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Kanados lietuviai
1. Skaičius

Ar grynai teoretiniam smalsu
mui ar įr praktiškiems organiza
ciniams bei tautinės veiklos rei
kalams mums dažnai kildavo 
klausimas,, kiek gi lietuvių šiuo 
metu yra Kanadoje ir kaip pasi
skirstę gyvena. Nesulaukdami, 
kada bus baigti suvesti ir pa
skelbti paskutiniojo gyventojų 
surašymo daviniai, mes kreipė
mės į Dominijos statistikos biu
rą, prašydami duoti mums biuro 
jau dabar turimus davinius apie 
lietuvius. Statistikos biuras ne- 
galėjo atsakyti į visus mūsų 
klausimus, bet prisiuntė mums 
lietuvių pasiskirstymą provinci
jomis 'ir didesniuose miestuose,/ 
pradedant nuo turinčių 30.000 
gyventojų. Tuos davinius mes 
paskelbėme pereitame “TŽ” nu
meryje. Iš jų jau galima pasida
ryti kaikurių išvadų.

Surašinėjimo davinių bendra
sis lietuvių skaičius — 16.224 — 
yra neįtikimas. Ištikrųjų lietu
vių turėtų būti bent 4 ar 5.000 
daugiau. Mes juk žinome, kad 
1941 metų surašyme lietuvių bu
vo užrašyta 7-789. Nėra abejo
nės, kad tai taip pat nebuvo vi
siškai tikslus skaičius, bet leis
kime, kad tegul tada tiek ir bu
vo. Nuo 1941 m. į Lietuvą beveik 
niekas negrįžo — grįžusius po 
karo gal suskaitytume ant pirš
tų nei batų nenusimovę. Iš Ka
nados išvyko šiek tiek tik į JAV, 
bet ne tiek daug, kad senosios 
kartos lietuvių skaičius būtų su
mažėjęs. Juk. niauju.

** majus -g\a'ėhtojų;,praėaxigii^-j«ber' 
tuvoje nepriklausomybės lai
kais buvo 10,5 vienam 1000 gy
ventojų per metus. Reikia ma
nyti, kad Kanadoje lietuvių mir
tingumas nebuvo didesnis negu 
Lietuvoje. Priešingai, čia jis tu
rėtų būti žymiai mažesnis, nes 
daugumas buvo atvykę apie 1928 
-1930 metus, atvykę dažniausiai 
pačiam savo amžiaus stiprume. 
Anos kartos imigrantų daugu
mas tik dabar pradeda senti ir 
palengva išsijungs iš gyvenimo. 
1951 m. surašinėjimo metu jų 
daugumas teturėjo 45-50 metų 
amžiaus. Kanadoje jie buvo pra
leidę vidutiniškai patį geriausia 
savo amžiaus tarpą (tarp 25 ir 50 
metų). Tokių mirtingumas ne
būna didelis.

Gimimų skaičius čia Kanadoje 
galėjo būti mažesnis negu Lietu
voje dėl dviejų priežasčių. Pir
miausia, šeimos čia dažnai ma
žiau gausios, o be to, ir šeimų 

. skaičius neatitiko tam pačiam 
procentui, kaip Lietuvoje, nes 
nemaža ateivių tebebuvo neve
dę, nesudarę šeimų, nes trūko 
lietuvaičių. Dėl to galima spėti, 
kad gimimų skaičius nepasiekė 
Lietuvoje buvusio skaičiaus (26- 
23% penkmečiui). Bet kadangi 
mirimų procentas, kaip sakyta, 
turėjo būti taip pat žymiai ma
žesnis, tai natūralusis prieauglis 
Kanadoj negalėjo būti mažes
nis už prieauglį Lietuvoje — 
kaip sakyta 10,5 kiekvienam 
tūkstančiui per metus. Taigi na
tūralaus prieauglio per 16 metų 
turėjo būti 817, apskritu skaičių 
operuodami, sakysime 800.

Jei prileisime, kad per tą patį 
laiką iš Kanados apie 800 perva
žiavo į JAV (tiek, greičiausiai, 
nebuvo), tai vistiek turime su
tikti, kad senosios kartos lietu
vių ateivių Kanadoje turi būti 
ne mažiau, kaip buvo 1941 m., 
priimant surašymo davinius — 
7.789.

. Gaila, po ranka mes neturime 
visiškai tikslių davinių, kiek 
įvažiavo į Kanadą lietuvių po ka
ro. Tačiau žinome, kad, 10.000 
skaičius jau senokai prąsoktas. 
Vadinasi, net pagal oficialius da
vinius Kanadoje lietuvių turėtų 
būti bent jau 18.000. O užrašyta 
16.224.

Jeigu 19551 m. surašyme užra
šyta pagal mūsų skaičiavimus 
bent 25% mažiau, tai galima pri
leisti, kad tokio paties dydžio 
klaida galėjo būti padaryta ir 
1941 m. arba, kitaip tariant, pri
leisti, kad 19441 m. lietuvių turė
jo būti apie 10.000. Tokiam atve
jy 10 metų prieauglio būtų dau
giau kaip 1000, o prileidus, kad 
pilnas 1000 į JAV nepersikėlė, 
gautume, kad, kartu su naujai at
vykusiais po karo, Kanadoje tu
rėtų būti ne mažiau kaip 21.000.

(Atsiminkim, kad ir po surašy
mo jau praėjo apie \>/i metų, o 
tuo metu ir naujų imigravo ir 
natūraliai padidėjo).

Galutinoje išvadoje visiškai 
tikslaus lietuvių skaičiaus Ka
nadoje mes dar nežinome, bet 
galime drąsiai teigti, kad jau 
anksčiau mūsų spėto skaičiaus— 
daugiau 20.000 — surašymo ofi
cialūs daviniai nepaneigia.

Mes galime numanyti ir dėl 
kokių priežasčių surašymo davi
niai yra netikslūs, skaičiai per- 
maži.

Pirmiausia nemažas skaičius 
lietuvių, naujųjų ateivių, dirb
dami fabrikuose įvairiomis pa
mainomis ir gyvendami nuomo
jamuose kambariuose, ne butuo
se ir ne savuose namuose, su su
rašinėtojais visiškai nesusidūrė 
ir arba išviso nebuvo užrašyti, 
arba netiksliai užrašyti. Beabe
jo, tai pripuolamas reiškinys, bet 
vieno pasikalbėjimo metu, svars
tant mūsų, paskelbtus davinius, 
net du viengungiai lietuviai pa
sisakė esą ykri, kad nebuvę iš
viso užrašyti. Žinoma, tai buvo 
surašinėtojų .apsileidimas. O ži
nome, kad buvo ir tokių nemažai 
atsitikimų, kad surašinėtojai są
moningai — lietuviams net pro
testuojant— užrašė juos rusais, 
nes, girdi, Lietuva dabar esanti 
Sovietų Rusijos ribose. Kaip at
simenam, tokių faktų tada buvo 
suminėta ir spaudoje. Toronte 
net buvo reikalinga Lietuvos ge
neralinio konsulo intervencija.

Galime būti tikri, kad daugelis 
jų išviso nebuvo pastebėti.

Pagaliau trečias netikslurrųi 
šaltinis beabejo buvo iš pačių lie
tuvių kaltės — savo tautybės nu
slėpimas, užsirašymas kanadie
čiu, o iš paraudusių savo kilmės 
vietą kaikas gal ir Sovietų Rusi
ją užrašė. (B.d.)

Montrealio Liet. B-nės Valdyba audiencijoje pas J.E. kardinolą 
Emil Paul. Leger. J.Em. dešinėje stovi AV parapijos kleb. kun. J. 
Kubilius, SJ, E. Navikėnienė"— narys social, glcbos reikalams, J. 
Lukoševičius — iždininkas ir kartotekos vedėjas, A. Gražys — 
vicepirm. reprezentacijai ir atstovavimui kitataučių tarpe. J. Em. 
kairėje stovi: S. Kęsgailą — vicepirm. kultūros ir švietimo reika
lams, B. Ciplijauskaitė — inform, tarnybos vedėja ir L. Balsys — 
v-bos pirmininkas. (Nuotraukoje nėra v-bos sekret. H. Valiulio).

PANAUDOJO POPIEŽIAUS VARDA
Ir lietuviškoj kaikurioj spau

doj buvo skelbiama, had prieš 
prezidento Eisenhowerio spren
dimą atominių šnipų Rosenber- 
gų malonės prašymo ir Šv. Tė
vas bent du kartus ^kreipęsis į 
Baltuosius rūmus tą prašymą pa
remdamas. Objektyvioji spauda 
jau tada pranešė, kad tai įlebuvo 
joks kreipimasis, bei prašymo 
parėmimas, bet tik pranešimas 
per savo legatą, kad^popiežius 
tokių prašymų kreiptis į prezi
dentą yra gavęs. Tie prašymai 
beabejo buvo suorganizuoti ko
munistų, kurie, žūt būt, nori Ro- 
senbergus išgelbėti. Kad popie
žius Čia buvo sąmoningai įtrauk
tas rodo ir tai, kad Toronto dien
rašty The Globe and Mail anas 
pranešimas apie tariamą popie
žiaus intervenciją buvo patal
pintas už pinigus — kaip skel
bimas. Skaitytojai to, žinoma,

Didysis Mažosios Lietuvos rašytojas, lietuviškos sąmonės ža
dintojas ir filosofas Dr. Vilius Storasta mirė Detmolde, Vokietijoje, 
vasario 21 dieną.

Gimęs 1868 m. kovo 22 d. Jonaičių kaime, Šilutės apskr., išaugęs 
Pilkalnio apskr., misijonieriaus šeimoje, pats buvo mokytojas, 20 
metų dirbęs Tilžės berniukų gimnazijoje. Yra parašęs visą eilę 
literatūros ir teosofinių veikalų, leidęs, redagavęs ir pats prirašęs 
eilę žurnalų, pasižymėjęs organizatorius.

D. Britanija gręžia akis 
Į Kanadą

Iždo sekretorius Butler pareiš
kė, kad D .Britanija esanti nu
sistačiusi “daugiau prisidėti prie 
Kanados išvystymo”. Kuriuo bū
du tai manoma padaryti, jis nie
ko nepasakė. Beabejo apie tai 
bus kalbamasi Otavoje, kai jis 
čia atvyks iš Vašingtono. Edenas, 
nors buvo numatyta, neatvyks.

— Vašingtonas. — JAV amba
sadorius Belgrade G. Allen pa
reiškė, kad, pasak Tito, jei va
kariečiai paragintų ir padėtų, 
Mao Tse Tungas nuo Maskvos 
atsimestų.

Vydūnas-Dr. Vilius Storasta
1868. III. 22 — 1953. H. 21

Savaitės įvykiai
Europos ūkinės vienybės šešių valstybių užsienių reikalų minis- 

terių konferencija, vykusi Romoje, buvo būdinga Europos dabar
tiniams santykiams. Vokietijos kancleris Adenaueris pasakė kars
tą kalbą už Europos Gynimo Bendruomenę ir sutarčių ratifika
vimą, iškeldamas rusų puolimo grėsmę. Baigiant konferenciją, 
užsienių r. ministerial paskelbė įsipareigoję paveikti savas vy
riausybes, kad paskubintų Europos armijos sukūrimą. Spauda pa
skelbė, kad Vokietija ir Prancūzija nesutarimus dėl Europos armi
jos išsiaiškinsiančios, tačiau tuojaus pat buvo paskelbta, kad Bi- 
dault jau ten pat Romoje turėjęs paruoštus sutarčių pakeitimus, 
o de Gaule užšaukė, kad Europos armija pajungtų Prancūzijos

”Išlaisvinimo9’ politika prigyja
• Praėjusią savaitę šiame met

ropolyje lietuviu dėmesys buvo 
sukauptas į: “išlaisvinimo poli
tikos” vis didesrų prigijimą ma
sėse (“Containment or Libera
tion”, Mr. Burnham knygos pa
sirodymas JAV ir Kanadoje, tai 
pagyvino); “Slaptųjų sutarčių” 
ir lenkų prakišimą; “Amerikos 
Balso” tyrinėjimą; buvo spėlio
jama dėl lietuviškųjų veiksnių 
akcijos pas prezidentą, Kongre
se ir JT.

Nors ir ne be aštrios kritikos 
Eisenhoweris ryžtingai siekė iš
plėšti globalinės politikos . ini
ciatyvą iš Stalino. Taip Mr. 
Lodge JT sesiją pradėjo kaltini
mais, jog Kremlius visą košę 
Korėjoje verda ir virs ją iki 
“paskutinio kiniečio”, Europoje • Zr-vi • • •- .--i?" .—**_»-*’*- - 

vios energijos susivienijimo idė
joms.. Pačiame Vašingtone bu
vo formuojama “Dulles doktri
na”, išryškinanti, jog nuo dabar 
JAV nesibazuos pagalba Vakarų 
Europai ar rusų tautos galimu 
noru “atsisakyti savojo (vergi
joje) gyvenimo būdo”, bet rem
sis Rytų Europos strategija, ku
rios “gyvybinę (the Heartland) 

nepastebėjo. * Nepagrįstiems ko
mentarams išvengti apaštališka
sis delegatas savo raštą tuo rei
kalu Mr. Adams, vienam iš Bal
tųjų rūmų pareigūnų, paskelbė 
spaudoje.

— Haaga. — Praėjusių potvy
nių metu Olandijoje buvo ap
semta 133.000 akrai žemės, t.y. 
5,7% visos krašto dirbamos že
mės. Žuvo 2.500 galvijų, 15-20.000 
kiaulių, 2-3.000 avių, 1.500 ark
lių ir 100.00 smulkių gyvulių. 
Vyriausybė paskelbė, kad potvy
nio nuostolių likvidavimas bus 
vykdomas tais pačiais pagrin
dais, kaip vykdomas karo nuo
stolių likvidavimas.

— Varšuva* — Per čionykštį 
radiją pradėjus pulti vyskupus 
dėl nepalankumo valdžiai, yra 
minimas ir buv. Vilniaus arki- 
vysk. Romualdo Jalbrzykowskio 
vardas.

Niujorko bendradarbio Almaus

svarbą pasauliui” įrodė pirmieji 
geopolitikos mokslo kūrėjai su 
McKinder priešakyje ir gabiai 
įrodė Mr. Burnham savo pasku
tinėje, ką tik . pasirodžiusioje 
knygoje. Rytų Europos dinamiz
mas, energija ir laisvės meilė pa
galiau buvo pripažinti, nors savo 
ruožtu tai galėjo iššaukti senųjų 
rietenų pavojų dėl Vilniaus ar 
Lvivo. Taip pat tenka laukti dar 
didesnio Maskvos teroro siautė
jimo. Psichologinė ofenzyva, ku
rios pravedimo būdas iššaukė 
Amerikos spaudos kritiką, dau
giau išgąsdino vakareičius są
jungininkus,yne£! i. Maskvą. Šioji 
dar kruopščiai^ kA” konsoliduo-

niausiai siekdama'-nu traukt i pas
kutinius ryšius su laisvuoju pa
sauliu per žydų kosmopolitines 
organzacijas, katalikų bažnyčią, 
Berlyną ir Vokietijos tarpusienį. 
Maskva ruošės naujajai taikos” 
kontrofensyvai, ypač kai Eisen
howeris principe sutikęs pasi
matyti su sovietų vadais, jei “tai 
duotu konkrečiu rezultatu”. Mr. 
Bohlen, “nepamainomas, Rusijos 
ekspertas” Jaltoje ir Potsdame, 
savo sovietų pažinimu prisidėjęs 
prie pusės pasaulio atitekimo so
vietams, Maskvos buvo malo
niausiai aprobuotas (kur gi ne!) 
ir laukiama senato patvirtinimo, 
kad jis “vienintelis amerikietis 
taip gerai pažįstąs” Staliną jam 
prisistatytų, šiuo kartu atsto-< 
vaudamas ne “Appeasininką” 
Rooseveltą, ne “containininką” 
Trumaną, bet “išlaisvintojus” 
Eisenhoweri-Dulles. Tas reiškia, 
jog jokių teigamų rezultatų iš 
šių pasimatymų, galimų ir įvyks
tančių, nelauktina. Iš mūsų po
žiūrio, sveikintinas buv. Europos 
Laisvės Komiteto pirmininko 
Charles Douglas Jackson pasky
rimas Ike “psywar” pagrindiniu 
patarėju, nes jis geriau negu bet 
kuris kitas supranta Rytų Eu
ropos problemos ir šio rajono po
litinių veiksnių idėjos tiksliau 
pasiekia . Eisenhower}. Drew 
Middleton, žinomas publicistas, 
praneša iš Bonnos, jog JAV vy
riausybės nusistatymas bazuotis 
“Rytų Europos strategija” iššau
kęs entuziazmą ir optimizmą. 
Vokiečių geriausiai informuoti 
diplomatai tvirtina, jog nuo 
amerikiečių priklausą, kaip jie 
sugebės šią strategiją įgyvendin
ti išnaudojant esamus neramu
mus ne tik Rytų Europoje, bet 
taip pat ir pačioje Rusijoje, “kur 
nepasitenkinimas išeinąs dėl 
ūkinių priežasčių”. Middleton, 
sėdėdamas Vokietijoje, spėlioja, 
jog čia turėtų būti pasinaudo
jama “tautinėmis ambicijomis” 
kaip pvz. “lenkams grąžinant te
ritoriją, kuri karo metu buvo ati
duota Rusijai (tikrumoje Lietu
vai ir Ukrainai), žinant, kad len
kų, net ir komunistų, tautinės 
ambicijos toli praneša staliniz
mo ar Rusijos imperijos sukūri
mo idėjas”. Vieningai Rytų Eu
ropos ekspertai perpėją, lai ame
rikiečiai nemano galėsią šią 
strategiją pravesti vien radiofo
nais, balionais ir plepėjimu, — 
rašo Midleton. Antradienį BR 
įvykusi JAV valdovų konferen
cija su gen. Van Fleetu, tik ką iš 
Korėjos, ofensyvos prieš kinie
čius šalininku, o taip pat Ciang 
Kai Šėko pažadai netrukus pra
dėti savąją ofensyvą(?) rodo, 
jog “išlaisvnimas” ir “išsilaisvi
nimas” bręsta ir kitur. Radijo 

cialiai pradėjo savo programą 

Miunchene, nors ir be ukranie- 
čių, kurie nesutinka prie jo pri
sidėti, nes “didieji rusai” nenorį 
pripažinti jiems laisvo apsipren- 
dimo teisės. Ukrainiečai, vado
vaujami gabaus politiko dr. Dob- 
riansky, su kuriuo interview ne
seniai tilpo “TŽ”, su “Tautiniu 
Komitetu Rusijos Tautoms iš
laisvinti” jau seniai dėlto derė
josi. Derybas sunkino JAV Valst. 
Dept. nenoras prieš save nusta
tyti “didžiąją rusų” tautą, kuri 
“niekados nesutiks su Ukrainos 
atplėšimu nuo Matuškos Rusi
jos”, tačiau Vašingtonas nesi
pyksta ir su ukrainiečiais. “Ru
sijos” komitetui šiuo metu vado
vauja vice admirolas Stevens, 
buvęs attache Maskvoje. Apie iš
laisvinimą kalbėjo ir vasario 24 
aį-šavo įaišfcė Nutorko spajidai 
’Estijos' konsulas. (Estai nesuge
bėjo gauti nė vienos dalies to, ką 
gavo LAIC iš JAV didvyrių Va
sario 16 proga).

Žymusis Hearsto spaudos kon
cerno komentatorius Kari H. von 
Wiegand praėjusią savatę citavo 
Pabaltijo ir jame vykdytus iš
trėmimus, perspėdamas, jog tas 
pats šiuo metu vykdoma Centro 
Europoje. Žinomasis James Res
ton, NYTimes iš Vašingtono gąs
dino, jog respublikonų ir jjačio 
Dulles plepumas gali vėjais nu
leisti visą taip vadinamo “psy- 
war” ofensyvį. Girdi, išsireški- 
mas Rytų Europai “jūs galite 
mumis pasitikėti” buvęs perdrą- 
sus (Gi Almus girdėjo, kaip “A. 
Balsas” Vasario 16 perdavė Lie
tuvai vieno Kongreso nario pa
reiškimą užsibaigusi “.... pagal
ba jau pakeliui”) Reston randa, 
jog daugeliu atvejų JAV didvy
rių kalbos kertasi su jų darbais. 
Jie kalbą apie išlaisvinimą, o se
kančią dieną, kaip atitraukti 
amerikiečių irt prancūzų dalinius 
iš Azijos. Jie kalbą apie “šaltojo 
karo” laimėjimą ir čia pat apie 
biudžeto nupibvimą. Girdi, psi
chologinė ofensyva kur kas ge
riau veiktų be tokio nuoširdaus 
išsipasakojimo; Restonas sako, 
jog Vašingtone manoma, jog

(Nukelia į 2 psl.)

AR SUSITIKS
Spaudos konferencijoje, atsa

kydamas į paklausimą, preziden
tas Eisenhoweris pareiškė, kad 
taikos išlaikymo labui jis sutik
tų susitikti su betkuo ir betkur, 
ir su Stalinu pusiaukely į Rusiją, 
bet tik tokiame atvejy, jei būtų 
garantijų, kad susitarimų bus 
laikomasi. Tuo tarpu S. Rusija 
nuo tokių susitarimų atsisakė. 
Taip esąs žinomas atsitikimas, 
kai ji atsisakė priimti atominės 
energijos gamybos priežiūrą. Ji 
atsisakė įąileisti betkokias JT 
inspekcines komisijas.

Dėl šito pareiškimo tuojau at
liepė Londonas: Jis, esą, būtų 
prieš tokį susitikimą, jei kartu 
nedalyvautų jų Churchillis, o be 
to, šiuo metu toks susitikimas ne
sąs nė reikalingas.

Ispanija kelia 
kainą

Prieš keletą mėnesių JAV 
bendrais bruožais susitarė su 
gen. Franpo dėl savo oro ir jūrų 
laivyno bazių Ispanijoje. Liko 
dar galutinai nesutarti kaikurie 
ūkiniai klausimai. Kai pablogėjo 
Europos armijos organizavimo 
reikalai, Franco nusprendė, kad 
Ispanijos kaina pakilo ir pateikė 
JAV naujų reikalavimų. Jis rei
kalaują, kad JAV duotų Ispani- 

kariuomenę JAV strategijai, ji 
nebekontroliuotų savo pajėgų, 
kad dėl to išaugtų Vokietijos įta
ka ir tt; Tai yra ženklai, kad su
tarčių ratifikavimo klausimas te
bėra neaiškus.

D. -Britanijos vyriausybė pa
prašė parlamentą paskirti dau
giau lėšų 'Š. Atlanto S. įsiparei
gojimams atlikti, nes išlaidos 
padidėsią. Galimas dalykas, kad 
tai specialiai prieš pasitarimus 
Vašingtone, kur šiuo .metu plau
kia užs. reik. min. Edenas ir iž
do kancleris Butler. Jų reikalas 
pirmiausia esąs ūkinis — atida
ryti kelius doleriui į sterlingo 
sritis. Butleris, kuris dabar išky
la į pirmą vietą po Curchillio ir 
spėjamas jo įpėdinis, taip pat 
aplankys ir Otavą.

Rytų Vokietija, kad užkirstų 
kelią perbėgimams, nuo kovo 15 

įveda specialius pasus, be ku
rių niekas iš Rytų negalės perei
ti į Vakarų Berlyną. Tuo tarpu 
V. Berlyno burmistras Reuter 
ragina vąkariečius palikti laisvą 
kelią, priimti visus, parodyti,

Pereitą savaitę paskelbta, kad 
komunistai šaukia tarptautinę 
konferenciją, kurios uždavinys 
nustatyti, kaip sabotažo veiks
mais ardyti pradedamą vykdyti 
6 valstybių plieno ir anglies pra
monės bei rinkų suliejimą. Tito 
nrieš vzitą i D. įBritaniią paskel
bė atsisakąs nuo rusiškojo tipo 
kolchozų, nors jau sukurtųjų ir 
negriausiąs.

Hanoveryje mirė vienas di
džiųjų Vokiečių karo vadų feld
maršalas Gerd von Runstedt, 77 
m., vadovavęs Vokietijos armi
joms puolant Lenkiją, apėjęs 
Maginot liniją ir per Prancūziją 
nuvijęs anglus į Dunkirk. Sako
ma, kad te^i jis būtų sunaikinęs 
visą britų ,'armiją, jei Hitleris 
jam nebūtų įsakęs sustoti. Jis 
taip pat vadovavo 1944-5 m. pas
kutiniam puolimui. Karo gale 
buvo paimtas nelaisvėn, bet 1949 
m. dėl nesveikatos britų paleis, 
tas.
Britai paskelbė “iš vienos sateli

tinės valstybės” gavę pasiūlymą 
pasikeisti “šaltojo karo belais
viais”. Jiems pažadėję paleisti 
biznierių Sanders, nuteistą 13 
metų kartu su jau paleistuoju 
amerikiečiu Vogeler. Už jį rei
kalaujama paleisti Malajuose 
suimtą ir mirti nuteistą šnipę ki- 
nietę Lee Meng. Įdomu, kad čia

SU STALINU?
jai 125 mil. dol. ūkiui paremti ir 
be jokios kontrolės. Be to, dar 
reikalauja, kad JAV sumoder
nintų Ispanijos kariuomenę, ją 
moderniškai apginkluotų.

- Amerika daug moka, bet ar ji 
mokės Ispanijai betkokią kainą, 
sunku pasakyti. Juk Ispanija Eu
ropos armijos vistiek neatstos. 
Tad greičiausia nauji reikalavi
mai tik uždels derybas. 

Edmontono lietuvių choras, vad ovaujamas kun. Broniaus Jurkšo, 
sėkmingai pasirodęs Vasario 16 d. minėjime.

komunistiniai kraštai atsistoja 
prieš vakarus kaip vienetas.

JAV senatas vienbalsiai nuta
rė pasmerkti Sovietų vykdomą 
mažumų persekiojimą. Galvoje 
turimi žydai, bet jie neįvardi
nami, kad rezoliucija nebūtų pa
naudota propagandai arabų pa
saulyje. Prezidento rezoliucija 
dėl slaptųjų sutarčių pasiųsta be 
jokių pataisų atstovų rūmams.

Jung. Tautose laukiama griež
tų apsisvaidymų. JAV delega- 
cijospirmininkas Lodge iš pat 
pirmos dienos pasirodė griežtas. 
Kai fotografai jį paklausė ar jis 
sutiks Višinskiu! paspausti ran
ką, kad būtų nufotografuoti, 
Lodge atsisakė. Esą, ar nežinot, 
kad valdžia pasikeitė. Dabar jau 
nebegalį būti taip, kaip anksčiau. 
Savo kalboje politiniame komi
tete Lodge griežtai kaltino Š. 
Rusiją, kad ji pradėjusi agresi
ją Korėjoje ir kad visą laiką re
mia kinus bei piet. korėjiečius, 
kad Indijos pasiūlytą taikos pla
ną atmetus tik norėdama uždęls- 

rėnginų persekiojimų Rsciofe S. 
Sąjungoje. Višinskis atsikirto ag
resiją primesdamas JAV. Kai jis 
plačiau dėl Lodge kalbos paža
dėjo pasisakyti ją išstudijavęs, 
niekas daugiau nekalbėjo ir po
sėdžiai buvo nukelti į pirma
dienį.

Korėjoje tuo tarpu pagyvinti 
komunistų gyvybinių pramonės 
ir susisiekimo centrų bombarda
vimai iš oro.'

Kinų nacionalistų parlamentas 
paskelbė, kad 1945 m. bičiulystės 
ir sąjungos sutartis su Rusija 
nebegalioja. S. Rusija ją sulau
žiusi remdama komunistų reži
mą.

JAV gynybos min. Wilson š- 
kėlė įdomią mintį į Čiang Kai 
Šėko rėmimą įjungti 10 milio- 
nų kinų emigrantų.

Egipte padėtis vis neaiški, nors 
Britai ir sutinka per 1 metus iš
vesti savo kariuomenę iš Sueso 
zonos į artimus rajonus, kaip 
Kiprą, Cyrenaicą, Jordaną, Ke
niją, su sąlyga, jei Egiptas su
tiks, kad karo metu jie galėtų 
vėl grįžti, jei ten esamieji kariš
ki įrengimai ir toliau galės būti 
išlaikomi pačių britų arba JT 
priežiūroje ir jei jiems bus leis
ta ten laikyti 8 oro bazes.

Irane tebesitęsia neramumai, 
šį kartą jau net prieš patį Mos- 
sadeghą, kuris pereitą šeštadie
nį su vien pažama per užpakali
nes duris turėjo pabėgti į JAV 
ambasadą, kai minia apsupo jo 
namus šaukdama tegyvuoja ša
chas. Tęsiantis konfliktui tarp 
šacho ir Mossadegh dėl šacho 
turtų panaudojimo vyriausybės 
reikalams, šachas paskelbė iš- 
vykstąs pasigydyti, jo šalininkai 
pabūgo, kad jam nesant Mossa- 
dehg dar labiau įsigalės ir išėjo . 
demonstruoti, kad šachas neiš
vyktų. Jis pažadėjo likti.
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kongresas Maskvoje iškėlė visą eilę davinių, kurie leido spėti, kad nepoilgo prasidės nauja ir plati sovietų pareigūnų vąlymo banga. Tuoj po kangreso rusų spauda pradėjo kritikuoti visokius trūkumus įvairiausiuose S. Sąjungos viešojo gyvenimo reiškiniuose. Spaudoje vedama kri- tikaTiasdien intensyvėjo ir palietė ištisas bolševikų organizacijas ir pavienius asmenis, ypačiai inteligentus, kaltindama juos ideologiniu pasyvumu, nedisciplinuotumu, neteisingumu ir nesugebėjimu. politinėje, ekonominėje, mokslinėje ir kultūrinėje veikloje.Akcijos pradžioje jos krypties rodyklė dar nebuvo aiški ir te- paryškėjo gruodžio mėn. gale, kai Suslovas, Malenkovo šalininkas ir partijos prezidiumo narys, paskelbė “Pravdoje” straipsnį. Juomi
Suslovas pradėjo didelę ofen- 
syvą prieš 1949 m. iš politbiu- 
ro pašalinto ir iki tol nutylėto 
Sovietų Sąjungos ūkio specia
listo Voznesenskio šalininkus.Suslovo paduotas tonas tuoj buvo visos spaudos pagautas ir privedė prie eilės politinių ir ekonominių organų konferencijų. Jose eibės dalyvių apgailestaudami prisipažino prie su Voznosens- kio teorijomis identiškų ideologinių prasižengimų ir iškilmingai pasižadėjo tuoj besąlyginai pasekti Stalino “Bolševik” paskelbtame straipsnyje linija.Lygiagrečiai su puolimais prieš Ždanovo-Voznesenskio buvusios grupės šalininkus sovietų spauda vartojo aštrius žodžius prieš (dalinai vardais išvardintus) Sovietų Sąjungos mokslininkus, kurie iki šiol ne tik kad nevedę “besąlyginės kovos su

gija”, bet gana dažnai ją dar, esą, 
net parėmę. Negalima ignoruoti, 
teigia “Pravda”, kad keli sovietų 
akademikai' oponuoja prieš fi
ziologo Pavlovo mokslą ir palai
ko JEinšteino bei kitų Vakarų 
mokslininkų koncepcijas, ir todėl 

esančios įsiskverbusios buržu
azinės pažiūros į sovietiškus 
mokslus.Viename “Voprosy Istorii” įdėtame' pranešime apie Mokslų Akademijos istorijos instituto mokslinės tarybos posėdį teigiama, kad ir keli sovietų istorikai — tarp kitų B. Stein, J. Mintz ir senau Londone buvęs Sovietų atstovas Maiskis (visi žydai) — dėl ideologinių nukrypimų esą patraukti atsakomybėn.Kaip “New York Times” korespondentas Maskvoje sausio 15 d. skelbia, laikraštis “Komu- nist” dabartinę Sovietų Sąjungoje ir satelitinėse vastybėse 
beplintančią areštų bangą ly
gina su didžiuoju prieš“ Antrą
jį Pasaulinį karą valymu.Kartu pabrėžiama, kad
Stalino 30-jų metų posakis, 
“kol Sovietams gresia kapita
listinis apsupimas, tol būsią ir 
šnipų bei teroristų”, turįs da
bartinėje įvykių šviesoje ypa
tingai didelę reikšmę.Toliau rašoma, kad Leningrade eilė, “svetimų elementų”, “NEP narių”, (turima galvoje dvidešimtų metų biznieriai), trockis- tų ir buvusių “Bund” (žydų darbininkų organizacija prieš revoliuciją) narių esanti iš partijos išmesta ir suimta. Pirmasis Leningrado srities komiteto sekretorius (W. M. Andrianovas, kom. partijos prezidiumo pilnateisis narys) esąs iš pareigų pašalintas, kadangi prileidęs, jog daugelis asmenų, artimų . partijai priešingoms grupėms ir “buržuazinėms nacionalistinėms organizacijoms”, patekę į augštas vietas ir net į partijos propagandos aparatą.Sovietų armijos-'organas 
’’Krasnaja Zvezda” identifi
kuoja dabartinę padėtį su si
tuacija, buvusia Rusijoje prieš 
Antrąjį Pasaulinį karą, ir pareiškia, kad dabartiniai sa- * višaugos žygiai pakelia krašto gamybos ryžtingumą, visai taip, kaip “priešo agentų išnaikinimas” savo laiku stebuklingai teigiamu būdu sustiprinęs valsty- bę.lMaskvos tadijas pranešė, lead * ir IMEL (Markso-Engelso-Leni- no Institutas) direktorius ir vadovaująs partijos teoretikas P. N. Pospelovas patekęs į nemalonę.Karo laivyno organas “Kras- ny Flot” rašė, kad “imperialistinės” žvalgybos savo požeminiam darbui pasinaudojančios net diplomatiniais atstovais ir korės-, pondentais Maskvoje. Amerikiečių tarnyboje esanti, be kitų, ir turkų žvalgyba, Tito šalininkai, seniau buvę vokiečių ir japonų agentai, “Sovietų Sąjungos išdaviko ukrainiečio nacionalisto Banderos rūšies” žmonės ir baltagvardiečiai.Iš augščiau išdėstytos Sovie- tijoje esančios dabartinės situacijos bemaž visų Vakarų pasaulyje gyvenančių
Rytų kraštų ekspertų daro
mos tokios išvados:1. Visos Sovietijoje vedamos vidaus tvarkymosi akcijos tar- x- pųsavy rišasi priežastingumo ryšiais. Jos yra sukeltos dėl vadovybės suliepsnojusios kovos (gal būt jau dėl Stalino įpėdininkys- (Nukelta į 7 psl.)

Pirmieji pogrindžio vienetai 
buvo sukurti Prancūzijoje, kai 
tapo vokiečių pavergta. Tačiau 
jie ilgą laiką svyravo tarp kovin
gos veiklos, kuri pareikalavo 
nemaža aukų, ir laukimo. Kai 
Vokietija pradėjo palūžti, kai 
britai visomis priemonėmis sie
kė paremti Prancūzijos rezistenciją grynai militariniais 
sumetimais, kairiųjų katalikų falanga kūrėsi. Jos veikla buvo lydima aukų ir vis didėjančio1 ryžto. Jos laikraštis Tėmoignage Chrėtien ne vien telkė krūvon kovojančius katalikus, prancūzus patriotus, bet apjungė daugelį darbininkų, kurie anksčiau su nepasitikėjimu stebėjo katalikų pastangas' suorganizuoti profesines sąjungas darbininkams ginti.Tas nepasitikėjimas buvo sunaikintas kovoj ančų prancūzų katalikų kraujo, Geštapo kankinių mirčių ir jaunuolių organizacinio talento. Katalikų slaptieji daliniai jau buvo sukurti 1941 m., kai vokiečiai pradėjo triukšmingą žygį į Rytus. Ir štai 1943 tT^Lietu7is^ži^‘Teikią7Tet- kuai Tautinio Pasipriešinimo kokioje kitoje organizacijoje bus Taryba susirinko posėdžio ir rei- pavvzdingas ir organizuotosios kejo išrinkti naują vadą, nes Pasaulio Lietuviu Bendruome- ■ ankstyvesnis pateko } Gestapo _ _ i va Ir rA n i t t -v lx"

PLB IR KITOS ORGANIZACIJOSŠiuo metu visame laisvajame pasaulyje vyksta lietuviškosios išeivijos persiorganizavimas į vieną stambią ir tvirtą organizaciją — Pasaulio Lietuvių Bendruomenę. Nors to didžiojo judėjimo pagrindai gan ryškiai buvo išdėstyti VLIKo paskelbtoje Lietuvių Chartoje ir PLB Įstatuose, ir šiandien esama tautiečių, kuriems tebėra neaišku, kas toji PLB yra, ko ji siekia, kokie jos tikslai, o svarbiausia, kokie ws santykiai su ligi šiol veikian- *omis organizacijoms.Atsakant į tuos klausimus, reikėtų pasakyti, jog kiekvieno krąšto lietuviai visą laiką sudarė lietuvišką bendruomenę, tik neorganizuotą. Tai yra prigimties padiktuotas veiksnys, nes visi lietuviai, vienos tautos vaikai ir vieno kraujo broliai bei seserys, savaime sudaro vieną ir nedalomą jungini.Jeigu kas mūsų paklaustų: ką mes pirmiausia norėtume pamatyti ar susitikti nuvykę į kurį kraštą, be abejonės, nedvejodami pasakytume, kad norėtume pamatyti lietuvį. Kokią reikšmę turi lietuvis lietuviui, gal tik tuomet visiškai ryškiai pajutom, kai žiauraus likimo bangos išbloškė mus iš tėvu žemės, iš gimtųjų pastogių. Tik tuomet visu aštrumu patyrėm didelį savojo krašto ilgesį, pasigedom savo kraujo brolių ir sesių lietuvių artumo. Tą jautė ir pergyveno mūsų senieji išeiviai į svetimus kraštus, tą patį jaučia ir naujieji tremtiniai.PLB Įstatų autorius — VLI Kas įvedamajame žodyje dėl reikalo burtis į vieną bendrą ir didingą lietuvišką organizaciją, tarp kitko šitaip sako: “Kad tautybės ryšys neatsileistų, būtų nuolat iaučiamas ir gyvas, reikia - tautiečiams savo tarpe bendrau-£ yrą^-yą tik nuoĮatiniu •ių’'befidrhvimir. Nuiazu- si medžio šaka sudžiūsta. Nuskintas žiedas suvysta. Nutraukęs ryšį su savąja tauta nugursta ir tautai žūsta. Tautinis bendrumas ir nuolatinis tautiečių bendravimas sudaro tautinės bendruomenės pagrindą ir turinį”.“Kai tariame Lietuvių Ben-

druomenė, turime minty ne kokią tam tikrų lietuvių įsteigtą draugiją, klubą ar kitą organizaciją,- bet kurios vietovės, kurio krašto ar vsio pasaulio visus lietuvius. Lietuvių Bendruomenei 
priklauso savaime, be jokio pareiškimo, kiekvienas lietuvis, kuriam plaka lietuviška širdis, kurio gyslomis sruvena lietuviškas kraujas, kuriam lietuviškumas reiškiasi būde, papročiuose, lietuviškoje kilmėje”.Suprantama, nėra, peiktinas reiškinys, kad mūsų išeivijoje yra gana daug organizacijų-or- ganizacijėlių, draugijų-draugijė- lių, net regioninių sambūrių.PLB anaiptol neturi tikslo tuos visus sambūrius panaikin-

nės narys. PLB kūrėjas VLIKas nujautė kaikurių lietuvių galimą nuogąstavimą, kad PLB organizacija prarysianti veikiančias lietuvių draugijas, todėl iš anksto deklaravo, jog toji baimė be mažiausio pagrindo. PLB organizacija atėjo ne esamos tvarkos ir esamų draugijų keisti, griauti ar naikinti, bet tilę jų veiklos paremti, papildyti ir apvainikuoti bendra visų lietuvių organizacija. Pati Lietuvių Bendruomenė nėra koks naujas išradimas. Ji buvo ir tebėra nuo tada, kada susiformavo pati lietuvių tauta. O ji išnyks tik tada — kada žemėje nebebus lietuvių. Ją tenorima įvesti į organizuotus rėmus.Baigiant šias mintis, norėtųsi palinkėti, kad į PLB organiza- ciją kuogreičiau susispiestų visame pasaulyje išblaškyti lietuviai ir savo veikla, darbais ir organizaciniu susipratimu parodytu žmonijai, kad lietuviu tauta tebėra gyva, susiklausanti ir ne- mĮrųsi, į PL£ visi dorieji lietuviai, bė'lyties, amžiaus, verslo, religinių ir politinių pažiūrų skirtumo, nes tik tuomet išryškės lietuvių tautos, kaip vienalytės bendruomenės gyvastiškumas ir trokštamoji idėja, jog: “Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būti”. Pranys Alšėnas.

i rankas, juo buvo išrinktas katalikas* Georges Bidault, anksčiau buvęs Prancūzijoje nežinomas istorijos mokytojas. Jam išpuolė pareiga pakelti tolimesnę heroišką kovą iki Prancūzijos išlaisvinimo. Kovos lauke buvo sukurta naujoji kairiųjų katalikų partija Mouvement Republican Populaire — MPR.
MPR vyriausybėje. Pokariniuose rinkimuose katalikų bažnytinė organizacija padarė poveikį į moteris, kurios milijonus balsų atidavė už MPR. Ir po-pirmųjų rinkimų toji katalikų partija buvo viena skaitlingiausių prancūziškame parlamente. Vėlesniuose rinkimuose, kai okupacijos meto katalikų heroišku- mas dalimi jau buvo pamirštas, dalis katalikų atidavė balsus už dešiniąsias partijas. Tačiau tie rinkikų įnoringi posūkiai neuž- kirto kelio MRP visą laiką likti vyriausybėse, kurios dažniau kinta negu medžių lapai, ir savo rankose, visose vyriausybėse išlaikyti užsienio reikalų minįsr terio portfelį. /Prancūzijos kairieji katalikai daugelį savo programinių pradų įrašė išleistuose įstatymuose. Eilė svarbių pramonės įmonių buvo nacionalizuota, imtinai žinomas Renault, kuris talkininkavo vokiečiams, socialinis draudimas igvvendintas. Iki šio meto liko

kyklų klausimas, nes MRP ben
dradarbiaujant su socialistais ir 
konservatoriais liberalai^ — ra- 
dikalsocialistais, kai iš kairės 
tyko komunistai, o dešinėje slypi 
Charles de Gaullėt fašizmas, 
kompromisai buvo neišvengia
mi. Tokių kompromisų lauke at
sidūrė katalikiškų mokyklų vals
tybinis finansavimas.

Profesinės sąjungos. MRP tuojau smogė komunistams į ^patį jautriausi tašką organizuojant katalikiškas darbininkų profesines sąjungas — Confederation Franęaise dės Trąyailleurs Chretiens — CFTC. Tiesą, pokariniame tarpsnyje visos profesinės sąjungos nustojo savo svorio. Kai sąjunga CGT — Confederation komunistų darbininkų profesinė Gėnerale du Travaille — prarado 4 mil. narių, t.y. nuo 6 mil. krito iki 2 mil., CFTC tik 1 mil., t.y. nuo 2 mil. krito ik 1 mil. Katalikai žymiai stipriau sugeba atlaikyti savo pozicijas darbininkijoje, kaip komunistaį. Pastarosiomis žiniomis, jų narių skaičius vėl pradėjo augti.Katalikiškos profesinės sąjungos vis didesnį spaudimą daro į, MRP, kad darbininkų pragyvenimo lygmuo būtų pagerintas ne revoliuciniais, bet evoliuciniais būdais. Pirmiausia jos siekia patenkinti žinomus darbininkų reikalavimus — žemesnes kainas, augštesnį atlyginimą, geresnius butus ir ilgesnes atostogas. Deja, bet Prancūzijos katalikų Bažnyčia veik visai nustojo įtakos j CFTC, kuri nuėjo grynai pragmatišku keliu. Vietiniai klebonai neretai sutaria su CFTC vadais dėl organiząvimo streikų,

kurie siekia to paties tikslo, kaip 
ir komunistiški.MRP ir CFTC sutarimas toli nepašalino galimybės atsirasti dar kairesniems, kurių esama bent kelių dešimtų MRP sąjūdyje. Ir tie — kelios dešimtys kairesnių, kurie linktų neš krikščionimis socialistais pasivadinti, iki šio meto dar neišsprūdo iš MRP organizacijos. Jie bendradarbiavo su daugeliu viduriniųjų partijų, rėmė neseniai griuvu- sį Pinay' ir, galbūt, talkininkaus net tokiai vyriausybei, jei ją sudarytų degaulįninkas pvz. Jacques Soustelle. Gi katalikiškoje darbininkų profesinėje sąjungoje CFTC iškyla naujas sambūris, kuris leidžia Reconstruction leidinį ir doktrinališkai bręsta naujam žygiui.

Pusiaukelė į komunizmą. Keistu būdu iš grynai katalikiškos organizacijos Jeunesse Ouvriėre 
Chrėtienne išaugo naujas sam- 'būris Mouvement dės Liberation dės Peuples — MLP. Netrukus jie nušlijo nuo bendravimo su katalikų Bažnyčia ir siekdami pašalinti skurdą pasiremdami humanistinėmis idėjomis. Jie atliko nemažą darbą varguomenei organizuodami kooperatyvus, vargingoms motinoms talkinin- , kaudami ligos ar nelaimės atveju. Jie organizuoja poilsio vietas ir leidžia laikraštį savo idėjoms skiepyti. Tačiau liberalus humanizmas, greičiausiai naivumas, juos suartina su komunistais, kai drauge su jais priešinasi vesti karą Indokinijoj ir talkininkauja komunistinėse “taikos” konferencijose. Jų kilnus idealizmas padėti artimui, nušlijus nuo krikščionybės, juos greitai įsprau džia tarpan komunistų.

MOTERS GYVENIMAS SOVIETU RUSIJOJE

"Išlaisvinimo" politika prigyja(Atkelta iš 1 pusi.)‘ pats “liberation politikos” viešas paskelbimas nebuvo išmintingas aktas. Sovietams duodama idėja ir laiko pravesti dar žiauresnius valymus; komunistams duodamas propagandinis įrankis, jog štai yankiai kišasi į mūsų biz- nį(?); išgąsdino Vakarų Europos neutralistus; “galiausiai, juom 
buvo sukeltos viltys kaikuriuose 
kraštuose, pvz. Baltijos valsty
bėse ir bus nepaprastai sunku 
’’išpirkti” Dulles pažadą, jog pa
vergtosios tautos “gali mumis 
pasitikėti”. Gi, Mr. Kennan, griežčiausias Dulles politikos priešas, nežiūrint visų gandų, persikėlė į savo 235 akrų ūkį ir “tebelaukiąs paskyrmo”. Jei jis nesulauksiąs jo per tris mėnesius nuo Mr. Bohlen patvirtinimo Senate, tai reikštų, jog Dulles tiksliai pareiškė apie Kennan, “jo epizodas yra baigtas”.

z

Eisenhoweris-Dulles 
neduoda jokių pažadų 
lenkams
Respublikonai, ypač 

smulkiojo kalibro, kurių pasau
lio geografijos ir storijos pažini
mas bazuojasi laikraščių alma
nachais, (JAV vidurinėse mo
kyklose istorijai skiriama vos 2 
metai), pasipiktino, jog Dulles 
savo suredaguota “slaptųjų su
tarčių” rezoliucija šovė ne į... 
demokratus, bet į Staliną. Pra
džioje tai sukėlė jiems furorą. 
O demokratai įrodinėjo, jog būta 
jų teisybės: ne sutartys, bet Mas
kvos pikta valia buvusi priežas
tis šios tragedijos. Kai pagrin
dinė Ike-Dulles rezoliucijos min
tis pasirodė atitinkanti demokra
tų Harrimano ar sen. Green min
tims, respublikonai apkaltino, jog 
jų vadovybė sulaužė rinkiminė* 
kampanijos metu duotus paža
dus. Ike, girdi, net nevykdąs to, 
ką žadėjo savo “State of Union” 
pranešime tautai. Pasak Arthur 
Knock, vieno rimčiausių Vašing
tono politikos nagrinėtojų, taip 
atsitikę dėlto, jog susikirto “psy- 
war” tikslas su partijos, žinant, 
jog griežta rezoliucija būtų bu-

triuškinta pačių amerikiečių. Iš mūsų pusės vėl atidavė Vilnių Lenkijos ponams! Keisčiausia, jog Robert Taftas, kaip tik stengiasi, šių provincijos respublikonų aistras apvaldyti, nors kada jis buvo kiečiausias Jaltos atmetimo rezoliucijos šalininkas. Sakoma, jis pakeitęs nuomonę

abu respublikonai iš Wisconsin, pareiškė, jog tokia rezoliucija “greičiau įžeis negu padrąsins pavergtąsias tautas”. Buvęs Amerikos Lenkų Kongreso pirmininkas, dabartinis Michigano valstybės kongresmanas, Mach- rowitz, nors visi demokratai pasisako už rezoliuciją pareiškė,po pasitarimų Valst; Departa- I jog “ne tiesa”, kaip kad Mr. Dul-

iš
jog

to

war” ofensyva būtų buvusi su

mente. Visą praėjusią savaitę didžioji Amerikos spauda šią rezoliuciją komentavo. Tebebuvo klaidingai kartojama, jog tos sri
tys buvo perleistos rusams, ir tik pačią paskutinę savaitės dieną Mng. White ir Morris iš NY Times (vienintelis) pradėjo naudoti terminą “over to the Rus
sians once Polish”. Senato užsienio komisijos nariai Humphrey ir Douglas, abu demokratai, pasisakė už Dulles rezoliuciją. Dulles tuo reikalu asmeniškai dalyvavo posėdžiuose ir prašė, jog tekstas nebūtų keičiamas, kad būtų atsižvelgiama daugiau j ateitį, bet ne praeitį, nes “Ši rezoliucija yra pagrindas, ant kurio bus kuriama ateities užsienių politika, pagrįsta taika, teisingumu ir laisve”. F. D. Roosevelt iš NY, tada atsikirtęs, jog ši politika nebūsianti respublikonų kūrinys, bet buvus pradėta 1947 metų Trumano doktrina. Savo kalboje Dulles tarp kitko šitaip šsireiškė, duodamas vilčių, jog Lietuvai ateityje nereiks apsipilti; “mes nenorime susirišti su okiais politiniais nutarimais, 
tūriais buvo paneigtos laisvųjų 
eisės... praeitis yra ginčijama. 
' mes žveilgiame ateitin“. Atsto
tų Rūmų Komisija, Dulles įti
kinta. rezoliuciją priėmė penk- 
adienį vienbalsiai, jos nepakei- 
us, tačiau senatorių grupė, va- 
ovaujant Hickenlooper ir Taft 
ravedė priedėlį, kuriuo panaiki- 

lama bet kokia abejonė, jog JA 
<T-bės sutinka su teritorinėmis 
oncesijomis Rusijai. Mr. Dulles 
uvo tam priešngas, bijodamas 
etekti demokratų balsų, bet šios 
vaitės pradžioje reikalą spren- ė Senato Užsienių reikalų ko- 

'isija. Įdomu, jog lenkų kilmės
ngresmanai O’Konski, o taip 

U Vasario 16 kalbėjęs lietu- 
ams Niujorke Charles Kersten,

’ JTles tvirtina, jog jo pasiūlytoji, atitinka pavergtųjų tautų troškimus. Beveik išimtinai už demokratus rinkimų metu pasisakiusi Amerikos lenkų spauda, dabar taip pat tvirtino, jog Eisenhowe- rio rezoliucija sukėlė “Amerikos lenkų tarpe nepasitenkinimą, nes buvo sulaužyti kampanijos metu duoti pažadai”. Daugelis lenkų laikraščių tyčioj ašį iš lenkų respublikonų, “už jų naivų pasitikėjimą JAV prezidentu”. Bet tai tik sustiprino pasitikėjimą juom visų lenkų kaimynų — mano kaikurie lietuviai stebėtojai. Garsioji publicistė O’Hare Mc- Zormick komentuodama šiuos Įvykius mano, jog “psywor“ ofensyva yra tiesiog neįmanoma iemokratijoje, kur kiekvienas .urįs teisę klausti, prašyti ir savaip veikti savo vyriausybę. Prieš pora dienų pasiuntė savo orezidentui laišką ir Lietuvių Dailininkų Sąjungos JAV pirmi- linkas Vincas (William) Wit- <us, prašydamas tiksliai įvertin- i Lietuvos padėtį “šaltojo karo” oolitikoje.
Mūsiškiai dirba ’ «
Palyginus su kitų tautų veiks

niais jūsiškiai Niujorke stovi ge
riausiai, pareiškė tūlas svetim
tautis stebėtojas. “The Baltic Re- 
vew”, turėjęs pasirodyti prieš 
pora metų, neišeinąs ne dėl lie
tuvių kaltės; jei “Lietuvos” jau 
trečias numeris renkamas, estai 
pradedą vos antrą, o latviai iš 
ris nieko nepradėję. LLK nariai 
paskutiniosiomis savaitėmis va
žinėjo po visą Amerką ir Čika
goje būta “slaptų pasitarimų”.

LAIC vieno žmogaus štabas 
plušo su informacija, tarėsi su 
amerikiečiais veiksniais Vašing
tone, kurių išdavas tikimės ga
lėsim paskelbti kaip svarbią nau
jieną

Pereitų mt. pavasarį Maskvoje vykusioje ūkinėje konferencijoje dalyvavo ir anglas Drayson, su kuriuo buvo nuvykusi ir jo žmona. Išbuvusi ten 3 savaites ponia Drayson grįžusi parašė savo įspūdžius apie moters gyvenimą Maskvoje. Visur lydėta MGB agentės, bęab/fej^ viską ma- i čiusi, bet jį viskio pateikia gana įdomių pastabų. Ji rašo:
Krautuvės“Apskritai sovietų moterys atrodo labai rimtos (ar užguitos? Vert.). Moterų, apžiūrinėjančių krautuvių langus ar plepančių nerūpestingai gatvėje, beveik nesimato. Jos dirba taip sunkiai, kad ištikro nebelieka laiko tokiom pramogom. Pagaliau vitri-' nos yra taip neskoningos, kad nėra ir į ką žiūrėti.Maisto krautuvėse išstatvti tik įpakavimai prekių, o audeklų krautuvėse viskas sukabinta kaip pakliuvo, be jokios tvarkos. Kadangi visos krautuvės yra valstybinės, tai "nėra konkurencijos, kuri verstų pardavėjus pasistengti parodyti, kas parduodama.Apsipirkimas yra neišpasakytai varginantis. Kadangi visos moterys dirba, tai apsipirkti eiti yra priversti seneliai kurie jau nebedirba. Krautuvėse neregėta kamšatis.Man buvo patarę apsipirkti apie pusiaunaktį, nes maisto krautuvės atviros nuo 9 vai. iki pusiaunakčio. Bet daugiausia ap- siperkama sekmadieniais, nes visos krautuvės atviros. N^creip-> dama dėmesio į gerą patarimą, išsiruošiau į krautuves dienos metu. Grįžau visiškai išsekus ir pervargus. Pirmiausia turėjau prasiskinti kelią prie atitinkamo skyriaus, kur mečiau akį į prekes ir kainas. Po to atsistojau į ilgą eilę prie kasos. Išlaukusi eilės, užmokėjau, kiek priklausė ir gavau kuponą, o tada turėjau atsistoti vėl į ilgą eilę ir iš visų pusių stumdoma irtis prie pardavėjo.

Maisto produktų, atrodo, yra 
pakankamai — duonos, sūrio, sil
kių, dešros. Tai kodėl tokios il
gos eilės? Mat, Maskvoje krau
tuvių yra labai maža, palyginus 
su 6^ milijonais gyventojų. Daž
nai mieste vaikšto gandai, kad 
ten ir ten tą ir tą galima gauti 
pirkti. Tada jau reikia skubėti, 
nes paprastai per pora valandų 
prekių jau nebėra. (Kaip sude
rinti: yra pakankamai ir nebėra 
po poros valandų arba argi 
vaikšto mieste gandai, kur ką 
galima pirkti, jei prekių yra pa
kankamai? Vert,).

Kainos
Daugely krautuvių prekių kai

no* yrą nustatytos iš ąugščiau.

Tačiau, jeigu nori gauti šviežių produktų arba didesnį pasirinkimą^ tenka vykti į vad. laisvą turgų. Į jį kaiką atgabena kolcho- zininkai, kuriems yra paliktas mažas gabalėlis žemės. Jie dažnai vyksta po 100 ir daugiau kilometrų, kad galėtų parduoti savo gaminius. Parduoda augščiau- siomis kainomis. .Kalbėjau su valstiečiu, kuris -^buvo atvykęs iš už 300 kilometrų, kad parduotų morkų. Ištikrųjų apmokėjus kelionės išlaidas jam liko apie vieną dolerį.
VirtuvėVisiškai nemačiau elektrinių viryklų. Gazinių yra gana daug. Virtuvės reikmenys yra labai primityvūs ir nepaprastai sunku jų gauti.Visos moterys dirba 6 dienas savaitėje po 8 vaL kasdien, paprastai dviem pamainom: nuo 6 vai. ryto iki 2 vai. pp. ir nuo 2 vai. pp. iki 11 vai. v. Namų ruošai beskiriama mažai laiko, nes jo mažai ir tėra. Beveik visos moterys, kurias sutikau daro įspūdį išsisėmusių ir pervargusių — požeminiam traukiny dauguma miega.

Ką ir kur dirba moterys?Aplankiau fabriką, kur audžia medvilnės ir vilnų audinius. Prie staklių mačiau vien moteris. Kur tik pažvelgei, visur dirba moterys ir tik moterys. Keistą įspūdį daro, kai matai moteris dirbančias prie kūjų, pneumatinių kaltuvų, prie kelių ir plentų tiesimo, prie garo mašinų, ant pakopų prie naujai statomų namų, prie motorų, tramvajuose ir tt Jos gauna tą patį atlyginimą kaip ir vyrai. ♦
Tai stebint, ir nenorom kyla 

klausimas, o kur gi vyrai? Gal 
kariuomenėje?

Rūbai
Moterų apranga vienoda: tam 

tikros rūšies ploščius, ilgi batai, 
vilnonis šalikas ir skarelė ant 
galvos. Rūbų, prie Ijokių esame 
pripratę vakaruose, visai nesi
mato. Spalvos tik pilkos ir blan
kios. Gyvų spalvų nėra .Buvo 
bandyta sukurti kažką panašų į 
liaudies rūbus su paruoštais spal
votais rėžiais ir plačiomis ranko
vėmis, kažkas panašu į kimoną, 
bet iš to nieko neišėjo.

Labiausiai puoląma prie senų 
suknelių bei rūbų, kurie parduo
dami specialiose krautuvėse. 
Kainos ten labai augštos. Sukne
lė kainuoja nuo 40 iki 650 rublių, 
o vyriškas kostiumas, iš blogos 
medžiagos, 1000 rublių.

Kartais galima sutikti moteris 
su gyvomis spalvomis suknelė
mis^ bet jų nedaug ir jos, turbūt, 
priklauso valdančiam elitui. 
Matyt, teatro ir baleto atstovės

yra apsirengusios vakarietiškai: madingos suknelės, daug kailių, sidabrinės lapės ir tt. Kepurės ir kalnieriai kazokiški madoje.
ŠukuosenaŠukuosena viešpatauja viena: ilgi plaukai su skyrimu per vidurį. Pas kirpėją sutikau tik dvi moteris, kurios užsisakė nuolatinį garbanąyimą ir kitas dvL kurias aptarnavo manikiūrininkė. Jokios kosmetikos, pudros ar dažų. Naudojimas kosmetinių priemonių Sovietų Sąjungoje išviso nurėktas. Tai laikoma buržuaziniu prietaru, naudojamu tik vakaruose, ir pastebimas tik teatre ir balete.

Budri MGB akisVisa laika buvau kartu su ver- w . . Vtėja, kuri man buvo pavesta. Matyt, tai buvo MGB agentė, gana maloni ir labai paslaugi, bet dažnai kalboje, ypač kai paliesdavau kokį “opų” reikalą, visiškai tylinti. Ir nenoromis buvo justi, kad tarp mūsų yra kažkokia uždanga. Esu tikra, kakd netikėjo man, kai pasakojau apie gyvenimą Anglijoje, nes Rusijoje tokios žinios yra tik iš oficialių sovietinių šaltinių. Visos kitos laikomos netikromis. ’Ten savarankiškai galvoti nevalia. Ir tai laikau bjauriausia”.
SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

MANN& MARTEL
REALTORS

1245 BLOOR ST. W. (prie Lansdowne) Tel, OL. 2354
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo- 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$1.500 — įmokėti, $9.000. Eglinton 

rajone bungalow, modernus, kiet- 
medžio grindys, geras rūsys, leng
vas išmokėjimas.

$1.900 — įmokėti, $9.000. Eglinton 
raj. gerai suplanuotas bungalow, 
moderni virtuve, maži taksai.

$3.500 — įmokėti $9.200. Eglinton 
—Rogers, puikus bungalow, gara
žas, geros susisiekimas.

$3.000 — įmokėti, $10.500. Sunny
side, mod. bungalow, garažas, kiet- 
mėdžio grindys, idealus susisieki
mas.

$4.500 — įmokėti, $12.500. Hfll- 
mount — Woodmount ultramoder- 
nus bungalow, alyva šildom., ąžuo
lo grindys, žaidimų kambarys rū
sy, didelis sklypas.

$3.500 — įmokėti, $11.500. Daven- 
port—Ossington 6 dideli, švarūs k., 
garažas, puikus susisiekimas, di
delis sklypas, proga nebrangiai 
pirkti gera namo, plytinis.

$3.500 — įmokėti, $12.5500 Euclid 
—Bloor, 7 k., garažas, plytir^, 2 
virt., atskiras, švarus, pelningas.

$4.000 — įmokėti* $15.000. Grace 
—College. 8 k., dvigubas garažas, 
plytinis, ąžuolo grindys, vandens ir 
alyva šildomas, gražus sklypas.

$6.000 — įmokėti, $15.000. Rose- 
neath — Oakwood. 6 k., plytinis, 
garažas, alyva ir vandeniu Šildo
mas, pilnai izoliuotas — modemus 
namas.

$6.000—įmokėti, $15.000. St. Clair 
—Dufferin gražiame rajone, 7 di
deli k., saulės k., vandeniu šildo
mas, atskiras, plytinis, puikus pir
kimas.

$6.000 — įmokėti, $16.000. High 
Park, 10 .k4-2 saulės k., 2 augštų 
mūrinis, kampinis namas, didelis, 
gražus sklypas, kietmedis, alyva ir 
vandeniu šildomas, garažas, leng
vas išsimokėjimas.

MŪSŲ ATSTOVAS

Muši? tiksfet, kad Tamstų šankiai uždirbtas ir sutaupytas pinigas butų kua ge
riausiai investuojamas. Tik skirkite laiko pasetnformuoti it pamatyti! Tas Tams

toms nieką nekainuoja, o naudos daug.

. TELEF.: įstaigos OL. 2354 - • • - - Namų KE. 5843
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Vasario 16 ir Lietuvos byla
VLIKas Vasario 16 d. proga 

pasiuntė prezidentui Eisenhowe- 
riui ir valstybės sekr. Dulles te
legramas. Prezidentui, padėko
jus už “Jūsų drąsią politiką prieš 
sovietinį imperializmą ir Jūsų 
♦virtą nusistatymą Sovietų pa
vergtų tautų atžvilgiu”, užtik- 

• rinama, “kad lietuviai ir kitos 
baltų tautos yra su Jumis. Mili
jonų kankinamų vaikų, moterų, 
senelių ir mūsų kasdien žudomų 
vyrų vardu, mes prašome Jūsų 
pagalbos. Visos mūsų viltys su
dėtos į Jus ir į kilnią Jūsų vado
vaujamą Amerikos tautą. Mes 
maldaujame Augščiausiojo, kad 
Jus stiprintų ir suteiktų Jums 
jėgų Jūsų pasiryžimams tęsėti”. 
. Valst. sekret. VLIKas “reiš
kia savo giliausią padėką už Jū
sų parodytą ypatingą dėmesį So
vietų. pavergtų tautų išlaisvini
mui. Lietuvių tauta — paverto
je tėvynėje ir laisvajame pasau
lyje — deda visas savo viltis į 
JAV. Ji tikisi, kad teisingumas 
ir laisvė triumfuos vadovaujant 
garbingam prezidentui Eisenho- 
weriui ir Jums, Pone Valstybės 
Sekretoriau. Milijonai Sovietų 
priespaudos pavergtų" žmonių 
laukia progos, kada galės pradė
ti naują laisvą gyvenimą”.

Estų Tautinės Tarybos ir E. 
Laisvės Kom. narys J. Klement, 
vasario 15 d. per “AB” pasakė 
kalbą į Estų tautą Lietuvos ne
priklausomybės- šventės proga.

Aptaręs nepriklausomybės'me
to tautų glaudžius ryšius bei 
draugystę, kalbėtojas priminė, 
kad šiandien Pabaltijo tautoms 
Okupantas tarpusavio draugišku- 

■ mo demonstruoti neleidžia ir 
šaukia apie “Sovietų Sąjungos 
tautų draugiškumą”, “kuris reiš
kia ne ką kitą,-kaip vergavimą 
“didžiajai rusų tautai” ir Stali
no tiranijai”. Už pavergtuosius, 
negalinčius to parodyti,- šiandie 
“savo užuojautą ir savo jausmus 
mūsų draugams lietuviams, su 
kuriais mus riša tradicinė drau
gystę kovoje už mūsų tautų iš
laisvinimą”, tegali reikšti tik 
laisvėje gyvenantieji estai.

Vokiškasis Eltos Informacijų 
•Nr. 2/3 paruoštas specialiai atžy-

mėti Vasario 16-tosios šventės ir 
su plačia dokumentine Tnedžiaga 
apie Lietuvos laisvės kovas su 
bolševikais taip pat Lietuvos 
valstybės kūrimąsi ir išsiuntinė
tas vokiečių, šveicarų, skandina
vų telegramų agentūroms, spau
dos biurams, svarbiausiems laik
raščiams, vyriausybių ir parla
mentų nariams visuomenės vei
kėjams, žurnalistam^

Sveikinimai
Vasario 16 proga LAIC yra ga

vęs visą eilę sveikinimų, kurie 
“AB” nuolat perduodami kraš
tui. Įsidėmėtina gubernatoriaus 
Dewey proklamacija, kurią jis 
— matyt, taupumo sumetimais 
pasveikino visas tris Pabaltijo 
tautas. J. E. Dulles taip pat krei
pėsi į lietuvius ir estus kartu:

"35 years ago the Lithuanian and Es
tonian nations won the independence 
only to fall victims later to a ruthless 
Soviet imperialism. Deeply conscious of 
sufferings, the Baltic peoples ‘are now 
enduring, I take this occasion to send 
warm greetings and best wishes to Esto
nians, Latvians and Lithuanians. This 
year has a special significance to Lithua
nians as the 700 anniversary of the 
Lithuanian state. 700 years ago Min
daugas was crowned the first king of 
Lithuania. z

In refusing the recognizance to 
incorporation of the Baltic states 
Soviet Union, the government of
U.S. has expressed the conviction of the 
American people that justice and low 
must govern the relations between the 
nations, great and small. It is not the 
number of people, nor area ond wealth 
which make nations great. Rather it is 
theys spiritual ond moral strength and 
the love of freedom and liberty. These 
qualities have carried your natipns over 
many difficulties in the past. I am con
fident that this will also carry you with 
the help of God over present period of 
oppression to a new day of freedom".

Jo paskutinės pastraipos pra
džia įdomi politiškai, o pabrauk
tieji žodžiai malonūs viso pasau
lio mažosioms tautoms ir daug 
kartų buvo pakartoti dažno kon- 
presmano pareiškimuose, jie dar 
ilgai bus kartojami lietuvių raš
tuose. .. .

Estijos, Latvijos ir Lietuvos 
diplomatiniai atstovai bei Če
koslovakijos, Vengrijos, Lenki
jos, Rumunijos Tautinių Komite
tų ir Tarybų atstovai JAV, 
siuntė vals. sekr. telegramą,

the 
into 
the

rtoje rašo, kad jie, susiorganiza
vę į Centro ir Rytų Europos 
Kraštų Konferenciją (Central 
and Eastern European Confer
ence), 1951 m. spalio 10 d. ir 
1952 m. rugpiūčio 14 d. yra įteikę 
valst. sekr. memorandumus apie 
civilinių gyventojų iš jų atsto
vaujamų kraštų deportacijas, 
“prašydami imtis atitinkamų žy
gių Jungtinėse Tautose. Tačiau 
ligšiol Jungtinės Tautos tuo rei
kalu jokių žygių nesiėmė. Ka
dangi nežmoniškoji masinių de
portacijų praktika plačiu mastu 
tebetęsiama, mes prašome Jus 
dėl šio dalyko atkreipti Jungti
nių Tautų dėmesį ir atitinkamai 
instruktuoti Jungtinių Ameri
kos Valstybių delegaciją”.

VT pirm. K. Zaikauskas vasa
rio 1' 3d. išvyko visuomeniniais 
reikalais į Londoną, kur dalyva
vę ir Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjime.

Tūbingeno ir Reutlingeno apy
linkės lietuviai, kuriuos sudaro 
studentai ir su VLIKo veikla su
rišti žmonės, Vasario 16 minėji
me nutarė rezoliucija kreiptis į 
diplomatų šefą, “kad krašto lais
vinimo akcijos labui jis savo ga
limumo ribose taip pat prisidėtų” 
ir kad ginčai dėl kompetencijos 
būtų baigti. ’

Fordo Fondo sumos 
tręmitnių reikalams

Jungtinių Tautų Augštojo Ko
misaro Tremtinių Reikalams įs
taiga praneša, kad nusistatyta 
išmokėti $451.720 šalpos organi
zacijoms, jų pateiktiems tremti
nių įkurdinimo, mokslinimo iij 
kt. srityse projektams finansuo
ti. Iš tų subsidijų paminėtina: 
$20.000 skiriama NCWC, namų 
ruošos darbininkių institutui 
Bad Wildungene, Vokietijoje, in
ventoriui parūpinti; $30.000 pa
skirta taip pat NCWC, mergaičių 
bendrabučiui prie Mainwerk, 
instituto, Paderborne, invento
riui įgyti; $46.285 paskirta Amer
ican Friends Service Committee, 

t32 tremtinių šeimas ir 128 vai
kus įkurdinti privačiuose bu
tuose Hannoveryjė; $10.000 pa
skirta NCWC aprūpinti tremti
nius siuvamosiomis mašinomis; 
$4.347 paskirti World Council of 
Churches tremtinių kolonijoje 
Koine poilsio kambariui įrengti 
ir tt. Subsidijas iš Fordo Fondo 
gali gauti tos Amerikos organi
zacijos, kurios tuo reikalu yra 
sudariusios atitinkamas sutartis 
su JT Augš. Komisaru Tremti
nių Reikalams ir Fordo Fondo 
administratoriais.

ŽURNALISTAI PASISAKO:

“Lietuvių Dienos”, Atspin-1 
džiai”, Karys”. “LD” vis progre- j 
suojantis daugiau paveiksluotas 
“Margučio” konkurentas, turis 
tikrą progą tapti didžiaiusiu lie
tuvių bendruomenės gyvenimo 
pasaulyje veidrodžiu. Gaunamas 
beveik už dyką — už kainą ku
ria pardavinėjami 15.000.000 ti-, 
ražą turį amerikietiški kolosa- 
liniai žurnalai. Skirtumas—ben
dradarbių, d ypač fotografų są
skaita. Leidėjai ir redaktoriai ne
drįsta kelti kainos, kad tuom ga
lėtų kaip norint atlyginti savo 
ištikimiems bendradarbiams 
nors eilinė mūsų talentingų foto
grafų kaip Vyt. Maželio ar Dona
to Šulaičio siunta (savikaina — 
neskaitant darbo), nuo $20 iki 
$50! Dėl “Atspindžių” pasisako
ma tik, jog kai dėl neinformaė. 
leidinio jis gerai redaguojamas 
tam tikrai skaitytojų klasei, kuri 
dar nesugeba naudotis tokio po
būdžio literatūra svetimomis 
kalbomis. ’’Karys” turbūt vie
nintelis tokia nerealia paskirti
mi laikraštis tarp egzilų, atsiža
dėtas “gimdytojų”, “žūt būt” lei
džiamas naujojo leidėjo ir redak
toriaus per prakaitą ir kraują. 
“Buvusiems Lietuvos kariams” 
labiau “susilydant” Amerikos 
plieno (arba gyvenimo) suku-

DĖL LIETUVIŠKOS SPAUDOS
Atmaus anketos atsakymų 

penktasis tęsinys

pa- 
ku-

Lenkai nenori būti išnaudojami

NEPRIKLAUSOMYBĖS MINĖJIMAS
per CBE radiją Windsore, Ont.

“Vakaras. Paskutiniai saulės 
spindulėliai švelniai glosto' ra
miai banguojančią jūrą. Augštai, 
augštai maži pilki debesėliai at
sisveikina su diena. Būreliai pa
vargusių žuvėdrų pakilo nuo 
smėlėtų pakrančių. Lieknas švie
siaplaukis, mėlynom akim jau
nuolis susimąstęs žiūri į begali
nę jūrą. Pamažu jis sukasi į tam
sėjančius rytus ir mato savo tėvų 
žemę. Jis tada nežinojo nieko 
apie modernaus pasaulio stebuk
lus ir sunkų likimą, kuris ištiks 
jo krašto žmones. Jūrą, kurią jis 
stebėjo prieš daug šimtų metų 
— tai Baltija, o žmonės, kurie ten 
gyveno — protėviai tautos, kuri 
dabar neša sunkų komunistų ti
ronišką jungą — lietuviai.

Tik prieš keletą metų ta šalis 
pažinojo visišką laisvę, todėl ne
nuostabu, kad jos žmonės visa
me pasaulyje meldžiasi už tėvy
nės išlaisvinimą. Vasario 16 visi 
laisvieji lietuviai susirinks ir mi
nės savo Nepriklausomybės 
šventę, Lietuvos Nepriklauso
mybės Aktas buvo pasirašytas 
1918 m. vasario 16 d. Ta intenci
ja šį vakarą mes duodame lietu
višką muzikinę programą.

Mes žinome, kad lietuviai kilę 
iš indo-europiečių, bet mes ne
sam tikri, iš kur jie atkeliavo. 
Jie gyvena tarp slavų ir germa
niškų tautų, tačiau iš visų Euro
pos tautų tik vieni lietuviai jiems 
giminingi. Lietuva senovėje bu
vo didelė, jos žemės siekė nuo 
Vyslos iki Dauguvos.

Mes turime įrodymų, kad lie
tuviai gyvena Baltijos pajūry 
jau nuo antrojo šimtmečio. To 
krašto rašyta istorija siekia virš 
700 metų. Per visus šimtmečius 
narsūs lietuviai kovojo už savo 
šalies laisvę ir kultūrą. Jų kar- 
žygiškumas savo tėvynę ginant 
buvo įrodytas jau 13-tam ir 14- 
tam šimtmety, kada 150 metų jie 
kariavo prieš Teotonų Ordeną.

Lietuva — žemės ūkio kraštas, 
kuris nepriklausomybės laikais 
eksportavo įvairių produktų, 
kaip: obuolius, sūrį, miežius ir 
tt, taip pat ir medžio gaminių.

Vilnius — Lietuvos sostinė tu
ri daug gražių pastatų, tarp jų 
yra Vilniaus katedra, pastatyta 
1778 m. toje vietoje, kur buvo 
pirmoji katedra, pastatyta 1387 
m. Vilniaus universitetas, buvu
si Jėzuitų Akademija, pastaty
ta 1579 m. Kad okupantų ir pri
spausta, Lietuva dar gyva ir 
greit išgyvens jau rūdyjančius 
pančius, jų tikėjimas į Visagalį 
i Jo teisingumą greit išves juos 
į laisvą rytojų”.

Tarpe šio pranešimo buvo 
įtemptos šios lietuviškas plokš
telės: Tėvynės garsai, Šlama šil
ko vėjas, Kalvelis, Ramu čia gy
venti ir Kai aš grėbiau lankoj 
šieną.

Išskyrus plokšteles, programa 
buvo anglų kalboj ir taikyta vie
tos visuomenei. Ją paruošė radi- 
jofono darbuotojas M , J. Jean- 
nett, o sutikimą programą pra
vesti davė Pragram Manager J. 
Moore. ' %
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Jau kelinti metai darant įvai
rius minėjimus buvo noro dalį 
programos pravesti per vietos 
radijo stotį, bet nepasisekė. Ta
čiau dėl to rankų nenuleista, pa
darytas bandymas dar kartą ir 
ne tik kad pravestas minėjimas, 
bet padaryta lyg įžanga į vietos 
visuomenę jai mažai žinomos 
tautos — Lietuva. Po kelių kon
ferencijų su vadovaujančiais ra- 
dijofono asmenimis, laike kurių 
buvo daug kalbėta ir pateikta 
informacinės medžiagos, pavyko 
išgauti sutikimą ir patikrinimą, 
kad visad mes dabar ir ateity 
gausim progos pasinaudoti radi- 
jofonu. Tas pats ir vietos dien
raščio “Daily Windsor Star” re
dakcijoje. Per du kartu — prieš 
ir po minėjimo buvo patalpinta 
po žiupsnelį žinių apie ruošiamą 
ir atliktą nepriklausomybės mi
nėjimą. Viename dienraščio nu
mery buvo patalpinta ir nuo
trauka iš Čikagos į minėjimą at
vykusio dr. P. Grigaičio su mūsų 
ir latvių valdybų pirmininkais.

Iš abiejų, t.y. radijofono ir re
dakcijos, susidarė vaizdas, kad 
atėjo palankus laikas mums jų 
patarnavimais naudotis. Tik jie 
reikalingi daugiau informacijos.. 
Reikia manyti, kad bendruome
nės valdyba tą progą išnaudos ir 
tuo atliksim vieną iš didžiųjų 
darbų pavergtos mūsų tėvynės 
byloje. Prie šio pasisekusio dar
bo prisidėjo prof. Pr. Padalskis, 
suteikdamas informacinės me
džiagos, Mrs. Rauby — Detroito 
lietuviškos radijo programos ve
dėja, paskolindama plokštelių^ 
Ona Ražauskienė daug kelionių 
padariusi į radijofoną ir redak
ciją ir padėjusi atidaryti duris 
lietuviškai veiklai j šias kultū
rines įstaigas, bendruomenės 
apylinkės valdyba, organizavu
si šį darbą, nenuleidusi Y&nkų dėl 
praeities nepasisekimų ir visi tie, 
kurie po programos pasiuntė 
laiškus radijofonuf, pareikšdami 
pasitenkinimą ir pageidavimą 
daugiau lietuviškų programų.

Manau nesuklysiu prisidėju- 
siųjų vardu pasakęs: “Iš nieko 
nelaukiu padėkos, savo darbus 
aukoju greitesniam prisikėlimui 
— Tau Brangi Tėvynė Lietuva!”

J. Ražauskas.

Pereitų metų pabaigoje ir šių 
metų pradžioje Lenkijoje pasi
reiškė naujų reiškinių. Komunis
tinė vyriausybė pradėjo skelbti, 
kad esą sugauta visa eilė šnipų, 
atvykusių iš Vakarų bei jų ben
dradarbių. Tuo pat metu buvo 
pagriežtinta užsienio laiškų cen
zūra ir į Lenkiją siunčiamų siun
tinių tikrinimas. Dėl to ir laiš
kai pradėjo labai vėluoti ir siun
tiniai įklimpti. Komunistinė 
valdžia skelbia, kad šnipų paruo
šimo ir išsiuntimo centras esąs 
paliai Miuncheną Vokietijoje ir 
kad tai darą senojo režimo šali
ninkai bei egzilinė vyriausybė.

* Dėl to Londone esanti vyriau
sybė paskelbė pareiškimą, ku
riame užtikrina, kad ji nieko pa
našaus nedaranti, o jei kas norė
dami uždirbti taip darą, tai vy
riausybė tą smerkianti, nes su
judinti tauta šiuo metu, kai Va
karų valst; js palaiko su Sovie
tais normai ;.s santykius, reiškia 
tik didinti aukų skaičių. Vyriau
sybės nuomone, šiuo metu esąs 
tik vienas teisingas kelias: tau
soti savo jėgas ir laukti. Preziden
tas A. Zaleskis sausio 4 d. pareiš
kė: “Dabartinis momentas mūsų 
tautiečiams tėvynėje nediktuoja 
ginklų kovos. Vienintelis jų už
davinys išlaikyti tėvų tikėjimą 
ir lenkiškąją kultūrą”.

Vyriausybė savo pareiškime 
sako, kad niekas, kas kitaip el
giasi ir betkuriais keliais ragina 
tautiečius krašte atvirai veiklai 
arba savo kuriais poelgiais tokią 
veiklą iššaukia, negali to daryti 
vyriausybės vardu, nes ji sakan
ti: “Taupykit jėgas, nes atsiskai
tymo metas dar neatėjo”.

Šitą suktoką diplomtišką pa
reiškimą suprastinę, gauname 
vaizdą/ kad kažkas, kažkur pri
kalba pavienius lenkus išeivius 
vykti slapta į Lenkiją,1 bet tai 
daroma be lenkų egzilinės vy
riausybės žinios, kuri į šitokią 
veiklą leistųsi ir savo žmones 
gal net ragintų tik tada, jei jau 
būtų rimtų pasiruošimų galuti
nam atsiskaitymui. Kol tai daro
ma tik eiliniais žvalgybos sume
timais, vyriausybė tam priešin
ga ir savo žodžiu nori įrodyti or
ganizatoriams, kad be jos prita
rimo net tokis darbas nesiseks.

Tai tokio paties pobūdžio pasi
sakymas, kaip pernykštis prieš 
stojimą į amerikoniškąjį svetim
šalių legioną. Vyriausybės nusi
statymu lenkų kraujas ir jėgos 
tegali būti naudojamos vien 
Lenkijos reikalui.

Laisvės Internacionalas
Romoje pradėjo veikti Lais

vės Internacionalas, kurį sudaro 
Sovietų pavergtųjų tautų poli
tikos veikėjai. Jo tikslas — ko
voti prieš rusiškai bolševikišką 
imperializmą bei tarptautinį ko
munizmą ir prisidėti prie Sovie
tų pavergtųjų kraštų laisvės at
statymo. Iš lietuvių pusės šioj 
organizacijoj dalyvauja dr. J. 
Gailius. Inauguraciniame Lais
vės Internacionalo susirinkime, 
kuriame buvo Romos laikraščių 
atstovai, dr. Gailius kalbėjo apie 
LietuVo’šTf 'kiM Pabaltijo vals
tybių padėtį Sovietų okupacijo
je ir tų tautų pasiryžimą atstaty
ti savo nepriklausomybę.

Rusija turi atominių hombų
Buvusis prezidentas Trumanas 

prieš kurį laiką pareiškė, jog jis 
nesąs visai tikras ar Sovietu Ru
sija jau turinti atominių bombų, 
nes jų gamybos mechanizmas 
perdaug komplikuotas ir vargu 
ar rusai tam esą pajėgūs. Ryšy 
su tuo prez. Eisenhoweris žurna-

listus užtikrino, kad tai visdėlto 
-tiesa. Jis perskaitė ta proga Ato
minės Energijos Komisijos pir
mininko Gordon Dean pareiški
mą, kuriame sakoma, kad nesą 
abejonės, kad Rusai atominių 
bombų turį. Jie turį pakankamai 
sprogimui iššaukti medžiagų, o 
jas turint atominių ginklų paga
minimas nesąs sunkus. Pagaliau 
S. Rusija jau išsprogdinusi 3 ato
mines bombas — vieną 1949 m. 
vasarą, o dvi 1951 m. gale.

D. Britanijos karinės išlaidos
Did. Britanija paskelbė sekan

čio biudžeto karines pozicijas. 
Jos didesnės negu kada nors bu
vo taikos metu. Krašto apsaugos 
ministeris pareiškė, kad D. Brita
nija savo ginklavimąsi įvykdy- 
sianti per 5 metus. Kadangi pro
grama buvo pradėta 1951 m., tai 
turėtų būti baigta 1956 m. gale. 
Sekančiais finansiniais metais D. 
Britanija numato kariškiems rei
kalams išleisti 1.636.760.000 sva
rų — $4.585.728.000.

— Londonas. — Sovietų Rusi
ja nuo potvynių nukentėjusiems 
Angljioje paskyrė 90.000 svarų. 
Čekis buvo pasirašytas profsą
jungų, vartotojų sąjungos, raud, 
kryžiaus ir antifašistinės moterų 
sąjungos, o Įteiktas Londono me
rui. Manoma, kad tai' naujos 
draugingumo ofensyvos pradžia.

Vasario 3 d. vaildvudiečiai su
rengė malonią staigmeną pp. Za- 
bielams, didžiulio miestelio vieš
bučio savininkams. Visad links
mi ir darbštūs Rasimai ir broliai 
Rudinskai sujudino ne itk Wild- 
woodo, bet ir Edmontono lietu
vius. Susirinkus visiems pavyz
dingame Rasimu ūkyje buvo at
vežti šventės “kaltininkai” Gas- 
parius ir Veronika Zabielai ir jų 
sūnus Vladas su žmona. Tik kai 
visi susėda prie gausiais valgiais 
ir gėrimais apkrautų stalų Vin
cas Rudinskas atskleidė paslap
tį: Zabieloms sueina 30 vedybi
nio gyvenimo metų ir metinės 
viešbučio įsigijimo. Zabielai liko 
matomai sujaudinti tokiu lietu
višku nuoširdumu. Sugiedojus 
Ilgiausių metų, buvo įteiktos su
kaktuvininkams dovanos ir ves
tuvinis “keksas”. Kun. B. Jurk- 
šas, didelis vaildvudiečių prie- 
telius, savo kalbomis ir dainomis 
gardžiai visus pajuokino.

Zabielai yra vieni iš tų lietu
vių, kurie savo pasiryžimu ir va
lios tvirtumu pasiekia savo tiks-

♦

Daugiau dėmesio informacijai
si kuo greičiausiai į kongresą ir 
prašytų, jog į savo rezoliuciją, 
kaltinančią sovietus sulaužius 
Teherano, Jaltos ir Potsdamo su
sitarimus įtrauktų ir straipsnį, 
kuriame būtų pažymėta, jog lie
tuvių tauta, pasitikėdama At
lanto Charta ir kovojusi jos dva
sioje, ne tik tapo išduota, bet ir 
tebėra skaudžiai persekiojama. 
Lietuviai, esą, turėtų prašyti, 
kad kongresas apkaltintų sovie
tus brutaliausiai sulaužius ir pa
čią pirmąją deklaraciją, kurios 
vardu visos tautos kovojo kartu 
su alijantais. ALTui taip pat 
prįekaištaujama dėl “Lithua
nian Bulletin” numarinimo, ka
da visos kitos tautybės skubina
si kuo daugiau ir rimtesnių to
kių biuletenių išleisti. Nurodo
mas ukrainiečių pavyzdys, ku
rie pasijungę talkon naujuosius 
ateivius intelektualus, ne tik 
stebina savo tobulu “Ukrainian 
Quarterly”, bet leidžia puikiai 
paruoštus mokslinius veikalus 
anglų kalboje.

ALTas taip pat nerado reikalo 
prašytis vizito pas prezidentą 
(tūlo seno Brooklyne politiko 
manymu, “matyt, nebuvo reika
lo”). Deja, bijomės, jog planuo
jamas LLK pirmininko p. Sidzi
kausko vizitas kartu su kitais 
egziląis niekad neatstos vizito 
Amerikiečių Lietuvių Tarybos 
Vykdomojo Komiteto, kuris 
skelbiasi apjungiąs... 562 lietu
viškas organizacijas JAV.

LLKomitetas savo gražiose 
patalpose Vasario 16 proga, dar 
kartą rodė lietuvišką vaišingu
mą įžymiems amerikiečiams ir 
bendro likimo draugams egzi- 
lams politikams. Su malonumu 
tenka konstatuoti^ jog ir “ELKo- 
miteto oficiozas paskutiniame 
numeryje “News from BIC” jau 
rado vietos lietuviams. Gaila tik, 
jog daugelio lietuvių laikraščių 
naudojamas LLK TST. leidžia
mas Lietuvos žinių biuletenis 
kuris laikas nebepasirodo—“ne
turima lėšų“.

I Kas domisi lietuviškąją veikla 
Niujorke, stebisi, kad vis nepa
rodoma reikalingo dėmesio ir 
paramos ALT svarbiausiai insti
tucijai LAIC: girdi, tada, kai ne
buvo galima nieko nuveikti LA 
IC dirbo 4 asmenys — K. Gri
nius, K. Pakštas, M. Kižytė ir C. 
R. Jurgėla. Gi dabar, kai būti
nas didžiausias atsargumas ir 
budrumas, kada nuo Vašingtono 
viskas priklauso, visa našta su
versta vienai M. Kižytei, kuri, 
pasak vieno jumoristo, ir “taip 
atliekanti trijų vyrų darbą”. AL 
To kritikai dar prikiša nesusi
gaudymą, kai jis pasiryžęs kreip
tis į kongresą, kuris pripažįsta 
“Lietuvės Respubliką”, ir pra
šyti, kad padarytų “tyrinėjimą” 
Lietuvos aneksijos. Esą, ALT 
tuomi' šią aneksiją pripažintų. 
Žinomas lietuvių publicistas 
mano,- jog verčiau ALT kreiptų-

lo. Gasparui Zabielai pirmieji 
metai Kanadoje buvo taip sun
kūs, kad vargais negalais užsi
dirbęs kelionei, jau buvo beper
kąs laivokartę atgal į Lietuvą. 
Lyg Dievo Apvaizdos leistas 
mažas nesusipratimas su kelio
nių agentūros yąldininku pakei
tė jo nusistatymų. Su nauju pa
siryžimu stojo iš naujo z dirbti. 
Laikai kiek pagerėjo, ekonomiš
ka padėtis pasitaisė ir galėjo at
siimti Lietuvoje likusius žmoną 
ir vaikus. Dar labiau pradėjo, 
sektis, kąi mūsų Gasparius iš
simušė j biznį. Šiandien Zabie
lai viešbučio savininkai, kurio 
vertė prašoka šimtą tūkstančių 
dolerių.

Zabielai yra geri prekybinin
kai, bet dar geresni lietuviai pa
triotai, visos lietuvių koloni
jos mylimi žmonės. Suruoštas jų 
garbei balius kaip tik ir buvo jų 
įvertinimo ir pagerbimo paliu
dymas. Ilgiausių ir lamingiausių 
metų Zabielams ir visiems šau
niesiems vaildvudiečiams.

Svečias. Aim. .

riuos, o tikriesiems kariams pėr 
daug užimtiems jį skaityti ir už
pildyti. Ar nebūtų tikslu eikvo
jamą tai retą lietuviškos žurna
listikos energiją ir skaitytojų pi
nigus, skirti ant realesnių pa
grindų stovinčiai spaudai, “Ka
rį” paliekant išsivaduosiančiai 

’ Lietuvai?
Dėl komunistinės lietuviško

sios spaudos, su kuria “niekas 
pesiskaito, niekas dėlto perdaug 
ir nesirūpina”, buvo visa eilė 
nuomonių. Tų dviejų dienraščių 
išleidimas, priedo pora savaiti
nių, paremtų melu, išdavyste ir 
amerikiečių bei kanadiečių mui
linimu, ne taip gausioje laisva
jame pasaulyje lietuviškoje ben
druomenėje yra vertas susirūpi
nimo reikalas. Žinomasis lietu
vių žurnalistikos veteranas iš 
Naujosios Anglijos mano “Ko
munistinė lietuvių spauda JAV 
tėra Lietuvos okupantų ruporas. 
Jeigu Lietuvai laisvinti pačių 
lietuvių pastangos nėra pakan
kamos, tai pastangos sunaikinti 
Lietuvos okupantų ruporus yra 
visai menkos, arba jų ir visai 
nėra“. Čikagiškis jo kolega ma
no, kad su Kremliaus spauda tu
rėtų tinkamai susidoroti pati ne
komunistinė lietuviu spauda”. 
Tektų papildyti, jog tuo atveju, 
tai būtų ne kieno kito, kaip pa
saulinės lietuvių žurnalistų są
jungos centro valdybos vienas 
pirmųjų uždavinių. Kolega — 
redaktorius iš Toronto sutinka, 
kad “komunistinė spauda tai 
Maskvos 'ruporas, tik jos tezių 
garsintoja, galimas dalykas net 
turinti materialinių ryšių su 
juo... Bet jos *gi niekas negali 
liesti dėl spaudos laisvės“ (Spau
dos laisvė neleidžia nei šmeižtų, 
nei melo, nei akiu dūmimo — tik. 
atrodo, tiek Kanada, tiek JAV 
tai palieka tvarkytis pačiai lietu
viškajai bendruomenei.A.). Apie 
Maskvos paramą komunistinei 
spaudai rašo gerai informuotas > 
kolega — redaktorius iš Buenos 
Airės: ’’...Argentinoje Sovietų 
pasiuntinybė leidžia šešiomis 
kalbomis periodinius laikraščius: 
rusu, ukrainiečių, lenku, čeku, 
kroatų ir lietuvių (Tėvynė). 
Tekstai gtainami iš pasiuntiny
bės (aiškėja, kokiu būdu “Lais
vė“ Niujorke taip greitai gauna 
LTSR maskolbernių rašinius.A.) 
ir kas mėnesį ji damoka, kiek 
trūksta. Lietuviai bolševikai su- i 
renka per mėnesi už savo “spau- j 
dą” Argentinoje vos 209 pezų, o j 
išleidimas kainuoja jiems ma
žiausiai apie 4.000 pezų. Skirtu
mą damoka .. . ’’broliškosios tau
tos”. Neoficialiai tai patvirno vie
nam mūsų kolegų pats Bimbos 
brolis, ištraukęs iš I ietuvių .taip 
vadinamų “komunistų“ vado, 
jog jie gauną d ik totą Maskvos 
pagalbą “kovoje už darbininki
jos teises“.
7 Gi lietuvis žurnalistas iš Det
roito reikalauja apie tai praneš
ti ir laikyti tai “daugiau JAV 
saugumo organų reikalu. Skai
tytojų skaičius pasjuos tikrai 
nedidėja”. Iš kitos pusės šis ko
munistų stiprumas laisvajame 
pasaulyje lietuviškoje bendruo
menėje parodo, jog kažkas būta 
negero nekomunistinių lietuviš
kų grupių vadovybėje, jos spau
doje, parapijose ir tt. Jei Lietu
voje komunistų procentas buvo 
ir tebėra mažiausias, negu bet 
kurioje kitoje tautoje, būtina, 
kad ši gėda — lietuvių maskol- 
berųių gauja ir jos spauda — bū
tų pašalinta.

Išvada:
Privati nuosavybė, ambicingu

mas ir “partijos“ lietuviškosios 
spaudos būklę yra padariusios 
“neišrišamą”. Yra aišku, jog 
dienraščiai, kaip nepajėgią pa
tenkinti normalaus inteligentiš
ko Amerikos kontinento gyven
tojo reikalavimų, dabartinės ži
nių perdavimo technikos metu, 
ateityje išnyks. Tenka manyti, 
jog lietuvybės sąmonė išlaikyti 
tinkamiausios formos bus lietu
viški dvisavaitiniai ar sdyaiti- 
niai. Spėjame, turėdami galvoje, 
jog seniesiems lietuviams 1390- 
1920 imigrantams išmirus, jauno
sios kartos ir naujieji ateiviai 
jau bus įsijungę į Š. Amerikos 
kontinento konglomeratinę ben
druomenę — jie skaitys “Globe 
and Mail” ar “The New York 
Times”, klausysis žinių per rą4i- 
ją ar televiziją ir niekad nesu
tiks ir vėl skaityti, kaip dabar, 
lietuviškuose dienraščiuose pa
senusias ir kartais iškreiptas 
“naujienas”. Lietuviškųjų savait
raščių uždavinys bus tas .žinias 
išaiškinti ir patiekti iš lietuviš
ko, pabaltietiško, Rytų europie- . 
Čio ir jo galvosenos bei kultū- ’ 
ros taško. Būtų tikslingiausia, jei 
tokių savaitraščių šiame konti
nente beliktų trys — bet kuo 
geriausios kokybės. Jei šitokia 
kondensija neįmanoma susitari
mo būdu (pagalvokit tik apie “T 
Ž” ir “NL” susijungimą Kanados 
ir JAV skaitytojų labui) ją pa
laipsniui privers: a) skaitytojų 
susipratimas lietuviškus laikraš
čius skaityti ne iš pareigos, kaip 
dabar kad juos provokuoja, bet 
dėl intereso; b) žurnalistų susi
pratimas ir pareikalavimas, jog 
jiems jų darbas būtų apmokė
tas; c) laikraščių kainos pakėli
mas, kad patenkintų busimųjų 
skaitytojų reikalavimus. (Jei lie
tuviškas pigiausias savaitraštis 
kainuoja metams $4.50, tai estų 
savaitraštis Niujorke tam pa
čiam periodui kainuoja virš $20 
ir kokybės atžvilgiu nesulygina
mas nė su vienu lietuvišku lei
diniu nei turinio nei išorės at
žvilgiu). Tačiau, ši lietuviška 
ateities informacija nebūtų pil- 

] na, jei minėtų savaitraščių ne- 
i perduotų plačiajai pasaulio ben- 
! druomenei anglų kalboje saky- 
; siny, toks “The Baltic Journal”.
Turbūt nieks nedrįs užginčyti 
reikalą turėti gerą amerikiečių 
spaudos lygio lietuviškos min
ties laikrašti -A”tokt, kaip lėnkSi'' ‘ • 
turi “The Polish American Jour
nal“ arba, nors nevisai tiksliai, 
žydai- “The -New York Times” — 
kuris taip vadinamus nutautu- 

| sius lietuvius, — širdyje dažnai 
■ didesnius patriotus kaip daugelis 
I DP. o jų dauguma Amerikoje —- 
i supažindintų su jų lietuviško 
“heritage“ (palikimo) stoviu pa* 
šaulyje. Kuris būtų taip pat 
Amerikos ir Kanados lietuviško
sios nuomonės pasaulio ir vietos 
klausimais išreiškėjas vedamuo
siuose. Jie per geriausius mūsų 
rašeivas turėtų pasiekti valdan
čiuosius ir galvojančius šitų šalių 
sluogsnius. Deja, dabartinių va
dovaujančių lietuvių bukumas 
verčia dėl šitokio laikraščio tal
kos kreiptis pas latvius ir estus. 
Kartu šios tautybės užsitikrintų 
šitokiam privačiai leidžiamam 
laikraščiui ne tik rinką, bet ir 
pajėgas, o kas svarbiausia šitoks 
savaitinis (įsivaizduokim tokio 
’’The Ensign” stiliaus) paruoštų 
dirvą pabaitiečių tikrajam susi
artinimui, kuris be psichologinės 
akcijos, o tik vadeivų sapalioji
mais, niekados neįsigyventų. Bū
tų tikrai gera, jei naujoji LŽ 
S-gos valdyba šitokio pabaitie
čių žurnalo įgyvendinimo reika
lą pavestų savo komisijai ap
svarstyti ir apspręsti. (B.d.)

Bėgliai iš Latvijos pasakoja
Pabėgimas iš anapus geležinės 

uždangos ne naujiena, bet pa
bėgimas iš Pabaltijo ne kasdien 
pasitaiko.

Pabėgimas iatvių, kurių mer
gaitė užtroško laisvės nemačiusi, 
gali sujaudinti kiekvieną. Ji bu
vo palaidota Hems, Gotlande. 
Visos apylinkės švedų mokyklos 
organizuotai dalyvavo laidotu
vėse. Švedų vėliavos pleveno pu
sėj stiebo. O mažytės karstas bu
vo apdengtas latviškąja. Nese
niai tie bėgliai, paleisti į laisvę, 
atvyko į Stockholmą. Jų žinios 
sutinka su mūsų “Pavergtos Lie
tuvos“ skyriaus žiniomis.

Derlius pereitais metais buvęs 
labai blogas. Kolchozai neturi 
pašaro karvėms, samanomis kai- 
kur jas šeria. Žmonės Alksta ir 
badas vis aršiau tvirtinasi Pa
baltijy. Miestuose padėtis esanti 
“geresnė”, nes miltai po 3 kg 
kiekvienam išdalinami net tris 
kartus per metus. Eilės būna 
milžiniškos, daugelis jose apalps
ta. Žmonės dingsta kaip dingę. 
Sovietai atvirai kalba apie karą 
ir “draugiškai pataria” visiems 
pasiruošti deportacijoms, nes 
"karui prasidėjus Latvijoje ne

liksią nei vieno latvio.
Lankantieji bažnyčias, į ku

riuos komunistai- anksčiau ne
kreipė dėmesio, dabar persekio
jami. Ūkinė padėtis labai pablo
gėjusi.

Nuo 1952 m. birželio, kai pa
spruko 5 žvejai, jie yra "labai se
kami. Po to dingę ir daugiau žve
jų, bet kas su jais atsitiko, neži-w 
noma. Spėjama, kad jie buvo 
rusų sučiupti bebandą bėgti ir 
likviduoti.

Liepojos uostas esąs pilnas ru
sų laivų ir povandeninių. Mau
dytis jūroje leidžiama tik specia
liai tam paskirtose vietose.

Paskutinės masinės deportaci
jos buvę 1948 m. Po to deportuo
jama buvę tik individualiai. 
Daug žmonių “savanoriškai” 
vykstą Į darbus į kitas Sovietų 
Rusijos sritis. Mokyklas baigę 
jaunuoliai išsiunčiami į “broliš
kas respublikas” specializuotis, 
bet nei vienas iš jų negrįžtą.

Kolchozų vergų gyvenimas 
esąs labai sunkus. Jie visi vagią, 
nes bado esą verčiami. Taip mo
ralė labai puolusi.

“Amerikos Balsą“ žmonės daž
nai klausą, nors tai labai pavo
jinga. Komunistų laikraščiai daž
nai puolą Latvijos atstovą Va
šingtone Feldmanį. Žmonės vis 
tebetiki į geresnę ateitį.
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★ Praėjusią mėty pabaigoje visoj 
TSRS pagarsėjęs Lietuvos styginis 
kvartetas: E. Paulauskas, M. Senderov, 
K. Kalinauskaitė ir J. Fledžinskas Vil
niaus Konservatorijos salėje atliko 
Čaikovskio Kvarteto N r. 2, Jpstakovi- 
čiaus Kvartetą N r. 1 ir Haendelio-As- 
lamiazano kurini "Pasokalija". Kon
certe dalyvavo filharmonijos solistai 
N. LiHicaitė ir V. Rubackis. Akom
panavo E. Dineikaitė. Gruodžio mėn. 
Kvartetas Rygoje atšventė savo 300-ti- 
nio koncerto jubiliejų. Kvarteto nariai 
kartu yra Vilniaus Augttosios Muzi
kos' mokyklos dėstytojais.

★ Lapkričio 1 d. iš Maskvos kon
ferencijos sugrįžęs Sniečkus, joje jis 
užsipuolė Eisenhower; už įo kalbą 
"Amerikos Leg i jo n ui" pasižadant iš
vaduoti Lietuvą ir kitas pavergtąsias 
valstybes, Sniečkus suvarytiems lietu
viams pasigyrė, jog tai rodo, koks 
yra didelis pasitikėjimas juo ir lietu
vių tauta iš Stalino pusės. Dėl to drau
gas Stalinas reikalaująs, jog LTSR bū
tų pagerintos komunistinio auklėjimo 
darbas: "Reikia sustiprinti kovą, sie
kiant demaskuoti buržuazinę-naciona- 
Iištinę ideologiją, demaskuoti taip va
dinamą amerikinį gyvenimo būdą, 
amerikinę pseudodemokratiją; reikia 
ryžtingai demaskuoti "vieningosios 
srovės teoriją", kuri neigė klasių ko
vą, idealizavo feodalinę praeitį ir va
dinamą buržuazinį-ideologini 19 amž. 
pabaigos ir 20 amž. pradžios judėji
mą, kuris menkindavo ir nutylėdavo 
lietuvių tautos revoliucines tradici
jas". Sniečkus pakeltu balsu reikalavo 
susirinkusius kuo aktyviau įsijungti į 
kovą prieš nacionalinius buržujus, o 
baigdamas pasakė: "Mes tvirtai žino
me, kad visus laimėjimus mes pasiekė
me dėka • •. pirmoje eilėje didžiosios 
rusų tautos broliškos pagalbos, dėka 
draugo Stalino tėviško "rūpinimosi". 
Ypač įdomus Sniečkaus prisipažini- 
ihas: "Pas mus dar yra išlikę buržua
zinės ideologijos likučiai, privačios 
nuosavybės psichologijos liekanos. Šios 
liekanos savaime nemiršta, jos yra la
bai gajos, gali augti tr^rieš jas reikia 
griežtai kovoti". Sniečkus priminė, 
jog Maskva pasmerkė "atskirus mūsų 
partijos narius, darančius nacionalisti
nes klaidas, nesitaikstančius su bur
žuaziniu nacionalizmu, ir pareikalavo 
iš kiekvieno partijos nario aktyviai ko
voti su betkuriais buržuazinio nacio
nalizmo pasireiškimais ir demaskuoti 
konkrečius jo nešėjus. Mes turime 
ryžtingai padaryti galą vis dar pa
plitusias nepakankamam ideologinio 
darbo vertinimui, sustiprinti kovą su 
liberalizmu ir nerūpestingumu idealo-

EDMONTON, Aha.
Vasario 16 minėjimą organiza

vo apylinkės valdyba, talkina
ma daugelio tautiečių.

Vasario 14 d. vakare nemaža 
“Coverdale” salė prisipildė gau
sios publikos, ne tik lietuvių, bet 
ir mums simpatizuojančių sve
timtaučių. Minėjimą atidarė val
dybos pirm. A. Kantautas. Su
giedojus Himną ir pagerbus žu
vusius, Juozas Kynas savo kal
boje išryškino lietuvių tautos 
bruožus ir papročius. Sveikino 
latvių ir ukrainiečių komitetų 
pirmininkai. Gyvasis paveikslas, 
vaizduojąs Lietuvos dabartį ir 
ateitį, su lietuvaičių ir vaidilu
čių plastikos numeriu “Marija,1 

\ Marija” giliai sujaudino žiūro-į 
vus. Eilėraščius deklamavo Vida 
Bajoraitė, Gediminas Dovidėnas 
ir Algirdas Karosas. Vaikų tauti- ■ 
niai šokiai, paruošti p. Karosie-1 
nės, sukėlė salėje triukšmingų 
ovacijų. Šokiams grojo sesutės 
Garbinčiūtės. Bet gal giliausį 
įspūdį padarė Edmontono lietu
vių choras. Reikia pastebėti, kad 
Edmontone pirma nuolatinio lie
tuvių choro nebuvo. Pasirody
mas scenoje gerai disciplinuotos 
24 dainininkų grupės nustebino 
visus, ypatingai iš toliati atva
žiavusius lietuvius. Dar labiau 
nustebo, kai* choras pradėjo 
meistriškai išpildyti lietuviškas 
dainas. Ypatingai puikiai skam
bėjo Geležinio vilko maršas, Šė
riau žirgelį — liaudies meliodi- 
jų fantazija ir Vakarinė daina. 
Ne vienas lietuvis braukė nuo 
skruosto ašarėlę, kai paskutiniai 
dainų aidai paskendo salėje vieš
patavusioje gilioje tyloje. Paly
ginus nedidelėje lietuvių kolo
nijoje taip puikiai paruoštas 
choras, dainininkų pasiryžimas 
ir pasiaukojimas dalyvaujant re
peticijose po sunkių dienos dar
bų ir kun. Broniaus Jurašo ener
gija ir techniškas sugebėjimas 
chorą organizuojant yra verti vi
sų pasigėrėjimo ir pagyrimo.

Po bendruomenės pirm, padė
kos žodžio, buvo sugiedotas Ka
nados himnas ir pabaigta oficia
lioji dalis. Per linksmąją dalį, 
kuri taip pat praėjo kultūringai, 
buvo renkamos aukos T. Fondui.

Sekančią dieną'įvyko pamal
dos už Lietuvą Misericordia Hos
pital koplyčioje. Gražiai papuoš
tas altorius, sklidinai pripildyta 
koplyčia, kun. Jurkšo pritaikin
tas Šventei pamokslas, vargonų 
balsai ir lietuviškos giesmės su
kėlė tokią iškilmingą aplinką ir 
nepaprastą nuotaiką, kad net 
vyrai buvo ligi gelmių sujaudin
ti. Paklausti iš toliau atvažiavę 
lietuviai, kaip jiems patiko visa

atžvil-gintą klaidu bei iškraipymą 
giu". J diskusijas uoliai šoko visi kiti. 
Toks Parodauskos nusiskundė dėl par
tinio švietimo. Penkauskas atsiminė 
trūkumus medicinos įstaigą darbe, ir 
pasigyrė, "kod po metą, po kitą" bus 
daugiau ligoninių ir gydytoją; Lietuvo
je. Drg. Atomu kas kritikavo LTSR Me
no Valdybą už silpną vodovomią te
atrams. Prof. dr. drg. Matulis pasigy
rė, jog suvažiavimas lietuvius moks
lininkus labai įkvėpęs, bet "mokslinio 
tyrimo darbai vykdomi lėtai, pastebi
mas tematikos siaurumas. Mokslinin
kai turi griežtai kovoti prieš reakci
nę buržuazinę ideologiją ir jos^skver
bimąsi į tarybinį mokslą, prieš bur
žuazinio nacionalizmo pasireiškimus, 
visokios rūšies antimoksiinius iškraipy
mus". Žurnalo "Tarybinė Moteris" re
daktorė Povilavičiūtė reikalavo iš ra
šytoju, kad jie daugiau kurtų ougšto 
idėjinio lygio kūrinių, demaskuojan
čią buržuazines liekanas ryžtingai 
"kovotų prieš anthnarksistinės nekon- 
fBktiŠkumo teorijos įtaką". Susirinki
mas buvo užbaigtas "internacionalu", 
kuris prieš kurį laiką Roose v eitu i pra
šant buvo išimtas iš apyvartos. x

'k Kaip yra $u pašaru šią žiemą pa
vergtojoje tėvynėje vaizdžiai pasako
ja VI. Kasparaitis. Bendrai kolūkiuose, 
pašaro bazės nesą. Aaiškinamasi, jog 
maža pievų ir tos pačios nederlingos 
esančios. Girdi, daugiamečių žolių pra
ėjusiais metais Lietuvoje buvo pasėto 
per pusę mažiau, negu 1950 m. Kol
ūkių vadovai daugumoje nesuprantą 
apie ūkininkavimą. Štai Obelių rajone 
"Meldučių" ir "Nemuno" kolūkiuose 
šiais metais į žiemkenčius jsėtose dau
giametėse žolėse ir dobiluose ganomi 
gyvuliai, kurie esant šlapioms dir
voms, naikiną šiuos pasėlius . . . "Nu
pjautose pievose veik niekur nebuvo 
auginamas atolas. Atsižvelgiant į vi
suotiną pašaro trūkumą LTSR, sukaup
tas šienas kolūkiuose turėtų būti 
kruopščiai saugomas, taupiai naudo
jamas. Beveik visuotini pašaro graibs
tymo faktai. Nesistengiama panau
doti pašarui vasarinių šiaudų. Daug 
kur jie nesukrauti į stirtas, genda. 
Tuo tarpu dalis klojimų ir daržinių sto
vi tuščios". Nebuvo nė silosuojami bul
vienojai, šakniavaisių lopai ir kiti 
žaliajai masei tinkami augalai. Girdi, 
Obelių rajone gyvulininkystės padėtis 
labai žema. Bet ne ką geriau ir kitur. 
Štai Skaudvilės rajone Melnįkaitės kol
ūkyje kiaulės laikomos patalpose be 
langų, be lubų. "Tiesa" mano, jog 
"neteisinga eilės LTSR kolūkių pažiū
ra / jog, esą, visuomeninius gyvulius 
nebūtina laikyti ant grindų, kad gali
ma apsieiti be ėdžių, mėšlidžią".

i

šventė, atsakė: “Taip daug Įspū
džių, kad neįstengiame iš karto 
jų suvirškinti”.

Dr. Jono Dovidėno rūpesčiu 
buvo paminėta mūsų tautos 
šventė per CHFA radijo stoti ir 
buvo perskaityta min. p. Gylio 

‘ | tiečių ir svečių. Ta pačia proga
— Sausio 24 d, surišti. mote- paminėtą uolių ir aktyvių para- 

rystės rvšiais Juozas Popikaitis pijiečių Bronės ir Prano Šerapi-
Šmitaitė. Abu jaunave- nų 10 metų vedybinio gyvenimo 

d.z’ai Fra pavyzdingi mūsų tau- sukaktis įdomiausia buvo, kai 
tieciai pnsiaedą prie orgamza- vakarienės metu visiems buv0 
cinio aarbo.

— Paskutiniais mėnesiais mū
sų kolonija susilaukė gražaus 
prieauglio. Tai Gudjurgių, Re
meikų dukrelės ir Urbonų bei 
Kadziliauskų sūnūs.

— Iš Toronto atsikėlė į Ed- 
montoną veterinarijos gydyto
jas Juozas Pilypavičius su šei
ma. Jis'paskirtas eiti inspekto
riaus pareigas miesto skerdyk
lose. Dabar mūsų apylinkėje tu
rime keturius šios profesijos lie
tuvius: Povilas Gudjurgis, Atha- 
baskoje; Mečys Urbonas, Sedge- 
wicke; Bronius Vidugiris ir Juo
zas Pilypavičius, Edmontone.

— Paskutiniais mėnesiais iš 
Edmontono niekas neišsikėlė, 
priešingai, padidėjo penkiolika 
asmenų. Malonu pažymėti, kad 
kolonijoje nėra .bedarbių.'

Edmontonietis.

ir Ona šmitaitė. Abu jaunave

CENTRAL MEAT PROCESSING & MARKETING CO
810 BATHURST STREET, TORONTO. - Tel. OL. 2868

GERIAUSIA IR PIGIAUSIA VIETA

puikiu dešrų ir mėsos krautuvė
pirkimui. Virš 20 įvairių dešrų rūšių, o taip pat rūkytos žuvies: 
rūkytų bei sūdytų lašišų, silkių, švediškų silkelių, šveicariško 
sūrio ir tt. !

MOSSEY & SNIDER 
REAL ESTATE BROKERS
Randasi naujose modemiškose patalpose

832 Bloor Street West (near Shaw St.) LA. 2849
Mes parduodame namus vakarinėje Toronto dalyje. Skubiam ir maloniam patarnavimui na

mų pirkimo ir pardavimo reikalais kreipkitės į mūsų atstovą

MOSSEY & SNIDER Real Estate • Tel. LA. 2849, LA. 2840

Šv. Kazimiero šventės minėji
mas ruošiamas Hamiltono at-kų 
iniciatyva kovo 8 d., 5 vai. pp., 
“Dainavos” salėje —•_ 469 Bay N. 
Programoje:, Iz. Matusevičiūtės 
paskaita, solo J. Rimkus, dekla
macija. montažas, plastika.

Nuoširdžiai kviečiami visi mi
nėjime daly vau ti.

Naujoji Bendr. Valdyba vasa
rio 19 d. pasiskirstė pareigomis. 
Pirmininku slaptu balsavimu iš
rinktas inž. Kšivickas Jonas, vi- 
cepirm. dipl. ekon. Baronas Ka
zys. Ats. pulk. J. Giedraitis pa
siėmė tvarkyti šalpos reikalus, 
Dalius Stasys — sekretorius, VI. 
Antanaitis — iždin., J. Mikšys — 
švietimo vadovas ir V. Subatnin- 
kaitė — valdybos narys.

Atrodo, kad tai viena iš stip
riausių iki šiol buvusių valdybų. 
Iš naujosios valdybos hamilto- 
niečiai tikisi energingos ir toli 
siekiančios veiklos įvairiose, dar 
nejudintose arba mažai tepalies- 
tose, srityse.

Nepriklausomybės šventė pa-

Eugenia Pačkauskaitė
AVON

Beauty Salon
380 Richmond Str., 

London, Ont.
Dorou mosožus, kerpu, dožou plau
kus, darau šaltas ir karštas ilgalaikes 
ir įvairias vienkartines šukuosenas.

Tel. 2-7393.

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

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

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

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92935.

WINNIPEG, Man.
16 minėjimas įvyko 
d. Lietuvių klubo sa- 
iėjimo buvo renka-

Vasario 
vasario 22 
Įėję. Prie . 
mos aukos Tautos Fondui. Su
rinkta $61,74. Atskaičius išlaidas, 
surištas su minėjimu, Kr. Valdy
bai išsiųsta $51.52. Po $5 aukojo: 
J. Činga ir Zablockis; po $2: J. 
Račys, P.; Liaukevičius, St. Bu- 
jokas, J. Š.. M. Januška ir J. Z.; 
kitj po mažiau.

Vasario 16 proga St. Boniface 
radoio stotis davė 30 minučių lie
tuviškos muzikos transliaciją, 
be to, padarė prancūzų ir anglų 
kalbomis trumpą pranešimą apie 
Lietuvą. Gaila, kad buvo pakeis
ta transliacijos valanda.-

Užgavėnių dieną, t.y. vasario 
17, įvyko Užgavėnių blynų ba
lius, i kuri atsilankė nemaža tau- 

nų 10 metų vedybinio gyvenimo 

uždėtos tam vakarui pritaikytos 
kepuraitės. Ir kokių jų buvo — 
pats gudriausias skrybėlaičių sa- 
lionas gražesnių ir įmantresnių 
neišgalvotų! Be to, veikė turtin
gas “laimės šulinys” ir linksmai 
pasišokta. Gautas pelnas $51,08 
paskirtas Bažnyčios Statymo 
Fondui.

Iš arch. inž. dr. Kulpavičiaus 
gauti galutiniai bažnyčios staty
mo planai. Paskutinis planas žy
miai papigina statybą.

Įsigijo namus: Fėderavičių ir 
Grabių šeimos, Alexander Ave., 
prie Isabel St.; Mališauskai, Red
wood Ave.; Aškiniai, Toronto St

Agripinos ir Povilo Vaškevi
čių jau antras sūnelis pakrikš
tytas vasario 14 d. Vyto Petro 
vardu. Krikšto tėvais buvo Stasė 
Bartininkienė ir Česlovas Sur- 

minėta vasario 22 d. Minėjimas 
pradėtas bažnyčioje iškilmingo
mis pamaldomis. Po mišių už žu
vusius dėl Lietuvos laisvės at
giedota “Libera”.

Minėjimo aktas. įvyko West
dale Collegiate salėje 6 va. vak. 
kalbėjo min. V. Gylys, kanadie- 
tis svečias iš Toronto Mr. Fro- 
lick ir Krašto V-bos atstovas J. 
Yokubynas, sveikino latvių, estų 
ir ukrainiečių atstovai. Nuošir- 
duš ir tikrai iš lietuviškos širdies 
gelmių einąs buvo J. Yokubyno 
kreipimasis. Taip ir jauti, kaip iš 
jo kalbos dvelkia didžios Tėvy
nės meilės dvasia!

Meninėje daly pasirodė “Au
kuro” nariai, tautinių šokių gru
pė, vadov. V. Panavaitės, miš
rus kolonijos choras, vedamas p. 
Untulio'ir šeštadieninės mokyk
los atstovę mažoji Martinkutė; 
ištiesų gražiai padeklamavusi. 
Didelę pažangą padaręs choras, 
kurio visai ir atpažinti negali
ma: žymiai sumažėjęs choristų 
skaičiumi, bet sustiprėjęs dainų 
išpildyme.

Buvęs Bendr. V-bos pirm. J. 
Mikšys padėkojo visiems prisi- 
dėjusiems prie šio minėjimo su
rengimo ir programos išpildymo, 
o kun. dr. J. Tadarauskui už 
Įspūdingas tos dienos pamaldas 
ir patrijotinio turinio pamokslą. 
Minėjime dalyvavo apie 400 tau
tiečių ir suaukojo netoli $300. 
Minėjimas baigtas Tautos him
nu. y . Sk. St.

dokas. Po krikšto tėvų bute Įvy
ko jaukus pobūvis.

Vaškevičiai, prieš 4 metus at
vykę iš tremties pora metų pa
dirbėję Įmonėse ir miške, nusi
pirko ūkį ir pradeda kurti lietu
višką sodybą. Dar neturi visų 
trobesių, todėl žiemą gyvena 
meiste ir dirba metalo apdirbi
mo įmonėje. Pavasarėjant ruo
šiasi grįžti į ūkį3

Parapijos susirinkimas šaukia
mas kovo 8 d., sekmadienį, tuoj 
po pamaldų St. Paul’s College 
klasėje. Bus perrinktas Bažny
čios Įsigijimo Komitetas.

— Iš paskelbtų Manitobos uni
versiteto statistikos žinių sužino
me, kad šiuo metu jame studi
juoja tik vienas lietuvis. Latvių 
7 ir estų 9.

— Federavičiai nusipirko na
mus ir persikėlė Į juos gyventi.

— Vincas Januška iki šol dar 
negrįžta iš Saskatoono, kur jis 
komandirūotas Simens Co. atlik
ti telefono centrinės Įrengimo 
darbų.

Fort William, Port Arthur, Ont.
Gražiai pradėtas darbas. Vos 

tik neseniai susikūrusios KLB 
apylinkės suorganizuotas Nepri
klausomybės šventės /piinėjimas 
sutraukė daug lietuvių, tiek vie
tinių, tiek iš plačios apylinkės. 
Ypač Ko wkash, Ont., dirbantie
ji prisidėjo ir su pinigine para
ma ir dalyvavimu minėjime, 
nors atstumas jiems yra virš 300 
mylių.

Apylinkės. Valdyba labai gra
žiai ir tvarkingai paruošė minėji
mą ir ne tik tarp savų tautiečių, 
bet ir tarp svetimųjų iškėlė mū
sų tautos šventę. Ir iš vietinės 
radijo stoties CKPR nuaidėjo, 
kad vasario 16 yra Lietuvos Ne
priklausomybės šventė, kad lie
tuviai, gyvendami šitoje apylin-

Delhi, Ont
Gražiai paminėta Vasario 16-ji. 

Šioje apylinkėje kasmet būna 
gražiai minima Vasario 16į-toji. 
Šiais metais ji buvo paminėta 
tikrai įspūdiingai. Minėjimą ruo
šė LŪ Klubas kartu su LB Val
dyba. Vasario 15 d. minėjimą^ 
pradėtas 12,30 vai. pamaldomis 
už žuvusius dėl tėvynės laisvės. 
Kun. P. Jokūbaitis pasakė gražų, 
dienai pritaikytą, pamokslą.

Po pamaldų lenkų salėje įvy
ko tolimesnis minėj imtis ir meni
nė dalis. Minėjimą atidarė LB 
Apylinkės sekretorius J. Mike
lėnas ir pasakęs trumpą kalbą, 
pakvietė skaityti paskaitą svečią 
iš Toronto pulk. Kauną. Prele
gentas savo turiningoje kalboje 
perbėgo-Lietuvos praeitį iš gilios 
senovės, gyvai pavaizdavo lietu
vių kančias dėl laisvo rytojaus ir 
su tvirtu ryžtu ragino tikėti į 
greit prisikelsiančių laisvą* Lie
tuvą. *

Didelę staigmeną padarė. Ha
miltono “Aukuras”. Po minėji
mo E. Dauguvietytei - Kudabie
nei vadovaujant, Hamiltono LD 
Mėgėjų Teatras “Aukuras” su
vaidino S. Čiurlionienės-Kyman
taitės keturių veiksmų dramą 
“Aušros sūnūs”. Veikalas nepa
prastai tiko šiai dienai. Senieji 
žmonės su ašaromis akyse per
gyveno vaizdus, kuriuos jie at
simena tikrovėje. Publika buvo 
labai sužavėta ir klausinėjo, ka
da “Aukuras” vėl pasirodys.

Po meninės dalies, “Aukurui” 
Ir svečiams iš Toronto buvo su
ruoštos vaišės Augustinavičių 
ūkyje. Koresp.

— Simcoe. — Tabako auginto
jai reikalauja padidinti -tabako 
sodinimo plotą. Marketing Board 
yra nustatęs šiems metams so
dinti tik 75% pagrind. normos.

WELLAND, Ont
♦ ■

Rūbų rinkliavai Kovo 15 d., 
sekmadienį, Welteiid, Port Col- 
borne ir Niagara Falls lietuvių 
kolonijose bus pravesta rūbų ir 
pinigų rinkliava likusiems lietu
viams tremtyje sušelpti.

Kviečiame visus tautiečius bū
ti- duosniais tam kilniam patrio
tiniam darbui. Dar tūkstančiai 
mūsų sesių ir brolių lietuvių 
skursta Vakarų Europoje, lauk
dami iš čia atvykusių pagalbos. 
Daugelis jų yra ligoniai, sene
liai, vaikučiai ir studentai, ku
rie reikalingi ypatingo sūšelpi- 
mo, kaip maistu, rūbais, vais
tais, knygomis ff panašiai.

Šiandien kiekvieno lietuvio iš
gelbėjimas yra begaliniai reikš
mingas ir brangus Įnašas mūsų 
naikinamoje tautoje. Negalėda
mi gelbėti anų už gelež. uždan
gos, gelbėkime bent šiuos laisva
jame pasauly esančius. Jie yra 
sudėję visas viltis čia gyvenan
čiuose lietuviuose.

1XAV1A UV .XTJL» JA A^ V

Kiekvieno lietuvio šventa pa- linkėjęs, kad Italija pripažintu 
reiga ateiti Į pagalbą savo tau- Lietuvos atstovus.
tiečiui. juk svetimieji jų neat
jaus. Nėra gražesnės meilės pa
saulyje, kaip ištiesti gailestingą 
ranką nelaimėje esančiam bro
liui ar sesei.

Wellando LB Valdyba.

•kėje, ir būdami ištikimi šitam 
kraštui, taip pat myli ir savo 
gimtąjį kraštą, atžymi savo tau
tos šventę su giliu gailesčiu, kad 
jųjų kraštas ir tėvynė yra pa
vergta ir teriojama priešo Už ge
ležinės uždangos.

Gaila, kad kaikurie lietuviai, 
ypač iš neseniai atvykusių, grei
tai pradėjo užmiršti gimtąjį 
kraštą ir tuos vargus, kurių ve
jami patys bėgo iš Lietuvos. 
Šiandien kaikurie nenori dėl 
įsivaizduojamų priežasčių ben
drai su visais dalyvauti tautos 
šventės minėjime. Bet būkime 
tikri, su laiku visi supras ir la
biau pasiilgę gimtojo krašto, 
stos kartu su visais ir sustiprės 
tarp čia gyvenančių lietuvių 
meilė ir vienybė. V. Sibulis.

TILLSONBURG, Ont
Užgavėnių balius. Vasario 14 

d. TiUsonburgo LŪ Klubas, ben
drom jėgom su LB Apylinkės 
Valdyba suruošė Tillsonburge, 
Collumbus salėje, .Užgavėnių ba
lių. Atsilankė nemaža svečių iš 
apylinkės, ir net iš Toronto, Lon
dono ir kt. Gautas gražus pel
nas, kuris paskirtas TFondui.^

Nors šioje apylinkėje gražiai 
bendradarbiauja naujieji atei
viai su senaisiais, bet vistik kai- 
kurioje veikloje senieji sudaro 
kamieną. Šiame parengime itin 
daug pasidarbavo S. Augustina- 
vičiai, Janušauskai, Liutkai ir 
Mažeika. Koresp.

Bronchinis kosulys
Ar miego metu dožnoi nevorgino jūsų 
nervingos bronchinis kosulys? Ar jūsų 
bronchų konoloi nėra toip flegma už
kimšti, kad net sunku kosėti? Temple
ton's RAZ-MAH kapsulės yra specialiai 
padarytos flegmai pašalinti, kad nereik
tų nei kosėti nei čiaudėti. Greitai pagal
bai vartok RAZ-MAH $0.65, arba $ 1.35 
— vaistinėse. R-56

JA VALSTYBĖS
Ūkio struktūra būsimoje

♦ Lietuvoje *
Sausio 23 d. Lietuvos Ūkio At

statymo Sti^diju Komisijos Pre- 
kybos-Pramonės sekcija svarstė 
temą “Ūkio struktūra busimoj 
Lietuvoj”. Klausimą referavo dr. 
A. Trimaką^.

Prelegentas, apžvelgęs kitų 
kraštų ūkinius principus, palietė 
ir paryškino svarbiausias Lietu
vos ūkio problemas prieidamas 
išvados, kad Lietuvai teks prisi
laikyti netiesioginio ūkio rikia
vimo principo. Teksią stipriai at- 
sremti į visuomeninio (sutelk
tinio) ūkio pagrindus. Mūsų ūky 
teksią apimti: valstybei 25%, ko
operatyvams 25% ir kitai lais
vai iniciatyvai 50%. Beabejo, 
pereinamajame laikotarpyje 
daugiausia būsią valstybės ran
kose, nes atgavus laisvę, krašte, 
tebebus viskas suvalstybinta, 
tad bolševizmo'padariniai nega
lėsią būti per kelias dienas iš
lyginti. Po visokių pergyvenimų, 
Lietuvos žemės ūkis sversiąs ne- 
bedaugiau kaip 55% visame tau
tos ūkyje.

Gyvose diskusijose ypač pasi
reiškė dvi skirtingos nuomonės 
žemės klausimu: už grupines so
dybas ir už atskirus viensėdžius.
D. BRITANIJA

D. Britanijos gyventojų sura
šymo, vykdyto 1951 m. balandžio 
8 d., daviniai jau paskelbti spe
cialiam leidiny: Census 1951 
Grea Britain. One Per Cent 
Sample Tables, Part II. Apie lie
tuvius ten deja nėra jokių davi
nių. Pabaltiečiai ten niekur ne
paminėti ir lieka neaišku, prie 
kurios kategorijos jie priskirti.
ITALIJA

Romoje Vasario 16 minėjimas 
šiemet buvo labai iškilmingas. 
JĮ suruošė naujoji Romos LB 
apylinkės valdyba. •

Ir šiemet iškilmingas šv. Mi
nias atlaikė ir pamokslą pasakė 
kardinolas Pizardo. Salėje gar
bingus svečius pasveikino apy
linkės pirm. kun. Mincevičius, 
vysk. Padolskis supažindino sve
čius su dabartine Lietuvos tra
gedija, toliau kalbėjo buvęs pa
skutinis šv. Tėvo atstovas Lietu
voje arkiv. A. Centoz, pasveiki
nęs ir kardinolo Montini vardu. 
Italijos vyriausybės vardu svei
kino užsienio r. viceministeris 
Dominedo, pareiškęs viltį, kad 
pavergtųjų išlaisvinimas netru
kus įvyks. Pagrindinę kalbą pa
sakė krikšč. dem. lyderis parla
mente senat. M. Cingolani, pa-

'Minėjime dalyvavo lenkų vys
kupas Gawlina, ukrainiečių vys
kupas Bučko, lenkų pontifikali- 
nio instituto rektor. Strojny, iš 
valst. sekretoriato mons. Ducoli 
ir Civardi, iš užsieniu r. min. 
markizas Sotari, Romos vice- 
burm. Andreoli ir daug kitų. 
Raštu sveikino net pats prezi
dentas, švietimo ministeris, bur
mistras ir kt.

Minėjimą plačiai aprašė spau
da, ta proga daug rašiusi apie 
Lietuvą. Organizatoriai minėji
mo dalyviams buvo išleidę 2 psl. 
“Pro memoria”, be to, buvo su
organizuota Pacevičienės ir Pa- 
cevičiūtės kūrinių paroda, Vati
kano atstovybėje priėmimas, o 
Vatikano radijas vasario 15 d. 
Lietuviškai valandėlei paskyrė 
visą valandą.
VOKIETIJA

PLB Dilingeno apylinkės val
dybos rūpesčiu, nuo sausio 27 d. 
pradėjo veikti vargo mokykla. 
Mokyklos vedėja yra mokyt. 
Ona Rauchienė. Kadangi mo
kyklai nėra tinkamų patalpų, tuo 
tarpu pamokos pravedamos iš 
eilės kiekvieno vaiko tėvų bute.

Antano Jonučio dukrelės Re
natos gydymui aukų per Lietu
vos Raudonąjį Kryžių surinkta 
$256 ir 1193,81 DM.

Vasario 16 gimnazijos direk- 
rius A. Giedrius - Giedraitis iš
siuntinėjo lakraščiams ilgą, 7 
puslapių straipsnį, polemizuo
jantį su liet, spaudoje pasirodžiu
siais prasilenkimais, liečiančiais 
gimnaziją. Tokio ilgo poleminio 
straipsnio mes išspausdinti ne
galime. Gal galės jį išspausdinti 
mūsų dienraščiai. Ten tarp kitų 
laikraščių primenami ir “TŽ”, 
kurie 1952 m. Nr. 48 išspausdinę 
klaidinančią žinutę dėl gimnazi
jos pajamų ir išlaidų bei dėl Pa- 
baltiečių organizacijos prisiųsto 
maisto už 9.591 markę. Esą, ne
buvusi paaiškinta pastaba, kodėl 
nurodytam laikotarpy daugiau
sia išleista algoms, kad tai bu
vęs atostogų metas, kai mokiniai 
atostogavo ir nebuvo maitinami. 
Iš Švedijos už tiek maisto nega
lėję būti gauta, nes ten tesą vos 
keli šimtai lietuvių, kurie tiek 
nesuaukotų. Ištikrųjų už tiek 

maisto buvę gauta iš BALF, iš 
Švedijos ir kt. kartu.

Bet visa tai ištikrųjų nebuvo 
“T2” klaida. Tai buvo tik ištrau
ka, be jokių paaiškinimų ar ko
mentarų, iš Vok. Krašto Valdy
bos biuleteny pateiktų lentelių. 
Nebuvo paaiškinimų ten, nebuvo •

BRAZILIJA
"Mokytojų seminariją baigė Al

dona Nadolskytė, Genė Griguly- 
tė ir Jane Jurčiulionytė. Komer
cinę gimnaziją baigė: Albinas 
Petravičius, Juozas Žemaitis; 
gimnaziją — Robertas Ambraze
vičius, Nijolė Bortkevičiūtė. Ro
bertas Lanskis baigė koledžą ir 
ruošiasi stoti universitetan. Ypa
tingai pasižymėjo moksle dail. 
Antano Navicko sūnus Vygan
das, kuris kiekvieną klasę baig
damas su aukso medaliu, šiais 
metais baigė gimnaziją pirmuo
ju, gaudamas dr. Geraldo Tostą 
premiją 1000 cruz. su teise toliau 
nemokamai mokytis. Dr. Gerai- . 
do Tostą pareiškė, kad laimėju
siems jo premiją užtikrinta ypa
tinga globa. Jie jam tfaip sūnūs, 
kuriais jis ir toliau rūpinsis. Vie
tinėj spaudoj buvo įdėta Vygau- 
do nuotrauka ir platus apie jį 
straipsnis, kad jis esąs gimęs 
senam ir garbingam Kauno mies
te, istoriškoj mažos Lietuvos 
sostinėj. Lietuva vadinama did
vyrių ir kankinių žeme. Beto, pa
žymima, kad Vygandas turįs dai
lininko talentą, paveldėtą iš tė- 
.vo. Tarp kitko, Vygaudas reda
guoja ir iliustruoja vietinį gim
nazijos lakraštėlį.

Vasario 16 proga per radiją Į 
Lietuvą kalbėjo Lietuvos Konsu
las Al. Polišaitis. Vasario 15 bu
vo suruoštas mieste minėjimas - 
koncertas.

Muzikas Jonas Kaseliūnas per
sikėlė iš Belo Horizonte Į Sao 
Paulo, kur konkurso keliu, gavo 
fogotisto vietą radijo stoty. Bū
damas Belo Horizonte, jis buvo 
suorganizavęs lietuvių valandė
lę per radiją. Vasario 16 ir birže
lio 14 proga buvo suruošęs per 
radiją muzikalinius-vokalinius 
minėjimus.

Sao Paulo miestui sausio 25 d. 
sukako 399 metų. Ta proga gu-' 
bernatorius prof. Lucas Noguei
ra Garcez buvo suruošęs oficia
lų priėmimą, kuriame dalyvavo 
ir Lietuvos. Kons A. Polišaitis.

Liet. Kat. Bendr. choras’ vasa
rio 1 d. braziliškoje bažnyčioje 
Moinho Velho rajone giedojo 
keturiais balsais šv. Pranciškaus 
de Witt mišias, kurios buvo 
transliuojamos per radiją. Cho
rui vadovauja Al. Ambrozaitis. 
Solo partiją giedojo sol. K. Am
brazevičius. Po mišių vaistinin
kas J. Lukoševičius pakvietė vi
sus lietuvius vaišių.
AUSTRALIJA

Melbourne katalikai juda. Ka
peliono kun. P. Vaserio rūpesčiu 
1952 m. spalio 9 d. buvo sušauk
tas ateit, sendraugių steigiama
sis susirinkimas. Prisirašius 23 
nariams, buvo įsteigtas skyrius 
ir išrinkta pirmoji valdyba: Silv. 
Balčiūnas, kun. P. Vaseris ir Pet
raitis. Pirmininku išrinktas S. 
Balčiūnas. Savo veikloje sen
draugiai numatė daugiausia pa
gelbėti jauniesiems ateitinin
kams. To pasėkoje Melbourne 
jau įvyko du vieši moksleivių 
ateitininkų pasirodymai. Šiais 
metais moksleiviai ateitininkai 
ruošia Melbourne kolonijai už
gavėnes. Moksleiviams ateitinin
kams vadovauja energingas pir
mininkas čižauskas.

Geelonge, netoli Melbourno, 
kun. J. Kungio rūpesčiu praėju
siais metais suorganizuoti atei
tininkai moksleiviai, tačiau ligi 
šiol jie savo veikla nepasirodė.

Katalikių Moterų D-ja veikia 
Melbourne. Ji daugiausia rūpi
nasi šalpos reikalais. Sausio 25 
d. paminėjo a.a. dr. Karvelienę. 
Šiuo metu moterys kartu su 
moksleiviais ateitininkais ruošia 
Užgavėnių blynus. Katalikėms 
moterims vadovauja P. Rauli- 
naitienė. Br. Zumeris.

Adelaidėje pagautas ryklys, 
kuris prieš pusę metų buvo at
žymėtas kitoje Australijos žemy
no pusėje. Ryklys nepaprastai il
gą kelionę atliko per pusę metų.

NAUJŲ “FORD” 
AUTOMOBILIŲ

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

V. PESECKĄ
1638 Bloor Street Toronto 

Tel. OL. 2371
Informacija vakarais 18-21 v., 

šeštadieniais 10-13 vai.
CHURCH MOTORS LTD.

A
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Kaip įsigyjamos profesinės teisės Kanadoje Iš kultūros ir knygy pasaulio
lege of Dental Surgeons of On
tario. Iš kandidato reikalaujama:

1. Būti Kanados piliečiu arba 
būti išgyvenus Kanadoje bent 1 

Naujųjų ateivių tarpe, kaip ži
noma, yra daug įvairių rūšių 
specialistų, kurie betgi savo spe
cialybėje retas tedirba. Ir tai ne 
vien dėl kalbos nemokėjimo ar metus ir įrodyti, kad yra pasiry- 
dėl specialybės nepritaikomumo 
šiame krašte, bet dažniausiai dėl 
grynai formalinių kliūčių, ku
rioms nugalėti nebeužtenka jė-. 
gų. Faktas, kad specialistai, daž
nai su ilga praktika ir dideliu 
patyrimu, negali dirbti savo dar
bo, beabejo yra skaudus ir nuo
stolingas ne vien jiems patiems, 
bet ir pačiai Kanadai, peš pa
ruoštas specialistas yra daug di
desnis'kapitalas, negu tik saVo 
muskulus tegalįs pasiūlyti žmo
gus. Juk kol specialistas paruo
šiamas, daug tūkstančių išlei
džiama. O kiek dabar tokių žmo
nių su didelėmis “investicijo
mis” dirba tokį darbą, kuriam te
reikia tik išaugti ir nebūti inva
lidu. Tad nenuostabu, kad šia 
problema rūpinasi ne tik patys 
ateiviai specialistai, bet ir kaiku- 
rios valdžios sferos bei kaiku- 
rios organizacijos.

Toronte prie Welfare Council 
tam reikalui studijuoti yra suda
rytas specialus komitetas, į kurį 
įeina ir valdžios, ir universite
tų, ir eilės organizacijų bei pa
čių naujųjų ateivių atstovų. Šis 
komitetas dirba labai palengva, 
tuo tarpu dar rinkdamas medžia
gą problemai išaiškinti. Ar jis 
kada ko nors pasieks, optimistai 
gali neabejoti, o tuo tarpu mums 
įdomi jo surinkta medžiaga apie 
galimybes bei formalumus įvai
rių sričių specialistams atei
viams gauti darbo teises savojo
je specialybėje. Patieksime čia 
tos surinktos medžiagos —ofi
cialių įstaigų raštų — santrauką.

ARCHITEKTŪRA 
Informuoja Ontario Architektų 

Sąjungos .sekretorius
< John D. Miller

Kiek vi e n o klausimas, esą, 
sprendžiamas individualiai, ta
čiau asmenims, baigusiems uni
versitetines architektūros mo
kyklas yra nustatyta tam tikra 
bendra procedūra. Asmenys, ku
rie mokslus baigė ir praktikos 
įgijo ne Britų imperijos ribo
se, norėdami patekti į Ontario 
Ay chit. Sąj. privalo:

1. Prisiekti ištikimybę ir pa
reikšti noro pasidaryti Britų pi
liečiu (tai rodo, kad taisyklės 
senos, iš tų laikų, kai dar nebu
vo Kanados atskiros pilietybės. 
Red.);

2. Nemažiau kaip metus dirb
ti praktikuojančio Kanados ar
chitekto įstaigoje;

3. Įteikti registracijos skyriui 
trumpą aprašymą išeitojo moks
lo ir darbų prieš atvykstant į Ka
nadą;

4. Pateikti studijuotųjų daly
kų pamečiui sąrašą su pažymiais;

5. Pateikti fotografijas ar brė
žinius savo darbų Europoje.

Po to įvyksta pasikalbėjimas 
su egzaminų komitetu, kuris nu
stato, iš kokių dalykų reikės iš
laikyti egzaminus. Visi kandida
tai, nežiūrint kvalifikacijų, turi 
išlaikyti egzaminus iš šių daly
kų: Architectural design, Speci
fications, Materials and Methods 
of Construction, Professional 
praktice ir dar k^s bus paskirta. 
Reikalaujama mokėti raštu ir žo
džiu angliškai — pagal XIII kla
sės Kanados mokyklų programą.

Architektams iš D. Britanijos, 
Royal Institute of Britain Ar
chitects nariams, egzaminų ne
reikia. Jie priimami pagal spe
cialias taisykles, bet turi būti 
kurį laiką dirbę Kanados archi
tekto įstaigoj, paprastai 6-8 mėn.

BIOLOGIJA 
Informuoja profesorius zoologas 
, A. F. Coventy.

Biologai neturį profesinės or
ganizacijos, tad negalį būti ir 
taisyklių, kaip į tą korporaciją 
įstoti. Kvalifikacijas nustato uni- 

( versitetas. Europos biologų pa-i 
ruošimas esąs taip skirtingas! 
kad tik nedidelis anųjų skaičiusi 
tegalįs gauti darbo, nebent la! 
boratorijoje.

CHEMIJA
Informuoja prof. F. E. Beamish.

Chemikai neturi profesinės in
stitucijos, kuri reguliuotų pri
ėmimą, tad svetimšalis chemi
kas čia nesusiduria su jokiomis 
teisinėmis kliūtimis. Darbo ga
vimas priklauso nuo turimų ates
tacijų bei darbdavio pažiūros.

ODONTOLOGIJA
Šiuo reikalu pirmiausia pa

teikiamos taisyklės dantų gydy
tojo praktikos licencijai gauti, 
t.y. pasidaryti nariu Royal Col-

žęs įsigyti pilietybę.
2. Turėti atitinkamas kvalifi

kacijas.
3. Turėti studijų baigimo arba 

kurioje nors provincijoje ar vals
tybėje turėtos licencijos pažy
mėjimą.

4. Įrodyti, kad odontologijos 
studijos truko 4 metus, po 2 me
tų priešdentiatrinių studijų.

5. Jei kandidatas yra "Maigęs
pripažįstamą mokyklą, išlaikyti 
tokius egzaminus, kokie bus pa- 
skriti. /

6. Jei studijos baigtos Britų 
salose, Australijoje ar N. Zelan
dijoje — sėkmingai baigti 1 me
tų studijas Toronto universite
te ir išlaikyti skirtus egzaminus.

7. Jei studijos yra baigtos kur 
nors kitur — baigti dviejų ar 
daugiau metų studijas Toronto 
universitete ir išlaikyti skirtus 
egzaminus.

8. Gali būti reikalaujama, kad 
kandidatas išlaikytų direktorių 
tarybos nustatytus egzaminus iš 
klinikinės dentiatrijos įskaitant 
diagnozą, radiodentiją, operaty
vinę dent., prosthodontiją, pe- 
riodontologiją ir dantų chirurgi
ją bei anasteziją, sumokant $100 
už egzaminus ir $100 registraci
jos mokesčio.

9. Pasirašyti pasižadėjimą lai
kytis profesinės etikos ir organi
zacijos taisyklių.

Prie šių taisyklių dr. W. Gul
lett, D.D.S., Registrar-Secretary, 
pridėjo pastabą:

Ši problema esanti sunkesnė, 
negu daugelis kitų, nes čia den
tiatrijos praktika labai skirtinga 
nuo Europos. Pvz., medikai iki 
pastarųjų metų laipsnių įsigyti 
vykdavo į Europą, o su dentis- 
tais esąs priešingas reiškinys — 
iš Europos čia atvykstą. Jų orga
nizacija dėjusi didelių pastangų 
atvykstantiems iš Europos padė
ti, ir jis pats pereitą vasarą ke
letą savaičių važinėjęs po Euro
pą, specialiai tą reikalą tirda
mas.

Toronto universiteto odontolo
gijos .fakulteto dekanas Roy G. 
Ellis praneša:

1. Praktikai licencijas Ontario 
provincijoje duoda Royal Col
lege of Dental Surgeons of On
tario,'— 234 St. George Str. To
ronto 5.

2. Fakulteto reikalas paruoš
ti studentus dr. laipsniui.

3. Odontologijos studijos Eu
ropoje esmingai skiriasi nuo čio
nykščių.

4. Šį reikalą fakulteto komisi
jos pastaraisiais 10 metų esą 
daug svarstę.

5. Pastaraisiais 5 mt. Europo
je studijas baigusių prašymų 
Įstoti į fakultetą buvę 8-10 kar
tų daugiau, kaip esą vietų, tad 
tekę įvesti suvaržymų (tiek ka
nadiečiams, tiek kitiems).

6. Kandidatai pateikią taip 
vairių Aiokumentų iš įvairių Eu
ropos universitetų, kad visiems 
baigusiems mokslą Europoje te- 
<ę įvesti patikrinamuosius egza
minus raštu iš 4 dalykų. Egza
minų apimtis kandidatams pra
nešama iš anksto.

7. Išlaikiusieji egzaminus pri
imami į antrą kursą remiantis jų 
turimais dokumentais ir egzami
nų rezultatais.

8. Ypatingai pažangūs, kurie 
įrodą savo žinojimą ir sugebėji
mus pirmųjų metų studijose, po 
metų galį būti perkelti į ketvirtą 
kursą ir studijas galį baigti per 
2 metus (t.y. nebuvę 3 kurse).

9. Pastarųjų 3 metų patirtis

Redakcijai prisiųsta
. Viktoras Skilandžiūnas, Le 
Problėme de l’Education Reli- 
gieuse a notre Epoque, Essai s’in- 
spirant des conditions religieu- 
ses, economique et sociales de 
l’Allemagne occidentale, 1953, 
Bįhiiotheca Alphonsiana, Lou
vain, 94 psl.

Lietuvos Ūkio Atstatymo Stu- 
iijų Komisijos Darbai, Sąs. VIII, 
1953 m. vasario mėn., 80 psl.

Turiny “Medžio pramonė Lie
tuvoje”, parašė dipl. mišk. My
kolas Gureckas ir doc. dipl. mišk. 
Antanas Vasiliauskas.

Current News on the Lithua
nian Situation, Vol. IX, No. 7 
(121), Compiled by the Lith. Le
gation, Wash., D.C., Jan.-Febr. 
.953, 27 psl.

Šiame Nr. išspausdinta: Vytis, 
Lietuvos herbas (deja, iškreip- 
as), min. P. Žadeikio 1952 m. 
apkričio 21 d. raštas JT pilna- 
Jiai su memorandumu dėl Sovie
tų siūlymų agresijai apibrėžti; 

parodžiusi, kad dabartinė tvar
ka esanti tiksli.

10. 1952-1953 mokslo metais To
ronto universiteto odont. sk. esą 
12 Europoje mokslą baigusių II 
kurse ir 4 I kurse. Buvę priimti 
dar 3, bet dėl įvairių priežasčių 
studijuoti negalėję. Pernai buvę 
6, visi antrame kurse. Iš jų metų 
pabaigoje 1 buvęs perkeltas į 
ketvirtą k., 3 perėję į trečią k., 
1 pasitraukęs dėl nesėkmės nuo 
Kalėdų, o 1 neišlaikęs egzaminų 
iš II kurso. Šie abu prastai pa
sirodę ir per patikrinamuosius 
egzaminus, buvę priimti tik iš 
pasigailėjimo.

11. Fakultetas manąs, kad nu
statytoji programa esanti visai 
tiksli. , (Bus daugiau)

Dail. Edwy Frncis Caooke (Akvarelė)Išvykimo uostas

Reiškiniai.
Kad būtų lengva gyventi, tu

rint nenormalius nervus, pirmas 
dalykas yra juos ir tuos būdus, 
kuriais jie jus kankina, gerai pa
žinti. Tuomet jūs nei jų, išdaigų 
taip labai nebijosite. Pavyzdžiui, 
kada jumyse pirmą kartą pasi
reiškia palpitacija, — pagreitin
tas širdies plakimas su nevieno
dais dūžiais, — jums atrodo, kad 
jau paskutinė diena atėjo. Bet, 
kai gydytojas pasako, kad jūsų 
širdis yra visiškoj tvarkoj, kad 
sutrikimo priežastis yra jūsų 
nervai—vėliau, užėjus naujiems 
tokiems priepuoliams, daugiau
sia rūpesčio ir nuovargio sukel
tiems, jūs bekreipsite į juos la
bai mažai dėmesio.

Kai pajuntate pirmą galvos 
skaudėjimą, galbūt, prasidedantį 
su regėjimo nusilpimu, palydi
mu šalčio jausmo, palinkimo į 
vėmimą ir skausmo vienoj aky, 
jūs krentate į«paniką, kad turite 
smegenų sutinimą. Bet, kai gy
dytojas jums pasako, lęad tai yra 
tik reiškinys vienos gerai žino
mos nervinio pobūdžio ligos, 
nuo kurios nei vienas niekad ne
mirė, arba nebuvo sunkiai pa
veiktas, jūs šitos ligos nebebijo- 
site, nors turėsite ir tuziną ar 
daugiau tokių priepuolių — pa
sireiškimų, gal būt, po nervinio 
įtempimo ar vaikščiojimo po 
krautuves, ieškant ko nors pirk
ti, arba po varginančios kelionės.

Kaip dažnai man tenka savo 
nervingiems, rūpesčių grlaužia
miems pacientams sakyti: “Nie
ko rimtai blogo su jumis nėra; 
visi reiškiniai yra iššaukti jūsų 
blogai veikiančių nervų, kurie 
jums krečia išdaigas”. Pacien
tas tada klausia: “Kodėl jie kre
čia tokias išdaigas su manimi?” 
Taip, Jūs, nervingi asmenys, ži
note, kad dažnai įkyriausi jūsų

ištraukos iš JAV prezidento rin- 
■kimų kampanijos meto pareiški
mų; Pabaltijo diplomatų atsaky
mai Višinskiui; pareiškimai ge
nocido konvencijos reikalu; tęsi
nys ištraukų iš pranešimo apie 
vergų darbą ir knygos ir straips
niai.

ELTA — Pressedienst, heraus- 
gegeben vom Litauischen Pres
sedienst ELTA, Reutlingen, Le- 
derstrasse 94, 1953, 20 Januar, 
Nr. 1.

Tai Eltos pradėtas leisti biu
letenis vokiečių kalba, skiria
mas spaudai, politikams ir visuo
menininkams informuoti.

News from behind the Iron 
Curtain, Febr. 1953, Vol. 2, No. 2,

* Laiškai Lietuviams, 19553 m. 
vasario mėn., Vol. IV, Nr. 2,64 p.

A. Merkelis rašo knygą apie 
Vilių Storastą-Vydūną. x

LIETUVOS JAUNIMO GLOBĖJUI

Šventas Kazimierai, apsaugok savo tautą jos bandymo laike. 
Apsaugok jos krauju sruvenantį kamieną...
Apsaugok jos žaliuojančias atžalas svetimuos klimatuos, 
Kad leistų naujas atžalas ir pražydėtų visais žiedais. 
Šventas Kazimierai — Švytury mums uždegtas Dangaus Valia 
Ant temstančio Lietuvos tako. Gelbėk savo tautą, 
Idant naikinama, nelygioj kovoje nežūtų, •
Kaip Prūsai — savo krauju palaistę dirvą teutonams, * 
Kad šie, it piktžolės, žmonių giminės nelaimei, vešėtų 
Besirengdami naujiems, dar piktesniems darbams.
Šventas Kazimierai, kursai ant balto žirgo per Dauguvą 
Pervedei Lietuvos pulkus, paskuiries Polocku 
Paskelbei ištarmę baisiam mūsų tautos naikintojui — 
Jūs esat rykštė, kap Atila ... mano tauta bus išklausyta ... 
Dievo rūstybė jus prislėgs... už Volgos... už Uralo... 
Šventasis Kazimierai, globoki tau pavestą švelnutį diegą 
— mūsų jaunimą, kad jis akis nukreipęs į tave išvystų 
savo garbingą paskirtį; vaduoki mus nuo pikto esamo 
Idant šviesi, blaivi dora ryžtinga, nepalaužama, tavo tauta 
Kovoj budėtu, ligi paskirtos valandos, kol tu, kaip Dovydas, 
Apvainikavęs pergale, į Vilnių Lietuvos pulkus atvesk

Valdyk savo nervus!
Dr. Walter C. ALVAREZ

nervų pasirešikimai būna po ko
kio sunkaus bandymo, nemigo 
nakties, arba varginančios die
nos. Pvz., vienas prekybininkas 
pradėjo jausti palpitaciją tą die
ną, kada jis turėjo nemalonų 
reikalą atleisti vieną savo seną 
tarnautoją už jo netinkamą el
gesį. Viena moteris, kuri naktį 
pašoko iš miego su jausmu, kad 
ji buvo kariama, buvo praleidusi 
vakarą piktai besiginčydama su 
vienu giminaičiu, kuris ketino 
skųsti ją teismui dėl pinigų. 
Kiekvienas gali suprasti, kodėl 
šių asmenų nervai buvo aštrūs, 
pasiruošę išsiveržti.

Daugeliu atsitikimų, kada ner
vinė audra pakyla, kenčiantis 
nežino, kodėl tai įvyko. Atro
do, kad tai atėjo iš giedro dan
gaus. Ne viena labai nervinga 
moteris man sako, kad jos gy
venimas esąs lengvas. Tai yra 
tiesa — ji turi gerą, mylintį vy
rą, patogius namus, gerus vai
kus ir neturi jokių rūpesčių. Ko
dėl tuomet ją užpuola priepuo
liai, kurių metu ji yra lyg drebu
lio krečiama, labai nuvargusi, 
baili ir prislėgta? Paprastai šito
kiais atsitikimais aš surandu 
nervingumą šeimoje — aš tada 
galvoju, kad šie nerviniai prie
puoliai yra dalis tų, kurie kadai
se kankino jos motiną ar, gal
būt, bobutę ar tetą. Asmenis su 
šiais drebulio priepuoliais arba 
su tarytum be priežasties pri
slėgta nuotaika ir nuovargiu, yra 
labai sunku pagydyti dėlto, kad 
ligos priežastis yra įaugusi juo
se, jų temperamente. Tai, žino
ma, nereiškia, kad padėtis yra 
visiškai be vilties. Daugelis to
kių asmenų gali gyventi naudin
gą ir aiškiai patogų gyvenimą.

Paveldėjimas
Šiandien nepopuliaru sakyti, 

kad jautrūs įvairiems trukdy
mams ir rūpesčiams nervai yra 
paveldėti. Tačiau mes visi žino
me, kad jie yra paveldėti. Jūs 
žinote, kad paveldėjote, saky
sim, jūsų tėvo karštą tempera
mentą ir veržlią energiją, lygiai 
taip pat, kaip ir jo žymią nosį 
ir vešlius antakius; arba jūs pa
veldėjote savo motinos jautru
mą ir palinkimą į rūpesčius kar
tu su jos rudomis akimis ir rau
donais plaukais.

Galima apvaldyti
Taigi. Jūs turite šiuos nervi

nius palinkimus ir jūs pažįstate 
juos gerai. Jūs negalite jų atsi
sakyti visiškai, bet jūs galite iš
mokti juos truputį valdyti ir jū
sų gyvenimą daug palengvinti.

Jaunas aš buvau silpno? svei
katos ir neturėjau pasisekinąo 
gyvenime dėl to, kad aš pavel
dėjau savo motinos blogus ner
vus. Tačiau aš pasiryžau daryti 
tik daugelį išmintingų dalykų, 
kuriuos ji darydavo ir sunkiai 
kovoti ir niekada nedaryti kvai-

Arkivysk. Skvirecko jubiliejus. 
Arkivyskupas dr. Juozapas Skvi
reckas š.m. rugsėjo 18 d. švenčia 
savo amžiaus 80 metų sukaktį.

Šį garbingą ir didelių nuopel
nų turintį Bažnyčiai ir lietuvių 
tautai vyrą, dabar gyvenantį 
Austrijoj tremtinio gyveni
mu, visą savo gyvenimą pašven
tusį Šv. Raštui lietuvių kalbon 
išversti, jubiliejaus proga ruo
šiamasi tinkamai pagerbti. J.E. 
vysk. V. Brizgiui vadovaujant, 
Čikagoje sudarytas šiam tikslui 
komitetas į kurį įeina: TT. Jėzui
tu atstovas kun. J. Borevičius, 
TT. Marijonų kun. V. Bafedana- 
vičius, Lietuvos dijecezijų kuni
gų atstovai: Kauno: kan. A. Pet
raitis ir kan. V. Zakarauskas, Pa
nevėžio: kun. A. Stašys, Telšių: 
kun. S. Šantaras ir Vilkaviškio: 
kun. P. Karalius; Kunigų Vie
nybės kan. J. Paškauskas;, Kat. 
Federacijos kun. dr. A. Juška; 
Kat. Susivienijimo Alb. Poškie
nė; PLB dr. P. Mačiulis; At-kų 
Federac. prof. B. Vitkus; Profe
sorių d-jos A. Flateris; Rašyto
jų d-jos B. Babraukas; Lietuvos 
Vyčių J. Stoškus; Kat Moterų 
Sof. Sakalienė; Skaučių p. Stri- 
kienė; Skautų p. Gurėnas.

London Free Press apie 
dail. T. Valių

Lopdono Williams Memorial 
Art Museum buvo suruošta ketu
rių neokanadiečių grafikų darbų 
paroda. Joje savo darbus išstatė 
dail. Tel. Valius, anglė Sybil An
drews, voketis Helmut Gr*ansow 
ir eštas Eric Pehap. Sausio gale 
ir vasario pradžioje ši paroda 
buvo išstatyta Hamiltono Meno 
Galerijoje.

Vertindamas parodą, London 
Free Press laikraštis apie mūsiš
kį menininką šitaip išsireiškė:

“... Telesforas Valius, lietu
vis, vietoj spalvų, priklauso nuo 
medžio savybių bei galimybių 
rėžiniais išreikšti religinius jaus
mus. Visų jo kūrinių temos yra 
tragiškos arba transcendentinės 
ir rėžiniai, nors nedidelio forma
to, yra stipraus mosto. Visi rodo 
gerą techniką sujungtą su giliu 
jausmu”. į

MILAŠIUS ANGLIŠKAI
The Peregrine Press leidykla 

San Francisco išleido “Fourteen 
'Poems” by D. V. de Lubicz Mi- 
! losz. Poemas išvertė ir įžangą 
parašė Kenneth Rexroth, iliust
ravo Edw. Hagedorn.

14 poemų išspausdinta pran
cūziškai ir greta angliškas ver
timas.

L. Žurnalistų S-gos Centro 
Valdyba pasiskirstė pareigomis: 
pirm. V. Rastenis, vicepirm. D. 
Penikas, sekr. S. Narkeliūnaitė, 
ižd. A. Šalčius ir vald. narys A. 
Merkelis.

Tautų meno parodoje South 
Bend, JAV, greta kitų tautybių 
gyvenančių tame mieste dalyva
vo ir lietuviai, išstatę kryžių, 
koplytėlių, medinių lėkščių su 
lietuviškais vaizdais, odos dirbi
nių, margučių, gintaro karolių, 
juostų ir tt. Lietuvių čia yra ne
daug.

Henrikas Kačinskas, didysis 
mūsų teatro aktorius, dabar dir
bąs Niujorke rusų teatre, sausio 
23 d. atšventė savo 50-tąjį gm- 
tadienį.

Al. Kašubienė Niujorko gam
tos muziejaus patalpose vykusio
je parodoje buvo išstačiusi 4 sa
vo paveikslus. Jos kūrinys “Vai
siai” pateko į tarpą tų, kurie bu
vo demonstruojami televizijoje.

-Juozas Švaistas-Balčiūnas jau 
parengė spaudai dvi knygas — 
“Savojo kraujo šauksmas” ir 
“Knygnešių karalius”, rašo “Au- 
tonekrologą” ir “Kriaučiuką ne
labąjį”.

Dail. J. Bistrickas ir H. Šal
kauskis dalyvavo Contemporary

lų dalykų, kuriuos ji darydavo, 
kaip pvz., rūpinimasis, jaudini-' 
masis, gyvenimas sunkiai. Aš 
nutariau taupyti savo energiją. 
Ir tikrai, pamačiau, kad turiu 
energijos ■ pakankamai dviems 
dalykams: darbui, kuriuo uždir
bu sau pragyvenimą ir antram— 
moksliniams tyrimams, rašymui, 
ntokymui, paskaitų skaitymui ir 
man dar pakankamai atlieka net 
mano mėgstamiausiems darbams 
laisvalaikyje. Taigi, man išėjo į 
gera, kad aš puikiai pažinau sa
vo paveldėtus palinkimus. Aš 
laimėjau dėlto, kad žinojau su 
kuo turiu kovoti ir ko neliesti. 
Kažkas kadaise labai išmintigai 
pasakė, kad mūsų giminės yra 
mums duoti tam, kad parodytų 
mums, ko mes neturėtumėm da
ryti ir kuo nebūti.

Nerviniai reiškiniai
ne gėda
Mes niekuomet neturėtumėm 

jausti .gėdos dėl mūsų nervų 
Mes turėtumėm gėdytis dėl to, 
kad nesistengiame jų valdyti. 
Viena didžiausių sunkenybių su 
daugeliu nervingų pacientų yra 
ta, kad jie nepakenčai vadinami 
nervingais. Kaikurie net su
pyksta ir pasako: “Ką?! Vadi
nasi, aš esu besi jaudinantis kvai
lys ir įsivaizduoju skausmus!” 
O ne. Tai nėra tai, ką mes gydy
tojai turime galvoje. Vidurių 
skaudėjimas iš baimės yra lygiai 
toks pat, kaip ir dujinių dieglių 
sukeltas. Ir jeigu mes operuotu
me, nerastume kuo paaiškinti li
gos priežastį, nes tai ateina iš 
smegenų. (B.d.)

Valstybės herbo reikalu
Paskutinis mūsų atstovybės 

Vašingtone numeris leidinio Cur
rent News on the Lithuanian Si
tuation, Vol. IX. No. 7(121) ant
raštiniame puslapy skelbia, kad 
jis išleistas “In Commemoration 
of th 35 annyversary of the de
claration of the restitution of 
Lithuanian’s independence”. Ta
me puslapyje daugiau nieko nė
ra tik klišė ir po ja parašas: “Vy
tis — the Knight. State Embleme 
of the Free Republic of Lithua
nia”. Sekančiame puslapy yra 
straipsnelis “Vytis—the Knight”, 
kur rašoma, kad tai laisvosios 
Lietuvos valstybinė emblema, o 
spausdinamasis esąs pagamin
tas žymaus lietuvių menininko 
Vytauto K. Jonyno, dabar gyve
nančio JAV.

Nepriklausomybės šventės 
proga oficialų leidinį papuošti 
valstybės ženklu labai tinka, ta
čiau, deja, tai, kas ten išspausdin
ta, nėra Lietuvos respublikos 
herbas. Tai tik ornamentas Vy
čio motyvais. Su valstybės ženk
lu mes dažnai elgiamės per lais
vai, spausdiname jį valstybės 
herbo titulu tokį, kokį koks me
nininkas sugalvoja. Mes pamirš- 

Art Society of Australia parodo
je lapkričio 1-17 d. Jiedu abu yra 
tos draugijos nariai. Grafikas H. 
Šalkauskis taip pat yra Canber
ra menininkų draugijos narys ir 
dalyvavo jų parodoje spalio 17— 
lapkričio 2 d. Canberra universi
teto patalpose.

L. Rašytojų D-jos literatūrinė 
premija paskirta Nelei Mazalai- 
tei už legendų knygą “Gintari
niai Vartai”. Premija bus įteikta 
kovo 8 d. 4 vai. Liet. Auditorijo
je, Čikagoje. Ta proga įvyks ir j 
meninė programa. ,.t ,r

Elena Kuprevičiūtė gruodžio • 
22 d. buvo pakviesta dalyvauti ‘ 
solo partijoms išpildyti S. Bach 
festivaliui rengtame koncerte 
Champs-Elysees teatre. Koncer
tą dirigavo Goldschmidt. Teat
ras buvo pilnas žmonių, ir malo
nu buvo pasigėrėti Kuprevičiū- 
tės pasisekimais.

Smuikininkė E. Kuprevičiūtė, 
su pasisekimu koncertavusi Pa
ryžiuje ir kitur, D. Britanijos 
Liet. Sąjungos pakviesta, kovo 
mėnesį koncertuos Londone.

Dr. V. Dambrava išrinktas Pa* 
vergtųjų tautų Žurnalistų S-gos. 
Amerikoie pirmininku.

Kolumbijos Lietuvio redakto
rius kun. M. Tamošiūnas gegu
žės mėn. numatyto Kolumbijos 
lietuvių kongreso proga ruošiasi 
išleisti savo žurnalo priedą ispa
nų skalba. Tai bus tokio paties 
formato, apie 60 psl., gausiai 
iliustruotas apžvalginių straips
nių apie Lietuvą ir lietuvius rin
kinys, skiriamas svetimųjų in
formacijai.

Titas Narbutas parengė ir iš
leido angliškai brošiūrėlę apie 
keturis Lietuvos vyskupus kan
kinius: T. Matulionį, M. Reinį, 
V. Borisevičių ir Pr. Ramanaus- 
ką.

Spalio “Gatvės berniuko nuo
tykius” pradėjo spausdinti latvių 
laikraštis “Laiks”. Išvertė Emils 
Skujenieks, žinomas lietuviškos 
literatūros vert. į latvių kalbą.
’20 latvių .studentų studijuoja 

Anglijos universitetuose. 6 sti
pendijas duoda Latvijos pasiun
tinybė. Paremia ir organizacijos. 
Nemažai latvių jaunimo mokosi 
viduriniosiose anglų mokyklose. 
Kur gyvena daugiau latvių, yra 
įkurtos latviškos. sekmadieninės 
mokyklos,’ o išblaškytai gyve
nantiems įvestos korespondenci- 
nės pamokos.

Latvių laikraštis “Laiks” orga
nizuoja aukų fondą nupirkti 
prof. L. Liberts paveikslą “Rygos 
bokštų prisiminimas”, kuris bus 
JAV latvių sąjungos įteiktas pre
zidentui Eisenhoweriui kaip pa
dėkos ženklas už darbą dėl pa
vergtųjų tautų išlaisvinimo.

Latviai sukūrė bendrą JAV ir 
Kanadai Latvių Kultūros Fondą. 
Jo pajamos bus gaunamos iš cen
trinių organizacijų ir pramogų. 
Fondas jau paskyrė 5 studentams 
stipendijas, išviso $1000.

Vasaros stovyklos šiais metais 
Vokietijoje ir Anglijoje vėl ren
giamos lietuvių vaikams. Vokie
tijoje jų numatoma trys: viena 
prie Baltijos ar Šiaurės jūros, 
kita Vidurio ir trečia Pietų Vo
kietijoje. Anglijoje bus viena 
stovykla Vidurinėje Anglijoje.

Vokietijoje stovyklų parengi
mu ir pravedimu rūpinasi Sielo
vados Tarnyba, vadovaujama T. 
A. Bernatonio, ir skautai. Į sto
vyklas kviečiami lietuviukai ir 
iš kitų Europos kraštų, kur, dėl 
negausaus lietuvių būrelio, at
skirų stovyklų negalima su
ruošti.

Melburno Australų Katalikų 
imigracijos centre, lietuvių kata
likų patogumui, paskirtos kiek
vieną šeštadienį nuo 10 iki 1 vai. 
raštinės valandos. Paskirtomis 
valandomis įstaigoje budės lietu
vis kunigas P. Vaseris arba kun. 
J. Kungys.
Dar nevėlu užsiprenumeruoti 

dr. V. Kudirkos raštus
Tremties leidykla Vokietijoje 

išleidžia dr. Vinco Kudirkos ori
ginaliąją kūrybą vienoje knygo
je. Šios knygos išleidimą paleng
vinti leidykla vykdo garbės pre
numeratom vajų. Iš anksto knygą 
užsisakiusieji ir sumokėjusieji 
knygos kainą $5, bus laikomi 
garbės prenumeratoriais. Jų 
pavardės bus skelbiamos knygo
je. Kanadoje# šios knygos prenu
meratą priima Tremties atstovas 
Augustinas Kuolas, 143 Clare
mont St, Toronto, Ont. Prenu
merata priimama iki š. m. kovo 
mėn. 5 dienos.

tame, kad valstybės herbas yra 
nepaliečiamas, įstatyminis ir jau 
bent oficialioms įstaigoms ne
tinka jį skelbti iškraipytą. Kal
bamasis biuletenis yra siunti
nėjamas spaudai ir politikams, 
kaip informacinė medžiaga apie 
Lietuvą ir Lietuvos dabartinę 
bylą. Vadinasi, ir valstybės her
bas pateikiamas informaciniais 
sumetimais. Deja, kaip sakyta, 
tai toli gražu nuo įstatyminio 
valstybės ženklo.

Dail. Jonyno parinktas kito
kios formos ir skydas ir arklys 
bei raitelis sustilizuotas, kai įsta
tyminiam yrą daugiau realisti
niai, o pagaliau kažkodėl skydo 
apačioje patalpinti Gedimino 
stulpai, ko, berods, dar nei vie
nas ir iš menininkų nėra bandęs. 
Gal galima sutikti, kad toks Vy
tis yra gana gražus, kad jis dau
giau atitinka heraldikoje įsiga
lėjusiems principams (išskyrus 
Gedimino stulpų įvedimą), ta
čiau reikia labai apgailestauti, 
kad atstovybė pasirinkusi vieną 
iš menininkų “projektų” skel
bia pasauliui, kad tai esąs Lie
tuvos respublikos herbas. Š.

LIETUVIŲ ENC1I
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Parduodant ar perkant namą ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

An tanas -Tony MORFJS
t - *

Real Estate darbe turis didelio patyrimo

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

| KE. 7904 . Vakarais L|L 5143 |
SAUGU — PATIKIMA

KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
ĮSTAIGA.

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite sū mūsų ekspertais. 

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ

> *

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

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

Parduodame ir perkame namus-biznius visuose miesto rajonuose

PARDUODAMI NAMAI:
PARKDALE t

Įmokėti tik $1.500, pilno kaina $6.500, 7 komb. prijungtos narnos, 
nuomininkams leidimas duotas 6 menesiams, kreiptis skubiai.

INDIAN dtOVE •
• \ 7 kambariai

$18.000 -— namo savininkui mūrinė rezidencija, susidedanti iŠ 5 did. 
kambarių ir 1-no augšto, modemiško vonia ir virtuvė, viršuje 2 did. 
miegam kambariai, šilto vandens-alyvos šildymas, įvažiavimas ir ga- 

.— --ražas, idealus namas šeimai.
A: :1 i¥ INDIAN GROVE

$33.500, pirmos klasės pajamų namas, 14 kambarių, visi nauji baldai, 
mūrinis, prijungtas, privatus įvažiavimas, pristatytas garažas, šilto 
vondens-olyvos šildymas, 3 vonios, atskiras tualetas, ougštos įmokėji- 
mas, galima tuojau užimti, kviečiamą apžiūrėti.

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

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

MEN AR Y & SON-

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

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

431 RONCESVALLES AVE., TORONTO. - Telef. LL. 1112
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1663 3L00R STREET WEST. TORONTO

$12.900. Lansdowne—Queen rajone 7 kamb. mūrinis namas, gražūs kamba
riai, kietos medžio grindys, 2 modernios virtuvės, alyvos šildymas.

$12.500. Bloor—Euclid rajone 7 kambarių atškiras mūrinis namas, 2 virtu
vės, geri kambariai, garažas.

$13.900. Glcnlake—Bioor rajone 6 ir apšildomo saules kambario mūrinis na
mas. Dideli kambariai, moderni virtuvė, alyvos, šildymas.

$14.000. Bloor—Glenlakė rajone 7 ir saulės kambario pusiau atskiras mūrinis 
namas, kambariai gražiai dekoruoti, kietos medžio grindys.

$15.900. Humberside—Indian Rd. rajone 8 ir 2-įų saulės kambarių mūrinis na
mas, kieto medžio grindys, gražūs kambariai. Oro ventiliacijd> na-- 
mes tuščias.

$17.900. Bloor—Indian Ra. rajone 8 ir saulės kambario atskiras mūrinis na
mas. 2-geros virtuvės, kieto medžio grindys, gražūs kambariai, van- 
dens-alyvos šildymas,'2 garažai, privatus įvažiavimas.

Mes turime ir daugiau namu, valgyklų, benzino stočių ir krautuvių visose 
miesto dalyse. Taip pat duodame paskolas padidinimui įmokėjimo grynais. 
Jei Jūs norite parduoti savo namą paskambinkite mums, mes pasisteng- 

/ sime Jums duoti gerą patarnavimą.

Visais nomų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja

J* TAM U LION IS
Telefonas OL. 1106.

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

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

148 ilius
truoti pusla
piai. 20 spal

votų pusi.

j
Our BIG 1953

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

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

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

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BOCHULIS

> / į
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir'žiėdus. 

Darbas garantuojamas. Kainos prieinamos.
Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272% QUEEN ST. W., Toronto

STARKMAN CHEMISTS

Nesiųskitf^||^jQ|n^
1953 metų katalogo ••

Mūsų kainos yira pačios žemiausios Kanadoje:

■ v C I N ~ 50 centų gramas.

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

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

$11.900. Spadina—Dundas, 9 kamb. 
mūrinis namas, vieta garo- ’ 
žui, $50 poj. savaitei ir 
komb. savininkui.
*

$12.800. Bioor—Shaw, 7 kambarių 
mūrinis namas, vand.-alyva 
šildomos, garažas.

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

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

$14.500. Roncesvalles — Grenadier, 
i atskiras mūrinis namas — 
’ dupleksas.

$15.500. Bioor — Lansdowne, 8 k., 
mūrinis namas su visais 
baldais, alyva ir šiltu oru 
Šildomos, vieta garažui.

$17.800. High Pork-Bloor, 7 komb.', 
2 augštų, mūrinis, atskiros 
narnos. Garažas.

*•
$17.500. Dovercourt—College, 10 k. 

atskiras namas — duplek
sas. Vandeniu šildomas.

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

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

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

reikalais kreipkitės

B.ŠERGAUTIS A. KIRŠONIS
Telef.: KE. 9272 ir KE. 0415

1460 DUNDAS STREET WEST - TORONTO
(prie Dufferin)

ERNEST RIECET
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

HAMILTONE-MUS ATSTOVAUJA

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

GERIAUSIA PROGA NUSIPIRKTI NAMĄ
' ŠTAI KELETAS IS JŲ: '

Sunnyside—Fern, 5 kamb, atskiras namas su garažu. Pilna kaina $10.500, 
įmokėti $3.000

Humberside—Keele rajone, pusiau atskiras mūrinis 8 kamb. namas su dviem 
virtuvėm. Pilna kaina $14.900, įmokėti $4.500.

Bioor—Delaware, $15.000, įmokėti $3.000, 10 kamb. dupleksas, mūrinis, pu- 
^* ’' siau atskiras, garažas, vandeniu šildomas, gera proga. / ' -

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

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

1. BRKOVICH
REAL ESTATE

Dėmesio
Hamiltoniečiai

/

Dėmesio 
Hamiltoniečiai

Ernie C. Miles
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER
♦ 910 KING IR SHERIDAN, HAMILTON, ONT.

$14.000, Province St. S.
7 kamb., kietos grindys, vandeniu ir alyva šildomas, visų kambarių dažytos 
sienos. įvažiavimas ir garažas, įmokėti $4.000.

$16.800, Barnsdale Blvd
9 komb., tos namas randasi vienoje iš gražiausių Hamiltono gatvių, dabar
tinis savininkas pirko naują namą ir todėl nori greit parduoti, kaina nėra 
per augšto ir namas vertas dėmesio.

$17.500, Mount Royal,
J 2 kamb., kietos grindys, vandeniu ir alyva šildomas, mūrinis garažas ir 
įvažiavimas. Įmokėti $5.000.

$14.000, Cumberland Ave.,
8 kamb., kietos grindys, alyva šildomas, atskiras mūrinis. Garažas. Įmo
kėti $4.000

$16.500, James S.,
8 komb., lotos 68x168, 2 garažai, didelė ir moderniška virtuvė, dabarti
nis namo savininkas, vienas iš Hamiltono milijonierių. Vertas dėmesio. 
Įmokėti $4.000

Dėmesio namų savininkai!
Mes pardavėme už Va miliono namų per vasario mėnesį ir jeigu jūs norit 
greito ir sąžiningą patarnavimo parduodant jūsų namą skambinkite 9-3563

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo
• reikalais kreipkitės į

L. MACKEVIČIUS
910 KING ST. E. Tel. 9-3563

ERNIE C. MILES
 . REAL EŠTATE

Visais turto pirkimo 

ir pardavimo reikalais

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744 \

WILLIAM BOLLAND 
' Real Estate

1130 College SU
Toronto, Ont

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

rūšių. v 
Pinigai įmokami iš karto.

HOLLYWOOD CLOTHING
270 Queen St W^ Toronto 

„ (kampas Beverley}

NAMAI — BIZNIAI PARDAVIMUI 
visuose miesto rajonuose:

Ossington—Bioor rajone, 9 komb. na
mas, oru-alyvo šildomos, $14.500, 
įmokėti $5.000.

Tyndal St., $18.000, įmokėti $7>000, 
oru-onglim šildomas, vieta garažui, 
didelis atskiras namas.

Dunn Avė., labai gražus didelis at- 
skir. namas, Įmokėti tarp $7-8.000 
Pilna kaina $2L500, 11 kamb., 
vand.-alyva šildomas.

Bioor—Dundos rajone (High Parke), 
10 kamb. atskiras namas, vieta 
garažui. $18.000, įmokėti $8.000.

Davenoort—Bathurst, pusės metų se
numo namas, pilna kaina $16.500, 
įmokėti $5.000, garažas po namu.

Dundo&—Rusholme Rd., 8 did. komb. 
npmos, naujas garažas, pilna kai
na $13.500, įmoibėti tik $3.500.

$21.000, įmokėti $10.000. Sunnyside 
rajone, 9 kamb., mūrinis, atskiras 
namas, centralinis šildymas, neper
einami kambariai, parketas, 2 mo
derniškos virtuvės, dvigubas gara
žas, 1 skola balansui.

•
$23.500, 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.

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.

Didžiausias namų' 
pasirinkimas

visuose miesto rajonuose!

Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te įmokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!

$11.400, Bioor—Lansdowne, mūrinis,* 6 
kamb., vandeniu-aliejum šildomas, 
nepereinami kambariai. .

$12.500, High Park—Wright Avė., mū
rinis, 6 kamb., gero plano, 3 garažai.

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

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

4 garažas.

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

$15.900, Runnymede—Annette, mūrinis, 
atskiras, 9 kamb. narnąs, 2 virtų- 
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 kiemą.

$18-000, Bioor—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. KLIZMAS *

1675 Bloor St. W. Tel. KE. 7941 
po darbo LA. 1250

K. WILES REAL* ESTATE . :

Parduodami 
namai

visose miesto 
dalyse.

Spadino—Horboord, 
$4.000 įmokėti, $13.5500 pilna 
kaina, mūrinis, pusiau atskiros, 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.

Beyview—Merton,
$14.500, įmękėti $5.000, 6 kamb, 
mūrinis, atskiros namas, vapdens- 
alyvos šildymas, privatus įvažiavi
mas ir garažas.

Taip pat turime nauju 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

Namu tel. OR. 2657

A. W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St., Toronto

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

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

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

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

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

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

$15.000, Bioor—Dundos, pusiau at
skiras namas, vandens-alyvos šil
dymas, garažas.

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

J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė Įstoiga)
1 ST. CLAIR AVL,W. 

TORONTO
Td. KE. 7941, nemų td. LL 4744

Nerodę manęs įstaigoje, malonėkite 
palikti savo telefono numerį.

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

, PONTIAC—BUICK—GMC TRUCKS 

Taip pot geresni vartoti automobiliai

SKAMBINK RO. 2533

S. Dwprak
REAL ESTATE BROKER

DIDŽIAUSIA NAUJŲJŲ KANADIEČIŲ NUOSAVYBIŲ 
PIRKIMO — PARDAVIMO ĮSTAIGA

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

MES TURIME PARDAVIMUI APIE 300 NAMŲ

SIŪLOME: i
. ■. r’t ’ . . ..

$11.200. Norfolk—Brock, Dundos, 6 k., 2-jų augštų, mūrinis, pusiau atskirbs, 
alyva šild., 2 virtuvės, geram stovyje. Įmokėti $4.500.

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

$13.500. Lisgor—Queen, 8 k., mūr. frontas, pus. atskiras, 2 augštų, alyvo- 
vand. šildymas, dvigubas garažas. Geras rajonas k. išnuomavimui, 
įmokėti $3.500.

$15.000. Ossington—College, 9 k., mūr. atskiras, vand. anglimis šildomas; 2 
virtuvės, 2 vonios, galimybė garažui. Įmokėti $3,5—5.000.

$15.000. Peterboro—Dufferin, Davenport, 7 k., mūr. atskiros, Vand.-ongl. šil
domas. Geras pirkinys, užėmimas tuojau pat. Įmokėti $4-5.000.

$15.500, Lynd Avė—Roncesvalles, 7 k. -4-saules k., mūrinis, atskiras, kvadr. 
planas, vand.-alyvos šildymas, dvigubas garažas. Turi būti parduotas šią 

savaitę, įmokėti $5.000. t
$15.900. Parkway—Roncesvalles, 8 k. mūr. pus. atskiros, alyva Šild. 2 virtu

vės, mūro garažas. Užėmimas per 3-4 say. Įmokėti $6.000.

$17.000. Brunswick—Bioor,*12 k., mūr. atskiros, alyva-vand. šildomas, 2 mo
dernios virtuvės, 2 vonios, garažas. Įmokėti $7-8.000.

$17.500. Tryller—Sunnyside raj. 9 k.—Į—2 šildomi saulės k., kvadr. planas, 
olyva-vand. šildomas, 3 virtuvės, 2 vonios, didelis kiemas, garažas. 
Įmokėti $7.000.

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

< A'TSTOVAU J A:

VYfAS JUČAS
Telefonas OL. 3210

NAMAI
LIETUVIAMS TINKAMUOSE 

RAJONUOSE ‘
Wright Ave.,
$12.500, įmokėti tik $3.500. Stip

raus ir sveiko mūro namas, 6 
-erdvūs kambariai, geras rūsys, 
trys garažai, privatus šoninis

x įvažiavimas. I
Marion Ave., 
$16^500, puikaus mūro namas, 8 

kambariai, vahdens Šildymas, 2 
vonios, (viena moderniška), ne
pereinami kambariai, garažas su 
privačiu įvažiavimu.

Clendena n—Bioor,
$17.800. Visai atskiras 7 kambarių 

namas, ištaigingi, gerai išdėsty
ti kambariai, alyvos šildymas 
(vasarą vėsinimas), garažas su 
šoniniu įvažiavimu. Graži ap
linka.

Durie «
$15.900, prieinamas įmokėjimas. Vi

sai atskiras, gero mūro namas. 
13t kambarių, S virt u v., garažas.

Glenloke *
$17.500. Visai atskiros, beveik nau

jos mūro nomos. 8 patogiai iŠ- 
plonuoti kambariai, vandens Šil
dymas. Garažui vieta.

Humberside
$15.900, įmokėti $6.000. Mūrinis, 

geltonų plytų namas. 8 kamba
riai, dvi virtuvės. Patogios, išsr- 
mokėjtmo sąlygos.

• Biznis High Parko rajone.
Už $8.000 ir tai ne iš korto įmokant, II 

B Jūs ąolite įsigyti lietuviams tin-j 
komiousioje vietoje biznj. Pa-1 
konkdmoi erdvios biznio patai-1 
pos, butas antrame auggšte. Ne Į 
suvėlinkite pasiteirauti.

Yra gorų ir didelių namų High Parko 
ir kituose rajonuose augšteniu jmo-

* *  tin -

R. ŽULYS
TN. ML 2471; EM.3-6711H

I. J. ELLIS g
REALTOR

1072 RUWtlT. W„ TDR0NTO

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$ 10.000 su nedideliu [mokėjimu įfc * 

labai palankiom išsimokėjimo są
lygom. Naujos statybos 6 kamba?, 
rių mūr. namas su garažu. Bran
don—La nsdowne.

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

$13.500, įmokėti apie $4.000. Visai 
atskiras mūrinis 9 kambarių namas 
su dviem virtuvėm irvieta garažui. 
Į mėnesį atneša arti $200 pajamų.
Grange į vakarus nuo Spadinos.

$13.800, įmokėti $6.000. Pusiau at
skries mūrinis 10 kambarių na
mas. Rūsy papildomai įrengtos tuo- 
eltas. Howland prie Bioor.

$14.500, įmokėti $5.000. Visai at
skiras mūrinis 8 kambarių, dvie
jų ougštų narnos su saulės kamba
riu ir dviem virtuvėm. Koridorine 
sistema, šildomas vandeniu-alyva.

$15.9O0~~su didesniu įmokėjimu. 
sai atskiras mūrinis 10 komb., 
ougštų namas, su 2 voniom, 2 
tuvėm ir 2 garažais.

$24.000, įmokėti tik
sai atskiraSfM 'vunrvvHių iiurntw 
namas su 3 virtuvėm ir 3 voniom. 
Koridorine sistema. Modemiškas 
šildymas alyva. Cowan—King.

vakariniame Toronte Jums mielai ap-

P. LEONAS
Td. MC. 2471, bd. K: JU. 09M



7 PUSL.

O. E. CARSON L™
Stambiausias Toronte Realtorius

■ '490 College St. PR. 3313

fYPJENCJ ..

Mū^ų 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:

,' $11.750, Bloor—Dufferin, .
6 kamb.,' atskiras mūrinis namas, pusėtiname stovyje,

' garažas, įmokėti t4k $2.750.

$16.500a Sunnyside—Indian Rd..
8 kamb., atskiras, kietų plytų namas. Garo išvaizda iš lau- 

. ko, tvarkingas ir švarus vidus. Didelė moderni virtuve. Vieta 
dvigubam garažui. Namas, kuris tikrai moka pats už save..

Visa eilė gerai einančių biznių su namais ir be.nomų, kaip 
' kad: restoranai, maišto prod, krautuvės, tabako ir dovanų 

prekyba, moterų ir vaikų rūbų krautuvė, vaikų baldų ir 
žaislų krautuvė, medžio išdirbinių dirbtuvė (reta proga šios 
rūšies specialistams).

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

V. M EI LŪS
’ * asmeniškai, ar telefonais: ofiso PR. 3313, namų RU. 1-0203.

DĖMESIO! c DĖMESIO!
Valgyklą “BALTIC”

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

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

111 "1 .............. " - . ............ ' ——————

' Laimingas skaičius
Vyras su žmona vasarvietėje 

užeina į klubą, kur lošiama ru
lete. Vyras siūlo žmonai išban
dyti laimę ir paduoda jai keletą 
ženkliukų. t

— Kad aš nežinau, kur juos 
padėti.

— Na, nesijaudink. Statyk, 
kad ir ant skaitlinės rodančios 
tavo amžių.

Žmona padeda. Ruletės rodyk
lė sustoja ant 32. Vyras links
mai šaukia:

— Na, ar aš nesakiau, kad tai 
laimingas skaičius...

Žmona betgi buvo tyli—ženk
liuką ji, mat, buvo padėjusi ant 
26...

Kodėl ne?
— Aš žinau, kad manyje nieko 

ypatinga nėra,—kreipiasi. į mer
gaitę viskam pasiruošęs jaunuo

li is, — ar tu būsi patenkinta bū- 
I dama su manimi, kai mes vesi- 
i me?
į- — Kodėl ne? Juk visą dieną tu 
, vistiek nebūsi namie ....i

Bus visai panaši
Į menininko atelję atėjęs kli- 

ientas derasi dėl žmonos port
reto.

— Tamsta įštikrųjų gali pada
ryti tikrai gerą mano žmonos 
portretą?

— Gerą portretą! Vyruti, pa
darysiu, kad ji bus taip panaši į 
gyvą, jog Jūs tuojau pašoksit,! 
kai tik į portretą pažvelgsit... |

'•f, Vaistai
— Na, kaip? Ar gerai veikia 

tavo žmonai tos grožio žolelės, 
ką aną savaitę daviau? — klau
sia vaistininkas draugą.

— O Dieve! Žinai, keletą die
nų viskas buvo gerai, bet pas
kum raukšlės vėl pasirodė...

Geraširdis tėvas
—^Mamyte, Onutė valgo laik

raštį, — šaukia Vytukas.
— Tėvai, aš turiu tiek darbo, 

eik tu pažiūrėk vaikų...
Tėvas nueina į vaikų kambarį 

ir po kurio- laiko grįžta.
— Na?...
— Tai nieko. Laikraštis buvo 

vakarykščias. Tegu sau...
Meilė akla

— Žinau, tu manęs jau ne
bemyli! Seniau tu visus mano 
norus iš akių išskaitydavai. O 
dabar?

— Iš kur tu tai.ištraukei? Jei 
dabar aš. taip nedarau, tai, kad 
dar labiau tave-myliu. Juk tikro
ji meile akla!

Kiti dar nežino
— Kaip tik jis prarado turtus, 

neteko pusės savo draugų.
— O antroji pusė?
— Antroji pusė dar nežino, kad 

jis visko neteko. «

Rungtynės Sovietų 
viršūnėse

(Atkelta iš 2 psl.). 
tės) pačiose augščiausiose Sovie
tų hierarchijos viršūnėse. Pats 
Stalinas, manoma, galįs būti jų 
inspiratorius.

2. Ąbudu šioje ‘kovoje varžo
vai, atrodo, yra partija ir armi
ja iš vienos pusės, o saugumo or
ganai — iš kitus. Abiejų šalių 
atstovai yra pradėję puolimą 
Malenkovaš ir priverstas gintis 
Berija.

3. Šitame konflikte kartu iš
ryškėja Sovietijos ateities užsie
nio politikos kontūrai. Kai Stali
nas su Malenkovu palaiko Va
karų palaipsnišką užminavimą, 
priešingoji pusė pasisako už pre- 
ventyvinį karą tuojau.

Antisemitizmas yra daugiau 
pašalinis tų abiejų reiškinių. Juo, 
žinoma, siekiama visa eilė paša
linių tikslų (intensyviai besiruo
šiant karui, nusikratyti tarptau
tiniais saitais surištais žydais, su
kelti baimės psichologiją ir tuo 
forsuoti produkciją bei apsigink
lavimą ir didinti Sovietams sim
patijas Vokietijoje ir arabų kraš
tuose), bet šiaip jis tėra vienas 
iš reiškinių, sudarąs propagandi
nį koloritą šiuo metu vykstan-. 
čios politinės kovos. Elta.

— Otava. — Kanada dovanoja 
Pakistanui už $5.000.000 kviečių. 
Tai būsią iš tų 25 mil., Kanados 
paskritų prieš 3 metus Colombo 
planui.

Dr* A. Ratinow
LM.C.G

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

mos, reumptizmo, skilvio ir kt.
479^ Euclid Ave., Toronto 

" TeL RA. 6708.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

susitarimą•
Telefonas ME. 2933 '

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
prie Huron gotvės 

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

EM. 4-5798

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas
~ YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 
šeštadieniais nuo 11-3 vai.

Dy. JOHN REKAI 
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

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

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

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

■ -• Rentgenas.
Kalba vokiškai ir rusiškai.

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 (ašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kartus į dieną, tuojau gali iš
gydyti kietą kosulį, kuri Jūs gavote nuo persišaldymo. 
Šie vaistai pagelbsti 'taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinka garga
liavimui ir kitokiam naudojimui.

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

Kaina $1.25 butelis.

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

NAUJA KRAUTUVĖ

Siuvimo ir mezgimo reikmenų firma
i 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, vii- 
» nos, adatų, instrukcinių knygelių, nylon'o ir rcyon'o siūlų ir siuvinėjimui reik- 
į menų. Męs taip pat turime užuolaidų ir kitų lininių reikmenų.

UŽSAKYMAI PAŠTU IŠPILDOMI TUOJAU < •

: PUIKIAUSIOS KOKYBĖS ŽEMOMIS KAINOMIS UŽ JŪSŲ PINIGUS

Nevienodi broliai
Mokytojas klausia mokinuką: i
— Jei tu, Petriuk, turėtum du į 

obuolius — vieną didelį gražų,' 
raudonais šonais, o antrą mažytį j 

’ir apvytusį,— katrą tu duotum; 
broliui ir katrą sau pasilaiky
tum?

— Kuriam broliu?? — pasitei
ravo susirūpinęs Petriukas, -—Į 
vyresniajam ar mažiukui? Į

Teisingas atsakymas
Mokykloje mokytojas papasa- i 

koja šv. Rašto istoriją apie sūnų 
palaidūną ir pagaliau klausia 

■patikrindamas žinias.
— Jonuk, na kas buvo nepa

tenkintas, kai sūnus grįžo?
— Veršis, — atsako kiek pa

galvojęs Jonukas.
Kur bus įrodymas ■

MiknaitįS pirmą kartą gyveni
me važiavo traukiniu. Artėjant 

i prie jo kelionės galo ateina kon- 
; duktorius ir prašo atiduoti bi- 
; lietą.
! — Atiduoti, tai aš galiu,—sam
protauja Miknaitis, — bet kaip 
aš irodvsiu žmonai, kur išleidau

, pinigus? Ji manys, kad ne prava- 
i žinėjau, bet prašvilpiau.

Kai pradeda gelti
Pajutus pirmą kartą reumatinius skaus
mus — imk Templetons T-R-C's. Per m: 
lijona žmonių kas mėnuo vartoja greitam 
sustabdymui reumatinių, arthritis, neural
gijos, lumbago ir išijo skausmų. Kam be 
reikalo kęsti? Turėk T-R-C*s su savim ii 
naudok tik pajutus skausmus. Tik 65c.

..5T35 vaistinėse. T-842
į • . '■

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
* < .

VYT. AUŠROTAS
priima

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

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

DOMINION 
COAL & WOOD

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgąs
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. 1791 
Toronto

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
. chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Ave. Toronto 
Telef.: WA 3754

Dėmesio! Dėmesio!
■ 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

Dr. Rosalia Basior
Bendrų ir moterų ligų gydytoja su ii-, 

gamete praktika.
„ Šveicarų diplomas (Basei).

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

Priėmimo valandos: 2-4 ir 7-9 p.p., 
arba pagal telefoninį susitarimą.

510 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50
* , * . - • ____ . __  _

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 karna $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 iF perlai
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
43» QUEEN ST. W. (prie SįmhHm). Tri. EM.

> 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 vai. pp., trečiadie
niais 3-8 vai. pp. Priimama susitarus 

. telefonu.

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

' 19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažii vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS ^^7- < VALANDOS •
MU. 9543 9 a.m. — 9 p.m.

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

5 gab. virtuvės chromo komplektas — $59.59
3 gab. fotelis (chesterfield) — 99.00>
3 gab. miegamojo komplektas — $79.50
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

480 YONGE ST., TORONTO
, (1 blokas Į šiaurę nuo College St.) * 
ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.

Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
Skambinti Midway 1213

Dr. WILLIAM J. ZINCHESIN
B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

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

Tel. WA 1344

Dr. Chas. OKU N
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampos Euclid Ave.

Priima vakarais pagal susitarimą.
Tel. WA. 9822.

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

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

Bathurst Medical Building 
Telef. EM. 3-6373

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

119 PERTH AVE.
Telefonas KE. 7808.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LIIHSKY. R.O.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros —- Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u:

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

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

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

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyru batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St W. Toronto
>4 Mūsų specialybė vestuvinės, šeimų
! nuotraukos ir spalvoti portretai. | 

Darbas pirmos rūšies. *

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai, sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba- slavų kalbomis.

college St. W- Toronto 
Tel. RA 3924

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST. W. 

TeL EM. 3-1618

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

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

' 891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

hA4ni)|r>Į!kjf SM sandėliuose jūsų vasariniai rū-
baj ]3US rūpestingai saugomi. Kai 

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

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

30 metų valymo patyrimas 
-------------------------------------------------------- LJJ—.i *...4.......... i

YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trąwell Ave., Tel.: JU. 2791. JU. 5197. Toronto 9. Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.

* ■

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

■

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

drfeūKščiAusios Rūšns mwoW/G 
^W rAHRDARBIU 6RMINIAlfg|‘J

f IŠKILI- \J
Wutsosidabro npuošalid keramika\ 
/odosir meno išdirbiniai.Lietuviskos \ 
n>Jr kitų tautu klasikines muzikos^

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIS

BATSIUVIS
J. Jasiūnas 

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

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

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšildymo krosneles ir.Ml^eku kitokius 
panašius darbus . -—c .
Pranešu klijentams savo naują adresą:

7 Havelock, Toronto, telef. LL. 4576 \
ANT. JUOZAPAITIS

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Priimu moteriškų ir'vyriškų 
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

DANIEE, D. STOKAL 
BA.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS. 

NOTARAS
Kolbų slavų kolbomis 

Room/204. 221 Victoria St 
Office EM 6-175X Re*, tei. LY 5797

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373
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ŠV; KAZIMIERO MINĖJIMAS
'Šį sekmadienį, kovo 8 a., Toronte liet, parapija rengia iškilmingą 
šv. Kazimiero minėjimą. 9.30 vai. rytą liet, parap. bažnyčioje iškil
mingos pamaldos Tėvynės laisvės intencija.

3 vai. pp. didžiojoje italų salėje, 33 Brandon, įvyks šv. Kazimie
ro minėjimo akademija — paskaita Antano Gurevičiaus ir plati 
meninė programa, kurią išpildys Toronto liet, jaunimas: ateitinin
kai, skautai ir liet, mokyklos mokiniai. /

Lietuvių visuomenė malonai kviečiama gausiai atsilankyti di
džiojo Letuvos šventojo pagerbime.
Bažnyčios Statymo Fondo V-ba 
pirmame posėdyje pasiskirstė 
pareigomis: pirm. Jonas R. Simas, 
navičius, vicepirm. Kleopas Kaz
lauskas, sekr. Leonas Rudaitis, 
iždininkas inž. Pranas Razgaitis, 
nariai: Jonas Matulionis, inž. 
Petras Lelis, Antanas Rinkimas 
ir parapijos komiteto atstovas.

Fondo valdyba artimiausioje 
ateityje numato sudaryti įvai
rioms darbo sritims komisijas, 
įjungiant Toronto lietuvių vi
suomenę į bažnyčios statymo 
darbą.

TLNamų šėrininkų žiniai
Kovo 8 d., sekmadienį, 5 vai. 

pp. įvyksta TLietuvių Namų šė
rininkų susirinkimas. Prašome 
visus skaitlingai dalyvauti.

TLN Valdyba.
BRANGŪS LIETUVIAI!

Toronto Lietuvių Namai nu
pirkti, bet didysis mokėjimas — 
$5.000 — dar neatliktas. Jis tu
rės būti sumokėtas balandžio 1 d. 
šiais metais, LNamų Valdyba 
šios sumos neturi. Mes prašome 
visus suprasti reikalo rimtumą 
ir pirkti šėrus. Vieno šėro kaina 
$25. Šerai platinami “Tulpės” 
svetainėje, “Baltic”, “Atlantic” 
restoranuose, Lietuvių Namuose 
—raštinėje, iš karto sumokant ar 

■ išsimokėjimui. Lietuvi, pirkęs 
šėrą sutaupysi pinigą, gausi pel
no ir atliksi tautinę pareigą, kur
damas lietuvybės išlaikymo židi
nį. • LN.

TLN šėrus pirko:
Už $100 — KLB Toronto apy

linkės valdyba; už $75 — As
trauskas Jurgis; už $25— Kat- 
chienė, Girdzijauskas Izidorius, 
Stundžienė Marija, Smailys Juo
zas, Albina Štuopienė, Jeroni
mas Cicėnas, Graičiūnas Jonas, 
Jonas Prakapas, Ieva Monkus, 
A. Kažemekaitis, St. Čepas.

Aktuali paskaita
Kovo 8 d., sekmadienį, 18 vai. 

liet. paYap. salėje v. sktn. prof. 
Stp. Kairys kalbės įdomia tema: 
“Alkoholis ir jo veikimas į žmo
gaus organizmą”. Toronto skau
tininkų Ramovė nuoširdžiai 
kviečia tautiečius skaitlingiau 
dalyvauti šiuose kultūriniuose 
parengimuose.

“Dainos” pobūvsi
Toronto Liet. Mot. Šalpos gru

pė “Daina” savo ilgametei veik
lai paminėti kovo 7 d. 7.30 vai. 
vak. Toronto Liet. Namuose ren
gia savo narių, bičiulių ir svečių 
šeimyninį pobūvį. Vaišių metu 
įvairi meninė programa, kurią 
išpildys: muz. St. Gailevičius, 
sol. V. Verikaitis, Pr. Prankienė, 
S. Mašalaitė, V. Kastytis ir B. 
Rukša. S.M.

Vaikų pirkliai
Toronte susekta grupė nusi

kaltėlių, gabenusių per sieną į 
JAV naujagimius kūdikius par
davimui.; Jų metodas buvęs pa
prastas. Ligoninėje kūdikio ne
pageidaujančios motinos pagim
dytas kūdikis būdavo užrašomas 
gaujos narių vardu ir jie tada 
pervažiuodavo sieną kaip su sa
vu kūdikiu. Manoma, kad tai tos 
pačios gaujos nariai, kuri pernai 
buvo susekta Montrealy. Per tris 
mėn. taip iš Toronto išgabenta į 
JAV apie 20 kūdikių.

Suimtieji Jack ir Edith Shin- 
dęr yra niujorkiečiai, abu 29 m. 
Jie suimti Maltono aerodrome su 
5 dienų kūdikiu.

Kredito kooperatyvas “Parama” 
Indėliai ir apdraudimai. Kiek

vienas bankelio narys, ir tik jis, 
gali laikyti bankely indėlį ilgi 
$5.000. Už indėlius mokami pro
centai — 2%%. Gali kilti klau
simas, kodėl tik $5.000? Tada, 
kada bankelis išvystys savo ope
racijas, reikia mąnyti, ši suma 
bus padidinta.'O pradžioje, kada 
tik prasideda darbai, Valdyba 
nori būti tikresnė dviem atve
jais: 1) už indėlį reikia tuojau 
mokėti procentą. Kad tą procen
tą uždirbti, reikia duoti ir pa
skolas. O tas viskas augs tik pa- 
laipsnuii. 2) indėlininkas gali in
dėlį visada atsiimti per 30 dienų 
nuo pareikalavimo. Didelio indė
lio pajudėjimas gali Valdybą ir 
patį bankelį pastatyti į keblią 
padėtį. Todėl ir apsiribota pakol 
kas didesnių indėlių nepriiminė
ti. Operacijoms išsivysčius šito
kie apribojimai bus beabejo pa
naikinti.

Kanados kredito bankeliai 
praktikuoja savotiškai įdomų ir 
naudingą draudimą. Kiekvienas 
indėlininkas yra apdraustas. 
Mirties atveju apdraustas indėlio 
dydžio suma, bet ne daugiau 
$1000. Pvz. Mykolas X. turi’ban- 

t kely $500 indėlį. Jam mirus, jo 
i šeima gauna ir indėlį $500 ir 
draudimo $500. Jeigu indėlis bū
tų ir $15.000 tai vistiek draudi
mas išmokamas tik $1000. Jei, 
pvz. indėlininkas turi indėlį 
$1000, ir kartu tas pats asmuo 
turi ir skolos tame pačiame ban
kely $1000, tai ištikrųjų jis nie
ko neturi. Bet jeigu jis miršta, 
tai jo skola sumokama iš drau
dimo bendrovės, o indėlis išmo
kamas šeimai pilnai ir dar išmo
kama draudimas indėlio, t.y. 
dar $1000. Iš nieko šeima gauna 
$2000.

Dėl to verta pagalvoti. Ir savo 
pinigų nelaikyti kojinėse ar ban: 
kuose, kur ir procentas mažas ir 
jokių’premijų nemokama. Ar ne
vertėtu juos perkelti į “Para
mą”?

“Parama” operacijas jau pra
dėjo. Pirmasis indėlininkas yra 
Vyt. Matulaitis. Operacijos vyks
ta Lietuvių Namuose — 235 Os- 
sington Avė., Il-me augšte, penk
tadieniais nuo 7 ligi 9 vai. vak. 
Čia galima įsirašyti nariais, ga
lima įdėti indėlius ir gauti pa
skolą.

Pabrangins kursus
Dabar vykstančiuose anglų 

kalbos ir pilietybės dalykų kur
suose lankytojai jau moka po 
$5, kai pernai mokėjo dar tik $1. 
Esą, dėl pabrangimo lankytojų 
skaičius žymiai.nesumažėjęs. Ka
dangi kursam išlaikyti pinigų 
niekas nenori duoti,'tai Švietimo 
vadybos finansų komitetas pa
siūlė nuo sekančio rudens mo
kestį bent 4 kartus padidinti — 
iki $20.

Kažin ar ir tada dar galima 
bus sakyti, kad “dėl pabrangini
mo lankytojų skaičius nesuma
žėjo”?
SVARBU! Visi lietuvio i, kurie esate 
skolingi už paimtas prekes iš o.a. Jono 
Jurkšoičio krautuvės 846 Dundas St. W., 
arba dor ir anksčiau, prašome artimiau
siomis dienomis atsilyginti. Pinigai rei
kalingi laidotuvių išlaidoms padengti ir 
atmokėti įvairioms kompanijoms už pre
kes, kurios buvo paimtos kreditan Bell
woods Dry Goods vardu. Pinigus mokėti 
krautuvėje darbo valandomis 9-8 vai. v. 
Šektodieniois iki 10 vai.

Advokatas Seymour Hermont, 
394 Bay St., Toronto, 
Telefonas EM. 4-9912.

Visuomenės žiniai
Kanados Liet. Bendruomenės 

Šalpos Fondo Centro Komitetas, 
pirmame savo posėdyje, daly
vaujant KLB Kr. V-bos pirm. J. 
Matulioniui, passikirstė pareigo
mis: L. Tamošauskas — pirm., 
dr. B. Norvaišienė ir V. Ariysie- 
nė — vicepirm., Br. Barcevičius 
—sekr., O. Indrelienė—ižd., Vyt. 
Šadreika — ūkio vadovas, M. F. 
Yokubynienė — informac. vad., 
p-lė Gaputytė — vald. narė ir 
kun. dr J. Gutauskas—deleg. iš 
Krašto Valdybos.

Posėdy svarstyti būdai ir ke
liai persiųsti didesnius kiekius 
rūbų, avalynės ir maisto trem- 
tniams Vokietijoje ir kitur. Nors 
neprieita prie tinkamo sprendi
mo, Centro Komitetas vis tik 
nutarė raginti Apylinkių V-bas 
nedelsiant kurti Šalpos komiteto 
skyrius ir, Velykų šventėms arti
nantis, nors pinigines aukas pri
imti. Šalpos skyrius steigiant 
ypač galėtų pasireikšti moterys. 
Atsiminkime, kad tremty liku
siųjų didžioji dalis, yra paliegė
liai, didelės šeimos, vargo mo
kyklos ir pan. ir kad maisto ir 
kitų reikmenų trūkumas neap
leidžia jų minčių nei valandai, 
gal nei minutei. Tad būkim ak
tyvūs ir duosnūs, kad mažiau už 
save laimingą brolį nors retkar
čiais pakeltumėm nuo įkyrių rū
pesčių ir parody tumėm, jog ir 
jam saulė šviečia.

Dėl informacijų ar aukas siun
čiant rašyti: Mr. Br. Barcevičius, 
KLB Šalpos Fondo CK sekreto
riui, 235 Ossington Avė., Toron
to, Ont. Čekiuose, ar pašto per
iamose įrašyti iždininkės Mrs. O. 
Indrelienės pavardę. Geros sėk
mės! M. F. Yokubynienė.

Užsakė “TŽ” ligoniams 
Vokietijoje

L. Kat. Moterų D-jos Toronto 
skyrius, kaip irkiekvienais me
tais, užsakė “Tėviškės Žiburius” 
sekantiems ligoniams ir tremti
niams Vokietijoje. Senelių prie
glaudai Varei i. Oldb., lietu
viams ligoniams Huntlosen i. 
Oldb., liet, ligoniams Neustadt, 
Holst., Kajučiui A., Gauting bei 
Mūnchen, lietuviams Memmin- 
gene per kun. Bungą ir kun. Šar
kai, Hamburge.

Redakcijoje gauta visa eilė 
prašymų siųsti “TŽ” ligoniams, 
seneliams ir invalidams Vokieti
joje, Austrijoje, Norvegijoje ir 

[Prancūzijoje. Gerb. Skaitytojai 
įkviečiami pasekti gražiu Kat. 
Moterų pavyzdžiu.

Kiwanis festivalis
Kasmet ruošiamos Kiwanis 

klubo varžybos, užtrukusios 2 sa
vaites, pasibaigė pereitą šešta
dienį. Ši pirmadienį ir ketvirta
dienį Massey Hall pasirodys lai
mėtojai.

Laimėjusių tarpe yra Algi
mantas Simanavičius, laimėjęs 
trečią vietą operinėse bosų solo 
varžybose.

BALTIC CARTAGE &
MOVERS x 

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

30 DEWSON ST., Toronto, Ont. 
24 valandų tarnyba.
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TORONTO LIETUVIŲ MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ 
stato 4 v. dramą

šjn. kovo mėli.. 14 d. 7.30 vai. vak. (šeštadienį)
šv. Kazimiero parapijos salėje (Roncesvalles—Garden g-vių k.).
Bilietų, kainos: $1.50, $1.00 ir 50^ (vaikams). Bilietai iš anksto 
parduodami “Tulpės” ir “Atlantic” svetainėse ir prie įėjimo.

TLMMG Valdyba.

Raudonasis dekanas
Pereitos savaitės pirmadienį, 

Londone, Ont., turėjo savo Rusi
ją garbinančią kalbą nutraukti 
dėl studentų sukelto triukšmo. 
Jis dar bandė kalbėti per gar
siakalbį, bet ir tai nieko negel
bėjo.

Antradienio vakare Toronte 
organizatoriai — Sovietų bičiu
lių sąjunga — nuo galimų truk
dymų apsidraudė. Pastebėję, 
kad į Massey Hali renkasi daug 
antikomunistinio elemento, jie 
bilietų pardavinėjimą nutraukė, 

prie salės pašaukė net 50 po
licininkų apsaugai. Taip ten nie
kas pašalinių nebuvo įleidžia
mas. O kas viduje pasirodė ne
draugiškas, įtartinas ar oponavo, 
ouvo išvestas iš salės. .
Išnuomojamas labai didelis, gražus kam
barys, tinkąs mažai šeimai arba 2 asme
nims, galima naudotis virtuve, 98 Givins 
St., telef. LL. 0917. _
McKenzie Ores, g-vėje išnuomojamas 
trontmis kamoarys viengungiams arba 
šeimai su bendra virtuve su arba be bal
du. Telefonas KE. 5458. '_________
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė 2-me 
/•uašte. Telef. JU. 9047.______________
išnuomojamas kambarys ir virtuvė 2-me 
augšte ir kambarys ir virtuvė 3-me augš
te. Tel. ME. 8816, 346 Ossington Avė. 
Išnuomojamas frontinis kambarys 2-me 
augšte su baldais ir bendra virtuvė, tin
ka vedusiu porai. 270 Wright Ave., tel. 
Ml. 6569*

Lankėsi kun. J. Zieliauskas
Pereitą trečiadienį Toronte 

lankėsi lietuvių saleziečių namų 
Italijoje, prie Torino, viršinin
kas kun. J. Zieliauskas. Atvykęs 
į šį kontinentą susipažinti su lie
tuvių gyvenimu, kun. Z. Kana
doje aplankė Londoną, Hamilto
ną ir Torontą. Netrukus jis iš
vyks atgal į Italiją, kur salezie
čiai kuria lietuvišką kultūrinį 
centrą — knygų leidyklą ir lietu
višką gimnaziją, šiuo metu jie 
jau turi I ir parengiamąją kla
ses. Grįždamas iš JAV kun. Zie
liauskas nusives dar 4 naujus 
mokinius.

Išnuomojami 2 kambariai 2-me augšte 
šeimai arba viengungiams. OL. 4166« 
skambinti betkuriuo laiku.

Išnuomojamas šviesus kambarys ir virtu
vė su baldais ir patalyne. Tinko vedusių 
porai arba viengungiui. OL. 5785.

išnuomojamas butas iš 3 kambarių ir vir
tuvės, 2-me augšte, be baldų. 14 Indian 
Grove.

išnuomojamas kambarys ir atskira virtu<

Visuotiniame sporto kl. “Vy- Į 
tis” narių susirinkime, įvykusia
me vasario 28 d., buvo išrinkta 
nauja klubo valdyba, kuri pir
mame posėdyje pareigomis pasi
skirstė: pirm. K. Lukošius, spor
to vadovas A. Pulkauninkas, se- 
kretorius-ižd. P. Berneckas, tur
to valdytojas J. Gaižutis, paren
gimų vadovas R. Jablonskytė.

Sužeisti lietuviai
Pereito šeštadienio rytą ant 10 

kelio prie Caledon susidūrus 
dviems auto mašinoms ir ant jų 
užvažiavus dar trečiai, sužeisti 
trys lietuviai: Antanas Rušėnas. 
Aleksas Andriulis ir B. Marke
vičius. Iš jų, kaip praneša dien-' 
raščiai, sunkiausiai sužeistas 
Rušėnas. Toje pačioje nelaimėje 
sužeisti ir keli nelietuviai.

Torontietė solistė kyla
Sopranas Lois Marshall, toron

tietė, kuri prieš trejetą mėnesių 
su dideliu pasisekimu debiutavo 
Niujorke Town Hall ir gavo 
Naumburgo premiją, pakviesta

vė. Kreiptis 474 Roncesvolles, po 6 v.v. Į kovo 28 d. dainuoti solo partijas 
Beethoveno IVJissa Solemnis, ku-High Park Ave., netoli Bloor St., išnuo-! ^eetnoveno Missa bOiemms, Ku

ruojamos didelis, grauš, naujai dekoruo-1 rias išpildys Artur Toscanini di- 
2.rigucjant NBC Simfonijos orkes- 

trą Carnegie Hall. Programa bus 
— transliuojama per JAV ir Kana

dos radijo stotis. Jaunoji daini
ninkė, beabejo, džiaugiasi, kad 
didysis Toscanini ją pasirinko. 
Kovo 25 d. Marshall Toronte su 
Mendelsono choru išpildys St. 
Mattews Passion.

Gautas laiškas Jonui Dolme
nui, anksčiau gyv. Camp 71, 
Kowkash, Ont. Laiškas pinigi
nis. Atsiimti TŽ administracijoj.

— Torontas. — Apskaičiuota, 
kad 1951-1952 fiskaliniais metais 
Ontario provincijoje svaigiųjų 
gėrimų išgerta, tiek, kad kiek
vienai šeimai išeina po $190.

asmenims. Galimybė gamintis maistą. 
Skambinti telef. MU. 8346.

Išnuomojamas kambarys su virtuve 3-me 
augšte, High rajone. Tel. MU.8496. 
50 Mountview Avė.

Bloor—High Park išnuomojamas 2 as
menims, 2-me augšte, gražus saulėtas 
frontinis kambarys su saiiono baldais ir 
virimu. Yra garažas. Telef. LY. 5350.

Išnuomojamas didelis gražus kambarys 
su visais baldais, ramiuose namuose. 
College — Bathurst rajone, pageidauja
ma vedusių pora, dirbą prekyboje. Kreip
tis 83 Borden Str.

Parduodamas automobilis, vartotas visų 
laiko vieno žmogaus, Studebaker 1948, 
de luxe, su overdrive, autom, radio ir kt. 
priedais. Kreiptis telef. LO. 9023.

Lietuviškoje vasaros kolonijoje, pirmieji 
vasarnamiai susilaukė visiško savininkų 
įvertinimo ne tik kokybės, bet ir eko
nomijos atžvilgiu. Todėl siūlomo ir ki
tiems sklypų savininkams, taupant pi
nigą ir vengiant rūpesčių, kreiptis į sta- : 
tybos rangovą E. W. Stanford, RR 2a 
Stayner, Ont. Telef. 12-W-l, Wasaga: 
Beach.

AR JAU PRATĘSEI SAVO 
LAIKRAŠČIO PRENUMERA
TA 1953 METAMS?
Aidų, Ateities, Lietuvių Dienų, Kario, 
Laiškų Lietuviams, Laivo, Varpelio, Eg
lutės, Draugo, Darbininko, Tėviškės Ži
burių ir visų kita laikraščių prenumera
tas priima ir pratęsia

V. AUŠROTAS,
206 GfTmour Avė., telef. LY. 0305 

sekmadieniais parapijos salėje.

MC N T REAL. Que.
skautų federacijos manifestaci
joje Forume, penktadienį, skir
toj J. Em. kardinolui E. P. Leger 
pagerbti. Tai buvo viena iš iškil
mingiausių čia vykstančių Pa
saulinės skautų savaitės dienų, 
parodžiusi skautų org. masinį 
entuziazmą ir populiarumą. J. 
Em. kafdinolas pasakė skautus 
ir jų'gražius idealus įvertinančią 
kalbą. Po to sekė pasirodymai. 
Mūsų skautai pasirodė 13-tam 
programos punkte — tautiškais 
drabužiais pasirėdę pašoko du 
taut, šokius, laimėjo vakaro 
ovacijas ir pirmą vietą, skaitlin-

Vasario 16-tos minėjimas susi* 
laukė gražių atgarsių Montrea
lio didžiojoje spaudoje. Pasirodė 
nuotraukų lietuvaičių tautiniuo
se drabužiuose, pirm. L. Balsią 
kalbos santraukarir spaudos ko
mentarai. Tenka pasidžiaugti 
visuomenės gražiu dalyvavimu 
ir B-nės Valdybos darbštumu.

Sporto klubo “Tauras” narių 
ir rėmėjų visuotinis susirinki
mas šaukiamas kovo 8 d. 12 vai. 
30 min., AV parapijos salėje.

Lietuvių Namų pirkimo inicia
torių šauktas susirinkimas ne
įvyko dėl savininkų “staigaus” ■ 
nesutarimo namų pardavimo rei-' gų penkių tūkstančių akivaizdo- 
kalu. Susirinko daug žmonių, ‘ ję. 8 porų grupei vadovavo J. Ki- 
tačiau į vidų nebuvo įsileisti. Su-, birkštis. La Presse rytojaus die- 
sirinkima žydų maldos namams' ną išskirtinai paminėjo lietuvių 
pirkti teko uždaryti gatvėje ir skautų grupę^, 
šaltyje.

AV parapijos tradicinė agapė. 
Ateinantį sekmadienį po misijų 
bendros komunijos viršutinėje 
salėje bus suruoštos mažos vai
šės—agapė, dalyvaujant misijų 
vadovui tėvui J. Bružikui, SJ, 
kunigams ir svečiams. Agapės 

t metu dalyviai bus supažindinti 
su A V bažnyčios naujuoju pro
jektu ir jo realizavimo galimy
bėmis. Agapę paruošti apsiėmė 
At-kų Kuopa ir jų talkininkai. 
Parengimo išlaidoms padengti 
vaišių metu bus renkama iš su
augusių dalyvių po 50f, o iš mok. 
jaunimo po 25^. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti.

Montrealio Skautų tuntas, ko
vo 8 d. ruošia savo globėjo šv. 
Kazimiero šventės minėjimą. Iš
kilmingos pamaldos 11 vai. šv. 
Kazimiero bažnyčioje po kurių 
bus bendri pusryčiai ir tunto su
eiga. Tėvai ir rėmėjai nuošir
džiai kviečiami dalyvauti.

Tuntininkas.
“Neringos” skaučių tuntas spe

cialioje sueigoje minėjo Vasario 
16-tąją ir šv. Kazimierą. Įžodį 
davė trys paukštytės. Tylos mi
nute buvo pagerbtas rašytojo 
Vydūno atminimas. Meninėj da
ly pasirodė paukštytės ir skautės 
gana gausiai dalyvaujant tė
vams ir rėmėjams. Po to sekė 
skaučių tėvu ir rėmėjų susirin
kimas. Išrinkta nauja valdyba: 
pp. Žemlickienė, Kudžmienė ir 
dr. Daukša.

“Tauro” krepšinio komanda 
praeitą savaitę žaidė ir laimėjo 
68-50, 64-51 dvejas rungtynes St. 
Jean’e su RCAF komandomis. 
Šią savaitę žais Verdune su YM 
CA komandomis. Šias rungtynes 
laimėjus mūsų krepšininkai pa
teks į pusfinalį vidurinės klasės 
nugalėtojui išalkinti. Stalo te
nisininkai draugiškas rungtynes 
su ukrainiečiais laimėjo 7-2.

Kanados latvių filmų bendro
vė suruošė savų filmų-kronikų 
seansą lenkų salėje, 57 Prince 
Arthur latviams ir kviestiems 
svečiams. Kronikoje buvo paro
dyta ir lietuvių Vasario 16 mi
nėjimo epizodų. Eilė lietuvių ga
vo pakvietimus dalyvauti.

Lietuviai studentai dalyvavo 
Montrealio diecezijos katalikų

Montr. “TŽ” koresp. skyrius 
apgailestauja nesusipratimą dėl 
paminėjimo p. M. Arlauskaitės 
pavardės Liet. Namų pirkimo 
iniciatorių tarpe. Koresponden
tai čia nieko nekalti, o nesusipra
timo raktą turi patys iniciatoriai, 
kurie išsiuntinėjo virš 400 šapi
rografuotų laiškų su iniciatorių 
vardais ir pavardėm — jų tarpe 
ir p-lfe M. Arlauskaitės.

> K Mot. D-ja savo globėjui K. 
Pečkiui, SJ, suruošė sudėtines 
Kazimierines AV parapijos salė
je. Narės, kunigai ir svečiai su
darė gražų 50 asmenų stalą. Po 
sveikinimų sekė meninė dalis. J. 
'Adomonienė padainavo, Juzen- 
tavičiūtė paskambino. Vėliau at
vykęs kun. Kaz. Riekus buvo 
sutiktas su visomis vardinių ce
remonijomis. Pirmininkei E. 
Navikėnienei įteikta gėlių jos 50 
metų sukakties proga.

LK Mot. D-ja suruošė metų, 
bėgyje eilę pobūvių kitiems, o šį, 
valdybos, kadencijai baigiantis, 
kaip sako, sau — savo narių šei
mai.

Montreal Star išspausdino pa
sikalbėjimą bokso klausimais su 
Šarkiu-Žukausku, buv. sunkaus 
svorio pasaulio meisteriu, pažy
mėdamas, kad tai the big Lithua
nian from Boston.

AV parapijos biuletenis prane
ša, kad pavasarį norima pradė
ti su parapijos bažnyčios staty
ba: šventinti* kertinį akmenį, 
tiesti pamatus. Tam reikalingas 
minimumas lėšų. Tad. prašomi 
parapijiečiai atjausti bažnyčios 
statybos reikalą ir, kiek kas gali, 
remti jos statymą.

Moterystės palaiminimas, va
sario 28 d., šeštadienį, AV bažny
čioje suteiktas Marijai Gražuly
tei su Algirdu Girša.

Pirmasis keleivinis traukinys 
nuo Montrealio nuvažiavo iki 
Vancouverio 1886 m., tą 2.906 
mylių kelią nugalėjęs per 140 
valandų.

Seniausias Kanados pastatas 
yra dviejų augštų mūrinis na
mas, 60 pėdų pločio nuo gatvės, 
Sillery, Que., pastatytas 1639 m.

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

Ketvirtadienį — šeštadienį, kovo 5, 6, 7 d.d.
L. I’LL SEE YOU IN MY DREAMS—Doris Day, Danny Thomas
2. ALLLADINS LAMP — spalvota — Patricia Medina,

Johny Sands
Pirmadienį — trečiadienį, kovo 9, 10, 11 d.d.

1. SMASH UP — tik suaugusiems — Susan Hayward
2. ALCATRAZ ISLAND — tik suaugusiems — Ann Sheridan
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekės ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ. ,' 
v . Kreiptis: ?

9 Pearson Ave^ Toronto
Telefonas LO. 8828

VISADA IR VISUOMET
■ įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys 
' J. BERŽINSKAS

Dundas St W. Toronto - < - Tek LA. 9547 te MU. 3940

Pirmoji gyvybės draudimo kompanija Amerikoje 
geriausiomis sąlygomis draudžia:

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

Apsidraudžiamųjų sveikatą be atlyginimo patikrina 
Dr. Antanas PACEVIČIUS

Visas apsidraudimo galimybes nemokamai išaiškins ir apdraus mūsų agentas
Apolinaras Sakevičius

įstaigos telefonas EM. 4-8154, namu LL. 8929

THE MUTUAL LIFE INSURANCE CO. 
OF NEW YORK

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

Garbenis rekomenduoja
PEARSON PRIE RONCESVALLES

$20.000 — įmokėti $7.000 — 10 kambarių, 2 vonios, 2 garažai, vandeniu-aly- 
va apšildomas, pajamos $43.00 per savaitę ir dar 4 kambariai lieka savi
ninkui. Atviri mokesčiai.

$14.800 — įmokėti $5.000 — 8 kambariai, oru-alyva apšildomas, 2 virtuvės, 
garažas. Galima tuojau įsikraustyti. Atviras vienas “morgičius” balansui.

Reikalingi namai pardavimui. Kreipkitės į

AL GARBENS

J

1486 Dundas St. W. (prie Dufferin) Toronto Telefonai: LO. 2738, vakarais H Y. 1543

Sporto klubų 
suvažiavimas

Kovo 14 d., 4 vai. pp., Toronto 
Lietuvių Namų patalpose šau
kiamas Kanados lietuvių sporto 
klubų atstovų bei darbuotojų su
važiavimas.

Suvažiavimo tikslas nustatyti, 
tarp Kanados Lietuvių Bendruos, 
menės Krašto Valdybos ir Ka
nados sporto klubų bei darbuo
toju bendras veikimo gaires.

Atvykstantieji į suvažiavimą 
registruojasi 57 Marion St, To
ronto.

KLB Kr. V-bos pavestas 
K. Šapočkinas.

RODNEY, Ont
Atvyksta “Aukuras”. Hamilto

no “Aukuras”, savo 3-jų metų 
darbo sukaktį švęsdamas, at
vyksta su gastrole į Rodney, ir 
kovo 7 d., šeštadienį, 8 vai. vak. 
Community Hall patalpose su
vaidins V. Alanto 3 veiksmų ko
mediją “Buhalterijos klaida”.

Rodniškiai jau beveik baigė 
tabako derlių tvarkyti ir visiškai 
laiku sulauks taip seniai lauktą 
“Aukurą”.

Tikimasi, kad ta proga apsi
lankys ir daugiau artimesnių 
apylinkių lietuvių. A.

j Atitaisymas 
Pereitame “TŽ” Nr.

kaičio strp. “Vidaus 
klaidingai išspausdinta:

1. “Mėgino atkurti kad ir tokį 
valst. postą, kurio neturėjome 
tarpt, forume...” ■ 
“Mėginimas atkurti
_2. “...min. Lozoraitis turi pa

sidaryti paskutiniu Neprikl. Liet 
vyriausybės egziliniu ministe- 
riu...” — turi būti: “paskutinės 
Neprikl. Liet, vyriausybės...”

3. “Ar valstybė yra visuome
ninė organizacija?” — turi būti 
“Ar valstybė yra ne visuom. or
ganizacija?”
. 4. “... atkreipkim dėmesį, kad 
demokratijose žodžio minister 
prasmė nepakitus — tarnas”. — 
turi būti: “.. .demokratijose žo

St. Sut- 
frontas”

turi būti:
99




