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TAUTOS VALIA - GYVENTI!
Skaudžių ir didingų dienų lie-! 

tuvių tautos kely ne mažai. Ji 
pergyveno daug šviesių, nema
žai ir skaudžių dienų ir vis su 
tuo pačiu šviesiu gyvybės žibin
tu. su gyvu troškimu išlikti sa
varankišku organizmu. Ne visais 
laikotarpiais tas troškimas bei 
pasiryžimas buvo skelbiamas su
formuluotas, bet jis buvo visada 
gyvas, juo buvo persisunkęs vi
sas tautos gyvenimas. Svetimų
jų priespaudos laikais jis plaz
deno kiekvienoje lietuviškoje 
širdyje, jis iššaukė vadinamąjį 
tautinio atgimimo sąjūdį ir buvo 
apvainikuotas Vasario 16 aktu — 
Lietuvos Tarybos žodžiu, tartu 
visos tautos vardu.

Žodis buvo tartas Lietuvos Ta
rybos, išrinktos 1917 m. Vilniaus 
konferencijos. Ta konferencija 
nebuvo kokių demokratinių rin
kimų vaisius, tačiau jos ir jos 
išrinktojo organo žodis atitiko 
visos tautos valią ir buvo patvir
tintas visos tautos pastangomis 
bei savanorių krauju. Dideliu 
pasišventimu ir savo sūnų krau
jų tauta patvirtino Tarybos žodį. 
Nuo to meto praėjo jau 36 me
tai, o atminimas to ryžtingo žo
džio lietuvių tautai tebėra ir vi
są laiką liks brangus, nes tautos 
valia, jos siekimai ir ryžtas tebė
ra tas pats. Jis nepasikeis, vis
tiek kokios pašalinės jėgos įsikiš
tų, vistiek kokiuos prievartos 
metodus vartotų. Dėl to tai anos 
didžiosios dienos prisiminimas 
lietuviams turi didelę prasmę. 
Jos prisiminimas yra tos pačios 
tautos valios, to paties ryžto nau 
jas pakartojimas.

Pavergtoji tauta šito pareikšti vienai minutei. Pasaulis tari su-

tautų apsisprendimo principas 
kuriuo remiantis Lietuvos vals 
tybė susikūrė, kuris buvo pa 
grindas taip pat eilei kitų tautų 
savas valstybes sukurti. Tauta 
šiandien tebepripažįstama pa
grindiniu veiksniu pasauliniame 
gyvenime, jos teisės bandyto? 
apdrausti naujomis pasaulinėmis 
deklaracijomis bei chartomis. 
Tiesa, mes dažnai skundžiamės, 
kad vises deklaracijos, chartos 
bei konferencijos telieka popie
riuje ir iškyla dažniausiai tik 
kaip momentui patogios propa
gandinės priemonės. Beabejo ta 
tiesa. Politiniuose žaidimuose 
viskas, visokie principai bei šū 
kiai panaudojami grynai sava 

i naudiškiems valstybių tikslams 
Tačiau, jei kurie iškeliami be 
išryškinami, tai rodo, kad jie pa
saulio žmonių sąmonėje yra gy
vi, kad jie veikia visuomenės 
galvoseną.

Taigi nei racijos, nei teisės lie
tuvių tautai laisvai gyventi pa
saulis nepaneigė. Nepaneigia tos 
teisės net okupantas. Jis tautos 
valią tik falsifikuoja. Falsifikuo
ja, nors tai neįmanomas dalykas. 
Jokios gyvos esybės, jokio gyvo 
ir pasiryžusio gyventi organiz
mo niekas niekada neįtikins, kad 
jis privalo džiaugtis, kai yra 
smaugiamas. Smaugiamas gali 
nebepajėgti ištarti žodžio, tačiau 
noro gyventi jįs neatsisakys.

■ Taigi, jei tėvynėje kenčiantieji 
negali, tai laisvėje esantieji pri
valo garsinti jų ir savo — visos 
tautos valią bei ryžtą gyventi ir 
kovoti dėl to gyvenimo. Pasaulis 
turi tai žinoti ir nepamiršti nei 

prasti, kad neteisybe, žmonių ir 
tautų kančiomis paremtas gyve
nimas vistiek ilgai neišliks ir 
strausiškai kaišiojant galvą į 
smėlį pasaulis nesulauks ramy
bės.
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Savaitės įvykiai
- Berlyno konferenciją numatyta baigti šį ketvirtadienį. Rezulta

tai bus, atrodo, tik tokie, kad ir visam pasauliui bus aišku, jog 
Maskva čia vedė vien propagandinį žaidimą. Pereita savaitė bu
vo pradėta neviešiais posėdžiais, kuriuose, kaip spėjama, tartasi

P°~ Tcl. Rytų klausimais.- Vakariečiai, sakomą, sutikę kalbėtis ir su 
isio diena ’ buvo paskelbtas šeš-1 .linija, bet tik vien Indokinijos ir Korėjos reikalais. Buvo spėta, 
.adienis, sausio 2 d., o sekmadie- į fą siūlymą Molotovas perdavęs Maskvai bei Peipingui, bet iki 
.is, sausio 3 d., darbo diena. į šio! dėl to nieko nepaskelbta — į jį nieko neatsakyta arba jis at- 
Jjamame kapitalistiniame pa-' mestas. ——————————————~
auly yra 5 dienų darbo savaitė I Viešam posėdy Molotovas pa- j nistų partijos' atsišaukime sako- 
r tokiais atvejais padaroma 3 : teikė savą Europos saugumo pla- ■ ma. jog -Sovietų vyriausybė dė- 
jenų savaitgalis. Štai ir religinė no projektą, pagal kurį JAV iš j sianti visas pastangas išlaikyti 
aisve ... vispi Kai Molo- taikn stinrinriama savo pinkluo-čia visai išstumiama. Kai Molo- taiką, stiprindama savo ginkluo- 
Minėdama VLIKo 10 metų su- tėvas, dėstydamas savo planą, tas pajėgas, be to. kartu buvo 
<ktį Elta paskelbė jo pirmąją pastebėjo, kad JAV ir Kinija ga- paskelbta, jog SSRS esą išban-

tas pajėgas, be to. kartu buvo

'!44 m. vasario 16 d. deklaraciją. įėsią būti pakviestos prisiųsti sa- 
VLIKo pirm. prel. M. Krupa- , _ _ ____

ičiaus kalbą vasario 16 proga į nus? visi pradėjo’juoKtis, neatlai- 
Lietuvą transliavo “Am. B. . Va-! fcė ir net jis pats. Planą vakarie- 

i tikano ir Romos radijo siųstuvai. %____ " .. ,1.

; VLIKo pirmininkas kvietė pa- Penktadienį išryškėjo visiškai 
; vergtuosius lietuvius saugoti sa- neigiamas Maskvos nusistaty- 
i v0 gyvybes, gelbėti jaunimą nuo mas Austrijos taikos sutarties 
bolševikų nuodijimo klastojant „.„1___
visą Lietuvos praeitį ir nesileis- tuojaūs pat pasirašyti taikos su

vo stebėtojus į europinius orga-

čiai, žinoma, tuojau atmetė.

bolševikų nuodijimo klastojant reikalu. Į "vakariečių siūlymą

b nustumiamiems “nuo tų dva
sinių Šaltinių, kurie ir tautybei 
:eikia stiprybės ir atsparumo ir 
jaunimui nušviečia tikrus ir tei
singus gyvenimo kelius” — nuo 
religijos ir krikščioniškųjų baž
nyčių.

Vasaris yra didžių švenčių mė- Į rašė, jog: “Susitarimas neįma- 
nuo. Amerikiečiai mini dįdvy- i nomas, nes tarp jų ir mūsų tokia 

milžiniška prarają’Jie visai ne- 
supraįita ir ‘ften^i Aiprasti mū
sų pažiūrų, o mės neperpranta
me, ką jie šneka”.* Anne O’Hare 
McCormick savo postringavimus 
užvardino “Berlin Is Like a Dia
logue With Men From Mars”. 
Lietuviškąją nuomonę jau prieš

rius Lincolną ir Washingtoną, 
inspiravusius ir' ištlgdžiusius de
mokratijos supratimą, likusį vie
nintele pasaulio viltim. Jie su di
desniu dėmesiu kalba apie lietu
vių Laisvės dieną, esančią tarp 
Lincolno ir Washingtono gimta
dienių. Kaip Mr. Dulles asisten-

dabar negali, nors kiekvienas jos 
narys tą dieną, beabejo, atšven- 
čia savo širdyje, ,o drąsesnieji 
gal dar ir kokiuo išviršiniu ženk
lu pasistengia ją atžymėti. Už 
tai pakilia dvasia tą dieną sutin
ka kiekvienas laisvėje gyvenąs 
lietuvis, kiekvienas šaukte šau
kia tą patį Vasario 16 žodį — lie
tuviu tauta nori ir turi
laisvą gyventi bei pati savo liki-j valią ir ryžtą laisvai gyventi ir į užjaučiame juos nelaimėje ... j išsiuntinėjo tuometinė LZS-gos 

—'•4i kad prievarta ir neteisybė pa-i Jei Tarybų Sąjunga tikrumoje i vadovybė.
Sauliui neatneš ramybės, bet vis \ įgyvendintų principus, kuriais ji į (Nukelta į 2 pusi.) 
naujus pavojus bei painiavas ug-į neva remiasi, Pabaltijo tautos !

Vasario 16 tebūnie tad dienai tas gen. Bedell W. Smith sveiki-I mctus kondensuota forma “TZ” 
didelio pasiryžimo — nuolat, be mmc.lietuviams issiretske: Lie-1 •, , , • r.-
perstojo, kiekviena proga šaukti į tuviu tauta mums'arlima laisvės palclkc dr' Gecl° Eu’

ri teisės j pasauliui apie lietuvių tautos i ir savistovumo troškimu. Mės- ka > ° aūglų Kalba žymiesiems

mą spręsti.
Sunkias dienas šiuo metu gy

vena lietuvių tauta okupanto 
priespaudoje, tačiau jos ateitis 
nėra beviltiška. Pasaulis jos tei
sės gyventi savarankiškai, nėra 
paneigęs, nėra paneigtas taip pat

Valdmanis apleido 
Newfoundlanda

Newfoundlando pramonės kū
rėjas latvis dr. Valdmanis persi
kėlė į Montrealį. Pernai jis pa
sitraukė iš ūkinio Newfoundlan
do direktoriaus pareigų ir buvo 
j>.kęs tęn -kajip -NALCQ -r New
foundland and Labrador Corpo
ration pirmininkas su $25.000 
metine alga. Prieš keletą mėne
sių jis įsikūrė kažkokiame biz
nyje Montrėaly, į kur dabar vi
sai persikėlė.

— Qubcc. — Nesenai baigtas 
pusmetinis reguliarus patikrini
mas Quebec muziejuje saugoja
mų Lenkijos iždo brangenybių. 
Visi dalykai peržiūrėti pagal są
rašą ir viskas rasta tvarkoje.

tartį, Molotovas atsakė savo pro
jektu, siūlydamas pavesti sutar
ties tekstą toliau svarstyti užsie
nių reik. min. pavaduotojams, 
kurie nieko nepasiekė jau per 
260 posėdžių, o kartu iškėlė du 
pagrindinius Maskvos reikalavi
mus: kad Austrijai būtų už
drausta prisidėti kada nors prie 
betkokio bloko, nukreipto prieš 
karo meto sąjungininkus ir kad 
okupacinės kariuomenės ten lik
tų iki tol, kol bus pasirašyta tai
ka su Vokietija, nors karuome- 
nės turį-būti išvestos iš Vienos 
ir niekur prikišti į krašto ęei- 
kalus, • Mojotoyąs .paža-j.

dytos atominės patrankos.
Dėl atominės energijos panau

dojimo civiliams reikalams Dul
les su Molotovu kalbėjosi kelis 
kartus, bet nieko nesutarė. Molo
tovas ir čia kiša tą pačią Kiniją. 
“Sutarta”, kad toliau bus aiški
namasi Vašingtone.

Šv. Tėvo sveikata visą pereitą 
savaitę palengva gerėjo. Sekma
dienį “Ligonių dienos“ proga po
piežius kalbėjo į pasaulio ligo
nis, bet tik 4 min. ir silpnu balsu. 
Kalbą toliau perskaitė prane
šėjas.

Italijos vyriausybę sudarė bu
vęs de Gasperi vidaus reikalų 
min. M. Scelba. Jį pažadėjo rem
ti be krikšč. dem. dar socialistai 
ir liberalai.

Kersten paprašė JAV parla
mentą papildyti rezoliuciją dėl 
Pabaltijo okupacijos ištyrimo 
taip, kad apklausinėjimus gali
ma būtų vykdyti už JAV ribų,

dėjo dar vieną'nuolaidąj būtenf 
sutiko, kad- $150.000.000 kontri
bucija “už vokišką turtą” būtų 
sumokėta ne doleriais, bet pre
kėmis. Austrų tauta bei į posė
džius pakviestas jų užsienių reik, 
min. Figl jaučiasi labai nusivylę, 
o vakariečiai visus tuos siūlymus 
atmetė, lygiai kaip siūlymą kar
tu su Austrijos svarstyti ir Tries
to klausimą, kurio teritorija ne
turinti virsti JAV ir D. Britani
jos karine baze. Austrijos klau
simas beabejo liks neišspręstas, 
nes Maskva nenori iš jos išvesti 
sayo kariuomenės, o pasirašius 
taikos sutartį pagal ankstyves
nes sutartis tektų pasitraukti dar 
ir iš Vengrijos su Rumunija. Čia 
Maskva vargu ar nusileis kada 
nepanaudojus ginklo.* Ir ne be- 
ryšio su Berlyno konferencija 
tuoj aus po Molotovo išdėstyto 
Europos saugumo plano paskelb
tame priešrinkiminiame komu-

Pabaltijo, bet ir kitų valstybių 
susovietinimas.

Tolimuosiuose Rytuose visų 
dėmesys nukrypo į Indokiniją, 
kur komunistai gresia Laos sos
tinei Luang Prabang ir veržiasi 
kitomis kryptimis. Prancūzai de
da dideles pastangas padėtį gel
bėti. Lėktuvais esanti gabenama 
pagalba iš Japonijos — specia
listai ir priemonės, naudojamasi 
oro desantais. P. Korėjos prez. 
Rhee paskelbė pasiusiąs Indoki- 
nijon 1 diviziją pagalbon, bet 
Prancūzai ir Laos paskelbė, kad 
jie nei neprašę.

Čiang - Kai - Seko lėktuvai 
Šanhajuje iškrėtė šposą. Kai ko
munistai ten šventė sutarties su 
S. Rusija 4 metų sukaktį, lėktu
vai nučiuožė vos per stogus, pa
leisdami antikomunistinius atsi
šaukimus. Nei vienasjp jų nenu
kentėjo.

atgautų laisvę .. . Istorijos pątir-i 
tis. ypač mūsų pačių, rodo, jog . 
niekas negali išrauti laisvės troš-' 
kimo... kuris sudraskys tironiš
ką diktatūrą”, limas” kovo 14 d. rengiamiems

Taip kalbėjo tas pats žmogus, Į “rinkimams” į Maskvos “parla- 
kuris prieš 10 metų leidosi su i inentą”. (Iš Lietuvos turi būti 
tarptutiniais žmogžudžiais ir į išrinkta 10 į Augščiausiąją Tary- 
Hitlerio sąjungininkais pasiraši- ~
nėti sutartis, kitų tautų sąskaita. 
Gen Smith sveikinimas parašy
tas “Išlaisvinimo taikingomis 
priemonėmis” dvasioje, politi
kos., kuri neturi aiškaus tikslo 
ir-tebėra defenzyvinė. Taip įro
dė Berlyno trečiasis puslaikis, 
kuriame Molotovas if toliau ge
bėjo vakariečius vynioti savo 
kruvinais pirštais.

, - - . - i Nors suprantama ir Amerikos
dabartinių valstybininkų padė- 

n kurje prįva]0 pataikauti sa
vajai demokratinei tautai, kurio
je pagal oficialią statistiką, veik 
’’trys iš dešimties neturi mažiau
sio supratimo apie užsienių poli
tiką; vos 25 iš 100 laikytini turį 
šiuo reikalu savą nuomonę”. Rei
kia taikytis ir prie “sąjunginin
kų”, kuriuos supykdžius JAV 
neišvengiamai vėl turėtų juos 
laisvinti nuo sekančio užkariau
tojo. Net stebina, kaip lanksčiai 
Molotovas sau prisitaikė respub
likonų pasiskelbtą “išlaisvinti 
aikingomis priemonėmis”. Jis 

pasiūlė “Europą europiečiams” 
net drįso kalbinti vyt lauk ang
lus su amerikiečiais. Jis dėjosi 
tokiu stipriu ir galingu, kad apie 
tokias nuolaidas nerado reikalo 
nė užsiminti. Nerado reikalo at-1 rudens. Nors tą vietą turėjo už
sakyti ir dėl “švelnių” užmetimų leisti Liaudžiui. tačiau, matyt, 
dėl Pabaltijo. Net ir Dulles ne- nėYa vishi išvalytas), Denisova 
.šdrįso rusams aiškiai pasakyti, (?), Josefa Tuszcwska (iš Sai
ką Amerika mano dėl pavergtų-' čininkų), Jadvyga Žemelytė (iš 
jų ateities. Maskva tikra, jog va- Skuodo), Antanas Venclova, 
kariečiai jų nepuls, nes demok- Kipras Petrauskas. Iki reikiamo 
ratijoje tai net ir nėra taikos me- skaičiaus dar trūksta dvylikos.
tu įmanoma. Tas Molotovą daro Į Augščiausiąją Tarybą iki to 
ypatingai įžūlų ir akiplėšą. Juo paties laiko vietinių kandidatų 
labiau kai tokioj Italijoj ir Pran- j buvo paminėti tik Ant Sniečkus, 
?ūzijoje, verždamiesi į premje- Jonas Macijauskas (karinis po
rus, antikomunistiniai politikie- litrukas),-J. Matulis (Mokslų 
riai bando šauktis talkon sovie- Akad. pirmininkas), Rokiškio Ri
tinius agentus! Net ir kaikurie. goninės vyr. gydotoja Sologu- 
prancūzų žurnalistai nebepaken-Į baitė(?), Karolis Didžiulis-Gross 
tė ir toks “L’Express de Paris” I manas (Augščiausio teismo pir-

dys. Pasaulis turi vieną kartą su
prasti, kad, kas yra šventa prin
cipuose, turi būti šventa ir 
venime. ' .

gy- Kandidatai i maskvines tarybas
Jau prasidėjo “kandidatų iškė-

Šv. Kazimiero kūnas Antakalny
Pernai vasarą mes paskelbė

me, kad Kazimierio karstas 
yra Antakalnio, Vilniaus prie
miesčio, šv. Petro ir Povilo baž
nyčioje. Tada Maskvos radijas 
buvo pranešęs, kad Vilniuje bu
vusios didelės iškilmės, kurių 
metu 'šv. Kazimiero palaikai bu
vę išstatyti šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios didžiajame altoriuje 
(žr. TZ, 1953, Nr. 29-30).

“Darbininkas” š.m. vasario 5 
d. praneša gavęs žinią, kad šv. 
Kazimiero kūnas perkeltas į šv. 
Petro ir Povilo bažnyčią pereitų 
metų gegužės mėnesy, dalyvau
jant vyskupui K. Paltarokui ir 
būreliui kunigų. “Darbininkas” 
išspausdino ir šv. Kazimiero kū
no pasitikimo prie šv. Petro ir

Povilo bažnyčios procesijos fo
tografiją. Matyti grupė kunigų 
su vyskupu K. Paltaroku ir dalis 
minios.

Okupantams matyt, nepatiko, 
kad vilniečiai pergausiai • ėmė 
lankyti savojo šventojo koply
čią, prašydami jo užrarimo prie
šo priespaudai sumažinti.

Taip Lietuvos patrono kūnas 
iš jam specialiai 17 a. pastatytos 
koplyčios jau antrą kartą išga-

rusų okupacijas. Pirmą kartą šv. 
Kazimiero palaikai buvo išvežti 
ir paslėpti nuo artėjančios Mas
kvos kariuomenės 1655 m. Tada 
šventojo koplyčia išbuvo tuščia 
6 metus. Kiek išbus šį kartą?

Svarsto nedarbo klausimą
Darbo 

nuvykus 
Howe ir 
mės ūkio įrankių pramonės sun
kumams pašalinti. Ministeris 
betgi pasakė, kad po karo buvęs 
gaminių pareikalavimas jau pa
sotintas ir 1952 m.’padėtis greit 
negalima laukti’. Dėl to, esą, dar
bininkai, kurie toje pramonėje 
nėra ilgai dirbę arba kurie yra 
pasiruošę mechaniškiems dar
bams, turį pereiti į kitas įmones. 
Šioji pramonė pagyvėsianti vėl 
tik tada, kai ūkininkams reikės 
keisti po karo piratas mašinas.

1951 m. surašymas parodęs, 
kad Kanadoje iš 100 ūkio trakto
rius turi 64, keleivinius automo
bilius 53, sunkvežimių 31, ben- 
zinos motorus 29, elektros — 32. 
Kiti mašinų pirkti neišgali. Dėl 
to visko, kas pagaminama buvo, 
parduoti negalima.

Plės viešuosius darbus
Kanados finansų ministeri^unos.

‘rinkimams” į Maskvos “parla-

unijų delegacija buvo 
pas prekybos ministerį 
įteikė 6 pasiūlymus že-

Abbott parlamente į paklausi- 
ną, kokių fiskalinių ir moteta- 
rinių priemonių vyriausybė nu- 
nato imtis augančiam nedarbui 
sulaikyti, atsakė, kad vyriausy- 
oė padėties nelaiko labai bloga 
irneranda reikalo griebtis jokių 
drastiškų priemonių. Ūkinė veik
la esanti ištikrųjų kiek sumažė- 
,usi, lyginant su pereitais me
lais, tačiau ji ir pramonė dar 
esanti pakankamai augštame ly
byje i praėjus žiemos atoslūgiui 
padėtis būsianti visai patenki
nama.

Tačiau irdarbo ministeris 
Gregg ir finansų ministeris Ab
bott patvirtino, kad sekančiais 
fiskaliniais metais (jie prasidės 
balandžio 1 d.) viešųjų darbų 
planai būsią išplėsti. Tam reika
lui būsią sunaudotos visos su
mos. kokias tik parlamentas leis, 
<ai ankstyvesniaisiais metais tos 
sumos būdavo vis nesunaudoja-

bą ir 25 į Tautybių Tarybą).
Kiekvienoje vietoje pasiūlomi 

“garbės kandidatai” (ar “šmėk
los”) ir šalia jų po vieną vietinį, 
kurie, jei bus rinkimų komisi
jos patvirtinti, bus ir išrinkti. 
Tie “garbės 'kandidatai”, kurie 
“iškeliami” tik iš privalomo 
mandagumo, yra Kremliaus di
džiūnai su Malenkovu priešaky. 
Net ir į Tautybių Tarybą, į kurią 
turėtų būti renkami tik grynai 
vietiniai atstovai, visur siūlomi 
Kremliaus ponai. Pvz., Jonišky 
—Malenkovas, Chruščiovas, Mo
lotovas, Pospielovas ir Paleckis; 
Marijampolėj—Malenkovas, Vo- 
rošilovas ir Gedvilas: Raseiniuo
se — Malenkovas, Molotovas ii* 
Niunka.

Iki vasario 5 d. jau buvo pami
nėti šie vietiniai kandidatai į 
Tautybių Tarybą: Ada Lingienė 
(?) iš Šiaulių “Elnio” (buv. 
Frenkelio) fabriko, Baranaus
kas (profsąjungų pirmininkas), 
Sniečkus, Antanas Remenčius 
(Kauno “Pergalės” turbinų fab
riko brigadininkas), Paleckis. 
Gedvilas. Denisevičius (iš Tau
ragės), Niunka, Vildžiūnas (bu
vęs vidaus reikalų ministeris nuo 
pereitų metų birželio vidurio iki

mlninkaš). Trūksta dar mažiau
sia penkių.

Pažymėtina, kad Kauno “Per
galės” fabriko susirinkusieji bu
vo ne tokie mandagūs, kaip ki
tur: jie užmiršo Malenkova, 
Chruščiovą ir kitus ir “iškėlė” 
tik Remenčiaus (vieną iš savo 
“formenų”) kandidatūrą. Užtat 
kitame kauniečių susirinkime 
buvo parodytas nepaprastas 
“mandagumas": “iškelti” Malen
kovas, Molotovas, Chruščiovas 
ir kiti, bet visai užmiršta “iškel
ti” nors vieną vietinį.

Prieš rinkimus sudaryta dau
gybė propagandinių grupių. Taip 
ir Kauno teatro aktoriai pa
skirstyti grupėmis, agit-brigado- 
mis ir pasiųsti koncertuoti rinki
mams propaguoti. Vasario 7 d., 
sekmadienį, Kaune net penkiose 
miesto dalyse buvo surengti to
kie agitaciniai koncertai.

Nuomų kontrolė susilpninta
Pereitą ketvirtadieni Toronto 

miesto taryba svarstė nuomų 
kontrolės likimą po kovo 2 d.. 
kai ją nutrauks provincinė vy
riausybė. Nutarta palikti kont
rolę iki rugsėjo 2 d. Administra
torių su $6.000 metine alga pa- 

‘ kviestas dabartinis viršininkas 
E. A. Brown. Kontrolė bus vyk
doma pagal tas pačias taisykles 
su keleta’pakeitimų:

Kontrolėje lieka visos šiuo me
tu užimtos gyvenamosios patal
pos, bet kontrolės nebeliečiamos

Kanada deportuoja pabėgėlius
Prieš porą savaičių ir parla- f bė tų jugoslavų nei nieko kito 

mente buvo iškeltas klausimas 
dėl dviejų jugoslavų pabėgėlių, 
kurie buvo deportuoti. Jie de
portuoti dėl to, kad atvyko į Ka
nadą be vizos. Dabar jie pasiųsti 
tai pačiai kompanijai, kurios lai
vu atvyko, grąžinti į Vokietiją. 
Daug kas yra pasipiktinę, kad 
taip beatodairos išvejami žmo
nės, kurie neturi kur dėtis, ku
rių gali nepriimti ir Vokietija. 
Norėdama atsikratyti, ji gali 
juos grąžinti į Jugoslaviją, iš 
kurios jie pabėgo.

Tai dar vienas įrodymas, kad 
pabėgėlių Magna Charta tikrai 
reikalinga. Ji jau paruošta ir pa
sirašyta eilės valstybių. Ji nu
mato, kad jokiam atvejy pabė
gėlis negali būti pasiųstas ten, 
kur jam grėstų pavojus dėl ra
sės, religijos, tautybės ar politi
nių įsitikinimų. Kanada tos char 
tos, deja, dar nėra pasirašiusi. 
Ministerial ginasi, kad vyriausy-

į pavojus nesiunčianti, o tik no
rinti parodyti, kad šitokiu būdu 
atsirandančių imigrantų neno
rinti. Atseit, tai pamoka, kad ir 
kiti nevažiuotų nelegaliai. For
malumai, žinoma, reikalingi, bet 

kur gi tie žmonės turi dėtis?o

Britų metodistai nori rusų
Dr. Don. Soper, metodistų ly

deris (pereitais metais jis buvo 
britų metodistų konferencijos 
pirmininkas), kalbėdamas Cam
bridge viešam mitinge pasakė, 
kad jis mielai matytų Britanijoje 
ir rusų įgulas šalia amerikoniš
kų. Kada iš publikos pasigirdo 
nepalankios replikos ir užklausė 
tiesiog ar jis norėtų matyti ru
sus Britanijoje, jis ramiai atsa
kė: “Taip. Labai. Dauguma jų 
yra labai padorūs žmonės”.

Taigi be raudonojo dekano at
siranda ir daugiau “dvasiškių”, 
kurie pageidautų raudonųjų.

tos, kurios kovo 1 d. bus tuščios, 
o tos, kurios po kovo 1 d. pasida
rys tuščios, bus liečiamos tik 
kainos atžvilgiu. Kontroliuoja
moms patalpoms nuomos norma 
paliekama š.m. vasario 1 d. mo
kėtoji suma. Tačiau savininko ir 
nuomininko rašytine sutartimi 
nuomos dydis gali būti ir laisvai 
sutartas. Savininkas gali nuomi
ninką iškraustyti tuo pačiu pa
grindu — jei patalpos reikalin
gos jam pačiam arba giminaičiui 
gyventi, — bet iškraustymo lai
kas sutrumpinamas. Vietoje 6 
mėn. butams su visais patogu-, 
mais jis nustatomas 60 dienų, o 
kitokioms patalpoms 90 d. Jei 
savininkas, iškraustęs nuominin
ką, tas patalpas išnuomotų, kai
na turi būti ne didesnė kaip š. 
m. vasario 1 d. buvo mokama. 
Specialiais atvejais — nuominin
kui netinkamai elgiantis, nemo
kant ir pan. — iškraustoma per 
teismu. Norėdamas nuomą pa
kelti, savininkas turi gauti kont
rolės įstaigos leidimą. Taisyklių 
projekte buvęs dėsnis, kad visos 
nuomos 10% autdmatiškai padi
dinamos, tarybos buvo pakeistas 
paskutinį momentą.

Taryba šį klausimą diskutavo 
6% vai. Greičiausia tai bus jau 
paskutinis kontrolės laikotarpis 
— viena dėl to, kad siūlymą 
kontrolę pratęsti iki 1955 m. sau
sio 2 d. taryba jau dabar atmetė, 
o antra dėl to, kad jai gali nebe
būti nei kada tą klausimą vėl 
svarstyti, nes liepos ir rugpjūčio 
mėn. taryba atostogauja, o rug
sėjy svarstyti būtų jau per vėlu.
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Politinėmis temomis ■

Ponu ir bolševikinė baudžiava
Šiemet sukanka 90 metų nuo 

baudžiavos panaikinimo. Oficia
liai ji buvo panaikinta- 1861 m. 
caro Aleksandre II ’’ukazu”, bet 
praktškiai atleidimas nuo bau
džiavos prasidėjo po 1863-1864 
metų sukilimo.

Rusijos mužikas nespėjo nusi
kratyti ponų baudžiava, kai jį 
prislėgė dar sunkesnė raudonoji 
kolchozinė baudžiava. Ši nelai
mė skaudžiai palietė ir. Lietuvą. 
Tą vergiją, kuri laisvame pasau
lyje seniai panaikinta, bolševi
kai deda pastangų išlaikyti. Po
nų baudžiava buvo palaikoma 
tik fizinėmis priemenėmis — bi- 

’ žūnu. Bolševikai, be teroro, nau
doja dar kitą bizūną — agitaci
ją. Dvaro užveizdus pakeitė agi
tatoriai ir komjaunuoliai.

Praeito šimtmečio baudžiau
ninkus užvaizdai vertė dirb
ti, šių dienų kolchozininkus 
kelti darbo našumą ragina 
agitatoriai, o bausmę vykdo 
MVD.

Ano meto baudžiauninkai buvo 
mažiau prižiūrimi už šių dienų 
kolchozininkus. Baudžiauninkas 
bent savo lūšnelėje turėjo ramy
bę, o agitatoriai ir komjaunuo
liai nuolat varsto kolchozininkų 
namų duris. . Ponų baudžiavos 
laikais dvaras turėjo vieną už
vaizdą, o dabar kiekviename 
mažiausiame kolchoze yra ko
munistų partija, gausi administ- 

ir kelios dešimtys agita- 
bei komjaunuolių. Pvz.

racija 
toriu

okupuotoje Lietuvoje Mažeikių 
“Gegužės pirmosios” kolūkyje 
šiuo metu užvaizdauja daugiau 
kaip 20 agitatorių, o pačiame 
miestelyje — daugiau kaip 150. 
Priekulės rajone — daugiau kaip 
100, Vilniuje viename “Laisvės” 
fabrike dirba 53-jų agitatorių 
kolektyvas ir tt. Jie yra gavę nu
rodymus aplankyti namuose vi
sus kolchozų ir rajonų gyvento
jus ir tariamai paaiškinti apie 
Augščiausios Tarybos rinkimus, 
o iš tikrųjų šnipinėti ir jiems 
grasinti.

Bolševikai išprievartauja mo
kytojus, gydytojus, advokatus, 
teisėjus, inžinierius, agronomus 
ir įstaigų tarnautojus, versdami 
juos dirbti agitatorių darbą.

, Užvaizdų kai kur yra dau
giau negu dirbančiųjų.
Praeito šimtmečio ponams rū

pėjo tik fiziškai savo baudžiau
ninkus išnaudoti ir jš jų darbo 
gauti kiek galint daugiau sau 
naudos. Raudoniesiems ponarn's 
ir jų užvaizdoms rūpi ne vien tik 
fizinis tarybinių žmonių išnau
dojimas. Savo propaganda jie 
stengiasi žmones pavergti dva
siškai — širdis ir protus užnuo
dyti dialektiniu materializmu, 
kad raudonosios imperijos ver
gai užmirštų augštenius’ gyveni
mo tikslus — tikėjimą į Dievą ir 
žmogaus laisvę. Lietuviai nepa
lūžo-po ponų baudžiavos našta, 
atlaikys jie ir bedieviškojo ko
munizmo priespaudą. R. Sk.

Didžioji vakarietiškojo pasau
lio spauda, jeigu ją žmogus pa
jėgtum nuodugniai sekti, be abe
jonės, atskleidžia tikrąjį demo
kratiškųjų valstybių politikos 
veidrodį. Ir būdinga, kad dideli 
dalykai — nuolat išdėstomi ma
žose žinutėse, patalpinamose 
dažnai la'bai nereikšmingose vie
tose, kai plačiuose reportažuose 
dažnai rašoma apie labai mažus 
dalykus...

Štai, viena nereikšminga žinu
te neseniai buvo pranešta, kad 
prezidentas Eisenhoveris pasira
šė reikšmingą nuostatą, jog ant 
Jungtinių Tautų Rūmų JT vėlia
va negali būti iškelta augščiau 
JAV vėliavos. Daugelis tos žinu
tės arba nepastebėjo, arba netei
kė jai ypatingesnės reikšmės, o 
kaikurie laikraščiai įmato tame 
atgimstantį “amerikonišką nacio 
naliziną”, kuris, esą, ateityje ga
lįs turėti labai didelių pasekmių 
pasaulinei politikai.

Sakoma, jog net generolo Ei- 
senhoverio išrinkimas preziden
tu jau buvęs ženklas bekeliančio 
galvą amerikietiško nacionaliz
mo ... Amerikiečiai, bežvelgda
mi į prezidentinių kandidatų są
rašą, esą, galvoję: “Ką čia skep
tiškasis civilis Stevensonas arba 
kitas kuris? Eisenhoweris— kas 
kita. Tai karo herojus ir žmogus 
— su vardu pasauly”...

Žinoma, teoretiškai sunku bū
tu įsivaizduoti JAV, Kanados ar- 
ba kitų panašios sudėties kraštų 
“nacionalizmą”, tačiau praktiko
je — šitoks nacionalizmas vis- 
dėlto reiškiasi. Šitą tiesą, reikia 
manyti, daugelis ir mūsiškių 
esame patyrę asmeniškai;

Kas gi pažadino 
amerikietišką nacionalizmą? 
Pasak amerikietės žurnalistės 

M. Higgins, tai nulėmę keletas 
veiksnių. Pirmiausiai — tai kas-

Apie amerikoniškąjį 
nacionalizmą ir “okupuotos” 

Vokietijos ginklavimąsi.

LIETUVA - JAV-biu PRIEŠGINKLIS
(Atkelta iš 1 psl.) 

Kaip Dulles tildė 
Molotovą
Molotovui paskelbus savąjį 

“palikti-Europą europiečiams”— 
kaltinant, jog Amerikos NATO 
yra Europos suskilimo priežas
tis, Mr. Dulles, atkirtęs dėl Ame
rikos karių Europoje, nurodė, 
kas suskaldė Europą.'? dvišalis; 
“F’risimenu nepuolimo ir drau
giškumo paktus, kuriuos Tarybų 
Sąjunga 1939 m. pasirašė su Es
tija, Latvija ir Lietuva, kur So
vietų užsienių reikalų ministeris 
apibūdino beveik tokia pat kal
ba, kaip dabar siūlydamas ant
rąją įžangą naujajai europiečių 
sutarčiai. Paktai su Estija, Lat
vija ir Lietuva, Ponas Molotovas 
pareiškė 1939 m. spalio 31, “griež 
tai užtikrina pasirašiusių -tautų 
suverenumo nepažeidžiamumą 
ir nesikišimą į vieni kitų reika
lus”. Pasiūlytoje sutarties įžan
goje gi kalbama apie “respektą 
neprikrklausomybei, valstybių 
suverenumą ir nesikišimą į jų 
vidaus reikalus”.

Tai, kas atsitiko Estijai, Latvi
jai, Lietuvai kartojosi ir karto
josi ir, mano manymu, dėlto su
sidarė skilimas apie kurį kalba 
Tarybinis užsienių reikalų mi
nisteris. Tai yra skilimas tarp 
tų, kure tapo įjungti ir tų, ku
rie nenori būti tokio pačio liki
mo ištikti...

Kiek tai liečia Jungtines Vals
tybes jos yra tikros, jog jų toks 
likimas nelaukia’’.

Po Dulles trumpai kalbėjęs 
Bidault ir Mr. Eden, žinoma, 
neužsimindami pabaltiečių tra
gedijos, užtikrinę, jog jų vals
tybės nė nemaną nutraukt drau
gystės su Amerika. Molotovas 
tartum sumišo, priešingai pro
pagandos linijai — net pripaži
no, kad JAV-bės karo metu ne
paprastai daug padėjo ir Tarybų 
Sąjungos tautos vardu išreiškė 
padėką, ir vėl visiškai nutylėda
mas Pabaltijo bylą. O gal veikia 
Kersteno Komiteto jau turima 
medžiaga?...

Pastaba padėjo, nors...
Užpraėjusį pirmadienį spauda 

įsidėjo AP žinių agentūros pra
nešimą iš Kazakijos, Moldavijos 
ir Lietuvos, pranešdama, jog 
“Vilna” .radijas, Lietuvoje pra
nešęs ... Jūsų bendradarbis, gal 
apeidamas veiksnius, pąsiuntė 
The Associated Press, General 
Office Niujorke, atvirutę, ko
dėl AP vadina prieš 700 metų 
Gedimino įkurtą miestą vokiš
ku vardu? Po poros dienų AP 
užsienio žinių redaktorius at
siuntė Almui laišką. “Dėkui už 
pastabą. Ateityje, mes vadinsi
me jį “Vilnyus”, taip kaip rašo 
visi National Geographic žemė
lapiai”.

Dygliai Maskvai
Kai prezidentas Eisenhoweris 

užpraeitą sekmadienį kalbėjo į 
Ameriką apie tikėjimo reikšmę, 
daugelis TV žiūrovų atkreipė 
dėmesį i jo užnugaryje matomą 
paveiksią. ‘Sekančią dieną NY’

Times 2-ram puslapyje įdėjo ži
nią, jog tai buvęs latvių žymaus 
dailininko Ludolfs Liberts kū
rinys “Rygos bokštai”. “TŽ” se
niau rašė, kad latvių pabėgėliai 
sudėję pinigą dovanojo paveiks
lą prez. Eisenhoweriui, kuris tuo 
metu buvęs tiek užimtas, kad 
vietoj jo priėmęs asistentas 
Adams. Kai tūlarfcEMietuviška- 
me straipsnyje neseniai dar 
prieš latvių sumanymą buvo siū
loma ALT ar LLK imtis pana
šios iniciatyvos, buvo paaiškinta, 
jog šios dvi organizacijos esan
čios politinės, o kultūriniais da
lykais rūpinasi Bendruomenė.

Latviu žurnalisto A. Zverinš
■ /

iniciatyva praeitą savaitę “Bal
tic Freedom House” Niujorke 
įvyko pabaltiečių susitikimas su 
žymiu indų rašytoju ir žurnalis
tu dr. P. Soni. Jis buvo užklaus
tas ar pabąltiėčiai galį tikėtis 
užtarimo iš Indijos premjero 
Nehru, kuris neseniai deklara
vo, jog “Indija visada rems tau
tas, norinčias išsivaduoti iš im
perialistų .ar kolonistų jungo”, 
dr. Soni atsakė — ne. Tai liečia 
tik anglosaksų kolonijalines tau
tas. Dr. Soni buvęs “begaliniai 
nustebintas”, sužinojęs, kad lat
viai su lietuviais esą indoeuro
piečių kilmės ir priklauso san
skrito grupei. Jis pažadėjo sava
jam plačiai skaitomam laikraš
čiui Indijoje pateikti straipsnių 
seriją apie Pabaltijo tragediją. 
Iš lietuvių, susitikime išsiskyrė 
savo gera anglų kalba ir minti-

mis pats LLK pirmininkas.
Praėjusį pirmadienį NYTimes 

laiškų skyriuje labai vertingą ir 
naudingą laišką paskelbė trys 
pabaltiečiai: estas Johannes 
Klesment, Alfreds Berzinš ir 
Antanas Trimakas. Jie dėkojo 
įtakingam dienraščiui už Pabal
tijo priminimą, kalbant apie tu
ristų važinėjimą TŠįRS ię pateikė 
priežastis, kodėl jų nuomone so
vietai neleidžia niekam lankytis 
užgrobtuose Pabaltijo kraštuose.

Amerikos Laisvės Varpas 
skambėjo už Pabaltijį
Jei Niujorko Europos Laisvės 

Komitete pabaltiečiai respektuo
jami kaip atskiros tautybės ir 
sudarytos sąlygos turėti jiems 
bendrą svetainę “Baltic Free
dom House”, “Crusode for Free
dom”, kuris išlaiko Europos 
Laisvės radiją, šiuo metu vyk
dąs vajų, atrodo, visai susimai
šė. Nors pabaltiečiai neturi lai
mės informuoti savo tautas per 
šį radiją, vykdant vajų Philadel- 
phijoje “show“ sumetimais su
skilęs varpas buvo subarškintas 
septynis kartus. Po vieną už 
Lenkiją, Čekoslovakiją, Vengri
ją, Bulgariją, Rumuniją, Alba
niją, ir... Pabaltijo valstybes. 
Albanija atseit svarbesnė!

Pasitraukė iš LŽS-gos
Centro Valdybos Algimantas 
Šalčius, buvęs LŽS Reorganiza
cinės Komisijos sekretorius. Val
dybos branduolį šiuo metu suda
ro: pirmininkas V. Rastenis, vi- 
cepirm. D. Perukas ir sekretorė 
S. Narkeliūnaitė.

vojo tiek ūkinio, tiek apolitinio 
svorio pajautimas. Esą, nors 
Amerika teturi vos 7% ^apvaliojo 
žemės kamuolio gyvėfttojų, ta
čiau savo gamybinę produkciją 
kai kurių dalykų yra išvysčiusi 
iki 30, kai kurių iki 40, o dar kai 
kurių — net iki 60 ir 70% pa
saulinės produkcijos, -. ...

Gi amerikietiškąjį politinės 
didybės jausmą, kuris glaudžiai 
siejasi ir su nacionalizmo pasi
reiškimu, esą, ypač išugdžiusi 
raudonųjų agresija Korėjoje. Po 
šito įsikišimo į agresoriaus su
tramdymo kovą Amerika pasi
jutusi nebesanti tik “kohtinen- 
talinė sala” tarp dviejų vande
nynų, bet kaikas daugiau ...

O dabar — dėl Vokietijos 
giriklatirnosi
Vienalytės ir veržlios Vokiečių 

tautos misija dar nebaigta. Nors 
Vokietija (turiu galvoj“Vakarie-' 
tiškąją Salį) dar tebėra okupuo
ta Vakarų Sąjungininku, tačiau 
tas “okupavimas” jau galitna ra
šyti kabutėse. Vakarų Vokietijai 
ir šiuo metu duota daug tiek po
litinių, tiek ekonominių laisvių, 
kurios įgalino vokiečius ruoštis 
ateičiai. Jie jau gaminasi dauge
lį ginklų, povandeninių laivų, 
lėktuvų ir kitokiausių dalykų, 
kaikas, tiesa, nors modeliuose, 
schemose'ir pan.

Spaudoje buvo pranešta apie 
nelabai seniai įvykusią Įdomią 
parodą Vakarų Vokietijos laiki
nojoj sostinėj Bonnoj. Esą, vie
nų kareivinių didžiulėj salėj, 
“pusiau oficialiais” skelbimais 
buvusi paskelbta... moderniųjų 
ginklų paroda . . . Tik buvo ne
pageidaujama, kad ji būtų pla
čiai lankoma.

Žinoma, tai nuostabus reikalas 
— “okupuota” Vokietija suruošė 
ginklų parodą. Tiesa, tai buvo 
ne pilna žodžio prasme “ginklų

paroda”. Tenai niekas negalėjo' 
matyti nei tikro dydžio lėktuvų, 
nei povandeninių laivų, nei šau
tuvų, nei atominių bombų ar ki
tų dalykų. Ten buvusios tik 1 
mes, planai, modeliai ir pan. 
čiau tarpe tų visų “modelių”, bu
vę ir 
Pvz., buvęs išstatytas nedidelis, 
tačiau labai komplikuotas, pre
ciziškai parengtas vok. moksli
ninkų išradimas — tai “nakties 
akis”. Su ta akimi, esą, kareivis 
ir tamsiausią naktį galįs sekti 
priešo lėktuvų judėjimą, kariuo
menės pergrupavimus ir'kit. ne- 
panaudojant jokių šviesų. Tei
giama, jog vokiečių mokslinin
kams jau y/a žinoma, kaip paga
minti atominius šautuvus, kul
kosvaidžius ir kitokius “paran
kius” kariams ginklus...

Be vokiečių raudonuosius 
sunku sutvarkyti
Devyngalvis raudonasis sma

kas siautėja pasaulyje ir, gali
mas daiktas, dar ilgesnį laiką 
siautės. Ligi šiol raudonieji daug 
milijonų nekaltų žmonių išžudė, 
išmarino badu arba kitokiais bū
dais sunaikino. Keliolika milijo
nų tebevargsta Sibiro konclage- 
riuose. Jų didelė dalis greitai iš
miršta, tačiau vėl greitai papil
doma naujomis aukomis. Deja, 
ligi šiol dar niekas ir nieko ka
tegoriško nepadarė tų milijonų 
nekaltų žmonių gelbėjimui. 
Amerika, reikia pripažinti, yra 
augštai iškėlusi savo humanišką
jį vardą, daug nuoširdumo, daug 
užuojautos parodžiusi paverg
tiesiems, tačiau išlaišvfnimo sri
ty— kaip buvo, taip ir tebėra 
tik... platoniškoj rolėj.

Tačiau, iš visa ko atrodo, jog 
artėja laikas, kada tikrai bus ap- 
gihkluota Vak. Vokietija (turin
ti 50 mil. stipriai cementuotą 
tautą), kuri, kartu su galingąja 
Amerika ir kitais nuoširdžiais 
sąjungininkais pareikš raudo
niesiems kad žmonės — turi būti 
žmonėmis ir turi naudotis žmo
giškomis teisėmis, nežiūrint kur 
jie gyventų: Rytinėj Vokietijoj 
ar kitur. Pr. Alšėnas.

KANADOS DAUGIAUSIA PARDUODAMOS
SLOGOS KAPSULĖS
SUSTABDO

^SLOGOS
ir itin įdomių “žaisliukų”. ANTP!|O|_|[JS
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Imigracija į JAV lėtai eina
Įstatymą įsileisti į JAV bė 

kvotos 209.000 pabėgėlių prezi
dentas pasirašė p. m. rugpiūčio 
7 d., o iki sausio pabaigos pagal 
tą įstatymą įvažiavo vos 4 asme
nys — 3 iš Italijos ir 1 iš Graiki
jos. Manoma, kad per š.m. pir
mąjį pusmetį įvažiuos apie 15.- 
000. Šiuo metu prašymų įleisti 
gaunama apie 100 kas dieną.

Imigracijos spartumą sulaiko 
nustatytoji procedūra. Patikrini
mas imigranto asmenybės kar
tais gali užtrukti iki 4-6 mėn., 
bet didžiausias stabdis yra rei- 
kajavimas, kad imigrantas gau
tų iš gyvenamojo krašto valdžios 
garantiją, jog jis bus priimtas 
atgal, jei pasirodytų, kad viza 
išduota “per apgaulę” ir tektų 
repatrijuoti. Nei vienas kraštas, 
žinoma, lengvai šitokių pažadų 
neduoda.

Prekyba vaikais
Montrealio policija išaiškino 

bandą, variusią savotišką preky
bą. Pasirodo, dažniausiai nele
galiems vaikams būdavo suda
romi netikri dokumentai ir jie 
parduodami įsūnyti įvairioms 
šeimoms į JAV. Esą žinoma taip 
išsiųstų 70 vaikų. Kaikurios žy
dų šeimos už tokius vaikus su
mokėję nuo $3000 iki $10.000, kai 
joms buvo pateikti dokumentai, 
kad tie vaikai gimę iš žydų. Pir
miausia suimtas advokatas Bul-

ler, ruošęsis su žmona ir tėvais 
išskristi į Izraelį. Jis paleistas 
už $2000. Suimtas taip pat advo
katas L. Glazer, kuris paleistas 
už $950 užstatą. Trys moterys, 
buvę suimtos, paleistos apklau
sus.

Atpigs oro kelionės 
“North Star” lėktuvai, kurie da
bar skrenda per Š. Atlantą, dar 
šiais metais bus pakeisti kitais 
lėktuvais — “Super Constella
tions”. “North Star” bus įjungti 
Trans-Canada Airlines vidaus • ^arjjO 
tarnybai. Tuo būdu dar prieš šią' 
vasarą Kanadoje susisiekimas 
oro linijomis patobulėsiąs ir at
pigsiąs.

— Londonas. — Sakoma, kad 
Kinijos diktatorius Mao Tse 
Tungas jau keli mėnesiai sergąs 
ir esąs gydomas vėžio specialis
tų, atvykusių iš Maskvos.

ŠALPOS REIKALAI TORONTE
Pereitą savaitę KLB Šalpos 

Fondo Toronto’ apyl. K-tas pa
skelbė praiitųTtoėtų trurppą apy 
skaitą. Kad lietuvių visuomenei 
šalpos darbo vaizdas būtų aiš
kesnis, Toronto K-tas pasistengs 
trumpais žodžiais jį čia aptarti.

K-tetas pradėjo organizuotis 
1,953 m. pavasari, tai ir jo pinigi
nė apyskaita prasideda nuo pir
mo viešo pasirodymo gegužės 3 
d., kuomet Motinos dienos minė
jimo proga, buvo pravesta pirma 
vieša rinkliava Vokietijoje liku
sioms daugiavaikėms motinoms 
-— $150 K-tas betarpiai nusiuntė 
į Vokietiją BALFo ats. Iz. Rugie
niu! paskirstyti pašalpos reika
lingoms motinoms. Iš jų buvo 
gauti jaudinantieji padėkos laiš
kai, kuriuos K-tas skelbė spau
doje ir kurie daug prisidėjo prie 
pasisekimo tik ką pradėtos pini
ginės rinkliavos Toronte. Iš vie
nos pusės jie paskatino K-to tal
kininkus eiti į tą nedėkingą šal
pos darbą, o iš kitos pusės jie su
žadino aukotojų tarpe daugiau 
gailestingumo ir duosnumo ne
laimių ištiktiems mūsų tautie
čiams. Aukotojas per trumpą 
laiką galėjo matyti, kur jo pa
aukotas doleris nukeliavo, kas ir 
kada jį gavo, nelaukdamas meti
nės apyskaitos. Į tą reiškinį 
K-tas atkreipė ypatinga savo dė
mesį ir paakintas paties gyveni
mo, priėjo vieningos nuomonės, 
kad piniginę šalpą siųsti betar
piai į Vokietiją, prašant1 BALFo 
atstovo ar Vok. Kr Valdybos pi
nigus paskirstyti šalpos reikalin
giems, iš kurių K-tas gauna pa
kvitavimus. Pinigai sfunčiami 
čekiais, išrašytais Vok. Kr. V-bos 
ar BALFo atstovų vardu ir kar
tu su lydraščiu siunčiami oro 
paštu. Vok. Kr. V-ba dolerius iš
keičia į DM augšfėsniu špermar- 
kių kursu.

Darant apžvalgą 8 mėn. šalpos 
Toronte, atsižvelgiant, 

kad tai buvo kūrimosi ir organi
zavimosi laikotarpis — K-tetas 
džiaugiasi rezultatais surinkęs 
$2.866.48 pinigais ir $2.900 ver
tės rūbais. Toronto Šalpos K-tas, 
pilnas pasiryžimo ir vilties, pra
deda naujus 1954 m., tikėdamas, 
kad Toronto visuomenė dar duos 
niau parems mūsų pastangas.

“ŽIBURIŲ” BENDROVĖS ŠĖRININKAMS
Spaudos Bendrovė “Žiburiai“ šiuo praneša savo šėrininkams, 

kad už šėrus, turėtus 1953 metais, paskirta dividendo po 5%.
Šėrininkai dividendą gali atsiir iti grynais pinigais arba jį pa

likti Bendrovėje — savo asmeninėj šėrų sąskaitoje — iki tol, kol 
susidarys naujas šėras.

Norį dividenddą atsiimti grynais pinigais — praneša apie tai 
Bendrovei ne vėliau 1954 metų kox o mėn. 31 d. Nepranešus, divi
dendas bus įrašytas į šėrų sąskaitą.-

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

Toronto Š .K-tas savo darbe 
visuomet vadovavosi aukotojų 
pageidavinisfis ir norais. Su di
džiausiu dėmesiu K-tas stengiasi 
aukotojus suprasti, niekad nė
šy kštė j o j iems rūpimų informa- 
cijų asmeniškai ar per spaudą. 
Visą laiką stengėsi palaikyti ga
limai tampresnį ryšį tarp auką 
davusio ir auką gavusio, nors ši
toje srityje K-tui ilgai teko aiš
kintis ir įrodinėti savo tezės nau
dingumą, nes dėl išlaikymo tam 
tikrų formalumų ir neužgaunant 
kai kieno ambicijų, K-tas pinigi
nes aukas į Vokietiją turėtų pir
miausia siųsti vienam iš dviejų 
Kanados Centro K-tų, iš ten 
BALFui, BALFas siųstų savo 
įgaliotiniui Vokietijoje ar Vok. 
Kr. V-bai ir tik tie gautą sumą 
skirstytų stovykloms. Toks ke
lias mums iškarto pasirodė per 
daug gramozdiškas, perilgas, rei
kalaująs daugiau darbo ir išlai
dų, kas mūsų supratimu atsiek
tiems rezultatams tik pakenktų. 
Tą kliūtį nugalėjus, šalpos dar
bui Toronte dar pakenkė pernąi 
vasarą pasireiškęs BALFo nei
giamas nusistatymas dėl Vasario 
16 gimnazijos rūmų ųžpiŲkimo, 
tam reikalui ištirti paskiriant 
komisiją. Toks neatsargus B AL 
Fo žygis įnešė nepasitikėjimą ir 
dezorganizaciją aukotojų tarpe 
ir, gaila, iki šiol nėra dar atitai
sytas, nors daugiau susipratusios 
visuomenės tarpe tas blogis išėjo 
į gerą. Aukos gimnaz. rūmams 
apmokėti pradėjo gausiau plauk
ti.

Iš dalies turėjo neigiamos įta
kos ir Kanados Centro K-to biu
rokratiški užsimojimai tvarkyti 
šalpos darbą valdiškų įstaigų 
nustatytu šablonu, nesiskaitant 
su čia išeivijoje esamomis sąly
gomis ir gyvenimo reikalavi
mais. Šalpos darbas, mūsų ma
nymu, turi remtis laisva valia, 
pasišventimu ir artimo meile, nė 
diriguojamas įsakymais ir sau
sais aplinkraščiais, o skatinamas 
vien prašymais, gerais pavyz
džiais ir padėka už atliktą darbą 
ar paaukotą pmigą.Pirmi kiek
vieno darbo metai yra sunkūs ir 
ne be klaidų. Tikimės, ateityje 
bus vis geriau.

Baigdamas tą trumpą šalpos 
darbo Toronte apžvalgą, K-tas 
dėkoja visiems savo talkinin
kams, aukotojams, Kanados lie
tuvių spaudai, Radijo valandė
lei, Tėvams Pranciškonams, Lie
tuvių Namams, Svetainei “Tul
pė” ir visiems, kas kuo nors pa
dėjo K-tui sunkiam jo darbe.

KLB ŠF Toronto apyl. K-tas.

— Vašingtonas. — JAV augš- 
tosiose mokyklose šį rudenį pra
dėjo studijas 344.844 studentai ir 
226.689 studentės—išviso 571533.

Tūkstančiai ir tūkstančiai 
nadiečių gali jums pasakyti, 
kad nebereikia bijoti slogų. Jie 
jau įsitikino — kaip ir jūs da
bar įsitikinsite — kad Buck- 
ley’s Cinnamated Kapsulės su
stabdys slogas taip greitai, 
kaip ir jos prasidėjo.
Galvos skausmai, šalčio purty
mai ir užkimimas dingsta, kaip 
nebuvęs. Todėl, kad jos veikia, 
kaip ir daktaro receptas. Jos 
susideda iš keturių Buckley’s 
Cinnamated Kapsulėse sumai- jautą bei čiaudėjimą ir šnirpš- 
šytų medikamentų, kurie ko- timą. Trečiasis ir ketvirtasis 

tuo pačiu laiku pakelia jus 
dvasiniai ir fiziškai, padeda jū
sų kūno sistemai kovoje su gri
po ir slogos simptomais. 
Nenuostabu, kad Buckley’s 
Cinnamated Kapsulės yra la
biausiai Kanadoje parduoda
mos slogos kapsulės. Įsigykite 
pakelį dar šiandie -— 12 kap-■ 
šulių — 35c — arba didelis šei
mos dvdžio 30 kapsuliu pokelis 
tik 79Č.

voja prieš slogą keturiais po
zityviais būdais.
Tuojaus vienas iš šių keturių 
medikamentų sunaikina skaus
mus, kai tuo pačiu laiku kitas 
sumažina karštį, blogą savi-
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CINNAMATED CAPSULES 
Parduodama visose VAISTINĖSE

NF—85

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST. W.

EM. 3-1618

M.D. — L.M.C.C.

780 Main St., East, Hamilton
GIMDYMO PAGALBA

Priėmimo valandos 2-4 ir 7-8 vai. vok. ir pagal telefonini susitarimą tel. 9-6634

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 - 567 KEELE ST.
l1^ Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

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

Sav. G. KERAITIS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. 

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

KANADA RŪPINASI 
jūsų ateitimi

Sveikos šeimos yro Kanados pagrindas ir ateitis. 
Todėl jūs esate stebimi nuo gimimo iki pat jaunys
tes ir nuo subrendimo iki gyvenimo saulėlydžio 
Konados įstaigos ir jos draugiški gyventojai pade
da kiekvienam reikalingam pagalbos. Užtikrinti jū
sų ateičiai, Kanada teikia vyriausybės taupymo 
(annuities) ir senatvės pensijų planų, taip> kad 
nustoję dirbti galėtumėte pradėti pelnytų poilsį 
ir stebėti kaip jūsų vaikaičiai auga stiprūs ir links
mi JŪSŲ Kanadoje.

Kanada rūpinasi savaisiais — stenkis daugiau ži
noti apie ję

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

MELCHERS DISTILLERIES .LIMITED

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

‘ Garantuotos saugojimas. Mokama 
B atsiimant Garantuojama.
j Pasiimam© ir pristatome.

dYe
Specialybė: 

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų. 

138-46 CLAREMONT STR.
30 metų valymo patyrimas

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

TELEF. EM. 8-4557
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Tautos Himnas
a *

Stasys Yla
Kiekvienas lietuvis — mažas 

ar suaugęs, krašte ar svetur -r- 
kartoja kaip tautinio išpažinimo 
maldą: Lietuva; Tėvyne mūsų. 
Kiekvienas žino šio tautinio mū
sų Credo žodžius, tačiau nekiek- 
vienas pagalvoja, kokį gilų turi
nį, kokią dvasinę programą jis 
išreiškia.

Mūsų tėvynė yra didvyrių že-
* mė — tai pagrindinė tiesa, ne tik 

istorinė, bet ir nūdieninė, ne tik 
faktas, bet ir įsipareigojimas.

Istorija suveda didvyrius iš 
įvairių laikų ir luomų, neklaus- 
dama, kuo jie skyrėsi gyvenime. 
Ir mums šiandien vistiek, kas jie 
buvo: valdovai, valstybininkai 
ar kariai, rašytojai, publicistai 
ar knygnešiai, Kražių, Kenstai- 
čių ar Žemaitkiemio vyrai ir mo
ters, kaliniai ar tremtiniai dėl 
savosios kalbos, rašto, ar tikėji
mo, savanoriai, rezistentai ar 
partizanai. Juos visus apjungia 
vienas vardas — didvyriai. Ir po 
to, kai savo gyvenimu, drąsiais 
žygiais ir aukomis pasidarė did
vyriais, jie ndbepriklauso dau
giau nei žemaičiams, nei augštai- 
čiams, nei sūduviams, juo labiau 
jokiai klasei, srovei ar ideologi
jai. Jie tampa visos tautos, visų 
lietuvių, visos mūsų Tėvynės 
bendras dvasinis turtas, pasidi
džiavimas, įkvėpimas, stiprybė.

’ Didvyriškumas, apsireiškęs 
tautos vaikų gyvenime ir veiki
me, tampa istorinė vertybė. Ta
čiau jis lieka visada ir pedagogi
nė vertybė. Jis žavi, kalba, ska
tina, vadovauja. Tuo būdu jis tu
ri ne tik užbaigtą praeitį, bet ir 
atvirą, plačią ateitį. Savo amži
na dabartimi didvyriškumas pa
sireiškia kaip moralinė vertybė. 
Istorinis didvyrių pavyzdys pa
rodo tik tą jėgą, kurią savyje 
slepia ši dorybė. Jie dirbo Lie
tuvos naudai ir aukojosi žmonių 
gerybei, nes jie jautė besąlyginį 
sąžinės įpareigojimą. Jie nesiten 
kino tuo, kad lietuviais yra gi
mę, bet tokiais norėjo likti patys 
ir visus tokiais išlaikyti. Ir jie 
pasirinko aukos, kančios, -kovų 
kelią. Tai ir buvo tas dorybių 
kelias, kuriuo turi eiti kiekvie
nas lietuvis.

Sąmoningas, doriškai apsi
sprendęs lietuvis turi prieš akis 
šviesų, idealų savo Tėvynės vaiz- 

_dą. Tačiau regi niūrią, klakią ir 
tamsią tikrovę, kuri idealųjį Tė
vynės vaizdą temdo. Jis todėl 
šaukiasi saulės, kad toji tamsu
mus Lietuvos padangėje pra- 
sklaidytų. Ta saulė, aišku, nėra 
fizinė. Tai simbolis dvasinės 
šviesos. Mes, lietuviai, šitą dva
sinę šviesą negalime išsiaiškinti 
kitaip, kaip atspindį amžinosios 
Šviesos, kuri viena tegali visas 
tamsumas išsklaidyti. Lietuvis 
tiki, kad ši Šviesa iš amžių glū
dumos lydi mūsų žingsnius ir jis

* juo labiau tuo tiki, juo pikčiau 
tuos pačius žingsnius sekioja' 
kaip koks priešas įvairios tam
sumos ir nykumos. Jis supranta, 
kad šviesos ir tamsos kova yra 
ir bus nesibaigianti. Tačiau jam 
aišku, kad jo Tėvynė niekada

nenusilenks tamsai, nes, tai pa
dariusi, ji prarastų savo dvasinę 
ir fizinę gyvybę.

Šviesa ir Tiesa yra dvi sąvo
kos, dvi vertybės, kaip dvi sesės, 
katrų neišskirsi ir nepadalysi. 
Lietuvis, kartu su’ sava tauta, 
kovoja dėl abiejų, arba kovoda
mas dėl vienos, kartu kovoja ir 
dėl kitos. Lietuvis nepadalina 
tiesos sau ir saviškiams, nes tie
sa nedaloma. Jis ieško tiesos 
draugų visur ir pats tiesą vi
siems skelbia, nes kiekvienas, 
net ir kitos tautos žmogus, kurs 
tiki tiesa, remia ir mūsų Tėvy
nės kovą. Išpažindamas šią ver
tybę, lietuvis dirba bendrai žmo
nių gerybei, o drauge ir Lietu
vos naudai.

Išbaigtas ir išryškintas lietu
vio kelias vainikuojamas Lietu
vos meile. Ši meilė nėra egoisti
nis jausmas. Ji nėra tik žodis. 
Meilė, šviesa ir tiesa sudaro ne
išskiriamą trejetą, plaukiantį iš 
vieno šaltinio, kaip iš kokios sau
lės. Meilė, drauge su šviesa ir 
tiesa, sutirpdo visokį melą, vi
sokią klastą, apgaulę, neapykan
tą. Ji nesiduoda suvedžiojama 
klasinio, partinio, ambicinio ar 
savanaudinio siaurumo, kuris 
skaldo Tėvynės vaikus. Atvirkš
čiai. Ji glaudžia lietuvį prie lie
tuvio, nušviesdama teisingąjį ke
lią. Ji nėra akla, kuri nemato 
blogio, puvėsių ir pelėsių, kurių 
aukomis pasidaro kai kurie Tė
vynės vaikai. Jos tikrasis vaisius 
— tautos vienybė. Interesų ko
va, kad ir Lietuvos vardu veda
ma, vienybę veikiau žudo, nei 
kuria ir palaiko. Reikia širdimi 
degti, reikia mylėti Lietuvą, visą 
Lietuvą, kad atsirastų sutarimas 
tarp jos atskirų dalių ir atskirų 
narių.

Lietuvos Himnas yra, kaip ma
tom, himnas tautinėms dory
bėms: didvyriškumui, šviesumui, 
tiesumui, meilei ir vienybei. 
Gražesnės tautinės giesmės nie
kas negalėjo mums sukurti. Tau
ta gali didžiuotis savo himnu iš
pažindama dvasinę programą, 
kuri yra pirmoj eilėj gėrio pro
grama. Gal būt tas atsitiko to
dėl, kad gerumas yra būdingiau
sias mūsų tautos bruožas. Atsi
remdamas šiuo pagrindiniu mū
sų tautos bruožu, Lietuvos Him
nas tą bruožą išskaido į keturias 
vertybes: branginimas didvyriš
kosios praeities kaip stiprybės 
šaltinio, darbas Lietuvos naudai 
ir žmonių gerybei, tikėjimas į 
Šviesą, kuri tamsumas šalina, ir 
meilė, kuri sukuria vienybę.

Ir vėl Lietuva bus laisva. Tu 
čia, o Jie ten gyvena ta pačia 
viltimi*. Jie aukoja viską, ką 
turi brangiausią. O Tu? Au
kok Tautos Fondui.

Kuo pateisinsi savo pasitrau
kimą ir vėlesnę kovą dėl Ne
muno Šalies laisvės? LIETU
VIO PASAS taps gražiausiu 
prisiminimu Tau ir brangiau
sia dovana Tavo artimiesiems.

NAUJAI ATVYKUSIEJI

TfiVISKfiS ŽIBURIAI

Ruošiamos statyti Toronto lietuvių Prisikėlimo bažnyčios projektas. Projekto autorius archi
tektas prof. dr. St. Rudokas.

Kas nauja Vokietijoje
‘Šiuo metu pasaulio akys at

kreiptos į Berlyną. Ir ne juokais: 
čia iš tikro sprendžiamas visos 
Europos likimas. Neminėsiu čia 
to, kas visiems žinoma iš ben
drųjų radijo ir laikraščių prane
šimų. Nebent tiek tektų nusiste
bėti, kad

kaikurie amerikiečių laik
raštininkai, nekalbant jau 
apie britų ir prancūzų, įvai
riems bolševikų manevrams 
skiria daugiau dėmesio ne
gu savųjų valstybės vyrų pa
reiškimams.

Viskas, kas tik bolševikų daro
ma, išreklamuojama kaip kažkas 
nauja, ypatinga, neįprasta. Ta
rytum niekas iš bolševikų dar 
nebūtų kiek reikiant pasimo
kęs: kokie jie buvo, tokie ir pa
siliko, visai neatsižvelgiant į tai, 
kaip jie bekeistų savo taktiką ir 
atrodytų siekią taikos. Faktiškai 
viskas yra gudriai paslėpta bol
ševikinė taktika, kuriai, deja, 
kaip paskutiniai įvykiai rodo, 
pasiduoda net ir daugiau išpru
sę užsieniečiai, nekalbant jau 
apie tikruosius bolševikų sim- 
patikus. Bolševikų atstovai, spau 
dos žmonės ir net rusai raudon
armiečiai vakariečių vienam at
rodo kažkas “nepaprasta”. Ir ne 
tik Berlyne. Pvz. kai kelios bol
ševikų sportininkės pasirodė sli
džių pirmenybėse > Šveicarijoje, 
tai tas jų atsiradimas — ir per 
sportą varyti propagandos — su
darė didesnę sensaciją nei olan
dų karalienės Julijanos atvyki
mas.

Derybų galo kolkas dar nema
tyti — ir jį išpranašauti būtų 
sunku. Tuo tarpu galima tik tiek 
pasakyti, kad Vakarai “laikosi 
gerai”. Ir tai ne tik Dulles, bet 
taip pat britų Edenas ir net

prancūzų Bidault, iš kurio tiekprancūzų Bidault, iš kurio tiek Tuo tarpu neatrodo, kad 
Sovietų, tiek ir prancūzų bolše- vergtųjų reikalai būtų jau
Jikai, ištroškę liaudies fronto rašyti. Klausimas ar net Lietu- 

vyriausybės savajame krašte, ti- vos ir kitų Pabaltijo valstybių 
kėjosi kur kas daugiau, negu jis problemos konferencijoje bus iš- 
jiems iš tikro parodė. keltos. Tačiau tuo atveju, jei tai

Derybų centre Vokietijos klau- būtų padaryta, tai mūsų veiks-
_____  _ i • ■. • . ! ■ - . ■■ . ■ v . ’ . ■»simas. Kaip visai teisingai pa

stebėjo britų BBC apžvalginin
kas, bolševikams itin svarbu ne 
tik pasirodyt i prieš pasaulį "vie
nalytės poli tikos” tęsė j a is. — nes 
iš tikro Sov. Sąjungoje tik ji pa
liko nepakitusi net ir po Berijos 
nugalabinimo, — bet ir visa da
ryti, kad Vokietija neprisidėtų 
prie Vakarų gynybos. Tai jiems 
esminis reikalas. Kiti; kaip Va
karų ir Rytų prekybos suinten- 
syvinimas, Kinijos įsileidimas į 
penkių konferenciją, subolševi- 
kinimas satelitų Rytų Europoje, 
nėra tokie esminiai — jie spręsis 
kaip pirmosios problemos išdava.

Vokietijos prisidėjimas prie 
Vakarų ar prie Rytų bloko iš 
esmės nulems su laiku visos 
Europos. likimą. u

Todėl įžvalgesnieji žmonės tie
siog laiko Apvaizdos dovana, kad 
Vokietijai šiuo metu — ir tai su ; 
tokiu tautos pasitikėjimu — va-

pa- 
nu-

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
Torontiečiai!
Laisvė yra brangiausias turtas 

ne tik žmogaus, tautų, bet ir 
valstybių. Visi turi teisę į laisvę, 
taigi ir lietuvių tauta i nepri
klausomą, laisvą gyvenimą. De
ja, mūsų valstybė jau keturio
likti metai kaip neša sunkų bol
ševikiškos vergijos jungą, negir
dėtą nuo amžių savo žiaurumu 
ir barbariškumu. Tačiau lietu
vis,, nors ir nežmoniškai kanki
namas, stebina šiandien visą pa
saulį savo heroiška drąsa kovo
je dėl Tėvynės laisvės. Todėl ir 
mūsų visų lietuvių tremtinių, 
esančių už Tėvynės ribų, yra 
šventa pareiga dalyvauti Nepri
klausomybės šventės minėjime 
ir išreikšti savo nepalaužiamą 
valią gyventi laisviems ir nepri
klausomiems nuo jokio tirono.

Nepriklausomybės šventę mi
nėsime šia tvarka:

Abiejų parapijų 11 vai. iškil
mingos pamaldos su tai dienai 
pritaikytu pamokslu vyks Lietu
vos ir žuvusių už Lietuvos laisvę 
intencija.

Įspūdinga minėjimo programa 
vyks College teatre, 960 College 
— Dovercourt Rd., vasario 21 d., 
sekmadienį, 4 vai. p.p., kur vyks
ta Prisikėlimo parapijos pamal
dos. "Pagrindinis šventės kalbė
tojas prof, dr. Pr. Padalis iš Det
roito, dažnai skaitąs paskaitas 
amerikiečiams apie Lietuvą ir 
bolševizmą, pasakys kalbas lie
tuviškai ir angliškai. Be to, tu

rėsime progos pamatyti ir iš
girsti kalbant Kanados vyriau
sybės ministerius, Parlamento, 
federalinio ir Ontario, atstovus, 
Toronto miesto burmistrą Mr. 
Lamport, Pabaltijo valstybių 
konsulus ir kt. Taip pat yra pa
kviestas ir Toronto kardinolas 
J. McGuigan ir kiti augšti Ka
nados dvasininkai.

Tolimesnėje programoje pasi
rodys lietuvių reprezentacinis 
choras “Varpas”., vedamas muzi
ko Gailevičiaus, lietuviai solistai 
ir moksleiviai'bei studentai.

Nė vienas lietuvis, lietuvė ne
gali pasiteisinti, kad tą dieną tu
ri kitų reikalų, svarbesnių už 
Lietuvos .valstybės nepriklauso
mybės paskelbimo minėjimą. 
Visus asmeniškus reikalus į šalį! 
Tėvynės kančios šaukia! Skubė
kime ir; kuo tik kas galime, jai 
padėkime. Jokia asmeniška au
ka nebus perdidelė, nes jau tūks 
tančiai gyvybių paguldyta dėl 
Tėvynės laisvės. Todėl nepagai
lėkime tą dieną didesnės pinigi
nės aukos lietuviškiems reika
lams. Tik solidarus ir vieningas 
darbas priartins greitesnį mūsų 
visų vilčių išsipildymą.

Iškilmės prasidės punktualiai 
4 vai. p.p., tą valandą įžengia į 
salę garbės svečiai su Darbo mi- 
nisteriu Ch. Daley priešaky.

Pabrėžtinai prašome rinktis į 
salę iš anksto — salė bus atidara 
jau 3 vai. p.p.

Toronto apyl. Valdyba.

JŪSŲ PIRMAS ŽINGSNIS SIEKIANT 
KANADOS PILIETYBĖS YRA SEKANTIS:
Prieš paduodant prašymą Kanados pilietybei gauti, turite įteikti ata
tinkamai įstaigai pareiškimą padarytą po priesaika, kuris vadinamas 
“Pareiškimas Noro Tapti Kanados Piliečiu” (“A Declaration of Inten
tion to Become a Canadian Citizen”). Kiekvienas Naujas Kanadietis 
aštuoniolikos ar daugiau metų amžiaus gali, atvykęs į Kanadą, bet 
kuriuo metu įteikti tokį pareiškimą. Tai reiškia, kad tai galima pa
daryti nieko nelaukiant — tuoj atvykusį Kanadą.
Kadangi prašymas Kanados Pilietybei gauti tegali būti svarstomas 
praslinkus mažiausiai dvylikai mėnesių nuo įteikimo viršminėto pa
reiškimo .patariama Jums, atvykus į Kanadą, kuo greičiausiais imtis 
šio svarbaus žygio.
Blankus galima gauti pas tos Apskrities ar Apylinkės teismo valdinin
ką (Clerk of the Court), kuriai priklauso Jūsų gyvenamoji vieta. Rei
kalui esant, tas valdininkas padės Jums užpildyti viršminėtą blanką. 
Jei Jums patogiau, galite blankų gavimo reikalu kreiptis į Kanados 
Pilietybės Sekretorių Ottawoje (Registrar of Canadian Citizenship, 
Ottawa)

Užpildžius pareiškimo blanką, reikia jį įteikti teismo 
valdininkui arba siųsti tiesiai Sekretoriui į Ottavvą. 
Norėdami tolimesnių paaiškinimų, kreipkitės į Kana
dos Pilietybės Sekretorių, Ottawa, Ontario.

Išleido Naujųjų Kanadiečių žiniai

PILIETYBĖS IR IMIGRACIJOS DEPARTAMENTAS
OTTAWA, CANADA

IION WALTER E. HARRIS, Q.C 
Minister! s.

LAVAL FORTIER, O.B.E., Q.C, 
Viceministeris.

nių tam jau pasiruošta. Kadangi 
Į Berlyno konferenciją savo at
stovo nei šefas, nei diplomatai 
neatsiuntė, tai

ir čia teko VLIKui užkišti 
paliktą atvirą, kaip ir daug . 
kur kitur, skylę, — !

jis pasiuntė savo VT Užs. Rei- j 
kalų Tarnybos valdytoją dr. P. 
Karvelį stebėtoju, su įgalioji
mais daryti visa, kas reikėtų, 
jei netikėtai iškiltų kuriuo nors 
atveju Lietuvos byla. Tuo rei
kalu net ir pats Dulles buvo 
kreipęsis į ALT vadovybę Ame
rikoje, iš anksto paprašydamas 
reikalingų informacijų.

Šveicarų spauda pažymi, kad
Sovietų politiką konferenci
joje lemia pats nenuolai- 
džiausias Vakarams žmogus 
Molotovas.

Kai Malenkovas kai kur norėtų 
____  kiek lankstesnės politikos — pa- 

dJvTuia“ne^kaT'kitas“bet kanc- daugiau manevrų ir ap
gauti, nors ir dėl akių, Vakarus 
— Molotovas eina seniai pramin-; 
tais Stalino keliais ir rodo tokį 
pat sustingimą, koks buvo žino-: 
mas prie “senio”. Ši aplinkybė 
taip pat prisideda prie Vakarų 
vieningumo ir jų sucementa-

leris Adenaueris. Kas būtų, jei 
čia susidarytų ' probolševikinė 
Vyriausybė! Nebūtų jėgos, kuri 
sulaikytų Europą nuo subolše- 
vikinimo. Tačiau jai kelias į su
sijungimą ir į visišką laisvę yra 
dar tolimas ir ilgas. Daugis 
svarsto klausimą, ar nesutiks — 
blogiausiu atveju — Vakarai iš
jungti Vokietiją iš Vakarų gy
nybos ryšių, kad tuo būdu bol
ševikai, savo ruožtu, padarytų 
nuolaidą ir sutiktų ją visą ap
jungti, leisdami laisvus visame 
krašte rinkimus, kaip tat buvo 
savo laiku padaryta Austrijoje. 
Žinoma, su viltimi, kad ateityje 
jei jau ne Adenaueris, tai kitas 
kuris jo vertas įpėdinis vis tiek 
su laiku Vokietiją nuvairuos į 
Vakarus, bet ne į Rytus...

vimo.
Derybas Berlyne atsidėjusi 
seka ir visa vokiečių visuo
menė.

Ir tai be pažiūrų ir įsitikinimų 
skirtumo. Net didesnis vieningu
mas parodomas tarp vyriausybės 
ir opozicijos, nei kai kieno buvo 
laukta. Bolševikams jokiais pa
žadais nepavyko į savo pusę pa
traukti vokiečių socialdemokra
tų. Ir gerai -— nuo to laimi visa 
Europa — jos apjungimo ir su- 
tvirtėjimo mintis. V. R.

WELLAND Ont
Vasario 6 d. apylinkės valdyba r.y bažnyčios rūsyje 10 vai. pa

buvo suruošusi vakarą. Buvo su- maldomis, po pamaldų K. Stan- 
vaidinta J. Kuzmickio 4 veiks- kevičiaus paskaita. Meninės da
mų vaidinimas “Mažasis didvy- lies metu pasirodys scenos mėgė- 
ris”; kuris pavyko puikiai.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja 
Pov. Tamulėnųi už tiek daug 
įdėto triūso ir ' 
veikalą. O taip pat didelis dėkui 
veikalo vaidintojams: M. Izokai-

jų būrelis režisuojamas B. Simo
naičio. Apyl. valdyba

vargo režisuojant liflIUIIDEA ll«n 
pat didelis dėkui VTlHlliri.il, mail

vemaio vaidintojams: ivi. izokai- , . ..> ,
tienei, N. Bersėnaitei, V. Zinai-: Vasar,° *6 m,,neJ,mas p’KS 
tytei, D. Blužaitei, A. Marčiaus- vasario 21 d. 4 vai. p.p. Lietuvių 
kaitei, D. Marčiauskaitei, A. Baznyios saleje. Minėjimą ren- 
Kalvaitytei, R. Ramanauskaitei, |ia Wpg. LB apylinkes valdyba. 
V. Lekavičiūtei, P. Šidlauskui. £° Panešimų bus menine dalis. 
V. Bersėnui,. R. Šurkai, G. Blu- i V1SM Pašoma j mineji-
žui, K. Stankevičiui. Nuoširdus atsilankyti.

kaitei, D. Marčiauskaitei

V. Lekavičiūtei, P. Šidlauskui Po pranešimų bus meninė dalis.

Bedarbių skaičius Winnipegelietuviškas ačiū loterijai fantų 
aukotojams ir jų rinkėjams A. ir Sausio viduryje buvo apie 21.- 
V. Karaliams.

Nuoširdžiai dėkojame visiems 
pasidarbavusiems vakarą ruo
šiant būtent: J. Biliūnui už prog
ramos skelbimų surinkimą ir 
scenos apšvietimo tvarkymą, V. 
Biliūnui už baldų scenai surin
kimą ir išvežiojimą, bufeto šei
mininkėms: L. Trampienei, K. 
Blužienei, Kuzavienei ir S. Stan
kevičiene*, A. Šiurkai už deko
racijų nupiešimą, Pr. Marčiaus- 
kui už scenos tvarkymą. V, Šiur
kai ir A. Cepukui už gėrimų iš
davimą, N. Bersėnaitei ir S. Ma- 
čikūnui už loterijos bilietų pla
tinimą.

Vakaro pelnas, apie $50, ski
riamas Vasario 16 gimnazijos! 
vienam mokiniui išlaikyti.

Be to, apylinkės valdyba va
sario 21 d. ruošia Vasario 16 mi
nėjimą, kuris prasidės St Ma

000 asmenų — 5000 moterų ir 
16.000 vyrų. Gana daug lietuvių 
taip pat neturi darbo ir dabar 
sunku jo susirasti. Bedarbių tar
pe dagiausia yra nekvalifikuoti 
darbininkai. Šiais metais Wpg. 
numatoma didelių statybų ir va
sarą darbų atsiras daugiau.

Winnipeg Free Press vis daž
niau pasirodo straipsnių ir žinių 
liečiančių Lietuvą. Vasario mėn. 
pasirodė du laiškai: prof. D. 
Martin pastabos dėl lietuvių, lat
vių ir prūsų santykių, paliestų 
anksčiau spausdintame straipsn. 
“Message to Lituania” bei dėl V. 
Peters pastabų dėl to. Vasario 6 
d. pasirodė to paties Victor Pe
ters laiškas, pastebįs, kad spaus
dinant 
eilutė, 
prūsai 
nais.

jo laišką praleista viena 
kuri pakeitusi mintį — 
buvo paskelbti germa-

“Tėviškės Žiburių” redakcija ir leidėjai.

Poniai Nijolei ir mūsų mielam bendradarbiui Algiui
:;Š A L Č I A M S

skausmo valandą, jaunajam sūneliui Matui mirus, nuošir
džios užuojautos reiškia

Skaudaus liūdesio valandoje
a.a. ON AI VALAITIENEI mirus.

dukrai Aldonai Šarūnienei, sūnui Vygantui ir žentui v. sktn. 
Vladui Šarūnui bei kitiems giminėms reiškiame širdingiau
sią užuojautą ir kartu liūdime

Toronto Skautų Rambyno Tuntas.

Brangiajai mamytei ir uošvei
O. V A LA IT I E N E 1 mirus,

p. ŠARŪNŲ šeimą nuoširdžiai užjaučia

S. ir V. Skrinskai ir A. Stikliūtė.

Liūdesio valandoje, netekus motinos, uošvienės, 
p. p. IR. ir A. GUREVIČIAMS 

reiškiame gilią užuojautą
S. ir V. Vaišvilai
Z. ir A. Urbonai

Kaip rinkti aukas gimnazijai
Kanados lietuviai, prie Vasa

rio 16 gimnazijos rūmų išpirki
mo pagal savo skaičių, yra dau
giausiai prisidėję. KLB Krašto

AUTO MAŠINŲ PARDAVĖJAS

V. PESECKAS
praneša savo klijentams, kad nuo š.m. 

vasario 1 d. perėjo dirbti

GENERAL MOTOR
firmon —

BEATTIE, CADILLAC, CHEVROLET, 
OLDSMOBILE LTD.

832 Bay St./ Toronto, Ont.
Telefonas Ml. 4681.

BEATTIE CADILLAC LTD. yraBEATTIE CADILLAC LTD. yro di- 
džiousio ir rimčiousio General Motor 
firma Toronto mieste, kuri parduoda 
naujus CHEVROLET, OLDSMOBILE, 
CADILLAC auto mašinas ir naujus 
GENERAL MOTOR sunkvežimius.
BEATTIE CADILLAC LTD. turi dide
lį pasirinkimo naudotų auto mašinų. 
Firmos milžiniškos remonto dirbtuvės 
atlieka visus motorų ir korpuso taisy
mo darbus pigiausia kaino Toronte. 
Taip pat draudžia outo mašinos ne
laimes atveju.
V. PESECKAS maloniai kviečia 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

Valdyba padarė principinį nu
tarimą kad gimnazijos rūmų 
pirkimą reikalinga remti, ir tas 
nutarimas yra Kanados lietu
viams kaip įstatymas.

Tačiau, iki šiol negirdėti kad 
čia būtų susidaręs koks nors spe
cialus fondas telkti lėšas gimna
zijos rūmų pirkimui.

Montrealy veikia Vasario 16 
gimnazijai remti komisija su p. 
Šimelaičiu priešaky, bet tos ko
misijos tikslas yra tik organizuo
ti gimn. rėmėjų būrelius ir iš jų 
surinkti pinigus atskirų mokinių 
išlaikymui. Gimnazijos rūmų įsi
gijimo akcijai pravesti reikalin
ga kad kiekvienoje didesnėje ko
lonijoje būtų koks nors organas, 
kuris tą reikalą skatintų ir pini
gus surinktų. Atrodo, tiksliausia 
būtų, jei tą darbą atlikti imtųsi 
Šalpos Fondas, kadangi jis jau 
turi suorganizavęs savo skyrius 
apylinkėse. Lėšų telkimas turė
tų būti ne aukų rinkimo princi
pu (su dėžutėmis ar aukų la
pais), bet panašiai į serus. Vieno 
tokio Šero kainą nustatyti $10 
ir atrodo, kad visoje Kanadoje 
atsiras nemažiau 500 geros va
ldos lietuvių, kurie nepasigailės 
10 dol. sukurti lietuvybės tvir
tovę Europos širdyje P. Lelis.

VTlHlliri.il
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HAMILTON, Ont
Nepriklausomybės šventės 

minėjimą
Bendruomenės valdyba rengia 
vasario 21 d. šia tvarka: 11 vaL 
ryto iškilmingos pamaldos Auš
ros Vartų bažnyčioje. 6.30 vaL 
vak. minėjimo aktas su menine 
programa Westdale Collegiate 
salėje (toje pačioje vietoje, kur 
ir pernai). Prie įėjimo aukas 
renka Tautos Fondo Atstovybės 
Hamiltono skyrius. Visi tautie
čiai prašomi kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

KLB Hamiltono apyl. V-ba.
H. L. V. Aušros Vartų parapijos 

komiteto pareiškimas
Spaudoje pasirodė keli straips

niai p. Jer. Valaičio dėl Hamil
tono bažnyčios statymo atskai
tomybės. Parapijos komitetas, 
susidedantis iš pirmininko Ig. 
Navicko, vicepirmin. K. Nor
kaus, sekretoriaus J. Stonkaus 
ir kasininko K. Stanaičio, paren- 

. girnų vadovo M. Lazdučio, pra
neša plačiai lietuvių visuomenei, 
kad tie visi priekaištai, kuriuos, 
padarė p. Jer. Valaitis per spau
dą ir privačiai, neturi jokio pa- 

-grindo. Komitetas užtikrina lie
tuvių visuomenę, kaip neutralus 
vienetas, kad su atskaitomybe 
yra viskas tvarkoje. Visiems gin
čams užbaigti, komitetas iškvie
tė viešą kontrolierių Mr. E. P. 
Nolan, Chartered Accountant, 
kurio revizijos aktą skelbiame 

‘viešai.
Hamiltono Viln. Aušros Vartų 

parapijos Komitetas.
Revizoriaus pažymėjimas

Aš patikrinau knygas ir do
kumentus Aušros Vartų Parapi
jos Statybos Komiteto nuo 1952 
m. liepos mėn. 12 d. ligi 1953 m. 
rugpitičįo 15 d., o taip pat ir ba
lansą 1953 m. rugpiūčio 15 die
nai. Mano patikrinimas apėmė 
bendrą sąskaitybos vedimą, iš
tyrimą pateisinamųjų dokumen
tų ir kitų davinių, kuriuos aš 
radau reikalinga patikrinti esa
mose sąlygose.

Į pastatų statybos kainą įeina 
8.000 dolerių už savanorišką dar
bą ir 8911 dolerių 35 centai už 
savanorišką statybos darbų prie
žiūrą. Už šituos darbus nieko nė
ra sumokėta ir nėra pasižadėta 
mokėti. Tos sumos yra priimtos 
Statybos Komiteto. Šitas sumas 
aš esu patikrinęs ir jos yra ap
skaičiuotos išdirbtų valandų 
skaičiaus pagrindu, 6 kiek liečia 
statybos priežiūrą — nuošim
čiai pagal vykdytų darbų vertę. 
Abiejais atvejais apskaičiavimai 
padaryti, mano nuomone, . pa
gristai (protingai) ir santūriai. 
AŠ konstatavau, kad bažnyčia 
yra apdrausta $70.000 sumai.

Aš asmeniškai patikrinau vi
sus pastatus bei nuosavybę ir;

skolų — $3117.48 — per tą laiką 
buvo sumokėta pagal parapijos 
komiteto knygas ir dokumentus, 
airiuos aš patikrinau ir radau 
pilnoj tvarkoj. Tai galima buvo 
padaryti pasinaudojant per tą 
laiką .gautomis $3.100 paskolo
mis.

Pagal minėtus davinius, pridė- 
‘as 1953 m. rugpiūčio 15 dienai 
balansas yra tiksliai sustatytas 
r parodo tikrą ir teisingą Sta

tybos Komiteto reikalų vedimą, 
ką tvirtinu pagal man patiektus 
Javinius, paaiškinimus ir Komi
teto knygas.

Pasirašė (E. P. Nolan), 
Chartered Accountant.

Hamilton, Ont. 1954. I. 21.
Red. pastaba: H. AV parapijos 

komitetas prisiuntė išspausdinti 
:r originalini, revizoriaus pasi 
rašytą, anglišką šio dokumente 
tekstą. Taupydami vietą, mes jc 
nespausdiname.

Šį sekmadienį visi skaitlingai 
susirinksime į Aušros Varti 
bažnyčioje iškilmingas pamal
das nuoširdžiai paprašyti Augš 
čiausiąjį greitesnio mūsų tėvy
nei laisvės ryto.

Kas tik laisvas, kas tik jaučia
mės lietuviais tą patį sekmadie
nį, sausio 21 d. 6.30 v,v. visais 
keliais traukiame į Nepr. šventės 
minėjimą Wes‘dah Collegiate 
salėje.

Prie įėjimo mes sutiksime prie 
staliukų sėdinčius vyrus, o šalia 
jii stovinčias mieląsias lietuvai
tes. Ir šiems tautiečiams tikrai 
bus daug maloniau, kai jų ne
vengsime, lyg raupsuotų, bet visi 
ištiesime savo duosnią ranką ir, 
kiek kas galime, paaukosime 
Lietuvos laisvės kovai remti — 
Tautos Fondui.

Kaukių balius, rengiamas Tau
tos Fondo skyriaus, įvyks penk
tadienį, vasario 26 d., Armėnų 
salėje, 69 Princess St. (Barton ir 
Sherman N. gatvių rajone).

Skaučių Vadija vasario 20 d., 
šeštadienį, 4 vai. p.p. parapijos 
salėje ruošia Nepriklausomybės 
šventės minėjimą mokyklinio 
amžiaus vaikams ir jaunimui.

Įdomioje programoje girdėsi
me pik. J. Giedraičio jaunimui 
pritaikymą paskaitą, mažieji pa
dainuos lietuviškų dainelių o < 
priaugantis jaunimas išpildys 
eilę kitų meniškų dalykų.

Visi mūsų mažieji ir jaunimas 
su savo tėveliais kviečiami skait 
lingai susirinkti.

ir Steko praėjusią ir šią savai
tę atleisti visų skyrių darbinin
kai, išdirbę šioje b-vėje metus 
ir mažiau.

Į jų vielą pašaukti anksčiau iš 
kaikurių skyrių atleisti net iki 
4 metų.

Lietuvių šis atleidimas nepa
lietė, nes visi čia dirba jau ilges
nį laiką. Prieš mėnesį atleistieji 
dabar pašaukti atgal. Sk. St.
Pereinamosios taurės lahnėtoia*

*

Užgavėnių kaukiq bau|
ST. CATHARINES, Slovakų salėje (Page - Welland gt kampe).

• Gros gera muzika.
• Veiks puikus bufetas su įvairiais gėrimais ir
• Užgavėnių blynais. x

KLB St. Catharines apylinkės valdyba.

WINDSOR, Ont

LONDON, Ont

Sausio 6 d. įvykusiame Hamil
tono kooperatinės nekilnojamo 
turto pardavimo b-vės metinia
me susirinkime mūsų tautiečiui 
Baliui Kronui buvo iškilmingai 
įteikta pereinamoji taurė.

B. Kronas iš apie 400 šios ben
drovės nekiln. turto pardavėjų 
1953 m. pardavė daugiausiai na
mų, tuo būdu laimėjo pirmą vie
tą ir jai atžymėti gavo minėtą 
pereina, taurę.

B. Kronas, dar tik antrus me
tus dirbąs šioje biznio šakoje, sa
vo mandagiu patarnavimu, ma
loniomis būdo savybėmis ir ki
tais gerais biznieriškais privalu
mais, sugebėjo prasiveržti į pir
maujančias vietas, nugalėdamas 
net senus šio biznio “vilkus”.

Per 1953 m. B. Kronas per šią 
b-vę pardavė virš 120 namų, iš
viso už % milijono dolerių. Jis 
ir ateity pasiryžęs sąžiningai pa
tarnauti savo tautiečiams, patar
damas ir padėdamas kartais sun
kiose namų pirkimo ar pardavi
mo problemose. Sk. St.

Lietuviai pasaulyje

Nauja apylinkės valdyba yra 
tekios sudėties: pirm. A. Petra- 
šiūnas, vicepirm. Pr. Aglinskas, 
sker. Pr. Tumosas, kasin. Z. But
kevičius ir narys E. Gocentas. 
Naujosios valdybos adresas: 330 
Oakland Ave., London, Ont. Te
lefonas 3-9856 W.

aus peiat.cii.ua uci uuusa v y uę u ; Linksmavakaris. Vasario 20 d. 
palyginau pateisinamuosius do-! M. Statkienės salėje, Clarence 
kumentus su padarytomis staty- St. 357, apylinkės valdyba ruošia 
bos išlaidomis. Statybos išlaidų snfagų linksmavakarį. Gros gera 
dalis nurodyta garažo statybai, kapela. Veiks turtingas bufetas, 
mano nuomone, liečia apytikrę “ 
vertę atskirai esančio neapšildo
mo pastato.

Negalima pasakyti nuomonės 
dėl galimybės surinkti pasižadė
tas aukas, kurios dar nėra pasi
žadėjusiųjų sumokėtos. Dalis

' Pradžia 7.30 vai. vak.
Vasario 16-tosios minėjimas. 

Londone geresniam parengimui 
yra sunkoka gauti tinkamą salę 
ir eilės tenka ilgokai palaukti. 
Todėl šiemet Vasario 16 minėji
mas bus vasario 27 d., šeštadienį,

Moteriškų ir vyriškų rūbų siuvėjas

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

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

Miesto bibliotekos auditorijoje, 
Queen’s Ave. 305. Pradžia 7 v.v.

Lietuvių Enciklopedija Londo
no bibliotekai. Paskutiniame sa
vo susirinkime sausio 31 d. apy-. 
linkės lietuviai nutarė užprenu
meruoti Lietuvių Enciklopediją 
Londono Mieste bibliotekai.

Parama skautams. Vokietijos 
lietuvių gimnazijai iš Diepholzo 
persikėlus į naujas patalpas, 
“Aušros” tunto skautai gavo ati
tinkamą vietelę buklui įrengti. 
Kadangi buklas reikalingas di
desnio remonto ir neturint lėšų 
vien sftautiško nagingumo nepa
kanka, tai jie per Londono skau
tus kreipėsi į visuomenę, prašy
dami truputį padėti. Susirinki
mo metu buklui įrengti sumesta 
keliolika dolerių. Apylinkės val
dyba pažadėjo šiek tiek iš ka
sos dar pridėti. Londono skautai 
aukotojams nuoširdžiai padėko
jo. L. E-tas.

1953 m. apylinkės veiklos 
apžvalga

Apylinkės veikloj dalyvavo 
65-kių šeimų žmonės ir 34 vien
gungiai. Daugumą sudaro nau
jieji imigrantai — tremtiniai. Su 
mažom išimtim senesnės kartos 
veik visi imigrantai priklauso 
pašalpinei komunistinei organi
zacijai.

Taigi skaičium apylinkė ma
žutė, bet per pereitus metus 
daug yra nuveikusi kultūriniam 
ir pavergtos tėvynės išlaisvini
mo darbe. Trumpai; suglaudus 
padaryta:

Minėjimai. 1. Vasario 16-tos, 
pagrindinis, kalbėtojas buvo AL 
Tarybos sekr. dr. Pijus Grigaitis. 
Meninę dalį išpildė kolonijos 
choras. 2. Motinos dienos, pagr. 
kalbėtoja buvo rašytoja Alė-Rū- 
ta Nakaitė - Arbačauskienė. Me
ninę dalį atliko Br. Budriūno 
kvartetas, solistė Ina Variakojy- 
tė ir šeštadieninės mokyklos mo
kiniai. Ta pačia proga atsisvei
kinta su išvyksančiu kitur kom
pozitorių Budriūnu — įteikta do
vana. 3. Kariuomenės šventės, 
kalb. buvo ats. pulk. Šepetys. 
4. Liūdnųjų birželio įvykių mi
nėjimas kartu su estais ir lat
viais. Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo Detroito universiteto prof. 
Montvila ir parlamentaras Mr. 
Braun. Be to, visi šie minėjimai 
anglų kalba ir lietuviška muzika 
buvo atlikti per vietos CBE val
džios radijo stotį.

Tarptautiniai pasirodymai. 1. 
Specialybėm įgyti mokyklos me
tų užbaigtuvėse, dalyvaujant 
ministeriui Paul Martin, parla
mento atstovui, miesto burmist
rui, eilei kitų administracijos pa
reigūnų ir daugelio-tautybių mi
niai, didesnę programos dalį iš
pildė Toronto tautinių šokių gru
pė, vadovaujama p. Šadeikie- 
nės, ir mūsų kolonijos choras, 
vadov. J. Sinkevičiaus. 2. Mal
dos ir protesto diena. Dalyvavo 
16 tautybių, daug augštų dvasiš
kių ir valdžios pareigūnų. Daly
vavo vysk. Brizgys, dainavo so
listė Ina Variakojytė.

Mūsų atstovai be to, dalyvavo 
latvių, ukrainiečių, Detroite lie
tuvių organizacijų centro 10 me
tų sukaktuvėse ir kituose subu
vimuose.

Kersteno komisijoj dalyvavo 
keturi liudininkai iš Windsoro 
kolonijos.

Šalpos reikale Windsoras stovi 
trečioje vietoje tarpe Kanados 
lietuvių kolonijų. Yra pavyzdin
gas gimnazijos rėmėjų būrelis, 
kuris stovi pirmoje vietoje Ka-

tų organizacijom ir pavieniais 
asmenimis. Santykiai su kaimy
ninėmis kolonijomis, o‘ ypač su' 
Detroito kolonija, labai geri. Pa
čios kolonijos sugyvenimas gal 
dėl to, kad visi priklauso vienai 
organizacijai, pasigėrėtinas.

Nelaimės. Metų bėgy buvo dvi 
didesnės nelaimės: Siminkevi- 
čius, vairuodamas mašiną, prasi
lenkdamas su sunkvežimiu, nu
slydo nuo grindinio ir atsimušė j 
stulpą. Buvo sunkiai sužalotas ir' 
be sąmonės paguldytas ligoni
nėn. Visiškai sudaužyta neap
drausta jo mašina. Jis jau pa
sveiko. Pakėlė žmogus nuostolių 
ir neteko darbo. Panaši nelaimė 
ištiko ir Giedriūną. Ant jo už-' 
važiavo policininkas su mašina; 
Sutrupintas kairės rankos kau
las ir stipriai pritrenktas. Prieš 
kurį laiką iš ligoninės grįžo, bet 
darbo dirbti dar negali. Turi by
lą su nelygiu partneriu. Reikia 
manyti, kad teisybė laimės ir; 
Giedriūnui, nors dalinai, bus at
lyginta. :

Bendros pastabos. Vos prieš 
kelis metus atvykęs į Windsorą 
pirmas imigrantas - tremtinys 
pasiteiravo policijoj, kur surasti 
lietuvių. Jam buvo atsakyta, 
kad, tur būt, tokių čia nėra. Tuo 
tarpu šiandien vargu galima bū
tų surasti mieste gyventoją, ku
ris nežinotų apie Lietuvą, jos 
okupaciją, gražias dainas, šokius, 
tautinius rūbus ir tt. Tai vaisiai 
čia suminėtos veiklos. Kolonija 
maža, bet dėka keleto pasišven
tusių visuomenės darbui ašmenų 
ir pastangų surasta talkininkų ir 
taip daug ir gražiai padaryta. 
Garbė organizatoriams ir talki
ninkams, paguoda kenčiantiems 
Tėvynėje ir Sibire.

Apylinkės valdyba visiems 
talkininkams, kovojančių ir ken
čiančių Sibire, kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose var- 
du, taria^ačiū! į-

Pageidavimai. Pakviestiems 
neatsisakyti ir toliau remti mus 
organizacijos darbe. Radio va
landėlė — didelis ginklas mūsų

>A VALSTYBĖS
BALFąs sausio mėn. iš Kana

dos gavo $338.53, prisiųstus Va
sario 16 gimnazijai remti komi
sijos persiųsti gimnazijai.

Bostono studentai linksmą sa
vaitgalį su literatūrine progra
ma rengia vasario 27-28 d.

Madison univ. vasario 21 d. 
organizuojama Pabaltiečių die
na. Lietuvių vardu kalbės Vyt. 
Žvifždys, ruošiamasi parodyti 
filmų iš Lietuvos, duoti lietuviš
kos muzikos.

Nekalto Prasidėjimo seserų 
vienuolyne Putnam, Conn., yra 
mergaičių, kurios lanko tenykš
tes mokyklas, bendrabutis, įsteig 
tas 1949 m. Jų ten 1949 m. buvo 
9, 1950 — 11, 1951-53 — 19, o šie- 
met .26, suvažiavusios iš įvairių 
artimesnių miestų, daugiausiai 
iš 'Niujorko. Šiemet jos gyvena 
atsikrame name, kur gyvena ir 
jų prižiūrėtoja viena seselė. Į 
mokyklas jos nuvežamos auto
busu, šeštadieniais turi lituanis
tine? pamokas, sudaro chorą, ku
ris dažnai pasirodo kitų miestų 
lietuvių parengimų programose 
—'Bostone, Hartforde, New Bri- 
taine, Worcestery, Waterbury ir 
kt.

Mergaičių vasaros stovykla 
čia prasidės birželio 27 d. ir baig
sis liepos 25 d.

Pranciškonų seminarijoj, Wap- 
pingers Falls, N.Y., studijuoją 
trys lietuviai pranciškonai—Bo
naventūra Tamoliūnas, Gabrie
lius Baltrušaitis ir Paskalis Sa
bas, — šių mokslo metų pabaigo
je bus įšventinti į kunigus.

-I... ■■■■ .u

kovoj — būna veik kas šeštadie
nis 2 - 2.30 vai. per Windsoro 
CBE banga, 1550 ir Toronto CJ- 
BC, banga 860. Girdima Hamil
tone ir apylinkėse. Labai prašo
mi visi pasiklausyti ir trumpai 
parašyti laiškus, pageidaujant 
daugiau lietuviškos programos. 
Stoties adresas: CBE Radio Sta
tion, Windsor. Mieli detrojitie- 
čiai nepamirškite ir toliau mūsų 
parengimų bei minėjimų, o mes 
gavę pilietybę — dabar daugelis 
turi.sunkumų pereiti sieną — at
silyginsime tuo pat.

Ateities darbai. Daug nuveik
ta praeitais metais, bet dar di
desni darbai laukia ir šiais me
tais. Jau numatyta: 1.'Dalyvauti 
lOO mėtų Windsoro miesto ruo
šiamuose sukaktuvėse. Ir šiais 
metais bus ruošiama dar plates
niu mastu protesto ir maldos

Lie. TT Pranciškonai savo va
sarvietės Kennebunck Port pa
talpas šią vasarą skiria Marijos' 
Metų maldininkams, dėl to va
sarotojams vietų nebus rezer
vuojama. Berniukų vasaros sto
vykla veiks. Marijos Metų kon
gresą pranciškonai ruošia Kali
fornijoje. Laukiama į kongresą 
ir ordino generolo.

JAV Liet. Studentų Sąj. cent
ro organų rinkimai įvyks balan
džio mėn. Studentai, kurie dar 
neužsiregistravę Sąj. sekretaria- 
te prašomi tai padaryti iki kovo 
15 d. Registruotis šiuo adresu: 
Mr. R. Mieželis, Harvard Grad
uate School of Business Admi
nistration, Morris Hall 342, Bos
ton 63, Mass.

Rinkiminė komisija yra suda
ryta Clevelande.

Clevelando BALFo skyrius 
sausio mėn. pasiuntė centrui 
$1000.
BRAZILIJA

Paranos valstybės sostinėje 
Curitiba gyvena keliolika lietu
vių šeimų: Podleskiai, Rūtelio- 
niai, Zajankauskai, Švobiai, J. 
Piragis ir kt. Andrius Pcdleskis, 
buv. Alytaus apskrities matinin
kas, Brazilijoj gyvena jau 26 me
tus, turi aukštą valdišką tarnybą 
Paranos valstybės (estado) že
mės ūkio ministerijoj (Secreta- 
ria da Agricultural Visi Kuriti- 
bos lietuviai gyvena neblogai. 
Vieni iš jų verčiasi amatais, ki
ti prekyba, treti yra šiaip darbi
ninkai specialistai. Yra net val
dininkų.

diena, taip pat specialybėms įgy
ti mokyklos išleistuvės. Į abi iš
kilmes esam pakviesti dalyvauti. 
3. CBE radio stotis organizuoja 
plačiu mastu parodą visų esan
čių Kanadoje tautybių. Reikia 
sustiprinti radio valandėlę ir t.t.

Tautiniu atžvilgiu veikloj esa
me vieni iš pirmųjų^ tad kad ir 
nelengva bus, bet visur dalyvau
ti reikės. Turim viltį, kad ir at
eity padės gerieji talkininkai, be 
to, atrodo, kad šiais metais išrin- 
kom pajėgiausią valdybą, kuriai 
iš eilės ketvirti metai sutiko va
dovauti turįs nemažai praktikos 
ir gerų norų Petras Januška. Be 
to, labai sustiprėjo choras, kuris 
daug padeda visuomenės darbe. 
Su pasitenkinimu prisimename 
praeitus ir su geriausiom viltim 
žengiam į N. 1954 Metus.

Valdybos vardu J. Ražauskas.

Lietuvių Baldų Krautuvėj p
1 “MOHAWK” FURNITURE ■ DIDELIS

IŠPARDAVIMAS

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ 

A. MINIOTA
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444
Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.
MES PATARNAUJAME 

TEISINGAI 
SKUBIAI 

SAVO KALBOJ

Mūsų
Įmokėti $3.500. Annette — Runny- 

mede rajone, mūrinis 8 kamb. 
Pilna kaino $13.000.

Įmokėti $4.000. Gilmour g-je 7 k. 
per 2 augštu atskiros, mūrinis; 
garažas. Koino $14.000.

įmokėti $4.000. Howland — Blocr 
rajone, mūrinis 8 k., 3 vitruvės. 
Labai geros narnos. Kaino 
$15.000.

$500 —$1.500 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- x 
jimui perkant namą.

šios savaitės pasiūlymai:
FENNINGS — Queen, 8 k. pus. ot- 

skiras, olyva Jild. 2 virt, gara
žas; įmokėti $4000, pilno kai
na $13.000.

$3.500 įmokėti. College - Rusholme 
rajone 7 kamb. atskiros mūrinis 
nomos. Kaina $15.300.

$6.000 įmokėti. Dundas - Dovercourt 
rajone, atskiros mūrinis 12 k, 
nomos. Kaino $17.500. Geros 
pirkinys.

$6.000 įmokėti. High Pork rajone at
skiros 8 k. mūrinis lobai gražus 
namas. 2 garažai. Pilno koino 
$20.000.

$4.500 įmokėti. Porkdale rojon^ 9 k. 
mūrinis nomos su garažu. Koino 
$14.500.

RUSHOLME RD. — Dundas, 8 k. 
mūr. atskiros, vond. olyva šild. 
2 mod. virt. 5 k. baldai, gara
žas. įmokėti $6.000, pilna koi
no 22.000.

CONCORD — College, 8 k. mūr. 
pus. atskiros, 2 virt, garažui 
vieta, Įmokėti $6.000, pilno 
kaina $17.000.

GALLEY — Roncesvalles, 8 k. atski
ros, mūrinis, 2 virt, alyva šild. 
pri vožto v imo s. Įmokėti $7.500, 
pikta koino $18.000.

Turime daugeli kitų lobai gerų Ir Įvairiomis kainomis bei imokėjimoh namų, kurių dėl vietos stokos nejmonomo paskelbti.

F. Jonynas P. Dambrauskas V. Jučas
TeiefMM iMaieM OL 8444 fetef. HMigM OL 8443 Bhnio toM. OL 8444

OL 3878. Nmaą JU. 4188 Namą Htof. OL 6718

nadoje ir šeštoje vietoje visame 
pasaulyje.

Pobūvių buvo 10 — 4 šokių va
karai ir 5 pobūviai su programo
mis. Programas išpildė: “Dr. 
Vincas Kudirka” — Hamiltono 
“Aukuras”, vadovajamas p. Ku
dabienės. Dainų koncerte — sol. 
V. Verikaitis. “Pinigėliai” — De
troito meno mėgėjų grupė, va
dov. p. Arlauskaitės - Mikšie
nės. Literatūros vakare — To
ronto ir Detroito rašytojai. “Tė
vas” — Detroito meno mėgėjų 
grupė.

Svečiai. Du kartu aplankė ir 
padaryti priėmimai J.E. vysk. 
Brizgiui, ALTo sekr. dr: Grigai
tis ir vjrtos valdžios radijo sto
ties programos vedėjas Mr. John 
Jennette su ponia.

Radijo valandėlė. Sueita į ar- 
I timą draugystę su vietos CBE 
. radijo stoties administracija. Jie 
mielai ir nuoširdžiai garsina mū
sų gražią praeitį ir užjaučia dėl 

’ okupacijos. ,
Pramogos vaikams buvo dvi 

; su programom ir dovanom.
Choras skaičium mažas, bet 

dėka darbštaus chorvedžio Juo
zo Sinkevičiaus ir gerų norų 
choristų ne tik aptarnauja baž
nyčią, bet ir puikiai pasirodo

• svetimųjų scenoje.
Tikybos reikalai. 99% koloni- 

. jos gyventojų yra katalikais Sek
madieniais yra lietuviško? pa-

• maldos. «
Materialiniai reikalai. Per pa

dengimus ir rinkliavas surinkta 
! apie $700 į kasą. Padaryta išlai- 
! dų apie $1100. Naujų Metų dieną 
kasoje liko $616. Veik visi turi 
pastovius ir geriau apmokamus 
darbus kaip kitose Kanadoš vie
tose. Veik visos šeimos ir jau ke- 

! Ii viengungiai turi nuosavus na- 
! mus, gražias mašinas ir jaučiasi 
■ įsikūrę.

Santykiai. Bendras darbas dėl 
išsilaisvinimo iš žiaurios Rusi
jos okupacijos jungo, suvedė 

' mus į artimus draugiškus santy- 
i kius su visos eilės pavergtų tau-

VASARIO MĖNESĮ

Miegamieji komplektai
3 gabalų .... .... .... ................ $69.50
5 gab. Reg. $189.50 dabar $139.50
3 gab. Reg. $229.50 dabar $159.50
4 gab. Reg. $259.50 dabar $199.50

Kitiems miegamiesiems 20% 
nuolaidos. -

Saliono baldai:
Miegamos sofos nuo ........  $39.50
Gražios pliušinės atverčiamos 
sofos ................... .... ........  $89.50
“Hostess” kėdės. Reg. $29.00 da- 
bar r: ... .... $17.50

“Ekco” puodai 
nerūdyjančio plieno variniais dugnais 

Reg. $7.95 dabar $5.25 
Reg. $9.95 dabar $7.95 
Reg.$14.95 dabar $12.45 
Reg.$20.00 dabar $15.00

, . ... ,ri> ■ . ■ ■ i. —<

Skalbimo mašinos 
nuo $99.00

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

Lempoms ir peleninėms 20% 
nuolaidos.

■ ..... -

Krosnys:
Elektrinės .........   $129.95
Gazinės ........   $109.95

Lovos atskirai $16.95
Lovos su matracais .... ... $39.50 
Spiruokliniai matracai nuo 19.95 
Mes turime geriausius matracus: 
Simons “Beauty Rest”, “Šerta”, 
“Perfect Sleeper”; Sealy- “Postu- 

repedic” ir daug kitų.

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

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

Kilimams, Linoleumui, grindų 
plytelėms 

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

ir vandeniui šildyti katilų.

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

^MOHAWK" Furniture Co.
2448 DANFORTH AVE. - - - - Telefonas OX. j4444

peiat.cii.ua
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TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Tenka sveikinti naujai pasiro
džiusio laikraščio nusistatymą, 
kai jo redakcija sako: “Laikraš
tis tam ir yrą, kad jame visų pa
stangomis būtų ieškoma tam tik
rais klausimais geriausią spren
dimą. Redakcija džiaugsis, jei 
skaitytojai norės pasidalyti savo 
nuomonėmis ir prisidės prie gy
vos ieškančios, kuriančios min
ties palaikymo tremtyje”.*

Čia norėčiau pasisakyti klausi
mais, kurie keliami Julijono Bu- 

* tėno “Atsišaukimas į politinę są
žinę” straipsny ir ypatingai į 
tuos, kuriuos kelia prof. J. Bra
zaitis savo straipsny “Srovė ir 
uola”. Manau, kaip ir J. Butėnas, 
kad jau pribrendo laikas atrem
tai į krikščioniškus principus 
platformai sudaryti. Ne kompro
misų, bet priešingai šių principų 
pripažinimo keliu galėtų joje su
tilpti įvairių pasaulėžiūrų gru
pės. Sprendžiant iš žymių tiek 
kapitalo tiek darbininkijos at-: 
stovų pareiškimų, tai šiandieną 
yra pilnai galima. Tuo principu 
turėtų cementuoti savo vienin
gumą ir kiekviena tautinė bend
ruomenė, nes ją jungiąs tautinis 
savitumas nėra pajėgus derinti 
įvairių bendruomenės grupių pa
žiūras į einamuosius gyvenimo 
reikalus. •

Prof. J. Brazaitis savo straips
ny pabrėžia du politinės grupės 
aspektus, vienam kurių tinka 
uolos, kitam srovės vaizdas. Pir
mą aspektą sudaro amžinieji, ne
kintamieji, lyg uola, principai. 
Antrąjį sudąro gyvenimo reika
lai, kurie laikui bėgant keičiasi 
ir todėl panašūs į tekančią srovę. 
Perskaičius straipsnį susidaro 
susidaro įspūdis, kad autorius la
biau vertina politinėje veikloje 
srovės aspektą arba, kaip jisai 
sako, empirinę kryptį. Įsiliejus į 
JAV gyvenimą, jų politinio su- 
siorganizavimo būdas neišvengia 
mai daro mūsų politiniam galvo
jimui stiprios įtakos. Tačiau tu
rime stengtis šaltai ir blaiviai 
vertinti mus supančią politinę 
tikrovę, kad svarstydami būsi
mos Lietuvos valstybės santvar
kos pagrindus, rastume labiau
siai gyvenimišką ir geriausią 
sprendimą. Tikrai, JAV pagrin
diniai politiniai veiksniai — de
mokratų ir respublikonų parti
jos — yra išimtinai empirinio 
pobūdžio veiksniai. Sunku įžiū
rėti šių partijų politinėje ’prak-' 
tiškoje veikloje bet kurią meta
fizinio aspekto įtaką, nors abie
jų partijų veikėjai savo viešuose 
pareiškimuose ir skirią didelę 
reikšmę religingumui, krikščio
niškai moralei, tikėjimui į Die
vą ir maldai, laikydami tai net 
JA laisvojo gyvenimo pagrindu. 
Tačiau tai lieka tik neveiksmin-

Į LAISVf” PASIRODYMO PRQGA
Julius Graurokas plėsta už krikščioniškos moralės 

ribų, tai tas tik rodo, kad šian
dieną demokratija yra išsigimi
mo kely ir kad ji reikalinga atgi
mimo.

Labai reikšmingas yra auto
riaus oportunizmo pasmerkimas 
ir principiškumo iškėlimas. Be
ne ryškiausiai principiškumo ir 
oportunizmo priešginybė išryš
kėja skirtingame tolerantiškumo 
supratime. Principiškam žmogui 
tolerantiškumas anaiptol nereiš-

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
GIMTOSIOS ŽEMĖS ILGESYS

TIK VIENĄ KARTĄ TORONTE 
PASIRODYS GARSI EUROPOS 

RADIJO ŽVAIGŽDĖ

LALE ANDERSEN

gas žodinis idealizmas, tik tam 
tikra iškilmių dekoracija. Nei vk 
daus, nei užsienio politika nėra 
vairuojama krikščioniškos mora
lės principų, o tiktai taip ar ki
taip suprasto materialinio inte
reso. Mums visiems aišku, kad 
JAV nebūtų padariusios visiems 
žinomų baisių užsienio politikos 
klaidų, jei jos toje politikoje ne
būtų ignoravusios krikščioniškos 
moralės. Ir vidaus politikos svar- kia respekto visoms pasaulėžiū 
Liausią reikalą, būtent darbo —1------ ’ " “ ■*’-------- , x—
kapitalo santykius teįmanoma 
sutvarkyti ir stabilizuoti, žiūrint 
į juos krikščioniškos moralės 
akimis. Tačiau jie palikti prieš
ingų darbo ir kapitalo interesų 
ftcvaų.kurioje slypi dideli pavo
jai krašto ūkiui Todėl JAV vie
šųjų reikalų tvarkymas mus la
bai gerai pamokina ir vaizdžiai 
parodo, kiek, netobulas yra tas 
tvarkymas, kai jisai yra tik em
pirinio pobūdžio, kai nėra jame 
metafizinio vairo. Atrodo, kad ši 
pažiūra nėra svetima autoriui, 
nes, jo žodžiais tariant, “Krikš
čioniškoji moralė mums yra ne
paneigiama norma, kurios priva
lo pataisyti visas žmogiškas vei
kimas, taigi ir politika”. Tačiau 
netik JAV politikoje mes pasi
gendame moralinio vairo. Šian
dieną sunku būtų rasti tokį de
mokratinį kraštą, kurio politika 
būtų veikiama moralinių princi
pų. Taigi, negalima nematyti, 
kad mūsų laikų demokratija, 
vienur daugiau, kitur mažiau, 
yra išsigimusi ir kol ji, norėda
ma išsilaikyti, turi atgimti. De
mokratijos atgimimas reiškia at
sivertimą į tą šaltinį, iš kurio ki
lo tobulos demokratijos suprati
mas, reiškia grįžimą prie krikš
čioniškos doktrinos. Grįžusi prie 
savo gyvybinio šaltinio, demo
kratija viešuosius reikalus tvar
kys metafiziniai empirine kryp
timi, sukurdama plačią bazę skir 
tingų pasaulėžiūrų, bet geros va
lios žmonėms kooperuoti, ku
riems vienodai brangūs yra augs 
tieji krikščioniškos moralės prin
cipai.

Autorius totalizmą laiko de
mokratijos priešginybe. Vadinas, 
atgimusioje sveikoje demokrati
joje laisvė nėra beribė, nėra 
plati, kad būtų leidžiama orga
nizuotai propaguoti totalistines 
žfnogaus pavergimo idėjas. Bet 
netenka pamiršti, kad totalizmas 
yra tik vienas paskiras krikščio
niškos moralės pažeidimo atve
jis. Taigi, bendrai propagavimas 
bet kurios idėjos, kuri pažeidžia 
krikščionišką moralę ar griauja 
jos pagrindus, sveikoje demokra
tijoje neleistinas. O jei mūsų die
nų demokratijose laisvė yra iš-

roms, bet reiškia tik respektą sa
vo artimui — nepereinamai nuo 
jo pasaulėžiūros. Pasaulėžiūrinis 
skirtumas nesukelia principiš
kam žmogui neapykantos savo 
artimui, jei jisai yra nuoširdus 
savo pasaulėžiūroje ir stoja dėl 
jos į idėjinę kovą. Priešingai, 
principiškas žmogus kaip tik dėl 
to ypatingai gerbia ir myli savo 
artimą, nes tiki, kad pasaulėžiū
rinėje kovoje labiau vertinga da
linė tiesa laimės prieš mažiau 
vertingą dalinę tiesą ir kad pa
galiau prieš jas visas laimės ob
jektyvi, amžina, visuotina ir to
dėl visiems priimtina absoliuti
nė Tiesa. Tas tikėjimas ir leidžia 
idėjinės kovos dalyviams siekti 
to amžino idealo, tai ją pateisina 
ir pašventina. Visai kitoks yra 
oportunisto tolerantiškumas. Tai 
yra visų pirma respektas visoms 
pasaulėžiūroms, pasaulėžiūrinis 
abejingumas ir nenoras dalyvau
ti pasaulėžiūrinėje kovoje. Opor
tunistas, matydamas, kad idėji
nė kova dažnai kelia žmonių su
sierzinimą ir tarpusavio neapy
kantą, nesiekia, kaip kad-princi
piškas žmogus, paversti ją tai
kinga pasaulėžiūriniu bendra
darbiavimu, bet išviso vardan 
geresnio sugyvenimo su žmonė
mis ar kitokių gyvenimiškų pa
togumų nuo jos visai nusisuka. 
Kai visuomenėje įsivyrauja 
oportuniška nuotaika, ji darosi 
idėjiniai abejinga ir dvasiniai 
susmunka. Ji yra nepajėgi kurti 
kilnesnes žmonių santykių for
mas ir paskęsta ■ materializme.

Todėl džiugu matyti, kad mū
sų jaunesnioji kartą, kuriai teks 
veikti Lietuvos moraliniam at
gimimui, augštai iškelia princi- 
piškumą ir smerkia oportuniz
mą.

Baigdamas, turiu pabrėžti, kad, 
perskaičius J. Butėno ir prof. J. 
Brazaičio strąipsnius, susidaro 
malonus įsitikinimas, kad tas 
taip plačiai praskambėjusios kal
bos apie mūsų katalikų politikų 
skilimą yra labai perdėtos. Atro
do, kad idėjinėje plotmėje jokio 
skilimo nėra įvykę.

Koks gyvas tu, koks didelis ir koks sunkus, 
Gimtosios žemės ilgesy, 
Užliejęs saule ir kaitra visus takus, 
Suspaudęs širdį, lyg rudens naktis tamsi.
Tu ateini iš pat piliakalnių širdies, 
Iš pačio židinio šventų tėvų namų, — 
Ir nematau aš pro tave kitos žvaigždės, 
Ir nežinau kitų, taip žudančių skausmų^..
Greičiau nei spindulys radaro danguje, 
Giliau nei šachtų suodini urvai, 
Švelniau nei nailono švelniausioji gija, 
Ir įkyriau negu šešėlis visame kely buvai...
Ir be tavęs aš lyg be duonos kasdieninės,
Ir be tavęs, tarytum žemė be lietaus, 
Ir be tavęs aš lyg be šaukiančios tėvynės 
Ant žemės vieškelio plataus.
Kaip motina gera, tu surenki visus išsklidusius vaikus 
Ir kaip patėvis piktas tu negrįžtančiam esi, 
Kai sieloj pabundi toks didelis ir toks sunkus, 
Gimtosios žemės ilgesy.

PASAULIO PILIETIS
Ne, niekuomet tu nebūsi pasaulio pilietis
Be tėvynės sodybų žalių, be tėvynės dangaus, 
Svetiniais negalėsi Fontainebleau sodų sodais gėrėtis 
Ir klausyt, kaip varpai Chartres katedros gaus.
Ir ramybės neras tavo siela, nuo didmiesčių triukšmo pavargus, 
Tartum amžiais stovėtų viena vidury Etoile,
Ir .senuos atsiminimuos, Kaip Viešpaties Angelas sargas,
Ir Sekminių berželiai, ir dainos pagojų, svirties girgždesys šauks 

atgal, šauks atgal...
Ne, nebus sienų tavo tėvynės pavasario vėjui
Ir nei ilgesiui tavo gyvoj, kaip šaltinis, širdy, — 
Perpūs jis, rūtom kvepiantis, žiemą tave Montpamasso alėjoj, 
Ir benamio daina suskambės ties.turtuolių namais išdidi.
Ir tau einant Montmartru, kai planas Paryžiaus nukris, kur 

bažnyčios baltos Sacre Coeur tu ieškojai,
Ir kur atlasą kažkas numetęs sumynė pas Senos krantus,
Koks nedidelis bus tau Paryžius po kojų,
Ir koks menkas, koks mažas, koks purvinas visas pasaulis platus...
Svetimas grįši tu, Fontainebleau sodų sodais atėjęs gėrėtis,
Ir ne tau, ne tau varpai Chartres katedros gaus,
Ne, niekuomet tu nebūsi pasaulio pilietis
Be tėvynės sodybų žalių ir be protėvių aukšto dangaus.

iš tik ko pasirodžiusios knygos "Didžioji Kryžkelė".

Sveikiname savo narę ir buvusią ilgametę Centro Valdybos 
narę STEFĄ VANAGAITĘ ir ANTANĄ PETRAITĮ 

sukūrusius šeimos židinį ir linkime gražaus ir ilgo gyve
nimo • .• tr.

Kanados Ateitininkų Centro Valdyba 
ir Toronto kuopa.

LILI MARLEEN

pritariant Dick Walker šokių muzikos kapelai.

ST. CATHARINES: ketvirtadienį, vasario 25 d. Queen Mary 
Junior High School Auditorium, Carlton St

HAMILTONE: Penktadienį, vasario 26 d., Central Secondary 
School Auditorium, Wentworth North.

TORONTE: šeštadienį, vasario 27 d., Victoria Teath.re, Rich
mond — kampas Victoria St.

VISUR PRADŽIA 8.30 VAL. VAK.
BILIETAI PARDUODAMI: St Catharines: McKeyes Music 

Store, 15 James St. Hamiltone: City Sewing Mashine Co.,
• 151 James St., Joe Schleiss, Barber, 220 King St. E. Toronte: 

Walter Koppel, Recordbar, 609 Yonge St. Tel. PR. 4596.

Redakcijai prisiųsta
Alfonsas Nyką - Niliūnas. Or- 

fėjaus medis. Eilėraščiai, 128 psl. 
Kaina $3. Viršelį, titulinį pusla
pį, dalių vinjetes ir skyrių pra
dines raides darė Kazys Janulis. 
Išleido Vytautas Saulius. Tira
žas 350 egzempliorių, kurių 50 
numeruotų ir autoriaus pasira
šytų. Tekstą surinko “Draugas”. 
Spaudė M. Morkūno spaustuvė 
Čikagoje, 1953 m.

Pulk. J. Petruitis, Laisvę gi
nant — mūsų žygiai, atsimini
mai iš kovų su lenkais 1920 me-, 
tais, II tomas, antra laida. Vir
šelis P. Osmolskio, išleido “Va
ga”, JAV 1953 m., 312 psl.

Amerikos Liet. Tarybos meti
nis suvažiavimas 1953 m. lapkri
čio mėn. 26 d. ir posėdis 1953 m. 
lapkričio mėn. 29 d.- Morrison 
Hotel, Chicago, Ill., konferenci
jos eiga, apyskaitiniai praneši
mai, nutarimai ir kita; mimeo- 
grafinis leidinys.
'* Eglutė, 1954 m. Vasaris, Nr. 2, 
33-64 psl.

uiMfarppMrMtfMGCMiye/f. M 65f?
Geriausias Europos filmų teatras 

(Tramvajaus stotis tarp Spadina ir Bathurst) 
Informacijos telefonu KI. 0850, KI. 6319

NAUJAS VADOVĖLIS
J. Ambrazevičiaus, A. Skrupske- 

lienės ir A. Vaičiulaičio 
NAUJIEJI 

SKAITYMAI 
chrestomatija ir lietuvių litera
tūros istorijos vadovėlis V - VIII 
skyriui ir augšt. litueanistikos 

kursams.
Kaina $2.50.

Spaudos Bendrovė “Žiburiai” 
941 Dundas Street West 
Toronto, Ont, Canada. _

Sporto kl. “Vytis” susirinkimas 
vasario 14 d. praėjo labai gražiai. 
Pirmininkavo J. Balsys, sekreto
riavo A. Banelis. Iš valdybos 
pranešimo, kurį padarė A. Pul- 
kys, matėsi, kad praėjusių metų 
valdyba su sekcijų vadovais da
rė visa, kas buvo galima. Iždi
ninkas P. Berneckas pranešė, 
kad klubo finansinė padėtis yra 
išgyvenusi krizę ir reiškė vilties, 
kad sekančiais metais klubo fi
nansai tikrai sustiprės. Baigda
mas pranešimą, pareiškė padėką 
kun. P. Ažubaliui už suteiktą 
sunkiais laikais klubui paskolą 
ir visiems, kurie prisidėjo prie 
klubo finansų sustiprinimo.

Revizijos komisijos pranešime 
J. Balsys gražiai įvertino valdy
bos darbą ir perskaitė revizijos 
aktą, iš kurio paaiškėjo, kad klu
bas iš turėtų keleto šimtų dole
rių skolos šiandien yra jau iš
bridęs.

Toliau svarstytas klubo statu
to projektas, kuris be didelių 
ginčų bei pataisų buvo priimtas. 
Tai ar nebus vienas iš didžiausių 
valdybos darbų šiais metais.

Naujon klubo valdybon išrink
ti ir pareigomis .pasiskirstė: 
pirm. P. Berneckas, sporto vado
vas D. Laurinavičius, sekr. R. 
Bilksytė, iždininkas bei ūkio va
dovas A. Pulkys, parengimų vad. 
R. Jablonskytė. Revizijos komi
sijom J. Balsys, R. Vėlyvis ir J. 
Žukas. Kandidatas R. Preikšai-

Nuo pirmadienio, vasario mėn. 8 d. pradedama

'MASKE IN BLAU

Mokinkis kalbėti 
angliškai taisyklių 
gai ir tvirtai -

DUODAMA 
PRADEDANTIEMS IR 

PAŽENGUSIEMS.
Informacijų teirautis:

garsi revue operetė su

Marika Roekk ir Paul Hubschmid
LINKSMAS SPALVOTAS FILMAS

KASDIEN: 6.30 ir 8-30 vai. vak.
ŠEŠTADIENIAIS: 2.30, 4.30, 6.30 ir 8.30 vąl. vak.

STUDIO
ĮSPŪDINGOS KALBOS 

STUDIJA
Toronto

28 Wellesley St E. PR. 2484
iliMiiHiiifc

iV Šiaurės Amerikos žaidynių 
pravedimas Toronte priimtas ir 
nutarta jau greit pradėti joms 
ruoštis. Tikim, kad šiais metais 
mūsų sportininkai daugiau susi
domės sportu ir sėkmingai ap
gins “Vyties” vardą.

Klubo narys.
Trys “Vyties” krepšininkų lai

mėjimai. Vasario 6 d. į Torontą 
buvo atvykę net dvi svečių 
krepšinio komandos: Hamiltono 
“Kovas” ir Detroito “Kovas”. 
Abejos rungtynės įvyko 400 Bat
hurst St. bažnyčios salėje. Pir
mosios rungėsi antroji Toronto 
“Vyties” ir Hamiltono “Kovas” 
komandos. Torontiečiai pasirodė 
labai gražiai, vesdami žaidimą 
nuo pradžios iki galo savo nau
dai. Rungtynės baigtos 40:33 
“Vyties” naudai. Žaidė ir pelnė 
taškus: Vaičiulis — 21, Rusenąs
— 9, Šimkus —3, Kasperavičius
— 2, Laurinavičius — 1, Budrec- 
kas — 1, ir Mitalas — 1.

Mūsų jauniai gražiai pasirodė. 
Tikimės, ateityje jie išaugs į 
stiprią pajėgą. Sekančiam sezo
nui ir ši komanda bus registruo
jama į lygą.

Pasibaigus Toronto — Hamil
tono rungtynėm į aikštę išbėga

Toronto pasididžiavimas pirmoji 
“Vyties” ir Detroito “Kovo” ko
mandos. Prieš žaidimą “Kovo” 
kapitonui įteikiama gražiausių 
gėlių. Gražiai žaidusi “Kovo” 
komanda visdėlto neatlaiko. 
Rungtynės baigėsi 51:39 (24:23) 
“Vyties” naudai. Detroitui taš
kus pelnė: Račka — 19, Bačkaitis
— 9, Gerulaitis — 5, Memenąs
— 1, Gilvydis — 3, Banys — 0, 
Armalis — 1, ir Vitkus — 1.

Torontui: Duliūnas — 4, Igna
tavičius — 12, Preikšaitis — 8, 
Žukas — 0, Supronas 4, Kulys — 
15, Gvildys — 6, ir Mitalas R.
— 2. .■

Paskutiniuoju laiku ypatingai 
gražiai pradėjo žaisti Osvaldas 
Kulys. Bendrai paėmus — puiki 
komanda.

Sekančią dieną, vasario 7 d., 
toje pačioje salėje mūsiškiai vėl 
puikiai sudorojo estus 51:39 
(19:16) “Vyties” naudai.

Vyr. Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Komitetas Š. Amerikai 
praneša, kad nuo vasario 15 d., 
laikinai ėjęs Kanados apygardos 
vadovo pareigas K. Šapočkinas 
nuo pareigų atleidžiamas, jo vie
ton skiriamas A. Supronas. 
Čikagos “Lithuanica” krepšinin
kai atvyksta į Torontą kovo 7 d. 
Ši komanda yra ap važinė jusi vi
są šiaurės Ameriką ir nugalėjusi 
visas žymesnes lietuvių krepši
nio komandas.

“Vyties” klubo futbolininkų 
susirinkimas įvyks vasario 19 d., 
penktadienį, 8 v. v. Liet' Namų 
priestate, kuriame bus aptartas 
dalyvavimas būsimose Toronte 
senjorų lygos pirmenybėse ir pa
siruošimas IV Š. Amerikos lietu
vių varžyboms.

“Vyties” komandą treniruos p. 
Normantas, buvęs Lietuvos vals
tybinės komandos žaidėjas.

Visi buvę futbolininkai, nau
jai norį įstoti ir kiti šio sporto 
mėgėjai prašomi susirinkime da
lyvauti. Klubo Valdyba.

Gazette paskelbė išdavas B 
klasės šachmatų ratelių. Lietu
viai, kurie pernai buvo pirmoje 
vietoje, liko antroje, užleisdami 
pirmenybę Montrealio Chess 
klubo rateliui, bet tik vienu taš
ku. Štai išdavos: Montrealio 
Chess klubas 13% prieš 6%; lie
tuviai 12% prieš 7%; Dominion 
Engineering 11 prieš .9; ukrainie
čiai 9 prieš 11; St Laurent 8% 
prieš 11%; Notre Dame de Grace 
5% prieš 14%. Lietuvių ratelyje 
žaidė: M. Lesinskas, R. Lukša, 
A. Mylė ir V. Sirvydas, kuris ėjo 
ir pirmininko pareigas.

Tarpvalstybinėse ledo rutulio 
rungtynėse Čekoslovakija nuga
lėjo Šveicariją 2:1.

Iš kultūros ir
“Knygų Lentyną” vėl leidžia 

VLIKas. Vyr. Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto sausio 18-19 d. 
posėdyje nutarta paremti Lietu
vių Bibliografinės Tarnybos 
veiklą ir finansuoti jos leidžia
mą “Knygų Lentyną”. Per me
tus bus išleista 6 nr. nr., kaip ir 
anksčiau. Biuletenio prenumera
ta metams: JAV-bėse ir Kana
doje $1.50, kitose šalyse — $1. 
Čekius ir money order siųsti: 
Mr. A. Ružancovas, Lithuanian 
Bibliographic Service, 602 Har
vey Street, Danville, Illinois.

St. ateitin. C. Vald. konkurse 
rašiniui “Kaip aš galiu išlikti lie
tuviu” geriausiais pripažinti 
Aloyzo Bagdanavičiaus, Dalios 
Prikockytės ir Prano Zarankos 
darbai. Premijuotinais pripažinti 
dar 7: Irenos Banaitytės, V. Kas
paravičiūtės, Bol. Lukoševičiaus, 
Sofijos Mažionytės, Jono Medu- 
šausko, Nijolės Mekytės ir Dai
vos Nauragytės. Pirmieji trys 
darbai spausdinami “Ateity”, 
Komisiją sudarė: A. Dumbrienė, 
J. Brazaitis ir Pr Naujokaitis.

Pr. Naujokaitis, “Eglutės” re
daktorius, atsakymuose į “Dar
bininko” pateiktus klausimus 
pabrėžia, kad redakcija niekad 
nėra net galvojusi “Eglutėje” 
įvesti angliškąjį skyrių, nei nie
ko nėra girdėjusi apie tokį nusi
statymą iš leidėjo — Liteuvių 
Kultūros Instituto. Redakcija 
tam niekad nepritartų. Neprita
ria tam ir savo vaikams laikraš
tį prenumeruoją tėvai, iš kurių 
buvo gauta daug protesto laiš
kų, kaip tik buvo paskelbta spaū 
doję žinutė, kad toks sumany
mas esąs.

Redaktorius užtikrina, kad 
“Eglutė” ir toliau lieka tikrai 
lietuviškas vaikų laikraštis, o jei 
kas turi planų leisti laikraštį lie
tuviškai nebemokantiems lietu
vių vaikams, tai tas neturi nieko 
bendra su “Eglute”.

Antanui Musteikiui vasario 5 
d. New York University’s Grad
uate School of Arts & Science 
suteikę Filosofijos Daktaro laips 
nį už darbą “Religiniai svyravi- 
vai reformacijos metu Lietuvoje 
16 šimtmetyje”. Amerikos uni
versitetai paprastai pageidauja, 
jog doktorantai rinktųsi “aktua
lesnes” temas, tačiau Antanas 
Musteikis sugebėjo pravesti lie
tuvišką problemą, kurią jis bene 
vienas iš pirmųjų išsprendė so- 
eratogiškai, bet ne istoriškai.

40 metų lietuvių kultūrininkas 
yra kilęs iš Salako, Laučiūniškių 
kaimo, yra baigęs Vilniaus Uni
versitetą, gilino savo studijas 
Heidelberge ir tam pačiam New 
Yorko University, kuriame 1951 
m. gavo socialogijos magistro 
laipsnį;

Antanas Musteikis yra pasižy
mėjęs lietuvių publicistikoje 
(Yra ir mūsų laikraščio bendra
darbis. Red.). Lietuvoje yra re
dagavęs “Šviesos Kelius”, Vokie
tijoje tarptautinį žurnalą “The 
Scholar”. Bendrdarbiavo “Nau
jojoj Romuvoj” (pažymėtini 
straipsniai: Natūralizmas Rusų 
teatre; Lietuvių liaudies menas 
ir tautosaka), “Aiduose” — (Ko
munistinio imperializmo šaknys; 
Kultūra mokslo šviesoje), “Ga
bijoje” — (Thomsono “Seasons”

knygy pasaulio
ir Donelaičio “Metai”) ir kt.

Dr. Musteikis yra paruošęs 
veikalą “Acculturation of Re
fugees” ir tikisi greitu laiku pri
taikyti savo žinias praktikoje. 
Aktyviai dalyvauja Amerikos 
lietuvių visuomeniniame ir poli
tiniame gyvenime. Kelių mėne
sių bėgyje tai jau trecias lietu
vis gavęs daktaro laipsnį New 
Yorko universitetuose. (Aim.)

“Draugas” vėl skelbia romano 
konkursą, skirdamas $1000 pre
miją. Rankraščiai turi būti pri
statyti iki lapkričio 1 d. Visos 
sąlygos tos pačios kaip jau pra
ėjusių trijų metinių konkursų.

Jaunimo literatūros premija 
už geriausią 1953 m. išleistą jau
nimo literatūros knygą bus įteik
ta vasario 28 d., kartu su Rašy
tojų D-jos premija. Komisiją su
daro LRD atstovai: Aloyzas Ba
ronas, Povilas Gaučys ir Petro
nėlė Orintaitė ir Mokytojų S-gos 
atstovai: Juozas Kreivėnas ir 
Domas Velička.

Rašytojų Draugijos premija už 
geriausią 1953 m. išspausdintą 
knygą bus paskirta balsuojant 
visiems L. Rašytojų D-jos na
riams. Bus balsuojama pagal LR 
D-jos valdybos paruoštą tais me
tais pasirodžiusių knygų sąrašą. 
Į jį įtrauktos knygos, kurios pa
sirodė rinkoje iki sausio mėn. 
pradžios. Knygos, kurios pasiro
dė ar pasirodys rinkoje vėliau, 
nors ir 1953 m. spausdintos, ga
lės kandidatuoti sekančių metų. 
premijai.

Australijos L. Kultūros Fon
das išleidžia pirmąjį savo met
raštį, pavadintą “Atolas”. Jo bū
sią išleista vos 200 egz.

Ukrainiečiai, minėdami Dani
los karūnacijos 700 metų sukak
tį, Romoje išleidžia didžiulį do
kumentų rinkinį — išspausdino 
žinomus popiežių raštus, lie
čiančius Ukrainą nuo Grigori
jaus VII (1073-1085) iki vėliau
sių laikų. Pirmas tomas, apimąs 
laikotarpį iki 1700 metų, jau iš
spausdintas, o antras turi netru
kus pasirodyti.

Gen. porf. Raymond Schmitt- 
lein, prancūzų parlamento narys 
ir pasižymėjęs mokslininkas, pa- « 
ruošė prancūzų k dokumentų 
rinkinį apie Lietuvos armiją 
1812 m. Šiuo metu spaudžiamas 
antrasis leidimas jo rašinio “Un 
District Lithuanien en 1812”. 
Pirmasis leidimas buvo išspaus- - •* 
dintas prieš karą.

Mergelės Marijos paroda ;
Marijos metų proga Velykų 

metu Romoje Laterano muzieju
je bus surengta Mergelės Mari
jos paveikslų paroda, apimanti 
visus kūrinius nuo seniausių lai
kų iki 13 amžiaus imamai. Bus 
išstatyti originalai ir fotografi
jos, išviso 1500 eksonatų. Paro
dą organizuoja komisija, į kurią 
įeina Pontifikalinio Archeologi
jos instituto profesorius bei La
terano muziejaus direktorius 
Josi, Osservatore Romano iredak 
torius Torre, Vatikano galerijos 
direktorius F. Magi ir T. Ferrari, 
kuris tvarko Princetono univer
siteto Krikščioniškojo meno in
dekso nuorašą. Tame indekse 
yra 100.000 fotografijų ir 500.000 
kartotekos kortelių.

ŠTAI KAIP KANADIEČIAI

KOVOJA PRIEŠ 
kosulį,, slogas, 

IR ASTMĄ BEI BRONCHITĄ
Milijonai — TAIP MILIJONAI — kana- 
diečių jau sužinojo, kad nieko nėra geres
nio kovai su kankinančia sloga, astma ir 
bronchitu kaip Buckley’s skiedinys.
Jie gali jums pasakyti, kad šis augštos ko
kybės medikamentų skiedinys veikia daug 
greičiau ir tikriau, negu kitos rūšies vais
tai, kuriuos jūs išbandėte anksčiau.
Jūs taip pat įsitikinsite. Jau išgėrus pirmą 
gurkšnį galėsite pasakyti, koks didelis 
Buckley’s skiedinio — ne sirupo — veiki
mo skirtumas. Yra skirtumas, kad iš karto PAJUNTATE, kaip 
Buckley’s skiedinys paveikia užkištus bronchinius kanalus, 
išvalo nosį, palengvina gerklę ir pašalina kosulio tampymus. 
Kai jau pastebėsite, kaip greitai Buckley’s skiedinys paleng
vina jūsų kosulio ištampytą gerklę, prablaivo jūsų galvą ir iš

laisvina jus nuo slogos kankinimų, tada ^įprasite kodėl Buck- 
ley’s skiedinys yra Kanadoje dažniausiai per
kamas vaistas nuo kosulio ir slogos.

TIK 50į?. DVIGUBAS 85< arba, jeigu jie nesu
laikys jūsų kosulio, jūsų pnigiai bus sugrą-

BUCKLEY’S
skiedinys
NEPAKEIČIAMAS

Parduodama visose VAISTINtSE
'. NE—-83

■ ■ - - i— ■ -   -------------------- ------------------------
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TESLIA
REAL ESTATE

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.

BIURAI:
2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street West, Toronto
575 Queen Street West, Toronto
1294 King Street East, Hamilton

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

V. Vasiliauskas
Tel. OL. 7525 

863 Bloor Street West

Indian Rd. — High Park Blvd.,
12 did. kamb. (2 otsikiri butai), 
per du augštus, mūrinis, atski
ras, 2 vonios, 2 virtuvės, vande
niu Šildomos, didelis kiemas ir 
garažas. įmokėti $8.000, viso 
$20.50’0. ‘

Indian Rd. — Westminster Ave.,
10 did. komb., atskiras, mūrinis, 
vandeniu-olyva šildomas, 2 vir

tuvės, didelis kiemas, garažas, pr«-.
vatus įvažiov. Įmokėti $8.500, 
kaina $22.600.

Bloor — Indian Rd.,
9 did. kamb., atskiras, gero mū
ro, vandeniu-alyva šildomas, 2 
vonios, 2 virtuvės, vienas kamb. 
rūsy, gražus kiemas ir vieta ga
ražui. Įmokėti $6.000. Kaina 
$1 8.000, geras pirkimas.

Bloor - Christie,
7 kamb., mūrinis, vondeniu-oly- 
va šildomos, moderni virtuvė, 
mas apynaujis, privatus įvažia- 
vim. ir garažas. įmokėti $4.500. 
Kaina $15.500. ‘

J. Kaškelis
Tel. EM. 8-2646. Nomų — KE. 7536 

575 Queen St. W., Toronto

$4000 įmokėti, Indion Rd. ^'Merrico, 
atskiras geram stovyje mūrinis 
namas; lOšviesūs ir dideli kam5. 
per 2 augštus; 2 mod. virtuvės; 
2 vonios; vand.-olyvo šildomas; 
priv. įvožiavim. Kaina $17.500.

$5.500 įmokėti, Roncesvolles — Gar
den Ave., atskiros, 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, 
atskiras, mūro, nepaprastai ge
ram stovy; 9 kamb. per 2 augš- 
tu, 2 virtuvės; vond.-alyva šil
domas; garažas; didelis sklypas. 
Tik vienas mortgičius bus. Kai
no $22.900.

$2300 įmokėti, Argyle Ave., 6 kamb. 
mūrinis, pusiau atskirtas; neper
einami kambariai; užp. gatvelė. 
Kaina $9.500.

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

dirba- 
darži- 
Kaino

MIELI HAMILTONIEčIAI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs

■9. IKONAS

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

Telefonas: 9-3558

Genera I Insurance
{vairius draudimus ar garantijas jūs galite lengvai sutvarkyti 
paskambinus telefonu. Draudžiame automobilius, baldus, ligos 

atveju, namus ir išrūpiname garantijų bondus.
Kreipkitės nuo 10 A.M. iki 10 P.M.

1609 Dundas St. W. - AL. DUDA 
OL. 7997, Toronto

Geriausios anglys - yra pigesnės:
V. ir S. AUŠROTAI

priima Jūsų užsagymus

kasdien nuo 10 vai. ryto iki

10 vai. vakaro.

206 GILMOUR AVE., TORONTO

DOMINION
COAL & WOOD

Telefonas: L Y. 0305

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas.

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

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iŠ urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

Užsakymai priimami:

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

YORK PACKING CO. LTD.
104*106 Trowell Ave., Tel.: JU. 2794, JU. 5197. Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

VALANDOS
9 a.m. — 9 p*m.*

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo įstaiga.

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

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

mų. Taip pat duodame paskolas.
$11.500. Lisgor

$15.500.

$15.500.

$17.900.

$18.900.

Dundas, 6 kamb. 
namas, mūrinis priešokis, 
dideli komb., įmokėti tik 
$2.500.
Lisgar — Dundas, 8 kam
barių, mūr. namas, 2 vir
tuves, geros mūras, dideli 
komb., patogus išnuomavi
mui; įmokėti apie $5.000. 
Gladstone — Dundas, at
skiras, mūrinis, 8 kamb., 
2-jų augštų namas, 2 vir
tuvės, vandens - alyvos šil
dymas, 2 garažai, patogus 
išnuomoti, geros pajamos. 
Prašo įmokėti apie $6.000. 
Roncesvolles — Westmins
ter. Mūrinis, . atskiras, 10 
kamb., vandens - alyvos 
šildymas, 2 virtuvės, 2 vo
nios, kietmedžio grindys. 
Roncesvblles — Sunnyside. 
Atskiras, mūrinis, 12 kam
barių, dupleksas, vandens- 
alyvos šildymas, 2 virtuves, 
2 vonios, patogios išsimo
kei imo sąlygos.

St.

Be

šių namų 

turime šimtus kitų

namų pardavimui. Dėl 

informacijų,

Arba jei
norite skubiai 

parduoti'savo namą, prašau 

skambinti

OL. 7511

$12.500. St. Clair, mūrinis, pusiau 
atskiras, 5 dideli kamba
riai,. moderni virtuvė, kiet
medžio grindys, olyvo, karš 
tu vandeniu kūrenamas, 
garažas. $4.000 įmokėti.

High Pork, 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.

St. Clorens, 9 labai dideli 
kambariai, veranda, alyva 
šildomos, 2 garažai, didelis 
sklypas.

High Park, atskiros mūri
ais dupleksas, vandeniu 
alyva šildomos; garažas. 
Pirmo augšto butas turi 2 
virtuves. Antras ougštas — 
6 kambariai.

$3.500 įmokėti, Bloor — Marguaret- 
ta, mūrinis 7 komb. per 2 ougš
tus, gero plano; 2 garažai, vie
na atvira skola.

$4.000 įmokėti, College - Dovercourt 
Rd., mūrinis, 8 kamb., 2 virtu
vės, įvažiavimas į kiemą.

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

$16.500

$18.500

$21.900.

Skambinti

V. Morkis
OL. 7511

West (prie Dufferin), Toronto

Skambinti

A. Kiršonis
OL. 7511

1460 Dundas
HAMILTONO LIETUVIAI. Visais nekilnojamo turto pirkimo bei pardavimo reikalais kreipkitės 
į šios įstaigos atstovus Hamiltone J. Valevičius ir A. Pranckevičius 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 — SARNIA — Ki TCHENER — PETERBOROUGH

Lietuvis siuvėjas

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

DtMESIO! DĖMESIO!

VALGYKLOJE “BALTIC’
870 DUNDAS STREET WEST. TORONTO, ONT.

Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gam<nu prity.tiSTct urėjoš. - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

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

$3.000 įmokėti, Roncesvolles - Gar
den, mūrinis, 7 komb. 2 virtuvės 
vandeniu-alyva šildomos, gara
žas.

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

$6.500 įmokėti, Roncesvolles —- Gre
nadier, atskiras, mūrinis, verde
nių šildomos, 2 vonios, 3 virtu
vės; viso 12 kambarių; garažas.

$5.000 įmokėti. College - Dovercourt 
Rd., mūrinis 8 komborių, olyvo 
šildomos, 2 virtuvės, didelis Me
mos, įvožiovimos; lengvi mokė
jimai.

$6.500 įmokėti, Bloor — Pacific, lo
bai gero mūro, 1 I kambar. (2 
komb. dar neįrengti), dvi vonios, 
2 virtuvės, nepaprastai geros; 
privatus įvožiovimos į kiemą, 
pirkėjai suprantą namo, vidaus 
įrengimą, turėtų pamatyti šį
nomą.

16.500 pilna kaina, Bloor — High 
Park Ave., atskiros, mūrinis, 7 
kambariai per 2 ougštus, 2 mo
dernios virtuves, dažyti kamba
riai, alyva šildomas; garažas.

$13.200 pilno kaina, Bloor — Paci
fic, mūrinis, gero plano, 6 kamb. 
2 virtuvės, vandeniu šildomas.

$2.500 įmokėti, College---- Brock,
6 kambariai, 2 virtuvės; įvažia
vimas į kiemą.

įmokėjimui padidinti vienMES SKOLINAME pinigus _ 
tik už Jūsų parašą. Galime paskolinti tiek, kiek Jūs turi
te savo pihigų 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. LL. 8310. Namų telef. RO. 3345.

MACIUNSKAS
Nainy telef. LA. 1250.

POSIUS -
Nom, telef. JU. 755S.

DŪDA
r

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

Mann & Martel
1245 Bloor St. W. Tel. OL. 8481

Prie Lansdowne
Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo - pardavimo įstaiga 
įsigijusi mūsų tautiečių gerą vardą. Pabandykite ir Jūs.

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$1 1.500, Ossington — Bloor, 7 kambarių, mūrinis narnos, kieto medžio grindys, 

naujai dekoruotos, alyvos šildymas. Įmokėti $3.000.
$12.000, Beatrice — College, 8 kambarių mūrinis, pusiau atskiras, nepereina

mi kambariai. 2 virtuvės; vieta garažui. Namas užimtas. Geras pirkinys 
ateičiai

$15 500, Indian Rd. — Humberside, 6 kambarių, mūrinis, atskiros, 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.

$17.500' 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 labai geri kambariai, iškloti kilimais; alyvos šildymas; garažas.

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

Visais namų pirkimo-pardavimo bcipatarimo reikalais klauskite:

J. J. ELLIS

MANN & MARTEL REALTORS 
1245 Bloor St. W

Tel. įstaigos — OL 8481; namų — OL. 807L

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:

Pacific — Oakmount 
$14.000 pilna kaina, įmokėti apie 

$4.500; gero mūro namas, 6 
nepereinami kambariai, 2 mo
dernios virtuvės, alyva apšildo
mos, švariai užlaikytas narnos.

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

Visai atskiros širkščių plytų na
mas, vandeniu-alyva apšildomos, 
septyni kambariai per du augš
tus, dvi modernios virtuvės; kie
tos grindys, dideli nepereinami 
kambariai. Namas lobai Švarus

Galley —• Roncesvolles 
$17.500 pilno kaina visai atskiras ge

ro mūro namas, kvadratinis pla
nas, 8 kambariai, moderni 
tuvė, vandeniu apšildomas, 
ražas. Lengvi mokėjimai.

Quebeck — Bloor f 
$7.000 įmokėti, pusiau atskiras 

bai gero mūro, 9 kambarių
mas, dvi virtuvės, nepereinami 
kambariai, kietos grindys, vieta 
garažui ir priestatas naujo mū
ro su atskiru įėjimu, kur galima 
įrengti dar vieną butą.

Fern — So ra u re n
$4.800 įmokėti, $14.500 pilno kar

na, visai atskiras mūrinis namas, 
7 kambariai per du augštus, mo
derni virtuvė, dvigubas garažas 
ir lobai didelis kiemas. Lobai ge
ros pirkimas.

Pacific — Humberside 
$5.000 įmokėti, visai atskiras, gero 

mūro namas, 8 neperein. kam
bariai, dvi virtuvės, kietos grin
dys. Alyva šildomos, didelis kie
mas. $13.000 pilno kaino.

vir- 
go-

Ic 
na

Mieloj Jums patarnaus

P. ŽULYS
383 RONCESWALLES

TeL įtt.OL. 6321 - namų EM. 3-6711

$13.000, įmokėti $2.500. Lauder — 
St. Clair, gerų plytų 6 
kamb. namas. Karštu van
deniu šildomas; garažas

$13.200, įmokėti apie $3.500. Bri- 
tania - Runnymede, geros 
mūrinis 6 kamb. namas, 
alyva Šildomas, didelis kie-

* mas, naujas garažas.
$14.500, įmokėti apie $5.000, Dun

das — Grange, 8 kamb. 
mūrinis namas, gražūs di
deli kambariai, namas lo
bai geram stovyje, be sko
lų; garažas, geras pirkinys.

$15.700, įmokėti apie $6.500, Rush- 
holme Rd. — College, 8 
kamb. mūrinis namas, oly
vo šildomos, dvigubas -ga
ražas, privatus įvažiavimas 
puikus pirkinys, geras nuo
mavimui.

$16.200, įmokėti $6.000, Colbeck — 
Jone St., 7 komb. atskiras 
Širkščių plytų namas, ne
pereinami dideli kam bar. 
karštu vandeniu alyva šil
domos, 2 modern, virtuvės, 
tikrai geras namas, par
duodamos dėl išvykimo.

$21.000, įmokėti $5000, Oakwood - 
St. Clair, 9 kamb. atskiras 
gerų plytų namas, karštu 
vandeniu alyva šildomos, 
labai gražūs dideli neper
einami komb., garažas, pri 
vatus įvažiavimas. Skubus 
pardavimas.

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

P. KERBERIS
1123 ST. CLAIR ST. W.

TEL. OL. 8821.
Nemy telefone* LO. 3545.

Ossington — Davenport. $6.000 įmo
kėti, pusiau atskiros, 6 kamba
rių namas, vandeniu - alyva šil
domas, moderni virtuvė, kvad
ratinis plonos, laboi gražus ir 
vidaus ir iš lauko. Namas tik 8 

metų senumo.

$12.800. 8 kamb., pusiau atskiras, 
2 garažai. Kietos grindys. 
High\ Park rajone. įmokėti 
apie $4.000.

Sheridan Dundas. $14.500, įmo
kėti $4.000. Pusiau atskiros 7 
kambarių per 2 augštus. 2 virtu
vės, alyva šildomas. Kvadratinis 
planas. Balansui viena atvira 
skola.

Brock — Bloor. $11.500, įmokėti 
$3.500. Pusiau atskiras, 6 ne
pereinamų kambarių namas, 2 
virtuvės, namas lobai geram 
stovyje.

Dovercourt — College. $17.500, įmo
kėti $5.000. Pusiau atskiras, 8 
nepereinamų kambarių namas, 
vandeniu - alyva šildomas, 2 vir
tuvės, garažas.

Humberside — Keele. $-15.500, įmo
kėti $5.500. Visai atskiras, 6 
nepereinamų kambarių namas, 
alyva šildomas, garažas, šoninis 
įvažiavimas.

Glodstone — Bloor. $13.800, įmokėti 
$4.000. Pusiau atskiras, 6 ne
pereinamų kambarių nomas. 
Naujai atremontuotos. ir galimo 
tuojau užimti.

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

PR. GRYBAS
1072 BLOOR ST. W. 

Tel. ME. 2471 * Bvt» tel. KE. 5045

Parkdale — Sunnyside. Įmokėti apie 
$7000. Tikrai gražus ir 
vertingos namas. Visiškai 
atskiras, šoninis įvažiavi
mas, garažas, didelis kie- 

- mas, karštu vandeniu aly
va apšildomas, centr. hall - 
planas. Žaidimų kambarys 
rūsyje. Reikalingas kiek 
valymo ir ŠvariiMmof Kaina 
pakiltų 4 tūkstonč. Balan
sui viena atvira skola.

Garden — Roncesvales. 7 kambarių 
mūrinis, švarus iš lauko ir 
vidaus, garažas, kietos 
naujos grindys. Kaina 12.- 
600. Galima tuojau užimti.

$23.000 pilna kaina. Atskiras, pri
vatus įvažiavimas, garažas. 
9 kambariai per 2 augš- 
tus. Karštu vondeniu-alyva 
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

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

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

High Park — Windermere rajono 
$16.800, įmokėti opie $6.000. 
Visai atskiros 7 neperein. kam
barių per 2 augštus šiurkščių 
plytų lobai gražus namas; dvi 
modernios virtuvės, square pla
nas, vandeniu - alyva šildymas, 
kietmedžio grindys, didelis kie
mas; garažui vieta. Balansui 
vieno skola 10 metų.

Dunn Avė. — Parkdale. $16.500, 
įmokėti $5.500. 9 kambarių 
mūrinis namas. Naujo krosnis - 
alyvos šildymas; kietos grindys, 
3 virtuvės, 2 vonios kambariai; 
garažas.

Robinson St. — Markham. $16.000 
įmokėti opie $6.000, 10 kam
barių tikro mūro namas. Van
deniu • olyvo šildymas, švariai 
išlaikytos — parduodamas net 
su kilimais. Pajamų $170 mėn. 
ir 4 kamb. savininkui. Yra nau
jos garažas.

Brock Av«. — Bijotė. $11.500 įmo
kėti. 6 neperein. komb. Grožous 
tikro mūro namas. Moderni vir
tuve, geros kietmedžio grindys. 
Gražus iš lauko ir vidaus. Vie
ta garažui.

1

Vytautas LUNYS P. MALIŠAUSKAS
agentas, kuris kiekvienam greitai

383 RONCESVALLES AVĖ.

TaL M. OL 8321 — Buto LA. 2098.
383 RONCESVALLES AVĖ.
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F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

v 1041 Bloor St. W. 
Parduodame ir perkame namus, bix- 

mus visuose miesto rajonuose.

$17.000 pilna kaino, apie $8.000 
įmokėti, Galley — Roncesvolles, 
9 komb., mūrinis, atskiros na
rnos, kvodrotin. plonos, alyvos 
šildymas, moderni virtuvė, gali
mybė garažui, (klausti Rukša).

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

$13.000, įmokėti $5.000, Bloor — 
Ossington, 7 komb., mūrinis, at
skiras nomos, garažas; (klausti 
Rukša).

$18.000, įmokėti $7.000, High Pork 
— Bloor, 9 komb., mūrinis na
rnos, plus 2 neišbaigti kombar., 
privatus įvažiavimas. Lobai ge
ros pirkinys, (klausk. V. Kuzma) 

$15.000 įmokėti, pilnai įrengtos ir 
veikiantis kino teatras Queen 
g-vėje, karšto vandens - alyvos 
šildymas, aircondition, 400 sė
dimų vietų. Kartu už tq kainą 
parsiduoda Šalia pastato atskiras 
50 pėdų pločio sklypas "(klausti 
Rukša).

Aritmetika

$15.900, įmokėti 4.500, High* Park 
rajone, 8 kamb., mūrinis namas, 
nepereinami kamb., moderni vir
tuvė, greitas užėmimas fklaus-

* kite J. Rukša).

Maloniai, atkreipiame namų savi
ninkų dėmesį į'ypatingai labai" padi
dėjusį namų pareikalavimų. Norin
tiems parduoti už geriausių kainą — 
geriausias laikas: dabar. Prašome 
skambinti kiekvienu metu.

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

DĖMESIO PONIOMS 
IR PANELĖMS!

Vandos Žukauskienės moterų 
kirpykloje

PUSMETINIAI
GARANTUOJAME

o šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
individualiai.

ARTISTIC BEAUTY SHOP
Tel. KE. 4731

219 RONCESVALLES AVE.
Toronto

Kitas žmogus
— Na, kaip Jūsų viršininkas 

dabar, kai jam pasakėt?
— O, tai jau kitas žmogus.
— O kaip Jūs?
— Aš jau kitoje įstaigoje...

Tamsoje negi ieškosi
Jurgis, grįždamas iš svečių, 

dar iš tolo susiieškojo kišenėje 
ir išsiėmė raktą. Po valandėlės, 
priėjęs prie durų pastebėjo, kad 
jo jau nebeturi. Grįžta jis į gat
vę ir ieško.

— Ko čia ieškai? — teiraujasi 
pasipainiojęs policininkas.

— Pamečiau raktą.
— Ar čia iškrito?
— Nežinau. Išsiėmiau štai ten 

prie kampo, o kai priėjau 
durų, nebeturėjau.

— O ten ar ieškojai?
— Kad gi ten tamsu...

Klube
— Ką tu sakysi žmonai grįžęs 

taip vėlai?
— Nedaug. Gal tik labą rytą. 

Toliau jau ji kalbės ...
Deja jis nežino

Gydytojo bute smarkiai su
skamba skambutis. Gydytojas 
pats pašoka ir atidaro.'Už durų 
stovi susijaudinęs vyras.

— Ko tamsta norėjote?
— Man Įkando šuva, atėjau 

pas gydytoją.
— Ar tamsta nežinai, kad ma

no priėmimo valandos nuo 12

— Aritmetika daug ką padeda 
išaiškinti. Pvz. jei aš žinau, kad 
penki vyrai lauką nušienauja 
per 6 valandas, tai galiu pasaky
ti, kad 10 vyrų nušienaus per 3 
valandas, o 30 vyrų per 1 vai.

— Teisingai, tai labai naudin
ga. Pvz. juk, jei vienas laivas At
lantą perplaukia per 8 dienas, 
tai 8 laivai perplauks per 1 die
ną...

Netaiku neklausk!
Škotas boksininkas rungėsi 

sėkmingai, priešininką apiberda- 
mas smūgiais. Pasigirdo skam
butis, o škotas vis pliekia nie
ko nebodamas. Teisėjas priėjęs 
uždeda ranką ant peties ir šau
kia:

— Laikas!
— Pasitrauk,—atkerta škotas, 

kiek laiko galėsi paklausti, kai i 
šitą paguldysiu, o tuo tarpu lai
ko pasiklausk ką kitą! — ij; tęsė 
pliekti priešą.

• » : i - .
Įrodymas

—-O kaip su šoferiavimu? 
Tamsta važinėjot, turite patyri
mo? — klausinėja įmonės virši
ninkas atvykusi ieškoti- darbo 
vyrą./ ; v '

— O kaip gi! Dar ir kiek esu 
važinėjęs. Aš galėčiau parodyti, 
kiek turiu apmokėjęs policijos 
kvitu! ...

Geriau sudužę
— Kiek kainuoja šiandien tu-

žinąs kiaušinių? - klausia m9- _TaiP) aš žinau. Bet tas šuo 
tens krautuvėje^ į matyt. nežino ir ikando man 15

— ^ntus Kiuzai-30 centų. minučių 0 keturiu
— Gerai. Sudauzk man du tu-1 

zinus..

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

$11.500. 8 kombarių namas. Atskiras, privatus įvažiavimas. Hallam gatvėje 
prie Dufferin. Įmokėti apie $4.000.

$12.500 pilna kaina. 10 kambarių, mūrinis, trijų augštų namas. Geros pirki
nys. Dundds ir Lisgar rajone.

Įrrfoketi apie $3.000, pilna kaino $15.500. 8 kombarių, mūrinis, yra įvažiavi
mas, lobai gražus namas. Amerikoniškos plonos. Randasi pusantro bloko 
virš St. Cloir prie Bathurst, gražiame rajone.

Ptlna kaina $12.500. Įmokėti apie $4.500. Vandeniu šildomas namas. Yra ga
ražas. Randasi Indian Grove gatvėje prie Bloor.

1675 BLOOR STREET WEST

prie

Pasitaiko ir ten

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre

, dito Kooperatyve 
’’PARAMA”.

Indėliai apdrausti. Augštos palūka
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Tek 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vak.

* LAiKRODININKAS 
A. ŠERKŠNYS

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

203 Garden Ave., 11-r a s augštas 
Telef. KE. 4078

ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

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

KEN WILES REAL ESTATE
AUKOS TORONTO PRISIKĖLIMO BAŽNYČIOS FONDUI

Dr. M. Arštikaltytė
AIUŲ 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 vaE
Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE., 

TORONTO
(įėjimas iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
1 1 -3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL 6851

Df. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

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

Tel. Office: YO. 3611 
Namų: PO. 6-9964.Dr. A. Pacevičius

Gydytojas ir Chirurgas
YARMEY CLINIC 

314 BATHURST ST. 
Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

$50.^— Žurinskas Juozas;
$30. — Inchura A.;
$25. -— Juozapavičius A.;
Po $20. — Čeponis A., Geležiūnas 

V., Inchura Janina, Krisčiūnos J., Kriš
čiūnas V., Stoloraitis J., Žymantas B.;

Po $15. — Banelis O. S., Dailide V., 
Gurinskas J., Stunguris E.;

$12. — Mockus J. G.;
Po $10. — Adomavičius J., Čeponis, 

Činčikas K., Daunys J., Daunius L. P^ 
Drazgis J., Gaputis K., Girčienė M., Gry
bas A., Indrela J., Jurkšaitis P., Jankai
tis'J., Karpa P. E., Mockus J., Narbutas 
A., Palionis A., Pundžius, Puteris J., 
Ranonis J., Rlnbutienė J., Šarūnas J.,
A. S., Slabokas S., Šmigelskis A., Ste- 
ponauskas P., Stungurys E., Sudeikis A., 
Sukevičius ‘ P., Taujenis J., Ulozas B., 
Urbanavičius B., Vinskas A., Žaliauskas
J. , Žilys T. A., Žutautas P.;

$8. — Čepas E. S.;
Po $7. — Bašinskas M., Simonaitis 

V., Šimonavičius A.;
$6.50 — Šimonavičius;
Po $6. — Pabedinskas A., Tunaitis J;
Po $5. — Andzevičtus P. P., Baikaus- 

kas P., Baltrušaitis L, Baltrušaitytė A., 
Barauskas P., Barcaitiš S., Barcevičius
B. , Barškėtis M., Betaria M., Bilitavi- 
čius A., Brazys A., Budrys J., Bumbulis 
M. A., Butrimas V., Česėkas L. J., čer- 
nauskds J., Čižikas A., Danaitis J., Da- 
nėnas J., Daug Vainienė Z.> Goceitų šei
ma, Gudaitis V.; Gurinskas J , Jakaitis, 
Juodikoitis S., Kalendra K., Kaminskas
K. , Kanapkis K., Karcuskas V., Kara- 
ziejus M., Kasperavičius, Kavaliauskas, 
Kazilevičius A., Krivickas J., Kromerytė 
B., Kuolas A., Laurušaitienė A., Lioren- 
cas T. L., Matulaitis M. S., Malinauskas 
M., Merkevičienė E., Mičiūnas A., Mor^ 
kūnas P., Olšauskas J. (Wawa, Orit.), 
Paršeliūnas J.> Pranckevičius A., Prucins- 
kas J>, Raciskas J., Soimininkaitė G., 
Senkevičius Č., Senkuvienė E., Šeškus L., 
Simanavičius A., Siminkevičius D., Sin
kevičius V., Skrupskas P., Smolskis G., 
Sonda V., Spudas E., Stasiulis A., Stru- 
myla A., Tamulonaitė R., Vaičiūnas F.,

Serijos N r. 17.

Cždvttt žinios apie Kanadą
Tai vienos iš straipsnių serijos, parašytų specialiai neokanadiečiams.

$2.50 — Aukštakalnis, Jurevičius

$2.•— Augustinavičius P., Augu- 
, J. B., Baltrušaitis A., Budviėtai- 

Černiauskas«S., David A., Drąsu-

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI 
t Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budacešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

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

Paieškojimai
Leonardas Marcinėnas, prieš

Jurgis grįžo paleistas iš kalė- pusantrų metu gvvenęs Toronte, 
jimo. Pažįstami jį klausinėja, prašomas atsiliepti: A. Pilipavi

čius, II Florence St.< Hamilton, 
Ontario.

kaip ten gyveno.
— Beabejo, ten teko gyventi 

su visokiais nusikaltėliais?
— Suprantama. — atsako Jur

gis,— kaip ir visur gyvenime, 
taip ir ten, pasitaiko visokių 
žmonių, kartais ir ne iš pačių ge- 
rųjų...

Raktą tai suvaldo
Paryčiui Įsilinksminęs vyrio

kas triūsia prie durų — jokiu bū
du negali pataikyti įkišti rakto Į 
skylutę. Pro. šalį, eina policinin
kas ir pastebėjęs jo vargą, pasi
siūlo padėti.

— Gal leistumėt man paban
dyti susitvarkyti su tuo raktu?

— Ne, ačiū. Raktą tai aš suval
dau. Gal geriau Tamsta prilai
kyk namą, kad nesvirtų...

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. 
Geriaersiomis išsimokėjimo sąlygomis 

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

vai. vak.- pas šioje srityje prityrusi

Telef. ME. 8760
53 Hewitt Ave., Toronto

Vaitkevičius L, Valaitis P., Vasiliauskas 
A., Voštokas E., Venskaitienė O., Žeko
nis A., Zlatkus G.;

Po $4. — Alimas P.t Butkevičius S., 
Dervinis M., Kirvaitis J.z Samulevičius 
J.z Slabšinskas J.;

Po $3. — Astravas P., Butėnas P., 
Grigonis A.z Jurėnas P., Lukoševičius V., 
Monkus, Uorentas V., Vaitiekūnas S.;

Po
V.;

Po 
tis A. 
tė Z.,
tis J.z Dūda R., Gataveckas L, Geiduky- 
te S., Girčys B., Gojkas J., Greičiūnas, 
Grigaliūnas K., Imbrasas P., Jurkevičius 
J., Kalinauskas J., Kaliūkevičius I. A., 
Kaulius J. G., Kazlauskas P. F., Kilins- 
kas I. A., Kobelskis T. V., Koveliene T., 
Laurinavičius S., Lecaš P., Liaudinskienė 
O., Mackevičius B., Maniuška J., Men
kus, Mardosas J., Matusaitis M. E., Me
delis A., Murauskas P., Paškevičius A., 
Petrulis M., Povilonis A., Rušas V., Šab- 
linskas J., Sadauskas J., Simanavičius 
V , Stainuliai, Starkus, Stulpinas K., Ur- 
belis B., Urbonas V., Valatka J., Vaš
kevičius J., Vingelis O. J*, Vedeckis P.;

Po $1. —- Abromaitis K., Baltakys J., 
Beržinis S , Čereškevičienė M., Goiliū- 
nienė J., Gaižutis J., Galinienė T., Gul- 
binskas P., Jocaitis B., Krolickas V., Ma- 
sys A., Milys F., Misevičius B., Matusai
tis M. E., Mockevičius M., Norkus A., 
Palionis A., Peseckas J., Repeška M., 
Rūkas A., Šiaudinis A., Šileikytė S., 
Stankus A., Strikaitytė B., Tamulionis 
D., Vaidotas V , Vaitkus S., Vilkas J., 
Vingelis.

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVU ir NERVINIŲ NENORMALU

MŲ LIGŲ GYDYTOJAS 
260 St. Cloir Ave. W.

Darbo vai. 2-7 vai. pp. ir pagal 
i . ,susitqrimą.
Telef.: Įstaigos RA. 0556, 

namų LL. 5228.
gsMatescss^gaaaggeL’.1^1 ■■■uiuiimuxblx

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

(tarp Gladstone ir Rushofme 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. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Cloir Avė., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

RA. 9632 ir HU. 8-7841

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priima tik susitarus telefonu 
RA. 0219

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

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

•' ir 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS 
TABAKO ŪKIŲ

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

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

“Grąžinkite man pinigus”

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, etc.
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6-5255 
Prašoma kreiptis Į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

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 ir pr.šyU J. KERPIS

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

PARENGIAME MAŠINAS ŽIEMAI !

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

Tik pažvelkit į ŠĮ modernų miegamąjį!
12 gabalų modemiško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema 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 vai. ryto iki 9 vai vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel EM. 9-SM4

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. vak. (pagal susitarimą).

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto
kampas Euclid Ave.

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

- Akių specialistas
M. STEFANUK 

(optometrist)

Pagal Kanados įstatymus beveik visi pardavimai yra galutini. Tai reiš
kia, kad pirkėjai neturi teisės pirktą daiktą sugražinti ir gauti atgal savo 
pinigus. Tai yra tik pirkėjo ir pardavėjo patogumui. Kaikurie pirkėjai tačiau 
nori būti tikri, kad panorėję galės prekę sugrąžinti. Jie gali pasirinkti par
duotuvę, kuri praktikuoja prekių atgal priėmimą, grąžina pinigus arba 
duoda kredito lapelius. Bet kaikurie pirkėjai nori būti tikri, kad jų perka
mos prekės nėra "nuomonę pakeitusių pirkėjų" grąžintos. Jie verčiau pa
sirenka tokią krautuvę, kuri prekių atgal nepriiminėjo. Bendrai vienos 
krautuvės vykdo dažniausiai vieną, o kitos kitą šių dviejų pardavimo būdų.

Kaikuriais atvejais tačiau tenka prisiminti, kad "galutinis pardavimas" 
suteikia progą sumažinti kainas.

Kiekvienas pirkėjas perka krautuvėse, kurios jam suteikia norimų p*ato- 
gumų. Krautuvės nėra įpareigotos iškabinti plakatus "visos prekės parduo
damos galutinai", arba, kad už jas grąžinami pinigai ar duodami kredito 
lopeliai. Jei jums nėra žinoma ar krautuvė grąžina už atneštas prekes pi
nigus ar tik pakeičia prekes, jums tenka išsiaiškinti prieš prekę perkant.

Kiekvienu atveju, kai ko nors perkate, sudarote sutartį. Čia nesvarbu, 
ar perkate tik maisto produktus, batų porą ar namą. Vistiek ar mokate 
grynais, pagal išmokėjimus ar tik prašote prisiųsti sąskaitą. Vistiek ar su
tartis yra sudaryta raštu ar tik sutarta žodžiu.

Pardavimo sutartyje yra tik dvi pusės: pardavėjas ir pirkėjas — jūs. 
Kiekviens iš jūsų turi reikalauti; kad būtų išpildytos sutartos sąlygos. Kai 
jau sutartis sudaryta nei vienas neturi teisės be antrojo sutikimo sutarties 
panaikinti ar tik, dalinai pakeisti, išskyrus apgavystės ir apsirikimų atvejus.

Jei jūs "pakeitėte Savo nuomonę" ir prašote pardavėjo panaikinti sutar
tį, jis turi pilną teisę pasielgti pagal savo nuožiūrą. Bendrai, pardavėjas 
gali pasielgti trejopai: jis gali nesutikti grąžinti pinigus, bet išrašyti kredi
to lopelį, gali grąžinti pinigus arba pakeisti prekę. Tačiau jei pardavėjas 
jus apgavo, turi te teisę reikalauti, kad prekė būtų pakeista arba grąžinti 
pinigai. Antruoju atveju, jei pardavėjas pasižadėjo prekę priimti atgal ir 
grąžinti pinigus, jis turi garbingai savo posižadėjmą įvykdyti.

Kaikurie susitarimai ar sutartys turi būti pasirašytos raštu, pvz. per
kant automobilį. Jei pirkėjos paprašys pasirašyti, prieš pasirašydami oty- 
džiai perskaitykite sutarties tekstą. Įsitikinkite ar kiekvienas žodinis pa
žadas yra sutartyje įrašytas. Nepasirašykite 
tas prekės pristatymo laikas, pvz. "kuomet 
šia, pasiimkite vieną sutarties nuoraša.

CALVERT HOUSE mielai laukia
sumanymų dėl mūsų sekančių straipsnių turinio. Juos 
prašome siųsti per šio laikraščio redaktorių.

Sekanti mėnesį: GERESNĖS PREKYBOS BIURAS.

tokios sutarties, kur neįrašy- 
prekė bus gauta". Svarbiau-

jūsų komentarų ir

Cftlvwt D I S T I L L E I
AMHERSTBURG, ONTARIO

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
tuvėm baldus. Sumokėję tik $45 jau galite įsigyti 1954 metų 

modelio naują 5-kių gabalų virtuvės komplektą.
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE CO. vra lietuvių 

įmonė ir parduoda PIGIAU NEGU KITUR.
*

Už gaminių kokybę garautuojame.
Pirkėjui pageidaujant keičiame.

Užsakymai priimami iš visos Ontario provincijos.
113 OSSINGTON AVENUE. TORONTO

1613 BLOOR ST. WEST 
Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI 

Lietuviams nuolaida. 
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

Raštinei: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

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

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING 
3 12 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundos)

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 
Siuvėjas 

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

Tel. LL. 3222.

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA .

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

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

--dį'^ŠŪKSČIAUSIOS RŪŠIES MENO W A 
^^feRANKDARBlU

W IŠKILI- .
VMso sidabro papuošalai, keramika' 

odosirmeno išdirbiniai.Lietuviškos 
rs^ir kitu tautu klasikines muzikos., 

pMštelės^^^

jičdialc'ulute

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

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

techniškus DOtarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS,

NOTARAS
Kalbu slavų kolbomis

Room 204, 221 Victoria St.
Office EM. 6-1681. Re,. 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 STOREl
Augščiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų botai, normalaus dydžio ir plotus 

EE—EEE
1438 Dundas SL W. Toronto

prie Gladstone

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. JUOZAPAITIS

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

Tek RA 3924

Dr. S. V. FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(kampas Dundas) 

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

- Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

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

Dirbęs Europe-'*, ir Kanados ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies ost 

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
47914 Euclid Ave., Toronto 

Tel. RA. 6708.

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

MMmo vol.: 2-4.30 Ir 7-9 vai. pp. 
386 Bathurst SL Toronto

Telef. EM. 8-1344

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Perduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų botus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.
Lieruvioms nuoiaiao. rrasom fstminvi

1414 Dundas St West. Toronto
T«L Kt 3881
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TORONTO, Cnt
Apie Nepriklausomybės šven

tės iškilmes žr. atsišaukimą 3 psl.
TAUTIETI!

Visas laisvasis pasaulis šian
dieną skelbia kovą komunizmui, 
kur s laiko sukaustęs geležiniuo
se retežiuose didelę dalį pa
saulio ir laukia momento, kada 
galės užgniaužti ir vakarų lais
vąsias tautas. Todėl ir mes turi
me prisidėti prie kovos už pa
vėrę,tųjų tautų laisvę. Negalime 
sėdėti sudėję rankas, kai ir 
laisvasis pasaulis pasisakė už Pa
baltijo išlaisvinimą. Prie šios ko
vos turime prisidėti visi, kad 
ijiūsų broliai - sesės greičiau at
gautų laisvę ir kartu su mumis 
galėtų džiaugsis gyvenimu. Su p. 
Kersteno rezoliucija ypač pagy
vėjo mūsų tautos byla. Vakarų 
pasaulis pasodino Kremliaus ti
ronus į nusikaltėlių suolą dėl 
mūsų tautos pagrobimo. Mes ne
būkime vaikai savosios tėvynės 
be širdies, nebūkime nudžiūvu
sios šakos savo kamieno, nebūki
me savo tėvų žemei šalti ir sve
timi. Stokime į kovą su komu
nizmu už savos tėvynės laisvę. 
Nepagailėkime nei jėgų, *nei lai
ko. parodykime pasiaukojimą 
savo iškankintai tėvynei, pridė
dami prie šios kovos auką Tau-

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Šio sekmadienio 11 vai. iš- 

tilmingos pamaldos skiriamos 
Nepriklausomybės šventės pa-. 
minėjimui. Pamaldų metu gie-Į 
los solistai. Tą dieną per visas ‘ 
pamaldas bus antroji rinkliava, į 
skiriama Vasario 16 vardo gim
nazijai.

— Užbaigus svarbiuosius baž
nyčios vidaus remonto darbus, 
sekmadienių pamaldų tvarka 
įeina į normales vėžes: 7.30 vai. 
/. laikomos vakarinės pamaldos, 
a rytinėse 9.30 vai. pamaldose 
prie išstatyto Švenčiausiojo įve
damas “Šv. Dieve” giedojimas 
su palaiminimu. Išpažinčių klau
soma šeštadieniais 7 - 8.30 v. v.

— Bažnyčios remonto darbuo
se šią savaitę pritvirtinami suo
lai, prie jų pridedant minkštus 
klauptukus ir nudažomi medžio 
darbai. Parapijos salė baigiama: 
tinkuoti antrą kartą ir Įrengia- i . .
ma scena. skelbta, kad Toronto Liet. Mote-

— Šv. Jono Krikšt. parapijos rų Šalpos grupė “Daina” rengia 
priešvelykinis susitelkimas, re- šokių vakarą per užgavėnes, 
kolekcijos, prasidės Kančios ir Vienok, sužinojus, kad užgavė-

■ nių vakarą duošia LK Moterų 
D-jos Toronto skyrius — “Dai- 

; nos” visuotinis susirinkimas va-

tos Fondui. Vasario mėnesį, kas dėl nepriklausomybės. Pamoks- 
kick galite, aukokite Tautos lą sakys T. Jurgis Gailiušis, pro- 
FonduL /vinciolas. Pamaldų metu giedos

Aukos galima nunešti ar pa- “Varpo choras.
siųsti į Lietuvių Namus P. Bud- — Pedagoginiai kursai moti- 
reikai, ir neatstumkime aukų noms prasidės vasario 19 d. .7.30 
rinkėjo Tautos Fondui. vai. v. Vieta bus pranešta telefo-

Tcnelieka nė vienp lietuvio,1 nu, nes priklausys nuo prisira- 
kuris- neprisidėtų prie kovos šiušiųjų skaičiaus. Registruotis 
prieš bolševizmą savo ranka. klebonijoje tel. KE. 0621 ir pas 

TF Atstovybės Toronto skyr. p. Matulaitienę tel. ME. 1740.
: i’uo reikalu išsiųsta keletas šim
tų laiškų. Kadangi dar neturime

s< šeštadienį po pamokų. 11.30 v.: resu taj ne visoms buvo parašy-

DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! DĖMESIO! DOMESIO! DĖMESIO!

Tamsta maloniai kviečiamas atsilankyti š.m. vasario mėn. 20 d. 7.30 v.v. į UNF auditorijoje 
297 College St. rengiamą

DIDŽIULĮ POBŪVĮ

Kaukių Balių
Savo atsilankymu Tamsta pa remsite lietuvius sportininkus. Kviečiama kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti su kaukėmis. Gražia asios kaukės bus premijuojamos. Daug visokiausių įvaireny
bių! Šokiams gros TLO “Trimi^s ir solo dainuos neseniai iš Europos atvykęs solistas — te
noras. Veiks turtingas bufetas. Įėjimas tik $1.

LĄS Sporto Klubas “Tauras“.

MCSIltAL, Que
Vasario 16-ji išeivijoje tapo ilgesnę paskaitėlę iš Lietuvos is- 

mūsų vilčių ir pasiryžimų at- torijos ir georafijos skaitė J Kar- 
naujinimo diena. Minime ją, o delis, išmokti gražiai lietuviškai 
metai eina po metų didindami kalbėti ir būti gerais lietuviais 
nelaimės ir priespaudos naštą, ragino apyl. švietimo ir kultūros 
Vis ta pati nelaimė ir dalia tė- ( reikalų vadovas A. Vazalinskas. 
vynėje, tas pat vis nuožmėjantis1 Vaikučiai padeklamavo, padai- 
priešas ir mes patys to pačio navo ir baigė Tautos himnu 
laiko vandenų skalaunami. O Į _____ ____
nauja tai, kaip mes Vasario 16- llz__ _ . .. . .. ,1
tos minėjime dalyvaujame ir juo J^KM D'J?S ^T?ea,.W bįyr‘US’ 
pasinaudojame. Trumpai žvilg- ^:m* X,asarl°?®^-7 val. vak. ru°- 
terėkime, kaip ši diena Montre- «a U«gavemų B ynų Balių, Dom 
alyje buvo organizuota ir išgy
venta.

Iškilmingos pamaldos AV baž- j 
nyčioje — padėkoti Dievui už 
laisvės laikus, atsiprašyti už tau-

Apylinkės revizijos komisija 
pasiskirstė pareigomis: pirm. L? 
Šalna, sekr. St. Čepas, narys J. 
Barzdaitis.

“Dainos” vakaras atkeliamas 
Prieš porą savaičių “TŽ” buvo

iPolsky salėje, 1862 Wellington 
; SC, Verdun. Balius rengiamas 
, vakarienės pobūdžio su skaniais 
Valgiais, kava ir saldumynais. 
Gėrimai gaunami atskirai bufe- 

tre’padrryt^ te. Svečių lauks gausi fantais lo-
Jauti grąžinti laisvę, stiprinti i ,e"Ja' JSa^,,aJ"S1 orkestras 
Kovojančius, kenčiančius ir mirs-1 .Meliodija Pelnas AV bazny- 
uinčius. Vėliau iškilmingas aktas statyĮ>ai »r šalpai lietuvių 
x’latcau salėje. Įnešama lietuvių! uzJury- leJ,mas ,r vakariene $2. 
tautinė vėliava lydima Sav. Kū
rėjų ir Skautų vėliavų. Prezidi- 
jume apyl. v-bos pirm. L. Bal
tras, A V ir envangelikų par. 
debonai, 11-kos liet. org. pirmi
ninkai (buvo kviestos visos 
Mcntrealio liet, organizacijos). 
Minėjimas pradedamas vėliavų _ 
la^erbimu ir Tautos himnu. L.: torius, Niujorko lietuvių radijo 

Balzaras atidarymo kalbos metu; valandos vedėjas ir BALFo įga- 
I pagerbia laisvės kovos tėvynėje i lietinis Vokietijoje. Be to, bus 

_________ _____ _ r. o_.„_____ ____ ______ _____ _ nežinomus didvyrius ir padėkos ir koncertinė dalis, kurią vyk- 
lo žmona, laimėjo net tris premi- madieni 10.30 vai. v. iš Toronto taria išeivijoje visuomeninį dys čia gimęs lietuviškas jauni- 

.-X__ ..X _JA____________ i___________ i..,,.. J„ ir kultūrinį darbą dirbantiems, mas. Pradžia 4 vai. p.p.
Seka H. Nagio žodis, apipavida- i » v , .,
linęs tikrovę, nuotaika ir minti,! . Kazmuero parap komite. 
nešiota kiekvieno ir neišsakytą L tas kovo 6 J- ruosla ‘rad‘c‘ne Pa- 
kasdienos rūpesčių apneštą /apijos vakanenę su programa 
prislopinta. ir oienja

Garbės ‘svečiai: Neo-kanadie-■ D"j°s sk>’rius kovo 6 d. 
čių k-jos pirm., Miesto valdžios ruosia literatūrinį moters teismą, 
atstovas, Latviu konsulas, Estu, i Liet. Akad. Sambūris ruošia 

noio sonsm uasianaas ^aršinu YMCA, Ukrainiečių, Lenkų eg- dainos, literatūros ir mod. šokio 
lietuviškąia dainą & & ziL vyriausybės ir St. Jean Bap- vakarą Dearcy McGee salėje ko

si penktadieni, 9.30 vai. v. Ne- !iste ass. atstovai taria daug gra- vo 24 dieną
- - - ■ zių atjautimo žodžių ir linkėji- Naujųjų kanadiečių komitetas
-_____  „ . " l

liuciją lietuvių, prancūzų ir arig- parodyti, kuri tauta, kokį savitos 
lu Raibomis skaitė A. Norkeliū- kultūros lobį atsinešė Kanadon 
nas, pabaigai žodį tarė TF sky- ir kuomi ją praturtino. Parodo
mus pirmininkė p. Giriūnienė. je bus trys skyriai: tautinis, kur 

Antrojoje daly šokiu prabilo į” galima išstatyti tautos liaudies 
' lEsa,1Uprovincinė Aidžia dalyvių šiniis J. Kibirkščio vad.; kūrybą: drabužius, knygas, ra- 

‘ tautinių šokių grupe, J. Aisčio ir: kandus, papuošalus ir tt. Pavie-
B. Brazdžionio poezijos pyne — i nių asmenų skyrius, kur kiekvie- 
' -- --- - ------ - - - ; nas Kanadoje dirbąs amatinin-

VISI į Užgavėnių biyny
BALIU -ŠOKIUS

VASARIO 28 D., ŠEŠTADJENĮ, UNF SALĖJE, 297 College St.
"-------- Bufetas ir gėrimai --------

Pradžia 8 vai. vak. Įėjimas tik $1.
Pelnas šeštadieninės mokyklos išlaikymui.

_ Tėvų Komitetas.
oaigsis Verbų sekmadienį.

Prisikėlimo parapijos žinios
- Šio sekmadienio 11 vai šv. “£io nutarė’^tkeiti vZ- 

misios bus atnašaujamos uz Lie- kara f sekmadienį, vasario 28 d., 
7 vaL v. Lietuvių Namų didžio- 

joję salėje — — <
“Dainai” šis vakaras vra būti- ias eilės už odos dirbinius — CBL stoties buvo transliuojamas 

nas, nes tai vienintelė proga į Pietines. / per visą Kanadą, jau tuojau pat
prieš Velykas susieiti su Jumis, Į, Pereitame numeryje mes jau; po programos gavo visą eilę 
mieli broliai ir sesės-lietuviai, ir buvorne pranešę apie dvi lietu-■ sveikinimų telefonu. Lietuviai i . ______..._ i telelorįu SaVo sveikinimus per

duoti stačiai beabejo varžosi dėl 
Kalbos sunkumų. Bet raštu tai 
pareikšti beabejo daugelis suge
nėtų. O tai paremtų ir mūsų jau
nojo solisto pastangas garsinti

Šv. Kazimiero parapija ir KL 
Tarybos skyrius atnaujina savo 
tradiciją rengti Vasario 16 mi- 
nėjiitią. Jis įvyks vasario 21 d. šv 
Kazimiero parapijos salėje. Kal
bėtoju bus Jonas Valaitis iš Niu
jorko, buvęs ’’Vienybės“ redak-

karą į sekmadienį, vasario 28 d.,

nas, nes

Mėgėjų rankdarbių parodoje Sol. V. Verikaitis,
p. Vanda Gylienė, p. gen. Konsu- kurio dainų rečitalis pereitą sek-

Šeštadicninė mokykla , ...
• Nepriklausomybės šventę ,”1!?pilnų ir tikslių parapijiečių ad- 

si šeštadieni po pamokų. 11.30 v. ; re ta- ne vjsorns buvo parašy- 
pamaldos sv. Jono Kr. baznycio- laiškai, bet visos jaunos moti- 
je, po pamaldų minėjimas para- nos kviečiamos dalyvauti šiuose 
pijos salėje. Kviečiami mokiniai kursuose - ■'
nuo 7 iki 17 m. amžiaus su tėve
liais.

Sveikinimas Vasario 16
Gimnazijai

Kanadoje gimusio jaunimo 
pirmas susirinkimas įvyko vasa
rio 11 d. par. klebonijoje, daly- 

_______ j vaujant p. Matusevičiūtei, To- 
Toronto Šalpos K-tas vra ga-! ronto Šv. K-jos atstovei. Pakili 

ves iš Vokietijos Kr. V-bos pa- • nuotaika, ryžtas .pasilikti lietu- 
kvietpmą dalyvauti Gimnazijos; viais dvasioje, patraukti visą čia 
rūmu Rennhofe pašventinime ir 1 augusį jaunimą, organizuojant jį 
iškilmingame ju atidaryme, ku- i liet, klubo forma vyravo šiame 
ris įvyks 1954 m. Vasario 16 d. i pobūvyje. Jiems'jau parengtos 
Šalpos K-tas, negalėdamas as- į patalpos klebonijoje.
meniškai dalyvauti iškilmėse, iš-| —Maloniai kviečiame tėve- 
siuntė Vokietijos Kr. Valdybai; liūs registruoti savo vaikučius 
sveikinimą raštu pridėdamas če- paruošti pirmai Komunijai.
ki $300. Kadangi BĄLFas nepri- j — Ateinanč. sekmadienio 9.30 
•’ ’ • • • • * ! vai. šv. mišios skiriamos mote

rims. 9 vai. įvyks tretininkių 
įvlktuvės ir įžadai.

— Šią savaitę vienuolyne 
vyksta metinės rekolekcijos. Jas 
veda T. Barnabas Mikalauskas. 
Be namiškių, jose dalyvauja T. 
dr. Bonaventūra Zajančkauskas, 
O.F.M., atvykęs iš Pittsburgo.
Šv. Andriaus liuter. bažnyčioj 

Carlton ir Jarvis gt. kampe, va-

besilinksminant prisiminti trem-laimėtas premijas už medžio 
tyje likusius senelius, ligonius : dnbimus.
bei dideles vargingas šeimas. Jie f Paroda Pasibaigė pereitą sek- 
visi, kaip ir prieš Kalėdas, .lau- i ^adienp Ar dalyvavo joje dar 
kia iš mūsų prisiminimo — skal- į kas daugiau is lietuvių, mums 
sesnio kąsnelio švenčiu proga ... i j n®Pasi?x^. patirti. At-
Šio vakaro visas pelnas skiria- į r?do> kad vlsas 1OO' < dalyyavu- 
mas Velykų dovanoms. Tad visi, Slll ,seĮ° su Premijomis. Skoniu 
Kas sveikas, kviečiami linksmai f,r nagmgumu, vadinasi, negah- 
oraleisti sekmadienio vakarą pas ■ me skųstis. Laimėjusius sveiki- 
dainietes. Moksleivijai teikiamos name- 
privilegijos.

Maloni muzika, trumpa pro
grama ir “dainiečių” gamirfti Už
gavėnių tradiciniai užkandžiai. 
Tad iki malonaus pasimatymo!

M. F. Y-nė.

&

sideda prie gimnazijos rūmų ap
mokėjimo. dar netarpininkauja 
ir suaukotų tam reikalui pinigų 
persiuntime — Toronto Šalpos 
K-tas randa, kad apmokėjimas 
skolos už nupirktus gimnazijai 
rūmus yra skubus.lietuvių gar
bės reikalas, kviečia Toronto vi
suomenę duosniai aukoti tam 
tautiniam reikalui, nes mes lie
tuviai negalime laukti, kad vien 
kitataučių aukomis būtų apmo- | ^rio^i d.~ pirmavai''iictuvhi 
karnos skolos lietuvių< švietimo • pamaldos. Kun. dr. M. Kavolis, 
įstaigos išeivijoje. Aukas prašo- t
mc atnešti ar siųsti šiuo adresu:' Pirmosios liet, evangelikų liut. 
235 Ossington Avė., Toronto; tel.; parapijos Toronte Vasario 16 mi- 
KE. 3027 ir KE. 2154. Į nėjimas įvyks sekmadienį, vasa-

Pirmieji aukoja rio 21 d., 2 vai. p., pšv. Jono baž-
. Paskelbus šį atsišaukimą radi

jo valandėlėj, per pirmas 2 die
nas atsiliepė ir tam reikalui pa
aukojo: $50. — choras “Varpas”; 
po $10. — Petras Januševičius, 
Otonas Tamošauskas. P. Lelis; 
po $5. — Vacys Tankevičius, V. 
ir M. Šniuoliai, J. Pusvaškis; 
po $2. — Aldona Žilytė ir inž. 
Dragašius.

Pirmiems aukotojams Š. K-tas 
nuoširdžiai dėkoja, prašo visus 
pasekti jų pavyzdžiu ir duosniai 
aukoti gimnazijos nuosavai pa
stogei. Toronto Šalpos K-tas.
Savo tradicinį Užgavėnių balių 

KLK Moterų D-jos Toronto sky
rius ruošia kovo 2 d., antradienį. 
8 vai. UNF salėje, 297 College 
St. Pelnas skiriamas šv. Jono Kr. 
bažnyčios -remontui ir Prisikėli- 
mo bažnyčios statymui.

SLA 236 kuopos 
narių susirinkime praeitą sek
madienį paminėta Nepriklauso
mybės šventė. J. Strazdas skaitė 
dienai pritaikytą paskaitą. Tar
pe kitų reikalų patenkintas pra
šymas paremti leidžiamą dr. 
Sruogienės Lietuvos Istoriją — 
paskirta SI0. Iš parengimo gauta 
pelno $86.42. Dienraščiui “Nau
jienoms” švenčiant 40 m. sukak
tį paskirta auka $5. ir nutarta 
pasveikinti. Kuopos einamoms; 
išlaidoms padengti nariai apsi-Į 
dėjo vienkart, mokesčiu po $1.

Šiais metais kuopai sueina ly
giai 20 metų. Numatoma suruoš
ti paminėjimą su programa, pa
kviečiant paskaitininką ir savo 
jėgomis pastatyti vaidinimą. Po i 
ilgesnių diskusijų nutarta 10% ; 
parengimo pelno sumokėti metų ! 
pabaigoje apylinkės švietimo ‘ 
reikalams. 1

priKlausomybės šventės proga L -----.
sol. V. Verikaitis padainuos po- mu. Posėdžiui vadovavo ir rezo- rengia visų ateivių parodą. Nori 
rą lietuviškų dainelių “Songs 
oi my People’ programoje, CBL 
— banga 740.

— Ostiawa. — Čionykštė mies
to taryba nuomų kontrolės ne
siima.
tai galinti geriau atlikti, o mies
tas neturįs tam lėšų. . • ■■D 0-1'1 --•-X’-’T Al-----------------———--- :——.—_ aktoriai B, Pukcleviciute, J. Aks

Lili Mariccn Ontario
' provincijoje

Lale Anderson, kuri praeitojo 
karo metu pagarsėjo visame pa
saulyje savo daina Lili Marleen, 
atvyksta į Torontą vasario 27 d. 
“Victoria” Teatre, Toronte ir va- ___________ ________________ x __
vario 26 d. Hamiltone bei vasa- išnuomojamas kambarys ir virtuvė lli-me tinas, L. Barauskas, K. Veselka, I kas gali parodyti kaip jis pelno 
rio 25 d. St. Catherines bus jos augšte be baldų, pageidaujama suaugę. dajna _ AV parapijos choras savo pragyvenimą. III skyrius 
dainų rečitaliai. Po šių debiutų 212 Rd- ->U-6243. yed A Piešinos ’ j spaudai (Kanadoje leidžiamai)
ii vyksta į Niujorką.

'AiIxandrA
(gKĮN<^J^WĘ$^F^NjVĘRgJĮ^vy|

•VAKARAIS vol. vok.
POPIETINIS SPEKTAKLIS trečiadienį 

ir šeštadienį 2.20 vai. p.p.

;OPERA«
FtSTIVM

ROYAL CONSERVATORY 
OPERA COMPANY

100 artistų su simfoniniu orkestru.

išnuomojamas frontinis kambarys ll-mc : Minėjimas baigtas pirm. L.1 • ir tapybai. Paroda tęsis savaitę, 
ougšte su bendra virtuve, tcl. LA. 3960. . Balzaro padėka ir Tautos himnu, prasidės balandžio 25 d.

Kas šią dieną nepajuto nieko Tėvas kun. J. Kulbis SJ, per- 
naujp širdyje, tas, reikia many- eitą sekmadienį Nepriklausomy- 
ti, perdaug užmiršo arba perina-, bės šventės proga atlaikęs pa- _ 
žai turėjo. maldas Otavos lietuviams, trum-

Lict. šėštad. mokykla Verdu-; pai sustojęs Toronte, porai me
ne, minėjo Vasario 16-tą praeitą j nes^P išvyko į Čikagą.
šeštadienį po pamokų. Ta progai , Vasario 16 d, puikiai pavaiz- 
naujoji apyl. v-ba buvo supažin- duota Montrealo dienraščių Star 
dinta su klasėmis ir darbu. Mi- ir Gazette. Įdėta išsamūs straips- 
nėjimas pradėtas vėliavų įneši- n*ai aP*e B-nės suruoštą minėji
mu ir Marija Marija giesme, Į Plateau salėje. Gazette įdėjo 
vaikučius kalbėjo mokyklos glo- ■ Adomonio medžio ^inkrusta- 
bčjas klcb. kun. J. Kubilius SJ,

Išnuomojamas didelis kambarys ir virtu
vė (apačioje) su baldais. 12 Golden Ave. 
Tel. LA. 0417; 5-9 vai. v.

IšnuOmojami 2 kambariai ir virtuvė su
augusiems High Park -— Bloor rajone. 
Tel. LY. 3944.

High Perk isnuomojomi 2 kambariai III 
ougšte su atskiru išsivirimu vedusių po
rai arba 2 mergaitėms. 235 Pacific Avc. 
tel. MU. 1214.

Išnuomojamas kambarys ll-mc augšte 
merginai arba vyrui; High Park rajone 
JU. 1687.

maldas Otavos lietuviams, trum-

.nyčioje, 274 Concord Ave., kam
pas Bloor ir Ossington. Specia
lias pamaldas laikys parapijos 
klebonas kun. Leonas Kostize- 
nas. Į pamaldas kviečiami visi 
lietuviai evangelikai.

Kun. Leonas Kostizenas.
Vyt.Stancikos pranešimas

Vasario 19 d. 7 vai. v. Toronto 
Liet. Namuose “Laisvosios Lie
tuvos" vyr. redaktorius V. Sta- 
neika, kuris po karo yra kelis 
kartus pralaužęs geležinę uždan
gą, padarys pranešimą “Lietuvos 
išlaisvinimo pastangos ir gali
mumai”. Vyt. Staneika nušvies, 
kaip atrodo didžiųjų vakariečių 
politika ir pateiks konkretų pla
ną, kaip laisvojo pasaulio lietu
viai galėtų tiksliausiai prisidėti 
prie Lietuves išlaisvinimo pa- 
skubinimo. LAS.

Pirmą kartą Kanadoje 
Lenkų ekrano žvaigždė 

JADWIGA SMOSARSKA 
pati pasirodys 

EATON AUDITORIJOJE 
kovo 6 d. 7 ir 9.15 vai. vak.

Numeruoti įėjimo bilietai po 
$1, $1.50 ir ložėse $2 (įskaitant 
mokesčius) gaunami: redakci
jose: “Zwiąskowiec” — 700 
Queen W. ir “Glos Polski” — 
1087 Queen W.; pas salių ad
ministratorius: Z.N.P. ’— 1087 
Queen W. ir Z. PwK — 62 
Claremont.
Ekrane pirmą kartą Kanadoje 
naujas lenkų filmas “Pro rak
to skylutę”, kuriame pirmą 
rolę vaidina Jadvyga SMO
SARSKA. Tolimesnės infor
macijos bus paskelbtos To
ronto spaudoje.

Vakarais: vasario 20-23; kovo 2 ir 
šeštadienį po pietų; vasario 27

THE CONSUL

Išnuomojamas kambarys ll-mc augšte 
viengungiui. 37 Givins St., tcl. LO. 6613.

Išnuomojami 3 kambariai suaugusiems, 
High Park rajone. Skambinti vakarais 
RO. 2845.

Vakarais: vasario 22, 24, 26 ir 
kovo 6 ir po pietų; kovo 3 d.

’ LA BOHEME.
Vakarais: vasario 25, kovo 1 ir 4 d. 

ir šeštadienį po pietų; kovo 6 d.

R1GOLETTO
Vakarais: vasario 27 ir kovo 3 ir 

' 5 d d-

Wolf Ferrari
TĖVŲ MOKYKLA

Vakarais: $3.50, $3, $2.50, $1.50. 
Trečiad. po pietų: $2.50, 2, 1.50, 1. 
Seštad. po pietų:' $3, 2.50, 2, 1.50.

Kasa atidaryta nuo vasario 15 d. nuo
10 vai. ryto iki 6 vai. po pietų.

KINO “CENTRE” Toronto
Kasdien nuo (• vai. vak. Reguliuojamas oras!

Ketvirtadieni — šeštadienį, vasario 18, 19, 20 d. d.
Visi spalvoti: ✓
1. MERRY WIDOW — Lana Turner, Fernando Lamas
2. EYES OF TEXAS — Roy Rogers

Pirmadienį — trečiadieni, vasario 22, 23, 24 d. d.
1. BRANDED — spalvota — Allan Ladd, Mona Freeman
2. THE STRIP — Mickey Rooney, Saly Forrest
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

LIETUVIŲ 
SMULKIŲ PREKIŲ 

KRAUTUVĖ

“VITA”
1033 College St.

(sekančios durys nuo Prisikė
limo parapijos)

išnuomojamas frontinis kambarys l-me 
augšte ir 1 kambarys lll-me augšte, su 
baldais, viengungiams. Galima naudotis 
virtuve. 5 Rusholmc Pk. Crs. tel. OL. 
7100.

Išnuomojamas frontinis kambarys l-mę 
augšte su baldais; naujai dekoruotas. 68 
Coolmine Rd. Tcl. ME.7017 po 6 vai. v.

Išnuomojamas front, kambarys II augšte 
be baldu ir garažas. 426 Shaw St. tel. 
OL. 6658.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su 
baldais ir pataline; karštas vanduo. Tin
ka vedusiu porai. OL. 5785.

Išnuomojamos kambarys viengungiui-ci 
ll-mc angšte. 144 Harrison St. Galimo 
virti, kambary yra elektrinė plytelė.

Atsitiktinai pigiai parduodami ar keičia
mi 3 greičių automatiniai nauji patefo
nai "Webster" ir vartotas geras didysis 
Philips aparatas. EM. 8-2014. Radio- 
mcchanikas Riekus.

B. SERGAUTIS 
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

GENERAL INSURANCE
KE. 7593

KVALIFIKUOTAS, PRITYRUS

RADIO IR TELEVIZIJOS TECHNIKAS
J. KIRSTUKAS

atidarė savo radijo ir televizijos taisymo dirbtuvę. Darbas atlie
kamas moderniškai 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.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON ST„ Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

9.4 valandų tarnyba.

1. Namai pardavimui. Greitos ir sąžiningos potornovimos per
kant bei parduodant namus įvairiose miesto dalyse. x

2. Paskolos. Parūpinami pinigai įmokčįimui. Sukeliamos paskolos. 
Geriausi posiūlymoi 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 hebercikės rūpintis draudimo atnaujinimu. Mes ve
dame specialių kartotelfo^Jvairus draudimas ligos, nelaimingų atsitikimų 
atveju ir tt. f j?

ŠIOS SAVAITES NAMAI SKUBIAM PARDAVIMUI:
$13.900. Bloor — Keele. 8 kambarių, gerų plytų namas, dvi virtuvės, alyva 

šildomos. Dvigubas garažas. »
$13.900. Jane — Annette. 6 kambarių mūrinis bungolovas.
$15.900. Dundas — Rusbolme. 8 kambarių 2 augŠtų mūrinis nomas. Vandeniu 

- alyva šildomas. Dvigubos garažas.
$3.900. Prie Bathurst žemės sklypas 428 pėdų ilgio.

Jei nori pirkti ar parduoti
namų orbo Jei domiesi Reel Estete 

bisnie
KREIPKIS:

B. SERGAUTIS, Telef. KE. 7593

Liet, kredito kooperatyvo 
“Parama”

metinis susirinkimas įvyko per
eitą sekmadienį. Pagal statutą 
valdomų organų sudėčiai kei
čiantis notarine tvarka, šiemet iš 
valdybos išėjo V. Meilus, iš kre
dito kom. F. Senkus, iš rev. kom. 
St. Banelis.

Jų vieton išrinkti: į valdybą 
S Grigaliūnas, į kred. kom, per
rinktas F. Senkus, i rev. kom.7 K-

V. Matulaitis.
Susirinkime paskelbtas toks 

balansas 1953 m. gruodžio 31 d.: 
Aktyvai.
Kasoje ir banke .... $1.151.91, 
Asmeninės paskolosAsmeninės paskolos 31.220.90, 
raštinės inventoriaus ir kt. išlai
dos ............... 410.70.

$32.783.51.
Pasyvai.
Šerų sąskaita ...... $17.317.99.
Indėlių s-ta . . 14.788.34.
Garantijos fondas 100.00.
Neapmokėtos sąskaitos 235.19. 
Pelnas 341.99.

$32.783.51.
Sekančių metų apyvartą nu

matyta pakelti iki $70-80.000. •

ciją, vaizduojančią Gedimino 
sapną, Vilnių, nepriklausomą 
Lietuvą ir viltį ją atstatyti.

Uždaryta Amerikos imigraci
jos raštine, kiek tai liečia paruo
šimą dokumentų važiuojantiems 
Amerikon. Pasilikę inspektoriai 
veiks prie konsulato, bet aptar
naus tik iš kitų kraštų lėktuvais 
ar laisvais Amerikon vykstan
čius keleivius. Vietiniai gyven
tojai turės kreiptis tiesiai į pa
sienio inspekcijas. Tarp Montre- 
aly pasiliekančių  jų prie konsu
lato inspektorių yra ir V. Sirvy
das. Panaši atmaina padaryta 
Toronto ir Winnipeg© raštinėse.

Kanados Imigracijos įstaigos 
Montrealyje viršininkas W. A. 
McFaul per radiją pareiškė: 
’’Mes ateityje parinksime imi
grantus tik naudingus Kanadai, 
lengvai įsijungiančius . į krašto 
gyvenimą. Mes pildysime Kana
dos gyventojų valią, kurie, kaip 
atrodo, nenori priimti tokių, ku
rių ištikimybė mūsų santvarkai 
bei valdymosi būdui abejotina”.

The New Canadian laikraštis 
įspėja norinčius Kanados pilie
čiais tapti pasirūpinti įteikti taip 
vadinamą pareiškimą noro tapti 
piliečiu. To nepadarius, kada 
paduodama prašymas pilietybei, 
tenka dar metus laukti.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Mimico. $15.500. 8 kemb. dupleksas, dėl dviejų šeimų; vandeniu - alyva ap
šildomas; du garažai, didelis kiemas. Įmokėti apie pusę.

Parkdale • King St. $14.500. 9 kamb. 2-juose augštuosc, mūrinis namas, dide
lis kiemas ir garažas, geroje vietoje dėl pajamų, įmokėti $4.500.

Runnymede - Annette rajone. $14.000. 7 kamb. atskiros, mūrinis narnos 2-jų 
ougštų, garažas, įmokėti $5.000.

Boustead Avc. (prie Roncesvalles) atskiros plytų narnos, 12 komb., 2 vonios, 
vandeniu šildomos, įmokėti $8.000. Užimti visg namų galimo tuojau.

AL GARBENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefone!: LO. 2738, Volterai* HU. *-1543 

Naujas mūšy skyrius
1597 Bloor St. W. Tel. LA

mi;
8772

ALINGI NAMAI PARDAVIMUI




