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Tautinės šventės duoda progos 

pagalvoti Priverčia apgalvoti 
mūsų ilgesius ir siekimus .pri
verčia įvertinti šūkius ir meto
dus bei kelius, kuriais prie savų
jų idealų ęiname. Kasdienybė 
dažnai nuveda ir į klystkelius, 
kur pasimetame ir sudžiūvusiuo
se,vijokliuose susipainiojame.

Vasario 16 mums prmena pir
mąjį idealą ir didįjį uždavinį at
kovoti nepriklausomybę kraštui 
ir laisvę tautai. Didesnio užda
vinio lietuvis šiandien neturi. 
Jau 13 metų tuo sielojamės, to il
gimės, tuo gyvename ir dėl to 
kovojame. Sakysit, nekovoja
me? Nieko neveikiame? Ne. Ko
vojame, nes nuolat širdyje nešio
jamės. Ir kareivis fronte- ne am
žinai šaudo. Bet argi jis tada 
nekovoja?

Bet savo kovoje visdėlto daro
me klaidų. Taktinių klaidų. Ne 
idealo atsižadame, bet išduobė- 
jame kelią, kuriuo patys einame 
ir kitus kviečiame. Laisvės šauk
liai savo tautiečiams vašką į au
sis kamšome, laisvės priešams 
medžiagos teikiame ir jų argu
mentus stipriname?

Jei šaukiame į kovą dėl laisvės 
ir nepriklausomos Lietuvos at- 

r statymo, tai juk ja gėrimės, ne
priklausomybės laikotarpį laiko
me šviesiausiu sąvo gyvenimo 
laikotarpiu. Bet štai tuo pat me-? 

L tu snaudoie nasirodo balsu/ iš?

mybių. Kartais skaitai ir netiki, 
kad tai apie tą patį gyvenimą ra
šoma, kuriame pats gyvenai, kad 
tai liečia tą pačią nepriklausomą 
Lietuvą, kurios ilgiesi ir prisime
ni kaip svajonę.

Gal būt, iškeliamieji faktai ir 
maždaug teisingi, tik sutirštinti. 
Iš keliolikos metų laikotarpio su
rinkti į vieną puslapį, jie betgi 
baisiai atrodo, ypač tam, kas ta
me gyvenime negyveno -— sena
jai išeivijos ir jaunajai kartai. 
Kam gi tada dėl laisvės ir kovo- 

.. ti, jei taip baisiai buvo?!
Šiandien nebedaug, turbūt, 

yra lietuvių, kurie pastarojo ne
priklausomybės laikotarpio re
žimo klaidų ar piktos valios ne- 
^pgailestautų ar drįstų jį visiš
kai ginti. Tad nėra nei prasmės 
jas. nuolat nagrinėti. Kas tas 
žaizdas iškelia, beabejo, tariasi 
užvažiuojąs atkuntančioms reži
mo atplaišoms, o dažnai pataiko

“TŽ” jau buvo pranešta, kad 
prieš pat Kalėdas JAV vadovau
janti ukrainiečių organizacija 
nutarė priimti oficialių JAV or
ganų labai palaikomą rusų su
daryto Antibolševikinės Kovos 
koordinacinio centro kvietimą 
veikti bendrai ir deleguoti į cen
trą savo atstovus. Tuo tarpu eu
ropinės ukrainiečių organizaci
jos tebesilaikė seno nusistatymo 
su rusais nesidėti, nes jų daugu
mas tebereiškia rezervų arba yra 
visiškai priešingi ukrainiečių ir 
kitų tautų nepriklausomybės 
siekimams. Tuo reikalu Vokieti
joje buvo sušaukta konferenci
ja, kurioje dalyvavo 10 ukrainie
čių partijų ir kovos sąjūdžių, at
vyko taip pat Amerikos Ukr. 
Kongreso pirmininkas prof. Do- 
briansky. Po bendrų diskusijų 
gruodžio 19 ir 20 dd., gruodžio 
27 d. dešimts anų europinių cen
trų savo specialioje sesijoje pa
skelbė sąlygas, kuriomis jie su
tiktų veikti kartu su rusais anti- 
bolševikiniame koordinaciniame 
centre, kurį dabartinėje formoje 
jie laiko grynai rusišku centru. 
Jie reikalauja:

1. kad būtų pasisakoma pozH 
• tyviai dėl Ukrainos ir kitų Mas

kvos pavergtų tautų kovos už ta
vo tautinę nepriklausomybę. 
Kiekviena tautinė atstovybė, da
lyvaujanti antibolševik. fron
te, turi • respektuoti kitų tautų 

Lietuvai, nes griauna idealą. Ir 
kam tai? To’režimo jau nebėra, 
jis negrįš, tad tuščias pasisma- 
guriavimas. Ir kenksmingas.

Kaikam anuos laikus gal sun
ku pamiršti. Bet kaikas juos se
nai pamiršo ir atsimena tik ken
čiančią Lietuvą. Prisimena man 
pasikalbėjimas vokiečių okupa
cijos metu su vienu iš buvusių 
garsiojo Suvalkijos ūkininko ju
dėjimo vadų. “Dabar jau žinome, 
kad sava valdžia, kokia ji bebū
tų, vistiek geresnė už svetimą!” 
— sakė jis. Jis pamiršo ir skriau
das, ir savo vargą, ir net pavojus, 
nes viską nustelbė, krašto didžio
ji nelaimė.

Kovai reikia entuziazmo, o en
tuziazmui reikia idealo. Ypač 
jaunimui. Idealas yra Lietuva — 
Nepriklausoma Lietuva. Tai kam 
jai dėmes ir šešėlius krauti. Už
tenka, kad okupantas jų pakan
kamai išmislija. Gaila, anų laikų 
prisiminimas ne visiems vaide
nasi kaip skaisti saulutė. Bet gy
venime daug kas žmogui ne vien 
saulute prisimena. Bet žmogus 
su lygsvara barnių dėl to nepra
deda. Nepradeda gyvenamojo 
momento labui. Jei tai būtų šei
moje, juk pragarą susikurtų! O 
tauta argi ne šeima? Argi jai ne
reikalingas pasiaukojimas? Juk 
.kilniadvasis tėvas ar motina 
apie, nuklydusį savo gyvenimo 
draugą vaikams gražias legendas 
t^fcakoja. Kad išsaugotų nepa
laužtą jaanatv^cą' tauh^ idea-~ 
lizmą, ir niekšą aureole apgau
bia. Argi tai nekilnu? Argi der- 
gimas ką pataisytų? Tik apar
dytų vaikų sielą.

Ir mes geriau puoselėkim Lie
tuvos idealą, kufkim jos mitą, 
legendą’ iš gražiausiųjų momen
tų, o ne^iėmių ieškokim. Ir pa
tys geriau susįprasim, neblašky- 
sim energijos, taip reikalingos 
didžiajam tikslui, ir jaunimo bei 
ano gyvenimo nepatyrusių ne- 
nuodysim. Kaip veiks mūsų šū
kis “Kovokim už Nepriklauso
mos Lietuvos atstatymą!“, jei čia 
pat šauksim, kad tai buvęs krau
geriškos tironijos laikotarpis. 
Tiėsa, buvo dalykų, kuriais ne
galima didžiuotis ir niekam ne
tinka jais girtis, bet gi juk nebu
vo jau taip baisiai baisu, kad net 
šiandien rastume laiko tuo skųs
tis ir, kad ir nenorom, įpiršti kam 
kreivą mastą nepriklausomai 
Lietuvai vertinti.

UKRAINIEČIAI SU RUSAIS NESIDEDA
kovą už jų nepriklausomas de
mokratines valstybes jų etnogra
finėse sienose ir nesipriešinti tai 
kovai. Į šį jungtinį frontą tegali 
būti priimti tik tie rusų antibol
ševikinės kovos sąjūdžiai, kurie 
pripažins šiuos pagrindinius 
principus ir pasižadės jų laiky
tis. .į

2. Kiekviena tautinė atstovy
bė turi turėti visišką veikimo 
laisvę visais laisvinimo politikos 
reikalais. Tarptautinis bendra- 
darbavimas turi būti vykdomas 
koordinavimu, bet. ne bendrais 
patvarkymais.

Prisirišimas prie tėvų kultūros 
nekliudo
tautosakos ir kultūros.

“Bet šis prisirišimas prie pra
eities nekliudo Kanadai būti 
nauju kraštu, jos žmonėms ne
kliudo būti jaunais, atvirais nau
jom idėjom, naujiems bandy
mams, naujai technikai materia- 
jliniuose reikaluose bei naujų 
atradimų pritaikymui gamtinių 
jėgų vartojime ir kontrolėje, 
kaip irpraktiškame pagrindinių 
žmonių santykių teisių pritaiky
me — mylėk savo artimą, kaip 
pats save”. CSc.

Kanadai
Min. pirm. Louis St. Laurent 

vienoje savo kalboje dėl imigra
cijos pasakė: “Pagal 1951 m. su
rašinėjimo davinius turime tik 
14 mil. kanadiečių, o 1901 metų 
surašinėjimas rado tik 5% mil. 
Turime dar daug vietos kitiems 
ir tuo pačiu augimo greičiu 2001 
mt. surašinėjime turėtų būti jau 
35 arba net 40 mil. Turime užtek
tinai vietos tam skaičiui ir dar 
daugiau; turtu taipogi turime 
tam skaičiui ir dar daugiau tur
tų laukia panaudojami ir išvys
tomi. Ir dabartinis skaičius — aš 
manau taip bus ir su vėlesniu 
prieaugliu — pasilieka prisiri
šę prie savo protėvių tradicijų,

Iš Vasario 16 aktą pasirašiusių 
20 Lietuvos Tarybos narių lais
vajame pasaulyje gyvų tėra trys 
— prqf. M. Biržiška, prof. J. Ka
minskas ir prel. K. Šaulys, šeši 
yra bolševikų rankose, visi buvo 
deportuoti ir jų likimas nėra ži
nomas. Vieni gal mirę, kiti gal 
dar gyvi. Tai: buvęs prez. A. 
Stulginskis, kun. J. Vailokaitis, 
K. Bizauskas, Pr. Dovydaitis, P. 
Klimas ir kun. VI. Mironas.

Trys esą laisvėje per ELTĄ 
paskelbė Nepriklausomybės 
šventės proga po žodį:

Prof. M. Biržiška ragina politi
kus ir spaudą daugiau palaikyti 
ryšių ir daugiau informuoti sa
vąją visuomenę apie laisvės ko-
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Karo laivai prie Korėjos krantų

PABALTIJY RUOŠIA NAUJAS DEPORTACIJAS
Nors daugelis lietuvių skepti- į kuriuose kaupiasi 

kų Eisenhowerio “big Change” galvosena”, miešti 
pasaulio globalinėje politikoje 
tebelaiko T‘tuščiu burbulu”, su 
didžiausiu susirūpinimu ir siel
vartu tenka, priimti paskutines 
tik ką iš Latvijos gautas žinias, 
jog “sovietai skubiai ruošiasi mil
žiniškoms deportacijoms” (Pabal
tijy. Kaip ir buvo galima laukti, 
“išlaisvinimo politika” pirmiau
sia palietė Pabaltijo valstybes, 
kurios tapo pasaulio susidomė
jimo vienu centrų patyrus jų 
strateginę ir moralinę svarbą 
Sovietuos sunaikinimo progra
moje. “Laiks” Niujorke rašo, jog 
jų turimomis patikimomis žinio
mis deportacijos labiausiai pa- 
liesiančios Rygos gyventojus,

3. Bendradarbiavimas turi bū
ti vykdomas laikantis tautinių 
grupių lygybės principo, — bū
tent, Jjad vsos tautos turi lygius 
balsus, kaip JT.

4. Kiekviena tautinė grupė 
turi būti atstovaujama teisėto 
kiekvienos tautos politinio trem
ties atstovo.

Tai ’esąs natūralus kelias sėk
mingai sudaryti bendrą antibol- 
ševikinių tautų frontą, — tautų, 
jau seniau pavergtų pačioje Sov. 
Sąjungoje, ir vad. satelitinių pa
vergtų neseniai.

— Kairas. — Gen‘Naguib pa
reiškė, kad jis netrukus aplanky
siąs JAV-bes.

vas bei organizaciją kaimyninių 
mūsų tautų, taip pat patekusių 
bolševikinėn nelaisvėn — ypač 
pabaltiečių, ukrainiečių ir gudų, 
su kuriais mus sieja daug politi
nių ryšių.

Toliau prof. M. Biržiška ragi
na pabaltiečius ne tik kveisti į 
savo šventes, bet palaikyti nuo
latinius ryšius. Siūlo rasti formą 
bendroms lietuvių ir kitų tauty
bių bendravimo organizacijoms, 
kurios galėtų patarnauti tauti- 
nio-politinio darbo sekmei.

Prof. J. Kaminskas primena, 
kad sprendimas artėja, tad reikia 
sustiprinti savo pastangas. O lai
mėjimo laidas yra tautos pasiry
žimas savo laisvę apginti, demo- 
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i “buržuazinė 
miestą apgyvendi

nant pilnai patikimais sovietais. 
Stebint ir LTSR spaudą tokių 
pat deportacijų tenka laukti ir 
visoje LTSR, nes sovietai daug 
ko pasimokė iš Inchon uoste 
amerikiečių armijos išsilaipini
mo komunistų užnugaryje. Lat
viai sako, jog praėjusių metų pa
baigoje, gruodžio 12 d. Rygoje 
specialus Maskvos komisaras 
Gurov sovietų karininkijos susi
rinkime taip pat pranešęs, jog 
būsią steigiami tautiniai latvių 
daliniai. Visi šie požymiai, kaip 
tautinių vėliavų suteikimas, su
aktyvinta anti-amerikoniška pro
paganda leidžia spėti, jog Mas
kva Ikės atsišaukimą priima su 
didžiausiu susirūpinimu ir dė
mesiu.

. Pabaltiečių veiksniai laisvaja-

Lenkijos valdžia nori 
pajungti Bažnyčią 

Komunistinė Lenkijos valdžia 
vasario 13 d. paskelbė potvarkį, 
pagal kuri visi bažnytiniai pa
skyrimai turi būti patvirtinti vy
riausybės.. Be to, visi paskirtieji 
į betkokias vadovaujančias vie
tas dvasininkai turi prisiekti išti
kimybę valdžiai. Taip pat val
džios sutikimo reikia darant bet- 
kokius pakeitimus bažnytinių 
organų ar jjų kompetencijos. Su
darytas bus-specialus valstybinis 
organas prižiūrėti vyskupus bei 
dvasininkus valdančius vysku
pystes, o provinciniai panašūs 
organai seks žemesniuosius dva
sininkus. Tuo būdu visą dvasiški- 
ją norima paimti vyriausybės ži
nion .

Min. Sidzikauskas 
neatvyks

LLK-to pirmininkas V. Sidzi
kauskas labai apgailestaudamas 
praneša, kad dėliai įvykstančio 
JT posėdžio ir pasirengimų eiti 
pas JAV prezidentą, numatytą 
kelionę pas Kanados lietuvius 
priverstas atidėti.

Kr. Valdyba, nenorėdama, kad 
mūsų bendruomenės apylinkių 
pasirengimai nueitų veltui, pa
prašė LLK-to pirmininką dele~ 
guoti į Kanadą kitą kurį k-to 

kratiškas susitvarkymas ir so
cialinio teisingumo dėsnio įgy
vendinimas. Mes turime pajusti 
svarbaus momento uždavinius, 
susirikiuoti ir pasiryžti. “Pirma 
visų turi susistiprinti mūsų ko
vos vadovybė, nes iš jos pirmoj 
eilėj bus pareikalauta, kad laiku 
mokėtų daryti reikalingus spren
dimus” ... Pagaliau prof. ‘K. ra
gina aukoti Tautos Fondui, nes 
be pinigų kova neįmanoma.

PreLKaz. Šaulys pareiškia įsi
tikinimą, kad įsisąmoninusi ir 
pasiryžusi tauta yra galingas, ne
nugalimas veiksnys pasaulyje. 
Jei tokia išliks lietuvių tauta — 
ji laimės.

me pasaulyje iki šiol buvo užėmę 
gan pasyvią rolę tame sąmyšyje, 
kurį iššaukė JAV užsienių politi
kos posūkis. Latviai pabėgėliai 
Švedijoje pasiūlė pagerbti žuvu
sius latvių bėglius pastatant 
Gotlande jiems paminklą. Latvių 
žurnalistas Zverinš pasiūlė, kad 
toks paminklas būtų pastatytas 
visų trijų pabaltiečių tautų pa
bėgėliams, kurie žuvo laisvės ieš
kodami Baltijos bangose. Aim.

Naujas Kanados biudžetas
Jau paskelbta, kad finansų mi- 

nisteris naujųjų finansinių metų 
biudžetą parlamentui pateiks va
sario 19 d. Vadinasi tą dieną taip 
pat paaiškės ar bus kiek suma
žinti mokesčiai, kaip plačiai kal
bama, ar vėl bus siekiama per- 
viršiaus.

Kalbama, kad šis biudžstas da
bartinio finansų ministerio bū
siąs paskutinis. Jis perimsiąs ki
tą ministeriją.

Jis anksčaiu buvo advokatas 
Montrealyje, finansų ministeriu 
yra jau 6 metai irper 6 metus Ka
nadai yra sutaupęs $2.236.000.000, 
tuo būdu valstybės skolos nuo 
$13.921.000.000 sumažinamos iki 
$11.185.000.000.

The Voice of America 
dėl kurio Amerikos spaudoje pa
staruoju metu buvo daug ir kri
tiškai rašoma, specialios senato 
komisijos pravedamas tyrinėji
mas — apklausinėjimas. Iš 1700 
jo tarnautojų tuo tarpu komisi
ja pakvietė pasikalbėti 50. Tyri
mą veda senatorius McCarty, 
kreipiąs dėmesį į įstaigos veiki
mo tikslingumą ir taupumą.

Pakviestas pasikalbėti ir lietu
viškojo skyriaus vedėjas p. Jur- 
gėla.

Roscnbergai turės mirti
Atominių paslapčių išdavėjų 

Rusijai Rosenbergų malonės pra
šymą prezidentas atmetė. Teisė
jas mirties elektros kėdėje datą 
paskyrė po trijų savaičių. Tuo 
tarpu visas komunistinis pasau
lis organizuoja protestus, norė
dami įtraukti net popiežių, kuris 
visus tuo reikalu gautus laiškus 
persiuntė JAV teisingumo mi
nisterijai be jokių komentarų.

“Europa tori susivienyti arba 
rizikuoti, kad JAV negalės jos 
išgelbėti”, pereitą savaitę buvo 
kartojama iš ,Vašingtono apie 
Dulles ir Stasseno kelionę po Eu
ropą. Esą, Dulles nepateikęs nei 
jokio ultimatumo, nei jokios 
schemos, bet tik priminęs norą 
padėti Europai jos pačios užsi
mojimuose.. Juk ir Europoj Gy
nimo Bendruomenė ir ūkinės 
vienybės Schumano planas esą 
grynai Europos idėjos ir užsimo
jimai. Ir konkrečių pažadų iš Eu
ropos valstybių nebuvę gauta, 
bet buvę įsitikinta, kad visos 
valstybės turį gerų norų, tad vil
čių esą gerų.

Žodžiu, pereitą savaitę pakar
totinai buvo švelninamas įspū
dis dėl Dulles kelionės sukelto 
triukšmo,;

Visos valstybės sakosi turin
čios rimtų pasiryžimų, tačiau 
Prancūzai nuo Europos armijos 
nori kratytis, pasisako už Š. At
lanto Sąjungos kontrolę. Spe
ciali jų delegacija pereitos sa
vaitės gale nuvyko į Londoną, 
kuri stengsis išgauti Anglijos pa
žadą daugiau susiglausti su kon
tinentinėmis valstybėmis ir be 
to, paremti Prancūzijos nusista
tymą dėl sutarties pakeitimų. 
Pakeitimus parlamentas jau su- 
fomulavo. Dėl to, žinoma, labai 
pasišiauš: Vokietija.

fimųįrRytų Vašingto- 
nui 
pareiškimų padaryti. Esą, nei ten 
nusistatyta pradėti ofensyvą, nei 
pradėti Kinijos blokadą. Vašing
tonas nesąs linkęs imtis bloka
dos vien JAV pajėgomis. Dulles 
užtikrino senatą, kad Korėjoje 
be sąjungininkų žinios nebūsią 
nieko nauja pradedama. Kongre
se vyrauja nusistatymas, kad 
Kinija turi būti paspausta, ta
čiau tik kartu su D. Britanija.

Šešių valstybių rinkos sujungiamos
Geležies ir anglies pramonės 

sujungimo vadovybė nutarė vi
sose šešiose Schumano planą pri- 
ėmusiose valstybėse nuo balan
džio 10 d. geležies ir anglies rin
kas sujungti. Tai liečia Prancū
ziją, Italiją, Belgiją, V. Vokieti
ją, Olandiją ir Liuksemburgą. 
Nuo tos dienos numatyta visose 
tose valstybėse pašalinti visas 
prekybą trukdančias kliūtis: im
porto muitus, eksporto mokes
čius, importo bei eksporto kvo
tas, panaikinti skirtingas kainas 
užsieniui ir savam kraštui, taip 
pat skirtingus pervežimo tarifus, 
valiutos suvaržymus.

Tai pirmas toks tarptautinio 
ūkinio bendradarbiavimo ban
dymas pasaulio istorijoje.

Pearson gal bus Tr. Lie 
įpėdiniu

Atsistatydinusio JT generali
nio sekretoriaus Tryve Lie vietai 
kandidato dar nesurasta. Dabar 
staiga rusai davė suprasti, kad 
jie nesipriešintų, jei būtų pasiū
lytas Kanados užsienių reikalų 
ministeris, dabartinis JT plenu
mo pirmininkas L. B. Pearson. 
Apie jo kandidatūrą jau anks
čiau buvo kalbama. Jis buvo mi
nimas kandidatu dar tada, kai 
JT tebuvo sukurtos ir buvo pa
renkamas pirmasis gen. sekreto
rius. Bet tada nesutiko jo priim
ti Rusija.

Parenkant gen. sekretorių vad. 
5 didieji — JAV, D. Britanija, 
Prancūzija, S. Rusija ir Nac. Ki
nija — turi didžiausios įtakos, 
nes kiekviena iš jų gali kandida
tą vetuoti.

Malanas ieško paramos tautoje
Pietų Afrikos premjeras ir na

cionalistų vadas Malanas savo 
plano perskirti rases nenori mes
ti. Jis pravedė parlamente įsta
tymą, pagal kurį juodieji ir bal
tieji krašto gyventojai turėtų 

Esą, geriau ne visą savo nusi
statymą pravesti, gal tik %, bet 
su britais neišsiskirti. Bloka4ą 
reikią įvykdyti per JT.

Ta proga nurodoma, kad ne
žiūrint embargo į Kiniją dar 
daug tebeimpbrtuojama net iš 
"Vakarų valstybių. Pereitais 1952 
m. be Sovietų Sąjungos į Kiniją 
buvo importuota prekių už 200 
mil. dolerių daugiausia medvil
nės iš Pakistano ir Egipto. To
liau importavo Ceilonas, Indija, 
Italija, D. Britanija, Prancūzija, 
Belgija, Šveicarija ir kt. valsty
bės.' ....

Egipto byla pasviro geresne 
linkme, kai pereitą savaitę gen. 
Naguib ir Britų ambasadorius 
Stevenson pasirašė sutartį dėl 
Sudano.. Pagal ją Sudanas per 
tris metus turės apsispręsti dėl 
savo ateities — susijungti su 
Egiptu, likti Commonwealtho su
dėty ar nepriklausomu. Dabar 
per 2 mėn. turi įvykti rinkimdi 
tarptautinės'komisijos priežiūro
je. Į ją įeis indas, amerikietis, 
britas ir du sudaniečiai.

Šios sutarties pasirašymas, ži
noma, labai atsilieps į Egipto ir 
Britu santvkius. Jau dabar ofi
cialus vyriausybės informatorius 
pareiškė, kad britai jau sutikę 
pasitraukti ir iš Sueso zonos. Bri
tai tai paneigė, duodami supras
ti, kad dėl Sueso ir kitų reikalų 
dar būsią tariamasi. Pasauly 
džiau siamast kad. dabar, pagerė- 
sią*S^Jygd»oeAfcaurmiųjų Rytų 
organizavimo. O kad viskas dar 
sklandžiau eitų, JAV ir D. Bri
tanija sutarė Egiptui duoti ūki
nę paramą. JAV norėtų Egiptą 
tuojau apginkluoti ir įjungti Vid. 
Rytų gynimo organizacijom Bet 
oritai bijo, kad Egiptas apgink
luotas pasidarys dar labiau ne
sukalbamas, tad norėtų prieš ap
ginklavimą išspręsti Sueso rei
kalą.

būti sociališkai atskirti ir gyven
ti atskiru gyvenimu, bet augš- 
čiausias teismas įstatymą pa
skelbė nekonstitucišku ir nega
liojančiu. Vyriausybė betgi ne
nori nusileisti ir ruošia ta pras
me naujus įstatymus, kovoja su 
gyventojų rodomu pasyviu pasi
priešinimu. Neretai krašte ir 
triukšmų iškyla. Dabar Malanas 
staiga paskelbė, kad dabartinis 
parlamentas, kuriame jis turi 86 
balsus prieš 73 opozicijos balsus, 
kovo 4 d. bus paleistas ir paskir
ti nauji rinkimai balandžio 15 d. 
Manoma, kad ta proga vyriausy
bė gal pateiks tautai pasisakyti 
ir dėl rasių atskyrimo įstatyfno, 
t.y. dėl konstitucijos pakeitimo.

Lenkų diplomatų 
konferencija,

kurią šaukė naujai išrinktas eg- 
zilinis prezidentas Vašingtone, 
atidėta. Pirmiausia, esą, norima 
baigti pasitarimus tarp partijų, o 
viską išsiaiškinus sušaukti ben
drą diplomatų ir politinių vadų 
konferenciją.

Piktnaudoja diplomatinę 
neliečiamybę .

“The Ensign” vasario 14 d. nr. 
apkaltino Lenkijos atstovybę 
Otavoje, kad ji užsiimanti anti
religine propaganda. Ji atsigabe
nanti diplomatiniu paketu iš 
Maskvos ar kitų kraštų antireli
ginės literatūros ir siuntinėjanti 
ją Kanados paštu.

— Otava. — Grupė Kanados 
inžinierių paruošė planus naujo 
lėktuvo, pralenkiančio garso 
greitį. Naujojo lėktuvo CF-104 
gretiis sieksiąs 1000 mylių per 
valandą.

— Berlynas. — Rytų Berlyno 
valdžia savo sektoriaus mokyk
loms uždraudė lankytis zoologi
jos sode, kuris yra Vak. Berlyne.

k
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KIEK REALI NACIZMO GRĖSMĖ VOKIETIJOJE

•• •>. • -r?:—~—:------------- ;

SOLIDARUMO MOKESTISVA L u' Ilgši laukta'Kanadds Lietuvių '"'Bend^tipdienė ^įsikfirėV Jau pus- 'taetiš'kąrp' centro Wdjrba Uoliai mokesčių, o savo rinktai valdybai nenorime sumokėti tų kelių dolerių. Taip daroma, gal dėl to, kad Kanados‘valdžia turi policiją, o mes- savo bendruomeniniame gyvenime jos neturime. Mums policija ir neturėtų būti reikalinga. < Mes vadovaukimės lietuvišku solidarumu, demokratiškumu ir tautišku susipratimu. Bet, jei mūsų tautiškas susipratimas pasirodo tik prie alaus bonkų, už kurias iš karto užmokama 6 dol., tai toks tautiš-' kas susipratimas permažas ir demokratiškumas permenkas.Kartą vienas tautietis pasakė: “Mums lietuviams reikia dar gero bizūno, o ne demokratijos”. Gal jis pasakė ir perdaug, bet pasakė ir tiesos.Mes,’ lietuviai. prie išgėrimų rodome nuoširdumą, nors tai kainuotų 10 ar 20 dolerių, o kai pareigai ar aukai reikia skirti vieną kitą dolerį, pradedame raukytis ir darytį savo išvedžiojimus. O tie išvedžiojimai įr yra ne kas kitas, kaip parodymas, kad esame lietuviai be lietuviškos širdies, be lietuviško susipratimo, be lietuviškos pareigos pa-, jutimo. Jei kartais to tautiško susipratimo trūksta mūsų mažiau išsilavinusiems tautiečiams, tai nėra labai nuostabu, bet jei to susipratimo neparodo tautiečiai, kurie Lietuvoje naudojo valstybės iždo — mūsų tautos pinigus mokslinimuisi, lavinimuisi, tai tikrai reikia stebėtis. Tokie, vietoj duoti pavyzdį, dažnai turi patys iš jų tą pavyzdį imti. Žinoma, jei jų tautiškumas nesusmuko Mamonos ar kitų die-, J. Vildūnas.

atlikimaidaūg’prikladSO ir įų’ ’cl^į^berititūbinėnėš įtarių: ■_ solWriimof. ^'Hraukminttmo i ‘ jfėtiMskd‘ į$Qs^tatimiJi> Vie- n^iųT>areigtf—šokėti nario Oi&L ■Widarumb ‘ittokesQ n-— 'per mėfiėšį-'°JM6KėSrtĮS’ 9 n^dėks? Bet* nafii|,7tą" mokestį sumoka?' Turbūt/: neapsiriksiupasakęs — labai maža dalis, teįitco Valdybai reikalingi pinigai ji atstovauja mus pas žtanądos valdžią, pas kitas tautas, reprezentuoja pasirodymuose, minėjimuose, parodose ir pan. Ji rūpinasi išlaikyti mus, ypač mūsų jaunimą gerais lietuviais. Be pinigo to . neįmanoma atlikti. Jei reikalaujame pareigingumo iš valdybos narių, tai parodykime'daugiau pareigos ir patys. Deja, kaip praktika rodo, mes mokame daugiau reikalauti iš kitų, bet ne iš savęs.Solidarumo mokestis mokamas labai lėtai. Atsiranda kolonijų, kurios net pačios tą mokestį susimažina iki 8 centų per mėnesį. Ko gero, atsiras kolonijų, kurios nutars, kad solidarumo mokestį reikia sumažinti iki 4 ar net 2 c. per mėn. Jeigu apylinkė persprendžia centro nutarimus, tai ji tuo parodo, kad nenori pripažinti centro, kurį po ilgų vargų išrinko pačios apylinkės. Geriau nesumokėti viso mokesčio, jei tikrai nepajėgiama, bet neiškrypti iš demokratiškumo-principų. ' ’■.'Kanados valdžiai, kurios daugumas nerinkom, sumokame per į-valčių garbinime, metus po kelis šimtus7 dolerių] .
n utį VEIKLOJ

įsitempusia. Visa eilė rimtesnių vokiečių laikraščių, kaip “Rhein- . ischer Merkur” ir kįti, taip pat rimtas šveicarų savaitraštis “Weltwoche” rašę, kad prieš Europos vienijimą buvęs pradėtas . generalinis puolimas, kurio tikslas esąs jį sukliudyti pačią paskutinę minutę. To generalinio puolimo pirmąja auka kritęs Schumanas, didelis Europos praktinės vienybės šalininkas, nacionalizmui suliepsnoti padėjusi prancūzų šiuo metu imįa spręsti Oradoure byla, kur vokiečiai už senuosius nąęių nusikaltimus (ten buvę išžudyti beveik visi miestelio gj'vėntpjeį), įvykdytus SS-ilūnkų; buvo pa- kaltihtį vėl /norį atgaivinti senąjį agresyvumą. Pagaliau smarkų stabdį į vienybės vęžimą įkišę ir britai tikru ar tariamuoju “nacių sąmokslo, grėsusio Sąjungininkų saugumui”, atskleidimu. Tas pats “Rheinischer Merkur”, Nr. 4/1953, yra linkęs | manyti, kad čia už visų tų veiksmų slepiasi kiti tikrieji tikslai. Juos visai nedviprasmiškai nurodė “Der Spiegei”, pareikšdamas samprotavimų, kad
anglams ir prancūzams rūpė
ję sukliudyti, jog amerikiečiai 
nesusitartų tiesiai su vokie
čiais. ..“Der Spiegei” šį tariamą ar tikrą nacių sąmokslą vadina “Nau-nau” sąjūdžiu (nuo svarbiausio sąmokslininko dr. Wer- nerio Naumano), Jis yrą l>uvęs nacių propagandos ministerijoje valstybės sekretoriumi praleidęs : Reicho bunkeryjepaskutines, su Hitleriu ir. kitomis nacių įžymybėmis dienąs. Drauge buvo suimtas bu v. Reicho studentų vadas dr, A. G. Scheel, buvęs Reicho radijo komentatorius dr, K. Schnarpingas, leidęs “įįijų grašių romanus” ir |946 m. 'Jąįš-. ke britų BBC siūlęs “Vokietiją padaryti Britų imper i j os dalimi”. Diusseldorfe suimtas buv, Ham- burgo gauleiteris Kaufmanas.“Rh. Merkur” skelbia, kad
ir patys anglai su tais buvu
siais naciais palaikę santykius.

sis SA vadas Rytams’ daise sąmokslą prieš HĄlerį. Seniau jis drauge bendradarbiavęs su Otto Strasseriu, o p^fciausiai leidęs “Informacines žiiįifls”. Kai Hitleris įėja į valdžią,) jįs turėjokęs į Kiniją, buvo -padarytas Čiaug-Kai-Seko asmens gvardijos komendantu., ir jo patarėju. Ten jis taip pat palaikė; santykius ir sū britais. O dalĮąr.^st^i- ga buvo paskelbtas Jiacįų sąmokslininku”— įr tai tų, pačių britų. Stennes kaip tik &ųvo šalininkas Europos valstybių' federacijos su Anglija, bet tjk bę Rusijos. , ,Apie minimąjį “nacių pogrindinį sąjūdį” žinoję ir-yokiečių saugumo įstaigos^ yęfįąssungs- sęhutzamt, -tįt jis niekę j®atingo ten . neįžiūrėjo., PasiRpdętjSir Kirkpatrickas,; jau? aųkisęįąu buvo prašęs Edeną “atsklęįstį šį sąmokslą”, bet tą SUtikimą>d»ąiyti,vyko į Ameriką, o jį pavadavo Edenas. Britų užs. n

pirmininko Lobes, samprotavimais, kad “negalima pavojaus nematyti ir per menkai jį įvertinti — jis iš tikro yra didelis , užsienio spauda atžymėjo stambiausiomis raidėmis. Galutine sąskaitą tuo tik susitiprintos prancūzų pozicijos, o susilpnintas realus galimumas pačiai Vokietijai apspręsti savo likimą. Vokietijos kancleris Adenaueris jau sausio 12 d. per “vokiečių spaudos klubo“ Bonnoje atidarymą, paskelbė rimtą įspėjimą:
Vokietijos, o tuo pačiu ir visos • 
Europos likimas dar. niekados 
nėra buvęs pastatytas taip ašt
riai, kaip kad dabar. - . * •Ir šveicarų “Die. Wejtwoche” Nr. ' 1002 skelbta: dabartis rodo ,tik dvi išeitis:^ arba vokiečiai taps Vakarų. sąjungininku, arba jie pasidarys Rytų vergai. Juokinga esą, Ijad nacių saujelė galėtų pakenkti saugumui žp santąrvįnin-' kų divizijų. ' • ’ . į
(Šiandien sudaromas.nąujas pa
saulio žemėlapis* i / . • ' > «Šiandien vokietis Hętarich ypn Ęrentano stengiasi sūnytį, bendrą politinę kopstitiiciją ųaujai kuriamai Europai, kuri , apims Vokietiją, Italiją ir .4 ■ kitas Va- j karų Europos valstybes, nors, tėra prąęję vos 8 metai nuo. karo pabaigos, kada bųyp nękaltai žudomi įkaitai iy. ųųė; gęmės paviršiau Rūšiuojami ištiŠI.. katatal ’ “Die Weltwoche” daro išvadą, kad. iš tokios,situacijos pasinaudos ne kas- kitas, tik^patys. krąš- tutinieji: nacionalistai, nes .pa-, našūs veiksmai kaip tik daugiau-

Edenas. Britų uzs. ręįįs* ministerijos oficialiame piešime skelbiama: ■; \ i-..’-..-
suimtieji su visa--eile-kitų as
menų sudarę nacių partijos 
“smegenų tresto”-ddįį ; ^ U jJie nenorėjo steigti jokios naujos nacių partijos, tik; pasinaudoti jau esančiomis, : ypač .dešiniosiomis. Kaikurie > vokiečių spaudos organai^nurodo,-kad jie taip pat priėję .prie^vi^ęfcianeįe- rio Blūcherio planų >ir informacijų, nors vokięčta -libe^hi pąr-|s» sudaro pagrindo perdėtai re- (ija, FDP, tą: griežtai t paneigia. “Smegenų; trestas’’ planavęs • gai ateieku. Stengęsis remti Vokietijos ^sujungimą,4ib-sudaęy ii palankias sąlygas; ateities veiklai. Jų tvirčiausia.- bazė- turėjusį būti busimoji Vokietijos arRųja,;Sayo veiklai-plėsti: gaudavę pastoviai stambias.’pinigų

tą ir tt ‘ *Dr. Adenaueris savo radijo kal
boje paskelbė, kad jis tiesiog galįs išpranašauti, jog kiekviena naeionalsocializmui simpatizuo-janti partija per rinkimus tik pralaimėtų. CDU organo nuomone, tiesa, kaikurie nacių veikėjai rodė tam tikrą aktyvumą, bet jų skaičius, palyginti, labai mažas. Didžioji buvusių partijos narių dalis pastatė praeičiai kryžių ir be jokių piktų kėslų įsijungė į kitas partijas arba bent už jas balsuoja. Todėl pakeltas dėl tariamo nacizmo atgijimo triukšmas esąs smarkiai perdėtas.Net ir rimtas evangelikų savaitraštis “Christ und Welt” reiškia nuomonę, kad reiktų ištirti visus tos akcijos užkulisius, taip pat tokius reiškinius, kokių kad .yra buvę pvz. Frankfurte, kur su policijos prezidiumu palaikę labai artimus ryšius kaikurios pačių kairiųjų, net komunistų, -“smogiamosios grupės’’, kurios vykdavusios į svetimus susirinkimus, juos ardydavusios ir tt.Vokiečių Spaudos daugumas nurodo, kad šiaim reikalui ypač pasitarnavo britai, visą bylą iš- pūsdami. > Tuo, jų samprotavimais, buvusi palengvinta anglų ūr prancūzų padėtis: kai į JAV nuvyks prancūzų Vyriausybės šefas Meyeriš tartis su- Eisenho- weriu, tas- negalės tiek Vokietija-gąsdinti britų ir prancūzų, kuriuos tiesioginis amerikiečių-vo-

kiečių 1 susitari baisus akmuo.
Panaši akcija 
vesta ir prieš 
Maskvoje 194' Tada britai bu

slėgė kaip
buvusi jau pra- 

4 konferenciją 
1947 m.buvo taip pat susekę “nacių propagandinę organizaciją”, tik tas susekimas tada triuškinęs Maskvos pozicijas, bet ne Vakarų, kaip kad dabar. Tada britų zonoje buvo taip pat suimti keli šimtai vokiečių buvusių nacių veikėjų. Tačiau, iš kitos pusės, esama taip pat visos eilės rimtų balsų, kurie tokį vokiečių nacionalizmo atgijimą ateityje, rodantį jau dabar stiprių žymių, laiko visdėlto labai pavojingu. Vokietijoje kalbama, kad

jei nepavyktų ratifikuoti pasi
rašytosios su Vakarais gyny
bos sutartis, ir vokiečiams pri
sidėti prie naujai kuriamosios 
Europos bendruomenės, o da
bartinės vyriausybės projektai 
būtų paversti niekais, tai tuo 
atveju galinti būti Vokietija 
palikta viena.Kaįkurie vokiečių laikraščiai nurodo, kad, esą, šįuo metu einą slapti pasitarimai tarp amerikiečių ir rusų. Jei nepavyktų vokiečiams susitarti su Vakarais, tai ,iš Vokietijos atitrauktų savo kariuomenes tiek amerikiečiai, tiek rusai, vokiečiams būtų leista atkurti savo kariuomenę iki 100.- 000, vokiečiai netektų Rytų sričių, amerikiečių paramos ir apjungta Vokietija turėtų pati tvarkytis. V.

Yra sakcma:

. -• KEB : pasigėrėtinu tempu žengią “prie galutino persiorganiza-- vimb Į pastovias apylnkes. Lai-' kiHŪosiuš Organizacinius Komi- tėtus pakeičia naujai išrinktosios Apylinkių Valdybos, o daugelyje Tnažesnių kolonijų steigiasi ri&u j ds'apylinkės.Visos -Kanados lietuvių kolonijos ir kolonijėlės, tepriskaitan- ’čioš ?hbrs ligi,;keletos asmenų, ' kviečiamos burtis į organizuotus ■Bendruomenės vienetus — apy-I 'linkes-ir šeniūnijas.“’’Visos -naujai'' išrinktos arba •perrinktos apylinkių valdybos, o taip pat ir seniūnijos prašomos apie tai informuoti KLB Krašto Valdybą, pranešant apylinkės valdybos arba sen»inijosf‘adresą.KLB Kr. Vaidybos Biuro adresas: 235 Ossington Avė., Toronto, Ont. Canada. . .Prašomos pranešti Kr. Valdybai savo adresus ir tų apylinkių .valdybos, kurios apie susiorgani-

žavimą jau buvo pranesusios raštais, bet nepadavė adresų susirašinėjimo tikslams.Vietose, kur randasi nors visiškai nedideli lietuvių skaičiai, prašoma steigt seniūnijas. Iš tų mažyčių lietuvių kolonijų kviečiami atsiliepti bent po vieną ar du asmenis -— iniciatorius, kuriems pageidaujant, Krašto Valdyba visuomet suteiks reikalingų ir prašomų nurodymų.Čia pat praneština visuomenės žiniai, kad prie Kr. Valdybos sudarytasis Centrinis Šalpos Komitetas pasipildė dviejomis veikliomis narėmis, sutikus į jį įeiti pp. Indrelienei ir Anysienei. Dabartiniu metu komiteto sąstate yra šie asmenys: L. Tamašauskas, -Šadreika, dr. Norvaišienė, M. Yokubynienė, Barcevičius, Gaputytė, Anysienė, Indrelie- nė, kun. dr. J. Gutauskas, deleguotas iš Kr. Valdybos.
Pr. Aišėnas, Kr.V. sekr. inf. reik.

■ ' f' . Vy

. Mann & Martel
REALTORS

1663 BLOOR STREET WEST. TORONTO

$9.800/įmokėti apie $4.000. Naujas, vieno ougšto namas 5—(—2 kamb. rūsy, 
oro-anglimis Šildomas, saulės kamb., nėra skolų, vertas dėmesio.

$10.900, įmokėti $3.500. 6 kamb., mūrinis namas. Oru-onglimis šildomas, ga
ražas, galima tuojau užimti.K

$11.000, įmokėti $2.000. 8 kamb., pusiau mūrinis namas, vieta garažui, ge
ros šildymas. Namas vertas dėmesio.

$12.900, įmokėti $2.500. St. Clair—Runnymede rajone, 6-4-saulės kamb., 
mūrinis namas, diddi kambariai, moderni virtuvė, ekstra tualetas rū
syje, garažas.

$13.500, įmokėti $4.000. Dovercourt—Queen, pusiau atskiras narnos, geri 
kamb., moderni virtuvė ir vonia, dvigubos garažas, vandeniu-ongli- 
mis šildomas. ♦

$14.800, įmokėti $4.800. Bloor—Delaware roįone, 9 kambarių mūrinis namas 
Geras vidus—moderni virtuvė. Oru-onglim naujas šildymas, namas 
tuščias ir vertoj dėmesio.

$1S.500, įmokėti $6.000. College—Grace rajone, 8 kambarių mūrinis namas, 
oru-onglim šildomos, gorožos. 2 geros virtuvės, geras narnos.

$17.500, įmokėti $5.000. Sunnyside rajone, 10 kamb., mūrinis nomos. Dideli 
komb., moderni virtuvė. Gorožos, vondeniu-alyvo noujos šildymas, 
geros pajamų namas.

$18.500, įmokėti $4.000. Annette g-vė, 2 butai po 5 komb., mūrinis, moder
nus narnos, vandeniu šildomos, garažas, laikinai užimtos — iškėli
mui 6 mėn. laikos. Dar turime 4 namus.

Mei tarimą ir daugiau namų, valgyklų, benzino stočių k kautu v ių visose miestą 
dalyse, taip pat duodame metines paskolas padidinimui jmokėfima grynais.

, Virale Romų aiffcimo^«rd4vim« mielai oeteeravjo

J. TAM U LION IS
OU HM.

Illi H num .11 . ........... mil Iiiwmii.an iiiiih wi|iiiwun i ■> . ........................................mhii

Trumpai— Roma. — Popiežiaus sveikata po gripo su komplikacijomis tiek pagerėjo, kad jis jau pradėjo priiminėti savo artimuosius bendradarbius. - ’— Londonas. — Balandžio mėnesį nauja britų ekspedicija bandys įkopti į augščiausią pasaulio kalną Everestą — 29.002 pėdų augščio. - ■ - ' >— Paryžius. — Prancūzijos kotnunistams buvo didelis «nū- gis, kai jiems pakvietus darbininkus streikuoti vasario 12-d., niekas nepaklausė. ■ ’ ’ •. -;— Kiolnas. — Gerai informuoto žurnalo “Flugwelt” žiniomis, rusai Rytų Vokietijoje turį 1260 lėktuvų, jų tarpe 780 spraušmi- nių naikintuvų ir 150 sprausmi- nių bombonešių,
— Maskva. — Stalino taikos 

premijos šiais metais paskirtos: 
I. Erenburgui, dainininkui neg
rui Robenson, kanadiečiui En
dicott, Brazilijos moterų federa
cijos pirm. Elizai Barnco, IndU- 
jos taikos tarybos pirm. Saifud- 
<įin Kiekiu, vokiečių poetui J. 
Becher įr prancūzų žurnalistui 
Yves Farge. . Kanados bankas1954 m. gale išleis naujus popierinius pingius su karalienės atvaizdu. Metaliniai pinigą* su ka> ralienės galva jau paleisti apyvarton.Otava. — CCL, Kanados darbo unija, kreipėsi į vyriausybę, prašydama panaudoti vsią savo įtaką JT, kad būtų sulaikytas žydtf persekiojimas už geležinės uždangos.— Otava. — CCL — Canadian Congres of Labor — darbo unija, turinti per 300.000 narių, įkūrė specialų tarptautinių santykių skyrių, kurio uždavinys pasisakyti dėl Kanados tarptautinės politikos ir palaikyti ryšius su kitų kraštų darbininkų organizacijomis. Skyriaus vedėju paskirtas Martin Levinson.

— Otava. — Pagal 1951 m. gy
ventojų surašymo davinius iš 
4,085.151 atlyginimus gaunančio 
kanadiečio daugiau kaip keturi 
penktadaliai gauna mažiau $3000 
per metus. 43% vyrų ir 83% mo
terų uždirba mažiau $2000, 16% 
vyrų ir 39% moterų mažiau 
$1000.

Otava.

o kaikųrje laikrašpiaiieigtačitad ;pąlaikę ryšius Dfet * Su? Byūį na Dėl; to pavojus ibūvo- ypačdidelis;', t ; ’ i.?: Oš !■’ jvki .^sunkina, sudarydami <įąr nepalankesnes sąlygas: da^ bartinei 'VdĮfiėtijOS vyffeusybei, ir kaikurie faktai, pvz. iš Olandijos į Vokietiją ’yra pabėgę 7 karo nusik^lOa^’ is NotVegijos — 2, kuriuos tie reikalauja išduoti, b Anglijoje lordas Dtfffė 'Coo- peris atvirai pareiškė: “Šiandien vokiečiai kelia savo galvas daug augščiau, negu kada nors kitados. Vokiečiai nesijadčia turį fti- tereso kovoti prieš; rusus’*;' ;s
Minimą j į “sąmokslo atidengi* 
mą” ypač išnaudojo dabartinė 
vokiečių vyriausyibėš s opoziči-patį reikalą išpūsdama 'ir Sukeldama didelį atgarsį užsienyje. Socialdemokratų ir6 įirofesinių sąjungų spauda, nekalbant :jhu apie-komunistus, Įįa proga' yį>ač puola vyriausybė,’- stengdamasi ją kompromituoti, kad, gifdi, nesugebanti veiktų slepianti mečius, su jais nekovdjanti ir tt. O jei taip, tai, esą, “pati tauta^tu- rės imtis reikalingų apsaugos priemonių”. Tokias išvadas, patvirtintas dar ir įžyniešnių Vėi- kėjų, ’kaip buvusio Reichstago

SOVIETŲ SĄJUNGĄ PRO 
AMBASJOOSŪUGį '

agųoti>;ir..konawiistai-’ ; c -■ ;
Ką dėE to sako pati- -vokiečių 
vyriausybė? ' • -Spauda* paskelbė Adenauerio pareiškimą,-kuriuo stipriai abejojama nacių pogrindinio sąjūdžio galingumu; Vidaus reikalų min.- Lehras pranešė žurnalistams, kad jo įstaiga--k€itėši; su britais1 informacijomis. Svarbiausios valdžios ’partijos CDU ^krikščionių demokratų)- organas “Union in Deutschland” Nr. 5/1953 reiškia abejojimą taip -pat amerikiečių pravesto tarp 1200 vokiečių apklausimo.'.tikrumu. Esą, apie 40%’,-is’i6t>ktaiištUjų pasisakę už nacionalsocialistines idėjas. Tai aiškiai rodą, kad, girdi, “netikėtai nacizmas pradedąs Vokietijoj je kelti galvą“. CŲD organo samprotavimu, negali tjūti jokios kalbos apie “hacięhalsdciatiz- tao” idėjų atgimimą, o juo labiau augimą. Iš tokių; žinių ir veiksmų galį pasinaudoti tiktai Europos. vienijimo ir gynimo priešai. Apklaustieji pasisakę. teigiamai už tokias “nacionalsocialistines idėjas” — kad būtų pakeltas gyvenimo standartas, parūpinta daugiau darbo ir geresnio atlyginimo, būtų suorganizuota gera socialinė globa, yisur yiešfiataįi- tų tvarka ir saugumai vedama •lyefltd ūkio poli'tika.statomos’ autostrados ir ,kt” Bet viso’ to. juk siekiamą.įr demokratinėje sistemoje Visame laisvajame pasauly-

; ir apklaustieji JŠa

socialinė globa, yisur yiešf)ataįi- tų tvarka ir saugųm ’.'sveika ūkio politika, statomos siekiama įr demokratinėje sistemoje Visame laisvą jame pasaulyje. Tad koks .nacizmas? O juk 
; ir apklaustieji kaip tik pasisa-

nacizmui esmę: rasinę įstaty
mų leidybą, žy<ų' persekioji
mą, persekiojimą * religijos ir

> *•. •

(Tęsinys iš praeita7 hr,)
Nejauti tyla : . .
restaranugše , , . T.-Yra tik viena vieta, kur- galima nusikratyt* iš anksto, užplanuoto MVD “palydovų? patarnavimo. Užsuk j kurį nors Mask- vos restoraną. Ręstofanaį čta ge-jų. Privatūs staliukai niekam nežinomi ir nepraktikuojąmi. Jei> gu stalas yrą keturių, vietų ir prie jo sėdi tik'pora avienų, kelneris tuojau atves ir pasodins dar du. Todėl, norėdamas nusikratyti MVD šnipinėįfrffto, atsisėsk prie staliuko, k®‘yra tik viena tuščia vięta. Tad^būsi tikras, kad tavo kaimynai'nėra tau saugoti skirti MVD5 agentai. Tačiau pokalbiai restoranuose praktiškai visiškai neįmanomi. Kadangi kelneriai prf^ĮB paties stalo susodina kelis nepažįsta

mus žmones, niekas nesikalba. 
Gali girdėti musę skraidant — tokia tyla viešpatauja sovieti
niuose restoranuose... Ši nejau
ki tyla yra charakteringa visai 
Maskvai ir, reikia manyti, visai 
Sovietų Sąjungai Žmonės viešo-

se vietose aiškiai’ vėngia pokalbių. Net ir kilio 'teatrų vestibiuliuose pertraukų metu negirdėsi nė mažiausio triukšmo/; Baimė pratarti nereikalingą ar* neatsargų žodį visus verčia tylėti. Kas liūdniausia — sovietuos piliečiai, ypač Maskvoje, jau tiesiog yra susigyvenę su tuo siaubingu tylos papročiu. Jiems tyla viešose vietose atrodo visiškai normaliu dalyku. Tuo tarpu užsienietis, atkeliavęs iš laisvės kraštų, įpratęs prie ūžiančios ir nieko nebijančios minios, jaučiasi lyg būtų patekęs pas laidotuvių direktorių, kada salėje guli pašarvotas numirėlio kūnas..Esama Ir grožio bet madų salionų Kuznetzky gatvėje randasi ištaigingiausias grožio ir madų salonas, kuriame kiekvieną dieną gražūs modeliai demonstruoja naujausias sovietines aprangos madas. Frank Rounds Į šį talibną Užsuko su gražiausia fr- ištaigingiausiai apsirengusia ame-! rikiečių ambasados tarnautoja. į Už įėjimą 'reikia mokėti dešimt (Nukelta į 3 psl.) f

“Netinka ilsėtis ant 
savų laurų”.

GYVENIMAS YRA NUOLATINĖ KOVA, TODĖL 
MES NEGALIME GYVENTI PRAEITIES NUO
PELNAIS. KAIP ŽENGSI Į GYVENIMĄ, TAIP 
GYVENIMAS TAVE SUTIKS.

OLD VIENNA
BHEWERYLTD

. E. CARSON ltd
Stambiausias Toronte Realtorius

490 College St. PR. 3313
r:

Mūsų firmos didelis populiarumas ir greitas išaugimas 
į pačią didžiausią namų pardavimo įstaigą Toronte, 
rodo, kad mes suprantame mūsų klijentų reikalavimus 
ir per savo keturias kontoras Toronte su'90 tarnautojų 
galime pasiūlyti didžiausį namų pasirinkimą.

Šios savaitės pavyzdžiai:
$10.800, Davenport—Old Weston Rd.
6 komb. mūrinis nomos. Stiprus, švarus ir gerai išlaikytos. 
Tvarkingos rūsys. Toupus Šildymas, vieta garažaui. Įmokėti 
tik $3.000.

—r — — — — ——------------

6 komb. mūrinis nomos, dvi virtuvės, kietmediio grindys. 
Svotus ir joukus. Įmokėti $4.000.

8 komb. mūrinis nomos, poro minučių nuo Bloor gotvės. 
Nep^rcinomi kornborioi, vieta gorožui. įmokėti $5.000.

visus Jūsų nekilnojamojo turto pirkimo, pardavimo 
ar iškeitimo rūpesčius patikėkite kreipdamiesi į

l<į » r »

V. M EltUS
' ' * * < - * *

asmeniškai ar telefonais: ofiso PR. 3313, namų RU. 1-0203.
• ' » 
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Vidaus
Demokratjios iš karto nuteikė 

mus kritiškai savo bukumu ir ne
rangumu. Tačiau po nejautriu 
Amerikos kiautu šis tas darėsi. 
Sena, sunki skranda krito.

Dar Trumanas spėjo pagrasin
ti Stalinui H bomba. Štai Dulles 
neseniai stipriai tarė pavergtie
siems: pasitikėkit mumis! Eisen- 
howeris nuėmė 7-jo laivyno sar
gybą nuo Formozos ir jau rei
kalauja slaptųjų konferencijų 
nutarimų revizijos! — Šaltojo 
karo iniciatyva pirmą kartą per
ėjo į Vakarų pusę, — pareiškė 
Čiang-Kai-Šekas. Amerika akci
joje! Ji jau dilgina pasaulio poli- 

- tiką mūsų ilgesiui palankia kryp
timi. Didelių netikėtumų galim 
išgirst kasdien.

MŪSŲ
KORĖJA
Kritikavom, zirzėm. Pagaliau 

patys pasilikom. Ir visai nevik
rūs. Naujausia mūsų pažanga — 
1952 m. lapkričio mėn. 25-28 dd. 
Liet. Dipl. Šefo ir VLIKo pirmi
ninko^ bei kitų VLIKo atstovų, 
pasitarimai. Tai dar viskas iki 
šiol!'

“Pasitarimai vyko savitarpio 
susipratimo dvasia ir visų noru 
rasti tinkamus sprendimus tiek 
praktiškojo bencfradarbiavimo 
būdams, tiek aktualiesiems klau
simams” — sakoma komunikate.

Tokio augšto stiliaus diploma
tija kopijuojama ne džiugiems 
dalykams nuslėpti. Tas “visų no
ras rasti tinkamus sprendimus” 
rodo, kad kova dėl Vyr. Liet. Išl. 
Komiteto sunaikinimo, prasidė
jusi nuo pasirodymo Kybartų 
Akto legendos ir min, Urbšio te
legramos, vesta Berno, Reutlin- 
geno, Londono, Paryžiaus pasita
rimuose ir vėl Reutlingene, be to, 
sūkuriavusi jau kelis metus įvai
riais būdais su gėdingais užkuli-

■ šių “komunikatais”, vyksta su 
žūtbūtinu atkaklumu ir fanatiš
kumu. Tai vadinama “savitarpio 
susitarimo dvasia”.

Mūs “didieji” dar vis. ieško 
“tinkamų sprendimų”, kas turi 
būti tas vyr. vadov. veiksnys, o 
imtynių pertraukose tautiečiai 
užgieda: broliai, vienybės! Šie 

. gi, tie broliai tautiečiai, juk jau 
: žino... ir atsidūsta: “Rasok dan

gau ir debesys išlykite išgariyto-
■ ją...”

Ar ras mūsų veiksniai tinka
mus sprendimus bent iki tol, kol 
išsvajotoji valandą ateis? Visa 
politinė akcija dar nei centruo
ta, nei koordinuota.

VLIKas nekapituliavo. Bet ieš- 
. kojimas “praktiškojo bendradar

biavimo būdų” su privataus sta
tuso Dipl. Šefu, kuris irgi save 
skaito vyriausiu veiksniu, įteisi
na formalų paralelizmą. Taigi du 
suverenitetai.

Jie dalinsis dabar “įtakos sfe
romis” tuose pasitarimuose “sa
vitarpio susipratimo dvasioje” ir 
toliau spręs teisėtumo problemą, 
t.y. stengsis viens kitą perkal
bėti. Tai reikalas tokio tempo, 
tiek įdomus ir naudingas,' kaip’ 
Korėjos taikos derybos.

Jei VLIKas linktų į nuolai
das, tai artimiausias “tinkamas 
sprendimas” turėtų būti-paleidi
mas Užsienių Reikalų Tarnybos. 
Ir taip toliau, kol iš jojiktų maž
daug tik Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnyba" arba tiesiog,. ko. puolan
tieji ir nori, — centrinė Liet. 
Bendruomenės valdyba.

• Vyriausiu veikjSniu -^ ląbai ne
tvirtas tęstinumąpozicijoj —-Šik
tų- dipPtafn. Šefas. Bet pa’gai ab
soliutizmo principą riziką prieš 
tautą neatsakominga. Juk “vals
tybė — tai aš!”

Kol vadov. veiksniai pašnibž
domis ieško tinkamų sprendimų 
apžiūrėkime jų bazes ir jų san
tykinę situaciją.

AR KRIS
* Prieš visagalį MGB ir jos di

vizijų viršininką Sovietų Sąjun
goje neseniai dar niekas negalėjo 
nei cyptelti. Jo vienas vardas vi
siems Sovietų Sąjungos gyvento
jams kėlė siaubą. Bet štai laikai 
pasikeitė. Berijai ėmė vaidentis 
jo pirmtakūnų Ježovo ir Jagodos 
šešėliai.

’ Pastaruoju metu pradėjus 
skambiai garsinamą akciją prieš 
“šnipus ir diversantus”, Berija 
nebegarbinamas už jų susekimą, 
bet puolamas. Pravda smarkiai 
puola jį, kaip jo vadovaujami 
saugumo organai leidę taip pla- 
čaii iškeroti šnipų ir diversantų 
tinklams. Be pačių Kremliaus 
viršūnių žinios taip, beabejo, ne
rašoma. Ar tas tik nerodo, kad 
Berijos dienos suskaitytos? Ar-

frontas
VLIKas
Lietuvių tautai nepriklauso

mybę grąžino ir valstybę sukū
rė ne pašalinės jėgos ir ne kokios 
nors dinastijos princas ją |ęsti- 
numo principu atkūrė.

Mūsų tautinis gyvybingumas 
ir laisvės siekimo energija, kai
po istorinės * didybės inercija, 
įvairiais būdais pasireiškusi per 
visą caristinės priespaudos epo
chą, pasiekė Steigiamojo Seimo 
triumfą. Ta pati bazė, Nepriklau
somybės metais dar labiau kvali
fikuotu aktyvu sustiprėjusi, bu
vo pagrindas ir Laikinosios Vy
riausybės (aktyvistų), genezei, 
taip atsirado ir dabartinis Vyr. 
Liet. Išlaisvinimo Komitetas — 
VLIKas.

Šitie veiksniai nebuvo rinkti 
visų piliečių,: nei “ypatingų tau
tos atstovų”. — Jų įsitikinimai 
augštesnis už betkokį rinkiminį 
ceremonialą. Tai spontanišku 
tautos nusiteikimu išreikštos 
absoliučiai vieningos valios įsi
kūnijimas. Tai; tobuliausias įsta
tymas! . Tokiais momentais tauta 
atitaiso kartais valdininkų iš
kreiptas konstitucinės teisės nor
mas.

Žiūrėkime — koks tobulas san
tykis vyksta tada tarp rezicten- 
cinio autoriteto ir tautos: gaiva
liškas vykdymas vadovybės nu
rodymų iki augščiausio. laipsnio 
pilietinės pareigos (savanoriai, 
partizanai), -be -jokio valst: teisių 
imperatyvo — iš vienoj pusės įr 
garbingas^išlaiKymaš- kdnstituėi- 
nės dvasios — iš-kitos-pusės-fde-' 
mokr. visuomeninių grupių koa
licija — St. Seimas, Laik. Vy
riausybė, VLIKas; paskelbimas 
konstitucijos — St. Seimas), j.

Tiesa, VLIKas ginkluotų su
kilimų nerengė ir ne VLIKas ve
dė Žemaitijos pulką prie Se
dos... VLIKas pasitraukė už 
Lietuvos ribų (dalinai per kacė- 
tus) pagal tą pačią neginčijamą 
logiką. Buvo kilę dėl to įtarimų., 
ir užmetimų. Bet kai paaiškėjo, 
demokratijų pergalės “garbę”, 
VLIKo taktika išėjo teisinga ėh 
block: Sulyginkime laisvinimo 
veiklos bazę, čia su geležine už
danga izoliuoto pogrindžio gali
mybėmis. ■ • ? • •

. Ir VLIKas nedelsė. Ne į tentą

SOVIETU SĄJ
(Atkelta iš 2 psl.) i ' 

rublių. Salėjė, žiūrovams skirto
se kėdėse, tada, būvo per 30 mo
teriškosios lyties atstovių, labili 
susidomėjusių madomis. Apie 
naujausias sovietines madas kąl- 
ba jau pats faktas, kad visos kli- 
jentės tuojau pat užmiršo modė- 
lius ir sovietines’madas, savo dę- 
mesį paskirdamos amerikietei, 
Rounds palydovei. Madų spek
taklis buvo sugadintas.

Pro milicininkų 
špalerius..^ . ■
Maskvoje if jdff apylinkėse ga

limą buvo.;judėti 25 mylių spin
duliu.' Tačiau ir tame ruože yra 
užsieniečiams uždraustų vieto
vių, į kurias nevalia kojos įkel
ti. Norint išvagoti iš Maskvos, 
prieš 48- val. rehkia painformuoii 
Užsienių Reikalų Ministeriją. 
Jeigu kelionė planuojama atlikti 
automobiliu, tenka pridėti auto- 
mobnioĄ.ūmęrj.".ŲzsiemeciaLąĮh- 
basadų ir atstovybių tarnautojai 
paprastai keliauja į tris vietas: 
į Jasnaja. Polian'a, kur yrū Tols
tojaus namas, į Klin — apžiūrėti 
buvušios baikbvskio gyVehvietės 
ir į Zagoskaja pasivaikščioti 
garsaus vienuolyno pastatuose.:

Per 48 valandas Užsienių Rei
kalų Ministdrija atlieka nepa
prastai didelio masto paruošia
muosius darbus pravesti tavo ke
lionei. Iki Čaikovskio namų tė-

BERIJA?
ba jis dar atsigaus ir paskers ką, 
kas jam peilį galanda. Kas tas 
galiūnas yra, kuris išdrįso pakel
ti balsą prieš galingąjį Beriją, 
sunkoka spėti. Jei tai ne paties 
Stalino nurodymu daroma, tai 
gal Malenkovo. Gal būt, su tuo 
turi ryšį ir pastaruoju metu iš
kilęs faktas, kad Berijos pava
duotojas viceministeris Avakii- 
mov dingo kažkur be pėdsakų. 
Ar jis likviduotas? Kas jį lik
vidavo?

— Praha. — Visiems Čekoslo
vakijos gyventojams įsakyta tuč
tuojau pristatyti valdžiai po 1 kg 
seno popieriaus. “Žaibinė” popie
riaus rinkliava paskelbta dėl to, 
kad popieriaus fabrikai nebeturi 
žaliavos. ‘ ’r'’•2' ’f 

čia būtų peržvelgti sudėtingą ir 
plačią jo veiklą, daugeliu atžvil
giu tikrai valstybinio darbo ap
imties. Tik prisiminkime nuotai
kas, kai po visų vilčių patyrė
me, kad mums nežadama laisvos 
Tėvynės, o peršamos repatriaci- 
nės komisijos ir įvedama DP tei
šeina.

Tačiau neviltis ir rezignacija 
buvo užblokuota kovos energija. 
Nostalgija, kaip chroniškoji, vi
siškai buvo nugalėta bendruo
meninės apjungties penecilinu.

O ką pajuto lietuvis krašte iš
girdęs, kad akcija eina?!

Ir štai plačiame pasaulyje. — 
Kai ne vienas iš mūs patogiai 
ruošiasi buities alternatyvai, VL 
IKas ištikimai neša laisvinimo 
rūpestį savo smegenimis ir ner
vais.

Nėra ugnies be dūmų. Natūra
lu. Matom, jų neišvengia ir di
džiųjų Vakarų galybių valdžios, 
iš vidaus ir iš lauko. Bet VLIKas 
vidaus negalavimams pasidavė 
net iki tiek, kad dėl jo negaty
viai nusiteikusių įtakų jau ban
domas įstumti į krizę. • '

Priežastis paprasta: laikas pra
ilgo, meilė atbuko.'VLIKaš paga
liau prsiiminė, kad jis susideda 
iš* partijų.-“Na, o jūk mes dar ne
baigėm kadaise biskį pakovoti!“

Mūs mielos partijėlės.šalių 
čia neteišim, nes į VLIKą žiūrim 
kaip į vieną organizmą. Tik re
zultatai! 1.1 Susiplakimas į blo
kus pagal pasaulėžiūros princi
pus — atkritimas į politinį pri
mityviškumą; 2. Vadinamosios 
Maž. Lietuvos rezistencijos at-- 
štovo neįsileidimas: — taktinė 
klaida (tam ’ reikale galima nu
matyti ir strateginio elemento); 
•3. Apšiskaldymas išprovokuotai 
nustojant dviejų atstovų —dina- 
miškiausio patriotinio aktyvo iš
jungimas; 4- Vesdamas derybas 
su min. Lozoraičiu jo patiektoje 
platformoje,, VLIKas nusivęrti- 
no autoritetą, kaip tautą atsto- 
vąujanti instituciją ir priimda
mas priešingus savo nusistaty
mui Dipl. Šefo reikalavimus, pra
randa suverenumą, kaip vyr. 

.veiksnys. f r
Bet paguosdami. VLIKą ir šios 

“privačios, nelaimės” akivaizdoje 
galim, pagirti: dėl išorinių funk
cijų.-atlikimo jis -iš savo kaltės 
sunkiųjų nuodėmių neturi; > 

(Bus daugiau) ;
Stasys Sutkaitis. '

UNGA PRO AMBAS
ra, per 100 iriylių. Visame šitame 
ruože sutiksi apie 60 milicininkų 
su bloknotėliais rankose. Jie rū
pestingai užsirašo tavo mašinos 
numerį. Iš mašinos pakeliui nie
kur'negali išlipti. Netgi ir gam
tos'reikalų nevalia atlikti. Išlip
ti tiesa, galima, bet tuojau prisi
statys gražiai nuaugęs milicinin
kas ir tave įsodins atgal į auto
mobilį. Sovietinė sekimo sistema 
yra labai paprasta. Kai prava
žiuoji pr<5 milicininką, jis tuojau 
tėleforiuoja sekančiam postui. 
Jeigu tenai nepasirodai numaty
tu laiku, tūojau imama ieškoti. 
Vieną kartą Rounds su savo 
draugais, prisiminęs amerikoniš
kus papročius, upelio pakraštyje 
mėgino surengti pikniką. Alaus 
bonkds buyb ištrauktos iš aūto- 
mobilib bagažniko ir įmerktos į 
vaiidėnf Tačiau dar jiems net 
riėsuskūbus patiesti antklodžių 
pievoje; prisistatė' milicininkas 
ir “piknikas” buvo baigtas... 
Sustoti negalima... ;

Kąrandašius kritikuoja
Sovietiją ’• »- &'
SbVietų propaganda labai 

mėgsta kritikuoti laisvuosius pa
saulio kraštus ir jų santvarką. 
Apie pačią Sovietų Sąjungą ge
riau neprasižiok. Išimtis padary
ta tiktai vienam cirko klounui — 
Karandaš, kuris, reikia pripažin
ti, yra gabus jumoristas.

Vieną kartą į cirko areną jis 
atėjo su portfeliu rankoje, kitoje 
laikydamas popieriaus lapą ir 
plunksnakotį. Paskui jį sekė 100 
asmenų, apsirūpinusių visiškai 
tais pačiais dalykais. Pranešėjas 
paklausė Karandašą:

— Draugas, kas tu toks esi?
Karandašas nusilenkia ir prisi

stato: 1
— Aš esu gamybinio tresto ve

dėjas ...
Tada pranešėjas susidomi jo 

palydovais, kurie taip pat vaidi
na labai didelius žmones:

O kas gi jie yra?
Karandaš patenkintas šypteli:
— Jie? O jie yra mano direk

toriai, departamentų viršininkai, 
prižiūrėtojai, planuotojai...

Pranešėjas paskutinį kartą 
klausia: -

— O kur yra tavo darbinin
kai?... ... * •:

š. ATLANTO S
Siaurės Atlanto Sąjungos vals

tybės šiuo metu turi 2.400.000 ka
rių. O apsaugos linija tęsiasi nuo 
Norvegijos iki Kaukazo. Turi
mas karių skaičius dar toli gražu 
neatitjnka planuose numaty- 
tiems. -’Yra suorganizuota apie 60 
diviziją ir apie 35 divizijos pa
ruoštos1 rezerve, Lėktuvų skai
čius siekia 5000. Neskaitant pa
prastųjų Europos valstybių lai
vynų; Europos vandenyse plau
kioja 336 sąjungos karo laivai. 
Aerodromų pastatyta 130.

Valstybėmis šios pareigos taip 
pasiskirsto:

Norvegija, kariniams reika
lams skirianti 30-49% biudžeto, 
turi 24.000 karių, gali sumobili
zuoti 4 divizijas ir 100.000 tauti
nės gvardijos; lėktuvų 200-300.

Danija, skiria 29,5% turi 40.- 
5000 karių, gali sumobilizuoti 
225.Q00; lėktuvų — 200-300,3 fre- 
gatai; 3 povandeniniai.

Vak; Vokietija turi 80.000 poli
cijos,-’jos tarpe 9000 pasieninin- 
kų. Be to, yra apie 30-50.000 sar- 
gybų^ir darbo tarnybose prie 
okupacinių pajėgų. Gali sumo- 
bilizuoti 458.600,12 divizijų, 1300 
lėktuvų su 80.000 karių. Laivy
nas neprašoks 18.000 tonų.

Olandija skiria 28,6% biudže
to,' turi 114.000 karių, gali sumo- 
bilizuoti 250.000-300.000; lėktu
vų 40ft, 100 laivyno lėktuvų, 100.- 
000tonų iaivų. ‘

Belgija skiria 21-25% biudžeto, 
turi-147.000 karių, gali sumobili
zuoti 450.000, 500-600 lėktuvų, 
laivyne 4.000 vyrų.

Prancūzija skiria 34% biudže
to, turi 905.495 karius, iš kurių 
apie % Europoje, gali sumobili
zuoti 24 divizijas ir dar 400.000 
transporto tarnyboms; Aviacijo
je 1.200 lėktuvų, 220.000 vyrų ir 
110.000' rezerve. Laivynas 400.- 
000 tonų su 88.000 karių.

D. - Britanija skiria . 37% biu
džetą turi 873.000, gali sumobili- 
zuoti l%-2 milijonus, 2000-3000 
lėktuvų, geras priešpovandeninis 
laivynas. ■ ■ • ••
/Italija skiria 29% biudžeto, 

328.000 karių, gali sumobilizub- 
^ 750.000-1.000.000, 800-1200 lėk
tuvų, 3 kreiserius, 31 eskortinį 
laivą ir 70 minų statytojų.

? Graikija skiria 43%. biudžeto, 
turi 165.000 karių, gali sumobili- 
znoti 250-350.000/200-300 lėkt. '

MIGS LANGĄ
Karandaš dar plačiau šypsosi: 

.Nį^ižtei- manp, darbininkai. . ..
Tuo ’ metu ;į cirko, areną įeina 

vienui viena; apskurusį. būtybė. 
Žiūrovai miršta iš juoko. Karan
daš satyrinis jumoras turi labai

^^įtų kartą^ Karandaš vaidina 
baldų fabriko direktorių..savo 
kabinėtą jis sukviečia visą savo 
štabą ir jiems mėgina parodyti 
naujus liuksusinius baldus. Į sce
ną pririėšaima spintų, stalų, kė
džių. Kokį tik baldą Karandašas 
bepaliėstų, tas tuojau sugriūva 
ir subyrą. Pagaliau jis mėgina 
atidaryti vienos didelės spintos 
duris. Durys nesiduoda atidaro
mos. Visa spinta užgriūva ant 
Karandašo. Kai darbininkai ją 
nuvelka į šalį, tenai, kur turėjo 
būti Karandašas, yra tik jo juo
das šešėlis ant drožlių krūvos... 
Publika ir vėl labai patenkinta 
kvatoja ir ploja, ploja drąsiam 
Kąrąi^teš už.įmantrią soviętijos' 
'krhjkąl MVD tyli ir, bent tuo 
tarpu, Karandašo *nė vienu pirš- 
tu neptliečia^ - U • ?

; Tačilu fšalfš šios - savikritikos 
įpinama if antiamerikoniška 
propaganda. Sovietai turi toli 
pažengusią sceninių aparatų 
techniką. Didžiąjame teatre jie 
susodina aplink stalą Churchillį, 
Trttmtirią,‘ Dulles1, MacArthurą. 
Visi jie užsidega didelius ciga
rus; Cigarai, mat, pas sovietus 
simbolizuoja kapitalizmą. Pas
kui nuo tų cigarų staiga užside
ga (šviesų triukas) ir stalas ir 
visa scena. Veiksmas baigiamas 
dūmų debesyje...

Sargyba, moterys ir 
saulėgrąžų maišai 
Trejybės katedroje
Oficįa^ai Sovietų Sąjunga, 

mėgindajp prižadinti apsnūdusį 
patriptįmą, vėl atidarinėja baž
nyčias. ;Tąčiau tikrumoje ten vis 
dar tebegalioja garsusis šūkis: 
“Religiją opiumas liaudžiai”* 
Grįždamas į JAV, Frank Rounds 
Leningrade turėjo ilgokai laukti 
laivo. Nuobodžiaudamas jis už- 
simanė^apžiūrėti miestą. Kadaise 
ten buvo graži šv. Trejybės ka
tedra. Dabar jos pastatai jau be
baigtą trupėti. Leiskime jam pa
čiam papasakoti įspūdžius: “Pa
tekti į vidų buvo labai sunku.

GOS. PAJĖGOS
Turkija skiria 38% biudžeto, 

turi 400.000 karių, gali sumobi
lizuoti 850.000, keletą šimtų lėk
tuvų, per 20 povandeninių ir 
naikintojų.

Prie šių jėgų par priskaityti- 
nos: JAV 7-oji armija Europoje, 
5 divizijos, padalintos 4 2 ker
pus ir Kanados brigada. Britai 
Vokietijoje laiko 4 divizijas, iš jų 
3 šarvuočių. Prancūzai Vokieti
joje ir jos pasieny laiko 5 divi
zijas, Belgai 3 divizijas, Olandai 
1 diviziją, Danai ir Norvegai 
apie % divizijos.

Miniatiūriniai povandeniniai 
laivai

Faktas, kad Sovietų Sąjunga 
paveldėjo vokiškąsias povande
ninių laivų gamybos tradicijas ir 
šiandien turi galingiausį povan
deninį laivyną, kelią nerimą Va
karuose. Visi dar gerai prisime
na, kad pereitame kare povan
deninis vokiečių laivynas buvo 
pats pavojingiausias ginklas, su
davęs Britų laivynui labai skau
džių smūgių. Vakariečiai, ypač 
amerikiečiai, žinoma, taip pat 
nesnaudžia — ieško, kas tai at
svertų. Darbai, žinoma, laįkomi 
paslaptyje. Bet žinoma, kad ame
rikiečiai be atominių povandeni
nių laivų dar stato miniatiūri
nius, pavadintus “X”, kuriuos ga
lės vežiotis kiekvienas" laivas ir 
^paleisti veikti reikalui esant. Gal 
būt dabar panaudojamas japonų 
patyrimas, kurie pereito karo 
metu tokių mažų povandeninių 
laivų turėjo net 438. Juose plauk
davo vos 2 žmonės.

Teritorinius , 
vandenis išplės

Sovietų Sąjunga visuose savo 
valdomuose Baltijos jūros pa
kraščiuose svetimiems nėįplau- 
kiamais teritoriniais vandenimis 
Taiko 12 mylių ruožą, kai kitos 
valstybės visur tik 3 mylių teri
torinius vandenis , tepripažįsta. 
Patys sovietai tuo tarpu landžio
ja kitų palangėmis, siunčia į pat 
pakrantes žvejų laivus- ir šnipi
nėja.’ Dėl to dabar ir Švedija, su 
Danija pradėjo ’pėsitariniūs dėl 
tokio paties 12 mylių teritorinių 
vandenų ploto įvedimo. Tai įga
lintų jas apsisaugoti nuo sovie
tiškų laivų slankiojimo pakran
tėmis. ./

Maskva nutraukė santykius 
, su Izraeliu :i

Pastaruoju metu ryšy su visa 
eile bylų ir žydų suėmimų bolše
vikiniuose kraštuose, , Izraelyje 
nuotaikos prieš sovietus taip pa
kilo, kad vasario 9 d. Tet Avive 
sovietų atstovybėje sprogo bom
ba, beabejo padėta antisovietiš- 
kų žydų. Bomba sužeidė 4 atsto
vybės tarnautojus. Nors vyriau
sybė atentatą pasmerkė,: tačiau 
vasario 12 d. Sovietų Sąjunga pa
skelbė nutraukianti su Izraeliu 
diplomatinius santykius, jo, at
stovybės personalui įsakė apleis
ti Maskvą. O, saviesiems — grįžti 
namo. <

Baltoji knyga apie juoduosius 
Stalino darbus

Šitaip ukrainiečiai pavadino 
ruošiamą • išleisti didelį- leidinį 
apie Ukrainos vargus bolševiki
nėje vergijoje ir kovas dėl lais
vės. Leidėjai tuo tarpu organi
zuoja fondą rinkdami aukas. 
Laikraščiuose skelbiami sąrašai 
aukojančių po $150. ir po $100, 
kurie vadinami fundatoriais, o 
taip pat ir aukotojų sąrašai.

Šiaip taip radau surūdijusius 
vartus geležinėje tvoroje. Girgž
dančios durys atsivėrė lyg į ko
kį urvą. Pasijutau stovįs netoli 
pagrindinio altoriaus. Tuojau pa
stebėjau, kad aš nesu vienas šio
je katedorje. Šalia bažnyčios 
bokšte balandžių keliamo triukš
mo girdėjau žmogiškus balsus ir 
prieblandoje pamačiau pustuzi
nį kaimiečių moterų, kraunančių 
mašius viename kampe. Atrodo, 
tuose maišiuose buvo saūlėgražų 
grūdai, nes jie buvo išbarstyti’ir 
ant altoriaus laiptelių... Tiktai 
tada pastebėau, kad moterys dir
ba vieno sargybinio su šautuvu 
ant peties prižiūrimos. Priėjau 
arčiau prie šios neįprastos ir nie
kada nematytos scenos. Sargybi
nis pasivedė mane į šoną ir liepė 
tuojau išeiti iš katedros. Ant vie
nos akies jis turėjo juodą raiš
tį”...

Tai. buvo paskutinieji Frank 
Roudns įspūdžiai anapus gėlė- 
žinės uždangos. Sekančią dieną 
jis išplaukė į triukšmingą Vaka
rų pąsaulį.

Juodasis kontii
Juodasis kontinentas juda ir 

reikalauja sau teisių. Nepriklau
somybės sąjūdžiams nesiliau
jant, D. Britanija paruošė pro
jektą nepriklausomos Centrinės 
Afrikos federacijos, kurią suda
rytų Pietinė ir Šiaurinė Rode- 
zijos ir Nyasaland. Jos liktų kaip 
atsk. vienetas,Commonweąlthe. r

Naguibas valdysiąs 3 metus
Egipto dik|atoriusr- geų. Na

guibas pa^cefijė, kacf mj- 
tus jis valdysiąs kraštą kartu su 
13 karininkų taryba,, kuri ligi 
šiol oficialiai nebuvo minima ir 
veikė tik užkulisy. Po to krašte, 
būsianti įvesta demokratinė tvar-, 
ka pagal dabar ruošiamą naują, 

i konstituciją. Faktiškai. augščiau-, 
sias valstybinis organas bus ka
rininkų taryba, nuo kurios . pri
klausys ir . min. kabinetas- ( 
. Egiptas tuo tarpu laikomas 
monarchija. Ar jis toks ir liks, :ar 
virs respublika, turės išspręsti 
referendumas. . -

Gen. Naguib paskelbtos laisvės 
skamba gana gražiai: visi egip
tiečiai prieš įstatymus lygūs, įs
tatymų ribose jie turi asmens ir 
žodžio laisvę; garantuojama lais
vė visoms religijoms ir. skelbia
ma, kad niekas nėra laisvas nuo 
mokesčių..

Naguib garsina 4 laisves
Sausio 26 d. Kaire buvo iškil

mingai paminėtos- pernykščių 
riaušių sukaktuvės su tvarkingo
mis demonstracijomis, turėjusio
mis parodyti, kaip viskas pasi
keitė į gera, kaip vietoj pernykš
čių suiručių viešpatauja tvarka 
ir drausmė. Ta proga ministeris 
pirmininkas Naguib paskelbė ke
turias laisves^ laisvę nuo uzur
patoriaus Uranijos, nuo baimės, 
skurdo ir tamsumo. Beabejo tai 
buvo pamėgdžiojimas Roosevel- 
to 4 laisvių’ Naguib pareiškė, kad 
krašto garbė reikalaujanti Nilo 
slėnį išvalyti nuo svetimų karių.

Tėvai tik vaikų prižiūrėtojai
Visame pasaulyje lig šiol vy

ravo dėsnis, kad vaikai pirmiau
sia priklauso tėvamš ir niekas 
jų teisių pažeisti negali. Tuo tar
pu komunistinėje ' Vengrijoje 
sausio mėn. išleistas Šeimos įsta
tymas, pagal kurį tėvai tėra vai
kų prižiūrėtojai vykdą auklėji
mą pagal valsfyBes nurodymus. 
Įstatymas pirmiausia? tnfe T’aftau- 
dc tas uždrausti “prižiūrėtojams” 
religniį vaikų mokymą.

Nežinomas politinis kalinys
Kovo mėn. Londone bus atida

ryta šitokio vardo skulptūrinių 
darbų konkursinė paroda. Noro 
dalyvauti su savais darbais yra 
pareiškę jau 57 kraštų skulpto
riai. Ir jūry komisija yra suda
ryta iš įvairių kraštų žinovų. 
Daugumoje kraštų yra sudaryti 
savi parodos komitetai, kurie at
rinks į Londoną siųstinus kūri
nius, nes kaikur jų labai daug at
sirado. Taip vien Vokietijoje to
kių kūrinių pasiūlytą net 607, o 
i Londoną bus pasiųsta vos 12. 
JAV-bės į Londoną pasiųs 11

ELTOS
— Iš Italijos pranešama, kad 

per krikščionių demokratų įga
liotinį Romoje Lietuvos krikš
čionis demokratus ir jų vadovy
bę N. Metų proga sveikino Itali
jos min. pirm, ir užsienio rei
kalų min. de Gasperis, vidaus 
reikalų min., Scelba ir min. Go- 
nolla. į: i ' V ;

— Vykdomoji Taryba yra su
sirūpinusi atgaivinti lietuvių lei
džiamą biuletenį prancūzų kal
ba. Tarybos narys T. Šidiškis, 
lankydamasis Paryžiuje, tuo rei
kalu susitarė su vietos dipl. at
stovais.

:— VLIKo VT Inform. Tarny
ba nuo šių metų pradžios pradė
jo periodiškai leisti Eltos infor
macijas vokiečių kalba. Leidi
niai siuntinėjami vokiečių, švei
carų, skandinavų telegramų 
agentūroms, spaudos biurams, 
svarbiausiems laikraščiams ir 
šiaip įtakingiems visuomenės 
veikėjams, politikams, vyriau
sybių nariams, žurnalistams. Pir
masis numeris išleistas sausio 20 
d. Numatyta šias informacijas 
vokiečių kalba leisti 2 kartus į 
mėnesį.

— “Tremties” 85 numeryje pa
skelbta, kad mažlietuviai tuo 
tarpu jų atstovo į VLIKą įėjimo 
klausimą nebelaiką aktualiu. Tu
riu pranešti, kad Maž. Liet Ta
rybos jau seniai paduotas prašy
mas priimti jos atstovą į VLIKą. 

'Prašymas iki šoil tebėra ir atei
tyje iki jo teigiamo išsprendimo 
liks galioje. Pastebėtina, kad 
priimant į VLIKą naują atstovą,

lentas nerimsta
darbų, o pateikta 199. Premijom 
yra paskirta $32.000, o atskirų 
kraštų komisijos dar, skiria pre
mijas saviesiems. Yrą planuoja
ma premijuotus kūrinius nupirk
ti ir pastatyti Nežinomo Politi
nio Kalinio paminklą. Tam suda
romi specialūs fondai. '

Protestantai prieš masdhdriją
Prieš masoneriją paprastai~pa- 

. Sįįsąkjpįavp ~.tik , kątąjikai, bet 
pj*ies /įpceįąOsavąičaįpviešai ir 
griežtai pries ją”pasisakė ir JAV 
Freistadtp,.; protestonų kaięigas 
H. Wiclunan. Masonerįjofi,.prin
cipai nesiderina su kriksčiui^be, 
sako tąd tiįsrąs ‘ J^n^^iis 
negalį, būti, niaspnu, .,be£ priešin
gai,. turi.kpyųti.^u šiuo,^fikscio- 
nybei priešingu sąjūdziji.. ‘'Nors 
ir kalba apie,Dievą v taciąu i§.\Įk- 
rųjų jįe ląikosįų“rįįgįjps^ ‘iąri 
neigią. Jėzaus Kristaus (Įį jvi^u- 
mą ir peprįpazįšta Bib^įęs./^en- 
tumo., Kąsdiepiniame 'gyveip^ie 
masonai, priimdami savo organi
zacijos narius, taiko diskrimina
ciją — pasirenka nekrikščioniš
kai gyvenančius. Iš tikrųjų rųa- 
sonerija yra pagoniška “religi
ja”, kurios esmėje yra gamtos. 
kultas ir saulės kultas”.

— Roma. — Ekskaralius Faru- 
kas nusprendė nešvęsti savo 33 
gimtadienio, o tam numatytas iš
laidas 1.500.000 lirų ($2.500) pa
skirti nukentėjusiems nuo potvy
nio Olandijoje, Belgijoje ir Ang
lijoje. >•

— Londonas.— Šiais finansi
niais metais, kurie pasibaigs bir
želio 30 d., D. Britanija iš JAV 
paramos gausianti tarp 350 ir 400 
milijonų dolerių, pareiškė finan
sų ministeris parlamentui.

— Roma. — Vengrų komunis
tinė valdžia kardinolo Mindšzen- 
ty motinai leido aplankyti savo 
sūnų Tatrų kalėjime.

j — Vašingtonas. — Sen. Mag
nus, D. Wash., pasiūlė projektą 
pastatyti kelią per Kanadą į 
Aliaską. Taikos metu jis turėtų 
didelės ūkinės, o karo metų stra
teginės reikšmės.

— Roma. — Aldo Togliatti, 
Italijos komunistų vado 24 me
tų sūnus, kaip praneša. “H Mes- 
sagero” užmezgė ryšius su dva
siškiais ir nutraukia ryšius su 
konauniataisw- -

Londonas^ — Bulgarų at
stovybės Londone pranešimu, 
mirti nuteistieji vysk. Bossilkov 
ir 3 kunigai, dėl kurių. apsmer
kime pasauly buvo pareikšta 
tiek daug protestų, tebesą gyvi.

— Varšuva. — Lenkijos teis
mas nuteisė “už šnipinėjinią” 
amerikiečiams du kunigus ir vie
ną pasaulietį. Krokuvoje 3 kuni
gai ir viena moteris , nuteisti ka
lėti.

— Miunchenas. — Bavarų ku
nigaikštis Rųprechtas, laikomas 
kandidatu į Bavarijos sostą, ąpsi- 
gyveno Miunchene. Atvykstantį 
jį sutiko 10.000 minia, šaukda
ma: “Tegyvuoja. Jo karališkoji 
Didenybė, mūsų karalius Rup- 
rechtas!” . ,

ŽINIOS
reikia ne kokios daugumos, bet 
visiškai visų VLIKo partijų su
tikimo. (Pas.) E. Simonaitis, M. 
Lietuvos Tarybos pirmininkas.

— Prof. Žymanto pranešimu, . 
Liberalų Internacionalo vykdo
masis komitetas gyvai domisi pa
dėtimi už geležinės uždangos ir 
paprašė Egzil. Liberalų Komite
tą paruosti tuo klausimu rimtą 
pranešimą, kuris galėtų būti Li
beralų Internacionalo pateiktas 
atitinkamoms užsienių reikalų , 
ministerijoms, pirmoj eilėj — JĄ 
V-bių Valstybės Departamentui.

— Sausio 27 d. Tūbingene įvy
ko eilinis Baltų Tarybos posėdis. 
Šį kartą pirmininkavo estai. Be- 
vykdamas į Šveicariją, tame po
sėdyje taip pat dalyvavo estų 
min. Selters.

Ilgiau buvo sustota prie dvie
jų dienotvarkės punktų: 1) Pa
baltijo valstybių sąjungos ir 2) 
steigimo nuolat veikiančio pabal- 
tiečių biuro Europoje. Iš lietuvių 
posėdžiuose dalyvavo Vykti. T. 
pirm. K. Zaikauskas ir Inform. 
Tarn, valdytojas M. Gelžinis.

— Tarptautinė Pabėgėlių In
telektualų Sąjūiiga yra pakvie
tusi lietuvių veikėją, buvusį Lie
tuvos charge d’affaires prie Va
tikano, J. Macevičių skaityti vie
šų paskaitų eilėje Sardinijos 
miestų. Paskaitose, kurias orga
nizuoja Italijos katalikų akcijos 
intelektualų bei laisvų profesijų 
sąjūdis ir organizacija Pax Ro
maną, bus dėstoma Lietuvos pa
dėtis Sovietų okupacijoje ir bol
ševikinė deportavimų techniką.

I
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Paverstoj Tėvynėj
Veda A L MUS

* Klaipėdos žvejai, tarybinės jspau- 
dos žinįami*, vis dažniau patraukia į 
Al lenta vondenybą. Kaip ii žvejų pa
vardžių’ matyti,. įguloje nebūna dau-' 
giau ,lūip.'Į-£ lietuviai. Kublicko-Griš- 
manausko 'pabėgimas juos išmokė ne- 
pasitikeri lietuviais žžeįais. A.. i

* DžJaugrameM, jog Kybartų rajo
ne šiais; metabuvo .įšpugip^as geras 
linų .cteHiųs.' Girdi, kaikurio* artelės 
iš ha gavo po 4 cnt Įiniį pluošto. Bet 
tai tik z>'kdil(i»fiė laimėjilinai''. Pasak 
"Tieseb'I, .Ėokiėrai Ihtoš .«fiw skatina 
Lietuviai ^uęA; hpudoda/ty jiąip svar.. . 
btą kflro/ pnampnei Žąįpyą, o .LTSR.’, 
“dar ^ougęiyje rajonų linų apdirbi
mas ir' poruoĮ.aš nedovtinotrrioi ‘Vilki
namas/ ^aėį'-kiir neleistinai
delsta&V Ifaū kūlUnasb-ir1 ętiddoįhnąs. '

ir tuQ'hydu 4i|istpja Vartės. La
bai dažnai vilkinamai fr pakeltų liną 
pirminis apJirSimes. LiaboV bfogai ridu- I 
dojarrid1 kolš&uosd tururiaJ
technlfa^q džieyjklos* i 
todėl daugyje cajonę, ^as penkta die- 
nį sužlugdami .linų pluošto ir sėipenų 
paruošų grafikai". '

Daugiausia linų sėjama Šiaulių ra
jone. “ Čfe ir trūkumai -esą didžiausi.. 
Srityje9 būva/vėlinamas nurautų lin^ 
kūlimas, klojimas, pirminis apdirbi- 
mas. E^.,iki lapkričio 15 d. čia buvo 
paklota .tik penktadalis nuimto linų 
derliaus. -Užvenčio, Kelmės, Ramyga
los rajonu kolūkiai net ir vis nebuvo 
pradėję. /'Srityje, pagal tarybinę spau
da, dar neišgyvendintas senas papro
tys patikti linus neitus sekantiems 
metams. Dėl to smarkiai apkoliota bu
vo Žemės ūkio ministerija. Gavo py
los mašinų-traktorių statys, kurios tu-, j* 
rinčios f reikalingas Hnąrovęs, bet prie 
derliaus neprisidedančios. Sovietams 
juo labiau nesuprantamas lietuvių’ ne
noras auginti linus, jei "Tarybų val
džia pastaraisiais metais* linams žy
miai . pakėlė kainas, linus auginan
tiems kolūkiams, sudarė įvairių Jeng- t 
vatų... Ųž pristatytą linų pluoštą ir 
sėmenis valstybė išduoda mainais kvie
čių, cukraus, išspaudų. Linų auginto-, 
joms skiriamos gausios premijos.

* Kaip "Pravda" ir "Tiesa" paverg
tiesiems lietuviams atvaizdavo Eisen- 
howerio išrinkimą? Pora ištraukų: . 
"Ike esąs išrinktas tik trečdalio Ame
rikos gyventojų. Kiti boikotavę. Rinki
mai: būvą į vykdo m i net JAV neregė
to nervingumo, įtempimo, ir šiurkštaus 
policijos teroro sąlygomis". Suprask 
— i r*'Amerikoje tas pats, kaip ir pas 
mus’*^— Rusijoje. i : .

* Praėjusių metų pabaigoje Vilniu
je buvo susirinkę vadovaujančių teat
rų darbuotojų/.susirinkimas--.Pirmųjų 
ju kalbėjęs J 
Meno reikalų ygldy 
virširiirikas prikišo 
teatrų repertuWttoi 
tarybinės Iietų^jjko^jpjesės/^fry^d*- 
liosr nacionalinės operos, hlei teatrai, 
neit dramaturgai, nei Meno reikalų 
valdyba nesugebėjo užtikrinti, kad jos 
šiaįs metais būtų buvusios parašytos. 
Jo {pavaduotojas .drg. Pečiu ra pareiš
kė,t jog teatrai neįvykdė. 1952 m. 10 
mėnesiu "gomybinius-fihansinius pla
nus'. Jiems klusniai pritarė drg. Gry- 
badskas, Šiaulių dramos teatro vyr. 
režjsorius drg. Šeinas. Operos ir bale
to Įeatr o atstovas drg. Šilgalis primi
nė ieadra trūkumą ir tėi, jog nieko ne- 
daripma tam trūkumui pašalinti. Ir 
rus i teatras savo darbu nebuvo patėn- 
šinl as - 
rėš

c
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HAMILTON, Ont
Vasario 16-ji Hamiltone. Vasa

rio 16-tosios, Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 35 me
tų sukaktuvių, minėjimas įvyks 
vasario 22 d., sekmadienį, šia 
tvarka: 11.30 vai. iškilmingos pa
maldos italų bažhyčioje, po to 
tuojau pamaldos už žuvusius; 
(r vai. pp. iškilmingas minėjimas 
Wesdale’s Secondary School 
Hali. (Važiuoti West Hamilton 
autobusu. King St., už katedros 
iki Paradise Road. Iš čia netoli 

• pastaruoju keliu į kairę. Ten pat, 
i kur praeitais metais buvo šis mi- 
I nėjimas). Meninėje dalyje pasi
rodys Hamiltono LDT “Auku
ras”, ved. rėžis. E. Dauguviety- 
tės-Kudabienės, kolonijos cho
ras, ved. V. Untulio ir tautinių 
šokių grupė, ved. V. Panavaitės. 
Šia proga surinktos aukos eina 
Tautos Fondui. Visi Hamiltono 
lietuviai kviečiami atlikti pilie
tinę ir tautinę pareigą — pamal
dose ir minėjime daly vau ti.

KLB Hamiltono Apyl. V-ba.

drg. Gricius prisipažino koltas lietu
vių rašytojų vardu.

* Tarybinėje lietuviui spaudoje pra
ėjusių metų gale pasirodė skelbimai su 
pardavimui skirtų geriausių prekių fo- 
tografijomiv Liūdna ir graudu žiūrint, 
jog mūsų pasilikusieji broliai turi dė-

✓ urėti ir tokiais skarmalais. -
- t - Dėl gaminių kokybės" prisipažįsta ir 
: patys sovietai, koi--tuo tarpu kapita
listiniuose; tiksliau laisvuose, krąštuo- .

. šę. "bruka-" •9‘M’WOj’f problema iš vi*. 
neeg*is^(qja^ "Tiesa", praėjusi
mėnesį skundėsi.’., "joa LTSR pra-

" motėje tebėra visa ;ei1ė; didelių frūku- 
.mų". Šiaulių ; WStuAibra" kombinatas 
^turima, tokius prastus veltinius, jog jų;, 
d^lis £įn£tgugrųŽHtpnte.£ tenka vd 
jų paversti ipliavp. Valstybei padaro
mi milžiniški nuostoliai. Klaipėdos

- ̂ ėŠfa;^ kojinių fabriko godumai daž- 
„iMpirsiai -tėri būt? pervedami į. brb- 
_ .ką. Dėt to dalinai kaltas- jr "Trmyčių"

fabrikas, kųris„; taikia /'Au^ai" ta
ftai prastos rūšies .siūląs. .Ypač įdo-

< mus komunistų prisipažinimas (apie tai, 
buvo tešyta TŽ kelis kartus), jog '"Res- 
pubiikos > odoŠ-bvalynėš pramonė" ne-, 
įvykdo produkcijos rųšingumo plono,' 
kaikurips įmonės, užupt; pagerinusios 
avalynės kokybę, šiemet jų. dar dau
giau pab1oginb*»_' ''Kauno "Priekalo" 
fabrikas išleidžia nemažus kiekius že-- 
miausios kokybės,-nestandartinės pro
dukcijos — vinių, .noragų, kirvių, spi- 
ruoklinių akėčių detalių ir tt. Blogą gą-. 
minių, kokybė, daro, vajjtybėi milžiniš- 
kus nuostolius,' kelia gamTmų Sovikdi- 5 
ną". ' ' • - ‘ ' - • ■ ' : '

* Šiaurės korėjiečiai Maskvos^ įsa- ’ 
kymu Vilniaus miesto gyventojams at
siuntė mėlyno -šilko vėliavą, kurioje 
pavaizduoti \ "amerikiečių..' vykdomi 
žiaurumai;'. Vėliava- perduoto sųugotį. 
Vilniaus istorijos reyoliu'cijos muzie- 
iui’ f v/fįtv

* Ąntd’nos 'Vėnclova jau ir Į ,’Qieno 
z kritikus' išėjb, kai jo jiiunesni'^kofegoi į

sovietamš padų'laižyti taip- ubliai ne
puola. Jrš ‘aprašo Kauną,. /ĄuzįkinĮoJ

. Teotro^ aaujos dramatinės trupės gas- . 
troles Vilniuje, kuri.vįsoi neseniai bai-' 
gė Maskvos Lunačafskio vatdo-tėdtn- 
nio meno ' institutą jir-ŠtfVb cfcrbą-tik - 
neseniai pradėjo Kaune.- Venclovai > 

.ypač: .patiko-, antiamerikoniška pjesė' 
."Aubsįąjs erelisf'^kurių jis šitaip.įver- rių bus padengtos, minėjimo iš
tino. "Politiškai stiprus, sceninis kuri- ' - - - ---
nys, 'giliai praskleidžfąš kapitalistinės 
Ir tarybinės kultūros nesutarkomumą, 
mūsų kuituros.ir’moręlėš 'tfepalygma- 
mūmą .pranašumą prieš -amerikoniškų 
vergvaldžių ir spekuliantų, "kultūrą". 
..’.Puiki patriotinė pjesė' naujosios 
dramos trupės repertuare, kurią žiū-

Pranešimas Hamiltono 
lietuviams 

.Nepriklausomybės šventės mi
nėjimo proga mes kreipiame 
Tamstų,. malonūs tautiečiai, dė
mesį į reikalingą mūsų Tėvynės 
išlaisvinimo reikalams nuojati- 
pę ir nemažėjančią piniginę pa
ramą. Vasario 16 ir yra ta proga, 
kada mes rimčiau susimąstome 
ir stabtelim savo mintimis ties 
Nepriklausomos Lietuvos reika
lu. Jos ateitis didele dalimi pri
klauso nuo mūsų. Tad maloniai 
prašome mūsų laisvės kovą tuo 
tarpu, nors finansiniai remti.

Vykdydami TF AtsL Kanado
je aplinkraštį Nr. 1 iš š.m. sausio 

.17 d. ir susitarę su Apylinkės 
Valdyba, skelbiame šią Vasario 
16 minėjime aukų rinkimo tvar
ką: Apyl. V-ba renka aukas pa
gal aukų lapus prie Įėjimo, iš ku-

. laidos, o likęs pelnas persiųstas 
TFondui. ;
.TF Atst. Hamiltono sk. renka 

aukas TFondui, pakvituodamas 
jas Lietuvio pasais ir kvituoja
maisiaisženklais,.

Apyl. Valdybą -atikas rinks iš-

^^oovikai. Venclova noojąją triĄję augs-

sprendžiant iš jo vyr. režiso- 
Mbrkovoš ir jos teatro politruko 

drg, Dubrtfvino kalbės. Dramaturgas

vienas įrodymas, su kokiu atsidėjumu 
mūsų partija ir vyriausybė rūpinasi 
išauklėti naujus nacionalinių meninin
kų kadrus, kaip dosniai, su kokiu 
dreug^kumįu ' ^įdžfaįios rigų tautos 
meno ^mei&tr<w< pdctodarl,tDŪsį jėgoms 
įvaldyti augštoįo meno principus ir 
praktiką".

* Paleckis, Maskvos statytinis Lie
tuvoje "už įžymaus nuopelnus prak- 
fikinėje' ir visiromėhmėj^/yeiSdife'* Šu< J 
teikė Lietuves TSR nasipėMiusio gy
dytojo vardą: Kovaliauskui Stasiui, To
mo sūnui, ir Zenono dukrai Jadvygai;' 
Praneūzevičiūtel Kiek’-vėliau toks par 
titulas suteiktos M. 'Mofčinkevičiui.

Eugenia Pačkaūskaitė 
? AVON 
1 Beauty Salon

380 Richmond Str., 
' London, Ont.

Darau masažus, kerpu, dažau plau
kus/darau šaltas ir karštas ilgalaikes 
if įvairias vienkartines šukuosenas. 
- Tel. 2-7393.
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Pirmoji gyvybės draudimo kompanija Amerikoje
...lengviausiomis sąlygomis*/Įrąjįd/i?:

GYVYBE, LIGAS IR NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. ’r
Už, mažą draudimo mokestį apmokama gydymo išlaidos ligoje ar 
susižeidus, be to, dar mokama pastovi pašalpa. ‘ '
GYVYBĖS APDRAUDIMAS YRA GERAS PINIGŲ TAUPYMO BŪDAS.
Visos apsidraudimo galimybes nemokamai; išaiškins ir, jei pągęidąusite, 
apdraus mūsų agentas ....

t Įstaigos telefonas EM. 4-8154, aamų.LL. 8929 < i v

THE MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY OF NEW YORK 
| 50 King St. W. - - - Toronto, Ont. ;

■’■■A . ----- ' ' '

PĖMESIO! DOMESIO!
i

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

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

_________ ;_____ u___________ ' .Oi

GERIAUSldk’ ANGLYS - YRA PIGESNĖS!

DOMINION 
COAL & WOOD

VYT. AUŠROTAS
priima

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

. . . PUIKIAUSIAS KURAS KIEKVIENAM REIKALUI
266 Gilmour Ave. ’ Telefonas: LY. 0305

' ________ X

MARGIS VAISTINĖJ
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 

NAS

orinė j Įėjimo pusėj, o TFondo 
vietinis skyrius — vidaus pusėj.

Visi Tautiečiai maloniai prašo
mi savo nuožiūra vienu ar kitu 
būdu Lietuvos laisvinimo kovos 
finansavimui paaukoti.

Šia proga mes kreipiamės f lie
tuviškas Hamiltono organizaci
jas, prašydami ir jas šio minėji
mo proga didesne ar mažesne 
auka prie šio didžiojo reikalo 
prisidėti.

Dėkodami iš anksto ir tikėda
miesi, kad šis mūsų kreipimasis 
lietuviškos Hamlitono visuome
nės bus priimtas su atitirikamu 
dėmesiu, mes reiškiame Tams
toms mūsų gilią pagarbą.

TF Atstovybės Kanadoje 
Hamiltono sk.

Apylinkės rinkimuose, sekma
dienį, vasario 15 d., valdybon .iš
rinkti ir balsų gavo: J. Mikšys 
199, J. Giedraitis 198, K. Baronas 
156, J. Kšivickas 152, V. Subat- 
ninkaitė 136, St. Dalius 14, VI. 
Antanaitis 98; kontrolės kom.: 
*J. Svilas 192, Kęst. Norkus 119 
ir J. Gimžauskas 92.

“Aukuro” gastrolių planas.
Švęsdamas savo trijų' metų 

darbo sukaktį, “Aukuras” yra žy
miai sustiprėjęs. Savo, kaip mė
gėjų, augšto lygio vaidinimais 
jis atkreipė Kanados lietuvių dė
mesį ir yra nuolatos kviečiamas 
išvykoms j kitas kolonijas.

Vasario 15 d. vyksi į Delhi su 
Kymantaitės-Čiurlionienės “Auš 
ros sūnūs”-. ■

Vasario 21 d. vyksta į St. Ca
tharines, jcųr vaidins K, Inčiūrps. 
“VinclįKudirką”.?'

Vasario 22 d. Hamiltone Ne- 
prikl. šventės minėjime stato 
trumpą premjerą “Pavergtoj 
Lietuvoj”-,- kurią parašė hamilto- 
nietė Z. Grabauskaitė-Šukienė. 
i Kovo 1 d. “Vincas Kudirka”. 
Toronte. ... .—‘ i >; ‘ - .•

Kovo 7 d. — Rodney,, kur vai
dins V. Alanto komediją “Bur 
halterijos klaida”. '■ ’

• Kovo 22 d. Hamiltone kartoja
mas “Vanduo Coni togo j”. '

> Šiam scenos mėgėjų būreliui 
ištvermingai vadovauja, p. Dau
gu vietytė-Kudabienė. Ji yra ir 
vyriausia režisorė. - '’Sk. St.

Iš lietuviškojo pasaulio
Vokietija

Gimnazijos įkurdinimo ir jos 
rūmų statybos reikalu Vok. Kr. 
V. apsvarstė visus apžiūrėtus 
sklypus ir pasitarimų su vietos 
savivaldybių organais sąlygas. 
Nei vienas pasiūlymas neatrodė 
priimtinas. Tiek geografinės pa
dėties, tiek paties sklypo atžvil
giu atrodytų tinkamas Kolno 
mieste siūlomas sklypas, tačiau 
jis nepriimtinas dėl augštos kai
nos ir sunkių išsimokėjimo są
lygų, Bad Kreuznache esamo 
sklypo ir galbūt trobesių įsigi
jimo sąlygas dar reikalinga iš
siaiškinti su įvair. įstaigomis.

Cuxhaveno lietuvių apylinkės 
vadovybė labai susirūpinusi lie
tuvių spaudos platinimu jauni
mo tarpe, nes jaunimas yra pa
miršęs lietuvių .kalbą. Apylinkės 
valdybos pirmininkas J. Povilai
tis asmeniškai ragina tėvus kiek 
galint mokyti vaikus lietuvių 
kalbos ir pastebi, kad lietuviai 
tėvai rodo gerų norų. Apylinkė
je nėra vargo mokyklos, tad pir
mininkas su sekretorium aplan
ko atskiras šeimas, pasikalba su 
vaikais ir duoda jiems užduočių,, 
kurias jie turi išmokti iki kito 
jų atsilankymo. Kitą kąrtą atsi
lankę, jie randa, kad vaikai už
duotis yra atlikę ir puikiausiai 
viską atsako. Šiam darbui atlikti 
Jabai padėtų lietuviškos knygos, 
kurių čia niekas neturi ir užsi
sakyti negali, nes būdami be dar
bo, yra sunkioje materialinėje 
padėtyje. Pasišventėlis valdybos 
pirmininkas bando išplatinti 
laikraščius, imdamas prenume
ratos mokestį mažomis dalimis.
;Wehneno stovykla yra pati di
liausia Vokietijoje. Joje yra 
per 400 mūsų tautiečių. Visi gy
vena barakuose tegaudami iš vo
kiečių nedidutę pašalpą. Darbų 
jokių nėra. Be to, kas baisiausia 

iš tų 400 jau 71 serga tbc. Nė
ra tinkamos nė klimatinės sąly
gos. Tačiau, nepaisant visų nepa
lankių aplinkybių, sugyvenama 
darniai, gražiai. Tenka tik ste- 

■ bėtis jų kantrumu ir optimizmu 
— žmonės tikisi grįšią .į įie^ivą 

\ir laukia dar čia, Vokietijoje,

Hamiltono Pabaltijo komitetas 
rengia bendrą lietuvių, estų ir 
latvių koncertą, kuris įvyks Ha
miltone Conservatory of Music 
salėje, 126 James St. South, šeš
tadienį, kovo mėn .21 d. S. P..

NAUJU “FORD”
AUTOMOBILIŲ

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

TORONTO, HAMILTONO IR JU APYLINKĖMS

Kontraktorius K. TRUMP1CKAS
Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių .ir TORONTE. Tuo 
tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIAI į naujas ar. senas 
krosnis papigintomis kainomis irišsimokėjimui iki dviejų metų; 
j _ . Dėl informacijų ar.įrengimų prašome.kreiptis;^, j'“ 4.,'.
1 TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951

• ‘ HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Tėlef. 92035. r

1638 Bloor Street W., Toronto 
Tel. OL. 2371

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

CHURCH MOTORS LTD.
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Rūpinimasis mišku gaisrais 
prieš jiems kylant

>
Nevisuomet pasiseka numatyti gaisrą prieš 
jo pradžią, bet miškų tarnyba dažnai juos 
nuspėja. Tai yra vienas iš nepaprastai svarbių 
uždavinių, vienas iš jų žiemos darbų.
Miškų tarnyba ir miško apdirbimo bendro- 
vės, su kuriomsi tarnyba bendradarbiauja, 
žino, kad šakų krūvos ir šiukšlės, likę po 
rąstų ir popiermalkių kirtimo darbų, sudaro _ 
vieną iš didžiausių pavojų. Šiuos galimo pavo
jaus punktus reikia atžymėti žemėlapyje.... 
įsidėmėti gaisro pavojus dar prieš gaisrų 
sezono pradžią. .
Miško tarnybos pareigūnai įtemptai dirbda
mi visą žiemą, sumažina gaisro pavojų pa
vasarį ... Jie nuolatos, žiemą ar vasarą, kie
tai studijuoja paskutinius gaisrų gesinimo 
technikos laimėjimus ir gaisrų išvengimo 
metodus. Jūs galite jiems padėti. Žiemos me- 

. tu prisimink miškų gaisrus ir padėk jų iš
vengti sekantį pavasarį.
Sek sekantį miško tarnybos straipsnį: “Miš
kų tarnybos darbas žiemos metu”.

Šią informaciją visuomenės naudai skelbia

JO

TE

Į **?

Žinios apie Kanadą
Tai . yra penktas ii straipsnių serijos, 
skirtų specialiai naujiesiems kanadie
čiams.

KAIP KANADA VALDOMA

Kanada yra . federalinė valstybė su 
parlamentarine vyriausybės sistema. 
Rašytoji konstitucija (jei taip ją ga
limo vadinti) yra vod. Britų Šiaurės 
Amerikos aktas. Šis įstatymas nusta
to santykius tarp federalinės ir provin
cinių vyriausybių valdžių.

Turtas ir civilinės teisės, sveikata, 
švietimas ir miestų Savivalda yra pro
vincijų vyriausybių žinioje. Problemos 
liečiančios visą kraštą, kaip krašto gy
nimos, prekyba ir pramonė, bankai ir 
tt. priklauso feoeralinei vyriausybei.

Parlamentas susideda iš rinkto vod. 
House of Commons ir skiriamo senato. 
Hou»e of Commons nariai išrenkami 
iš 262 apylinkių, proporcingai gyven
tojų skaičiui, ne daugiau kaip pen
kiems metams?-^

Vyriausybė sudaroma iš partijos, pra- 
vedusios daugiausia atstovų į House of 
Commons. Partijos vadas tampo mi- 
nisteriu pirmininku ir jis pats pasiren
ka savo egzekutyvą, arba kabinetą, 

•iš savo šalininkų parlamente.

Senatas susideda iš devyniasdešimt še
šių norių, paskirtų iki gyvos galvos. 
Senato nariai skiriami regionaliniu pa
grindu. įstatymui pravesti reikia abie
jų: House if Commons ir senato prita
rimo.

■ *
Provincinių įstatymų leidimo tvarka 
lobai panaši į House of Commons 
tvarka. Išskiriant Quebec, kuris turi 
skiriamą vykdomąją tarybą. Provinci
jos turi rinktus savus parlamentus. 
Miestų savivalda Kanadoje vykdo 
miesto ar miestelio Tarybos, vadovau
jant miesto majorui ir vldyboms.

Sekantį mėnesį—darbininkai ir unijos

CALVERT HOUSE mielai laukia jūsų 
komentarų ir sumanymų dėl mūsų se
kančių straipsnių turinio. Juos prašo
me siųsti per iio laikraščio redaktorių.

pagerėsiant sunkias gyvenimo i 
sąlygas. |

Lietuvių reikalus tvarko komi* 
tetas, kurio priešakyje stovi p. i 
Gečas. Prie suorganizavimo yra : 
daug 'prisidėjęs V. Narbutas, 
vargo mokyklą veda mokyt 
Atienė. Krašto Valdybos pastan
gomis mokyklėlė -kasdien gauna 
pieno ir bandelių. Dvasiniais ti
kinčiųjų reikalais rūpinasi kat. 
kun. JS. Kaunas ir evang. kun. 
Keleris.
ITALIJA

Italijos LB palengva tvarkosi. 
Romos lietuviams reikalaujant 
ten pagaliau LOKas sušaukė su
sirinkimą, kuris išrinko apylin
kės valdybą: pirm. kun. Mincevi
čių, nariais kun. Balčiūną, Tėvą 
Vaišnorą, kun. Kazlauską ir Pa- 
cevičiūtę. Krašto tarybos rinki
mai įvyko raštu. Išrinkti: St. Lo
zoraitis jr., kun. Balčiūnas, Tė
vas Vaišnora, kun. Mincevičius, 
kun. Kazlauskas, kun. Zeliaus- 
kas ir p. Bergaitė.

Kr. Tarybos pirmąjį posėdį tu
ri sušaukti LOKas, t.y. St Lozo
raitis jr., bet jo vis nešaukia.

Visoje Italijoje esama 140 lie
tuvių, iš kurių trys ketvirtada
liai yra kunigai.
PRANCŪZIJA

Lankėsi Paryžiuje: sausio 7-9 
dd. T. Šidiškis, FT-TF Valdyto
jas, sausio 2-4 dd. prof. dr. J. Gri
nius, kuris dabar dirba Stras- 
burge, kaip lietuvių studentų 
stipendininkų globėjas College 
de l’Europe Libre. Sausio 10-14 
dd. buvo sustojęs Paryžiuje JAV 
lietuviams gerai žinomas Cicero 
klebonas Albavičids, kuris porai 
mėnesių atvyko į Europą.

AUSTRALIJA
ALB Kr. Valdybos laiške, “TŽ” 

1952 m. Nr. 49(154), yra pasaky
ta: “Būdinga yra tai, kad MP re
daguojant Br. Zumeriui, nebuvo 
talpinami Kr. Valdybos oficia
lūs atsišaukimai, informacijos, 
nors ir buvo, nežiūrint tebesitę
siančio paties laikraščio priklau- 
mybėš ginčo, pati ano meto MP 
informuojama, dėl ko Kr. Valdy
ba pasiliko sau teisę esant reika
lui ir viešai tai paskelbti”.

ALB Kr. Valdybos 1951 m. ap
linkraštyje Nr. 12 § 11 šitaip pra
nešta: “ALB Kt. Valdyba po ei
lės pasitarimų, susirašinėjimų ir 
svarstymų MP perėmimo reika
lu, galutinai savo posėdyje š.m. 
spalio mėn. 5 d. nutarė, kad MP 
perimti nėra galimybės, kadangi 
ji p. Baužės jau pradedant Nr. 78 
yra suprivatinta, todėl ALB Kr. 
Valdyba nesiima jokios atsako
mybės jos reikalu, o tas klausi
mas bus perduotas spręsti ALB 
Tarybos suvažiavimui” (pas. 
ALB Kr Vald. pirm. J. Vaičai
tis ir skeret. J. Ustijanauskas).

Taigi paskelbiama, kad laik
raštis yra privatus, kad nesiima
ma jokios atsakomybės, o pra
slinkus kuone dviems metams 
valkiojama mano pavardė. Laik
raštis pripažįstamas p. Baužės

nuosavybe, o kabinamasi prie 
buv. redaktoriaus.

Galiu dar pridėti. Redaguoda
mas MP esu gavęs 1952 m. Vasa
rio 16 d. proga-Tautos Fondo At
stovybės ir Kr. Valdybos atsi
šaukimą. Tautos Fondo Atst. bu
vo išspausdintas, gi Kr Valdybos 
atsišaukimas buvo pakartojimas 
dešimtis kartų minėtų minčių 
dublikatas ir užtai jis, dėl trū
kumo vietos, aktualesniai me
džiagai, buvo nepatalpintas. Ki
tokios informacijos ir oficialių 
atsišaukimų daugiau nesu gavęs. 
Jie. MP redakcijai nebuvo siunti
nėjami. O čia kalbama apie at
sišaukimus, informacijas (dau
giskaitoje).

Šalia to turiu asmeniškai pa
dėkoti Jums puikiai žinomiems 
asmenims už mano asmens dis
kriminaciją, o p. J. Vaičaičiui, 
perimant MP redakciją, už ma
no ir mano žmonos privatinės 
korespondencijos ir laiškų su
draskymą. Man, kaip buv. redak
toriui, nebuvo leista net atsisvei
kinti su skaitytojais ir bendra
darbiais. Bronius Zumeris.

The Australian Workers Union 
įteikė imigracijos ministeriui 
protestą, kad naujai atvykusieji 
imigrantai tiesiog iš stovyklų 
yra ūkininkų viliojami ūkio dar
bams mokant tiktai pusę nusta
tyto atlyginimo. Unij a griežtai 
pareikalavo, kad šitoks išnaudo
jimas būtų sustabdytas.
’ Melburno Maž. Liet. Bičiulių 
D-ja sausio 8 d. suruošė Klaipė
dos 30 m. sukilimo paminėjimą. 
Paskaitą skaitė dr. Didžys.

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

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

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

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

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

$15.000, Lisgar—Queen, 9 kamb., 
pusiau atskiras namas, vieta ga- 

į ražui, geros pajamos.
$15.000, Bloor—Dundas, pusiau at

skiras namas, vondens-alyvos šil
dymas, garažas.

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

J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė Įstaiga)

1 ST. CLAIR AVE. W. 
TORONTO

KE. 7941, namu tel. LL. 4744Tel

Neradę manęs įstaigoje, malonėkite 
palikti savo telefono numerį.

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:

$11.500, įmokėti $8.500, Ossington- 
Hallam, 7 kamb., pusiau prijungtas 
namas, parkietos, garažas, lobai 
arti susisiekimo.

$13.000, įmokėti $4.000, Keele— 
Dundas rajone, 7 kamb., mūrinis, 
pusiau prijungtas namas, priedo 
atskiras 36 pėdų sklypas, geras 
pirkinys.

$14.000, įmokėti $5.000, Crawford- 
Bloor, 8 kamb., mūrinis, pusiau pri
jungtas narnos, 2 virtuvės, garažas, 
1 skola balansui.

$15.500, įmokėti $7.000, Manning- 
College rajone, 8 kamb., 2 ougštų, 
mūrinis, pusiau prijungtos namas, 
parketas, nepereinami kamb., lobai 
geros pajatnų namas.

$16.500, įmokėti $8.000, Beatrice— 
Coflgee rajone, 9 lopai didelis kam
bariai, mūrinis, pustau atskiras na-

• mos, nepereinami kambariai, aly
vos šildymas, 2 modernios virtuves,, 
vieta garažui.

, • •' ’ i
$21.000, įmokėti opie $10.000, Sun

nyside rojone, 9 kamb., mūrinis, at
skiras namas, karšto vandens su 
stokeriu šildymas, nepreinami kam
bariai, dvigubas garažas*

$25.500, įmokėti $8-10.000, Casa 
Loma rajone, 1 kamb., atskiras, 
mūrinis namas, karšto vondens-aly- 
vo šildymas, 8 kamb. lobai geri 
baldai parduodami su namu, vie
na skola balansui.

$31.000, įmokėti opie $13.000, 15 k. 
dupleksas, High Park gatvėje, 2 
karšto vondens-alyva šildymo įren
gimai, privatus įvažiavimas ir ga
ražas, lobai gražioje ir patogioje 
vietoje, abu butai bus laisvi.

$4.400, restoranas ir 4 kamb., Du
pont g-vėje, 10 metų nuomos su
tartis. Nuoma $95 mėn. Gerai ei
nantis biznis svetimšalių — ukrar- 
n iečių rajone.

$21.000, įmokėti nuo $8-10.000, 
moterų grožio solionos su namu, 
Dundas—Keele rojone, lobai geroj 
vietoj bizniui, didelis, modemus ir 
pilnai įrengtas salionas. 1 skola 
batonsui.

DISTILLERS LTftVALANDOS
9 a.m. — 9 pjh.

Visais nuosavybių pirkimo-pardavimo reikalais kreipkitės į

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

Namų tel MU. 0746. Namų tel LO. 6967.

RANGER BREWING
COMPANY LIMITED . 'KITCHENER, ONTARIO
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PADĖKIM LIETUVIUI STUDENTUI i
Fondu susidomės mūsų naujai 
išrinkta Bendruomenės Valdyba 
ir suorganizuos ką nors panašaus 
visoje Kanadoje. Tai būtų reikš
mingas žingsnis ir pavyzdys lie
tuviams kitose šalyse. O tuo tar
pu, kol Sambūrio iniciatyva tai 
daroma Montrealyje, nepašykš- 
tėkite keletos dolerių, nuo kurių 
priklauso nevieno mūsų studen
to ateitis.

Šį pavasarį Akademinis Sam
būris yra pasiryžęs suteikti po 
stipendiją ($100) vienam litua
nistikos diplomantui ir vienam 
bagiančiam odontologijos studi
jas McGill universitete. O sekan
tį rudenį, kiek surinktos aukos 
leis, padėti visiems, negalintiems 
savo pačių lėšomis tęsti studijų.

Dėkodami už jau suteiktas au
kas ir tikėdami mūsų tautiečių 
duosnumu ir ateityje, širdingai 
dėkojame visų mūsų studijuo
jančių studentų vardu.
Lietuvių Akademinis Sambūris 

Montrealyje. •

BAŽNYČIA
Čia dedame toliau žinių apie 

uždarytas bažnyčias, kiek jų ga
lima buvo surinkti iš apdorotos 
medžiagos, susidariusios iš grįžu
siųjų vokiečių pasakojimų (pra
džią žiūr. TŽ Nr. 5). *

Smalininkų bažnyčia visiškai 
sugriauta, plytos išvežtos, tik 
kur buvo altorius, kelios plytos 
dar likusios. I '

Skirsnemunės abi bažnyčios— 
katalikų ir evangelikų — 1950 
m. uždarytos.

Jurbarko evangelikų bažnyčia 
1950 m. pavasarį uždaryta ir pa
versta NKVD kalėjimu (kalėji
mas esąs užrakintas ir užplom
buotas).

Slavikų bažnyčia uždaryta ir 
yra tuščia.

Sudargo bažnyčia, kuri po ka
ro buvo nauja pastatyta, taip 
pat uždaryta. .

Mokslininkai
Lietuvių Akademinis Sambū

ris Montrealyje praeitaisiais me
tais įsteigė Stipendijų Fondą ir 
Montrealio akademinio jaunimo 
bei visuomenės nuoširdžiai su
aukotais pinigais jau parėmė tris 
lietuvius studentus, studijuojan
čius Montrealio universitetuose. 
Šiuo metu Fonde yra dar likę 
$18. Tačiau Akademinis Sambū
ris nori, kad Stipendijų Fondas 
išliktų nuolatiniu lietuvių stu
dentų rėmėju, kad kiekvienas 
lietuvis studentas būtų sušelp
tas didesne ar mažesne suma, kai 
jam finansinė parama gyvybiniai 
reikalinga. Todėl Akademinis

■ Sambūris nusistatė kiekvienų 
mokslo metų pradžioje lietu
viams studentams, studijuojan
tiems Montrealio universitetuo
se, suteikti paramą. Paremiamų 
studentų skaičius priklausys nuo 
to, kiek aktyviai ir nuoširdžiai 
lietuviškoji visuomenė Akade
minio Sambūrio sumanymą pa
rems. Pirmasis bandymas pavy
ko gerai, todėl mes tikimės ir 
ateityje panašaus pritarimo. O 
lietuviai studentai, baigę augš- 
tąsias mokyklas tikrai nepamirš 
mūsų visuomenės duosnumo ir 
atsimokės keleriopai ir mūsų vi
suomenei ir savo tėvynei, dirb
dami sąžiningai savo darbą čia 
ir sugrįžus Lietuvon. Parems 
jie taip pat ir Stipendijų Fondą, 
kai patys bus finansiniai pajė
gūs.

Akademinis Sambūris šį mė-* 
nesį išdalins aukų lapus savo na
riams ir jie kreipsis į jus, lietu
viai, prašydami šiam kilniam rei
kalui 'kuklios aukos. Mes žino
me, kad aukos yra jau daugeliui 
atsibodusios, bet ką gi padarysi 
— mūtų tautinės gyvasties išlai
kymas yra paliktas fnūsų pačių 
rankoms; neturime jokios galin
gos finansinės institucijos, kuri 
skirtų pinigų tokiems reikalams. 
Žinoma, šioje vietoje norėtųsi 
išreikšti viltį, kad Stipendijų

i

Torontas - Vancouveris
Kad pasiekti Pacifiko pakran- Ten ir mano vaikinas yra, pas 

tęs, nuo Toronto ligi Vancouve- juos aš ir važiuoju.
rio reikia važiuoti lygiai 3 die- Pirmąją. dieną mes daug apie 
n; s ir 4 naktis. Tokiai ilgai ke- ką kalbėjome. Pasirodė labai ge- 
lionbi būtinai reikia pasirūpinti rai išauklėta, simpatinga ne tik 
lovą, kad per tas 4 naktis ture- savo išvaizda, bet ir elgsena. Pa

vakary aš ją vadinau Lily, o ji 
mane John.

Antros dienos rytą pusryčius 
valgėme Winnipego stoty. Kai 
aš, paėmęs ir jos bilietėlį, užmo
kėjau už pusryčius, protestuo
dama ji sako:

— Ką Jūsų žmona pasakytų 
sužinojusi, kad Jūs mažai pažįs
tamai merginai pusryčius fun- 
dijat?

— Pirmiausia, — sakau,---pa
sijuoktų, kaip iš senio, kuris apie 
jaunas (ji 24 m.) merginas šoki
nėja, bet tai juk niekam nepa- 
slaptis. Ji pati tą gerai žino. Bet 
jei aš pasielgčiau kitaip, tai ge
rokai barti gaučiau.

— Norėčiau matyti Jūsų žmo
ną, — sako ji.

— Gerai, einam į vagoną aš 
Jums parodysiu. — Išėmęs iš 
portfelio šeimos fotografiją, ro
dau jai.

— Jūs turit gražią šeimyną, — 
sako ji.

— Taip, — atsakau, — turė
jau... ? .

— O kas atsitiko? Ar jau ne
beturite?

— Matai, panele Lily, seniui 
užėjo “durna galva”, paliko gra
žią šeimyną ir važiuoja pats ne
žinodamas kur...

Lily susimąsto ir atsidūsta.
— Kas yra? — klausiu
— Galvoju apie dalykus, apie 

negalimus dalykus. Galvoju, jei 
aš turėčiau motiną, kaip man bū
tų gera. Turėčiau su kuo pasi
tarti, kam pasiguosti. Žmogui 
kaikada užeina taip sunku, kad 
norisi su kuonors pasikalbėti. 
Gerai tam, kas gali verkti, bet aš 
negaliu.

— Tie, kurie turi motinas, ki
taip galvoja. Kartais ir apsipyks- 
ta ir dar blogiau.—Mėginu prieš
tarauti.

— Pas mus Vokietijoje moti
nai ypatinga pagarba buvo tei
kiama. Net ir tada, kai Vokietija 
paklupdyta tapo, nenustojo rū
pintis motinų, ypač kūdikių lau
kiančių, globojimu. Aš manau, 
kad ir Jūsų tautiečiai, kurie gy
veno Vokietijoje, galėjo tai pa
tirti. Pas mus kartais sakydavo: 
“Vyras žmoną arba žmona vyrą

turn kur miegoti.
Kai lapkričio 4 d. 11 vai. nak

ties, atvažiavęs su artimaisiais, 
įėjau į traukinio vagoną, beveik 
visi keleiviai jau buvo lovose, ir 
sūnus, kuris padėjo man valizas 
sunešti, matydamas, kad jam 
vagone nėra kas veikti, pasisku
bino išeiti, aš irgi turėjau lipti 
į augštybes — į savo lovą.

Kitos dienos rytą, kai atsikėlęs 
nusiskutau, apsiprausiau, grįžęs į 
sayo vietą radau jau viską su
tvarkyta. Pradėjau vartyti vieną 
žurnalų, kuriais mane aprūpino 
duktė su žentu. Staiga išgirdau 
malonų mergaitės balselį:

— Good morning.
Ji atsisėdo kitoje pusėje. Nu

sprendžiau, kad tai bus mano 
bendrakeleivė mieganti žemiau; 
Maloni mergaitė. Jos plaukai 
šviesiai kaštaninės spalvos; akys 
rudos, nosis, nors truputį ir va- 
nagiška, bet tas grožiui nekliudė. 
Nedaug trūksta, kad pavadin
tum ją gražuole.

Kuo dažniau aš į ją pasižiūriu, 
tuo įdomesnė darosi ir kur tai 
lyg matyta, atrodo... Pagaliau 
užklausiu kaip toli jį važiuoja.

— Ligi Vancouverio, 
niai atsako.

— Tai toli turėsim keliauti. 
Aš irgi važiuoju į ten.

Jos kalba nepaprastai švelni ir 
maloniai atsakinėja. Pagaliau 
padrąsintas jos šypsena, klausiu 
ar jos tėveliai nėra buvę Rusi
joje. Atsako, kad ne. Kodėl aš to 
klausiąs?

Tada aš jai papasakojau, kur 
tokią gražuolę mačiau. Tai buvo 
1919 m. vasarą prie Saratovo. 
Kada baltagvardiečių armijos 
artinosi prie miesto, gyventojai 
buvo surinkti apkasų kasti. Ten 
aš sutikau Pavolgės vokiečių 
mergaitę, kuri atrodė labai pa
naši į ją.

— Kejsta, kad šiame jūsų ap
sakyme vienas dalykas atitin
ka* Taip, aš esu Vokiečių kilmės. 
Mano tėvelis žuvo rusų fronte, 
brolis Prancūzijoje, o motiną 
namuose bombos sudraskė. — 
Nusišluostė nosinaite ašaras ir 
pasakoja:

— Mano dėdė turėjo daug var
go, kol mane atsiėmė į Kanadą. 
Jis turėjo didelį ūkį netoli Ed- 
montono. Dabar ūkis parduotas 
ir dėdė gyvena Vancouveryje.

Žurnalisto Howard Whitman 
neseniai buvo išsiuntinėta Ame
rikos institutų mokslininkams 
anketa: — Ar mokslininkai tiki į 
Dievą?

Dauguma atsakė teigiamai.
Wayne universiteto fizikas at

sakė: “Tyrinėjimų didesnė dalis 
priklauso nuo Tikėjimo”. s

Vienas antropologijos profeso
rius tvirtino: “Gamta pilna dės
nių. Iš kur jie? Aš iš savo pusės 
tikiu į viršgamtinį dieviškąjį Su
tvėrėją. Be įstatymo iš Augšty- 
bės būtų chaosas”.

Vienas iš Brookhaven National 
Laboratory direktorių pareiškė: 
“Turime gamtos jėgas,^ir mūsų 
studijos patvirtino, kad mes esa
me bejėgiai jas sukurti. Ta jėga 
neateina iš nieko. Tat ateina iš 
To, kuris jas sutvėrė”,

“Buvo ir yra mokslininkų, ko
vojančių prieš religiją. Bet jie, 
—t sako Elia von Cyon, — yra 
sektantiniai fanatikai. Gi filoso
fas Stein yra pastebėjęs, kad jie 

LIETUVOJE
Garliavos evangelikų bažnyčia 

uždaryta ir paversta grūdų san
dėliu. Apklausinėtoji vokietė pa
ti su ūkininku vežusi tenai grū
dus.

Veisėjų bažnyčia 1950 m. rude
nį buvo uždaryta. z

Gudžiūnuose bažnyčia taip pat 
uždaryta, o kunigas iš susijaudi
nimo miręs.

Pečiūnėlių bažnyčios senasis 
kunigas išvarytas ar ištremtas, 
o dabar esąs kunigas komunis- 
tas(?).

Baisogaloje ir visoje jos apy
linkėje likusi tik vienintelė baž
nyčia. Kitos visos paverstos san
dėliais.

Kėdainių evangelikų bažnyčio
je įrengtas odų sandėlis.

Dotnuvos vienuolyne — mili
cija ir partijos biuras.

Palendrų, Kelmės vis., bažny
čia paversta sandėliu.

Kiaunorių, Kražių vis., valdžia 
uždariusi bažnyčią todėl, kad ją, 
esą, daug partizanų lankę.

Sudeikių bažnyčia uždaryta, 
klebonas ištremtas.

Kauno Senamiestyje trys baž
nyčios paverstos sandeliais ir jo
se laikomi grūdai. Apklausinėta
sis vokietis pats tai matęs. San
dėliu paversta ir viena bažnyčia 
Šančiuose. — kai durys atidary
tos, — įvažiuoja sunkvežimiai. 
Prisikėlimo bažnyčioje įrengta 
lentpiūvė ir baldų sandėlis.

Šiauliuose baltoji bažnyčia su
griauta, o liuteronų bažnyčioje 
įrengtas muziejus.

Vilniuje, kur apklausinėtasis 
vokietis buvęs, girdėjęs, kad iš 25 
bažnyčių 10 uždaryta.

Klebonijas turinti užėmus mi
licija, NKVD ar šiaip kokia rusų 
įstaiga. Kunigai turį gyventi blo
giausiose lūšnose.

tarė Marcont

tiki j Dievą
randa religijos ir mokslo prieš
taravimą tik savo karikatūrose. 
Religijos karikatūra yra fanatiz
mas; mokslo karikatūra yra pats 
mokslas sugretintas su ateizmu”.

JAV profesoriai anketose įro
dė, jog Tikėjimas yra mokslo 
draugas, šią tiesą jau buvo pa
sakęs Pasteur: “Mokslas veda 
žmogų prie Dievo”.

Tomas Akvinietis, sakė, kad 
mokslas veda į Dievo pažinimą, 
nes kiekvienas mokslas paeina iš 
Sutvėrėjo. Studijose matė Dievo 
paveikslą Albertas Didysis, Hal
ler,, De Jessieu, Feuerbach, 
Schleirmacher ir kt.

“Dievas yra I”,
mokslininkų suvažiavime, kalbė
damas apie mokslo menkumą 
prieš pasaulio ir gyvybės pa
slaptį.

♦ Katalikų tikėjėiman perėjo 
trys didelės asmenybės. Dr. Win
fried Petri, buvęs lingvistikos 
profesorius evangelikų seminari
joje Berlyne. Paskutiniuoju me
tu jis studijavo filosofiją ir fizi
ką, ieškodamas tiesos. Garsus 
mokslininkas ir pedagogas prof. 
Herbert E. Cory, rado tikėjimą 
Vašingtono universiteto labora
torijoje, kur pajuokiama kiek
viena religija. Žymi novelistė 
Sheila Kaye-Smith apsisprendė 
lankydama Palermo katedrą Ita
lijoje.

• Garsiąją šv. Onos de Beau
pre šventovę, Quebeke, pastatytą 
1658 m., iki 1953 m. sausio 1 d. 
aplankė 25.255,025 maldininkai. 
1952 m. buvo 1.244.500 lankyto
jų atlaikyta 15.125 Mišios ir išda
linta 370.300 Komunijų.

Redakcijai prisiųsta
Birutė Pūkelevičiūtė, Metūgės, 

iliustravo ir viršelį piešė Juozas 
Akstinas. Tiražas 500 egz., spau
dė spaustuvė “Banga”, išleido 
leidykla “Baltija”, leid. Nr. 4, To
ronto, Ont., 96 psl.

Lietuvių Dienos, 1953 m. Vasa
rio mėn., 22 psl.

Numeris, kaip visada, puikus, 
o straipsnių dauguma surišti su 
Vasario 16 bei laisvės kova.

Tėviškėlė, Lietuvių Vaikų Laik 
raštis, 1953 m. Sausis, Nr. 1.

Tai savarankiškai pradedąs ro
dytis vaikų laikraštėlis, - pernai 
ėjęs kaip “Dirvos”’priedas, da
bar leidžiamas ir redaguojamas 
VI. Vijeikio. Spauda ofsetinė.

Behind the Curtain, mimeo- 
grafinis biuletenis tik ką pradė
tas leisti darbininkų uftijos CCL 
—- Canadian Congres of Labour. 
Liečia ūkinius ir socialinius 
santykius bolševikinėje diktatū
roje.

Dar nevėlu užsisakyti 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ.

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

malo-

dabar Jūs.-— Ir norėdamas nu
kreipti mintį kitur, klausiu, kaip 
patinka vaizdai kuriuos prava
žiuojam.

— Nemėgstu dykumų, — at
sako.

Tiesa, už Winnipego ištisos ly
gumos ir kur-ne-kur ūkininkų 
sodybos matosi. Užklausiu, ką ji 
mano apie Vokietijos padalini
mą.

— Vokietijos padalinimas — 
tai vokiečių tautos išsigelbėji
mas. Niekas netikėjo, nef Hitle
ris pats sakė “Jeigu šį karą pra
laimėsime, tai Vokietija neatsi
kels per 100 metų”. O praėjo vos 
keletas metų ir jau šiandien Vo
kietijai siūlomos įvairiausios 
lengvatos. Rusai iš vienos pusės,

žydiškiems Roosevelto patarė
jams, kurie norėjo Vokietiją su
mažinti šitaip padalindami. Bet 
išėjo atbulai. Štai dabar važiuo
ju Kanados traukiniu ir nebijau 
pasisakyti, kad aš vokietė. O juk 
dar ne taip seniai čia buvo gau
domi ir į koncentracijos stovyk
las siunčiami vokiečiai.

—• Kaip seniai Jūs Kanadoje?
— klausiu. "

— Trys su puse metų.
— Ar Jūs nemanote, kad Hit

leris perdaug žiauriai elgėsi su 
žydais? >

— 'Tai pasaulio opinija už žy
dų pinigus. Dabar, kada tą patį 
daro Stalinas, niekas nieko ne
sako...

Taip besikalbant privažiavom

čia sustojo ilgesniam laikui, tai 
sugūžėjom į stotį, čia pp. Dervi- 
riitį sūnus ruošiasi specialiai tar
nybai. (Šiuo metu jis jau Hali* 
f axe. Red.). Todėl aš išnaudojau

motiną”.
, — Taip, — sakau jai, — kele
tas lygiai ir man pasakojo, kaip Visą laiką landžiodamas ir dairy-

Iš kultūros ir knygę pasaulio
4 . -

skirta lietuvių gydytojų vadovė
liui, esą ir daugiau tokių nesą- 
mohių. Labai galimas dalykas, 
jog žydai komunistai tėra ru-

Kult Fondo Dramos veikalo 
konkurso pirmąją premiją lai
mėjo Antanas Škėma už veikalą 
“Pabudimas”, o antrąją St. Lau
cius už ’’Ponios Žydrienės ben
drabutis”. Pirmoji premija $500, 
antroji $300. Komisija buvo ga
vusi 23 veikalus.

Premijos bus įteiktos Cleve- 
lande specialiam 'literatūriniam 
vakare kovo mėn.

“Neries” stipendijų fondas, pa
skelbęs sąlygas studentams gau
ti dr. J. Kazicko ir dr. J. Valiūno 
paskirtai $1000 stipendijai, yra 
gavęs jau 40 prašymų. O stipen
dija tik 1 arba 2, jei stipendinin
kai bus ne Š. Amerikoje. Dėlto 
fondo vadovybė priminė, kad ir 
kiti biznieriai galėtų panašįas 
sumas paskirti.

A. Benderius parašė vadovėlį 
mokykloms, pagal lituanistų mo
kytojų paruoštą programą, “Lie
tuva—kraštas, gyventojai ir kul
tūra”. Vadovėlis iliustruotas ir 
su žemėlapiu. Vadovėlį išleido 
“Sūduva”.

Dr. P. Joniko “Lietuvių kalbos 
istoriją”, 256 psl., netrukus išlei
džia “Terra”.

P. Kesiūnas netrukus išleidžia 
romaną “Tarp žalsvų palapinių”. 
Romanas vaizduoja laisvės kovų 
laikotarpį.

H. Lukoševičius parašė roma
ną iš lietuvių išeivių gyenimo 
Pietų Amerikoje.

Rašyt. J. Kuzicmkis - Gailius 
vasario 8 d. atšventė 40 metų am
žiaus sukaktį.

Česlovo Grincevičiaus “Vidur
nakčio vargonai”, 12 “istorijų”, 
tik ką išėjo iš spaudos.

Dr. A. Šešplaukis - Tyruolis 
ruošia pasaulinės katalikų poe
zijos antologiją. -

Dr. J. Beleckas, SJ, profesoria
vęs Scrantono universitete, per
sikėlė į Loyalos universitetą Či
kagoje, kur dėstys vokiečių kal
bą ir literatūrą.

Dr. J. Venckus,S J, Montevideo 
jėzuitų kolegijoje dėstys biolo
giją ir kunigų seminarijoje ang
lų kalbą. Kartu jis darbuosis ir 
su lietuviais.

• Sausio 27 d. Maskvos žurna
las “Medicinos Darbuotojas” pa
skelbė tūlos Myros Izralevna 
Čemikova bylą, kurioje- ji bu
vo kaltinama, kad vietoj pada
rius? tyrimus nustatyti ar kūno 
audinys užkrėstas vėžiu ar- ne, 
pavyzdžius išmesdavus į krepšį. 
Pavergtojoje Lietuvoje medici
nos pagalba nė kiek negeresnė. 
Dar lapkričio 14 d. gyd. V. Siri
jos-Gira “Tiesoje” protestavo 
(mėnesis prieš žydų gydytojų 
persekiojimą), jog tarybinėse 
instrukcijose reikalaujama tam 
tikrą riebalinį preparatą leisti į 
venas, kai tuo tarpu jis turi būti 
leidžiamas į raumenis. Įleidus į 
veną, ligonis daugeliu atvejų 
mirtų... Pagal Girą, brošiūro
je, kuri versta iš rusų kalbos,

•Niujorke amerikiečių leidyk
lą ką tik išleido esto Fred. Kraav 
knygą “The Partisans”. Joje Mr. 
Kraav pasakoja apie estų kovą 
su sovietais. Ją gerai perka. Dau
giau kaip prieš 2 mt didysis lie
tuvių draugas Mr. E. J. Harri- 
sonas, 80 metų senelis, skuystąs 
Britų Imperijos sostinėje, pasi
gėrėtinai išvertė anglų kalbon 
garsiąją krauju parašytą J. Dau
manto knygą “Partizanai už Ge
ležinės uždangos”. Knyga buvo 
dingusi lietuviškuose veiksniuo
se. Pakėlus' triukšmą, sakoma, 
katras veiksnys atradęs kur po 
lova. Daroma žygių šią knygą 
kuo greičiausiai parsisiųsti į 
naująjį kontinentą ir išleisti. Ši
taip lietuviai tvarkosi savo “pSi- 
chologinėje karyboje”. ' 
<Jei lietuviški šaltiniai pa

vos kančią, svetimtaučiai pasi- 
gėrėtinai ir net neprašyti ją per
davė plsaulfo opinijai. Clarence 
A. Mannings Columbijos udiv. 

kiekvienam

tiemi ir kitiems dovanoti knygą 
?Thę Forgotten Republics”? Tai 
$ra telėskopiškas, iš perspekty
vos mūsų istorijos ir likimo ob
jektyvus įvertinimas. “Philoso
phical Library, Inc., 15 East 40th 
Street, New York 16, N.Y.".

kas mažesnio autoriteto parašy
ta išėjo Mr. J. A. Swettenhamo 
knyga “The Tragedy of the Bal
tic States” Londone, kuri be jo
kių kompromisų Vilnių ir Klai
pėdą priskiria Lietuvai. Jei pir
mojoje knygoje simpatija linksta 
Lietuvai, tai antrojoje daugiau 
dėmesio skiriama estams.
: • Vokietijoje dar veikia lat
viška gimnazija Augustdorfe 
prie Detmoldo, turinti 64 moki
nius. Vokiečiai apmoka tik kelis 
mokytojus, tad gimnazija sun
kiai verčiasi. Latviai pradeda ak
ciją gimnazijai remti fondui su
daryti. . ,

Vyriausioji skautininkė 
Toronte

Skaučių Seserijos Vyriausioji 
Skautininkė dr. B. Kesiūnaitė, 
gyv. Clevelande, Ohio, sausio 31 
d. ir vasario 1 d. lankėsi Toron
te. Viešnia be skaučių vienetų^ 
inspektavimo ir pasitarimų su 
Kanados skaučių vadovybe daly- 
vavo ir bendrame su Brolijos Va- - 
dija posėdyje vasario 1 d. Po* 
sėdyje dar dalyvavo SV reikąli| ’ “ 
vedėja s. A. Šenbergienė, Kas 
nados Rajono S. vadeivė s. L Lu- 
koševičienė iš Montrealio, Kana* ■ • j 
dos Broliįosvadeivaps.J.Vlli- - f 
mas iš..Hamiltono, Brolijas, Geįt- 
bės Gynėjas v.s. K. GrigajtijUTč", 
vietinių tuntų vadovybės ir vi*’ 
sas Brolijos Vadijos branduolys. 
Posėdžiui pirmininkavęs Vyr; 
Skaut. prisiminę tik ką prieš Ke-J 1 
lias dienas Čikagoje mirusį nei... ■ 
nuilstamą skautų veikėją pėda- :., 
gogą a.a. s. J. Mašiotą. Velionis 
pagerbtas minutės susikaupimui 
Tartaąi šių metų bendros JAV ir 
Kanados t skautų-čių stovyklos 
reikalais. Stovykla įvyksianti 
ateinančią vasarą Kanadoje. Tuo 
būsianti atžymėta 35-rių metų 
lietuviškos skautuos sukaktis. 
Apžvelgti skautiškos spaudos 
klausimai, panagrinėti kiti svar
būs Seserijos- ir Brolijos reika
lai. Visuose nutarimuose priei
ta vieningos nuomonės. Posėdžio 
dalyviai buvo pavaišinti kavute 
ir atsiminimui nusifotografuota. 
Abiejų Vyriausiųjų Skautininkų 
susitikimas, kokio jau eilė metų 
nebuvo, yra didelis įnašas ben
dram Skautų Sąjungos stiprini
mo ir konsolidavimo darbui.

Kolumbijoj lietuvių vardą gar
sina savo smuiko koncertais Iz. 
Vasiliūnas, kuris veik kiekviena
me koncerte duoda vis kokį nors 
lietuvišką dalyką. Dail. E. Kul
vietis suruošė jau kelintą savo 
darbų parodą. Dirig. Z. Jonušas 
iš Medeltino išvyko į Pereitos 
konservatoriją dėstyti. Agr. Bal
sevičius tvarko didelį ūkį ir pri
statinėja didžiuliais kiekiais. pa- 
midorus. ,

DAVINIAI APIE KANADOS MIESTUS

EDMONTON, Alberta

Gyventojų skaičius — Edmontonas su priemiesčiais 
1951 m. turėjo 173.075 gyventojus.

pa-

damasis po stotį, ar kartais kokiu 
nors stebuklingu būdu nesutik
siu Broniaus.

Man vos įlipus, traukinys tuo
jau ir sujudėjo. Senyvos anglės, 
kurios sėdėjo kitoje pusėje, pra
dėjo juokauti, kad jeigu aš bū
čiau dar ilgiau neatėjęs, tai Lily 
būtų traukinį išsprogdinusi. Taip 
ji karščiavosi.
x — Rūpinausi, kad Jūs nuo 
traukinio neatsitiktumėte, 
aiškino ji.

Kitos dienos rytą buvome Cal- 
gray. Norėdamas atsidėkoti Li
ly už jos rūpestingumą,*buvau 
pasiruošęs už pusryčius užmokė
ti. Bet dėl stokos vietų kavinėje, 
tapome išparceliuoti po visus 
kampus.

Calgary miestas labai sparčiai 
auga ir turi gana gražų parką. 
Jau čia gali matyti medžių to
kių kaip Vancouvery. Bet klima
tas daug kam per sausas. Prava
žiavus Calgary prasideda turbūt 
gražiausios vietos visoje Kana
doje. Čia randasi garsusis Louise 
ežeras ir visa virtinė kalnų, štai 
kažkas sušunka: “Trys seserys”, 
o štai tenai matosi “Eisenhower” 
kalnas. Ilgoką geležinkelio li
nijos dalį puošia nepaprastai 
skaidrus, mėlynas upės vanduo, 
vingiuodamas tai vienoje, tai ki
toje pusėje kelio. Vaizdai pui
kiausi. Kolei nuo kalnų nusilei
džia traukinys, tenka pervažiuo
ti keletą tunelių.

ri į mane ir šypsosi.

Aš pilnai supratau ką ji mano, 
bet pradėjau jai aiškinti, kad 
jeigu vokiečių tauta turi virš 60 
milionų ir jūs jęs ateitim sielo-

viams, turintiems vos 3 milio- 
nus? Pas mus šiandieną yra šū
kis: “Kiekvienas padorus lietu
vis turi būti agitatorius, kovoto
jas ir tautos reikalų gynėjas”. Iš
tižimas šiuo laiku pas mus smer
kiamas. i

— Šis Jūsų pareiškimas pa
tvirtina mano mintį, bet Jūs tie
siogiai neatsakėt man, — paste
bėjo ji.

— O Jūs būtinai norit žinoti? 
Taip, — sakau, — Europoje gy
vendamas šiai profesijai (nors 
gal kaikas. nepripažįsta, kad .tai 
profesija) daug laiko esu pra
leidęs studijoms. Studijavau 
braižybą ir kirpimą vienoje kir
pimo akademijoje Maskvoje, vė
liau Kaune ir paskiausiai Rygo
je. Iš visų šių įstaigų esu gavęs 
diplomus. — Ir čia juokaudamsa 
pridūriau. — Matai, panele Lily, 
esu “diplomuotas siuvėjas”. — 
Lily gi juokiasi. — Na, ar dabar 
patenkinta mano atsakymu?

— Pilnai, — atsako ji.
Lauke jau buvo tamsu ir pra

dėjome ruoštis paskutinei nak
vynei. Aš atsisėdau kitoje* vieto
je ir galvoju. Šis įdomus sutvė
rimas suteikė man tikrai malonią 
kelionę. Be jos būtų buvę nuo
bodu ir laikas būtų pasidaręs la
bai ilgas. Kai kitos dienos rytą 
atsisveikinom, Lily dėkojo man, 
o aš jai už smagią kelionę. Van
couverio stoty ją sutiko jaunas 
vyras ir jie nužingsniavo Sey
mour gatve prieš kalnelį miesto 
gilumon. Aš, pasilikęs dar stoty, 
pagalvojau: “štai ten žygiuoja 
karingosios vokiečių tautos duk
ra. Gal kiek silpna kūnu, bet 
stipri dvasioje”.

Linkėčiau, kad ir mūsų tauta 
susilauktų kuo daugiausiai pana- 
Šit| kaip Lily. J. Yokubynas.

Vieta — 956 mylios į rytus nuo Prince Rupert; 793 mylios į 
šiaurės vakarus nuo Winnipego. Edmontonas yra prie 
CNR, CPR ir Northern Alberta Railway geležinkelių 
linijų.

Pagrindfaė pramonė — Albertos provincijos sosti
nė. Svarbus žemės ūkio, alyvos ir kasyklų centras. 
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Edmontone Jums pasiryžę patarnauti šeši

The Canadian Bank of Commerce
i Centrinis Skyrius — Jasper ir 101 Street

Highlands Skyrius — 7119 — 112th Avenue
Jasper Avenue W. Skyrius —• 10748 Jasper Avenue West 
Jasper Place Skyrius — 15541 Stony Plain Road 
McLeod Bldg. Skyrius — 100th Street and 100A Avenue 

118th Ave. ir 86th Street Skyrius

The Canadian Bank of Commerce . turi 
daugiau kaip 625 skyrius. Kanadoje, 

kiekvienas jų suteikia pilnę 
bankinį patarnavimų.

Artimiausias skyrius pasirengęs Jums mielai patarnauti.
• f.... ... X

ank ofCommerce

. F-
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

R. TESLIA
’’ REAL ESTATE

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

■ t
Biurai: 863 Bloor Street We»t, ToroMo *

575 Queen Street Toęoeto . t.j-f-... 
1294 King Street E., Hamilton

PARDUODANT ar PERKANT namą mielai Jums
____ pataAia&s žemiau pasiskelbę Jūsų tautiečiai:

SAUGU — PATIKIMA

SPORTO ŽFNIOS
KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
ĮSTAIGA.

PIRKDAMI AR PARDUODAMU, 
pasitarkite su mūsų ekspertais. *

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMJU,

IAiži i Ml ’ | i
VACYS VASILIAUSKAS

I/.,.Skambėkit.,(el KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612
” ‘"'rta r d ii i -*---------

.■ 4* f
$11.900, Du n do s—Roxton Rd.,

n O karnb.y fnūrMis, tfėndeAių-
* r alyva šildomas,, privatus įvažią-

. .Mimas, 2 garai,, įmokėti $2.900.

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

$14.000. College—Havelock, 8 k., 
mūrinis namas, išnuomo
tas, vieta garažui.

$14.900, BIoop—JJctawora,;
9 did. kambarių, mūrinis, alyva- 
opSiKL* narnos, imaketT $4.'900.

r m ■ Mfc *** - *=v « , -* =*=* y »> - —

$11.000. Dovercourt—College, mūri
nis, 6 kamb. namas, dvi
gubas garažas, įmokėti 
$4.000.

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

^S^.OdO^Bloor^-^^ebėž’^Ve., 6 c * 
•o - 9: kamb., atskiros, mūrinis, van
' dens šildymas, didelis kremas, 

įmokėti $4.000.
$14.300, Indian Rd.—Bousted,

9 6 did. kamby mūrinis; gerų ply
tų, atskiras namas, didelis kie
mas ir garažas, įmokėti $4.000.

$14.500^ High Park,* prie RoncesvoHes
- 9 'did. kamb., atskiras/mūrinis,

su dideliu, kiemu ir vieta gara^ 
*žuį 2 vonios, įrriokėti $6.000.

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

* y kamb.*, didelis mūrinis namas, 
alyva Šildomas, didelis kiemas 
ir garažas, įmokėti <-$5.500. į 

$184Q0/$wni<ie Ave.-^High Park 
- Blvd., t i

atskiras, didėlis, mūrinis, 9 kab./ 
v namas, vandeniu šildomas, dide

lis kiemas ir garažas, įmokėti 
$6.000.

\ $20.900, Indian Rd.—Radford,
• 10 didelių kamb., atskiras šva

rus namas, vandeniu-alyva šil
domai, 3 virtuvės, didėlis kie
mas, pivatus įvažiavimas ir ga- 

~ taža£ įmokėti $9.000.* ~

' * .. v-M * v? V

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

$13.500. Bloor—Lansdowne, 9 kam
barių, mūrinis namas, aly-

* - - ■ vo šildomas, garažas.

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

$13.500. Centraliniam rajone 8 k., 
mūrinis pusiau atskiras na-

* mos, dvigubas garažas. 
Vandeniu šildomas.

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

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

{ . 863 BLOOR’STREET W6ST

PARDUODAMI :
namai

$16.000, Parkside drive, atskiras, 8 k/ 
dviejuose augštuose mūro na
rnos. Apynaujis ir geram, stovy į . 
Radiatoriai-alyvo šildomas. Mo
derni virt., 2 modern. _vopjos 4

- . .dalių, plytelėipis išklotos^_Kie- 
td medžio grindys, visi kamba^ 
riai dažyti. Skersinis planas. Vi
sai be morgi.čįų. ; . |

$19.500, Mountview 'Ake., atskiras/ 
^beveik naujam stovy, 11 kamb; 
namas. Radiatoriai-alyva Šildy
mas. Kambariai ir rūšys naujai 
išdažyti, dvi virtuvės, dvi vo- 

? nios, kryžminis planas, plytų ga-į 
ražas, 5% ■ pirmas . morgičius.- 
Įmokėti apie $7.500.

$18.boU, Parkside drive, atskiras 12 
" kamb:, rodiatoriais-alyva -sildy- 

T mes, 3 vonios ir 3 virtuvės. Sker
sinis planas, 5% pirmas morgi4 
čius^įmokėti $7.000. Į

$2i:500,nCrav^fbra3t., 16 kamb., at j 
skiras mūro namas, nepereinami 
kambariai, kieto medžio grin
dys, garaž., įmokėti apie $6.000 

$15.000, Dundas—RoncesvaHes Av., 
atskiras, 10 kamb., gerų plytų, 

r. 3 virtuvės, 2 vonios, kambariai 
švarūs, dažyti ir nepereinami, 
kieto medžio grindys, anglim-oru 
šildomos, mažas kiemas, įmo
kėti $5.000.

$13.800, MacDonell Str., 8 šviesūs 
ir dideli kamboriaj, labai moder
nios virtuvės, šaldymo - šildymo 
įrengimas, alyva kūrenamas, 
pirmame augšte visi nauji kiii- 

” ^ \mal,..2 vonios, garažas, įmokėti -
< .tik $3.500. f

.. ■ .. -i'-’ •

Patartino ir reta proga 
įsigyti biznį.

į Maisto krautuvė. High Park lietuviš- 
, j/Karn rajone. Savaitinė apyvarta 

$2.500, pernai gauta gryno pel
no ne mažiau $8.947 ,geri įren- 

—“girnai,' mėnesinį nuoma $ 100 
-'-—■/įskaitant kurą ir rūsy ir 2 san- 

. edliukus. Nuomos sutartis 3-Į-5 
metams. Įmokėti tik $4.000,. 
kaino apie $9.800/ Nuoširdžiai 
rekomenduotina lietuviams. Tai 
būtų didžiausia lietuvių maisto 
krautuvė. Nuolatinis darbas 4 
žmonėms. Įsigytina susidėjus.

Tuščia krautuvė su namu, High aPrk 
rajone, 10 kamb., gero mūro na
mas, 2 atskiri butai, rodijatoriais 
anglimis šildomas, kiemas.-Visa 
kaina apie $19.000, įmokėti 
apie $7.000. 4 '

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

se, prašome kreiptis į
Dr. J. Kaškelis

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

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

REAL ESTATE

. NAUJU: 
PASIŪLYMAI , į

Abiiį i —W i —I 5.

. 4 -skambinkit teL-KE. .9459

Jonu? Matulioniui į i
863 BLOQR 5TR« >YEST ■ ; |

.(prie Ossipgtonį) ! i

Prasideda namų pirkimo sezonas* Ge-* * 
ros.kainas. Namai, kurie stovėjo par
davimui mėnę$iaisr dabar po Kalėdų; •' 
jau pajudėjo. Nelaukit pavasario —( J’

• duokit pardavimui dabar. -L' ,
1. Grynais.$4.000, >

pina kaina $20.500. Į
lŪ'-komb/: ^mūtinis, pusiau atski4 į 
ras/kampints, geram stovy namas.; : 
Alyva ir oro modernus šildymas.. 
Virtuvė ir vonia gerai įrengtos.; 
Garažas. Prie judrios gatvės bath- 
urst virš Blooro. . Gatvėkaris čiaį 
pat. Didelis turtas už nedidelius’ ‘ 
pinigus. Vienas morgičius.

pilna kaina $18.500. --
7^ kambariai per 2< augštus^ alyv<: 
ir vandeniu šildomas. Švarūs kam
bariai. Namas atskiras, rauplėtų- 
plytų. Garažas. Prie Northcliff virš 
St/ČIair. * / x • U

3. $3.500 grynais, -v ’ i
$12.800 pilna kaina. < t

j’ ktimb. 'Didokos Sklypas:/ Garo- ■
žas'. Savas įvažiavimas. '‘VZngHfr 
Ąvp.4netoli.Sarauręn. . <5 - * J

4. Grynais $5.000,* ' i »

^iln^kain« 4 i ’

<8. djdel ikarhįąari^i. '..Narnas pu-_ i
šiau atskiras, mūrinis, geram sto-į 
vy, alyva ir vandeniu šildomas.! f 
Dvigubas garažas.”1^4^rajone —• > 
Bląekervvirš Caęlton;«<įjktų if

t moįgičius. f !

5< $15.000 grynais, "J * * :
*$33.600 pHha kairfu^ ^ M
3 butai: 5 kambarių,'4 kambarių* r 
ir Šidomas vasarinis, 3 kambarių, j 
Vonios ir virtuvės. Rūsys išdalih-: 
tas: vonia ir išvjptė, skalbykla, 
sandėliai ir ištaigingas poilsio 
kambarys. 3 garažai.*Didelis skly
pas. Namas 20 .metų senumo. 
Bendrai lobai gera išorė, o vidus 

~prąbdhgiškąs:sjj , veidrodžiais ąje- 
noje, su kilimais pirmame augšte

,ir -ant. Turtuolių rajone:
* HWcrest ’ Drive dugŠČidd * Dbven-

• port. ,z . j ; , • a
6. $5.000 grynais, -

$16.000 pilna kaina.
11 kamb., 3 virtuvės, mūrinis, pu
siau atskiras namas. 2 garažai. ■ 
Shaw gatvėj žemiau Okindas.

7. Grynais $8.000, .
pilna Kaina $22.000.
7 kambariai per 2 ougštus, Šildo
mas vasarinis. Poilsio kambarys 
rūsyje 2 virtuvės ir 2 vonios. Kam
bariai įrengti liuksusiniai.' Lobai 
geras namas su vienu minusu — 
užpakaly kiek įtruks. Geras pir
kinys pasiturintiems žmonėms. 
Glenholme gt. žemiau St. Cloir. 
Morgičių nėra.

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

BALYS KRONAS
FOR REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

Darbovietės teleC^n*.': 9-3558, 3-1108, 2-4641 
Butas: 112 OnvHo Avė. Tel. 2-9077

TESLIA
REAL ESTATE BROKER 

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

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

. apie $6.000.

$17.900. High Park — Bloor, 7 k., 
2 augštų, mūrinis, atskiros 
namas. Garažas.

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

$18.700. RoncesvaHes —» Hewitt, 9 
kamb., atskira^* mūrinis, 
vandeniu šildomas namas.

$21.000. Dundas prie Dufferin, di
delė krautuvė su prekėmis 
ir du butai po 3 kambarius, 
mūro garažas, £ įmokėti
$9.000.

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

* reikalais kreipkitės
BRONIUS SERGAUTIS

V Telef.: KE. 9272 ir KE. 0415 -- > ,f
1460 DUNDAS STREET WEST - TORONTO '

(prie Dufferin)

ERNEST RIECLIT
- REAL ESTATE LIMITED REALTORS

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA

Hamilton, 913 Mąin 3t. Ę.,' Tel. J9-021
Centrinė Įstaiga 1172 Bay St. Toronto, Ont. .

GERIAUSIA PROGA NUSIPIRKTI NAMĄ
ŠTAI -KELETAS IS^JŲ: - - -

IHoqr—Be t hurst rajone. 6-kambarių nanįos.su gpražu- ir geru kįemu. 2 virtuves, 
r arti susisiekimo. įmokėti tik $2.000.

Dundas—St. Clarens. 8 kambarių geras mūrinis namas *su 2 virtuvėm. {Įmo
kėti $4.000.

Dundas—St. Clarens. 8 kambarių geras mūrinis namas su 2 virtuvėm. Įmo- 
su gražiu kiemu ir privažiavimu. Vandens-alyvos apšildymars .Pilna kaina 
$18.000. w '• : >’ • < .

■’Ttfrrme daug įvairių namų ber biznių prieinamomis'kafhomisr Ivarrnase miesto* 
dalyse. Tarpininkaujame paskolų sudaryme. Prašom kreiptis pas biuro vedėją

-- ----- B. SAKALAUSKAS
164 Ossington Avc. (netoli Lietuvių Namų). TeL KE. 3216X namų LO. 1410

1. BRKOVICH
t . REAL ESTATE < |

Sporto auklėjamoji reikšmė
Atvykusioms į Naująjį pasaulį 

kartais sunkiai suprantamas tas 
entuziazmas, čia teikiamas spor
tui, ypatingai kolegijose ir vidu
rinėse mokyklose. Kolegijose, 
kaip rašyta aną savaitę, įvyksta 
iškrypimų: kyšiai, žaidėjų lepi
nimas, etc. yra nemaloni istorija, 
taip kad kartais atsiranda klausi
mas ar nereikėtų mokyklinį 
sportą iš viso panaikinti? Atsa
kymas būtų, kad sportas daug la
biau pasitarnauja jaunimo gero
vei nei blogiui. Pirmiausia, dau
guma kolegijų netoleruotų tų iš
krypimų; “high schools” jų visai 
nepasitaiko. Pasižiūrėjus iš kitos 
pusės, pinigai, kurie uždirbami 
sporto pirmenybėse, labai pade
da mokyklų pagerinimui, statyti 
kolegijų rūmus ir tt. Stipendijos 
duodamos geresniems žaidikams 
jau daugeliui leido išeiti, univer
siteto mokslus. Bet be materiali
nio taško, žiūrėkime ir į morali
nį. Argi norėtumėte, kad jūsų 
sūnus verčiau sėdėtų nieko ne
veikdamas kambaryje ar kur 
nors trankytųsi gatvėmis, vie
toj kad gerai prižiūrimas ir mo
komas, savo mokyklos komando
je žaistų grynam ore beisbolą, 
futbolą ar ledo rutulį. Sportas, 
žaidimo įkarštyje lavina “fair 
play”, ihokcŲ.' didžiojo principo 
“daryk kitam taip, kaip nori, kad 
jie tau darytų”. Čia geras pavyz
dys būtų bauda, arba “faulas” 
krepšinio rungtynėse. Sportas 
jaunuolį mokina niekuomet ne
nusileisti, visados atsiekti savo 
'tikslą nors daug sunkumų jo ke- 
lyje'ir bandyti atrodo veltui; be 
šito jam gyvenime bus sunku. 
Daug buvo sakyta apie ameriki
nio futbolo žiaurumą. Tačiau pa- * 
galvojus, argi neatrodo, jog šis' 
kietas žaidimas priruošia jaunuo- .

i iį vėlesniam gyvenimui, kuris ' 
tikrai nebus minkštas ir lengvas. į 
Šiame žaidime atsispindi tas 
amerikoniškas, veržlumas, dina
mizmas, kuris šiandien vadovau
ja pasauliui.

tojas, praėjusį mėnesį buvo iš
kviestas Maskvos Čkalovo vardo 
centrinio aeroklubo į Simferopo
lį. Ožkinis, kuris yra laikomas 
gabiausiu sovietų sklandytuvų 
konstrukotriumi, praėjusiais me
tais, padedamas Kauno studentų- 
sklandymo mėgėju, pastatė mo
komąjį sklandytuvą BRO-11. Iš
bandytas Maskvoje jis tuoj pat 
buvo pradėtas serijiniai gaminti 
ir siunčiamas į visos Sovietijos 
aeroklubus. Oškinis dirbs didžio
joj TSRS sklandytuvų dirbtuvėj 
Simferopolyje. Klausimas yra: 
ar rusiškosios spaudos buvo pa
žymėta, jog tai “broliška tarybi
nės Lietuvos pagalba”, ar pasau
lyje nebuvo paskelbta, jog Ru
sija turi geriausius pasaulyje 
sklandytuvus ir kad rusai ge
riausi konstruktoriai?

St. Catherines, Ont.
Vasario 16 minėjimas. Vasario 

21 d. ukrainiečių katalikų baž
nyčios salėje, Queen -Elizabeth 
Highway ir Niagara St. kampas, 
KLB St. Catharines Apylinkės 
Valdyba rengia Vasario 16 šven
tės minėj finą. Programoje: pa
skaita ir Inčiūros 4-rių veiksmų 
drama ’’Vincas Kudirka”. Hamil
tono Lietuvių DM Teatro “Auku
ras” pastatymas. Pradžia 18 vai.

B-nės V-ba.

* Dėmesio 
Hamiltoniečiai

Dėmesio 
Hamiltoniečiai

Ernie C. Miles
REAL. EST ATE AND BUSINESS BROKER

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

DIDELIS NAMŲ PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE 
HAHMILTONO DALYSE.

Rosslyn S. .
6 dideli kamb., kietos grindys, vandeniu šildomas, įvažiavimas, įmo
kėti $3.000. ~
Grant Ave.
7 kamb'., naujos oro šildymas, atdari morgičiai. Įmokėti $2.500.
Province S. .* •
6 kamb., naujas moderniškai įnertgas namas, kietos grindys, įvažia
vimas ir garažas. Įmokėti $4.000. M
Victorio Ave. N.
8 kamb., naujai dekoruotos, modernišką virtuvė. 2 virtuves, 2 vonios, 
įvažiavimas ir garažas. įmokėti $3.000.

Gyvulių forma. 11 mylių nuo Hafiniltono, 100 akrų su visais įrengimais ir gerais 
pastatais. Įmokėti $10.000.

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

Platesnių informacijų ir visais namų pūlyrno-pardayųno 
' reikalais kreipkitės į

$10.500

$8.500

$12.900

$10.500

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

REAL ESTATE

Visais turto pirkinio 

ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
TeL LL. 3744

WILLIAM BOLLAND 
Real Estate

1130 College St, 
Toronto, Ont

t< * C/. ♦

Didžiausias narni) 
pasirinkimas 

visuose miesto rajonuose!

Tik paskambinkite kiek Jūs turi* 
te įmokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!

$11.500, RoncesvaHes — Dundas, mūri
nis^ atskiras' 6 kamb., garažas. 1 
margičius.

$12.000, RoncesvaHes rajone, mūrinis, 6 
kąmb., vandeniu Šildomas, kamb. 
dažyti, 2 garažai.

$13.500, Indian Rd.—Annette, mūri
nis, 7 kamb., garažas.

$14.500, High Park rajone prie Bloor., 
mūrinis, 8 kamb. ir saulės kamb., 
garažas.

$15.000, College—Ossington, mūrinis, 
atskiras, 9 kamb. per 2 augštus, 2 
vonios ir 3 virtuvės, įvaž. į kiemą.

$15.900, Runnymcde—Annette, mūrinis, 
atskiros, 9 kamb. namas, 2 virtu- 
Rd., mūrinis, 10 kamb. per 2 augš- 
vės, didelis kiemas, garažas.

$17.000, High Pork rajone, Grenadier 
tus,s 2 virtuvės, 2 vonios, įvažiovi- 

’ mos į kiemą.
$18.000, Bloor—Bousted, mūrinis, atski

ras, 10 kamb., 2 virtuvės, aliejumi 
šildomas, garažas.

Didelis pasirinkimas didesnių namų. 

Visais namų pirkimo ir pardavi. 
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS 
1675 Bloor St W- T«V KE. 7941 

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

— Kairas. — JAV Egiptui pa
siūlė už $10.000.000 kviečių do
vanota Dėl smulkmenų dar te- 
besitariama. _

Bevo Francis, krepšinio žvaigž
dė, įpusėjęs pirmus kolegijos me
tus, galų gale gavo high school 
diplomą. '

New York Athletic Club leng
vos atletikos pirmenybėse, už
praeitą šeštadienį, pasiekta .pui
kių rezultatų. Olimpinis čempio
nas Mai Whitefield sumušė 500 
jardų bėgimo rekordą. Laikas — 
56.6 sekundės. Žymusis pašto- j 
rius Bob Richards 38 kartą su 
•kartimi iššoko į augštį 15 pūrų 
414 col. Didysis Vokietijos bėgi
kas Heinz Ulzheimer turėjo dėl 

' sužeistos kojos iš pirmenybių pa
sitraukti. Saulius Elisonas.

Kanados šachmatų meisteris 
P. Vaitonis dalyvauja Ontario 
provincijos šachmatų meisterio 
titului nustatayti varžybose, ku
rios vyksta tarptautinės meno ir 
rankdarbių parodos proga To
ronte. P. Vaitonis varžybose eina 
pirmuoju. Pereitos savaitės re
zultatai: Vaitonis 3-0; Aboltinš 
ir Anderson po 2-0; Suk ir Kres- 
tini po 2-1; Jewitt, Avery ir 
Greenberg po 1-2; York ir Szabo 
po 0-3.

Marciano — Walcott
Balandžio 10 d. Čikagoje Mar

ciano gins pasaulio sunkaus svo
rio bokso titulą, kurį prieš pus
metį nokautu, 13 runde laimėjo 
iš bu v. miesterio Jersey Joe Wal
cott. Šis revanšinis susitikmas, 
kuris Walcotto buvo išsiderėtas 
dar prieš pirmąjį pralaimėjimą, 

i bus galutinis. Laimėtojas bus 
pripažintas pasaulio meisteriu.

Kaip rungtynių rengėjai ap
skaičiuoja,- ši kova žada duoti 
vieną milioną dolerių pajamų, iš 
kurių po 30% gaus abu varžovai.

Bronius Oškinis, žinomas ne
priklausomos Lietuvos sklandy-

ELLIOTT STEDELBAUER MOTOR LTD
1100 LAKESHORE RD., NEW TORONTO 

PONTIAC—BUICK—GMC TRUCKS 

Taip pct geresni vartoti automobiliai

SKAJMBINK RO. 2533

Nesiųskite vaistų Europon,
dąnaiSiO

... u.- ’
N 50 centų gramas. :

,, Mes

STARKMAN CHEMISTS
463 Bloor St. W. . . Toronto

į ♦: . : •• .-xy , . j, - .... i < •. /.t-   -••• a . v . • \ - t/ .     _ -3-.. - 'J ... •

S. Dworak
REAL ESTATE BROKER*

DIDŽIAUSIA NAUJŲJŲ KANADIEČIU NUOSAVYBIŲ 
PIRKIMO — PARDAVIMO ĮSTAIGA .

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

MES TURIME PARDAVIMUI APIE 300 NAMŲ
SIŪLOME:

$11.900. Brockfield, Queen—Ossington, pusiau otskiroš, 7 kamb., anglimis-oru 
šildomas, dvi virtuvės, geras pirkinys už šitą kainą. Įmokėti $3.500.

$12.000, Mulock, Keele—St. Clair, 7 k., pusiau atskiros, mūrinis, anglimsi-oru 
šildomas, garažas, prie namo prijungtas sklypas 37x120 $2.000 ver
tės. Įmokėti $5.000.

$12.500. Hallam, Ossington, 7 k. atskiras, frontas mūrinis, anglimis-oru šildo
mas, 2 garažai, namas be skolų. Įmokėti $4.000.

$12.500. Leeds, Ossington, 6 k. atskiras, aštrių plytų, anglimis-oru apšildomas,, 
kietos grindys, skalbykla rūsyje, srovė elektr. plytai, galimybė gara
žui. įmokėti $3.000.

$12.500. Euclid, Borton—Bathurst, 7 k., mūrinis, atskiras, anglimis-Oru šildo
mas, didelė virtuvė, kietos grindys, garažas. Įmokėti $3.500-4.000.

$14.000. Fuller—Queen, 8 k., mūrinis atskiras, anglimis-oru šildomas, 2 vir
tuvės, patogus kambarių išnuomavimui rajonas. Įmokėti $5.000.

$14.000. Bothuret—Dupont, 8 k., pusiau atskiras, mūrinis, anglimis-oru šil
domas, užėmimas tuojau pot. įmokėti $4.500. ’

$17.000c Indian Rd. , Gorden, 8 k., mūrinis, pusiau atskiras, karštu vond.-alyva j 
šildymas, 2 garažai. 2 virtuvės, gerame stovyje viduje ir iš oro, be - 
skolų, pirmo skola iš 6% balansui. Įmokėti $7-8.000. ;

$17.000. Norman—St. Cloir. 10 k., mūrinis, atskiras, kv. pldnos, karštu vand. 
-alyva šildymas, 2 virtuvės?, 3 garažai, toiletos ir dušas rūsyje, pui
kus kiemas. Įmokėti $5-6.000.

$18.000. Wright, Indian Rd. 9 k., atskiras, mūrinis, kv. plonos, vond.-alyva j 
šildomas, dviejų augštų^ 2 virtuves, 4 d. vonia su atskiru toiletu. 
Kietos grindys. Įmokėti $5.000.

$18.500. Clendenan—<5lenloke. 11 k., atskiras, mūrinis, karštu vond.-alyva ’ 
šildomas, 2 modern, virtuvės, garažas su priv. įvažiavimu. įmokėti 
$7-8.000. /

$18.500. Algonquin—Indian Rd. 10 k. gero mūro, atskiras, kv. planas, vand.- ' 
alyva šildomos, 2 virtuvės, galimybė dar 2, toiletos ir dušas, galimy
bė voniai, rūsyje, vieta poilsio k. rūsyje, puikus namas, ribota gali
mybė garažui, užėmimas tuojau pat. Įmokėti $7-7.500.

' ' ATSTOVAUJA:

VYTAS JUČAS
Telefonas OL. 3210

LIETUVIAMS TINKAMUOSE 
" RAJONUOSE

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
Indian Rd.
$12.600. Mūrinis 6 kamb. namas.

Dideli nepereinami kambariai, 
:<■ priedo vasarinis kambarys, 2. tu

aletai, garažui vieta.

$13.500. Mūrinis 6 kambarių namas. 
Erdvūs, nepereinami kambariai, 
moderni ivrtuvė, garažas.

Me Donell, *
$13,.900,. įmokėti $4.00. Mūrinis, vi

siškai atskiras 8 kamb. namas. 
Patogūs ir gražūs kambariai per

mos.
Dunn—King,
$14.000, įmokėti $4.000. Mūrinis 8 

kamb. namas. Alyvos šildymas, 
garažui vieta, patogios išsimokė- 
jimo sąlygos.

St. Clarens—Bloor,
$15.500 tvirto kaino, 

$5.000. Mūrinis, 
8 kamb. namas, 
kambariai, vandens Šildymas, du 
garažai.

įmokėti apie 
visai atskiras 
Nepereinami

$16.5tX), įmokėti $5.000. Mūrinis, 
visai atskiras 9 kamb. namas. 
Erdvūs ir švarūs kambariai, oly-

> vos šildymas, garažas.
Delaware. Bloor,
$ 1 8.5500, įmokėti gal tk $4.000. Vi

sor1 atskiras, mūrinis 10 kamb. 
namas. Vandens šildymas, du 
garažai, privatus įvažiavimas, 
didelis gražus kiemas.

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

kėsimu. Tinka pirkti susidėjus.

R. ŽULYS
Td. ML 247b MM. nL RM.3-4711

1.1. ELLIS
REALTOR

1072 8LOQR ST W., TORONTO |į

$10.500, įmokėti $3.-000. Visos mū
rinis, 8 kamb. namas su vieta ga-j

* ražui/ Rūsyje papildomai įrengtas, 
tualetas. Portland žem?ou•KiNg..*^1*

$12.000, įmokėti $4,000. Pusiau at
skiras, dailus, dviejų augštų, 7 k., 
namukas. Koridorinė sistema. Vieta 
garažui. Dovercourt-Qveen-Oising- 
ton.

$12.500, įmokėti $3.500. Visai at
skiras. 7‘ kamp. namas su 'dviem 
virtuvėm. Koridorinė sistema. Dvi
gubas garažas. Hallam-Ossington.

$14.200, įmokėti $4.500. Pusiau at
skiros, 8 kamb., mūrinis namas. 
Koridorinė sistema. Šildymas alyva.
Crowford prie Horbord.

$15.500, įmokėti $5.500. Visai at
skiros mūrinis 8 kamb. namas su 
dviem virtuvėm. Koridorinė. siste
ma. Šildymas alyva. Yra vieta ga
ražui. McKenzie Cresc.—Dtmdes.

$15.90Č, su didesniu įmokėjimu/Vi
sai atskiras mūrinis rIO kamb.K 2 
augštų namas, su 2 voniom, žjyir- 

į tuvėm ir 2 garažais. CoHage»Brock.
$18.500, įmokėti $6.000. Y«oi%>t- 

skiras 1 1 kambarių mūrinis namas
* kietom grindim^ Trys, virąmfc, dil

domas vandeniu. Yra garažas. Arti 
gero susisiekimo. Clinton-Horbord.

Ir daugiau holfitĮ lietuvių rajoną —* 
vakariniame Toronte Jum* mielai ap*

P. LEONAS
T«<. ME. 2471, buto tol.: JU. 0996

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

nan%25c4%25afos.su
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Geras patarimas
.v. — Kaip geriausia išsaugoti 

vestuvių žiedą? — klausia jauna 
nuotaka motiną. x

— Reikia jį kasdien tris kartus 
mirkyti indams plauti vandeny.

Teatre
— Vakar buvau teatre. Pjesėj 

nuobodoka. Mačiau kaip du žmo-' dytoją, taip bijau, kad niekad ne
neš taip garsiai nusižiovavo.

— Tai ką, jie buvo užmigę?
— Tai buvo tie, kurie pabudo.

Stebuklas
Kino filmų .filmuotojas susiti

ko mjeste:ūkininką ir sako:
, ■ — Buvau šiandie tamstos ūky 

ir nufilmavau daug ką iš jo gy
venimo. Nufilmavau darbinln- 

,kus prie, rugių kirtimo.
—. Ar . pasisekė jums sučiupti 

juos bejudančius?
— O, taip.
— Tikrai stebuklingas daly

kas tos filmos... — patraukė pe
čiais ūkininką^.'.

Turistai 
žmona atvyko prieVyras su

Vezuvijaus.
— O jis 

mus,
— Taip. Jam neuždrausi...

- Jis neskambina
— Kai nueinu pas dantų gy-

vis tebeleidžia dū- 
sąko žmona.

Parduodami 
namai 

' visose miesto 
daiyse.

DĖMESIO!
namą

išdrįstu paspausti skambučio.
— Tai kaip gi įeini?
— Tarnaitė išgirsta bedrebant 

kinkas, ir atidaro.

Atidengė paslaptį
— Buvau šiandien vieno psi

chologo paskaitoje. Jis tarp kit
ko įrodinėjo, kad vyro protas ne
išsivysto pakankamai prieš 251 
metus amžiaus. --

— Turbūt, ■ dėl to daugumas Į 
veda prieš 25 metus.

Galimybė įsigyti gerą 
su žemu įmokėjimų:
Dundas—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.

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tonf H( l l h *
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143
■■ImmhA

Dr. A. Ratinow
LM.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse.
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

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

TeLRA. 670& '
.......... ■ N ......— '■"UI.......................................

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

1981 BLOOR ST. W.
(torp Dufferin ir Dovercoupt)

I Dr. K. Žymantienė
' GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Diadas Str. West 
prie Hyron gofvės 

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

Bronchinė astma
Ar jūs nekrankščiotė ir ar nėra jums sun
ku kvėpuoti? Ar nėra sunku užmigti? 
Templeton's RAZ-MAH kapsulės padės 

^ums lengvai kvėpuoti, panaikins krankš
timą. Jos išvalo užkimštą flegmą bron
chiniuose vamzdeliuose, ir tuo būdu pa
lengvina kvėpavimą. Miegosi ir dirbsi su 
malonumu vartodamas RAZ-MAH šian- 

•dierr. 65c ir $1.35 vaistinėse. R-55

Atsargus
Elektrikas tvarko laidus na-į 

me. Savo padėjėjui jis sako:
— Ei, Jonai, pridėk ranką prie 

šių dviejų vielų.
— Ar ką jau? — vėliau jis Jo

no klausia.
— Nieko.
— Gerai. Aš tik ir norėjau pa

tikrinti ar vra srovė.

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

A. TAMULAITIS
■ Tel MA. 1177
Namų tel. OR. 2657

A. W. FARLINGtR 
Real Estate

2000 Yonge St., Toronto

NAUJA KRAUTUVĖ

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

Turime jvoiriousių dalykų suknelių ir kepurių dirbtuvėms, siuvėjoms 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 tųtime užuolaidų ir kitų lininių reikmenų. /

UŽSAKYMAI PAŠTU IŠPILDOMI TUOJAU

PUIKIAUSIOS KOKYBĖS ŽEMOMIS KAINOMIS UŽ JŪSŲ PINIGUS - ,

Priima lįgoųius ir; gipdyyęp 
šiokiadieniais nho 2-4' Vai fi.p. 
ir 6.30-8 vai. Wk.* aH>a’ Vagaį^ 

susitarimą ■■■

Telefonas ME. 2933 " ( .
--------- u ■ ... ■ < ■! j > .i .»*

Dr. JOHN RĘKAI 
A V
J* REKAI

Vido«^ ligM specialistas, 
'bat. feddapMto bendrosios lie, 

/. vyr. gydytojas.
ligoninė s

Suvalgytas senatorius
Prancūzų Vakarų Afrikos vie

na sritis greta dviejų baltųjų se
natorių Į Prancūzijos senatą bu
vo išrinkusi ir vieną juoduką — 
Victor Biaka-Boda. Bet išvykęs 
1950 m. su prakalbomis į miškų 
sritis pas puslaukinius tautiečius, i 

____________________________  tas senatorius nebegrįžo ir nuo 
done. Adresą prašoma pranešti j to meto niekas apie jį nieko ne- 
LietuvOs Generaliniam Konsulą- ! gedėjo. Kadangi.tose srityse dar 

•tui Toronte — 11 Grenadier yra žmogėdrų, .tai spėjama, kad
Heights.

. Paieškojimai
< Kostas Pivoras, gira. 1922. V.
* 30 d. Taujėnuose, Ukmergės ap., 
ir jo žmona Salomėja, paieško
mi Lietuvos Pasiuntinvbės Lon-

ir senatorius Biaka-Boda bus su
valgytas. Bet iki šiol nesuranda- 

Juozapinos Tamulevičiūtės, gi-, ma jokių įrodymų, o kol nėra ži-
musios Kabeliuose, Musteikoje 

11913 m., 1934 m. ištekėjusios už 
Juozo Tamulevičiaus arba Ta- 

’mulionio Kabeliuose, iki 1939 m. 
i tikrai gyvenusios Musteika kai- 
-me, Marcinkonių valsčiuje, pa
-gal nepatikrintas žinias nuo 1943 
i-ar 1944 m. Krušienės, ieško kun. 
*J. G'. Jukkevičius, Our Lady of 
-Vilna Church, 153 Sterling St., 
'-Worchester 4, Mass., USA.
; Jei kas apie ją ką žino, pra
šoma pranešti.

nios apie jo .mirtį ir kitas sena
torius negali būti išrinktas. Be
ieškant jo pėdsakų, vienoje vie
toje, po jo atsilankymo ten pra
ėjus keletai mėnesių, buvo su
rasti greičiausiai suvalgyto žmo
gaus kaulai, bet iš jų asmenybės, 
žinoma, negalima nustatyti..

Tardytojai, apklausinėją gy
ventojus, susiduria su. visiška ty
la — niekas nieko nesako. Pagal 
Prancūzijos įstatymus, kol nėra 
įrodymų, niekas negali būti pa
skelbtas mirusiu, tad senatoriaus 
alga tebemokama dingusiojo 
žmonai.

MERIT’S 
PASKOLŲ PLANAS 
skoliname nuo $50 iki 

. $2.000 grynais 
tę pačię diena

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

ATSIKVIESTI GIMINES 
KANADON

Mes skoliname iki $700 Jūsų giminių 
kelionės Kanadon apmokėjimui.

BALDŲ, AUTOMOBILIŲ 
PASKOLOS

Į Nuo $50 iki $1.500 skoliname Jums lai
duojant automobiliu ar baldais, o taip 
pat skoliname šių dalykų įsigijimui.

PAREMIAME PASKOLA 
Mes apmokame visas Jūsų sąskaitas, 
Įmokėk dalį’ o vėliau sumažink įmokė
simus per pusę.

MERIT FINANCE CO. 
641 YONGE ST. — _MI. 4236 
2 blokai j pietus nuo Bloor-— Kl. 9886

GALAS KOSULIUI!
Išbondykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 

kuliuos jau daug metų vartojo kiekvienas europietis. 
Dabar Šie vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti- 
miousiosei vaistinėse Kanadoje.

Poro DIANA lašelių su cukrumi ir trupučių karšto 
vandens, geriant keturis kartus į dieną, tuojau gali iš
gydyti kietą kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo.: 
Šie vaistai ppgelbsti taip pat nuo nosies kataro,^skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo^ astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinka garga
liavimui ir kitokiam naudojimui.

Jūs galite įsitikinti, kad europiškus DIANA DROPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kanadoje. Šie 
vaistai jums padės lygiai žiemą, lygiai vasarą. 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

Kaino $1.25 butelis.

/ LUSCOE PRODUCTS LIMITED 
559 Bathurst-St.į Toronto 4, Ont.

Dr. A» Facęfiis
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC
• 314 BA'JHUKSl ST^ 

.. Toronto

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

rentgenas; physioterapija, 
LABORATOR IN tAI. TYRIMAI •
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11 -12 vdL, 2-4 vąl. ir 7-9 i 
šeštadieniais nuo 11-3 vai.

219 St. Čkiir JAve.’ ,W. Toronto, Oni.

5usrtpH6 telefonu RA.'0237 
KolBom‘0 lenkiškai ir Yu'siTkai

Dr. S. V. FEINMAN
. 256

Vienas .universiteto diplomas, dirbęį 
Vįenos untversitętp ktinikase ir Kanae- 
dos ligoninėse.

Darbo valandoj J-3 pp. ir 5-8 yak. . 
Širdies, plpučių/ gast ro-enterolog i jos, 
reumatizmo, astmos ir moterų ligos/ 

.Rentgenas.
Kalba vokiškai ir rusiškai.

* * - .> ą . ■*, . .u., ,| . .............

Nėra

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

(tarp Glbdstone ir Rusholme Rd.) ,

Priima ligonius ir.gimdyves.; 
šiokiadieniais nuo 2-4 ir 6,30-8 ■ 
vai vak. arba pagal susitarimą..

■ - ' p’ * - : ‘'

Telefonas EO. 1794

Dr. F. Tickett
Gydytojas

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 if

- ’ 7-9 po pietų
11 Gore Vale Ave. Toronto

Telef.: WA 3754

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

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

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

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

Atidaryta- iki 7 val.-vak;-------— 272JZ> QUEEN ST. W., Toronto

- - ■ .j

Dr. WILUAM J, ŽINCHESIN 
r ‘ B.A.;iM.b.; L.M:Č Č.‘ -

GYUYTUJAS ir
CHIRURGAS

Priėmimo vai.:-2-4:30 ir 7-9 vai. -pp.
’ <5X6 Bathurst St Toronio 

Tei.jyĄ1341 j. ;
-■■■will ■ HI HL I I ,J ... i ii;I .1 1 NIII|R»1I»

dantistas."/’:-
J. A. GORCHYNSKI .

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

Bathursf-Medicol Building 
Telef. EM. 3-6373 * ’ .

Dr. Chas. OKUN
DAJČ^ISTAS 

838 Dundas St W. Toronto 
kampcs Euclid Ave.

Priima vakarais pagal susitarimą.
Tel. WA. 9822.

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viskas nuo, durų skambučio
-iki pilno namų instaliavimo.

119 PERTH AVE.
Telefonas KE. 7888.

PARDUODAME
Naujus ir vartotus vyr. gabar
dino paltus, naujus ir vartotus 
kostiumus, tropinius kostiu
mus, marškinius ir kit. įvairiu 

rūšių.
Pinigai įmokami iš karto.

HOLLYWOOD CLOTHING
270 Queen St. W., Toronto 

(kampas Beverley)

Dr. MICHAEL BALKANY
Moterų ligų ir gimdymo specialrstas. 
Buvęs Budapešto ligoninės vedėjas ir 
vienas iš Miuncheno universiteto mo
terų klinikų asistentu.
232 ST. CLAIR AVE. W., TORONTO 

orie Avenue Rood
Td. RA. 9632 ir HU. 7841

Pjiėm-mo vol.: 3-6 vai. pp., trečiadie- 
niaij 3-8 vol. Dp. Priimama susitarus ?

'.elefonu.

Reumatiniai 
skausmai
Malonu pranešti gerą naujieną tiems, ku
rie trokšta sumažinti reumatinius skaus
mus, bet jaučiasi be vilties! Tūkstančiai 
išvengia sąnarių ir raumenų reumatinių 
skausmų vartodami T-R-C's. Nesileisk 
kankinamas lėtais varginančiais ir du
riančiais, kaip peiliu, skausmais. Išban
dyk Templeton's T-R-C's šiandien. Tik 
65c arba $1.35 vaistinėse. T-844

tihy tim
MAŽASIS TIMAS 

VAZONINIAI PAMIDORAI

Tiesiog iš fabriko
5 metų garantija!

DANTISTAS 
' Dr. DELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto
Tel. ĘM; 4-6515^-:

^5 gabž virtuvės chromo komplektas — $59.50 
3.'gab. fotelis (chesterfield) — 99.00

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

' — $49.50 
Kėdės (Hostess) — $12.95

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

” •'■ ; > . -I. '

Pritaiko akinius .visiems akių defek
tams. Ištiria akių .nervus, kurie daž
nai sukelia 0qĮyos skaudejjmo ir ner
vingumo.^*, . Kolba slavų kolbomis.

eallege St. W. Toronto 
TfeLRA3924

DOMESIO!
Lietuvis Elektros —-Radio - 

; Technikas
ANTANAS ČEPONIS ’

Taisau, patikrino, prijungiu ar 
perstatau:

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

motorus. ?
Be tp, apimu namus pilnam instolia-į 
vimui ar - pakeitimui srovės, duodu* 

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

Puodams, dėžėms 
*r daržui. Nepa- 
prastai ankstyvi. 
Mažasis Timos 
yra tik 8 colių 
augštumo, nykŠ- 
tuko ir glaudaus 
dydžio. Apkibęs 
šviestai raudonų 
vaisių kekėmis, 

iki colio skersmeny. Nors Mažasis Timas 
mažutis, bet duoda puikių vaisių anks
čiau, negu kitos daržovės pradeda augti 
ir, kol importuoti pomidorai yra labai 
brangūs. Spalvingi ir puošnūs, tinką puo
dams ir daržams. omasyra
dams ir daržams. (Pkt. 20c) (¥2 oz. 75c) 
apmokant paštu.

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

DIRECT FURNITURE
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL;
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

Mes dirbame 24 valandas

749 QUEEN ST. E.
: Tel. RI. 5804 

LL

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

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

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

$&jJALT£R UOPPEl

__ _ _ __ Atsiminkite, kad vasariniai rūbai
B netinkamai laikomi sugenda. Mū-

Gmitetl sų indėliuose jūsų vasariniai rū-

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
'138-46 Claremont Str

30 metų valymo

bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai

WA. 4557

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

» ir'tt...,

• Suite 410
■ - A.K ? ' - ■ ,* .

394 Bay St., Toronto, Orit.
Telef.: EM.4-9912

A. LENCKI, B A., L.L.B. | 

Teisininkas —
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St W
Room 107

STANLEY SHOE STORE >
• i

‘ Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir| 
vyru batai, normalaus dydžio ir platūs-

EE—EEEr z jj
1438 Dundas St. W. Toronto *’

prie .Gladstone į

“EUROPA” FOTO STUDIO 
TeLWA 6849

615 Queen Sx. W. Toronto
Mūsų specialybė vestuvinės, šeimų 

nuotraukos ir spalvoti portretai. j 
, Darbas pirmos rūšies. - ]

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS’

Vaškas, šepečiai, terpentinas
■ Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel EM. 4-2715
* - -* a * / % * * . ’

^Tuščiausios būšus mwoiw/J

? \{
y M
JMiosidobro Dąajošalai.ktmmika\ 
odos ir meno iidirtnniai.Lirtwi^cos \ 
virintų tautu klasikinis mujikosyĄ

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIS

BATSIUVIS
J. Jasmnas

1228 Dundąs St W., Toronto 
(netoli Lietuvių Naųių)

A. BERESNEVIČIUS
Priimu moteriškų ir vyriškų 
rūbų užsakymusiš savo ir kii- 
jentų medžiagos. Darbą atlie- 
'ku pagal naujausias madas 
švariai ir sąžiningai. Kainos 

visiems prieinamos
1004 Dundas Street W. 

Toronto, Ont.
Telefonas: LL. 3222

DANIEL D. STOKAL

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
: 439 QTJF.EN ST. W. (pri« SpudhuO. Tel EM. 9-M94

: YORK PACKING Cfc LTD.
104-106 Trowell Ave., Tek JU. 2794. JU. >197. Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios X 
kfifcybės produktus:

-,į šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, {vairias dešras.

Priimami tij^akymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

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

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiate- 
ritis, vandens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus t > -

Pranešu klijentams savo naują adresą:

7 Havelock. Toronto, telef. LL. 4578 >
-- ------2.------- __ANT._ JALO ZĄ PAJUS

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kolbų stovų kolbomis

j Room 204. 221 Victoria St 
Office EM 6-1753. Rm. tel. LY 5797

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

, (optometrist!
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Medical Building 

Telef EM 3-6373

4



» FUSL. 1953. II. 19. — Nr. 7 <164)

TCKCNTC.Cnt
Apylinkės Valdyba Maldos diena už Lietuvą

Lietuvių Kunigų Vienybė 
Amerikoje pageidauja, kad šv. 
Kazimiero šventės proga visose 
liet, kolonijose būtų pravesta 
maldos diena už Lietuvą. Toron
te šios iškilmės įvyks kovo 8 d. 
šikilmingomis pamaldomis liet, 
kat. bažnyčioje, ir po pietų iškil
minga šv. Kazimiero minėjimo 
akademija. Paskaitai yra pa
kviestas Antanas Gurevičius, 
liet, mokyklos tėvų Komiteto 
pirmihinkas, o meninei daliai iš
pildyti — Toronto lietuviškasis 
jaunimas.

Parapijos susirinkimas
Ateinantį sekmadienį, vasario 

22 d. 3 vai. pp., lietuvių parapijos 
salėje įvyks Toronto Įeit, parapi
jos susirinkimas, kuriame bus 
Bažnyčios Stątymo Fondo Val
dybos ir parapijos komiteto pra-. 
nešimai,aptarti tolimesni bažny
čios statymo organizavimo dar
bai ir renkama BSF V-ba.

i

Paskaita visuomenei
Pirmą gavėnios sekmadienį, 

vasario 22 d. T. Skautininkų Ra
movė pradeda paskaitų ciklą, 
med. dr. J. Yčas skaitys tema 
“Žmogaus kova su mikrobais”. 
Paskaita įvyks šv. Elenos par. sa
lėje, pradžia 5.30 vai. pp. Lietu
vių visuomenė kviečiama skait
lingai dalyvauti šiame kultūri
niame parengime.

Ateityje numatomos prof. Stp. 
Kairio, dipl. arch. inž. Kulpavi- 
čiaus ir prof. A. Zubrio paskai
tos. V

Sekantį sekmadieni Lietuvių 
Namuose rodoma filmą “Lost 
Horizon”, su Ronald Colman, bus 
ir priedų.

Vedybos — krikštynos
Praėjusią savaitę Toronto liet, 

kat. bažnyčioje susituokė: Jonas 
Kdzlauskas ir Ona Raudonaitytė, 
Slobodan Kire'ir Salma Šarkaus- 
kaitė. Pakrikštyta: Jonas Rut
kauskas, Albinas Vincas Buožis, 
Povilas Algirdas Kripas, Dalė 
Lucia Yurka, Kestutis Kazimie
ras Abromaitis. . 

■ fc

Sidabrinės vestuvės 
Emilijos ir Jokūbo Beinorų bu
vo iškilmingai atšvęstos vasario 
14 d. Jų draugai ir bičiuliai tą 
dieną išvarė juos iš nuosavų na
mų ir patys šeimininkavo, ren
gėsi puotai. Vakare parvykę 

... , “jauniejf’buvosutiktipagallie-
Daily Star paminėjo dar trum- luvišką paprctį su duona, drus- ] 

ka ir vynu.
Buvo linkėta gražios ateities. 

Svečių buvo apie 50 žmonių. Pp. 
Beiiierai yra išauginę vieną duk
relę lietuviškoje dvasioje ir turi 
gražius namus Sunnyside g-vėje. 
Vaišes suruošė Ona Matjošaitie- 
nė, Ona Mylienė, Butvydienė ir 
Petrušauskienė. Besilinksmiant 
prei gausių stalų šeimininkės 
paprašė svečių paaukoti ta proga 
Vokietijoje vargstantiems ligo
niams ir seneliams. Surinkta 18 
dol. 25 c: Pageidauta pasiųsti 
Memmingeno stovyklai.

Esama ir tokių lietuvių
The Globe and Mail vasario 13 

d. išspausdino šitokią žinutę:
Mike Paulauskas, 42 m., bena

mis, praeitą naktį užėjo į Clare
mont St. policijos stotį ir pasi
prašė uždaromas į areštinę, nes. 
esą, nusikaltęs, išmušdamas vie
nos Toronto prekybos didelį vit- 
rininį langą. Policija pasiuntė 
vieną tarnautoją kartu su Pau
lausku į jo sakytą vietą pasitik
rinti. Pasirodė, jog tai tiesa. 
Dundas St. prekybos IGA lan
gas, vertės $6000 buvo išmuštas. 
Pasak ’Pauluasko, jis sviedęs į 
langą plytą, nes jis, esą: “Didn’t 
like big people”... Mikes Pau
lausko ’’noras“ buvo išpldytas— 
jis uždarytas į kalėjmą.

Pereitą ketvirtadienį pirmame 
savo posėdy naujai išrinktoji 
apylinkės valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Juozas Ber- 
žinskas, vicepirm. Vacį. Vaido
tas ir Mykolas Dervinis, sekreto- 
iwW. Jurkšaitis, iždin. inž. Juo
zas Jasinevičius, parengimų va
dovas Antanas Margis, švietimo 
reikalų vadovas inž. Vytautas 
Šakalys.

Vasaroi 16
Toronte paminėta šį sekmadienį, 
vasario 15 d. Minėta taip pat jau 
šeštadienį per lietj radiją per
transliuojant specialią progra
mą jaunimui.

Sekmadienį įvyko išklmingos 
pamaldos šv. Pranciškaus bažny
čioje, į kurias susirinko kelioli- 

*ka šimtų lietuvių.
Minėjimo aktas įvyko italų sa

lėje Brandon gatvėje. Salė buvo 
sausakimšai prisigrūdus ir daug 
kas jau netilpo. Iš svečių kalbėjo 
minėjime: Ontario švietimo mi- 
nisteris p. Dunlop, provincijos 
parlamento atstovai Frost ir Ya- 
remko, miesto atstovas p. Cham
bers, būsimuose federaliniuose 
rinkimuose kandidatuosiąs Fro- 
lik, estų gen. konsulas p. Marcus, 
latvių ir ukrainiečių atstovai. 
Deja, kanadiečių kalbos rodo, 
kad jie mūsų bylos neperpranta 
ir tokios šventės proga kalba apie 
tai, kaip sotu gyventi kanadiško- 
je demokratijoje. Tik p. Frolik 
pasakė platesnę kalbą, rodančią, 
kad ir Lietuvos istorija ir politi
nės problemos ir dabartinė padė
tis jam neblogai žinomos.

Meninėje dalyje pasirodė To
ronto liet, choras ved. St. Gaile- 
vičiaus, V. Kastytis su savo kū
rybos fragmentais, sol. Br. Mari
uosius, op. sol. Pr. Radzevičiūtė 
ir tautinių šokių grupė, vadov. 
A. Šadeikienės-Ličkūnaitės.

Programa netrumpa, solidi ir 
rūpestingai paruošta.

Ta proga Tautos Fondui bu
vo suaukota $723 ir Liet, pasų bei 
ženkliukų išplatinta už $58.

Iš vietinės kanadiečių spaudos 
. minėjimą pirmadienį paminėjo 

The GI. and Mail, įdėdamas dvie
jų lietuvaičių nuotrauką ir iškel
damas gen. konsulo V. Gylio pa
reiškimą dėl Eisenhovverio griež
to išstojimo prieš komunizmą bei 
dėl atmetimo slaptųjų konferen
cijų nutarimų.

piau: įdėjo lietuvaitės galvos 
nuotrauką ir 11 eilučių teksto, 
kur primena minėjimą ir min. 
Gylio tą patį posakį, kad Eisen- 
howerio naujoji politika lietu
viams suteikusi naujų vilčių.

Eglė žalčių karalienė. M. Pe
trausko operos ištraukos Toron
te bus pastatytos balandžio 18 d.

Loterijos doviniai
Seserų Kotryniečių Lietuvių Vaikų Dar

želio Rėmėjų Fondo Valdyba praneša lie
tuvių visuomenei loterijos davinius:

Bilietuų buvo išplatinto už $898.00
Išlaidų turėta .......... 395,75

Gryno pelno $502,25
Fondo V-ba dėkojo lietuvių visuome

nei už pritarimą irparomą išlaikyti lie
tuvišką vaikų darželį.

Ypatingo mūsų padėka tenka dr. Da
nutei Narutavičiūtei iŠ Čikagos šio fon
do idėjos sumanytojai ir didelei bilietų 
platintojai. Šią gražią minti realiai parė
mė irdaug kitų mūsų bičiulių iš JAV, kaip 
lituaniste Monika Liulevičienė, Akvili- 
no Rudienė, Alicija Rūgytė, Anelė Pocie
ne iš Čikagos, Adele Gloveckoite iš Ro- 
chesteno, Norkoi ir Dragūnoičiai iš Hart
fordo, inž. Gruzdys iš Filadelfijos .

Kanados lietuvių visuomenė, o ypač 
mūsų Toronto prekybininkai nupirko pa
lys ar išplatino daug bilietų, kaip Jonas 
Aukštaitis, Mohawk Furniture Co. sav., 
Motušis, Gintarų krašto sov., J. Margis, 
vaistinės sov.

Dėkojame kun. P. Ažubaliui, liet, pa
rapijos klebonui už salę, kur įvyko trau
kimas ir visiems kitiems rėmėjoms ir bi
lietų platintojoms. Fondo Voldybo.

Nuoširdžiai dėkoju p. E. Rudoiticnei už 
$50 auką vaiky darželiui.

Vedėja Sesuo Gabrielė.

BRANGŪS LIETUVIAI!
Balandžio mėnuo jau visai ar

ti, $5.000 reikės pabaigti įmokėti 
už L. Namus. Tai paskutinis* įmo
kė j imas, toliau lieka tik morgi- 
čiai, 10 metų išdėstyti. Šiam ka
pitalui suverbuoti šėrininkų vi
suotinis susirinkimas gruodžio 
14 d. yra įpareigojęs kiekvieną 
šėrininką iki 1953 m. vasariu 16 
d. surasti po vieną naują šėrinin
ką arba pačiam nupirkti.

Mes prašome visus lietuvius 
suprasti reikalo rimtumą ir pirk
ti po 1 šėrą, kurie dar nespėjo at
likti šios lietuviškos pareigos. 
Vieno šėro kaina $25. Šįmet su
kanka 700 metų nuo Lietuvos 
valstybės įkūrimo. Prisiminkim, 
kiek mūsų bočiai daug pilių pri
statė, žygdarbių atliko, o mes 
nesugebam sukurti mažo lietu
viško židinio! Tautieti Tu gali, 
tik daugiau ryžtingumo! LTN

TLN šėrus pirko: už $50: Sta
sys Jagėla, Antanas Adomavi
čius. Už $25: T. A. Dagelis (Ha
milton), Bronius Lyba, Jonas 
Zaleckis, Pranas Kunčiną, Juo
zas Čekelis, A. Bartkus, Antanas 
Vengry s, Vincas Rutkauskas, Ju
lius Miliušas, Jonas' Kamišaitis, 
Jurgis Pauliuk'aitis, Jonas Šul
cas, Apolinaras Sakevičius, Mo
tiejus JBaršketis, Alfonsas Mork- 
vėnas, Algimantas Banelis, Ka
zys Galiauskas, Vytautas Sen- 
džikas, Andrius Usvaltas, Juozas 
Miliūnas, Elena Dailydienė, Fe
liksas Noreika, dr. Martynas 
Anvsas, Klemensas Liutkus, J. 
Lapinskas, Leonas Karbūnas, 
Liudas Stadaininkas, dr. Marty
nas Yčas.

Visiems ačiū. TLNValdyba.
Daugiau skaito ueangliškų 

knygų
: Toronto bibliotekų skyriaus 
vedėja Mrs. H. E. McCullagh ir 
vyresn. bibliotekininkas dr. Ch. 
R. Sanderson savo apyskaitinia- 
me metiniame pranešime pabrė
žė, kad pastaraisiais metais To
ronto viešose bibliotekose nepa
prastai pakilo pareikalavimas 
knygų svetimomis kalbomis. Di
džiausias pareikalavimas buvęs 
lenkiškų knygų. Iš 52.000 sveti
momis kalbomis skolintų biblio- 
tekoše knygų 15% buvę lenkiš
kų. High Park skyriuje svetimo
mis . kalbomis knygų pareikala
vimas per 5 metus pakilęs nuo 
250 iki 3.240, o vakarų skyriuje 
nuo 96 iki 1.860.

Pasak jų, naujųjų kanadiečių 
jaunimas greit išmoksiąs angliš
kai ir skaitysiąs angliškas kny
gas, bet bibliotekos norį aptar
nauti ir senąją ir naujųjų ateivių 
kartą.

Iš to išvada, kad viešosios bib
liotekos galėtų įsigyti ir lietuviš
kų knygų. Tuo jau yra susirūpi
nę mūsų knygų platintojai.

AR JAU PRATęSEI SAVO 
LAIKRAŠČIO PRENUMERA
TĄ 1953 METAMS?
Aidu, Ateities, Lietuvių Dienų, Kario, 
Laiškų Lietuviams, Laivo, Varpelio, Eg
lutės, Draugo, Darbininko, Tėviškės Ži
burių ir visų kitų laikraščių prenumera
tas priima ir pratęsia

V. AUŠROTAS,
206 Gilmour Ave., telef. LY. 0305 

sekmadieniais parapijos salėje.

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.

HAMILTONO LDM TEATRAS ’’AUKURAS” 
šio mėnesio 29 dieną, Toronte, 400 Bathurst St 

(Ukrainiečių sporto salėje) stato 
J. B. Priestley trijų veiksmų pjesę t

ATVYKTA INSPEKTORIUS
Į šį įdomų veikalą kviečiami atsilankyti visi tautiečiai. 

Pradžia 19.3d vai.

Orkestras “Trimitas” ‘
Didelė Toronto lietuvių kolo

nija ilgą laiką neturėjo lietuviš
ko orkestro. 1952 m. persikėlęs į 
Torontą, patyręs organizatorius 
Stasys Jokūbaitis, veikdamas 
kartu su muz. . instrumentalistu 
A. Prelgausku, suorganizavo lie
tuvišką orkestrą, kuris gana 
greit išpopuilarėjo. “Trimitas” 
nesiriboja vien šbkių,muzika, bet 
savo repertuare, turi gana augš- 
tas kokybėš muzikalinift' kūri
nių, operų ištraukų .ir^an. Yra 
surepetavęs muz. A. Pręlgaus- 
ko gana gražią liet, popuri ir ke
letą lietuviškų maršų. Netrukus 
pradės repetuoti naują liet, po
puri -kompoz. muz. St. Gailevi- 
čiaus. Orkestras jau yra' suren
gęs keletą muzikos koncertų ir 
gana gražiai pasirodė Lietuvos 
kariuomenės įkūrimo ir Klaipė
dos krašto atvadavimo paminė
jimuose. Metinių proga, gegu
žės 8 d. UNF salėje rengia dide
lį muzikos koncertą — balių.

Lietuviškai muzikai ir orkest
ro veiklai paremti yra įsisteigęs 
rėmėjų būrelis, kurį sudaro pp. 
J. Strazdas^, J. Jurkšatis, E. Liąu- 
dinskienė, Sabaliauskai, Ramoš
kai ir, J. Preikšaitis.

Geros sėkmės. - J.J.
Vokiečių muzikos transliacijos
Iš St. Catharines, per tą pačią 

radijo stotį, kaip ir lietuviškoji 
programa, banga 620, kiekvieną 
šeštadienį 2-3 vai. pp., t.y. prieš 
pat lietuviškąją programą, vo
kiečių muzikos sąjunga nuo va
sario 14 d. transliuoja iš plokšte
lių populiarių šokių ir moderniš
kos vokiečių muzikos.

Šiai transliacijai plokšteles pa
teikia Walter Koppels muzikos 
skyrius — 609 Yonge Sir.
Išnuomojamas k atidarys l-me augste šei
mai arba 2 asmenims. Bendro virtuvė. 
leief. KE. 5458. .. 
Išnuomojamas šviesus kartibarys ir vir
tuvė su baldais ir patalyne. Tinka vedusią 
porai arba viengungiui. OL. 5785.

Išnuomojami kambariai be baldą: J-me 
augšte f rentinis su bendra virtuve; ll-me 
ougšte 2 kambariai ir virtuvė! 17 Bur
lington Cr?., tel. LL. 8929.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė H-mę 
augšte vedusią porai. Dovercourt-Lisgąr 
rajone, telefonas OL. 4166.

Išnuomojamos kambarys ir .virtuvė. 474 
Roncesvalles Avė., prie Dundas.

Išnuomojamas kambarys su baldais. Ga
lima naudotis virtuve arba maistas. Tel. 
ME. 7213, po 5 vai. vak.

Šaltą sušukavimą atlieku jūsų namuose. 
Skambinkite LL. 7828, Birutė.

VERTA DĖMESIO! Lietuviška valgykla, 
23 vietos su maisto krautuvės įrengi
mais "Park Restaurant" 1002 Dundas 
St. W., Toronto, pilnoj veikimo sudėty su 
visais baldais ir inventorium atiduoda
mi valdyti biznyje nusimanančiam asme
niui, labai palankiomis sąlygomis be jo
kios rizikos. Nuoma — ne pinigais, bet 
duodant valgykloje pagamintą maistą 4 
asmenims. Kreiptis asmeniškai vietoje pas 
šeimininkus.

ERNEST RIDOUT REAL ESTATE LTD 
vieno iš didžiausių Kanados nuosavybių pardavimo įstaigų

kad naujai atidarytoje mūsų Įstaigoje
1460 Dundas St. W. (prie ^ufferin) pradėjo darbą

kuris mieloi potarnous Tamstoms visais namų pirkimo 'r pardavimo reikalais.

Kreipkitės i jj asmeniškai ar

telefonu įstaigos KE. 9272, KE. 0415, KE. 5465. Namų OL. 2032.

Lietuvos Nepriklausomybės 
t šventės minėjimo tvarka
Vasario 22 d., sekmadienį, 11 

vai. 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.

Bus Bendruomenės pirm. L. 
Balsio atidarymo kalba, sveiki
nimai, rezoliucijos, meninė dalis, 
kurioje » dalyvauja Montrealio 
Dramos teatro aktoriai J. Aksti
nas, L. Barauskas ir. A. Dikinis, 
Liet. op. sol. E. Kardelienė, mu
zikas Smilgevičius, išraiškos šo
kio šokėja B. Vaitkūnaitė ir jos 
studijos mokinės, Liet, šeštad. 
mokyklos mokinė N. Jauniūtė 
ir AV parapijos mišrus choras, 
vedamas A. Piešinos. Dekoraci
jos — K. Veselkos.

Bendruomenės Valdyba pa
kvietė dalyvauti .minėjime eilę 
žymių asmenų iš Kurijos, miesto 
valdžios, politikų ir tremties 
tautų. Pakviesti taip pat didžių
jų laikraščių korespondentai ir 
televizija. Bendr. V-ba ne tik 
kviečią, bet ir laukia kad lietu
vių visuomenė pripildys didžiulę 
salę, tuo primindama svečiams 
nelietuviams, kad scenoje para
duojančios tautinės vėliavos nė
ra papuošalai, o realios kovos už 
tėvynės laisvę simboliai.

Tą dieną bus renkamos aukos 
Tautos Fondui.

J.Em. kardinolas E. P. Leger 
priėmė audiehcijoje Montrealio 

' Bendruomenės Valdybą, šešta
dienį, 7.30 vai. vak. Valdyba įtei
kė J. Akstino meniškai paruoš
tą sveikinimo adresą, Vizgirdos 
Vilniaus albumą ir promemoria 
anglų kalba apie keturius nužu
dytus Lietuvos vyskupus. J. Em. 
atsakydamas pareiškė, kad jam 
yrą žinomi persekiojamos lietu
vių tautos nelaimė ir jos vaikų 
karžygiška kova už tikėjimą ir 
laisvę, kad jam yra žinomas Ka
nados lietuvių tikėjimas į tautos 
prisikėlimą ir pasiryžimas grįžti, 
kaip tik sąlygos leis, ir dirbti sa
vam kraštui. Ta proga Valdyba 
įteikė J. Em. kvietimą dalyvauti 
Vasario 16 dienos minėjime. Kar
dinolas čia pat pažadėjo melstis 
už Lietuvą vasario 16 d. ir su- 

VUINNEDSrn teikė Valdybai ganytojiškąjį pa-
’iiinniirtVj man* i laiminimą, per juos visiems lie- 

P. Didžbalių name be jų dar į tuviams čia ir tėvynėje.
gyvena dr. Gedgaudai ir Eimon-! V-ba šitame savo žygyje nau- 
tas. Jie visi užsiprenumeravo L.! dojosi maloniu kleb. J. Kubiliaus, 
Enciklopediją. Atrodo, Winni- j SJ, tarpininkavimu. Foto meni- 
pege užsiprenumeruos enciklo-1 ninkas Juknevičius padarė eilę 
pediją didelis skaičius lietuvių. vertingų nuotraukų audiencijos 

Daugelyje siuvyklų trūksta metu ir sekmadienį xYV parapi- 
darbininkių, ypač šiais metais, jos salėje išstatė visuomenei, 
naujai atidarytose siuvyklose. į šeštadieninė Mokykla šešta- 
Dar kelios siuvyklos yra stato- dienį paminėjo Vasario 16-tąją.

“Aukuras”

K

Toronto liet. Kredito koopera
tyvas operacijas pradeda šį penk
tadienį 7 vai. vak. ir visada veiks 
penktadieniais 7-9 vai. vakarais.

Gera filmą. Šį sekmadienį, va
sario 22 d., 8 vai. vak. šv. Elenos 
parapijos salėje bus rodoma įdo
mi filmą “Luxury Liner” su Jean 
Powell. Be to, įdomūs priedai.

Pa dėka
Toronto Apyl. LB Valdyba dėkoja vi

siems prisidėjusiems darbu irparama ruo
šiant 35 metų Lietuvos Nepriklausomy
bės rainėj imą. Ypatingai esame dėkingi 
mūsų mieliems svečiams: J.E. Švietimo 
ministeriui Dunlop, parlamento nariams 
J. Yaremko ir A. Frost, aldermanui r. 
Chambers, Federalinio parlamento kandi
datui Frolick, estų general. Konsului, 
latvių, estų ir ukrainiečių tautybių atsto
vams už nuoširdžias kalbas ir broliškus 
sveikinimus. ABN už sveikinimą raštu.

Gen. Konsului min. V. Gyliui, Krašto 
Valdybos pirm. Motuiioniui ir buv. ALO 
Ko pirm. J. R. Simanavičiui už gražų 
lietuviško žodį ir programos, provedimą 
Kun. kleb. Ažubaliui ir kun. dr. Gutaus
kui už iškilmingas pamoldas .ir gražų pa
mokslo. Parapijos choro vedėjui kun. Pa- 
cevičiui ir choristams už gražios giesmes, 
prof. Stp. Kairiui už solo smuiku; solis
tėms A. Ščepavičienei ir Pr. Prankienei 
už giesmes solo. Op. sol. Pr. Radzevičiū
tei, solistui Br. Marijošiui ir akomp. muz. 
St. Gailevičiui už gražias dainos. Toron
to jūr ųskautų tautinių šokių grupei, jų 
vadovei A. Šodeikienei-Ličkūnaitei ir’ 
akordeonistui už gražius tautinius šo
kius. Vyt. Kastyčiui už gražius kūrinius.

Bendro choro vedėjui muz. St. Gai- 
levičiui irvisiems jo didingo choro choris
tams už gražias dainas.

Ši didinga Vasario 16 šventė parodė 
didelę mūsų vienybę, kad mes laisvės 
verti esame ir jos siekiame vieningomis 
pastangomis. ^Tprąąto Apyl. V-bą.

Padėka
Mūsų vedybinio gyvenimo dvidešimt 

pęnkerių metų sukaktį paminėjus nuo
širdžiausiai dėkojame gerb. kun. Poce- 
vičiui už atlaikytas ta proga šv. Mišias ir 
mūsų visiems geriems šeimos draugams 
ir bičiuliams, surengusiems ta proga 
mums didelę ir iškilmingą puotą mūsų 
pačių namuose.

Dėkojame už gražią dovaną -—- vir
tuvės gražų stalą ir kėdes —- ir savo 
dukrelei už labai gražias rožes ir kitas 
dovanas.

Iš dalyvavusių mūsų pirmose vestuvė
se Lietuvoje, dalyvavo tik vienos brolis 
iš visos plačios giminės.

Emilija ir Jokūbas BeinoraL.

mos.
Rafincrijos fabrikų statybą šį 

pavasarį pradės Winnipego prie
miestyje, St. Boniface.

Šeštadienį, vasario 7 d. Lietu
vių klubo salėje įvyko paskuti
nis prieš užgavėnes viešas lietu
vių parapijos bankietas.

Pamaldos už Lietuvą ir jos 
vargstančius vaikus bus atlaiky
tos vasario 22 d., sekmadienį.

Tą pačią dieną įvyks Vasario 
16 minėjimas.

MONTREAL, Cue

Atsilankęs Bendr. V-bos kultū
ros ir švietimo reikalams narys 
S. Kęsgailą susipažino su kiek
viena klase atskirai ir dalyvavo 
minėjime. Vaikučiams susirin
kus salėje, buvo įnešta tautinė 
šydu perrišta vėliava ir sugiedo
ta Marija, Marija. Į prezidiumą 
pakviesta S. Kęsgailą, mokyt. 
Pakulienė ir vedėjas A. Ališaus
kas. S. Kęsgailą savo kalboje pa
aiškino, kodėl vėliava gedulo šy
du perrišta, kad reikia visiems 
būti gerai^ lietuviais ir mokytis 
gražiai lietuviškai kalbėti. Po to 
sekė klasių pasirodymas — de
klamacijos. Minėjimas baigtas 
Tautos himnu. Vaikučiai minėji
mo metu laikėsi labai ramiai ir 
susikaupę, lyg tragiškos realybės 
pajautimas būtų pasiekęs jų šir
deles.

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

J. BERŽINSKAS*
1212 Dundas St. W. Toronto - - - Tel. LA. 9547 ir MŲ. 3940

■ Vasario 16-tos išva-

Lietuvių radijo pusvalandis* 
buvo transliuojamas per CKDC- 
stotį, sekmadienį, 5 vaL pp. Joj 
metu kalbėjo Tėv. J. Kubilius, 
SJ, pp. Lukoševičienė, Ciplijaus- 
kajtė, inž. Bulota ir dainavo AV 
parapijos mišrus choras, veda
mas A. Piešinos.

Liet. Akademinio Sambūrio 
Užgavėnių blynai praėjo tradici
nėj formoj. Pardžioje, išrinkus 
prezidiumą, v-bos pirm. coL H. 
Nagys pateikė darbo planą šiems 
metams. Toliau sekė col. J. La- 
dygos referatas “Naujoji meno ir 
architektūros linkmė”, davęs 
pradžią ilgoms ir gyvoms disku
sijoms. Išsiaiškinta, kad moks
las ir technika nepalyginami su ' 
menu. Mokslas vertinamas pagal 
jo pažangą, menas matuojamas, 
kūrybiškumu ir išraiškos galia.' 
Rimtoji dalis baigta susikaupimo 
minute 
karėse.

Linksmojoj daly sekė vaišės ir 
satyrinė liet, spaudos apžvalga.

Skautų -būkle, Vasario 16-tos 
proga, sekmadienį, įvyko Mont
realio liet, skautų tunto sueiga. 
Jos metu skautai davė įžodį, o- 
kaikas tapo ir apdovanotas. Tun- 
tininkas inž. Naginionis ilges
niam žodyje aptarė laisvės reikš
mę individo irvalstybės gyveni
me primindamas, kad skautai- 
nuo pat pradžios mokomi nau
dotis laisve gamtoje, su draugais 
ir šeimoje. Atsižvelgiant į die-, 
nos rimtį atsisakyta nuo links
mosios dalies. Sueigoje dalyvavo 
skautų tėvąi ir rėmėjai.

Liet, skautai ruošiasi dalyvau
ti skautų katalikų manifestaci
joje Forume vasario 22 dieną, 
kur jie pasirodys su pora tauti
nių šokių.

LKM D-jos Blynų balius pra
ėjo su pasisekimu, atnešdamas 
visišką nuovargį rengėjoms, ga-į, 
vėnios pasiilgimą pavargusięms! 
svečiams irnemažai pelno skirto 
Vokietijoj vargstantiems šelpti. 
Rengėjos ką žadėjo — ištęsėjo, 
tuo užtikrindamos dar didesnį 
svečių skaičių sekančiam šalpos t 
parengimui.

A.a.- Jonas Geležiūnas mirė va
sario 11 d. Velionis yra iš naujai 
atvykusių lietuvių į Kanadą^ v 
Susilaukęs 91 metų ir tremties 
vargų palaužtas mirė senelių 
prieglaudoje; Iškilmingos laido
tuvių pamaldos atlaikytos AV 
parapijos bažnyčioje vasario 13 
d., 9 vai. Teilsis Viešpatyje! ■

AV parapijos bažnyčioje vasa
rio 14 d., šeštadienį, - suteiktas 
moterystės palaiminimas Ra
mutei Ivaškevičiūtei su Zigmu 
Rimša.

Grįžta seni laikai. Šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčios svetainė
je nuo pat jos pastatymo 1915 m. 
buvo rengiami koncertai, vaka
rienės, susirinkimai ir pan. po
būviai. Alaus nebūdavo. Tik pa
staruoju metu buvo įvesti gėri
mai ir šokiai. Dabar vėl grąžinti 
seni papročiai ir gėrimai po už
drausti. F. D.

Rankdarbių paro.da, 
vykstanti Canadian Handicraft 
Guild, Peel Str., tęsis iki vasario 
21 d. Joje yra ir lietuvių skyrius, 
kurį kartu su ukrainiečių skyriu
mi iškėlė ir organizacijos pirmi
ninkė Miss Alice Lighthal. Mont? 
realio Stare, vasario 10 d. laido? 
j e buvo įdėta liet, skyrį^ųs ffįįOz 
trauka.

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St W. 
Toronto 

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadieni — šeštadieni, vasario 19, 20, 21 d.d.
1. MARK OF ZORRO — Tyrone Power, Linda Darnell
2. TOMAHAWK — spalvota — Yvonne De Carlo, Van Heflin

Pirmadienį — trečiadienį, vasario 23, 24, 25 d.d.
Du baisenybių filmai:
1. SON OF FRANKENSTEIN — Boris Karlof
2. TOWER OF LONDON — Basil Rathbone

Lietuviu Baldu Krautuvė

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

SKELBIA PAPIGINTOMIS KAINOMIS

Dėmesio !

UNKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga*’

MM—■ ■ I .     I ■■ J . .1 I —  I —

ISPARDAVIMA
Lietuvis pigiai perveža baldus, 

bagažą, prekes ir kit 
VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

20% nuolaidos i
sofoms, miegamųjų ir virtuvės baldams*, matracams, Nėcchi siuvamoms mašinoms, kilimams, 

Jinofeumui, lempoms, peleninėms, antklodėms, užvalkalams, pagalvėms.

nuolaidos:
šaldytuvams, krosnims, radijo ir televizijos aparatams, skalbimo mašinoms ir vaikų baldams.

Šaldytuvų kaina pradedant $229 Skalbimo mašinos pradedant $99

Teirautis pas J. Aukštaitį • telef, OX. 4444
Prekės pristatomos į namus ir taip pat siunčiamos užmiestin — nemokamai.

Toronto ir apylinkės Lietuviai!
Sekančiame “Tėviškės Žiburių’’ numeryje tilps 
specialus skelbimas namų pirkimo ir pardavimo 
reikalu.

A. GARBENIS




