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AMŽIAI MUS SUVEDĖ
ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTEI "1®

Vasario 24 d. estai švenčia savo 
nepriklausomybės šventę. Vos 
viena savaite vėliau, kaip mes. 
Latviai kiek anksčiau atšventė, 
bet visų trijų didžiosios šventės 
grupuojasi maždaug trijų^ mene
sių laikotarpyje.

Visos trys tautos nepriklauso
mo gyvenimo norą pasauliui pa
reiškė tose pačiose sąlygose — 
pairus Rusijos carų imperijai. 
Tai rodo, kad jų likimas buvo 
saistomas tų pačių veiksnių. Jis 
ir dabar toks yra, toks ir liks. Tai 
lemia geopolitinė visų trijų kraš- 

,tų padėtis. Visos trys Pabaltijo 
valstybės stovi ant kelio rusiš
kajam kolosui į Baltijos jūrą. 
Visi trys kraštai jau nuo 16 am
žiaus buvo ir tebėra krislas ru
siškojo koloso akyje, kurį Mas
kva norėjo ir nori pašalinti. Es
tijos padėtis tuo atžvilgiu yra 
blogiausia. Ji labiausiai ekspo
nuota ir ilgiausiai buvo Maskvos 
puolimų taikiniu. Ji pirmoji ir 
pateko Rusijos valdžion. Nuo pat 
Petro I Didžiojo laikų, kai Latvi
jos tik dalis tada buvo pagrob
ta, o Lietuva tik po 74 metų.

Istoriniais laikais savos nepri-, 
klausomos valstybės neturėjusi, 
valdyta danų, vokiečių-kryžiuo- 
čių, paskum švedų, estų tauta ir 
rusiškąjį peri j odą pergyveno ne
palaužta, nors neskaitlinga. Šian
dien ji vėl kovoja dėl savo lais
vės krašte ir išeivijoje. Estai pir- 

' - -mieji žengė didėlį. žm^rų.,pii> 
myn ir jau sudarė egzilinę vy
riausybę. Tiesa, Švedai, kur gy
vena dauguma tos vyriausybės 
narių, jai savo krašte veikti ne
leidžia—bijo užrūstinti Maskvą, 
patys estai tą vyriausybę dar ne 
visi tepripažįsta. Tačiau ne dėl 
to. kad ją iš esmės paneigtų, bet 
dėl to. kad laiko nepriimtina 
vienašališkai socialistinę jos su
dėtį. Ruošiamasi šąukti plataus 
masto konferenciją, kuri turės 
rasti būdą vyriausybės sudėtį 
padaryti visiems priimtinesnę, 
bet pačios idėjos, vyriausybės 
sudarymo minties nesiruošia 
kompromituoti. Vyraušybės pa
skelbimo faktas jau nuskambėjo 
per pasaulį ir anksčiau ar vėliau 
ji virs politiniu veiksniu.

Mes lietuviai estų, deja, gerai 
nepažinome' nors taip arti nuo

jų gyvenome. Neturėjome su 
jais nei gyvų ūkinių, nei kultū
rinių ryčių, pagaliau ir politinis 
bendravimas neprašoko sausų 
oficialių .vyriausybių santykių. 
Tik tie lietuviai, kurie buvo 
tremtyje, bendrose stovyklose 
pastebėjo simpatinguosius es
tus, juos geriau pažino, suprato 
ir pradėjo apgailestauti, kodėl 
mes taip neturėjome jokios aiš
kios pabaltietiškos politikos, ko
dėl nesistengėme kurti pabaltie- 
tišką tautų bendruomenę, kai vi
sos natūralios sąlygos tas tris 
tautas i vienuma stumia. Atsi
minkim tik — jos visos trys tuo 
pat metu prisikėlė nepriklauso
mam gyvenimui, jos visos trys 
kartu savo nepriklausomybes 
prarado, jos visos trys, beabejo, 
kartu tegali jas atgauti. Viskas 
kartu. Ir ne pripuolamai, bet ne
nugalimų gyvenimiškų veiksnių 
lėmimu.

Jos visos kartu ir kovą dėl 
laisvės veda. Bet, deja, kartu 
daugiau tik laiko atžvilgiu. O. 
reikėtų daugiau savo pastangas 
suderinti, susieti ir vieni ant
riems daugiau talkinti. Tikslu j 
būtų net bendrus kaikuriuos or- į 
ganus kurti, ypač propagandos. 
Pasaulis visas tas tris valstybes
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Laisvės aikštė Taline

Š. m. Vasario 16-j i pasaulio fone
(Niujorko bendradarbio ALMAUS)

g

Savaitės ivy kiai

Sieksninėse Lietuvos didvyrių 
laisvajame pasaulyje kalbos per. 
“AB”, paįvairintos Lietuvos him- 

! no ir “Lietuviai esame mes gi- 
mę” meliodijomis, turėjo įtikin
ti kraštą, jog “pavasaris tikrai ei
na”. Kalbos juo reikšmingesnės

ir žino daugiausia kaip viene- žinant, jog senatoriai Saltonstall, 
tą. Pavieniui jas maišo, pavie- Kennedy. Mass.; Lehman, įves, 
niui jos dažnam šio kontinento;' 
žmogui nieko nesako, bet kiek
vienas žino, kur yrą. Pąbąltijys,, 
žino net, kad 1940 m. jis buvo 
pagrobtas Rusų. Visų trijų tautų 

. laisvės byla yra visiškai tolygi, 
tad bendrai ir kovotina.

Šiaip kasdienybėje prie kokių 
naujų sprendimų prieiti nevisa- 
da ir laiko užtenka. Ir aiškus 
reikalas- užsivilkina. Progų ne
pasitaiko. Šventes švenčiant pa
prastai daug kas apgalvojama ir 
progų sueiti daugiau. Bet vieną 
kartą mes pabaltiečiai turėtume 
išeiti iš trafaretinių svekinimo 
ribų į platesnius praktinio ben
dravimo laukus.

Amžiai mus suvedė bendram 
likimui, nelaimiu vargai užgrū-1 
dino bendrai kovai. Nelikta ne-1 įtarpyje būtiną reikalą Lietu-

: v , . . , s. i vos veikslmams, per EL radi-pasiruošę, kai rytojus^ pakvies ; ją„ ar kitaip instruktuoti> ne tik 
bendrai tuos pačius uždavinius ?‘informuoti”. pavergtą, išblaš- 
spręsti. i kytą ir palaidą tautą. Niujorke

N.Y.; Purtell, Bush, Conn.; Doug 
las, Ill.; Butler iš Mary lando, 
nėra nei perr^i^^j^gLjępki^, 
kiti sumetimai jų jievėikė. Pri
žadėta, jog visi JAV valstybės 
vyrų pareiškimai Lietuvos tauti
nės šventės proga atskiromis 
brošiūromis 
išleisti.

Plaukioja 
gandas apie 
iš Baltijos”, 
vėl gyvuliniai vagonai su užkal
tais langeliais renkami geležin
kelių surinkimo kiemuose. ^‘Bal
sas” nepatarė ir ne jo uždavinys 
buvo patarti lietuviams, kad jie 
turi laikytis šiuo metu kaip peli-. 
kė po šluota. Dėlto nemaža są
moningesnių lietuvių kartojo sa-

bus LAIC netrukus

šiuo metu tėvynėje 
■pavasarį, kurs ateis 
kartu su kitais, jog

NAUJOJO BIUDŽETO “DOVANOS”
Kanados finansų ministeris 

Abbott, kaip buvo iš anksto 
skelbta, pereitą ketvirtadienį, 
pateikė parlamentui sekančių 
metų biudžeto projektą. Jis su
vestas į $4.473.000.000 su $11.000.- 
000 pertekliaus.

Biudžetas atneša daug, dažnai 
smulkių pakeitimų — šiokių to
kių dovanų bei palengvinimų vi
siems visuomenės sluogsniams. 
Iš to daroma išvada, kad tai 
priešrinkiminis biudžetas, turįs 
padidinti valdančios partijos po
puliarumą. Kadangi daugelis tų 
palengvinimų pradės veikti nuo 
liepos 1 d., tad daroma išvada, 
kad rinkimai bus apie rugpiūčio 
—rugsėjo mėn.

Iš biudžeto atnešamų dovanų 
minėtina:

Asmeniškų darbo pajamų mo
kestis nuo liepos 1 d. sumažina
mas 11%, t.y. 5%% visiems me
tams.

Cigarečių mokesčiai sumažinti 
4 centais 20 št. pokeliui, tad ir jų 
kaina turi nukristi iki 35 centų. 
Ištikrųjų betgi tuo tarpu cigare
čių kaina dar nesusireguliavo, 
nes detalistai iš urmininkų tebe- 
gauna juos sena kaina. Mat, san
dėliuose dar yra milžiniški kie
kiai cigarečių, už kuriuos jau su
mokėti senieji mokesčiai, dides
ni. Pagal finansų ministerį, san
dėliai turį būti ištuštinti iki ba
landžio 1 d. Praktiškai tas rei
kalas betgi greičiausiai susitvar
kys anksčiau. Pirmadienį firmos

paskelbė kainą sumažiną dar 2ct. 
— tad bus 33 et. už pokęlį.

Toliau sumažinami korporaci
jų mokesčiai, panaikinamos ra
dijo licencijos, už kurias buvo 
mokama po $2.50 metams; panai
kinamas ženklų mokestis če
kiams ir panašiems dokumen
tams, panaikinamas knygų par
davimo 10% mokestis, gydymo

išlaidų neapmokestinama suma 
vietoj 4% visų pajamų nustatyta 
3%, t.y. bus atskaitomos ir ma
žesnės išlaidos.

Senatvės fondui mokamieji 
2% palikti nepaliesti.

Yra dar eilė kitų smulkių pa
keitimų, bet plačiuosius gyven
tojų sluogsnius beabejo paliečia 
jau suminėtieji.

Vid. Europos Kr. Dem. konferencija
VE Krikšč. Dem. Sąj. dalyvau- protestantų pasauliečių organi- 

ja Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, zacijos pirmininkas irpo vieną 
Čekoslovakijos tremty veikian
čios KD partijos. Sąjunga kovo 
13-15 dd. Niujorke, Beekman 

• Tower viešbuty (1st Avė. ir 49 
; gatvė, Manhattene), ruošia labai 
platų ir pirmąjį savo kongresą.

Atidarymas įvyks kovo 13 d.' 
11 vai. katalikų ir protestantų 
dvasininkų invokacijomis, toliau 
seks sveikinimai. Svečių atvyks
ta iš Prancūzijos, Italijos, Pietų 
Amerikos. Tos pačios dienos va
kare, 7 vai. įvyks diskusijos te
ma: “Krikščioniškoji demokrati
ją akcijoje”. Diskusijų vedėju 
bus žymus Niujorko katalikų 
veikėjas prof. G. Shuster, Hun
ter kolegijos prezidentas. Jose 
dalyvaus: prof. A. A. Laima, bra- 
zilietis, Panamerikos kultūrinio 
departamento direktorius; dr. 
Lina Marino, Italijos kr.dem. or
gano “Libertas” redaktorė; prof. 
F. E. McMahon, buvęs Notre 
Dame profesorius, rašytojas ir fi- __,____ r_________
losofas; W. C. Speers, žymios j timą ir atvyks į Ankarą.

nuo sąjungoje dalyvaujančių 
tautybių: B. Cevers — latvis, dr. 
Duchaček — čekas, prof. Kov- 
rig — vengras, dr. Krek — slo
vėnas, Z. Ossowski — lenkas ir 
prof. Pakštas.

Šeštadienį, 9 vai. šv. Patriko 
katedroje bus pamaldos. Visas 
šeštadienis ir sekmadienio po
pietė bus skirta posėdžiams ir 
kongresas baigsis sekmadienio 
vakare—pietumis, kuriuose taip 
pat numatoma reikšmingų kal
bų. Kongreso pagrindinė tema: 
“Su krikščioniškąją demokratija 
į išsilaisvinimą ir* teisę žmonėms 
ir tautoms”. Ryšy su kongresu 
bus vedama plati propaganda už 
pavergtų kraštų iš bolševizmo 
išsilaisvinimą: per Spaudą, ra
dijo ir kitais būdais.

— Ankara. — Tito priėmė ofi
cialų Turkijos prezidento kvie-

! buvo kalbama apie pfižangą tuo 
reikalu.

Respublikonai užpraėjusią sa
vaitę narsiai šūkavo apie Kini
jos blokadą; bet kada slaptojoje 
konferencijoje su įtakingaisiais 
kongresmenais ČIA. direktorius 
Allen Dullen apibūdino sovietų 
jėgą ir jų numatomus ėjimus, 
gen. Bradley aptarė, JAV su są- ‘ 
jungininkais pozicijas, o finansi- 
„įįįl^.5^. —_--t-

los^pm?7 
gus surinkti” respublikonų spau
da dėl Kinijos blokados ir ofen
zyvos Korėjoje apglumo. Tačiau 
Dulles kietas, o Ike su juo skai
tos. Jo pirmas tikslas kaip nors

dinti iš Kurilų ir “Lenkijos sri
čių, kurios atiteko Sovietams” 
(NYTimes, W. S. White). Robert 
Taft, Ohio, išeidamas aiškiai ro
dė savo nepasitenkinimą, bet už
tikrino, jog su prezidentu dėlto 
neis ginčytis. Tačiau, kiti senato
riai sakėsi reikalausią deklaraci
ją perrašyti ir sukietinti. Pro
jekto tekstas surašytas pačia 
bendriausia kalba. Jame nemini-

vietos
vę prezidentai. Nekalbama, nei 
apie “lenkų išdavimą Rusijai”. 
Jame vra tik 5 tezės: sovietiniai 
imperialistai sulaužė visas su
tartis; jų despotizmas grasina pa-

išsisukti iš Trumano įsivėlimo į šaulio taikai; JAV tauta niekad j vietams už prisidėjimą kare 
Azijos karą. Pietų Korėjai per- įsu pavergimu nesutiks; Kongre- 
ėmus Korėjos frontą, o indoki- sas pilnai pręzidentui pritaria;
niečiams atpalaidavus prancū- j JAV tiki į tautų išlaisvinimą. Ta- 
zus. Čiang-Kai-Šekui grasinant į čiau čia pat išaiškinama, jog Ry- 
Kinijos pakrantes. Stalinas pa- tų Europos tautos neturinčios 
gal Dulles pasidarysiąs nuolai-' tai suprasti, kad JAV jėga ruo- 
deshis— bet dėl to mokesčiai,: šiasi tai padaryti. Esą, taip nori- 
kaip Kanadoje 11%, negali būti ma ataušinti vokiečių entuziaz- 
numušti. Provincijos respubliko- mą, kurie jau buvo tikri atgau- 
nams tokios perspektyvos nepa- | šią Pomarį bei Silezijos turtus 
trauklios.

Sumišimas dėl Jaltos ir
Potsdamo sutarčių
Kaikurie Jaltos susitarimai 

lietę Ramųjį vandenyną buvo 
slapti, kad Čiang-Kai-Šekas ne
žinotų. Potsdame, tačiau, visi su
sitarimai buvo paskelbti viešai. 
Ten buvo susitarta išvaduotose 
nuo nacių Rytų Europos valsty
bėse pravesti laisvus rinkimus, 
be to, ten Oder-Neisse palikta 
vakarine Lenkijos siena iki ga
lutinai nustatys taikos sutartis. 
Kai prezidentas tik bendrais po
sakiais pasiūlė atmesti “slaptas 
sutartis”, kurios įgalino tautų 
vergiją, daugelis respublikonų 
pasišiaušė. Jiems norėtųsi ko 
daugiau negu prezidentas paga
liau pasiūlė rezoliucijoje.

Kai Edenas pastebėjo, jog Bri
tanija, tai, karo meto sutarčių tik 
jau nelaužys, antradienio spau
dos konferencijoje Eisenhoweris 
prasitarė, jog jis nemanąs, kad 
sutartys turėtų būti atmestos iš
tisai. Jis tik užtikrinęs, jog Ame
rika niekad nepritars sutartims, 
kurios įgalino tautų pavergimą,- 
o trečiadienį Dulles nurodė, jog 
JAV neketiną laužyti sutartis, 
bet norį iškelti; kad jas Sovie
tai sulaužė. Jis citavo Lincolno 
žodžiais, jog JAV Neprikl. De
klaracija išreiškė pažadą ne vien 
tik šiam kraštui, bet ir neužgęs- 
tančią viltį viso pasaulio pri
spaustiesiems ir kad laikui atė
jus visų vergijos pančiai turės 
būti sutriuškinti. “Tai yra idėja, 
kuriai A/nerika pasišventė”.

Vasario 16 Balt. Rūmuose su
sirinkę ortodoksiškai nusiteikę 
respublikonų vadai, buvo nepa
tenkinti ir kritikavo prezidento 
ekspertų paruoštą kongresui de
klaraciją. Jie norėjo, kad sovie
tai aiškiai būtų prašomi išsineš-

ir gąsdino lenkus.
Lenkai džiaugiasi
ir gąsdiną
“The National Comjnittee of 

American of Polish Descent” 
praėjusią savaitę pasiuntė prezi
dentui laišką, kuris gal prisidė
jo, jog Ike, C. D. Jacksonui pata
riant, susigriebė. Lenkai pareiš
kė. esą, pilniausiai įsitikinę, jog 
už jų didvyriškas kovas ir pasi
priešinimą okupantams, jiems 
be abejonės būsią sugrąžintos vi
sos /žemės, kurios Lenkijai pri
klausė prieš 1939 m. .rugsėjo 1 d. 
To reikalaująs teisingumas ir pa
saulio taika. Ir kad “didžiųjų pa
jėgų pasižadėjimai dėl Lenkijos 
vakarinės sienos taip pat būtų 
pagerbti”. Esą, ateity tai apsau
gotų nuo vokiečių agresijos ne 
tik Lenkiją, bet ir visas kitas Ry
tų Europos tautas. Turinti būti 
sukurta “od morze do morze” 
Rytų ir Centralinės Europos fe
deracija, kurios “konstrukty
viuoju nariu būtų ir Lenkija”. 
Lenkai perspėja prezidentą, jog 
jis būtų atsargus su žodžiais ir 
neiššauktų bereikalingo kraujo 
praliejimo pavergtuose kraštuo
se. Veik visa lenkų spauda pa
rėmė šio Komiteto poziciją ir 
pranešė, jog lenkų veiksniai 
kreipėsi į kongresmanus Mach- 
rowitz, ir Radwan, kurie jau 
prieš kelis mėn. kongresui buvo 
pateikę pasiūlymą atšaukti Jal
tos ir kitus susitarimus, kad kar
tu su, lenkų kilmės kongresma- 
nais Lenkijos sienų reikalu 
kreiptųsi į Eisenhowerį.

Ką dėl to sako
Vokiečiai?
Jei Adenaueris tyli, susisieki

mo ministeris Seebohm neseniai 
išsireiškė, jog “vieną dieną visos 
žemės, bet kada priklaususios 

(Nukelta į 2 psk)

Europos gynimo armijos bei vienybės klausimas tebėra painia
vose. Prancūziją prieš Vokietijos įsileidimą tebesišiaušia. JAV ir 
D. Britanija jau galvoja apie Vokietijos įtraukimą į Š. Atlanto 
§ąjungą, jei sutarčių ratifikavimas nepraeitų. Tuo reikalu būsią 

, tariamasi Edenui šią savaitę atvykus į Vašingtoną.
Iš Rytų Vokietijos masinis bėgimas tebesitęsia. Vien pereitą šeš

tadienį į Vt Berlyną perbėgo 1.300 žmonių. Rusai dėl to spygliuo
tomis vielotais aptveria ne tik Vakarų zonos pasienį, bet ir Berlyno 
Vak. miesto dalį, o bėgančius mieste šaudo. Šeštadienį taip pat pa
šovė du astaenis. Kliūčių sistemą sovietai baigsią įrengti iki kovo 
1 d. Pranešimai, kad į Vakarų Berlyną pabėgęs G. Eisler, nepa- 
patvirtintL.

Austrijos rinkimuose, įvyku
siuose penėitą sekmadienį, lai
mėtoja vėllšėjo katalikų liaudies 
partija, gaVusi 74 vietas, 1 pralai
mėjusi. Socialistai gerokai paki
lo — vietoje 67 gavo 73, neona- 
ciai vietoj 16 gavo 14, o komu
nistai vietoj 5—4. Vyriausybę 
beabejo vėl sudarys ta pati kata
likų ir socialistų koalicija.

Prezidento Eisenhowerio vasa
rio 2 d. kalboje praneštas nusi
statymas atsisakyti nuo karo me
to slaptųjų susitarimų jau sufor
muluotas kongresui pasiųstoje 
rezoliucijoje. Joje sakoma, kad S. 
Rusija karo meto slaptuosius 
susitarimus iškraipė ir pavergė 
eilę laisvų tautų, su kuo JAV ty
limos sutikti negalį. Rezoliucija 
yra gana švelni buvusios val
džios atžvilgiu. Buvusems pre
zidentams neprikaišiojama , kaip 
tai buvo daroma rinkiminėje 
kampanijoje, matytu nenorėta jg 
jpad^ytį n.ępr8^htSią”čremoKra-' 
tams. Visa kaltė suverčiama Š. 
Rusijai. Taip pat nieko nesako
ma dėl Jaltoje pažadėto ir Pots
dame patvirtinto Pietų Sacahli- 
no bei Kurilų salų užleidimo So-

viršininku paskirtas maršalas 
Sokolovskv. Kas atsitiko su bu
vusiu viršininku Štemenko, ne
žinoma. Greičiausia jis serga, nes 
gydytojų byloje buvo minimas 
kaip numatyta jų auka.

Iš Tolmųjų Rytų problemų te
bėra jautrus Kinijos blokados 
klausimas. JAV vis sakosi studi
juoją būdus, kap užkirsti gėry
bių plaukimą į Kiniją, bet vienos 
blokados imtis nesiryžta. Čiang- 
Kai-Šekas skelbia nepraleisiąs į 
Kiniją joko laivo su prekėmis, o 
Britai sako davę parėdymą savo 
karo laivams apsaugoti prekybos 
laivus bętkųriame jų “teisėta
me” kelyje. Eden ta proga pra
nešė, kad per IV2 metų jų laivai 
buvę 40 kartų užpulti, 18 kartų iš 
Formozos. .

Paskutiniu laiku daug rūpina
masi Indokinija, kurios reikalai 
bus „apsvarstyti Vašingtone atvy-

prieš Japonus. Nepriminti nei 
Lenkijos, nei Pabaltijo reikalai. 
Kažin ar jie bus iškelti praside
dančiose kongreso diskusijose 
dėl tos rezoliucijos? Kaikurie 
kongresmanai šį sutarčių atmeti
mo klausimą buvo kėlę žymiai 
griežčiau. D. Britanijos vardu 
Edenas pareiškė, kad vienašališ
kas atsisakymas nuo sutarčių ne
tikslus, ypač, kad praktiškai iš 
rusų jų valdomų žemių tuo bū
du, esą, vistiek neatimsi.

Šiuo metu JAV spaudoje daug 
rašoma apie senatoriaus McCar
thy vykdomą “Amerikos Balso” 
personalo bei vestosios linijos 
panagrinėjim'ą. Skelbiama daug 
skandalingų davinių, rodančių, 
kad ankstyvesnieji nusiskundi
mai nebuvo be pagrindo, randa
ma net sabotažo reiškinių. “AB” 
užsienio programų viršininkas 
dr. W. Compton atleistas. .

JAV gynybos departamentas 
paskelbė, kad kovo 17 d. Neva
rioje prie Los Vegas įvyks atomi
niai bandymai, kuriuose daly
vaus 20.300 korių. Jų pusė jau 
dabar tam ruošiama.

Sovietų Sąjungos vyr. štabo

fi gauti teiti daugiau paramos, 
kad galėtų efektingiau pasireikš
ti Europoje. JAV senatorius 
Mansfield paskelbė, kad Indo- 
kinijos pasieny,' Kinijos pietuo
se. lankėsi sovetų maršalas Ma- 
linovskis ir užsienių reik. min. 
Puškin, kad ten plaukią sovietų 
ginklai ir tt.

Korėjoje vykdomi. oro puoli
mai. Britų karo min. Alexander 
pareiškė, kad Korėjos karo pa
baigą galima būtų paskubinti 
kom. nubloškus iki šiauriausio 
fronto linijų, bet tai esą perdaug 
gyvybių kainuotų, nes reikėtų 
kautis kom. įtvirtintose srityse. 
Galima esą pulti mažesniu mas
tu ir, dalinai atstumus komunis
tus, frontą sutrumpinti V3 — iš 
150 iki 100 mylių. '

Tarp Egipto ir D.Britanijos jau 
kilo nesusipratimų dėl tik ką pa
sirašytos Sudano sutarties aiški
nimo. — Egiptas laikosi nuomo
nės, kad Sudanas gali būti tik 
nepriklausomas arba susijungti 
su Egiptu, o Britai mano, kad jis 
gal ir į Commonwealtha Įsijung
ti. Šis konfliktas beabejo atsi
lieps į tolimesnius jų santykius.

Irane kyla kažkoks konfliktas, 
dėl kurio Mossadegh pagrasino 
atsistatydinti. Irano atsakymas 
dėl JAV ir Britų pasiūlymo naf
tos byloje dar nepaskelbtas.

Lietuviais užrašyta tik 16.224
kreipėmės į DominijosMes

Statistikos biurą, prašydami pa
tekti mūsų skaitytojams 1951 m. 
visuotinio surašinėjimo davinikis, 
liečiančius lietuvius. Gavome 
oficialų atsakymą su daviniais, 
kiek per surašinėjimą lietuviais 
užrašyta provincijomis ir kiek 
didesniuose miestuose. Daviniai 
beabejo nėra tikslūs, bet oficia
liai jais bus remiamasi:

Provincijos 
Newfoundland 
Prince Edward Island 
Novo Scotia 
New Brunswick.

Ontorio 
Monitobo 
Saskatchewan 
Alberto 
British Columbia 
Yukon 
Northwest Territories

”l 6,224 8,989 7,235

vyrų
1
1 

111 
17

Colgroy, Alto. 
Edmonton, Alto. 
Fort William, Ont. 
Halifax, S.C. 
Hamilton, Ont. 
Hull, Que.
Kingston, Ont. 
Kitchener, Ont. 
London, Ont. 
Montreal, Que. 
Oshawa, Ont. 
Ottawa, Ont. 
Outremont, Que.
Peterborough, Ont. 
Port Arthur, Ont. 
Quebec, Que. 
Regina, Sask.

1 I St. Catharines, Ont. 
104 | St. John's Nfld.

15 Saint John, N.B. 
,9291 Samia, Ont.

124
146
37
20

1,067

65
75
23
11

601

59
71
14
9

466 "

mot.
3

Išviso
• 4

2
215

32
4,036 2,107 1,929. Semia, Ont.
8,871 4,980 3,891 Į Saskatoon, Sask.

639
496

1,178
738 

3
10

364
304 
668 
425

3
8

275 
192 
510 
313

2

Brantford, Ont.
IWi$O vyrų 
22 12

mot.
10

Soult Ste. Marie, Ont.
Sherbrooke, Que.
Sudbury, Ont. ♦
Sydney, M.S.
Toronto, Ont.

23 9
78 41

220 116
2,531 1,313 1,218

20 * "
127
30 
.5
22

5
38
74
3

16
48
17

128
4 '

241

9 
65 
17

1 
16

2 
20 
51

1 
7 

29 
10 
78

2 
143

14
37

104

ii
62
13

6
3

18
23

2
9

19
7

50
2

98

Vancouver, B.C.
Verdun, Que.
Victorio, B.C.
Windsor, Ont.
Winnipeg, Mon.

3387 1,894 1,693

124254
552

17
265

130
286

9
150
216

8
115
172

■
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KLB APYLINKIŲ VALDYBOMS
SOLIDARUMO MOKESČIO REIKALU

Kanados lietuviai baigia persi
tvarkyti į organizuotą Kanados 
Lietuvių Bendruomenę. Šis eta
pas lietuvių gyvenime užsienyje 
turės didelės reikšmės ir grei
čiau sueiti į glaudesnį kontaktą 
šų Kanados visuomene, sėkmin
giau vesti kovą su Lietuvos oku
pantu ir geriau išlaikyti, lietu
vybę mūsų tarpe.

Vienas žodis — ne šneka, 
Vienas vyras — ne talka, 
Kai du stos, visados 
Daugiau padarys!
Darbo yra ir bus daug ir jis 

turi būti padarytas.
Be viso kito, sėkmingai tą dar

bą atlikti yra reikalingos ir lėšos. 
Kanados Lietuvių Krašto Tary
bos suvažiavimas Montrealyje 
praeitų metų rugpiūčio mėn. 31 
d. ir rugsėjo mėn. 1 d. solidaru
mo mokestį dirbantiems ben
druomenės nariams, kaip grynai 
moralinę prievolę, paskyrė po 50 
centų mėnesiui.

Atsižvelgiant į Kanadoje esa
mus uždarbius bei pragyvenimo 
standartą ir prisiminus tas ne
žmoniškas kančias ir aukas, ku
rias pakelia mūsų pavergtoji tė
vynė, tas mokestis tam, kieno 
širdy dar galutinai neužgeso pa
reiga tėvynei, lietuvybei ir lie
tuviškam žodžiui, atrodo, būtų 
neperdidelis' įnašas lietuvybės 
reikalui.

Papildydama savo ankstyves
nį tuo reikalu raštą, K. Kr. Vai
dyba kreipiasi į visas Kanados 
lietuvių _apylinkes ir LOKus,

prašydama neuždelsti solidaru
mo mokesčio rinkimą ir prašo 
neatidėliojant siųsti Kr. Val
dybos iždininkui adresu: Mr. J. 
R. Simanavičius, 994 Dundas St. 
W., Toronto, Ont. Siųsti 77%% 
surinktų pingių. (Surinkti pini
gai skirstomi: 22%% — Apylin
kei. 22%% — K. Kr. Valdybai, 
40% — Tautos Fondui ir 15%- — 
švietimo ir kultūros reikalams). 
Ateityje prašoma palikus sau 
22%% surinkto solidarumo mo
kesčio, kitus 77% % siųsti K. Kr. 
Valdybai kas 3 mėnesiai, būtent 
sausio 1 d., balandžio 1, liepos 1 
ir spalio 1 d. d. Be kitų reikalų 
sėkmingam bendruomenės orga
nizavimui ir jos organų veikimui 
kad ir nedidelės lėšos yra būti
nai reikalingos.

Kr. Valdyba mano, kad apylin
kės pačios atsižvelgdamos vietos 
sąlygų geriau gali nustatyti so
lidarumo mokesčio rinkimo tvar
ką. Prieš subendrinant solidaru
mų mokesčio rinkimo tvarką ir 
atsiskaitymą, Kr. Valdyba būtų 
dėkinga apylinkėms už jų pa
reikštus šiuo reikalu pageidavi
mus. ■. ’

Renkant solidarumo mokestį 
reikalinga išduoti kvitus ir vesti 
atsiskaitymą.

Solidarumo mokestis turėtų 
būti renkamas nuo 1952 m. rug-’ 
sėjo mėn. 1 dienos.

S. Sližys
PLB KKr. V-bos vicepirm. J 

J. R. Simanavičius 
Iždininkas.

Pasišventėlių prancūzų kuni- 
gų-darbininkų gyvenimas nepa
prastai sunkus. Jie težino prakai
tu pelnyti duoną, apaštalauti, 
naktis pašvęsti maldai, apsvars
tymams ir trumpam poilsiui. Jie 
atokiai parapijų, vienuolynų ar 
kitų organizacijų, kurios sava 
organizacija ne vien sudrausmi
na, bet sustiprina ir paguodžia. 
Kai tie pasišventėliai težino tik 
niūrią darbovietę ir nevisuomet 
jaukią prieglaudą prie šeimos.

Apaštalavimas ir politika. Pa
sišventėliai misionieriai, perse
kiojami vienumos, neretai panie
kos, neturi jokios politinės orien
tacinės linkmės. Jie seka Kris
taus pavyzdį, nes Jis atėjo tiesą 
skelbti, o ne turtus dalyti. Kris
tus nėra davęs nurodymų dėl 
tvarkymosi politinėje ar visuo
meninėje srityje. Jo paskelbti 
visuotiniai pradai, visiems sur 
prantami, privalo būti pritaikyti 
kiekvienoje visuomeninėje sri
tyje, taigi ir politikoje. Jų vie
nintelė “politika” abejingas sie
las apšviesti tikra šviesa, klai
džiojančias aveles atvesti į tikrą 
kelią. Jei jų apaštalavimui dali
mi ir nepritartų bažnytinė vy
resnybė tas nepakeistų padėties. 
Jie sava kova ir pasišventimu 
siekia vėl nuvalyti piktžoles,.ku
riomis apaugo takas, vedantis į 
senąi uždarytą bažnyčią. Jie sie
kia jas vėl atidaryti ir pripildyti 
naujais tikinčiaisiais. Ir jei tas 
darbas būtų buvęs prieš 50 metų 
pradėtas, šiandieną niekas ne
keltų tų abejonių,\ kurios gal 
salpčia kieno sąžinę vargina.

Tie misionieriai gretinasi prie 
kainuojančių katalikų. Supran
tama, toji aptartis nėra tiksli. 
Juos galima apibūdinti gal nei
giamybėmis: atsižadėti šios že
mės karalystės ir ieškoti amži
nosios, paneigti katalikišką tra
diciškumą ir ieškoti naujų kelių, 

• skelbti evangeliją ne iš sakyklų,

š. m. Vasario 16-ji pasaulio fone
(Atkelta iš 2 psl.)

Vokietijai, bus susigrąžintos’\Vo-

dar turėjo pasigavusi kitą “an
tį”. Girdi, Trumanas tris dienas 
prieš kadencijos galą ABC ko
respondentui Rash pareiškęs, 
jog Stalinui kelis kartus prieš 
pat Potsdamo konferenciją už
tikrinęs, jog jis niekad nesutik
siąs Oderio-Neissės liniją laiky
ti galutiniu JAV sprendimu.

Žurnalistų susirūpinimas
Lietuviai gi rūpinasi dėl... 

smulkmenos. JAV nepripažįsta 
Lietuvos pagrobimo, bet nebuvo 
nė vieno laikraščio, agentūros,, vietus iš savo organizacijos. La 
senatoriaus ar kongresmano, ku
ris būtų prisiminęs, jog Lenkijos 
viena sritis — Vilnius buvo su
grąžinta ne Sovietų Sąjungai, 
bet Lietuvai (LTSR JAV neeg
zistuoja). Jie taip pat laikė labai 
įdomiu kongresmano Smith iš 
Wisconsino pasiūlymą užmegsti 
normalius diplomatinius santy
kius su Ukraina ir Gudija (jei 
jau jos turi balsą JT). Tai būtų 
reikšmingas faktorius “psywar” 
ofensyvoje.

Gi nuoširdi NYT komentatorė 
McCohmick, neseniai priminusi, 
jog nereikia “išlaisvinimo šūkių 
priimti už gryną pinigą“, patarė 
praėjusią savaitę nesikarščiuoti 
ir dėl sutarčių atšaukimo.. Girdi, 
visos šios rezoliucijos nieko kol- 
kas nepakeis. Esą, jei ji ką kal
tintų, tai tik Rooseveltą ir Tru- 
maną lydėjusių “mūsų krašto va
dovaujančių ekspertų Rusijos 
klausimais nesugebėjimą supras-- 
ti sovietų politinės etikos pa
grindų ką turėjo galvoje Stalinas 
vartodamas terminus “demokra
tiškas”, savystovus” ir tt. Kai- 
kuriems liet, žurnalistams atro-

do, jog smulkesnis išaiškinimas * draugiškumą lietuviams, nebūtų 
šiuo reikalu būtų ir dabar labai 
pravartus. .

Įvykiai bręsta JT
Dar spalio mėn., besirenkant 

JT plenumui, drįsome spėti, jog 
joje Baltijos tragedija gali būti 
iškelta — ar svarstant “agresi
ją” ar tai sovietų pasiūlytą 
“Kersteno Fondo įsikišimą į TS 
RS”. reikalus. Atydžiai JT sesijas 
seką lietuviai politikai tada jau 
dėbtelėjo, jog ši sesija “bus ir 
paskutinioji sesija”. Taip, kaip 
Tautų Sąjungos, kada ji palietė 
Pabaltijo agresiją ir išvijo so-

bai pozityviai apie JT galvoja 
šios savaitės numeryje “Ameri
ca”, katalikų įtakingiausias sa
vaitinis žurnalas. Vedamajame 
“US iniciatyva JT” sako, jog iki 
šiol JAV buvo JT pasyvios. Ta
čiau faktas, jog H. C. Lodge, JT 
vyr. atstovas gavo ambasado
riau stitulą liudija daug ką JAV 
iniciatyva, esą, galėtų pasireikš
ti net pasiūlytuose darbotvarkės 
punktuose. Girdi, Mr. Lodge gal 
neras galimybės pravesti bloka
dą ar nors paskelbti uždraudimą 
(embargo). Tačiau jis turėtų iš
reikalauti, kad kitos tautos dau
giau prie Korėjos karo prisidėtų. 
JAV turėtų atimti iniciatyvą iš 
Višinskiu, kuris pats pirmas at
skuba į JT. Tai .esą galima ypač 
kalbėti dėl graikų karo belais
viu-sugrįžimo. Arba yėF Višins
kis net apsiseilėjęs šaukė, jog 
priėmus Kersteno priedėlį, lei
džiantį panaudoti $100.060.000 
pavergtiesiems, amerikeičiai ki- 
šąsi į kitų tautų reikalus. Šis 
klausimas, tenka spėti, visu pik
tumu vėl užsiliepsnos ir žinant, 
tiek Mr. Lodge, tiek Mr. Kersten

Mirus JONUI JURKŠAIČIU1,
KLB Toronto Apylinkės V-bos sekretoriui, gilią užuojautą 
giminėms ir artimiesiems reiškia

KLB Toronto Apylinkės Valdyba.

Mirus tauriam lietuviui mūsų draugijos nariui
a. t*a. JONUI JURKŠAIČIUI, 

giliai liūdėdami jo giminėms reiškiame nuoširdžiausią 
užuojautą

, M. Liet Bičių r n Dragijos Toronto sk. Valdyba.

nuostabu, jei Višinskis galiau
sia} pasiūlys “JĄV kąip agreso
rius pašalinti, iš JTautų”. Mūsų 
veiksniai todėl viską padarys įti
kinti Mr. Lodge, jog savo ranko
se ir šiuo klausimu jis turi dė
kingiausią medžiagą pereiti į 
kontrofensyvą. Jam tik tereiktų 
paprašyti, kad kas nors sulygin
tų Baltijos užgrobimo faktus su 
JT “nesikišimo principais”. Čia 
labai įdomiai pataria “America”: 
pagal JT chartą, bet kokia inter
vencija padėti pavergtiesiems 
negali būti “diktatūra”, bet hu
maniška akcija — teisės inter
vencija. Ji yra leidžiama, kad 
ir vienos valstybės iniciatyva”, 
sako JTautų konstitucija, jei tai 
yra daroma užtikrinti žmogaus 
teisėms ir jei to reikalauja žmo
nijos interesai kovoje su barba
rizmu, nors tarptautinė organi
zacija į "šį reikalą ir nesikiša”. 
Kartu su “America” lietuviai 
Niujorke tikisi, jog Mr. Lodge 
sugebės pravesti Katyno bylos 
nagrinėjimą, kurio metu taip 
pat ir Pravieniškės, Rainiai, Pa
nevėžys, Vinica ir daugelis kitų 
vietų būtų prisimintos.

“Amerikos Balso” 
tyrinėjimas \
Kai tūlas “AB” vadovas lan

kėsi prieš porą mėnesių paslap
čiomis pas Ike ir ukrainiets Do- 
briansky “TŽ” garantavo, jog 
“Amerikos Balse” turės būti re
formos, įvykiai ilgai nedelsė. Jau 
antra savaitė, kaip visa JAV 
spauda, radijas ir televizja, tary
tum “TŽ” pasiskaitę, dar aršiau 
nei mes, šaukia ant “AB”. Jis 
esąs ir neefektyvus, ir pilnas ko
munistų, sabotuojamas ir tt Se
natorius McCarthy pradėdamas 
sakėsi, jog jis tyrinėsiąs tik “iš
eikvojimus ir nemokšišką vado
vavimą” Balse. Bet įsivažiavus 
jam paaiškėję, jog komunistai ir 
neišvengiamai su juo tam tikros 
tautybės amerikiečiai buvo toli 
gražu neproporcingai apvaldę 
“AB”. Juo toliau jis įsivažiuoja, 
atrodo, dar daug dalykų iškils 
viešumon. Pabaltiečių skyriuje 
ramu ir, kaikieno nuomone, lie
tuviška programa 10% tikrai pa
gerėjusi. Kaikurie latviai užsi
spyrusiai kovoja patikrinti savo
jo štabo “AB” vadovaujančių 
asmenų kvalifikacijas. Sakoma, 
jog Pabaltijo skyriaus darbštu
sis vedėjas, pakeitęs Pabaltijo ir 
viso šiaurės skyriaus organizato
rių Mr. Bauer, Mr. Lielnors iš

I profesijos namų dažytojas...

bet veiksmu nešti sieloms ramy
bę ir išganymą, kurie^jiaukiasi ir
tiems, kurie Kristų ir Jo mokslo 
skelbėją paniekina; žengti į gy
venimą — painų, priešginingą 
kuriant kiekvieno sieloje Kris
taus šventyklą ir nuolatinei jų 
stiprybei sutelkiant,į Bažnyčią; 
atsisakyti privilegijų, tradicijų 
ir eiti dauge su kenčiančiais ir 
paniekintais. Ar kas yra gražes
nis, skaidresnio ir drauge grū
mojančio už Kalno Pampkslą? 
Ar gali būti kas šventesnio už 
beatžvalginį tų pradų įgyvendi
nimą šiurpioje, gyvenūpiškoje 
pakalnėje, kurioj? knibžda žmo
giškų įgeidžių priešingybės?

Kąirioji katalikybė. Jei Evan
gelija nenutięsįą kęlįp. politikai, 
nes ten teužtinkamu ..pasmerki
mą fariziejų, kurie žęnųškoje ka
ralystėje savo naudai^nori įterp
ti Kristaus žadėtą Daigaus ka
ralystę, naujasis katalikiškas 
sambrūzdis Europoję. ..siekia po
litinėje srityje radikaliai^spręs* 
ti žemiškas problemas Evangeli
jos dvasioje. Jis siekia atsidurti 
kovos lauke su komunizmu, kad 
kiekviena proga išmušus jam 
kardą iš rankų. Tos visos parti
jos, išskyrus apkerpėjusią feoda- 
listinę Ispanijąv siekia užimti ko
munistų pozicija® biednuomenė- 
je ir darbininkijoje. Jie ateina 
nešini pagalbą tiems,'kurie pa
žeminti, vargsta, badauja ir bejė
giai pakelti akis į dangų. Ir štai 
trumpame tarpsnyje katalikiš
kos profesinės sąjungos (labour 
union) apjungia vis didesnį dar
bininkų skaičių. Jos vėl grąžina 
į tikrą kelią milionus, kuriuos 
liberalizmas buvo nustūmęs į 
dykumas, o marksizmas pagavo 
šėtono garbei. Kairioji kataliky
bė naudoja visus būdus, kurie 
aptariami atskiruose studijų ra
teliuose, grąžinti prie tyros sro
vės būti pagirdytais ir pasotin
tais duona, .kuri pašalina alkį sie
loje. Kairioji katalikybė žengia 
į tuos laukus, kurių tradicinė ka
talikybė negebėjo įdirbti, kad 
neštų sveiką grūdą. Jie žengia į 
dirvonus,- apniktus piktžolių ir 
purena dirvą naujam derliui. Jie 
skverbiasŪMa įmones ištięsę ran-: 
kas, kovodami prieš kapitalizmą, 
išplėšia marksizmo paglemžtas 
aukas. Ir jie laimi būdami ma
žumoje tarp katalikų ir būdami 
katalikai visiškoje mažumoje 
tarp nuslinkusių kairėn.

Kova prieš nacius. Kairieji ka
talikai buvo pabudinti žiaurios 
tikrovės Prancūzijoje. Anuomet 
prancūzas individualistas buvo 
kurį metą perblokštas. Vokiška
sis budelis ir plėšikas siautė. 
Prancūzas liberalą^, tradicinis 
respublikonas pasijunta silpnas 
kovoti su naujuoju siaubu. Jis 
žengia į jo paties paniekintą kle-

boniją surasti dvasinės stipry
bės. Antiklerikalas pasijuto be
jėgis. Ir tuomet katalikai intelek
tualai padarė apibrėžas, kuriose 
apjungiamas respublikonizmas 
ir katalikybė. Sutemose prasidė
jo prancūzų atgimimas. Jį pa
gimdė ne pačios sutemos, bet jo 
istorija susieina su anų amžių 
glūduma, kai Kristus skelbė 
Evangeliją ne šiai karalystei 
kurti. %.

Sąjūdis pamažu brendo. Pir
mieji kviečiai buvo išauginti, kai 
po I pasaulinio karo siuntė ka- 
pelionus-kovotojus ir organiza
torius Jeunesse Ouvriėre Chrė- 
tienne. Katalikai mąstytojai pra
dėjo klabenti į nukatalikėjusių 
sielas. Gilūs, bet nelengvi su
prasti Jacques Maritain ir Em
manuel Mounier — filosofai rado 
sąsają tarp katalikybės ir demo
kratijos. Tuo pat metu Georges 
Bidault, buvęs pokarinis Pran
cūzijos ministeris pirmininkas ir 
užsienio reikalų ministeris, savo 
organe L’Aube, kuris ir dabar 
yra MRP oficiozu, nuolat įrodi
nėjo Ispanijos respubliką nesant 
Prancūzijos neprieteliumi ir ge
neralissimo Franco nesant prie- 
teliumi Katalikų Bažnyčios.

Šie keturi vardai pasidarė itin 
aktualūs. Ištikrųjų betgi tik pir
mieji trys surišti. Formoza išsi
skiria iš jų. Joje niekas slaptai 
neposėdžiavo ir svetimų žemių 
nepardavinėjo... O visdėlto šie 
keturi vardai pradėta linksniuo
ti spaudoje beveik lygiagrečiai, 
nes naujasis Amerikos preziden
tas yra padaręs arba žada dar 
padaryti jų atžvilgiu gana svar
bių nutarimų.

Europinėje pasaulio dalyje JA 
V-bių prezidento nutarimai bau
gina anglus. Jie užsibrėžė vesti 
“kurapkos politiką”: — paslėpei 
galvą į sniegą ir tvarkoj, o kad 
medžiotojas užpakalio plunks
nas gali išbarstyti — nesvar
bu’... Jeigu dar galima papre- 
kiauti su raudonaisiais kinais — 
gerai, o kad raudonoji banga die
na iš dienos gali užlieti visą pa
saulį, jų tarpe ir jų salą — ne 
tiek aktualu, nes tai dar ateities 
reikalas.

Prezidento Eisenhoweno užsi- 
brėžimas atsisakyti padarytų su 
Sovietais slaptų susitarimų Te
herane, Jaltoj ir Potsdame, kaip 
ir Formozos salos atblokavimas, 
gąsdiną anglus. Tačiau yra. ir to
kių kraštų, kurie naująja Ame
rikos politika ypač patenkinti. 
Po vasario 2 d. prezidento Eisen- 
howerio kalbos, kada jis pąbrė-

KAIP BOLŠEVIKAI PRIĖMĖ
VASARIO 16-tosios AKTO PASKELBIMĄ

Kai buvo paskelbtas Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktas, dalis 
lietuvių tautos, kaip kad dabar, 
buvo tremtyje. Jau prieš trejus 
metus, artėjant frontui, daug 
žmonių ir įstaigų iš Lietuvos bu
vo perkelta į įvairias Rusijos 
vietas. Daugiausia tremtinių bu
vo Voroneže, nes į tą vietą Lie
tuvių Komitetas nukentė  j įsiems 
nuo karo šelpti buvo perkėlęs 
daug moksleivių. Po Petrapilio 
Seimo (1917 m.) sudaryta Vy
riausia Lietuvių Taryba Rusijoje 
vėliau taip pat persikėlė į Voro
nežą.

Po pirmosios Rusijos revoliu
cijos lietuvių politinis j udėj imas 
labai pagyvėjo. Nors susisieki
mas buy  o labai • sunkus, ,bet per 
Šveicariją, Skandinaviją ar ki
tus kraštus žinios iš Lietuvos 
pasiekdavo ir Rusijoje gyven- 
nančius lietuvius. Po antrosios 
(bolševikų) revoliucijos lietu
vių padėtis pradėjo sunkėti, nors 
tuo metu diktatoriai perdaug dar 
nebuvo įsigalėję. 1918 m. vasa
rio mėn. dar nebuvo išbuvę pu
sės metų.

Kai per užsienį atėjo žinia iš 
Vilniaus apie Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimą, Rusi
joje gyvenantieji lietuviai su di
džiausiu džiaugsmu sutiko tą 
lauktą maloniausią žinią ir ypa-

SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

MANN-MARTEL
REALTORS ' /

z Daugeliui lietuvių puikiai žinoma firma 
PRA NEŠA, 

kad mūsų įstaigoje pradėjo darbą

ZIGMAS UMBRAŽŪNAS, 
kuris mielai Tamstoms padės visuose nuosavybių 

pirkimo-pardavimo reikaluose.
Galime greitai parduoti Tamstų namą, turime pasiūlyti 
pasirinkimui visą eilę rinktinių namų rezidentiniuose 

rajonuose, sudarome lengvomis ir priimtinomis sąlygomis 
paskolas Tamstų įmokėjimo sumai pakelti

PRAŠOME KREIPTIS Į

Z.UMBRAZŪNĄ 
asmeniškai ar telefonu OL. 2354, namų KE. 5843. 
1245 Bloor St. W., - Toronto, - Tel. OL. 2354

Prašyk knygos VELTUI dar šiandien
• Šig knygg siūlo Kanados didžiausi 
sėklų ir daigų prekybos namai, par
duoda užsakymais paštu. Jūs mielai 
perskaitysite šig puikių informacinę 
knygg, nuo pradžios iki galo. Joje ap
rašoma apie 2000 įvairių rūšių, senų 
ir naujų augalų; joje yra net apie Hy- 
brijių pomidorus, Hybridų agurkus, 
Hybridų svogūnus, mėlynlapį arktinį 
Hedge, Rosa Multiflora sėklas ir dai
gus, apie įvairiaspalvius saldžiuosius 
žirnius, ružovas delfinijos, vaisius — 
nykštukus, 6x1 dydžio obelis, naujus 
auginimui įrengimus, smulkiąsias dar
žoves mažiems fioržoms ir apie įvai
riausios kitokias daržoves, gėles bei 
sodo medžius, jų sėklas ir daigus. Ge
riausias pasirinkimas, kurio savo 1953 
m. daržų ar soda galite padaryti pui
kesniu, negu .bent kada esate turėję.

Mūsų didžiulė 1953 m. sėklų 
ir jų auginimo informacinė - 
knyga.

j
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tingai sujudo.
Bolševikai šoko viską nuslo

pinti. Svarbiausia — griebė su
naikinti buvusį tada Voroneže 
Rusijoj gyvenančių lietuvių po
litinį centrą. Pirmiausia nu
sprendė nužudyti tų laikų ener
gingiausią veikėją kun. M. Kru
pavičių (dabartini VLIKo pir
mininką). Bet apie mirties spren
dimą pavyko lietuviams sužino
ti. Tą pat naktį, prieš pat atvyks
tant jį suimti, kun. Krupavičius 
persirengė kareivio drabužiais 
ir iš Voronežo išbėgo Lietuvos 
link. Tuojau buvo areštuoti ir 
pasodinti į Voronežo gubernijos 
kalėjimą M. Šleževičius, M. 
Yčas, E. Draugelis, kun. Pen- 
kauskas, kun. Jesinskas, Vokie
taitis,'Z. Žemaitis, A. Varnas ir 
Daukša.

Kad išgelbėti sugrūstus į kalė
jimą, VoYonežo ateitininkai va
sario 28 d. sušaukė bendrą visų 
lietuvių susirinkimą ir pravedė 
protesto rezoliuciją. Tada bolše
vikai tą pačią naktį organizato
rius areštavo, kaikuriūos iš jų 
dar apdaužė ir pasodino į tą patį 
kalėjimą (P. Jocį, J. Zubricką, 
J. Petrušauską, A. Kubilių, Gra
žulį ir A. Mikšį). Voronežietis.

žė, jog nebenorįs turėti surakin- ‘ 
tas rankas slaptaisiais susitari
mais su Sovietais, rytojaus die
ną prabilo Japonijos premjeras 
Yoshida, kuris tokiu užsibrėži- 
mu jabai apsidžiaugė. Pasak jo, 
Sovietai turės apleisti Kurilų sa
las ir Sachaliną, kurios Jaltos 
slaptuoju susitarimu buvo pa
vestos bolševikų kontrolei ir val
dymui.

Prez. Eisenhowerio kalba gerą 
įspūdį padarė ir Australijąi. 
Premjeras R. G. Menzies visiš
kai pritarė naujajai JAV politi
kai ypač Formozos atžvilgiu. 
Sveikina Eisenhowerio sprendi
mą ir Australijos spauda. Esą, 
tai nuties kelią visai laisvojo pa
saulio bendrai gynybai ir ne
bebus separatizmo pietryčių 
Azijos apsaugai nuo komunisti
nio pavojaus.

Kai 1950 m. birželio 27 d. pre- 
zid. Trumanas davė įsakymą pa
truliuoti 7-tam laivynui Formo
zos vandenyse ir saugoti salą nuo 
raudonųjų invazijos, politiniai 
Vakarų pasaulio galvočiai šau
kė: “Bus karas! Didelis pasauli
nis karas! Provokuojame kinus, 
laužome Jaltos susitarimą!“ ir tt.

Kai š.m. vasario 2 d. Eisenho- 
werls pįare’iškė, kad atšaukiąs 
7-j į laivyną iš Formozos vande
nų, tie patys politiniai “galvo
čiai” vėl šaukia: “Dabar tai tik
rai karas! Provokuojame ki
nus!” ... Taigi, daina be galo '— 
laivyną pasiuntei — blogai, at
šaukei — vėl blogai.

Tad visai teisingai rašo “Glos 
Polski”: “Klausant pasireiškian
čių “galvočių” balsų, galima 
prieiti prie labai humoristiškų 
išvadų. Korėjos kare žudomi ge
riausi amerikiečiu kariai, o tuo 
tarpu Vakarų kaikurios valsty
bės ar valstybėlės politikos vy
rai, į kovos lauką pasiuntę po 
pusantro kareivio, jaučiasi turį 
teisę JAV padiktuoti savąją nuo
monę ir kelti didelį kritikos bal
są prieš prez. Eisenhowerio nu
tarimą”. Ištikrųjų tai amerikie
čių reikalas, sako laikraštis. Pvz. 
kai Anglija ir Kanada įstojo į 
Korėjos karą, jos iš anksto ryš
kiai deklaravo, kad jų laivynų 
pajėgos jokiu būdu nesutiks bū
ti pasiųstos į Formozos vande
nis'..'. Dabar dėl visko triukš
mauja. “Neužilgo gal bus triukš
maujama ir prieš viską, ką JAV 
panorės padaryti, neatsiklausu- 
sios nurodymų Anglijos, Indijos, 
Prancūzijos, Kanados. Tačiau 
kuomet prisireikia dolerių, kai 
prisirėikia lėktuvų, tankų, pa
trankų arba kareivių apginti jų 
nuosavam kailiui tai tada visi 
šauka: “Amerika, duokit, gelbė
kit, ginkluokit!” ...

Pranys Aiženas.

Pirmoji gyvybės draudimo kompanija Amerikoje 
lengviausiomis sąlygomis draudžia:

gyvybę, ligas ir nelaimingus atsitikimus.
GYVYBĖS APDRAUDIMAS YRA GERAS PINIGŲ TAUPYMO BŪDAS.

Visas apsidraudimo galimybes nemokamai išaiškins ir apdraus mūsų agentas

Apolinaras Sakevičius
įstaigos telefonas EM. 4*8154, namų LL. 8929

THE MUTUAL LIFE INSURANCE CO.
OF NEW YORK

50 King St. W. - - - Toronto, Ont.

Mann & Martel
R E AxL T O R S 

1663 BLOOR STREET WEST. TORONTO

$11.900, 9 kambarių ir saulės kamb. namas, oro-alyvos šildymas, 2 garažai. 
Bloor—Beresford rajone.

$10.750, Bloor—Westmoreland rajone, 6 ir saulės kamb. namas. Geri ir dideli 
kambariai, kieto medžio grindys.

$12.500, Bloor—Morgueretto rojone, 6 ir soulės komborio nomos. Vandens- 
olyvo šildomos, gražus kambariai. 2 garažai. Kietos grindys. Namas 
gerom stovyje.

•
$13.200, SeafortVt—Lansdowne rajone, 7 kamb. namas, gražūs kambariai, 

alyvos šildymas.

$14.000, Bloor—Glenloke rajone. 7 ir saulės kamb. Geram stovyje mūrinis na
mas, kieto medžio grindys. Gražiai dekoruotas, gražus rajonas.

$17.500, Sunnyside rajone, 10 kamb. mūrinis namas. 3 gražios virtuvės, 2 vo
nios, vondeniu-alyva šildomas, garažas.

I *
Mes turime ir daugiau namų ir tt. Jei Jūs norite parduoti savo namus 
paskambinkite mums. Čia peė keturias įstaigos Toronte mes pasi
stengsime Jums duoti gerų patarnavimų visais namų pirkimo-pardavi
mo reikalais.

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja

Tekfonas OL 1106.
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Vidaus
(Pabaiga)

DIPLOMATINĖS
TARNYBOS ŠEFAS
Politinei akcijai rezervą turi

me šaunų. Išvengę genocido, dau
gumas senosios kartos ir neprikl 
laikais subrendusių veiklių, ko
vingų politikų, visuomenininkų, 
teisės, kalbų žinovų, mokslinin
kų — patriotų pasirinko DP po
ziciją. (Tik žiauriai trūksta kal
bas valdančių žurnalistų). Mes 
atradom čia jau įsipilietinusių 
įvairiose valstybėse intelektua
lų, svetimšalių — Lietuvos bičiu
lių, prisidėjo didelė Amerikos 
Lietuvių Tarybos jėga. Ir štai 
būrelis dar neprikl. Lietuvos 
valstybės pasiuntinių — ministe- 
rių ir konsularinių atstovų, tebe
pripažįstamų ir jau be pareigų.

Puikūs kadrai! Tik petys į pe
tį... Žygis taip ir pradėtas. Bet 
kas tai? ■— Pozicijos kliudomos 
savos ugnies... Ir tai ne per 
klaidą, kaip pasitaiko sąjungi
ninkams Korėjoje. — Problemos 
charakteris panašus į reikalą pa
siimtą Michailovičiaus ir Tito.

Jei mūsų dipl. tarnyba (JAV 
ir Anglijoj) prisiima p. Lozoraitį 
savo šefu, puikus moralinės su
bordinacijos gestas. Tuo džiau
giamės visi ir to titulo nenei
giant, kaip tituluojant jį ir mi
nisteriu, nesutikdami su Italijos 
vyriausybės atstatydinimo aktu. 
Tuo pat keliu ir Diplomatų Še
fas turėtų subordinuotis VLI 
Kui ir perimti Užsienių reikalų 
tarnybos valdytojo postą Vykd. 
Taryboje. Turėtume sklandų e 
pluribus unum.

Tačiau min. Lozoraitis su tuo 
nesutinka. Jis nori tapti dipl. Še
fu su visomis teisėmis ir privile
gijomis tarptautiniame forume. 
Bus gerai visiems ... Mėgino at
kurti kad ir tokį valstybinį pos
tą, kurio neturėjome tarptauti
niame forume ir neturi kitos, 
valstybės, vistiek būt .geras da
lykas, kaip iniciatyva, kaip ori
ginalus kelių ieškojimas, kad tuo 
nebūtų gabenamas Trojos arklys 
į visą laisvinimo veiksnių darnu
mą, į' demokratišką sistemą.

Italijos valdžios nebepripažįs- 
tamas ir ieškodamas statuso pa
gal tarptautinę teisę, min. Lo
zoraitis turi pasidaryti paskuti
niu Neprikl. Lietuvos vyriausy
bės egziliniu ministeriu, eoųpso 
— atstovauti tą vyriausybę.

Bet mainos rūbai margo svie
to, kaip rašė Maironis. Mes jau 
esame turėję Laikinąją Vyriau
sybę (sukiliminę), partizanai 
anuo metu sudėjo didvyriškas 
aukas atstatymui valstybės, be 
min. Lozoraičio paramos. Pas
kui rezistencijos vargus ir rū
pesčius mokėjo nešti vėl pati tau
ta vadovaujant VLIKui. Ir da
bar VLIKas atstovauja tautą. 
Vadinasi, nepasimetėm ir be 
“vyriausybės”. Kovojom ir ko
va eina, formas radom.

Ir pabudęs vaidila Rambyne 
nustebo ir buvo nepatenkintas 
pasikeitimais. Ir šaukėsi perkū
no. Bet perkūnas neatsiliepė, jis 
buvo jau ne dievas...

Metimasis į akciją įsigyti tęsti
numo premjerą su tarptautiniu 
statusu per minkštais argumen
tais, beveik avantiūra. Rizikin- 

. ga. Pradedant žygį reiktų nuver
tinti VLIKą. O jeigu į .mūs Dipl. 
Šefą, ieškantį pripažinimo, vy
riausybės pažiūrės tik kaip į no
rintį prasimuštį D? buv. diplo
matą, arba rimtai neras pripaži
nimui pagrindo — pralošim lai
ką ir prestižą, kokį turim ir dar 
galim pasiekti per VLIKą, kaip 
niekam abejonių nekeliančią in
stituciją. (Ar kada būta, kad kan
didatas į egzilinius ministerius 
pripažinimo ieškotų individua
liai? Kita šneka, kai prisistato 
visa egzilinė vyriausybė).

VLIKo konstruktyvios veiklos 
jokie nepripažinimai neriboja.

D. Šefas apeliuoja į teises: 
“Modernioji tiek vidaus tiek 
tarptautinės teisės doktrina, ypač 
susidariusi po pirmojo pasauli
nio karo, pripažįsta dėsnį, ku
riuo einant nepaprasto pavojaus 
padėtyje vyriausybė gali grieb
tis visų reikalingų priemonių 
valst. interesams apsaugoti”,’pa
reiškia p. Lozoraitis “NL” 1951 
m. Nr. 32.

Dėl reikalėlių paskutinėj ne
prikl. valstybės fazėj kritikos 
discipliną išlaikom. Vyriausybė, 
ištikrųjų, administracijoj nebu
vo bloga. Tačiau tarptautinėje 
politikoje buvo buka. Apsitve
rusi autoritetine linija ir jausda
mos! užsirakinusi neutralumo 
paktu, ji tris kartus buvo kaimy
nų užklupta kaip ir prie puotos 
stalo. Tiesa, paskutinį kartą jau

frontas
buvo apsirūpinusi ir sargybo
mis ... iš sovietinių įgulų.

Ne tik kad liko atviros kasos ir 
seifai su grynu auksu, bet ir 
skilusios vyriausybės dalis su 
min. pirmininku ir... su tęsti
numo viltimis. Galima sutikti, 
kad likimas buvo neišvengia
mas, bet ar min. Urbšio telegra
ma ir legenda apie buv. preziden
to pavedimus tai jau visos reika
lingos priemonės?

Tarptautinė'teisė po I Pasau
linio karo pasidarė taip pat la
bai ‘reliatyvi ir subjektyvi. Ar 
tos “priemonės” apsaugojo p. Lo
zoraitį kaip ministerį prie Kviri- 
nalo? O visą laiką tarptaut. tei
sė palankesnė faktams, nė forma
lumams. Pavedimai ir įgalioji
mai nėra būtina sąlyga vals. tęs
tinumo išlaikymui (Danija) ir 
formalinis tęstinumo simbolis 
nėra vyriausias faktorius valsty
bės atkūrimui (Austrija). Nėra 
reikalo mums kaip bitėms ieš-' 
koti motinėlės senuose koriuose. 
Ar tų siekimų pradai idealisti
niai?...

Kažin ar kas abejotų dėl min. 
Lozoraičio kaip tinkamiausio 
diplomato mūsų politinės akci
jos užsieniniams reikalams at
stovauti. Bet tautos teises perim
ti autoritetiniu principu dabar 
aplinkybės nepalankios. Ta ma
da jau nyksta negusų ir farukų 
tautose.

DIPLOMATINĖ
TARNYBA
Šių mūsų valstybės funkcijų 

išlikimas yra pagrindinės svar
bos moralinis ir praktinis veiks
nys. Bet jų akcijos diapozonas ri
botas veikimo plote ir gilumoje: 
tik vienoj valstybėj, tik pagal 
jos politikos klimatą, tik diplo
matams leistame lauke. Ta išga
ningoji teisė, kol svarstyklių 
lėkštes valdo kitos jėgos, dažnai 
paraližuoja ir gabumus ir ini
ciatyvą.

Todėl dėl tylos Londone, P. 
Amerikoj ir dėl mums atrodan
čio nepakankamo veiklumo Va
šingtone turime būti objektyvūs.' 
Ten dabar yra ne. šturmavimo 
pabūklai, bet ginančios tvirto
vės ir, kai kas kėsinasi pažeisti 
Lietuvos reikalus, jos kerta pa
tikimai. Už tai tuos postus visa
da prisimenam sveikinimų rezo
liucijose ir kt. simpatijų pareis 
kimais.

Bet mes dabar turime daugiau 
atgauti negu išlaikyti. Įgaliotas 
ministeris ofenzyvoje dabar nėra 
tokios magiškos įtakos, kaip kad 
pats faktas mus nuteikia. Ar kas 
abejoja pozicijos stiprumu uk
rainiečių, kurie neturi įgaliotų 
ministeriu, o prie politiką vai
ruojančių vyrų ir įstaigų priei-

Lietuviški
Daugelis iš mūsų esame su sa

vimi atsigabenę vienokius arba 
kitokius lietuviškus dokumen
tus, kaikuriuos iš jų naujame 
krašte neišvengiamai tenka nau
doti. Paimkime pavyzdžiu, kad 
ir paprasčiausius pažymėjimus 
apie išeitą mokslą, įgytą specia
lybę arba amatą, pažymėjimus 
apie asmenį: gimimą, vedybas, 
mirimą ir tt. Kaikas iš mūsų ne
žinome kaip tokius lietuviškai 
surašytus dokumentus praktiš
kai panaudoti, būtent, kad su 
jais būtų skaitomasi ir turėtų 
tą vertę, kuriam dokumentas su
rašytas. Todėl nekartą tepka iš
girsti nusiskundžiant: “Teturiu, 
girdi, tik lietuvišką dokumentą, 
kurio niekas neperskaito ir ne
supranta”. Šiuo rūpimu reikalu 
ir noriu padaryti kaikurias pa-' 
stabas.

Dokumentais vadinkime įvai
riausius notarinius popierius, 
teismų sprendimus, įstaigų iš
duotus raštus bei pažymėjimus, 
privačių asmenų surašytus na
minius testamentus ir net priva
čių asmenų išduotus raštelius. 
Kokie tie dokumentai bebūtų, 
jie čia Kanadoje ir kitur turi 
pilną dokumentinę vertę. Nėra 
uždrausta, reikalui esant, jais 
remtis. Tegali būti tik kalba apie 
kaikuriuos formalumus, kuriuos 
reikalinga atlikti, norint juos 
praktiškai panaudoti.

Minėtas nusiskundimas: “Te
turiu tik lietuvišką dokumentą, 
kurio niekas neperskaito ir ne
supranta”, nėra be pagrindo. Gy
vename kraštuose, kur tevarto
jama lietuvių kalba tik tarp tau
tiečių. Nenuostabu, kad tų kraš
tų žmonės arba oficialios įstaigos 
nemoka mūsų kalbos ir nesu
pranta patiektų dokumentų tu
rinio. Negalime reikalauti, kad 
šio krašto žmonės ir įstaigos pri- 

na vikriau, pvz. kaip Amerikos 
Ukrainiečių Kongreso pirm. prof. 
Dobriansky. Ar ne puikius am
basadorių žygius'atlieka ir mū
sų Amerikos Liet. Taryba, Liet. 
Laisvės Komitetas, LAIC (Ame
rikoje), dr. Bačkis (Paryžiuje) ir 
įvair. kt organizuoti veiksniai ir 
pavieniai asmenys lietuviai ir 
Lietuvos bičiuliai.

Kai pokariniame sąjungininkų 
pergalės triumfo politiniame šė
lime mūsų diplomatinės pasiun
tinybės buvo beveik visai užblo
kuotos, nei teisės, nei erdvė, net 
neturėjimas T. Fondo, nevaržė 
VLIKo organizuoti pozicijas ir 
išstoti į pirmas linijas tarptauti
nėje akcijoje. Oficialūs pasiun
tiniai tada savo pozicijų neper
vertino ir bendradarbiavimas 
vyko be ambicijų. Tik kai politi
nė konjunktūra mūs reikalams 
pasidarė palankesnė ir savo pa
veldėjimo pretenzijas iškėlė 
min. Lozoraitis, kaikuriems di
plomatams ta idėja patiko.

Aišku, kad mūs valstybės pa
siuntiniai ir įgalioti ministerial 
(Londone ir Vašingtone) pripa
žino šefu min. Lozoraitį ne todėl, 
kad per jį subordinuotųsi VLI 
Kui, bet kad turėtų nuo jų pri
klausantį vyr. veiksnį ir atsiri
botų nuo VLIKo, kaip “tik vi
suomeninės organizacijos”. Ar 
valstybė yra visuomeninė orga
nizacija? Ar autoritetas įvertina
mas tik per sankcijas?

“Dipl. tarnybos Šefas ir Lietu
vos pasiuntiniai atstovauja Lie
tuvos valstybę, nebūtinai jos tū
lą režimą”, pripažysta min. Ža- 
deikis, “NL” Nr. 48, 1952. Jeigu 
diplomatai neatstovauja režimo, 
tai kodėl jie vengia priklausyti 
tautos, kuriai priklauso atstovau
jamos valst. suverenitetas? Tai 
kodėl smerkti tarėjus, kurie nuo 
tautos priklausyti negalėjo?

Tiesa, tarp tautos ir pasiun
tinių formalinių teisinių ryšių 
nėra. Bet augščiausia santykių 
norma tada yra moralinė, teisė, 
kuri išlaikė valstybės tęstinumą 
mūsų tautoje iki Steigiamojo Sei
mo, iki birželio sukilimo ir Laik. 
Vyriausybės ir tęsia jį per VLI 
Ką. Tai teisė, kuri ir suvalsty
bina ir sutarptautina, iš ko atsi
randa ir pasiuntiniai. VLlKe ir 
šalia-jo turim ne mažesnių teisių 
ir politikos žinovų už esančius 
diplomatinėje tarnyboje. Ar VLI 
Kas santykiu"? su dipl. tarnyba 
nemokėjo tų 1 risiu suderinti, ar 
peržengė mūs diplomatams skir
to lauko ribas?

Jei jau sukyla ambicijos prieš 
tautos autoritetą, atkreipkim dė
mesį, kad demokratijose žodžio 
minister prasmė nepakitus — 
tarnas. Tik režimuose tarnas pa
sidaro šeimininko viešpats^ Ar 
gal, kaip auklėtiems arčiau prie 
režimų, mums ministerį pava
dinti tautos tarnu jau nekuklu?

dokumentai ir jy panaudojimas
sitaikytų prie mūsų. Priešingai, 
mes esame priversti išpildyti jų 
reikalavimus, prie jų prisitaiky
ti, susikalbėti su jais jų kalba. 
Tuo pačiu pateikti turimus lietu
viškus dokumentus, reikalui iš
kilus, tokia forma, kad šie juos 
pilnai suprastų ir pilnai pati
kėtų. Todėl būtina ir pagrindinė 
sąlygą yra: pateikiant dokumen
tus, kartu reikia pateikti ir jų 
vertimus. į krašto oficialiai pri
pažintą ir vartojamą kalbą. Ka
nadoje, kaip žinome, oficiailiai 
pripažintos yra anglų ir prancū
zų kalbos. Šiame krašte praktiš
kai tenka atsižvelgti į provinci
jas, kur ir kokia kalba iš pasa
kytų dviejų kalbų yra daugiau
siai vartojama, nors, kaip jau 
paminėjau, abi kalbos yra oficia
lios ir betkurią iš jų galime pa
sirinkti.

Dokumentų vertimas, beabejo, 
yra surištas ir su tam tikromis 
išlaidomis. Žinoma, nėra taisyk
lių, draudžiančių pasidaryti juos 
pačiam. Todėl, jeigu tik mokame 
kalbą ir jaučiamės pilnai pajė
gūs, galime vertimus pasidaryti 
patys. Tačiau dokumentų verti
mai turi būti tikslūs. Kiekvienas, 
kad ir menkas nukrypimas, ga
li pakeisti dokumento turinį, kas 
gali turėti nelauktų pasėkų. Dėl 
šios priežasties silpniau mokan
tiems kalbą yra patartina kreip
tis į tokius asmenis, kurie be jo
kių dvejonių ši darbą gali atlikti. 
Darant vertimus atkreipkime 
taip pat dėmesį ir į vertimo su
rašymą. Pirmučiausiai, vąrtimo 
tekstas patartina rašyti ant vi
sai atskiro popieriaus, kad kiek
vienu momentu, ypač kai tekstas 
netiksliai išverstas, būtų galima 
jį pakeisti. Venkime vertimo 
tekstą rašyti ant dokumento ori
ginalo, nes tuo pačiu išvengsime 
galimų ir bereikalingų doku

Prisiminkim, kad nei viena or
ganizacija, nei valstybė neapsiei
na be kontrolė. Nekalbėkim 
apie tautos aruodo likučius (tai 
Valst. kontrolės reikalas savo lai
ku), nei apie oportunizmą, bet 
pagal savo nuožiūrą spręsti tau
tos politines problemas ir tik sa
vo nuožiūra vykdyti jas rišančias 
funkcijas diplomatinai atstovai 
negali. Sprendžiamas žodis pri
klauso tautos atstovybei.

IŠVADOS
1. Politinės partijos, bendrai 

siekiančios Neprikl. Lietuvos 
atstatymo, turi laikinai atsijung
ti nuo pasaulėžiūrinio antago
nizmo ir jų atstovai, įeidami į VL 
IKą, pasaulėžiūrą, kaip partijos 
ideologinį faktorių, turi palikti 
už durų. Tarptautinėj politikoj 
neturi reikšmės jokia mūsų par
tinė aritmetika. O lupti kailį, kai 
briedis dar girioj, tai neregėta, 
negirdėta pasaka.

2. Vadinamosios Mažosios Lie
tuvos rezistencijos atstovą įsi
leisti į VLIKą reikia: mes kiek
vienas savo “partiją” VLIKe ras
ti galim, o jie, priaugę prie skir
tingų visuomeninio ' reiškimosi 
sistemų, prie mūsiškių prisitai
kinti negali, kaip ta lapė prie 
augštu kaklu ąsočio, į kurį pui
kiai snapą įkiša gervė. Tad leis
kim jiems dalyvauti prie bendro 
stalo su sava lėkštele.

3. VLIKas turi rasti formulę 
susigrąžinti Liet. Fronto ir Liet. 
Vienybės Sąjūdžio atstovus. Tie 
sambūriai tai tęsinys persiorga
nizavusių aktyvistų, kurie did
vyrišku žygiu parodė lietuvių 
tautos potencialą garbingesniam 
istorijos keliui, kuriuo nesuge
bėjo vesti rezignacinė neišven
giamumo politika. Šitokioms 
nuotaikoms simpatijos perdide- 
lės, kad VLIKas galėtų apsieiti 
be jų atstovavimo. Tai balsas 
naujosios kartos! (Tačiau šios 
politinės krypties reiškimasis pa- 
vidalinant dvi organizacijas ne
logiškas. Gal tai būta tikrai tik 
“rūpestingosios motinėlės” part- 
aritmetikos suvedžiojimo).

4. Santykius tarp VLIKo ir 
dipl. tarnybos išsprendžia teisė
tosios Lietuvos Valstybės Kons
titucijos pats pirmasis paragra
fas kantra dalis): “Suvereninė 
valstybės valdžia priklauso tau
tai”. Organizacija — valstybinė 
ar rezistencinė,tži techniškas 
reikalas, priklausąs nuo aplinky
bių.

Laukiam iš VLIKo ryžtingų 
sprendimų. Stasys Sutkaitis.

Atitaisymas: Pirmoje šio str. 
dalyje pereitame Nr. buvo iš
spausdinta: ... šitie veiksniai ne
buvo rinkti visų piliečių, nei 
“ypatingų tautos atstovų”. Jų 
įsitikinimas augštesnis už bet- 
kokį rinkiminį ceremonialą. Tu
rėjo būti: Jų į s i t e i s i n ima s.

mento sužalojimų. Atsiminkime, 
jog netiksliai išversto teksto ne
galėsime pakeisti, nepalikę do
kumente pėdsakų. Įvairūs tryni
mai, išbraukymai bei žodžių 
įterpimai gadina dokumento 
vaizdą. O svarbiausia, kad tokie 
sužalojimai gali sukelti nereika
lingų įtarimų.

Be to, dar yra būtina, kad 
kiekvieno dokumento vertimas 
būtų patvirtintas. Šitoji sąlyga 
ir išryškina paklausimą: kas bū
tent vertimus gali patvirtinti? 
Pagal nusistovėjusią praktiką ir 
pagal kaikurių valstybių atitin
kamas taisykles, dokumentų 
vertimai yra pavedami prisieku
siems vertėjams, kurie dažniau
siai dirba oficialiose įstaigose, 
kaip pavyzdžiui teismai, įvairūs 
departamentai ir tt. Toks asmuo 
vertimo tikrumą tvirtina savo 
parašu, kartais net šalia parašo 
dar ir atitinkamu štampu. Labai 
dažnai vertimų tvirtinimus at
lieka paprasti asmenys, ne pri
siekę vertėjai, ir jų patvirtini
mas pripažįstamas. Tai galima 
tais atvejais ,kai tokie vertimų 
tvirtintojai arba tiesiog vertėjai 
įstaigai, kuriai dokumentas pa
tiekiamas, žinomi. Pasitaiko, jog 
patikima vertimais ir jų tvirti
nimais, padarytais pačių doku
mentų turėtojų. Tačiau, tai yra 
tik išimtini atsitikimai.

Svetimose valstybėse vertimų 
tvirtinimus^ geriausia yra atlik
ti mūsų pasiuntinybėse bei kon
sulatuose. Šios įstaigos yrą ofi
cialios ir su jomis skaitomasi. 
Kanadoje mūsų generalinio kon
sulo adresas yra: p.'V. Gylys, 
Consulate General of Lithuania, 
11 Grenadier Heights, Toronto, 
Ont Telefonas MU. 2376.

Kanadoje vertimų darymas ir 
jų patvirtinimas yra surištas su

— Haifa. — Sovietų atstovy
bės personalas iš Tel^Avivo iš
vyko. Izraelio vyriausybė jiems 
nedavė leidimo išvykti tol, kol 
neatvyko jo diplomatai iš Mas
kvos.

LONDON, Ont.
Svarbus pranešimas. Vis dau

giau ir daugiau laisvajam pasau
liui kalbant apie už geležinės už
dangos pavergtas tautas ir artė
jantį jųjų išlaisvinimą, mums 
lietuviams ypatingai turi rūpėti 
gyvybiniai tėvynės interesai. To
dėl vasario 28 d., šeštadienį, Lon
done, Layard gt. nr. 625, ukrai
niečių salėje, šaukiamas visų 
Londono lietuvių susirinkimas. 
Susirinkiman atvyks ir svarbų 
politinį pranešimą padarys Lie
tuvos Laisvės Komiteto atstovas 
iš JAV. Maloniai prašome visus 
tautiečius būtinai šiame susirin
kime dalyvauti. Taip pat kviečia
me artimesnių kolonijų tautie
čius atsilankyti. Pradžia 7.vai. v.

ApyL Valdyba.
Pagerbs šv. Kazimierą. Londo- 

'no lietuvių organizacijos kovo 8 
d., sekmadienį, rengia šv. Kazi
mierui pagerbti iškilmes-akade- 
miją. Po pamaldų lietuvių baž
nyčioje, akademija vyks CCC 
(Catholic Cultural Centre) ma
žojoje salėje. Atitinkamą pa
skaitą skatiys svečias iš Toron
to dr. kun. J. Gutauskas. Bus ati
tinkama meninė dalis.
• Laukiama visų tautiečių gau
saus atsilankymo. Pradžia 5 vai. 
po pietų. L. E-tas.

WINDSOR, Ont.
Nepriklausomybės minėjimas 

įvyko sekmadienį, vasario 15 d., 
pradėtas 11.30 vai. pamaldomis, 
Kroatų bažnyčioj. Pamaldas lai
kė parap. kleb. zkuri. Danielius. 
Toliau minėjimas vyko salėje. 
Buvo oficialioji dalis — garbės 
prezidiumas, kurį sudarė svečias 
dr. Pijus Grigaitis, Detroito lie
tuvių organizacijų centro pirmi
ninkas Pilka, savanoris-kūrėjas 
ats. pulk. Bartkus, Detroito skau
tų dvasios vadas kun. Dagilis ir 
latvių atstovas. Oficialiąją dalį 
pravedė Vald. pirm. Januška.

Daugiau negu valandą ugnin
gai kalbėjo atvykęs iš Čikagos 
ALTo sekretorius dr. P. Grigai
tis. Pasveikinęs susirinkusius, 
padėkojo vyrausybei už tai, kad 
Kanada priglaudė . savo krašte 
tiek tremtinių, o svarbiausia už 
tai, kad ratifikavo genocido kon
venciją. Aptaręs nepriklausomy
bės paskelbimo ir dabartinę mū
sų laisvės kovų padėtį, baigda
mas dr. P. G. pasidžiaugė, kad 
šiandien kova dėl laisvės yra 
daug lengvesnė, negu prieš 1918 
metus, nes yra daugiau sugeban
čių žmonių tą darbą dirbti, yra 
aiškių davinių, kad daug kas

WELLAND, Ont.
Vasario 16 minėjimas Wellan- 

de įvyko vasario 15 d. šv. Mari
jos parapijos patalpose. Rytmetį 
10 vai. už Lietuvą buvo atlaiky
tos šv. Mišios, pamokslą pasakė 
kun. B. Mikalauskas, OFM. Po 
pamaldų prasidėjo šventės minė
jimas, kurį atidarė apyl. pirm. J. 
Stanaitis, pakvietęs vienos mi
nutės tyla pagerbti kritusius už 
Lietuvos laisvę. Programai vado < 
vauti buvo pakviestas S. Maci- 
kūnas. Paskaitą skaitė hamilto- 
nietis pulk. J. Giedraitis. Jo žo
dis buvo patriotinis, jautrus ir iš 
širdies. Už gražią ir turiningą pa
skaitą prelegentui buvo sukeltos 
didelės ovacijos. Lietuvos k. sa
vanorių vardu nuoširdžiai svei
kino P. Naiduškevičius, kalbėjo 
ukrainiečių federacijos atstovas 
dr. Babij, jaunųjų ukrainiečių 
vardu sveikino W.,Duma.

Meninę programos dalį išpil
dė scenos rfteno mėgėjų būrelis, 
pastatydamas A. Skaistienės 
vaizdelį “Trispalvė varpinės 
bokšte”.

tam tikrais reikalavimais. Tech
nikine savo forma yra daug su
dėtingesnis negu, sakysime, Lie
tuvoje ar kaikuriose kitose vals
tybėse. Pagal taisykles doku
mento originalas, jo vertimas ir 
vertųno paliudijimas bei patvir
tinimas sušniūruojama į atskirą, 
sakyčiau, bylą. Gi sušniūravimo 
juostelės galai pritvirtinami ant- 
paudu. Suprantama, šitaip pa
ruoštas dokumentas jau vien iš
viršine ir oficialia forma daro 
teigiamą įspūdį.
. Dėl lietuviškų dokumentų ver
tės ir jų galios užsienyje neten
ka mums dvejotu Svarbiausia, 
reikia, kilus reikalui juos panau
doti, padaryti jų patvirtintus 
vertimus.

. Adv. Jer. Valaitis.

Laiškai Redakcijai
Didžiai gerbiamas Daktare,
Paskutiniame Nr. žiniose iš Toronto 

Jūsų reporteris aprašinėdamas ir vertin
damas “Vasario 16" minėjimo aktq tarp 
kitko rašo: "Deja, kanadiečių kalbos ro
do, kod jie mūsų bylos neperpranta ir to
kios šventės proga kolba apie tai, kaip 
sotu gyventi kanadi$koje demokratijoje".

O tie "kanadiečiai" yra ir Ontario 
švietimo ministeris, ir Ontario parla
mento nariai ir miesto atstovas.

Esu tokiu Jūsų bendradarbio įvertini
mu giliai pasipiktinęs ir tai pareiškiu vie
šai. Esu įsitikinęs, kad tai praėjo, be 
Tamstos, p. Daktare, pastebėjimo, nes 
tokie liapsusai yra nedovanotini, ir ne
leistini rimtoje spaudoje.

Šitie visi svečiai buvo mūsų bendruo
menes oficialūs svečiai. Jau pats jųjų 
dalyvavimas mūsų valstybinėj Šventėj 
šiuo metu yra reikšmingas įvykis. Jie pa
reiškia savo solidarumų mūsų nelaimė
je. Ir mes jau vien už tai turime būti 
jiems dėkingi. Jų kolbose negalime, mes 
reikalauti kažkokios egzaltacijos, kurio 
persunktos mūsų visų kalbos. O paga
liau kq padarė ligi šiol lietuviai, kad ka
nadiečiai būtų geriau apsipažinę su mū
sų didžiųja byla? Kiek knygų yra išsiun
tinėta apie Lietuvos didžiųja nelaimę? 
Kokių ir kam? Apie tai dar mes tik gal
vojome . . . Kodėl mes norime, kad kiti 
daugiau rūpintųsi mūsų reikalais, negu 
mes patys?

Tokios žinutės ir panašios yra taip pat 
kanadiečių sekamos. Ir tie svečiai, jei 
ligi jų daeis Jūsų šis Šiurkštus ir ne
draugiškas atsiliepimas, bus įžeisti. Ir 
būkit tikri, kad ateity jokie oficialūs 
asmenys negalės pas lietuvius lankytis. 
O mūsų tikslas nėra užsidaryti tik savo 
tarpe, bet eiti į viešumų keliant Lietuvos 
ir vardų ir visų jos bylų. Ir bendrai ne
suprantu, kokiem galam pasitarnauja to
kie vieši nepasitenkinimai? Tai yra ir ne- 
politiška, ir nedraugiška, ir kaipo akto 
šeimininkams nemandagu. 0 ir išviso, at
simenant visų savo padėtį ir santykį vi
soje plotmėje . taip rašyti yra negudru. 
Taip elgdamiesi toli nevažiuosime.

•Antras dalykas, kuris krito į akį, tai 
pvz. kad ir to pačio choro p. St Gai- 
levičiaus vedamo, nei vienu geru ir šiltu 
žodžiu nepaminei ima s. Kiti programos 
dalyviai dalyvauja ne pirmų kartų nors ir 
tai galima šilčiau apie kiekvienų atsiliep-

mus užjaučia ir net paskatina ir 
patikrina, kad kova bus laimėta. 
Mūsų tautos kova, Amerikos val
džios akimis esanti geriausiai or
ganizuota, ries visi vieningai tą 
darbą dirbam, kai kitos, tautos 
nepajėgia vieningos vadovybės 
sudaryti.

Stovėdamas tų reikalų prieša
ky ir būdamas jau antros okupa
cijos kovų veikėju su didžiausiu 
įsitikinimu kvietė rankų nenu
leistu o dar vieningiau—kas dar
bu, kas pinigine parama — remti 
kovos bylą, nes jau aiškūs pra
giedruliai, kad Lietuva bus lais
va. Tuoj po kalbos Tautos Fon
dui buvo surinkta virš $100.

Meninę dalį pravedė P. Petrai
tis. Ją išpildė vietos choras va- 
dovau j amas dirigento Sinkevi
čiaus ir šeštadieninės mokvklos 
vaikučiai, kuriai vadovauja mo
kyt. Statkevičienė. J. Ražauskas.

Vyr. At-kų kuopos naujai iš
rinktoji valdyba pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas — J. Ur
bonas, vicepirm. — Vyt. Barįsas, 
sekret. — M. Čiuprinskaitė ir iž
dininkas — M. Banionis. Revizi
jos komisiją sudaro: M. Lcpars- 
kienė ir Vyt. Simonąvičius.

Windsorietis. 

Tautos Fondo Atstovybės Kanadoje Hamiltono skyriaus 
1952 m. pajamų - išlaidų apyskaita 

Pajamos:
I. Aukos:
1. Aukų dėžutėje Aušros Vartų parapijos bažnyčioje $30,01
2. Gauta iš KLB Hamiltono Apyl. V-bos Vasario 16 minėjimo aukos 233,71
3. Orkestro "Aidos" auka Vasario 16 minėjimo proga 25.00
4. K. Prielgausko auka prof. Kaminsko lankymosi proga 5,00
5. Papildomas solidarumo mokestis už 1952 m..................................... 34,00
6. J. Mačiuko auka 1952. 5. 17 .......................................................... 1,50
7. B. Bedarfo auka 1952. 6 8 ............................................................ 2,00
8. Gauto už Liet, pasus ir kvit. ženklus . .... .......... .... ? . 822,00

Gauta pagal kvitus gruodžio mėn. . . .. . .. ... ...... ...... 22,00

Viso aukų $1175,22 
II. Parengimu pelnos:
1. Vakaras 1951. 12. 25 $50,95
2. Kaukių balius 1952. 3. 23 .............................................................. 544,60
3. Vakaras 1952. 5. 17 ........................   273,12
4. Gegužinė 1952. 7. 6 ............................ .... \............ 491,05
5. Gegužine 1952. 8. 24 . ................................................ ..... .... 471,66
6. Literatūros vakaras 1952. 10.11 .............................   104,45
7. Budriūno kvarteto koncertas 1952. 1 1. 22 ...........................................228,72

Viso iš parengimų .. $2164,55 
III. Į v o i r i o :
1. Valiutos skirtumo^ siunčion pinigus į JAV ................... $0,77
2. Knygų platinimo pelnos . . . . . . ............. . . . . . 13,60
3. Priskaityti % banke ................................     2,74

Išviso pajamų per 1952 metus.................... $3356,88
Saldo 1952 m. sausio 1 d. . $90,87

Balansas $3447,75
Išlaidos:
L P a s i ų s t a c e n t r u i : ' ■ \
1. 1952. 1. M $37,41
2. 1952. 3. 3 700,00
3. 1952. 5. 19 .......................................................................................... 43,84
4. 1952. 6. 11 .........................            247,00
5. 1952.12. 11 ....................         1250,26

Viso centrui ..$2278,51
II. Savo kolonijoš reikoloms:
1. Įnešto į Bendr. V-bos Pašalpų Fondų 1952. 1. 17 $25,00
2. Už knygas šeštadienio mokyklos vaikams
3. Išmokėto p., Jokučinskienei pašalpa 1952. 9. 15
4. Auko Aušros Vortų parapijos bažnyčios statybai ........................... 114,36

Viso savo kolonijos reikalams $247,64
III. Įvairios:
1. Raštinei ir susirašinepmui % ...s ... ....... .......................
2. Už Augustino "Tėvynė Lietuva" albumus
3. Vakarienės prof. Kaminskui pagerbti nuostolis 1952. 2. 18 21,47
4. Dvi tautines vėliavos ...................................... ..............
5. Išmokėto pašai in iams asmenims'už įv. darbus sąryšyje su sk. veikla
6. Reprezentacijai ............................  .... ... ........... . 21,00
7. Kalėdiniai sveikinimai spaudoje .................................................. »0»00
8. Užstotos Rumunų salei, neįvykus 1952. 11. 29 numatytam vakarui 15.00

Viso įvairių .. $200,72 
Iš viso išlaidų per 1952 metus .....................C. ... $^726,87

Saldo 1953 m. sausio 1 d............... .................................................. 720,88

Balansas $3447,75
St. Bakšys, Vedėjos O. Čerškė, Iždininkas.

Hamilton, 1953 m. sausio 28 d.

tL Juk. tie visi menininkai ir dalyviai dir
ba tik. iš pasišventimo. O spauda praeina 
beveik tylomis. Bet choras pasirodo pirmų 
kartų. Ir pasirodė lobai gerai, palikęs 
didelio įspūdžio. Nuo eilinio reporterio 
negalima norėti meninio įvertinimo, bet 
galėjo paminėti bent sales reagavimų. 
O jis tikrai buvo entuziastingas, šiltos, 
nemeluotos. Sitokis choras jau yra savai
me bendruomenėj didelis turtas, kurį 
reikia ir branginti ir dėkoti ir visiems jo 
dalyviams ir ypač pačiam dirigentui p. St. 
Gailevičiui. Juk spaudo ir yra tom, kad 
tarp kitų visų reikalų pagautų visuome
nės nuotaikos, jas konstatuotų, ir kartu 
su visuomene pasidžiaugtų kieno nors lai
mėjimais. Tiek nedaug mes jų turime?

Prašau priimti. Pone Daktare, mano 
augštųs pagarbos pareiškimus,

J. Matulionis.
Red. pastaba. Mums atrodo, kad p. M. 

būgštavimai nėra pagrįsti. Minimasis po
sakis toli gražu nereiškia priekaišto kal
bėtojoms, bet apgailestavimų, kad Lie
tuvos laisves bylos reikalai oficialiems 
Kanados pareigūnams dar nėra pakanka
mai žinomi ir mūsų tos rūšies manifesta
cijų prasmė jų dar neperprasta. Kores
pondentas to reiškinio priežasčių nebandė 
aptarti. Jas nurodo pats p. M., primin
damas, kad mes nepasirūpiname savo
sios bylos išpopuliarinti, jų tinkamai pa
informuoti. Beabejo tai mūsų kaltė, bet 
argi iš to seka, kad matomų trūkumų 
korespondentui nevalia apgailestauti, ar 
jam privalu susidariusį įspūdį nuslėptų 
Jo buvo juk pageidauta ne egzaltacijos, 
bet teisingo klausimo pastatymo. Apie 
nemandagumų, rodos, nereikėtų kalbėti, 
nes tai buvo ne kokių pašalinių individų, 
bet Kanados piliečių bei pilietybės lau
kiančių jos gyvnetojų susirinkimas, kurie 
turi teisės susirūpinti, jei kur pasirodo 
nesusiorientavimo reiškinių. Argi krašto 
gyventojai neturi teisės reikšti nuomonės 
krašto užsienio politikos reikalais? Argi 
ano susirinkimo dalyviai neturi teisės su
sirūpinti, kad Lietuvos klausimas nėra 
tinkamai suprastos, vein dėlto, kad jie 
yra kilę iš Lietuvos? Mums atrodo, kad 
demokratinėje Kanadoje gali būti reiš
kiama nuomonė visais klausimais, neri
zikuojant kų nors užgauti.

P. M. priekaištas, kam nebuvęs atski
rai prisimintas ir įvertintas choras, juo la
biau ne vietoje. Čia gi nebuvo joks kon
certas, kad pasirodžiusios pajėgos būtų 
vertinamos, čia tik susirinko lietuviai at
švęsti savos šventės, pa s i rodydami pagal 
savo sugebėjimus ir pajėgumų. Toron
to Liet. choras, mums atrodo, vertas vi
siškai atskiro paminėjimo. Pagaliau jis 
ten jau ir ne pirmų kartų pasirodė. Inkri
minacijos del to, kad korespondentas ko 
nepastebėjo ar nepažymėjo, mums neat
rodo pateisinamos.

OAKVILLE, Ont.
Oakvillės lietuvių visuomenė* 

buvo numačiusi suruošti plates
nio masto Vasario 16 minėjimą ir 
pasikviesti meninių pajėgų iš ki
tur, bet negavus tinkamos salės, 
tenkinomės savomis pajėgomis.

Minėjimas įvyko vasario 14 d., 
šeštadienį. Pirmininkaujantis, A. 
Frenzelis, pasakė įžanginę kal
bą, perskaitė Nepriklausomybės 
Aktą ir prof. Kaminsko pareiš
kimą; Pagerbėme žuvusius tylos 
minute. M. Ramanauskas apibū
dino Lietuvos nepriklausomybės 
laikus ir ragino budėti. Tolimes
nę programą užpildė eilėraščiai 
ir dainos. Deklamavo H. Kryge- 
rytė, B. Rimkutė, I. Krvgerytė, 
V. Ramanauskas ir Sofija Pyže- 
vas iš savo kūrybos. M. Skaraba- 
gotienė su dukra Irena padaina
vo duetą. Po minėjimo rinkomės 
pas K. Rimkus platesniam susi- . 
pažinimui. Ta proga buvo su
rinkta Tautos Fondui $20 aukų.

Parengimo komisija.

Viso įvairių .. $17,11
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Paverstoj Tėvynėj
Veda ALMUS

* Drg. A. Varkulevi4iu$ "Tiesos" 
korespondentas Gorliovoje proneta, 
jog "Gorliovos MTS skaudžiai žlugdė 
valstybinius planus, neįvykdo su kol
ūkiais sudarytą sutarčių, nesuteikia 
kolūkiams paramos žemės ūkio dar
buose ... Pvz. MTS traktoriai, turė
dami galingą tarybinę techniką 4 sa
vaeigius kombainus, te n u ėmė vos 200 
ha, vietoje numatytų 1.400-1.600 ha. 
Be ta, Garliavos MTS neįvykdė rudens 
arimo ir sėjos planų ... Iki šiol neat-

• remontuotos nė vienos traktorius. J 
darbą kasdieną susirenka vos 20% 
traktorininkų. Vėlavimas yra taisyklė. 
J kasą pralindo tūlas Korastojev, kuris 
iššvaistė 20.000 rublių.

* įdomaus vardo rusiška įstaiga 
"cheminių gaminių realizavimo konto
ra "Glavchimsbyt" Kaune buv. Laisvės 
Alėjoje ir Vilniuje Basanavičiaus gt.

. įtardavinėja plastmases ir orgstiklą, 
p&stikotus, tirštus dažus, universa
linius klijus, lakus, priemones prieš 
vabzdžius, trąšas (tik daržovėms, uo
goms ir gėlėms). Tai, tarybinės Ii etų- 
vių kalbos pavyzdys, kurį pagal Stali
ną veda prie vienos kalbos pasaulyje.

* Tarybinė spauda giriasi, jog Gar
liavos plytinė pradėjo masiškai gaminti 
tuščiavidurius pertvarų blokus. Paaiš
kinama, jog iš tokių blokų padarytos 
pertvaros vidinės kambarių sienos yra 
lengvos ir atsparios, o taip pat pasižy
mi puikiomis garso ir šilumos izolia- 
vimo savybėmis. Taip pat su didžiau
siu pasididžiavimu rašoma, jog Rokų 
plytinė gamina didelius sienų blokus, 
lygius penkioms plytoms. Girdi, iš jų 
buvo pastatytas Maskvos universiteto 
dangoraižis ir nieko neatsitiko. Tik 
nepažymi, jog laisvajame pasaulyje jau 
bene 20 metų net ir sandėliai iš jų sta
tomi, kai gyvenamiesiems namams 
naudojama kur kas tobulesnė, nors ir 
"ne priešakinė" technika.

* M. Čugunkin, tebesiskundžia ir 
1952 metų pabaigoje, kaip skundėsi 
sovietai Lietuvoje ir., 1949 m., jog lie
tuviai valstiečiai dažnai kolūkiuose 
gyvena tik pro forma, dėmesį sutelk
dami savo nuosavam sklypui. Štai gir
di, "Kretonių" kolūkyje 59 kiemų 
sklypai toli viršija normas. Girdi, kol
ūkietis visą savo dėmesį sukaupia sa
vam sklypui, o ne valstybiniams dirvo
nams. Daugelyje kolūkių ip inventorius 
ir arkliai esą suvisuomeninti tik for
maliai. Girdi, tam pačiam "Kretonių" 
kolūkyje, kuris randasi Švenčionėlių 
rajone, arkliai ir inventorius tebėra pas 
atskirus kolūkius. Girdi, kolūkiai vi-

soip kitaip apgaudinėja partiją ir vals* 
tybę. it a i Ždanovo vardo kolūkyje per 
1952 m. buvo ^išbrokuotos pusvel
čiui parduotas 36 kiaulės'*, o doku
mentuose nepažymėtas nei svoris nei 
priežastys. Pats pardavimas vykęs už 
akių. Pats kolūkio pirmininkas nusi
pirkęs 5 kiaules; sąskaitininkas 2, ra
jono finansų vedėjas Lartn 4, Michai- 
lovski 6 ir tt. Kolūkinės partinės or
ganizacijos sėkr. (pagalbinė MVD or
ganizacija) Bulbianov apie tai nieko 
"nežinojęs", jokių priemonių dėl to 
nesiimančios nė kitos organizacijos. 
Gaila, jog kolūkio pirmininkas užmir
šo drg. Čukungin ■/— nebūtų buvę nei 
šio triukšmo.

★ Drg. S. Movšovčius, TSRS Pramo
nės Banko Lietuvos respublikinės kon
toros valdytojas, skundžiasi, jog dau
gelis statybos organizacijų dirbančios 
taip nuostolingai, jog per 9 1952 m. 
mėnesius Vilniaus statybos tresto Nr. 1 
statybų kaina buvo pabranginto !•- 
419.000 rublių (ir rubliais tai jau su
ma). Girdi, vien tik statybinių medžia
gų buvo pereikvota už 354.000 rublių. 
Atlyginimais buvo permokėta 460.000 
rublių. Movšovčius aiškina tai "blogai 
organizuotu darbu, neišnaudojama 
priešakinė technika, nepritaikomi in
dustrinės statybos metodai. Ne retai 
statybinės medžiagos nešiojamos neš
tu vais(!), nors yra visos priemonės at
likti tai mechanizmais. Smėlio ir žvy
ro paruošimos karjeruose nemechani
zuotas ir atliekamas rankomis. Dvar
čionių plytinėje vykdomose statybose • 
nebuvo įrengtos laikinas vandentiekis 
ir vanduo į darbo vietą buvo nešioja
mas kibirais! Girdi, ekskavatoriai per 
tą laiką dirbę 2004 vai., prastovėję 
18.330 valandų . . • Movšovčius pasi
piktinęs, jog statybos kainą ypač bran
gina blogai atliekami darbai. LTSR 
per dažnai girdisi tokie nusiskundimai, 
jog iš naujo reikia vykdyti statybos 
darbus. Taip rašo ir Movšovčius. 
"Dvarčionių plytinės ir garažo staty
bose šių metų pirmajame ketvirtyje te
ko iš naujo perdirbinėti blogai atliktus 
darbus, ardyti jau sumūrytą sieną, 
pertaisyti čerpių stogą, pertaisyti van
dentiekį ..."

'ė įdomu, jog kolūkiai savo gyvuli
ninkystės formose veršelių dažniau
siai neaugina. Juos išdalina atskiriems 
kolūkiečiams auginti savo sklypuose. 
Žinoma, nieks nežino, ap toks veršis 
pats padvėsė, ar jį vilkas į mišką nusi
vilko — verčias lietuviai ūkininkai, 

; kaip išmanydami.

PARDUODAMI NAMAI:
PARKDALE

Įmokėti tik $1.500, pilna kaina $6.500, 7 kamb. prijungtas namas, 
nuomininkams leidimas duotas 6 menesiams, kreiptis skubiai.

* INDIAN GROVE
7 kambariai

$ 1 8.000 —- namo savininkui mūrinė rezidencija, susidedanti iš 5 did. 
kambarių ir 1-no augšto, moderniška vonia ir virtuvė, viršuje 2 did. 
miegam kambariai, šilto vondens-alyvos šildymas, Įvažiavimas ir ga
ražas, idealus romas šeimai.

INDIAN GROVE 
$33.500, pirmos klasės pajamų namas, 14 kambarių, visi nauji baldai, e 
mūrinis, prijungtos, privatus Įvažiavimas, pristatytas garažas, šilto 
vandens-alyvos šildymas, 3 vonios, atskiras tualetas, augštas Įmokėji- 
mas, galima tuojau užimti, kviečiame apžiūrėti.

KRAUTUVĖ — SUPER MARKET 
Vakarinėje miesto dalyje. Metinė apyvarta apie $140.000 

$10.000 pilna kaina, Įmokėti pusę sumos, lengvos išsimokėjimo sąly
gos, nuoma $125 mėnesiui, jei reikalinga pirkėjas bus supažindintas 
su biznio vedimu, peines (brutto) 17%, galima patikrinti knygas. 
Kreiptis skubiai, parduodama tik per mūsų Įstaigą.

MEN AR Y & SON
431 RONCESVALLES AVĖ., TORONTO. - Telef. LL. 1112

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

LAIKRODININKĄ 
turinti 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai • .' 1.
M. MALINA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO 

I 1 ■ Will, Įį

DĖMESIO! DĖMESIO!
Valgyklą “BALTIC”

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

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

GERIAUSIOS 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
206 Gilmour Ave. Telefonas: LY. 0305

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

TELEFONAS
MU. 9543

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

HAMILTON, Ont
Lietuviškos pamaldos ligoni

nėje. Hamiltono šv. Juozapo li
goninėje dirba apie 40 lietuvių. 
V. Pilkauskienės iniciatyva va
sario 16 d. ligoninės koplyčioje 
buvo suorganizuotos lietuviškos 
pamaldos. ŠV. Mišias už Lietuvą 
atlaikė Hamiltono liet, parapijos 
klebonas didžiai gerbiamas kun. 
dr. J. Tadarauskas. Dalyviai su
giedojo “Pulkim ant kelių” ir 
“Marija, Marija”. Solo “Avė Ma
rija” giedojo L. Šturmaitytė. Per 
Mišias vargonavo Bern. Štur- 
maitis, Hamiltono liet, vargoni
ninkas, kuris atvyko/po darbo 
naktinėje pamainoje. Pamaldos 
užbaigtos Tautos himnu. Jose” 
dalyvavo apie 50 žmonių, kurių 
tarpe buvo ligoninės personalo 
ir kanadiečių. Tai retas ir gra
žus pavyzdys, kuris parodo šv. 
Juozapo ligoninės tarnautojų 
lietuvišką tftidrumą ir solidaru
mą. St.

“Gražusis didmiestis, ir Kana
dos pramonės širdis”. Tai motto 
iš naujos knygos apie Hamiltoną. 
1952 m. Hamiltonas turėjo 252.- 
230 gyventojų, mieste buvo 159 
maldos namai, kurių tarpe 5 si
nagogos; 402 įmonės, 63 viešbu
čiai, 23 kino teatrai — didžiau
sias jų 2000 vietų. 40 viešųjų mo
kyklų, 1 Normal School, 20 Ry
mo Katalik-ų privačių mokyklų, 
1 RK gimnazija, 1 RK komerci
nė mokykla, Provincijos teksti
lės institutas, McMaster univer
sitetas, 3 privačios mokyklos, 5 
prekybos mokyklos. Šios žinios 
imtos iš Vernon’s “City of Ha
milton”, 1952.

Rekordinis TF parengimas. 
Vasario 14 d. ruoštas Užgavėnių 
kaukių balius turėjo 484 svečius 
ir gryno pelno davė $625. Paly
ginus su praeitais metais, buvo 
mažiau svečių su kostiumais — 
kaukėmis, nors žmonių skaitlin- 
gumu jis viršijo pernykštį 45. 
Gautas pelnas yra didžiausias iš 
beveik dviejų metų TF vietinio 
skyriaus veikimo.

Premijas paskirstė palys sve
čiai. Pirmoji teko kostiumui Ma- 
charini, kurio savininkė buvo 
Aldona Vizgirdaitė. Ji laimėjo 
$20 ir gavo 78 balsus. II premiją 
laimėjo Feliksas Ankudavičius, 
kuris vaizdavo macharadža ir 
gavęs 63 balsu^laimąjo $15. *IH 
premija $10 teko Vilkui ir Rau
donkepuraitei — pp. Bulionienė 
ir Kaupienė — 46 balsai. IV pre
mija — Irenai Gaižauskaitei už 
kostiumą Klajūnė — 45 balsai.

Iš viso balsavime dalvvavo 373 
vakaro svečiai.

Sk. St
Padėka

Šių metų žiemos sezone mūsų suruošti 
du — Žiemos ir kaukių — baliai, ger
biamųjų mūsų tautiečių tarpe rado tik
rai netikėtai didelį pritarimą ir laisvės 
kovai paremti davė apie $J000.

Ruošiant šias pramogas, dalis tautie
čių padėjo mums savo darbu. Žiemos 
baliuje, įvykusiame sausio 17 d., už
kandžius paruošė ir talkininkavo bufe
te pp. Lukoševičiai, o Kaukių baliuje, va
sario 14 d. — ponios A. Motuzienė ir 
L. Tolienė; gėrimų bare uoliai dirbo pp. 
J. Sakalauskas, P. Bulkė, A. Petkevičius, 
P. Leilionas, J. Bajoriūnas, L. Palčiaus- 
kas, P. Rainys, J. Paukštys ir Karalėnas. 
Jiems visiems mūsų nuoširdi padėka.

Poniai Šukaitiąpei, iškepusiai du sko
nius lietuviškus tortus, maloniai dėkoja
me. Kaukių balių labai paįvairino tie mū
sų mielieji tautiečiai, kurie nepagailėjo 
savo darbo ir j šį vakarų atvyko su įvai
riausiais kostiumais. Jiems visiems, cent
rinėms šio baliaus figūroms, tariame di
delį ir malonų ačiū.

Mūsų didelė padėka priklauso didžiai 
gerb. klebonui kun. dr. J. Tadarauskui, 
kuris su tikru nuoširdumu kvietė lietu
vius -visuose mūsų parengimuose skaitlin
gai dalyvauti.

Kaukių baliuje dalyvavo nemažos bū
rys mūsų tautiečių — senųjų imigran
tų. Be didelės padėkos jiems, mes jaučia
me tam tikra prasme didelį dvasinį pa
sitenkinimų, galį nors po truputį, mažu 
pamažu prisidėti prie visiško visų lietu
vių solidarumo atstatymo, ko taip labai 
trokšta kraujuose paplūdusi mūsų Tė
vynė., 4

Labai labai atsiprašome gerb. Kaukių 
baliaus viešnias ir svečius už ankštokų 
salę, kas, beabejo, veikė varginančiai. 
Ateity tikimės, pagal reikalų, salės klau
simų išspręsti taip, kad mūsų svečiai 
jaustųsi erdviai ir maloniai.

Tad visiems visiems mūsų bičiuliams 
dar kartų dėkojame ir tariame iki pa
simatymo TF vakare gegužės 9 dienų.

TF Atst. Hamiltono sk.

Iš lietuviškojo pasaulio
JA VALSTYBĖS

Illinois gubernatorius Vasario 
16 paskelbė Lietuvos nepriklau
somybės diena.

Liet. Prekybos Rūmų Illinois 
valst. pirmininku trečią, kartą 
perrinktas inž. A. Rudis, stam
bios metalo pramonės įmonės sa
vininkas. Taip pat perrinkti iž
dininkas A. J. Vąlonis ir sekre
torius A. Baliūnas. Vicepirmi
ninkais išrinkti V. C. Yasus, St. 
P. Balzek, J .M. Mazeris.

Brockton, Mass., tremtiniai 
jau ketvirtus metus Vasario 16 
proga ALTo daromai rinkliavai 
renka po dienos uždarbį.

Ryt. Amerikos liet, studentų 
suvažiavimas įvyko Niujorke va
sario 7-8 d. ir praėjo darbingoje 
nuotaikoje. Be eilės apsvarstytų 
aktualių klausimų, iškeltų refe-

SUDBURY, Ont.
, Mokyklos Užgavėnių -vakaras | tuviais, mūsų tos dienos švente, 
praėjo labai jaukioj šeimyniškoj ' 
nuotaikoj ir davė $120 gryno pel-' 
no. Už kaukes pirmą vietą lai
mėjo Balčiūnienė, kuri į tą va
karą įnešė daug jumoro, antrą— 
K. Balčiūnas ir trečią Semežytė. 
Ypatingą padėką tenka pareikšti 
St. Tolvaišai ir Pranckui, nuola
tiniams mokyklos vakarų rėmė
jams savo nenuilstamu darbu.

Pamaldos už Lietuvą Vasario 
16 proga įvyko vasario 15 d. Pir- 
mąkartą Sudburio lietuvių kolo
nijos istorijoje pamaldos buvo 
atlaikytos didžiausioje miesto 
Christ the King bažnyčioj^. Ang
lų parapijos klebonas J. C. 
Humphrey, rodydamas mums 
palankumą ir užjausdamas mū
sų tautos nelaimingą dalią, tai 
dienai net pasiūlė bažnyčioj už
imti pačias pirmąsias vietas, bet 
leituviai, kuklumo dėliai, pasi
tenkino užimti viškas. Tą dieną 
tik lietuviai per sumą giedojo 
lietuviškas giesmes, pademon
struodami anglams mūsų bažny
tinį masinį giedojimą. Anglų kle
bonas jautriais žodžiais supažin
dino savo parapijiečius su lie-

ir su mūsų tautą ištikusia nelai
me. Po jo lietuvių kolonijos ka
pelionas pasakė šventei pritai
kytą pamokslą lietuviškai. Rei
kia pasidžiaugti, kad tą dieną 
tikrai daug tautiečių prisirinko 
ne tik iš pačio Sudburio, bet ir 
iš apylinkės, o giedojimas pavy
ko tikrai puikiai, kuo kitatau
čiai gėrėjosi.

Tenka apgailestauti, kad jau 
pernai gruodžio pradžioj išrink
toji LTB valdyba nesuruošė šį
met jokio minėjimo Vasario 16 
proga ir net nesuspėjo iki šio lai
ko pasiskirstyti pareigomis.

Lietuviai tautų festivaly, įvy
kusiame vasario 19 d. Legijono 
salėje, vadovaujami R. Bagdo
no, gražiai pašoko Žiogelius. Šo
ko: R. Bagdonas, R. Bagdonie
nė, E. Dūdienė, N. Indrulaitytė, 
M. Krakoveckas ir A. Poderytė. 
Akordeonu grojo A. Kusinskis.

Gataučiai savo dukrelę pa
krikštijo Vandos Birutės var
dais. Ta proga buvo ir kalėdoji
mas. Viskas praėjo labai gražiai 
ir jaukioje lietuviškoje nuotai
koje. Sudburiškis.

ratuose, buvo įsteigtas Studentų 
Šalpos fondas, į kurį įėjo: gen. 
konsulas Budrys, min. V. Sidzi
kauskas, prof. V. Jonynas, H. Lu
koševičius ir inž. Mačiūnas.

Dan Kuraitis iš savo kelionės 
aplink pasaulį jau grįžo.

Kan. J. B. Končiui šv. Vincen
to ligoninėje Niujorke prieš tris 
savaites padaryta didelė ir kom
plikuota operacija, kuri gerai pa
sisekė. Kan. Končius turės būti 
ligoninėje iki kovo mėnesio pa
baigos. Kanauninkas prašo per
duoti visiems, prisiminusiems 
jį maldose ir atsiuntusiems užuo
jautos laiškus, nuoširdžią padė
ką. Tarp kitų žymių amerikiečių1 
tuoj po operacijos kan. Končiui 
atsiuntė laišką su linkėjimais, o 
vėliau ir pats jį aplankė, Niujor
ko arkivyskupas kard. Spell
man.

Dr. Ant. Milaknis, buv. Kauno 
Veterinarijos Akademijos docen
tas, išlaikė egzaminus ir gavo 
teisę verstis veterinaro praktika 
Illinois valstijoje.

VOKIETIJA
Vokietijos Kr. Valdyba krei

pėsi į 21 katalikų vyskupą, pra
šydama vasario 15 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
metinių proga pamaldose, ir pa
moksluose paminėti persekioja
mus ir kenčiančius Lietuvos ti
kinčiuosius. Nors Valdybos ne
buvo įsakmiai pageidauta atsa
kymo, ji gauna iš kaikurių vys-

kupų teigiamus atsiliepimus. 
Taip J.E. Pašau vyskupas rašo: 
* “Gavęs Jūsų šio mėn. 16 d. 
raštą, pranešu Jums, kad mes 
vasario 15 d. mielabsusijungsime 
su Lietuvių Tauta maldoje ir pri
siminsime tėvynėje persekioja
mus kenčiančius tautiečius. Ma
no generalinis vikaras duos ata
tinkamų nurodymų parapijų ku
nigams”. Gautas teigiamas atsa
kymas ir Wiurzburgo vyskupo 
sekretoriaus.

Freiburgo arkivysk. ir Osna- 
briieko vysk. į V. Kr. Valdybos 
prašymą vasario 15 d. maldose 
prisiminti Lietuvą ir persekioja
mus lietuvius atsakė labai malo
niai, pažadėdami visiems dvasiš
kiams pavesti atskira malda pri
siminti Lietuvą. Freiburgo arki
vyskupas įsakė lietuviij intenci
ja visose bažnyčiose po pamokslo 
sukalbėti Tėve Mūsų ir Sveika 
Marija, o be to, pažadėjo vysku
pijos biuleteny tą dieną ^skelb
ti maldos diena, išspausdinant ir 
visą Kr. Valdybos raštą.

Wehnen. liet, kolonijos vaikų 
darželis dėl lėšų stokos nuo sau
sio 1 d. uždarytas. Jis buvo iš
laikomas retkarčiais iš BALFę 
gautais pinigais. Darželį lankė 22 
vaikai. Mėnesinių išlaidų susida
rydavo apie 150 DM. Prie to pri- 
skaitoma kiekvienam vaikui 
kasdien po bonkutę pieno ir po 
bulkutę, kurie buvo duodami 
vaikams darželyje. Kolonija pa
prašė Kr. Valdybos pagalbos.

SPORTAS

Ottawa, Ont.

Eugenia Pačkauskaitė 
AVON 

Beauty Salon
380 Richmond Str., 

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

Tel. 2-7393.

d..Otavos lietuviai 
_ v_ .„sario 8 d. buvo lie
tuviškos pamaldos. Jas atlaikė ir 
gražų pamokslą pasakė Montre- 
alio AV parap. kleb. kun. J. Ku
bilius, SJ. Pamaldos laikytos in
tencija žuvusiųjų už Tėvynę ir 
tebeko vo j ančių.

Vasario 15 d. Įvyko bendra su
eiga ir vaišės. Į sueigą atsilan
kė ir mūsų kaimynų: latvių ir 
estų vietos bendruomenių pirmi
ninkai ir iškilmingojo akto metu 
gražiai pasveikino. Taip pat svei
kino daug nuoširdumo ir pagal
bos rodanti vietos lietuviams 
Sister of Service įstaigos vyres
nioji Sister Kork. Išsamesnį žodį 
susirinkusiems tarė Krašto Ta
rybos narys dr. A. Šidlauskaitė. 
Sueigą paįvairino V. Kubiliūtė 
paskambinusi pora muzikos da
lykėlių ir A. Paškevičienė pade
klamavusi iš Nevardausko kū
rybos. Sueiga pradėta giesme “O 
Canada” ir baigta mūsų Tautos 
himnu ir “God save the Queen”. 
Sueigai vadovavo apyl. V-bos 
pirm. A. Paškevičius. Po to susi
rinkę vaišinosi arbata ir šeimi
ninkių paruoštais . skanėstais, 
bendrai su svečiais nusifotogra-

Vasario 
atžymėjo.

favo ir gražiai besišnekučiuoda
mi pavakaravo.

Krašto V-bos nurodymu ta 
proga TF ir šventės išlaidoms 
padengti surinkta $40. Vasario 16 
d., pirmadienį, vietos spauda, 
aprūpinta atatinkama informa
cine medžiaga, paminėjo mūsų 
šventę. The Evening Citizen įsi
dėjo gana ilgoką A. Paškevičiaus 
straipsnį. Tos dienos vakarą per 
vietos CKOY radijo stotį buvo 
tikrai įspūdinga transliacija.

— Kovo mėn. yra numatytos 
lietuviams katalikams rekolek
cijos, po to agapė. Ta proga bus. 
paminėtas ir šv. Kazimieras, Lie
tuvos Globėjas. Stella.

Niagara Fails, Ont.
Šios kolonijos lietuviams kovo 

8 dieną, sekmadienį, pamaldų ne
bus. Sekančios pamaldos Niaga
ra Falls, Ont., lietuviams įvyks 
balandžio 12 d. — Atvelykyje, 
kaip visada Mariann koplyčioje, 
1968 Barker St., .12 vai.

Kdn. B. Mikalauskas, OFM.

KODĖL DELSTI IR KENTĖTI?
RUSCI TREATMENT STOMACH REMEDY

Tai vaistai nuo užkietėjimų, nevirškinimo, skilvio skausmų, iš
pūtimų nūo gožų, perdidelio rūgštingumo inkstuose ir pūslėje, 
galvos skausmų arba svaigimo, skilvio bei žarnų inpgolavimų, 
hemoroidų, iššauktų skilvio ligų, kartumo ar rūąftj' '* 
pu, skausmų po šonkauliais arba kairėje ar dešinėje 
sėje. Imk arbatos šaukštelį prieš kiekvienų valgį.
Nelauk rytojaus. — Tuojau vartok RUSCI TREATMENT 
STOMACH REMEDY. Kaina.už butelį — $6.00.

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

MIZARH

SALVE

tno ont lū- 
%kilvio pu-

2 
S

REUMATIZMO PRIEŠAS: •
~ MIZARAH SALVE :

Vartok tepolg Mizarh, kai skauda kryžiuje, kupro
je ar pečiuose, rankose ar sulenkimuose, nuo skausmų 
krūtinėje, lumbago, išijos, strėnose, nuo skausmingų 
nutirpimų keliuose, nuo skausmų sąnariuose. Tepalas 
MIZARH tinka tik suougsietns.
MIZARH iššaukia odos pašiurpimą ir pūlingas p>ūsle- 
les„ dėlto jau po pirmo panaudojimo sumažina reu
matinius skausmus. Nenaudok MIZARH galvai tepti, 
veidui ir kitoms opioms kūno dalims. Jį galima nau
doti tik vieng kartą į savaitę, ne kasdien.
Kaino — $5.00 už indelį.

Mūsų adresas:
LUSCOE PRODUCTS LIMITED

<559 BATHURST STR., TORONTO 4, ONT.

$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— 
Dundos, 4 dupleksai po 10 kam
barių kiekvienas, labai pigus šil
dymas, garažai.

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

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

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

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

$15.000, Bloor—Clinton, 9 kamb., 
atskira’s, mūrinis, vond.-alyvos 
šildymas, 2 mūriniai garažai.

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

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

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

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. TeleL 92635.

J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė jstoigo)

ST. CLAIR AVE. W.
TORONTO

7941, Mm« tel. LL. 4744

1

Td. KE.

Nerodę monęs įstoigoje, malonekite 
polikti savo telefono numerį.

Sporto klubo “Vytis” šachma
tininkų sekcijos žiniai. Daliai 
sekcijos narių pareiškus pagei
davimą, šachmatininkų sueigos- 
treniruotės perkeliamos iš penk
tadienio vakaro į sekmadienio 
popietę, 2 vai. Turim vilties, kad1 
šis laikas nariams bus patoges
nis ir daugiau žaidikų susirinks 
palošti šachmatais. Savaime su
prantama, kad ir nenariai .mielai 
kviečiami dalyvauti šitose žaidy
nėse. Jei atsirastų norinčių pra
dėti lošti šachmatus arba jei silp
nesni žaidikai pageidautų teore
tinių partijos nagrinėjimų, mie
lai parūpinčiau lektorius iš teo
retiniai stipresnių žaidikų tarpo.

Žaidžiama Liet. Namų skai
tyklos kambaryje.

Reikalinga, kad A ir B gru
pės turnyrų dalyviai aktyviau 
žaistų savo turnyrines partijas ir 
galima būtų užbaigti turnyrus. 
Netolimoj ateity numatomos ke- 
lerios draugiškos rungtynės su 
Toronto šachmatų klubais. Netu
rint užbaigtos žaidikų kvalifika
cijos (turnyrų rezultatai), susi
daro sunkumų sustatant koman
dą. Rungtynės planuojamos ant 
10-15 lentų.

Baigdamas norui išreikšti nuo
širdžią padėką Lietuvių Namų 
vadovybei, kuri mums mielai lei
džia naudotis patalpomis šitam 
gražiam sportui ugdyti. Būtų la
bai gražu, jei šachmatininkai pa
remtų Lietuvių Namų reikalą, 
nuprikdami vieną kitą šėrą.

Sekcijos Vadovas.

Povilas Vaitonis prie Kanados 
šachmatų meisterio vardo pri
jungė dar Ontario provincijos 
nugalėtojo laurus. Vaitonis pusės 
taško persvara įveikė buvusį 
1948, 1949, 1951 ir 1952 metų On
tario j meisterį F. R. Andersoną 
ir . atkovojo 1950 m. turėtą Onta
rio meisterio titulą.

Vasario 16 gimnazijos krepši
nio rinktinė sausio 25 d. buvo pa

kviestą į Osnabrūcką, kur sužai
dė dvejas draugiškas rungtynes. 
Pirmasis susitikimas buvo su 
Hannover Basketball Club. Jau 
rungtynių pradžioje mūsiškiai 
išvystė gražių derinių eilę ir 
taikliais metimais kėlė laimėji
mus savo naudai. Pirmasis pus- 
laikis baigėsi 22:4 mūsiškių nau
dai. Antrajame puslaikyje mū
siškiai-dar pagreitino spartą. Į 
aikštę išėjo mūsų geriausias są
statas, kuris žaidžia labai geroje 
formoje. Rungtynės baigėsi 54: 
10 gimnazistų naudai. Pažymėti
na, kad šios rungtynės, kaip ir 
antrosios, buvo žaidžiamos ne 40 
min., bet 32 minutes — turnyri
nio pobūdžio.

Antrąsias rungtynes teko žais
ti TG-Hertforde. Šios rungtynės 
buvo sunkesnės, nes priešas 
žaidė kietokai. Tačiau ir čia, po 
sunkios kovos, mūsiškiai užtik
rintai laimėjo 47:37. Herfordo ei
lėse žaidė ir du anglai.

Prieš rungtynes žaidimų or-

ganizatorius pristatė mūsų gim
naziją, kaip Vokietijos geriausią 
moksleivių komandą. Iš žiūrovų 
pusės mūsų gimnazistai susilau
kė daug simpatijų. Abejose 
rungtynėse už Vasario 16 gim
naziją žaidė ir taškų pelnė šie 
mūsų moksleiviai: V. Brakaus- 
kas, V. Birieta, L. Venclovas, P. 
Kazirskis, E. Polkis, V. Reitne- 
ris, V. Raišys. Geriausias Hanno- 
verio žaidėjas buvo Horšt Pa- 
penfuss.
- Po rungtynių mūsų,mokslei
viai buvo pakviesti pravesti 
krepšinio kursus Hannoveryje. 
Ta proga jie turės susitikti su 
Marathon - Hannover krepšinio 
komanda.

Žiemos olimpiada
Vyrų figūrinis čiuožimas. De

vyniolikametis amerikietis Hay
es Ąlan Jenkins laimėjo pasau
linį figūrinio čiuožimo titulą. 
Nors privalomų figūrų čiuožime 
turėjo pasitenkinti antra vieta, 
tačiau po laisvojo stiliąus čiuo
žimo iškopė į pirmą vietą. Ant
ra vieta irgi atiteko amerikiečiui 
Jimmy Grogan, kuris privalomų 
figūrų išpildyme buvo pirmoje 
vietoje. Carlo Fassi — italas, eu
ropiečių favoritas į nugalėtojus, 
turėjo pasitenkinti trečia vieta. 
Pažymėtina, kad Alain Giletti 
(Prancūzija), vos tik 13 metų, 
išlindo net į penktą vietą; tai ste
bėtinas atsitikimas, o kartu ne
paprastas šio berniuko sugebė
jimas.

Du dalyvavę kanadiečiai (abu 
torontiškiai) — Peter Firstbrook- 
ir Peter Dunfield pasitenkino 7 
ir 8 vietomis.
• Praėjusių penkių olimpiadų 
nugalėtojas Dick Button, kaip ži
nome, perėjo į profesionalus, tad 
nebegalėjo dalyvauti mėgėjų 
turnyruose — olimpiadose. Jis 
kiek teko sužinoti, dalyvaus šios 
žiemos Toronto ledo karnavale.

Moterų figūrinis čiuožimas. 
Pirmą kartą pasaulinių olimpia
dų istorijoje amerikietė Tenley 
Albright laimėjo moterų figūri
niame čiuožime pirmą vietą ir 
pasaulit) meisterės titulą. Tenley 
Albright yra 17 metų amžiaus iš 
Bostono. Ji prieš 6 metus buvo 
susirgusi polio, bet, sakoma, kad 
čiuožimas ją išgelbėjo nuo šios 
ligos įsigalėjimo.

Antrą vietą laimėjo irgi sep
tyniolikmetė vokietaitė Gundi 
Busch, o Europos meisterė anglė 
Valda Osborn pasitenkino 3 vie
ta. 13 metų amerikietė Carol 
Heiss atsistojo ketvirtoje vieto
je, kai tuo tarpu Kanados viltis 
Suzanne Morrow (Toronto) liko 
penktoj vietoj.

Porinius šokius (nauja šaka 
žiemos olimpiadose) laimėjo 
anglų pora Jean Westwood ir 
Lawrence Demmy. Antra vieta 
teko taipgi anglams Joan Dew
hirst ir John Slater, trečioji — 
amerikiečių porai C. A. Peters ir 
D. Ryan. Lukas.
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Padėka priklauso prof. C, Manning’ui
The Forgotten Republics, 
išleido Philosophical Library, 
New York.
Koordinacijos, sakoma, tarp 

lietuvių veiksnių nėra, informa
cinis darbas esąs apleistas. Bet jį 
nuostabiai dirba Lietuvos prie- 
teliai svetimšaliai. Jų tarpe ir 
Columbia univ. žymus profeso
rius Clarance A. Manning. Jis 
pamilo Lietuvą iš tolo, slavisti
ką bestudijuodamas. Jo knyga, 
praėjusių metų pabaigoje išleis
ta, kažkaip nepastebimai pra-

Niujorko bendradarbio Almaus

LLKomitetas tos pareigos nejau
tė. VLIKas britų parlamenta
rams išsiuntinėjo ‘"Die Tragedy 
of The Baltic Peoples” knygą, 
kuri toli gražu neprilygsta Man
ningo knygai. Gal čia kaip tik ta 
koordinacija kalta, gal jie nieko 
nežinojo. Bet kanadiečiai turėtų 
atkreipti į ją savo dėmesį ir pa
galvoti ar nereiktų ją, ka«tu su 
Mr. Harrisono “Lith. Fight for 
Freedom” pasiųsti visiems žy-’ _ _ 2. r . i • -rxcxruuiil pdblųbll VlbltzIIlb zy-

sprūdo lietuviškojoje spaudoje. Į miesiems ir vadovaujantiems ka-
“Lietuva” trumpai pažymėjo, 
jog ji o.k. Plajčiau atsiliepė uk- nadiečiams, nors parlamenta

rams ir vyriausybės nariams.

16 dienos.
rainiečių “Quarterly”, Yuri Fe- Kad ir pavėluotai — po Vasario 
dynski. Ir mes kartu su Fedyns- jg dienos
ki nustembame, kaip 264 pusią- Knygos vardas reikšmingas, 
piuose autorius sugebėjo išdėsty-, pjėl jų užmiršimo jos vis labiau 
ti Pabaltijo — Lietuvos už vis laisvajame pasaulyje prisimena- 
plačiausiai istorinius, sociali- mos. Kaip oati leidykla sako: 
nius, ekonominius, kalbų ir lite- . ..................-
ratūros klausimus.

Dr. Fedynski savo pasigėrėti
noj apžvalgoj pastebi, jog Pirmo
jo Karo pabaigoje pasaulis Pa
baltijo įvykius tegalėjo maty
ti rusų ar vokiečių mokslininkų 
bei valstybininkų akimis — vė
liau juos kiek papildė švedai ir 
lenkai — ir tik labai atsitiktinai 
lietuvių, latvių ar estų dėka. Mr. 
Manning beveik pusė panaudo
tos literatūros yra pabaltiečių 
kilmės. Tas Mr. Fedynski aki
mis daro knygą vertingą. Jis 
ypatingai pagiria autoriaus nu
sistatymą Pabaltijo vietovar-

- dižus vartoti originalia, bet ne 
rusų ar vokiečių vertimais, kaip 
kad buvo naudojama iki šioliai 
.ir net dabar. Kolumbijos uni
versiteto profesorius Nemuną 
vadina Nemunu, Vilnių — Vil
nium, bet ne Wilno, Wilna, ra
šo Radvila — ne Radziwill ir tt. 
Ukrainietis Fedynski rekomen
duoja visiems svetimšaliams 
prisiimti šią praktiką ir nenau
doti pavadinimų, kurie buvo pri
mesti užpuolikų ir imperialistų. 
Fedynski, iš Manningo knygos 
apgaili, kad neapsakoma kova 
Lšsėmusi Baltijos Tautų jėgas, 
prikiša, kad “nuostabiai įdomio
je knygoje” yra skubėjimo žy
mių. Tinkamai neaprašyti gu
dai, perdaug “mandagiai” apra
šytas lenkų 1938 metų ultimatu
mas, nepažymėta, kad latviai su
gebėję įvesti 1937 metais savo 
teisinį kodeksą, kuris buvęs la
bai augšto lygio ir latviai tebuvę 
Vieninteliai iš po tuometinio ka
ro atskėlusiųjų sugebėję tokį ko
deksą paruošti. Girdi, buvę ga
lima pakomentuoti, jog 1940 m. 
prim to j i LTSR konstitucija lei
dusi, nors ir apibrėžtą ir laikiną, 
pramoninę ir ūkinę nuosavybę, 
kai srityse prijungtose prie Gu
dijos ir Ukrainos nieko panašaus 
nebuvę. Mr. Fedynski laiko, jog 
“The Forgotten Republics” yra 
naudinga ukrainiečiams, nema
žiau kaip pabaltiečiams, nes pa
stato jų kovą šalia kitų. “Dėl 
šios priežasties ukrainiečiai su 
didžiausiu dėmesiu sveikina 
kiekvieną knygą, kuro j e aprašo
mos ukrainiečių draugu lietu
vių, latvių ir estų pastangos išsi
vaduoti”. Taip gražia anglų kal
ba ukrainietis atsidėkoja prof. 
Manningui. Reikia manyti, jog 
ir ALT savo nformaciniame biu
letenyje kada nors tai padarys.

“Pabaltijo idėjos yra visos žmo
nijos idėjos”, Manning pridėjo: 
“Jų pabėgėliai blaškosi tremtyje 
ir jų ateitis yra tikrumoje visos 
žmonijos ateitis”. Dideli žodžiai 
ir pagrįsti. To jis laukia iš mūsų 
kaip bešališkas stebėtojas per is
torijos teleskopą.

Manning pasakoja pirmajame 
skyriuje apie Pabaltijo proistorę 
— prisimena Heridotą, Tacitą, 
kad žemę lietuviai geriau nei vo
kiečiai dirbę, kad moterys juos 
valdę, kad jie giminės su lat
viais ir prūsais, jų kalba indoeu
ropiečių ir gimininga slavams. 
Pasakoja, kaip vokiečiai latvius 
doroję. Apie vyskupą Albertą su 
savo “fratres Militiae Christi”, 
kuriuos lietuviai keikdamiesi ka
lavijuočiais vadinę ir dėl to pas
kutiniais pagonimis Europoje ta
pę. Kaip lietuviai juos sumušę 
kartu su latgaliais ties Saule; 
Kad Saulė buvus lietuvių galios 
pirmasis švystelėjimas Mindau
gui Lietuvą suvienijus. Konsta
tuoja, kad kalavijuočiai ir kry
žiuočiai užvaldė beveik visą Pa
baltijį, išskyrus Nemuno žem
upį. Lietuvos susiorganizavimas, 
kaip vientisos pagonių valstybės, 
buvo pavėluotas, jie nebegalėję 
ir nepajėgę padėti nei savo gi
minėms latviams nei libiams su 
estais, juos išvaduodami ir su
darydami sąlygas jiems išvysty
ti savo specifinę civilizaciją. Kal
ba apie lemtingą Durbės mūšį, 
kurį nulėmė dalinai libių, latga- 
liečių ir kuršių perbėgimas į lie
tuvių pusę lemtingu metu.

Lietuviai jau po to mūšio pa
sirodę tiek smarkūs su savo pir
maeile karo technika ir sugebė
jimu pravesti “Psichological 
warfare” Europos karalių dva-

Mr. Manning mano, jog vis- 
dėto nebūtų tikslu lietuvių iš
likimą istorijoje priskirti vien 
tik jų karžygiškumui ar protin-

giausiai rūpindamasis Pabaltijų, 
dėl ko labai susirūpinę rusai, ku
rie lietuviuose matę vienintelę 
galybę, tegalinčią juos apsaugo
ti nuo siaučiančių mongolų. 
Manningui faktas, jof Rygos ar
kivyskupas vienu laiku lietu
vius pasikvietęs Rygon kaip įgu
lą, yra “vienas stebinančių tiems 
laikams įvykių”. Tuo pasinaudo
damas, Vytenis plačiai Europoje 
varęs propagandą prieš ryžiuo- 
žius ir turėjęs puikų uostą.

Gabusis politikas Gediminas 
ne tik turėjęs tarpininkauti tarp 
vienoje valstybėje gyvenančių 
trijų religijų, bet net buvęs be- 
įtikinąs popiežių, jog jis bema
tant apsikrikštytų, jei Ordinas iš 
kaimynystės būtų pašalintas. 
Gediminas buvęs valdovas, ne
paprastai tolerantingas aniems 
laikams kada fanatizmas buvo 
laikomas dorybe ir Lietuva jo 
dėka daug laimėjusi...

Manning prieina Pirmąjį Pa
saulinį Karą: “Wilsono politika 
buvo visiškai nesuprantama (de- 
cidely ambiguous)”. Principai, o 
gal kaip tik beprincipiškumas 
bujojo, kai Amerikos ir Europos 
kariuomenės buvo pasiųstos į 
Archangelską, o Japonai į Sibi
rą. Tuo pačiu metu, kai buvo 
kalbama apie apsisprendimo tei
sę pagal 14 punktų ir jų skelbė
ją Wilšoną, buvo tvirtinama, 
jog JAV jokiu būdu negali iš
draskyti Rusijos, nes tai užgau
tų rusų tautą. Būdavo pasiryž- 
tama remti tautas kovojančias 
su bolševzimu, o netrukus būda
vo nutariama joms nebesiųsti 
daugiau ginklų. Buvo tvirtina
ma, jog bolševikai tėra marione
tės vokiečių kurie siekią suskal
dyti Rusijos imperiją, ir tuo pa
čiu laiku šaukiama, jog tik Vo
kietija galiJJ bolševikus sulai
kyti. Vienu laiku net buvo rei
kalaujama, jog L. Brastos sutar
tis būtų panaikinta Rusijos nau
dai. Tos sutarties aptartos nau
josios valstybės turėjo tuo atve
ju būti panaikintos, tąčiau jų 
kariuomenės paliktos mušti bol
ševikų. Galiausiai buvo bijoma
si, jog baltieji genrolai tėra plo
nai užsidangstę monarchistai, 
priešingi demokratijai ir, jei 
jiems turėjo būti padėta bolše
vikus mušti, esą, reikėję imtis iš 
pat pradžių žygių neleisti jiems 
vieniems išvaduotoje Rusijoje 
tvarkytis. Šitaip Mr. Manning 
aptaria Amerikos užsienių poli
tiką, nuo kurios priklausė Lie
tuvos likimas. Tai nauji debesė
liai daugeliui jaunų lietuvių.

Mr. Manning paliečia ir Lietu
vos Lenkijos problemą. Jam “vi
siškai natūralu, kad lietuviai no-

kijos diktatorius, kurio brolis 
Šveicarijpje buvo Lietuvos Ta
rybos nariu. Radvilos, Sapiegos 
ir kiti. Manningui tik nuostabu, 
kaip dvi šalys sugebėjo neben
drauti ištisas dvi dekadas. Jis 
betgi perdaug lenkų neužkabi
na. Lenkams jis beveik taip mie- 

-las, kaip ir mums. Lenkų ulti
matumo datą jis nelaimingai 
perkelia į 1935 metus. Esą, daug 
kas Lietuvą dėl Vilniaus laikė 
sovietų sąjungininku, nors žino
jo, kad lietuviai yra aršiausi an- 
tikomunistai. Kaip broliai lat
viai ir estai vengę susiburti su 
Lietuva į artimesnę sąjungą, ne
norėdami įkliūti dėl Klaipėdos 
ir Vilniaus. Pasak Manningd, že
mės reforma Lietuvoje buvo at
likta pavyzdingai, kaip niekur 
Europoje. Jis pagiria lietuvius, 
jog jie pajėgę demokratiją il
giausiai Pabaltijy išlaikyti, ne
žiūrint, jog jų politinė padėtis 
buvusi sunkiausia. Jo nuomone, 
Hitlerio reikalavimas atiduoti 
Klaipėdą buvęs aktas, kuris ga
lutinai privertęs britus ruoštis 
karui su naciais, o tiek Tautų Są
junga, tiek Sovietai Lietuvai ne
patarę dėl Klaipėdos pradėti 
“vainos”. Mr. Manning savo ir 
taip daugiau propagandinėje ne
gu mokslinėje knygoje nepažy
mi, jog lietuviai buvo pirmutinė 
valstybė Europoje išdrįsusi na
ciams, jų žydėjimo laiku, sureng
ti teismą. Jis nerado reikalo, o 
gal nepastebėjo fakto, jog vokie
čiams siūlant lietuviai nesutiko 
smogti lenkams į užnugarį ir at
siimti Vilnių. 1941 m. aktyvis
tų judėjimas, pasak Manningo, 
buvęs daugiau potencialinis, nei 
tikrasis pasipriešinimas. Mannin- 
gas nieko neužsimena apie lie
tuviškuosius Katynus —< Pravie
niškes, Rainius, Panevėžį. Baig
damas Mr. Manning griežtai pa
smerkia containment politiką 
(knyga išleista dar Trumanui te
beviešpataujant) ir reikalauja 
aiškios išlaisvinimo politikos, ku
ri užtikrintų laisvę šioms pa
vergtoms tautoms ir taiką visam 
pasauliu.

Dar nevėlu užsisakyti 
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJĄ.

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

PALAUŽTAS JAUNAS STIPRUS ĄŽUOLAS
Jo jau nebėra gyvųjų tarpe. 

Sunku su ta mintimi susigyven
ti! Ne tik jo kurso draugai, kon- 
fratrai, bičiuliai ir artimieji, bet 
ir visi, kuriems tik nors kiek te
ko pažinti velionį, su didele šird
gėla minės jį. Negailestingai pri
dengė velėna tą tylų, kuklų, bet 
nepaprastų gabumų ir geležinės 
logikos vyrą, daug kam jau spė
jusį tiek gero padaryti. Štai dar 
nebestovi prieš akis nuoširdžiai 
draugiškai' besišypsantis, visada 
giedraus veido, petingas, augšto 
ūgio vyras, kurio sąmojus, pras
mingas ir gilus jumoras, o kar
tais ir švelni, neužgauli ironija 
vienu sakiniu paaiškina klausi
mą, ar duoda iš esmės atsaky
mą. Visi jo liūdi. Liūdės ir uni
versitetas ir Teologijos fakulte
tas, netekęs žymiausio jaunosios 
kartos kanonisto.

Trumpi- jo biografiniai duo
mens: gimęs 1914 m. kovo 14 d., 
beigęs Kaune Teologijos-Filoso
fijos fakulteto Teologijos skyrių, 
a.a. Antanas 1937 m. gegužės 2 d. 
įšvęstas kunigu. Gavęs un-to sti
pendiją, 1938 m. jis išvyko Ro
mon ir Utriusque luris popieži
niame institute gilino 'studijas. 
Nuo 1939 m. buvo Kauno Met- 
rop. Kurijos ir archidiecezijos 
teismo archyvaro padėjėjas, pas
kui bažnytinio teismo' sekreto
rius. Bolševikų pirmosios oku
pacijos metais studijavo Vil
niuje Teisių fakultete, savo di
delį patyrimą romėnų valstybi
nės ir tarptautinės teisės srityje 
stengdamasis praplėsti. Vokie
čių okupacijos metais dėstė ka
nonų teisę .Teologijos fakultete 
Kaune.

Kaip tremtinys atsidūręs Vo
kietijoje, pradžioje kun. Anta
nas turėjo vargo. Naciai buvo 
net suėmę ir nusiuntę privers
tiniems darbams vienoje kariš
koje įmonėje. Karui pasibaigus 
apsigyvenęs Miunchene, jis tapo 
tuoj naujai suorganizuotos lie- 
tfrvių kunigų sąjungos pirminin
ku eilei metų. Nuo 1946 m. pra
džios tapo teisių patarėju tau-

... - ; ‘

DAVIDAI APIE KANADOS MIESTUS

gurnui, pirmaujant tarp kitų pa-^ rėjo atgauti savo atstatytosios 
respublikos sostinę Vilnių”... 
Jis nusišaipo, kad lenkai siekę 
Lietuvos ir Lenkijos sujungimo, 
nes “tikrumoje visa lenkų admi
nistracija būtų buvusi dezorga
nizuota, jei iš jos būtų pasitrau
kę visi tie sulenkėję lietuviai, 
ant kurių pečių laikėsi Lenkijos 
respublika. Kaip Gabrielius Na
ruševičius, pirmasis Lenkijos 
prezidentas, o jo brolis Stanislo
vas pasirašė Lietuvos Nepriklau
somybės Deklaraciją, kaip Drus
kininkų lietuvis Pilsudskis Len-

baltiečių. Buvę daug priežas
čių... Geografija paaiškina, ko
dėl lietuviai buvo pavergti pas
kutiniai. Visa tuometinė Europa 
stebėjosi, kai venas š Mindaugo 
karo vadų sunaikino dalį Batu 
mongolų ordų, įsibrovusių į lie
tuvių teritoriją. Manningui lyg 
neaišku, kodėl Mindaugas visą 
dėmesį nukreipęs Rytams, bet 
neužtikrinęs Pabaltijo saugumo 
nuo vokiečių., Užtat Mindaugo 
žudikas Treniota vadovavęsis 
“savąja Manroe” doktrina, dau-

20% nuolaidos:
sofoms, miegamųjų ir virtuvės boldoms, Necchi siuva
moms mašinoms, kilimams, linoleumui, lempoms, pele
ninėms, ontklodėms, užvalkalams, pagalvėms.

15% nuolaidos:
šaldytuvams, krosnims, radijo ir televizijos aparatams, 
skalbimo mašinoms ir vaikų boldoms.

Lietuvių Baldų Krautuvė
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Prekės pristatomos į namus ir taip pat siunčiamos užmiestin — nemokamai.

WINDSOR, Ontario

At A kunigo Antano Šidl ausko atminimui
gu^pasiklausei jo nuomonės, tu
rėjai imtis pieštuko, nes ta jo 
nuomonė buvo svari, iš esmės pa
liečianti temą.

Kartais tiesiog atrodydavę, 
jog štas mokslui ir tiesai tarnau
jąs šviesuolis kunigas tikrąja to 
žodžio prasme, inteligentas ir in
telektualas, kokių prof. Šalkaus
kis lietuvių tautai labai pageida
vo, tiesiog beveik žemėj užkasa 
savo talentą, jį per maža parody
damas. Reikia pastebėti, jog 
anksti netekęs tėvo, kun. Antanas 
didelėmis pastangomis buvo lei
džiamas į mokslą. Jaunas našlai
tis pakėlė daug vargo, ir tai at
sispindėjo jo būde dideliu atkak
lumu. kartais net perdidėliū jau 
žmonių vengimu.

Kun. A. Šidlauskas ne vieno 
paviršutiniško 'vertintojo galėjo 
likti nesuprastas. Kaikąm kar
tais jo įžvalgi nuomonė galėjo 
būti nemiela. Taip jau yra gyve
nime, kad žmonių santykiai daž
nai nepakelia tikrosios teisybės. 
Kun. Antanas niekada nesisteng
davo savo nuomonės kitiems 
primesti, ir pasitraukdavo į sa
vo santūrų kampelį, kur kukliai 
nusišypsodavo, arba kokiam ar
timiausiam bičiuliui kokį lako
nišką sąmojų ramiai pasakydavo.

Studijų metu teko jam pakelti 
daug vargo, ypač Vilniuje bol- 
ševikmečiu. Šitaip nuo seno jis 
kentė skilvio negalavimus. ’ 1952 
m. gegužės mėn. teko jam Miun
chene atsigulti ant operacinio 
stalo. Rimtai susirgęs ir toks ap
dairus medicinos klausimais, 
kun. Antanas jautė, kas jo lau
kia. Jis po operacijos labai ra
miai susigyveno su mintimi, jog 
jo santykiai su žeme greit baig
sis, ir jo artimiausiam bičiuliui 
kun. dr. J. Avižai, kuris Miun
chene paskutinius pora metų jį 
globojo, buvo sunku žiūrėti, kaip 
jis, iš anksto surašęs testamentą, 
ruošiasi į aną pasaulį. Dideliu 
kantrumu, nepaprastai stoiškai, 
niekam nesiskųsdamas, pakėlė 
jis dažnus skausmus ir griežtą 
metu metus trunkančia dieta.

Šitaip, atsitolinęs nuo gyveni
mo triukšmo, gal jau daugelio ir 
pamirštas, 1953 m. vasario 11 d. 
nuėjo kun. Antanas Miunchene 
Amžinastin. Žinau, jis niekada 
nemėgo, kad apie jį laikraščiuose 
būtų rašoma, ..tačiau tos kelios 
mintys tebus vietoj gėlių puokš
tės ant jo kapo svetimoje žemėj, 
taip tvirtai tikėjusio i Lietuvos 
ateitį ir jos prisikėlimą.

Z. Ivinskis.
Roma, 1953. II. 12.

tinėje Šv. Sosto Delegatūroje, 
kur anuo metu sujauktuose 
tremties santykiuose jam teko 
išaiškinti tiek daug painių klau
simų.

1950 m. kun. Antanas vėl atvy
ko savo teisinėms studijoms Ro
mon į savo pamėgtąjį institutą ir 
dirbo kaip praktikantas pačia
me augščiausiame bažnytiniame 
teisme, vad. Sacra Rota Roma
ną. Čia praktikantai lavinimuisi 
nuolat gauna parašyti pavyz
džius motyvuotų teismo sprendi
mų. Teisėjai geriausiomis moty
vacijomis pasinaudoja. Šitaip ne 
vienu kun. Antano motyvuotu 
pavyzdžiu teismas naudojosi, pa
sirinkdamas jo motyvus. Tokių 
jo teismo sprendimų motyvų su
sidarė gera “disertacijos” byla. 
Savo “archyve” turėjo kun. An
tanas įvairių darbų paruošęs, ta
čiau nieko nesiskubino viešumai 
skelbti. Jisai buvo beveik visai 
pabaigęs platesnę .studiją apie 
“Santuokos teisė Lietuvoje oku
pacijų metais”, paskutiniu lai
ku ruošėsi rašyti darbą apie Lie
tuvos suverenumą tarptautinės 
teisės požiūriu. Tuo klausimu ne 
tik buvo pradėjęs rinkti medžia
gą, bet turėjo ir savo įdomių, ori
ginalių samprotavimų. Jeigu 
kam tekdavo bet kokiais ir prak
tiško gyvenimo klausimais į kun. 
Šidlauską kreiptis, jeigu jie ir 
nebuvo perdau susiję su teise, 
jis patiekdavo aiškią, atbaigtą 
nuomonę, kurioje visada matėsi 
labai augšto lygio teisinė kul
tūra.

Velionis turėjo platų bendrą 
išsilavinimą. Medicinos klausi
mai buvo jo ęnėgstama sritis. Iš 
karto jis ir buvo pradėjęs medi
ciną studijuoti, ir rimtų medici
nos veikalų neišleido iš rankų 
per visą gyvenimą. Kai 1948 m. 
vasarą at-kų medikų korporaci
ja “Gaja” pakvietė jį su paskaita 
į savo suvažiavimą (Bavarijos 
Garmisch-Partenkirchene) kal
bėti apie kataliko mediko užda
vinius, tai pradžioje ne iš vieno, 
kurie arčiau kun. Antano nepa
žino, buvo galima išgirsti abejo
nių: “Ką mums medikams tas 
jaunas kunigas iš mūsų srities 
begali pasakyti?” Bet paskaita 
visi buvo nustebinti, sužavėti ir 
ilgai jos užmiršti negalėjo.

Kultūriniame bei visuomeni
niame katalikų gyvenime, ku
riuo a.a. kun. Antanas taip pat 
domėjosi, nenorėjo jis stovėti 
reklamai priekyje pakopęs ant 
rusų fasado laipto. Jis buvo la
biau pačiuose rūmuose tylus, už
sidaręs, studijoms atsidėjęs. Jei-

Gyventojų skaičius — Windsoras su priemiesčiais 
1951 m. — 157,672 gyventojai.

Vieta — Labiausiai į pietus išsikišęs miestas Kanadoje, prie 
Detroito upės. Kitoj pusėj yra Detroito miestas, JAV. 
Windsoras aptarnaujamas penkių geležinkelio šakų, 
laivų linijų jungiančių su visais Didžiųjų Ežerų uos
tais ir didelio modernaus aerodromo.

Pagrindinė pramonė — Svarbiausias automobilių, 
sunkvežimių ir auto dalių gamybos centras. Maždaug 
80% visų darbininkų dirba geležies ir pieno pramo
nėje, 

a'
Medicinos ir Armacijos gamybos ....
Mišrių geležies ir plieno fabrikų ... . 
Geležies liejyklų.... ..... ............ ... .....
Sviesto ir sūrio ...;............... .......... .
Skardos gaminių .......... .........................
Geležies prekių, įrankių gamybos ...... 
Duonos ir kt. maisto produktų ..........
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15
20

įmonių

n

The Canadian Bank of Commerce
Windsore turi šešis skyrius jūsų 

patarnavimui.
Centrinis Skyrius — 100 Ouellette Street,
Drouillard Road Skyrius — 236 Drouillard Road, 
Ottawa and Moy Skyrius — 1395 Ottawa Street, 
Tecumseh and Moy. Skyrius — 1420* Tecumseh Bulevard East, 
Tecumseh and Pillette Skyrius— 4750 Tecumseh Bulevard East, 
Wyandotte Street East Skyrius— 597 Wyandotte Street East.

The Canadian Bank of Commerce turi 
virš 625 skyrių visoje Kanadoje, kurie at
lieka pilnas bankines operacijas. Artimiau

sias skyrius Jums visuomet mielai 
patarnaus. 9

Th ę Ca n a d į a n fe an k of Co rn m e rce

T

“Neringos” skaučių tuntas
Vasario 16-tą sueina du metai 

nuo “Neringos” skaučių tunto 
įsikūrimo, o šį pavasarį Montre- 
alio sesės minės penkių metų su
kaktį nuo pirmojo skaučių viene
to įkūrimo. Tai buvo pirmas lie
tuvių skaučių vienetas Kanado
je.— “Vaivos” vyr. skaučių skil
tis., vėliau draugovė. Šiuo metu 
“Vaivos” vyr. skaučių draugovę 
sudaro 10 sesių, vadovauja vyr. 
sk. Jūratė Ciplijauskaitė.

Sekantis vienetas Montrealy- 
je—tai “Šatrijos Raganos” skau
čių draugovė. Šiuo metu vadov. 
vyr. -skltn. Birutės Ciplijauskai- 
tės, turintis 16 skaučių. Ją suda
ro dvi skiltys: “Lakštingalos” — 
skiltininkė Silv. Pakulytė, Ver- 
dune, ir “Kregždės”—skilt. Ilona 
Pilipaitytė, Rosemounte.

Jaun. skaučių “Kun. Birutės” 
dr-vei vadov. psklt. Ina Šipelytė. 
Draugovę sudaro trys būreliai— 
du Verdune ir vienas Rosemoun
te, kuriam vadov. Jūra Narbu
taitė. Jaunesniųjų skaučių viso 
yra 17.

Jūros skaučių ’’Jūratės” valtį 
sudaro keturios sesės, skltn. Ona 
Šarkaitė.

Tunto adjutante yra pskltn. 
Skolastika Remeikaitė, o tunti- 
ninke — sktn. Irena Lukoševi
čienė.

1952 m. sesės judėjo, tvarkėsi, 
organizavosi, ruošėsi normaliam 
skautavimui. Skautės ir jaun. 
skautės stovyklavo 10 d., Vai
vos ir jūros skautės kelis savait
galius.

1953 m. iš pasirodymų yra nu
matoma: kovo 1 d. — iškilminga 
tunto sueiga Vasario 16 ir kovo 
4 paminėti. Či ameninę dalį pir
mą kartą savarankiškai praves ir 
išpildys mūsų mažosios sesės— 
skautės ir paukštytės. Sueigos 
metu bus paskelbtas rašinėlio 
konkursas skautėms ir paukšty
tėms. Premijoms numatoma sto
vyklos užmokestis.

Per Atvelykį, balandžio 12 d..

numatomas didelis tunto vaka
ras. Gegužės gale ar biželio pra
džioje tuntas numato minėti 5 m. 
sukaktį nuo pirmo skaučių vie
neto įsikūrimo Montrealyje/ o 
kartu ir Kanadoje. Vasario sto
vykla numatoma liepos 8-19. At
skiri vienetai yra sudarę savo 
programas pirmajam šių metų 
pusmečiui.

Mergaitės, norinčios įstoti į 
skautes, gali kreiptis tiesiog į 
vienetų vadoves arba į tunto ad- 
jutantę S. Remeikaitę, 1142 Al
lard St., Verdun, tel. PO. 6-3837.

(Iš oficialaus pranešimo)

Redakcijai prisiųsta
f

Česlovas Grincevičius, Vidur
nakčio vargonai”, išleido Lietu
viškos Knygos Klubas, 1953 m., 
Spaudė “Draugo” spaustuvė, 
Chicago, Ill., 134 psl., kaina $1.50.

Kalendorius 1953 metams, pa
ruošė spaudai ir išleido Argenti
nos Lietuvių Balsas, 64 psl.

“Lithuania” Philathelic Socie
ty Bulletin — Filatelistų Draugi
jos “Lietuva” Biuletenis, Nr. 3, 
January 1953, 8 lapų rotatorinis 
leidinys.

Muzikos žinios — 1953 m., 1 
(142) Nr., 8 psl.

Netikri šviesos angelai, A. 
Dawn publication, 96 psl.

Dievo karalystės žinios, No. 11, 
Chicago, Ill., 1953.

Aidai, 1953 m. vasario mėn. 
Nr. 2 (58), 49-96 psl..

Numeryje rašo: A. Baltinis, B. 
Brazdžionis, Z. Ivinskis, J. Gri
nius, J. Brazaitis, St. Prapuole
ny tė/ Ruken Dario, P. Maldei- 
kis. Be to, platus apžvalgų skyr., 
13 iliustracijų.

Tėviškėlė, Lietuvių vaikų laik
raštis, Vasaris 1953, 24 psl.

Š.K. Aidai, 1953, vasaris, XV 
m. Nr. 3 (92), 24 psl.

Skautų Aidas, 1953 m. vasario 
mėn., Nr. 2, 24 psl.

Teisininkų Žinios, 1953 tn. va
sario mėn., Nr. 2.
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REAL ESTATE
Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 

nusipirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes.
Biurai: 863 Bloor Street We*t, Toronto 

575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street E., Hamilton

SAUGU PATIKIMA

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

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

$11.900, Dundas—Roxton Rd.,
6 did. kamb., mūrinis, vandeniu- 

.. alyva šildomos, privatus įvažia
vimas, 2 garai.t įmokėti $2.900.

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

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

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

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

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

i
$16.900, Beatrice—Dundas,

9 kamb., didelis mūrinis namas, 
alyva šildomas, didelis kiemas 
ir garažas, įmokėti $5.500.

$18.900, Sunnyside Ave.—High Pork 
Blvd.,

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

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

8 kamb., gero mūro, alyva šil
domas namas, didelis kiemas ir 
dvigubas garai., įmokėti $5.000.

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

863 BLOOR STREET WEST

PARDUODAMI 
NAMAI

$16.000, Parkside drive, atskiras, 8 k. 
dviejuose augštuose mūro na
mas. Apynaujis ir gerom stovy. 
Radiatoriai-alyva šildomas. Mo
derni virt., 2 modern, vonios 4 
dalių, plytelėmis išklotos. Kie
to medžio grindys, visi kamba
riai dažyti. Skersinis planas. Vi
sai be morgičiu.

$19.500, Mountview Ave., atskiras, j 
beveik naujam stovy, 11 kamb. 
namas. Radiatoriai-alyva šildy
mas. Kambariai ir rūsys naujai 
išdažyti, dvi virtuvės, dvi vo- 
nios, kryžminis planas, plytų ga
ražas, 5% pirmas morgičius. 
Įmokėti apie $7.500.

$18.800, Parkside drive, atskiras 12 
kamb., radiotoriais-olyva šildy
mas, 3 vonios ir 3 virtuvės. Sker
sinis planas, 5% pirmos morgi
čius, Įmokėti $7.000.

$21.500, Crawford St., 16 kamb., at
skiras mūro namas, nepereinami 
kambariai, kieto medžio grin
dys, garai., įmokėti apie $6.000 

$15.000, Dundas—Roncesvolles Av., 
atskiras, 10 kamb., gerų plytų, 
3 virtuvės, 2 vonios, kambariai 
švarūs, dažyti ir nepereinami, 
kieto medžio grindys, anglim-oru 
šildomas, mažas kiemas, Įmo
kėti $5.000.

$13.800, MacDonelI Str., 8 šviesūs 
ir dideli kambariai, labai moder
nios virtuvės, šaldymo - šildymo 
Įrengimas, alyva kūrenamas, 
pirmame augšte visi nauji kili
mai, 2 vonios, garažas, Įmokėti 
tik $3.500.

Patartino ir reto proga 
įsigyti bizni.
Maisto krautuvė. High Pork lietuviš

kam rajone. Savaitinė apyvarta 
$2.500, pernai gauta gryno pel
no ne mažiau $8.947 ,geri Įren
gimai, mėnesinė nuoma $100 
Įskaitant kurą ir rūsy ir 2 san- 
edliukus. Nuomes sutartis 3-4-5 
metams. Įmokėti tik $4.000, 
kaina 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, radijatoriais 
anglimis šildomos, kiemas. Visa 
kaino apie $19.000, Įmokėti 
apie $7.000.

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

se, prašome kreiptis j
Dr. J. Kaškelis

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

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

REAL ESTATE

NAUJI 
PASIŪLYMAI
skambinkit tel. KE. 9459

Jonui Matulioniui 
863 BLOOR STR. WEST 

(prie Ossington)

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

1. Grynais $4.000,
pina kaina $20.500.
10 komb., mūrinis, pusiau atski
ras, kampinis, geram stovy namas. 
Al>^a ir oro modernus šildymas. 
Virtuvė ir vonia gerai įrengtos. 
Garažas. Prie judrios gatvės Bath
urst virš Blooro. -Gotvėkaris čia 
pat. Didelis turtas už nedidelius 
pinigus. Vienas morgičius.

2

3

4

KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
ĮSTAIGA.

i

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais. 

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ

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

College—Hovelock, 8 k., 
mūrinis namas, išnuomo
tas, vieta garažui.

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

$12.800. Bloor—Shaw, 7 kambarių 
mūrinis namas, vand.-alyvai 
šildomos, garažas.

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

$13.000. Bloo’’—Indian Grove, gerų 
plytų namas, garažas.

$13.500. Centraliniam rajone 8 k., 
mūrinis pusiau atskiras na
mas, dvigubas garažas. 
Vandeniu šildomas.

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

$15.500.

$16.000.

$17.900.

$17.500.

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

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

High Pork — Bloor, 7 k., 
2 augštų, mūrinis, atskiras 
namas. Garažas.

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

$18.700. Roncesvolles — Hewitt, 9 
kamb., atskiros, 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 A. KIRŠONIS

Telef.: KE. 9272 ir KE. 0415
1460 DUNDAS STREET WEST - TORONTO

(prie Dufferin)

EEMEST RIDCUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS 

HAMILTONE MUS ATSTOVAUJA

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

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:

$11.000, įmokėti $4.500. Bloor—Os- 
sington, 6 komb., mūrinis, pusiou 
prijungtos nomos, 2 virtuvės, vie
ta gorožui.

$11.500, įmokėti $3.500, Bloor—Os
sington, 7 komb., atskiras, mūro 
priekis, nepereinami kambariai, 2 
virtuvės, dvigubos garažas.

$12.000, įmokėti $2.500, Queen— 
Gladstone, 9 komb. per 2 augštus, 
pusiou prijungtas namas, neperei
nami kambariai, garažas.

$12.300, įmokėti $4.500, Bloor—Os
sington, 6 komb., mūrinis, pusiau 
prijungtas namas, parketas, alyvos 
šildymas, dvigubas garažas.

$12.500, įmokėti $3.500, Roncesvol- 
les rajone, 6 kamb., mūrinis, pu
siau prijungtos namas, parketas, 3 
garažai ir šoninis įvažiavimas.

$12.500, įmokėti $4.000. Bloor — 
Concord rajone, 6 kamb., mūrinis, 
pusiau prijungtas namas, 2 virtu
vės, parketas.

$14.500, įmokėti $4.000. Weston 
Rd.—St. Clair, 8 kamb., mūrinis, 
atskiras namas, nepereinami kam
bariai, parketas, galimybė garažui.

$161000, Įmokėti $5.000. Dovercourt 
-^-Dundas rajone, 10 komb., mūri
nis, atskiros namas, nepereinami 
kambariai, 3 virtuvės, dvigubas ga
ražas, labai geras pajamų namas, 
viena skola balansui.

i
$21.000, įmokėti $10.000. Sunnyside 

rajone, 9 karhb., mūrinis, atskiras 
namas, centralinis šildymas, neper
einami kambariai, parketas, 2 mo
derniškos virtuvės, dvigubas gara
žas, 1 skola balansui.

$25.000, įmokėti $8.000, Casa Loma 
rajone, 11 kamb., mūrinis, atskiras 
namas, karšto vandens-alyvos šil
dymas, kvadratinis kamb. išdėsty
mas, parketas, moderni virtuvė, 2 
vonios, garažas, 8 kamb. labai ge
ri baldai, parduodami su namu, 
viena skola balansui.

$17.500, įmokėti 7$.000, High Park 
rajone, 10 kamb., mūrinis, atski
ros namas, nepereinami kambariai, 
parketas, 2 virtuvės, vieta gara
žui, labai arti susisiekimo.

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.

$10.000 grynais, 
$23.000 pilna kaina. *
11 kambarių 2 augštuose. 2 at
skiri butai. Namas mūrinis, atski
ras. Netoli Dundas ir Dufferin 
kampo.

$3.500 grynais, 
$12.800 pilna kaina.
6 komb. Didokos sklypas. Gara
žas. Savas įvažiavimas. Wright 
Ave. netoli Sorauren.

Grynais $5.000, 
pilna kaina $13.000.
8 didel ikambariai. Namas pu
siau atskiras, mūrinis, geram sto
vy, olyva ir vandeniu šildomas. 
Dvigubas garažas. Rytų rajone — 
Bleeker g. virš Carlton. Liktų 1 
morgičius.

5. $21.000 grynais, 
$36.000 pilna kaina.
12 didelių kambarių. 2 virtuvės ir 
2 virtuvėlės. 3 vonios kambariai. 
Alyva ir vandeniu šildomas, pla
tus, didelis sklypas. 2 garažai. 4 
kambariai savininkui ir $300 nuo
mos mėnesiui. Walmer Rd. prie St. 
Clair.

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

L $13.000 grynais, 
$24.000 pilna kaina.
9 kambariai ir du Šildomi vasari
niai, 2 virtuvės ir 2 virtuvėlės, 2 
vonios kambariai. 2 toiletai, alyva 
ir vandeniu šildomas. Tvirtas ge
ras namas su 2 garažais. Prie 
Wright Ave netoli Indian Rd.

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 faunų. 
Geromis sąlygomis parūpiname morgičius. Kreipkitės, 
patarimai Jun?s nieko nekainuos.

BALYS KRONAS
FOR REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

Darbovietės teleSn^ 9-3558, 3-1108, 2-4641 
Butas: 112 Onv»rio Avė. Tel. 2-9077

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

Didžiausias namų 
pasirinkimas

visuose miesto rajonuose!

Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te {mokėjimui pinigų —- mes pa* 

rodysime Jums namą!

$11.400, Bloor-' Lansdowne, mūrinis, 6 
komb., vandeniu-oliejum šildomas, 
nepereinami kambariai.

$12.500, High Park—Wright Ave., mū
rinis,'6 kamb., gero plono, 3 garažai.

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

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

t

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

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

$17.000, High Park rajone, Grenadier 
tus, 2 virtuvės, 2 vonios, įvažiavi- 
mas»Į kiemo.

$18.000, Bloor—Boasted, 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. Tel. KE. 7941 

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

GERIAUSIA PROGA NUSIPIRKTI NAMĄ
ŠTAI KELETAS IŠ JŲ:

siou atskiras, garažas, vandeniu šildomas, gera proga.
Bloor—Delaware, $15.000, Įmokėti $3.000, 10 kamb. dupleksas, mūrinis, pu-
Dundas—St. Clarens. 8 kambariu geras mūrinis namas su 2 virtuvėm. I[mo

kėti $4.000. ‘ ;
Dūndos—St. Clarens. 8 kambarių geras mūrinis namas su 2 virtuvėm. Imo- 

su gražiu kiemu ir privažiavimu. Vcndens-alyvos apšildymas .Pilna kaina 
$18.000.

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

B. SAKALAUSKAS
164 Ossington Avė. (netoli Lietuvių Namų). Tel. KE. 3216, namų. LO. 1410

1. BRKOVICH
REAL ESTATE

DĖMESIO!
įmokėti $2.500, Roncesvalles-Dundas,
6 kamb., mūrinis, pusiau atskiras, 
pereinami kamb., moderni virtuvė, 
alyvos šildymas, po visu namu rūsys, 
plius moterų grožio salionas, parduo
damas kartu, geros pajamos. Pilna 
kaina $12.500.
Jeigu norite parduoti namus už dides
nę sumų grynais Parkdale ir High 
Park rajone, mes mielai Jums padė
sime. • .

BAKER and McCARTHY Brokers 
Tel. OL. 2344, namų JU. 5309 
Skambinkite ANDY DOMAŠIUS

REAL ESTATE BROKER

DIDŽIAUSIA NAUJŲJŲ KANADIEČIŲ NUOSAVYBIŲ 
PIRKIMO — PARDAVIMO ĮSTAIGA

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

MES TURIME PARDAVIMUI APIE 300 NAMŲ

Dėmesio 
Hamiltoniečiai

Dėmesio 
Hamiltoniečiai

Ernie C. Miles
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

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

DIDELIS NAMŲ PASIRINKIMAS ĮVAIRIOSE 
HAHMILTONO DALYSE.

$8.500, Princess St., 6 did. kamb., naujas pečius su anglim. Didelė virtuvė, na
mas mūrinis ir gerame stovyje, Įvažiavimas, Įmokėtr $2.000.

$17.000, Goge Avė. S., 10 kamb., prieš Gage Park, kietos grindys, 2 virtuvės, 
2 vonios, alyva šildomas, 2 gaziniai pečiai, šaldytuvas ir skalbimo mašina 
Įeina Į namo kainą. Įvažiavimas, įmokėti $4.000. Atdari morgičiai.

$16.500, Barnsdole Blvd., 9 kamb., geltonų plytų, kietos grindys, vandeniu ir 
alyva šildomos, mūrinis garažas; didelis kiemas, įmokėti $5-6.000.

$8.500, Chestnut St., 8 kamb., medinis, gerame stovyje, karštu oru šildomas, 
Įvažiavimas, Įmokėti $1.800. x

$10.500, Gage Ave. S., 11 kamb., kietos grindys, 2 vonios, 2 virtuvės, įvažia
vimas ir garažas, įmokėti $5.000

$9.500, York St., 6 kamb., mūrinis, alyva šildomas, kambariai naujai dekoruo
ti, įmokėti $2.500 <

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

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės į

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

REAL ESTATE

Visais turto pirkinio 
f 

ir pardavimo reikalais
Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILtlAM HOLLAND
Real Estate

1130 College St,
• Toronto, Ont

Parduodami
* namai 

visose miesto 
dalyse.

Spa d ina—H o r boa r d, 
$4.000 Įmokėti, $13.5500 pilna 
kaina, mūrinis, pusiau atskiras, 9 
kambarių namas, didelis kiemas, 
vieta garažui.

Eglinton—Dufferin, 
mūrinis, bugalow, $13.900, įmokė
ti $4.000, 6 kamb., alyvos šildy
mas, privatus įvažiavimas, garažas.

Bayview—Merton,
$14.500, Įmokėti $5.000, 6 kamb, 
mūrinis, atskiras namas, vandens- 
alyvos šildymas, privatus Įvažiavi
mas ir garažas.

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. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St., Toronto

Dr. Peter MORKIS 
PERKĖLĖ 

savo dantų kabinetą į 
1082 BLOOR ST. W. ’ 

(į rytus nuo Dufferin St.) 
Tel. OL. 4451. Toronto 4, Ont

ELLIOTT STEDELBAUER MOTOR LTD 
1100 LAKESHORE RD., NEW TORONTO 

< PONTIAC—BUICK—GMC TRUCKS

Taip pot geresni vartoti automobiliai

SKAMBINK RO. 2533

darni. 1

į

StREPTOMYČlN~5<) centų ^ram^s. -
poMwIin' W' i WWiSv'Si

Kertu jsMUfiBKfc »» paSro

STARKMAN CHEMISTS
T.TJįTOlMb. /It

$8.900, Bishop, Davenport—Bay, 516 k., pusiau atskiras, mūrinis, anglimis- 
oru šildomas, patogus susisiekimas visomis kryptimis, užėmimas tuo
jau pat. Viena skola balansui, Įmokėti $2.500.

$11.500, Saunders, Sorauren, 8 k., atskiras, angl.-oru šildymas naujas, 2 virtu
ves, erdvus kiemas, lengvi mokėjimai, įmokėti $3.500 V

$12.500, Gerard—Logan, 8 k., mūrinis, pusiau atskiras, alyvos šildymas, dvi 
virtuvės, garažas, įmokėti $5.400, galima ir mažiau.

$15.000, Grenadier Rd.—Roncesvolles, 8 k., mūrinis, atskiras, alyvos šildy
mas, kietos grindys, patogūs kamb. išnuomavimui, gal. garažui, įmo
kėti $4.000.

$15.500, Lynd Avė—Roncesvolles, 7 k.-Lsaules k., mūrinis, atskiras, kvadr. 
planas, vand.-alyvos šitdymas, dvigubas garažas. Turi būti parduotas šią 

•• ■- savaitę, įmokėti $5.000.
$16.000, Beaconsfield—Dundas, 10 k.,- mūrinis, atskiras, angį.-oru šildymas, 

2 virtuvės, dvigubas garažas, įmokėti $7 000.
$17.500, Tryller—Queen, 9 k. ir 2 šildomi saulės kambariai, atskiras, mūrinis, 

vand.-alyva šildomas, 3 virtuvės ir 2 vonios, visur kietos grindys, erd
vus kiemas, garažas, įmokėti $7.000. Viena skola balansui.

$18.000, High Park Ave.—Glenlake, 10 k,, mūrinis, atskiras, kv. planas, vand.- 
alyvos šildymas, 3 virtuvės, kietos grindys, įmokėti $7.000.

$22.000, Westminster—Indian Rd., 12 k. 4-saulės k., atskiras, mūrinis, ktf 
plonas, vand. šildymas, 4 virtuves, 2 vonios, garažas, virš jo 3 k., bal
dai visų 12-kos k., Įmokėti $7.000.

$15.000, Constance—Indian Rd., 8 k.-|~saulės k., mūrinis, pusiau atskiras, dvi 
virtuvės, vand.-onglimis Šildomos, garažas. Parduodam satik šią 
savaitę, Įmokėti S416-5.000.

ATSTOVAUJA:

VYTAS JUČAS
Telefonas OL. 3210

LIETUVIAMS TINKAMUOSE 
RAJONUOSE

Durie
$15.900, prieinamas įmokėjimas. Vi

sai atskiras, gero mūro namas. 
12 kambarių, 3 virtuv., garažas.

Glenlake
$17.500. Visai atskiros, beveik nau

jas mūro namas. 8 patogiai iš
planuoti kambariai, vandens šil
dymas. Garažui vieta.

Humberside
$15.900, įmokėti $6.000. Mūrinis, 

geltonų plytų namas. 8 kamba
riai, dvi virtuvės. Patogios išsi- 
mokėjimo sąlygos.

Beaconsfield—Dundas
$17.000, įmokėti tik $4.4000. Visai 

atskiras, lobai tvirto ir gražaus 
mūro namas. 9 kambariai ir gy
venamas vasaros kambarys, 3 
virtuvės, didelė veranda, dvigu
bos garažas.

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

Dideli nepereinami kambariai, 
priedo vasarinis kambarys, 2 tu
aletai, gorožui vieta.

St. Clarens—Bloor,
$15.500 tvirta kaina, įmokėti apie 

$5.000. Mūrinis, visai otskiros 
8 kamb. namas. Nepereinami 
kambariai, vandens šildymas, du 
garažai.

Delaware—Bloor,
$18.5 00, Įmokėti gal tk $4.000. Vi

sai atskiros, mūrinis 10 komb. 
nomas. Vandens šildymas, du 
garažai, privatus įvažiavimas, 
didelis gražus kiemas.

Yra gerų ir didelių namų High Parko 
ir kituose rajonuose augžteniu įmo- 

kėjimu. Tinka pirkti susidėjus.

R. ŽULYS
Tel. ME. 2471; namą M. EM.3-6711

J. J. ELLIS
REALTOR '

1072 BLOOR ST. W„ TORONTO

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$10.500 su didesniu įmokėjimu. 8 k., 

dviepjų augštų, pusiou atskiras, na
mas su dviem virtuvėm.
Kietos grindys, pilnos rūsys. Vidus 
Borden—College.

$10.900, įmokėti apie $2.000. Mūri- 
rei kol ingos remonto. Yra garažas*, 
nis, pusiou atskiras, 8 komb., dvie
jų augštų mūrinis nomos su dviem 
virtuvėm. Yra vieta gorožui. Kori- 
dorinė sistema. Nauja krosnis. 
Front—Bathurst.

$12.000, įmokėti $4.000. Pusiou ot
skiros, dailus, dviejų augštų, 7 k., 
namukas. Koridorinė sistema. Vieta 
gorožui. Dovercourt-Queen-Ossing- 
ton.

$12.500, įmokėti $3.500. Visai ot
skiros 7 komb. nomos su dviem 
virtuvėm. Koridorinė sistema. Dvi
gubos garažas. Haliom-Ossington.

$14.000, įmokėti apie $5.000. Pu
siou otskiros dviejų augštų, 8 di
delių kambarių nomos su dviem 
virtuvėm. Du toiletai. Modemiš
kos apšildymas. Koridorinė siste
ma. Vieta garažui. Lengvos išsi- 
mokejimo sąlygos. Lisgar—Argyle.

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

$18.500, įmokėti $6.000. Visai ot- 
skiras 1 1 kambarių mūrinis namas 
kietom grindim. Trys virtuvės. Šil
domas vandeniu. Yro garažas. Arti 
gero susisiekimo. Clinton-Horbord.

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

P. LEONAS
T* ME. 2471, bM M.I JU. 09M
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O. E. CARSON ltd.
Stambiausias Toronte Realtorius

490 College St. PR. 3313

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:
$3.500. Dundės—Quebec,
cigarų, dovanų ir rašomosios medžiagos krautuvė, gražiai 
įrengta ir geroje kampinėje vietoje, puiki proga norintiems 
savarankiškai pradėti biznį.

$12.500^ Dovercourt—Halam
6 kamb. mūrinis namas, dvi virtuvės, kietmedžio grindys. 
Svarus ir jaukus. įmokėti $4.000.

$13.500, Bloor—Indian Rd.
8 kamb. mūrinis namas, pora minučių nuo Bloor gatvės. 
Nepereinami kambariai, vieta garažui. įmokėti $5.000.

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

asmeniškai ar telefonais: ofiso PR. 3313, namų RU. 1-0203.

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

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

t . 197 Spadina Avė. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

GALAS KOSULIUI!
Išbandykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 

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

Pora DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis/kortus i dieną, tuojau gali iš
gydyti kietą kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo. 
Šie vaistai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pąt 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 vasara. 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

Kaina $1.25 butelis. -

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

Gera žinia
— Žinai, Jonai, mokesčių in

spekciją uždarys.
— Eik jau, niekus kalbi.
— Tikrai. Aš šiandien gavau 

pranešimą su pastaba: “Paskuti
nis pranešimas”...

Galima atskaityti
Senąjį Billą kalėjimo adminis

tracija per neapsižiūrėjimą išlai
kė vieną dieną ilgiau. Pastebė
jus, kąlėjmo viršininkas jį labai 
atsiprašė.

— Nesijaudinkit, — sako Bill, 
— tą dieną galėsit priskaityti ki
tą kartą.

Literatas ir knygų mėgėjas
Į psichiatrinę ligoninę atvežė 

naują ligonį. Vienas iš senųjų 
nauja j aną ir sako:

— Ar nori paskaityti knygą? 
Aš pats parašiau.

Naujasis paima didžiulę kny
gą ir tris dienas skaito. Atnešęs 
pirmajam, sako: (

• —Nieko knyga. Tik perdaug 
asmenų, o permažai veiksmo.

— Tai nieko. Aš turiu parašęs 
T ir dar vieną. Tu turi ir ją paskai
tyti.

Naujasis gauna jau mažesnę i 
knygą ir ją išlaiko visą savaitę. 
Atnešęs anam, jis sako:

— Šita geresnė, bet taip pat 
perdaug asmenų, o be to ...

Tuo momentu staiga atsidaro 
durys ir įpuola gydytojas.

— Aha, pagaliau sučiupau! Tai 
judu vis pavagiat telefono kny
gas!...

Laisvėje užsičiaupk
«Bonnoje naktį policininkas su

laiko einantį ir dainuojanti sau 
visa gerkle įkaušusį vyrą.

— Na. gana bliauti. Kitaip gau
sit protokolą už nakties ramybės 
ardymą.

— Oho! Pone, vachmistre, juk’ 
Uhlande sakoma: “Dainuok, jei 
yra dainų!” — atsikerta praeivis.

— Bet čia ne Uhlandas. Čia 
laisvoji Vokietija! Supratai? Ir 
žiaunas čia reikia užčiaupti!...

Neturtingumo priežastis
— Žinai, daktaras Jonas yra 

kilęs iš labai neturtingos šeimos.
— Kaip tai? Juk jis visdėlto 

baigė mėdienos mokslus.
— Taigi, taigi... Tie medici- į 

nos mokslai ir padarė jo tėvus
■ neturtingus.

Vargšas
Mikas buvo kaukių baliuje.
— Daugiau niekad neisiu. Tai 

skandalas. Man tas balius kaina
vo bent keturis kartus daugiau, 
negu buvau numatęs.

— Kodėl gi taip?
— JCai tik kelneris ateidavo su 

sąskaita, jie man tuojau uždėda
vo to kaukę, kuris buvo užsakęs.

Jubiliejus
— Pone Direktoriau, leiskit 

maloniai pasveikinti su jubilie
jum. ...

— Mane? Šiandien? Su koktu 
jubiliejum?

— Šiandien, Pone Direktorįau, 
lygiai 20 metų, kaip Tamsta esa
te mano šefas...

MERIT’S
PASKOLŲ PLANAS 
skoliname nuo $50 iki 

52.000 grynais 
tę pačię dieną 

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

ATSIKVIESTI GIMINES 
KANADON

Mes skoliname iki 5700 Jūsų giminių 
kelionės Kanadon apmokėjimui.

BALDŲ, AUTOMOBILIŲ 
PASKOLOS

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

PAREMIAME PASKOLA 
Mes apmokame visas Jūsų sąskaitas, 
įmokėk dalį, o vėliau sumažink įmokė- 
įimus per pusę.

MERIT FINANCE CO. 
641 YONGE ST. — MI. 4236 
2 blokoi^j pietus nuo Bloor — KI. 9886

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

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

mos, reumotizmo, skilvio ir k|.
479Ve Euclid Ave., Toronto 

TeL RA. 6708.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

susitarimą

Telefonas ME. 2933

Nėra

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

Turime įvairiausių dalykų suknelių ir kepurių dirbtuvėms, siuvėjams namuose, o 
taip pat bizniui, mergaitėms ir studentėms. Turime įvairiausių sagų, siūlų, vil
nos, adatų, instrukcinių knygelių, nylon'o t r, rcyon'o siūlų . ir siuvinėjimui reik
menų. Mes taip pat turime užuolaidų ir kitj I.ninių reikmenų.

UŽSAKYMAI PAŠTU IŠPiLDCMi TUOJAU
PUIKIAUSIOS "KOKYBES ŽLMOMIS KAINOMIS UŽ JŪSŲ PINIGUS

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

Paieškojimai
Juozapinos Tamulevičiūtės, gi

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

Jei kas apie ją ką žįno, pra
šoma pranešti.

Antaną Jankų, kaimyną iš Lie
tuvos ieško Aldona Zarembai
tė Mongirdienė- 82 Hampshire 
Str., Cambridge, Mass., USA.

Steponą Paplauską, išvykusį 
Kanadon 1951 m. ir-mokyt. Ma
riją Nevę, išvykusią apie 1950 m. 
Kanadon. abu anksčiau gyvenu
sius Vokietijoje, ieško R. V. Šlei- 

, teris. c.c. R. N. Kelley, RR 1, Mil
let, Alberta, Canada.

Ar skauda 
visur? - * - , .
Ar jūs jaučiate /'skausmus visame kū
ne"? Ar neatrodo jums, kad sunku pasi
lenkti? Skubiai išgelbės jus nuo šių skaus 
mu Templeton's T-R-C's. T-R-C's yra sj5e- 

; cialiai pagamintr jus pagydyti nuo' šios 
rūšies negalavimų, nervinių, išiįos, sąna
rių, reumatinių skausmų bei lumbago in 
neuragiįos. $0,65, ir $1.35"— vaistinėse.

T-834

$10 nuolaidos, kas atsineš ši skelbimą ir pirk® nemažiau kaip už $5(>

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
QUKKN ST. W. (prie Spedlne). Tel. EM. S-8W4

BSB

NAUJU “FORD’ 
AUTOMOBILIŲ 

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

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

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

CHURCH MOTORS LTD.

Dr. K. Žymantienė 
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
prie Huron gatvės 

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

EM. 6-5798

Dr. Rosalia Basior
Bendrų ir moterų ligų gydytoja su il

gamete praktika. /
Šveicaru diplomas (Basei).

Telef. PR. 5368
572a. Bathurst Str., Toronto

Priėmimo valandos: 2-4 ir 7-9 p.p^ 
arba pagal telefonini susitarimo.

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

prie Avenue Road
Tel. RA. 9632 ir HU. 7841

Priėmimo vai.: 3-6 vol. pp., trečiadie
niais 3-8 vai. pp. Priimama susitarus 

Telefonu.

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

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

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

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

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

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 27214 QUEEN ST. W., Toronto

ŠI Tiesiog iš fabriko 
į 5 metų garantija!

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

Davenport lova (Chesterfield)
— $49.50

$12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

5
3

Kėdės (Hostess)

SS

<

Dr. A. Pacevičius 
Gydytojas ir Chirurgas 

YARMEY CLINIČ 
314 BATHURST ST. 

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPUA, 
l-APUKATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 
Šeštadieniais nuq 11-3 vai.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794 
« ■ Toronto

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A./M.Q., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

Priėmimo vai.: 2-4.30 ir 7-9 vai. pp.
Bathurst St. Torontu

TeL WA 1341

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

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

Bathurst Medical Building 
Telef. EM.. 3-6373

- DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St Toronto
TeL EM. 4-6515

AKIU SPECIALISTAS

L LŪHSKY. R.O.

Dr. JOHN REKAI 
Chirurgas ir okuieris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

bu v. Budapešto" bendrosios ligoninės 
Yyr. gydytojas.

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

Dr. S. V. FE1NMAN 
256 Crawford Si., Toronto. LL. 573,9 
Viehos universiteto 'diplomas, dirbęs 
Vienąs universiteto klinikose ir Kana
dos ligoninėse.

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

* ** Rentgenas.
Kolba vokiškai ir rusiškai.

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir ..
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Dr. Chas. OKUN 
DANTISTAS 

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

Priima vakarais pagal susi ta ūma.
Tel. WA. 9822.

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viskas nuo durų skambučio
iki pilno namų instaliavimo.

119 PERTH AVE.
Telefonas KE. 7808.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS ;

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

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

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

-99.09
$79.50

i

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos- skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis, 
t.u college St. VV. Toronto

TeL RA 3924

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

Advokatas — Notaras

f

Mes dirbame 24 valandas
Suite 410

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

749 QUEEN ST. E. 
TeL RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. MŪ

/?— -re- J su sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
bai bus rūpestingai saugomi. Kai

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
138-46 Claremont Str

30 metų valymo patyrtinas

darysite rudeninį apsitvarkymą, 
valyti viską duokite žinomai * 

firmai:
Tel. WA. 4557

•n*
YORK PACKING CO. LTD.

104-1M Trowell Ave., Teh JU. 27M. JU. SWT. Toronto S. Ont.

Mes gaminame geriausio?
kokybės produktus: į" -
— šviežią, rūkytą ir virtą mėsą. į vairias dešras

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Jic^alctukite mū4U

Aukščiausios rūšies mino 
^-RANKDARBIU OAMlNlAĮj

!Mm. sidabro napuošaiui keramika 
odos ir meno išdirbmiai.lietuvišM 

r kitų tautu klasikines munkąs

Toronto

LIETUVIS

BATSIUVIS
J. Jasiūnas

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

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

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

7 Havelock, Toronto, telef. LL. 4576
ANT. JUOZAPAIT1S

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų; vaikų ir 
vyru bataiz normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas S^. VV. Toronto 

prie Gladstone

“EUROPA” FOTO STUDIO 
TeL WA 6849

615 Queen St~‘W. Toronto
Mūsų specialybė vestuvinės, šeimų 

nuotraukos ir spalvoti portretai.
Darbos pirmos rūšies.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel.'EM. 4-2715

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

visiems prieinamos
1004 Dundas Street W. 

Toronto, Ont.
Telefonas: LL. 3222

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

Room 204. 221 Victoria St
Office EM 6-1753. Res. tel. LY S797

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius. >i reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Tele f. EM 3-6373

f
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TORONTO, ©nt.
Nauja BSF Valdyba

Pereitą sekmadienį Toronto 
liet, parapijos susirinkime į nau
ją Bažnyčios Statymo Fondo 
Valdybą išrinkti: pp. J. Mątulio- 
nis, J. R. Simanavičius, A1. Rin- 
kūnas, inž. P. Lelis, inž. Pr. Raz- 
gaitis, KL Kazlauskas ir L. Ru
daitis. Be to, į valdybos sąstatą 
įeina parapijos klebonas ir para
pijos komiteto atstovas. Į revi
zijos komisiją išrinkti: V. Matu
laitis, V. Dailydė ir St. Dargis.

BSF V-bos rinkliava 
įvyks per visas pamaldas šį sek
madienį, kovo 1 dieną.

Mokinių išpažintis
Šį šeštadienį vasario 28 d., tuo

jau po lituanistinių pamokų liet, 
bažnyčioje įvyks mokinių išpa- 
žintišz Gerb. Tėvai prašomi ata
tinkamai paruošti tam savo vai
kus.

Graudūs verksmai
Nuo sekančio sekmadienio per 

visą gavėnią Toronto liet, bažny
čioj sekmadienių vakarais įvyks 
Graudūs Verksmai, su palaimi
nimu, o penktadieniais — Kry
žiaus Keliai.

Skautai mini Vasario 16
Toronto skaučių “Šatrijos” ir 

skautų “Rambyno” tuntai kovo 1 
d., sekmadienį, 13 vai. Liet. Na
muose rengia Vasario 16 d. mi
nėjimą mokyklinio amžiaus vai
kams ir jaunimui. Tėvai yra pra
šomi atsivesti vaikus ir paraginti 
jaunuosius atvykti į šį jiems ren
giamą minėjimą.

Skautai ir skautės renkasi 12 
vai. 45 min. uniformuoti.

Tuntininkai.
“Dainos” susirinkimas 

įvyks vasario 28. d., šeštadienį, 
2.30 vai. pp. pas M. Pocienę — 
120B Carlton St. Vykti iki Jar
vis St. Carlton gatvėkariu.

Šv. Jono Pašalpinės D-jos sų- 
* ’sirinkimas įvyks kovo 1 d., 3 vai. 

pp., parapijos salėje. Valdyba.

Sportininkų susirinkimas
Vasario 28 d. 6 vai. vak.* liet, 

parapijos salėje sporto klubas 
“Vytis” šaukia visuotinį narių 
susirinkimą.

■ Denotvarkė: Susirinkimo ati
darymas, Prezidiumo kvietimas, 
Klubo pirm, pranešimas, Rev- 
kom. pranešimas, Klubo įstatų i 
patvirtinimas, Naujos valdybos 
rinkimai, Rev. kom. ir Pareng. 
komis, rinkimai, Klausimai ir 
sumanymai.

Nesusirinkus pusei klubo na
rių, po valandos šaukiamas ant
ras susirinkimas, kuris skaitysis' 
teisėtu. Sporio kl. “Vytis”.

“Valkata” Toronto scenoje
Kovo 14 d., šeštadieni, šv. Ka

zimiero parapijos salėje (Ron- 
cesvalles-Garden g-vių kampe) 
TLMMG Stato*4 v. dramą “Val
kata”. Režisierius P. Masiulis, 
dekoratorius dail. J. Bakis. Bilie
tai bus parduodami iš' anksto 
“Tulpės” ir “Atlantic” svetainė
se. Maloniai kviečiama Toron
to lietuvių visuomenė atsilanky
ti į šį meno mėgėjų pasirodymą 
pirmą kartą šiais metais. P.M.

Toronto Meno Galerijoje 
x šį penktadienį atidaroma 81-oji1 

mėtinė Ontario Menininkų Są
jungos paroda. Balandžio mėn. 
įvyks Kanados Grafikų Sąjun
gos paroda, kurioje taip pat da
lyvaus ir mūsų dail. T. Valius, 
tos sąjungos narys.

A-tA. JONAS JURKŠAITIS
Praeitą ketvirtadienį Toronto 

lietuviškoji visuomenė neteko 
veiklaus ir populiaraus savo na
rio, tik ką išrinktos apylinkės 
valdybos sekretoriaus, verslinin
ko, turėjusio savo rūbų krautuvę 
946 Dundas St. W., taip pat mū
sų bendradarbio a.a. Jono Jurk- 
šaičio, 10 vai. rytą staiga mirusio 
nuo širdies smūgio.

Skaudi žiną visus sukrėtė ir 
torontiečiai su savo mylimu na
riu gražiai atsisveikino. Apylin
kės valdybos rūpesčiu jo pami
nėjimas buvo suruoštas sekma
dienį Liet. Namuose. Scenoje 
matėsi velionies portretas ir vė
liava su skautų garbės sargyba. 
Apyl. pirm. J. Beržinskas, pradė
jęs minėjimą ir pareiškęs užuo
jautą-giminėms, paprašė gausiai 
susirinkusius torontiečius pa
gerbti velionį susikaupimo mi
nute, dr. J. KaškeJis nupasako
jo jo sunkaus ir vargingo gyve
nimo kelią, po to kalbėjo organi
zacijų atstovai — MLBD-jos L. 
Tamašauskas, L. Namų J. Straz
das, Moterų B-nės E. Jurkevičie
nė, “Dainos” V. Jasinevčienė, Kr. 
Valdybos inž. Sližys, L AS Ber- 
neckas, “Trimito” Jokūbaitis, — 
visi priminę velionies pasišven
timą visuomenės reikalams.

Po to Januška ir A. Kuolas, 
akomp. muz. St. Gailevčiui, pa
giedojo gedulingą Maldą ir Svei
ka Marija, o orkestras “Trimi
tas” sugrojo gedulingą maršą ir 
Marija Marija. Giminių vardu 
visiems padėkojo velionies Sesuo 
p. Vėlyvienė, paprašydama taip 
pat gausiai dalyvauti laidotuvė
se. Vakare laidojimo namuose 
buvo sukalbėtas .rožančius.

Pirmadienį'iš liet, bažnyčios, 
kur pamaldose taip pat dalyva- 

į vo didelis skaičius lietuvių, ve
lionies palaikai nulydėti į amži
ni poilsio vietą — Vilties Kalno 
kapnęs. Čia atsisveikinimo žodį 
tarė J. R. Simanavičus, primin
damas, kad šiose laidotuvėse ne 
visi velionies artimieji gali da
lyvauti, kaip ir jo sūnūs, kurie li
ko Lietuvoje.

Į kapines palydėjo kun. B. Pa- 
cevičius. .

Tebus jam lengva ir . svetima 
■■žemė.

Velionis buvo gimęs Gelgau
dišky 1903 m.,-ilgą rfietą buvo 
pašto vršininku Klaipėdoje, be 
to, vertėsi medžio eksportu, kaip 
giminaitis, buvo J. Gabrio turto 
Klaipėdoje admnistratorius, tu
rėjo savo valgykla “Vaidilutę”.

L- S-

A.ta. Vincas Gavėnas 
netikėta? mirė taip pat kaip ir 
a.a. J. Jurkšaitis nuo širdies smū
gio tą pačią dieną — vasario 19. 
Tai ankstyvosios imigracijos lie
tuvis. Būdamas darbštus ir labai 
taupus, velionis buvo įsigijęs ne
mažą nuosavybę. A.a. Gavėnas 
yra šakietis, 52 m. amžiaus, ra
maus būdo, susipratęs lietuvis 
katalikas. Buvo nevedęs. Kana
doje paliko seserį p,Kazakevičie
nę su šeima ir keletą tolimesnių 
giminių. Palaidotas vasario 24 d.

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

V. A U Š R O t A S , '
206 Gilmour Ave., telef. LY. 0305 

sekmadieniais parapijos salėje.

KINO “CENTRE” ”2DuT±„.so w
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, vasario 26, 27, 28 d.d.
1. PRINCE OF THIEVES — spalvota — Jon Hall, Adele Jergens
2. FIGHTING FOOLS — Bowery Boys

Pirmadienį — trečiadienį, kovo 2, 3, 4 d.d.
1. ALEXANDERS RAGTIME BAND—Tyronne Power, A. Faye
2. CATTLE DRIVE — spalvota — Joel McCrea, Dean Stockwell

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

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:

9 Pearson Ave., Toronto 
'Telefonas LO. 8828

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

J. BERŽINSKAS
1212 Dundas St W. Toronto ’ - • - TeL LA. 9547 ir MU. 3940

Toronto Lietuvių
“Parama”

Nariai ir šėrai. Nariu gali būti 
kiekvienas lietuvis-ė. Gali būti ir 
jaunesni kaip 21 m. Vienas Še
ras yra nustatytas $5. Įstojama
sis mokestis — 25 centai. Norė
damas būti kooperatyvo nariu 
privalo turėti bent vieną šėrą, 
gali jų turėti ir daugiau, bet ne
daugiau kaip 1000, t.y. už $5000. 
Nežiūrint kiek narys turėtų Še
rų, jis turi tik vieną balsą. Čia 
pinigas nelošia tokio vaidmens, 
kaip akcinėse bendrovėse. Tai 
kooperacijos pagrindinis dėsnis. 
Čia atiduodama pirmenybė as
meniui, o ne pinigui. Tuo ir ski
riami kooperacinė bendrovė nuo 
kapitalistiniais pagrindais tvar
komos akcinės bendrovės, kur 
viešpatauja kapitalas.

Nariui išstojus iš kooperaty
vo šėrai grąžinami jam visoj pil
numoj. Už šėrus mokami ir %, 
bet tik išvedant pelną gal^e metų.

Kaip žinoma, pareigūnų dar
bai yra apdrausti. Kiekvienos 
valdybos narys tuo atžvilgiu yra 
apdraustas $1005 Apdraustos 
yęa ir paskolos, tai Šerams ding
ti pavojaus kaip ir nėra. Šėri- 
ninkai už bankelio nuostolius at
sako tik savo Šerais. Įmokėjai $5 
ii* esi laisvas nuo betkokios kitos 
atsakomybės.

Šėrininkai gali savo šėrus atsi
imti bet kada. Valdyba gali iš
mokėti juos ir tuojau, bet turi 
teisę juos mokėti tik 60 dienų 
praėjus nuo pareikalavimo die
nos. Šėrininkų privilegijos: tik 
jie gali laikyti bankely savo in
dėlius ir tik jie gali gauti banke
ly paskolas. Pašaliniai asmens 
nei indėlių laikyti, nei paskolų 
gauti negali.

“Atvyksta Inspektorius”
Hamiltono LDM Teatras “Au

kuras“ šio mėn. 28 d., Toronte, 
400 Bathurst St., suvaidins J. B. 
Priestley trijų veiksmų pjesę 
“Atvyksta Inspektorius”. Vaidi
nime vaizduojama turtinga ang
lų šeima, kurią sąžinės balsas 
priverčia prisipažinti jų padary
tą bendrą nusikaltimą, dar prieš 
atvykstant policijos inspekto
riui. Šis įdomus veikalas pirmą 
kartą liet, scenoj pasirodė Ha
miltone ir čia turėjo didelį pasi
sekimą. Tikimasi gausaus atsi
lankymo ir iš torontiečių.

Vaidinimo pradža 19.30 vai. 
Bilietai gaunami prie įėjimo.

S . T. S.
Ateinantį sekmadienį Lietuvių 

Namuose bus rodomas filmas tik 
3 vai. Tai daugiau jumoristinio 
pobūdžio filmai su gerai pažys
tamais artistais Diku ir Dofu ir 
Abbot ir Costello.

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 JLDM TEATRAS ’’AUKURAS” 
šio mėnesio 28 dieną, Toronte, 400 Bathurst St.

’V.-

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

MONTREAL, Cue

ATVYKSTA INSPEKTORIUS
Į šį įdomų veikalą kviečiami atsilankyti visi tautiečiai.

Pradžia 19.30 vai. “Aukuras”

KOVO 1 dieną, sekmadienį, 3 vai. p.p., TORONTE,
• 62 Claremont St. — lenkų salėje

HAMILTONO L.D.M. TEATRAS “AUKURAS” 
stato K. Inčiūros veikalą

Or. VINCAS KUDIRKA
Vadovauja ir režisuoja — E. Dauguvietytė-Kudabienė.

Visus prašome atsilankyti ir pamatyti mūsų Himno autoriaus 
gyvenimą ir kovas už lietuvybę. T.A.K.

K.L.Kat. Kult D-jos parengi- 
n/ai šiais metais numatyti ir sa- 
iės nusamdytos šiomis dariomis: 
balandžio 11 d., rūgsėfb^26 d., 
spalio 17 d. ir lapkričio 28 a.

Muzikali filmą
“Meilės daina” iš kompozitorių 
Bramso, Shumano ir Listo gy
venimo ir kūrybos rodoma liet, 
parapijos salėje kovo 1 d.,, sek
madienį, 5 ir 8 vai. vak. . *•-

P o d ė k o

Lietuvos Nepriklausomybės grindinė nuotaika buvo griaudi 
ir liūdna. Programoje dalyvavo 
mokinė J. Jauniutė, išraiškos šo
kėja B. Vaitkūnaitė ir jos studi
jos mokinės, aktoriai J. Akstinas, 
L. Barauskas ir A. Dikinis, atlikę 
dr. H. Nagio paruoštą liet, po
ezijos ir prozos montažą, muz. 
K. Smilgevičius, Liet. op. sol. E. 
Kardelienė ir AV parapijos cho
ras, vedamas A. Piešinos. Deko
racijos K. Veselkos.

Priimtoje rezoliucijoje, primi
nus dabartinę skaudžią Lietuvos 
padėtį, prašoma Kanados vy
riausybė panaudoti visas prie
mones Lietuvos laisvei atstatyti.

Minėjimas buvo filmuojamas 
ir primad. 8 vv. buvo perduotas, 
per televizijos stotį.

Minėjimo rengėjai — apylin
kės valdyba — padarė priėmimą 
Kanad. spaudos atstovams, da
lyvaujant programos dalyviams, ■ 
pp. Navjkėnų bute, Rosemounte.

Liet. Namų pirkimo reikalu 
iniciatoriai kviečia susirinkimą 
kovo 1 d. 1 vai. pp. numatytame 
pirkti name 208-210 Duluth Ave. 
Važiuoti St. Laurence arba St. 
Denis tramvajumi iki Duluth 
Ave. Iniciatoriai praneša, kad 
namai tinka viešam naudojimui, 
taigi paruošti apmatai b-vės sta
tuto ir atspausdinti pasižadėjimų 
blankai. Visuomenė kviečiama

- - - gausiai dalyvauti, nes dėl siu na-
nimai. Po pertraukos atvykę tarė mų pirkimo reikia greitai apsi_ 
žodį Kurijos atstovas Msgr. ■ spręsti.
Raoul Drouin ir parlamento na- j Misijoms į AV parapiją kovo 
rys ir viceministeris Hon. Paul i 2 atvyksta visiems gerai ži- 
EmileCotė. '

Meninė dalis — savų jėgų pa
sirodymas — suteikė daug nuo
širdaus pasgėrėjimo, nors pa-

minėjimas buvo reprezentacinis 
tiek organizaciniu, tiek dalyvių 
atžvilgiu, lietuvius jungiantis, 
svetimiesiems priemenąs, kad, 
kada laisvasis pasaulis veda šal
tą kovą, Lietuvoje jis yra karš
tas ir kruvinas. Minėjimas pra
dėtas bažnyčiose, priminė Kalė
dų maldininkų gausumą. Iškil- 
mignas aktas Plateau salėje, da
lyvaujant kuone pilnam tūkstan
čiui tautiečių, pradėtas anglų, 
gedulu paženklintos lietuvių ir 
prancūzų vėliavų įžygiavimu ir 
Kanados himnu. Į garbės prezi
diumą, pakviesta miesto burmist
ro patarėjas Mr. Emille Pigeon, 
neokanadiečių kom. atstovas Mr. 
Renė Gauthier, imigracijos pa
galbos k-to atstovas kun. Mes
sier SJ, latvių konsulas Montr. 
Mr. V. Tomsons, estų k-to atst. 
Mr. Kurush, lenkų egz. vyriau-

Nuoširdžiai dėkojame Vaikų Darželio1 sybės narys Mr. V. Babinski ir 
Fondo Valdybai, o taip pot ir lietuviškai į ukrainiečių k-to pirm. Mr. A. 
sunkiose dienose. Teatlygina Jums Visa- Hukalo. Montr. Liet. B-neS pirm, 
galis Dievas už geras ir duosmas širais. Į L. Balsys pasakė minėjimo kal-

Sovo maldose visuomet prisiminsi-1 kurine santrauka anfdii ir

Išnuomojami 4 kambariai ir virtuvė be, 
baldų. 270 Wright, tel. Me. 563 v.

Išnuomojami 3 kamb. ir virtuvė ll-me 
augšte, pageid. suaugusieji, yra garažas, 
14 Indian Grove.
_________________________ R_____ ;_____
Išnuomojamas frontinis kambarys 2-me 
augšte 2 asmenims, galima naudotis vir
tuve. 523 Euclid Ave., tel. PR. 1089.

Išnuomojamas frontinis kambarys 1-me 
augšte be baldų, bendra virtuvė. Tinka 
vienam arba 2 asmenims. 17 Burlington 
Crs. Tel. LL. 8929.

College—Ossington gatvių rajone, 2-me 
augšte išnuomojamas kambarys viengun- 
giui-gei. Galima virtis. Teirautis 286 
Roxton Rd. Tel. LL. 5730.

High Park rajone III augšte išnuomoja
mas kambarys ir virtuvė be baldų. Kreip
tis 50 Mountview Ave., tel. MU. 8496, 
po 5 vai. vak.

Išnuomojamas butas be baldų iš 3-jų 
kambarių ir virtuvės, 2-me augšte, gali
mybė garažui. Tel. HA. 3108, po 6.30 
vai. vak.

me geradarius.
Dėkingos šv. Kotrynos Seserys. 

Padėka
Kanados Liet. Katalikių Moterų Drau

gijos Toronto skyriaus valdyba reiškia 
nuoširdžią padėką savo darbu prisidė- 
jusiems rengiant spurgų ir blynų balių: 
ger. kleb. kun. P. Ažubaliui, pp. J. ir 
St. Prokapams, j. Jagėloi, J. Jasinevi- 
čiui, J. Šulcui, K. Bubeliai.

Skyriaus Valdyba.
Atitaisymas

Dėl pereitame "Tėviškės Žiburių" nu
meryje tilpusios E. J. Beinortų padėkos 
Įvyko nemaloni klaida. Ponia E. Beino- į 
rienė manęs buvo prašiusi padėkoti "T. 
Žib." už siuntimą laikraščio dar neap
mokėjus prenumeratos, o aš supratau, 
kad už suruoštas vaišes. Už klaidą pp. 
Beinorų labai atsiprašau.

Iz. Matusevičiūtė

Išnuomojami 3 kamb. ir virtuvė 2-me 
augšte, yra ir garažas. Adresas: 200 
Indian Grove, prie Bloor. /

Išnuomojamas kambarys ll-me augšte 2 
arba vienam asmeniui. Galima naudotis 
virtuve. Telef. KE. 4506. 

. -
Išnuomojamas kambarys su baldais vie
nam ar dviem asmenims. Galima naudo
tis virtuvė. 369 Dovercourt Rd., telef. 
OL. 1206.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė H 
augšte be baldu. 722 Indian Rd. Telef. 
JU. 7746.

Išnuomojamas kambarys su saliono bal
dais vienam ar dviem asmenims, teisė 
naudotis virtuve. 165 Gladstone, telef. 
OL. 1950.

Išnuomojamos kambarys 2 arba vienam 
asmeniui. Prie gero susisiekimo. Telefo
nas KE. 1080.
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
ma 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.
Laikinai reikalingas Tarptautinių Žodžių 
Žodynas. Prašome skambinti redakcijon. 
Parduodamas automobilis, vartotas visą 
laiką vieno žmogaus, Studebaker 1948, 
de luxe, su overdrive, autom, radio ir kt. 
priedais. Kreiptis telef. LO. 9023.

SPECIALUS PRANEŠIMAS

bą, kurios santrauka anglų ir 
prancūzų k. buvo atspausdinta ir 
išdalinta svečiams ne lietuviams. 
Kalbos metu buvo pagerbti žuvę 
kovoje už laisvę susikaupimo mi
nutė ir įspūdinga Vaičiūno “Kri- 
tusiems kariams” giesme. Toliau 
sekė g. prezdiumo narių sveiki-

Inž. ZIGMĄ RIMŠĄ
■ ir'' \ '

p. RAMUTĘ IVAŠKEVIČIŪTĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir linki daug laimės

B. Y. Palilioniai.

nomas misijonierius Tėvas Jo
nas Bružikas, SJ, Montevideo 
Urugvajuje, liet, parapijos kle
bonas, statąs ten bažnyčią.

Sporto klubas “Tauras” savo 
grupėje C, krepšinio vidurinėje 
klasėje laimėjo pirmą vietą. Jei

• laimė neapvils, rungtynėse tarp
• AB ir C grupių nugalėtojų, tai
i Tauras turi gražių galimybių pa
rtekti į senjorų B klasę. Sėkmės!

Autorius adreso, Liet. B-nės 
| įteikto J. Em. kard. P. E. Leger,

. ... v . i yra K. Veselka. Rašantis šias ei-Nauja lietuviška seimą Į lutes atsiprašo pp. K. Veselka Jų šeimoje lietuviškos tradicijos; ir j Akstina; abu čia aktyvius 
ir dvasia pasiliko tokia pat, aip kuitūrinjnkuSj už ju pavardžių 
pas susipratusius lietuvius gyve- sukeitima ankstesnėje kari
nančius prie Dubysos krantų. koje

Vasario 14 d., AV parapijos 
bažnyčioje, Montrealyje, klebo
nas kun. J. Kubilius sutuokė inž. 
Zigmą Rimšą su Ramute Ivaš
kevičiūte, dukra žinomų Mont- 
realy j e visuomenininkų, taurių 
lietuvių Kosto ir Marijos Ivaš
kevičių, parūpinusių apie 300 as
menų dokumentus atvykti į Ka
nadą, o atvykūsiėms pagelbėju- 
sių surasti pastogę, darbą, rei
kalui esant net ir savo bute lai
kiną prieglaudą davusių.

Ponai Ivaškevičiai atvyko į 
Kanadą jau prieš kokius dvide
šimt penkis metus su dviem dar 
visai mažomis. Lietuvoje gimu
siomis dukrelėmis: Irena ir Ra
mute. Naujame krašte, pradėjus 
siausti ūkinei depresijai, įsikū
rimo sąlygos buvo labai sunkios, 
bet Ivaškevičiai visus tuos sun
kumus nugalėjo ir nusistatė savo 
dukrelėms duoti galimybę baigti 
augštąjį mokslą. Jų svajonė išsi
pildė ir abi dukros yra baigusios 
McGill universitetą. Turint gal
voje jų augimo svetimame kraš
te sąlygas ir mokyklos įtaką, 
šiandien ne vieną stebina, kad 
pp. Ivaškevičiai sugebėjo išau
ginti ir išauklėti savo dukras di
delėmis Lietuvos mylėtojomis.

nancius prie Dubysos Krantų.
Tikrai ši šeima yra dar nesuža- povestuvini mergvakari - 

snower party — suruošė p-lei V. 
Daniliauskaitei praeitą šeštad. 
Vauquelin St., pp. Bilevičių bu
te. Įteikta kraičiui dovanų ir 
ateičiai pamokymų, kurie ir liks 
paslaptis vyriškai ausiai.

Apylinkės valdybos apsilanky
mą pas J. Em. kardinolą paminė
jo ir nuotrauką kardinolo su 
pirm. L. Balsiu įsidėjo visa pa
grindinė Montrealio spauda: 
Star, La Presse ir The Gazette, 
primindami ir Vasario 16. Star 
pažymi, kad kardinolas Sovietų 
okupuotas Pabaltijo tautas pava
dino kankinių tautomis, primin
damas, kad Kristaus pavyzdys 
rodo, jog po kančios ir mirties 
ateina prisikėlimas.

A V bažnyčiai, atėjus rimtam 
Gavėnios laikui, klebonas J. Ku
bilius, SJ, nupirko nors nedide
les, bet gražias, spalvotas staci
jas. Stacijos pašventintos perei
tą sekmadienį. Sekmadieniais po 
pamaldų 12 vai. bus einamos sta
cijos.

Rasta: nuo pp. Piešinų sukak
tuvių minėjimo užsilikusi mote
riško skrybėlaitė ir du šalikai. 
Atsiimti pas A. Piešiną. Per Mo
terų D-jos blynų balių pamesti- 
rakti randasi AV klebonijoje. k

AV parapijos klebonas prašo 
užsimokėti parapinį mokestį už 
praeitus 1952 metus.

Viešas pareiškimas
Į norimų pirkti “Tautos Na

mų” iniciatorių grupę aš neįėjau 
ir neįeinu, tuo laiku mano pavar
dė šį klausimą liečiančiuose 
straipsniuose vis linksniuojama, 
todėl taip pat labai įdomu kores
pondentai “NL” ir “TŽ” su pa
šaipa rašo: “iniciatoriai” nepajė
gė atsakyti į klausimus. Kaip 
aš galėjau tai padaryti, jeigu 
ten asmeniškai nedalyvavau? 
Prašau redaktorių šį klausimą 
liečiančiuose straipsniuose ma
no pavardės nedėt.

M. Arlauskaitė.

lotos Lietuvos dalis Montrealy, 
yra pavyzdžiu visiems, kad gali- ’ 
ma išlikti ir svetimame krašte 
dvasiniai gyvais lietuviais. Gali
ma suprasti, kaip laimingi yra 
pp. Ivaškevičiai, kad ju meilė 
Lietuvai ir lietuviškos tradicijos 
bus ir toliau jų vaikų išlaikytos, 
nes abi dukros yra sukūrusios 
lietuviškas šeimas. Prieš pusant
rų metų dukra Irend ištekėjo už 
Vytauto Gavelio ir jau šiandien 
augina buinų lietuviuką Jurgiu
ką, dabar Ramutė pradeda nau
ją šeimos gyvenimą

Montrealio lietuviai pp. Ivaš
kevičių didelį nuoširdumą ir jų 
lietuviškumą labai įvertina ir jų 
šeimos švenčių iškilmėse skait
lingai dalyvauja. Jų dukros Ra
mutės vestuvių vaišėse jų nuosa- 
vuose namuose buvo pareikšta 
daug nuoširdžių sveikinimų ir 
linkėjimų ne tik žodžiu, bet ir 
telegramomis iš gyvenančių Ka
nadoje ir kitose valstybėse. Taip 
pat jaunavedžiai buvo gausiai 
apdovanoti. Tr.

Toronto ir apylinkės Lietuviai!
* st ’ x

Per paskutinius dvejus mettfe turėjau progos patarnauti savo tautiečiams 
namų pirkimo ir pardavimo reikaluose, atstovaudamas kitas įstaigas. 
Malonu pranešti, kad nuo šiandien galiu legaliai tarpininkauti nejudomo 
tūrio bei biznių pirkimo bei pardavimo reikaluose ir ATIDARIAU 
SAVO ĮSTAIG Ą, pasiryžęs sąžiningai ir teisingai patarnauti savo 
tautiečiams visais minėtais reikalais.

Širdingai dėkoju visiems savo buvusiems 
klijentams, tikėdamas, kad nepamiršite 
į mane kreiptis ir ateityje.

GARBENIS
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

1486 Dundas St. W. (prie Dufferin) Torodito Telefonai: LO. 2738, vakarais HY. 1543

Apkaltino ponią Roosevelt
Senatorius J. McCarthy sena

to tardomajai pakomisijai pareiš
kė, kad p. Elenonora Roosevelt, 
mirusiojo prezidento našlė, pą- 
gelbėdavusi rašytojui Howard 
Fast savo knygas platinti vyriau
sybės pagalba. Jo raštai buvę . 
platinami per kariuomenės tar
nybas ir Valstybės departamen
tą. Pats Fast atsisakė atsakyti į 
klausimą ar jis yra buvęs ko
munistu.




