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LAIKAS-DIDYSIS PRIEŠAS
Daug buvo pranašų, daug poli

tinių “diagnostikų”, kurie bandė 
tremtinius raminti ar bauginti. 
Ne vieną kartą buvo skelbiama, 
kad štai aplinkybės, už kelių mė
nesių pasikeis šitaip štai ir išeitis 
bus tokia. Vieni skelbė, kad 
tremtiniai tada tai — nurodinė
jo net mėnesiais datas 
grįžti į savo tėvų kraštą, o kiti 
baugino, kad to niekada nesu
lauks, nes pasaulis jau nebedrį- 
siąs pajudėti ir dabartinė padėtis 
amžiais truksianti. Kiekvienas 
toks pranašavimas tremtinių 
mases jaudino. Ir jaudins, nes 
tos “pranašystės” nesibaigs nie
kad — kol ateis sprendimas. Jis, 
žinoma, ateis, nes nieko nėra 
amžinai nekintamo. Nėra amži
nos ir tironijos, neįmanoma ir 
amžina tautų vergija.

O laikas visdėlto bėga. Ir lie
tuviai tremtyje jau varo dešim
tus metus. Dešimtmetis— ne sa
vaitė. Per 10 metų ir žmonės jau 
žymiai pasikeičia. Atsiminkim, 
kad, kas Lietuvoje liko arba ją 
apleido 10 metų, šiandien jau va
ro dvidešimtuosius, kas tada bu
vo 50 m., šiandien jau pereina į 
senių tarpą ir dar po dešimtme
čio dauguma jų išviso iškris iš 
betkoktos veiklos rato. Štai čia 
yra didžioji problema, kuri to- į 
lydžio ir nuosekliai keičia ir 
tremties ir tėvynėje likusius lie
tuvius. '

Lietuvoje beabejo per tą de
šimtmetį daug kas pasikeitė. Pa
sikeitė krašto vaizdas — neabe- 
jokim, vienur kaikas nauja pa-

galės

Ypač kaimuose, kūr laukiant so
dybų sugrupavimo į kolchozines 
sodybas nebuvo daroma nieko, 
ypač, kad niekas nebesijaučia, 
jog darytų sau ir kai dar nėra 
mdežiagų betkokiėms pataisy
mams ar naujoms statyboms. 
Bet gyvybiniai pasikeitimai glu
di ne čia — ne krašto skurde. 
Gyvybiniai pasikeitimai gludi 
žmonių sielose. Beabejo, vyres
niosios kartos sielose viešpatau
ja nyki gludumą ir neviltis, bet 
jaunuomenės tarpe neabejotinai 
daug pyktžolių bus atsiradę. Da
lis jų nejučiom užkrėsti amžino
jo propagandos trukšmo, o kiti 
bus pavergti veržlumo į gyveni
mą — norisi veržtis, tad einama 
ta kryptimi, kur galima. Kitaip 
tai vadintume karjeros keliu. 
Tai svarbus veiksnys, žmogų 
veikiąs nuo amžių, beabejo, ir 
dabar ■ veikiąs. Pagaliau viso 
veiksnių komplekso čia neišna-

grinėsi. Bet aišku, kad nuo viso; 
pasaulio atskirtoje bolševikinėje 
laboratorijoje vyksta naujo žmo
gaus formavimo procesas. Jis 
pagamins ir lietuvių tautai 
naują žmogų. Tikrai kitokį, negu 
buvo išaugęs nepriklausomybės 
laikais ir kitokį negu auga trem
tyje ar išeivijoje. Ir tai bus nau- Molotovo "ėjimui d'engti^VtL 
jas veiksnys busimajame lietu- dengti, stebino ruso nepriklau- 

_ somumas nuo Maskvos, jo lanks
tumas bei suktumas. Molotovas 

j “nei vienos 
pėdos liaudies priešams Europe- 
• . Z z « • • ••

ANTRASIS PUSLA1K1S
Antrojo puslaikio metu kovo

je už “Matuškos socialistinės 
Rosijos” šlovę ir garbę Moloto
vas ir jo derintojai parodė pui
kų diplomatinį žaidimą. Nors pa
vergtųjų pasitikėjimą turįs John 
Foster Dulles mikliai sugebėjo

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

vių tautos gyvenime. Ar pajėgs 
lengvai su šia naująja karta su
sikalbėti senoji karta, kai praeis pasakė aiškiai, jog 
dar keletas metų? Vienintelė vii- , ~ ‘

Savaitės įvykiai
dcm. sen. Iš Illinois, Paul. H. 
Douglas, turbūt primintas gau
singų tos valstybės lenkų ir lie
tuvių, JAV Senate siūlė dvi re
zoliucijas: 1) kad JAV Kongre
sas trokšta, jog Jungtinės Tau
tos imtųsi atitinkamos akcijos, 
kad Lenkijai, Lietuvai, Estijai, 
Latvijai, Rumunijai, Bulgarijai, 
Vengrijai, £ekoslovakijai ir ki
tiems sovietų užgrobtiems kraš
tams būtų grąžintos pagrindinės 
civilinės ir religinės teisės; 2) 
kad JAV smerkia TSRS ir jos 
’marionetinę’ vyriausybę už lais
vų rinkimų teisės Lenkijoje iš
niekinimą. Rezoliucijų įžangoje 
Kongreso vardu prezidentas bu-

Berlyno konferencija, kaip ir galima laukti, išvirto paprastomis 
propagandinių manevrų ir įkalbų varžybomis. Molotovas meistriš
kai kalba ne konferencijos dalyviams, bet pasauliui ir ypač Pran
cūzijai, per jos atstovo Bidault galvą, kad tik atbaidyti ją nuo Eu
ropos Gyn. Bendruomenės. Vakariečiai atsikerta gana kandžiai ir 
taikliai vis išryškindami Maskvos nesukalbamumą.-

Pereitą savaitę daugiausia buvo kalbama dėl Vokietijos. Vaka
riečiai lakosi nusistatymo, kad pirmučiausia turi būti pravesti 
laisvi, rinkimai abiejose dalyse,#-——-——---- -------- - — —
po to sudaryta vyrauisybė, su 
kuria būtų pasirašyta taikos su
tartis, paliekant Vokietijai visiš
ką laisvę apsispręsti dėl įsijun
gimo į EGB. Tuo tarpu Moloto
vas reikalauja, kad laikinoji vy
riausybė būtų sudaryta iš abie
jų zonų dabartinių vyriausybių 
— Vakariečiai Rytų zonos vy
riausybės nepripažįsta kaip su
darytos be laisvų rinkimų — kad 
taikos konferencija būtų sušauk
ta spalio mėn. o sutartis Vokieti
ją neutralizuotų ■—kaip ir po I 
Pasaulinio Karo Versaly, — lei
džiant jai ribotas karines pajė
gas tik vidaus saugumui bei sie
nų apsaugai. Tai tas pats 1952. 
II. 10. Maskvos planas, tik su tuo 
skirtumu, kad Vokietijai prieš 
sutartį neuždedama jokių prie
volių ir nubraukiamos visos sko
los. Molotovas ta proga vokiečius 
baugino dėl Bonnoje pasirašytų 
sutarčių, esą jos įgalinančios va
kariečius kištis į Vokietijos rei
kalus riet 50 metų, o jei Vokieti
ja nesijungtų į EGB būtų taiko
mos represijos. Vakariečiai atsi
kirto, kad Bormos sutartys yra

bės pravesti savo partiją. O juo
se buvo jaučiamas kažkoks va
kariečiams tipingas lėtumas ir 
neryžtingumas/ Britanijos liū
tas net savo apšiurusią uodegą 
phvizgino — “mes tai niekad 
Tarybų Sąjungos nepulsime”. 
Molotovas tačiau nudavė Edeno 
negirdėjęs ir pakeitė temą. Kaip 
NYTimes korespondentas Ber
lyne C. Sulzberger susumavo 
sovietų motto: “Peace at no 
Price”. James Reston, Vašing
tone, Molotovo taktiką aiškino 
šitaip: ------ o--------------r-------------------------

Naujoji situacija v0 prašomas paveikti Mr. Dul-
Iki JAV apginklavo ir ūkiškai lės, kad jis Berlyno kvartete iš- 

atstatė Europą, amerikiečiai ga- keltų pavergtųjų reikalą.. 
Įėjo “vadovauti*? pasauliui, iške-j ~1 -----------
■liant, kad jie,štai vieni Azijoje i praplėsti savo Pabaltijo užgro- 

. , kovoja už laisvojo pasaulio in- ! bimo tyrinėjimo kongresinį ak-
ir Paryžiaus, Molotovo šnabžde- teresus. Gi šiuo metu Raudonoji kad jo komitetas būtų auto-

Europa esanti stipri, o Azijoje, tik Pabaltijo, bet ir “kitų tautų , 
ne JAV. bet Prancūzija lieja vasario 1 d, senato posėdy John 
kraują. Dėlto tai dvigalvis .Mo- F. Kennedy, dem. milijonierius 
lotovas tiek rūpinasi prancūzais, jš Bostono, pasiūlė, kad senatas 
stengdamasis šiuos tikinti, kad ! pradėtų savą Lietuvos užgrobi- 
Dulles vokiečius labiau mėgstąs; mo tyrinėjimą. Be ilgų derybų

tis, kad ta senoji karta ir iš visų jc” nors ir “neutraliųjų” simpa- 
pasviečių susirinkę vyresnieji j tijų sąskaita. Tuo pačiu metu, 
jiems atrodys didžios praeities, < jis vėl dairosi prie Britu ir Pran- 
jų nepergyventos, bet svajotos . cūzų pumpuodamas jiems savo- 
praeities mohikanai, vaidilos — j sios “tirosios” taikos pasiūlymus: 
šaukliai grįžę iš kito šviesesnio , britams — pirkti iš jų už miliar- 

dus prekių (ar svarbu, kad už
muštųjų ar pavergtųjų pinigais), 
prancūzams — “garantuojąs” 
“taiką” Indkionijoje (nesvarbu 
kaip ilgai). Žiniomis iš Londono

pasaulio. Nes savo praeities juk 
jie dar nebus išsižadėję. Ja juk 
alsuoja kiekvienas gimtosios že
melės kampelis, ne tik išlikę pa
minklai. Šitos krašto dvasios ne
sunaikins ir negali sunaikinti 
joks budelis, juo labiau tas, ku
ris su fanfaromis skelbia savojo 
krašto didybę.

Tremtyje išaugo ir auga kita 
naujoji karta. O kas ji? Juk mo
kyklas lanko jau ir tremtyje gi
musieji. Būkim atviri. Nebe visi 
jie. tikrai lietuviukais jaučiasi 

į arba bent ne visi perpranta, ką 
tai reiškia. Jei suvestume lietu
viuką apleidžiantį savąjį kraštą 
keliolikametį ir šiandieninį to 
paties amžiaus grįžtantį iš mo
kyklos ar jie rastų bendrą kai--, 
bą? Ar rastų pagaliau bendrą 
kalbą nūdienis trem ties, lietuviu
kas-su-savo amžiaųs^broliu da
bar augančiu tėvynėje? Juk ir 
šio pasaulis skirtingas. Gerai, jei 
jo sąmonėje dar užsilikę kokių 
tėviškės vaizdų iš kūdikystės. O 
jei ir to nėra, jei jis išvežtas per 
mažas ar net tremtyje gimęs? Ir 
suaugęs ar pajėgs jis perprasti 
savojo krašto dvasią ir ten bren- 
dusį brolį, ar pajus jis visa siela, 
kas yra savasis kraštas žmogui?

Star antroji didžioji, gal pati 
didžiausioji laiko nešama trem
ties problema — pavojus atskili
mo nuo tautos dvasios, pavojus 
tautinio invalidumo. O vaistas 
jam, beabejo, tėra vienas — tė
vynės mitas. Jį sukurti reikia. 
Reikia nuolat jį kurstyti, nuolat 
duoti jam peno. Tik tėvynės mi
tas — tėvynė šviesi žvaigždelė 
— tegali susieti bendru dvasiniu 
saitu ten vergijoje ir čia laisvė
je, bet dideliuose “sirenų” pavo
juose, augančias jaunosios kar
tos dvi dalis.

Charles Kersten rūpinantis

sys padaręs ten Įspūdžio. Edeno armija gali eit kukuoti į mišką—
ir Bidault rankos esą buvo su
pančiotos savosios visuomenės 
opinijos. Jie tapo priversti to
liau klausytis tolimesnės “dvi
galvio” — Molotovo uvertiūros. 
“Kvartetas” dėlto gali pusėtinai 
užsitęsti — tai priklausys, kaip 
Dulles ir jo kompanijonai suge-

Kanados biudžetas
Kanados finansų ministeris 

Abbott pateikė parlamentui pro
jektą sekančių metų biudžeto,

nei jų Bidault žavesį. Maskva 
liūliuoja europiečių nepriklau
somumo troškimą, ji siūlo jiems 
prekybą, kai amerikiečiai kalba- 
apie muitų palikimą, kokie jie 
yra ir naujus A&H bandymus.

Vakariečiai, esą, naujajai si
tuacijai nepasii' aošę.. Ypatingai 
amerikiečiai.^, sųsida-
riūsių "sąlygų Itmerų ne daugiau^ 
bet kaip tik mažiau iš savo są
jungininkų reikalauti. Vakarie
čių “silpnoji vieta”, kad tarp jų 
nesą darnaus susipratimo. Molo
tovas, esą, kaip tik dėl šito da
bar ir plėšosi. Vašingtone suvo-

jonų dolerių sumai. Is paprastų
jų išlaidų $4.492.000.000 sumos 
$2.537.000.000 skiriama civiliams 
reikalams ir $1.954.827.066 krašto 
gynybai, atseit karo reikalams 
skiriama 43% biudžeto.

Civiliams Teikalams skiriamos ; kiaina jog kajp tik Sfomis dieno- 
sumos padidinamos $184.000.000,J ĮT1js pasaulis pereina į vėl naują 
tačiau si suma nėra skinama ko-. j pOiit jjiC jr ekonominę šaltojo ka- 
kicms nors naujiems planams, j ro £a^ę
bet susidaio dėl pakilusių algų, j Antrojo puslaikio išdavos jau- 
^?nS,?2L’. 11 i dino vokiečius. Kancleris Adcn-

i esąs “kraštutinai 
— , ypač po Molotovo 

mažinamas $125.839,156. Suma- kalbu. Ju kalbėtojai grasino, kad 
zinamos sumos ir armijai ir avia- minįonai vokiečiu vergijoje gali 
cijai, o didesne paskiriama tik 
laivynui. Sumažinamos taip pat 
išlaidos užsienių pagalbai — vie
toje 324 milijonų skiriama 300 
milijonų dolerių. Armijai skiria
ma $506.595.000, aviacijai $989.- 
500.500 (buvo $1.018.019.100), tuo 
būdu aviacijai skiriama daugiau 
kaip pusė karinio biudžeto.

Tuo tarpu karinis biudžetas, pa- ; auerjs \ 
lyginus su šių metų biudžetu su- Į Dr;siA,fp

pajudėti ir minėjo karingus pra
nešimus iš rusu zonos.

Lietuva Vašingtone

rizuotas tyrinėti užgrobimą ne

sena tas perdavė šį bilių Užsie
nių Reikalų Komisijai. Sekan
čią dieną sen. Leverett Salton- 
stall, resp. iš Doverio, Mass., iš
reiškė savo pritarimą Kennedy 
projektui, kuris sakoma buvęs 
inspiruotas žymiųjų Massachu
setts lietuvių veikėjų.

VLIKo nota laiku

VLIKo atstovas dr. P. Karvelis, 
antradienį, Mr. Dulles pirmą 
kartą užsiminus 1939 m. Moloto
vo - Ribentroppo sutartį, išsiun
tinėjo “Keturiems Didiesiems” 
laisvės Pabaltijui reikalaujan
čias notas ir tai apskelbė pasau-

Mao Tse Tungo vyriausybės pri
pažinimą. Vėliau pasigirdo bal
sų, kad JAV esą linkusios kartu 
su Kinija apsvarstyti Korėjos 
klausimą. Tai būtų vietoj Pan- 
munjomo derybų, kurias atnau
jinti siūlo komunistai ir taip pat 
spaudžia britai, o ambasadorius 
Dean yra pareiškęs, kad derėtis 
negriš tol, kol komunistai neat
šauks kaltinimo, kad belaisvius 
iš stovyklų paleisti P. Korėją pa
raginę amerikiečiai. Bidault pa
reiškė, kad su Kinija negalima 
pradėti jokių kalbų, kol ji neati
trauks savo rankų nuo Indokini- 
jos. Ta prasme vakariečiai pa
ruošę ir'pasiūlymą, kuris šiuos' 
žodžius rašant dar nepaskelbtas.

Iš konferencijos jokiu žymes
nių vaisių negalima laukti. Kad 
tai tik propagandinis reikalas, 
rodo ir faktas, kad nesudaryta 
net techniškojo aparato — sek- 
retariato. Molotovas konferenci
ją laiko pasiruošimu tolimes
niems ėjimams, o vakariečiai 
taip pat “renka medžiagą”. Tuo 
tarpu dar tebėra neišryškintos 
pozicijos Austrijos klausimu ir,

Oę, c/jie-hgšr.Tcl f Ry*sų rei-*>,, -J| 
Italais. Kai tai bits atlikta, mi-rius taikos sūtartį jos nustos 

kusios, o sujungta Vokietija dėl nisteriai beabejo išvažinės. O tuo
EGB galės laisvai apsispręsti. Į 
Molotovo siūlymą padaryti Vo
kietijoje plebiscitą, duodant bal
suoti už “EGB ar taikos sutartį”, 
vakariečiai atsikirto, kad klausi-

NEDARBO KLAUSIMAS KELIA SUSIRŪPINIMĄ
Ryšy su kiek atsipalaidavusia j 

tarptautine įtampa ir vis dar ne-; 
susitvarkant pasaulinei preky- j 
bai, valstybėms tebesant apsišar- į 
vavusiom tarifų bei muitų bar-' 
jerais nuo svetimų prekių, šie- i 
met bedarbių skaičius Kanadoje 
auga žymiai sparčiau negu kitais 
metais" rudens bei žiemos sezo
nais būdavo. Darbo unijos jau 
prieš mėnesį pakėlė balsą, kad 
bedarbių skaičius gali pakilti iki 
500.000 ir ėmė reikalauti, kad 
vyriausybė užplanuotų ir tuo- 
jaus pradėtų viešuosius darbus.

Darbo ministeris Gregg sausio 
3 d. parlamente bedarbių skai
čiaus reikalu taip pat pareiškė 
susirūpinimo. Pasak ministeria, 
gruodžio 31 d. pašalpą gaunan
čių bedarbių buvę 218.000, kai 
prieš metus tą pačią dieną tebu
vo 164.000. Toliau ministeris pri
siminė, kad pernai per sausį ir 
vasarį bedrabių skaičius pakilo 
iki 298.328, t.y. 81,7%, tad šiemet 
vasario gale šelpiamų bedarbių 
gali būti apie 396.000, o bendras 
jų skaičius gali būti dar gerokai 
didesnis, nes ne visi bedarbiai 
pašalpas gauna — vieni negali 
gauti, nes nėra išdirbę įstatymų 
numatyto laiko, o kiti ir nesi
kreipia. Apytikriai iš visų bedar
bių pašalpą gauna 75-80%.

Ar vyriausybė numato kokių 
nors priemonių nedarbui suma
žinti. ministeris nieko nepasakė. 
Tik išaiškino, kaip ir kiek darbo 
netekęs darbininkas gali gauti 
paramos. Kad darbininkas galė
tų gauti pašalpą, jis turi būti 2 
metus išdirbęs bent 180 d. — gali 
gauti % išdirbtų dienų, iš to at-

skaičius % dienų, už kurias jis 
yra ėmęs pašalpos per praeitus 
3 metus. Jei pašalpa yra jau iš
naudota, tai nuo sausio 1 iki ba
landžio pirmos darbininkas dar 
gali gauti papildomą pašalpą, 
bet ne didesnę, kaip 80% tais 
metais jau išnaudotos pašalpos 
sumą. Netekęs darbo, darbinin
kas pašalpos gali prašyti po 6 
dienų. .

Darbo unijos nerimauja
CIO ii CCL darbo unijų kon

vencijoje pereitą savaitę pareikš
ta ypatingai didelio susirūpini
mo nedarbo augimu žemės ūkio 
mašinų pramonėje ir audinių 
pramonėje. Žemės ūkio maši
noms pritrūkę rinkų. Tokia 
stambi Massey - Harris firma 
1952 m. lapkričio - gruodžio mėri. 
pardavusi savo gaminių už $7.-

ir Berlyne
Amerikos didvyris George 

Washington vienoj savo kalboj 
1796 metais sakė: “Negali būti 
didesnės klaidos kaip viltys, jog 
viena tauta gali nuoširdžiai pa- 

i dėti kitai”. Paskutinėmis savai- 
! temis JAV sostinėje tai teko ap- 
i svarstyti. Arba didžioji demok- 

000.000, o 1953 m. tais pačiais mė- p'atija yra iš tikrųjų nepaprastai 
nesiais vos už $700.000. Dabar 
gamyba vėl kiek pakilusi ir dar
bininkų dalis pašaukta, tačiau 
esą sekančią vasarą numatoma 
dar didesni atleidimai. Unija 
dėl to reikalauja, žūt būt, suras
ti rinkų, prekiauti net su komu
nistiniais kraštais, o ypač prisi
dėti prie atsilikusių kraštų atku- 
tinimo—gabenti gaminius ten.

Tekstilininkai dar labiau skun
džiasi, nurodydami, kad įmonės 
jau net pradėję bankrutuoti — 
dvi bankrutavę Georgian Bay 
srity ir užsidariusi viena Ajaxe. 
Kaltė čia esanti amerikoniškojo 
dumpingo. Detalus pardavimas 
šiemet 2% padidėjęs, bet kana- 
diškos prekės negalį būti par
duodamos. Vyriausybė turinti 
tekstilės pramonę paproteguoti.

žmoniška ir draugiška mažajai 
Lietuvai ir Pabaltijui, tuo pačiu 
paneigdama savo didįjį Wash- 
ingtoną arba JAV tai darė tik 
Vadovaudamosi savo ”Psywar” 
eksperto C. D. Jacksono patari
mu, bandydama pereiti kontra- 
ofėnzyvon, išdrįsdama pasaulyje 
iškelti žiaurius, nuogus faktus 
kuriuos ji žinojo nuo pat 1940 
metų.

Dar pirmojo Berlyno puslaikio 
metu žinomas lietuvių draugas,

lio spaudai. NYTirnes, tuoj po at-i mas pc taip statomas, o be to 
(Nukelta i 2 pusi.) ■ j plebiscitui reikią garantuoti lais

vo balsavimo sąlygas, su kuo 
Maskva nesutinka. Aiškindamas, 
kaip pagal jo planą turinti būti 
sudaryta bendra 1. vyriausybė, 
Molotovas metė dar vieną meš
kerę — esą tada turį būti išves
tos okupacinės kariuomenės, pa
liekant lik apsaugos dalinius. 
Vakariečiai šiuo jautriu klau
simu nieko nepasisakė, nes atme
ta visą planą Jie, be to, žino, kad 
sovietai savo kariuomenę išves
tų tik už Oderio, į Lenkiją, o 
jiems tektų apleisti visą konti
nentą.

Tuo būdu nusistatymai Vokie
tijos atžvilgiu išryškėjo, bet klau 
simas yra akligatvy ir vargu ar 
begalima ko nauja tuo reikalu 
laukti.

Pirmajame darbotvarkės punk 
te, pasiūlytame Molotovo, yra 
dar Kinijos klausimas, dėl kurio 
taip pat nemažai kalbėta. Vaka
riečiai iš pradžių dėl betkokios 
konferencijos su Kinija pasisakė 
kategoriškai neigiamai, nes jos 
dalyvavimas kartu reikštų ir

(Nukelta į 2 pusi.) ■

Woodrow Wilson
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Pabėgo žymus sovietų agentas
Prieš pora savaičių Japonijoje 

užsilikusi, nors oficialiai nieko 
neveikusi, sovietų karinė misija 
paskelbė, kad amerikiečiai esą 
pagrobę jų vieną karininką. Į tai 
pereitą savaitę atsiliepė ameri
kiečių saugumo pareigūnas To
kio, kad rusų žinių tarnybos pul
kininkas Įeit. Jurij A. Rostovo- 
rov pabėgęs iš misijos ir papra
šęs amerikiečių globos. Jis nu
sprendęs bėgti tada, kai su spor
tininkais atvykęs vienas saugu
mietis atvežęs įsakymą jam grįž
ti j Maskvą. Juo pasekti norėję 
ir kiti du karininkai, bet jie jau 
saugomi ir visa “misija” netru
kus išvažiuosianti. Joje dabar

viešpataująs didelis nerimas.
Rostovorovas žinąs daug apie 

šnipinėjimą Japonijoje ir sutin
kąs viską išpasakoti, dėl to jo 
parodymų. vertė gal prilygsianti 
Kanadoje Guzenkos parody
mams. Šiuo metu jis esąs ameri
kiečių globoje Okinavoje.

Įsileis 167.000 imigrantų
Kanados vyriausybė nustatė 

1954 m. imigrantų skaičiaus.mi
nimumą 167.000. Kad išvengti 
padidėjimo bedarbių žiemos me
tu nusistatyta daugumą imigran
tų atvežti pavasarį ir vasarą, o 
beto, ne į miestus, bet į tas sri
tis, kur darbininkų paprastai 
trūksta. Vyriausybė išviso yra 
nusistačiusi gyventojų skaičių 
didinti Laikoma, kad tai teigia
mai atsiliepia krašto ūkiui, nes 
daugiau gėrybių suvartojama 
vietoje, nereikia joms ieškoti 
eksporto rinkų.

mirties metinių minėjimas 
suruoštas egzilų iniciatyva, įvy
ko vasario 3 d. Carnegie Endow
ment International Center patal
pose Niujorke. Susirinko per 200 
amerikiečių ir tremtinių politi
kų, visuomenininkų ar šiaip 
Woodrow Wilsono gerbėjų.

Iš tremtinių lietuvių vardu 
kalbėjo LLK pirmininkas V. Si
dzikauskas, primindamas Wilso- 
nd 1916 m. proklamuotą lietu
vių dieną Amerikoje.
Raštu ir telegramomis ta proga 
atsiuntė savo žodį prez. Eisenho- 
weris, Valst. sekret. pavaduoto
jas Bedell Smith, velionies našlė 
Wilsonienc, buv. kandidatas į 
prezidentus Adlai Stevenson, 
NCFE prezidiumo pirmininkas 
ambasadorius J. Grew ir visa ei
lė kitų įžymių amerikiečių, iš 
lietuvių — min. P. Žadeikis ir 
prof. J. Kaminskas.

Minėjimo proga ypatingai pa
brėžtas 1918 m. vasario 8 d. Wil
sono JAV kongrese paskelbtų 14 
punktų iškeltas tautų apsispren
dimo principas, kuris ir šian
dien pavergtosioms Centro ir 
Rytų Europos tautoms lygiai gy
vybinės reikšmės, kaip kad ir 
pirmojo pasaulinio karo metais. 
Buvo išryškintas Wilsono tikė
jimas teisės jėga, bet ne jėgos 
teise, — tikėjimas, kuriuo atrem
ti tarptautiniai santykiai gali pa
tikrinti ir mažoms tautoms lais
vę ir vietą po saule. Kor.

VLIKo pirm. prel. M. Krupa- 
i vičius W. Wilsono mirties 30 
m. sukakties proga vasario 3 d. 
pasakė kalbą per “AB” siųstuvą 
į Lietuvą.

— Ankara. — Kancleris Aden- 
aueris kovo 15 d. atvyks į Tur
kiją.

tarpu jie Berlyne neblogai gyve
na atskiruose rūmuose savose 
zonose, dažnai susitikdami ir 
prie taurių. Ypač plačiai nu
skambėjo didžiulis Molotovo su
ruoštas balius su Maskvos šokė
jais, solistais bei muzikais puoš
niose ambasados patalpose, kur 
viskas “atvežta iš Maskvos”, 
nors prieš karą visi tie brangūs 
rakandai bei puošmenys buvo 
surašyti Vokietijos muziejų ka
taloguose.

Britų pirkliams, viešintiems 
Maskvoje. SSRS prekybos mi
nisteris Kabanov pasiūlė užsa
kymų už 1 bilijoną dolerių. Pirk
liai betgi mano, kad jie galėsią 
išpildyti vos apie pusę, nes kiti 
dalykai yra liečiami embargo. 
Sovietai nori užsakyti laivų, 
uostų, elektros jėgainių ir mais
to pramonės mašinų.

JAV siunčia Europon dar 6 
atomines patrankas. NATO šta
bas jų norįs turėti 30, tuo tarpu 
teturi 12.

Olandija pirmoji ratifikavo 
EGM sutartį.

Indokinijoje komunistų puoli
mai sustiprėjo ir vėl atsidūrė pa
vojuje Luang Prabang. Kitos 2 
komunistų kolonijos žygiuoja į 
Laos pietus — sostinės Vietiane 
kryptimi.

KIEK LIETUVOJE GYVENTOJU?

— Berlynas. — Per 4 metus iš 
rytų zonos į vakarinę perbėgo 
12.218 liaudies milicininkų, vien 
pernai 4.731. Iš jų vadinasi būtų 
galima sudaryti visą diviziją.

— Berlynas. — Iš anapus gele
žinės uždangos 1953 m. pabėgo 
daugiau 350.000 vokiečių

St Laurent keliauja aplink pasaulį7 j 
anados premjeras SL Lau- kietijoje aplankys Kanados bri-. Kanados

rent lydimas dukros ir sūnaus 
pereitą savaitę išvyko į oficialią 
kelionę aplink pasauli. Aplankęs 
Londoną, premjeras atvyko sek
madienį į Paryžių. Europoje dar 
aplankys Vokietiją ir Italiją, 
Azijoje — Pakistaną, Ceiloną, 
Indiją, Korėją (čia, kaip ir Vo-.

gadą) ir Japoniją, iš kur tesusto
jęs trumpai Honululuose atskris 
į San Francisco. Į Otavą grįš ko
vo 17 d. Kelionė oficialiai vadi
nama geros valios kelione pa
saulio taikai stiprinti, beabejo 
atsilieps ir Kanados tarptauti
nio svorio stiprėjimui.

Rinkimams į maskvinę Augšč. 
Tarybą Lietuvos teritorija pada
linta į 10 apygardų, Latvijos — i 
7 ir Estijos — į 4. Kadangi vie
nas atstovas renkamas nuo 300.- 
000 gyventojų ir kiekvienam iš
rinkti sudaroma atskira apygar
da, tai galima spręsti, kad Lie
tuvoje gyventojų iš viso (su ru
sų kariuomene, atsiųstais valdi
ninkais ir visu kitu “gyvu im
portu”) skaitoma apie 3 milijo
nai, Latvijoj — 2,1 mil. ir Esti
joj — 1,2 mil.

Tautybių Tarybos apygardų 
visose trijose respublikose suda
ryta po 25, nes po tiek atstovų 
kiekviena respublika į tą “sena
tą’’ turi siųsti, nors gyventojų 
skaičius ir ne vienodas. Tad Lie
tuvoje šitos apygardos turi ap
imti kiekviena apie 120.000 gy
ventojų.

Vilniaus mieste (be apylinkių) 
yra sudarytos dvi tokios apygar
dos, tad yra pamato spręsti, kad 
Vilniuje yra skaitoma apie 240.- 
000 gyventojų. Kaunas su Pet
rašiūnais, Šančiais ir A. Pane
mune, bet be senamiesčio, Vili
jampolės ir Aleksoto, sudaro vie
ną apygardą. O likusi miesto da-

lis sudaro kitą apygardą drauge 
su Vilijampolės, Panemunės, Vii 
kijos ir Jonavos rajonais. Iš to 
tenka spręsti, kad Kauno mies
te šiuo metu gyventojų skaito
ma 160-170 tūkstančių A.

Pakcitimai ir Lietuvoje
Po Berijos likvidavimo pradė

ti valymai įvairiose sovietinėse 
respublikose tebetesiami. Pagal 
paskutinius Maskvos radijo pra
nešimus .naujų pakeitimų pada
ryta Gruzijoj, Azarbeidžane, Uk
rainoje, Moldavijoje, Kazachijo
je ir Lietuvoje. Įdomu, kad pa
keitimai daromi pareigūnus per
keliant iš vienos respublikos į 
kitą — iš Moldavijos į Kazachi
ją, iš Ukrainos į Moldaviją ir Lt, 
o kiti visai atleidžiami.

Vilniaus radijas pranešė, kad 
kom. partijos CK sekretorius 
Eduardas Ožarskis paskirtas mi- 
nisterio pirmininko pavaduoto
ju. Kieno vieton jis paskirtas, 
nepaskelbta. Kiek anksčiau vi
daus reikalų mmisteriu vieton 
Kondakovo paskirtas Liaudis. 
Kas atsitiko su Kondakovu, taip 
pat nežinoma.

e

■
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SANTYKIU. SU LENKAIS IR VILNIAUS KLAUSIMU

LATVIS APIE VILNIŲ
Liet. Politinio Klubo Niujorke ’ ar mirčiai. Naivu įsivaizduoti, 

diskusijos santykių su lenkais ’ 
klausimu (žr. reportažą atskirai) 
rado plataus atgarsio latvių 
spaudoje. Toronte išeinanti “Lat
vija” sausio 27 d. laidoje išspaus
dino pirmame puslapy žurnalis
to A. Zv. (A. Zverinš?) straips
nį “Lietuviai kalba apie Vilnių 
— klausimas, kuris liečia Pabal
tijo valstybes”.

Pastebėjęs, kad prelegentas 
prof. S. Sužiedėlis kėlė Pabaltijo 
susijungimo būtinumą ir kad 
diskusijų metu “pasigirdo bal
sų”, jeg latviai su estais anksčiau 
visada pasistengdavo atsiriboti, 
kaip tik būdavo paliečiamas Vil
niaus klausimsa, A. Zv. sako:

“Iškeltą klausimą mums taip 
pat reikėtų vieną kartą rimtai 
apsvarstyti, kad kai ateis tikras 
laikas, būtų aišku, kaip elgtis. 
Mums reikėtų pervertinti pažiū
ras, kurios vyravo mūsų visuo
menėje prieš karą, kad Vilniaus 
klausimas ne mūsų reikalas ir, 
kad ten mums reikia išlaikyti 
“griežtą neutralumą”. -

Šitokia pažiūra buvo didžiau
sia kliūtis Pabaltijo valstybių 
sąjungos sukūrimui ir tuo pačiu 
kenkė ne tiktai Lietuvai, bet ir 
visoms Pabaltijo valstybėms. Ši
tokia pažiūra nėra suderinama 
su sąjungos idėja. Mes negalime 
Įsivaizduoti Pabaltijo tautų ben
dradarbiavimo, kuris tęstųsi tik 
tol, kol viskas eina gerai, bet 
jeigu viena iš tų valstybių atsi
duria sunkumuose, kitos atsiri
boja, pasislėpdamos už “neutra-’ 
lumo ir nesikišimo politikos”. 
Tokio vaikiško žaidimo ateityje 
neturėtų būti. Mūsų trijų tautų 
likimai yra sujungti gyvenimui

Jugoslavų uniją su vakarykščiais 
amžinais priešais turkais. Jis 
abejojąs Europos unija, kuria 
suprantama tik Vakarų Europos 
tautų junginys. Pavergtoji Euro
pa, net dabartiniame laisvajame 
pasaulyje tesą’ daugeliui kokios 
tai atsilikusios tautos.

Dr. Dambrava, Pol. Klubo se
kretorius, panoro išsiaiškinti, ko
kia yra Amerikos politika šiuo 
klausimu. Jis girdėjęs “ABalso” 
lenkiškas transliacijas, kuriose ____________________
Vilnius minimas kaip Lenkijos tė nuomonę, jog su lenkais tar-

jais ir bandytų rasti “kompro
miso kompromisą”, nei vienai 
pusei neprarandant prestižo. Pri
minė, jog po kelių mėnesių, šią 
mintį pasigavusi, lenkų spauda 
prašė savo politikus atkreipti dė 
mesį. Almus siūlė Politiniam 
Klubui pakviesti Niujorke gyve
nančius lenkų veikėjus ir suruoš
ti viešas diskusijas, po kurių lie
tuviams būtų aiškesnis lenkų nu
sistatymas.

Vicekonsulas Stašinskas palai-

Sausio 9 d., “Baltic Freedom 
House”, latvių paveikslais deko
ruotoje auditorijoje, Lietuvių 
Politinio Klubo susirinkime pir
mininkaujant Klubo pirm. dr. A. 
Trimakui (LLK Komiteto nariui 
ryšiams su gudais, ukrainiečiais 
palaikyti), istorikas Simas Su
žiedėlis, “Darbininko” vyr. re
daktorius, skaitė kruopščiai pa
ruoštą paskaitą Lietuvių-Lenkų 
santykių bei Vilniaus klausimu, 
ją užbaigdino keliom sugestijom

■ valstybinin- 
politikieriams. Įsidėmė- 

' tina, kad paskaita įvyko kaip tik 
prieš “TŽ” jau minėtus pasikal
bėjimus su lenkų politikais, tad 
labai tinkamu laiku.

Prelegento, paties vilniečio, 
referatas — studija gal būt pasi
rodys lietuviškoje spaudoje, tad

- ---- --- — — — -- —7 ‘ ~

kad dvi valstybės galėtų gyvuo- klausytojams — 
ti, jei viena žūtų. I kams ir politikier

Galimas dalykas, kad Pabalti
jo valstybėms atsistačius, atsiras 
nesusipratimų su kaimynėmis 
valstybėmis sienų klausimu. 
Šiandien mes dar nežinom, su 
kuriomis valstybėmis šie nesu
sipratimai gali iškilti ne tik tai... -------- ~ -------------J-

suminėsime tik būdingesnes jos 
Daugpilio, Abrenes, Pečoros ir 
Nanjps. Jeigu kiekviena iš mū
sų valstybių bus priversta tvar
kyti šiuos klausimus atskirai, tai 
drąsiai galime tvirtinti, kad mes 
liksime pralaimėtojais. Pabalti
jo valstybių sąjunga turi pras
mės tiktai tada, jeigu vieningu 
frontu galime ginti kiekvienos 
tautos interesus. Mums tai turi 
būti aišku jau šiandien.

Kalbant Vilniaus klausimu, 
reikia pripažinti nenatūralią pa
dėtį, kai mūsų sąjungininkams— 
lietuviams tenka abejoti ar mes 
stosim su jais, ar paliksim vie
nus kovos lauke. Vilniaus klau
simas nėra tiktai Lietuvos klau
simas, jis yra visų Pabaltijo vals
tybių klausimas. Tokiu būdu jis 
bus išrištas daug greičiau ir 
lengviau. Mes galėtume eiti ir 
toliau ir pasakyti, kad Vilniaus 
konfliktas atsirado tik todėl, kad 
Lietuva tuokart nebuvo pakan
kamai stipri ir buvo izoliuota. 
Jeigu vienybė tarp Pabaltijo 
valstybių būtų egzistavusi jau 
tuomet, labai galimas dalykas, 
kad šis kenfliktas, kuris užnuo
dijo Rytų Europos atmosferą 
tarp abiejų pasaulinių karų, vi
sai nebūtų kilęs”.

Šį straipsnį šiltai komentavo 
ir estų spauda.

mintis:
Lenkai savo dėmesio nekon- 

ceritravo į save, bet į kaimyninių 
tautų teritorijas. Ir dabar jie 
nieko neišmoko. Lietuvių tautai 
lenkai yra padarę daugiau žalos 
nei kryžiuočiai. Dabartiniai įvy
kiai Rytų Europoje žadą galuti
nai pašalinti (lenkiškais termi
nais) paskutines “lenkiškas plau 
kuotas karpas nuo Lietuvos vei
do”... Bendras įspūdis esąs, jog 
paskutinis karas lenkus tik dar 
daugiau išmetęs iš “vagos ir ra- 
zumo”. Jie norį prisikelti dides
ni nei buvo. Iš lenku vadu tik 
vienas Mikolajczykas 1945 m. 
buvo sutikęs pripažinti Vilnių ir 
Lvivą . jų teisėtiems šeiminin
kams, bet ar jis sutinka dabar — 
klausimas. Kitų visų lenkų poli
tikierių pareiškimai esą alar- 
muojantys. Todėl referentas ma
nytų, kad: 1) Lenkų egzilinės 
vyriausybės ir jų spaudos pre
tenzijos į lietuviškas žemes ir jų 
užmetimai lietuviams privalo 
būti nedelsiant ir išsamiai tarp
tautinėje spaudoje atremiami; 2) 
lietuviškieji veiksniai privalo 
užmegsti ryšį su nuosaikesnio 
galvojimo lenkais; 3) lietuviai 
kiekviena proga privalo išryš
kinti istorinės Lietuvos valsty
bės būdą, nurodant, jog ji ga-

Antrasis puslaikis
pasakotos Mr. Dulles kalbos tal
pino trečiadienį žinią: “Baltai 
egzilai reikalauja laisvės” — Bo
na. Vokietija, Vasario 2. (AP). 
Trijų Pabaltijo valstybių egzi
lai kreipėsi į Keturius Didžiuo
sius prašydami išlaisvinimo iš 
Sovietų vergijos. Lietuvių Išlais
vinimo Komitetas, kalbėdamas 
trijų tautų vardu, pranešė, jog 
notos buvo išsiųstos Keturiems 
Didžiųjų ministeriams Berlyne, 
išreiškiant vilti, kad konferenci- 
jos eigoje bus atstatyta laisvė 
valstybėse, kurios buvo pajung
tos Tarybų Sąjungos 1940 m”.

Ta diena Dulles tik atsakė i 
Molotovo kaltinimą dėl Kerste- 
no priedėlio apie $100.000.000 
“pabėgėliams šelpti”. Tuo tarpu 
penktadienį, net didžiausių opti
mistų ir Amerikos gerbėjų nu
stebimui, jis įtraukė Pabaltijo 
valstybes į Berlyno konferenci
jos istoriją. Griežtoj kalboj, so- 
vietų^taktiką pavadindamas tik
raisiais vardais, aptardamas taip 
vadinamus “laisvus sovietų rin
kimus”, Dulles, pasinaudodamas 
lietuvių pateikta jam medžaga, 
priminė, kaip sovietai elgėsi Pa
baltijy: “...Esu tikras, jog So
vietų Užseinių Reikalų Ministe- 
ris prisiekinės, kad jo planas ne
reiškia Vakarų Vokietijos sovie
tizacijos. Aš prisimenu, 1939 m. 
spalio mėn. kalboje, kurią jau 
minėjau, Sovietų Užsienių Rei
kalų ministeris užtikrino, jog 
tarpusavio saugumo paktai, ku
riuos jis neseniai sutarė su Esti
ja, Latvija ir Lietuva “jokiu bū
du nereiškia įsikišimą iš Sovietų 
pusės... kaip kaikurie užseniio 
laikraščiai bando atvaizduoti. 
Mes deklaruojame, jog visi šitie 
gandai apie Pabaltijo valstybių 
sovietizaciją tetarnauja mūsų 
bendrų priešų ir anti-sovietinių 
provokatorių naudai”.

Prisiminimas, kas atsitiko ke
liolikos mėnesių bėgyje Estijai.

Vckietijai, paaišk3t3? kodėl esa
ma tiek skepticizmo dėl Sovie
tų pasiūlymo grąžinti Vokietijai 
laisvę”...

Slapta “diplomatinė
vakarienė”
Tą patį vakarą, Mr. Dulles už- 

sikvietė Skriabin - Molotovą va
karienės. Jai skirtinas ypatingas 
dėmesys, nes jos kalbų turinys 
nėra duodamas spaudai. Vaka
rienę “valgė” viso 14 žmonių — 
iš JAV — Dulles, dr. J. B. Co
nant, C. E. Bohlen, L. T. Mer
chant (Dulles patarėjas Europos 
klausimais), Douglas MacArthur 
(generolo brolvaikis, JT delega
cijos narys), F C. Nash (Wilson, 
krašto aps. min., patarėjas tarpt, 
klausimais), C. D. Jackson (pre
zidento patarėjas dėl “psywar”), 
R. R. Rowie (Politinio planavi
mo štabo vedėjas, vietoj buvusio 
Kennan); iš TSRS — Molotov, 
Gromyko. Zarubin, Sobolev, Se- 
mionov, Trojanovski. Ar dėl šios 
vakarienės, ar kitų priežasčių 
Amerikos didžioji spauda nė vie
nu žodžiu neprasitarė, kad pre
zidento išlaisvinimo politika re
miama Berlyno konferencijoje 
Pabaltijo pavyzdžiu. Molotov gi 
šeštadienį nudavė, niekad nieko 
negirdėjęs apie tai.

Lenkai užsigavę
Įtakingas lenkų laikraštis “Po

lish American Journal” praneši
me iš Berlyno sako, jog patirta, 
kad Mr. Dulles ignoruojąs Ame
rikos lenkų prašymą iškelti Len- • 
kijos bylą. Taip jiems pareiškęs 
Dulles artimas žmogus. Perduo
tą Amerikos lenkų kongreso me
morandumą jis atidėjęs. Jame 
buvo reikalaujama, jog Lenkijai 
būtų garantuotos lenkų norimos 
sienos(!). Įdomiausia, jog šis len
kų laikraštis atsisako Vilniaus 
ir Lvivo, nors dar nevisai seniai 
griežtai jų reikalavo. Esą, sienų 
klausimu “sovietų pozicija sutin
ka su lenkų, tiek pavergtų, tiek 
laisvų”... Gal jie patys susimai-

nome pagaliau realų Amerikos 
supratimą kas yra tikrasis laisvo 
pasaulio priešas. Šį pareiškimą 
padariusiam Theodore C. Strei- 
bert, JAV informacijos įstaigos 
vedėjui, Serge Belosselsky iš 
Niujorko, Visos Rusijos Išlaisvi
nimo Komiteto pirmininkas, 
prieš porą savaičių pasiuntė pro
testą, reikalaudamas “paaiškini
mo”. Praėjusį šeštadienį Mr. 
Streibert didrusiui pakartojo tą 
patį, jog “rusų plėtimasis ir im
perializmas yra tikrieji Ameri
kos ir laisvojo pasaulio priešai, 
pridėdamas, kad, jo įstaigos tiks
las yra “perspėti laisvąsias tau
tas dėl agresyvaus sovietiškojo 
plėtimosi grėsmės”.

Laimėjo I vietą
Šį pirmadienį, vasario 8 d., To

ronte CBC ruošiamose vad. 
“Oportunity Knocks” daininin
kų varžybose, skiriamose daini
ninkams atrinkti, iš lietuvių da
lyvavo sol. Br. Marijošius ir iš 
O’Brien, Ont., kasyklų atvykęs 
Aleksandras Paulionis, buvęs 
Jarošeko kvarteto narys, kuris ir 
laimėjo I vietą, gaudamas $50 
premiją. Jis taip pat pateko į 
semifinalines varžybas. Po jų 
seks finalinės, kurių laimėtojui 
skiriama $1000.

Atitaisymas
Šio nr. 10 psl. Toronto žiniose 

klaidingai pranešta a.a. Valaitie
nės pašarvojimo vieta. Turi būti: 
“Hos Graig Funeral” 1357 Queen 
St., prie Lansdowne, telef. LA. 
4446.

lėtų būti statoma dabar planuo
jamoms Rytų Europos federaci
joms, kurių tikslas yra vienon 
valstybėm apjungti įvairias tau
tas; 4) nedelsiant turi būti už
baigti Pabaltijo tautų fedferaci- 
jos projektai, ryžtingai nugalint 
susidariusius sunkumus; 5) su
sidaryti santykių su gudais poli
tiką — bandyti su jais sudaryti 
santarvę prieš bendrus priešus;
6) lietuviai aktyviau privalo 
remti ukrainiečius jų kovoje už 
nepriklausomybės atkovojimą;
7) sunormuoti santykius su vo
kiečiais, kurie bus lemtingas 
veiksnys lenkų laikysenai su pa- 
baltiečiais; negali būti ilgiau del
siama; 8) šios visos problemos 
turi būti plačiau nagrinėjamos 
mūsų spaudoje.

Diskusijos pirmininkaujan
čiam atlaidžiai toleruojant, išsi
liejo į plačiuosius vandenis. Pir
muoju kalbėjo dr. K. Jurgėla: Jis 
nemanąs, kad lenkai yra pagrin
dinis Lietuvos priešas. Tik pas
kutiniaisiais 70 m. lietuvių-len
kų santykiai pagedę. Lietuvai 
reikią turėti nors, vieną galingą 
kaimyną sąjungininku. Rusija ir 
Vokietija būsią, ateities Lietu
vos priešai, o ne lenkai, kurie ir 
tikriausiai būsią galingiausi Pa
baltijy, “išlaisvinimo” karui iš
kilus. Jie turį šiuo metu galin
gas karines pajėgas, kai lietu
viai yra išsklaidyti TSRS kariuo
menėje. Užmezgus ryšį su len
kais, derybų metu išryškėtų ir 
galimas kompromisas. Lietuviai 
turėtų bandyti su -lenkais už- 
megsti kuo artimiausius ryšius. 
Dr. Jurgėla apgailestavo, jog 
neprikl. Lietuvos vyriausybė ne
sugebėjo užtikrinti Lietuvos sau
gumo. Su visais kaimynais san
tykiai buvę nepergeriausi. Vie
nam iš klausytojų, vilniečiui, pa
prašius konkretizuoti, kaip jis 
suprantąs lenkų gerumą lietu
viams, dr. Jurgėla nurodė pa
grindinę žymę, jog lenkai niekad 
su lietuviais nekariavę. Di
džiausi lenkintojai, tiek istori
niais, tiek vėlesniais laikais bu
vę “tuteišiai” — lietuviai.

Prof. J. Kaminskas taip ’ pat 
pasisakė, jog jo nuomone prele
gentas “lenkus” gal kiek “sutirš
tinęs”. Jis perdavė kaip ši pro
blema suprantama socialistų tar
pe. Manąs, jog Europos suvieni
jimas tėra vietimtelis tikras šios 
problemos sprendimas. Tačiau, 
būtų svarbu, manė buvęs VLI 
Ko VT pirmininkas, kad bet ko
kiu atveju lietuviai tėvynėje bū
tų paruošti iš lenkų nusistatymo 
išeinančioms galimybėms. Lie
tuviškieji veiksniai jau dabar tu
rėtų ruošti šiuo reikalu atatin
kamus pareiškimus užsienio vy
riausybėms.

V. Sidzikauskas, sėkmingai 
prieš 30 metų gynęs lietuvius 
nuo lenkų Haagos teisme, šiuo 
metu LLK pirmininkas, nurodė, 
kad “Rytų Europos federavimo 
projektai esą intensyviai disku
tuojami”; apgailestavo, kad lie
tuvių vadovaują veiksniai, užsi
ėmę nereikšmingais ginčais, ne
kreipia dėmesio gyvybiniams 
lietuvių tautos reikalams, dėl 
kurių iki šioliai nesą net bendro 
nusistatymo. Jis laikąs, jog išei
nant iš šių dienų realybės lietu
vių padėtis Vilniaus klausimu 
esanti žymiai geresnė. Vilnius 
priklausąs lietuviams; lenkų 
valstybininkai pokalbiuose tai 
pripažįstą ir nesi tikį nei Vil
niaus nei Lvivo atgauti. Jis pri
tariąs, kad Vilniaus klausimu ne
delsiant būtų pradėta rinkti me
džiaga. Jis nemanąs, kad A&H 
eroje lenkų kariuomenė būsianti 
padėties viešpačiu Pabaltijyje. 
Anglosaksų valia būsianti le
mianti, todėl jie turį būti infor
muojami. Su lenkais jis siūlytų 
rasti “modus vivendi”, lietuviš
kiesiems veiksniams sutarus 
jiems siūlyti dabartinę LTSR - 
Lenkijos sieną kaip naująją de
markacijos liniją. Jis manąs, jog

svarstant Lietuvos “saugumą” 
buvę “prašauta pro šalį”. Saugu
mas turi visai kitą prasmę da
bar, nei turėjo parako gadynėje.

Kipras Bielinis ypač parėmė 
mintį išplėsti lietuvių informa
cinę veiklą siekiant atremti len
kiškuosius ir gudiškuosius svai
čiojimus ir pretenzijas į Lietu
vos teritoriją. Apie esamą padė
tį informuoti ir lietuviškąją vi
suomenę. Vilniaus problema žy
miai palengvėtų, jei Lietuvos 
teises ryžtingai paremtų kuria
moji Pabaltijo federacija. Bieli
nis siūlytų šalia esamųjų keturių 
gudiškųjų grupių, paremti ir to
kį gudų komitetą, kuris siektų 
unijos su Lietuva ar Jungtinė
mis Pabaltijo valstybėmis. “Mes 
vis kalbame, bet nieko nedaro-/J’ me .

J. Audėnas, taręs, jog Lietuva 
praeityje neturėjusi tikrai gerų 
santykių su nė vienu kaimynu, 
turėtų šiuo metu visomis jėgo
mis remti ukrainiečius, kurie esą 
“mumis apsivylę”, taip pat pa
laikyti kuo geriausius santykius 
su vokiečiais, kurie tapsią ga
lybe.

Dr. Jurgėla atsikirto, jog kaip 
tik šioje eroje saugumo proble
ma sutaikanti didžiausius praei
ties priešus. Jis nurodė Graikų -

miestas.
Dr. Jurgėla paaiškino JAV nu

sistatymą šiuo klausimu Kerste- 
no Komisijos pareiškimu. Iš vis 
JAV niekada nėra garantavusios 
nei Lietuvos, nei Lenkijos sienų. 
“AB” lenkiškos transliacijos to
kiu būdu yra Amerikos politikos 
iškreipimas.

P. Vainauskas siūlė, kad Poli
tinis Klubas imtųsi iniciatyvos 
suderinti veiksnių pažiūras šiuo 
klasimu.

Konsulas J. Budrys nurodė, 
jog Amerikos vyriausybėje Vil
niaus klausimu egzistuoją dvi 
nuomonės.

Almus priminė, jog jau prieš 
metus, šią problemą Pol. Klube 
pasvarsčius, Kanados lietuvių 
spauda sugestionavo sudaryti 
privačių asmenų grupę, kuri su
sisiektų su lenkų žymiais veikė-

tis reikia, bet apsidraudus. Jis 
tikįs, jog demokratinės Rusija ir 
Vokietija Lietuvos priešais ne
būsią.

M. Brakas, buvęs VLIKo pa
reigūnas, manė, jog prieš deran
tis su lenkais būtina lietuviškoji 
koncepcija, kurios deja “mes pa
tys nežinome”. Jis kaltino, jog 
“mes nesame susiorganizavę”. 
Siūlė sudaryti vieną veiksnį, ku
riam būtų pavesta šių dalykų 
tvarkymas. Jis manė, jog Euro
pos vienybės idėja būtų geriau
sias sprendimas visiems teritori
niams ginčams.

Sužiedėlis diskusijas susuma
vo trimis sakiniais: 1) privalom 
reaguoti į lenkų propagandą; 2) 
su kitais visais kaimynais sugy
venti kuo geriausiai; 3) nedel
siant sutarti dėl mūsų koncepci
jos. Ainius.

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI

Ispanija ir jos žmonės
Jei man kas tvirtintų, kad yra 

nuoširdesnių ir svetingesnių 
žmonių, negu ispanai, ir kartu 
taip fanatiškai savo kraštą my
linčių, stočiau kovon ispanų gin
ti. Niekad nebuvau sutikus mie
lesnių žmonių, niekur nesijau
čiau taip namie, kaip Ispanijoj;

Turbūt dar iš arabų perimtas 
jų paprotys svečią taip gerbti ir 
mylėti, lyg jis paties Dievo siųs
tas būtų. Ar jis tave traukinyje, 
ar kur nors bažnyčioje sena sta
tula besigrožintį sutiks, visuo
met užkalbins, pasisiūlys vadovu 
pabūti, būtinai pas save pakvies, 
ir ne kartą gal būt paskutinę pe- 
zetą už vyno stiklą užmokės, ta
čiau jausis laimingas, tau savo 
nuoširdumą parodęs. Kiek kartų 
man pasitaikė, kadv užklausus 
kur ta ar kita bažnyčia randasi, 
sustabdytasis žmogus ne tik iki 
pat jos privedė, bet ir zakristi
joną suradęs visus paslaptingus 
jos kampus išrodė, kiekvieną 
skulptūrą apibūdino. O dėko
jant, atsakymas visuomet būda
vo tas pats: “Eikit su Dievu, ir 
kad Jums patiktų Ispanija!” Gi 
kartą traukiniu į jų šventąjį 
miestą — Santiago de Composte
la — važiuojant, ir išsišnekėjus 
su priešais sėdinčių senukų pora^ 
kad ten nieko nepažįstu ir net 
plano neturiu, jie paprastų pa
prasčiausiai su manim toj pačioj 
stotyje išlipo, visą dieną saulei 
kepinant kartu iš vienos bažny
čios į kitą lakstė, į senus vienuo
lynus brovėsi, pietumis vaišino; 
o vakarui atėjus, labai atsiprašė, 
kad jiems jau laikas savo kelionę 
tęsti... — Ir dar kas nors drįs 
tvirtinti, kad yra nuoširdesnių 
ir mažiau egoistiškų žmonių!

Ir kuo paprastesnis, kuo ne- 
turtingesnis ispanas, tuo jis nuo
širdesnis: trečia klase traukiniu 
važiuoti, tai visas išgyvenimas: 
atėjus pietų ar vakarienės laikui 
(Ispanijoj pasitaiko kartais 500 
km. 30 valandų važiuoti!) visi 
traukia savo krepšius iš pasuo. 
lės, išdygsta dar beveik garuo
jantys omletai, puodai su kep
tom vištom, odiniai vyno krep
šiai, — ir visas traukinys valgo 
kartu. Nepriimti siūlomo skanės
to nemandagu, o savo nepasiūly
ti — beveik nusikaltimas.

Labai pergyvena ispanai, kad 
jų kraštas svetimtaučiams dar 
nelabai pažįstamas, kad apie jį

Rašo B. CIPLIJAUSKAITĖ

sukurta ištisa eilė “juodųjų le
gendų”: kad traukiniai ten visai 
neįmanomi, kad nuo jų maisto 
kiekvienas suserga, kad kalnų 
tarpekliai dar vis pilni grobio ty
kojančių plėšikų, kad pas juos 
civilizacija dar visai kojos ne- 
įkėlus... Tiesa, paprastas ispa
nas nepažįsta nei šaldytuvo, nei 
skalbiamos mašinos, ir automo
bilis ten dar dideliu liuksusu 
skaitomas; — bet ar tai gali at
stoti jo dvasinę kultūrą, tą šimt
mečiais krautą protėvių paliki
mą? Meno ir grožio pajutimas 
taip įsisenėjęs jų kraujuje, kad 
net ir karo metu jis neužmiršta
mas. Ir tikrai beveik nesupran
tama, kad zpQ keturis metus be- 
sitęsusio pilietinio karo, kurio 
metu buvo deginamos bažnyčios, 
plėšiami vienuolynai, dar tiek jų 
yra išlikę. Tačiau štai mažas epi
zodas, paaiškinantis šį sutapimą:

Pilietinio karo metu vienos 
bažnyčios bokšte įsitvirtinę ko
munistai apšaudo dešiniuosius. 
Inspektuojantis pulkininkas, pa-

kinama šimtmečių kova, kurią 
jis vedė prieš septynis šimtme
čius Ispaniją pavergusius ara
bus, vėliau — prieš Napoleono 
kariuomenę. Ir kaip gi nemylės 
jo ispanas, jei net ir ilgiau po jo 
nederlingus laukus, po jo neap
rašomo turtingumo bažnyčias 
paklaidžiojusiam svetimšaliui 
jis virsta antrąja tėvyne.

Tačiau nereikia manyti, kad 
be savo krašto jis daugiau nieko 
nepažįsta. .

Tai kas, kad retas iš jų buvo 
koją už Ispanijos ribų iškėlęs — 
kas pasaulyje dedasi žino jie ge
rai. Kaip nuostabu ir miela buvo 
kartą traukinyje su vienu žmo
geliu ’ besišnekant ir užsiminus, 
kad aš iš Lietuves, apie 1863 m. 
sukilimą, apie padalinimus ir/ 
Nepriklausomybės kovas i?jo is- 
girsti! Lietuvius, ir bendrai pa- 
baltiečius, jie labai užjaučia ir 
mėgsta.

Kitas iš karto į akis krentantis 
bruožas — tai ispanų religingu
mas. Kai kurios religinės ir mo
ralinės normos dar iš viduram
žių užsilikusios, kitiems beveik

stebėjęs, kad gynyba nėra užtek- nesuprantamos atrodo, tačiau is
panai jų laikosi, įvairiais suvar- 
žvmais nesiskundžia.

tinai stipri, piktai kreipiasi į va
dovaujantį kapitoną:

— Ar nematot, kad iš šio bokš- O pagaliau ir jų pamaldumo 
to mus apšaudo? Kodėl neliepiat išreiškimo būdas kinta su gam-
į jį paleisti smarkiausios patran
kų ugnies?

— Į šį bokštą?! —klausia ka
pitonas tokiu nustebusiu balsu, 
lyg būtų ne taip supratęs.

— Taip i šį bokštą!
— Bet, mano pulkininke, juk 

jis arabų stiliaus!
Myli ispanas savo kraštą dau

giau už viską, ir ta meilė paaiš-

tovaizdžiu: šiaurėje — bažnyčio
je visi susikaupę, girdisi rimtos, 
liūdnos giesmės; gi linksmojoj 
Sevilijoj jie ir melstis kitaip mo
ka— visame pasaulyje pagarsė
jus Didžiosios Savaitės procesi
ja, kur paskui nešamas Marijos, 
Kristaus ir šventųjų statulas ei
na didžiulė virtinė basų, ašuti- 

(Nukelta į 3 psl.l
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NUGALĖTAS!
dėka

AUTO MAŠINŲ PARDAVĖJAS 

V. PESECKAS 
praneio savo klijenfams, kad nuo i.m.

vasario 1 d. perėjo dirbti

GENERAL MOTOR
firmon —

BEATTIE, CADILLAC, CHEVROLET, 
OLDSMOBILE LTD.

832 Boy St., Toronto, Ont. 
■Telefonas Ml. 4681.

LTD. yra
General Motor 
kuri parduoda

Lenku kataliku spauda sunaikinta
TIK VAIKAMS SPECIALIŲ VAISTŲ

nuo KOSULIO ir SLOGOS

di-
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Latvijai ir Lietuvai ir faktas, jog ‘ šė savo ambicijose? 
lygiai tokie pat būdai buvo pa-j Did-rusiai pyksta 
naudoti kituose Rytų Europos Nesenam “TŽ” rašinyje “Ru- 
kraštuose, ir yra dabar siūlomi sai ir Amerikos politika” sveiki-

BEATTIE CADILLAC 
džiausią ir rimčiausia 
firma Toronto mieste, 
naujus CHEVROLET, OLDSMOBILE, 
CADILLAC auto mašinos ir naujus 
GENERAL MOTOR sunkvežimius.
BEATTIE CADILLAC LTD. turi dide
li posirinkimg naudotų auto mašinų. 
Firmos milžiniškos remonto dirbtuvės 
atlieka visus motorų ir korpuso taisy
mo darbus pigiausio kaina Toronte. 
Taip pat draudžia auto mašinas ne
laimės atveju.
V. PESECKAS maloniai kviečio tautie
čius aplankyti BEATTIE CADILLAC 
LTD. ir susipažinti su puikiomis 1954 
metų GENERAL MOTOR auto ma
šinomis. Visais auto mašinų pirkimo, 
pataisymo ir apdraudimo reikalais 
prašome kreiptis ar skambinti.

V. PESECKAS
832 BAY ST. - Tel. Ml. 4681

Komunistai visur garsinasi sa
vo valdomuose kraštuose religi
jos nepersekioją, tačiau prakti
koje religinį gyvenimą ir visa, 
kas jį palaiko, užgniaužia. Ypač 
greit pasistengiama užgniaužti 
bet kokią religinę spaudą. Tai 
gražiai parodo Lenkijos pavyz
dys.

Katalikiška spauda Lenkijoje 
nėra uždrausta jokiuo įstatymu, 
tačiau ji sunaikinta — ne vien 
spauda plačia žodžio prasme, bet 
ir religinės knygos, kaip malda
knygės, giesmynai, katechizmai 
iau nebegali pasirodyti.

Visos katalikiškos spaustuvės 
yra sunaikintos — konfiskuotos 
su visais įrengimais bei mašino
mis. Katalikai po to kurį laiką 
dar spausdino knygas valstybi
nė? * spaustuvėse, bet valdžia po 
kurio laiko pradėjo nebeduoti 
tokioms knygoms popieriaus. 
Taip dabar nebegali pasirodyti 
jokia knyga, kuri turi kanonų

reikalaujamą vyskupišką “Im
primatur”. Spausdinami tik 
“Pax” organizacijos leidiniai 
persunkti komunistine propa
ganda. Šios organizacijos leidyk
la leido ir kalėdines atvirutes; 
bet jose jau niekur nebuvo Kris
taus gimimo, Betliejaus, pieme
nėlių ar Trijų Karalių. Atviru
tėse buvo tokie įrašai: “Kaip 
prie plotkelių susiburia šeima, 
taip prie darbo iškyla Liaudies 
Frontas” ir t.t Režimui nusilen
kę katalikai vadinami patriotais 
ir jų vardu valdinėje spaudoje 
dažnai pasirodo atsišaukimų, ku
riuose žadama daugiau religinės 
laisvės, jei nebūsią priešinamasi 
komunistiniam režimui bei ko
munizmui. Esą, Liaudies Fronto 
programoje numatyta Bažnyčiai 
bei katalikams teisės mokyti ti
kybos bei turėti savo spaudą, sir- 
siburiant Katalikų Liaudies 
Frontan, esą, būsią užtikrintos 
sąlygos krikščioniškųjų tiesų 
įgyvendinimui ir t.t.

Taip, vienos iš daugelio konodiško gy
venimo teigiamybių yra faktas, kad įma
noma yra specialus gydymas mažųjų, jei 
jie suserga kosuliu ar slogomis.

šiom specialiom gydymui ir yra skirtos 
JACK ir JILL Kosulio Sirupos — tik vai
kų vaistai — specialiai paruošti SKU
BIAI ir TIKRAI pagelbėti mažiesiems. 
Kaip tik slogo susirgęs mažytis pravers 
savo drebančių bumą užgerti malonaus 
skonio JACK ir JILL vaistų, pagerėjimų

pomotysite bemetant Kosulys dingsta 
kaip tik mažyčio gerklė suvilgome, bron- 
chiniai kanalai otsikemšo ir dingsta ko
sulį sukelianti flegma. JACK ir JILL yra 
daugiausia parduodamas vaikų kosulio 
sirupos. Prašykite JACK ir JILL, kosu
lio sirupo, kuris pagamintos tose pačiose 
laboratorijose, kurios pagamino Buckley's 
skiedinį — Kanados popuiiariuaskj vaistų 
nuo kosulio ir slogų suaugusiems.

and

kosulio sirupas
Sustiprintas VITAMINU C

H
: .*•
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Žiburių” B-vės metinis susirinkimas
Metinis visuotinis “Žiburių” 

Spaudos Bendrovės susirinkimas 
•įvyko š. m. sausio 30 d. 6-10 vai. 

p.p. “Tėviškės Žiburių” patalpo
se. Susirinkimą atidarė B-vės 
pirmininkas A. Rinkūnas, pa
sveikindamas susirinkusius ir 
pasidžiaugdamas, kad šiemet su
sirinko labai gausus būrys, at
stovaująs daugiau kaip pusę Še
rų. Valdybos vardu pasiūlyta 
dienotvarkė priimta be pataisų.

Valdybos pranešimą pirmiau
sia padarė pirmininkas A. Rin
kūnas. Bendroje 1953 metų veik
los apžvalgoje pasidžiaugta, kad 
tų metų apyvarta, palyginus su
1952 m., padidėjo 20%. Deja, 
proporcingai nepadidėjo pelnas.
1953 m. išėjo su kiek mažesniu 
pelnu,, kaip 1952m. Kodėl? Per
eitieji metai buvo tam tikro per
sitvarkymo metai. Gerokai pa
didėjus “T. Žiburiams”, pirma
me pusmetyje vienas linotipi
ninkas nebespėjo dirbti. Greitu 
laiku antrojo nesuradus, teko 
atsisakyti kai kurių pelningų 
darbų. Vėliau buvo priimtas ir 
išmokytas antrasis linotipinin
kas V. Abromaitis. Kol išmoko, 
taip pat daug nepelnė. Šiuo me
tu tas klausimas susitvarkęs. 
Prie linotipo dirbama dviem pa*- 
mainom.

Kalbant apie atskiras darbo 
rūšis, B-vė atliko šiuos darbus: 
a) spausdino “T. Žiburius”, b) 
spausdino įvairią smulkią lietu
višką spaudą, c) rinko linotipu 
lietuviškus ir angliškus darbus 
kitoms firmoms, d) leido knygas 
ir kitus leidinius. Tenka apgai
lestauti, kad pereitais metais 
dvigubai sumažėjo pelningas 
rinkimas linotipu angliškoms 
firmoms. Tą dalinai kompensavo 
dvigubai padidėję smulkūs lie
tuviški spaudiniai, nors ir ne to
kie pelningi. Apyvarta su “Tėv. 
Žiburiais” pereitais metais pa
didėjo apie 15%. Į pačios B-vės 
išleistus leidinius buvo investuo
ta <$2.860.04 ir turėta iš to pelno 
$Jf65.05. Be įvairių smulkių lei
dinėlių bei atviručių, B-vė yra 
Išleidusi, keturias knygas: Vyt.

Kastyčio “Kolektyvinę prausyk-

lą”, “Lietuves Valstybės konsti
tucijas”, kun. dr. J. Gutausko 
“Vaiko Dievas ir religija” ir A. 
Rinkūno “Kregždutės” elemen
torių.

Pirmininko pranešimą papildė 
B-vės iždininkas L. Šalna, pa
duodamas konkrečius skaitme
nis. Visa B-vės apyvarta siekė 
$14.924.48. Iš jos turėta gryno 
pelno $710.94.

Revizijos komisijos aktą per
skaitė jos sekretorius J. Mažeika. 
Visa atskaitomybė ir kasa rasta. 
tvarkoje. Buhalterija vedama 
pavyzdingai. Po to pirmininkas 
dar pastebėjo, kad pereitų metų, 
pavasarį B-vę revizavo valdžios 
revizoriai iš Ontario kompanijų 
priežiūros įstaigos ir taip pat 
viską rado tvarkoje.

Pereitų metų apyskaita ir re
vizijos komisijos aktas patvirtin
ta venbalsiai, kartu pareiškiant. 
Valdybai padėką už atliktus t 
darbus.

Pelno paskirstymas. Apmokė
jus valstybinius mokesčius, pa
skirta dividento už 1953 metus 
5% nuo šėro. Pagal statutą, 25% . 
pelno skirta “Tėv. Žiburiams”. 
Likusi pelno dalis perkelta į at
sargos kapitalą.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Naujųjų metų sąmata po trum I • ■ Didžiųjų dailininkų kūriniai Toronte
pų diskusijų priimta tokia kaip Nu() 15 21
valdybos pasiūlyta. Ji subalan
suota $16.357.00 sumoje. Kaip ir 
pernai stambiausiu klijentu ir 
toliau lieka “Tėv. Žiburiai”, ta
čiau numatoma padidinti apy
vartą kitose darbo srityse.

Valdomųjų organų rinkimas. 
Susirinkimas vienbalsiai papra
šė buvusią valdybą pasilikti se
kančiai kadencijai. Sekretoriui 
Br. Ulozui toliau pasilikti nesu
tikus, nauju sekretorium išrink
tas V. Aušrotas. Revizijos komi
sija taip pat pakviesta palikti 
toji pati. Išrinktas vienas naujas 
narys — J. Ratkus.

Einamuosiuose reikaluose iš
kilo įdomių sumanymų dėl 
B-vės praplėtimo. Po ilgesnių 
diskusijų tam reikalui ištirti iš
rinkta speciali komisija iš inž. 
A. Juozapavičiaus, inž. J. Jasi- 
nevičiaus ir St. Dargio.

Toronto meno galerijoje vyksta 
didžiųjų Europos dailininkų kū
rinių paroda, pradedant Titianu 
ir užbaigiant Van Gogh. Paroda 
vėliau bus perkelta į Otavą ir 
Montreal}. Paveikslai paskolinti 
iš meno galerijų ir privačių ko
lekcijų.

Parodoje išstatyta paveikslų 
El Greco, Hals, Vai} Dyck, Rem-

brandt, Gainsborough, Reynolds, 
Goya, Cezanne ir Gaugin. Pran
cūzų impresionistai atstovauja
mi Renoir, Mono, Degas, Sisley 
ir Passarro.

Kolekcijos Kanadoje pradėjo 
rimtai augti 19-tame amžiuje, 
ypatingai Montrealyje. Kai Ka
nados rytai buvo sujungti su va
karais Canadian Pacific Railway 
geležinkeliu, pagausėjo turtin-

gųjų finansininkų, kaip Sir Wil
liam Van Horne, R. B. Angus, 
Lord Strathcova, kurie investa
vo didelę dalį savo turtų į Euro
pos meno kūrinius. Garsiausia iš 
visų šių kolekcijų yra Van Hor
ne, prilygstanti ano meto Ame
rikos milijonierių kolekcijoms.

Čia spausdinamas 19 a. pran
cūzų tapytojo Corot' paveikslas 
“Pont d e Narni’’.

LIETUVOJE BOLŠEVIKAMS NESISEKA SU GYVULIAIS
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Vokiečią socialdemokratai kinta
Šiandien Vokietijos socialde

mokratai pergyvėna tam tikrą 
krizę ne vien dėl to, kad pasku
tiniai rinkimai pasirodė labai 
nepalankūs, bet dar dėl to, kad 
nepajėgia surasti savo tikrojo 
veido. Jie jau patys nebežino, 
kas jie yra. Turi politinę prog
ramą, . bet nebeturi išryškintos 
doktrinos. Paskutinį kartą ji bu
vo suformuluota 1931 rn. O nuo 
to meto jau daug kas pasikeitė. 
Savo programoje Vokietijos so
cialdemokratai jau nesiremia 
marksistine doktrina, nebėra 
grynai “klasinė” partija, bet 
virsta “liaudies” partija su libe
rališka filosofija. Jau velionis 
lyderis K. Schumacher pabrėžė, 
kad marksizmas nesąs vieninte
lis kelias į socializmą. Socialistai 
Vokietijos jau nebepatenkinti ir 
savo senąja vėliava — raudona 
su SPD raidėmis. Savo šių metų 
nacionalinėje konferencijoje Vo
kietijos socialdemokratai žada 
sudaryti organą partijos esminei 
programai paruošti.

Iš doktrinalių šių dienų Vokie
tijos socialdemokratų bruožų 
yra išryškėję:

l.Daugumas jų teoretikų mark 
sizmo dialektinį metodą sociali
nėms, ūkinėms ir politinėms 
problemoms studijuoti tebepri- 
pažįsta, tačiau laiko tai tik me
todu, ne dogma ir Markso moks
lo nelaiko “šventraščiu” kaip ko

muhistai daro.
2. Klasinė kova yra atmesta h* 

socialdemokratai nebelaiko sa
vęs vien “darbo klasės” partija. 
Žymus jų teoretikas Carlo 
Schmid vienoje radijo kalboje 
pereitą rudenį pasakė: “Social
demokratai nori atstovauti inte
resus tų, kurie vieniši stovi be
ginkliai prieš bedvasį ūkini bei 
visuomeninį mechanizmą, vis- 
tiek ar jie būtų darbininkai, ar 
baltarankiai, ar ūkininkai, ar vi
duriniosios klasės nariai bei tar
nautojai”.

3. Religijos atžvilgiu, pasak 
Schmid, partija nuo indiferentų 
patronizavimo pereinanti į reli
gijos respektavimą.

4. Partija nebesiekianti visų 
gamybos priemonių nacionaliza
vimo, bet tik pagrindinių trijų 
pramonės šakų — anglies, gele
žies ir plieno, be to, nesiekia su- 
valstybinimo, bet jų perdavimo 
nepriklausomoms viešoms kor
poracijoms valstybės kontrolėje.

5. Privačios nuosavybės, pasak 
Schmid, Vok. soc. nori palikti 
kiekvienam tiek, kad jis betku- 
riuo momentu galėtų pasakyti 
“ne” tam, nuo kurio priklauso.

6. Didžiausias betgi pasikeiti
mas — Schumacherio įvestas — 
atsisakymas nuo internacionaliz
mo. Vokietijos socialistai, kad ir 
su tam tikru atsargumu, virsta 
grynai tautine partija, susirūpi
nusia tik savo krašto reikalais.

Nemalonumai Višinskiu!

Ispanija ir jos žmonės
serimis ar tetomis, ir sukdamos 
ratą po rato didžiojoję miesto ar 
kaimelio aikštėje — o, ispaniš
kieji “paseos”, palaimintoji ra- 
knybe ir nekaltas flirte! — tik 
retkarčiais teišdrįsta pakelti 
žvilgsnį į priešinga kryptimi 
traukiančių jaunuolių ratą. Tik 
oficialiai susižiedavus, jai lei
džiama pasirodyti vyro draugys
tėje. '

Ir taip eina gyvenimas Ispani
joje — bevaikščiojant, bešneku
čiuojant porą valandų prie ka
vos puodelio ar vyno stiklo, 
daugiau švenčiant, negu dirbant, 
ir neturint laiko užsiiminėti 
ateities problemomis. Todėl ten 
ir žmonės nuoširdesni ir visuo
met šypsotis moka, todėl ten ir 
saulė skaistesnė, ir dangus mėly
nesnis atrodo, todėl tas kraštas 
taip lengvai iš Amerikos atva
žiavusį žmogų užkeri ir visiškai 
jo išleisti nenori.

(Atkelta iš 2 psl.) 
nius maišus ir kapišonus, tik 
akims skyles paliekančius, apsi
vilkusių atgailautojų. Bet šalia 
šios rimtos procesijos iš visų pu
sių nešamas statulas lydi jų gar
bei dainuojamos dainos, net spe
cialūs šokiai, ir andalūziečiui vi
sai natūralu atrodo pasiųsti pro 
šalį pralinguojančiai Marijos sta
tulai bučkį ar komplimentą.

Nes Ispanijoj ne visi meldžia
si į tą pačią Mariją — jei jis ti
ki į “Macarena” (Sevilijos pat
rone), tai ’’Pilar” (Zaragoza) 
tikrai jam nepadės.. . Su savo 
Marija jis kalbasi nuoširdžiai, at
virai, kaip su motina, o ana to
kia šalta ir išdidi — jai ir maldos 
žodžius parinkti reiktų...

Taip pat ir išdidumas neatski
riamas ispano palydovas — ne 
puikus, kvailas išdidumas, bet 
savo žmogiškos didybės suprati
mas ir visų lygybės jausmas. Pa
prasčiausias darbininkas pakvies 
profesorių vyno ar konjako stik
lui, užmokės gal būt visos savo 
dienos uždarbį, tačiau jausis pa
tenkintas — jis turi lygiai tokią 
pat teisę ką nors pakviesti, kaip 
ir pats karalius. Iš čia ir jų ne
paprastas teisingumas, pareigos 
supratimas.

Moteris Ispanijoje dar labai 
mažai teisių teturi — ne tik bal
suoti, bet be tėvo žinios, kol ne
ištekėjusi, net į kiną išeiti nega
li. Kai išteka — visiškai atiduo
dama vyro žinion. Kaikuriose 
apylinkėse dar skaitoma, kad 
mergaitėm studijuoti netinka; 
dirba dar labai nedaug moterų? 
išskyrus didžiuosius miestus — 
jos lieka namie, augina vaikus, 
sukuria tikrą šeimos židinį. — Ir 
nesijaučia nelaimingomis nei pa
žemintomis — “juk tai mūsų pir
moji pareiga, ar ne?”.
'Tr dabar dar tebegyvuoja pa

protys, kad pasivaikščioti mer
gaitė išeina tik su draugėmis, se-1 chanovininkų sargybą rinkimų

Pavergtoje Lietuvoje vyrauja 
visiška netvarka. Komunistų 
bonzoms, iki šiol tvirtai koman
davusiems politiniam ir ūkiniam 
Rusijos ir užimtų sričių gyveni
mui, apsisuko galvos. Tai aiškiai 
atsispindi pavergtos Lietuvos 
spaudoje ir radijo pranešimuo
se. Kai vienas jos vadų pradeda 
dainelę apie gerą ir laimingą gy
venimą komunistų partijos glo
boj e. apie kaime ir mieste vy
raujantį darbo pakilimą, apie 
tūkstančių žemės ūkio darbuo
tojų savanorišką išvykimą į kai
mą, kitas užtraukia visiškai kito- 
kiu balsu. Esą, visame krašte te
bedirbama senais metodais, 
tarpsta tos pačios negerovės ir 
tie patys nepritekliai, o į kaimą 
atvaryti žemės ūkio specialistai 
nieko nedirba.

Maskvos augintinis ir NKVD 
agentas drg. Junča-Kučinskis 
gruodžio 15 d. “Tiesoje” atspaus
dino straipsnį ’’Didžioji tarybi
nių tautų draugystės jėga”, ku
riame rašo, kad tarybų Lietuvos 
darbo žmonės šiuo metu skiria 
savo jėgas komunistų partijos 
centro komiteto rugsėjo mėn. 
plenumo nutarimams įgyvendin
ti, visos šalies ekonomikai išvys
tyti ir tarybinės liaudies gero
vei pakelti. Kučinskis džiaugia
si dėl mieste ir kaime vyraujan
čio darbo pakilimo. Esą, tūks-

Kam bolševikam reikalingi rinkimai?
Sunku yra suprasti bolševikų 

priešrinkiminės agitacijos pras
mę. Ten yra tik viena komunis
tų partija, ir žmonės, nori ar ne
nori, turi balsuoti už jos atsto
vus. Taip bus ir kovo 14 d. Ne
išmanėlių akims apdumti išstato 
ma ir keletas vadinamųjų “ne
partinių” kandidatų, tačiau jie 
yra tokie pat komunistai, kaip ir 
partiniai. Kokia prasmė gaišinti 
laiką ir veltui leisti pinigus, iš 
anksto žinant, kad nieko jokiais 
rinkimais Bolševikijoje negali
ma pakeisti?

Atsakymą davė tas pats Vil
niaus radijas, pranešdamas, kad 
Mažeikių komjaunuolių Arlecko 
ir Duknytės “Apavo” fabrike su
rengtame pasikalbėjime apie bū
simus rinkimus į Augšč. Tarybą, 
odos sukirpėjas Juozas Valan
čiauskas įsipareigojo stoti į sta-
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Mūsą 
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romanas
UŽGESĘS SNIEGAS 

jau išspausdintas 
užsimokėjusiems prenume

ratoriams siuntinėjamas. Ro
mano spausdinimą laikraštyje 
nuo šio numerio nutraukiame. 
Kas nori tuojaus gauti roma
ną, kad galėtų toliau skaityti, 
prašome siųsti prenumeratą 
pridedant $1 už knygą. Kieno 
prenumeratos laikas dar neuž
sibaigęs, gali prisiųsti $1 UŽ 
romaną. x

garbei ir “gamybą” padidinti 
180-200%. Štai kur šuo pakastas. 
Komunistų partijos agitatoriai 
ne balsus žvejoja, bet renka dar
bininkų pasižadėjimus daugiau 
ir sparčiau dirbti”. Darbininkų 
balsai nei jų pritarimas partijai 
nereikalingi, nes jokio partinio 
rungtyniavimo nėra. Jiems bū
tinas tik darbininkų išnaudoji
mas ir jų kruvino prakaito vai
siai — gaminiai. Agitatoriai tėra 
partijos botagas, kuriuo partija, 
plakdama darbininkus, verčia 
daugiau pagaminti. Rinkimai į 
Augšč. Tarybą yra viena iš gau
sių progų, kuria partija saviems 
darbo vergams smarkiai uždro
žia. ’fMf

Sausio 16 d. “Tiesos” vedama
jame visai aiškiai prisipažįsta
mą, kam tie rinkimai yra reika
lingi, būtent: “partinių organi
zacijų pareiga mobilizuoti juos 
į veiksmingą socialistinį lenkty
niavimą už visų žemės ūkio ša
kų išvystymą. Reikia pasiekti, 
kad lenktyniautų kolūkis su kol
ūkiu, brigada su brigada ir atski
ri darbp pirmūnai tarpusavy. 
Organizuoti lenktyniaujančių 
darbo pirmūnų susitikimus, tar
pusavy socialistinio įsipareigoji
mo vykdymo tikrinimą — darbo 
ir profesinių organižacijų užda
vinys”. Komunistai turi būti “so
cialistinio lenktyniavimo vėlia
vininkai”. .. Bent trumpai ir 
aiškiai parbiho ...

tančiai žemės ūkio specialistų tariamos priemonės padėčiai 
išvyko į kaimą, kad savo darbu gelbėti. Įsakoma visur gaudyti 
prisidėtų prie žemės ūkio pakė
limo. į

Gruodžio mėn. 18 d. “Tiesos” 
vedamasis, pavadintas “Lemia
mas laikotarpis gyvulininkystei 
vystyti”, parašytas visa gama 
žemiau. Čia jokios linksmesnės 
gaidos neužtiksi. Atvirkščiai, 
nurodomi šimtai trūkumų gyvu
lių ūkiuose, ypač pašarų nepri
teklius, ir metamas šūkis — iš
silaikyti berit -iki*- pavasario.

“Tiesa” žodis žodin rašo: “Yra 
visa eilė kolūkių, kurie neturi 
reikiamo kiekio pašarų. Telšių 
rajono daugelyje kolūkių jau da
bar aišku, kad pašarų mažoka. 
Ten, kur jaučiama pašarų stoka, 
būtina sukaupti visus šiaudus ir 
pelus”.

Štai ir išlindo yla iš maišo. Vi
są laiką buvo skelbiama apie 
tūkstančius tonų galvijams pa
ruošto siloso, šieno ir šakniavai
sių, o kai reikia šerti, pasirodo, 
kad net šiaudų ir pelų trūksta. 
Šiaudai ir pelai kaip buvę, taip 
ir tebėra pagrindinis “visuome- 
nnių” galvijų pašaras. “Tiesa” 
staiga pamiršo savo labai pa
mėgtą temą apie pieno gamybos 
didinimą. Vietoje to ji reiškia 
gilų susirūpinimą, kaip išlaikyti 
gyvulius iki pavasario, kol bus 
galima išleisti juos į šviežią žo
lę. Šiam kritiškam laikotarpiui 
nugalėti “Tiesa” įpareigoja MTS 
organizuoti kolūkiuose pašarų 
paruošimą, būtent — stambaus 
pašaro smulkinimą, Sutinimą, 
kalkinimą ir tt. Kas yra žinoma 
paprasčiausiam Lietuvos žem
dirbiui, tas visai svetima “Tie
sai” ir bolševikiniams priešaki
nės agrotechnikos darbuotojams. 
Gali smulkinti, malti, trinti, šu
tinti, kalkinti ir ką nori daryti, 
šiaudai nepavirs šienu, o pelai — 
miltais.

Pagaliau, ne dabar laikas rū
pintis pašarais. Tam buvo pava
saris ir vasara, bet tada masko
liai ir jų “Tiesa” neturėjo laiko. 
Po Stalino mirties ir po Berijos, 
Dekanozovo ir kitų komunistų 
partijos šulų suėmimo vieninte
lis jų rūpestis buvo, kaip savo 
sveiką kaUį išsaugoti. Tik kiek 
vėliaū, šiek tiek padėčiai apri
mus, pastebėjo, kad ne tik jų 
partija, bet visas maskoliškas 
vežimas milžinišku greičiu rieda 
pakalnėn. Ryškiausias tos kata
strofiškos padėties pavaizdavi
mas yra Chruščiovo pranešimas 
komunistų partijos rugsėjo mėn. 
plenume. Ten pat numatytos ir

žemės ūkio darbuotojui ir siųsti 
įjuos į kaimą. Net kariuomenė
paprašyta demobilizuoti karei
vius, pasiunčiant juos į kolūkius 
ir MTS. Visos tos priemonės, 
kaip pavėluotos, nieko negalėjo 
padėti ir nepadėjo. Tai patvirti
na tas pats “Tiesos” vedamasis, 
dėstydamas apie gyvulininkys
tės padėtį Telšių rajone: “Rajo
ne yra daug žemės ūkio specia
listų. Daugiau kaip dvi dešimtys 
jų priskirta nuolatiniam darbui 
kolūkiuose. Bet kol kas žymi jų 
dalis nepadeda organizuoti paša
rų paruošimo. Pasirodo, kad Tel
šių rajone žemės ūkio specialis
tai dar neįsisavino tų didžiųjų 
uždavinių, kuriuos iškėlė jiems 
rugsėjo plenumas”.

Ūkiškai galvojant atrodo, kad 
paprasčiau būtų, užuot spausdi
nus rugsėjo plenumo nutarimus 
ir kitokį bolševikinį šlamštą išti
sais milijonais egzempliorių ir 
juos per prievartą brukus žmo
nėms, už tuos pinigus nupirkti 
kur nors užsienyje koncentruotų 
pašarų ir išdalinti juos kol
ūkiams. Serdami karves jie tu
rėtų ko primaišyti prie šiaudų ir 
pelų. Tada ne taip toli ir pavasa
ris atrodvtu.

Bet kur tau — bolševikas ver
čiau duonos atsisakys, negu pro
pagandos, nors ta jų propagan
da yra daugiau kliedėjimas, ne
gu rimtas darbas. Ką gali pada
ryti kad ir geriausias žemės ūkio 
specialistas, atsiųstas į kolūkį 
spalio-lapkričio mėnesį, kai čia 
visko trūksta: ir pašaro, ir pa
talpų, o svarbiausia — žmonių, 
kurie su noru dirbtų. Nepriklau
somos Lietuvos laisvas ūkinin
kas žinojo, kad jis dirba sau ir 
savo šeimai, todėl dirbo su noru, 
nesižvalgydamas į užpakalį, ar jį 
mato brigadininkas ir darbo va
landų neskaičiavo. Nereikėjo 
jam jokių agitatorių ir nesusitu
pėjusių komjaunuolių pamoky
mų, kaip ir kuo reikia karves 
šerti, kad pavasarį nereikėtų jų 
už uodegų iš tvarto laukan vilk
ti. Tik tokių žmonių darbo dėka 
klestėjo ir visam pasaulyje gar
sėjo nepriklausomos Lietuvos 
žemės ūkis. Baudžiauninkais pa
versti jie nustojo noro dirbti, nes 
mato, kad savo darbo vaisiais 
maitina pavergėjus. Čia nieko 
nepadės “Tiesos” maskoliams 
parsidavusių redaktorių svaičio
jimai, nei plenumo protokolai.

P. Sk.

Įėjai į krautuvę - duok pasą

— Viena. — Čia gauta žinia, 
kad buv. prezidento Beneso naš
lė yra mirusi. Komunistai apie 
tai paskelbti nebuvo leidę.

— Bonna. — Nuo karo pabai- 
?os V. Vokietijoje pastatyta L* 

00.000 gyvenamų namų. Perei
tais metais — 475.000.

Varšuvoje taip pasireiškęs vo
gimas batų iš krautuvių, kad ji 
vedėjai griebiasi labai griežtų 
priemonių. Pirmiausia buvo įsa
kyta pardavėjams niekam ne
duoti pamatuoti abiejų batų. Ta
čiau pasirodė, kad vagia masiš
kai ir po vieną. Tada įsakyta iš 
kiekvieno įėjusio į krautuvę pa
imti pasą, kuris grąžinamas iš
einant, apžiūrėjus, kad nieko 
vogta nesineša.

Kažin ar lenkų moralė taip 
krito, ar jie vargšai neįpranta 
basi vaikščioti?...

Panevėžy
Pagal bolševikinės spaudos 

pagiras veikia hidromelioracijos 
technikumas, gal iš Kėdainių at
kelta nepriklausomybės laikų 
kultūrtechn. mokykla. Jau esą 
statomi rūmai. Tebėra ir teatras, 
kuris betgi pastatęs tik “nemaža 
rusų klasikų ir tarybinių rašyto
jų veikalų”.

Viena iš miesto aikščių pava
dinta Lenino aikšte, 1952 m. pa
statyti paminklai Leninui ir Sta
linui, tik neaišku, kurioje vie
toje. y

Po to, kai JAV Kongreso Ko
mitetas ištirti Pabaltijo kraštų 
prievartiniam įjungimui į Sovie
tų Sąjungą pasiuntė Višinskiui 
kvietimą stoti į komisiją pasiaiš
kinti dėl sovietinio teroro Lietu
voje, Latvijoje ir Estijoje, jis 
prarado ramybę. Kai JTO jis gi
na Maskvos nusistatymą, saky
sime, karo belaisvių ar kitais 
klausimais, tuoj jam pakiša Pa
baltijo kraštų pavergimo istori
ją. Tat daroma ne vien tik JTO. 
Pasaulio spaudoje vis dažniau 
sugretinamas Pabaltijo valsty
bių likimas su tais klausimais, 
kurie nūnai domina pasaulio 
viešąją nuomonę. Vakarų Vokie
tijos karių laikraštis “Deutsche 
Šoldaten Žeitung”, pavyzdžiui, 1953 m. pagamino 490.581 auto- 
cituoja perduotą-Amerikos Kon- mobilius, iš kurių 117.717 eks- 
greso Komisijos laišką Višins- portuota.

kiui, t.y. tam pačiafn, kuris yra 
kaltas dėl tūkstančių pabaltiečių 
mirties ir deportacijų Sibiran, 
tačiau dar nėra nubaustas. Tuo 
tarpu tasai Višinskis, nepaisant 
jo nusikaltimų Pabaltijo kraš
tuose, Katyne, Nūrnberge, Korė
joje, vis dar tebesėdi tarptauti
nėje įstaigoje, pastebi vokiečių 
karių laikraštis. Tarptautinė tei
sės idėja nesiderina su dvivei
diškumu. Vakarai, esą, ateityje 
turės žiūrėti, kad tokių dvivei
diškumų nebūtų. Tuo tarpu tik 
tiek, bet ar neateis laikas, kada s 
ir Višinskiųi teliks tik kaltina
mųjų suolas?

— Frankfurtas. — Vokietija

Taupyk savo
ateičiai

VIRŠ 640 SKYRIŲ VISOJE KANADOJE

Mažai kas gali taip padėti jums įsikurti naujaja
me krašte, kaip pinigai. Ir jeigu turite tam tikrą 
sumą susitaupę, jūs galite išnaudoti daugybę ga
limybių.

r

B
B
&

Vienas kelias yra visiškai tikras susidaryti pinigų 
atsargą netikėtumams — atidarymas taupomo
sios sąskaitos The Canadian Bank of Commerce. 
Jūsų pinigai bus saugiai padėti; prie jūsų balan
so prisidės palūkanos; ir jūs įgysite paprotį tau
pyti. Atvyk į artimiausią mūsų skyrių dar šian
dien ir atidaryk .taupomąją sąskaitą.

The Canadian 
Bank of Commerce
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Pavergtoje tėvynėje
8a igtos' statyti elektrinės

Lūšeje ir netoli nuo Možeikių ont Vor- 
duvos upes- Ši sujungta su už 7 kilomet
rų esančiu Copajevo vardo kolūkiu.

Per pastaruosius 8 metus Panevėžyje 
iš viso esą pastatyto 400 gyvenamųjų 
namų po 3-5 kambarius (išeina viduti
niškai po 50 namų — po vieną butą — 
kas metai. Panevėžyje gyventojų yra per 
30.000). Tie visi namai turį apie'17.000 
kvadratinių metrų gyvenamojo ploto (vie
nam namui išeina opie 42 kv. metrai, 
t.y. po 3 nedidelius kambarėlius).

Nebesigirdi "Kauno jūros"
Nesiseka su Nemuno elektrifikavimu 

lietuviams. 1933 m. susisiekimo minis- 
terij akoip ir suplonovo prie Vičiūnų sta
tyti hidro-stotį, bet užkliuvo ir nukliuvo. 
Vėliau galvojo statyti prie Birštono. Ta
do atėjo komunistai — tie statys, nesta
tys, bet liežuvius paleido darban. Pa
skelbė Malenkovas, prie Stalino dar, nau
ją penkmetį. Jame juoda ant balto para
šyta, kad lietuviai tai gaus tiltą per Ne
muną ir galės pradėti projektuoti už
tvanką. LTSR "spauda džiugino didžiu
lėmis antraštėmis, kaip LTSR projektuo
jama "Kauno jūra". Entuziazmsa buvo 
didelis. Mokslininkai ir studentija atliko 
planavimo darbus greičiau, nei rusai bu
vo numatę atlikti per visą penkmetį. Ta
do spaudo pradėjo rašyti, jog tiesą sa
kant, tai ne "jūra", bet tik ežeras bū
siąs. Praėjo dar keli mėnesiai ir spauda 
patikslino, jog visai teisingai kalbant tai 
būsianti tik KHS — Kauno Hidroelektri
nė Stotis, jokia jūra dr ežeras, o prasidė
jus 1954 m. pats Maskvos radijas pa
tvirtino, jog TSRS vadai nutarę visą ei
lę planų, jų tarpe ir "Kauno jūros", ku
riam laikui atidėti ...

f ■ 

Griuvėsiai LTSR laukuose
Šalia J. Chlivicko rašinio "Imperialis-. 

tų priespaudoje" (prancūzai kovoja prieš 
amerikiečius dabartinėje Prancūzijoje!), 
jau pasižymėjęs "Tiesos" koresponden
tas V. Miniotas, puldamas komunisti
nėje santvarkoje neišvengiamą biuro
kratizmą, kortu gabiai atskleidžia Lie
tuvos ūkio padėtį. Kad "viso kolūkio 
arkliai yra prastai šeriami ir tai nepa
kankamai", kad visų kolūkių pirmininkai 
nepaprastai sauvaliauja: dalina darba
dienius, draugams leidžia laikyti ark
lius, karves, jiems nereikia eiti dirbti bol- 
šeikvinėn baudžiavom. Štai "Naujojo gy
venimo" kolūkio pirmininkas Grigaitis 
"pardavinėjo" ūkininkų vienkiemių pas
tatų medį spekuliantams"... Sustojo prie 
apgriuvusių pastatų. Iš rogučių kailių iš
sikapstė pirmininkas su kolūkio sąskai
tininku Eitavičium.

-—Tūkstantukas bus? — klausiamai 
pažvelgė Grigaitis.

♦

POLTAVOS SRITIES KAZOKAS

ri

Jo kepurė yra padaryta iš juodai dažyto ėriuko 
kailio. Ilgas švarkas yra juodas apsiuvinėtas 
ornamentais. Jis nešioja įvairių spalvų kelnes, 
tačiau labiausiai paplitusios raudonos. Jo augšti 
batai yra juodi, o balti marškiniai aplink kaklą 
apsiuvinėti tautiniais motyvais.

Šį straipsnį visuomenės naudai spausdina

KLB Hamiltono apylinkės val
dyba skelbia šį Rinkiminės Ko
misijos pranešimą.

1. Hamiltono apylinkės valdy
bai ir kontrolės komisijai 1954 
m. išrinkti balsavimai skiriami 
1954 m. vasario 28 d. nuo 9 vai. 
r. ligi & vai. p.p. Nuo 9 vai. r. 
ligi 2 vai. p.p. balsavimo būstinė 
bus lietuvių parapijos bažnyčios 
salėje — 58 Dundurn Str. N., o 
2 vai. p.p. ligi 6 vai. v. balsuoto
jų patogumui būstinė perkelia
ma į United Steelworker of 
America namus, King William 
ir Wentworth gatvių kampe. 
Įėjimas iš King William gatvės 
— dideli kampiniai namai su iš
kaba prie įėjimo: United Steel
worker of America. Toliau, ro
dyklės nurodys balsavimo būsti
nę.

2. Organizacijų vadovybės pra 
somos atsiųsti savo atstovus da
lyvauti ir sekti balsavimus. Taip 
pat pavieniai tautiečiai laukiami 
dalyvauti prie balsavimo. Gi 
balsuotojai yra raginami kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti balsa
vime. Atlikime savo tautinę pa
reigą ir tuo suteikime mūsų val
dybai pasitikėjimą ir norą dirbti 
tautinį darbą. Išrinksimi žmo
nės be jokios padėkos ir atlygi
nimo dirbs mums visus metus, 
gi iš mūsų teprašomas atvyki
mas ir pabalsavimas. Tenelieka 
nė vieno tautiečio neatlikusio 
visuomeninės pareigos. Balsuo
kime!

3. Į apylinkės valdybą pasiū
lyti šie kandidatai:
1. Ambraziejienė Janina, 28 m, tarnaut;
2. Antanaitis Vladas, 40 m.?—tarnaut.;
3. Baronas Kazys, 33 m., dip!, ekonom.;
4. Dalius Stasys, 32 m., — tarnautojas
5. Grinius Balys, 29 m., — darbininkas;
6. Lukoševičius Kostas* 51 m. ■— dar-b.;
7. Mingėla Antanas, 40 m., — mokyt.;
8. Panavas Vladas, 31 m., - darbinink.;
9. Žvirblys Stasys 38 m. — amatinink.;

Į kontrolės komisiją pasiūlyti 
šie kandidatai:
1. Sovickos Povilos, 38
2. 
3 
4.

— Gol ir dougoko, bet šeši šimtukai 
tai tikrai.

Po šio trumpo dialogo kolūkio vado
vai vėl įgriuvo į rogutes ir per laukus 
gainiojo suvisuomenintą bėrį nuo antro 
pastato prie trečio, ketvirto, penkto. ..

Po to kuro kontoroje įvyko ilgos de
rybos tarp kolūkio vadovų, "prekybinin- 
kųT ir kuro kontoros atstovų.

"Tiesos" korespondentas Miniotas sa
ko, jog niekos nesirūpino šio biznio re
zultatais. Kad gūdžiai mykią kiaurais 
stogais penkiose karvidėse šąlančios TS 
RS karvės, kad dešimtyje tvartų išmėty
ti arkliai. Jeigu Grigaitis nebūtų pardo-^ 
vęs senų kolūkių pastatų ir būtų juos su
naudojęs korvidėms pastatyti, šiandien 
netektų kalbėti apie kolūkio skandalinga 
gyvulių būklę, mažą jų produktyvu
mą . . . Šienpiūtė buvo gi tiek suvėlin
ta, jog Grigaičio įsakymu jau už kelis 
tūkstančius rublių visuomeninių gyvulių 
buvo parduota turguje.

Miniotas betgi labiausiai savo tulžį 
lieja prieš kolūkiečius, kurie pasinaudo
dami Grigaičio nematymu sugebėjo vi
suomeninėje, dirvonuoti paliktoje, žeme- 
je žemėje išsiouginii po 114-2 ha pui
kiausių kviečių, avižų, miežių . . .

Štaras tebevardma Lietuvos 
valstybininkus

P. Štaras, partijos istorjos instituto 
prie LKP CK vyr. mokslinis bendradar
bis, aprašydamas "didvyrišką lietuvių 
tautos dukrą" (Melnikaitę), dar praėju
sių mėtų pabaigoj šitaip rašė: "Okupavę 
mūsų kraštą hitleriniai grobikai, buržua
zinių nacionalistų ir reakcinės dvasiškijos 
talkininkaujami, panaikino Lietuvos 
valstybingumą . . . Buržuazinių nacio
nalistų išdavikiškas vaidmuo hitlerinės 
okupacijos metu galutinai nuplėšė nuo 
jų patriotizmo kaukę, kuria jie mėgino 
dangstytis, parodė, jog kubiliūnoi ir kai-, 
riai, plechavičiai ir biržiškos, ambrazevi- 
čioi ir Škirpos klasinių buržuazijos in
teresų vardan niekšiškai padėjo hitleri
niams okupantams naikinti lietuvių tau
tą". Kalba partijos žmogus, kuris pasi
rašė su naciais Lietuvos padalinimo su
tartį '''

Paieškojimai
Bernardas Naujalis prašomas 

savo adresą pranešti per “Tėv. 
Žib.” redakciją.

Mok. Elenos Griškenienės ir 
Ozebergaitės, kurios gyveno An
glijoj ir žadėjo persikelti į Ka
nadą, prašo atsiliepti arba, jei 
kas žinotų jų adresą, maloniai 
prašo pranešti Sr. M. Raphaela 
OSB, Kauno benediktinė, 2875 
W — 19th Str., Chicago 23, tel. 
ROckwell 2-9158.

m.,— buhalt.;
30 rn,-tarnaut.;
— inžinierius;

m, -- darbinink.

GRADING BREWERIES LIMITED 
0tt9w* and Windsor

Tariama BREDINGS

Moteriškų ir vyriškų rūbų siuvėjas
JONAS C E G Y S

Priimu visokius užsakymus. Angliškų ir vietinių medžiagų pa
sirinkimas vietoje. 20 metu dirbu savo specialybėje;

224 WILLIAM ST., LONDON, ONT. - Telef. 7-5228

L. V. MILLER and COMPANY 
Certified Public Accountants 
Patvirtinti vieši sąskaitininkai

63 JOHN ST. SOUTH TELEPHONE 8-4723 
HAMILTON — ONTARIO

Dr. GUNDARS D R I L L I S
M.D. — LM.C.G

780 Main St., East, Hamilton 
GIMDYMO PAGALBA

hiimimo valandos 2-4 ir 7-8 vai. rak. ir pagal tdafoninj sasitarimg tol. 9-4634

Įsa

HAMILTON, Ont
sėtai priklauso jūsų tau tat Te
gul laisvė, dėl kurios jūsų tautos 
narsūs sūnūs ir dukterys dar
buojasi (kasdieniu ramiu, bet 
tokiu efektyviu būdu) būna at
siekta 1954 m.”

Mrs. Edith Hyder ir visiems 
kitiems sveikinusiems Bendruo
menės Valdybą nuoširdžiai dė
kojame.

KLB Hamiltono apyl. V-ha.
Metinis susirinkimas. Lietuv. 

Kat. Moterų D-ja, Hamiltono 
skyrius, šaukia visuotinį — me
tinį sutrinkimą vasario 21 d. 7 
v.v. parapijos salėje.

Narėms dalyvavimas būtinas, 
taip pat kviečiamos- ir prijau
čiančios.

V-bos narės, dirbdamos per 
šiuos metus, patyrėme daugelio, 
ypač moterų, didelį palankumą 
ir pritarimą mūsų darbams, to
dėl būtų labai malonu ir net rei
kalinga, kad kiekviena aktyviai 
dalyvautų įstodama į D-jos na
res. Tas neuždeda nei ypatingų 
pareigų, nei darbų.

Mielosios sesės, visos esame 
lietuvės ir katalikės, tad susibur 
kime į bendrą ratelį, tatai bus 
naudinga ir mums ir kitiems.

Valdyba.
Nepriklausomybės šventės mi

nėjimas vyks vasario 21 d. West
dale Collegiate salėje. Pradžia 
6.30 vai. vak. (ne 5 v. v., kaip 
anksčiau buvo pranešta).

Iš Toronto atvyksta augšti Ka
nados valdžios pareigūnai, jų 
tarpe Ontario teisingumo minis- 
teris. Mūsų visų pareiga šiame 
minėjime dalyvauti.

Lietuvišką pusvalandį vasario 
16 d. nuo 9 iki 9.30 v.v. girdėsime 
per CHML stotį, banga 900.

Prie įėjimo aukos Tautos Fon
dui. Aukojusieji-bus atžymimi 
trispalviais ženkliukais. Visi pa- 
skirkime šiam dideliam tikslui 
mūsų kasdieninių vargų dalelę 
— vienos kitos valandos uždarbį.

Naujo pobūdžio vakarą rengia 
skautai vyčiai kartu su vyr. atei
tininkais šeštadienį, vasario 13 
d., parapijos salėje. Pradžia 7 vv.

Jaunimas turi paruošęs įvai
rią šokių programą. Įdomi lote
rija ir užkandžiai veltui, visiems 
svečiams.

Daug padejuojam spaudoje — 
mūsų jaunimas dvasiniai tolsta 
nuo mūsų. Čia-kaip-tik proga vi
siems vyresniesiems palaikyti ir 
paremti mūsų atžalyno gražią 
iniciatyvą ir paskatinti juos 
ateičiai.

Sueikime visi šį subatvakarį 
praleisti jaukiuose skautų - atei
tininkų šokiuose.

B-nės V-ba pirmoji pradėjo šo
kių vakarus rengti penktadie
niais. Sausio 29 d. parengimas 
Roberts salėje sulaukė 116 sve
čių ir davė apie $70 gryno pelno. 
Skaitlingiausias visų metų — 
kaukių balius,, kurį rengia TF 
skyrius, irgi įvyks penktadienį, 
vasario 26 d., Armėnų salėje, 69

Subotninkoitė Valent. 
Svilas Juozas, 37 m. 
Tomaitis Adolfas, 40 
KLB Hamiltono apyl. V-ba.
Spaudos vajus. Spausdintasis 

žodis, tas didysis lietuvių tautos 
kovos ginklas prieš pavergėjus 
ir priespaudą, šiais metais mini 
savo 50 metų spaudos atgavimo 
sukaktuves. Didžiuodamiesi šiuo 
mažos lietuvių tautos laimėjimu 
prieš caristinę Rusiją, prisimin
dami sudėtas aukas ir būdami 
dėkingi tiems pilkiesiems knyg
nešiams ir rašto žmonėms, kurie 
dėl jos atgavimo kovojo, taipgi 
pripažindami spaudos reikšmę 
dabartinėse tremties sąlygose — 
kviečiame visus tautiečius ne
palikti be lietuviško laikraščio.

Esant nedideliam skaičiui tal
kininkų, neįmanoma visus ha- 
miltoniečius iš eilės namuose ap
lankyti, todėl laikraščių ir žur
nalų prenumeratas priima šie 
spaudos platintojai:

J. Pleinys, kiekvieną sekma
dienį po pamaldų spaudos kios
ke, kitomis dienomis — : 
non St. E., tel. 2-2698;

K. Baronas — 131 Kensington no pastebėta ši klaida: išspaus-
St. N., tel. 5-0979; dinta “p. Jasiunienė’

J. Mikšys — 18 Barton St. W., būti p. Jasiumienė. 
tel.3-8593;
St. Dalius — 35 ‘Wilson St., tel. 
8-4834;

K. Prielgauskas — 232 Hugh
son St. N.

Spaudos Vajaus Komitetas.
Sveikino. Kalėdų švenčių ir 

Naujųjų Metų proga KLB Ha
miltono apyl. Valdyba gavo daug 
sveikinimų, kurių tarpe VLIK, 
Vyk. Tarybos, latvių estų, lietu
vių organizacijų ir kt. Tarp kitų 
lietuvius pasveikino Mrs. Edy th 
Hyder radio pranešėja, komen
tatorė per Hamiltono CHML sto
tį “Humanity Unlimited” prog
ramoje kalbanti antradieniais 
9.30 vai. v. Ši lietuvių bičiulė, 
turėdama gerą orientaciją da
bartinėse politinėse problemose 
dažnai užtaria pavergtuosius ir 
supažindina kanadiečius su tuo 
pavojum, kuris gręsia laisvom 
tautom iš komunizmo pusės. 
Naujų Metų proga sveikindama 
rašo:

“Tegu Dievas laimina Jus ir 
Jam težinomais keliais suteikia 
jūsų tėvų šaliai laisvę, kuri tei-

113 Can- Princess St.
“TŽ” 5 nr. žinutėje iš Hamilto-

o turėtu 
Sk. St.

Šalpos Fondo Hamiltono skyriaus rinklia
vos pinigais ir rūbais nuo 1953 m. lap
kričio 15 d. iki gruodžio 31 d. apyskaita

Surinkto pinigais $557,13 ir rūbų 561 
gabalas. Rūbai pasiųsti KLB Šalpos Fon
do Centro Komitetui sausio 3 d.

Rinkliava bažnyčioje, kurią pravedė 
kun.dr. J. Tadarouskas, $153,88. Auko
jo po $10— dr. Levinskas, A. Spanaus- 
kaite; po $5 — B. Kronos, J. Karaliū
nas, M. Lozdutis, K. Kvedaras, J. Nau
jokas, J. Giedraitis, B. Grinius, A. Sta- 
sevičius, A. Jankūnas, P. Zubas, V. Na
vickas, P. Bosas, A. Verbickas, St. Bak
šys, J. Svilas, J. Mačinskas, J. Gerčas ir 
J. Pacepovičius; po $3 —- V. Motukoitis, 
J. Šernas, J. Keženoitis, L. Paulaitis, J. 
Kožemėkas, V. Antanaitis, kun. dr. J. 
Tadarouskas, V. Kožemėkas, P. Lukovi- 
čius, V. Pošilis, A. Pronckevičius ir M. 
Vyšniauskienė; $2.50 — G. Martišius; 
po $2 — P. Brasas, J. Žemaitis, Matulai
tiene,^ Baronas, Telyčėnas, J. Kone
va, A. Povilouskos, S. Kačinskas, P. 
Breichmonos, J. Inkratas, J. Paškevičius, 
J? Kšivickis, V. Svilas, Z. Pulinauskas, V. 
Solowiowos, Sturmoitis, Baranauskas, V. 
Rudzinskos, A. Komoitis, J. Kamaitis, 
Stonuls, V. Miškinis, V. Jakimavičius, J. 
Stonkus, L. Palčiauskas, A. ’Geležinis, P. 
Grigalavičius, K. Meškauskas, F. Urboi- 
tis, B. Šlepetys, K. Milaševičius, S. Pili
pavičius, A. šilgalis, J. Gimžauskas, J. 
Grigalius, L. Gudinskas, A. šukaitis, P. 
Lapinskas, V. Kybartas, A. Aušrotas, S.

Dalius, P. Rainys, V. Sakavičius, K. Bun- 
garda, J. Pleinys, P. Bulkė, P. Rimkū- 
nas, C. Mickūnos, J. Svideris, D. Slavins
kas, V. Kvedaras, K Petraška, A. Jaz
butis, A. Aisbergas, R. Giedraitis, P. Rim
kus, P. Kovelis, P. Lesevičius, P. Stun- 
gevičius, A. čyžius, Šarūnas, Tėvelis, Na
vickas, Markevičius ir Baltrukonis; po 
$1.50 — P. Jankus, S. Rukšėnas, S. Bal
sys; po $1 — P. Blekys, A. šeštokas, M. 
Milkeroitis, Tamošiūnas, K. Mileris, B. 
Venclovas, Pundzius, St ūkas, V. Saulius,
J. Vaina, A. Ringys, E. Inkratienė, E. Su- 
dikos, J. Stanius, A. Navickas, R. Zub- 
rickos, P. Lotouskos, A. Juozapavičius, 
V. Perkouskas, A. Matulionis, F. Pajars
kas, J. Klypos, J. Adomouskas, J. Oron- 
tasr P. Eismantos, V. RusinaviČius, J. 
Markevičius, J. Baranauskas, A. Obcors- 
kis, P. Pleinys, V. Stankevičius, J. Staig- 
vila,V. Močionis, A. Jonulevičius, K. 
Mikšys, O. Mikšytė, J. Žvirblis, J. Seniū
nas, V. Bilevičius, M. Trumpickas, P. 
Žebertavičius, A. Petrūnos, J. Sakalaus
kas, S. Burdinovičius, A. Petryla, P. Gu
jo, S. Stosevičius, G. Žirgulienė, P. Savic
kas, J. Stonkus, P. Vygaudas, J. Gird
vainis, Rakauskas, P. Jakštonis, M. Juo
dis, K. Tamošiūnas, A. Sakalauskas, J. 
Kožemėkas, A. Barkauskas, M. Sniuolis, 
Paulauskas, F. Juškevičius, O. Laugalie- 
nė, Bajoriūnos, A. Giedrimas, V. Subat- 
ninkaitė, A. Repšys, E. Repšytė, G. Rep
šys, P. Misevičius, R. Gaižauskienė, J. 
Mačys, A. Jankauskas, A. Petkūnas, L. 
Klevas, B. Šopys, S: Mureika, Žvirgždie- 
nė, P. Rocys, V. Ikosova, L. Pliura, Rauc- 
kis, S. Matulionis, P. Stankevičius, E. 
Olšauskas, V. Sližys, S. Senkus, K. Luko
ševičius, K. Šimaitis, P. Kožemėkas, A. 
Vinerskis, Venckevičius, J. Domeika, 
Zauka, PusdeŠris, J. Juodikis, P. Daugė
la, K. Stanaitis, Stobingis, Matulionie
nė, Geliauskas, Prapuolenytė, Klevins- 
kas, Balakauskiene, Paulauskas, T. Vai
nauskas, Barauskas, Gutauskas, Antanai
tis, Stanaitis, Gudinvičiūtė, Bugailiškis, 
A. Kaušpėdas, Keršys, Mačiulaitis, Lu
košius, Giedraitis, Bakaitis, Leščius, Žu
lys, Zurlys, Zurlys, Ramanauskas ir S. 
Baipšys; po 50c — Volskis, B Orvydas,
K. Tumaitis, S. Ruzauskas, Seniūnas, Lu
kas; po 25c — E. Aglinskienė.

Visiems aukotojams tariame nuoširdų 
ačiū. Ypatingą padėką reiškiame kuri, 
dr. J. Tadarauskui už nuolatinę paramą, 
p. F. Gujai už nuvežimą rūbų į Torontą 
ir mūsų talkininkams: pp. inž. Svilui, J. 
Žvirbliui, J. Jokubynui, A. Matuliūnui, 
A. Aisbergui, M. Milkeroičiųi, V. Kveda
rui ir J. Vyšniauskui.

Tenka pastebėti, kad rinkliava buvo 
vedama gan nepalankiame laikotarpyje. 
Žymus skaičius mūsų kolonijos gyvento
jų, kurie nėra įrašyti į aukotojų eiles, yra 
pasižadėję šių metų pradžioje aukoti lie
tuviams, likusiems Vokietijoje. Tad pri
mename, kad kiekvienas pasižadėjęs au
koti bus aplankytas artimiausiu laiku.

Tuo pačiu pranešame, kad per KLB 
Hamiltono apylinkės Šalpos Fondo sky
rių St. Catharine lietuvių kolonija auko
jo lietuviams likusiems Vokietijoje $35.- 
50 ir rūbais 249 gabalus, kurie buvo nu
vežti i Torontą su Hamiltono suaukotais 
rūbais. Pinigai yre pervesti KLB Šalpos 
Fondo centro komitetui St. Catharine lie
tuvių kolonijos vardu.

KLB Hamiltono apylinkės ŠF skyrius.

Padėka
Reiškiame nuoširdžiausią padėką vi

siems mus užjautusiems skaudžioje va
landoje dėl tragiškos mūsų mylimo sū
nelio - anūko KASTYČIO mirties: Kun. 
Klebonui Dr. J. Tadarauskui už iškilmin
gas bažnytines apeigas bei gražų pasa
kytą pamokslą, pp. Juozapovičiams už 
aukotas Šv. Mišios ir pp. Vysk. M. Va
lančiaus Lietuvių mokyklos mokytojams 
ir mokiniams, Pulianauskams, Jurgu- 
čioms, Paltarokui, Meškauskams, Rau- 
pėnams, Vindašioms, Biekšoms, Mik
šiams, Žvirbliui, Kybartams, Pašiliams, 
Laugaliams už vainikus ir gėles. Už pa
reikštą užuojauta: broliui Inž. L. BaU 
siui ir šeimai, J. ir A. Cesonių šeimoms, 
Norušiams, Dr. L. Levinsko šeimai, Kaz
lauskams, Šeštokams, Iškauskams, Dul
kioms, Naujokaitytei - Gudinskienei ir 
šeimai,^Žemaičiams, E. Mickūnai ir šei
mai, Valiuliams, p-lei V. Vaičiūnaitei ir 
visiems, kurie aplankė bei dalyvavo jo 
paskutinėje šios žemės kelionėje.

Dėkingi visiems lieka:
Balsiai ir Sturmaičiai.

WINNIPEG, Man.
— šeštadienį, sausio 23 d., šv. 

Kazimiero bažnyčios salėje įvy
ko apylinkės vald. suruoštas ba
lius. Pelnas paskirtas Vasario 16 
gimnazijai.

— Sekmadieniais, 6 vai.v. lie
tuvių parapijos salėje rodomas 
filmas. Kino kompaniją sudarė: 
R. Mikalauskas, Pr. Serapinas ir 
VI. Virkutis.

Aukojo šv. Kazimiero bažny
čiai: Smilkytuvą, mišiolą ir ge
dulingoms mišioms mišiolą — 
St. Bartininkienė; dvi mišių tar
nautojams kamžas — Jul. Kve- 
deravičienė; 4 rožių puokštes — 
O. Žiminskienė. -

— Vasario 16 d. vakare bus 
lietuviškas pusvalandis per CK 
SB St. Boniface radio stotį.

— Vasario 20 d. LK Moterų 
D-ja ruošia kaukių balių. Gra
žiausia kaukė bus premijuojama. 
Bus rožių vakarienė. Gros nau
ja, gera kapela. -

—■ Lietuvių parapijos vaidy
bos mėgėjų būrelis vadovauja
mas V. Šmaižienės, žada pasta
tyti vasario 13 d. “Sekminių vai
niką” ir vasario 27 d. linksmą 
komediją “Vargšas Tadas”. Pel
nas skiriamas bažnyčios statybai

TILLSONBURG, Ont.
Tillsonburgo Lietuvių Ūkinin

kų Klubas vasario 13 d., šeštadie
nį, 7 vai. vak. rengia jau antrus 
šiais metais šokius, kurie įvyks 
Delhi slovakų salėje, Imeprial 
g-vėj. Ir šį kartą klubas kvie
čia visus apylinkių lietuvius 
gausiai atsilankyti. Čia turėsime 
progos išsikalbėti savų namų įsi
gijimo reikalu ir tuo pačiu pa- 
remsime patį namų fondą. Ypa
tingai norėtume matyti šokiuo
se kuo daugiau mūsų jaunimo.

Šokiams gros orkestras, bus 
užkandžių ir gėrimų.

Rengėjai.

Lietuviai
JA VALSTYBĖS

ALTas nuo savo įsteigimo 1943 
m. yra surinkęs Lietuvos laisvi
nimo akcijai $413,389.56. Iš tos 
sumos daugiau ketvirtadalio per 
duota VLIKui. Daugiausia AL 
Tas surinko 1947 m. — 92.736.36, 
© mažiausia 1943 m. — $7.641.97, 
bet tai buvo pirmieji veiklos 
metai.

BALFas Kalėdų proga parūpi
no tremtiniams 5000 F.O.A. — 
CARE pakietų. Nemaža jų dalis 
pasiekė adresatus dar prieš 
šventes.

Prancūzijos lietuviams pasiųs
ta 100 CARE pakietų.

Naujosios Anglijos ALR Ka
talikų Federacijos seimelis šau
kiamas vasario 22 d. Nekalto 
Prasidėjimo liet, parapijos sa
lėje Cambridge, Mass. Seimelyje 
dalyvaus ir vysk. V’ Brizgys.

Clevelando ALT skyrius ne
priklausomybės šventės minėji
mą ruošia vasario 28 d., radijo 
WHK stoties salėje, kur Čiurlio
nio choras su sol. A. Braziu, J. 
Krikštolaityte ir A. Stempužie- 
ne išpildys Šimkaus kantatą “At
sisveikinimas su tėvyne”, paly
dint simfoniniam orkestrui. Be 
to, bus išpildyta eilė kitų lietu
vių kompozitorių kūrinių. Į mi
nėjimą pakviestas Ohio guber
natorius Fr. Laūsche, sen. Bur
ke, atst. Bolton, burmistras Cele- 
breeze (jis kalbės).

Į Clevelando apyl. valdybą iš
rinkti: St. Barzdukas, K. S. 
Karpius, J. Damušis, H. Sankevi- 
čius, J. Čiuberskis, P. J. Žiūrys, 
J. P. Nasvytis, P. Gruodis ir V. 
Morkūnas.

Dr. Balys Matulionis, buvęs 
kadaise Birštono kurorto direk- 
toirus, išlaikė egzaminus ir ga
vo gydytojo teises Providence.

Kun. M. Urbonas, Du Bois, 
Pa., lietuvių parapijos klebonas, 
Erie naujojo arkivyskupo pakel
tas prelatu.
Stp. ir Valentinos Minkų lietu
viškom radijo programom, pir
mosioms Naujoje Anglijoje, su
kanka 20 metų. Sukaktis bus pa
minėta kovo 7 d., So. Bostono 
Lietuvių Piliečių klubo salėje, 
kur bus rengiamas įdomus talen
tų popietis ir šurum-burum.

Šių programų vedėjai nuošir
džiai prašo organizacijų tą dieną 
nerengti parengimų, nes kviečia 
visus iš toli ir arti atvažiuoti, 
praleisti dieną So. Bostone, kar
tu švęsti šių radijo programų su
kaktuves.
ISPANIJA

Salezietis Br. Rauduvė jau 13 
metų gyvena Ispanijoje, dabar 
jau kelinti metai dirba salezie
čių amatų mokyklose Bilbao 
mieste, kur dėsto braižybą ir 
skulptūrą. Skulptūrą pats stu
dijavo Italijoje. Pats yra sukū
ręs Jono Bosko biustų, keletą 
altorių, klausyklų, įnešdamas ir 
lietuvišku elementu.
Jis buvo pasiųstas Madridan su
ruošti saleziečių amatų mokyk
lų 100 metų jubiliejaus parodą, 
kuri turėjo dideli pasisekimą. 
ITALIJA

Lietuvių saleziečių įstaiga yra 
įsikūrusi Castelnuovo Don Bos
co miestelyje. Veikia 5-kių kla
sių lietuviška gimnazija su ben
drabučiu ir spaustuvė. Gimnazi
joje mokosi 40 lietuvių. Iš jų yra 
20 iš Vokietijos, 17 iš Anglijos 
ir 3 iš JAV. Dėsto 6 lietuviai sa
leziečiai, 1 vokietis — vokiečių 
kalbą ir 1 amerikietis — anglų 
kalbą. Gimnazijoje galėtų mo
kytis dar beveik kita tiek moki
nių. Priimami sveiki 10-16 metų 
berniukai. Įstaiga išsilaiko tiktai 
užsienio lietuviu aukomis.
VOKIETIJA

Kiel-Friedrichsort Kielio lie
tuviškajai bendruomenei vado
vauja P. Peteraitis. Yra čia apie 
180 lietuvių. Daugumoje evan
gelikai, tik 12 katalikų. Bemaž 
visi gyvena stovykloje Fritz 
Reuter Strasse 23. Gyvenimas 
čia pilkesnis negu kur kitur. 
Kielio lietuviai labai džiaugiasi 
Amerikos bei Kanados lietuvių 
dovanomis. Tarpusavy ir su kai
mynais gerai sugyvena. Mažo
kai remia ir skaito lietuvišką 
spaudą.

Vyresnio amžiaus lietuviai 
tarp savęs dar nevengia lietuviš
kai kalbėti ir padainuoti, bet 
jaunimas, gimęs Vokietijoje, 
sunkiai priprašomas atsakyti 
lietuviškai. Tėvai tvirtina, kad 
jų vaikai viską puikiai lietuviš
kai supranta, bet nenori kalbėti. 
Liūdnas reiškinys!

Tėvai, ir nemokėdami vokiš
kai, namuose kalbasi su vaikais 
tik vokiškai. Esą, kad vaikai ge
rai išmoktų vokiečių kalbą, leng
viau mokintųsi vokiečių pra
džios mokyklose.

Belankant lietuviškas šeimas 
šiaurės Vokietijoje teko pastebė
ti, kad vaikai, kurių tėvai namie 
su jais tik lietuviškai kalba, yra 
normalūs. Jie lanko pagrindines 
mokyklas, ten uoliai mokosi ir 
parsineša gerus pažvmius. Ir

pasaulyje
priešingai ten, kur tikri lietuviai 
kalbasi su savo vaikais namie 
vokiškai, nėra nieko gero. Klai
dingai kalbėdami, tėvai suklai
dina ir vaikus, taip, kad jie ne
moka nei vienos gerai kalbos. 
Dažniausiai jų vaikai dėl savo 
tėvų kenčia nuo mokytojų ir nuo 
kitų, nes yra atsilikę moksle. 
Vaikai jaučia ir mato tėvų klai
das, tad jais nepasitiki ir prade
da savo tėvų vengti, dažnai jų ir 
savo tautos išsigina.

Dieve, saugok mus nuo bailių 
ir neišmintingų tėvų! K. V. Š. 
AUSTRIJA

Austrijos PLB valdyba prave
dė korespondenciniu būdu nau
jos valdybos rinkimus. Austrijo
je 1953 m. gale beliko iš viso 183 
lietuviai (buvo 205): 56 vyrai, 
72 moterys, 45 vaikai. Iš jų yra 
24 ligoniai ir 29 seneliai. Per 1953 
m. mirė 5 asmenys: prof. Buine- 
vičius, ats. pulk. Staškevičius, 
Vyt. Cyras, K. Milovidovas ir K. 
Japertas. 1953 m. 12 repatriantų 
persikėlė į Vokietiją ir. 5 emi
gravo į Ameriką.
URUGVAJUS

Lietuvos ministeris P. Ameri
kai dr. K. Graužinis sunkiai su
sirgo ir kurį laiką negalės eiti 
savo pareigų. Tačiau sveikatos 
padėtis rodo tendenciją gerėti. 
Iki min. Graužinis pasveiks, pa
siuntinybei Urugvajuje vado
vauja jos attache A. Grišonas 
charge d’affaires a.i. titulu.
ARGENTINA

Naują SLA vadovybę sudaro 
pirm. J. Každailą, vicepirm. F. 
Albavičius, valdybos nariai — 
O. Žeižytė, K. Kliauga,,J. Šuti
nis, J. Stalioraitis, J. Gervė, J. 
Žabarauskas, J. Žvirblis ir\V. Ja
nuškevičius. \

Argentinos Lietuvių Lituanis
tikos muziejus steigiamas \‘AL 
Balso” namuose. Į jį norima {su
rinkti iš 40.000 Argentinos lietu
vių daug vertingos lituanistinės . 
medžiagos, pvz. apie moksliniu^ 
ką Domeiką, kap. Dautantą, inž. . 
Ghodosevičių, aušrininką Viste- i 
liauską, knygnešį Paugą,. Pata- \ 
gonijos kolonizatorius Šlapelius t 
su Baltuškais ir kt. Tikimasi 
gauti ir Lietuvos Nepriklauso
mybės paskelbimo deklaraciją, 
Paugos paskelbtą Buenos Aires 
dienraštyje “La Prensa” pir
miau, negu Tautos Taryba ją pa
skelbė Vilniuje.

Argentinos aviacijos šventėje 
be lietuvių tarnaujančių karo 
aviacijoje, kaip Miškinis, Pauža, 
Povilavičius ir kt., dalyvavo taip 
pat lietuvių civilių lakūnų: Ka
rolis Žukauskas, Stasevičius ir 
dar pora. Kaz. Šlapelis iš Como- 
doro Rivadavia su savo lėktuvu 
neatvyko dėl svarbių reikalų sa
vo įmonėje.

Smuikininkė Elena Kuprevi- 
čiūtė dabar gastroliuoja Šveica
rijoje. Ji ruošiasi atvykti į JAV, 
kur pirmas jos koncertas įvyks 
Čikagoje geguž. 2 d., Civic Ope
ra rūmuose.

Kun. Klimanskio Adolfo pri
micijos įvyko gruodžio 13 d. Bu
enos Aires Aušros Vartų D. M. 
bažnyčioje. Jaunojo kunigo tė
velis gyvena Villa Lugano. Jis 
priklausys Mercedes vyskupys
tei. ;
BRAZILIJA

Sao Paulo miesto 400 metų ju
biliejaus proga liepos mėnesį bus 
atidaryta paroda, kurioje daly
vaus ir lietuviai. Konsulo Poli- 
šaičio rūpesčiu lietuviams patal
pos jau paskirtos. Latviai su es
tais laiku nepaprašė ir negavo. 
Tada jie kreipėsi į lietuvius, pra
šydami paskirtąsias patalpas pa
naudoti visiems pabaltiečiams. 
Tuo reikalu visų 3 tautybių at
stovai (iš lietuvių konsulas ir 
kleb. kun. Ragažinskas) kreipė
si į jubiliejinį komitetą, kuris 
galbūt dar atras kiek didesnes 
patalpas.

Algis Žibąs, Alfonso ir Onos 
sūnus, baigė 4 metų technikos 
mokyklą. Jis yra S. Paulo atei
tininkų kuopos valdybos narys.

Sao Paulo universitete gydy
to diplomą gavo Algis Žukas, o 
ekonominius mokslus baigė A.' 
Baužys.

Jonas Pelanis, Brazilijon at
vykęs iš tremties, Lietuvoje dir- 
.bęs Lietūky kaip mašinų dalių 
krautuvės vedėjas, Rio de Jenei- 
ro mieste sužeistas automobilio, 
kuris pabėgo; tebeguli ligoninė
je. Jam amputuota koja. Žmogus 
yra didelėje bėdoje, nes neturi 
lėšų, nei aosiįraudęs ir yra vi
siškai vienas, e '

Albertas Perednis, gimęs ir 
augęs Sao Paulo, baigė karo mo
kyklą ir pakeltas leitenantu. 
AUSTRALIJA

Dr. J. Mikužis, buv. gusarų 
pulko gydytojas, o Vokietijoje 
buvęs britų administruojamos li
goninės direktorium, Adelaidėje 
iš naujo baigė medicinos fakul
tetą. Tai pirmas^ lietuvis gydy
tojas, dar kartą baigęs medici
nos mokslus Australijoje.

l
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NAUJIEJI SKAITYMAI” JAU RINKOJE Mirė prof. M. Niedermannast i

J. Ambrazevičius, A. Skrups- 
kelienė, A. Vaičiulaitis, “Nau
jieji skaitymai, IV pataisytas 
leidimas, skiriamas tremties 
mokyklai. Išleido Bostono lie
tuviai mokytojai 1953 m. Spau 
dė Liet. Enciklopedijos spaus
tuvė, 224 psl. Kaina nepažy
mėta, parduodama po $2,50.
Šiuo metu išleisti vadovėlį — 

nėra eilinis reikalas! Amerikos 
žemyne atsikūrusios arba naujai 
susiorganizavusios mūsų leidyk
los yra neturtingos. Vienas kitas 
jų turimas doleris, investuotas į 
spausdinius, reikalauja greitos 
apyvartos. Jei jis greitai negrįš, 
nebus iš ko ir kitas knygas leis
ti. Tuo tarpu vadovėlių apyvarta 
— ilgesnės distancijos dalykas. 
Tai svarbiausia dėl tos priežas
ties, kad visame laisvame pasau
lyje nėra jau taip labai daug lie
tuvių mokyklų. Be to, kai •gu
riems kraštams Amerikoje leisti 
vadovėliai dėl valiutos skirtumų 
yra gana brangūs. Negalėdamos 
tikėtis greitos į vadovėlius in
vestuotų dolerių apyvartos, lei
dyklos iš viso susilaiko nuo jų 
leidimo. Tuo būdu gauname ku
riozą. Visi dejuoja, kad vadovė
lių nėra, o leidyklos kasmet iš
leidžia į rinką dešimtis įvairių 
leidinių, bet ne vadovėlių. Nie
kas čia nekaltas. Tokia gyveni
mo logika. Bet vadovėlių vis dėl
to reikia. Be jų dirbti mokyto
jui neįmanoma. Ir štai turime 
pavyzdį, kada mokytojų kantry
bė išsenka. Būrelis bostoniškių, 
sumetę šiokią tokią sumelę, Liet. 
Enciklopedijos spaustuvės pa
remti, patys imasi bent kelis ap
verktinai reikalingus vadovėlius 
išleisti. Turime jau ir pirmąjį tų 
pastangų vaisių — “Naujuosius 
skaitymus”. Sveikiname pasiry
žėlius! .

Knyga išeina kaip IV pataisy
tas leidimas. Jeigu neklystu, tai 
du leidimai išleisti dar Lietuvo
je, vienas tremtyje — Vokietijo
je ir šis— ketvirtasis. Leidėjų 
žodyje jų vardu mok. K. Mockus 
sako: “Kadangi skaitymų knygą 
pirmosioms gimnazijos klasėms 
trumpu laiku nebuvo kas paren
gia, buvo nutarta išleisti “Nau
jųjų skaitymų” I dalies laidą. 
Faktas, kad vadovėlis nėra spe
cialiai tremčiai rašytas, būtų jo 

/ didelis minusas, jei tai liestų 
pradžios mokyklos žemesnių ’ s k y 
rių knygą. Lietuvoje rašyti ir 
čia perfotografuoti žemesnių 
skyrių vadovėliai dabartinėms 
emigracinėms mokykloms labai 
mažai tetinka, tiek dėl pasikei
tusios aplinkos, tiek dėl metodo 
ir priėjimo prie dalyko. Bet čia 
turime vadovėlį augščiausiems 
pr. mokyklos skyriams ir litua
nistinėms gimnazijoms. Dėl šios 
aplinkybės minėtasis minusas
labai sumažėja. O jį dar daugiau Į rius> tačiau klasiškojo “Pulkim 
sumažina vadovėlio pritaikymas ; c*ws, 
dabarties mūsų mokyklai, ypač
pridėjimas žodynėlio”.

Knygoje randame tris skyrius: 
liaudies pasakų, liaudies dainų i ,
ir individualinės lietuvių litera- būtis, Kari Jasperso egzistenci
tūros kūrinių. Apie kiekvieną iš 
šių skyrių norisi bent vieną - ki
tą sakinį pasakyti.

Pasakų skyrius — “Seku, seku 
pasaką’V^— pradedamas giliai iš
gyventu, jausmingu įžanginiu 
straipsneliu apie tautosaką. To
liau eina keliolika gražiausių 
mūsų liaudies pasakų, imtų iš J. 
Basanavičiaus “Lietuviškų Pasa
kų”, A. Giedriaus “Pasakų”, V. 
Krėvės “Sparnuočių” ir kitų. Po 
kiekvienos pasakos duodama ke
liolika sakinių metodiniam rei
kalui: turiniui pakartoti, pasakos 
aplinkybėms paaiškinti ir vienai 
-kitai išvadai padaryti. Turint 
galvoje šių dienų lituanistinės 
mokyklos darbo sąlygas, būtų 
labai pravartu šias pastabas iš
plėsti ir kiek kitaip pertvarkyti. 
Medžiagą, skirtą pasakos aplin
kybėms paaiškinti, reiktų dėti 
pasakos pradžioje ir gerokai pra
plėsti. Medžiaga, skirta turiniui 
pakartoti ir išvadoms padaryti 
turėtų būti surašyta aiškiais 
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SU PRIEDAISvisus Maloniai kviečiame

klausimais, šitokie klausimai ga
lėtų būti duodami kaip savaran
kiškas klasės ar namų darbas. 
Tai būtų mokytojui didelis pa
lengvinimas ir pasitarnautų sie
kiamam tikslui.

Šalia pasakų, čia dar įdėta tru
putis patarlių ir priežodžių. Ši 
medžiaga taip pat prašosi paaiš
kinimų.

Mįslių nesimato nė vienos. Tu
rint galvoje, kad vaikai jas labai 
mėgsta, gal nereikėjo praleisti.

Dainų skyrius — “Aš padai
nuosiu dainų dainelę” — prade
damas taip pat jautria ištrauka 
iš V. Krėvės “Dainavos šalies se
nų žmonių padavimų”. Toliau 
eina keliolika būdingiausių mū
sų liaudies dainų, pradedant tra
dicine “Mėnuo saulužę vedė”. 
Duota tikėjimų, darbo ir vestu
vinių dainų. Po vienos ir kelių 
dainų, kaip ir pasakose, randa
me metodinę medžiagą. Ji skirta 
dainos turiniui suprasti ir litera
tūros teorijos dalykams prisi
minti. Turint galvoje emigranto 
vaiką, paaiškinimų dainos turi
niui suprasti turėtų būti dau
giau. Gal būtų pravertę net vie
ną kitą straipsnelį tuo reikalu 
parašyti ir įdėti skyrelio pra: 
džioje.

Trečioji dalis — “Savieji rašo” 
— užima didžiąją knygos dalį. 
Čia duodama 20 mūsų žymiausių 
rašytojų, pradedant S. Stanevi
čium ir baigiant B. Brazdžioniu. 
A. Vaičiulaičiu bei J. Jankum. 
Kiekvienas autorius nagrinėja
mas šia tvarka: a. trumpa bio
grafija, kurią paryškina auto
riaus fotografija, b) trumputis 
kūrybos apibūdinimas, c) kele
tas būdingiausių kūrinių bei iš
traukų, d) pastabos bei klausi
mai kūriniams išryškinti. Tvar
ka pagirtina: aiški, nuosekli ir 
metodiškai išlaikyta. Gal tik prie 
biografijų būtų buvę pravartu 
įdėti pluoštelį žinių apie auto
riaus gyventąjį laikotarpį, nors 
tai ir išeitų iš literatūros chres
tomatijos ribų, bet esamomis są
lygomis būtų praktiška.

Rašytojų eilė, kaip minėta, 
pradedama S. Stanevičium. Va
dinasi, išleista visa mūsų rašti
jos istorija nuo pradžios iki XIX 
šm., kartu išleidžiant ir Donelai
tį. Gal būt, čia ir turėta pagrin
do, nes ne visi anie senieji mūsų 
raštai emigrantui moksleiviui 
sunkokai įveikiami. Bet vis dėlto 
būtų buvę ne pro šalį bent įžan
giniu straipsniu suminėti būdin
giausius ano laikotarpio mūsų 
raštijos laimėjimus.

Priešaušrį atstovauja eilė ra-, 
šytojųf'vysk. M. Valančius, vysk. 
A. Baranauskas, A. Vienažindys, 
dalinai V. Pietaris. Panagrinėta 
gražiai, duota gausiai medžiagos. 
Pasigendame Strazdelio. Gal jis 
buvo ir nėr didelis revoliucionie- 
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Psichologinė apysaka, vaizduo
janti jaunos, kilusios iš kaimo 
inteligentės gyvenimą, prade
dant gimnazistės amžiumi, bren
dimu, jaunystės romantika, vė
liau šeimynine suaugusios mo
ters drama ir baigiant jos dvasi
niu konfliktu tarp asmeniškos 
laimės ir pareigos.

F. M. Dostojevskis, Nusikalti
mas ir bausmė, šešių dalių roma
nas su epilogu, vertė J. M. Bal
čiūnas, antras leidimas, II t., iš
leido- Nemunas, Chicago, 258 psl.

Aidai, 1954 m. sausio mėn. 
Nr. 1(67).

Šiame numery rašo: Z. Ivins
kis, K. Bradūnas, A. Landsber
gis, S. Tomarienė, J. Kėkštas, V. 
Kiaulėnięnė, St. Galšanskis, P, 

ant kelių” autorių praleisti ne
vertėjo. Juoba, kad šį giesmė ir 
dabar visose lietuvių bažnyčiose 
giedama. Jei tai padaryta tau
pant vietą, tai galima buvo kiek 
sumažinti Pietario kūrybos, kuri 
čia atstovaujama gana gausiai.

“Aušros” ir poaušrio laikotar
pis pradedamas Maironiu. Nėra 
tačiau nė jokio atskiro straips
nelio nei apie tą visą laikotarpį, 
nei “Aušrą”, nei “Varpą”, nei 
pagaliau apie J. Basanavičių bei 
V. Kudirką. Šios medžiagos ne
buvimą laikyčiau vieninteliu 
stambesniu vadovėlio trūkumu. 
Tiesa, šie visi dalykai trumpai 
prisimenami kitų rašytojų bio
grafijose, bet to aiškiai per ma
ža.

Iš moterų beletrisčių duota 
Šatrijos Ragana-M. Pečkauskai- 
tė, bet nėra nei Lazdynų Pelėdos 
nei Žemaitės. Jei su pirmosios 
praleidimu galima sutikti, tai 
Žemaitės praleisti nevertėjo. 
Taip pat kažin ar vertėjo visai 
išleisti A. Vienuolį ir Vydūną?

Naujausioji literatūra atsto
vaujama gana gausiai. Šalia vy
resniųjų (Kiršos, Binkio, Sruo
gos) čia randa vietos jau ir Ne
priklausomos Lietuvos metu iš
augusi karta—J. Aistis, B. Braz
džionis, A. Vaičiulaitis. Šio sky
relio redakcija truputį kitokia — 
apie rašytoją ir jo kūrybą duota 
tik keli sakiniai: Nėra fotogra
fijų. Nėra ir paaiškinamosios 
medžiagos kūriniui suprasti bei 
pangrinėti.

Pabaigoje randame rečiau var
tojamų žodžių žodynėlį. “N. Sk.” 
yra pirmasis mokyklinis lietuvių 
literatūros vadovėlis, turįs žody
nėlį. Idėja vispusiškai pagirtina. 
Mūsų vaikai, svetimoje aplinko
je augdami, juo toliau juo dau
giau jaučia retesnių lietuviškųjų 
žodžių nežinojimą. Skurdus jų 
lietuviškasis žodynas dažnai juos 
atgrąso nuo lietuviškos knygos 
ar laikraščio skaitymo. Šis trū
kumas kuo svarbiausiai taisyti
nas, pridedant retesnių žodžių 
žodynėlius prie visų vaikams 
skirtų tekstų — vadovėliuose, 
laikraštėliuose, skaitymų knyge
lėse ir kitur. P. Skrupskelienės 
padarytas šioje srityje pirmas 
žingsnis sveikintinas ir sektinas.

Techniškoji “N. Sk.” pusė■ 
Geras popierius. Skoningos ilius
tracijos. Gražus laužymas. Čia 
nemaža, kredito dalis tenka Lie
tuviškos Enciklopedijos spaus
tuvei.

Sunkią kovą už mūsų vaikų 
lietuvybės išlaikymą galime lai
mėti tik visi bendrai veikdami, 
tik kiekvienas atiduodami savo 
dalį tam didžiajam reikalui. Bos- 
toniškiai mokytojai atiduoda 
dvigubai: ir mokyklose dirba ir 
savo pinigais vadovėlius leidžia. 
Įvertinkime tas jų pastangas!

A. Rinkimas.

prisiųsta
Skardžius ir kt. 10 ilįūstr.,.48 psl.

Lietcratūros lankai, Neperio
dinis poezijos, prozos ir kritikos 
žodis, Nr. 3, Buenos Aires 1953, 
32 psl.

Šiame numery rašo H. Nagys, 
A. Bendoriūtė, A. Jasmantas, A. 
Škėma, J. Janavičius, A. Lands
bergis, A. Sietynas, Br. Inkratą, 
J. Vakaris, be to išspausdinama 
vertimų. Nr. iliustruotas eilės 
menininkiĮ darbais.

Knygų lentyna, L. Bibliografi
nės Tarnybos biuletenis, rugsėjo 
-spalio mėn. 1953 m., Nr. 9-10 
(64-65), VI metai, 33-40 psl.

Ateitis, 1954 m. sausis, Nr. 1, 
24 psl. 1

Katalikiško jaunimo žurnalas, 
vyr. red. Paulius Jurkus, prenu
merata metams $5, adresas: 680 
Bushwick Ave., Brooklyn 21,

va

jo-

Švyturys, neperiodinis “Sek
madienio” priedas, Melbourne, 
1953 m. lapkričio mėn., Nr. 4, 44 
psl., spausdinta rotatorių.

Laiškai lietuviams, 19554 m. 
sausis, Vol. V, Nol, 32 psl.

Lithuanian Catholic Youth 
Bulletin, Nr. 1(4), January 1954, 
8 psl.

Tai Venezuelos lietuvių iliust
ruotas žurnalas, kalėdinis nume
ris.

Paskutinis Trimitas^ Nr. 1, 
sario mėn. 1954 m., 12 psl.

Redaktorių pasirašo Rev.
seph Frank, leidėju The Lithua
nian Christian Alliance Inc., Ci
cero, Ill.

Skautų Aidas, 1954 m. sausio 
mėn. Nr. 1, 24 psl.

Tėvų kelias, 1953 m. lapkričio 
mėn. Nr. 11(51), 965-988 psl.

Iliustruotas Venezuelos lietu
vių žurnalas, leidėjas ir redakto
rius Tėvas A. Sabaliauskas. Ad
resas: Apartado 369, Caracas, 
Venezuela, S.A.

Tėvų Kelias, 1953 m. gruodžio 
mėn. Nr. 12(52), 991-1012 psl.

Šv. Pranciškaus varpelis, 1954 
m. vasario mėn., 33-64 psl.

Prof. Max Niedermannas, di
delis lietuvių bičiulis ir lietuvių 
kalbos žinovas, mirė sausio 12 d. 
Neuchatelyje, eidamas 80-sius 
amžiaus metus. Jo laidotuvėse 
sausio 15 d. dalyvavo Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenės tarybos 
pirmininkas dr. A. Gerutis ir 
valdybos vicepirmininkė dr. E. 
Vaitkevičiūtė. Bendruomenės 
vardu buvo padėtas lietuvių tau
tinių spalvų kaspinu papuoštas 
vainikas. Velionies šeimai taip 
pat pareikšta VLIKO ir Vykd. 
Tarybos vardu užuojauta.

Maxas Niedermannas gimė 
Winterthure 1874 m. gegužės 19 
d., universitetą baigė 1897 m. Ba
zelyje, po to gilino kalbos studi
jas Freiburge i. Breisgau ir ypač 
Paryžiuje, kur prof. A. Meillet 
poveikyje susidomėjo lietuvių 
kalba. 1899 m. paskirtas Bazelio 
universitete privatdocentu, Nie
dermannas kelis metus dėstė lo
tynų ir graikų kalbas La-Chaux- 
de-Fonds gimnazijoje, paskum 
buvo paskirtas Neuchatelio uni
versiteto privatdocentu ir vėliau 
profesorium. Iki 1925 m. prof. 
Niedermannas dėstė dviejuose 
un-tuose — Bazelyje ir Neucha
telyje, o nuo tų metų, gavęs or
dinarinio profesoriaus titulą, ap
siribojo Neuchateliu, kur išbu
vo iki 1944 m., kai dėl senyvo 
amžiaus pasitraukė į pensiją. Už 
nuopelnus buvo paskirtas Neu- 
phatelio un-to garbės profeso
rium, be to, buvo Rygos, Bezan-

Svarbiame kultūriniame bare
mos knygos ir specialiame ap
žvalgų skyriuje — Literatūra. 
Meno, mokslo, religinio gyveni
mo, visuomeninio gyvenimo bei 
dienos įvykių klausimai aptaria
mi vėl atskiruose skyriuose. Ęa- 

Štai pereitų metų didžiulis to- i liesta Čia jau nebe dešimtys, bet 
mas’ — 480 puslapių didžiulio | gal šimtai įvairiausių klausimų - 
formato, užpildytų gilios min- i klausimėlių.
ties straipsniais, poezija, bele- ' Vartai žmogus tomą ir stebiesi 
tristika, knygų aptarimais, aktu- ; —- koks atsparus ir neužmuša- 
aliomis apžvalgomis ir puikio- mas mūsų kultūrinis gyvenimas, 
mis iliustracijomis. ■ jei gali eiti toks rimtas žurnalas.

Iš dailiosios literatūros čia ma-j Kuo jis galėtų būti pranašesnis 
tome išspausdinta po pluoštą di- ’ ir normaliose sąlygbse? Nebent 
džiosios dalies mūsų rašytojų ; apimtų dar daugiau temų, pajėg- 
rinktinės .kūrybos. Štai jų eilė: ■ tų užregistruoti dar smulkesnius 
Aistis, Ališas, Andriekus, Augus-J gyyenimo reiškinius. Bet tam 
taitytė - Vaičiūnienė, Šlekaitis, juk nėra ribų. Išeiviškose sąly- 
Bradūnas, Brazdžionis, Grinius, gose jau tuo, kas yra, galima tik 
Gruodis, Jankauskas Landsber- stebėtis. Kaip ir pajėgiama?
gis, Mazalaitė, Mikuckis, Nasvy-r “Aidus” redaguoja Antanas 
tytė, Nyka-Niliūnas, Ostrauskas,J Vaičiulaitis ir kolektyvas — T. 
Pagėgis, Prapuolenytė, Rukša ' Leonardas Andriekus OFM, dr. 
Tulauskaitė, Tulys, Vaičiulaitis j J. Girnius ir Alf. Nyka-Niliūnas. 
ir Vaitkus. Vadinasi 23 autoriai, į Meninė priežiūra dail. Telesforo 
neskaitant vertimų. Valiaus, o leidžia Tėvai Pranciš-

Tame pačiame tome randame konai — 680 • Bushwick Ave., 
net 28 autorių vertingus straips- Brooklyn 21, N.Y. Beje prenu- 
nius, paliečiančius įvairiausias i merata $6.
kultūrinio, religinio ir mokslinio I Svetimose jūrose pluduriuo- 
gyvenimo klausimus. Lygiai rim j darni gaivinamės lietuvišku žo- 
tai vienų svarstomi religiniai, i džiu. Iš laikraščių sekame lietu- 
kitų filosofiniai, auklėjimo, Lie-; viškąjį gyvenimą iš paviršiaus, 
tuvos proistorės, istorijos ir kai- Į jo gilumas veda žurnalai, 
bos, visuomeniniai ir net politi
niai klausimai. Nepraeinamas 
nepaliestas nei vienas stambes
nis mūsų gyvenimo įvykis arba

Visų mūsų kultūrinio gyvybin
gumo veiksnių priekyje stovi ne
abejotinai “AIDAI” — mėnesinis 
mėnesinis kultūros žurnalas, vie
nintelis pajėgęs išsilaikyti jau 
eilę metų ir niekad nesubliuškęs.

neskaitant vertimų.

sukaktis. Randame paminėtus i vieno galvojančio ir lietuviškai 
mirusius — Jakštą-Dambrauską, i jaučiančio lietuvio neatskiriamu 
Vydūną, Savicką. Herbačiauską, į draugu.
taip pat sukaktuvininkus — ar
kivyskupą Skvirecką, prof. Pakš 
tą, Ad. Galdiką. ',

Pedagogines problemas nagri
nėja Cižiūnas, Maldeikis, Šerkš
nas, Šidlauskaitė ir Vasiliūnienė, 
teatro — Blekaitiš, politines bei 
tarptautines — G. Galva, L. 
Dambra, J. Jasaitis, K. Mockus, 
L. proistorės — Gimbutienė, L.

■ istorijos — Ivinskis, pasaulinės
— J. Jakštas, kalbines —'Skar
džius, filosofines — Maceina, 
Girnius, Gaidamavičius, paga
liau čia išspausdinti prof. V. Krė
vės atsiminimai iš pasikalbėjimo ; rai puikiai išleistą knygutę vai
su Molotovu 1940 m. ir visa eilė Į kams. Džiugo rinkinys, kur kiek-
kitų įvairių autorių straipsnių.

Žurnale ne taip solidžiai atro
do, bet labai vertingi ir įdomūs, 
nors ir smulkiai spausdinami ap
žvalgų skyriai. Čia matome nuo
dugniai aptartas — parecenzuo- 
tas visas žymesniąsias naujai iš
spausdinamas knygas. Tai ne pli
ki paminėjimai, bet rimtos re
cenzijos, reiškiančias pagrįstas 
recenzentų nuomones — aptarta 
14 veikalų.

Literatūrinės problemos spren
džiamos, aptariami nauji reiški
niai pasaulio bei lietuviškoje li
teratūroje ir taip pat apibūdina-
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lienės ir A. Vaičiulaičio
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SKAITYMAI
chrestomatija ir lietuvių litera
tūros istorijos vadovėlis V - VIII 
skyriui ir augšt. litueanistikos 

kursams.
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sono, Bazelio ir Ženevos univer
sitetų garbės daktaras, Institut 
de France narys - koresponden
tas ir kitų mokslinių organizaci
jų narys. Velionis be lotynų ir 
graikų kalbų, dėstė sanskrito, ru
sų ir lietuvių kalbas, be to, lygi
namąją kalbotyrą.

Prof.- Niedermannas ypač bu
vo pamilęs lietuvių kalbą. Jo mo-
kiniai, be kitų, buvo prof. A. lietuvių arba anglų kalba, neda- 
Sennas, prof. F. Brenderis, prof.' 
G. Devoto, vėliau redagavęs 
“Studi Baltici”, leidžiamą italų 
Rytų instituto, ir kt. Prof. Nie
dermannas ypač po Pirmojo pa
saulinio karo yra paskelbęs švei
carų spaudoje kelias dešimtis 
straipsnių apie Lietuvą, kuriais 
šveicarų visuomenę supažindino 
su Lietuva ir gynė jos teises į 
Vilnių ir Klaipėdą. Paryžiaus 
taikos konferencijos metu jis bu
vo Šveicarijos delegacijos narys 
ir suėjo į sąlytį su Lietuvos de
legatais prof. A. Voldemaru, inž. 
E. Galvanausku, M. Yču ir kitais.
1921 m. velionis aplankė Lietu
vą, o nuo 1926 m. pradėjo reda
guoti “Lietuvių rašomosios kal
bos žodyną”, leidžiamą Carlo 
Winterio leidyklos Heidelberge. 
Šio žodyno ligšiol išėjo 22 sąsiu
viniai (iki raidės pra-). Pradžio
je žodyną kartu su velioniu su
darė kiti du šveicarai (prof. A. 
Sennas ir prof. F. Brenderis), o 
paskutiniuosius sąsiuvinius vie
ton mirusiojo Brenderio redaga
vo ir prof. A. Salys.

Mums tuo tarpu tokio masto tė
ra tik vienas — “Aidai”. Jiems 
galime palinkėti tik sėkmės tuo 
pačiu keliu ir pasidaryti kiek-

Galvojančiam žmogui skaity
mas būtinas penas. Betgi visko 
neperskaitysi. Nūdieniuose kul
tūros reiškiniuose susigaudyti 
tegali tik geras žurnalas. Galime 
džiaugtis, kad vieną tokį dar tu
rime. A. Št.

Dovana vaikams
Stasys Džiugas, Kiškučio var

dinės, iliustravo VI. Stančikaitė, 
išleido Lietuviškos Knygos Klu
bas, Chicago, 58 psl. Kaina $1.50.

Seniai jau buvom bematę tik- 

vienas eilėraštis iliustratorės 
įrėmuotas į gražų ir vaikams su
prantamą vaizdą, daro tikrai 
malonų įspūdį ir neabejotinai 
vaikučių bus mėgiamas — daug 
čia ko žiūrėti ir eilėraščių tekstą 
palyginti su iliustracijom.

Rinkinyje telpa 36 eilėraščiai. 
Jie suskirstyti į du skyrius — 
Tėviškėlėje ir Svetimųjų žemėj, 
o išdėstyti pagal metų laikus, tik 
pirmoje dalyje Raudonviršis 
kažkaip pakliuvęs dar prieš Ve
lykas, kai kiti rudeniniai eilėraš
tukai eina po vasarinių. Viso rin
kinėlio pavadinimas yra ištikrų- 
jų vieno eilėraščio pavadinimas.

Džiugo eiliavimas sklandus, 
vaikams temos ir forma supran
tamos. Tik pora eilėraščių atro
do pasenę, galbūt, rašyti prieš 
keletą metų. Tai tie, kuriuose 
kalbama apie ankstyvos vaikys
tės prisiminimus iš Lietuvos. 
Vaikai, kurie tebeprisimena Lie
tuvos laukus, šitokios knygutės 
tau nebeskaitys — jie jau išaugo. 
Jei prisiminimų forma norima 
vaiko vaizduotės Lietuvą paro
dyti, gal tektų įvesti vyresnio 
broliuko ar sesutės pasakojimą.

Apskritai, šis rinkinėlis netu
rėtų būti vaikų nemėgiamas — 
tiek puikių vaizdų ir žodžiais ir 
paveikslais!... A.

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Rašinio apie rožančių 

konkursas
LRK Fed. ir The Marian žur

nalas Marijos Metų proga pa
skelbė rašinių konkursą “Kodėl 
aš pamilau rožančių”.

Konkurse gali dalyvauti visi 
lietuviai moksleiviai bei studen
tai ir visi jaunuoliai ne vyresni 
18 m. Rašiniai turi būti parašyti 

giau 750 žodžių, rašyti mašinėle, 
vienoje lapo pusėje ir prisiųsti 
iki gegušės 2 d.

Rašinių autoriai pasirašo var
dą, pavardę tėvo bei motinos pa
vardę ir vardą, o nemoksleiviai 
pažymi dar ir parapiją. Katali
kiškų mokyklų moksleiviai ra
šinius siunčia per savo mokyk
las, kiti — tiesiog. Premijoms 
paskirta $900. Bus paskirta po 3 
premijas lietuviškiems ir angliš
kiems rašiniams — po $100 ir 
$25 valstyb. paskolos lakštais.

Viską konkursui siųsti šiuo 
adresu: Rev. Peter Cinikas, MIC, 
Dir. Lith. Cath. Fed. Catholic 
Action Essay Contest, 2334 So 
Oakley Ave., Chicago 8, Ill.

Pasaulio Lietuvių Archyvas 
renka ir saugo viso pasaulio lie
tuvių istorinę medžiagą. Todėl 
kiekvienas lietuvis prašomas 
siųsti šiai įstaigai archyvinę, bi
bliografinę ir muziejinę medžia
gą. Archyvo vadovybė prašo jai 
siųsti visokią dokumentinę me
džiagą, bet kokius raštus liečian- 
čfus lietuvių visuomeninę veiklą 
ir gyvenimą. Toliau visokius 
spaudinus, dabar leidžiamus bei 
senus; visokius muziejinius daik 
tus, kaip vėliavas, antspaudus, 
ženklus, medalius, audinius ir tt.

Istorinę medžiagą galima siųs
ti ir dideliais kiekiais, nes šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyno 
šiai įstaigai duotose erdviose pa
talpose vietos yra. Adresas: Pa
saulio Lietuvių Archyvas, 2601 
W. Marquette Rd., Chicago 29, 
Ill., USA. Kam patogiau, gali 
siųsti Pasaulio Lietuvių Archyvo 
Įgaliotiniui Kanadoje Augusti
nui Kuolui, 143 Claremont St., 
Toronto, Ont.,

Knygų Lentyna teturi išviso 
55 prenumeratorius: 41 JAV, 5 
Kanadoje, 3 Vokietijoje, 3 Aust
ralijoje, po 1 D. Britanijoje, Šve
dijoje ir Irake. Iš prenumeratos 
surenkama išviso $78, kurių už
tenka vienam numeriui išleisti. 
Išviso išsiuntinėjama 350 egz. 
Kadangi niekas leidimo nebere- 
mia, tai redaktorius A. Ružan- 
covas kovo mėn. numato išleisti 
paskutinį biuletenio numerį. L. 
Bibl. Tarnyba veiks ir toliau, ta
čiau biuletenio tebus spausdina
ma tiek, kiek tai įmanoma pada
ryti mašinėle per kalkę. Atseit, 
miršta dar vienas kultūrinis mū
sų reiškinys. O gaila.

“Naujienos” šiemet mini 40 m. 
sukaktį. Sukaktuvinis numeris 
išleidžiamas vasario 19 d. “Nau
jienas” redaguoja dr. P. Grigai
tis, senosios kartos veikėjas, vie
nas iš svarbiausių lietuvių socia
listų vadų.

Tremties dešimtmečiui (1944 - 
1954) paminėti “Gabijos” leidyk
la šiais metais rengiasi išleisti 
lietuv. rašytojų metraštį. “Gabi
ja”, norėdama į tą metraštį su
telkti visus mūsų rašytojus, pa
sikvietė į talką LRD, kuri pa
siuntė leidyklai eilę pageidavi
mų ir tuo reikalu sugestijų.

Australijos Lietuvių Kultūros 
Fondo atstovų suvažiavimas pri
ėmė naujai paruoštą fondo statu
tą ir apsvarstė visą eilę aktua
lių reikalų. Į naują valdybą iš
rinkti Janulaitis, Meiliūnas, Va
lys, Bosikis ir Krausas.

Italijos užsienio reikalų mi
nisterijos biblioteka prašo leidi
nių apie Lietuvą svetimomis kal
bomis. Jie prašomi siųsti šiuo ad
resu: prof. Tamborra Angelo, 
Direttore della Biblioteca del 
Ministero degli Affairi Esteri, 
Palazzo Chigi-Roma, arba Ro
mos LB pirmininkui: Rev. V. 
Mincevičius, Via Casalmonfer- 
aato 20, Roma.

Vienatvė yra viena iš didžiausių problemų su kuria mes naujieji kanadiečiai 
susiduriame šiame krašte. Svetima aplinka yra kartais tiesiog nepakenčiama. 
Mes susiburiame į savo būrelius, kad pašalintume vienišumų; tai gerai, bet ar 
to pakanka? Mes galime suformuoti tom tikros grupes, bet mes priklausome 
bendruomenei, provincijai ir didžiajai naujajai Šaliai. Kad išvengtume izolia
cijos, turime tapti bendruomenės aktyviais nariais. Kuomet aš pirmų kartų 
savanoriškai įsijungiau į aukų rinkimo vajų, oš staiga pasijutau, kad nesu 
pašalinis asmuo — oš "priklausiau" bendruomenei. Dabar, kai žmonės pa
klausia "Ar jus esate D.P.?" ,aš galiu juoktis ir atsakyti "Galbūt anksčiau 
buvau, dabar čia mono namai".

TARP MŪSŲ KALBANT
Ro5o LAIMA KUTVĖLIENĖ

Įvoiriois keliais mes virstome kanadiečiais. At esu pastebėjusi keletq pasikeiti
mų savyje. Vienos pasikeitimas — tai pažiūra j bankus. Nemažai laiko praėjo, 
kol oš prisiverčiau pirma kortų nueiti į IMPERIAL RANK OF CANADA. Bet 
koi oš buvau toip mandagiai priimta, oš H korto tapau drąsesne. Nuo to 
momento oš niekuomet nevengiau užeiti j savo IMPERIAL BANK OF CAN
ADA, paklausti informacijų ar patarimų—ir visuomet tai išsimokėjo. IMPER
IAL BANK OF CANADA yro garsus, kaip "bonkos išaugės iš savo darbo''. 
Ir oš galiu užtikrinti jus, kad jo patarnavimas yro jums visiems prieinamas.

“Australijos Lietuvis” paskel
bė steigiąs vaikų literatūros fon
dą. Paruošiant vaikams tinka
mą literatūrą, bus tariamasi su 
pedagogais, ypač dirbančiais šeš
tadienio mokyklose, ir su daili
ninkais, kad leidiniai būtų gra
žiai iliustruoti. Knygos bus pla
tinamos visame pasaulyje. Fon
do apyskaitos, patikrintos trijų 
asmenų komisijos, bus skelbia
mos viešai. Kiekvienas fondo rė
mėjas už kiekvienus įmokėtus 
penkis šil. gauna išleistą knygą, 
kurią dovanos savo vaikams, o 
jei savų neturi, tai kitų lietuviš
kų šeimų vaikams, kurių tėvai 
nėra fondo rėmėjai.

68-me metiniame naujųjų kal
bų dėstytojų kongrese Čikagoje 
iš lietuvių dalyvavo dr. V. Jaš- 
kevičius iš Fordhamo un-to, L. 
Jonaitis iš Michigano un-to, dr. 
A. Kučas — iš Scrantono un-to 
ir dr. Ą. Salys — iš Perinsilvani- 
jos un-to. Dr. A Salys yra jau du 
kartus skaitęs referatus slavų ir 
baltikos sekcijose, o paskutinį 
kartą buvo slavų ir Rytų Euro
pos kalbų grupės sekretorius.

Į Amerikos kontinento peda
gogų kongresą prelegentu ir gar
bės svečiu pakviestas Otavos 
un-to prof. A. Paplauskas - Ra
mūnas. Jis, be to, pakviestas 
skaityti paskaitos “Fizinis ugdy
mas ir pilnutė asmenybė” ir į 
šiemet vasarą Ispanijoje šaukia
mą tarptautinį kūno kultūros 
kongresą. Iš jaunesnių lietuvių 
Urbanos un-te matematiką dės
to V. Gylys, fiziologijos skyriu
je — įvadinius kursus skaito L. 
Trečiokas, o gyvulininkystės sk. ’ 
dirba kaip mokslinė asistentė I. 
Vadopalaitė. Prie Columbijos 
un-to lietuvių kalbos kursams 
vadovauja dr. Šešplaukis. *

“Eglutės“ reikalu
Ryšium su paskelbta spaudo

je žinia apie “Eglutės” leidimą 
dviem kalbom, pranešama, kad 
vaikų laikraštėlis “Eglutė” eis 
ir toliau kaip ėjusi tik lietuvių 
kalba, ir dar bus stengiamasi jį 
tobulinti.

Lietuvių Kultūros Institutas, 
“Eglutės” leidėjas, Brooklyn,

“Terros” leidlykla organizuoja 
Knygos Klubą. Užsisakęs tiesiai 
iš leidyklos busimųjų leidinių ne 
mažiau kaip už $10~ ir kartu įmo
kėjęs pinigus, gaus užsisakytą
sias.. knygas... visų trečdaliu pi
giau už jų kataloginę kainą. Už
sisakąs knygas pats pasirinks ir 
gaus ne vėliau negu jos pasiro
dys knygų rinkoje. Pirmieji 200 
Klubo narių visas užsisakytąsias 
knygas gaus įrištas į kietus vir
šelius, neprimokėdami už tai nė 
cento. Panašūs knygų klubai yra 
suorganizuoti Čikagoje ir “Gabi
jos” Niujorke.

Pianistas A. Kuprevičius vyks
ta į JAV-bes.

bait J- Rimša iš Buenos Ai
res vyksta į Peru sostinę Limą, 
kur sukurs keletą naujų paveiks
lų. Iš Limos pakeliui į JAV. Ve- 
necueloje, suruoš savo darbų 
parodą.

Dr. J. Mačernis, bendradar
biaudamas su Argentinos rašy
tojų sąjunga, į lietuvių kalbą iš
vertė Peronienės “Mano gyve
nimo prasmė”.

Skulpt. Teisutis Zikaras daly
vavo metinėje Viktorijos skulp
torių parodos sąjungoje, kurioje 
išstatė 3 savo darbus. Apie juos 
labai šiltai atsiliepė australų 
spauda.

Stalino taikos dovana, kaip 
skelbia bolševikų spauda, esanti 
įteikta italui kunigui Andrea 
Gaggero. Pasirodo tai tiesa, tik 
su maža pastabėle... jis yra su
spenduotas už neklusnumą baž
nytiniam autoritetui.

Mirė O.. Strauss
Garsusis operečių kompozito

rius Oskaras Strauss mirė su
laukęs 83 m. Jis yra parašęs per 
50 operečių. Jų tarpe ir “Šokola
dinį kareivėlį”, pernai čikagie- 
čių pastatytą ir Toronte. Perei
to karo metu Strauss buvo pa
bėgęs iš Austrijos į JAV.

t
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Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi
pirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes; sudaranti pa
skolas; veltui suteikianti informacijas apie parduodamus 

namus, paskolas, biznius ir tt.

Kanadoje didžiausia nuosavybių
pardavimo įstaiga. 53.500 įmokėti, Bioor — Morguoret- 

to, mūrinio 7 kamb. per 2 augš
tus, gero plano; 2 garažai, vie
na atviro skola.

PARDUOTI AR PIRKTI 
NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, 
bandykite paskambinti mums.

BIURAI:
2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street West, Toronto 
575 Queen Street West, Toronto 
1291 King Street East, Hamilton

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

V. Vasiliauskas
Tel. OL. 7525 

863 Bloor Street West

J. Kaškelis

SAUGU - PATIKIMA
Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šimtaus įvairiausių na

mų. Taip pat duodame paskolas.
518.000. Dovercourt - College, mū-

Indian Rd. — High Pork Blvd.,
' 12 did. kamb. (2 otsikiri butai), 

per du ougštus, mūrinis, atski
ras, 2 vonios, 2 virtuvės, vande
niu šildomas, didelis kiemas ir 
garažas. įmokėti $8.000, viso 
$20.500. ‘

Indian Rd. — Westminster Ave.,
]0 did. kamb., atskiras, mūrinis, 
vandeniu-olyva šildomas, 2 vir

tuvės, didelis kiemas, garažas, pri
vatus įvažiov. Įmokėti $8 500, 
kaina $22.600.

Bloor
9 did. kamb., atskiros, gero mū 
ro, vandeniu-olyva šildomas, 2 
vonios, 2 virtuves, vienas kamb. 
rūsy, gražus kiemas ir vieta ga
ražui. Įmokėti $6.000. Kaina 
$18.000, geras pirkimas.

-Indian Rd.,

Bloor ■— Christie,
7 kamb., mūrinis, vandcniu-aly- 
va .šildomas, moderni virtuvė, 

_ mos apynoujis, privatus ivožio- 
vim. ir garažas. Įmokėti $4.500. 
Kaina $15.500.

Tcl. EM. 8-2646. Namų — KE. 7536 
575 Queen St. W., Toronto

$4000 įmokėti, Indian Rd. - Merrica, 
atskiros grrcm stovyje mūrinis 
narnos; lOšviesūs ir dideli kam5. 
per 2 augštus; 2 mod. virtuvės; 
2 vonios; vand.-alyva šildomas; 
priv. įvažiavim. Kaina $17.500.

$5.500 įmokėti, Roncesvolles — Gar
den Avc./atskiras, 12 kambar. 
dupleksas; vand.-anglim (stoker) 
šildomas. Vienas mortgičius iš 
10 metų; gera vieta išnuomavi
mui;—priv. įvažiavimas. Kaina 
$21.500.

$1700 įmokėti, Oakwood - St. Clair, 
atskiros, mūro, nepaprastai ge
ram stovy; 9 komb. per 2 augš- 
tu, 2 virtuves; vand.-alyva Šil
domas; garažas; didelis sklypas. 
Tik vienas mortgičius bus. Kai
no $22.900. *

$2300 įmokėti, Argyle Avę., 6 kamb. 
mūrinis, pusiau atskirtas; neper
einami kambariai; užp. gatvelė. 
Kaina S9.500.

100 akrų forma, 52 mil. nuo Toronto 
(prie Barri plento), 7 mil. nuo 
Simcoe ežero; visa žemė 
ma; gyv. namas, tvartas, 
nė, vištininkas, garažas. 
$9000, įmokėti $5000.

$8.900. Nairn Avc. Tiktai $1.000 
įmokėti, atskiras medinis 
namas. 6 kambariai, ory 
šildomas, privatus įvožia- • 
vimas. Geras pirkinys dir
bančiam žmogui su Šeima.

$12.500. St. Clair, mūrinis, pusiau 
atskiros, 5 dideli kamba
riai, moderni virtuvė, kiet
medžio grindys, alyva, karš 

, tu vandeniu kūrenamos, 
garažas. $4.000 įmokėti.

$16.500. High Park, mūro pusiau 
atskiras, 8 gražūs kamba
riai, 3 virtuvės, oru alyva 
šildomas, mūro garažas, 2 
kambariai savininkui visi 
kiti išnuomoti už $160 mė
nesiui. $6.000 įmokėti.

$17.900. Roncesvolles — Westmins
ter, mūrinis, atskiros 10 
kambarių dupleksas, van- 
dens-olyvos šildymas, 2 vir
tuvės, 2 vonios,, kietmedžio 
grindys. Namas labai gera
me stovyje, patogus išnuo- 
muoti. *

rinis 8 kambarių namas, 
alyvos šildymas, 2 virtuvės, 
kietmedžio grindys, šoninis 
įvažiavimas, vieta garažui, 
arti prie susisiekimo, pa
togus išnuomoti, geros pa
jamos.

$18.500. St. Clorens, 9 lobai dideli 
kambariai, veranda, alyva 
Šildomos, 2 garažai, didelis 
sklypas.

$18.900. Roncesvolles — Sunnyside, 
atskiras mūrinis 12 kambo^ 
rių dupleksas, vandens - 
alyvos šildymas! 2 .virtuvės, 
2 vonios. Namas neperkai
nuotas, patogūs mokėjimai, 
geros pajamos.

$18.900. Bloor — High Park Ave, 
atskiras mūrinis, 7 kamba
rių, vandeniu - alyva šildo
mas; garažas. Įmokėti apie 
$6.500. Lobai patogios 
mokėjimo sąlygos.

PRAŠAU SKAMBINTI

$19.000. Dovercourt - Dundas, mū
rinis 8 kambarių 2 ougštų 
namas, vandeniu šildomas, 
2 virtuves, 2 vonios, gara
žas; įmokėti apie $7.000.

$21.900. High Park, atskiras mūri- 
#nis dupleksas, vandeniu 

alyva šildomas; garažas. 
Pirmo augšto butas turi 2 
virtuves. Antros augštas — 
6 kambariai.

$21.900. Roncesvolles — Grenadier, 
mūrinis, atskiros, 1 1 kam
barių dupleksas, 3 virtuves, 
vandeniu šildomas, 2 vo
nios, šoninis įvažiavimas, 
naujas garažas; per $200 
nuomos į mėnesį ir 
bariai savininkui, 
tik $6.000.

$24.500. Parkdale, atskiras
10 kambarių, vand.-alyvos 
šildymas, 2 virtuvės; mūri-

* nis garažas. Kambariai gro
žiai dekoruoti; didelis skly
pas, namas labai gerame 
stovyje.

$15*.000 pilno kaina, Parkdale rajo
ne, mūrinis, 9 kambarių per 2 
augštus, didelis kiemas; atvira 
skola, lengvi mokėjimai.

$5.500 įmokėti, Dovercourt — Col
lege, mūrinis, 9 kambarių, gero 
plano, 2 virtuvės, vanden.-alyva 

* šildomos; garažas.
$3.000 įmokėti, Roncesvolles - Gar

den, mūrinis, 7 kamb. 2 virtuvės 
vanden i u-alyva šildomos, gara
žas.

$4.000 jmeketi, Bloor — Brock, 6 
kambarių mūrinis, moderni vir
tuve, gražus kiemas, garažas; 
namas gerame stovyje.

$6.500 įmokėti, Roncesvclles — Gre
nadier, atskiras, mūrinis, vande
niu šildomos, 2 vonios, 3 virtu
vės; viso 12 kambarių; garažas.

A. Kiršonis
OL. 7511

1460 Dundas St«

2 kam- 
Į mokėti

mūrinis

V. Morkis
■ OL. 7511

West (prie Dufferin), Toronto

MIELI HAMILTOKSEČIAI!

dirbo- 
dorži- 
Kaino

Ferkat, parduodat namą? Turit problęjnų su apdraudimu?

Nepamirškit manės!

E. i\KĖWAS '

REAL ESTATE AND INSURANCE
1294 KING ST. EASTy HAMILTON,,ONTARIO 

. Telefonas: 9-3558 /

General Insurance & Real Estate
Draudimo ištaiga, atstovaujanti didžiąsias 
A m c r i k o s draudimo k o m p a n i j a s

•Norėdami apdrausti savo automobilį, namą; turtą, gyvybę arba 
turėdami neaiškumų dėl draudimo --kreipki tės į lietuvišką biurą

Informacijos veltui.
SPECIALYBĖ: papildomas namų draudimas iki pilnos jų vertes 

Taip pat tarpininkaujame Real Estate reikaluose
AL DUDA OL. 7997

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
V. ir S. AUŠROTAI

priima Jūsų užsogymus

kasdien nuo 10 vai. ryto iki

10 vai. vakaro.

DOMINION
COAL & WOOD

206 GILMOUR AVE.. TORONTO Telefonas: LY. 0305

TORONTU!/ HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPIČKAS
(rengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva.; Keičiamos 
senos krosnys j naujas, moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas.

Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senos krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių frrmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandelių, l?e jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami: 1

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951
HAMILTONE: 18 SPADJNA AVĖ. Telef. 92035.

YORK PACKING CO. LTD.
j 104-106 Trowcll Ave., Tcl.: JU. 2794. JU. 5197. Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

J šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JCSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MORAIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

HAMILTONO LIETUVIAI. Visais nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės 
i šios įstaigos atstovus Hamiltone J« ValCVICIUS If A« PranckeVlČlUS Visokeriopas 
informacijas suteiks bei patars namų problemose nemokamai. Skambinkite ar užeikite į įstaigą

913 MAIN ST. EAST, HAMILTON — PHONE 9-4121

REAL ESTATE LIMITED
’ BRANCHES
TORONTO — HAMILTON—LONDON—S AR NIA — KiTCHENER — PETERBOROUGH

Lietuvis siuvėjas

2102 DUNDAS ST. W., Toronto - Telefonas KE. 2220 
Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus (pagal išmatavimą)

- DĖMESIO! DĖMESIO!

VALGYKLOJE “BALTIC”
870 PUNDAS STREET WEST. TORONTO, ®NT.

Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių^ produktų.
Gcm.nu 4<rejoc. - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

Seymour Kermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

irtL

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont 

Telef.: EM. 4-9912

— ——— . ■ - ■———;

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

$5.000 įmokėti, College - Dovercourt 
Rd., mūrinis 8 kambarių, alyva 
šildomas, 2 virtuvės, didelis kie
mas, įvažiavimas; lengvi mokė
jimai.

$6.000 įmokėti, High Park prie Bloor, 
7 kambariai per 2 augštus, at
skiras, erdvūs kambariai, vand. - 
alyva šildomas; garažas.

16.500 pilna kaina, Bloor — High 
Pork Ave., atskiras, mūrinis, 7 
kambariai per 2 augštus, 2 mo
dernios virtuvės, dažyti kamba
riai, alyva šildomas; garažas.

$6.500 įmokėti, Bloor — Indian Rd. 
murins, atskiras, 10 kambarių, 
modernus šildymas, garažas.

$2.500 įmokėti, College — Brock, 
6 kambariai, 2 virtuvės; įvažia
vimas į kiemę.

$15.500 pilna kaina, Dundas - Ūovcr- 
court, 10 kambarių, mūrinis, 3 
virtuvės, įvažiavimas į kiemą; 
namas labai gerame stovyje.

įmokėjimui padidinti vienMES SKOLINAME pinigus įmokėjimui padidinti vien 
tik už Jūsų parašą. Galime paskolinti tiek, kiek Jūs turi
te savo pinigų įmokėjimui. Pvz. jei Jūs turite $2.000, mes 
galime paskolinti Jums kitus $2.000; jei Jūs turite $3.000 
mes galime paskolinti kitus $3.000.

Įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997
KUZMAS - BALTAKYS - PLIOPLYS

Namų telef. LA. 1250. Namų telef. LL. 8310. Namų telef. RO. 3345.

POŠIUS - DŪDA - MAC1UNSKAS
Namų telef. JU. 7558.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS STR. W. (kampas Dundas - Brock) TORONTO

Mann & Martel
'’ ' ' ' REAlTORS

1245 Bloor St. W. Tcl. OL. 8481
Prie Lansdowne

Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo - pardavimo įstaiga 
įsigijusi mūsų tautiečių gera vardų. Pabandykite ir Jūs.

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ:
500, Ossington — Bloor, 7 kambarių, mūrinis namas, kieto medžio grindys(SI 1.500, Ossington — Bloor, 7 kambarių, mūrinis namas, kieto medžio grindys, 
naujai dekoruotas, alyvos šildymas. Įmokėti $3.000.

$12.000, Beatrice — College, 8 kambarių mūrinis, pusiau atskiras, nepereina
mi kambariai. 2 virtuves; vieta garažui. Namas užimtas. Geras pirkinys 
ateičiai

$15.500, Indian Rd. — Humberside, 6 kambarių, mūrinis, atskiras, gražūs kam
bariai, kieto medžio grindys, alyvos šildymas, garažas. Įmokėti apie $5000.

$17.000, Salem —- Bloor, 10 kambarių atskiras mūrinis dupleksas, vandens - 
alvyos šildymas, kieto medžio grindys, nepereinami kambariai, garažas 
bent 6 mašinoms. Vienas butas apmoka namo išlaidas.

$i7.500/ Pacific — Bloor, 8 kambarių, atskiras mūrinis namas. Labai geri kam
bariai, 2 virtuvės ir 2 vonios, alyvos šildymas. Įmokėti apie $5.000.

$18.500, St. Clorens — Bloor, 10 kambarių pusiau atskiras, mūrinis, dideli ir 
nepereinami kambariai, alyvos šildymas, 2 garažai. Geras pirkinys. Įmokėti 
$6.000. ■ . ' :

$18.900, Windermere-— Bloor. 7 kambarių atskiras mūrinis namas, nepereina
mi, dideli ir lobai geri kambariai, iškloti kilimais; alyvos šildymas; garažas.

$22.300, Indian Rd. — Bloor, 1 1 kambarių mūrinis namas, puikūs kambariai, 
vandens - alyvos Šildymas; garažas. Narnos vertas dėmesio, paskubėkit.

Visais namų pirkimo-pardavimo bcipatarimo reikalais klauskite:

J. J. ELLIS

MANN & MARTEL REALTORS 
1245 Bloor St. W 

Tel. įstaigos — OL8481; namų — OL. 8074

REAL ESTATE
1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. MEIrose 2471

Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą Toronto visuomenėje ir 
sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis naujus skyrius, šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. Į die
ną gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas tikrai didelis. Štai tik ke
letas pavyzdžių: .

Indian Rd.
$6000 įmokėti, $18.000 pilna kaina. 

Visai atskiros gero mūro, 9 di
delį nepereinami kambariai, kie
tos grindys; 3 virtuvės 3 gara
žai. Labai gerų pajamų namas; 
lengvi mokėjimai.

Pacific —- Oakmount 
$14.000 pilna kaina, įmokėti apie 

$4.500; gero mūro namas, 6 
nepereinami kambariai, 2 mo
dernios virtuvės, alyva apšildo
mas, Švariai užlaikytas namas.

Colback — Armadale
$6.000 įmokėti, $16.500 pilna kaina. 

Visai atskiras širkŠČių plytų na
mas, vandeniu-olyva apšildomas, 
septyni kambariai per du augš
tus, dvi modernios virtuvės; kie
tos grindys, dideli nepereinami 
kambariai. Namas lobai Švarus
Wright — Roncesvolles 

$17.000 pilna kaina, žemas įmokėji- 
mas; visai atskiras gero mūro 
namas, kvadratinis planas, aš- 
tuonių kambarių per du augštus, 
kietos grindys, moderni virtuvė, 
namas labai gerame stovyje ir 
be skolų.

Roxton Rd.
$6.500 įmokėti. Lobai gero mūro na

mas, oštuoni kambariai per du 
augštus, dvi modernios virtuvės, 
vandeniu-olyva šildomos, kietos 
grindys, garažas. Lengvi mokė
jimai, greitas įėjimas.

Dalton — Bloor
$8.000 įmokėti; $23.000 pilna kai

na. Visai atskiros labai gero mū
ro vienuolikos komborių dup
leksas, dvi modernios virtuvės, 
du saulės kambariai, dvi vonios, 
kietos grindys erdvūs kambario:. 
Labai gerų pajamų namas.

Mielai Jums pele maus

P. ŽULYS
383 RONCESWALUS 

Td. jst OL 6321 - namų EM. 3-6711

$13.900, įmokėti $3.500. Lauder - 
Roders Rd - St. Clair, mū
rinis pusiau atskiras 6 kam 
barių namas. Karštu van
deniu šildomos; garažas.

$14.200, įmokėti apie $5.000. Win- 
net — Atlas — St. Clair. 
Mūrinis pusiau atskiros 6 
kamb. namas, gražūs ne
pereinami kambariai, alyva 
šildomas; 2 virtuvės, vieta 
garažui.

$14.500, įmokėti $4.500. Gwynne - 
Roncesvolles. Gražus mūri
nis 9 komb. per 2 augštus 
namas. Labai gražus dide
lis sklypas su sodeliu; ga
ražas. Lobai puikus pirki
nys.

$14.900, įmokėti $5.400. Montvicw 
— High Pork. 9 kamb. pu
siau atskiros mūrinis na
mas, alyva šildomas, 2 vir
tuvės; vieta garažui.

$17.000, įmokėti apie $6.000, Rush
olme Pk. C ros — College, 
8 kamb. atskiros mūrinis 
narnos, nepereinami komb. 
Groažos, 2 virtuvės. Geros 

• nuomavimui.
$18.500, įmokėti apie $7000. Crow

ford — College, 9 kamb. 
gražus mūrinis .namas, 
karštu vandeniu - alyva Šil
domas. 2 modern, virtuvės, 
dvigubos garažas.

$10.500. College - Dovercourt. Res 
taranas su visu įrengimu. 
Savaitinė apyvarta apie 
$850. ’ Penkiems metams 
nuomos sutartis. : % ’

Mielas Bičiuli! Jei nori pirkti narng 
bei kokį biznį ar ūkį, pats atsimink 
ir pažįstamiems primink, jog šiuose 
reikaluose Jums be jokio įsipareigo
jimo iš Jūsų pusės — visada mielai 
patars ir patarnaus

P. KERBERIS
1123 ST. CLAIR ST. W.

Durie — Dundas. $.1'1.900 -— 3.500. 
Pusiau atskiras gero mūro 
6 nepereinamų kambarių 
namas, greitas užėmimas.

Lansdowne —- Bloor. $13.500; mūri
nis 6 kambarių namas, mo
derni virtuvė, garažas grei
tas užėmimas.
- Bloor. $14.000. Pusiau 
atskiros 6 neperein. kam
barių namas, alyvos šildy- . 
mas, 2 virtuvės; namas 
naujai išdekoruotos.

Brock — Bloor. 414.000 — 4.500, 
gero mūro 6 komborių, 
kampinis namas, moderni 
virtuvė, garažas.

Grace — Bloor. $14.500, mūrinis pu
siau atskiras 6 kambarių 
namas, vandeniu-alyva Šil
domas; 2 virtuvės, dvigu
bas garažas.

Colbcck —• Armadale. $46.800. Vi
sai atskiras gražus rupuotų 
plytų namas. 7 kambariai 
per du augštus; kvadratinis 
planas, 2 modernios virtu
vės, vandeniu-alyva šildom.

Robinson — Manning. $17.500. Ru
puotų plytų 6 nepereinamų 
kambarių namas, verdenių 
-alyva šildomas, garažas.

St. Annes — Dovercourt. $17.800 — 
6.000. Pusiau atskiras ge
ro mūro 8 kamb. namas, 
alyva šildomos, 2 moder
nios virtuvės. Labai švariai 
užlaikytas namas.

Rusholme *— Dundės. $6.000 įmokė
ti; visai atskiras gero mū
ro namas, 8 kambariai per 
2 augštus, vandeniu alyva 
šildomas, 2 modernios vir
tuvės; garažas.

$12.800. 8 kamb., pusiau atskiros, 
2 garažai. Kietos grindys. 
High Park rajone. Įmokėti 
apie $4.000.

Parkdale

Clinton

Sunnyside. Įmokėti apie 
$7000. Tikrai gražus ir 
vertingas namas. Visiškai 
atskiros, šoninis įvažiavi
mas, garažas, didelis kie
mas, karštu vandeniu aly
va apšildomos, centr. hall - 
planas. Žaidimų kambarys 
rūsyje. Reikalingas kiek 
valymo ir švorinimo. Kaina 
pakiltų 4 tūkstanč. Balan
sui viena atviro skola.

Garden — Ronccsvalcs. 7 kbmborių 
mūrinis, Švarus iŠ lauko ir 
vidaus, garažas, kietos 
naujos grindys. Kaino 12.- 
600. Galima tuojau užimti.

$23.000 pihK) kaina. Atskiros, pri
vatus įvožiovimos, garažas. 
9 kambariai per 2 ougš- 
tus. Karštu vandeniu-olyva 
apšildomas, apie 18 m. se
numo, puikioje Rusholme 
gatvėje, prie naujai stato
mos bažnyčios.

Visus Jūsų nekilnojamo turto pirkimo, 
pardavimo ir iškeitimo rūpesčius pati

kėkite kreipdamiesi j

Nebijokite kreiptis, jei Jums trūksta 
pinigy. Mes sudarome paskolas.

PR. GRYBAS
1072 BLOOR ST. W.

Td. ME. 2471 - Bato tel. KE. S065

Vytautas LUNYS
383 RONCESVALUS AVĖ.

T«L M. OL 6321 — Bato LA. 2098.

High PorkIndian Grove. $10.400, 
įmokėti $2.500. Visai atskiras 
5 gražių kambarių gero mūro 
namas, 2 virtuvės, kietmedžio 
grindys; garažui vieta. Labai ge
ras už kainų.

Azid Avc. — High Park. $14.500 
įmokėti $5.000. Labai gražių 
plytų 6 nepereinamų kambarių 
square plono namas, 2 virtuvės, 
alyva šildomas, kietmedžio grin
dys; sunkioji elektros srovė. Kar
tu įeina kilimai ir daug kitų 
priedų.

High Park — Windermere rajone 
$16.800, įmokėti apie $6.000. 
Visai atskiros 7 neperein. kam
barių per 2 augštus šiurkščių 
plytų labai gražus namas; dvi 
modernios virtuvės, square pla
nas, vandeniu 
kietmedžio grii
mas; garažui vieta, 
vieno skola 10 metų.

Dunn Ave. — Parkdale, 
įmokėti $5.500. 9 
mūrinis namas. Nauja krosnis - 
alyvos šildymas; kietos grindys, 
3 virtuvės, 2 vonios kambariai; 
garažas.

Kėndal Avė. — Dupont. $19.000, 
įmokėti $7.000. Visai atskiras, 
gero mūro, 12 neperein. kamb. 
namas su baldais (rooming ho
me). Square planas, kietmedžio 
grindys, vandeniu - alyva šildy
mas. Pcrfomų $305 mėnesiui.

Evelyn Avc. — High Perk. $22.000, 
įmokėti tik apie $7.000. Atski
ras, beveik naujas, 12 kamb. 
gero plono dupleksas. Didelis 
kiemas; 2 garažai — dar 6 vie
ta. Pastotos gražus iš lauko ir 
vidaus.

įlyva šildymas, 
rs, didelis kie- 

Balansui

$16.500, 
komborių

P. MALIŠAUSKAS

383 RONCESVALUS AVL 
Td. OL 6321 • Boto td. KL 7425
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VYSKUPO LAIŠKAS IR BAŽNYČIOS PADĖTIS LIETUVOJE I

TfiVIBKĖS ŽIBURIAI

LIETUVIŠKA DAINA PER RADIJĄ

Bolševikinė lietuvių išeivių 
spauda pagal įsakymą iš Mask
vos skelbia pareiškimus žymių 
asmenų, kuriuose stengiamasi 
paneigti ateinančios žinios apie 
skaudžią vergiją ir persekioji
mus. Sausio mėn. pasirodė toks 
pareiškimas Panevėžio vysk. K. 
Paltaroko vardu. Skaitytojams 
gal bus įdomu paskaityti jo visą 
tekstą:

po, reikalaujant partijos ar vai- lietuvių kalbą virto “viršinin- 
džios pareigūnams, kurie ir nu- Į kais”. Jei jie turi vizituoti para- 
rodė, kam jis skiriamas. O tokie Į pijąs, tai gyvena kur kitur, atseit 
neįtikėtini išsireiškimai bus’ at- -- —*--- ------ -*-*-
siradę dėl to, kad kiekvienas žo
dis, kuris iš pavergtosios Lietu
vos paleidžiamas į pasaulį, eina 
per specialią įstaigą Maskvoje. 
Toks užsakytas raštas išverčia
mas į rusų kalbą, Maskvoje iš
taisomas ir vėl verčiamas į lie
tuvių kalbą, kad jau būtų skel
biamas. Taip beabejo buvo ir su 
vysk. Paltaroko raštu. Jis Mask
voje beabejo buvo pataisytas, o 
vertėjas, matyti, nežinojo ar bu
vo toks bukaprotis, kad “zvanije 
sveščenika” išvertė “kunigo ti
tulu”, o “pomazanije” —' patepi
mu.

Kas tame rašte ištaisyta — iš
braukta ar pridėta, sunku pasa
kyti, tačiau ir šitokioje formoje 
jis mums daug ką tikro parodo:

1. Visoje Lietuvje tėra vos vie
nas vyskupas ir 741 kunigas, kai 
prieš bolševikų okupaciją jų bu
vo apie 2000, tėra vos 1 kunigų 
seminarija, kai jų buvo 5 ir teo
logijos fakultetas. Bažnyčių vei
kiančių esą 688, vadinasi kunigų 
tėra vos 53 daugiau. Dar keletas 
metų ir jų bus mažiau, nei te
beveikiančių bažnyčių, nes dau
gelis yra susenę, o nemažai su
imami ir išvežami. z -

2. Dalis parapijų ir dabar ku
nigų jau neturi. Tai mums paaiš
kėja iš posakio, kad vyskupijų 
valdytojai, dekanai ir “bažnyčių 
vyresnieji” vizituoją parapijas. 
Ką gi reiškia “bažnyčių vyres
nieji”? Beabejo tai klebonai, ku
rie rusiškam tekste gal buvo vir
tę “nastojateli”, o vėl verčiant į

"Vakoruose neretai reiškiamos netei
singos nuomonės apie katalikų padėtį 
Lietuvoje. Kartais tiesiog atrodo, jog są
moningai siekiama suklaidinti pasaulio 

• viešąją nuomonę. Aš noriu Čia bendrais 
oruožots papasakoti apie Lietuvos 7SR 
tikinčiuosius, apie toi, kokioj padėtyj yra 
jų religiniai reikalai.

Lietuvoje yra dvi bažnytines provin
cijos su dviem arkivyskupijomis — Vil
niaus ir Kauno — bei keturiomis vys
kupijomis: Panevėžio, Telšių, Vilkaviškio 
ir Kaišiadorių. Panevėžio vyskupiją val
do vyskupas. Be to, būdamas Vilniaus 
arkivyskupijos kapitulos vikaras, Pane
vėžio vyskupas jau penki metai kartu 
valdo Vilniaus arkivyskupiją. Kauno ar
kivyskupiją ir Kaišiadorių bei Vilkaviškio 
vyskupijas valdo kapitulos vikaras ■ ka
nauninkas Juozas Stankevičius. Telšių 
vyskupiją valdo Petras Maželis, kurį pa
skyrė jo pirrnotakas — vyskupas.

Lietuvoje yra 688 veikiančios bažny
čios, kurias aptarnauja 741 kunigas. 
Kunigams parengti Kaune veikia Tarp- 
diecezinė penkiametė Didžioji seminari
ja, turinti teisę suteikti akademinius 
laipsnius.

Kandidatais į seminariją priimami 
abiturientai, išlaikę papildomai egzami
ną iš tikybos ir lotynų kalbos. Šiuo me
tu seminarijoje mokosi 75 studentai. 
Praėjusiais mokslo metais oš suteikiau 
kunigo titulą Septyniolikai klierikų. Visi 
jie Sėkmingai dirba bažnyčių parapijose. 

Visose Lietuvos parapijose reguliariai 
vyksta pamaldos, laikomasi švenčių, pa
vyzdžiui, Atlaidų ir didžiųjų metinių 
švenčių, tokių kaip Kalėdos, Velykos, 
Sekminės, Dievo Kūnas... švenčiamos 
tos dienos iškilmingai, su procesijomis, 

. skambant varpams.
Tikintieji Lietuvoje gali vykdyti visus 

religijos nurodomus ritualus, krikštyti 
bažnyčiose, tuoktis, laidoti dalyvaujant 
kunigui.

Vaikus pirmajam Šventos komunijos 
priėmimui ruošia tėvai. Kunigai, pries 
prileisdami vaikus prie sakramento, pa
tikrino bažnyčiose, ar jie kaip reikiant 
paruošti, norint, kad Švenčiausio Sakra
mento suteikimas būtų atliktas pagal 
bažnyčios reikalavimus. Siekdami primin
ti apie religijos ir dorovės reikalavimus, 
kunigai skaito katekizmo pamokymus, 
gomilijas, o per šventes sako pamokslus. 
Kunigai lonko ligonius namie ir ligoni
nėse, suteikia jiems komuniją.

Vyskupas ir vyskupijų vadytojai vizi
tuoja savo vyskupijas, dekanai — deka
natus, bažnyčių vyresnieji parapijas. 
Kasmet vykdomas patepimas švęstų alie
jumi. 1953 metų spalio 11 dieną aš 
Aušros Vartų bažnyčioje, stebuklingoje 
vietoje, atlikau Vilniuje gyvenančių vai
kų pdtepimą. Tom pat tikslui ..aš spalio. 
25 dieną apsilankidū Pdhėvefyfė.-Rug
pjūčio mėnesį buvau nuvykęs Krėkena- 
yon (Panevėžio vyskupija) į Švenčiausios 
Panelės Marijos Įžengimo į dangų šven
tę. Vietinio kolūkio valdyba davė tikin
tiesiems kolūkiečiams atostogų, kad jie 
galėtų dalyvauti iškilmėse".

Amerikos lietuviu spauda, pa- ‘ „ ,
T-oSio l-ra noroiJl,,,. 8. Rūbų ir OPOVO išsiųsto 1

valdo ne vieną parapiją ir tik 
protarpiais tegali jas aplankyti.

3. Keista, kad vyskupas sako 
Sutvirtinimo sakramentą teikęs; 
Aušros Vartų bažnyčioje, kai 
Vilniuje tėra tokio vardo koply
čia (gal du kartu verčiant su
maišyta? (Gal “šventovėje”?).

4. Sakoma, kad laikomasi at
laidų ir didžiųjų metinių šven
čių, tačiau, kai Švč. P. Marijos 
Dangun Įžengimo šventėje vys
kupas aplankė Krekenavą, “vie
tinio kolūkio valdyba davė tikin
tiesiems kolūkiečiams atostogų, 
kad jie galėtų dalyvauti iškil
mėse”. Vadinasi ta diena nebuvo 
švenčiama ir tik specialiai pasi
prašę, pareiškę, kad jie yra ti
kintieji, gavo atostogų, kai visi 
kiti, kurie nedrįso prisipažinti 
viešai, turėjo’ dirbti.

5. Įsidėmėtinas pasakymas, 
kad pirmai komūnijai paruošia 
tik patys tėvai, o kunigai tik pa
tikrina žinias. Kunigams nelei
džiama ne tik vaikus mokyti, 
bet ir bažnyčioje pamokslų sa
kyti. Pamokslai sakomi. tik di
džiųjų švenčių progomis, o šiaip 
“kunigai skaito katekizmo pa
mokymus, homilijas”... Graži 
laisvė, kad net pamokslą pasa
kyti negalima. O kaip vienas 
vyskupas gali suteikti sutvirti
nimo sakramentą visose 6 vys
kupystėse?...

Taigi, Maskvos specai beabejo 
labai kruopščiai žiūrėjo, ką ga
lima praleisti ir ką reikia brauk
ti, tačiau apie priespaudą ką be
sakytum, ji vistiek paaiškėja.

C
B
C

i verto ir 4 lietuviškos dainos: VI. 
‘Jakubėno “Sutemo naktis”, St. 
Šimkaus “Tamsiojoj naktelėj” ir 
“Išėjo tėvelis į žalią girelę”, J. 
Tallat-Kelpšos “Žaliojoj lanke-

Solistas i Vaclovas Verikaitis 
kurio dainų rečitalis per CBC 
radijo tinklą iš Toronto CBL 
stoties, banga 740, įvyks šį sek
madienį vasario 14 d., 10 vai. 30 
min. rytą.

Programoje yrp“Bella mia” iš 
G. Peragolesi operos “U Maestro 
Di Musica”, “La Vendetta” iš 
Mozarto “Figaro Vestuvių”, 6 
vokiškos dainos L. von Betho-

Malonu, kad šitas mūsų solis
to rečitalis įvyks Vasario 16 iš
vakarėse. Specialiai Nepriklau
somybės šventės proga sol. V. 
Verikaitis solo lietuviškai dai
nuos per to paties siųstuvo penk
tadieniais 9 vai. 30 min. v. trans
liuojamą programą “The Songs 
of my People” kitą penktadienį 
vasario 19 d.

Kovo 2 d. sol. V. Verikaitis 
dainuos vad. “Star Free Con
cert”, kurį organizuoja dienraš
tis.
Į Prisiminę dar tik baigiamas 
gastroles po provinciją.ir visą ei
lę kitų pasirodymų, turime pri
pažinti, kad jaunasis solistas tik
rai daug dirba, tuo būdu užsi- 
kaldamas kiek pinigo ir studi
joms. O juk reikia — ir šeimai 
ir sau.

Linkime sėkmingai ištverti iki 
galo!

NEPAMIRŠTA LIETUVOS

KLB ŠALPOS FONDO
Toronto apylinkės Komiteto

pajamų ir išlaidų nuo 1953 m. gegužės
* ' ' ------ *1 d.3 d. iki 1953 m. gruodžio 31 

APYSKAITA
PAJAMOS:
1. Viešosios rinkliavos ..........
2. Gegužinės pajamos .......
3. Aukos atsilankant.j butus
4. Kalėdinės aukos vieton 

dovanų ir sveikinimų ........
5: Įvair. pajamos ir banko %

6. Rūbų 2.500 svarų ir apavo
400 sv. Įvertinta ............

$ 467.14
187.66

1680.70

519.00
11.98

$2866.48

2900.00

Viso $5766.48
IŠLAIDOS:
1. Motinų šalpai Vokietijoje $
2. €entr. K-to cukraus vajui 
3L Vasario 16 gimnaz. rūmams
4. Pr. mokykloms Vokietijoje
5. Gegužinės išlaidos ............
6. Inventoriui išleista ....
7. Raštinės, pašto, susisiekim. 

ir kit.

150.00
520.00
700.00
300.00

76.00
19.40

64.81

minėdama šį raštą, yra pareišku
si spėjimą, kad jis parašytas ne 
vyskupo, bet jo vardu paskelb-į 
tas, nes vartojami tokie išsirėiš- i 
kimai, kokių vyskupas niekad 
nevartotų. Pvz. sako: “... Sutei
kiau kunigo titulą 17 klierikų” 
arba “kasmet vykdomas patepi
mas švęstu aliejumi... atlikau 
Vilniuje gyvenančių vaikų pate
pimą...”, kai čia kalbama apie 
kunigų įšventinimą ir sutvirti
nimo sakramento teikimą. Ištik
tųjų betgi galima tikėti, kad raš
tas yra parašytas paties vysku-1

Europą* 2900 šv.
Saldo 1953 m.
men. 31 d........

$1830.41

2900.00
gruodžio
.......... 1036.07

Viso $5766.48
KLB Šalpos Fondo Toronto apyf. K-a.

Padėkos iš Vokietijos
KLB Šalpos Fondo Toronto 

apyl. Komitetas yra gavęs padė
kos laiškų iš Vokietijos, kuriuos 
nori perduoti gerb. aukotojams.

Dillingeno Vargo Mokyklos 
vedėja O. Raučhienė rašo: “...Jū
sų prisiųstos pašalpos pinigais ir

Kanadiečiu I 
ai

mandagumas |||

J Kanadoje mes netraukiame burtų dėl 
| sužadėtinės,bet.... *

Dar apie Bathurst — College 
Community Basketball League

Jau penki metai, kaip Toronto 
Vyčio krepšininkai dalyvauja 
Bathurst - College Community 
League krepšinio pirmenybėse. 
Ši lyga susitvėrė prieš penkis 
metus, kad paskatinti ukrainie
čių sportuojantį jaunimą prie 
krepšinio ir leisti kitų tautų 
sport, jaunimui labiau susiartin
ti. Šioje lygoje naujieji kanadie
čiai yra vienodai traktuojami su 
kitais kanadiečiais. Šiuo metu be 
lenkų, ukrainiečių ir japonų ko
mandų lygoj randasi ir 3 naujų
jų kanadiečių komandos — lietu
vių, latvių ir estų. Nuo pat pra
džios ši lyga nei karto nėra tu
rėjusi pelno ir to nesiekė. Ta
čiau kad galėtų nors po truputį 
stumtis pirmyn reikalinga yra 
bent truputis lėšų. Vienintelės 
pajamos yra surinkti pinigai už 
įėjimą. Lygos vadovybė kreipėsi 
į visas komandas su prašymu, 
kad paskatintų savo sporto en- 
tuzijastus daugiau domėtis rung
tynėmis ir tuo pačiu paremtų ly
gą ir savuosus ikrepšininkus.

Tuo pačiu noriu priminti, kad 
“Vyčio” krepšininkai per visą šį 
laiką yra pasiekę gražių laimė
jimų, nežiūrint labai stiprios 
konkurencijos. Kitos komandos 
yra sudarytos iš pirmos eilės 
žaidėjų, žaidžiančių Toronto Uni 
versiteto komandoje ir kitose 
pirmaeilėse Toronto komandose. 
Visdėlto vytiečiai 1949-50 m. se
zone laimėjo pirmą vietą, o St. 
Mackevičius buvo apdovanotas 
kaip geriausias šios lygos žaidė
jas. M. Ignatavičius baigė metus 
antruoju pagal sumestų krepšių 
skaičių. Stiprėjant konkurenci
jai, o mums neturint pakanka
mai naujų jėgų, “Vyčio” koman
da negalėjo taip gerai pasireikš
ti kaip pirmaisiais metais, tačiau 
vis tiek dar du kartu įeina į bai- 
gimines žaidynes. 1951-52 m. se
zone K. Sapočkinas buvo apdo- 
vanotas .kaip geriausias tų metų 
komandos vadovas. M. Ignatavi
čius 1953 m. įeina į lygos rinkti
nę, kuri žaidė prieš geriausią Ka
nados krepšinio komanda Tri- 
Bells. . ■ ;. ■

Šiuo metu “Vyčio” komanda 
randasi 6 vt., bet padėtį pagerin
ti turi daug galimybių, nes dar i 
yra likę žaisti su silpnesnėm ko- ' 
mandom Taip pat ir mūsų krep
šininkai individualiai turės pro
gos pasistumti į pirmaujančias 
vietas. Šiuo , metu R. Preikšaitis 
randasi 6 vietoj iš geriausių bau
dų mėty tojų (30 baudų iš 41 me
timų). M. Duliūnas — 8 vietoj 
(22 baudos iš 33 met.), O. Kulys 
— 18 vietoj (15 baudų iš 26 met.) 
Toliau R. Preikšaitis užima 11 
vietą su 128 įmestais krepšiais, 
M. Ignatavičius — 16 vietoj su 
103 krepšiais, M. Duliūnas — 18 
vietą su 96 krepšiais.

Tad tokia yra padėtis mūsų 
komandos ir krepšininkų ir dar 
sykį prašau savo atėjimu į rung
tynes sustiprinti juos ir kartu 
paremti visą lygą. A. S.

ku išaiškinti apie to “tymo” iš
nykimą.

Linkime daug sėkmės naujai 
valdybai, kad jinai išgarsintų lie
tuvių vardą kuo plačiau! Susi
domėjimas lietuvių tarpe sportu 
nėra toks didelis, o klubas yra 
reikalingas paramos verkiančiai, 
Artimiausiu laiku yra numato
mas parengimas, kurie yra vie
nintelis egzistavimo šaltinis.

“Kovas” vasario 6 d. Toronte 
žaidė krepšinio rungtynes su To
ronto “Vyčiu”, kurios baigėsi 40: 
33 Toronto naudai. Taškus lai
mėjo: Hamiltonui—Apanavičius
2, Jankauskas 5, Stanaitis 4, 
Trumpickas 5, Banevičius 14 ir 
Fetrušaitis 3; Torontui — Vai
čiulaitis 21, Danilevičius 2, Ru
senąs 9, Laurinavičius 1, Šimkus
3, Kasperavičius 2, Budreika 1, 
Mitalas A. 1 ir Mitalas R. 0.

Hamiltone kovo 6 d. lankysis 
Čikagos “Lituanica” krepšinio 
komanda. Po ilgos pertraukos 
vėl pamatysime svečius krepši
ninkus Hamiltone.

E. Dobilas.
Tarptautinė raitelių sąjunga 

kreipėsi į vyr. olimpinių žaidi
mų k-tą prašydama 1956m. olim
piados konkursus pravesti Dub
line arba Berlyne, nes Australi
joj veikianti įvežamų gyvulių 
karantina visiškai užblokuojanti 
olimpiniams turnyrams arklių 
įvežimą. Karantinas, trankąs 8 
mėn.; labai brangiai kaštuotų ir 
sutrukdytų arklių treniravimą 
beveik apvalius metus, kas reikš 
tų dalyvauti netreniruotais ark
liais. Jei k-tas prašymo nepaten
kins, ir jei Australijos valdžia 
įstatymų nesušvelnins, tai būsi
mų olimpinių žaidynių jojimo 
sporto nugalėtojas aiškus — vie
nintelis dalyvis, pats žaidynių 
šeimininkas Australija.
.. Pasaulinės kliūtim jojimo pir
menybės (ne olimpinės) įvyks 
Madride liepos mėn. Šios pirme
nybės yra nekomandinio ir ne 
tarpvalstybinio pobūdžio, o gry
nai pavienio. Paskutinių metų 
laimėtojas buvo F. Goyoga.

Švedija rankasvydžio pasaulio 
meisteris finale, paklupdęs ant-' 
ros grupės nugalėtoją Vokietiją 
17:14 (8:5). Švedai jau kelinti 
metai meisterystės niekam ne-

• atiduoda.
į Pasaulinės jaunių futbolo pir
menybės įvyks Kdlne, Vak. Vo
kietijoje, balandžio mėn.

Maskvos futbolo vadovybė 
siūlė brazilų komandai “Vasco 
de Gama” už dviejų rungtynių 
gastrolės milijoną kruzeirų (Bra 
zilijos pinigai).

Būsimose pašliūžų pirmenybė
se Švedijoje Rusija dalyvauja su 
32 pašliūžininkais ir net su 8 tre
neriais. Galvojama tačiau, kad 
gal tai būsią “angelai sargai”, 
kad kuris nors iš jų “nepaklys
tų” švedų kalnuose.

Sporto paroda. Kovo 12-19 d. 
įvyksta Kanados tautinė sporto 
paroda Toronto CNE Coliseum 
patalpose. Tai būsianti didžiau
sia tos rūšies paroda Amerikos 
kontinente. Tuo pat metu įvyks 
ir sportinių varžybų. Atrodo, 
kad įvyks ir šachmatų festivalis.

Sunkaus svorio bokso meiste
ris Earl Walls, Kanados viltis, 
tiek išgarbintas ir išreklamuo
tas, turėjęs penktą vietą po Mar
ciano, net du kartu buvo nugalė
tas aštuntoj vietoj stovinčio Har
rison — abu juodukai.

Atseit, pirma parodyk, kad 
vertas pagyrimo bei reklamos, o 
tada jau lauk ir tikėkis. Daugis 
ir mūsų sportininkų pora kartų 
išėję aikštėn jaučiasi žvaigždė
mis. Deja, tokięs žvaigždės nie
kada nesublizga. K.Lukošius.

Port Colborne, Ont.
Vosorio 16 gimnoziįai remti komiteto, 

1954 m. sausio 16 d. šokių vakaro išlai
dų ir pajamų apyskaita.

Pajamos:
1. Už parduotų olų ir degtinę $146.80
2. Už tuščias alaus bonkos ..... 11.00
3. Už įėjimo bilietus .............. 86.50
4. Iš bufeto ir rūbinės .............. 21.23
5. Iš loterijos ..............    51.21
6. Už sugrąžintus nesunaudotus '

’ bufete produktus ................... 18.29

tūkstančius vokiečių, tiesiog 
sriautu pasukusių per sieną į jų 
kraštą. Jie atvykusius jaunuo
lius stengdavosi visokiais būdais 
paslėpti savo rūsiuose ar pirkio
se, vokiečių vaikus apskelbda
mi savais, suteikdami jiems kiek 
renkiant valgyti ir darbo. Už tai 
nesuskaitomas vokiečių skaičius 
dėl savo gyvybės išgelbėjimo 
yra dėkingi lietuviams. Tą dė
kingumą pareiškė ir šio trans
porto grįžusieji, kurie, dar vai
kai atvykę į Lietuvą ir ten už 
kokius nors menkniekius nuteis
ti 10 ar daugiau metų, dabar jau 
grįžo suaugę. Daugumas jų ne
turi Vak. Vokietijoje jokių gi
minių ir net nebežino, kaip be- 
reikės toliau gyventi. Kiti net 
nemoka kaip reikiant vokiškai, 
užtat puikiai. susišneka lietuviš
kai arba rusiškai. Pvz. mažasis 
Erhardas K. lietuvių mokykloje, 
kaip jo pažymiai rodo, buvo net 
pavyzdinis mokinys. Dar ir da
bar jie apie Lietuvą ir lietuvius 
atsiliepia su dideliu dėkingumu. 
Šiltų lietuviams žodžių ta pro
ga pasako ir minimasis “Presse- 
dienst dbr Heimatvertriebenen”.

ELTA.

Žinios
je Londone sausio 29 — vasario 
1 d., VLIKas pakvietė ir įgalio
jo dalyvauti Lietuvos pasiunti
nybės Londone patarėją ekon. 
reikalams P. Varkalą ir D. Brita
nijos Lietuvių Sąjungos pirm. M. 
Bajoriną.

Į vidurio Europos Krikščionių 
Demokratų sąjungos memoran
dumą JAV, Prancūzijos ir D. 
Britanijos užsienio reikalų mi
nisteriams, kurį pasirašė sąjun
gos pirmininkas dr. A. Prohaz- 
ka ir kiti sąjungos valdybos na
riai, tarp jų — ir mūsų tautietis 
Pr. Vainauskas, sąjungos iždi
ninkas, atkreipiantį užsienio rei
kalų ministerių dėmesį į dabar
tinę padėtį Vidurio ir Rytų Eu
ropos kraštuose, taip pat reikalą 
atstatyti tų kraštų visišką nepri
klausomybę, atitraukti ginkluo
tas Sovietų pajėgas, saugumo 
policiją ir kitas institucijas ir 
tarptautinėje kontrolėje praves
ti laisvus rinkimus, JAV valst. 
sekr. John Foster Dulles atsiun
tė labai palankų atsakymą. Dul
les pažymėjo, kad visi, kuriems 
yra brangi laisvė, kiekvienas sa
vitu būdu stengiasi praskinti vi
sur kelią jos triumfui. Paverg
tosios Rytų Europos tautos tai 
įvykdė paskutiniaisiais metais 
savo kietu pasipriešinimu komu
nistinei tiranijai. “Jos yra mūsų 
draugai ir santarvininkai, — pa
žymėjo Dulles, — ir mes jų ne
užmirštame, sudarydami tvirtą 
laisvųjų tautų bendruomenę”.

Vokiečių pabėgėlių “Presse- 
dienst der Heimatvertriebenen” 
š.m. sausio 28 d. numeryje įsidė
jo savo redakcijos nario dr. G. 
R. reportažą apie 177 vokiečių 
transportą, grąžintą į Friedlando 
stovyklą iš Sov. Sąjungos. Tarp 
jų buvo 42 vokiečių misininkai 
ir seserys, dirbusios Šiaurės Ko
rėjoje, o didžiausią dalį sudarė 
jaunimas iš Rytprūsių. Rytprū
siai po 1945 bado metų daugiau
sia pėsti iškeliavo į Lietuvą ir 
ten lietuvių buvo labai nuošir
džiai priimti. Jų tėvų daugumas 
arba žuvo karo metais, arba bu
vo paimti į nelaisvę, o motinos — 
mirė iš bado arba dingo be ži
nios. Lietuvoje, kaip pažymima 
minimajame pranešime, jie rado 
viską, ko jiems daugiausia rei
kėjo, būtent: buvo priglobti, ga
vo darbo ir valgvti. Lietuviu 
valstiečiai, kurie, inkorporavus 
jėga jų valstybę į Sov. Sąjungą, 
patys buvo beveik nebetekę savo 
visiškos egzistencijos ir kuriems 
grėsė dėl įvedamų kolchozų vi
siškai netekti savo žemės ir so
dybų, be to, nuolatos šnipinėja
mi, vis dėlto nesibijojo priimti

ELTOS
Ryšium su 4 užs. reikalų min. 

konferencija Berlyne atitinka
mas notas įteikė D. Britanijos 
užsienio reikalų ministeriui Ede
nui Lietuvos ministeris Londo
ne B. K. Balutis ir Paryžiuje 
Prancūzijos užsienio reikalų mi
nisteriui Bidault — Liet, atsto
vas dr. S. A. Bačkis.

Egzilų grupės, dalyvaujančios 
“France-Europe de l’Est” orga
nizacijoje, kurios tikslas yra su
stiprinti ryšius tarp Prancūzijos 
ir Sovietų pavergtų Centro bei 
Rytų Europos tautų, sausio 21 d. 
įteikė Prancūzijos ministeriui 
pirmininkui' memorandumą, ku
riame daugiau kaip 100 mil. oku
puotų gyventojų vardu prašo ne
pripažinti Sovietų agresijos ir 
primena JAV, Prancūzijos ir D. 
Britanijos po Bermudų konfe
rencijos užsienio reikalų minis- 
terių komunikatą, kuriame sako
ma, kad “mes negalime laikyti 
pateisinamu ir pastoviu dabarti
nio Europos suskaldymo. Mes ti
kime, kad Centro Europos kraš
tai, atėjus laikui, taikiu keliu vėl 
galės pasireikšti kaip laisvos tau
tos laisvoje Europoje . . .” Kiek
vienas nepuolimo ar savitarpio 
pagalbos aktas, paremtas agresi
jos dėka sudarytos dabartinės 
padėties pripažinimu, būtų lyg 
kvietimas Sovietams vėl pakar
toti jiems naudingą agresiją. 
Kiekvienas ekonominis ar politi
nis susitarimas, jeigu nėra tikra 
tautos valia pareikštas tikrai 
laisvais rinkimais, sukompromi
tuotų Europos apsijungimą ir 
tikros taikos galimybes. To me
morandumo nuorašai perduoti 
Prancūzijos, JAV ir D. Britani
jos užsienio reik, ministeriams. 
Memorandumą biuro vardu pasi
rašė J. Tessier, Bulgarijos atsto
vas, Estijos — Ainasaar, Vengri
jos — Memestothy, Latvijos — 
Berends, Lietuvos — prof. J. 
Baltrušaitis.

Westminsterio ekonominėje 
Europos konferencijoje vykusio-

knygomis, išlaikyti mūsų vargo 
mokyklai ir mokiniams, buvd di
delė staigmeną ir džiaugsmas. Iš 
dienos praturtėjo mūsų Kalėdų 
senelis ir jo maišeliai. Jūsų pa
šalpos dėka galėjome padaryti 
didelį džiaugsmą mokyklos vai
kams ir drauge beviltyje gyve
nantiems tėvams.

Tad, tėvų ir mokinių vardu, 
reiškiame Jums gilią padėką už 
prisiųstas aukas ir dovanas ir 
prašome tą patį pareikšti gerbia
miems geraširdžiams aukoto
jams.

Nelengvas Jūsų gyvenimas to
limoje Kanado’jer-taėiaTl esamoji 
artimo meilė teriša mus ir atei
tyje ir tesuveda mūsų kelius į 
Nepriklausomą Laisvą Tėvynę”.

Neustadt-Holst, vargo mokyk
lėlės mokytojas J. Pareigis rašo: 
“. . . Mūsų vargo mokyklėlė ne
galėtų išsilaikyti ir savo gražųjį 
darbą toliau tęsti, jei mūsų bro
liai ir seserys užjūryje, per sa
vo brangias aukas neparemtų ir 
nepadėtų jai, tuos visus sunku
mus, su kuriais tenka nuolat ko
voti, nugalėti. Mūsų vaikučiai ir 
jų tėvai negalėtų niekuo prie 
mokyklėlės išlaikymo prisidėti, 
nes daugiausia yra našlės, kurios 
gyvena iš viešųjų pašalpų, arba 
tėvai, kurie yra be darbo ir turi 
iš menkos bedarbio pašalpos gy
venti, kurios užtenka tik gyvy
bei palaikyti.

Labai būtinas reikalas yra vai
kų valgydinimas. Vaikai būna, 
dėl tėvų gaunamų menkų .pašal
pų, nepakankamai namuose mai
tinami. Kad vaikutių silpnai 
sveikatai nepakenkus, reikia 
juos damaitinti...

... perduokite ir visiems auko
tojams mano, o taip pat ir visų 
mokinių, bei jų tėvelių, nuošir
džiausią padėką už malonią do
vaną, kuri taip daug padėjo mū
sų vargo mokyklos išlaikymui”.

Augustdorf b. Detmold mokyk
los vedėjas dr. V. Lįterskis dė
koja už per PLB Vokietijos Kr. 
Valdybą gautas aukas iš KLB 
Šalpos Fondo Toronto apyl. ko
miteto vargo mokykloms: “... 
Jūsų aukų dėka dabar visi Au- 
gustdorfo mokyklinio amžiaus 
vaikai lanko vargo mokyklą ir 
gražiai kalba lietuviškai. Dėkoju 
Jums, norėdamas priminti, kad 
šita auka prisideda prie lietuvy
bės išlaikymo”...

Laiške iš Salz. Lebenstedto 
apylinkės pirmininkas K. Masi
liūnas dėkoja už pašalpą ir siun
čia nuoširdžius linkėjimus vi
siems aukotojams Naujiems 1954 
Metams.

KLB ŠF Toronto apyl. k-tas.

Sporto klubas Hamiltone
Praėjusią savaitę įvyko meti

nis’ sporto klubo “Kovas” narių 
susirinkimas. Naujai išrinktoji 
valdyba pasiskirstė pareigomis 
šitaip: pirm. A. Grajauskas, vi- 
cepirm. Konvaitis, sekr. Z. Sta
naitis, kasin. A. Trumpickas, 
reik. ved. E. Petrušaitis.

Šiūo metu klubas yra daugiau
sia spaudžiamas iš dolerio pu
sės. Reikia ką nors daryti kad tą 
spaudimą sumažinus, nes be to 
negalima gauti salių treniruo
tėms ir negalima niekur išvažuo
ti, ar pasirodyti pas anglus. Baž
nyčių lygoje kadaise lietuviai 
laimėjo antrą vietą miesto krep- 
šinyje, net dabar, po kelių me
tų girdisi pas anglus atgarsiai, 
kad lietuviai turėję gerą “tymą” 
Hamiltone ir šiandien jiems, ku
rie gal anksčiau nė nežinojo kas 
ta Lietuva ir kur ji randasi, sun-Viduramžiais Anglijoje šv. Va

lentino dieną buvo paprotys 
traukti iš skrybėlės burtus su 
mergaičių vardais. Asmuo, kuris 
ištraukdavo šį burtą, gaudavo 
užrašytąją mylimąją visiems 
metams. Šitaip mes nedarome 
Kanadoje, bet čia yra užsilikę 
keletas šv'. Valentino dienos pa
pročių vasario 14 dieną.

Vietą šiam straipsniui 
aukoja

John Labatfs 
Limited

£ J * -

Gražus atvirukas su meilės pa
reiškimu yra pasiunčiamas žmo
nai arba mylimajai. Kaikurie di
desniam įspūdžiui pasiunčia kar
tu saldainių dėžutę arba gėlių 
puokštę.

Sovietinio spirito šmugelis
Sovietams nepavyko per Ber

lyną įšmugeliuoti į Vakarus blo
gos rūšies spiritą. Jų agentai tą 
spiritą kontrabandos keliu ga
bendavo į Vakarų Berlyną ir ati
duodavo visai pigiomis kaino
mis. Tačiau po kurio laiko ber
lyniečiai ištyrė, kad tai visai 
blogos rūšies gaminys, žalingas 
sveikatai ir nevertas nė tos pi
gios kainos. Vakarų Berlynas tu
ri priemones išaiškinti sovietinio 
spirito kilmę net tada, kada spi-

ritas jau perdirbtas į likerius. 
Po to sovietinio spirito markė 
ir kaina visai krito, niekas jo ne
benorėjo nė už pusdykį imti' So
vietai įsitikino, kad tasai šmu
gelis pasidaro vis labiau nepel
ningas, ir pastaruoju laiku tą ne
švarią prekybą patys stabdo.

— Niujorkas. — Irakas ir Sau
di Arabija paprašė JAV para
mos apsiginkluoti, pasižadėda- 
mos į Turkijos - Irand - Pakis
tano bloką įsijungti.

Vokietija rūpinasi oro apsauga
Vakarų Vokietijoje netrukus 

pradės veikti įstaiga .civilinės 
oro apsaugos reikalams, kaip 
praneša vokiečių žinių agentūra 
DPA. Įstaigos uždavinys — su
daryti vienodus civilinės oro ap
saugos planus ir tyrinėti geriau
sius būdus apsaugai nuo puoli
mų. Dar šių metų pradžioje vy
riausybė numatė priimti orinės 
apsaugos įstatymo projektą, ku
rį patieks Federalinės Vokieti
jos parlamentui. Kitomis vokie
čių spaudos žiniomis, jau ir da
bar žiūrima, kad statant naujus 
pastatus būtų juose įrengiami 
rūsiai apsaugai nuo orinių puo
limų, ypač atsižvelgiant į naujus 
atominio karo reikalavimus.

Provizoriniais apskaičiavimais, 
esamųjų slėptuvių pritaikymas 
naujiems reikalavimams kaštuos 
apie 200 milijonų markių, ne
skaitant tų įrengimų, kurie rei
kalingi fabrikams ir šiaip svar
bioms įmonėms apsaugoti nuo 
orinio puolimo. Vyriausybė nau

joje sąmatoje numato tiems rei
kalams kol kas apie 10 milijonų 
markių. Apskritai, visuotinės ap
saugos nuo orinių puolimų or
ganizavimo išlaidos sieks mili
jardines sumas.

Ne vien Vokietijoje imamasi 
atsargos priemonių prieš orinius 
puolimus. Tam net ir neutralioje 
Šveicarijoje išleidžiamos didelės 
sumos apsaugoti gyventojams 
nuo galimų pavojų iš oro.

Belgų šautuvą priėmė
Churchillis pareiškė, kad D. 

Britanija nutarė priimti bel
gišką naująjį automatinį šautu
vą. Kanados krašto apsaugos mi- 
nisteris Claxton pareiškė, kad 
Kanada nupirko 2000 tų belgiš
kų šautuvų išbandė ir nutarė jį 
taip pat priimti. Kanada savo 
kariuomenei pati juos gamin
sianti. Tai esą daroma, kad pri
ėjus kada prie ginklų standarti
zavimo. Šį šautuvą pagaliau pri
ėmė visos NATO valstybės.

Išlaidos:
1. Už olų ir degtinę
2. Už produktus bufetui ...
3. Už loterijai fantus ir kt.
4. Nuoma už salę ...........
5. Orkestrui .....................
6. {vairios išlaidos ..........
7. Gauto pelno ..................

Viso $335.03

$139.40
32.39

9.20 
. 30.00 

45.00
7.49 

71.55

. Viso $335.03
Pelnos ortimiausioje ateityje bus per

siųstos gimnazijai kaip vienkartini pa
šalpa.

Komitetas nuoširdžiai dėkoja visiems 
lietuviams už paaukotus loterijai fantus, 
"Nepriklausoma Lietuva", "Tėviškės Ži
buriai" redakcijoms ir lietuviškos* radijo 
valandos vedėjui R. Simanavičiui, To
ronte, už nemokamai išgarsinimą minėto 
parengimo. Taip pat nuoširdi k-to padė
ka Port Colbome ir kitų vietovių lietu
viams už atsilankymą ir kortu parėmi
mą vienintelės lietuviškos gimnazijos 
tremtyje.

Vakaro pajamų ir išlaidų apyskaita su 
visais pateisinamais dokumentais per
duota KLB Wellando apylinkės valdybai.

Ant. StenkevKhn, k-to ptTO. 1
M Steigiefiė, kasininkas.
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MAMOMIS & BUDRtūNAS 
REAL ESTATE

BUSINESS BROKERS
NAMAI PARDAVIMUI:
Rosemonnte: 12 Ave. 1 oukšto 4 komborių su skiepu. 9 metų. Nepristatytos.. 

Koino $7.750, įmokėti $4.300. Porduodomo su visois baldais.
7 - Avė. 2-jų šeimų po 5 kambarius. Naujos. Koino $15.000, įmokėti 
$5.000
12 - Avė. 3-jų šeimų 3-jų metų. Centrolinis šildymas. Tite virtuvėje ir bend
rai luksus vidaus išbaigimas. Koino $20.500, įmokėti $10.000.

Vitle Lasalle: 2-jų šeimų po 5 kombar. 9 metų. Kaina $12.500, įmokėti $6.000.
Miesto centre: Arcade St. prie Pine Avė. 2-jų šeimų, 5-6 kambariai su skiepu.

Kaina $9.500, įmokėti $4.000.
ŽEMĖ PARDAVIMUI: 

Jeon Mance St. 1 lotas 25x75 — $1.000 ir 70x75 — $3.000. i
Cote St. Paul - Hadley St. 2 totai 50x85 — $1.500. f
Vlille Laša lie. 50x100 — $! .000 ir 40x90 — $ 1.260.

REIKALINGA: •
2-jų ir 3-jų šeimų namai pardavimui; 
Žemė pardavimui. Turime pirkėjus galinčius mokėti grynais pinigais.

Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės į pirmąją Montrealy 
lietuvių Real Estate Įstaigą.

Mūsų tikslas Jums padėti! 
Namai — Žemė — Paskolos — Draudimas 

JUMS MIELAI PADĖS AGENTAI 
A. Skrėbtitėnas

Tel. TR. 9768.
177 Serbrooke St. W.

Kambarys — 5. :
Telefonai:

LA. 7932, LA. 9871, PO. 6-6495.'
V n iii i i —

A. Gražys
Tel. RA. 1-3148

Darbo valandos: 
Nuo 9 vai. ryto , 

iki 9 vai. vakaro.

LI ETU VI S LAI K ROD I N I NK AS
FRANK BOCHOLIS ;

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

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272% QUEEN ST. W., Toronto
a  ........................ — II. ir  -n...... .......... ■=»= ' I "II I    r—r-,

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Atilf Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI - 

užbaigimas. . VELTUI ,
Mūsų-specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai
^Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561- 567 KEELE ST.
1% Block South of« St. Clair

TORONTO, ONT.
ii iii

TEL. junction 4773 
Namų tel. CE. 1-3444

Sav. G. KERAITIS

FABRIKAS-TIK JUMS

(

' M

Pasiū-

Visa tai matote šiame paveiksle.
GERAI PADARYTA, DVIGUBŲ SPYRUOKLIŲ KONSTRUKCIJA.

Tik Phillips Chesterfield Mfg. Co. santykiauja su pirkėjais be tarpininkų, 
loma: 4 gabalų miegamojo komplektas, susidedąs iŠ patogios sudedamos sofos, 
YTiOStess'kėdžių ir ’patogios kojoms kėdutėms.

'’Atsilankykite musu fabrikan šiandien. įsitikinsite. Viskas tik— $79.
‘ DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

PHILLIPS CHESTERFIELD
553 Dundas St. W. - EM. 3'1611

Atidaryta iki 9 vai. vakaro. ■ ,

4 GABALŲ MIEGAMOJO 
KAMBARIO KOMPLEKTĄ

*

)

j

f.
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yra būtimis, teisėtai padarytos ir 
be:jų nebūtų pajamų. _

Toliau p. P. S. rašo: rtVok. Kr. 
V-ba nenori prisidėti prie trem
tinių padėties pagerinimo, neno
ri bendradarbiauti -su BALihi iš 
ambicij os. o gal bij odama kont
rolės?” ... Ciau jau p. P. Š. “iš 
didelio rašto išėjo iš krašto”. To
kiu nepamatuotu užsipuolimu'p. 

; P. Š. skaudžiai ’ užgauna Vokieti
jos Kr. V-bą ir visus Vokietijoje 

* likusius tautiečius. Argi jie tokie 
neišmanėliai, kad teferuoja ir 

1 pakartotinai 'vis išrenka tokią 
netikusią Kr. V-bą, leidžia jai 
veikti visai be kontrolės, vado
vaujantis tik ^sėvo ambicijomis? 
Vokietijos Kr. V-ba veikia pagal 
VLIKa patvirtintą statutą, jos 
kadencija tik vieni metai ir, tur 
būt, gerai rūpinasi tremtinių rei
kalais, jei visuomenė jos pirmi
ninko Pr. Zundės nekeičia.

Pagaliau p., P. S. pareiškia, 
kad rems gimnaziją, bet siųs au
kas-tik per BALFą. Tai klaidini
mas visuomenės, nes BALFas 
dar neatšaukė savo nutarimo, 
kad nepersiųs aukų Vasario 16 
gimnazijos rūmams apmokėti. 
Visas tam reikalui aukas reikia 
siųsti čekiais,-išrašant juos Li- 
tauisches ’ Cėritfalcbmmitee var
du, o voką adresuoti: Litauischės 
'Ceritralcommitee, H-annover,;He- 
gelestrasse 6.-Pagailokį čekį Vo-' 
kieti jos Kr. V-ba dolerių sumą 
gaus spermarkių kursu ir pa
kvituos siuntėją.

V. Vaidotas.

NtegaraFalls/Ont.
kai kaimyninių kolonijų tau

tiečiai skundžiasi dėl nedarbo, 
mums tuo skųstis netenka. Mes 
turime tik du bedarbius, kurių 
dabartinė materialinė padėtis 
nebloga. Todėl, gal būt, labai ir 
nesirūpinama dėl darbo, ypač 
kad dar Smulkioms pragyvenimo 
išlaidoms yra pilnai aprūpinami 
Darbo Įstaigos draudimu.

Kiti du tautiečiai, nesenai at
vykę į šį miestą, jau dirba ir sa
vo padėtim patenkinti.

Artėjant pavasariui, kaip ma
tosi iš vietinės spaudos, aplink 
mieštą bus dar pastatyti penki 
fabrikai. Gi krioklių gražinimui 
bus išleista net 15 mil. dol. No
rima racionaliai paskirstyti van
dens kritimą, taip kad vanduo 
■ateityje-kristų žemyn ne tik vi
duriu upės, bet ir pakraščiais. 
Taipgi Niagaros upėje — augš- 
čiau krioklio bus statomi pyli
mai, kurie žymiai pakels van- 
denslygį ir tuo dalinai bus išly
gintas skirtumas vandens, kurį 
sunaudoja vietos elektros jėgai
nės. -Žeidžiu, mūsų miestas ir 
apylinkės ateinančiais mėnesiais 
pradės gražiau atrodyti.

•Su pavasariu ir vietos lietuvių 
gyvenimas truputį pagyvės. Nu
matyta suruošti net keletą -vaka
rų. Tik kartais yra nesmagu, kai 
kaimyninių kolonijų tautiečiai 
ruošdami, parengimus mūsų 
miėšte, ’hiėko apie savo planus 
nepraneša: mūms, ■ kas, aišku, kar 
tais neleidžia daliai šio miesto 
tautiečių pilnai bendradarbiauti 
su "tokiais agresyviais svečiais...

Vietos Lietuvių Klubas gegu
žės 29 d. yra nutaręs suruošti 
vakarą, kuriam šalę, muziką ir 
programą jau klubo nariai parū
pino. Tai bus vienas iš žymiau
sių Lietuvių Khibo .parengimų į 
kurį visi tautiečiai.yra kviečia
mi atsilankyti. Tada bus pats 
gražiausias metų laikas ir, tuo 

• pačiu, ‘gėra proga aplankyti gar
siuosius Niagaros krioklius bei 
susitikti sU draugais ir pažįsta
mais —iš toli ir 'arti! Smulkme
nos bus paskelbtos vėliau per 
lietuvių spaudą . St. M.

BUCKLEY, Kanados Kosulio 
ir slogos specialistas jau įrodė galįs

KRŪTINĖS NUSHALDYMUS
Tiek suaugusiems, tiek jauniesiems jau 
yra išrastos vaistas nuo tampančių ir 
kosuliu kankinančių nusišaldymų. Tai 
gydymas, kuris panaikins varginančią 
flegmą, kuri užkišo krūtinės ir bronchi
nius tokus. Tai skubus gydymas, kurį iš
vystė Buckley Laboratorijos, Kanados pir
maujantieji kosulio bei nusišaldymų spe
cialistai.
šis Buckley gydymas atliekamas su snie
go baltumo susigeriančiu kremu, vadina
mu Buckley's Stainless White Rub. Jūs 
patrinkite skaudamą, degančią, kanki
namą krūtinę — ir, staiga pajusite iŠsi-- 
laisvinus visus tokus, o netrukus ir visiš
kai pasveiksite.
Buckley's Stainless White Rub yra taip 
puikiai pagamintos; kad jis visiškai įsi
geria į odos porus, kartu įneŠdomas 9-nių 
skirtingų rūšių gydančių medikamentų 
veikimą. Tuo pačiu laiku augštos koky
bes garai prošvarina orą. Flegma išnyks
ta—užkimšta nosis staiga pradeda funk- 

cijonuoti lengvai— 
ir tąsantis, sukan
tis, miegą'trukdan
tis slogutis pra
nyksta.
Išbandykite šį ga
rantuotą Buckley 
gydymą. Įsigykite 
Buckley's Stainless 
White Rub tuojau. 
Būsit patenkinti, 
garantuojame — 
arba sugrąžinami 
pinigai.

ANKSČIAU

VĖLIAU

PAVYZDŽIAI VELTUI |
I W. K. Buckley Ltd. i
(Deportment C,) I

I 559 College Street, i
{ TORONTO, Ont. i
i Prašau atsiųsti vieną pavyzdi- [ 
nį Buckley's White Rub buteliuką.»

I Kortu pridedu 15c už įpakavimą iri 
į pašto išlaidos. Į

. Vardas ir pavardė ......... ............ ĮBUCKLEY’S
STAINLESS

Praeitame “TŽ” Nr. tilpo P. S. 
straipsnis “Dar gimnazijos šelpi
mo reikalu”. Faktai yra išdėstyti 
tendencingai ir visuomenę klai
dinančiai.

P. S. rašo, kad Vokietijos Kr. 
V-bos pirm. Pr. Zundės laiške, 
gautame iš vienos Kanados vie
tovės, radęs priekaištą, kad per 
BALFą siųsti pinigai gimnaziją 
pasiekią tik po 6 mėnesių. Susi
domėjęs tuo, P. S. vedęs ilgą su
sirašinėjimą su įvairiais asme
nimis tremtyje ir priėjęs išva
dos, kad p. Zundės išsireiškimas 
esąs švelniai tariant gryniausia 
netiesa.

Skaitydamas svetimą laišką, 
p. P. S. greitomis, matyt, nesu
vokė, apie ką ten Vokietijos Kr. 
V-bos pirmininko buvo rašoma, 
o ten buvo rašoma apie įšaldymą 
aukų gimnazijos rūmams pirkti, 
kurias BALFas sulaikė iki kol 
jo sudaryta Gimnazijai Remti 
Komsija rūmų pirkimo reikalo 
neištirs. Nuo rūmų pirkimo ba
landžio mėn. iki pagarsėjusio BA 
LFo direktorių nutarimo lapkri
čio 27 d. praėjo daugiau 6 mėn. 
Įšaldytų pinigų iki lapkričio 27 
d. buvo prisirinkę $2.098,57.

Dėl gimnazijos biuletenio lei
dimo gali būti įvairių nuomonių. 
Tačiau netiesa, kad “keliems pri
tarus p. Zunde skelbia, kad visi 
pritaria”. Ne visi bet dauguma 
(žiūr. biulet. Nr. 2). Be išlaidų 
nieko nepadaroma. Kam VLIKas 

-iš Tautos Fondo lėšų leidžia EL
TOS biuletenį? Tos visos išlaidos

WINDSOR,Ont
keturios poros sukūrė šeimas. Iš 
.jų tik viena nemišri tautybės 
atžvilgiu. Koresp. į

Windsore lietuvių gyvena apie 
400. Senieji imigrantai kai kurie 
gyvena pasiturinčiai. Pvz. P. Ra
dzevičius turi hotelį ir visai nau
jus namus, Stasys Rutulis turi 
Dominion Golf Club ir namus, 
p. Linkevičius turi kelis namus, 
p.p. Karpavičiai ir Ilgučiai turi 
Bleu Water Hotel, Juozas Kisie
lius ir Bronius Badikonis turi po 
“apartamentų” namą. Turim lie
tu vį kirpėją Praną Kairį, laikro
dininką Vyt. Zubricką, mechani
kų, inžinierų, daktarą, dantistę, 
kontraktorių Stasį Račiukaitį 
Kiekviena šeima perka namus ir 
jau turima apie 150 namų. Lengr 
vų mašinų esama apie 30. Sun
kiųjų mašinų 4. Viena lietuviška 
valgykla, vedama Antano Pata
šiaus, prie pat Fordo vartų. Iš 
naujųjų ateivių J. Čepaitis tūri 
3 namus. Turi’naujutėlius namus- 
Vyt. Barisas, Pranas Dumčius, 
p. Dominus ir kiti. Ir pavieniai 
vyrai perkasi namus, pvz. Bro
nius Barisas pirko net du. Vy
rai dirba Forde, Chrysler, Gene
ral Motor Co., Dominion Forge 
Co.; moterys, jei gauna darbus, 
uždirba vyriškai po $1.15-1.30 į 
valandą. Šiuo metu bedarbių lie
tuvių veik neturim.

—Vasario 16 minėjimas Įvyks
ta vasario 14 d. Prgdžia 12 vai. 
su lietuviškom pamaldom St. 
Francis bažnyčioj’. 1479 Albert 
Road, kur lietuviai turi savas 
pamaldas kiekvieną sekmadienį 
12 v. Minėjimo aktas vyksKroa- 
tų salėj. Kalbės p. ’Olis iš‘Čika
gos. Pirmą kartą pasirodys lietu
vių choras, sugiedodamas kelias 
lietuvių dainas. T. V.

OTTAWA, Ottt.
Nepriklausomybės paskelbimo 

36 metinėms yra numatyta tokia 
minėjimo programa:

1. Sekmadienį,, vasario ’f4 d. 
10 vai. ryto iškilmingos pamal
dos Murray St. bažnytėlėje. ;

Tos dienos 7 vai. y. Sister of ; 
Service patalpose, 478 Albert, 
įvyksta sueiga. Į šventę yra pa
kviesta mums draugingų, taūti-; 
nių grupių atstovai: Prelegentu 
atvyksta iš Gracefieldo kun. dr. > 
Gaida. Pp oficialiosios — meni
nė dalis. Joje išgirsime styginių 
instrumentų ir piano muzikos, 
be to, bus ir žodinio meno.

2. Antradienį, vasario 16 d. 
10.05 ir 1030 vai. v. vietos vi
suomenei įvyks anglų kalba 
transliacija per CKOY stotį. 
Programoje bus ir lietuviškų 
tautinių šokių muzikos.

Ukrainos nepriklausomybės 
minėjime, kurį suruošė gana 
gausi jų kolonija, lietuvių vardu 
sveikino v-bos pirmininkas A. 
Paškevičius. Tai buvo pirmas 
kartas, kada ir -Pabaltijo ’tautų , 
atstovai dalyvauja jų šventėje.

Pastaruoju metu, mezgari vis 
glaudesni ryšiai tarp tų tadtiriių 
grupių, kurių kilmės kraštai yra 
už geležinės uždangos.

Alma ir Imantas Šimaitekiai 
susilaukė dukrelės. Sveikiname. ;

■Ottavos universitete studijuo
ja šie lietuviai studentai: Leng-1 
venytė, Matukaitė ir Matukas.

Pagerėjus sveikatai, išėjo iš 
Civic ligoninės ilgoką laiką sir
gęs Pėfhbrooko lietuvis fp. La-; 
žatminkas, kuris per npyl. :p4cą 
pareiškė padėką vietos lietu-1 
viams, kurie jį aplankė ligbs, 
metu. A. P.

‘Lietuviškas pusvalandis. Va
sario 16 d. proga, šį šeštadienį, 
vasario 13 d. OBE stotis, banga 
1550, ĖST laiku 2-2.30 vai. p.p. 
transliuos lietuvišką pusvalandį. 
Bus trumpa angliška kalba ir la
bai gražių liet. plokštelių muzi
ka. Šį pusvalandį pertransliuos 
CJBC stotis Toronte, banga 860, 
tat prašome Toronto, Hamiltono, 
St. Catherines, Niagara Falls, 
Rodney ir kitų kolonijų lietu
vius šios radijo programėlės pa
siklausyti.

CBC stoties vadovybė visada 
džiaugiasi, jei po tokių valandė
lių gauna klausytojų atsiliepi
mus bei - padėkos laiškų. Girdė
ję šį pusvalandį, nepatingėkim 
pora žodžių parašyti: CBE radio 
Station, Security Bg., Windsor, 
Ontario. f

Kaip jau pereitame “TŽ” Nr. 
rašėme, Vasario 16 minėjimą tu
rėsime vasario 14 d. Pataaldos. 
12 vai., po to tuojaus, 1 vai., uk
rainiečių salėje, 2690 Seminole 
§t., iškilmingas minėjimo aktas. 
Kalbą pasakys ALTo vicepirm. 
A. Olis. Meninėje dalyje pasiro
dys vietos liet, choras ir galimas 
dalykas, Toronto liet, orkestras 
“Trimitas”. Į minėjimą pakvies
ta estų, latvių, ukrainiečių bei. 
vietos- spaudos atstovai. Tėvynės 
laisvinimo reikalams bus renka
mos aukos. Nepamirškime, kiek 
kas galime, bet visi, tam tikslui 
paaukoti.

— Šį šeštadienį, vasario 13 d. 
koncertuoja Toronto “Trimitas”. 
Koncertas įvyks Kroatų salėje, 
2520 Seminole, pradžia 6 vai. v.

— Po nelaimingo pernykščių 
metų auto sunkaus sužalojimo, 
p. Giedriūnui padaryta antra 
operacija. Giedriūnai augina tris 
mažamečius vaikučius.

— !Per paskutinius tris metus

Adresas

NF—86

— Calgary. — 1953 m. Kanada 
•savo naftos gaminių gamybą pa- , 
kėlė iki 69% sunaudojimo. Naf
tos ir dujų tyrimams per tuos 
metus išleista $365.000.000.

— Otava. — 1953 m. Kanadoje 
buvo 8574 poliomelyčio susirgi
mai ir-401 mirtis. Daugiausia nu
kentėjo ^Vakarų Kanada — ke- ' 
luriose pro v. 292 mirtys ir 5636 į 
susirgimai. ’ į

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
UTJX1 netinkamai laikomi sugenda. Mū-

Jumiieti sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
* -**71441** bai bus rūpestingai saugomi. Kai

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

rūšių užuolaidų. firmai:
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

30 metų valymo patyrimas

Lietuvių Baldų Krautuvėj 
“IWOHAWK” FURNITURE DIDELIS

■

IŠPARDAVIMAS
VASARIO MĖNESĮ

Miegamieji komplektai
3 gabalų .... .... ......
5 gab. Reg. $189.50 dabar _____

• 3g*b. Reg. $229.50 dabar $159.50
4 gab. Reg. $259.50 dabar

$69.50
$139.50

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ: 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL.«444
Visais-biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.
$500 — *$i'5oo Mūsų prityrę Teisinin-.

Galite gauti per mūsų biurą, KAI pigiai, sudaro pirkimo —. 
tik už Jūsų parašą, be žirantų, pardavimo dokumentus, 
jei Jums trūksta pinigų įmokė- 
jimui perkant namą. ■-

šios savaitės pasiulytnai:

MES PATARNAUJAME 
TEISINGAI 
SKUBIAI

SAVO KALBOJ

Mūsų
Įmokėti $3.500. Annette — Runny- 

mede roįone, mūrinis 8 komb. 
Pilno koino $13.000.

įmokėti $4.000. Gilmour g-je 7 k. 
per 2 ougštu atskiras, mūrinis; 
gorožos. Koino 514.000.

■j

$199.50
Kitiems miegamiesiems 20% 

nuolaidos. >

Lovos atskirai $16.95
Lovos su matracais ...
Spiruokliniai matracai nuo 19.95 
Mes turime geriausius matracus: 
Simons “Beauty Rest”, “Šerta”, 
“Perfect Sleeper”; Sealy “Postu- 

repedic” ir daug kitų.

$39.50

Saliono baldai:
Miegamos sofos nuo ..........$39.50
Gražios pliušinės atverčiamos 
sofos .... .... ......... .... .... ....$89.50

/‘‘Hostess” kėdės. Reg. $29.00 da-
•bar .... ...: ................ $17.50

Virtuvės baldai:
5 gabalų (chromuoti) stalas, 4 kė
dės % ........................... .... $59.50
6 gabalų (mediniai) padidinamas
stalas ir 4 kėdės ir indams spin
telė ...............  .. . ........ $89.50

,■^11^1 •; i..'..,....... .i n.—

'‘qEkco” puodai
Hetftdyjūnčio plieno variniais dugnais 

‘Reg. $7.95 dabar $5.25 
‘Reg. $9.95 iiater $7.95 
Reg.$14.95 dabar $12.45 
■Rfeg.$20.00 dabar $15.00 

Vaikams lovutės
Reg. $39.50 dabar........  .... $29.95
Vaikams vežimėliai Reg. $36.50
dabar .................   $29.95
Vaikams automobiliai Reg. $34.50
dabar .................................. $24.95

Įmokėti $4.000. Howland — Btoor 
rojone, mūrinis 8 k., 3 vitruvės. 
Loboi geras namas. Kaina 
$15.000.

$3.500 jmokėti. College - Rusholme 
roįone 7 komb. otskiros mūrinis 
nomos. Koino $15.300.

$6.000 įmokėti. Dundos - Dovėrcourt 
roįone, atskiros mūrinis 12 k. 
nomos. Koino $17.500. Geros 
pirkinys.

$6.000 įmokėti. High Pork rajone ot
skiros 8 k. mūrinis loboi grožus 
nomos. 2 gorožoi. Pilno koino 
$20.000.

$4.500 įmokėti. Porkdde roįone 9 k. 
mūrinis nomos su garotų. Koino 
$14.500.

FENNINGS — Queen, 8 k. pus. at-, 
skiras, olyvo šild. 2 virt, gara
žas; įmokėti $4000, pilna kai
na $13.000.

RUSHOLME RD. * Dundos, 8 k. 
mūr. otskiros, vond. olyvo ši Ld. 
2 mod. virt. 5 k. boldoi, goro- 

■ žos. įmokėti $6.000, pilno koi
no 22.000.

CONCORD — College, 8 k. mur. 
pus. otskiros, 2 virt, go.ožui 
vieta, {Mokėti $6.000, pilna 
kaino $17.000.

GALLEY — Roncesvotles,'8 k. atsk i
ros, mūrinis, 2 virt, olyvo Sild. 
privažiovfmos. įmokėti $7.500, 
pilno kaino $18.000.

Turime dougelį kitų loboi gerų Ir jvoiriomis' koinomis bei įmokėĮimolj namų, kurių dėl vietas stoka neįmenamo paskelbti.

P. Dambrauskas V. JučasF. Jonynas
H«m« f*W. OL #118

Skalbimo mašinos 
nuo $99-00

Radio apratai "PHILIPS”. Reg.
$29.95 dabar.................  $24.95

Lempoms ir peleninėms 20% 
nuolaidos.

n „i m

Krosnys:
-Elektrinės... ..'............ $129.95
Garinės .......................$109.95

2448 DANFORTH AVE. -

Kilimams, Linoleumui, grindų 
plytelėms 

20% nuolaidos
Galite gauti gatavų instaliacijai 
virtuvės sinkų, sieninių spintelių 

ir vandeniui šildyti katilų.

Šaldytuvai nuo $199.00 
“ADMIRAL” šaldytuvai De Luxe 
automatiniai 9,5 cub. pėdų 1954 
metų modelis.................. $299.95

furniture €o
Telefonas OX. 4444

* (



REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo-pardavimo ištaiga 
1061 Bloor St. W.

1954. n. 11. Nr. 6 (2IS) TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Parduodame ir perkame namus, biz
nius visuose miesto rajonuose-

$18.500, įmokėti $6.000, High Park 
— Bloor, 7 kamb., mūrinis, at
skiros namas, karšto vandens - 
alyvos šildymas, kvadrot. planas 
moderni virtuve, garažas, (klaus
kite J. Rukša).

$15.000, įmokėti $5.000, Dundas — 
Dovercourt rajone, 8 kamb. mū
rinis namas, 3 virtuvės, (klaus
kite V. Kuzma.)

$18.000, įmokėti $6.500, Indian .Rd.,
10 kamb., mūrinis, atskiros no4 

mos, 3 virtuvės, 3 garažai/ 
.(klauskite V. Kuzma) j

$18.000, įmokėti $7'000, High Park* 
_ .Bloor, 9 kamb., mūrinis na--, 
mas, plus 2 neišbaigti kambarį 
privatus įvažiavimas. Lobai ge
ras pirkinys, (klausk. V. Kuzmai 

$20.000, įmokėti $ 12.000,. Sunnyside’ 
—- Indian Rd., 8 komb. mūrinis/ 
atskiras namas, karšto vandens 
šildymas, 2 mūro garažai', (klaus 
kite V. Kuzma).

$15.900, įmokėti 4.500, High Park 
rajone, 8 kamb., mūrinis namas, 
nepereinami kamb., moderni vir
tuvė, greitas užėmimas (klaus
kite J. Rukša).

Maloniai atkreipiame namų savi- 
linkų dėmesį į ypatingai labai padi-: 
dėjusį namų pareikalavimą. Norin
tiems parduoti už geriausią kainą — 
geriausias laikos dabar. Prašome 
skambinti kiekvienu metu.

Tel. OL. 1793, LO. 5176 
Namų tel. MU. 0746

s DĖMESIO PONIOMS
> IR PANELĖMS!

Vandos Žukauskienės moterų
* kirpykloje

PUSMETINIAI
GARANTUOJAMI,

5 o šukuosenos pritaikomos'kiekvienai 
individualiai.

' ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731

J 219 RONCĖSVALLES AVĖ.
Toronto

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augšfos palūka
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Tel. 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais’7^9 vai. vak.

- LAIKRODININKAS
A. ŠERKŠNYS

taiso įvairiu rūšių laikrodžius. Darbas 
garantuojamas 1-niems metams. Taip 
pat taiso parkerius, auksinius žiedus 
ir kt. aukso išdirbinius.

203 Garden Ave., Il-ras augštas 
Telef. KE. 4078

&

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
TABAKO ŪKIŲ

Lengvomis įsigijimo sąlygomis DELHI, SIMCOE ir TILLSON- 
BURGO apylinkėse. Mūsų atstovas

ANTANAS ARIMAS
R.R. 1 Vienna, Ont., tel. Port Burwell 5R 12 

mielai jums padės ir suteiks visas pageidaujamas informacijas.

FREEMAN & NEWTON
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE

33 Robinson St. Telefonas 1666. Simcoe, Ontario

VELTUI! VELTUI! VELTUI!
tepame, jei keičiate alyvą ar taisote savo automobilį pas mus. Tik atsineš
kite šio skelbimo iškarpą, arba paminėkite, kad apie tai skaitėte "Tėviškės 
Žiburiuose"
ATLIEKAME visus auto taisymo ir apžiūrėjimo darbus. Greitai ir sąžiningai.

TEXACO BENZINAS IR ALYVA

BABY POINT AUTO SERVICE
SKAMBINTI MU. 1969 I, pralyti J. KERF1S

S09 JANE STREET (prie St. John 's Rd.l. TORONTO

PARENGIAME MASINAS ŽIEMAI !

'tlO nuolaidos, kas atsineš ši skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

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

-COLLIS FURNITURE COMPANY
OS QtJgEN ST. W. (prie Spadlna). Tel EM.

Praktiškas Jonukas
Marytė ir Jonukas buvo ma

mytės gražiai išmokyti pasimels
ti prieš valgant ir taip pat Die
vuliui padėkoti maldele paval
gius.

Vieną kartą jie su tėveliais 
pietavo restorane. Kai pavalgius 
Marytė persižegnojo ir pradėjo 
maldą, Jonukas pastebėjo:

— Čia, Maryt, nereikia. Tėve
lis užmokės...

Dar blogiau
— Blogiausias dalykas,* kai mo

teris moka virti ir nenori.
— O, ne! Dar blogiau, kai ne

moka ir nori... -
Optimistas

— O, dėl biznio ateities aš di
delis optimistas.

— Tai kodėl visada' taip susi
rūpinęs atrodai?

— Aš susirūpinęs dėl savojo 
optimizmo. Atrodo, kad jis ne 
visai pagrįstas.

Stoja pagal giesmę
Dabar Lietuvoje giedant inter

nacionalą ne visa publika vienu 
metu sustoja. JDaugumas vis dar 
neįpranta ir stoja tik tada kai 
.pamato, kad vyresnybė sustojo.

Taip partijos vadai, augštieji 
pareigūnai ir visi ištikimieji su
stoja giedant jau pirmąją eilutę:

“Pakilk prakeiktas žemės vai
ke!.. .

Visi kitr sustoja jau giedant 
antrąją eilutę:

“Pakilkit bado iškankinti!...”

1613 BLOOR ST. WEST 
Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI 

Lietuviams nuolaida. 
Sav/P. BA1KAŪSKIENĖ

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotu me
džiagų moterų ir vyrų kostiumams ir 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.

Neatsitik nuo gyvenimo!
TELEVIZIJOS AGENTAS

Parduoda, be. to, už dyką pademonst
ruoja jūsų nuosavuose namuose pa
čius geriausius MOTOROLA, RCA 
VICTOR ir ADMIRAL TV aparatus. 
Geriausiomis iŠsimokėjimo sąlygomis 

su pilna vienerių metų garantija.
Visais pirkimo, demonstravimo bei 
patarimų reikalais kreipkitės nuo 5-9 

vai. vak. pas Šioje srityje prityrus} 
V. PŪGA

Telef. ME. 8760
53 Hewitt Ave., Toronto

Kažin?...
Vilniaus gatvėje kalbasi du 

žydai.
— Sakyk, Mauša, kaip tau at

rodo, ar jau pasiekėme pilną ko
munizmo išsivystymą, ar bus 
dar blogiau?

Sportas
Dabar ukmergiečiai gauna ne

mažai- progų pasportuoti. Viena 
kepykla yra visą laiką remon
tuojama, o dvi veikia. Kas rytą, 
kaip tik pasirodo pirmieji duo
nos kepalai, prasideda lengvosios 
atletikos rungtynės: bėgimas, 
šokis į tolį, boksas, o kartais ir 
džiu džitsu...

Rungtynių dalyviai būna Susi
rinkę jau nuo 5 vai. ryto. Taip 
pat ir žiūrovai — seneliai, silp
nesnės moterys, vaikai. Rungty
nėse jie nedalyvauja, nes neturi 
šansų laimėti.

. Vis neaišku
Restorane prašo:
— Malonėkit arbatos su 

dum. *
— Neturime medaus.
— Tai kavos su medum.
— Kad medaus neturime.
— Aha, tai duokit bent vieno 

medaus.
Atsarga gėdos nedaro

Iš daugybės Amerikos priva
čių detektyvų aiškėja, kad dabar 
daug tėvų samdą juos išaiškinti 
būsimų žentų praeitį bei charak
terį.

Busimi ženteliai, būkit atsar
gūs!... ;

Juo galima pasitikėti
— Mano dukrelė nurijo auksi

nę monetą. Reikės daryti opera
ciją. Kažin ar galima pasitikėti 
dr. Mikaičiu?

— O taip! Jis labai padorus 
žmogus.v

mc-

Žmogaus augimas
Anglų mokslininkas dr. Cle

ments nustatė, kad paskutiniais 
laikais vaikai auga daug grei
čiau. Tačiau žmonės nėra dides
ni, nes dabar augimo periodas 
baigiasi pasiekus 20 metus, kai 
anksčiau žmogus dar- vis augda
vo iki 27 m.

Dar viena “karalienė”
Kiek šiame kontinente kas 

metai išrenkama karalienių, tur 
būt, nė statistika neįstengia su
vesti: grožio karalienės, rudens, 
pavasario vasaros, berods ir žie
mos; paskui futbolo karalienė, 
įvairiausių švenčių karalienės, 
na, o dar kur įvairių vaisių bei 
daržovių karalienės — apelsinų 
bei bulvių. Paskutiniu laiku prie 
šito būrio prisidėjo dar viena. 
Miami Beach — vasarvietėje iš
rinkta bučkio karalienė, tai 31 
metų Miome Belen. Teisėjų 
sprendimas buvo vienbalsis...

KEN WILES REAL ESTATE
JEI NORITE gerai nupirkti arba parduoti namus, 
ar biznius, kreipkitės pas mus. Astuonios Įstaigos 
Toronte Jūsų patarnavimui. .

1. Kaina 12.500. Imdkėti apie $4.500. 6 kambarių vandeniu šildomas namas 
Gero mūro, yra garažas. Indian Grove gatvėj.

2. Kaino $16.300. Įmokėti $6.000. 8 kambarių, vandeniu šildomas, modernios 
virtuvės, atskiras mūrinis namas. Nėra skolų. Ossington Avė. prie College. 
Kaina 19.000. Įmokėti $5.500. 10 kambarių, oru-anglim apšildomas, atski
ras,mūrinis namas. Yra trys virtuvės. Gražiom Indian Rd. prie Humberside 
rajone. Yra 3 garažai.
Kaina $12.0t)0. Įmokėti apie $3.000. 6 kambarių per du augštus , atskiras 
mūrinis namas. Šoninis įvažiavimas, yra garažas. Dvi vonios. Išmokėtos na-: 
mos. Randasi 1 Itoj gatvėj New Toronto. Geras pirkinys dirbančiam New 
Toronto.

1675 BLOOR STREET WEST
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ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

Antanas E. Mičiūnas
ĮSTAIGOS TEL. KE. 7941 - NAMŲ TEL. LL. 8361

KEN WILES DEAL ESTATE
Būkite taupūs ir 1954 metais!
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE 

COMPANY
113 OSSINGTON AVE. - TEL. LL. 6458

Atidaro savo gaminių tiesioginį pardavimą vartotojams. Lie
tuviams siūlome urmo kaina visų rūšių moderniškiausius vir
tuvės baldus. Sumokėję tik $45 jau galite įsigyti 1954 metų 
modelio naują 5-kių gabalų virtuvės komplektą.
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE CO. yra lietuvių 

įmonė ir parduoda PIGIAU NEGU KITUR.
Už gaminių kokybę garantuojame. 

Pirkėjui pageidaujant keičiame.
Užsakymai priimami iš visos Ontario provincijos.

113 OSSINGTON AVENUE, TORONTO

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

RM. 3-1618
749 QUEEN ST. E. 

Tel. RI. 5804

Kas brangiau?
Vyrukas universitete tėvams 

kainuoja 25'4 brangiau negu 
mergina1.

Vašingtono universiteto eko
nomistai vedė 10 mėn. statistiką 
ir rado: vyrų išlaidos siekia $544, 
o merginų $435. Vyrai moka 15% 
brangiau už kambarį ir maistą, 
išleidžia 2 kart daugiau įvai
rioms smulkmenoms, 4 kart dau
giau susisiekimui, trečdaliu dau
giau medicinos priežiūrai. Net 
rūbai vyrams kainuoja 8% dau
giau, negu mergaitėms.

Kalinių noras keliauti
Gloučesterio (Anglijoje) kalė

jimo bibliotekoje pastebėta, kad 
kalinių labiausiai mėgstamos 
knygos yra įvairiausių kelionių 
aprašymai, ypatingai iš tolimų
jų rytų ir Amerikos.

Amžina Kalėdų eglutė.
Vienas Čikagos fabrikas paga

mino universalias Kalėdų eglu
tes. Jos yra padarytos iš aliumi
ni j aus. Stiebas ir šakutės yra iš
traukiamos pagal norimą dydį ir 
formą, beto lengvai mažutėje 
dėžėje supakuojama kitiems me
tams.

« dirbiniai.
fWA^Z7?/?RūPPHl
įrjfiūreščiAusios rūšies meroį^ </ 
^^^RANKDARBIU SRMnURĮ^BM

y Aukso sidabro papuošalai, keramika. \
odosirmeno išchrbiniai.Lietuviškos \ 

Kjr kitu tautu klasikines muaikos^

JteJkaĮc'iikik minų naujai ■uiei»ltkatu.d»<)e.

Komunistiniame pasaulyje
Nevyksta komunistams bolše- 

Vikinti ir rusinti Lietuvos, nors 
ir kaip jie stengiasi. Okupantai 
nepasitiki net savo kp nariais ar 
į juos kandidatais. Sakysim, kad 
ir Klaipėdos miesto partinė or
ganizacija 62% kandidatų vis 
esti “su nutęstu stažu”.

Okupantų organe “Sov. Lit- 
va” ne kartą rasime skundžian
tis kad' ir jaunųjų menininkų 
veikla: Jie “tik retai kada pasi
rodo su rimtesniais kūriniais”. 
Todėl visa eilė baigiusiųjų meno 
institutą “beveik visiškai užmeta 
kūrybinį darbą”. O ir iš tų pa
čių daugiau kaip iš šimto žmo
nių, kurie paskutiniais laikais 
gavo diplomus, tik keli buvo pri
imti į Dailininkų Sąjungą.

Kaip paskirstomos prekybos 
bazėms ar atskiroms parduotu
vėms prekės, pavaizduoja ta pati 
“Sov. Litva”, nesitverdama iš 
pykčio, kad Vilniaus bazėje ir T 6 
sandėlių guli neišskirstytų pre
kių už 16,8 mil. rublių — net pa-

A

TORONTO PRISIKĖLIMO PARAPIJOS BS 
FONDUI SAVO AUKAS IŠ ŠV. JONO KR.

PARAPIJOS BS FONDO PERVEDI:
Žekos Br. $135; Adomavičius ir Gai

žutis Jeronimas po $44; Dikčius Myko
las $26; Vaitkevičių šeima, Stankus An
tanas, Tunaitis J., Simanavičius Alt, In- 
drela J., Tumosa Jonas, Maniuško J. po 
$25; Dabkus Stasys $23; Dapkus Ant. ir 
K., Šlakys E., Krikščiūnas Alf. ir Kruži- 
nauskos A. po $ 10; Žekonis Ant. $ 13; 
Imbrosos Petras $45; Ruibys St. $37; 
Poulionioi S. V. $11; Krivickas J., Pa
lionis Alg. ir Venskoitiene O po $21; 
Sekonis Adolfas $30; Tomulionis Br., 
Sendžikas Vyt., Augustas Br. po $20; 
Poketuroi J. S. $30; Kaknevičius Br. 
$50; Matulaitis V. $35; Treigys ir L. 
Razgaitis po $60; Užupis V. $23; Slop- 
kouskaitė M. $50; Vaitekūnas S. $24; 
Boltokys Jonas. $37; Baltakys J. $45; 
Busimas M. $16; Matukas J. ir Jonie- 
nienė B. po $14; Rasiulis V. $27; Kirs
tukas P. $ 15; Malinauskas V. $33; 
Smolskis J. $17; Žičkus Ant. $22.

Aukotojai, gali atsiimti asmeniškai 
savo aukas:

Aušrotos P. $25; Baltrušaitis A. $25 
(pervede Prisikėlimo parapijos BSF); Kiš
kis A. $100; Kūprėnos Z. ir Sinkevičius 
V. po $15; Liočos P. $35; Mikšienė Al. 
Slanskis E. po $5; Smolinskos $10; Star
kus Al. $15 (pervedė Prisikėlimo parapi
jos BSF); Vodauskas T. $30.

Kreiptis j Prisikėlimo parapijos klebo
nija: 32 Rusholme pk. Cr., tel. KE. 062 L

TT PrancŠkonai.

Izraelis draudžia
, Izraelio valdžia išleido įstaty
mą draudžiantį žydams tuoktis 
su krikščionimis. Taip žydų vals
tybėje tokių mišrių vedybų at
veju šliubo negauki. Susituokus 
žydui* su krikščioniu užsienyje 
ir atvykus į Izraelį, tokios vedy
bos viestiek nepripažįstamos. ■

Mažiausias paveikslas
Italų dailininkas Pietro Busso- 

nera skelbiasi padaręs mažiausią 
pasauly paveikslą. Jis yra 3 kv. 
centimetrų dydžio ir vaizduoja 
šv. Jono procesiją. Paveiksle ga
lima gerai matyti tik per padi
dinamą stiklą; jis ir pieštas su 
tokio stiklo pagalba.

gal bolševikinę praktiką “4 kar
tus daugiau negu tai būtų leis
ta normaliose sąlygose”. Kiek 
dėl to susidaro nuostolių, aiškin
ti netenka. Tačiau taip yra ne 
tik Vilniuje. Pav. Vilniaus mies
to univers. parduotuvėje beveik 
nėra dienos, kada prekės būtų 
gaunamos nepavėluotai. Tačiau 
ir tos pačios kiekvieną dieną 
tenka “išbrokinti” arba “paže
minti rūšį”. Pvz. iš 994 patikrin
tų porų avalynės, gautos iš 
“Raudonosios Žvaigždės”, 624 
poros buvo grąžintos pataisyti, 
o 43 — nurašytos į žemesnę rū
sį- ■'

Vokiečių spaudos žiniomis, 
Rytų Vokietijoje bolševikinių 
•agentų skaičius iš 50.000 padi
dintas iki 60.000 — ir vis dar jų 
neužtenka, nes gyventojų nepa
sitenkinimas nuolat didėja. So
vietinėje zonoje jaučiama bulvių 
stoka. Iš viso jų trūksta 5 mil. 
tonų.

Kominformas pradėjo leisti 
naują laikraštį. Tai “Demokratic 
Journalist”, kuris eina rusų, vo
kiečių, anglų ir ispanų kalbomis. 
Čekų spaudos duomenimis, iš 
Čekoslovakijos ck narių, kurie 
1953 m. gegužės mėn. buvo pa
skirti tų pareigų eiti, šiuo mėtų 
beliko 12. Teiraujamasi, kur din
go likusieji 10 partijos vadų. Tu
rima aiškių žinių tik apie kelius 
'dingusius, pvz. Slanskis ir Cle
mentis buvo pakarti. Ir kai ku
riems kitiems buvo taip pat iš
keltos bylos, bet jie dingo nepa
likę pėdsakų.

Lenkų spaudos žiniomis, Len
kų darbo vergų stovyklose lai
koma apie 300.000 žmonių, kurių 
apie 30% yra moterys. Pabėgęs 
lenkų Tarpt. Teisės prof. Koro- 
vičius paskelbė, kad estai buvo 
daugiausiai gabenami į Turkes
taną ir Kazachstaną. Parvykę 
vokiečių karo belaisviai papasa
kojo apie Vorkutoje ir kitur su
tiktus mūsų tautiečius, taip pat 
ten vykusius sukilimus ir šau
dymus. Grįžo ir buv Vokietijos 
atstovas Lietuvai dr. Zechlinas.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prquWgiu -ar 
pėrstatau: 

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

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

techniškus Data rimus. * x
_ SkambhiH MM. ltL 1080 
44 GWYNNE AVĖ., TORONTO
* — -- w _

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

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

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123 
ANT. JUOZAPAlYrS

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto 

Priima tik susitarus. 
Skambinti vakarais 
telefonu LA. 1168.

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie
niais nuo 2-5 vai.
Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

- YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

’ Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-T2 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v 
Šeštadieniais nuo 11-3 vai.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. 
p.p. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794 
Toronto

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priima tik susitarus telefonu 
RA. 0219

249 HOWLAND AVE., TORONTO 
(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

Telefonas Ml. 2003

Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
2-9 vai. vok. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą 

1082 BLOOR W., TORONTO 4. 
(į rytus nuo Dufferin St.)

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto 
Telef. OL. 4313

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

Room 204, 221 Victoria St •
Office EM. 6-1681. Res. LY. 5797

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

STANLEY SHOE STORE
Augščiousibs rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone

Dr. K. Žymantienė
- GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

KAMPAS BLOOR IR BROCK AVI., 
TORONTO

(Įėjimos iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo~l-4 ir 
nuo 5-8 vol. p.p., šeštadieniais nuo 
11-3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q.
Vai.: 11-12, 2-4, 6-9, šeštadie
niais 11-1 ar pagal susitarimą.

Tel. Office: YO. 3611
Namų: PO. 6-9964.

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

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

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.)
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

RA. 9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett .
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

Priima vakarais Dagai susitarimą.
Telef. EM. 8-9822

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
\ jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

DANTISTAS
Dr. ELIAS VVACIINA

Priėmimo vol. 10-12, 2-6. Pirmodic- 
niois, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St. Toronto
TeL EM. 4-6515

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.0

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kolbomU.
470 College St. W. Toronto 

Tel. RA 3924

Dr. S. V. FEINMAN 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(ko m pa s Dundas) 

Telefonas LL. 5739
Darbo vai.: 1.30-3 ir 6-8 vai. .p p. 

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

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

TeL RA. 6708.
........................ ...................... ............ ...

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

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Perduodu (vairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus ir p)a-

LlCTIlVFOfnS flVOKlMMlT tMHrMVI ĮBnfKMTi

1414 Dundas St. West Toronto 
T«t KE. 3M1

«
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TORONTO* Out
LIETUVI!

Raudonasis siaubas tėvų žemė
je, šimtai tūkstančių užkaltuo
se vagonuose tremiami į vergų 
stovyklas, tūkstančiai brolių, se
serų miršta Sibiro taigose. Pa
galvok, brangus tautieti, kokiuo 
būdu gali šiandieną įsijungti,! 
lietuvių tautos kovą už laisvę. 
Piniginė auka — lengviausias ir 
patogiausias būdas. Tenelieka 
nė vieno lietuvio, kuris nepaskir
tų nors mažos aukos Tautos 
Fondui vasario mėnesį.

Visas organizacijas, visus klu
bus ir pavienius lietuvius kvie
čiame talkininkauti didžiajam 
Tautos Fondo vajui, Brangus 
tautieti, neuždaryk durų rinkė
jui, kuris pasirodys su aukų lapu 
Tautos Fondui, paskirk nors ma- 

' žą auką didžiajam tikslui — ko
vai už laisvę. Tenelieka nei vie
no lietuvio, kuris negalėtų prisi
dėti prie šios kovos paaukoda
mas kelis centus ar įsigydamas 
lietuvio pasą.

Visas organizacijas, visus klu
bus ir pavien. asmenis prašome 
apsirūpinti aukų lapais, lietuvio 
pasais ir ženklais pas J. Jasine- 
vičių, 50 Mountview Ave., tel. 
MU. 8496.

iedojo Br. j Mėgėjų rankdarbių parodoje

je dirbą kunigai turės savo me
tines* rekolekcijas. Tą savaitę ka- 

TFA Toronto skyrius. Į iėdojimas bus pertrauktas.
I — Šią savaitę prądedami siun 

' Šv. Kazimiero minėjimas j tinėti bažnyčiai per 1953 m. duo- 
Kovo 7 d. Toronto skautų-čių tų aukų pakvitavimai. Kvitus 

tuntai ruošia savo globėjo šv? aukotojai prašomi saugoti. Pa- 
Kazimiero minėjimą. į tiekiant valdžios įstaigoms meti-

Jaunimo organizacijos kviečia- nes apyskaitas, minėti kvitai pri
mos prisidėti prie šio minėjimo, jungiami prie pareiškimo apmo- 
sueinant į kontaktą su tuntinin- • kestinamai sumai sumažinti.. 
kais, tel. MU. 7503.

Minėjimo vieta ir tikslus lai
kas bus paskelbtas vėliau.

Tuntininkai.
TLN dalininkų susirinkiinas 
Toronto Lietuviu Namu, irę- 

gistruotų kaip Lithuanian Com-; 
munity Association of Toronto, 
metinis dalininkų susirinkimas 
Įvyko praeitą sekmadienį. Pa
aiškėjo, kad per 16% mėnesių Į 
pajamų turėta $16.246.95, o išlai
dų $15.170.86. Gryno pelno liko j 
$1.076.09, iš kurio paskirta po 
4% dividendo.

Namų vertė (atskaičius amor
tizaciją) — $43.852.75. Lieka ūž i 
juos mokėti skolos $27.000 (du i 
mo'rgičiai). Be to, paskola už- Į 
traukta Koop. “Parama” $800.00 
ir privati $300. Pagrindinis kapi- : 
talas, pilnai apmokėti įnašai, — i 
$15.518.80, pasižadėta, bet dar; 
neįmokėta — $3.916.20. i
Pereitais metais ruoštos loteri- i 
jos pelnas — $599.32 — laikomas 
atskirame fonde, kurį galima pa
naudoti tik šalpai.

Šiems metams sąmata numa- i 
tyta $15.060, įskaitant $442.14 
pelno ir $800 dividendo.

1 naują valdybą išrinkti: Straz
das, Kiršonis, Kuolas, Budrcika, 
Indrelienė, Banelis ir Kalendra į 
(visi tie patys, išskyrus Kuolą ir : 
Kalendrą). Kandidatais liko Šer
nas, Simonavičius, Dalinda. ■ 

I revizijos kom. išrinkti: Ste-I 
paltis, Dragašius, Tamošauskas, i Kanados rytinėje dalyje ir JAV.

I Windscrieciai kviečid visus pa
siklausyti. o vėliau prašo radijo 
stočiai pasiųsti, kad ir trumpus 
padėkos laiškus. Kuo daugiau 
klausytojų atsilieps, tuo didesnį 
dėmesį atkreips radijo stoties va
dovybė. Laiškus siųsti šiuo adre
su: CBE Radio Station, Securitv 
Building, Windsor, Ont. Būtų 
pravartu, kad nekurie parašytų 
ir į Canadian Broadcast Corpo-. 
ration leidžiamą CBC Times. Ad
resas: 354 Jarvis Street, Toron
to, Ont. Gaunami laiškai talpi
nami leidinyje. Būtų gražu ir 
naudinga, kad ir lietuvių pasiųr 
ti pasirodytų.

Balys Arūnas, mūsų bendra
darbis feljetonistas susirgo. Per
eitą sekmadienį jam padaryta 
vidurių operacija.

— Torontas. — Toronto civi
lių apsaugos nuo oro puolimų 
komitetas visai pairsta, nes 
miestas tam neskiria pinigų.

Auka bažnyčios remontui
Toronto arkivysk. Ghurch Ex

tention pirmininkas prel. J. A. i 
McDonagh šv. Jono Kr. lietu
vių bažnyčios, remontui paskyrė 
$2000 auką. Už šią stambią auką 
Geradariui šv. Jono Kr. parapi
ja yra nuoširdžiai dėkinga.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Vasario 7 d., sekmadienį, 

BS Fondui suaukota $595.99. Vi
so fonde dabar yra $16.270.12.

— Praėjusį sekmadienį, pa
maldų metu, muz. S. Gailevičiui 
vargonuojant, solo gi . ~ ’
Marijošius ir smuikavo St. Kai
rys.

— Kito sekmadienio 9:30 vai. 
pamaldos skiriamos vaikučiams.

— Parapijiečiai, kurie dar ne
pasiėmė B S Fondo taupomųjų 
kaselių, prašomi tai padaryti ki 
tą sekmadienį.

— Artimoje ateityje numato-;
mi religiniai kursai .motinoms; 
paruošti savo vaikučiu religi- 
niam auklėjimu.. Kursus praves jRi 10 30 mjn vak
tai sričiai specialiai ruosęsi as
menys.

— Vasario 14-21 d.d. parapijo- į Praėjusi šeštadieni šv. Jono 
A dirba kunigai turės savo me- ; Krikštyt. iietUvių bažnyčioje iš

kilmingai buvo sutuokti Antanas 
Petraitis ir Stefanija Vanagaitė. 
Jaunoji per daugelį metų akty
viai reiškiasi kat. akcijos veiklo
je: ateitininkų kuopoje ir Kat. 
Moterų Draugijoje. Nuotaikin
gas pobūvis, dalyvaujant dide
liam skaičiui jaunųjų giminių ir 
bičiulių, įvyko Liet. Namuose.

VISI I LINKSMĄ POBŪVĮ -

BALIU
š.in. vasario 13 dieną, ŠEŠTADIENĮ, 
žinomoje UNF salėje, 297 College St.
-----BUFETAS IR GĖRIMAI ------

GROS PUIKUS ORKESTRAS
Pradžia 8 vai. vak. • Įėjimas tik $1.00

Rengėjai: KLK Kult. D-ja.

lietuvių išstatyti medžio dirbi
niai laimėjo premijas:

1. Stalas su inkrustuota šach
matų lenta — I premiją, skirtą 
už inkrustuotus dirbinius;

2. Lietuvio naujakurio sody-
į bos modelis — II premiją, skir
ta medžio modeliams.

Paroda vyksta dar iki šio šeš
tadienio Coliseum West Annex 
pastate, kasdien nuo 10 vai. 30

Gražios vestuvės

Windsoro lietuvių pastangomis 
J Nepriklausomybės šventė bus 

■ paminėta ir radijo bangomis. Va- 
! sal io 13 d. 2-2.30 vai. pp., per 
Iwindsoio CBE radijo stotį, ban- 
I ga 1550 bus transliuojama spė- 
i ciali anglų kalba radijo progra
ma paįvairinta ■ lietuviškomis 
dainomis ir muzika, kuri tuoj 
pačiu laiku bus girdima ir per 
Toronto CJBC radijo stotį, ban- 

I ga 860. Tran*sliaeija vyks East- 
: ern Standard arba normaliu viė- 
; tos laiku. Ji bus girdima didelėje

Dr. Norvaišienė ir pp. Kulpa 
vičiai persikėlė į naują butą. 
Naujas adresas: 102 Gothic, tel. 
JU. 2605.

Tautų dainų ir tautinių šokių 
festivalyje

Massey Hall programą išpildė 
virš 150 asmenų, atstovaudami 
22 tautas. , Lietuvius atstovavo 
sol. Vacį. Verikaitis, padainuo
damas “Kas bernelio sumislyta” 
B. Budriūno ir “Žaliojoj lanke- 
lėj” — J. Tallat Kelpšos.

Šiais metais šiame festivalyje 
nedalyvavo . lietuvių, latvių li
estų chorai. Ukrainiečių, kurie 
anksčiau daugiausiai reikšdavos, 
šį kartą dalyvavo tik kelios po
ros. Gausiausiai programoje da
lyvavo lenkai ir čekai. Iš solistų 
be sol. Vacį. Verikaičio, dainavo 
dar kanadietė Miss Ethel Kong.

Salėje matėsi ir tuščių vietų.

KINO “CENT R E Toronto
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį — šeštadienį, vasario 11, 12, 13 d.d.
1. THE BRIGAND—-spalv.—Anthony Dexter, Jody Lawrence
2. LOST IN ALASKA — Abott & Costello

Pirmadienį — trečiadienį, vasario 15, 16, 17 d.d.
Visi spalvoti!
1. BIG TREES — Kirk Duoglas, Patrice Wymore
2. EXCUSE MY DUST — Red Skelton, Sally Forrest
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIĘKVIENO.I PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

KVALIFIKUOTAS, PRITYRUS

RADIO IR TELEVIZIJOS TECHNIKAS
J. KIRSTUKAS

atidarė'savo radijo ir televizijos taisymo dirbtuvę. Darbas atlie- 
xamas modemiškai ir sąžiningai. Garantija duodama už kiekvie
ną darbą. Pageidaujant aparatai paimami ir pristatomi į namus, 

nežiūrint kurioje miesto dalyje būtų, be ekstra kainos.
, Dirbtuvės adresas:

1002 COLLEGE ST. (priešais PRISIKĖLIMO bažnyčiai statyti 
sklypą)- Telefonas LA. 3271.

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto iki 8.30 vai. vakaro.

i

Paskaita neokanadiečiams
Neokanadiečių Klube St. An

drews Memorial House, 415 Jar
vis St., vasario 16 d., antradienį, 
8 V.V., prof. dr. H. Boeschenstein 
skaitys paskaitą ‘"Background of 
Germanic Peoples”. Įėjimas lais-

A.A. Ona Valaitienė
Po ilgos ir sunkios ligos, aprū

pinta paskutiniais Sakramentais, 
pirmadienį, vasario 8 d., savo 
dukros A, Šarūnienės slaugoma, 
mirė a.a. Ona Valaitienė, Toron
to liet, tretininkų kongregacijos 
pirmininkė. Velionė pašarvota 
Bates ir Dodds laidotovių na
ciuose (Queen gatvė, ties Trini
ty Park). Laidotuvės — ketvir
tadienio rytą 10 vai. iš šv. Jono 
Kr. lietuvių bažnyčios.

G.G. lietuvių visuomenė, 
ypač velionės vadovautos liet, 
tretininkės, maloniai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir vaka
rais 8 vai. rožančiaus pamaldose 
laidotuvių namuose.
Išnuomojamos didelis kambarys III a. 2 
vyrams ar merginom. Galima virtis atski
rai ar bendrai. EM. 3-5404, po 6 vai. v.

Išnuomojamas kambarys II a. su bendra 
virtuve, pageid. 2 žmonėms be vaikų. 
31 Robloch Avė., tel. KE. 6663.

Išnuomojamas II augšte frontinis kam
barys mergaitei ar vyrui.* 94 Indian 
Grove, arti Bloor. Tel. LY. 0157.

Išnuomojamas butas iš 2 kamb. ir virtu
vės be baldų II augšte ir frontinis kam
barys su galimybe naudotis virtuve į 
augšte. Pogeid. moteriai. 442 Crowford.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė (vi
sas lll-cios augštas) High Park rajone. 
Tel. OL. 6926.

Išnuomojamas kambarys vienam arba 
dviems viengunqiams. 197 Marguaretta 
St. Tęl. LL. 0767.

Išnuomojamas frontinis kambarys be 
baldu, galima naudotis virtuve. Telcf. 
LL. 1525. Kreiptis po 5 vai. v.

Išnuomojamas kambarys vedusiu porai. 
29 Montague St. (Carlton* - S h er born)

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON ST., Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tarnyba.

IŠ DARBOVIEČIŲ
“Crosley” Radio and Televi

sion Ltd. Toronto, 121 McCor- 
mac St., tel. LY. 1186, gamina ra
dio ir televizijos aparatus. Į die
ną pagamina apie 400 radio ir 
200 televizijos aparatų. Šio fabri
ko aparatai išsiskiria ypač augš- 
ta kokybe ir puošnia išvaizda.

Fabrike dirba virš 400 žmonių, 
iš kurių du trečdaliai moterų. 
Darbas tiek moterims, tiek vy
rams lengvas. Moterys, Įsu ma
žom išimtim sėdi ZVz v. ir lanks
to plonas vieleles arba su elekt
riniu. aparatu lydo, nituoja re
zistencijas, kondensatorius arba 
sukinėja mažus sraigtukus. Ke
lios pakuoja pagamintus apara
tus. Vyrai daugiausia dirba prie 
TV ir išsiuntimo bei medžiagų 
priėmimo skyriuose. .■'"%'

Šiame fabrike dirbą tik keturi 
lietuviai: B. Kalibatas, kaip te
levizijos technikas, P. Vilutis, 
kaip radio technikas, M. Prane
vičius ir L Pranevičienė.

Pradinis moterims atlygini-
mas valandai yra 95 ė., kas du 
menes, pakelia atlyginimą maž
daug 10č, po pusės metų moteris 
jau gauna $1,18 valandai. Dau
giau jau nebekelia. Vyrų pradi
nis atlyginimas yra $1. Taip pat 
keliamas kaip ir moterim, po pu
sės metų pasiekia iki $1,25. Tai 
atlyginimas paprastų darbinin
kų, turintiems radio ar televizi
jos specialybę yra atskiros nor
mos.

Fabriko higieninės sąlygos nė
ra geros, nes patalpos žemos, žie
mą langai visai neatidaromi, jo
kios. ventiliacijos nėra, tvanku. 
Pačiame fabrike, tik uždaro- 
mom durim atskirtas, yra dažy
mo skyrius. Nors ir ne per daug, 
bet jaučiasi fabrike dažų kvapas, 
dažų dulkės džiovina liežuvį. 
Tenka priminti, kad ilgus metus 
dirbant dažymo skyriuje yra pa
vojaus susirgti skilviu, susilpnė
ja regėjimas, girdėjimas ar gali 
.įvykti net paralyžius, nes da
žuose yra nuodingų medžiagų, 
kaip aluminijaus, cino, ir kt. To
kiose patalpose dirbant reikia 
gerti daug pieno, kuris ncutrali- 
lizuoja nuodus. Be dažų dulkių 
fabrike dar yra nemažas procen- 

: tas lydymo dūmų, kylančių nuo 
Į 300 lydymo aparatų, kurie suda
ro nemažą įkvėpuojamo oro pro
centą.

Kiekvienas darbininkas yra 
grupiniai apdraustas. Už apdrau 
dą jis nieko nemoka, gi jam mi
rus, ar sunkiam sužalojimui įvy
kus, jo paveldėtojams išmoka už 
vyrą $2000, o už moterį $1000. 
Taip pat. darbininkas yra ap
draustas nuo ligų ir naudojasi 
ligoninės ir gydymo pašalpa ne 
tik jis pats, bet ir visa jo šeima 
(už šeimą darbininkas fabrikui 
įmoka kas savaitę po 80c).

Fabrike yra kavinė. Visą dar
bo laiką budi viena gailestingoji 
sesuo ir policininkas.

“Crosley” firma yra ameriko
niška, jos vadovybė iš Amerikos 
pateikia darbininkams kas sa
vaitę nemokamai bent po tris 
informacinio turinio iš įvairių 
mokslo sričių knygutes, tokiu 
būdu ji darbininkus šviečia.

Jau yra statomas naujas labai

didelis fabrikas truputį už To
ronto. Apie ateinantį rudenį bus 
priimama daug naujų darbinin
kų. Lietuviai tenepraleidžia tos 
progos.

Kas norėtų pirkti Crosley ra
dio ar TV aparatų su 20-25% 
nuolaida, tesikreipia pas radio 
techniką P. Vilutį, tel. LY. 3412. 
Taip pat jis ir taiso įvairių fir
mų pagedusius aparatus.

Mąrsas.
Red. pastaba. Būtų gera, kad 

ir kiti dirbantieji parašytų apie 
savo darbovietes. • Tik, žinoma, 
objektyviai ir trumpai. Tai pa
dėtų mūsų skaitytojams geriau 
įvertinti savb turimąjį darbą ir 
susiorientuoti naujo ieškant.

Nuomų kontrolė dar liks?
Miesto kontrolierių taryba pa

ruošė planą nuomų kontrolei ga
lutinai likviduoti iki rugsėjo 2 d. 
Pagal planą nuo kovo 2 d. nuo
mos bus leista pakelti 10%. Na
mų savininkams nuomininkus 
iškraustyti leidžiama tik tais pa-, 
čiais atvejais,- t.y. jei patalpos 
reikalingos pačiam arba gimi
nėms, bet iškraustymo laikas 
nuo 6 .mėnesių trumpinamas iki 
2 mėn. Atskiri išnuomojami na
mai, jei jie bus tušti ir išnuomo
ti, nuo to momento kai įsikurs 
naujas nuomininkas, iš kontrolės 
išskiriami, bet butai liks ir to
liau kontroliuojami. Kambariai 
lieka kontrolėje tik tada, jei na
me jų išnuomojama daugiau 3, 
bet betkokios patalpos, jei jos 
nesudaro atskiro buto su visais 
patogumais ir jei išnuomojamos 
po kovo 2 d. pirmą kartą, kont
rolės neliečiamos.

Kontrolei numatoma palikti tą 
patį aparatą, nekurti jokio nau
jo tribunolo, kaip buvo siūloma. 
Iš esamos įstaigos 47 tarnautojų, 
numatoma palikti 20. ,

MCSTI tAL, Cue.
Liuterionių susirinkimas In

ternational YMCA patalpose, 
5550 Park Ave., šeštad. vasario 
13 d. 6 vai. Jame įvyks krikščio
niškasis Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės paminėjimas su 
atitinkama koncertine dalimi.

Šv. Jono liuterionių bažnyčioj 
Jeanne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, sekmad. vasario 14 d. 
12 vai. lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Vyr. ateitininkų metinis susi

rinkimas šaukiamas vasario 12 
d., 8 vai. vak. naujoje klebonijo
je, priėjimas iš Holy Cross gat
vės tarp-1480 ir 1490 namų. Die
notvarkėje be kitų klausimų bus 
valdybos ir rev. komisijos nau
jai kadencijai rinkimas be se
nosios v-bos ataskaitinis praneši
mas. Nariai primena vieni ki
tiems apie' susirinkimo vietą ir 
laiką. Valdyba.

LAS skyriaus mažojo kalibro 
šaudymo rungtynėse sausio 30 
d. dalyvavo 20 šaulių. I vietą lai
mėjo Kačergius, sušaudęs 49 taš
kus iš 50 galimų, II — Paukštai- 
tis 48, III — S. Aneliūnas 48 t. 
Rungtynių komisiją sudarė: pir
mininkas Navikėnas, nariai Ado
maitis ir Pakulis4

H. Adomonis sušaudė geriau
siai — 50 taškų, tačiau komisija 
nutarė premijos neskirti, nes 
šaudė ne toms rungtynėms skir
tu šautuvėliu.

Rungtynių mokesčio $1.50 apie 
kurį “NL” Nr. 5 rašo, kad nebu
vo iš anksto apie tai pranešta, 
tenka pažymėti, kad kiekvienas 
suinteresuotas rungtynėmis as
muo tuo reikalu buvo ir asme
niškai ir iš anksto painformuo
tas:..;. į;...

Po šaudymo sekė šokių vaka
ras, kurio metu buvo įteiktos 
premijos.

Bronė Malaiškienė pašoko bra
zilišką šokį. Jai įteikta gėlių. Va
karas praėjo jaukiai ir linksmai.

P. B.
P. ir A. Styrų duktė pakrikš

tyta Rima Genovaitė vardais.
Liet. Akad. Sambūris pirma

jam naujos v-bos kadencijoje 
susirinkime sustojo prie organi
zacinių reikalų. Finansai: paskir
ta stipendijos — J. Kibirkščiui 
$100 ir A. Jurkui ■— $75, O. Šar
kaitei pašalpa $50. Iždininkui 
dėl vykstančio tuo pat metu ben
druomenės v-bos posėdžio neda
lyvaujant, smulkesnė informa
cija palikta sekančiam susirin
kimui. Sausio 23 d. linksmos pro
gramos vakaras davė $310 paja
mų ir sudarė $250 išlaidų. Apy
skaita dar negalutinė, bet Stip. 
ir pašalpų Fondas turės apie $70 
pajamų. Sek. metams numatyta 
$400 pajamų ir tiek pat išlaidų, 
Stip. ir paš. Fondą įskaitant.

Dainos, literatūros ir mod. šo
kio vakaras Įvyks kovo 24 d. 
D’Arcy McGee salėje. Literatū
rinėje dalyje bus kviečiami visi 
Montrealyje gyvenantieji Liet. 
Rašytojų D-jos nariai, bene 6 as
menys. Dainos programos pa
grindą sudarys Z. Lapino veda
mas kvartetas, o mod. šokio — 
B. Vaitkūnaitė.

Ypatingo dėmesio skirta nau
jų narių telkimui ir didesniam 
visuomenės susidomėjimui sam
būrio susirinkimuose svarstomo
mis problemomis. Sudaryta spe
ciali komisija išstudijuoti dabar
tinėms visuomenės nuotaikoms 
ir išdirbti atitinkamą planą.

“Nepriklausoma Lietuva” pa
vieniais egzemplioriais pardavi
nėjama jau nebe po 10, bet po 
15 centų. Prenumerata kitur $6, 
Amerikos visuose kraštuose — 
$5,50, Kanadoje — $5.

Į MONTR&ALIO LIETUVIUS
Vasario 16 d. Lietuvių Tautai 

yra didžiausia šventė. Tą dieną, 
lietuvis, kurio gyslose teka lie
tuviškas kraujas ir krūtinėje 
plaka lietuviška širdis, laisvoje 
Lietuvoje šventė su džiaugsmų, 
o šiandien, kada mūsų tėvynė 
yra dar žmonijos istorijoje nere
gėtoje vergijoje, mes ją švenčia
me su rimtimi ir susikaupimu.

Šių metų Vasario .16 šventė 
i Montrealy bus švenčiama vasa- 
i rio 14 d. šia tvarka:

11 vai. A. Vartų parapijos baž
nyčioje iškilmingos pamaldos už 
kenčiančią Lietuvą, o 4 vai. p.p. 
Plateau salėje įvyks iškilmingas 
aktas su menine dalimi.

Mes kviečiame visas lietuviš
kas organizacijas su savo vėlia
vomis dalyvauti iškilmingose 
pamaldose ir Plateau salėje 
įvykstančiame minėjime.

Iš lietuviškos dvasiškuos at
stovų, organizacijų vadovybių 
bei'Tautai nusipelnusių asmenų 
bus sudarytas garbės Prezidiu
mas.

Męs visi esame tos pačios mo
tinos Lietuvos vaikai ir šiandien, 
nors gal kaikuriais klausimais 
mūsų nuomonės ir skiriasi, pri
valome vieningai ir garbingai 
atšvęsti mūsų didžiąją tautos 
šventę.

Pastaba: Organizacijų pirmi
ninkai su savo vėliavomis ir jų 
palydovais prašomi būti salėje 
nors 15 min. prieš 4 vai. Minėji
mas bus pradėtas punktualiai ir 
bus televizuojamas.

Apylinkės valdyba.
Tenka priminti, kad Užgavė

nių Blynų Balius čia pat. Jį ren
gia KLK Moterų D-jos Montre- 
alio skyrius vasario 20 d. 8 vai. 
vaš. 1862 Wellington St. Dom 
Polsky salėje. Balius--rengiamas 
vakarienės pobūdžio su progra
ma, gausia fantais loterija, šo
kiais ir netikėtumais. Gėrimus, 
pagal skonį ir sveikatą, bus gali
ma atskirai užsisakyti bufete. 
Svečiai iš anksto prašomi rezer
vuoti šią datą, nes balius žada 
būti įdomus ir įvairus. Savo atsi
lankymu pagreitinsite A V baž
nyčios statybą ir paremsite bro
lius lietuvius užjūryje. V-ba.

Nelaimės, p. Gurklys grįžda
mas iš darbo griuvd ir nusilau
žė koją. Po -operacijos serga p. 
Piečaitienė ir Petrauskienė.

Sveikiname savo mielą valdybos narę
STEFĄ VANAGAITE ir ANTANĄ PETRAITĮ, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, daug džiaugsmo ir lai
mės linkime

Kanados Liet. Kat. Moterų D-jos 
Toronto skyrius ir Centro Valdyba

Sukūrusius katalikišką šeimos židinį
p-lc STEFANIJĄ VANAGAITĘ ir p. ANTANĄ PETRAITĮ 
nuoširdžiai sveikina ir daug daug saulėtų dienų linki

Kazė ir Antanas Juozapavičiai

Atpigintos knygos
“TŽ” knygyne (Redakcijos pa

talpose) galima gauti sekančias 
jaunimui knygas su 15% nuolai
da:
Gandras ir gandrytė, ' 
Anderseno pasakos, 
Doleris iš Pittsburgo, 
Lekučio atsiminimai, 
Lapes pasakos, 
Motulė paviliojo, 
Princas ir elgeta, 
Po raganos kirviu, 
Vai lėkite dainos, 
Žirgonė ir Goilė,

Boltosis vilkos, 
Don Kichotas, 
Minijanos, 
Siela už siela, 
Vardan Dievo, 
Vaikų knygelė, 
Varpai skamba, 
Viligoilė, 
Viltrakių vaikai, 
Velykų pasakos,

Be to yra didelis pasirinkimas 
visų naujausių knygų.

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

GENERAL INSURANCE
KE. 7593

1. Namai pardavimui. Greitos ir sąžiningos potamovimos per
kant be* parduodant namus įvairiose miesto dalyse.

2. Paskolos. Parūpinami pinigai Įmokėįimur. Sukeliamos paskolos. 
Geriausi pasiūlymai pinigams investuoti.

3. Paskolos statybininkams. Didžiausios paskolos ge
riausiomis sąlygomis naujiems namams statyti. Taip pat N.H.A. paskolos.

4. Insurance. Namu, baldų, mašinų draudimas. Praneškite savo ad
resų ir jums niekuomet nebereikės rūpintis draudimo atnaujinimu. Mes ve
dame specialių kartoteka. įvairus 
atveju ir tt.

ŠIOS SAVAITĖS NAMAI
Bloor - Shaw. 8 kambarių,
alyva Šildomas. Dvigubos garažas
Bloor. 9 kangborių mūrinis namas, garažui vieta.
Dundas netoli Duffer in. Mūrinis nomas su grožio krautuve. Vande
niu šildomas. Vietą garažui. w
Sunnyside • High Pork. Atskiras, mūrinis, 10 kambarių, vandeniu 
šildomas nomas. Garažas.

Jei nori pirkti or parduoti
nomg

droudimos ligos, neloimingų otsitikimų

$12.000.

$14.500.
$18.000.

$20.000.

SKUBIAM PARDAVIMUI: 
dviejų ougštų, otskiros mūrinis nomas,

orbo Jei domiesi Real Estate 
bizniu

KREIPKIS:

B. SERGAUTIS, Telef. KE. 7593

Mūsų skaitytojas F. Dubaus
kas ilgame laiške skundžiasi, 
kad nėra pasaulyje teisybės, o 
iš to ir įvairios neteisybės ir tau
tų bei pavienių žmonių skriau
dos kyla. Pabaigoje laiško jis 
linki, kad teisybė užviešpatautų, 
tada ir neteisybės ir skriaudos 
išnyks.

Lietuvių namai Montrealiui 
reikalingi, kad pasibaigtų basty
masis su parengimais- ir pinigų 
leidimas, nes už sales reikia 
brangiai mokėti.

Vytauto D. klubas gyvuoja 
jau senai ir turi leidimą svaiga
lams pardavinėti. Valdyba ren
kama iš. Kanados piliečių. F. D.

— Montrealis. — Sausio 18-20 
d. čia vykusioje kailių mugėje - 
aukcijone buvo parduota kailių 
už $2.000.000. Pirkėjų buvo iš 
įvairių pasaulio kraštų.________

— Roma. — Katalikų filmų 
biuras paskelbė, kad iš 486 fil
mų, kurie pastatyti pereitais me
tais, tik 18% tinka žiūrėti vai
kams, 25% suaugusiems, o kiti 
nemoralūs.

— Tokio. — Minia, susirinkusi 
pareikšti Naujųjų Metų linkėji
mus imperatoriui Hirohito, 17 
japonų sutrypė mirtinai, o 50 bu
vo sužeistų^______ •_______

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Mimico. $15.500. 8 kemb. dupleksas, dėl dviejų šeimų; vandeniu - alyva ap
šildomos; du garažai, didelis kiemas. Įmokėti apie pusę.

Forkdalc - King St. $14.500. 9 kamb. 2-juose ougštuose, mūrinis namas, dide
lis kiemas ir garažas, geroje vietoje dėl pajamų, įmokėti $4.500.

Runnymcde - Annette rajone. $14.000. 7 kamb. atskiros, mūrinis narnos 2-jų 
ougštų, garažas, įmokėti $5.000.

Boustcad Avė. (prie Ronccsvolles) atskiras plytų nomas, 12 kamb., 2 vonios, 
vandeniu šildomas, įmokėti $8.000. Užimti viso namų galimo tuojau.

AL GARDENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, vakarais HU. V-1543

Naujas mūšy skyrius:
1597 Dloor St. W. Tel. LA. 8772

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




