Vasa
rio 5 d. paskelbtas paskyrimų są
rašas daug ką laisvajame pasau
lyje apvylė: Mr. Charles E. Boh
len, “one of the country’s two 
leading experts on Soviet poli
cy”, kuris talkininkavo Roose- 
veltui “kaip vertėjas” Teherane, 
Jaltoje, o Potsdame Trumanui, 
paskirtas ambasadoriumi į Mas
kvą. Pažįstą ji lietuviai randa, 
kad-^jo “žinojimą^ daugiausiai 
yra pagrįstas rusų kalbos mokė
jimu ir suvedus jį su gen. T. 
Daukantu ar C. Gėčių, kurio 
knyga “The Fundamental Rights 
of the Soviet Citizen”, 480 psi., 
netrukus pasirodys spaudoje — 
lietuviais ekspertais, jis 'sužino
tų daug ką Įdomaus. Mr. Burn
ham nuomonė, pareikšta jo kny
goje, kad JAV turėtų kuo kruopš 
čiausiai pasinaudoti antikomu- 
ųislįinių ir rusų imperializmo 
priešų egzilų talentu bei žinoji
mu, turėtų būti Mr. Jacksonui ar 
Mr. Dulles žinoma.

Mr. Kennan gavo vietą Švei
carijoje. Girdi, jis ten galėsiąs 
sekti viso pasaulio politikos rai
dą, o ypač studijuoti Rusijos ži
nias. Galbūt, jis ten išmoks ką 
nors naujo ir apie mažas tautas? 
Bent iš Šveicarijos pavyzdžio.

LŽS-gos organai išrinkti
Šį pirmadienį vėlai naktį LŽS 

rinkiminė komisija — A. Sodai- 
tis, A. Mažiulis ir K. Čerkeliū- 
nas — paskelbė rinkimų davi
nius. Į Valdybą išrinkti ir balsų 
gavo: A. Šalčius — 72, S. Norke- 
liūnaitė — 63, V. Rastenis — 54,
D. Penikas — 51 ,A. Merkelis — 
46; į rev. kom.: kun. dr. J. Pruns- 
kis—58, K. Sruoga—56, G. Gal
va — 55; į Garbės Teismą: prof. 
M. Biržiška, J. Vitėnas ir V. 
Trumpa.

Amerikiečiai abejoja sovietų 
atominės veiksmingumu

Amerikiečiai mokslininkai, ku
rie taip neseniai fantazavo apie 
sovietų vandenilio bombą, nese
niai papylė straipsnių seriją, ku
rioje abejojama ar sovietams pa
sisekė susprogdinti ir tą pačią 
pirmąją bombą. Girdi, nors va
karų pasaulis atydžiai seka, ne
buvo patirta apie jokius tolimes
nius bandymus.

• Bonnos vyriausybės statisti
kos rodo, kad V. Vokietijoje dar 
yra 446.000 svetimšalių, daugiau
sia ukrainiečių ir lenkų. Pabal- 
tiečių yra 25.133.

Atitaisymas: Praėjusiame nu-’ 
meryje, kalbant apie lietuviškas 
“AB” sekmadienio programas 
turėjo būti: “O rusų kalba buvo 
duotas palyginimas “Kaip gyve
na amerikietis ir sovietų karei
vis”, gi anglų kalboje — DuPss 
kalbos apybraiža”.

(Atkelta iš 1 pusi.) 
keli senesnio Kirov tipo kreise
riai, pora Nikalojaus laikų šar
vuotlaivių ir daugybė naikinto
jų bei torpėdlaivių. Juos iš oro 
saugo apie 700-900 sprausminių. 
Tie patys šaltiniai tvirtina, jog 
po karo Suomijos ir Pabaltijo 
laivų statyklos sovietams paga
mino apie 300 geros kokybės di
delių žvejybos kuterių, kuriais 
sovietų žvejyba buvo nepapras
tai sustiprinta ir jų bendras to
nažas esąs apie 90.000 to. Kai- 
kurie šie kuteriai naudojami ne 
tik “žvejybai” — praėjusiomis 
savaitėmis buvo nusiskundžia
ma jų įžulumu Skandinavijos 
pakrantėse. Keliolika jų pasto
viai prisilaiko šiaurės vakarų 
Škotijos pakrantėse, netoli bri
tų laivyno bazių, turbūt, saugo
dami, kad britai tiksliai vykdytų 
kiniečių komunistų užsakymus. 
Lenkų Skrzesszewski labai užsi
puolė (Sovietų maršalo Roko- 
sovsky įsakymu) danus, jog jie 
grasiną “pasaulio taikai”, leis
dami Danijoje statyti britų ir 
amerikiečių aerodromus, iš ku
rių į Varšuvą būtų kaip iš 'To
ronto į Niujorką. Tie aerodromai 
esą statomi “agresyviais užpuoli
mo tikslais”. Švedai gi buvo 
Kremliaus kaltinami pasirašę su 
JAV slaptą karinę sutartį. Tai 
paskelbė “Tassas” ir kartojo Vil- 
naus radij as, skatindamas plates
nės informacijos paklausyti iš 
“A. Balso”. Ši sutartis buvusi pa
sirašyta praėjusių metų vasarą, 
ka švedu užsieniu reik, ministe
rija “kategoriškai paneigė”. Ta
čiau premieras Erlander ir “am
žinos atminties” užs. reik, mi- 
nisteris Unden po poros dienų 
pastebėjo, jog Švedija šiais me
tais dar intensyviau ginkluosiš, 
nors nepriklausydama (oficialiai 
A.) jokiems blokams.

Laukiama posūkio ir 
Europos laisvės komitete

Kovo 1 d. ELK perima, kaip 
ir daug ką iš dabartinės JAV vy
riausybės darbų. Naujasis pirmi
ninkas Whitney H. ShepardsOn, 
buvęs biznierius. Admirolas Mi- 

. leris pereina į naftos pramonę. 
Mr. Shepardson karo metais yra 
tarnavęs State Departmente ir 
ten palikęs gerą įspūdį, bet' vė
liau metęsis į biznį. Prisistaty- 
damas, Mr. Shepardson paste
bėjo, kad ELK-tas turėjęs 700 
dienų pasiruošti, o dabar jau lai
kas tikrai akcijai. Niujorke tiki
masi, jog jis nedels su būtinomis 
reformomis Komitete ir iškovos 
jam kur kas rimtesnę rolę busi
mojoje “šaltojo karo” ofensyvo- 
je. Sakoma, jog Lietuvos minis- 
tėris P. Žadeikis, praėjusią sa
vaitę lankėsi NY ir tarp kitų rei
kalų domėjęsis, kodėl Lietuva 
ignoruojama ELK-to oficioze 
“The News From the Behind the 
Iron Curtain”. Tenka laukti, jog 
lietuviški veiksniai šiame komi
tete iš vis iškels Komiteto Infor
macinės Tarnybos reformos rei
kalą. Ši tarnyba uoliai analizuoja 
žinias iš TSRS, bet, atrodo, jog 
jų panaudojimas baigiasi. . . ar
chyvuose. Jų nepanaudoja net 
šio oficiozo “augščiąusias auto
ritetas — jauna žurnalistė”.

Sniečkaus lapkričio 14 d. kalba 
Kauno inteligentijai buvo gau
ta po trijų savaičių it tuoj pat 
pateikta oficiozui. Ta žinia buvo 
atmesta, tačiau vasario 2 d. iš 
Maskvos NYTimes koresponden
tas Salisbury, ieškodamas me
džiagos įrodyti sovietų antise
mitizmui, iškasė tą pačią žinią 
ir ją pateikė amerikiečių infor
macijai — po 2 mėnesių. Ar ne
reikėtų egzilams pasistengti, jog 
jų informacinių' tarnybų iš ana
pus žinios nebūtų atsijpjamos 
neatsakomingos merginos, bet 
tiesioginiai siunčiamos laisvojo 
pasaulio spaudai, pačiai atsirink
ti? Kitaip kenčia ir laisvojo pa
saulio psichologinė karyba ir in
formacija, kuri mums taip reikš
minga.

Sovietijoje nėra ' 
jokio antisemitizmo

Priešingai amerikiečiams “Ru
sijos ekspertams” ir pasaulio žy- 
dijos isterikai, lietuviai sovieti- 
kos žinovai teigia, jog ’’žydų per- 
sekojimas“ Soveitijoje tėra atsi
tiktinis, didžiulio valymo dalis. 
Jie teigia, jog šis triukšmas te
parodo, kiek amerikiečių “eks
pertai” nesiorientuoja sovietų 
galvosenoje ir moralėje. Tūlas 
ex-komunistas Bonnoje šią nuo
monę patvirtina, sakydamas, jog 
Stalinas ruošiasi greitam gali
mam pavojui — karui. Partija iš
valoma nuo “pridygusių piktžo
lių”, izoliuojami visi turėję ar
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Pavergtoj Tėvynėj
Veda ALMUS

WINNIPEG, Man.

★ Žiežmariuose draugai Sorokin, 
Dunin, Lebedeva, Muraškovos rūpina
si "rimtais trukumais**. "Tai ideologi
nio darbo nepakankamas įvertinimas, 
išvados nedaromos, nevaromas masi
nis — politinis darbas kaime, neauk- 
lėįama kaimo inteligentija. Reikia rū
pestingai žiūrėti artelių įstatų: groži 
pradžia buvusi padaryta, kai kol
ūkių pirmininkai Gustas ir Šumskas 
"už grubius žemės ūkio artelės pažei
dimus buvo pašalinti iš pareigų".

★ Vilniuje garsiosios **Vito" kailių 
išdirbimo įmonės, persikėlė . i9 naujas 
"moderniškos** patalpas. Mašinos gau
tos neišvengiamai iš "broliškųjų res
publikų**, kurios įgalins sumažinti 
brokų.

★ Lietuvos TSR Valstybinis operos 
ir baleto teatros pasirodė. su nauju 
pastatymu —Borodino opera "Kuni
gaikštis Igoris'*. Ją tarybinėje spaudo
je recenzavo Aloidija Ruzgaitė, bale
rina ir meno kritikė, sugebanti "Tieso
je" pralysti be būtinų panegirikų Sta
linui ir jo žmogžudžiams, nori ir per
dėtai pagarbinusi "rusų žmonių pa
triotizmą ir tėvynės meilę". Laisvie 
siems lietuviams ši recenzija leidžia 
orientuotis kokioje padėtyje yra lietu
viškoji opera — kurios sąstatas nuo 
1944 metų beveik pilnai pasikeitė — 
doininkus išblaškius nuo Komčotkos 
iki Miami ir Kalifornijos. Ruzgaitė Ta
šo, jog "Kunigaikščio Igorio" pasta
tymas pareikalavo iŠ teatro labai daug. 
Jie gal ir nebūtų pajėgę, jei ne "bro
liškųjų" pagalba TSRS Valstybinio 
Akademinio Didžiojo Teatro režiso- 
riaus E. Sokovnino ir dailininko G. 
Čemodorovo asmenyse. Prie jų uoliai 
prisidėjo J. Gustaitis. "Atsakingą k. 
Igorio vaidmenį operoje sukūrė ... J. 
Stasiūnas ir LTSR nusipelnęs artistas 
J. Mažeika. Stasiūnas • .. vokaliniu 
atžvilgiu labai gerai atliko dramatines 
vietas . . . Kiek mažiau vaidybiškai bu
vo vykusi pati arijos pabaiga". Kuni
gaikštienės Jaroslovnos vaidmenį su
kūrė J. Petraškevičiūtė "su giliu įsi
jautimu". Kunigaikštį Vladimirą Ga- 
lickį — dainavo Romas Siparis. "Jo 
vaidmuo būtų teisingesnis, jei akto
rius būtų mažiau sutirštinęs vaidybi
nes spalvas, nuo ko tam tikra prasme 
nukenčia visuomeninė K. Galickio cha
rakteristika". Končako, poloveų cha
no vaidmenį išpildė H. Zabulėnos, ku
ris radęs "daug spalvų charakterizuoti 
šiai laukinei prigimčiai. Ši partija ati
tiko dainininko balsinius duomenis, 
visumoje paisrodė lobai įspūdingai". 
Mažesnėse partijose pasirodė M. Aleš- 
kevičiūtė-Končakovna ir V. Čėsas —- 
Vladimiras Igorevičius. "M. Aleškevi- 
čiūtė turėtų tobulinti savąjį vaidme
nį .. . Reikia pažymėti solistės gerą 
dikciją, malonų balso tembrą, muzi
kalumą". Va^atęiių prisiplakėlių void- 
menis pastatyme atliko R. Marijošius 
ir A. Vasiliauskas. "Abu solistai paro-

’ dė daug sceninio temperamento, su
kurdami būdingus dviejų valkatų ti
pus . . . Choras skambėjo, vadovauja
mas St. Dautarto, ritmiškai, dormait?) 
...kiek silpniau skambėjo I veiksmo 
"Šlovė", kuri turi būti nepaprastai iš
kilminga, turi parodyti visą rusų liau
dies galią". Pcvlovcų šokiai operoje, 
II veiksmas, yra spalvingos paveiks
las, pasižymįs ritmų įvairumu, dina
miškumu. Baletmeisteris B. Kelbaus- 
kas, išeidamas iš muzikos charakterio, 
šokiuose pabrėžė kontrastinius mo
mentus: iš vienos pusės —- belaisvių 
merginų ramūs judesiai, iš kitos pov- 
lovcų greiti temperamentingi judesiai. 
Šokiuose išsiskyrė vyresnysis karys H. 
Kunevičius. Jo šokis pasižymėjo leng
vumu ir veržlumu. Lyriškumu, tėvy
nės ilgesiu dvelkė T. Sventickaitės su
kurtas vergės vaizdas. G. Sabaliaus
kaitė sukūrė drąsią, temperamentingą 
pavlovcų merginą". Šiame pastatyme 
didelę pažangą padariusi dailininkė R. 
Song a i laite. "Kiek menkiau pavyko
kunigaikštienės menės paveikslas". 
Labai geri, spalvingi, istoriniu atžvil
giu teisingi kostiumai — G. Čemo- 
darovo. Ruzgaitė suniekino orkestrą, 
kuris nėra susilaukęs gero žodžio jau 
nuo 1945 metų. "Gan silpnai skam
bėjo orkestras — dirigentas A. Žiū
raitis — trūko įgudusio dirigento ran
kos. Gerai, kad teatro vadovybė tokį 
otsokomingą darbą pavedė jaunam di
rigentui, tačiau reikėjo, kad prityrę 
dirigentai būtų jam teikę žymiai di
desnę paramą. Blankiai nuskambėjo 
pati uvertiūra, kurioje praeina pagrin
dinės operos temos, kuri Įveda klau
sytojus į didvyriškos rusų senovės po- 
sauli (?)**. Šis pastatymas esąs vienos 
iš geriausių LTSR Valstybinės operos 
ir baleto teatrų pastatymų.

* Baltijoje netrūksta žuvies. Šven
tosios žvejai tiek pasistūmė, jog lap
kričio 1 d. jau buvo užpildę 1952 m. 
kvotą ir nuo tos dienos žvejojo 1953 
metų sąskaiton. /

* Šiaulių Medicinos seserų mokyk
los klausytojai gyveno neįmanomose 
patalpose, jau kelinti metai. Galiau
siai jos pasiskundė "Tiesai", kuri ne
delsė paskelbti, kad "joms bendrabu
tis jau įrengtas". Ar tik ne ant popie
riaus, kaip ir anksčiau?

* Pakruojuje buvo pastatyto pirtis. 
Vienintelė. Pastatyta ji neveikė gal ko
kius metus. Kaip valdžia sakė, "dėl at
skirų detalių trūkumo, kurios brangiai 
kainuoja". Tik gerai išsikoliojus cent

. Nesiųskite vaistų Europon, J
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... RIMI F O N — $2.10 — 100 tablečių 
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ruose, pirtis pradėjo veikti.
* Buvo susirinkę Lietuvoje ilkę dai

lininkai. Pranešimą jiems padarė pir
mininkė L. Vaineikytė. Iš jo galima su
vokti dailininkų padėtį Lietuvoje. Bet 
pirmininkė puolė nepriklausomybės 
laikus. "Tik didižioji rusų tauta užtik
rino lietuviškos tarybinės dailės toli
mesnį pakilimą". Ji suskirstė dailinin
kus į senuosius, jaunesnius ir jauniau
sius. Senieji, kaip J. Vienožinskis, S. 
Ušinskis "savo kūryba ir toliau rė
mė formalistines pažiūras", bet "ju
biliejinė paroda parodė, jog žymi res
publikos dailininkų dauguma vis sėk
mingiau įsisavina kūribinį socialisti
nio realizmo metodą, drąsiau imasi 
spręsti aktualiąsias temos". Ji pasigi
ria tais pačiais jau šimtą kartų minė
tais darbais: skulptūromis ant Neries 
tilto Vilniuje, "nuveiktas tam tikros 
darbas ruošiant Tarybų Lietuvos pa
viljoną visasąjunginėje Žemės ūkio 
parodoje" ir tt. "Rimti laimėjimai" 
skulptūroje: J. Mikėno kompozicija 
Pergalės paminklui Kaliningrade, . P. 
Aleksandravičiaus — "Žemaitė" . . . 
ir čia pat, suminėjus dar kelis jau
nesnius skulptorius kaip "N. Petrulis, 
P. Vaivada, B. Vyšniauskas ir J. Kė- 
dainis, ji jau randa ir "rimtus trūku
mus". Girdi, visoje eilėje kūrinių dar 
iki galo nėišgyvendinto impresionizmo, 
konstruktyvizmo liekanos ... neat
skleidžia vidinio paveikslo charakterio 
(R. Jakimavičius, V. Palys). Tapyboje 
rezultatai esą žymiai menkesni. Nors 
V. Dtlkos "Steigiamasis kolūkio susi
rinkimas" ar B. Jacevičiūtės "Rašy
tojai pas korius" būtų dar pakenčia
mi, eilė kitų tapytojų darbų negali pa
tenkinti išaugusių liaudies poreikių, 
nei pačių dailininkų . . . Vaineikytė 
maloniau atsiliepia .apie grafiką: "Ver
tingi V. Galdiko sukurti medžio rai
žiniai S. Nėries poemai '"Apie Stali
ną" ir kt. J. Kuzminskio iliustracijos 
"Anykščių šileliui", A. Tarabildienės 
B. Mingėlaitės darbai vaikų knygelei 
rodo žymią pažangą. Tačiau labai ma
ža padaryta stbfiuginės grafikos bore, 
silpnai vystomos plakatas, karikatū
ra". Pirmininkė randa "laimėjimus" 
ir pritaikomojoje dailėje, kur dirbo 
J. Mikėnas, J. Strolis, T. Miknevičie- 
nė, tekstilininkas A. Balčikonis, vitra- 
žistai Gabrėnaitė ir Stočkus. Ji reika
lauja išvystyti keramiką, pritaikant jo 
architektūrai, medžio raižybą, gintaro 
apdirbimą, vitražą ir mozaiką, pratur
tinti tekstilės ornamentiką. Vaineiky
tė prikišo darbui su jaunaisiais daili
ninkais sekcijai (Žmuidzinavičius, Ja
kimavičius ir Gudaitis), kad jie neparo
dę jokios iniciatyvos, "todėl visa eilė 
jaunų gabių dailininkų liko nuošaliai 
nuo Dailininkų Sąjungos veiklos, ma
žai ar visiškai nepasireiškia kultū
riniame darbe".

Diskusijų metu buvo smarkiai užsi
pultas lietuvių dailininkų tarpe vieš
pataująs "prieteliškumas ir šeimyniš
kumas". Nebuvo ugdomo "teisinga ir 
principinga? kritika. J. Mikėnas lobai 
uoliai keikė laisvos Lietuvos laikus, 
nors prisipažino, jog "jam dar stoko
ja gyvenimo pažinimo ir jis dar nėra 
nusikratęs formalistinių įtakų". V. 
Mackevičius ragino studijuoti "izmus". 
A. Žmuidzinavičius ragino ruošti daž
niau parodas ir šlovino rusų dailinin
kus, kurie suruošė jo parodą Maskvo
je ir jo kūrinius atsakančiai kritika
vo. Jaunasis grafikas V. Galdikas ska
tino sekti "karikatūristo Stepo Žuko 
satyrinėmis tradicijomis". Grafikai ne
vystą tarybinių žmonių portretų ir 
kompozicijų kolūkinėmis temomis. Su
sirinkimas buvo užbaigtas Maskvos 
atsiųsto "gauleiterio" dailininko Meli- 
kadzės "pastabomis": lietuviai neturį 
rimtos meno kritikos ir nemoką piešti 
iš viso. Kitas "patarėjas" A. N. Jor- 
Kravčenko patarė lietuviams susirū
pinti ateinančia Maskvos lietuvių de
kada. Naujon valdybon išrinkta pirm, 
ta pati L. Vaineikytė, pavaduotoju J. 
Mikėnas, sekr. B. Vyšniauskas, nariais 
V. Bespalova, V. Dilka, V. Galdikas, 
J. Kuzminskas, V. Mackevičius, T. 
Miknevičienė, N. Petrulis, A. Žmui
dzinavičius.

* Tarybinė spauda skundžiasi, jog 
MTS turi labai daug rūpesčių su vai
ruotojais, mechanikais ir kitaisi dar
buotojais. Girdi, štai Linkuvos rajono 
MTS "darbuotojai bematant sugadina 
naujuosius traktorius ir įvairias žemės 
ūkio mašinos. Atrodo, jog lietuviai 
iš viso labai nenoriai į šitokias specia
lybes eina. Esama ir organizacinių sun
kumų. Girdi, Žeimelyje — suvažia
vo kursantai, atvažiavo dėstytojai, o 
kursų kaip nėra, taip nėra. Jiems ne
buvo parengta nei patalpų, nei ben
drabučių. Sovietai ypač ragina trakto
rininkais stoti moteris, bet lietuvės 
kotiuŠoms konkuruoti nesirengia.

* Žičkūtė, Telšių rajone, buvo už
pulta J. Grigalavičiaus, komtorgo iš 
Klaipėdos, kad savo "politinėse paskai
tose sąmoningai nuslėpė, kalbėdama 
apie 1919 m. įvykius Lietuvoje, kad 
tuo metu jau Lietuvoje buvo sukurta 
Tarybų valdžia, kad Amerikos-Angli- 
jos imperialistai drauge su buržuazi
niais nacionalistais kraujuje paskandi
no proletarinę revoliuciją Lietuvoje. 
Ji neparodė tų dviejų imperialistinių 
valstybių ir dabartinės pragaištingos 
veiklos . .." Panašiai netikusiai dėstą 
ir kiti agitatoriai, protestuoja komu
nistas.

Vasario 16 minėjimas Winni- 
>ego apylinkėje nukeltas į vasa
rio 22 dieną, su sekančia progra- 
na: 11 vaL pamaldos St. Paul 
College kaplyčioje; 3.30 vai. pp. 
lietuvių klubo salėje, Manitoba 
\ve., paskaita iri meninė dalis.

Visi lietuviai kviečiami daly
vauti.

KLB VVinnipego ApyL V-ba.
Vasario 16 d. St. Boniface SC 

SB radijo stotis 8 vai. vak. iki 
3.30 vai. vak. duos lietuviškos 
muzikos, giesmių bei dainų pus
valandį. Be to, prancūzų kalba 
oadarys pranešimą apie Lietuvą 
ir jos kančias.

Blynų balius. Lietuvių para- 
oija Užgavėnių dieną, vasario 17, 
Lietuvių klubo salėje ruošia bly
nų balių. Pradžia 7 vv., vakarie
nė 8 vv. Gros gera kapela, bus 
rožių valsas ir laimės šulinys. 
Pelnas skiriamas Bažnyčios Įsi
gijimo Fondui

Bažnyčios Fondui po $5 aukojo 
Konstanc. Peštininkaitė iš Oma
ha, ir B. Pečiulis iš Clevelando.

Nuoširdus ačiū.
Geležinės valios žmogus. Sau

sio 17 d. netikėtai lietuvių grupė 
užpuolė Kazimiero ir Elenos 
Musteikių namus... su tortais, 
kepsniais ir gėrimais. Visiems 
sugriuvus į kambarį ir giedant 
’’Ilgiausių metų’’, paaiškėjo, kad 
pp. Musteikiams suėjo 39 laimin
go vedybinio gyvenimo metai. 
Nustebę ir pradžiugę, šeiminin
kai sodino svetelius už stalo. 
Sveikinimų kalbas pradėjo lietu
vių klebonas. Daug prišnekėta, 
prilinkėta ir įteikta graži dova
na. Pobūvi suorganizavo Mika
lauskų ir Kumpauskų šeimos.

Kazimieras Musteikis yra ne

VASARIO . 14 DIENĄ VISI Į NIAGARA FALLS, ONT.I
Tautinių šokių 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. • “Gintaras”
■ ** . *

WINDSOR, Ont.
Du sėkmingi kultūriniai pa-1 

rengimai. Sausio 10 d. Hamilto-1 
no Dramos Teatras “Aukuras”, 
vadovaujamas Elenos Dauguvie
ty tčsrKudabienės, suvaidino 3-jų 
veiksni, komediją “Pirmas skam- 
butsi”. Iš Hamiltoną į Windsora 
ne arti. Nors kelionė ir buvo 
varginanti nuo slidaus kelio ir 
ūkanos, tačiau aktoriai visi .sa
vo roles atliko su dideliu pasi
sekimu. Neapvylė jų ir žiūrovai 
ir rengėjai: žiūrovai pagerbė 
gausiai atsilankydami — sudarė 
rekordinį skaičių iki šiol turėtų 
parengimų — ir padėkos ženk
lui nuoširdžiai paploja. Rengėjai 
— apylinkės valdyba — pareiškė 
viešą padėką, įteikė gėlių, pavai
šino ir padengė kelionės išlai
das.

Sausio 31 d. su nemažesniu pa
sisekimu koncertavo kylanti 
nauja dainos žvaigždė — Toron
to universiteto, muzikos fakulte
to studentas baritonas Vaclovas 
Verikaitis ir stud, pianistė Ruth 
Shipman.

Solistas Verikaitis išpildė eilę 
lietuvių liaudies dainų, kelias 
operų arijas ir kelių pasaulinių 
muzikų kit. kūrinius. Akompa
navusi pianistė Ruth Shipman 
tarpais solo išpildė kelis muzi
kos kūrinius. Nuoširdžią padėką 
parodė solistams klausytojai, ku

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!

VYT. AUŠROTAS
priima

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

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

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS „ VALANDOS
MU. 9543 9 a.m. — 9 pan.

palaužiamos valios žmogus, ku
ris vis kartoja: “Aš pats sau ku
riu gyvenimą”. Jis gimė gražia
me Rokiškio apskr., Kamajų vi., 
Kurklių kaime. Dar vaikas, vos 
11 metų, patenka Rusijon. Dirba 
kasyklose, fabrikuose, o vėliau 
griebiasi kalvio amato, tampa 
savistoviu vieno dvaro kalviu — 
meistru. • Jis kala ne tik geležį, 
bet ir savo planus ateičiai. Po ke- 
lerių metų darbo®) is sukuria šei
mą ir tampa paštininku. Revoliu
cija pakeičia visą jo gyvenimą ir 
sunaikina santaupas. Ir jis su 
žmonele Elena grįžta Lietuvon. 
Kraštas nuteriotas, tėviškė iš
griauta, vėl jis iš naujo griebias 
darbo pradėdamas nuo kalvys
tės. Po keleto sunkių darbo metų 
gražiai įsikuria Panevėžyje nuo
savame name. Atrodo gyvenimas 
jau laimėtas. Bet užeina sunkūs 
laikai. Ir jis, kaip daugelis, emi
gruoja Kanadon. Pasinėręs fabri
kų dūmuose ' ir kasyklų pože
miuose, tylus ir kantrus jis vėl 
kuria iš naujo gyvenimą. Po ei
lės metų jis jau kelių namų sa
vininkas atsistoja šviesioje Cum
berland gatvėje savo didelių gra
žių namų erdvėje, kur laimingai 
su savo žmonele Elena ir gyve
na. Patyręs daug vargo ir skaus
mo jis supranta ir kitų bėdas, 
daug padeda naujiesiems lietu
viams patarimu, darbu ir viso
kiais patarnavimais. Retas kas 
be jo nusiperka namus ar įsiren
gia šildymo sistemą. Jis uolus 
Liet. Bažnyčios Įsigijimo komite
to narys, kaip pats sako, “nori 
pastatyti paminklą, kuris bylotų, 
jog čia būta lietuvio”.

Kazimieras ir Elena Mustei- 
kiai yra žmonės, kurie nepalūžę 
tris sykius sukūrė gyvenimą.

rių buvo pilna jsalė, ir rengėjai. 
Įteikta gėlių, pavaišinti ir kuk
liai atlyginti.

Tiek Hamiltono scenos dar
buotojai, tiek ir Toronto, solistai 
atsisveikindami davė suprasti, 
kad ir ateity jie galės Windsoro 
koloniją aplankyti.

Dabar visom jėgom ruošiama
si Vasario 16-tos minėjimui. Jau 
sudaryta programa, užkviestas 
kalbėtojas iš Čikagos, visiems ži
nomas visuomenės veikėjas dr. 
Pijus Grigaitis. Pirmą kartą sce
noje pasirodys ir vietos choras, 
vėd. vargonininko Sinkevičiaus.

Minėjimas prasidės vasario 15 
d., sekmadienį, 11 vai. 30 min. 
1479 Albert Rd. bažnyčioje. Po 
pamaldų tuoj persikeliama čia 
pat į kroatų salę.

Šeštadienio vakare, t.y. vasario 
14 d., 6 vai. 10 min., Windsoro 
didžioji radijo stotis CBE, banga 
1550, anglų kalba duos praneši
mą, lietuviškų plokštelių muzi
ką ir himną. Windsoro ir apylin
kių lietuviai kviečiami pasiklau
syti Lietuvai skirto radijo pus
valandžio ir gausiai dalyvauti 
minėjime.

—Šeštadieninės mokyklos mo
kytoja p. Statkev-ičienė su vaiku
čiais ruošiasi taip pat pasirody
ti scenoje. 9

Apyl. V-bos įgal. J. Ražauskas.

DOMINION 
COAL & WOOD

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

B ALF seimas priėmė 1953 m. 
sąmatą $367.700,00. Iš tos sumos 
$171.900 B ALF stengsis gauti gė
rybėmis ir $195.800 pinigais.

Tremtinių Vokietijoje šalpai 
numatyta net $144.500. BALFo 
vadovybė numato pirkti ir iš
siųsti į Vokietiją 36.000 svarų rie
balų ir 60.000 sv. cukraus už 15 
tūkstančių dol. Tos prekės Vo
kietijoje 2-3 kartus brangesnės, 
kaip Amerikoje. Kitos prekės, 
kaip duona, miltai, mėsa, pienas 
ir tt., Vokietijoje pigesnės ir 
joms įsigyti reikiai siųsti pinigo. 
BALFas norėtų išsiųsti į Vokie
tiją pinigais mažiausiai $72.000. 
Tuo atveju reikalingas pagalbos 
lietuvis vidutiniai gautų per mė
nesį 5 DM. Diepholzo gimnazi
jai išlaikyti 150 mokinių reikia 
metams maižausiai $36.000, o ki
toms Vargo mokykloms, kurių 
šiandien yra 12, reikia bent 20 
tūkstančių dolerių.

BALFas numato taip pat šelp
ti lietuvius Austrijoje, Prancū
zijoje ir kitur, bei padėti svei
kiesiems išemigruoti į geresnės 
šalis. Kaip jau minėta, bus> sten- 
gįamasi gauti gėrybių apie 200 
tūkstančių svarų, kurias reikės 
pristatyti į Vokietiją ir kitas 
valstybes ir išskirstyti tarp tremx 
tinių. Visai tai šalpai ir tam dar
bui atlikti seimas ir numatė, kad 
reikia iš visuomenės prašyti au
kų apie $195.800 pinigais.

BALFo šalpa. Tik lapkričio pa
baigoje ir per gruodžio mėnesį 
Vokietijoje lietuviams • šelpti 
gauta $5.538,60, kurie visi — D. 
markėmis 23.180,—dar prieš Ka
lėdų šventes buvo šalpos reika
lingiems išdalinti.

Efektyviai sušelptos šios vei
kiančios vargo mokyklos: 
Memmingen 37 mok. DM. 1249,70 
Dillingen 7 mokiniai — 167,90 
Augustdorf 15 mo. — 399,40 
Muenchen 6 mok. ' — 150,—■ 
Augsburg 10 mok. — 209,— 
Geesthacht / Spaaken-

kenberg 10 mokinių — 253,90 
Neustadt 16 mokinių — 413,40 
Pinneberg 8 mok. — 188,10 
Rendsburg 4 mok. —■ 104,50 
Salzgitter-Leben-

stett 57 mokiniai —1212,20 
Seedorf 7 mokiniai — 167,20 
Wehnen 36 mokiniai — 856,30 
Wehnen vaikų darž, — 150,—

Tuo būdu kiekvienas vargo 
mokyklos mokinys ir mokytojas 
Kalėdų proga buvo sušelptas ne 
mažiau kaip po $5, o kiti ir dau
giau. 40 apylinkių, kur yra ne 
mažiau kaip 10 lietuvių vaikų, 
buvo duota pinigų surengti vai
kučiams BALFo vardu Kalėdų 
eglutes.

Be to, gautos kelios siuntos 
drabužių; gruodžio mėn. išsiun
tė iš Niujorko dviem atvejais 20 
tūkstančių’svarų taukų ir 30.000 
svarų cukraus. Visos daiktinės 
gėrybės yra jau paskirstytos, ir 
dalis jų jau pasiekė tremtinius, 
kita dalis pasieks artimiausiu 
laiku. Daiktinės gėrybės išvežio- 
jamos į lietuvių gyvenamas apy
linkes tiesiai iš Bremen uosto. 
Gėrybių pervežimas jūra ir Vo
kietijoje nuo Bremeno uosto iki 
lietuvių gyvenviečių BALFui 
nieko nekaštuoja.

Prof. K. Pakštas po dviejų ope
racijų jau sveiksta.

Korėjoj žuvusio Amerikos liet. 
Mykolo Mątonio palaikai atvež
ti ir palaidoti Clevelande. Lai
dotuvėse dalyvavo ir brolis, at
lydėjęs lavoną iš Korėjos.
VOKIETIJA
Vok. Kr. Valdybos laiškas

Gerbiamasis
Pone Redaktoriau,
Š.m. sausio 15 d. “Tėviškės Ži

burių” Nr. 2 įdėtas straipsnis “Iš 
lietuvių gyvenimo Vokietijoje”. 
To straipsnio autorius, rašyda
mas apie BALFo ir Lietuvių 
Bendruomenės santykius Vokie
tijoje, neteisingai nušvietė eilę 
to klausimo aspektų:

1. Rašoma: “Iš esmės tai yra 
pareiškimas nepasitenkinimo, 
kam Balfo šalpa vykdoma ne per 
bendruomenės organus, bet per 
atskirą aparatą...” To mūsų pa
reiškime nebuvo. Jame buvo pa
žymėta, kad yra reikalingas tarp 
BALFo ir Bendruomenės ben
dradarbiavimas. Dabar BALFas 
yra greižtai nuo Bendruomenės 
atsiribojęs ir visos mūsų pastan
gos bendradarbiavimą atstatyti 
buvo veltui.

2. “Argi negalima nuo nukry
pėlių lietuvių šelpimo atsiriboti 
vietoje, paties BALFo į tą. reika
lą neįmaišius?”—klausia straips
nio autorius. — Ne, nes vietos 
bendruomenės apylinkės valdy
bos ir seniūnai jokios įtakos į šal

pos paskirstymą neturi.
'3. Toliau sakoma: “Neaišku 

taip pat, kodėl Kr. Valdyba bū
tinai nori, kad prie gėrybių pa
skirstymo dalyvautų Bendruo
menės apylinkių valdybų žmo
nės, jei BALFui tai sudaro ne
patogumų”. PLB Vokietijos Kr. 
Valdyba nei savo pareiškime, nei 
kitomis progomis nereikalavo, 
kad apylinkių valdybų žmonės 
ar seniūnai būtinai dalyvautų 
prie gėrybių paskirstymo, nors 
tai ir būtų natūralu, bet yra prie
šinga tam, kad tie žmonės, jei 
jie į šalpos komisiją išrenkami, 
BALFo potvarkiu iš jos pašalina
mi tik todėl, kad jie dirba Ben
druomenės labui.

4. Dėt ten pat įdėto kan. J. B. 
Končiaus pareiškimo, Valdybos 
atsakymas pridedamas atskirai.

Mes tikime, kad Tamsta šiūos 
abu mūsų atsakymus įdėsite 
Tamstos redaguojamame laikraš
tyje, už ką liekame iš anksto dė
kingi.

Zunde Makarskas(?)
Pirmininkas. Už sekretorių.

Red. pastaba: Mums atrodo, 
kad šis V. Kr. V. ginčas su BAL 
Fu yra visiškai nereikalingas. 
Tuo reikalu savo'žodį pasakė ir 
BALF seimas Bostone, žr. “TŽ” 
Nr. 4. BALFo pirmininko pareiš
kimas tuo reikalu “TŽ” nebuvo 
spausdintas. Buvo tik trumpai 
atpasakotas. Dėlto ir čia minimo 
V. Kr. Valdybos atsakymo ištisai 
nespausdiname. Ir jį mes tik at- 
pasakojame.
. Vok. Kr. Valdyba dėl BALFo 
pirminink. pareiškimo savo rašte 
teigia, kad jinai BALFo “gėrybių 
nedalino, jų dalinti nesiveržė ir 
nesiverš”, kad paties BALFo pir
mininko paskirta revizijos ko
misija konstatavusi, jog BALFo 
pinigai ir gėrybės buvo išleis
tos pagal jų paskirtį BALFo cen
tro nurodytiems reikalams arba 
įgaliotinio Vokietijoje nuožiūra 
BALFo intersų ribose ir kad Kr. 
V-ba nesinaudojo BALFo ištek
liais savo organizacijos reika
lams. Priekaištas, kad išleidžia
ma daug biurų reikalams, yra ne
teisingas, nes mokesčių iš Ben
druomenės tesurenkama vos 
apie 800 DM per mėnesį. V. Kr. 
V-ba nesikišanti į BALFą darbą, 
bet kelianti tik tuos klausimus, 
“kurių išsiaiškinimas yra reika
lingas LB labui”.

Kr. V-ba priekaištauja BALFo 
pirmininkui dėl tono, tačiau, de
ja, pati lygsvaros neišlaiko, įve
lia toli gražu negirtinų posakių 
bei žodžių.

Vasario 16 minėjimo reikalu 
Kr. Valdyba kreipėsi į Evangeli
kų Bažnyčios Vokietijoje Kan
celiariją, prašydama per atskirų 
kraštų evangelikų bažnyčios va
dovybes atkreipti evangelikų ku-. 
nigų dėmesį į šią lietuviams pa
žymėtiną dieną. Buvo prašyta 
paskelbti per kraštų bažnyčių 
administracijas kunigams lietu
vių bendruomenės prašymą, kad 
jie, pagal savo nuožiūrą, vasario 
15 d. maldoje ar pamoksle, pri
simintų kenčiančius-, ir persekio
jamus lietuvius, tikinčiuosius 
evangelikus. Evangelikų Bažny
čios Kanceliarija į tai atsakė, 
kad ji nerandanti galima šį pra
šymą patenkinti, nes tai'galį pri
vesti prie nenumatomų išdavų. 
Be to, Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimas savo esme esąs 
valstybinis ir grynai pasaulieti
nis aktas. Todėl esą visiškai ne
įmanoma, kad Evangelikų Baž
nyčia Vokietijoje ir jos kraštų 
bažnyčios šitą istoriniai tauti
nį įvykį atžymėtų bažnytinėmis 
pamaldomis.

Lietuviai teisininkai Vokieti
joje gen. Eisenhoweriui valdžios 
perėmimo proga pasiuntė svei
kinimą, kuriame palinkėjo visas 
nuo bolševikų Uranijos kenčian
čias tautas, tarp jų ir lietuvius, 
išvesti į tikrą taiką ir laisvę. Vo
kietijos lietuvių tremtinių teisi
ninkų vadovybėn išrinkti Kai
rys seniūnu, Iz. Rugienius ir J. 
Juodvalkis.

Vienas iš Lietuvos sugrįžusių 
vokiečių Vok. Kr. Valdybai sau
sio 12 d. parašė vokiečių kalba 
tokio turinio laišką:

“Šiuo pareiškiu savo norą įsto
ti į Lietuvos Kariuomenės tar
nybą. Stodamas į Lietuvos Armi
ją, aš pageidauju pareikšti nors 
dalį mano padėkos Lietuvių Tau
tai, kuri išgelbėjo mano gyvybę 
ir apsaugojo mane nuo daugelio 
pavojų“.

Už “Stop Genocide“ ženklelių 
platinimo metu surinktas aukas 
iki šiol yra atsiskaičiusios 78 Vo
kietijos lietuvių bendruomenės 
apylinkės. Jose neturtingieji Vo

kietijos lietuviai visdėlto suau
kojo 2.878,34 DM.
AUSTRIJA

Austrijoje lietuvių 1952. XII. 
31. buvo 77 vyrai, 74 moterys ir 
50 vaikų, iš viso 201. Tarp jų yra 
13 džiovininkų, 17 chroniškų li
gonių, 5 invalidai, 13 gausių šei
nių, 31 senelis, o dirbančių — tik 
50. Svarbiausias lietuvių koloni
jas Linze, Sąlzburge, Insbrucke 
ir kt. aplankė BALFo įgaliotinis 
mons. K. Razminas ir paskirstė 
būtiniausiai reikalingiems pašal
pas, taip pat 6.000 šilingų pini
gais.

Ennso stovykloje yra viena lie
tuvė moteris, kurios vyras dau
giau kaip prieš metus laiko yra 
dingęs rusų zonoje, o ji paliko su
4 vaikais. Vienoje gyvena 27 lie
tuviai, iš jų 4 vyrai, 18 moterų ir
5 vaikai, kurių 1 džiovininkas, 4 
chron. ligoniai, 1 gausi šeima, 9 
seneliai. Turi darbą vos 5 asm.

Sąlzburge BALFo įgaliotinis 
mons. Razminas su B. Vokietai
te lankėsi JAV konsulate, kur su
žinota, kad visi pabaltiečiai, ku
rie yra prieš 1951 m. vasario 1 d. 
įsiregistravę privačiai emigruoti 
į JAV pągal Pabaltijo kraštų 
kvotas, gali tuoj pradėti tvar
kyti savo dokumentus ir išvykti, 
jei nesusidarytų kitų kliūčių.
AUSTRALIJA

ALB III suvažiavimas įvyko 
gruodžio 29-31 d. Adelaidėje. Iš 
72 turėjusių* teisę dalyvauti at
stovų dalyvavo 38. Suvažiavimo 
proga buvo bendruomenės vardu 
J. Glušausko, Ceplijausko ir C. 
Petriko pastangomis suorgani
zuota periodikos ir knygos paro
da. Paroda pasižymėjo gausiais 
eksponatais iš tremties gyenimo. 
Parodos meninę priežiūrą atliko 
daįl. B. Milaknis. Parodoje buvo 
iškabintas p. Marčiulionienės 
nupieštas istorinės Lietuvos že
mėlapis.

Dail. Rūkštelė 20 m. kūrybinio 
darbo proga suruošė savo darbų 
parodą, kurią aplankė visi su
važiavimo atstovai. Taip pat 
Adelaidės Lietuvių Teatras-Stu- 
dija, vad. J. Gučiaus, suvažiavi
mo proga pastatė Kazimiero Sa
piegos, B. Sruogos istorinės kro
nikos, finalinę sceną, A. Čecho
vo t veiksmo komediją “Meš
ka” ir A. Škėmos vieno veiksmo 
pjesę “Vieną vakarą”.

Į naująją Australijos Lietuvių 
Bendruomenės Valdybą išrinkti: 
Bistrickas, Vaičaitis, Barkaus
kas, Kmitas, Karvelis, Grina ir 
Simniškis; revizijos kom.: Alek
na, Pačėsa, Giliauskas; į garbės 
teismą: Požėla, Jansonas, Kal
vaitis, Linkevičius, Mariukas ir 
Čibiras. Valdomieji organai iš
rinkti dviems metams. Krašto 
valdybos būstinė šiai kadencijai 
palikta Sidnėjuje, o garbės teis
mo — Adelaidėje. Sekantis Aus
tralijos Lietuvių Atstovų suva
žiavimas bus 1954 m. gale.

Visi sesijos atstovai vieningai 
sutarė prašyti atitinkamus veiks
nius, kad Australijoj būtų įsteig
tas Lietuvos konsulatas. Rezoliu
cijų — sveikinimų komisijai pa
ruošus, sesijos dalyviai pasveiki
no VLIKo ir V. Tarybos pirmi
ninkus, Lietuvos diplomatus, ar- 
kiv. Skvirecką, jubiliejininkus 
vyskupus Brizgi ir Padolskį, pro
fesorius Biržišką, Krėvę-Micke
vičių, Kolupailą ir kt.

Austrai. LB Kr. Valdyba pa
siūlė apylinkėms savo valdomų
jų organų perinkimus atlikti ka
lendorinių metų pabaigoje.

Austrai, ateitininkų suvažiavi
mas įvyko gruodžio 30 d. Adelai
dėj. Suvažiavime dalyvavo Mel
bourne ir Geelongo sendraugių, 
o Adelaidės sendraugių ir jaunių 
atstovai.

A. lietuvių ateitininkų ir sen
draugių suvažiavimas gruodžio 
30 d. Adelaidėje svarstė katali
kiškos spaudos ir katalikiškos 
akcijos Australijoje pagyvinimo 
klausimas. Prieita išvados, kad 
katalikiškoji spauda Australijo
je yra būtinai reikalinga. Iš dvie
jų Australijos lietuviškų laikraš
čių tik “Australijos Lietuvyje” 
katalikai turi menką skyrelį 
“Katalikų gyvenimas”, kurį re
daguoja P. Pusdešris. “Mūsų Pa
stogėj” diskusiniai katalikiškieji 
ir iš katalikiško taško pasisakan
tieji straipsniai netalpinamt

Išgvildenti spaudos ir katali
kiškos veiklos išjudinimo klausi
mus suvaž. nutarta 1953 m. va
sario mėn. viduryje šaukti Mel
bourne Australijos lietuvių ka
talikų atstovų ir kapelionų suva
žiavimą. Tai atlikti įgaliota Mel
bourne ateitininkų sendraugių 
valdyba.

I
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PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE, 
Lotynu Amerikos rąžytoji; novelių 
antologija; Sudarė Povilas Gaučys; 
Ižlefoo Lietuviškos Knygos Klubas 
1952 metais Čikagoje. Kalbų iii- 

*' rėja B. Babrauskas. Viršelis doil.
Jon. Pilipausko. 480 puslapių. Kai
na 4.50 dol.

Tarpe nemažo- skaičiaus groži
nės literatūros vertimų, išleis
tų praeitais metais, ši antologi
ja, be abejonės, iškeltina. Povilas

- Gaučys, kultūringas ir paty
ręs vertėjas. • Lotynų Amerikos 
kraštus pažinęs betarpiškai, kaip

' nepriklausomos Lietuvos diplo
matas, bendravęs su tų kraštų 
kultūrininkais ir rašytojais, su
darydamas ir išleisdamas šią an
tologiją, atliko tikrai reikšmingą 
'ir piohierinį darbą mūsų litera
tūros istorijoje. Anksčiau mes,

* tiesa, skaitėme atskirai pažertus 
-literatūros dalykėlius iš anų, be-
vei egzotika dvelkiančių, kraštų, 
bet planingai ir sistematingai 
sudaryto leidinio neturėjome.

- Tokio būtinumo gi diskredituo
ti nereikia. Bendrai, mūsuose 
niekad nebuvo sudaryta kokio 
nors plano, kad lietuvių kalba

• būtų išleisti viso pasaulio didie
ji literatūros kūriniai. O jeigu

' tokio plano ir būta, tai jis nie- 
’ kad, deja, nevirto kūnu. Todėl 
‘ šios antologijos sudarytojui no- 
'rėtųsi tarti šioje vietoje nuoširdų 

. komplimentą ir tikėtis, kad tai 
pradžia geros ir užgirtinos tradi
cijos.

Lotynų Amerika, kaip minėjo
me,, ne mums vieniems buvo to
lima, egzotiškų, ir nežinomų 
kraštų grandinė, kuriuose kas

na kiekviėnam lietuviui skaity
tojui, mylinčiam literatūrinę kū
rybą. Joje jisai atras visai skir
tingą kūrybinį pasaulį, ir rašy
toją skirtingai žvelgiantį į žmo
gaus gyvenimą, jo likimą, jo mir
ti, skirtingai matantį pusiau lau
kinės gamtos apsireiškimus, ne
gu europiečių arba anglosaksų 
literatūros veikaluose. Nauja 
bus toji trumpasakė ir taikli, 
kaip strėlė, kalba; nauji bus im
pulsyvūs ir'aistrų apakinti žmo
nės, vienodai karštai ir bekom- 
promisiniai mylį ir neapkenčią, 
vienodai greitai stveriantys ran
kon atgailos rožančių ir keršto 
peilį; nauja bus toji neapsako
mai galinga ir nuožmi gamta sa
vo vešlumu užkerojusi didžiulius 
žemės plotus arba aštriais ir nuo
gais uolynais raižanti dębesis. 
Pedantiškas ir bugštus moralis
tas geriau teneima rankon tos 
knygos — jam pasirodyti gali, 
kad kalbamajam kūrybiniam pa
sauly nuodėmė prakilniau žėruo
ja už dorybę, kerštas beesąs sal
desnis už atgailą, durklo smū
gis daug teisesnis sprendėjas už 
teisėjus ir įstatymą. Taip jau at
sitinka mūsuose, kad diena po 
dienos vis dažniau pseudokriti- 
kai suniekina pasaulinius auto
rius ir jų kūrinius vien todėl, 
kad jie esą buvę paleistuviai, kad 
nesilaikę padoraus žmogaus eti
kos (kokia ji, jie nepasako), ta
rytum būtų pamiršę, jog krikš
čionybės didžioji mintis, Kris
taus paskelbta pamoksle nuo 
kalno, dažnai daug ryškiau šu

"Imkit mane ir skaitykit!

mėnesi žudomi smulkūs diktato- zen Puolusiųjų ir prisikėlusiųjų 
riai, dažniausia vadinami' prezi- gyvenime ,r kuriniuose, nei tų 
deniais, kur kariuorhenės atrodo smulk,.ų mamikautojų, pardav!- 

nej ančių didžiąją Tiesą ir Meilę 
savo biznieriškose ir fariziejiš-

riai, dažniausia vadinami prezi- gyvenime ir kūriniuose, nei tų

sudarytos iš vienodo skaičiaus 
. eilinių ir pulkininkų, kur klima

tas nepakenčiamas ir džiunglės 
knibžda gyvatėm ir primityviais 
čiabuviais, kur senasis ispanų 
kraujas išverda įvairiausių staig
menų ir yra liejamas labai gau
siai ir, dažniausia, kaip mums 
atrodo, be jokio reikalo. Apie tų 
kraštų meną ir literatūrą tiktai 
vienas kitas spindulys atslysda- 
vo ligi mūsų, ir nežinojome ar 
tai tik partizaninis blykstelėji
mas, ar mums nepažįstamos lite
ratūrinės tradicijos ilgamečio 
vystymosi vaisius.

Povilas Gaučys mums į visus 
~ tuos klausimus atsako trumpai 

ir aiškiai knygos įžangoje, bei 
kalbėdamas apie kiekvieną rašy
toją atskirai. Iš minėtų pastabų 
galima..susidaryti vaizdą, kaip 
nežinomosios Amerikos kraštai

. Į koše krautuvėlėse. Ir šioje anto-
logijoje reikia atydžiai ieškoti, 
po tariamais žiaurumais ir lau
kiniais instinktais auksinės pa
prasto žmogaus širdies, Dievo 
valia skiriančios bloga nuo gero, 
niekšybę nuo teisingumo, praei
nama nuo to, kas amžina.

Nepasakosim paskirų novelių 
turinio, nesurūšiuosime jų kuria 
nors gradacine tvarka, nesilei- 
sime pedantiškesnin literatūri- 
nin nagrinėjiman, — šie keli žo
džiai tepasilieka pašnekesiu 
apie vieną naują knygą, vertą 

► gilaus dėmesio. V erta - dėmesio, 
nes turi progos pirmą kartą taip 
tikrai ir plačiai pažvelgti Į mums 
nepažįstamo kontinento sielą, su
sipažinti su kitais keliais ėjusia 
ir kitaip susikristalizavusia lite- 

kūrė- savąją literatūrą ir kurie ratūra, susitikti su naujais var- 
rašytojai taikliausiai išreiškė sa- daisi ir veidais, rašytojais, vaL 
vo žemės ir žmogaus iselą. Ima- dančiais ir lengviau ir sunkiau 
narna atsekti kiekvieno krašto Į Drofesjne piunkšna, pagaliau 
skirtingais keliais išsivysčiusią, Drar0 .ėt: ; žm iškosios 
literatūrinę tradiciją, taip pat ■ * . . ; V1 ,v _ .

.panašumus, siejančius visų l0_ i huu-'s vingių ir kryžkelių įski- 
tynų Amerikos valstybių litera-i tokios visai naujos ir šviežios, 
tūrinę genezę ir raidą. : persepktyvos.

Naujoji knyga rekomenduoti-Į , Henrikas Nagys.

Kai Vokietijoje, Augsburge, 
antrojo lietuvių rašytojų šuva 
žiavimo metu, aktorius Henrikas 
Kačinskas skaitė šiuos paprastus 
Mažvydo žodžius susirinkusiems, 
nevienam pirmą kartą atsivėrė 
jų tikroji prasmė. Kažkoks 
skausmingas graudumas buvo 
užslėptas juose, nes girdėjai kaip 
lietuviškas žodis, pirmą kartą 
užrašytas knygon, kreipiasi į lie
tuvį skaitytoją. Iš vargingos lai-» 
kų glūdumos jis ateina ir bels- 
damasis į skurdžią žemdirbio 
pirkią pradeda lietuviško rašto 
istoriją. Pradeda paprastai, be 
jokios retorikos ir tuščiakalbia- 
vimo, tardamas: Imkit mane ir 
skaitykit... broliai ir seserys...

Ir šiandien mane visuomet tas 
pats jausmas aplanko, kai skai
tau lietuviško spaudinio kreipi
mąsi į skaitytoją. Palikim sveti
miesiems tai vadinti reklama, 
mums tai negali būti reklama, 
nes mes gerai žinome, kad spau
dos žmogus, lietuviškos 
spaudos žmogus, nei iš knygos, 
nei iš žurnalo, nei iš laikraščio 
kapitalų nesusikraus. Rašto žmo
gaus kelias, mūsų baisaus likimo 
dienomis, yra vargo kelias. Sva
jotojų ir idealistų kelias. Biliūno 
laimės žiburin kopusių kelias. O 
tačiau tuo keliu reikia eiti. Dar 
daugiau — tiktai vienu atveju 
išliks mūsų tauta gyva ištrėmi
me, jeigu tuo keliu eis daugiau 
žmonių, daugiau pasiryžėlių.

Žinoma, ne kiekvienas laikraš
tis, ne kiekviena knyga spausdi
nama lietuviškom raidėm tiesia 
lietuvių kultūrinio gyvastingu
mo kelią. Dalis (dėkui Dievui, la
bai maža) jį griauna. Dalis lai
kosi indeferentiškai — t.y. nei 
apie grįžimą namo, nei apie , lie
tuvių kultūros išlaikymą visai 
neužsimena. Tačiau didžioji da
lis skelbia ir viltį, ir tikėjimą. 
Ne viskas jos puslapiuose yra 
taip rašoma, kad galima -būtų 
jų lygių gėrėtis, bet reikia tikė
ti, kad netrukus redaktoriai su
pras ir augšto lygio ir spaudos 
etikos reikalavimų būtinumą. ■ 
Netikslu skųstis perdideliu; 
straipsnių “moksliškumu”, “ne- 

. įkandamumu”, nes taikydamiesi 
prie žmonių, kurie spaudoje te
nori matyti savo miestelio priva
čių nutikimų aprašymus bei 
“biznieriškus” skelbimus, netoli 
tenueisime. Mums reikia 
kiek galima daugiau 
rimtų žurnalų ir laik
raščių! Negalime ir neturime 
grįžti vėl atgalios į balanos ga- 
dynę.

Štai, šiuo metu vienintelis mū
sų kultūros žurnalas AIDAI I fo, .
kreipiasi į lietuvį skaitytoją, ra
gindamas jį paremti prenumera
tomis. Kanadoje gyyeną lietuviai 

I turėtų šį jo kreipimąsi išgirsti. 
| Ligi šiol AIDAI lanko čia tik

labai retą lietuvį. Iš tikrųjų, ge
riau neskelbti kiek lietuvių di
džiosiose Kanados kolonijose 
skaito šį vienintelį lietuvišką 
kultūros žurnalą. Tas skaičius 
būtų labai nemalonus įrodymas, 
jog milžiniška dauguma mūsų 
(mielai vadinančių save kultū
rininkais) neturi noro nors kiek 
aktyviau konkrečiai parem
ti lietuviškos kultūros darbą. 
Šiais, 1953 metais, tebūna tad 
pirmas žingsnis žengtas — te- 
užsisako lietuvis kultūros mylė
tojas AIDUS.

Išgirsime įvairių priekaištų 
Aidams. Jie 'esą srovinis žur
nalas. Esą straipsniai persunkus 
ir nepopuliarūs. Jie tesą moks
lininkams ir specialistams skirti. 
Tačiau šie arguniėntai nepagrįs
ti. Štai, AIDUOSE rašo visą lai-

ką į v a i r i ų pažiūrų žmonės, vi
siems jiems teikiama tokia pati 
galimybė paskelbti savuosius 
svarstymus ir minti?. Jeigu AI
DAI pabrėžia savo krikščionišką 
orientaciją, atrodo, tai neturėtų 
nei vieno atbaidyti. AIDŲ straips 
niai parašyti lengva kalba, juos 
pajėgia kiekvienas suprasti, bai
gęs lietuvišką gimnaziją. Paga
liau šis žurnalas nėra skirtas nei 
mokslininkams, nei kurios nors 
rūšies specialistams, nes juose 
rasime rašinių įvairiausiomis te
momis ir labai platų ir išsamų 
apžvalgų ir pastabų skyrių. Nau
joji redakcinė kolegija AIDUS 
stipriai pagyvino ir suaktualino.

Užsisakydami lietuvišką spau
dą nepamirškime vienintelio lie
tuvių kultūros žurnalo AIDŲ.

M. S.

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Augustdorfo mokyklą. Virš 3.500 
lietuvių pastovia auka remia 
Diepholzo gimnaziją. Veik visos 
tos aukos, patogumo ir geresnės 
atskaitomybės bei Amerikos lie
tuviams kredito gavimo dėliai, 
siunčiamos per BALFą. Tik keli, 
dar nepastebėję organizuoto dar
bo naudingumo būreliai, siunčia 
paramą betarpiai. Už betarpiai 
siunčiamas sumas Amerikos lie
tuviai iš valdžios kredito negau
na. Tačiau tokių būrelių nedaug. 
Vien sausio mėn. per BALFą nu
siųsta Diepholzo gimn. 2.390,61.

Visi džiaugiasi, kad Amerikos 
lietuvių dalis jautriai ir duosniai 
rūpinasi Diepholzo gimnazija, ir 
nori, kad toji parama dar labiau 
didėtų. Atėjo tačiau laikas prisi
minti ir kitas Vargo mokyklas, 
kurių šiandien Vokietijoje vei
kia 12 su 213 mokiiffų ir 13 mo
kytojų. Jų darbo sąlygos labai 
sunkios, vaikučiai stokoja mais
to, mokslo priemonių ir tt. Var
go mokyklos veikia: Augustdorf, 
Augsburg, Dillingen, Geestacht- 
Spakenberg, Memmingen, Mun- 
chen, Neustadt-Holstein, Pinne
berg, Rensburg, Salzgitter-Le- 
benstedt, Seedorf ir Wehnen. 
Vaikų darželis išliko tik Weh
nen. Iš šių mokyklų mokytojų ir 

_tėvjį patirtą, kad Vargo mokyk
los" galėtų pakenčiamai laikytis, 
jei vienam vaikui būtų skirta 
apie $10 paramos į mėnesį. Gau
nant tokią paramą, vaikučiai bū
tų aprūpinti papildomu maistu, 
mokslo priemonėmis, nuoma su
mokėta už mokyklos patalpas.

Vargo mokyklų vaikučių sun
kia padėtimi pirmiausia susirū
pino Čikagos Lietuvių Moterų 
Klubas, skirdamas tam tikslui 
$100. Po to gauta aukų iš BALFo 
52 skyriaus Filadelfijoje $150,

Rašytojų d-jos metinė premija 
už 1952 m. pasirodžiusią knygą 
bus įteikta vasario 22 d. Čikago
je. Premijos suma ir mecenatai 
tuo tarpu neskelbiami. Į jury ko
misiją įeina: P. Gaučys, V. Ra
monas, A. Rūkas, St. Tamulaitis 
ir Gr. Tulauskaitė. *

Igno Šeiniaus veikalas “Rau
donasis tvanas”, išėjęs švedų, 
paskum suomių ir danų kalbo
mis, netrukus išeis lietuviškai, 
paruoštas paties autoriaus.

Mykolo Sleževičiaus monogra
fija baigiama. Redaguoja Ant. 
Rūkas. Joje bus sudėti min._ K. 
Škirpos, M. Mackevičiaus, adv. 
A. Suginto ir kt. atsiminimai.

M. Avietėnaitė, buv. Lietuvo
je užsienių r. min. informacijos 

į ir spaudos skyriaus direktorė šie-
met Nekalt. Prasidėjimo seserų 

j' vienuolyne Putname tvarko bib
lioteką.

Tėvas Kaz. Žvirblis, O.P., 12 
metų dėstęs įvairias filosofijos, 
kartais ir teologijos šakas,: Pro
vidence kolegijoje, nuo sausio 10 
d. paskirtas, tuo pačiu paaugš- 
tintas. į šv. Jono Universitetą 
Brooklyne, kur dėsto psichologi
ją ir teodicėją.

Dabartinis Tėvo K. Žvirblio 
adresas yra: Sacred Heart Prio
ry, 183 Bal view Ave., Jersey City 
5, N.Y. arba universitete:- St. 
Jonh’s University, 75 Lewis Ave. 
Brooklyn 6, N.Y. * : —

Tadas Kirkilionis baigė Tubin- 
geno universiteto medicinos fa
kultetą ir išlaikė gydytojo egza
minus.

Prof. P. V. Raulinaitis, Kara
liaus Mindaugo Instituto direk- 
torius, paruošė knygą “Lietuvos 
suverenumo raida”.

Ieškomi rėmėjai kitoms 
vargo mokykloms Vokietijoje
Vokietijoje veikia 12 Vargo i Lietuvių Siuvėjų Lokalo Brook- 

mokyklų su 213 mokinių. Opere- {lyne $150, BALFo 120 skyriaus 
tės Choras Brooklyne globoja ' Stony Brook, L.I. $400, Operetės

JONAS NEVARDAUSKAS
REDDE QUOD DEBBES*)
Iš savo žemės neiškasi aukso klodų, . '
Nerasi tu aliejaus, naftos mėlynos.
Ji tūno pridengta šalnų ir gruodo. 
Paslėpus lobius mums kantrybės amžinos.
Užgęso aukurai, rusenę per gadynes, 
Iškirto atėjūnai ąžuolų girias žalias. 
Išvogę vežė gintaro, prikrautas skrynias, 
Ir varė mano brolių žemdirbių minias.
Prislėgta sielvarto, speigų ir pūgų, 
Tylėjo, kentė mūsų Lietuva.
Bet šimtmečiams ir to dar negana...
Užgęso verkdama grabnyčių žvakė,
Išeinant į rekrūtus uždegta.
Ant kartuvių už sūnų tėvas tad pasakė:
— ( kaimą vėl kazokai lekia, gelbėk, Motina Šventa!...
Išplėšė knygą, kaip erškėčiai augo kančios, 
O pikto sėkla augo,dirvoj nesėta. *' 
Ramino žmones vyskupas Valančius, 
ir-sakė jis: ši žemė bus šventa.

. Per eilę metų nūvęržė rankas grandinės.
Sukaupę drąsą, vyrai kartą kėlės su aušra.
.--■'Nemindžios svetimi daugiau laukų tėvynės... 
Žemaičiuos, dzūkuos šuoliais verčiasi audra.
Per Nemuną jaū savanoriai.kelias...
O sninga švinas ant pilkų'šalmų.
Po kojom rausvo sniego pusnys velias;
Į širdį pervertam karžygiui taip ramu, ramu.

J#. • • . ' X -i ' '

Perkūnu smogė vyrai, vieškeliai aprūko.
Radviliškis, Giedraičiai, Širvintai.
Kas jųjų kraują gėrė, lyg krankliai lizduos susmuko. 
Patrankom dundant švito vis dangaus skliautai.
Po visą šalį sugaudė trimitas,
— Per amžius ši tauta gyva!
Kaimų languos sužibo šviesus rytas, 
Iš karsto kėlės nukryžiuota Lietuva.
Dainavo mėlynam danguj taškelis pilkas, 
Ant vėjo burių supdamos linksnis:.
O gal ne burės, bet padangių šilkas, 
Ir vyturėlis taip augštai, augštai...
Prie kelio tirpo vyšnios ir laukų avietės.

. Į ateitį nusitiesė linksmi tiltai.
Jaunystė dūko su armonika prie klėties, 
Jaunystė kaito žydinti baltai.

O Viešpatie, Tavų namų skliautuos suklupęs, 
Už ką šiandie bijau pažvelgt Tau į aki??
Žmonių skriaudas kartoja mano lūpos, 
Ir ašarom taip mirga žvakės ir juoda naktis.
Tėvyne, kas padės tau nešti sunkią dalią?
Nėra Kolumbo žemėje anųjų knygnešių.
Lyg statulos granito likome užšalę, 
Nors žodžių jieškome stebėtinai gražių.
Ramiai tekės vingiuodamos per kaimus upės, 
Papieviais bris mergaitės, eis auksinėm parugėm. 
Ateis ir vakaras visu dangaus skliautu ten apsisupęs, 
Užmerkt akis prie kapo budinčiom gėlėto.

Montrealis, 1953 m. Vasaris.
Atiduok kq privoloi (savo tėvynei) — šie žodžiai iškalti ant aukuro prie Nežino- 
mo Kareivio kapo Lietuvoje. Aut.

*■

Saldymo masina
nuo plačios kaktos, paskui jo veide atsiranda labai paklusni ir 
nekalta šypsenėlė:

— Tai ponai, greičiausiai, dypukai būsite. Ar seniai jau Kana
doje? Aš irgi esu dipukas . . . Miela, sakau, kai žmonės patrioti
niai nusiteikę.-.. Taip, taip, savi pas savus... O kur dabar dar
buojatės? Didelę šeimynėlę turite?... Gal ir po ?avo stogu gy
venate? .Ar nespaudžia dūšios ir nelaužo blauzdikaulių čio
nykštis klimatas?... — rikiuoja Košelėnas nesibaigiančias ar
mijas klausimų.

O mano Barborai, žinoma, kad tiktai liežuviu laidyti: atsaki
nėja klausimus plačiausiais komentarais išmargindama.

- — Ką, — sakau, — čia ponas Košėlėnai dabar lupinėji žvynius
nuo mūsų asmeninio kailio. Rodyk mašiną, o jei ne, tai mes ei-

Ponas neužsigauk, — slidžiai šypsosi Košelėnas, — aš, taip

MANO priesaikos samprotavimai, kad šaldytuvas yra neišven
giamai reikalingas buvo tokie svarūs, jog man išviso pasidarė ne
beaišku, kaip mes galėjome šioje šalyje be tos mašinos kone du 
metus išgyventi! :

— Tu tik pamanyk, — rėžė įsikarščiavusi žmonelė, — kiek aš
būčiau kojinių sutaupiusi, nekalbant apie maistą, jei būtum ma- ; name 

;nęs paklausęs ir šaldytuvą j eu pernai pirkęs! f- — _ .
Šitas žmonos argumentas man pasirodė minkštokas ir aš, vėl sakant, tamstų asmeninio gyvenimo velėnas kilnoju grynai, biz- 

pilnas didybės, bandau užimti opozicinę padėtį:
— Čia jau tu, širdele, nuklydai į pakluones! Šaldytuvas yra 

šaldytuvas, o pančeka lieka pančeka! Įsigeidei tu, kaip toje nepro
tingoje pasakoje ežį su slieku apženyti...

Bet kur tau moteriškas sutvėrimas pasiduos.
— Tu, — sako mano Barbora, — nesidėk išminčiumi ir jei nieko 

neišmanai, tai veltui ir žiaunų nevarstyk! Ką tu žinai apie nailoną?
Aišku, kad nieko. O aš žinau!... Išplauk nailonines kojines, per 
naktį įdėk į frizerį ir jos laikys dvigubai ilgiau. Tai faktas. Ir 
visas svietas taip daro, o jis man čia apie sliekus ir ežius pamoks
lus vedžioja. Neužveizi toliau savo mėlynos nosies galo, tai nors 
tylėtum ir kitam nervų netampytum!...

Žinia, aš kapituliavau. Pagaliau, pamaniau, ko čia man labai ir 
spirtis. Žmonės iš tos pačios parapijos kadilakais važinėja, tai kodėl 
mums šaldytuvo nenusipirkti! Bendrai imant, toji mašina vasaros

’ ' karščiams dūkstant neblogas daiktas. Tegu, sakysime, žmona į tos 
šaldymo mašinos vidurius prikimš kojinių ir kitokių nailoninių 
daiktų, bet vistiek aš rasiu vietos įsprausti kokioms 6 okifso bon- 
koms. Va, pareini iš darbo, prakaitas tau dūšią griaužia, liežuvis 
prie gomurio limpa, visas kūnas džiūsta, nors gyvas žemėn lysk. 
O. sakysime, turi šaldymo mašiną ir žinai, kad jos viduriuose 6 
bonkos alaus, apklotos ledu, ilsisi! Išgeri pora bonkelių, atsigauni 
ir jautiesi tarsi 10 metų pajaunėjęs. Mėlyni debesėliai nuo to le
diniai šalto alaus po pakaušiu ima telktis ir tu sakai žmonai:

• — Barbora, kažin, jeLmes imtumėm ir pasibučiuotumėm!...
Po tokių tylių ir saldžių apdūmojimų aš sakau žmonai:
— Je, Barbor, gal ir tavo teisybė. Ryt galėsime eiti pažiūrėti to 

šaldytuvo. Kas reikią, tai reikia.
O jinai:
— Tai pagaliau, ačiū Dievui, atėjai į protą.. %

. Kitos dienos vakarą įgriuvome mielo tautiečio Lemturio Koše
lėno krautuvėm ■ *1

— 9 pėdų ir 4 colių dydžio šaldymo mašiną rodyk’* Va, žmona 
nori dieną ir naktį ledo turėti. Ir ružava šviesa turi būti tbs ma-

nie sumetimais. Taip, taip, žinote, tamstos, biznis lieka bizniu ... 
Reika atsargumo. Va, kartą pardaviau tūlam dipukui skalbiamą 
mašiną. Ir pardaviau, nemokytai tariant, ant “ura”. Atėjo žmo
gus, sako žmona užsimanė mašinos. Būtinai paliavotos ir su mo
toru. Aš jam taip ir kyšt mašinėlę kone už du šimtus. Nė nepa
klausęs kokį darbą turi, kiek vaikų augina, ar su klebonu pažįs
tamas. Tiesa, davė jisai 50 dolerių, o likusius žadėjo greitai sumo
kėti. Ir ką? Tris su*puse mėnesio tasai balvonas grajijo mano ner
vais tarsi nuomota basetlija. Atneša mėnesio gale 50 dolerių ir vėl 
nesirodo ištisas keturias savaites. Ir nežinai žmogus, ar jisai dar 
pasirodys ar tavo pinigas vėjais nueis... O biznyje, tamstos, 
kiekvienas centas reikalingas,. Kaip geruose vargonuose triūbos. 
Nors ir daug jų yra, bet išimi? nors ir dvi tiktai, muzikos nebesu- 
raitysi... Taigi, ponai, dabar ilgų išsimokėjimo terminų nebe
praktikuoju, bet su geromis garantijomis iki trijų nedėlių galiu ...

— Nesibaimink, —; sakau trenkdamas per kairę šlaunį, — mes 
grynais..."

’— O, — platus šypsnys nuslenka Košelėno veidu, — čia jau 
kitas reikalas. Reikėjo tamstoms iš karto... Na, kaip tasai patin
ka?—plačiai atveria artimiausio šaldytuvo duris.—8 pėdų ir 4-rių 
inčių, automatinis. Motoras pirmos rūšies, nors per Atlarftą skrisk, 
šaltį padaro neišpasakytą,, spiritas viršutinėje lentynoje per pen
kias minutes j ledą pavirsta. 375 doleriai ir mano pristatymas, 
šiaip jau jisai kaštuoja virš keturių, bet, va, čia toksai mažas fele- 
riukas... — čiulba Košelėnas* baksnodamas į durų zovieskus.

Dabar ir aš per savo trijų dijoptrų akuliorius pamatau, kad 
šaldymo mašinos durys, kaip su falšyvais dantimis žandikaulis, 
atsivėpusios. Atseit, dėl zovieskų felerystės negali reikiamai su
sičiaupti.

— Nu, brol, — sakau Košelėnui, — čia jau jdksai mažas fele- 
rįukas, bet stačiai skandalas! Juk šaldymo mašinoje durys yra 
svarbiausia dalis! Tas pats, kaip pas žmogų jaknos. Ar gali, ponas 
Košėlėnai, įsivaizduoti žmogų su nusvirusiomis iaknomis!... O 

h be to, mes nemėgstame falšyvų daiktų. Mes ir ženijomės tik iš 
šinos viduriuose! — sakau be jokių įžangų., b grynos meilės. Bala nematė tų kelių dolerių, bet rodyk šaldytuvą

Košelėnas drungnu žvilgsniu aplieja mus, braukia prakaitą |» be jokių misteikų!...

choro $40, D. Mikeliūno $20 ir kt.
Dėka to, prieš Kalėdas B ALF 

galėjo sušelpti visas Vargo mo
kyklas vienkartine pašalpa, skir
damas vienam vaikučiui ir mo
kytojui po $5: Tačiau tai yra to 
šelpimo pradžia. Toms mokyk
loms reikalinga pastovi parama. 
Operetės choras Brooklyne ap
siėmė kas mėnesį remti August- 
dorfo mokyklą $20 ir net pažadė
jo tos mokyklos naudai suruošti 
Niujorke koncertą. Augustorfo 
ir kitoms mokykloms tokių gera
širdžių rėmėjų reikia ir daugiau.

Jei 3.500 lietuvių pastoviai 
globoja Diepholzo gimnaziją, ar
gi neatsiras kitų 3.500 lietuvių, 
kurie šelptų kitas mokyklas?

BALFo vadovybė kviečia lie
tuvių visuomenę imti globoti 
Vargo mokyklų vaikučius. Suin
teresuotiems asmenims ir orga
nizacijoms B ALF centro raštinė 
suteiks apie tas mokyklas ir vai
kučius smulkesnių žinių, o jiems 
skirtas aukas kuo greičiausiai 
persiųs ir įteiks jiems aukotojų 
vardu.

Kas turi Alb. Rimkos 
veikalę?

Prof. Z. Ivinskiui reikalinga 
Albino Rimkos “Lietuvių tautos 
atgimimo socialiniai pagrindai 
ir “Auszros”—“Varpo” gadynės 
socialekonominiai raštai”, at
spausdinta iš Teisių Fakulteto 
darbų VI tomo 1931 m. Prašyto
jas būtų labai dėkingas, jeigu 
turintieji tą knygą sutiktų per
leisti arba nors trumpam pasko
lintų. Z. Ivinskis, Roma, Via 
Brescia 16, Italy.

Redakcijai prisiųsta
Lithuanian Catholic Youth 

Biulletin, Published quarterly 
by the'Secretariate for External 
Relations of the Association of 
Lith. C. Stud. “Ateitis”, 8 psi.

Informationsblatt Litauisches 
Zentralkomitee in Deutschland, 
rotatorinis 18 psi.

Ateitis, 1953 m. Sausis, Nr. 1. 
24 pusi.

Numeris, kaip visada^ turinin
gas ir labai puošnus, 17 iliustra
cijų.

Pelėda, Juokdaryobs susivie
nijimo mėnesinis organas, III 
mt., sausio mėn. Nr. 1(18), 28 p.

Knygų Lentynos, L. Bibliogra
finės Tarnybos builetenio prenu
merata VLIKo šiems metams at
piginta: Europoje, Afrikoje, P.

—- Je, — įsiterpė ir mano Barbora, — aš irgi sakau, kad jau 
pirkti mašiną, tai pirkti, o ne mokėti pinigus ir turėti kokį tai 
griozdą su netikro numerio zovieskais!

— Okei, — ginasi Košelėnas, — aš, gink Dieve, neperšu, jei 
Tamstoms nepatinka ... O ką, jeigu šitą ... — ir Košelėnas atveria 
kitą mašiną. — Pilnai automatinis, pats ledą, kai jo per daug vidu
riuose susirenka, išspjauna. Užpakalyje yra kontaktas patefonui 
prijungti. Atseit, kartu ir muziką galite turėti. Sakysime, pate
fonas “Ant mėlyno Dunojaus Vilnių” valsą raito, o mašina tuo pa
čiu laiku košeleną į ledą verčia... Praėjusią savaitę vieną tokį 
pardaviau general gubernatoriaus sekretoriui...

Aha, pamislinau, patefonas ir šaldymo mašina kartu, nebloga 
kombinacija. Bus kuo ir prieš kaimynus pasididžiuoti.

— Na, — sakau, — šitas mums patink. O kokia kaina?
— Keturi su puse. Penkių metų garantija ir transportas veltui.
— Ką čia, ponas Košėlėnai, vis tą transportą prie kainos kli

juoji! Perki va, pusę tuzino kiaušinių ir tai pristato, o čia dabar 
mašiną... Žinia, kad turi būti transportas iš tamstos pusės, negi 
mes pirksime arklius jai parsivežti.

—- Je, matai ponas, kiaušinius pristatyti nėra didelis menas 
ir skurdų pinigą tekaštuoja, bet šaldymo mašinos transportas ki
tas reikalas. Reikia ją į pūkines ■ kaldras susukti, gruzaviką, tris 
žmones samdyti. O šioje kantrėje niekas už ačiū nedirba. Duok 
aiškius dolerius ir baigta... Bet savas žmogus lieka savu:, žodžio 
nelaužysiu, jei pirksite — pristatymas mano kaštu ...

Taip mes šaldymo mašiną ir nupirkome. Po dviejų dienų toji 
paliavota būda su žibančia rankena išdidžiai pūpsojo valgomojo 
kambario kampe.

Savaitei nepraslinkus mano Barbora sako:
— Už mašiną permokėjome mažiausiai 100 doleriu. Šiandien 

mačiau lange lygiai tokią pat ir tiktai trys septyniasdešimt penki!
—. Ne, negali būti toksai didelis diferensas! Gal apšvietimas ne- 

ružavas arba, greičiausiai, patefono negalima prikergti. Pagaliau, 
gal ir ledo pati nespjaudo, turbūt su verdančiu vandeniu reikia 
kas savaitę plikyti... Pas savo žmogų pirkome. Netikiu, kad tau
tietis. kone iš tos pačios parapijos 100 dolerių be reikalo, vien 
tik iš smagybės, suvirškintų ...

Barbora nusiramino, bet man širdį ėmė niežėti. Kitą dieną slap
čia nueinu ir aš pažiūrėti to šaldytuvo. Ve, kad jį bala, lygiai toksai/l Amerikoje ir Australijoje $1, JA 
pat, kaip mūsiškis. Ir su ružava lempa viduriuose. Ir durys gurno 
išmuštos. Ir, ką čia kalbėti, net tokia pat karūna priešakyje išma- 
liavota! Vadinasi, parapijietis vidurdienyje kelnes numovė. Na, 
bet ką dabar darysi, su šimtu dolerių į Elzbietos karūnaciją nenu
važiuosi! Svarbu tiktai, kad Barborą nuo tikrų pėdu numušiau!...

Praėjo pora mėnesių. Staiga, vieną naktį, Barbora mane ver
čia iš lovos:

— Klausyk Anuprai, kas čia dabar dedasi? Ar tiktai ne vaina 
jau prasidėto. Girdi, koksai ūžimas, jau greičiausiais lėktuvai... 
Viešpatie tu mano, ir vėl pakliūsime į kempę!...

Įsiklausiau. Tikrai, kažin kas paslaptingai dunda. Lyg griausti
nis, lyg kuliama mašina. Tarpais tąsi ūžims sustiprėja ir namas 
lengvai virpa. (Nukelta į 7 psl.)

V-bėse ir Kanadoje palikta ta 
pati — $1.50.

Pašto perlaidas ir čekius adre
suoti: Lithuanian Bibliograph ve 
Service, 602 Harvey St, Danvil
le. Ill., USA.

Dar nevėlu ufoiwkvH 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI 

šiuo reikalu informacijų suteik' mielo

St., Toronto, Ont. Užtenka tik poškom 
Wnti tel. EM. 4-1581.
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’ R. TESL1A
SAUGU — PATIKIMA

. REAL ESTATE
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Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 
nusipirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes.

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

1294 King Street E., Hamilton

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

KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
ĮSTAIGA.

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ

I

skambinkite tek KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612

$ 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, didelis, mūrinis, 9 kab., 
namas, vandeniu šildomas, didė
lis kiemas ir garažas, įmokėti 
$6.000.

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

$11.900, Dundas—Roxton Rd.,
6 did. kamb., mūrinis, vandeniu- 
alyva šildomos, privatus įvažia
vimas, 2 garai., įmokėti $2.900.

$12.500, Indian Rd.4figh Park Blvd.,
6 did. kamb., mūrinis namas, ga
ražui vieta, įmokėti $5.000.

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

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

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

$14.500, Galley—Roncesvalies,
8 kamb., gero mūro, alyva ši!- 
dogmas namas, didelfc kiemas ir 
dvigubas gdraž., įmokėti $5.000.

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

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI 
NAMAI

Churchill Ave.
$3.000 grynais (gal ir mokiau), mūri

nis, atskiras, 12 kamb., pilnos 
dupleksas, atskiri įėjimai, atski
ras šildymas. Kieto medžio grin
dys; 3 virtuves, 2 vonios, nau
jai alyva šild. įrengimai; du ga
ražai, didelis kiemas. Reto pro
ga mažu įmokėjimu įsigyti 
$17.000 vertės namą. 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 
dalių modern, vonios. Vandeniu 
ir alyva šild. Kito medžio grindys 
visuose trijuose augštuose. Rū
sy galima įrengti kambarį. Du 
garažai

$15.000, atskiras, gerų plytų, 10 
šviesūs, švarūs, dažyti kamba
riai. Visas namas geram stovy. 
3 virtuvės. 2 vonios, viena mo
derni. Ramioj, nepravažiuojamo) 
gatvėj. 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) Jr vonia pirmam aųgštė 
ir 4 kambariai (virtuvė ir vonia) 
antram eugšte. Į antra aūgšta 
atskiras įėjimos. Naujas vande
niu šildymas. Nemažas kiemas. 
Gera vieta amatininkams ir no

kintiems bent kokia prekyba pra
dėti.

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

krautuve, Roncesvalies 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. Gera proga 
įsikibti į biznį.

$10.000 įmokėti. Visa kaina ape 
$30,000. Maisto krautuvė su 
nomu. Dupont Str. lobiau slavų 
rajone. 7 kambariai. Krautuve 
didelė, daro virš $2.500 į savai
tę. Neblogas pirkimas.

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

se, prašome kreiptis i
Dn J. Kaškelis

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

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

REAL ESTATE

NAUJI 
PASIŪLYMAI
skambinkit tcl. 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 perdavimui dabar.

$7.000 grynais.
$19.500 pilna kaina.
11 kambarių, 2 vonios. Mūrinis, 
atskiros, alyva šildomas namas, 
prie Hazelton gatvės, virš Bloor.
S2.200 grynais, 
$3.300 pilno kaina.
Valykla - skalbykla. Geram, gy
vam rajone — Queen gatvėje ne
toli Spadina. Krautuvė, 2 kamba
riai ir rasis su šildymu nuomoja
ma už $120 menesiui. Savaitės 
apyvarta $200, vasarą —— $250. 
Visas inventorius.
$3.500 grynais.

1.

$9.900. Jone — Annette, mūrinis, 
of ski ras vieno augšto na
mas. Vandeniu šildomas, 
garažas. įmokėti $3.500.

$12.800. Bloor—Show, 7 kambarių 
mūrinis namas, va nd. -alyva 
šildomas, garažas.

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

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

$13.500. Centroliniam rajone 8 k., 
mūrinis pusiau atskiras na
mas, dvigubas garažas. 

.Vandeniu šildomas.

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

$14.500. Roncesvalies — Grenadier, 
atskiras mūrinis namas — 
dupleksas.

$14.900. Howard Park — Roncesval
ies, atskiras, mūrinis, 8 k. 
namas.

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

$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. Roncesvalies — Hewitt, 9 
kamb., atskiras, mūrinis, 
vandeniu šildomos namas. t

$29.900. Swansea, 7 kambarių at
skiras nomas, nemažas 
įmokej imas.

Taip pat duodame paskolas.
.4 ; -

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės Į

Bronius Sergautis W. Morkis
KE. 9272 ir KE. 0415 MU. 7377

2390 Bloor St. West, Toronto

ERNEST KIDCUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA 
V. T UK LERI S

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

3. $3.500 grynais, 
$12.800 pilna kaino.
6 kamb. Didokas sklypas. Gara
žas. Savas įvažiavimas. Wright 
Avc. netoli Sorauren.

4. S3.5OO grynais.
$14.800 pilna kaina.
8 kambariai, 3 augštai. 2 virtuvės 
Mūrinis, gerai išsilaikęs, pusiau at
skiros. Privažiavimo nėra ir nebus. 
Arti College ir Dundas autobusai. 
Prie Brock Avc.
$15.000 grynais, 
$33.500 pilna kaina.
3 butai: 5 kambarių, 4 kambarių 
ir šidomas vasarinis, 3 kambarių. 
Vonios ir virtuves. Rūsys išdalin
tas: vonia ir išviete, skalbykla, 
sandėliai ir ištaigingas poilsio 
kambarys. 3 garažai. Didelis 'skly
pas. Namas 20 metų senumo. 
Bendrai lobai gero išorė, o vidus 
prabangiškas: su veidrodžiais sie
noje, su kilimais pirmame augšte 
ir ant laiptų. Turtuolių rajone. 
Hilcrest Drive augščiau Daven
port.

6. $5.000 grynais, 
$16.000 pilno kaina.
11 kamb., 3 virtuves, mūrinis, put 
siau atskiras namas. 2 garažai. 
Shaw gatvėj žemiau Dundas. -

7. $18.900 pilna kaina.
7 kambariai — 2 augštų, mūri
nis, atskiros namas. .Aiyvo ir karš
tas vanduo. Geras namas, geri 
kambariai. Garažas, savas priva
žiavimas. Kas įieško gero pirkinio 
— čia jį ros. Evelyn Cresc. — tai
gi gerame rajone.

8. $4.200
$15.000 -— pilna kaina.
9 ąemaži kamb. Alyva. Garažo
nėra. Prie Delaware gatvės virš 
Bloor. . ' : •

5

grynais.

Dėmesio, Hamiltoniečiai’
Mūsų tautietis BALYS KRONAS, anksčiau dirbęs drau
dimo bendrovių atstovu, dabar perėmė dar ir namų bei 
biznių pirkime ir pardavimo tarpininkavimo įmonės 
R. TESLIA 129-1 King St. E., Real Estate & Insurance 
Broker, tel. 9-3558, atstovavimą.
Tai viena iš didžh usių* tos rūšies įmonių Kanadoje, tu
rinti didžiausią pajrinkim ąnamų-biznių bei farmų. 
Geromis sąlygomis parūpiname morgičius. Kreipkitės, 
patarimai Jūres nieko nekainuos.

BALYS KRONAS
FOR REAL EST ATE & GENERAL INSURANCE

Darbovietės teIeC'>n&': 9-3558. 3-1108. 2-4641 
Butas: 112 Onv»rio Avė. Tel. 2-9077

TESLIA
REAL ESTATE BROKER 

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

Dėmesio 
Hamiltoniečiai I

Dėmesio 
Hamiltoniečiai

Ernie) C. Miles
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER .

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

. DIDELIS NAMU PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE 
HAHMILTONO DALYSE. ; *

$ 19.000 Balsėm Avc. S.
9 kamb., kietos grindys, olyva su vandeniu šildomas namas labai,ge
rame stovyje, gaiažos, 2y vonios. Įmokėti $6.000 .

$14.500 Cumberland Avc.
9 kemb. kampinis nemos, alyva šildomas, 3 virtuves, 2 vonios, at
skiras mūrinis garažas, didelis kiemas. Taxa $222. įmokėti $5.000. 

$45.000 Balsam Avė. S.
57 komb., kietos'grindys, vandeniu šildomas. Geros pajamos. Imo- 

’ kėti $12.000.
$10.900 Chariton W.

7 kamb., didelis kiemas, narnas naujai dekoruotas, naujos kietos grin
dys, alyva šildomas. Įmokėti $3.000.

Kinai Hamiltone ir apylinkėje $63.000 iki $250.000.
Koteliai - Moteliai visoje Ontario provincijoje nuo $45.000 -— $500.000.

Mes turime šimtus įvairiausių namų, farmu ir įvairių biznių. 
TAIP PAT DUODAME PASKOLAS

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

910 KING ST. E. Tel. 9-3563 
ERNIE C. MILES 

REAL ESTATE

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

$24.000, Annctte-Evelyn, 13 kamb., 
atskiras, mūrinis narnos, yande- 
niu-olyvos šildymas, 3 virtuvės 
ir vonios. Didelės pajamos, leng
vas mokėjimas. Garažas.

$18.000, įmokėti *$4.000, Annette— 
Dundas, 4 dupleksai po 10 kam
barių kiekvienas, lobai pigus šil
dymas, garažai.

$17.000, Dundas—Roncesvalies^ 
pleksas, 10 kamb., pusiau 
skiras, vandens Šildymas, 3 
ražai.

$ 16.000, Dundas—Roncesvalies,
kamb., atskiras, mūrinis namas, 
geros pajamos.

$15.000, Lisgar—Queen, 9 kamb., 
pusiau atskiras narnos, vieta ga
ražui, geros pajamos.

$15.000, ploor—Dundas, pusiau at
skiras namas, vandens-alyvos Šil
dymas, garažas.

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

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
tel. LL. 3744

du- 
ot- 
go-
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WILLIAM BOLLAND 
Real Estate

1 KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė Įstaiga)

1 ST. CLAIR AVL W.
TORONTO

TeL Kt. 7941, namų td. LL 4744

Nerodę manęs įstaigoje, molonėkite 
palikti sovo telefono numeri.

«

1130 College St, 
Toronto, Ont

Krepšinis Toronte
Turnyras, kuriame mūsų klu

bas dalyvavo, pasibaigė. Sekma
dienį “Vytis” sulošė paskutines 
rungtynes su viena iš stipriausių 
komandų “Tridents” ir vos vos 
nelaimėjo. Pirmą kėlinį mūsiš
kiai vedė, tačiau antrame kėli
ny, Preikšaičiui negalėjus lošti 
ir M. Duliūnui išsifolavus, “Tri
dents” persveria keliais taškais. 
Rungtynių santykis 95:87. Gerai 
sulošė Maskoliūnas — 24 taškai. 
Preikšaitis 13, Ignatavičius 19, 
Duliūnas 10. Gaila, kad mūsų ko
manda šiais metais į Play-off ne
pateko. .

“Vyčio” klubas netenka vieno 
iš aktyviausių narių. Ipolitas Na
ras šio mėn, 22 d. yra pakėlęs 
sparnus išvykti į P. Ameriką — 
Nicaragua, kur dirbs vienos Ka
nados aukso kasyklų bendrovės 
administraciniame aparate. Lin
kime geros sėkmės ir greito grį
žimo Torontan.

I Pr. Gvildys Toronto meisteris. 
Toronto sporto kl. “Vytis” stalo 
teniso žvaigždė sužibėjo ir ant 
viso Toronto. Sekmadienį pavie
niame Toronto ir apylinkės tur
nyre Pr. Gvildys laimėjo Toron
to ir apylinkės meisterio vardą, 
nugalėdamas Steve Kraus 21:17; 
21:19; 17:21 ir 21:19. Ši kova bu
vo Pranui lengvesnė, nei centr.

i Ontario turnyre, kur jam teka 
• lošti gana‘pavojingus penkis se- 
j tus. Dabar Gvildys turi du titu- 
; lūs Toronto ir apylinkės titulą 
i ir centr. Ontario meisterio vardą.

“Vyčio” klubo stalo teniso ko-! 
! manda turnyre irgi gerai laikosi.; 
' Jau pasibaigė pirmas ratas.kuria- 
me “Vytis” turi tik vieną pralai
mėjimą vengrams, kurie irgi te:

i turi vieną pralaimėjimą. Pažiū- 
' rėsim. kaip seksis antrame rate.
Už “Vytį” žaidžia Pr. Gvildys, 

, Paškauskas, Ranonis ir Rautinš. 
' Žiemos olimpiada prasidėjo 
vasario 8 d., Šveicarijoj. Ledo ru
tulio turnyre nesimato Rusijos, i 
Norvegijos. Suomijos, Amerikos! 

. ir pernykščio meisterio Kanados. 
I Amerika ir Kanada atsisakė da- 
‘ lyvauti, nes Šveicarija nesutiko 
padengti išlaidų.

Porinis čiuožimas jau išaiškė
jo. Pirmas vietas nunešė anglai, 
brolis su seserim Johnny ri Jen
nifer Nieks. Antra vieta teko ka
nadiečiams— torontiškiams Fr. 
Dafoe ir Noris Bowden. Jie taip 
efektingai užbaigė savo partiją, 
kad daugelis sveikino kaip lai
mėtojus. Pirmos/vietos laimėto
jai gavo 11 taškų, o kanadiečiai 
teatsiliko per kelias dešimtąsias, 
gaudami 10.91 taško. Trečia vie
ta teko vengrams — brolio ir se
sers porai. Lukas.

Montrealio lietuvių šachmati
ninkų B komanda: A. Puzinaus- 
kas, V. Sirvydas, A. Myiė, J. 
Zmuidzinas. baigė turnyrą su 
penkiomis kitataučių komando
mis, laimėdama 13% taškų, pra
laimėdama 6%. Ji dabar stovi 
pirmoje vietoje, ją seka Mont
real Chess klubo komanda su 9 
taškais, bet ši komanda dar turi 
sužaisti keletą nebaigtų lošimų.: 
Lietuviai šachmatininkai renka
si kas šeštadienį. 3 vai. pp. nau
jame, klebono Kubiliaus parū
pintame A V parap. knygyne. Vi
si šachmatininkai kviečiami lai
kytis, atsinešant savo lentas ir 
figūras. Pereitais metais kana
diečiai lietuviai šachmatininkai 
dalyvavo plačiuose turnyruose: 
Kanados meisteris P. Vaitonis 
žaidė Švedijoje tarpzoninėse 
rungtynėse, laimėdamas 5 taš
kus, pralaimėdamas 15, ir atsi
stodamas 19-toje vietoje. Ignas 
Žalys, montrealietis, dalyvavo 

.Amerikos visiems atvirose rung
tynėse, Tampa mieste. Florido
je, ir laimėjo 7, pralaimėjo 5, at
sistodamas 22-roje vietoje.

Durią kojų skausmai 
Ar kojų skausmai jums nepanašūs, lyg 
peilis durtu į raumenis? Ar nuo to nesi- 
daro sunku ištiesti koįos? Tūkstančiai re
komenduoja T-R-C's greitam Šių, taip 
pat ir išijo skausmų pašalinimui. Grei
tai pagalbai vartok T-R-C's. 65c arba 
$1.35 vaistinėse. T-833

Atkuto Londono, Ont, sporti
ninkai. Sausio 25 d. įvyko Lon
dono lietuvių sportininkų susi
rinkimas, kuriame buvo nutarta 
steigti sporto klubą. Išrinkta 
valdyba ir revizijos komisija. 
Nutarta sporto klubą pavadinti 
’’Vilnius”. Visus Londono sporti- 
ninkus-es ir visą jaunimų, kurie 
dar neužsiregistravo, sporto klu
bo valdyba kviečia užsiregistruo
ti. Valdyba.

Sovietinis sportas
Petrozavodske įvyko tarp 6 so

vietinių valstybių čiuožimo var
žybos, kurias laimėjo karelai - 
suomiai. Sov. Lietuvos x koman
da atsidūrė 5 vietoj. Kauno radi
jo sausio 13 d. pranešimu, Lenin
grade įvyko visos Sov. Sąjungos 
“Spartako” komandų krepšinio 
turnyras, kuriame pirmąją vie
tą iš visų komandų laimėjo Kau
no “Spartako” jaunieji krepši
ninkai. Jie nugalėjo Maskvos 
“Spartako” komandą santykiu 
49:43. Per Vilniaus radiją sekti
nais sporto meisteriais sausio 12 
d. nurodyti: dalyvavęs olimpinė
je rinktinėje krepšininkas Ston
kus iš Telšių, disko meisteris V. 
Mikėnas, ledo rutulio “Sparta
ko” komandos kapitonas Vyt. 
Antaninas ir kiti.

— Jeruzalė. — Izraelio parla
mentui pateiktas įstatymo pro
jektas, draudžiąs žydams augin
ti kiaules.

Didžiausias namų 
pasirinkimas 

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

rodysime Jums namą!
$12.000, Roncesvalies rajone, 6 kamb., 

mūrinis narnos, vandeniu šildomas, 
2 garažai.

$12.900, High Pork, prie Bloor, 7 k., 
pusiau atskiros, per 2 ougštos, gali
mybe pastatyti garažų.

$14.300, High Park, prie Sunnyside Ave.,
7 kamb., mūrinis* atskiros, 2 augš
tų, moderni virtuvė, vandeniu- alie
jumi šildomas, gero plano.

$15.000, High Park roj., prie High Pork 
Ave., 8 kamb. per 2 augštus, atski
ras, vandeniu šildomas, garažas.

$15.900, High Park rajone, prie Annette, 
atskiros, mūrinis, 10 kamb., 3 vir
tuvės, 2 garažai.

$16.500, High Pork rajone, prie Ook- 
mount, atskiros, mūrinis, 9 k. per
2 augštus, vandeniu šildomas, ga
ražas.

$18.700, Roncesvolles-Marmoduke, at
skiras, mūrinis condeniu -aliejum 
šildomas, 9 kamb. ir du sanrūmiai,
3 vonios ir 3 virtuves.

$19.000, High Park rajone, prie Bloor, 
atskiras, mūrinis, vandeniu-aliejum 
šildomas, 10 kamb., 2 modern, vir
tuves, 2 garažai.

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

— Capetown. — P. Afrikos 
min. pirm. Malan pareiškė, kad 
rasių atskyrimą vykdysiąs be 
atodairos, kaip kas tą vertina.

REAL ESTATE BROKER

DIDŽIAUSIA NAUJUJU KANADIEČIŲ NUOSAVYBIŲ 
PIRKIMO — PARDAVIMO ĮSTAIGA

Tcl. OL. 3216, KE. 3011 - Toronto, Ont.
373 RONCESVALLES AVE., TORONTO, ONT.

MES TURIME PARDAVIMUI APIE 300 NAMŲ

SIŪLOME
SI 1.900. Windermere—Dundas, St. Johns, mūrinis, 6 k., pusiau atskiras, oru- 

aiyva šiidomes. Įmokėti S3.500.

$15.500. Euclid-—Bloory 8 k., mūrinis, pusiau atsk., 2 virt. Įmokėti $5.000.

$16.500. Indian Giove—Bloor, 9 k., mūrinis, atskiros, su garažu, oru-onglimis 
apšildomas, 2 virtuvės, kietm.. grindys, užėmimas 6 sov. laike. įmo
kėti $7.000. -

Dovercourt—-Hallam, 8]/2 k., mūrinis, atskiras, dviejų augštų, oru- 
cngl. apšildomos, 2 modren. virtuvės, kartu su 9 k. baldais, 2 gara
žai Įmokėti $7.000.

Indian Rd.—Gardėit, 8 k., mūrinis, pusiau atskiras, karšto vandens- 
olyva šildomas, 2 virtuvės, 2 garažai, užėmimas už 2 mėn. Įmo
kėti $8.000./: ?••■;>/.//.■ .

. .. ■ • . . . . ■ > .

Grenadier—Sorcurcn, Rončesvcllcs, Į0 k., mūrinis dupleksas, pusiau 
atskiras, oru-angl. Šildomas, nuoma $220, užėmimas per 30 dienų. 
Įmokėti $9.500.

Norman— St. Clair; 10 k., mūrinis, atskiras, karšto vondens-alyva 
šildomas, kvadratinis planas, 2 virtuvės, 3 garažai iš cemento blokų, 
užėmimas už 60 d. Įmokėti $7.000.

Clendenan—-Glenlake, 11 k, mūrinis, atskiras, karštu vand.-alyva šil
domos, 2 virtuvės, 4 d. vonia, garažas su priv. įvaž., užėmimas per 
60 dienų. Įmokėti $7-8.000.

$16.500

$17.000

$16.000

$17.000.

$18.500.

ATSTOVAUJA:

VYTAS JUČAS
Telefonas OL. 3210

LIETUVIAMS TINKAMUOSE 
RAJONUOSE

GERIAUSIA PROGA NUSIPIRKTI NAMĄ
ŠTAI KELETAS IS JŲ:

Duff erių — College rajone,
6 kambarių pusiau atskiros mūrinis sparnas, alyva apšildomas, vieta ga
ražui. $2.500 įmokėti.

Dovercourt —• Dundas rajone,.
8 kambarių pusiau atskiras mūrinis namas su dviem virtuvėm. Lobai ge
rame stovyje. $13.500 pilna kaino ir $4.000 įmokėti.

Dundas — Ossington rajone,
8 kambarių geros mūrinis namas su vieta garažui. Tuščios. Be skolų. 
$5.000 įmokėti.

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

B. SAKALAUSKAS
164 Ouington Are. (netoli Lietuvių Komo). Tol. KE. 3216, nomų 10. 1410

L BRKOVICH
REAL ESTATE

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

vūs, nepereinami kamba
riai, moderni virtuvė, garo- 

. žas.
$15.900. Įmokėti $5.000. Mūrinis, 8) 

komb. nomas. Alyvos šildy
mas, dvi virtuves, neperei
nami kambariai.

$16.500. Mūrinis visai atskiras 8 k. 
narnos. (4 4-4). Vandens- 
alyvos šildymas, dvi virtu- 

' vės, dvi vonios, nepereina
mi kambariai.

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

Miesto centre:
$12.000. įmokėti $3.500. 8 komb.

t per du augštus, naujas von-
den s-alyvos šildymas, du 

f garažai.
$13.000. Įmokėti $4.500. Mūrinis 8

, kamb. namas. Alyvos šildy
mas, nepereinami kamba
riai, garažas.

$14.000. Įmokėti $5.000. Mūrinis
10 kamb. namas. Alyvos 
Šildymas, dvi virtuves, ne
pereinami kambariai, gara
žui vieta.

$18.900. Įmokėti apie $6.000. Mū
rinis, visai atskiras, 10 k. 
ir dviejų sanrūmių namas. 
Vandens-alyvos šildymas, 2 
virtuvės, kvadratinis pla
nas, du grąžui.

Yra gerų ir didelių/namų High Parko 
ir kituose rajonuose augmeniu įmo- 

kėjifriu. Tinka pirkti susidėjus.
R. ŽULYS

iTeL ML 2471; nornę tai. t M.3-6711

J. J. ELLIS
REALTOR

| 1072 BLOOR ST. W., TORONTO

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..

$18.500, įmokėti $6.000. Visai at- 
' skiras 11 kambarių mūrinis namas 

kietom grindim. Trys virtuvės. Šil
domos vandeniu. Yra garažas. Arti 
gero susisiekimo. Clinton-Harbord.

$12.00Q, įmokėti $4.000. Pusiau at
skiros, dailus, dviejų augštų, 7 k.r 
namukas. Koridorinė sistema. Vieta 
garažui. Dovercourt-Queen-Oscing* 
ton.

$12.500, įmokėti tik $3.000. Visai 
atskiras ir nepaprastai šviesus, 7 k., 
dviejų augštų, namas. Išdekoruotas 
aliejiniais dožais. Koridorinė siste
ma. Dvi virtuvės. Tykioj gatvelėj, 
bet arti susisiekimo mazgo. Col
lege-Both u rst.

$14.200, įmokėti $4.500. Pusiau at
skiras, 8 kamb., mūrinis namas. 
Koridorinė sistema. Šildymas alyva. 
Crowford prie Harbor d.

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

$15.900, su didesniu įmokejimu. Vi
sai atskiras mūrinis 10 kamb., 2 
augštų namas, su 2 voniom, 2 vir
tuvėm ir 2 garažais. College-Brock.

Ir daugiau namų lietuvių rajone 
vakariniame Torontą Jums mielai op* 
rodys ir padės išsirinkti

P. LEONAS
Tel. ML 2471, buto taL: JU. MM.

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

t



HAMILTON, Ont.
Vasario 16 d. minėjimas Ha

miltone įvyks vasario 22 d. Bus 
pradėtas iškilmingomis pamal
domis bažnyčioje 11 vai. 30 mim, 
o 6 vai. vak. iškilmingas aktas 
Westdale salėje, kur kalbės LLK 
pirm. min. Sidzikauskas, o me
ninėje dalyje pasirodys koloni
jos choras, tautinių šokių grupė 
ir LDTeatras “Aukuras”.

Spaudos platinimo ir vajaus 
balius. Prieš kurį laiką Hamilto
no veiklesnieji spaudos entuzias
tai nusprendė pravesti savo ko
lonijoje spaudos platinimo vajų 
aplankydami kiekvieną lietuvį 
ir pasiūlydami užsiprenumeruo
ti nors vieną lietuvišką laikraš
tį. Jie pasirinko šūkį: “Nei vieno 
lietuvio hamiltoniečio be lietu
viško laikraščio!” ir nusistatė 
pirmiausia siūlyti Kanadoje ei
nančius laikraščius, priimdami 
prenumeratas ir betkur pasauly 
išeinančių laikraščių, į siūlomų
jų tarpą įskirdami ir “Eglutę” 
vaikams.

Sp. platinimo dešimtuką suda-' 
ro: pp. Bakšys, Baronas, Bungar- 
da, Dalius, Gumbelevičius, Keži- 
naitytė, Laugalys, Pleinys, Pra- 
puolenytė ir Svylas. Savo darbo 
jie dar nėra baigę, bet pereitą 
šeštadienį vajaus proga suruošė 
balių, į kurį pakvietė ir visų tri
jų Kanadoje išeinančių laikraš
čių redaktorius NL — Kardelį, 
Sk. Aido — Kairį ir TŽ — Šapo
ką, o taip pat KLB Krašto Val
dybos pirm. J. Matulionį. Prieš 
balių redaktoriai kartus su va
jaus komisijos narių atstovais 
apylinkės pirm. Mikšio bute ir 
jam vadovaujant, gavo progos 
apsvarstyti kaikuriuos kanadiš- 
kos liet, spaudos reikalus.

Balius buvo pradėtas komisi
jos pirm. Barono pranešimu apie 
ikišiolinius platinimo vaisius. 
Pasirodo iki. tol surinkta naujų 
prenumeratų: TŽ — 54, NL — 
46, Sk. Aido — 20, Draugo — 11, 
Eglutės — 6, Darbininko ir Nau
jienų po 3, Liet. Dienų — 2, Brit. 
Liet. — 1, o Liet. Enciklopedijos 
— 206.

Po visų trijų redaktorių ir Kr. 
V-bos pirmininko kalbų, kuriose 
pareikšta pasigėrėjimo ir gražių 
komplimentų veikliajai Hamil
tono kolonijai, apylinkės pirm. 
Mikšys gražiai padėkojo į sceną 
iškviestiems vajaus darbinin
kams, atminimui apylinkės var
du įteikdamas po knygą — M. 
Biržiškos “Liet, tautos kelias”. 
Toliau sekė trio — Dauguviety- 
tės-Kudabienės, Mickūnienės ir 
Panavai tės — išpildyta lengva 
programa “Ir pabiro meilės ka
roliukai”, o po to šokiai. Neuž
ilgo organizatoriai svečius pa
kvietė į pp. Šukaičiu butą gra
žiai vakarienei, kur neiškęsta 
pasikalbėti ir aktualiais spaudos 
bei visuomeninio darbo reika
lais.

Hamiltoniečiai iškėlė mintį 
kviesti panašios akcijos imtis ir 
kitas kolonijas. Sveikintinas da
lykas. Bet jie pralenkiami, tur 
būt, vistiek nesiduos. Sugalvos 
vėl ką nors gražaus. A.

“Aukuro” sukaktis
Sausio 31 d. Hamiltono Lietu-

pišką salioninę aplietuvėjusią 
lenkę ar rusę, kokių Lietuvoje 
buvo ne reta. Pažymėtinas ne rė
kiantis, o švelnus, bet aiškiai 
juntamas akcentas, ir puikiai pa
gautos manieros bej judesiai. I. 
Mickūnienės sugebėjimas šioje 
srity, Nataliją ruzgienę žiūrovui 
pristatė, kaip visai realų, kadai
se matytą gyvenime tipą.

Stiprus buvo ir Ant. Šalčiūnas, 
vaidinęs J. Brūzgos sekretorių J. 
Grigonį. Gal kiek persūdytas 
vietomis buvo pataikavimas vir
šininkui. \

Šiame pastatyme visi, išvengė 
monotoniškumo, išskyrus A. 
Laugalį, vaizdavusį pagrindinį 
komedijos veikėją J. Brūzgą įs
taigos viršininką ir savo šeimos 
viešpatį. Įstaigos viršininkui, 
nors ir griežtam, reikėtų daugiau 
inteligencijos ir kalboje ir jude
siuose, kas labai ryškiai buvo 
juntama pas jo draugą K. In
driūną (J. Žilius).

Vykusi ir natūrali buvo J. Sta- 
naitytė, gerai įsijautusi į naivios, 
įsimylėjusios abiturientės rolę.

V. Panavaitė (Brūzgų dukra) 
Visai stipri tais atvejais, kur 
vaizdavo mylinčią Vyt. Rimeikį 
(A. Juozapavičius). Kaikuriose 
kitose scenose ryškus dirbtinu
mas. Bendra žiūrovo išvada — 
komedija suvaidinta gerai. E. 
Dauguvietytei-Kudabienei ir vi
siems “Aukuro” darbuotojams 
šios trijų metų sukakties proga 
linkime geriausio pasisekimo ir 
ištvermės, populiarinant lietu
viškąjį scenos meną.

Nors neigiamos pastabos ir ne
malonios, bet neiškenčiu neišsi
taręs. Jau anksčiau buvome at
kreipę dėmesį į pagarbą mūsų 
gražiajai kalbai, būtent, spaus
dinant naudoti lietuviškus ženk
lus. Kažkodėl “Aukuras” tai lai
ko smulkmena ir programas žiū
rovui atspausdino švėpliška kal
ba. O juk galimybės puikiausios 
— Toronte, kaip minėjau, net dvi 
lietuviškos spaustuvės. Mūsų 
kalba yra mūsų tautos dvasia — 
tad saugokim ir gerbkim ją, ven
kim sąmoningo jos profanavimo.

Ant. Šalčiūnas, ilgametis ir 
veikliausias “Aukuro” narys, ko
vo mėnesį išvyksta apsigyventi į 
JAV. Trijų mėtų sukaktuvių ir 
išvykimo proga. “Aukuras” pado
vanojo puikų stalinį laikrodį, ku
ris jam buvo įteiktas po “Buhal-' 
terijos klaidos” vaidinimo.

■■ ■ ' , . . -

Jau ir užgavėnes čia pat! Dau
giausia įspūdžių turėsite ir jau
kiausiai šeštadienio 'Vakarą pra
leisite, gražiai užsigavėsite, jei 
dalyvausite vasario 14 d. kaukių 
baliuje Hamiltone, kuris įvyks 
213 James St. N. Gražiausi kos
tiumai premijuojami. Sk. St.

Eugenia Pačkauskaitė
AVON

Beauty Saloti
380 Richmond Str., 

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

Tel. 2-7393.

Kas norėtų pamatyti tai, ko nematęs, 
kviečiame atvykti į Hamiltoną

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

TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ

KAIMU, BALIUS

E. GALVANAUSKO ŽODIS LIETUVAI

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

TF A-bės Kanadoj Hamiltono sk.

TILLSONBURG, Ont.
Tillsonburgo Ūkininkų klubas

drauge su Apylinkės V-ba vasa
rio 14 d. 7 vai. vak. Tillsonburge 
Columbus Hall rengia didelį Už
gavėnių balių. Bus įvairių gėri
mų, ir gerų užkandžių. Šokiams 
gros geras orkestras. Visas pel
nas skiriamas Tautos Fondui. Vi
sus apylinkių lietuvius kviečia
me kuo skaitlingiausiai atsilan
kyti.

Vasario 16 minėjimas, kaip bu
vo skelbtas per bažnyčią, yra 
atšauktas. Minėjimas įvyks vasa- 
roi 15 d. 2 vai. {5p. Delhi mieste 
lenkų salėje su šiai dienai pritai
kinta programa. Tą pačią dieną 
12.30 vai. Delhi katalikų bažny
čioje bus pamaldos už žuvusius 
dėl tėvynės laisvės. Gerb. lietu
vius kviečiame į minėjimą skait
lingai atsilankyti. Rengėjai.

RODNEY, Ont
Rodniškiai nusiminę. KLB Va

dovybė buvo susitarusi su Ha
miltono Dramos Mėgėjų Būreliu 
vasario 7 d. Rodeny suvaidinti 
4 veiksmų dramą “Vincas Ku
dirka”. Rodniškiai buvo tuo la
bai patenkinti, nes baigus tvar
kytis su praeitų metų. tabako 
derliumi, daugumas turėtų laiko 
prie parengimo prisidėti. Bet pa
skutinėmis dienomis buvo gauta 
iš Hamiltono žinia, kad dėl susi
dariusių aplinkybių vaidintojai 
atvykti negalės ir išvyką atideda 
vėlesniam laikui. Rodniškiai dėl 
to labai nusiminė. A. K.

Vertina naujuosius ateivius

Sausio 31 d. prof. Ernestas Gal
vanauskas, buv. Lietuvos minist. 
pirminink., iš Majunga atskridęs 
į Madagaskaro sostinę Tananari
ve įkalbėjo dvi plokšteles, ku
rios, atskirais keliais pasiunčia
mos į’Niujorką ir Nepriklauso
mybės 35 m. paminėjimo išvaka
rėse bus pertransliuotos lietuvių 
tautai AB radijo bangomis. Buv. 
min. pirmininkas kalbėjo:

Brangūs Broliai ir Sesės,
Lietuvos Nepriklausomybės 

šventės proga siunčiu Jums nuo
širdžiausius sveikinimus. Dabar 
jau visas pasaulis žino apie liki
mą, kuris ištiko lietuvių tautą ir 
kitas pavergtas tautas.

Laisvasis pasaulis žino, kad

vių Dramos Mėgėjų Būrelis 
“Aukuras” atšventė savo trijų 
mt. gyvavimo sukaktį. Šia reikš
minga proga hamiltoniečiai pa
matė dar vieną premjerą — ^Vyt. 
Alanto komediją “Buhalterijos 
klaida”. V. Alantas šioj savo ko
medijoj pavaizdavo buv. nepri
klausomos Lietuvoj valdininkus 
nepataisomus biurokratus ir įs
tatymo raidės žmones, taip pat 
pajuokdamas karjeristus, sava
naudžius ir pataikūnus.

Premjera buvo E. Dauguviety- 
tės-Kudabienės paruošta su dide
liu atsidėjimu ir daugumas vei
kėjų buvo parinkti gana vyku
siai. Sakyčiau, visų simpatijos 
susilaukė J. Žilius, vaidinęs Kazį 
Indriūną, eilinį Lietuvos valdi
ninką, patraukęs visų dėmesį sa
vo natūralumu, visišku įsijauti
mu į savo vaidmenį ir, drįsčiau 
tvirtinti, meistrišku savo rolės 
apvaldymu. Nuo jo neatsiliko I. 
Mickūnienė, vaizdavus skyriaus 
viršininko J. Brūzgos žmoną, ti-

• MERIT’S 
PASKOLŲ PLANAS 
skoliname nuo $50 iki 

$2.000 grynais ,
tę pačię diena '

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

ATSIKVIESTI GIMINES 
KANADON

Mes skolinome iki $700 Jūsų giminių 
kelionės Konodon opmokėjimui.

BALDŲ, AUTOMOBILIŲ 
PASKOLOS

Nuo $50 iki $1.500 skolinome Jums loi- 
duojont automobiliu ar baldais, • taip 
pat skoliname Šių dalykų įsigijimui.

PAREMIAME PASKOLA 
Mes apmokame visos Jūsų suskaites, 
įmokėk dalį, o vėliau sumažink įmokė
simus per pusę.

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

Naujos knygos “TŽ” knygyne
Marius Katiliškis, "UŽUOVĖJA", romanas. Išleido Terra. ................*. Kaina $3.50
Povilas Gaučys, "PIETŲ KRYŽIAUS PADANGĖJE", Išleido Liet. Knygos kl.

450 psl. Lotynų Amerikos rašytoju novelių ontologija ........................... $4.50
Pulk. J. Petruitis, "KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ", išleisto Vokietijoje 220 psl. 1.80 
"VOYAGE TO FREEDOM", ištraukos iš knygos "Tolimieji kvadratai". Sgsiu-

vinis "Comics" stiliaus ir formato, anglų kolba . .........................   0.25
P. Abelkis, "ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS", istorinis romanas, spaude Tremtis.

Kietas viršelis. 400 psl. ......................      3.50
R. Spalis, "GATVĖS BERNIUKO NUOTYKIAI" spaudė Tremtis, kietos vir

šelis, 508 psl. Apysaka jaunimui ir senimui ............   $5.00
A. Vilainis, "ŽEMAIČIŲ ŽEMĖJE". Reportažai iš kelionių Lietuvoje. Knygutė

vertingo, gražios nuotraukos. Išleido Liet, knygynas "Nemunas" Či
kagoje. 130 psl................................................    1.60

Geotge Orwell, "GYVULIŲ ŪKIS". Vertė F. Neveravičius. Išleido Liet. Namai 
Londone, Anglijoje. Sovietų Sąjungos ir bolševikinės revoliucijos satyra 
Apysakos veikėjai — gyvuliai, lengvai atpažįstami. 70 psl. .......... 1.00

“Naujieji kanadiečiai turi at
nešti daug gero į Kanados žemės 
ūkį”, — pasakė dr. N. H. High 
Ekonomistų Klubo susirinkime 
Massey salėje Ontario Žemės 
Ūkio Akademijoje sausio 20 d. 
Diskusijose dalyvavo W. David
son, Toronto National Employ
ment Service žemės ūkio patarė
jas. John Steckle, žymus ūkinin
kas netoli nuo Kitchener. Dr. N. 
H. High ir prof. D. R. Campbell 
iš Ontario Žemės Ūkio Akademi
jos, kuris vadovavo susirinkimui, 
sijose dalyvavo apie 33 asmenys.

Mes galime tikėtis, kad nau
jieji kanadiečiai bus tokie agre
syvūs, kaip mūsų protėviai, — 
pareiškė dr. N. H. High. — Daug 
kanadiečių yra perdaug pasiten
kinę savimi. Naujieji užimą dar
bus, lenktyniaują darbštumu ir 
tuo pačiu žeminą gyvenimo stan
dartą.

J. Steckle sako, imigrantai 
dažnai vyksta į tas vietas, kur 
gali pirkti pigiau žemės, o dėl 
žemesnio gyvenimo standarto, 
mes turime tik prisiminti kaip 
sunkiai dirbome iki 1930 m.

Davidson: Mes konstatuojame, 
kad nuo paskutinio karo daug 
imigrantų atvyko čia, kad iš
vengtų likvidacijos. Vieni at
vyksta kaip žemės ūkio darbi-, 
ninkai, nežinodami mūsų techni
kos, negali prisitaikyti prie nau
jų sąlygų ir vyksta pas savo tau
tiečių grupes miestuose.

LATVIJOS"’"
MCTEKU KUBAI

Šioje iliustracijoje rodomas gražus kostiumas 
yra nešiojamas Bartos apylinkėje. Sijonas juo
dos spalvos, apsiūtas raudonais su geltonais ar 
žaliais ornamentais. Bliuskutė baltos drobės su 
prisiūtais juodais ornamentais. Gražioji lieme
nė yra raudona su sidabro apsiuvimais. Mergai
tės nešioja raudonos ir sidabro spalvos karūną. 
Ant liemenės nešiojama didelė sidabro segė. 
Tai dar vienas gražus Europos šalių kostiumų 
pavyzdys.

Šį straipsnį glaudesnio neokanadiečių bendradarbiavi
mo labui spausdina Bradings Breweries Limited.

BRADINGS
Tariame BREDINGS

\ .

BAAD/NG BREWERfES LIMITED 
OTTAWA AND WINDSOR

Steckle: Lenkai Kitchener apy
linkėje netaip lenktyniauja, kaip 
Iš susirinkusiųjų aktyviai disku- 
kitose vietovėse. Jie sukuria sa
vo organizacijas su tautiškais 
papročiais. Taip pat ir jaunimas 
išlaiko savo papročius. Jie važi
nėja gana toli į savųjų pasilinks
minimus ir dalyvauja savam 
tautiniam kultūriniam gyvenime.

Jaro Holowacz, O.A.C., studen
tas ukrainietis: Tautiniai palin
kimai yda labai ryškūs ypač tarp 
pabaltiečių. Jie dažnai tik lau
kia dienos, kada jų valstybė bus 
išlaisvinta iš sovietų kontrolės ir 
kada jie galės vėl grįžti iš trem
ties. Aš žinau, kad kaikam yra 
sunku atsispirti prieš tautinius 
jausmus. Bet aš kartosiu, kad ge
ras šveicaras, vokietis arba uk
rainietis, bus geras kanadietis.

John Schmidt, reporteris. Ko
dėl JAV suamerikonino senuo
sius imigrantus per vieną kartą? 
Kanadoje reikalinga paprastai 
penkių ar daugiau kartų, kol pa
siekiama tų pačių rezultatų.

Joe Leuthard, O.A.C. studen
tas: Amerikos bendruomenės gy
venimas yra daug bendresnis. 
Kanadiečiai yra linkę daugiau. į 
puritoniškumą, ypač sekmadie
niais. Amerikoje ir Europoje 
sekmadieniai yra daugiau laisvi 
ir nėra tokių suvaržymų.

Davidson: Gal tai dėl to, kad 
Kanada prasidėjo su anglo-sak- 
sais, kurių įtaka dar ir dabar 
pirmauja.

Leuthard: Kiekvienas bando 
pagelbėti haūjiėsiems kanadie
čiams, kurie nemoka kalbėti ang
liškai. Bažnyčios, masonų sky
riai, Rotary, jaun. ūkininkų klu
bai stengiasi padėti imigrantams.

Davison: Kaikurios vietovės 
atrodo turi pirmenybes tam tik
roms tautybėms. Aš pats paty
riau, kad po pirmo karo kaiku- 
rie kanadiečiai buvo geresni vo
kiečiams. lenkams ir šveicarams, 
negu anglų imigrantams. Kartais

Maskvos diktatūros remiasi 
klaikiu teroru, kai už kiekvieną 
laisvą mintį, laisvą žodį, neati
tinkantį bolševikų partijos kate
kizmą, kankinama, baudžiama 
mirtimi, kalėjimu, deportacija ir 
kacetais.

Laisvasis pasaulis ’ žino, kad 
bolševikų propagandos tikslas 
akis apdumti, protus temdyti, 
širdis nuodyti, laisvą pasaulį 
juodinti, purvinti, dergti, o Mas
kvos diktatorius- girti, garbinti, 
dievinti.

Laisvasis pasaulis žino, kad 
Maskvos plėšrūs diktatoriai, už
grobę valdomų sričių tautas, ga
mybos priemones, kapitalus —- 
pavertė Rusiją ir jos pavergtus 
kraštus į milžinišką priverčia
mųjų darbų stovyklą, apstatytą 
ligi dantų ginkluotais sargybi
niais, kad nei vienas kankinys 
nepabėgtų, laisvojo pasaulio ne
pasiektų ir nenušviestų bolševi
kiškos tikrovės.

Maskvos raudonieji carai nesi
jaučia tvirti savo sostuose, netik
ri dėl savo santvarkos, kuri yra

Kredito kooper
Toronte jau įsteigtas Kredito 

kooperatyvas, kaip lietuviai sa
kydavo, bankelis. Įstatai yra. 
Leidimas iš valdžios gautas. Or
ganai išrinkti. Juos sudaro: val
dyba: pirm. P. Šernas, vicepirm. 
J. Matulionis, sekr. V. Meilus, iž
dininkas ir kartu operacijų vedė
jas A. Kiršonis, valdybos narys 
J. Strazdas. -Kredito komitetas: 
pirm. F. Senkus, nariai — P. 
Budreika ir H. Stepaitis. Kontro
lės komisija? pirm. L. Adomavi
čius, nariai VI. Balsys, St. Ba- 
nelis.

Dabar eina parengiamieji dar
bai, susižinojimai su Kredito 
Kooperatyvų Centru, su draudi
mo įstaigomis. Viskas bus ap
drausta: ir indėliai, ir paskolos, 
ir pareigūnų darbai. Bankelio

priešinga žmogaus prigimčiai. 
Jie ypatingai bijo, kad tiesos ir 
laisvės šviesa nepasiektų paverg
tųjų kankinių.

Dieną,ir naktį jie kala ginklus, 
nepaisydami žmonių skurdo, gy
vybių ir kančios. Jie nuolat gro
bia, pavergia laisvąjį pasaulį, 
siekdami, kad 4nt žemės rutulio 
niekas jiems ir jų nežmoniškai 
santvarkai daugiau nesipriešin
tų.

Laisvasis pasaulis, su JAV 
priešakyje, griežtai nusistatęs ir 
tvirtai pasiryžęs, suderintomis 
jėgomis, kietai atremti kiekvie
ną Maskvos užpuolimą. Laisvasis 
pasaulis yra tvirtai pasirįžęs iš
laisvinti visas pavergtas tautas,

kanadiečiui ūkininkui yra baisus 
smūgis patirti, kad naujas imi
grantas yra labiau prasilavinęs, 
negu jis pats. Ypatingai tai lie
čia inteligentus, kurie turėjo at
likti vienų metų sutartis pas 
ūkininkus.

Campbell: Mes turėtume tada 
daryti bendras pastangas padėti 
naujiesiems imigrantams, para
gindami juos pasilaikyti kaiku- 
jiuos tautiškus papročius Kana
dos ateities labui. J. Beržanskis.

operacijos vyks .Lietuvių Na
muose — 235 Ossington Avė (tuo 
tarpu) vieną kartą į savaitę 
penktadieniais nuo 7 vai. ligi 9 
vai. vak. Operacijos bus pradė
tos dar vasario mėn. Tiksli data 
bus paskelbta.

Valdybos yra nutarta priimti 
indėlių ne daugiau kaip $5000 iš 
vieno asmens. Tokioj pat sumoj 
nutarta priimti ir šėrų, t.y. ne 
daugiau 1000 šėrų iš vieno as
mens. Už indėlius bus mokama

įgalinti jas laisvai, saugiai gy
venti ir tvarkytis protėvių žemė
se. Tvirtai tikėkite — Laisvės 
saulės spinduliai pašalina tamsą 
ir mūsų tėvynėje. Mieli Broliai 
ir Sesės — taupykite jėgas! Ven
kite priešo provokacijų! Saugo
kite lietuviškąsias galvas ir šir-

——V----- — ..

Ta proga, mūsasis buvęs min. 
pirm, buvo maloniai sutiktas 
Madagaskaro sostinėje esančių 
kaikurių generalinių konsulų ir 
pakviestas pietų pasidalinti min
timis.

Ernestas Galvanauskas turėjo 
pergyventi šio mėn. pirmoje pu
sėje kelias dienas siaūtusį ne- 
papratą uraganą. Jo metu buvo 
sugriauta veik visa Majunga, lyg 
būtų ją ištikęs nepaprasto mas
to bombardavimas. Po jo sekė 
nepaprastos liūtys, kurios ilgai 
vargino gyventojus be pastogės. 
Tuo metu daug žmonių užmušta 
ir dar daugiau sužeista. Pats Gal
vanauskas liko nepažeistas tb 
gamtos siautulio.

atyvas Toronte
2%% metinių. Už serus % nenu
statytas. Šėrininkai pelną gauna 
dalintis gale metų. Jie skaitosi 
šeimininkai, ir jiems pelnas nėra 
garantuojamas. Iš kitų bankelių 
praktikos už šėrus paprastai mo
kama nuo 4 ligi 5%. Už pasko
las nusistatyta imti 1 % mėnesiui. 
Tarp kitko jos bus ir apdraustos. 
Draudžiamos pačio bankelio są
skaita. Draudimas paskolų yra 
suprantamas ta prasme, kad jei
gu paskolos gavėjas miršta (ko 
Valdyba nelinki nei vienam), 
tai už paskolą nėra atsakingi ži- 
rantai, nei šeima. Ją padengia 
draudimo bendrovė. Dar dau
giau: jei paskolos gavėjas turėjo 
ir indėlį arba šėrus, tai paskola 
vistiek yra dengiama iš draudi
mo bendrovės, o indėliai ir šėrai

ŠALDYMO MAŠINA
/

(Atkelta iš 5 psl.)

išmokami įpėdiniams bendra 
tvarka lyg skolos ir nebūtų buvę.

Fort William, Ont.į '
Vasario 16 minėjimą LB apy

linkė ruošia vasario 14 d., šeš
tadienį. 9 vai. rytą šv. Mišios už 
žuvusius ir kenčiančius tautie
čius tėvynėj, Sibiro taigose ir k., 
naujoje St. Elizabeth bažnyčio
je, Spreque ir Empire gatvių 
kampe, East Fort William (su
sisiekimas Nr. 7 ir 8 Main Line 
bus ar ortlleybus). 7 vai. vak. 
minėjimas 125 Finlayson St., 
Trade’s and Labour Hall. Po mi-

Baimė apima ir mane. Blauzdos ima tirpti. Lygiai, kaip vokiečių 
žemėje per didžiuosius bombardavimus. Burna džiūsta. Ausis 
šaltas prakaitas aplieja.

— Griebk čekių knygutes! — rėkiu Barborai. — Ir visus gy
venimo inšiurensus... Vis gal abu nežūsime, — ir vienu šuoliu 
atsiduriu valgomajame.

Čia visas tas paslaptingas ūžimas jau visai aiškiai girdėti. Ir 
garsas eina lygiai iš to kampo, kur šaldymo mašina stovi. Įsidrą
sinu ir užžiebiu šviesą. Dievuliau tu mano, gi šaldytuvas vandens 
klane bestovįs! Durys prasivėrusios ir per ružavus garus iš jo vi
durių tie kariški garsai beeiną! Motoras dirba, kad net sienos 
virpa, tolydžio sučiaudėdamas, lyg ežys per ežerą plaukdamas.

Kitą dieną Košelėną aš jau prie sienos remiu:
— Ką, — sakau, — tokius pinigus už- mašiną mokėjome, o ji

nai viduryje nakties, atsiprašant, parkietą pūdo! Be to, kriokia, 
kaip Niagaros krioklys ir mano žmonai nuomarą įvarė? Sakei 
garantuoji penkiems metams, o dabar po penkių mėnesių skystimo 
jau nebeužlaiko!...

— Nusiramink, ponas Anuprai, — glosto Košelėnas man petį, 
— sutvarkysime. Atsiųsiu inžinierių. Viskas bus okei.

Po dviejų mėnesių inžinierius atėjo. Mašiną sutvarkė. Ir są
skaitą paliko. Aš vėl pas Košelėną su ta sąskaita:

— Ne, brol, tu manęs durnium nelaikyk. Penkių metų garan
tiją po pažastimi turėdamas sąskaitų nemokėsiu...

— Taip, taip, taip, brol, — ramina mane Košelėnas, — gal tei
sybė ir tavo pusėje, bet suprask ir man nelengva. Fabrikas ga
rantuoja ir aš garantuoju, o kai pagenda, prisišauk tu fabriko 
specialistus, jei jie už tūkstančio mylių. Tokia tos Kanados platy
bė! Šiltu prakaitu aplaistytą savo skatiką turi duoti. O su tuo pi
nigu, manai, man lengva. Sakysime, kad ir toms aukoms kiek 

-dolerių vėjais nueina. Kiekvieną dieną vis kas nors pečentuotą 
popierį po nosimi kiša: tautos fondui, jaunimo fondui, atvadavimo 
fondui. Ir turi duoti. O kokia nauda iš visos tos romantikos? Su 
pinigu kiekvienas moka politiką padaryti... Taip, taip, brol, per 
pusę tą sąskaitą apmokėsime. Vienybės nuo kojų dėl kelių dolerių 
neverskime!

Mano širdis nuo pirmosios meilės dienų atsparos neturi. Su
tikau. Grįždamas namo ir galvoju: I

— A, vis, mat, savo žmogus, išsiaiškini, supranti kokie rūpes
čiai ant plaučių gula... Na, bet Barborai teisybės nesakysiu . >. Ne 
moteriškai širdžiai tokius dalykus suprasti...

nėjimo pobūvis ten pat.
Mūsų apylinkė nėra skaitlin

ga, bet gana vienipga ir darbš
tūs jos nariai. Susirinkimuose ir 
veikime dalyvauja beveik visas 
100% narių. Džiugu, kad nema
žas skaičius vyrų, dirbančių to
limuose miškuose, atvyksta mi
nėjimam Valdyba.

WELLAND, Ont.
Vasario 16 minėjimas Wellan- 

de įvyks vasario 15 d., sekmadie
nį, St. Mary bažnyčios patalpo
se, kur visuomet vyksta lietu
viams pamaldos.

Minėjimas prasidės pamaldo
mis 10 vai. ryto, tuojau po pamal
dų hamiltoniškio pulk. Giedrai-'' 
čio paskaita ir toliau seks meni
nė dalis, kurią išpildys vietinės 
meninės pajėgos ir suvaidins p. 
Skaistienės I v. dramą “Trispal
vė varpinės bokšte”.

Visus apylinkės lietuvius kvie
čiame į minėjimą atsilankyti.

Torontietė vienuolė
Onutė Jonušaitė atvykusi į 

Kanadą, Torontą, įstojo N. Pr. 
Švč. M. Marijos Seserų Kongre
gacijom šios kongregacijos Mo-- 
tiniškam Name, Putnam, Conn., 
JAV, sausio 6 d. Bažnyčios var
du kun. V. Martinkus priėmė jos 
įžadus. Ji gavo įžadų vardą — 
sesuo Marija Loreta. Kum V. 
Martinkus, vienintelis dalyvis iš 
jos pažįstamų iš Lietuvos, pasakė 
jautrų pamokslą.

/
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Dividendaii “Žiburių” Spaudos B-vės 
šėrininkams Sov. Sąjunga pro ambasados langą

Spaudos Bendrovė “Žiburiai” šiuo praneša savo šėrinin
kams, kad už Šerus, turėtus 1952 metais, paskirta dividendo 
šia tvarka: a) už šėrus, pirktus 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 jj 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-

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

1953 m. sausio mėn. 26 d.

NE PROPAGANDA laikosi kultūros žurnalas, bet Šviesuomenės nuoširdumu.

susilaukę gražaus įvertinimo išeivijoje, j ieškos 
užvėjos kiekvieno inteligento pastogėje.

, Nepamirškite, kad vienintelis lietuviškos kultūros žurnalas pasaulyje yra 
i

PAREMKITE JJ, UŽSISAKYDAMI 1953 METAMS

, Prenumeratos kaino Kanadoje — 5,25 dol.
Adresas: 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N.Y., USA

NAUJA KRAUTUVĖ

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

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

UŽSAKYMAI PAŠTU IŠPILDOMI TUOJAU

PUIKIAUSIOS KOKYBĖS ŽEMOMIS KAINOMIS UŽ JŪSŲ PINIGUS

(Atkelta iš 2 psl.) 
nierės uniformoje padarė di
džiausią nusikaltimą: “Užeikite 
rytoj pas mus į mokyklą”... 
Taip, jaunimui rūpi tiesa ir jis 
norėtų daugiau sužinoti, kas gi 
vyksta plačiąjame pasaulyje. 
Propagandinių paskaitų keliu 
gaunamų informacijų jaunimui 
nepakanka. Tas kvietimas užeiti 
į mokyklą, be abejo, buvo labai 
malonus užsieniečių ausiai, bet, 
deja, neįgyvendinamas...

Angelai sargai lydi 
tavo žingsnius...
Sovietinio piliečio varžymasis 

santykiauti su užsieriiečiais, ypač 
ambasadų tarnautojais, yra vi
siškai suprantamas, nes kiekvie
ną ambasados tarnautoją lydi 
slaptosios policijos agentai. 
Reikšti simpatijas amerikiečiui 
MVD atstovo akivaizdoje, be 
abejo, būtų tikriausia savižudy
bė. Ambasadorius saugo net ke
turi agentai. Jie yra pristatomi 
ambasadoriams, kai tik pastarie
ji atvyksta į Maskvą. J ambasa
dų patalpas oficialūs agentai ne
kelia kojos, bet jie lydi kiekvieną 
ambasadoriaus ar ambasados 
tarnautojo žingsnį už ambasados 
ribų, kartais atsidurdami gana 
kebliose situacijose. Pvz., Frank 
Rounds vieną kartą buvo pa
kviestas pas ambasadorių Kirk 
vakarienės. Pavakarieniavus, vi-

sa ambasadoriaus svita užsimanė 
važiuoti į teatrą. Agentai to ne
galėjo iš anksto pramatyti. Todėl 
jie taipogi sušoko į automobilį ir 
ėmė juos sekti. Vos tiktai amba
sadorius su savo svečiais spėjo 
užimti vietas teatre, užpakalyje 
jų sėdintieji keturi sovietų pilie
čiai buvo išprašyti lauk ir tenai 
įsitaisė agentai. - Kitą kartą, va
saros atostogų metu, Kirk, lan
kydamasis prie Juodųjų jūrų, už
simanė pasiirstyti- laiveliu. Ke
turi “angelai sargai”, daug ne
galvodami, čiupo kitą laivelį ir 
pasileido į marias paskui amba
sadorių. Ši avantiūra jiems galė
jo • labai liūdnai pasibaigti, 
nė vienas iš jų nemokėjo 
luoti...

bas”.., Taip, geležines lubas. 
Namo rūsy, kur gyveno Rounds, 
gyveno rusų šeimos. Jų ten ga
lėjo būti apie keturiasdešimt as
menų. Civilizuotuose kraštuose 
.paprastai kaimynas susitinka su 
kaimynu, nors tarp jų būtų blo
giausi santykiai ar het tikras ka
ro stovis: tie patys laiptai, tos pa
čios frontinės durys, tas pats 
prieangis — neįmanoma nesusi
tikti. Vesnina gatvėje gyvenan
tiems amerikiečiams sovietine 
MVD atėmė ir šį malonumą. Jie 
buvo visiškai atskirti nuo sovie
tinių piliečių namo rūsyje. So
vietinio rojaus atstovai turėjo

SAULT STE. MARIE, Ont.
Apylinkės Valdyba maloniai 

kviečiai visus apylinkėje gyve
nančius lietuvius atsilankyti į 
vasario 14 d. lenkų salėje (Bay
view) rengiamą pobūvį. Progra
moje: meninė dalis, po to lietu
viška plokštelių muzika ir alu
tis. Pradžia 17 vai.

Nepriklausomybės šventės mi
nėjimas įvyks sekmadienį, vasa
rio 15 d.: 12 vai. lietuviškos pa
maldos Blessed Sacrament baž
nyčioje Catheart Str. Tuoj po pa-

Sault Ste. Marie radiofoną bus 
transliuojama lietuviška progra
ma, pritaikyta Vasario 16 dienai.

Apyl. V-ba.

Ieškomas

atskirą įėjimą į savo patalpas ir ^aldų tos pačios bažnyčios salėje

nes 
irk-

Geležinė .uždanga ir
Geležinės lubos
Ambasados tarnautojai yra ap

gyvendinami iš sovietinės val
džios išnuomotuose namuose. 
Frank Rounds su trim amerikie
čiais turėjo butą Vesnina gatvė
je. Tai buvo nedidelis, bet gana 
ištaigingas vieno augšto priešre
voliucinės statybos namukas. 
Kadaise jame buvo gyyenta pa
siturinčio pirklio.

Mums yra gerai pažįstama ge
ležinės uždangos sąvoka. Frank 
Rounds su savo kolegomis įvedė 
naują terminą — “geležines lu-

net atskirus vartelius kiemo tvo
roje. Per metus Frank Rounds 
nė vieno iš jų nesutiko. Tiesa, va
karais, stovėdamas ant balkono, 
matydavo, kaip į kiemą iššliau
žia tamsus moteriškas siluetas ir 
išpila šiukšles į joms skirtą duo
bę. Tai ir visas santykiavimas: 
tamsus siluetas ir nemalonus 
šiukšlių ir atmatų kvapas ...

Namo priešakinėje pusėje bu
vo įtaisyta būdelė milicijos pa
reigūnui. Ten dieną ir naktį bu
dėdavo milicininkas. MVD atsto
vas tuo pačiu laiku patruliuoda
vo kieme. Kai tik išeidavai į gat
vę, milicininkas tuojau kažkam 
kažkur telefonuodavo. Kada 
grįždąvai į namus, jis vėl grieb
davosi telefono.

(Bus daugiau)

paskaita. Prašomi dalyvauti visi 
apylinkėje gyveną lietuviai.

Vasario 16 d. 19.30 vai. per

Real Estate firmai reikalingas parda
vėjas su gera europiečių klijentura. 
Turi kalbėti lietuviškai ir angliškai. 
Privalo turėti automobilį. Geri procen
tai. Tiekiamo visokeriopa pagalba.

DON DI STASI 
REAL ESTATE

806 Bloor St. W. Tel. ME. 1148

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

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

Parduodame ir perkame namus-biznius visuose miesto rajonuose

NAMAI — BIZNIAI PARDAVIMUI 
visuose miesto rajonuose:

$10.000, įmokėti $3.800, Ossington- 
Gery, 6 kamb., mūrinis namas, nėra 
garažo, bet arti susisiekimo.

$13.800, įmokėti $5.000, McPerson- 
Yonge, 8 kamb., mūrinis, pusiau 
prijungtas namas, gera nuomavi
mui vieta, garažas.

Lietuvių Baldų Krautuvė

$11.500, įmokėti $3.000, Dufferin- 
Dupont rajone, mūrinis, pusiau at
skiras, 6 kamb. namas, karšto oro 
su automat stokeriu šildymas.

UKCOC rtOMcn umr»

KODĖL DELSTI IR KENTĖTI?
RUSCI TREATMENT STOMACH REMEDY

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

MOHAWK FURNITURE
2448 Danforth Ąve., Toronto. Tel. OX. 4444 

SKELBIA PAPIGINTOMIS KAINOMIS

$14.500, įmokėti $4.000 arba pasiū
la, Pardale rajone, 10 kamb., mū
rinis, atskiras narhas, karšto von- 
dens-alyvos šildymas didelis skly
pas, 8 kambarių baldai parduoda
mi su namu, apie $60 pajamų sa- 
vaitiei ir 2 kamb. savininkui.

$16.000, jmokėjimas $7-8.000, Man
ning-College rajone,, mūrinis, 9 k. 
per 2 augštus namas, 2 modernios 
virtuvės, 2 garažai, labai švarus 
namas viduje.

$25.500, Įmokėti apie $8.000, Weis- 
Bathurst arti Casn Loma, atskiras, 
mūrinis, i 1 kamb. namas, pilnai ap
statytas baldais -— elektr. kros
nys, šaldytuvai ir tt. Karšto van
dens - alyvos šildymas, garažas ir 
privatus įvažiavimas.$18.000, Tindole -Exhibition rajone, 

10 didelių kamb. per 3 augštus, 
mūrinis, atskiros namas, 2 vonios 
ir virtuvės, baldai 8 kamb. parduo
dami kartu, privatus įvažiavrmas, 
galimo’ pirkti su apie $7.000 gry- 
ndis. ■

$4.400, Dupont-Dundas, pilnai įreng
tas restoranas, 4 kamb. butas, 10 
metų nuomos sutartis, tik $95 mė
nesiui, geras biznis svetimšalių ra
jone. . ■ ;ISPARDAVIMA

$21.000 pilna kaina, įmokėti $8 - 
9.000, moterų grožio salionas ir 
namas, pilnai įrengta, labai geroje 
vietoje vakarų Toronte, 6 kamb. 
butas.

$16.500, įmokėti $5.000, Davenport 
arti Bathurst, naujas, pusės metų 
senumo namas, 6 kamb , krašto 
vandens šildymas, garažas po na
mu.

fl
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MIZARH

SALVE

REUMATIZMO PRIEŠAS:
MIZARAH SALVE

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

Mūsų adresas: -
LUSCOE PRODUCTS LIMITED

559 BATHURST STR., TORONTO 4, ONT.

20% nuolaidos:sofoms, rhiegamųjų ir virtuvės baldams, matracams, Necchi siuvamoms mašinoms, kilimams, linoleumui, lempoms, peleninėms, antklodėms, užvalkalams, pagalvėms.
15% nuolaidos:šaldytuvams, krosnims, radijo ir televizijos aparatams, skalbimo mašinoms ir vaikų baldams.

Šaldytuvų kaina pradedant. $229 Skalbimo mašinos pradedant $99

v Teirautis pas J. Aukštaitį ■ telef. OX. 4444Prekės pristatomos į namus ir taip pat siunčiamos užmiestin — nemokamai.
Visais nuosavybių pirkimo-pardavimo reikalais kreipkitės į

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

Namų tel. MU. 0746. Namų tel. LO. 6967.

O. E. CARSON..
Vienas stambiausiu Toronto Realtor!u

PRANEŠA
Atidarymą naujo didelio ir moderniško ofiso patogioje, centrinėje miesto dalyje,

490 COLLEGE Street, Telefonas PR. 3313
(Pora blokų į vakarus nuo Bathurst)

kuris įsteigtas geresniam plačios klijentūros aptarnavimui ypatingai kreipiant dėmesį į 
naujai atvykusių į šį kraštų reikalavimus.

Mūsų firmoje dirbus VYTAUTAS MEILUS
visuose namų pirkimo - pardavimo reikaluose.

Kreipkitės j jį asmeniškai ar paskambindami PR. 3313
ar namų teL RU. 1-0203

mielai Tamstoms padės
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Kvailystė
Neapolio karalius Alfonsas tu

rėjo juokdarį, kurio pareiga bu
vo tarp kitko į specialią knygą 
užrašyti visas jo viršininkų pa
daromas kvailystes. Kartą kara
lius pasamdė vieną arabą ir da
vęs jam didelę sumą pinigų iš
siuntė į Arabiją nupirkti eiklių 
arklių. Juokdarys tą įvykį užra
šė savo kvailysčių knygoje.

Pastebėjęs tai, karalius tuojau 
įsakė pasiaiškinti.

— Tikrai, Jūsų Didenybe, bu
vo pasiutusiai kvaila tokią sumą 
pinigų įteikti nepažįstamam pa
šaliečiui, pasaulio perėjūnui. Jū
sų Didenybė jo daugiau nebe
matysi!.
• — O jeigu jis sugrįš?

— Tada aš Jūsų Didenybės 
vardą išbrauksiu ir jo įrašysiu.

Nemoteriška profesija
— Kodėl motėrvs niekad ne

būna ugniagesiais?
— Ugniagesiai turi apsirengti 

per 30 sekundžių. Moterims tai 
nepriimtina.

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse. i

DĖMESIO!
Galimybė įsigjdi gerą namą 

su žemu įmokėjimu:
Du ndas—Manning,

$1.800 įmokėti, 6 kamb. pusiau 
atskiras namas, gerame stovy
je visi kambariai naujai atre
montuoti, taip pat naujas šil
dymas, rūsys po visu namu.

Pilna kaina $9.000.

Taip pat turime naujų namų 
su žemu įmokėjimu nuo S2.500 
iki $3.000 šiauriniame Toronte.
Meilai Jums* parodysiu ir su
teiksiu daugiau informacijų

A. TAMULAITIS
Tel. MA. 1177

Namu tel. OR. 2657

A. W. FARLINGER
Real Estate

2000 Yonge St, Toronto

Gen. Gubernatoriaus alga
Kanados generalgubernatorius 

nuo 1914 m. per metus gaudavo 
po $50.000 išlaidoms padengti, 
nuo kurių mokesčiai neimami. 
Dabar ši*suma padidinama iki 
$100.000. Be to, gen. gub. ,dar 
gauna, metinės algos $48.667. Nuo 
šios sumos pajamų mokesčiai at
skaitomi. Kelionės išlaidoms iki 
šiol buvo skiriama $7.800, o da
bar ta suma padidinama $2.300. 
Atseit išviso gen. gub. Kanadai' 
per ipetus kainuos SI 62.967

— Otava. —-Kanada 1952 m. 
kviečių eksportavo už $621.292.- 
000, t.y. už $180.000.000 daugiau 
kaip 1951 m. Laikraštinio popie
riaus eksportavo už $536.372.000, 
kai 1951 m. už $441.043.000. Vi- 

r sas Kanados eksportas 1952 m.
pakilo iki $4.355.900.009, t.y. pa- ; 
kilo $400.000.000. Importuota bu- • 
vo už $4.030.900.000. Kai pernai 
buvo deficito $121.000.000, tai šie
met pelno $325.000.000.

Kaži ar naudinga organizacija?
Melbourne, Australijoje, prieš 

pora mėn. įsikūrė “Draugija vy- Į 
rams ginti nuo žmonų apgaulės”, i 
Ji jau turinti 400 narių ir išlaiko 
patarimų biurą, patariantį vy
rams, kaip elgtis su nepakenčia
momis žmonomis, kurios nepajė- 

rašo vienas žurnalas. Beabejo gia šeimos biudžeto subalansuo
tai labai maloni žinia plauki-ti, kaip elgtis su įkyriomis uošvė- 
kams per kanalą. -

Lengvai išsprendė
—•Turbūt, nelengva buvo pa

rinkti sūnui vardą?
— O, visai nesunku. Mes tetu- 

vieną turtingą gimi-

Pamiršo
Karalienė Viktorija kartą vie

šėjo Balmoral pilyje. Vienas ško
tų didikas, kurio dvaras garsėjo 
puikiais vaisiais, pasiuntė kara
lienei krepšį šiltadaržyje augin
tų vynuogių. Karalienė maloniai 
padėkojo pačios rašytu laišku ir 
la7ai pagyrė vaisius.

Manydamas, kad tai suteiks di
delį malonumą senam sodinin
kui. didikas pasikvietė jį ir pa
duodamas laišką sako:

— Žiūrėk, Sandy, tai iš kara
lienės.

Sandy rūpestingai perskaitė 
laišką, kiek patylėjęs ir sako:

— Bet ji nieko nemini 
krepšio sugrąžinimą ...

EUROPEAN

m—Jim

apie

Nevienodai
Viena rašytoja paskelbė, kad 

metų skaičiui augant ji darantis 
vis laimingesnė.

Dauguma kitų moterų ieško 
• laimės metų skaičių mažinda- 
mos...

Linksma žinia
“Anglija ir Prancūzija pasta

raisiais metais labai suartėjo”,

rime vos 
naiti.

Vienas
Įtarimas

12 vaikų tėvas nu-
' sprendė nuvežti savo šeimą pail- 
Į sėti prie jūros. Nuvyko visi į sto
tį, nusipirko bilietus ir jau ruo
šėsi eiti i traukinį, kai priėjęs po- 

i'licininkas uždėjo jam ranką ant 
peties ii paklausė:

— Ka jūs čia darot?
— Aš? Kodėl? .. . Nieko!.. 

atsakė nustebęs tėvas.
— Tai kodėl jus vis sekioja šis 

būrys? — mostelėjo ranka į šei
mą policininkas.

Svarbus klausimas
Šv. Petro ir Povilo baziliką 

Romoje lankė grupė amerikie
čių. Greta dviejų vyrų sustojo 
viena moteris ir susikaupus ste
bėjo milžiniškąjį pastatą. Atro
dė, kad ji paskendo šio architek
tūros kūrinio grožyje. Staiga ji 
paklausė:

— Kaip jūs manote, kiek ši 
katedra sveria?...

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

LAIOODItlOA 
turintį 30 metų profesinę praktiką 

Kalbu ienkiškai >
M. MAUNA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

Tiesiog iš fabriko NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA parduodame 
vėliausio modelio
. ELEKTRINES SIUVAMAS MAŠINAS

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

Veritas Sewing Machine Co. of Canada
Sav. J. Tumosa

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

DĖMESIO!

mis bei žmones giminėmis, ku
rios. braunasi į šeimos santykius.

Taiklus šuolis
30 metų našlė E. Arrighi, norė

dama nusižudyti, vieną dieną šo
ko nuo Senos tilto ir pataikė ... 
ne į vandenį, bet stačiai ant vie
nišo našlio M. J. Martin, kuris 
ten sėdėjo su meškere. Iš pra
džių, žinoma, buvo abu priblokš
ti, bet sveiki. Po ilgesnio pasiaiš
kinimo. meškeriotojas pakvietė 
“saužudę” į kavinę, o po kurio 
laiko jiedu buvo jau vyras ir 
žmona.

Paieškojimai
Juozapinos Tamulevičiūtės, gi

musios Kabeliuose, Musteiįcoje 
1913 m., 1934 m. ištekėjusios už 
Juozo Tamulevičiaus arba Ta- 
mulionio Kabeliuose, iki 1939 m. 
tikrai gyvenusios Musteika kai
me, Marcinkonių valsčiuje, pa
gal nepatikrintas žinias-nuo 1943 
ar 1944 m. Krušienės, ieško kūn. 
J. C. Jukkevičius, Our Lady of 
Vilna Church, 153 Sterling St., 
Worchester 4į Mass., USA.

Jei kas apie ją ką žino, pra
šoma pranešti.

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

o

GALAS KOSULIUI!
Išbondykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 

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

Pora DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kartus į dieno, tuojau gali iš
gydyti kietų kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo. 
Šie vaistai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerkles, krūtinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinko garga
liavimui ir kitokiam naudojimui.

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

Kaina $1.25 butelis.

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

Nėra.

DĖMESIO!
! r*»»

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

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

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A BLOOR ST. W., (prie Do vercourt) 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

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!

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

5
. 3

3 -Davenport lova (Chesterfield)
— S49.50

Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

480 YONGE ST., TORONTO
~ (1 blokas į šiaurę nuo College St.) «
ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.

Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
Skambinti Midway 1213

• 99.00 
$79.50

Mes dirbame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RL 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W 

Tėl. EM. 3-1618

Lietuviškai kalbąs kailininkas
Parduodalni gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.

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

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

LIETUVIS

BATSIUVIS
• J. Jasiūnas

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

?®W7£/?UŪPPEŲ

Dr. A. Ratinow

Dirbęs Europos ir Kanados li
goninėse. Vidaus ligų specia
listas (širdies, asthmos, reu- 
I matizmo, skilvio ir kt.)

479% Euclid Ave., Toronto 
Tek RA. 6708.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
Toronto

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

Telefonas WA. 8207

Ed. KONDRATAS

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

Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus 
Įvairių medžiagų pasirinkimas

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

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

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

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
I38>46 Claremont Str. - Tel. WA. 4557

30 metų valymo patyrimas

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

susitarimą

Telefonas ME..2933

Dr. A. Pacevičius
' Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC

314 BATHURST ST. 
Toronto

Telef. kabinetas 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 Rusholmė Rd.)

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

Telefonas LO. 1791 
Toronto

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

Priėmimo valandos 2-4.30 ir
7-9 po pietų

386 Bathurst St. Toronto
Tel. WA 1344

DANTISTAS 
J. A. GORCHYNSKI

312 Bathurst St., Toronto
Bathurst Medical Building 

Telef. EM. 3-6373

buv.

219

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas,

# Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

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

Dr. S. V. FEINMAN 
256 Crawford St.z Toronto. LL. 5739 
Vięnos universiteto diplomas, dirbęs 
Vienos universiteto klinikose ir Kana
dos ligoninėse.

Darbo valandos 1-3 pp. ir 5-8 vok.
Širdies, plaučių, gasiro-enterologijos, 
reumatizmo, astmos ir moterų ligos, 

Rentgenas.
Kalba vokiškai ir rusiškai.

Or. Chas. OKON
DANTISTAS

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

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viskas nuo durų skambučio
iki pilno namų instaliavimo.

119 PERTH AVE.
Telefonas KE. 7808.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS .

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

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

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

STANLEY SHOE STORE
■ • ’ . ■ • v

Aukščiausios rūšies moterų, 
vaikų ?»• vvru batai, norma

laus dvdžio ir platūs 
(ED-EEE)

1438 Dundas St. W. Toronto 
(prie Gladstone)

“EUROPA” FOTO STUQIO 
Tel. AVA 6849

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

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

k^ŪKSČIAUSIOS RŪŠIES MENO W/y 
A’^fe^RRNHDfiRBIU ęAMINIRĮ^BM

*Z4t^*IOS \f
y Mm sidabro pąpuošalai.k(ramika\ 

odos ir meno išdirbiniai.lietuviškos \ 
li^ir kitų tautu klasikines muiikos^^

Jteiatauk<te nitų naujai u(mie kažaityo.

100 Adelaide SL W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

r

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. EM. 4-6515

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0
W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

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

visiems prieinamos
1004 Dundas Street W. 

Toronto, Ont.
Telefonas: LL. 3222

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

Kalba slavų kalbomis 
470 College St W. Toronto 

Tel. RA 3924

DANIEL D. STOKAL

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų modemiško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lęmpos 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. Pristatomas ir perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vak.

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

YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trowell Ave., Tel.: JU. 27M. JU. 5107. Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis. 

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

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

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

7 Havelock, Toronto, telef. LL. 4576
' ANT. HJOZAPAITIS

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Tclef. EM 3-6373
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.TORONTO. Cnt.
Vasario 16 minėjimas Toronte ! Lietuviškieji užsienio pasai 

įvyks vasario 15 d., sekmadienį,1 Toronto JAV konsulate vėl vi
šta tvarka:

12.30 vai. pamaldos šv. Pran
ciškaus bažnyčioje (Grace gatvė
je), R. katalikams,

9 vai. ryto šv. Jono bažnyčioje, 
274 Concord Ave. — evangeli
kams liuteronims,

3.30 vai. pp.,. punktualiai, iš
kilmingas minėjimas italų salė
jo. 33 Brandon Ave.

Minėjime, dalyvaus ir kalbą 
pasakys Ontario provincijos 
švietimo ministeris p. Dunlop. 
Be jo kalbės ir kiti augšti val
džias pareigūnai.

Plati ir įdomi meninė dalis, ku
rioje dalyvauja Toronto meni
ninkai: op. sol. Pr. Radzevičiūtė, 
sol. Br. Marijošius, duetuose sol. 
Ščepavičienė ir Prankienė, Jūros 
skautų tautinių šokių grupė, va
dovaujama p. Ličkūnaitės-Šadei- 
kienės, deklamacijos ir pirmą 
kartą pasirodys Toronto lietuvių 
choras, vedamas muz. Stasio 
Gailevičiaus.

Šia proga aukos ar Lietuvio 
pasai ir ženklai Tautos Fondui.

Toronto visuomenė kviečiama 
atlikti tautinę pareigą — gausiai 
dalyvauti

Toronto LOKo Prezidiumas.
Apylinkės Valdyba išrinkta
KLB Toronto Apylinkės Val- 

dybon išstatytieji kandidatai va
sario 8 d. įvykusiuose rinkimuo
se gavo balsų: inž. Šakalys Vy
tautas 332, dipl. ekon. Beržins- 
kas Juozas 324, dipl. inž. Jasine- 
■vičius Juozas 324, buv. Steig. 
Seimo narys Vaidotas Vaclovas 
321, veislininkas Margis Anta
nas 307. darb. Dervinis Mykolas 
278, nrekyb 
269, miškin. jlfvucuus juvz.as -0^,1 , , -
braižyt. Kiškis Antanas 204. i patalpose, o šokiai didžiojo sa-

Pirmicji 7, gavusieji daugiau-1 
šia balsų, laikomi išrinktais į į 
Apylinkės Valdybą, Likusieji lie- Į 
ka kandidatais. ;

Balsavo 464 žmonės, iŠ kurių' 2 . vadovaujamas a“ Kuolo“ isi

PASKUTINIS ŠEŠTADIENIS PRIES UŽGAVĖNES! : MONTREAL, One.
zuojami be kliūčių. Anksčiau 
mūsų praneštas konsulato nusi
statymas, pasirodo, buvo tik To
ronte irbuvo kilęs dėl to, kad Ka-: 
nados imigracijos ministerija at- į 
sisakė toliau išdavinėti vykstan-1 
tiems į JAV specialius pažymėji-. 
mus. Kilus nesusipratimui, imi
gracijos ministeris parašė JAV 
ambasaroriui Otavoje specialų 
raštą, nurodydamas, kad toks 
reikalavimas yra beprasmis ir 
tik padidina imigracijos įstai
goms kanceliarinį darbą. Minis
teris praneš^ kad ministerija 
reikalaujamų raštų nerašys. To
ronto JAV konsulate naujas reiš
kinys, greičiausia, yra ambasa
doriaus įskišimo vaisius.

i

Rekolekcijos
Toronto liet. kat. parapijoje šie- į 
met vyks, kaip ir pernai, per dvi 
savaites vakarais parapijos baž
nyčioje paskutinėmis gavėnios 
savaitėmis. Rekolekcijoms vesti 

! yra pakviestas žymus kalbėtojas 
! ir didelis jaunimo bičiulis kum 
i Alfa Sušinskas, Lietuvoje išlei- j . .
dės knyga “Jaunimo maršas”. Į Verslininkų pobūvis

i įvyks Šeštadienį, vasario 21 d., 
Lietuvių Namų atidarymo ba- 8 vai. vak. Lietuvių Namuose, 

liūs praėjo sudideliu pasisekimu. Verslininkus ir jų svečius prašo- 
Ątidarymo iškilmes pradėjo LN me užsisakyti vietas iš anksto. 
Valdybos pirm. J. Strazdas.; jeį ^as negavo pranešimo raštu, 
trumpai nupasakodamas L. Na- prašome skambinti tel. KE. 3027 
mų įsigijimo istoriją bei dabartį-j arbą užeiti į Lietuvių Namus — 
nę veiklą, išreikšdamas gilią pa- !'■ n29 Dundas St. W., II a., vasa- 
dėką visiems lietuviams, kurie ;rio 16-18 d. nuo 7 iki 9 vai. vak. 
prisidėjo aukomis, pirkdami Še
rus. Sveikino: KLB vardu J. Yo- 
kubynas ir gėn. konsulas V. Gy-

Nepraleiskime progos tikrai linksmai ir maloniai praleisti laiką savųjų tautiečių tarpe. Š.m. 
vasario 14 d. UNF salėje, 297 College Str. įvyjts 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. 
Pradžią 7.30 vai. vak. . Bilietai prie įėjimo.
Galima rezervuoti vietas tel. LL. 5935 tarp 6-7 vai. vak. LAS

Moterys kviečia
TRADICINIS CZGAVĖNIU DALIUS
įvyks 1953 m. vasario mėn. 17 d., antradienį, 7 vai. 30 min., UNF salėje, 297 College Street

VISI BUS PAVAIŠINTI BLYNAIS, SPURGOM, ŽAGARĖLIAIS. , ' BUS IR ALUČIO.

Į balių atvyksta LAŠINSKIS su KANAPINSKIU, bus ir kitų įvairenybių.

Įėjimas $1 Kviečia visus atsilankyti z (
KLKat. Moterų D-jos Toronto sklr.

“Verslo” Valdyba.
Tarptautinė mėgėjų darbų bei 

lys? Meninę^alĮ atliko op. Solis- rankdarbių paroda pereitą penk- ;
.iTe I tė Pr. RacĮzevičiūtė ir sol. V. Ve- padienį atidaryta parodos aikštė- 

, . b. Jurkšaitis Jonas lrikaitls; . Abicms akomponavo je, Coliseum patalpose. Ekspo- 
in. Dvilaitis Juozas 232, i muz; tjailevičius. Vaišės-vyko 5 natų tarpe vra 1000 mėgėju pieš-

balsai neįmesti ir 3 balsavimo la
peliai Įmesti į balsavimo dėžę 
tušti. Rinkikų sąrašuose buvo 
įsirašiusių iš anksčiau 2048 ir dar 
76 išrašė i rinkikų sąrašus rinki
mų dieną. Rinkimuose dalyvavo 
21,8% lietuvių į rinkikų sąrašus 
įsiregistravusių.

Toronto ALOKo Prezidiumas.
Per liet, radijo valandą 

speciali Vasario 16 programa vai
kams ir 
bus vasario 11 d., šeštadienį, 3 
pp. iš CKTB radijo stoties, ban

natų tarpe yra 1000 mėgėjų pieš-
• . - tų paveikslų. Jų tarpe W. Chur-

!-i Įėję. Dalyvavo viiš 200 ToiontoJ chjjĮjo jr buvusio Kanados gene- 
lietu\ių n svečių iš Aitų tautų. I ralgubernatoriaus, dabartinio

Toronto Liet. Namuose, II a;, Į krašto apsaugos ministerio feld- 
istėigta skaitvkla ir- spaudos ; mai b<‘10 Ąlexandeno. Paioda te- 

sis iki šio šeštadienio.

KLK Kult. D-jos parengimas ' 
įvyks balandžio 11-d. UNF salėje. 1

Kitų organizacijų' jau numaty- j 
ti parengimai bus balandžio 25 d. i 
UNF salėje, o gegužės 2 d. re- ' 
prezentacinėje italų salėje.

Tautinių šokių grjupės mėtinės
Sausio 39 d. Toronto jūrų; 

skautų tautinių šokių grupė mi-1 
!• nėjo savo veiklos vienų metų su- i 

visiems klausytojams ; kaklį. Ta proga buvo suruošta ar- • 
3 v. batėlė dalyvaujant abiems jūqij 

laivams, koletai svęčiii

Vasario 16 minėjimas vyks šia. 
tvarka:

Vasario 22 d., sekmadienį, 11 
yal. iškilmingos pamaldos šv. Ka
zimiero ir AV bažnyčiose. Orga
nizacijos dalyvauja su vėliavo
mis. Tą pat dieną, 4 vai. pp. iš
kilmingas aktas Plateau salėje. 
Minėjimą atidarys B-nės pirm, 
inž. L. Balsys, po^to seks sveiki
nimai ir rezoliucijos. Meninėje 
dalyje dalyvauja Montr. Dramos 
Teatro aktoriai J. Akstinas, L. 
Barauskas ir A. Dikinis, Liet. op. 
sol. E. Kardelienė, muzikas Smil
gevičius, išraiškinio šokio grupė 
su jos vadove B. Vaitkūnaite ir 
A V parap. choras, ved. Piešinos. 
Tą dieną bus- renkamos aukos T. 
Fondui * '

miausia staigmena, kad Hary J. 
De Luca vienas talkininkų yra J. 
Ladyga ir jo baldų studija “Ar
tis”, atlikusi visus minkštų bal
dų apmušimus šiam išstatymui.

Lituanistinės paskaitos Mont- 
realio universitete skaitomos 
kiekvieną šeštadienį nuo 2 vai. 
iki 5 vai. pp. Šį semestrą prof. dr. 
Paplauskas-Ramūnas skaito Ly
ginamąją kalbotyrą ir Lietuvių 
kultūros istoriją, o dr. Henrikas 
Nagys Naujosios lietuvių lite
ratūros istoriją. Paskaitų klauso 
apie 20 lietuvių ir kitataučių 
klausytojų. Paskaitos skaitomos 
Universitė de Montreal, Faculte 
dės Lettres B’auditorijoje. Visi 
lietuviai, kurie domisi mūsų lite
ratūra ir kultūra mielai kviečia
mi atsilankyti.

Laukiam atvykstant garbingo 
svečio vysk. V. Brizgio balan
džio mėn.

“Nepr. Liet.” spaudos balius 
šiais metais dėl nepatogių patal
pų toli atsiliko nuo anksčiau bu
vusių. Loterija buvo turtinga ir 
graži, A. Piešinos “Meliodija” 
grojo iš širdies ir peties, tik, de
ja, salėje nebuvo nei vietos, nei 

;OtO.
Susižiedavo Regina Liesūnai- 

tytė šu dr. Justu Pikūnu, kuris 
gyvena Detroite ir dirba univer
sitete.

B. ir P. Petroniams buvo su
ruošta 20 metų vedybinės sukak
ties paminėjimas, bet ne 25, kaip 
anksčiau buvo rašyta. Atsiprašo
ma už pasendinimą.

AV bažnyčioje eina užsakai: 
Josephine Vaškelis su Guy Bou
dreau, Ramutė Ivaškevičiūtė su 
Zigmu Rimša ir Marija Gražuly
tė su Algirdu Girša.

Misijos — kovo 2 d. atvyksta 
T. J. Bružikas, S J, misijoms į AV 
parapiją.

KLiet. Tautinės S-goš Montr. 
skyrius, per. K. Andriuškevičių, 
padovanojo parapijos knygynui 
111 knygų. Knygynas širdingai 
dėkoja. Kas tik turėtų atliekamų 
knygų, knygynas mielai priim
tų. Knygos bus išduodamos kiek- - 
vieną sekmadienį po pamaldų. 
Ieškomas knygininkas ji sutvar
kyti. Būtų atlyginimas. Kas ga
lėtų tegul ateina į kleboniją su
sitarti. .

— Čia prikurta tiek daug or- 
ganizacijėlių, kad žmonės prade
da paklysti į susirinkimus. Jau 
dusyk buvo juokų. Viename su
sirinkime vienas vyrukas ramiai 
išsėdėjo net dvi valandas, kol 
patyrė, kad per klaidą atėjo ne į 
tos draugijos susirinkimą. Kitą 
sykį net du vyrukai taip pakly
do. Gal būtų gerai išleisti ro
dyklę. '

Liet. Kat. Moterų D-jos Montre- 
alio sk., vasario 14 d., šeštadienį, 

ruošia
UŽGAVĖNIŲ BLYNŲ BALIŲ 

Vcrdune, Lasalle Hali—Bowling
Academy, 5855 .Verdun, Ave.

Meninėje daly, laike vaišių i^ šokių, da
lyvauja Birutė Vaitkūnaite ir A. Stra- 
viriskaitė. Pavergusiems šokėjams — lai
mes šulinys. Šokioms gros A. Piešinos ve
dama "Meliodija". Pelnas skiriamas Vo
kietijoje pasilikusių lietuvių šelpimui. Įėji
mas ir vakarienė $2. Pradžia 7.30 v.v.

Vyr. at-kų susirinkimas, daly
vaujant daugumai kuopos narių, 
įvyko šeimoje ir v-bos pastangos 
narius glaudžiau suburti arti- 
mesniam susigyvenimui rad<3 pil
ną pritarimą. To bus siekiama 
reguliariai numatyta bendra re
ligine praktika, ligonių lankymu, 
nagrinėjimu pasaulėžiūrinių 
klausimų, aktyviu dalyvavimu 
visuomeninės ir šalpos veikloje, 
spaudoje, švietime ir parapijoje. 
Šį kartą kiek ilgiau buvo apsi
stota prie dr. J. Girniaus minčių 
straipsnyje “Apvaizda ir Lietu
vos nelaimė”, Aidai, 9153, Nr. 1. 
Į susirinkimą atsilankė gerb. 
kleb. J. Kubilius, SJ.

Liet. Akad. Sambūris vasario 
15 d., sekmadienį, 5 vai. pp., ruo
šia Užgavėnių blynus, skautų 
būkle, 3703 De Boullion. Tema 
“Šių dienų meno ir architektūros 
linkmė”. Kalbės col. J. Ladyga. 
Blynų skaičius asmeniui ir links- 
mosio-apkalbamosios ir apsuka
mosios dalies programa įdomu
mo dėliai neskelbiama.

Skaučių vadovių suvažiavimas 
— pasitarimai įvyko sausio 31 d. 
Toronte, Vyr. Skautininkės dr. 
D..Kesiūnaitės ir Seserijos reika
lų vedėjos sktn. Šenbergieiįės 
apsilankymo proga. Dalyvavo 18 
skaučių vadovių, dvi atstovės iš 
Hamiltono ir 3 iš Montrealio.

Svarbiausias šių pasitarimų 
tikslas-— galutinai susitarti ir at
likti parengiamuosius darbus šią 
vasarą, VI. 29—VII.3, Ilstan
čiai bendrai vyr. skaučių, skautų 
vyčiu ir akademiku skautu sto
vyklai. kurion suvažiuos taip pat 
ir broliai su sesėmis ši Amerikos. 
Vieta numatoma netoli Toronto, 
todėl didžiausiai parengiamųjų 
darbų dalis kris ant Toronto 
skautų-skaučių pečių. Pasitari
mai dėl šios stovyklos tęsėsi dar 
ir sekančią dieną Seserijos ir 
Brolijos atstovų posėdžiuose.

B. C.
Baldų paroda Palais de Com

merce rūmuose pasibaigė. Mont
realio baldų firmos ir krautuvės 
išstatė galimai daug įvairių pi
gesnių ir liuksusinių baldų. Fir
ma Harry J. De Luca ir talkinin- 
,kai pasirodė idėjiniai išradin
giausi ir nauji. Įvairios paskirties 
baldų viena bendra žymė — tai 
masės ir lieknumo kontrastinis 
sujungimas. Jei specialistui sti
lius irnebūtų staigmena, tai žiū
rovui jis toks yra. Pažiūrėti tik
rai gražu, bet su įpirkimu jau 
prasčiau. Lietuviams bene įdo-

Išlaidos:
1. Steponui Gudalevičiui
2. P. Dominui . .....; .
3. Onai Plenaitienei ......
4. V. Juželiui ................
5. V. Miniotienei ......
6. A. Vadakojienei,

$5.00 
20.00 
10.00 
25.00 
30.00

spaL 25, lapkr. 30, gruod. 30 125.00

Viso $215.00 
Viso 1952 metais gauta ......... $882,57
Išmokėta ..................... . 886.40

1953 m. sausio men. 1 d. skola 3.83 
"Caritas" komitetas reiškia nuoširdžię 

padėką "TŽ" ir "NL" be atlyginimo 
spausdinusiems "Caritas" veiklą liečian
čius pranešimus bei skelbimus. Toronto 
menininkams už talkininkavimą ruošiant 
parengimus. Atskiriems vardiniams au
kotojoms ir visiems Toronto lietuviams, 
kurie piniginiai bei savo darbu parėmė 
komiteto veiklą. Komitetas prašo visus 
talkininkauti ir remti "Caritas" veiklą, 

$26 03 nes suiun9tom‘s gretomis golėsime otlik- 
22 40 ’ didesnius darbus.

5 00 ’ "Caritas" primena, kad jo pajamos 
gegužine iroz rugp. ji a. □z..44 buvo ribotos, todėl atsiprašo sušelptuo- 
Rinkliava gruodž.o 2' d. 105.30 s,^^o^ne9o,®‘° d,c^r’em,s sumom.s 

____ __ _____ padėti. Caritas komitetas remiesi tau- 
Viso $21 1 17 sąžiningumu ir tikisi, kad sušėlp-

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

ŠOKIŲ VAKARAS.
Groja estų -“Melody Kapela”.

•. •

Alus ir kiti gėrimai.
•' '' ♦

ĮĖJIMO KAINA: moterims 50f 
vyrams. 75ė

Toronto liet, šslpos-labdoros komiteto 
piniginė

2
3.
4

) 5

'Caritas gegužės-gruodžio mėn. 
apyskaita

Pajamos:
Likutis iš 1952 m. IV. 30 d.
Parengimas birželio 29 d.......
Toronto liet. ork. "Trimitas"
Gegužine 1952 rugp. 31 d. 52.44

ti didesnius darbus.
"Caritas" primena, kad jo pajamos

PIRMOJI GYVYBĖS APDRAUDIMO KOMPANIJA
Amerikojė, kuri yra viena iš stipriausių piniginių institucijų pasaulyje, 

lengviausiomis sąlygomis draudžia:

GYVYBE, SUSIRGIMĄ, NELAIMINGUS ATSITIKIMUS

Apsidraudimas yra tikriausias pajamų šaltinis nelaimėje ir geriausias 
taupymo būdas.

Visas informacijos nemokamai teikia ir draudžia

Telefonas įstaigos EM. 4-8154, namų LL. 8929.
THE MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY 

of New York
50 King St/W., Toronto, Ontario

'■kaulu
bei bičiuli

Per vienus metus taut; šokių Nuoširdžiai dckeįu Jurų Skautų teutį-; 
grupė turėjo 13 pasirodymų

Padėka

Torontietis laimėjo antrą
premiją

“Draugo” paskelbtame novelių i, : „ . . .,. i . .konkurse iorontietis Antanas bc “g6 v'-rai 'r “Raitės I.r novo.,.
Gurevičius, už novele “Kunigė- ^«>vo Kanados tautinėje pa
lis". vaizdeli 19 amžiaus Lietu-1rod<* kiekviena vakar, per 2

' - - s • . ■ TT savaites, atstovaudami lietuvius,vos gyvenimo, laimeio Il-ra pre- TT . ’ . ,, , \ .• • -n- ■■ ■■ . , v ; Vasario men. 14 d. tautiniu so-
miją. irmoji premija e o rasy jęju grUpa dalvvaus 24 tautų kon- šelptis lietuviško# telefonu me. 5688 or- 

certė, kuris ivyks Massev Hali.
Taut, šokių grupei gauti patal

pas repeticijoms buvo didžiausia 
problema. Teko naudotis parapi
jos sale, nuomoti pas kanadie
čius. arba tenkintis privačiais rū-

J šokių grupei už suruoštą arbatėlę me- ,
,.v. . . . J tinių proga ir už gražią dovaną. Taip pat ’

noje, iŠ kuriu 6 kaiKldiečių puoli- į dėkoju ir "Rdnribyno" tuntui už sveiki-

į Jūsų gražios ir vertingos dovanos liks 
; men ilgam prisiminimui.
i - . A. Šadcikicnč.

tojai Mazalaitei.
SI 000 auka bažnyčiai

Kanadietis M. J. Boylen, vie
nos stambios įmonės prezidentas.

.Toronto liet, bažnyčios statymui 
paaukojo $1000. Toje įstaigoje 
tarnauja vietinė lietuvaitė Van-| siais. Įsigijus lietuviams namus, 
da Dėrvinytė. Kartą, jos virsi-j taut, šokių grupė baigė klajoji- 
ninkui rašant čeki aukai savo ’ ■ -.-..ji.;..-

paties parapijos bažnyčiai, lietu
vaitė prisiminė ir lietuvių para
pijos rūpesčius: naujos bažny
čios reikalą, bažnyčios statymui 
aukų rinkimą ir tt.. maloniai pra
šant ir jį-prisidėti. M. J. Boylen 
po keletos savaičių per p. Der- 
vinytę Toronto Liet. Bažnyčios 
Fondui įteikė S1000 auka.
‘BSF Valdyba nuoširdžiai dė-į 

koja geradariui p. Boylen už 
stambią auką, kartu ir V. Dervi- 
nytei, sugebėjusiai nušviesti ka
nadiečių tarpe lietuvių bažny
čios reikalingumą.

pinigų

tieji, kuriems vėliau gyvenimo sąlygos 
pagerėjo, nenutrauks ryšių su komitetu, 

■ bet aktyviai prisidės prie šalpos darbo, 
! kad padėtų kitiems nelaimes ištiktiems 
į savo broliams. "Caritas".

j Sekantį sekmadienį,
6 vai., bus rodoma spalvotas fil
mas “Red Shoes”. Šį filmą matė 
10 milionų žmonių ir šiandieną 
jos populiarumas dar nesuma
žėjos.

į Kardinolas McGuigan iš Ro- 
j mos, kur dalyvavo slaptoje kon- 
i sistorijoje, grįžo pereitą šėšta- 
i dieni. ; *

PRIE PRGSINIMO DARBŲ septynioms' 
moterims yra darbo. Informacijų reikalu

ba asmeniškai vakarais 966 Dundas St. 
W. Iš kandidačių pageidaujama nusivo- 
kimas prosinimo darbe.

"Baltic" valgyklai, 870 Dundas St. W., 
REIKALINGA MOTERIS nuolatiniam pa
davėjos darbui. Tcl. EM. 6-7060. i

Išnuomojami 2 ar 1 kambarys su baldais. ' 
Galima naudotis virtuve. Bloor—^-Indian ; 
Rd. rajone. Tcl. LY. 6764.

mą, ir kiekvieną šeštadienį ir 
sekmadienį vęltui juose gauna i 
patalpas repeticijoms. .

Susidariusias išlaidas nuomo-■ 
jant salę, padengdavo jūrų skaų- • 
tų laivai, o vėliau patys šokėjai.! 
Todėl nenuostabu, kad taut, šo
kių grupė neįstengė įsigyti vy- į 
rams tinkamų drabužių.

Arbatėlės metu P. Jonelis, su-j 
žinojęs, kad taut, šokių grupės ■ 
iždas tuščias, $3 neapmokėtą są
skaitą apmokėjo.

Tautinių šokių grupei vado
vauja A. Ličkūnaitė-Šadeikienč.

Audrys.

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

Ketvirtadieni — šeštadienį, vasario 12. 13, 14 d.d.
1. MAGIC CARPET — spalvota — Lucille Ball, John Agar
2. MY FAVOURITE SPY — Boh Hope, Hedy Lamarr

Pirmadieni — trečiadienį, vasario 16. 17, 18 d.d.
1. EAST SIDE WEST SIDE — tik suaugusiems —

Eva Gardner, James Mason
2. KANSAS RAIDERS — tik suaugusiems — spalvota —

Audie Murphy
^MKS^ml^M^ra^SiTaEKvreNOj'H^^^OJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”  • x

Išnuomoįomos l-me ougšte front, komba- 
rys ir bendra virtuvė. Tcl. KE. 5458.

Išnuomojamas kambarys rr virtuvė l-mc 
augšte su baldais, 9 Longcmarck Avc., 
— Dundas-Gladstonc kampos. Telefonas 
LO. 4334, po 6 vaI. vak._____________
Išnuomojamas kambarys ll-me augšte 1 
ar 2 asmenims. Galimybė virti. Telefonas 
LA. 0650.___________________________
Išnuomojamas kambarys vienom vyrui, 
IH-me augšte su baidais. Galima naudo
tis virtuve. Skambinti LL. 6229 po 5 vai. 
vole. Crawford-Dundas rajone._________
Išnuomojamas kambarys su baldais 2 ar 
1 asmeniui, galima naudotis ir virtuve, 
369 Dovercourt Rd., tcl. OL. 1206.

UŽSISAKYKITE DABArT 
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 GllMOUR AVĖ., TORONTO 

Telefonas LY. 0305 
Sekmodieniais — parapijos salėje

įmokėti tik SIC)C !
Tik < T A Q A V A 1 T F t

Turime 12 angliškų mašinų parengtų važiavimui 
Lengvos mėnesinės išsimokėjimo sąlvgos. 

TIK $100 ĮMOKĖTI ARBA JŪSŲ MAŠINĄ. 
Kiekviena mašina garantuojama.

Apsilankykite tuojau
CHURCH MOTORS LTD.

(Authorized Ford Dealers)
1638 BLOOR STREET W., - TORONTO 

VYTAUTAS PESECKAS

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS
Kontraktorius K. TRUMPICKAS

Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE. Tuo 
tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERĮALį 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.

GERANIUMS
PELARGONIJOS 

18 RŪŠIŲ 25e 
Susidomėję nomų gėlėmis, 
turėtų pasodinti vieną ar 
porą mūsų Pelargonijų 
sėklų. Mes siūlome miši- 
nį, susidedantį iš ryškiai 
raudonų, ugnies, plytų, 

CwfitjoPES Purpuro, rausvų, šviesiai 
rausvų, lašišų, šviesiai 
raudonos, oranžinės, ru- 
zavos, persikų, rožinių, 

IflM baltų ir įvairių maišytų 
spalvų. Lengvo išauginti iš seklų. Dažnai 
žydi po 90 dienų pasodinus. (Pokl. 25c.) 
(2 už 45c) užšokant paštu. Sodinkite da
bar. SPECIALUS PASIŪLYMAS: 1 pkt. 
kaip viršuje ir 5 pkt. kitų rūšių norininių 
gelių seklų, visos skirtingos ir lengvai au
ginamos namuose. $1.25 vertės tik už 
65c užsakant paštu.

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

DOMINION SEED HOUSE 
> -A E 0 t G E T 0 W H . 0 N T .

Lietuvis pigiai perveža baidus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR J PROVINCIJĄ.
Kreiptis: r

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

Informacijų kreiptis OL. 1403
30 DEWSON ST., Toronto, Ont

24 valandų tarnyba.

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

PONTIAC—BUICK—GMC TRUCKS
# -

Toip pot geresni vartoti outomobiliai

. SKAMBINK RO. 2533

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

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

A. GARBENIS
R E K O M E N/D U O J A :

’ SUPERMARKET KRAUTUVĖ su visais įren
gimais. Ąpyvarta $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 KREIPklTĖS:

MENfkRY'& SON REAL ESTATE
431 Roncesvalles Ave., Toronto

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




