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Kazimieriniu keliu NESIDUOKIME 
SUKLAIDINAMI

Kaip praneša spauda ir Baltų 
Federacija bolševikų vadovauja
mas Canadian Peace Congress 
kovo 5 d. visoje Kanadoje pradės 
rinkti parašus už arba prieš pa
siruošimus atominiam karui. 
Taikos kongreso žmonės eis per 
namus ir prašys pasirašyti lape
liuose, už arba prieš pasiruoši
mus atominiam karui.

Lietuviai, kuriuos pasieks ši
tie Maskvos diriguojami taikos 
pasiuntiniai, prašomi išviso nesi- 
rašyti nei už, nei prieš, kad ne
susidarytų įspūdis, jog “Taikos 
kongresas” gali reikšti pasaulio 
nuomonę.

Ta proga parašų rinkėjams 
prašoma aiškiai ir nedviprasmiš
kai pasakyti, kad tai yra Mask
vos šalto karo žygis suklaidinti 
pasaulį, užmaskuoti tikruosius 
bolševikinius užsimojimus. Ato
minių ginklų apribojimui kom
petentinga įstaiga yra JT orga
nizacija, į kurią įeina ir sovietai. 
Jau nuo 1945 m. laisvasis pasau
lis stengiasi pasiekti susitarimą 
draudžiantį atominį karą ir su
mažinti apsiginklavimą. Visos 
šitos pastangos nuėjo niekais, 
nes Sov. Sąjunga nenori pripa
žinti pasaulinės kontrolės.

Įvairių sukakčių minėjimai mūsuose dar gana gyvi. Jie gyvi 
•ne ta prasme, kad jų programos būtų visuomet gerai nusiseku
sios, bet pačiu savo buvimu. Didieji mūsų religinio - tautinio - 
kultūrinio gyvenimo faktai praslenka vis iš naujo pro mūsų akis. 
Tuo būdu jie išlieka gyvi mūsų širdyse. Neminėti jų, reikštų pa
laidoti tisą mūsų praeitį ir kultūrą. Juk dabartiniai mūsų reli
ginės - tautinės kultūros žiedai taip šauniai prasiskleidę per ne
priklausomybės laikotarpį, tebeminta praeities sultimis. Esame 
juk Lietuvos šakelės, ir todėl turime misti iš kamieno tekančiais 
syvais. Tautinė gyvybė juk kitaip nėra įmanoma. Atsijimas nuo 
savo kamieno yra tikras kelias pas “graborių”.

Per visą eilę minėjimų bei švenčių, jeigu juose dalyvaujame, 
atnaujiname saitus su savuoju kamienu — praeitimi, kuri teka 
mūsų gyslomis. O toms gysloms gresia ne tik fizinis, bet ir dva
sinis sukalkėjimas - sklerozė. Reikia todėl-nuolatos gaivinti jas 
stipresne tėkme, kad galimai ilgiau išliktume jauni lietuviškai 
moraline dvasia. Tam tinka visa eilė mūsų tautos sukakčių, kurios 
šia linkme ir prabyla į mus.

Kovo 4 d. proga sukame dėmesį į šviesųjį vyrą — šv. Kazi
mierą. Jis prabyla į mus kažkaip vis dar nedrąsiai, lyg drovė
damasis kadaise valdyta savo tauta. Mat, ji, nors ir daug rodanti 
pamaldumo, nedaug teturi viešai pripažintų šventųjų. O ir to 
vienintelio — šv. Kazimiero lietuviai perdaug neaugštino. Tik į 
Nepriklausomybės laikotarpio pabaigą veiklesnių kunigų ir pa
sauliečių iniciatyva kilo didesnis susidomėjimas juo, galėtume 
sakyti, kazimierinis sąjūdis. Jo dėka šv. Kazimieras tvirtesne koja 
Įžengė mūsų dailėn, poezijon, organizuoton visuomenėn ir jau
nimam Šventasis Lietuvos globėjas pradėta minėti ne tiktai diev- 
namiuose, bet ir visuomeninėse sueigose. Šitai įėjo tradicijon ir 
būtų tikra palaima, jeigu mūsų judrusis jaunimas šią tradiciją 
dar daugiau stiprintų ir vienigomis gretomis ją toliau visuome- 

, nėn neštų. Ir tai yra ne vienos kurios organizacijos reikalas, o 
visų tikinčiojo mūsų jaunimo organizacijų. Kaip šv. Kazimierui 
rūpėjo visa Lietuva su jos šakotomis kovomis, taip visai Lietuvai, 
ypač visam jos jaunimui turi rūpėti jos globėjas šv. Kazimieras. 
Jo šventės minėjimai todėl galėtų būti drąsesni, vieningesni ir 
platesni. Visas jaunimas, o su juo ir senimas, turėtų kovo 4 d. 
spiestis apie'šv. Kazimiero asmenį kaip religinį, dorinį ir tautinį 
švvturi.

Ir tai juo labiau, kad jo asmuo išsiskiria iš visų kitų mūsų 
tautos vyrų savitu vertingumu. Minėdami rašytojus, laisvės ko
votojus, karius, sustojame ties kultūrinėmis vertybėmis, kurios 
vienos.^ neįprasmina žmogaus gyvenimo bei nepadaro jo pilno. 
Atsisukdami į šventąjį; atrandame naujas vertybes, kūridssavb 
spindėjimu ne tik žavi, bet ir visą žmogaus likimą įprasmina. 
Šventasis tuo ir yra originalus, kad jis savo asmeninu atskleidžia 
ne muzikos, ne tapybos, ne literatūros..., o paties gyvenimo me
ną. Niekas netampa šventu dėl savo mokslingumo,.karingumo, 
talentingumo. Visa tai yra reikalinga gyvenimo menui, bet jo 
esmę sudaro ne genialumas, o krikščioniškosios pilnaties realiza
vimas. Žinoma, tai nėra įmanoma be pastangų ir tai neeilinių. 
Kiekvienas šventasis todėl yra didvyris, braidęs žemės purvą, 
jame nesusmukęs bei nepalūžęs ir dargi jame deimančiukų su
radęs. _

Sv. Kazimieras šiuo savo didvyriniu bruožu ir yra mums ypač 
vertingas. Gyvenimas be didvyrinio elemento šiandien yra vienas 
tų gundymų, kuris turi daugiausia pasisekimo. Vienus traukia 
savo vilionėm “minkšto — amerikoniško” tipo idealas, kitus gi 
sunki našta laiko priplojusi prie žemės. Ir vienu ir kitu atveju 
gresia dvasinis susmukimas. Tiktai didvyrinio - kazimierinio tipo 
kelias gali mus išvesti į šviesius ir prasmingus plotus. Tai kelias, 
kuriuo verta eiti ne tiktai paskiram žmogui, bet ir visai Lietuvai, 
kuri dar neužmiršo žodžių:

“Tegu Tavo vaikai eina vien takais dorybių”. Pr. G.

VASARIO 16 ŠVENTĖ PASAULYJE
Jei šiemet iškilmingiau pami

nėta Vasario 16 bent didesnio- 
siose Kanados lietuvių kolonijo
se, tai panašiai iškilmingiau ji 
paminėta ir visur laisvajame pa
saulyje, kur yra gyvenančių lie
tuvių.

JAV kaip kasmet Vasario 16 
paminėta ne tik daugelio guber
natorių paskelbtomis Lietuvių 
Dienomis bei kongresmanų kal
bomis kongrese, kur Lietuvos 
nepriklausomybei buvo paskirta 
1 valanda. Be to, tą dieną abie
juose rūmuose invokacijas pa
skaitė du lietuviai prelatai — 
senate prel. Balkūnas. atstovų 
rūmuose prel. Juras. Valstybės 
sekretorius Dulles ta proga pa
skelbė specialų žodį visiems pa- 
baltiečiams.

“Amerikos Balsas” specialias 
Vasario 16 programas transliavo 
iš abiejų stočių — iš Miuncheno

SIŪLO GREIČIAU ĮSILEISTI PABĖGĖLIUS
Kanados liberalų ir CCF at

stovai parlamente pasiūlė imi
gracijos ministeriui Pickersgill 
pakeisti imigracijos taisykles pa
bėgėliams iš bolševikų valdomų 
kraštų, kad jiems nereikėtų 
laukti imigracinės vizos ištisu* 
dveius metus kaip ligšiol, o būtų 
pasitenkinta 6 mėn. Minist. Pic
kersgill pažadėjo ši pasiūlymą 
svarstyti su kaikuriais min. ka
bineto nariais. Dviejų metų lau
kimo tarpas esąs reikalingas 
tam. kad imigracijos pareigūnai 
galėtų ištirti kiekvieną atvejį ar 
prašytojas, pabėgęs iš bolš. kraš
tu. yra patikimas ir ar jis bus 
tinkamas imigrantas. Į klausimą 

ir Vašingtono. Taip pat specia
lios programos buvo iš lietuviš
kųjų Madrido ir Romos radijų. 
Pastarojo vedėjo dr. Gailiaus rū
pesčiu specialią 15 min. progra
mą transliavo ir valstybinis Ita
lijos — Romos radijofonas. Kaip 
kiekvienais metais atžymėjo Va
sario 16 Vatikano radijas, taip 
pat Stuttgarto ir Paryžiaus radi- 
jofonai. Čia kalbėjo į kraštą Lie
tuvos atstovas dr. St. Bačkis ir 
Prancūzijos Kr. Valdybos pirm. 
E. Turauskas.

Vokietijoje centrinis minėji
mas, dalyvaujant eilei VLIKo 
narių, įvyko Vasario 16 gimnazi
joje.

Net Australijos Adelaidės ra
dijo stotis davė specialią prog
ramą, kurią pertransliavo kitos 
5 radijo stotys. Iš sostinės Cam- 
beros stoties taip pat transliuota 
speciali programa.

ar priklausymas tam tikroms po
litinėms ideologijoms yra laiko
mas pavojingu saugumui, minis- 
teris atsakė nenfanąs, kad tai 
kraštui pavojinga, nebent asmuo 
priklausė kuriai politinei orga
nizacijai, siekiančiai įgyvendin
ti savo tikslus prievarta. Visdėl- 
to. ministerio nuomone, komu
nistinių arba nacionalsocial. teo
rijų išpažinėjai, Kanados visuo
menės nebūtų laikomi tinkamais 
imigruoti. Todėl parlamento 
skirtos lėšos imigracijai geriau 
esą sunaudojamos ateiviams iš tų 
kraštų, dėl kurių* nekyla minė
tų abejonių. Ministeris paneigė, 
kad yra nustatytos migr. kvotos

— Sidney. — Dėl didelių pot
vynių Australijoj liko be pasto
gės 50.000 žmonių. Buvo apsemti 
S. Wales srity ištisi miestai.

Praėjusią savaitę laisviesiems 
lietuviams parūpo, kad pasaulio 
politikai “nepagauna laiko nei 
savo tautų pulso”; parūpo t.p. 
dažnėjančios kalbos apie hidro- 
atominį susinaikinimą, amerikie
čių “norą” padėti Kremliui iš
bristi iš ūkinės krizės ir kariš
kos problemos Baltijos erdvėse. 
Milijonams kenčiant ‘ maskvinę 
vergiją, politikai Paryžiuje, Bon- 
noje ir... Reutlingene laikėsi 
savo. NYTimes vienai iš tų gru
pių taikė vedamąjį.
"...Jų politinio nepastovumo priežastys 
yra visiems gerai žinomos. Jos glūdi rin
kimų ir tvarkymosi sistemoje, bijantis 
stiprios vykdomosios valdžios, palaikant 
silpno parlamentarinių funkcijų veiks
nį, kurį sudaro daugumoje ištikimi pa
kalikai (henchmen), kurie tikrumoje tė
ra pavardės partijų sąrašuose. Priežas
tys glūdi taipgi puntančiuose cinikuo
se viršūnėje ir vargingoje apačioje. 
Nors visi kalba ir žino apie Šias prie
žastis, bet nieko nėra daroma joms pa
šalinti; politikieriams paliekama laisvė 
šitokių padėtį išnaudoti savo asmeni
niams tikslams. Laimė, kad. . . tau- 
ta(?) yra kur kas solidesnė nei jos po
litikai. Iš tikrųjų, kaip neseniai pareiškė 
. . . ambasadorius Vašingtone, dabarti
nė politinė sistema, reprezentuojanti se
noviška "valdymosi būdf", neišvengia
mai turės nusileisti "revoliucionieriams" 
-— jaunajai kartai, pasižymi . . . gaju
mu. Juose glūdi viltys, kurios Verčia 
mus būti kantriais, pasitikinčiais gra
žesne ateitimi".

Kitų krizės, bet ne 
lietuvių
Naujoji prancūzų vyriausybė 

pasiskubino pareikšti pritarianti 
Vokietijos apginklavimui. Ir vo
kiečiai Bundestage, kurių socia
listai buvo taip gražiai atsigrie
bę prieš “kapitalistus” patrauk
dami minias jaunų vyrų neva 
“patriotišku” šūkiu: “Wir wol- 
len nicht fuer Dollars oder Ru 
beln sterben”, reikalui atėjus, 
tos tautos opinijos spaudžiami, 

atskiriems kraštams, išskyrus 
Indiją, Pakistaną, Ceiloną, su ku
riais yra padarytos atskiros su
tartys. Tai jau nebe pirmas kar
tas, kad opozicija kimba prie 
imigracijos.

569.582 bedarbiai
Bedarbių skaičius Kanadoje 

šiemet didesnis kaip pernai. Per 
nai nedarbo įstaigoj 569.898 be
darbiai buvo užregistruoti kovo 
mėn. gale. Šiemet sausio pasku
tinę dieną buvo 569.582, t.y. tik 

’316 mažiau. CCL dėl to pakar
totinai reikalauja, kad vyriausy
bė imtųsi pagalbos priemonių 
darbininkams. .

Šv. Kazimieras V. K. Jonynas

Ateities grėsmės
Niujorko bendradarbio 

ALMAUS

nubalsavo įsijungti į Š. Atlanto 
Sąjungą.

Bet ilga lietuviškų veiksnių 
ir Veiksnio krizė tik negerėja 
pas mus, pavergtai tautai- ken
čiant, o laisvųjų lietuvių bend
ruomenei vis garsiau murmant 
prieš “grupes ir klikas”.

Niujorko lietuviškuose “poli,- 
tiniuose centruose” praėjusią sa
vaitę viešpatavo bevėik despe
racija ir kaupėsi pagieža prieš 
“dvi užsispyrusias partijas”, ku- 
riose VLIKo perkėlimo į JAV 
reikalas skaldė jas pačias..

. Niujorke vykęs šios komisijos 
posėdis buvęs “blankus”. Daug 
komisijos narių tikrai arba poli
tiškai sirgę. Tai iš anksto išpra
našavo “Nepr. L.” koresp. “h”, 
bekompromisinis liaudininkų 
veikėjas, kuris betgi neatspėjo 
UP (V. Sidzikausko) ir SD (J. 
Kaminsko) laikysenos. “Keturios 
grupės, — rašė Brooklyno “Dar
bininkas” — (prie šių pridėjus 
tautininkus ir Laisvės Kovoto
jus) — raštu komisijai prane
šė, kad iki komisija nesiims kon
kretesnių žygių, jos joje nedaly
vaus, nes “ir taip viskas aiš
ku”. O “h” rašinyje “NL” suges- 
tijonavo, kad esą “neaiškūs sai
tai, kurie palaikomi tarp ŪP (V. 
Sidzikausko) ir LF (J. Brazai
čio)“ ir sakės nejaučiąs “intenci
jų nuoširdumo klausimui, kuris 
be tikro nuoširdumo negali būti- 
išspręstas”.

Būdinga, jog “nenuoširdumu” 
ir “esamos padėties egoistišku

ŠAULIAI SVEIKINA 
KOVOJANČIĄ LIETUVĄ

Tremtyje atgijusi. Lietuvos 
Šaulių Sąjunga Vasario 16 d. 
šventės proga broliškai sveikina 
ginklo brolius Lietuvos partiza
nus ir visus, kas betkuriuo būdu 
kovoja dėl Lietuvos Nepriklau
somybės. Visiems kovotojams 
šauliai iršaulės linki nepalūžti 
ir ištverti iki galutino laimėjimo.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės proga, nukryžiuotosios 
Tėvynės už gimtąjį kraštą žūs
tančių partizanų ir Rusijos gi
lumoje nekaltai kenčiančių lie
tuvių tremtinių vardan Šaulių 
Sąjunga šaukiasi visų tautiečių 
tremtyje sąžinės pabudimo. Mes
kite vaidus ir nesantaikas! Ne
kovokite tarp savęs! Visi kaip 
vienas stokite į talką kovojan
čiai Lietuvai.

Lietuvos Šaulių S-ga
< Tremtyje. 

išnaudojimu” VLIKo “valdan
čiąsias partijas kaltino opozici
ja. Gerai informuotas Niujorko 
šaltinis patvirtino galimybę, jei 
vilkinė Niujorko komisija ban
dytų esamą padėtį užtęsti, “SD 
ir ŪP eventualiai galinčios su
spenduoti savo atstovybę VL1 
Ke”: Pati “VLIKinė Niujorko 
Komisija" tarės rašyti laišką VL 
IKo pirmininkui klausiant jo 
nuomonės, ir ruošės vizituoti 
Vašingtono lietuviškų ir ameri
kiečių institucijas.

Tie patys paprastai gerai in
formuoti Niujorko šaltiniai taip
gi patvirtino gandus, jog “beveik 
desperacijon” įpuolę kaikurie 
lietuviiai politikai JAV kreipėsi 

(Nukelta į 2 pusi.)

Pabėgo atstovybės 
šoferis

Danijos sostinėj Kopenhagoj 
kom. rumunų atstovybės šoferis 
lon Cimpu, 25 m. amž., kreipėsi į 
Danijos vyriausybę prašydamas 
politinio pabėgėlio globos sau ir 
savo žmonai Marijai, 21 m. amž. 
Pats paspruko, bet žmonai ne
pavyko. Ji buvo pristatyta spau
dos atstovų konferencijai, kur 
pareiškė niekad negirdėjusi savo 
vyrą kalbant apie pabėgimą. “Jei 
būčiau sužinojusi, būčiau jį ųž- 
mušusi, nes toks sumanymas yra 
tėvynės išdavimas”, — pareiškė 
ji ir pridūrė: “Dabar aš noriu 
kaip galima greičiau grįžti Ru
munijon, kad nepagrobtų manęs 
policija, kaip tai įvyko su mano 
vyru”. Po kelių dienų ji buvo 
nuskraidinta Bukareštan.

Galimas daiktas, kad pabėgęs 
kom. rumunų atstovybės šoferis 
buvo slaptosios policijos parei
gūnas, kaip tai buvo Šveicarijoj 
rumunų atstovybėj su šoferiu 
Aurel Setu, kuris rumunų rezis
tentų buvo sužeistas ir mirė li
goninėj.

Ryšium su kom. rumunų at
stovybės užpuolimu Berne kitų 
kraštų kcm. atstovybės -Šveicari
joje ir kitur yra susirūpinusios 
savo slaptų dokumentų saugu
mu. Suimtieji rumunų partiza
nai pareiškė, kad panašūs už
puolimai buvę planuoti Kopen
hagoj ir* Stockholme.

— Tokijo. — Rinkimus laimė
jo demokratų ir konservatorių 
partijos, kurios siekia draugiš
kumo su vakarais ir su sovietais.
Yošidos liberalų partija pralai- ’ retų vertinti jų drąsą bei pastan- 
mėjo 70 vietų. i gas prasimušti, nežiūrint kalbos

Savaitės įvykiai
V. Vokietija ratifikavo Paryžiaus sutartis. Kancleris Adenauer- 

is po ilgos kovos pagaliau išėjo nugalėtoju Bundestage, nors per
galė ir nėra galutinė, nes sutartys turės būti dar ratifikuotos 
Bundesrate — taryboje. Buvo prisibijoma, kad socialistų opozi
cija, kuri, pastaruoju metu buvo ypač sustiprėjusi, gali sukliudyti 
ratifikavimą, juoba, kad ir Adenauerio koalicija nebuvo vieninga. 
Saaro krašto klausimas buvo pats jautriausias, ir Adenaueris ti
kėjosi vos 45 balsų daugumos, gavo betgi 263 prieš 202. Tai Vak. 
Vokietijos nuolaida, kurios dėka 
ji grįžta į didžiųjų eiles su 500.- 
000 kariuomenės, su teise būti Š. 
Atlanto Sąj. ir V. Europos Uni
jos nariu. Nors vokiečiai ir suti
ko su Saaro krašto įjungimu į 
Prancūzijos ūkį, tačiau atskira 
rezoliucija seimas pabrėžė, kad 
tai nesąs galutinis sprendimas ir 
kad jis nekliudysiąs grįžti Saarui 
1937 ribose prie Vokietijos. Be 
to, rezoliucijoj primenama, kad 
Saaro krašte, kur bus organizuo
jamas plebiscitas dėl jo statuto, 
turinti būti garantuota politinė 
laisvė. JAV. Britanijai ir Pran
cūzijai leidžiama laikyti 400.000 
kariuomenės Bonos resp. terito
rijoj. Socialistai buvo pasiūlę re
zoliuciją,. kad Prancūzija tuojau 
atitraukti! savo kariuomenę ir 
policiją iš Saaro krašto, bet buvo 
atmesta. Taip V. Europos gyny
ba lėtais žingsniais stumiasi 
priekin. Manoma, kad per tris 
savaites Bonos resp. taryba galu
tinai ratifikuos Paryžiaus sutar
tis. Ta linkme eina ir Prancūzija.

Vyriausybė Prancūzijoj 
po ilgokos krizės sudaryta Ed
gar Faure, radikalo. Įeina 19 mi- 
nisterių iš įvairių, polit. grupių, 
išskyrus socialistus, komunistus 
ir kaikurias^snyįĮkesnes grupes. 
Užs? rį 
Pinay, konservatorius, teisingu
mo — R. Schuman, MRP. Min. 
pirm, savo programoj, pateiktoj 
parlamentui, numato tęsti Pary
žiaus susitarimų ratifikavimą, 
vykdyti susitarimą su V. Vokie
tija dėl Saaro krašto, tartis su 
Saaro valdom, organais dėl jo 
ekonominio bendradarbiavimo 
ir t.t. ■'

Azija prieš komunizmą
Jau senokai pradėta organi

zuoti Azijos Pietryčių gynybos 
sąjunga SEATO buvo paga
liau ratifikuota prieš dvi savaiti 
visų 8 jos narių. Praėjusią savai
tę tų kraštų — Britanijos, JAV, 
Prancūzijos, Pakistano, Tailan- 
dijos, Filipinų, Australijos ir N. 
Zelandijos — užs. r. ministerial 
susirinko konferencijon Bangko- 
ke, Tailandijos sostinėj. Ištisas 
tris dienas jie svarstė karinius 
planus, priemones kovoti su ko
munistų veikla Azijos kraštuose 
ir ekonominės paramos teikimą. 
Karinėj srity, kaip pareiškė Dul-

RANKIOJA BEDARBIU DOLERIUS
Siaučiant kaikuriuose Kana

dos centruose nedarbui, atsirado 
kelios privatinės agentūros, ku
rios neva pradėjo tarpininkauti 
darbo radime. Viena tokių mi
nima “Seaway Opportunities”. 
Ji paskelbė laikraščiuose, kad 
Šv. Lauryno kanalo darbams 
reikią daug darbininkų ir atsi
liepiantiems išsiuntinėja an
ketas, prašydama prisiųsti išlai
doms $1. Prie anketos prideda 18 
firmų sąrašą, kurių 6 amerikie
čių ir kaikurios Kanados vyriau
sybės, ir pataria įsirašydinti 'į 
artimiausią darbo įstaigą. Be to, 
yra pastaba: “Prašome neminėti 
mūsų vardo, kai rašysite šioms 
fimoms arba kai prašysite dar
bo”. Ištyrus reikalą pasirodė, 
kad tai bedarbius apgaudinėjan-

Nevartoti “DP” ir “New Canadian”
Darbo min. Daley, kelbėdamas 

Ontario elektros rangovų šuva 
žiavime, pareiškė, kad ”DP” ir 
“New Canadian” vardai nevarto
tini. JAV esą* niekas nevadina 
naujųjų ateivių “New Americ
ans”. Ir Kanadoje naujieji atei
viai esą reikia vadinti kanadie
čiais. Juos reikia priimti kaip 
žmones, norinčius įsikurti nau
jame krašte. Kanadiečiai esą tu-

Kultūros Draugija

941 Dundas St. W.. Toronto

les, bus remiamasi atominiais 
ginklais. Būsiančios organizuoja
mos tautinės Azijos kraštų ka
riuomenės. Nors ir nebuvo su
daryta jungtinė Azijos Pietry
čių Sąjungos kariuomenė, pana
šiai kaip Š. Atlanto Sąjungos, ta
čiau, kaijl matyti iš Dulles pra
nešimo, JAV karinės pajėgos 
Tol. Rytuose yra pakankamai 
pajėgios atmušti betkokį komu
nistų pasikėsinimą. Tos pajėgos 
T. Rytuose esančios netgi dides
nės už II D. karo metu turėtąsias 
ir skaitančios 350.000 jūrininkų, 
300.000 kareivių, 30 aviac. eskad
rilių ir 400 karo laivų. Be to, 
JAV išleidžiančios kasmet $500 
mil. P. Korėjos armijai — 20 di
vizijų išlaikyti; 300.000 Formo- 
zos karių esą t.p. JAV apgink
luoti; $500 mil. kasmet skiriama. 
P. Vietnamo kariuomenei.

Buvo paliestas ir Formozos 
klausimas, tačiau Edenui su Dul
les nesutariant ,nieko nesutarta. 
Mat, Edenas laikosi nuomonės, 
kad Matsu ir Quern oy salos tu
rėtų būti perleistos kom. Kini
jai, o Dulles mano, kad tai būtų 
kelio atidarymas į Pescadores ir 
Formozos salas, kurias JAV yra 
įsipareigojusios ginti.

’ Nors ir vakariečiai ir rytiečiai 
tebetęsia savo frontų stiprini
mą visuose pasaulio kraštuose, 
tačiau kalbos apie nusiginklavi
mą dar neišeina iš mados. Sovie
tai per radiją vasario 18 d. pa
siūlė sustabdyti ginklavimąsi ir 
sunaikinti atominius ginklus. 
Churchillis savo kalboj parla
mentui pareiškė pritariąs sovie
tų pasiūlymui šaukti š.m. visuo
tinę nusiginklavimo konferenci
ją, jei paruošiamieji pasikalbėji
mai duos vilčių. Tokie pasikal
bėjimai praeitą savaitę buvo at
naujinti Londone: Jungt. Tautų 
nusiginklavimo pakomisė susi
rinko posėdžio. Dalyvauja — D. 
Brit., Kanados, JAV, Sov. Rusi
jos ir Prancūzijos atstovai. Ta 
proga, drauge su taikos pareiški
mais, sovietai yra pareiškę, kad 
jie esą pirmieji atominių ginklų 
gamyboj, JAV -— kad jos tebe
pirmauja, o D. Britanija pradėjo 
gaminti hidrogeninę bombą ir 
oertvarkyti savo kariuomenę pa
gal atominę strategiją.

čios įstaigėlės, nurodančios savo 
adresą Cornwall mieste. Be mi
nėtos “Seaway Opportunities” 
yra “International Recruting 
Agency” ir dar kitos trys, kurių 
veikla tebėra vyriausybės orga
nų tiriama. Pašto įstaigos su
stabdė tų agentūrų laiškus, o jų 
“klijentų” laiškus grąžina siun
tėjams. Fed. vyriausybė pareiš
kė, kad Šv. Lauryno kanalo dar
bams darbininkai būsią priima
mi per feder. darbo įstaigą — 
“Federal National Employment 
Service”. Nė viena privati agen
tūra nesanti pavesta priiminėti 
darbininkų kanalo darbams. On
tario prov. darbo min. perspėjo 
privat. agentūras sustabdyti ne
sąžiningą veiklą, kitaip reikalas 
būsiąs pavestas teismui.

ir kitų sunkumų. “Žiūrėkime į 
juos tolerantiškai ir supratingai, 
kalbėkime jiems, kad Kanada 
yra šalis, kuri taps viena didžiau
sių pasaulio valstybių”. Minis- 
teris pabrėžė, kad be naujų atei
vių pokario Kanada nebūtų pa
siekusi dabartinio pajėgumo. 
Nauji žmonės, didindami gyven
tojų skaičių, esą atitinkamai ma
žina krašto skolą ir kartu kelia 
darbo pajėgumą. Jis, be to, pa
teikė statistiką naujų įmonių, 
kurias įsteigė ateiviai iš Europos.

V
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GYVENIMO DARNOS PASLAPTIS
Kiekvienas žmogus yra socia

linė būtybė. Pats vienas jis ne
gali gyventi. Reikia pagalbos, 
ryšio, bendradarbių. Juo bend
radarbiavimas sąžiningesnis, juo 
socialinė gerovė tikresnė.

Be sąžiningumo nebūtų pasiti
kėjimo, be nuoširdumo nebūtų 
jaukumo. Sąžinigumas yra tei
sėto įstatymo vykdymas, nuošir
dumas yra įstatymo papildymas. 
Sąžiningumas tarnauja tiesai, 
atiduoda kas artimui priklauso; 
nuoširdumas aukojasi meilei, 
prideda net kas artimui nepri
klauso.

Nuoširdus žmogus nėra aklas 
gėrio dalintojas. Jis aukojasi, 
kad matytų artimo džiaugsmą, 
nušvitusias jo akis. Nuoširdusis 
neieško tuščios garbės, bet sten
giasi artimą atspėti, pasitarnau
ti. Nuoširdumui nereikia pinigo, 
bet dėkingumo, t.y. ženklo, kad 
jo rūpesčiai pašalinti, vargai su
mažinti. '

Dėkingumas yra būtina socia
linė jungtis. Deja, dažnai jos pa
sigendame. Dažniausia mūsų ar
timas yra nesocialus, tik savimi 
susirūpinęs, lyg tik apie jį visas 
pasaulis suktųsi. Jam atrodo, 
kad kiti ne padėti, bet išnaudoti 
pasiruošę. Jis vengia visų, kad’

mirštama, kad joks žmogus ne
gali būti visose srityse lygiai pa
jėgus. Puikybė mėgina tik savo 
jėgomis pakilti net iki Dievo 
sosto, kaip pirmieji tėvai rojuje, 
bet bematant pasijunta prie at
virų rojaus vartų.

Nedėkingumas gali būt! ir ne- 
išaūklėjimo išdava: kam gi dėko
ti, geriau patylėti, “užsimiršti” ir 
daugiau iš artimo tikėtis.

Nuoširdus^ negali visa tai ne
pastebėti; jis irgi žmogus: pa
vargsta perlus bebarstydamas — 
apsisuka ir nueina. Nedėkingasis 
pasijunta vienas, apleistas, visų 
užmirštas. Tada visi kalti, tik ne 
jo atstumiąs laikymasis - nedė
kingumas. Išganytojas pats mel
dėsi ir dėkojo. Dėkojo, nors Jam 
žmogaus pagalba nebuvo būtina. 
Dėkojo, kad mes nepamirštume 
dėkingumo Dievui ir žmogui, 
mokėtume kalbėtis su dangum ir 
žeme, skintume kelią pilnuti
niam žodžiui ir gyvenimui. Dė
kingumas yra natūralus pagrin
das dvasiniam gyvenimui — in
telektualiniam, socialiniam ir re
liginiam. Išganytojas dėkojo... 
Todėl jam tada parūpo kur tie 
devyni nuo raupsų pagydytieji. 
Iš dešimties pagilusiųjų atėjo 
padėkoti tik vienas. Kur tie li-

nebūtų įpareigotas už gerą geru kusieji? Jam negaila gera pada- 
atsilyginti, bent padėkos žodį rius, bet gaila nedėkingumo ke- 
tarti. Nedėkingajam atrodo tai liais nuklydusiųjų... 
nereikalinga: kam gi dėkoti ir “Būkite dėkingi”, —• prašo 
Įsipareigoti .i. Egoizmas ir šykš- apaštalas (Kol. 3,15). Belos so
tumas— dėkingumo stabdžiai. Į cialinės jungties — dėkingumo

• Kita ryškesnė nedėkingumo 
priežastis yra puikybė. Išdidusis 
galvoja, kad jis jokios pagalbos, 
jokio bendradarbiavimo su žmo
nėmis nereikalingas, kad dėkin
gumas — silpnųjų požymis. Pa-

prašo

neįmanomas darnus gyvenimas, 
kaip jis neįmanomas be kultū
ros ir žmoniškumo. Dėkingumas 
— gyvenimo darnos pagrindas 
ir paslaptis!

Tomas Žiūraitis. OP.

Kaip ir kiekvienais metais 
“The New York Times”, neofi
cialus oficiozas ir skaitomas J. 
Tautose, paminėjo Vasario 16; 
aiškino kodėl turi būti minima 
tokios mažos tautos nepriklauso
mybės šventė, kai visuos paša
liuos kalbama apie būtinumą 
mažoms valstybėms susimesti į 
krūvą, atsisakant dalies politinio 
suverenumo. Ne vienam nuosek
liau galvojančiam lietuviui, tie
sa, ir anksčiau jau atrodė keis
tas buvusių pareigūnų, net JAV 
mokslus baigusių, šūkavimas 
apie “nepriklausomybę”, kai bu
vo taip aišku, anot “Latvija — 
Amerika” vedamojo Vasario 16 
proga, kad “Narvos šalies liki
mas yra taip tampriai surištas 
su Dauguvos ir Nemuno tautų 
likimu”. Vis plačiau buvo įsisą
moninama Lietuvos įsijungimo į 
Europos valstybių polit. jungi
nius būtinybė, suprantant taigi 
kiekvienos tautos kultūrinio gy
venimo nepriklausomumą sa
vaip puoselėti tautinį palikimą.

Lietuvių kova — 
pasaulio laisvės dalis 
“NYT” ne visas tautas aptaria 

esant “laisvės žiburiu”. Praėju
siais metais ir vis atskirais ve
damaisiais minėjo, berods, JAV, 
Prancūziją ir Lietuvą. Šiais me
tais NYTimes geriausi iš geriau
sių vedamųjų publicistai, jų tar
pe Otto Tolichus (TŽ 1950. VI. 1. 
“Pasikalb. su NYTimes Red.”), 
vedamuoju “Laisvės Žiburys”, 
trumpai - drūtai perspėjo esan
tiems tėvynėje nesikarščiuoti, o 
laisvuosius patarė persiimti bu
simosios Europos valstybių idė
jomis. Laisvajam pasauliui pata
rė nesibodėti pavergtųjų, remti 
bent morališkai, nes pastarųjų 
kova sulaikanti tironus nuo toli
mesnės agresijos. Pateikiame N 
YTimes vedamojo vertimą, kvie
čiame suderinti jį su min. John 
F. Dulles kalba, taipgi pareiški
mu Vasario 16 proga:

“Tuo pačiu metu, kai su pre
zidento Eisenhowerio pritarimu 
per visą šalį vyksta “Crusade for 
Freedom” vajus, kurio tikslas 
yra anapus geležinės uždangos 
laisvės žiburio išlaikymas, ame-

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

Ateities grėsmės
(Atkeltai^l^sl.)

į galingųjų Tstai/av prašydami 
pąlen&į^įtfĮtalfcpyfūšius” prieši
ninkus VLIKo perkėlimo ir re
formos reikalu. Trečiųjų spren
dimas, žinoma, dalykas neblogas, 
bet lietuviai politikai gal vertai 
raudo palietus šią temą.

“Geraširdžiai” ruošiasi
padėti Chruščiovui
Šlapia vasara supūdžiusi cuk

rinius runkelius Ukrainoje ir 
Pabaltijyje, Chruščiovo “genija- 
lūs” patvarkymai “savanoriš- 

. kai” išgabenant šių kraštų jauną 
darbo jėgą “Sibiro dirvonų plėš
ti”, neišvengiamai iššaukė javų 
ir mėsos trūkumą. Stiprūs šalčiai 
ir visos šios bėdos betgi negalėjo 
pakenkti TSRS rinkimams. Jų 
“rezultatus” dar prieš balsavi
mus skelbia ir “TŽ”. Už vis svar
biausias trūkumų kaltininkas —- 
TSRS gyventojų nenoras dirbti 
tironams ir viltys sabotažu iš
šaukti Maskvoje reformas.

Amerikiečiai, užuot skatinę 
šią viltį baiminosi spaudoje, kad 
“gal, Maskva nepriimtų mūsų 
dovanos — 100.000.000 bušelių 
grūdų, jei pasiūlytume(!?) ... 
Baiminosi dėl to, kad visi sandė
liai esą perkrauti visokiausiomis 
gėrybėmis, o jų sandėliavimas 
esąs nuostolingas kraštui. Bet 
antra vertus, kai JAV pasiūlo 
maisto gaminių kitoms vargin
goms tautoms, kiti laisvi kraštai 
protestuoja, kad iš jų atimamas 
pelnas tas pačias prekes ten par-

prieši

I duodant.
Amerikiečiai ffiznieriai pra

ėjusią* savaitę abejojo ąr jiems 
šis biznis pasisektų — nesvarbu, 
kad su tironais, — nes “Krasna- 
ia Zvezda” neseniai užtikrino, 
jog “Didžioji Sąjunga gali iš
spręsti savo ūkines problemas ir 
be kapitalistų monopolių pagal
bos”. Prezidentas Eisenhoweris, 
užklaustas šiuo reikalu spaudos 

■konferencijoje, išsireiškė bijąs, 
kad amerikiečių gera valia ne
būtų panaudota kitiems tiks
lams. Jis pavedęs šį reikalą ištir
ti “šaltojo karo” specialistui Bal
tuose Rūmuose Nelson A. Rocke
feller. . ' ■

Baltijos jūros baseino 
strateginė svarba
Dar—prieš Bundestagui ratifi

kuojant Vokietijos apginklavimo 
planus, vokiečių generolai JAV 
prabilo. Gen. Ercih Dethleffsen, 
jauniausias Wehrmachto gene
rolas, gerai pažinęs Pabaltijo 
erdvę praėjusio karo metu, ir Al
bert Weinstein, Wehrmachto 
Gener. štabo majoras, vokiečių 
spaudos karinis komentatorius, 
mano, jog šiuo kritišku metu 
nesą galima remtis busimąja mo
bilizuota armija, nes jos paruo
šimas per du metus nesąs įmano
mas. Jie reikalavo, kad tuoj pat 
būtų sudarytas 150.000 savano
rių, buvusių Wehrmachto vyrų, 
branduolys. Abu vokiečiai griež
tai atmeta “elastinio fronto” Vo
kietijoje galimybę.

Margis Vaistinė
408 RONCESVALLES AVĖ.

(kampas Howard Park Ave.)
Nuomoju vaikų svarstykles — $1.00 mėnesiui.
Metamorfoza kremas šlakams — $1.35 už 4 uncijas.
Trejos devynerios — $1.50 dėžutė.
KOSMETIKA: Tussy — Du Barry — Chanel — Yardley.

Skubiai paimame receptus iš namų ir pristatome vaistus veltui.
Skubiam pristatymui į namus
Telefonas LL. 1944

Jonas V. Margis, Phm. B..

ROSE HEATING & TINSMITH CO.
J re ng io naujas, vifą opiildymo rūiią krosnis: vandens, oro or kombinuotas, kūre
namas anglimis, alyva ar gezu. Doro pogrindinius krosnių išvalymus (vacuum), 
nes nevalytos krosnys sudegina daugiau kuro ir neduoda šilumos. Atnaujina se
nus oil bumerius, krosnis, tvarko ir praveda naujas apšildymo šakos. AHieka- vi
sus skardo* darbus, deda vamzdžius nuo stogy vandeniui nubėgti. Jrengia vėsin
tuvus (fans) restoranams, dirbtuvėms, prausykloms ir virtuvėms.

DIDtLlS PASIRINKIMAS. IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. DUODA GARANTIJAS.

M3 Sherbourne St, Toronto. WA. 1-9758
SAV. t. J. ZALECKIAI.

Baltijos jūros svarbą ypač at
jaučia danai, kurių vyriausybės 
kalbėtojas praėjusią savaitę aiš
kino žinąs, jog “būsime atomi- 
zuoti, kada mus okupuos ir vėl 
atomizuoti, kai mus laisvins”. 
Pasipriešinimas padėtį tik dar 
pablogintų”. Danai sakėsi mielai 
pritaria Dethleffsen ir Weinstein 

•“greito apsiginklavimo” idėjoms, 
nes “tik vokiečiai pajėgtų išsi
laikyti Schleswig-Hollstein pro
vincijose, užkirsdami kelią i Da
niją rusų ir lenkų sovietinei ar
mijai”. (JAV lenkų laikraščiai 
didžiuojasi, jog ji esanti puikiai 
organizuota, ginkluota, pareng
ta). Danai, kurių teritorija yra 
vartai į Baltijos jūrą, teturi tik 
6 F-84 atominių sprausminių es
kadriles, bet nesutinka priimti 
dviejų pagalbinių JAV eskadri
lių Bornholmo saloje, Baltijos 
jūroje, jie laiko 800 vyrų įgulą 
ir meldžiasi, kad karo atveju są
jungininkai pirmieji ištaškytų į 
sovietines bazes Ryt. Vokietijos 
pakraščiuose, iš kurių, priešingu 
atveju, šie rfer kelias minutes 
pasiektų pačią Daniją.

Lietuviškoji informacija
Po ALT mitingo 1954 m. lap

kričio 13 d., LLK - VLIKo - ALT 
džentelmenai, lietuviškai spau
dai reikalaujant, sutarė, kad lie
tuviška informacija anglų kalba 
turi būti. ALT net sutiko duoti 
lėšas iš Tautos Fondo, patalpas 
(prie LAIC erdvių patalpų), L 
LK prižadėjo savojo “smegenų 
tresto” pagalbą. Visi apsidžiau
gė. Deja kas savaitę džiaugsmas 
mažėjo. Dabar, trims mėnesiams 
praėjus, net “Drauge” apie ih- 
formacijos reikalą rašoma. Esą, 
svetimtaučiai, pvz. Kongreso at
stovas J. C. Murray, raginęs lie
tuvius, švenčiant Vasario 16. vis 
garsiau pasauliui priminti savo 
skriaudą. (“Draugo” keliaujan
čiam red. bene Gvatemalos užs. 
reik, ministeris lygiai tą patį pa
tarė). Patirta, jog net pinigai 
tam tikslui būtų; patalpos ir te
lefonai yra. Žiną teigia, jog sun
kiausia problema esanti — kan
didatas. Kandidato ieškojimas 
reikalą, be abejo,*užvilkins.

Sustabdyta gudiška 
propaganda ____________ 
Lietuviškų veiksnių pastango

mis Amerikos vyriausy|>ė vėl 
irodė savo prielankumą lietu
viams. Gerai informuotieji pa
tvirtino, jog Kongreso vardu 
platinta Gudijos “istorija” pra
ėjusią savaitę buvo sulaikyta.

Kongreso komisija pasiryžo iš
leisti naują laidą Gudiją liečian
čios knygutės.

rikiečių tauta nuoširdžiai užjau
čia lietuvių tautą, sovietų pa
vergtą, tebešvenčia 37-tas nepri- 
klausoihybės metines. Lietuviai, 
kurių 3.000.000 yra tėvynėje, o 
milijonas jų kilmės žmonių ran
dasi šiame krašte, yra dalis 70.- 
Q00.000 Rytų Europiečių, kuriuos 
Tarybų Sąjunga pavergė karo ir 
pokario metais, sulaužydama 
Atlanto ir Jūngt. Tautų Chartas 
ir visus karo meto susitarimus 
nuo‘Teherano iki Potsdamo. Lie
tuviai nepalūžo, nors ir kalina
mi.

Kaip ir visos pavergtosios tau
tos, lietuviai ir ypatingai jų va
dai išeivijoje, supranta, kad iš
laisvinimas neateis per naktį, ir 
iki jis ateis, beatodair^nis pasi
priešinimas būtų apmokėtas 
daugelio mirtimi ir masiniais iš
vežimais. Jie taip pat supranta, 
kad savyje užsidariusių mažųjų 
tautų laikai praėjo ir jie privalo 
išeities ieškoti plačioj visa-eu
ropinėj organizacijoj. Bet šiuo 
metu išlaisvinimo kovai privalu 
panaudoti tąjį užsidegimą (va
lues) kurį suteikia tautiškumas 
ir nepriklausomybė. Nepriklau
somybės šventės minėjimai yra 
šios kovos dalis.

Kovojančios pavergtos tautos 
yra reikalingos ir yra užsitarna
vusios laisvojo pasaulio morali
nės paramos. Teikdamas para
mą, laisvasis pasaulis padės ir 
sau, nes, kaip prez. Eisenhoweris 
pareiškė, anapus geležinės už
dangos uždarytos masės pasiliks 
potencialiniu sovietinės agresi
jos sulaikytoju kol jos žinos, kad 
laisvasis pasaulis jų neužmiršo”.

Šiuo vedamuoju NYTimes ga
lėjo kartu atremti priekaištus 
amerikiečių, kaltinusių paverg
tuosius“ nenoru išsilaisvinti, nes 
niekad rimčiau nebandė sukilti”.

Dulles sveikinimai
- Vasario 16 proąa

Prieš išskrisdamas į Tol. Ry
tus, kur tarsis gynybos reikalais, 
John F. Dulles per “Amerikos 
Balsą” „perdavė lietuvių tautai 
sveikinimus ir padrąsinimą. Ne
kartodami, ką jau tuo klausimu 
rašė NYT, cituojame ryškesnes 
mintis:

. Nežiūrint sovietų valdovų 
pastangų nuslėpti jų valdomų 
Baltijos valstybių tikrosios pa
dėties, Pabaltijo tautų kančią 
mes dažnai prisimename. Turi
me daug įrodymų, kad Pabalti
jo tautos sėkmingai priešinasi 
sovietų terorui ir propagandai, 
siekiant sunaikinti jų patriotinį 
ir religinį nusistatymą. Taikin
gos, bet užsispyrusiai laikydamo- 
sios savųjų žmoniškumo princi
pų, pavergtos tautos įrodo savo 
valdovams tolimesnio pagrindi
nių žmogaus teisių persekiojimo 
beprasmiškumą.

Remdami laisvojo pasaulio 
medžiaginę ir dvasinę stiprybę, 
mes siekiame sudaryti sąlygas, 
kurioms esant, visuotinai būtų 
pripažinta Pabaltijo tautų teisė 
atgauti savo vietą pasaulio lais
vųjų tautų šeimoje'. Esame įsiti
kinę, kad pasaulio bendruomenė, 
kurioje Pabaltijo tautos galėtų

laastvai apsispręsti savo valdy* 
mosi formą, politines ir ūkines 
institucijas, bus tas veiksnys, 
kuris užtikrins taiką, paremtą 
teisingumu — visoms tautoms, 
didelėms ir mažoms”.

Dulles vasario 17 kalba
Vasario 16 Dulles sveikinimas 

ir užuojauta lietuviams tampa 
būdingesnių, jei jį prijungiame 
prie vasario 17 Niujorke pasaky
tos Mr. Dulles kalbos. Aptarda
mas JAV išlaisvinimo politikos 
raidą, jis vadino ją “noru užtik
rinti mūsų tautai galimybę 
džiaugtis taikoje laisvės palai
ma”. Dulles aiškino saviesiems 
kad “dabartinėmis sąlygomis 
betgi negalime galvoti vien tik 
apie save”. Visdėlto jo kalbos 
vieta, liečianti įvykius Kremliu
je rodė stiprų savisaugos ins
tinktą. Dulles davė suprasti, jog 
Amerika mielai tartusi su “pajė
giais rusais (Russians in stature) 
dėl “taikingo sugyvenimo”. Su 
rusais, kuriems rūpi ne tarptau
tinio komunizmo įgyvendinimas, 
bet gerbūvis, saugumas ir Tary
bų Sąjungos bei jų tautų didy- 
bė”(?). Dulles, dieną prieš tai 
užtikrinęs lietuviams jų vietą 
laisvųjų tautų bendruomenėje, 
pasaulio klausytojus tikino, kad 
ateisiąs laikas, kada pajėgūs ru
sai pirmoj eilėj susirūpins savo 
tautiniu saugumu ir savosios 
tautos gerbūviu. Tiek paverg
tam, tiek laisvam lietuviui Ši’ 
kalba buvo slogutis. Vieni aiški
no, kad Dulles tik kurstęs mar
šalą Žukovą prieš Chruščiovą, 
kiti — esą Dulles naudoja “divi
de et impera” taktiką. Dulles vy
lėsi, kad “paskutinis aktas Mask
voje dar nesuvaidintas”; tik po 
jo gal būtų įmanoma JAV kal
ba su naująja Rusija. Tada ga
lėtų būti atstatyta šių dviejų 
valstybių ir tautų draugystė” (?)

Kritikuoja Dulles
Net NYTimes korespondentas 

Vašingtone Elie Abel kritikavo 
Dulles. Girdi, ministeris perdaug 
įsijautęs į “Leninizmo proble
mas”. Jis iš tikro tikįs, kad tarp 
TSRS vyriausybės ir Politbiuro 
gali būt įvarytas kylys. Tuo bet
gi abejoja daugumas patarėjų. 
Taip pat Elie Abel stebėjosi lai
ko tokiom kalbom pasirinkimu. 
Taip pat, kodėl taip dažnai buvo 
kartuojama “rusas”? Elie Abel 
patyręs Valstybės Departamen
te, jog Dulles, tardamas “rusas”, 
galvojęs apie “sovietą”. E. Abel 
jnano, jog iš Dulles vilčių nieko 
nebus, nes kas gali tikėti nors 
vienu sovietų ruso pažadu ar 
žodžiu!?

Visiems puikiai žinoma 
AMERIKONIŠKA 
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Pomeranijoj
Prasidėjo šalčiai. Ant aerodro

mo gulėjo pusantro colio smul
kaus puraus sniego. Kylant šias 
smulkias sniego dulkes propele
ris įpūsdavo į patrankėlių me
chanizmus, kur jos greit pavirs
davo į ledą. Iššovus vieną ar du 
šūvius patrankėlės užspringda
vo Apimdavo nepaprastas nusi
vylimas ir pyktis. Būdavau virš 
taikinio, matydavau judančias į 
Vokietiją rusų šarvuotas kolo
nas, gan dažnai reikėdavo prasi
veržti per labai Stiprią gynybą, 
ir kada paspausdavau mygtuką, 
patrankėlės likdavo tylios. Iš ap
maudo vos nesudaužydavom sa
vo lėktuvų į tankus. Mes už- 
skrisdavom vėl ir vėl iš naujo, 
bet veltui. Taip buvo- mums prie 
Scharnikau, prie Filehne ir dau
gelyje kitų vietų. T34 tipo sovie
tiški tankai lenktyniavo į vaka
rus.

Kartais pakakdavo vieno šū
vio tankui išvesti iš rikiuotės, 
bet daugumoje reikėdavo dau
giau. Ne viena labai vertinga 
diena praėjo kol man pavyko su
organizuoti pakankamai darbi
ninkų nuvalyti sniegą nuo aero
dromo.

Plaukai stodavosi piestu, ma
tant tokius didžiulius tankų kie
kius. Skridome į visas kompaso 
puses. Jei diena būtų tris kart 
ilgesnė ir tai būtų per trumpa. 
Mums duota palydovais naikin
tuvų eskadrilė labai sąžiningai 
atlikdavo savo uždavinius. Bend
romis pastangomis paįėgėm pa
daryti priešui nemaža nuostolių 
prie Deutsch Krone ir miškin
gajam rajone prie Schloppe. Jei 
tankai būdavo miestelyje, tai su
lįsdavo-į namus bandydami pasi
slėpti. Tada juos galima buvo 
surasti tik ieškant kyšančio iš 
namo ilgo stiebo. Tas stiebas — 
tai patrankos vamzdis. Kadangi 
namas viduje jau būdavo su- 
traiškintas, todėl, netikėdami ja
me gyventojų, užskrisdavom iš 
užpakalio ir šveisdavcm į tanko 
variklį. Į kitokias lengviau pa
že idižamas dalis nematant tanko 
buvo sunkiau pataikinti. Daugu
moje tankas užsidegdavo ir 
sprogdavo išnešdamas kartu su 
savim ir namą į viršų. Kartais 
įgulos bandydavo dar liepsno
jantį tanką išvežti į lauką, kad 
užgesinę paslėptų kitoj vietoj. 
Tai jiems niekad nepasisekdavo’ 
nes atviram ore tankas buvo jau 
lengvas taikinys. Niekada neleis
davau miesteliuose mesti bom
bų, nors kariniu požiūriu tai ga
lėjo būti ir naudinga. Sudrebė
davau pagalvojęs, kad vokiečių 
gyventojai gali būti pataikinti 
savų bombų, negana kad jau ir 
taip buvo išstatyti rusų terorui.

Yra baisus dalykas skraidyti 
ir kovoti virš savų namų, juo 
labiau, matant kokios masės- 
žmonių ir medžiagų liejasi kaip 
tvanas į mūsų šalį. Esame nedau
giau kaip užtvankėlė, mažas iš
kyšulys nepajėgiąs sulaikyti po
tvynio. Pragaro jėgos lošia Vo
kietijos ir visos Europos likimu. 
Vertingos pajėgos kraujuoja iki 
mirties. Paskutinė pasaulio tvir-
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Didžiausia lietuviu prekyba Toronte 

Mohawk Furniture Ltd

Skelbiame papiginta' 
išpardavima'
visoms krautuvėje esančioms prekėms nuo 15% 

iki 50% nuolaidos. Pasinaudokite proga, 
išpardavimas baigiasi kovo 15 d.

Vertė P. Brakas ' « 
toyė gniūžta puolomo raudonos 
Azijos. Vakarais mes esame daug 
daugiau išvargę nuo šio suprati
mo, kaip nuo nesiliaujančių ka
ro veiksmų. Atkaklus užsispy
rimas nenusileisti šitokiam liki
mui ir pasiryžimas “taip neturi 
būti” daro mus kovojančiais. 
Troškau, kad negalėčiau niekad 
savęs kaltinti, jog nepadariau 
visko, kas tik buvo galima iki 
paskutinės valandos, nustumti 
šią grasinančią pralaimėjimo 
vaivorykštę.

Į pietus nuo mūs padėtis labai 
pablogėja. Frankfurtui prie Ode
rio gresia pavojus. Nakties metu 
gauname įsakymą persikraustyti 
į Furstenwalde. Atsirandam 
daug arčiau pavojingo sekto
riaus. Praėjus kelioms valaj^- 
jloms skraidėme skirtame mūsų 
operacijoms Frankfurt - Kūstrin 
rajone. Priešo smaigaliai Frank
furto priemiesčiuose pasiekė • 
Oderį. Į šiaurę Kūstrin yra ap
suptas ir priešas negaišo sudary
ti vakariniame Oderio krante 
prie Goritz - Retwen per užša
lusią upę prietilčio.

Ten, kur prieš tris šimtus me
tų kovojo prūsų gen. Ziethen, 
vieną dieną ir mes buvom kovo
je virš tos istorinės vietos. 
Frankfurto rytuose nedidelis 
vokiečių dalinys buvo apsuptas 
sovietų tankų. Užpuolame juos. 
Tankai, kurie tuoj pat neužsi
liepsnojo, bandė pabėgti per at- . 
virą lauką. Pasikeisdami smin- 
game į juos. Mūsų žemės drau
gai, kurie jau visą viltį buvo pra
radę, mesdami šautuvus ir šal
mus į viršų šokinėjo iš džiaugs
mo ir visai nesisaugodami pėsti 
vijosi tankus, norėdami juos pri
baigti su šautuvais. Mūsų ugnis 
visus tankus išvedė iš rikiuotės. 
Būdami ore dar kartą matėme 
mūsų pasisekimo liudininkų 
džiaugsmą. Kai visi tankai buvo 
sudoroti, paruošiau dėžutę ir, 
parašęs sveikinimus nuo mūsų 
dalinio, kartu su šiek tiek turė
to šokolado, skrisdamas labai že
mai, numečiau prie pat jų kojų. 
Jų dėkingų ir laimingų veidų 
vaizdas stiprino mus tolimes
nėms operacijoms iš maujo ska
tindamos dėti nepaliaujamas pa
stangas palengvinti mūsų gink
lo brolių kovą.

(Bus daugiau)

Laiškas redakcijai
“Tėv. Žib.” Nr. 7 (267), vasario 

17 d , straipsnyje “Lietuviški ap
mąstymai” (ai.) siūlydamas Vil
niečių sąjungai išleisti dr. A. Ša
pokos “Vilnius Lietuvos gyveni
me” primeta vilniečiams, kad: 
“(jie irgi nori būti VLIKe)”. At
sakydamas p. (ai.) noriu pasaky
ti, kad jie nenori to, ko nereikia, 
jie tik nori būti lygiais su kitais 
lietuviais. Koks skirtumas kiti? 
Mes nenorime kitiems užmesti 

-savo aš, bet save atstovauti, kad 
nebūtumėm nustumti, kaip eina- 
ųia prie to net mums opiausius 
Vilniaus reikalus sprendžiant.

JAV-se atsirado Lietuvos šie- 
noras tirti speciali komisija, ji 
ruošia tyrinėjimus apie vakari
nes ir rytines sienas. Pasirodo, 
vilniečiai kaipo vietiniai nenusi
mano ir nereikalingi.

Taip pat JAV-se yra Lietuvių 
Rezistencijos b. Politinių Kali
nių Sąjunga — buv. rusų ir na
cių kalinių, o kurgi pasidėjo buv. 
Lenkijos kaliniai. Jie nereikalin
gi. Matyt jie kitokie yra ir ne 
už Lietuvą kentė, sveikatą ir gy
vybę aukojo. O kiek praeities 
faktų. Tai kodėl mes negalime 
ieškoti savo teisės. Negeidžiame 
materialinės paramos, bet nori
me, kad nors moraliai nebūtu
mėm nustumti. Bet visgi atsiran
da asmenų, kuriems vis užkliū
va. “T. Žib.” Nr. 10(219) 1954. 
III. 11. p. Almus negalėjo kitaip 
išsireikšti kaip: “prasprogo tūlas 
Vilniaus lietuvis žurnalistas”, o 
dabar p. (ai.) sugalvojo pasišai
pyti.

Labai apgailėtina, kaip maži 
esam, tai dar norime labiau su
mažėti, ieškodami kitus išskirti 
pašaipos kabliuku, vietoj bendro 
sutarimo vieni kitą užtarti ir 
padėti. ■ -

Tikro asmens po slapyvarde 
(ai.) nežinodamas, slepiuos ir aš.

Su pagarba j. d.

Lenkijos kunigai “patrijotai”
Komunistiniai šaltiniai, tvirti

na, kad Lenkijoj esą apie 2000 
vadin. kunigų “patrijotų”, ty. 
priklausančių prokomunistiniam 
“tautiniam frontui”. Iš lenkų šal
tinių Londone patirta, kad to
kių kunigų esą “nedaugiau 300. 
Iš viso Lenkijoj esą apie 10.000 
kunigų, kurių 10% uždaryti ka
lėjimuose arba darbo stovyklose. 
Esą daug ir tokių, kuriems ne
leidžiama eiti pareigų: Daugu
mas “kunigų patrijotų” yra kon
flikte su savo bažnyt. vyresniai
siais, neina tiesioginių savo pa
reigų ir yra apmokami kultūros 
ministerio ar komunistų fondo.
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NEDARBAS KANADOJE
Pagal Toronto “The Globe and Į ventojų % metų dirba, o per 

Mail” bedarbių skaičius visoje antrąją pusę — pravalgo sutau- 
dominijoje šiemet yra 7.6% di- į pas — klausimas, kuris kartą tu- 
desnis, negu prieš metus (tikriau : retų ateiti į augšt. liberalų vado- 
1953 m. gruodžio gale). Atski- vų galvas, 
rom provincijom imant, Ontario 
bedarbių skaičius pašoko 32% 
(138.945), Quebeco prov. — veik 
be, pasikeitimo (136.421^ polygi- !
1
Foundlande ir’New Brunswicke j ir vasarą — yra tik akademiški 
— 10% mažiau, negu prieš me- j ir jiems niekas nepriduoda prak- 
tus. Bedarbių padidėjo: N. Sco- j tiškos reikšmės net Otavos par-

Taip pat statistikos biuro skel
biami vidut. kanadiečio uždar- 

I biai, kurie neva jau senai pra- 
nus su 135.923 prieš metus), New J šokę 55-57 dol. į savaitę, žiemą

tia —. 2%, Manitoba 13%, Sas- 
kacevane — 45%, Alberta — 
11% , Br. Columbia — 4%.

Tokie yra oficialūs daviniai. 
Jie liečia šelpiamus bedarbius. 
Kiek dar yra nešelpiamų — da
vinių trūksta. Į tokius įeina že
mės ūky, kai kur ligoninėse dir
bantieji, diskvalifikuoti bei ne- 
įgijusieji teisės naudotis pašal
pa, pav. nauji (1954 m.) imigran
tai, o net šių, paskutinių, esamą 
kelių tūkstančių, pačiu geriausiu 
daleidimu.

Tikrumoje nedarbas yra dide
lis vėžys, visuotina negerovė, 
kuri ištinka paskirą žmogų, be 
blogos jo valios. Kanados tautos 
ūkiui kasdien susidaro apie 5 
milijonus dolerių nuostolio — 
neišnaudojant darbo jėgą tų me
namai esamų jau 550.000 bedar
bių, plius arti 2 milijonų skiria
mų pašalpai, neva “algai” už 
nieko nedarymą. Ji psichologi
niu atžvilgiu, tai nemažas smū
gis viešajai moralei, nes skaitant 
bedarbių šeimas tik iš 3 galvų, 
susidaro virš pusantro milijono 
nepatenkintų žmonių, kurie il
gainiui įpranta galvoti, kad jie
— nieko nebeturį prarasti net 
blogiausiai politinėm kortom sū- 
sidėsčius. Bedarbių skaičius bet
gi dar auga ir didž. profsąjungų 
vadai įsitikinę, kad iki pavasario 
pasieks 650.000.

Demokratinėj šaly, kaip Ka
nada, yra priimta laisvai apie 
viską kalbėti ir kritikuoti vv- 
riausybę už “nieko nedarymą”. 

-Taip valdančiai liberalų partijai 
daug kas primeta nerūpestingu
mą, tradicinį “lassez - f aire”, (te
gul daro, kas ką nori, o valdžiai
— šalin rankas nuo privataus 
ūkio), biurokratišką nerūpestin
gumą net pagrindinėms gyveni
mo šakoms. Girdi, Kanados kie
kiu JAV turėtų dabar 6^ mil, 
bedarbių, bet jie tūri vps % to 
skaičiaus, o ir tai labai susirū
pinę, kai anot Diefenbackerio. 
p r ogres, konservatorių atstovo 
Otavos parlamente, federalinė 
Kanados valdžia tyli, nenori net 
prasižioti, tartum viskas būtų 
“puikiausioje tvarkoje”. Jam bu
vo atsakyta, kad Ontario provin
cijoje, kur kaip tik valdą konser
vatoriai, .bedarbių % trigubai 
pašokęs, o socialistų valdomam 
Saskačevane, girdi, net keturgu
bai, lyginant vidut. su liberalų 
valdomom provincijom. Žinoma, 
tai tik didina opozicijos nepasi
tenkinimą, suvedant, kad tai tik 
liberalų šposai, kurie, turėdami 
savo rankose centro valdžią, ati
tinkamai galį provincijoms su
teikti daugiau karinių užsaky
mų, viešųjų darbų ir t.t. Neofi
cialiai net operuojama prancūzo
— liberalų vado pavarde įrody
mui, kodėl prancūziškoje Kana-

. doje bedarbių % nepakilęs. Šiaip 
‘‘ ar taip, bet jau šių metų pradžio

je Otavos parlamente įvyko net 
trys bandymai nusodinti libera
lų valdžią, išreiškiant jai nepa
sitikėjimą ir vis didėjančio ne
darbo klausimu, tik kitaip for
muluojant puolimą liberalų me
namai lengvapėdiško aiškinimo, 
kad tai esąs, girdi, rajoninis ir 
sezoninis reiškinys (atseit dėl 
kurio nieko nedarytina). Beša
liškam stebėtojui ištikrųjų libe
ralų teorija neatrodo perdaug 
pagrįsta, prisimenant, kad Vaka
rų Europoje yra visuotinai pri
imta praktika bedarbių skaičiui 
pasiekus 5% atidaryti viešųjų 
darbų programą, gi čia lengvai 
raminamasi, net prašokus 10% .. 
Kaip augštai gali iškilti pragy
venimo štandartas, kai dalis gy-

lamente. Darbo ministerijos ir 
centrai, statistikos biuro paduo
dami bedarbių skaičiai neretai 
būna skirtingi — visu 100.000t 
kas duoda pagrindo piktiems lie
žuviams kalbėti, kad tikrojo 
skaičiaus — niekas nežinąs, o 
darbininkų unijų vadai, papras
tai; tik prideda 50%, kaip arčiau 
darbininkų stovį, girdi, geriau 
galį žinoti “tikrąjį dalykų stovį”. 
Kaip' ten bebūtų, viena aišku, 
kad tiesa, greičiausiai, vidury 
glūdi — tarp augščiausio ir že
miausio “pranašavimų” kranto. 
Vien imigrantų antplūdžiui su
versti visą. bedarbių atsiradimo 
kaltę būtų, be abejo, aiškus per
sistengimas, kaip tai komunistų 
iniciatyva, deja, buvo pernelyg 
išpūstai į visas keturias puses 
šaukiama dar tebevykdant vad. 
DP (polit. emigrantų) įsileidi
mą, kurie valstybiškai galvojant, 
tik daug gero pačiai Kanadai at
nešė. Tačiau, objektyviai imant, 
negalima nesuminėti, pav. lygi
nant su JAV, kad Kanados imi
gracija vis dėl to gali būti ver
tinama kaip perdaug liberali — 
atseit, neplaninga ir netiksli — 
nesirūpinanti pagrindinai nei 
Kanadai trūkstamų specialybių 
atranka, nei imigrantų įkurdini
mu tuose pernelyg reklamuoja
muose “begaliniuose, daug ža
dančiuose Kanados plotuose, kur 
dar balto žmogaus koja nėra 
įžengusi”, viską paliekant tik 
ant popierio. Kai įvežami be spe
cialybių ir be kapitalo imigran
tai, jau sekančią, dieną prisijun
gia į eilutes “bet kokio darbo” 
ieškančių prie Toronto ar Mont-- 
realio įmonių, kur niekada, net 
iš čiagimių tokios pasiūlos netrū
ko ir kai tokių “laimės ieškoto
jų” dar vis naujai įsileidžiama 
po 2500-3000 į savaitę, tai ir opti
misto akimis vargu ar tai šian
dien laikytina geru patarnavi
mu Kanados gerbūviui. Danija 
ir Suomija, kaip pamename, nuo 
1951 m. oficialiai įspėja savo 
emigrantus dėl darbo gavimo 
sunkumų Kanadoje, be abejo, ne 
iš piršto išlaužtom informaci
jom. Tai — augšto skandinavų 
rūpestingumo savo piliečių gero
ve pavyzdžiai, pažymint, kad 
pav. Švedija — visai nebeturi 
darbo ieškančiųjų emigracijos. 
Kanados prekių eksportas 1954 
m. yra kritęs 231 mil. dolerių, gi 
antratiek — pardavimas vidaus 
rinkoje. Ar Kanada gali vėl pa
kelti savo eksportą, kurio 60% 
eina į JAV, kaip aiškią rinką, gi 
40' < su labai nesaugia ateitimi: 
Britų imperijoje konkuruoja pa
ti Anglija, o pasaul. rinkoje Vo
kietija bei Japonija, sugebėda- 
mos gaminti geriau ir pigiau ir 
norėtų dar milijonams savo be
darbių duoti darbo?

“The Globe and Mail” rašė 
apie Hon. Howe, prekybos mi- 
nisterio, grįžusio iš tarpt, mone
tarinės konferencijos tuoj po 
Kalėdų pesimistinę nuotaiką ir 
ne visai miglotus ta kryptimi pa
sisakymus. Tenka tada rūpintis 
— plėsti vidaus rinką ir tai, ga
limai daugiau. Nauji imigrantai, 
tiesa, didina pirkėjų skaičių, bet 
vargu ar — pajėgumą, nebent 
proporcingai jų aprūpinimo dar
bu galimumui, gi šie art. ateičiai 
daug nežada. Kviečiai, miškas, 
popierius ir nikelis su nerafinuo
ta Alberto nafta yra svarb. Ka
nados eksporto objektai, bet jų

— jokių gerų ki
limo tendencijų pasaul. rinkoje, 
nei šiuo metu, nei artimoje atei
ty, deja, nesimato, nebent kada 
vėliau... St. Bijūnas.

pareikalavimui

_/Timon Hagen
Real Estate Broker

, R.R. 2, NEWMARKET, ONT.
Telefonas Bradford — 152 Ring 32.
FARMS FROM $6.000 TO $100.000 

SPECIALIAI KOVO MĖN.
95 akrų farma su 50x70 pėdų bankbarn ir 9 kamb. namas, viso 
tik $6.000. Įmokėti tik $3.000, toje kainoje įskaitoma yra — 300 
bušelių javų; 25 tonos šieno ir 1 tona trąšų.
260 akrų tabako farma; ant šio vertingo sklypo yra 54 akrų au
ginimo teisės tabakui; 7 kamb. med. namas, bankbarn, did. šilt
namis, 7 kilnos, elektr. ir vanduo visuose pastatuose, taip pat 
ant 100 akrų priklauso extra namas, barnė ir šiltnamis. Vaikai 
gali eiti į katalikų mokyklą, nes randasi netoli. Įmokėti $10.000, 
labai didelės pajamos. ,

Prašoma kreiptis ar rašyti tik angliškai.
Mes turime taip pat įvairių daržovių, pieno, tabako ir kt farmų.»

imsi

Prel. Pft Juras, Vasario 16 proga atkalbėjęs invokaciją JAV Atst. Rūm., kalbasi su kongresmanais.

Monlrealio lietuviu vargai
Nuo KLB susikūrimo iki šiolei 

: visos Montrealio lietuviškos or-- 
ganizacijos nuoširdžiai rėmė iš
rinktąsias apylinkės valdybas ir 
aktyviai talkino darbe. Tik vie
na KLC Taryba laikėsi nuošaliai. 
Pagaliau tai pačiai KLCT pagei
daujant, Montrealio liet, organi
zacijos ir apylinkės valdyba 1954 
m. gruodžio 18 d. susirinko Šv. 
Kazimiero parapijos salėje pasi
tarti, kuriomis sąlygomis KLC 
Taryba sutiktų įsijungti į bendrą 
darbą. Ten paaiškėjo, kad pagei
daujama įkurti KLB Montrealio 
apylinkės tarybą, kurią sudary
tų renkamieji lietuvių Bendruo
menės atstovai ir po vieną atsto
vą duotų kiekviena organizacija, 
kaip tai yra numatyta KLB “Di
džiųjų kolonijų organizacijos 
nuostatuose”. Buvo priimta šio 
turinio rezoliucija: “Reformuoti 
Bendruomenės atstovavimo for
mą įkuriant KLB Montrealio 
apylinkės tarybą. Esamoji apy
linkės valdyba prašoma pratęsti 
savo kadenciją dar dviem mėne
siams, sustabdyti vykdomus rin
kimus senąja tvarka apyl. valdy
bai išrinkti, pravesti rinkimus 
apyl. tarybai sudaryti ir suregis
truoti, einant KLB nuostatais, 
visas Montrealio lietuviškas or
ganizacijas, kurios norės apyl. 
taryboje turėti savo atstovą”.

Apylinkės valdyba patikėjo 
geriems norams, tai rezoliucijai 
pritarė ir ėmėsi paruošiamųjų 
darbų, t.y. pranešė apie tai KLB 
Krašto Valdybai, prašydama nu
statyti renkamųjų atstovų skai
čių į apylinkės tarybą. Kr. Val
dyba nustatė 30 renkamųjų at
stovų. Nepraėjo nė trys savaitės 
nuo minėtojo posėdžio, kai pa
aiškėjo, kad KLC Tarybos val
domieji organai nebenori kalbėti 
apie gruodžio 18 d. susitarimą, 
esą, jie. tą susitarimą supratę 
atbulai.

Jau gruodžio 18 d. posėdyje iš 
KLC tarybos atstovų pusės buvo 
išsireiškimų, rodančių, kad jiems 
su KLB nepakeliui, norima kas 
tai sukurti virš Bendruomenės. 
Tai dar labiau stebėtina, kad 
gruodžio 18 d. posėdžiui pirmi
ninkavo KLC Tarybos Centro 
valdybos pirmininkas, patsai du 
kartus perskaitė J. Kardelio ir

i A. Lapino suformuluotą rezoliu- 
Į ciją, kuri susirinkimo dalyvių 
buvo vienbalsiai priimta, o visgi 
vėliau nuo jos atsimetė.

Jau šis vienas reiškinys sukėlė 
susirūpinimo. Tad sausio 29 d. 
organizacijoms pageidaujant bu
vo sušauktas antras liet, organi
zacijų posėdis norint išsiaiškinti, 
kodėl KLC Taryba atsimetė nuo 
gruodžio 18 d. susitarimo.

Į šį pasitarimą be organizacijų 
vadovų buvo dar pakviesti visi 
septyni Montrealyje gyveną KL 
B-nės Kr. Tarybos nariai (daly
vavo penki), žymesnieji senosios 
ir naujosios ateivių kartos asme
nys ir abiejų lietuviškųjų para
pijų Klebonai (dalyvavo tik kun. 
J. Kubilius). Posėdyje išaiškėjo, 
kad nėra prasmės kalbėti apie 
gruodžio 18 d. susitarimą ir di
deliam nusistebėjimui organiza
cijų vadovai vėl nuėjo tolimes
niu ir jau pavojingu nuolaidų 
keliu, kurios griauna KLB vie- 
nigumą ir jos autoritetą.

Posėdžio dalyvis L. Girinis pa
siūlė naują susitarimo formulę: 
“Renkamas Montrealio liet, or
ganizacijų seimelis, kuris išdirbs 
savo veiklai tvarkyti statutą, šis 
statutas bus duotas patvirtinti 
KLB Centrui, išrinks prezidiu
mą, kuris eis apylinkės valdybos 
pareigas ir palaikys* ryšius su 
KLB Centru”.

Posėdžio dalyvių buvo nuro
dyta, kad šiuo metu Montrealy
je lietuviškoms organizacijoms 
priklauso ne daugiau kaip 15 - 
20% visų lietuvių ir be neorga
nizuotos visuomenės dalyvavi
mo jis nebus kompetentingas 
kalbėti visų lietuvių vardu. Re
zoliucija buvo papildyta įter
piant į ją “ir visuomenės rinktų 
atstovų seimelis”.

Apylinkės valdybos atstovo 
buvo pasiūlyta dar viena patai
sa — renkamas “KLB Montrea
lio liet, organizacijų ir visuome
nės rinktų atstovų seimelis”. Re
zoliucijos siūlytojui tylint, kai- 
kuriems pasisakius prieš, o dau
gumai lietuviškų organizacijų 
vadovų tylint, ta pataisa’ “KLB” 
nepriimta. Vienas pasisakęs 
prieš tokią rezoliuciją susilaukė 
iš vieno karštesnio posėdžio da
lyvio užgaunančių pastabų, kas

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
TABAKO BEI MIŠRIŲ ŪKIŲ 

įvairiomis kainomis bei įmokėjimais, Delhi ir Tillsonburgo 
apylinkėse

MŪSŲ ATSTOVAS

ANTANAS ARIMAS
R.R. 1 VIENNA, ONT. Telef. Port Burwell 5 R. 12 
Mielai Jums padės ir suteiks visas informacijas.

CLARENCE RONSON 
Real Estate Broker, Tillsonburg, Ont.

44 Bfoadway, Phone 540.

LIETUVIŠKA RADIO PROGRAMA
“Tėvynės Prisiminimai”

kiekvieną šeštadienį nuo 3 vai. iki 4.15 po pietų iš
iš galingos TORONTO stoties CHUM 

BANGA 1050.

Programos vedėjas
J. R. SIMANAVIČIUS

77 Salem Avė., Toronto. Telefonas OL. 1274.

VL. ANDRIJAUSKAS (W. Andrews) 
. Active Mortgages Sales Brokeris

1147 DUNDAS ST. W. TEL. LL. 1346 
TORONTO, ONT.

MORGIČIAI PERKAMI, PARDUODAMI, 
ATNAUJINAMI.

TAIP PAT MORGIČIAI STATYBININKAMS 6%.
■M

Jie paskirti į Augščiausiąją Tarybą
m, ■___~ _____ ___ •» -r . -

jau rodė aistrų įsisiūbavimą. Tas 
paveikė daugumą posėdžio daly
vių ir jie pasirinko tylą. Stebėti
na, kad iš posėdyje dalyvavusių 
5 KLB Krašto Tarybos narių, 3 
pasisakė už tą rezoliuciją, o tik 
vienas A-. Lapinas prieš. Vienas 
KLB Krašto Tarybos narys nuo 
savo nuomonės pareiškimo susi
laikė. Tokia keista kaikurių KLB 
'Krašto T. narių laikysena labai 
keblion padėtim pastatė apylin
kės valdybą. Nėra jokios garan
tijos, kad ir šitas susitarimas .ne
bus atbulai suprastas. Tai būtų 
tik bereikalingas laiko gaišini
mas. Kaikurie lietuviškų organi
zacijų vadovai privačiai išsireiš
kė, kad tai yra jau paskutinė ir 
galutinė nuolaida, nors tuo ga
lima labai abejoti.

Laikas bėga, reikia būtinai ir 
galimai greičiau rinkti naują or
ganą, tvarkantį Montrealio lie
tuviškos bendruomenės gyveni
mą, nes laukia daug ir svarbių 
darbų, kaip tai: IlI-sios Kanados 
lietuvių dienos paruošimas, kuri 
šiemet įvyks rugsėjo 3-5 dieno
mis Montrealyje; Steigiamojo 
Seimo 35 metų sukaktis gegužės 
15 d.; pirmųjų trėmimų iš Lietu
vos minėjimas ir visa eilė kitų 
svarbių darbų. Deja, Montrealis 
seimavoja. Linkėtina susiprasti 
ir pasižiūrėti, kur einarha, leng
va sugriauti KLB, kuri buvo di
delėmis pastangomis sukurta, 
bet jos pakaitalo nebebus gali
ma atkurti, viskas išsiblaškys. 
Atrodo, kad kaikieno to labiau
siai ir norima. Sausio 29 d. rezo
liucija turi savyje žymių, kad 
busimasis Montrealio seimelis 
palaikys kaikuriuos ryšius su 
KLB Centru, bet didelis klausi
mas, ar rezoliucijų numatyti ry
šiai bus vykdomi gyvenime, ar 
neatsiras siūlytojų likti už KLB 
šeimos ribų ir įkurti Montrealy
je naują “Perlojos respubliką”. 
Nejaugi ir tada Montrealio liet.’ 
organizacijų vadovai eis į Kano- 
są? Reikia pripažinti, kad KLC 
Tarybos vadovai labai energin
gai ir vyriškai gina savo organi
zacijos reikalą, tik gaila, kad jie 
besirūpindami savo organizacija 
užmiršta bendruosius lietuviš
kus reikalus, kurie apjungia vi
sus Kanados lietuvius vienon 
šeimon.

Geras ir gražus dalykas vie
nybė, jei ji yra galima, bet ta
riamoji vienybė negali būt pirk
ta tokia kaina, kuri sudraskytų 
visus saitus, jungiančius visus 
Kanados lietuvius vienon š,ei- 
mon. Rinkimams į Montrealio 
seimelį yra išstatyta 42 kandida
tai. Nuo išrinktųjų atstovų pri
klausys, kur link pasuks Mont
realis, ar'į visų lietuvių vienybę 
KLB ribose, ar į “Perlojos res
publiką”. L. J. B.

(Tęsinys iš pr. numerio) 
Akmenynų — LTSR min. tar. 

j pirm, pavad. Eduardas Ozarskis.
Salantų — social, aprūpinimo 

min. Juozas Stimburys; Taryb. 
ūkio melžėja Kotr. Valančienė.

Platelių — Justas Paleckis.
Raseinių — komjaunimo ck 

sekr. Genadijus Fedotovas.
Viduklės — kp rajono sekret. 

St. Malinauskas.
Joniškio — Josif. Bartašiūnas.
Troškūnų — agron. komj. An

tonina šeštokaitė.
Gargždų — Klaipėdos raj. par

tijos sekr. Kaz. Petrauskas.
Pajūrio — Klaipėdos miesto 

kp sekr. Alf. Kairelis.
Židikų — vykd. kpm. pirmi

ninkas Jonas Konstantinavičius.
Mosėdžio — social.. aprūpini

mo min. Mich. Meškauskienė.
Skuodo — Vilniaus dailės ins

tituto katedros vedėjas prof. 
Juozas Mikėnas.

Aluntos — vykd. kom. pirm. 
Leonardas Bražūvis.

Molėtų — maisto pram. min. 
Eliją Bilevičius - Sarinas.

Kulių — ž. ūkio artelės gron- 
dininkas Vladas Dobilas.

Plungės — rajono kp. sekret. 
Vincas Pletkus.

Ramygalos — zootechnikė Ja
nina Spirkavičiūtė.

Krekenavos -— artistas, Stali
no pr. laureatas Jonas Stasiūnas.

Ariogalos — Liet, kp ck sekr. 
Motiejus Šumauskas.

Kovarsko — fin. min. Aleks. 
Drobnys.

Kurklių — MTS vyr. agr. Ja
nina Zaikauskienė.

Užvenčio — Luokės vid. mok. 
dir. Jonas Žilinskas.

Šaukėnų.— darbin. sąj. vald. 
pirm. Liuda Varneikytė.

Švenčionėlių — vykd. kom. 
pirm. Kostas Dudlauskas.

Marijampolės — vykd. kom. 
pirm. Pran. Stan. Dobrovolskis.

Sasnavos — kombainininke 
Apolonija Benkauskaitė.

Liudvinavo — melžėja M^gdė 
Vosylienė.

N. Vilnios — komunalinio ūkio 
min, Jakovas §visčiovas.

Valkininkų — kolūkio vald. 
pirm. Vaclovas Babraitis.

Žeimelio — kolūkio pirm. Pet
ras Jurgaitis.

Šalčininkų — kiaulininkė Ver. 
Gureckaja.

Dieveniškių — prokuroras Ge
orgijus Buchanovas.

- Jašiūnų — rajono kp sekret. 
Aleksiejus Romanovas.

Šeduvos — vyl^d. kom. pirm.

Jeronimas Girčys.
Baisogalos — fermos vedėja 

Genė Jurevičiūtė.
Lazdijų LTSR kp žemės ūkio 

,skyr. ved. Stasys Juozapavičius.
Šventežerio — 2Ū Akad. au

galininkystes katedros ved. prof. 
Jonas Kriščiūnas.

Panevėžio — mėsos kombina
to pirmūnas Pranas Mačiukas; 
miesto kom. sekr. Petras Eidu- 
kas; vidur, mokyklos mokslo da
lies yed. Bale Gumbinaitė; Ser- 
giejus Mironovas.

Eišiškių — ra j. kom. sekr. A. 
Grigor Spasionovas.

Tauragės — partijos instituto 
dir. Romas Šarmaitis; rajono 
kom. sekr. Br. Bagaslauskas.

Pagėgių — kol. pirm. Marija 
Stanaitytė.

Pasvalio — MTS brigad. Fel.
Samulionis. -

Kretingos — ra j. kom. sekret. 
Ignas Jonušas; gyvul. fermos ve
dėja Zofija Balsevičienė.

Vievio — LTSR ministrų ta
rybos atstovas prie TSRS min. 
tar. Konst. Gabdaukas.

. Veisėjų — LTSR prek. min. 
Anatolius Mikutis.

Jezno — kol. grandininkė Do
micėlę Sabaitienė.

Stakliškių — LTSR mokslų 
akad. viceprez Juozas Žiugžda.

Joniškio — kol. grandininkė 
Janina Sakauskaitė.

Obelių — mokyt. Germa Čel- 
kytė.

Aleksandravėlės — LTSR min. 
pirm, pavad. Al. Čistrakovas.

Vabalninko — kiaulininkė Pi- 
pikaitė Emilija.

Biržų vykd. kom. pirm. Jonas 
Kairelis.

Daugų — ra j. kom. sekr. Bron. 
Lopata; kolūkio pirm. Bronius 
Rudžionis.

Kelmės — MTS dir. Minas 
Tiškovas.
’ Kražių — kp ck partinių orga
nų skyr. ved. pavad. Vyt. Bie
liauskas.

Papilio — LTSR min. t. pirm, 
pavad. Kazys Preikšas.

Kuršėnų — tarybinio ūkio dir. 
Povilas Maskoliūnas.

Raudėnų — L. kp ck sekr. VI. 
Niunka.

Akmenės — cemento gamyk
los krosnies mašinistė Leonora 
Balkauskaitė.

Žagarės — kol. agron. Ksave
ras Karanauskas.

Kruopių — LTSR vidaus rei
kalų min. Alfonsas Gailevičius.

(Bus daugiau)

KAS VADOVAUJA MAŽLIETUVIAMS?
Prieš kiek laiko ir mūsų spau- | organizacija yra kaip tik MLT, 

kuri savo kilmę gali teisėtai iš
vesti iš Prūsų Lietuvių Tarybos 
ir Prūsų Lietuvių Susivienijimo. 
Mažlietuvių atstovas VLIKe da
lyvauja jau nuo 1953 m. liepos 
13 d., o tuo tarpu organizacija, 
kuri tarėsi galinti jam suteikti 
mandatą, teatsirado tik apie me
tus vėliau ... Taigi, tenka laikyti • 
ir šią ‘’problemą” kiek reikiant 
■paaiškėjusia... nors tai kai kam 

nepatiktų. J. K.

doj, ir šiaip visuomenėj buvo ki
lę ginčų, kas sudaro mažlietu
vių vyriausią rezistencinę vado
vybę: tam tikras centras Kana
doje. kitas centras Niujorke ar 
su mažlietuvių mase Vokietijoje 
palikusi Mažosios Lietuvos Ta
ryba. pirmininkaujama mažlie
tuvių veterano Erd. Simonaičio. 
Jį partinė vienos srovės spauda 
kadaise labai vertino, tik pas
kum staiga siūbtelėjo jo adresu 
gerą kibirą paplavų. Mat. jis iš
drįso pabalsuoti ne taip, kaip to 
norėjo tautininkų bloko, arba, 
“vadistų”, žmonės.,. Į šį klausi
mą atsakymą davė mažlietuvių 
organo Keleivio š.m. sausio mė
nesio numeris. Jame juodai ant 
balto yra parašyta: demokrati
niu būdu išrinkti arba sekančio 
susirinkimo patvirtinti yra tik 
MLT nariai. Tik jie vieni gali 
kalbėti mažlietuvių visuomenės 
vardu, nes toji visuomenė tik 
jiems vieniems tepateikė manda
tus. Todėl tik MLT nariai yra 
pilnateisiai mažlietuvių Visuo
menės balso reiškėjai. Seniau
sioji mažlietuvių rezistencijos

ir

Pasikeitimai Europinio 
Sąjūdžio vadovybėje

Paryžiuj, nuo š. m. sausio galo 
Europėjinio Sąjūdžio Tarptauti
nio Vykdomojo Komiteto pir
mininku yra išrinktas J. Drapier, 
belgas, Briuselio advokatas, vie
toje P. H. Spaak. Kiek jo pasi
rodymai tarptautinėse konferen
cijose parodė,’ tai žmogus labai 
palankiai nusiteikęs pavergtųjų 
tautų atžvilgiu. Generalinis Eur. 
Sąj. sekretorius taip pat pasikei
čia, — iš aktyvių pareigų pasi
traukė G. Rebattet, likdamas tik 
Garbės General. Sekretorium.

Kalina 15 kapelionų
Į Vieną, Austrijoj; atvykę 50 

buvusių karo belaisvių Sov. Ru
sijoj pareiškė, kad stovyklose 
dar yra likę daugybė belaisvių. 
Jų tarpe yra 15 kunigų, buv. ka
ro kapelionų. Daugumas jų yra 
kilę iš dabar komunistų valdomų 
kraštų — Jugoslavijos, Vengri
jos, Rumunijos. Šių kraštų vy
riausybės nėra suinteresuotos 
prašyti jų paleidimo, ir todėl kol 
kas nesą vilties, kad jie grįžtų 
laisvėn.

— Niujorkas. — Visos eilės 
laikraščių savininkas JAV W. R. 
Hearst grįžęs iš Maskvos, kur 
matėsi ir su N. Chruščiovu, pa
reiškė, kad Sov. Rusija, nors ir 
kalbanti aštriai, tai nereiškia no
ro pradėti karą artimoj ateity.

— Istambulas. — Turkijos par
lamentas patvirtino mirties 
bausmę dviem sovietų šnipam — 
Yvan Adamis ir Nikolaj Anto
nov, kurie buvo suimti 1953 m. 
Sov. Rusijos pasieny Turkijos 
pusėj.

Dėmesio Torontiečiai !
Pristatome Įvairų maistą, įvairiais kiekiais su 20%-30% nuolaida. 

Dėl tolimesnių informacijų skambinkite

NORTH AMERICAN PACKING COMPANY
LOUIS MACKAY 

Telefonai: MO. 7880, MO. 2633 
(Kalbame lietuviškai)

SVEIKATA VIRŠ VISKO!

itusct 
treatment 
STOMACH 
REMEDY

Kodėl vilkinti skilvio, kepenų, skilvio rūgščių, inkstų ir kitokius 
negolovimus? Loiku neatkreipus dėmesio, galbūt ir medicinos 
mokslas jau nebegalės pagelbėti. Jeigu kenčiate nuo skilvio, 
skilvio rūgščių, kepenų, vidurių užkietėjimo, hevirškinimo, ne
reguliarių ėjimų laukan, skilvio dujų skausmų, skausmų' skil
vio dešinėje ar kairėje pusėje, skausmų po šonkauliais, degi
nimo gerklėje, apetito praradimo, nervuotumo, galvos skausmų 
bei nualpimų, reumatinių ar artritinių skausmų,

NELAUKITE IKI RYTOJAUS
— nes goli būti per vėlu. 5 I A N D I c N , tuojau paimk arbatini šaukštelį 
RUSCI TREATMENT STOMACH REMEDY.

Imti prieš kiekvienų valgį. Tūkstančiai kasdien vartojo šiuos vaistus su 
pilnu pasitikėjimu. Nėra kito panašaus vaisto. Rezultatai nuo pirmo buteliuko. 
Kaina tik $6 buteliukas. Gaunama vaistinėse, arba rašant sekančiu adresu:

LUSCOE PRODUCTS LTD., L.W.
S5» BATHURST ST.. TORONTO 4, OHT.
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Pavergtoje tėvynėje
Medikas studentas A. Andriu

lionis Tiesoje skundžiasi, kad 
Kaune nesą galima gauti net pa
čių paprasčiausių med. įrankių 
kaip lancęto ir pinceto.

Kaltinėnų agitacinio punkto 
zedėja Gerasimova, komjaunuo- 
ė mokytoja Paulauskaitė, klubo 
skaityklos ved. Jučaitė, agitato
riai: K. Latvys, O. Ananjevaitė, 
V. Krenžius.

Palanges “Lietuvos gintaro” 
artelės pirmininką Klemensą 
Želyį “Tiesoje” Nr. 13 labai puo
la koresp. V. Miniotas. Esą, Žel
vys susidaręs kompaniją ir šei
mininkaująs artelėje kaip savo 
dirbtuvėje. Jo dešinė ranka 
esanti Adelė Sendrauskaitė. Šli- 
fuotojas esąs Zubavičius. Esanti 
labai proteguojama visa Ston
kaus giminė, Stonkienės sesuo 
esanti ta Sendrauskaitė. Ji gau- 

, naTiti 1300-1900 rb. Vyr. darbi
ninkės Strikaitienės vyras buvęs 
priimtas dirbti spalio 28, o lap
kričio 1 d. jam jau priskaitę 1120 
rublių. Visi esą Želviui'ir jo 
kompanijai klusnūs, tik komjau
nuolis Norkus pasipriešinęs.

Š*auLų II vidurinėje mokyklo
je gerai veikiąs agitacinis punk- 

’ tas. Punkto vedėja Urniežienė, 
agitatoriai — mokytojai Germa- 
nienė, Radavičienė ir kt.

Kelmės MTS brigadininkas K. 
Jakavičius, traktorininkai H. 
Karžauškas, St. Jauk ant as, E. 
Blyskis, remonto vadovas St. 
Sabaliauskas, remontininkai J. 
Butkus, St , Stulgaitis, KalViai, 
A. Šilėnas, B. Dentinas, A. Va- 
balickąs.

Mašinų traktorių stočių — M Vilkaviškio rajono vvkd. ko- 
TS visoje Lietuvoje, kaip maty-: rniteto. pirm. Pr. Kavaliauskas, 
ti iš atlikto remonto lentelės j0 pavad. Filipovas, kolūkių 
Tiesoje, yra 135. • . . . - -

Rajonų LTSR yra1 87

vičiaus ir Pažėros koresponden
cijos Tiesoje, esąs apsileidęs, 
lermų vedėtas Bulkauskas ne
galėjęs ■ paaiškinti, kodėl tvar- 
uose šalta, karvės blogai maiti

namos. Melžėjos aiškinęsi, kad 
'os po 5 km. turį vaikščioti melž- 
i. tai laiko nelieką pašarais rū

gintis., Iš karvės gauną IV2-2V2 
’ titro pieno per dieną. Kolūkio 
o'rm r»ėdtoas, kas mėnesį imąs 
po 1000 rublių, o niekuo nesirū
pinąs. .

Kolūkiai kaikur turi pasistatę 
naujus tvartus, kaikur prie jų 
'stato gyvenamus namus gyvu
lių šėrikams bei melžėjoms, bet 
daug kur gyvuliai tebėra išskirs
tyti vienkiemiuose. Pav. mari
jampoliečių “Pirmyn” kol. gyvu
liai esą; net 14 vietų.

L
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Comfort!
WITH

u-aterburq

AND AIR CONDITIONERS

Gazas ar alyva
Mū. u užsiėmimas — 

automatinio šildymo įrengimas

KREIPTIS:

G ARNEY & CO.
15 BARTON AVENUE 
Telefonas ME. 2554

HAMILTON, Ont
Šv. KasWero šventės akade- ją, kuri davė apie -260 pelno, 

mifc. ruošia Hamiltono ateitinin- Į Taigi, kaukių balius lietuviš
kai kovo 6 d. 5 vai parapijos kiems reikalams davė $728.10 

pa’amų!šelyje. Programoje A. Gurevi
čiaus (iš Toronto) paskaita ir 
meninė dalis.

skaitlingiausiai dalyvauti

skyriaus buvo suruostaą vasario 
19 d. Susirinko 447 svečiai ir gau
ta -468.10 pelno. Pelno gauta ma
žiau negu kitose salėse, nes Ro
yal Connaught viešbuty išlaidos 
yra žymiai didesnės.

----- 630,25 ir turėjo 484 svečius.
Anuomet balius buvo vengrų ša

! pirm* St. .Gvildys, Jurgis Kikas, jį 
j zootechnikas Algim. Pigaga. k

• f

L1

SINGER
J»ILNA KAINA S1V.5D.

Parengimo dėmesio centre bu
vo kaukės, kurių būta apie 40^. 
Premijuojamam kostiumui buvo 
sudaryta komisija. į kurią įėjo 
TF v-bos narys V. Urbaite ir 
kviestieji iš svečių tarpo: Kro- 
nienė, Laniauskienė, Bulionis, 
Krištolaitis ir Venskevičius.

I premija $25 paskirta Elge
toms — Irenai Gaižauskaitei ir 
Jonei Eidukaitytei. Šia premija, 
atrodo, norėta paskatinti mūsų 
jaunimą stipriau įsijungti i lie
tuvišką gyvenimą

II prem. — $15 teko piratui — 
Al'-'iui Giedraič’ui iš Toronto.

Koresp. nuomone, ypač buvo 
vykęs kostiumas “Naktis”, kurio 
savininkė buvo Alina Žilvitienė. 

,v i gavo III premiją — $10.
I "Vorti dėmesio buvo “Carmen” 
ir “Don Jose” — S. Lukoševičiū- 

‘ tė ir Regina Ramanauskaitė, ir 
j kt. T s? balių buvo atvykęs “Hit
leris” ir “Enkavedistas”.

Baliaus metu vysk. M. Valan
čiaus vardo šeštad. mokyklos tė
vų k-tas turėjo turtingą loteri-

Imperial Sewing firmos pri
tyrusių specialistų perdirbta

Baronas, 131 Kensington Ave. 
N., teL LL 5-0979, praneša radęs 
kaukių baliaus metu saJėie gerą 
žiebtuvėlį. Savininkas prašomas 
kreiptis pas jį.

P. Juraitienė, 105 Cannor St. 
E., tek JA. 8-6686, baliaus metu 
pametė auksini laikrodėlį. Jį ma
loniai prašo sąžiningą radėją at
siliepti.

“Čiurlionio” ansamblio kon
certas jau ne už kalnų — kovo

antrų metų trukusio nedarbo, 
mūsų miestas vėl pradeda atsi
gauti. Pagrindinė darbovietė, 
Steel Plant (gal Formozos pa
veikta?) pradėjo stipriau judėti. 
Fabriko vadovybė, savo kas mė
nesį siunčiamam darbininkams 
laiške tarp kitko rašo: “Šiuo lai
ku, praėjusiais metais mūsų pro
dukcija ir darbas smuko. Šiais 
metais yra atvirkščįai. Bent pir
mieji šeši mėnesiai rodo gerų 
reiškiniu. Taip, jau praėjo gana 
daug laiko iki mes galėjom jums 
pranešti apie vilčių teikiančią 
ateiti..

Kiti (’arbai. Algornos sritys 
yra turtinga įvairiais mineralais. 
Čia anksčiau veikė ir dabar ran
dasi įvairių kasyklų. Bet juos 
visus vainikuos Blind River. 
“Sault Daily Star” pranašauja, 
kad šis miestelis, turintis dabar 
anie 2000 gyv., laike kelių metų 
išaugs į vidutinį virš 10.000 gvv. 
miestą. Sakoma, kad ten randasi 
vieni iš turtingiausių pasaulyje 
u ran i i aus klodai. Š'uo metu ten

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

Vasario 16-ta Vašingtone. Šia 
proga Lietuvos min. P. Žadeikis, 
be savo kalbos perduotos lietu
viškai per AB, dar turėjo kalbė
ti angliškai per vietos radijo sto
tį WGAY, taip vadinamoj “Uni
ted Nations Melody Hour”. Buvo 
pristatytas Stasys Žadeikis, ku
ris Lietuvos Ministro pavestas 
paskaitė atitinkamą kalbą. Kal
bai pasibaigus, buvo duota kele
tas liet plokštelių.

Vašingtono Lietuvių D-ja irgi 
turėio minėjimą vasario 13 d. 
St. Matthew’s katedroje buvo 
laikomos iškilmingos šv. Mišios 
už Lietuvą, kurių metu Msgr. 
Cartwright pasakė pamokslą, 
dažnai minėdamas Lietuvą. Da
lyvavo min. P. Žadeikis su žmo. 
na ir daugelis vietos lietuvių.

3.30 vai. p.p., 2 Scott Circle, 
N.W. įvyko minėjimas. Invoka- 
ciją perskaitė kun. J. Znotinas. 
Atidaromąjį žodį tarė B. Params 
kas, einąs D-jos pirm, pareigas 
ir pakyietė programai pravesti 
J. Žemaiti. Kalbėjo min: Žadei
kis ir J. Kajęckas; Latvių vardu 
sveikino min. dr. A. Spekke. Ki
ti kalbėtojai buvo: Michael A. 
Feighan, kongresmanas iš Ohio 
ir buv. Karsteno komiteto narys 
Edward M. O’Connor, buv. DP 
Commissioner ir buv. Kersteno 
komiteto Staff Director kap. J. 
M. Bachulus, buv. Draugijos pir
mininkas.

Meninę dalį atliko sol. Barba
ra. Darlys. Po programos te pat 
įvyko priėmimas su punču, ka
va ir užkandžiais. Dalyvavo arti 
100 lietuvių ir jų draugų. L. P-bė
PRANCŪZIJA

Vasario 16 Paryžiuje minėji
mą - priėmimą surengė Lietuvos 
atstovas su ponia. Dalyvavo visa 
eilė žymių asmenų: vyskupas J. 
Rupp, de Pelice, Europos Feder. 
Sąjungos Centro pirm. gen. R. 
Kaeppelin, direktorius komiteto 
Už laisvą Europą,* Prancūzijos - 
Baltijos dr-jes vicepirmininkai, 
buv. karo attache Lietuvoj pulk. 
Abraham, užs. r. min., radiofono, 
spaudos agentūr. atstovai, dien
raščio “La Croix” vyr. redakto
rius kun. E. Gabel ir t. p. kitų 
laikraščių kcrespondentai, Len
kijos buv. amabasadorius G. Mo- 
rawski, lenkų socialistų vadas Z. 
Zaremba, Rytų E. Krikšč. Dem.

Carato. Sugiedojus Brazilijos 
himną, žodį tarė Lietuvos kons. 
A. Polišaitis. Konsulas kvietė vi
sus • vienybėj, neg taip galime 
daugiau atsiekti tėvynės išlais
vinimo kovoje. Turiningą kalbą 
pasakė J. Antanaitis, išryškinda
mas, kad mūsų tautoje yra įgim
tas gėrio ir grožio siekimas, pa
gristas krikščioniškais ir huma
niškais principais. Mums pate
kus neapykantos ir krikščioniš
kųjų doktrinų kovos tarpan, rei
kia galvoti apie savos kultūros, 
savos garbės ir principų išlaiky
mą. Lietuvių nuoširdus bičiulis 
prof. J. Ferreira Carrato palygi
no mūsų tautą su gintaru, pa
skendusiu mūsų Baltiios gelmė- v
se. Nei pasaulinės nelaimės, nei 
amžių bėgis jo nesunaikino. Jis 
vis išlieka -gražus ir patvarus. 
Profesorius žavisi tradicine •ne
nugalima Lietuva ir lietuvių šir
dimi, kuri liepsnoianti savo kraš 
to meile. Jis džiaugėsi ir tuo, 
kad lietuviai prisideda prie Bra
zilijos pažangos.

Po kalbų, sekė meninė dalis, 
kuria atliko solistai K. Ambro- 
^pv’čius. Henrio uieta Ehlers ir 
LKB choras, diriguojant komo. 
J. S+roliai. Didžiausio pasiseki
mo ši karta sulaukė choras, ku
ris per labai trumpą laiką tin
kamai pasiruošė šventei.

Naujas LK B-nės Choro diri- 
srentas Sao Paulo komp. J. Stro- 
lia pradėio intensyvu darba su 
nBoru. Choro susirinkime buvo 
išrinkta nauja valdyba: pirm. K. 
Ausenka. vicenirm. E. Matuzo- 
nytė. sekret. A. Vinkšnaitis, ižd. 
P. Šimonis, ūkvedis bei turto 
globėjas — J. Bagdžius. Susirin
kimui oirminikavo ir rinkimus 
pravedė kun. P. Ragažinskas.

Inž. Air. Mošinskis išvyko lėk- ' 
tuvu 6 mėn. i Europą tarnybos 
reikalais. Aplankys visą eile sun
kiosios chem. pramonės fabrikų 
Belgijoje, Prancūzijoje ir Šiaur. 
Italijoje. Atvykęs su šeima 1947 
m. Brazilijon inž. A. Mošinskis 
dirba cheminėje ir kalnų pramo
nėje. H.D.
N. ZELANDIJA

M’šku tvrimo institute Roto- 
moję. N. Zelandijoje, jau heleri 
metai dirba lietuvis dr. St. Kri- 
pas. kuris tiria pagrindinės pušu 
rūšies medienos savybes. Iki šiol 
jis vra parašęs’ per 10 įvairių 
studijų.

zikos ir šokių reprezentantą tu
rėtu pamatyti ir Išgąsti visi lie
tuviai..

Apytikrėmis žiniomis, pas vi- 
;sus platintojus dar yra apie 200 
bilietų III vietos po $1.50 ir ke
liolika po $2. Maloniai prašome 

'visus tautiečius bilietais apsirū- 
Dinti iš anksto. -Norį įsigyti 
“Čiurlionio” koncertui bilietu,
orašomi rašyti St. Bakšiui, 38 ■ jau randasi kasyklų personalo 
Stanley Ave., Hamilton, Ont..' ir visokių planuotojų daugiau 
pasiunčiant kartu pinigus. Bilie- į nei vietos gyventoių Pirmosios 
tai tuojau pat bus pasiųsti paštu, kasyklos žada pradėti veikti dar

Vytautas ir Aldona Kvedarai'šių metų pabaigoje.
vasario 15 d. susilaukė pirm gi- Barzdylų miestas. Keliautojas,
mio sūnaus. Mažasis Kvedaru- šiuo metu užklydęs į mūsų miės- 
kas gimė Niuiorke. nes tuo laiku nepaorastai nustebs, sutikęs 
jaunoji Kvedarienėj buvo išvy- visur daugumą barzdotų vyrų 

. v 7 ir pagalvos, kad šis miestas yra
Linkime, kad mažasis K. iš- labiausiai apsileidęs pasaulyje — 

au?tų peru l'etuviu, pasekdamas: vvrai tingį barzdas nusiskusti, 
savo tėvais ir seneliais, kurie; 3eį tikrumoje taip nėra. Sault 
Ham'ltcne yra žmonai kaip gėri i ste Marie, Ont. ir to paties vardo 
katalikai ir dideli savo tėvynės Amerikos pusėje miestas, išleido 
■avietojai. pageidavimą, kad sąryšyje su be-

Nauių darbininkų priėmė Stel siartinančiom vietos kanalų šim
to metų sukaktuvėm kiekvienas 
yyras nešiotų barzdą nuo vasa
rio 15 d. iki rugsėjo pabaigos. Už 
gražiausias barzdas yra paskir
tos stambios oremijes. Veikia 
barzdylų brolija, kuri išduoda 
nario liudijimą. Šią sukaktį at
žymėti liepos mėnesį rengiamos 
repabrastos iškilmės. Jau dabar 
abieju valstybių pusėse sudaryti 

! įvairūs komitetai,, kurie paruoš 
į bendras iškilmes. Barzdai augi- 

■ naši nemažai ir mūsų tautiečių.
Nepriklaus. šventės minėjimai 

įvyko vasario 12 d. apylinkės 
valdybos rūpesčiu. Buvo suvai
dintas savųjų parašytas tautinis 
vaizdelis. Vaidino J. Okmanas, 
p. Vanagienė ir Algis Motuzas. 
Mažieji padeklamavo eilėraščių, 
o p.p. Krumlius ir Druskis pa- . . .
skaitė mūsų poetų kūrinių. Po uniios delegatas Paryžiuje Eus- 
oficialios dalies buvo Užgavėnių j tachiewicz ir visa eilė labai žy- 
vakaras, kuris, kiek girdėjosi,' mių veikėjų. Be to, gauta svei- 
davė nemažai pelno. Beto, pirmą ■ kinimū raštu iš pirmaeilių Lie- 
kartą mūsų kolonijoje buvo su- • tuvos bičiulių.
rengta loterija. Fantus dovanojo BRAZILIJA 
P. ‘Girdvainis — benediktino u
bonką. p. Dabulskienė — tortą, 
E Skaržinskįenė su tėveliais p. 
Chinais — laikrodį, Vyt. Skar- 
žinskas — višta, p. Vanagienė — 
pagalvėlę. H. Sokolowski — stal
tiese, P. Motuzienė — mezginį, 
d. Staškūnas — vyno bonką ir p. 
Galinis 2 lietuv. knygas. Jiems 
visiems priklauso nuoširdi mū
sų padėka. Jie nepagailėjo nei 
išlaidų nei savo darbo, kad pra
turtintų mūsų Tautos Fonda. Lo
terijos pelnas paskirtas Tautos 
Fondui. Artojas.

Barzdylų miestas. Keliautojas,

kusi pas savo tėvus Nutautus. ir pagalvos, kad šis miestas yra

m vietojai.

<’o, Ford Harvest didžiosios 
b-vės. Lietuvių bedarbių šiuo 
metu beliko vienas kitas.

Sk. Št.

Vysk. M. Valančiaus vardo pr. mok., Hamiltone, mokyt. 
ALEKSANDRUI MIKALAUSKUI, šeimai ir giminėms, 
jo tėveliui

A. t A. BRONIUI MIKALAUSKUI mirus, 
Anglijoje, liūdesio valandoje reiškiame gilią užuojautą

Kapel. kun. dr. J. Tadarauskas, mokyt. S. Slavinskienė, 
A. Grajauskaitė, J. Mikšys, J. Ryckis, A. Mingėla.

v

IŠPARDAVIMAS 
Nauja, mašina

TIK DABAR! apvali, špulė su 
apdangalu S29.5Q; “ 

5 metams garantija!
* Nouja šviesa * Naujas dangtis ’
* Naujas motoras* Naujo kojinė

kontrolė

/ Paskambinkite, pademonst
ruosime Jūtstr namiwe veltui.

WA.X-5161
: Nemokamai skylių dirbėjas 

pirmiems 25 pirkėjams.
IMPERIAL 

Sewing Machines Co. Ltd. 
289 College St. 

TORONTO. ONT.

HAMILTON LIETUVIAI I
VISAIS NEKILNOJAMO TURTO REIKALAIS

SU PASITIKĖJIMU KREIPKITĖS Į

J. Valevičius
didžiausią nekilnojamo turto įstaigą Hamiltone

C. GORDON

TODD Ltd.
REAL ESTATE

418 Main St. E

NEMOKAMAS JŪSŲ NAMŲ ĮKAINAVIMAS.

PERKANT:
Didžiausias namų pasi
rinkimas mieste. I ir II 
mortgičių išrūpinimas, 
bei esamų perfinansavi- 
mas. Paskolų suteikimas 
įmokėjimui (Down Pay
ment) ir tt

OAKVILLE, Ont.
Vasario 16-sios minėjimas čia! darė apsilankęs į savo parapijos 

skyrėsi nuo didžiųjų lietuvių' taip tolimą kampelį, nes tuo sa- 
miriėjimų too, kad jis būfaj kuk- • vb' atsilahkyrhu daugeliui šutėi- 
laus šeimyninio pobūdžio, savų; kė didelio dvasinio pakilimo. Iš- 
tautiečių privačiame name. At-i kilmingoji dalis buvo užbaigta 
wkus kun. dr. J. Tadarauskui ir Į Lietuvos Himnu. Po to sekė kuk- 
KLB Kr. Valdybos atstovui J. i lioš šeiemyninės vaišės, grojant 
............ > lietuviškų plokštelių muzikai.'

Reikėtų pažymėti, kad nežiū
rint Oakvillės lietuvius- palietu
sio ilgo Fordo fabriko streiko 
bei nedarbo. Tautos Fondui buvo 
gana gausiai aukota. Ypatinga 
pagarba aukotojams, kurie šiuo 
metu yra be darbo.

Šis Vasario 16-sios minėjimas 
Oakvillėjė buvo ruoštas lietuvių 
bendruomenės ir socialdemokra-

Mikšiui, programa prasidėjo V. 
Ž. įžanginiu žodžiu. Jis pasi-

> džiaugė, kad tarp Oakvilės lietu- 
i vi>i nėra jokių idėjinių nesan
taikų ir kad savo krašto laisvė

: bei gerovė suprantama ne kurios 
nors žmonių grupės, bet visos 
tautos prasme ir, kad tik už to
kią laisvę buvo mūsų tautos ko
vota ir tegali būti kovojama. V. 
Ž. paprašė visus minėjimo daly
vius atsistojimų pagerbti tuos' tų bendromis pajėgomis; tai gra- 
mūsų brolius, kurie už Lietuves. žus susiklausymo ir tolerancijos 
laisvę yra atidavę savo gyvybes, pavyzdys. M. S.
Toliau kalbėjo Oakvillės KLB 
apyi. valdvbos pirm. M. Rama- i 
nauskas. Kr. Vaidybos atstovas 
J. Mikšys ir kun. dr. J. Tada
rauskas. Kun. T. labai gerai pa-

Vasario 16 Sao Paulo. Vasario
13 d. Liet. Nepr. minėjimas pra-

Delhi'Ont.
Lietuviškoji ūkininkų koloni

ja suruošė Aylmer Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo mi
nėjimą, kuris savo' pasisekimu 
prašoko rengėjų viltis tiek daly
vių skaičiumi, tiek gera progra
ma. Minėjimą atidarė apyl. pir-

i dėtas 11 v. pamaldomis Vila Ze- 
lina bažnyčioje, kurių metu kun. 
J.. Šeškevičius pasakė pritaikytą 
pamokslą. Seselių Pranciškiečių 
gimnaz. salė’e įvyko iškilmingas 
aktas surengtas LKB choro.

oficialiąją dalį atidarė K. Au- mininkas Norkus, toliau sekė E. 
senka — choro pirmininkas, pa- j Kairienės deklamacija. Paskaiti- 
kviesdamas į garbės prezidiumą 
Lietuvos Konsulą A. PolišaitĮ, 
kun. P. Ragažinską, P. J. Anta
naitį, K. Ambrozevičių, K. Brat- 
kauską, atvykusi iš Rio de Janei
ro, A. Girčių ir prof. J. Ferreira

ninkas Vyt. Kastytis salę užbūrė 
savo gražia ir turininga paskai
ta. Su skoniu parinkti poezijos 
posmai apie pavergtą Tėvynę 
buvo meistriškai įpinti į paskai
tą paties paskaitininko deklama- * 
vimais. Po paskaitos deklamavo 
D, Andriulionytė. /

Koncertinę dalį išpildė V. Ve- 
rikaitis ir pianistė Ruth Watson. 
Pirmoj daly V. Verikaitis padai
navo 4 lietuviškas dainas ir dar 
dvi bisui. Pianistė paskambino 
solo Šopeno Fantazija in Promp- 
to ir Rachmaninovo Preliudą G - 
minor. Ir ją publika privertė 
grįžti bisui.

Paskutinėj koncerto daly V. 
Verikaitis dainavo arijas iš ope- 
rų Don Karlo ir Sevilijos Kirpė
jo. Publikai reikaląujant solistas 

' nepašykštėjo pridėti tris dainas 
bisui. '

Publika džiaugėsi gražia prog
rama. programos dalyviai turė
jo džiaugtis auditorija, o lietu
viškoji visuomenė džiaugiasi tik
rai lietuviška ir kultūringa mi
nėjimo dvasia. Tą vakarą visų 
širdys ir mintys buvo toli nuo 
Kanados mūsų pasiilgtoje Ne
muno ir Neries žemėje. M.

WELLAND Ont
Nepr. minėjimas įvyko vasa-j lėlė” ir “Oi liūdnas berželis”— 

rio 20 d. Pamaldas už Lietuvą ir ’ Šimkaus; “Eisim girion” ir “Leiš^ 
pamokslą tai dienai pritaikvtą < kit į tėvynę” — Banaičio; “Su- 

batos vakarėlį” — liaudies dai
ną. Padėkos žodį tarė J. Blužas, 
gėlių choro vedėjui įteikė R. Ra
manauskaitė. Įžangas dainoms, 
parašytas' A. Skaistienės, labai 
gražiai paskaitė N. Bersėnaitė. 
Meninę programos dalį prave
dė P. Tamulėnas.

Pietūs solidarumo ženkle. Su 
KLB Centro Valdybos nariais, 
pietaujant pas K. Stankevičių,

i

TeTef. JA. 8-6336

galimybės: 
mieste 

pardavėjai 
didžiausia

Dr. Ona Valaitienė
Priima ligonius ir gimdyves

Dr. J. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

95 DELAWARE AVE., HAMILTON
Bendroji oroktika, moterų ligos su 

gimdymo pagalba specialiai.
Priėmimo vok kasdien nuo 2-8 vai. pp. 

Šeštadieniais nuo 9.30-12 vai.
Kitu laiku pagal susitarimą.

Telefonus JĄ* 8-5340.

57 Burns St.. Hamilton, Ont. 
Telef. JA. 8-8275.

Darbo valandos: 
1-5, 6-8 vai. po Dietų ir pagal 

susitarimą.

PARDUODANT:
Geriausios 

pirmaujantys 
Real Estate 
šioj įstaigoj, 
skelbimų parama “Ham
ilton Spectator”.

Įsidėmėkite telefonus 
Įstaigos JA. 8-6336 - - Namiį

pasakė T. B. Mikalauskas, OFM. 
Iškilmingą posėdį atidarė LB vi- 
cepirm. J. Blužas, pakviesdamas 
i garbės prezidiumą pulk. J. 
Giedraitį, LB centro valdybos 
vicepirm. *jj. Šivicką, kleb. kun. 
B. Mikalauską ir laisvės kovų sa
vanori P. Naiduškevičių. Po in- 
vokac-ijos sekė jautri ir turinin
ga pulk. J. Giedraičio paskaita. 
Sveikinimo žodį tarė: J. Šivic- 
k?«s J. Blužas ir P- Naiduške- Įvyko jaukus pobūvis, kurio me- 

:vičius. i tu auksines patriotines mintis
Meninėje dalyje pasirodė tau-1 pasakė: J. Šivickas, pulk. J. Gied 

tinių šokių grupė “Gintaras”, va- ; raitis, J. Blužas, J. Paužuolis, J.! 
dovaujama J. Bieliūno. Gražiai Staškevičius, S. Janušonis ir T. 
nušoko Lenciūgėlį, Kalvelį ir 
2!D<’elius. Akordeonu palydėjo 
J. Lianga. Solo padainavo R. 
Ramanauskaitė, jaunutė, bet ky
lanti šios kolonijos solistė. Nia
garos pusiasalio lietuvių choras, 
vadovaujamas selinto A. Pąulio- 
nio. puikiai išpildė: “Tekėjo sau-

Perkant ar parduodant namus

kreipkitės į mūsų atstovą

Zigmas Didžbali'
1294 KING ST. E., HAMILTON 

Telefonas LI. 9-3558 V

e. TESLIA Leal Estate

B. Mikalauskas. Visų mintis: 
; dirbti vieningai Lietuvos laisvi-į 
nimui. S. Stankevičienei tenka 
nuoširdi padėka už vaišes.

Išvyko kariuomenėn savanoriu ; 
Algirdas Šurka. Tautinių šokių 
grupė apgailestauja netekusi ge
ro šokėjo ir bendrai nuoširdaus 
šios kolonijos veikėjo.

Koresp.
-WINNIPEG, Man.
Vasario 16 d. anglų spaudoje. 

Jau kelinti metai kaip W. Free 
Press puslapiuose paminima Va
sario 16 šventė. Daug prie to pri
sidėjo J. Vaitiekūnas, kuris dir
ba Free Press leidykloje ir dėl 
savo uolumo yra gerbiamas ir 
mylimas vyr. redaktoriaus ir p£- 
čio leidėjo. Šiais metais taip pat 
buvo iškelta trispalvė ant augšto 
stiebo leidyklos namuose.
' Aldona ir Juozas Aleliūnai šią 
žiemą išvyko praleisti atostogų 
i Amerikos pietus Arkansas vals
tijoje Hot Springs Nation. Park. 
Aleliūnai tui didelį ūkį SaskaČe- 
vano provincijoje.

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS

Suite 410 
394 Bay Si., Toronto, Ont

T*K: EM.4-9912 
arto EM. 4-8532.

GEORGE BEN, B.A.

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis. 

1147 Dundas St. W„ Toronto



O vai, silpnas daikts vas vas žydėsi 
pradėja, 

štai, jau ia vaidai tuajaus it psndadh 
stumdyt.

— Kristiįonos Dooeloitis

= = miuts ŽIBURIAI.= —T"

• Praeitais metais, švenčiant

vės .ir ištrėmimo dešimtmetį, 
praėjo visai nepastebėta kita su
kaktis — 240 metų, kai Prūsuose 
gimė pirmas ir vienas pačių di
džiausių lietuvių poetų Kristijo
nas Donelaitis. Jo žodžio sultin
gumas, išraiškumas ir brandu
mas dar ir dabar tebestebina 
kiekvieną mūsų literatūros my
lėtoją. Ir šį mėnesį, kai visuose 
kontinentuose lietuviai minėjo 
vasario 16-sios aktą, Donelaičio 
impozantiška figūra išnyra anų 
nelaisvės dienų rūkuose, kad pri
mintų kaip nesulaikomai ir pra

5PUSU

PROF. K. PAKŠTAS AKTUALIAISIAIS KLAUSIMAIS
Profesoriaus teigimu, kai jis 

atvykstąs į Torontą, jaučiąsis ta
rytum pabuvojęs netoli Kybar
tų... Terontiečiams jis atrodė 
kaip visuomet: linksmas, ener
gingas, dinamiškas kalbėtojas, 
na, o kas svarbiausia, niekad ne- 
senstąs, nepalūžtąs ir, kiek bru- 
tališkesniu palyginimu tariant, 
niekad be atominės bombos ne
paimamas. ..

Kaip greitai bus laisva 
Lietuva?

. Ties šiuo klausimėliu, sakytu
me, tikrai nelengvu,' Profesorius 
taipogi stabtelėjo. Kalbėtojo tei
gimu, daugelis žiauraus priešo 
iš Tėvynės ištremtųjų pradžioje 
klausdavę Profesorių: kaip ilgai 
dar reikės gyventi be Tėvynės? 
Na, vienkart, ir jie patys pasi
skubindavę pridurti: gal dvejus, 
?al trejus metus... Profesorius 
jiems atsakydavęs, jog bijąs jų 
nuotaikas sudrumsti, tačiau no
rįs pasakyti, kad gal ir dešimt
mečio neužteksią...

O dabar — dešimtį metų be

tokią galimybę, matyt, prilei
džia, nes pvz., Lietuvoj jie per
daug nesitvirtina. Antai krašto 
elektrifikacijoj — jie tepastatė 
porą menkučių stotelių, tačiau 
nesiryžta statyti galingos elekt
ros stoties Nemuno kilpoj ar pan. 
vietoj. Raudonieji, matyt, galvo
ja, kad jų viešpatavimas Lietu
voj neamžinas...

Tautos naikinimo pasekmės
Dar eilę metų prieš D. Lietu

vos tragedijos pradžią, kada Pro
fesoriui teko dirbti Kauno VD 
un-te, jis su filosofu prof. Stasiu 
Šalkauskiu pasišnekėdavęs apie 
ateitį. Jeigu, pvz., karo ar kito
kios nelemties atveju Lietuva 
pakliūtų naein. Vokietijos prie- 
spaudon, kaip būtų su tautos 
naikinimu? Buvę prieita išvados, 
jog būtų sunaikinta apie 1% tau
tos, nes naciai naikintų tuos, ku
rie aktyviai priešintųsi jiems, 
kitaip sakant, kurie būtų sugauti 
su ginklais rankose ar proklama
cijų pundais, nukreiptais prieš 
juos... Jeigu gi Lietuva pakliū
tų Kremliaus “malonėn”, galėtų

ko suvereniteto atgavimo išva
karėse, gal nesileis į kalbas dėl 
artimo bendradarbiavimo. Su 
lenkais, kurie šiuo metu yra pa
našioj padėty, kaip ir mes, rei
kia kalbėtis ir tartis. Anot kalbė
tojo, Vilniaus atvadavimo reikė
tų ieškoti ne Kaune, bet Varšu
voj. .. Jeigu negalima susikalbė
ti su lenkų egziline vyriausybe 
Londone ar su kitais jų oficia
liaisiais čia, tremtyje, reikia kal
bėtis su tais politikais, kurie jau 
seniai sako, kad užgrobimas Lie
tuvos sostinės Vilniaus buvusi 
klaida. Žinoma, anie, kurie svai
čioja apie Vilniaus lenkiškumą 
arba jo priklausymą Lenkijai — 
dar tebegyvena Pilsudskio pul
kininkų galvosena.._

Pr. Alšėnas.

Iš kultūros ir knygų pasaulio

kilniai kėlėsi ir prasiskleidė pir- .Tėvynės jau baigiame. Daugelis
ir vėl klausia: dar ligi kol? — būti išnaikinta net iki 90%-tau- 
Ką gi? — iš visų stebėjimo duo
menų, atrodytų, gal dešimties 
metų ir nebereikės laukti... Mat 
esą JAV, D. Brit. ir kt. vakarie
čių kantrybės- kiautas plonėjąs ir 
plonėjąs. Reikia laukti, kad ne
užilgo jis ir visai prakiurs. Dėl 
Lietuvos ar dėl kito kurio pa
vergto krašto vakariečiai niekad 
nekovotų, tačiau jie turės kovoti 
— savus iriteresus gindami. Jau 
tuomet, pasak prof. Pakšto, ka
da Jaltoje vakariečiai su Stalinu 
taip pasidalino Vokietiją, kad 
tam tikrą dalį to krašto paliko 
administruoti raudoniesiems, jau 
buvo galima pasakyti, kad vaka
riečiams dar kartą kariauti rei
kės. nes raudonieji iš niekur ne
mušami neišeina...

Nors karas baisus reiškinys, 
bet mes, išblaškytieji po pasauli 
be jo vargiai apsieisim, nes tai 
gal vienintelė Tėvynės atvadavi
mo priemonė. Ir visas pasaulis, 
matyt, karus “mėgsta”, nes pas
kutiniojo šimtmečio laikotarpy- 
ie, esą, nebuvę visiškai kariauta 
tik ... 12 metų.

Esanti viena prielaida, pagal 
orof. Pakštą, kad gali būti iš
laisvinta mūsų Tėvvnė ir be ka
ro. tačiau toji prielaida tesire- 
mianti tik 1 % "galimybių.

Jeigu Vakarai susicementuos, 
apginkluos Vokietiją ir įjungs ją 
i savo jėgų potencialą, galima 
tikėtis, kad daug ko demokrati
nis pasaulis galės atsiekti ir be 
karo — ultimatyviniais reikala
vimais. Sovietai, esą, taipogi ši-

dii o j sutelkę tiktai latvių tautą, 
valstybę, kalbą, kultūrą etc. lie
čiančius dalykus. Taigi, siaures
nio pobūdžio užsimojimas. Pa
našų yra siūlę mūsų spaudoj ke
li asmenys, prašydami sutelkti 
tiktai lituanistinius klausimsu ir 
problemas. Nežiūrint tokios siau
ros latviu enciklopedijos apim
ties, visdėlto kiekvieną lietuvį 
stebina be galo šykštus (jei ne
pasakyti absoliutus ignoravi
mas) Lietuvos ir lituanistikos 
prisiminimas. Man kolkas teko 
užtikti tik. kad lietuviai (rašo
ma: leisi Y dirbę Latvijoje žemės 
ūkio darbininkais. Argi tik tiek 
tėra rvšiu tarp šių dvieju tautų, 
ių kultūros ir bendro likimo? 
Argi tik tiek terasta reikalo pa
minėti, kad ir grynai latviškųjų 
klausimu enciklopedijoj? Savo 
laiku net patvs latviai savo spau
doj yra išreiškę pasipiktinimą 
tokiu savotišku latvių enciklo
pedijos redaktorių elgesiu.

moji lietuviškos poezijos met
ūgė. • O •

Šį mėnesį mūsų politinės ma
nifestacijos. mūsų memorandu
mai ir rezoliucijos beldžiasi į pa
saulio vairuotojų duris. Mes kal
bame už savuosius, kuriems ver
gija užgniaužė burną. Už tuos, 
kurie krito giriose ir niekad lais
vės nebematys. Už tuos, kurie 
neša patį sunkiausią laža, skau
džiausią baudžiavą, tikėdami, 
kad mes nepatikome jų. Kad 
kasdien juos prisimenam. Tad ir 
norėtųsi keletą žodžių pasakvti 
apie kultūrinę reprezentacija, 
anie tai kokiu būdu stengiamės 
atkreipti svetimųjų dėmėsi į. sa
vo tautą ir jos neoalyginama 
tragediją. 'Keletas faktų tegul 
pailiustruos tuos žygius.

Padėkoti reikia tiems, kurių 
rūpesčiu JAV kongresas pami
nėjo Vasario 16-ąją, atskirų vals
tijų gubernatoriai paskelbė ati
tinkamas deklaracijas, didieji 
laikraščiai ir žurnalai įsidėjo 
straipsnius. Bet vra ir nevisai 
pasisekusių detalių tuose pami
nėsimuose. Štai Kanados radijas 
iš Toronto davė transliaciją.’ Dai
navo “Varno” choras ir solistas 
V. Verikaitis. Ju dainos buvo 
gerai atliktos. Tačiau pranešėjo 
komentarai dažnai buvo netiks
lūs ligi nesusipratimo. Kanadie- 
č’o solisto buvo padainuota kaž
kokia rusiška daina (rusų kalba) 
apie kurią pranešėjas pripasako
jo tokiu nesąmonių, kad net ne
smagu buvo klausytis. Komen
tuodamas vieną sol. V. Verikai- 
čio daina, pranešėjas, kamšyda
mas medinį sąmojų, davė supras
ti. kad žmonos mušimas botagu 
buvęs senojoj Lietuvoj idealių 
vędvbų požymis! Taipogi ir ko- 
lioiimasis, pagal minėto prane- 
šėio charakteristiką, lietuviškoj 
šeimoj užėmė nemenką pozicija. 
Apie Vasario 16-ąia jisai neužsi
minė nė vienu žodžiu, bet kalbė
damas anie pagrotą liaudies šo
kį, pridūrė, kad choristai negalė
je susilaikyti ir šokę čia pat ra
dijo studijoje! Jog tai buvo lėkš
tas kalambūras mes suprantame, 
bet argi nebuvo galima šiam 
“linksmam” nranešėjui kokiu 
nors būdu išaiškinti, kad Vasario 

i 16-oji nėra tinkama proga kvai-
Lz liems nušnekėiimamš?! (Paraš

tei čia tik galime dar priminti 
apie “lietuvio” boksininko Nor
kaus nasirodvma televizijoje. 
Lietuviški laikraščiai ši boksi
ninką nepagailėjo apdovanoti 
tautiečio vardu bei pasigirti ir 

, pasididžiuoti juo. Tuo tarpu, 
rungtvnių metu pranešėjas ji 
pristatė kaip atžala “danish 
father and irish mother”. Kaip 
tam anekdote apie tėvą rusą, 
motiną.fenkę o sūnų — lietuvį).

tęs, nes būtų naikinama ir akty
viai, ir pasyviai besipriešinantie
ji...

Lietuvių nesugyvenimo 
klausimu

Profesoriaus nuomone, mūsiš
kė visuomenė išeivijoje, visdėl
to, yra suskilusi. Esą, nors to ne
vieningumo reiškiniai dar ’ nėra 
aliarmuojantys, tačiau taisytini. 
Rezistuojame ... Prieš ką? — Gi 
patys prieš save... — šūktelėjo 
kalbėtojas. Mat, norime nuvers
ti Krupavičių ...

Tokie reiškiniai, Profesoriaus 
teigimu, tai didelė dovana Krem 
liūi, dedama ant tautos satrapų 
lėkštės mūsų pačių rankomis...

Kalbėtojas pabrėžė, jog Euro
pa sukūrė krikščionybė, kaip Ki
niją — budizmas, Indiją — hin- 
duizmas ir t.t. Su ateizmo pa
siūlomis tik dar arčiau kviečia
mės bolševikinę mešką, kuri ir 
toliau ryšis draskyti mus, kaip 
ligi šiol draskiusi...

Kitais reikalais
Toliau kalbėtojas labai ener

gingai pasisakė už siekimą išei
vijoj Lietuvos egzilinės vyriau
sybės, už Europos valstybių fe
deraciją ir siekimą kiek galint 
artimesnių santykių ypač su len
kais ir vokiečiais. Be to, esą, rei
kalingas “dvasinis komfortas” — 
solidarumas. Tolerancijos neuž
tenka, nes tai reiškia šiaip taip 
pakęsti vienas antrą.

Su vokiečiais pradėti ką nors 
labai artimo, gal, esą, truputį ir 
per vėlu, nes jie, turėdami dau
gybę savų rūpesčių ir būdami 
savos armijos steigimo bei visiš-

Leidinys apie imigraciją
Sbcialinių katalikų konferen

cijų sekretoriatas Otavoje išlei
do knygą, kurioje sudėtos visos 
paskaitos, diskusijos, nutarimai, 
dalyvių sąrašai.... pernai Londo
ne, Ont. įvykusios konferencijos, 
kurios tema buvo imigracija. Iš 
duotos statistikos matyti, kad 
imigrantų skaičius Kanadoje 
siekia 8 milijonus. Po karo 1951 
m. buvo gausiausi imigrantais— 
194.391. Šis skaičius buvo dar di
desnis 1906, 1907, 1910, 1912 ir 
ypač 1913 m. — 400.870 imigran
tų. Leidinys gaunamas: C.C.C., 
Susex Str. Ottawa, Ont.

Nauji nariai Liet Dailės Ins
titute. Dail. Juoz. Akstinas, gyy, 
Montrealy, pakviestas į Lietuvių 
Dailės Institutą tikruoju nariu. 
Prieš pusmetį būva pakviesti 
tikr. nariais dail. Jurgis Daugvi- 
la ir dait Algirdas. Kurauskas, 
abu gyv. Čikagoje.

bail. Telest Valius pastaruo
ju metu su savo grafiniais dar
bais dalyvavo parodose: Hali- 
faxe ir Hamiltone. Jas organiza
vo tų miestų meno galerijos.

Lietuvio knyga ispaniškai
Kun. dr. Vyt. Mankeliūnas, 

dėstąs filosofinius dalykus Be
gotos un-t£, Kolumbijoj, išspaus
dino knygą “EI Problema Epis- 
temologico de las Ciencias Na- 
turales” par Mateo - Vytautas 
Mankeliūnas, Pbro. Professor de 
Filcsofia de las Ciencias Bogota 

1954; 64 psi. Tai atspaudas iš 
un-to žurnalo “Ecclesiastica Xa- 
veriana”.

Kanadiečiai apie Lietuvą
Kanados katalikų žinių agen

tūrai CCC (prancūziškajai sek
cijai) buvo pasiųstas Elta Press 
itališkasis biuletenis, leidžiamas 
kun. V. Mincevičiaus Romoje. 
Kanadiškė agentūra į savo biu
letenį įsidėjo porą žinių iš pa
vergtos Lietuvos gyvenimo apie 
tikybinių paminklų griovimą 
Vilniuje, Aušros Vartus ir kt. 
Labai gaila, kad panašaus biule
tenio neturime anglų ir prancū-

SKAITYTOJO BALSAS DĖL “RAISTO”

zų kalbomis Amerikos žemyne. 
Iš Italijos biuletenis ateina po 
3-4 savaičių, be to, žinių agentū
ros nevisada turi savo štabuose 
.itališkai mokančių.
Canadian Scene 200-sis numeris

(C. Sc.) S. m. vasario 11d. Ca
nadian Scene atžymi savo 200-jį 
leidinį. Balandžio t d. ši žinių 
agentūra žengs į savo penktuo
sius hietus.
- Ji buvo sukurta 1951 m. su 
tikslu suteikti žinių apie Kana
dą didelei ir augančiai etninių 
kalbų spaudai. CSc. yra išdali
nusi daugiau kaip 500.000 me
džiagos žodžių demokratiniams 
Kanados Laikraščiams, kurie lei
džiami įvairiomis Europos kal
bomis ir yra vienintelė tokios 
rūšies institucija. CSc. yra išlai
koma privačių piliečių, organi
zacijų ir pramonės finansų bei 
prekybos firmų. Ji negauna jo
kios valstybinės paramos ir ne
turi- jokių ’ ryšių su politinėm 
partijom arba organizacijom.

Leidinių tiražas, kuriuos ap
tarnauja CSc., yra netoli 500.000 

.ir jų skaitytojų skaičius yra, 
turbūt, dvigubai didesnis.

Canadian Scene buvo suorga
nizuota grupės kanadiečių vi
suomenininkų, kad ' patenkintų 
pageidavimą etninių laikraščių. 
Be pastovių aukotojų' paramos 
paskutinių keturių metų bėgyje 
CSe. nebūtų galėjusi išleisti 
daugiau kaip pirmos savo laidos.

Šia savaitine naujienų agentū
ra pasinaudoja šiandieną 68 
laikraščiai bei dvi radijo stotys

ir ji apima 17 kalbų grupių — 
olandų, estų, suomių, latvių, vo
kiečių, vengrų, italų, žydų, lie
tuvių, maltesų, rumunų, lenkų, 
rusų, serbų, slovakų, slovėnų ir 
ukrainiečių.

Tarptautinis religinių filmų 
festivalis

"įvyks Vienoj, Austrijoj, balan
džio 24-30 d.d. Jo tikslas — supa
žindinti publiką su religinių fil
mų gamyba įvairiuose kraštuo
se. Bus rodomi geriausi tos sri
ties filmai, organizuojamos kon
ferencijos su diskusijomis.

Valandėlė Kauno operoje
TLCh. “Varpas” visu intensy

vumu ruošiasi tradiciniam meti- 
‘niam koncertui, kuris įvyks ba
landžio 16 d. Eatono auditorijo
je. Koncertui bus paruoštas Vi
siškai naujas ir lig šiol Toronte 
negirdėtas dainų repertuaras.

Pirmojoje dalyje bus nauji lie- • 
tuvių kompozitorių kūriniai, ant
roji dalis bus skiriama prisimin
ti Kauno operai ir pavadinta 
“Valandėlė Kauno operoje”. Čia 
“Varpo” vyrų, moterų ir mišru
sis choras išpildys visą seriją 
gražiausių choro dainų iš Kauno 
operos kadaise statytų operų: 
“Cavaleria Rusticana”, “Marta”, 
“Samsonais ir Dalila”, “Trubadū
ras”, “Hofmano pasakos”-, “Ro
meo ir Julija”. Efektui padidin
ti numatoma paskiroms operų 
ištraukoms duoti skirtingas švie
sas ir net specialius drabužius 
choro dalyviams. Taigi “Varpas” . 
yra nejuokais pasiryžęs balan
džio 16 d. Eatono auditpriją_pa-

, versti Kauno operos teatru. j
. “Raisto” autorius “TŽ” Nr. 6 
(266) Pr. G. rašo: “Kai pažiūri 
i lietuviškosios, ir apskritai iš
eivijos, gyvenimą, savaime kyla 
raisto vaizdas. Kur pažvelgsi, ra
si rietenas”!.. “Viena politinė 
grupė pliekia kitą”. >

Ar ištiktųjų taip jau blogai su 
lietuviškąja išeivija, ar ji jau pa
teko raistan - klampvnėn? Ne. 
Lietuviškoji išeivija, kaip‘anks
tyvesnė, taip it dabartinė yra 
verta pasigėrėjimo; ji yra stiprį- 
užgrūdinta kaip plienas. Jei im
sime vien tik pastarojo karo au
kas tremtinius, kiek fizinių ir 
moralinių kančių jie pernešė. Jie 
buvo kankinami dviejų okupan
tų ir žiauraus karo ugnies. Tūks
tančiai šeimų prarado savo arti
muosius, vyrūs, žmonas, vaikus, 
brolius, seses; veik visi tapo uba
gais. Tačiau jie-neprarado tėvy
nės meilės ir pasitikėjimo savi
mi. Visi prisimename, kokioje 
būklėje buvome baigiantis karui 
Vokietijoje ir kitur, išblaškyti, 
išvarginti, bet po metų, kitų lie
tuviu bendruomenės vienetais 
pradėjo žavėtis netik UNRRA,

TORONTUI, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
• įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
į senos krosnys į naujas, modemiškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas.
? Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Bumeriai) į senas krosnis ir taisomi 

seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Bumerių. 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. LI. 92035.

bet kiekvienas žymus ameriko
nas, anglas ar prancūzas. Viskas 
pasidarė iš nieko: liet, mokyklos, 
laikraščiai, chorai, orkestrai.

Žvilgterėkime tik į Toronto 
liet, išeiviją. Tai reto pavyzdžio: 
bendruomenė. Negirdėsi 'išz jos 
nei skundo, nei verksmo. Tūks
tančiai vyrų, moterų, išėjusių 
augštesnius ar augštus’ mokslūs, 
gyvenę prabangiai, dabar dirba' 
sunkiausius fizinius darbus, tik' 
per penketą metų spėjo gražiau
siai sūsitvarkyti, įsigijo nuosa
vybes, namus, biznius, naujas^ 
specialybes. Beveik 90% vaikų 
lanko augštesniąsias mokyklas, 
virš šimto. lanko universitetus. 
Manau ir Pr. G. žino, kiek iūi- 
vėikta Toronte liętvki4tūrin^e 
vfeiklo j e. D aug ^y r i" of ghriizači j'ų , 
liet?, mokyklos, dvi parapijos, 
Liet? Namai ir kt. Šimtai tūks
tančiu dolerių sudėta Toronto 
bažnyčių statybai, pašalpoms 
Vokietijoj tremtiniams, VLIKui, 
BALFui ir kt. Ir vis, tpą.pąčįps 
gerosios liet, išeivijos. Aš džiau
giuos lietuviu išeivija. Kur yra 
tikras reikalas ,ten yra ir masės 
lietuvių.

Jei Pr. G. lanko bažnyčias, tai 
žino, kiek lietuvių ateina — pil
na bažnyčia, rūsys ir šventorius. 
Tūkstančiai jų ateina į reikalin
gus minėjimus, sukaktuves. Tur 
būt, kas nors yra kaltas, kad į 
partinio pobūdžio susirinkimus 
ateina 10-15 asmenų. Jei ateis 
tikras momentas, tėvynė-.pa
šauks, tai vėl ir išeivis lietuvis 
dės ant tėvynės aukuro ir žie
dus ir galvas, lies ašaras ir krau
ją, kaip ir visais Lietuvos laikais.

Mielas Pr. G., į raistą, klam
pynes grimsta tik Lietuvos vals
tybių buv. partijų skeveldros. 
Tai yra maža dalelė išeivijos. 
Partiečiai žiūri tik per savo aki
nius ir minios psichologijos ne- 
beskąito. Labai gaila, kad ir Lie^- 
tuvos laisvės 'kovai vadovauja 
monopolinė sistema — tik parti
jų. skeveldros, o ne visi pasaulio 
lietuviai. Jonas Vaidlokąs.

1

LIETUVIŠKA 

moterų kirpykla
■.W^-.J-AN-ETS .
BEAtLTY SALON .
407 RonęesyalĮes Avė. 

prte’Howard Park Ave.

Dėmesio Ponioms ir Panelėms!

Vandos Žukauskienės į

MOTERŲ KIRPYKLOJE

Pusmetiniai 
garantuojami 

Šukuosenos pritaikomos kiekvienai 
;’-’Ą -individualiau \'

ARTISTIC BEAUTY SHOP 
Tet KE. ’

*219 Roncesvalles Avė,. Toronto
' L '‘T* . r

- • • kt t y*- ‘ .m” -'-C 1

BAIGTA

PARODA UŽSIENYJE

Nėra ko stebėtis, kad daugiau kanadiečių 
vartoja

BUCK LEY’S
MIXTURE

Maždaug prieš du metus The House of Seagram 
paprašė Kanados dailininkus nupiešti mūsų 
miestų paveikslus. Jie numatyti parodyti kitų 
valstybių žmonėms, tikslu supažindinti juos su 
mūsų kraštu . ' . didžiuliais, augančiais mies
tais, jų ateitimi ir laisvu gyvenimo būdu.negu kokio kito vaisto nuo

slogos, kosulio
ASTMOS ir BRONCHITO

t

leidinys, svarbi ir vienintelė pa- kart0 išlaisvina flegmos užkištus 
ealba susiorientuoti plačiai iš- , ' kanalus. Jūs PA-

N-82-R

išviso 52 — oro keliu buvo nu-Yra ir kita medalio pusė. Kaip 
gi mes pristatome svetimuosius 
savai publikai? Sakysim, rašyto
jus. Kurį laiką vienam Čikagos 
dienraštyje dvigubas laureatas 
vertino amerikiečių rašytojų 
knygas. Tuose rašiniuose yra 
tikrai svarių brangakmenių pri
žerta. Saujomis. Su Homero po
za jis degradavo į dekadentus 
Hemingway, Faulkner, jų kūry
boj surasdamas tiek kliaudžių, 
kad jie atrodė nebeverti ir smul
kaus raštininko vardo. Jų įvai
rios “negalės” buvo užtikrintai 
demaskuotos ir patiektos lietu
vio skaitytojo nuosavybėn. Liūd
na skaitant tokius olimpietiškus 
sprendimus, ypač, kai net knygų 
angliškose antraštėse randi pri
velta klaidų. Niekas neliepia pri
imti, kad ir stambių rašytojų, 
knygų be Kritikos, bet elementa
raus objektyvumo visdėlto rei
kėtų turėti.

Turbūt nedaugeliui žinoma, 
kad JAV-se yra leidžiamas Lie
tuvių Bibliografinės Tarnvbos 
biuletenis “Knygų Lentyna”, fi
nansuojama VLIKo. Jį rūpestin
gai ir tikrai su pasišventimu re
daguoja mums pažįstamas lietu
viško rašto žmogus Aleksandras 
Ružancovas. Nors leidinio reikš
mė ir paskirtis lietuviškajai kul
tūrai nepaprastai didelė (jame 
randame sužymėtas visas lietu
viškas knygas, žurnalus ir svar
biausius straiosnius įvairiais 
klausimais), tačiau redaktorius 
nuolat nurodo, kad “Knygų Len
tynai” gresiąs sustojimas, nes 
permaža žmonių ią prenumeruo
ja. Žurnalistui, rašytojui ir bend
rai kultūrininkui bei visuome
nininkui “K L” yra būtinas

Nuo rytų iki vakarų, nuo šiaurės 
iki pietų, vis daugiau kanadiečių 
vartoja Buckley’s Mixture pasi- 
gydymui nuo kosulio, slogos, ast
mos ir bronchito. Jie vartoja mi
lijonus buteliukų kasmet, nes 
įsitikino, kad Buckley’s Mixture 
sulaiko kosulį ir palengvina kan
kinančią slogą, ko kiti sirupai 
nepadaro. Buckley’s nėra siru
pas, bet augštos vertės gydomų 
dalykų mišinys, todėl jis veik iš

Štai dėl ko 
metai po me
tų daugiau ir 
daugiau ka
nadiečių pasi- 

‘ tiki Buckley’s 
Mixture, ku
ris greitai pa
lengvina kan-

M kinantį, silp
ninanti kosu- 

astmos ir bronchito

Tie paveikslai
gabenti į Pietų Ameriką, vėliau į didesnius Eu
ropos, miestus. Paveikslai apkeliavo 30.000 my
lių ir juos pamatė ketvirtis milijono žmonių 
16-koje miestų. Kur paveikslai buvo parodyti, 
ten Kanada laimėjo naujų draugų ir didesnių 
simpatijų Kanadai.

Norėtume kelis žodžius pasa
kyti ir apie Latvių Enciklopedi
ja. Ji spausdinama Švedijoje 
(Latvju Enciklopedija; Redak
tore Arveds Švabe; Apgads Tris 
Zvaigznes; Stockholm) ir artėja 
prie paskutiniųjų abėcėlės rai
džių. Latviai savojoj enciklope-

žarstytam lietuviškos spaudos 
bare. Visa eilė problemų leng
viau galėtų būti vispusiškai ap
tarta, žinant kas ir kur tuo 
ar kitu klausimu yra jau pasisa
kęs. Padėkime ši svarbu leidinį 
leisti ir VLIKui ir “KL” ener
gingam redaktoriui (Prenume
rata JAV ir Kanadoj $1.50; visur 
kitur — $1.00. Adresas: Lithua
nian Bibliographic Service. 602 
Harvey-Stri, Danville HL, USA).’

if, slogos, 
nemalonumą.
įsigykite Buckley’s Mixture da
bar — nes Buckley’s garantuo
ja, kad tai TURI sustabdyti jūsų 
kosulį ir palengvinti slogą, arba 
pinigai bus sugrąžinti atgal. Tik 
500 , arba 850 DVIGUBO dydžio. 
PARDUODAMA VISUR.

Dabar tie paveikslai yra sugrąžinti į mūsų kraš
tą atgal. Jie savo uždavinį atliko puikiai. O da
bar jie jūu rodomi kanadiečiams ir apkeliaus 
12.000 mylių 2-jų metų laikotarpyje, nuo van
denyno iki vandenyno.

JUSITE stiprų 
veikimą, kuris 
palengvins jūsų 
kvėpavimą, išva
lys užsikimšusią 
membreną.

PALENGVINK SKAUDŲ SLOGOS
KANKINIMĄ SU

Buckley’s Cinnamated Capsules
PARDUODAMA VISOSE VAISTINĖSE

£he JHouse of Seagram
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JOINT REALTY LTD.
899 BLOOR ST. W., TEL. OL. 6381 arba 1609 DUNDAS ST. W., TEL. OL. 7996, OL. 7997.

Indian Rd. - Bloor; 12 komb., mu- 
riniSj atskiras namas, vandeniu alyva 
šildomas, garažas, gerai užlaikytos, 
įmokėti tik $5.000. Likusi skola 10 
metų. Skambinti Žulys, OL. 6381.

$13.500, Bloor - Rusholme; 8 k., 
mūrinis namas, didelis kiemas, vieta 
garažui, dvi modernios virtuvės, vie
nas atviros morgičius balansui. Skam
binti B. Sergoutis, OL. 6381.

$14.900, High Park; 8 komb. ant 
dviejų augštų, vandeniu alyva Šildo
mas, garažas. Skambinti: Paleckis, 
OL. 6381. . _ .

$5.000 įmokėti, netoli statomos 
bažnyčios, 8 kamb., gerų plytų na
mas, vieta garažui. Skambinti: B. Ma- 
rijošius, -OL. 6381.

Bloor - Pauline, 8 komb. mūrinis, 
geram stovy, 2 garažai, pilna kaina 
$14.000. Skambinti: Krilovičius, tel. 
OL. 6381.

Prie naujai statomos bažnyčios, 6 
kamb. atskiras, mūrinis namas, aly
va šildomas, tik $4.000 įmokėti. 
Skambinti: Kaškelis, OL. 6381.

I

Rusholme - College, 8 komb., mū
rinis, 2 virtuvės, 2 vonios, garažui 
vieta, pilna kaina $15.000. Skambin
ti: Jucevičius, OL. 6381.

College - Concord, $7.000 įmokė
ti, lobai gero muro, 1 lx kamb. ir 2 
sunrūmiai, atskiras namas, vandeniu 
alyvadUldymas, 2 garažai, $325 nuo
mos į mėnesį. Lobai geros pinigų in
vestavimas. Tinka daktarui, f įstai
goms ir bizniui. Skambinti: V. Pliop- 
lys, OL. 7996.

Dundas Dupont, 10 komb., atski
ros mūrinis dupleksas, per du augš- 
tus, garažas, pilno kaina tik $ 15.000. 
Skambinti: Budreika, OL. 7997.

Parkdale, 8 komb. atskiras mūri
nis namas, garažui vieta, vandens 
alyva Šildymas, pilna kaina $15.000. 
Skambinti: Rimkevičius, OL. 6996.

Roncesvalles - Howard Park Rd., 
8 kamb., geras mūrinis namas, tikrai 
geras pirkimas, tik už $16.500. 
Skambinti: Barcevičius, OL. 6977.

Glenlake - Keele, 11 kamb., at
skiras, mūrinis namas, garažas, geras 
namas ir pajamos už $20.000. Skam
binti: V. Lunys, OL. 6996.

Dundas -Queen, 10 kamb., mūri
nis, garažui vieta, 3 virtuvės, tikras 
pajamų namas už $15.500. Skambin
ti: Pošius, OL. 6997.

High Parke, 6 kamb., atskiros, mū
rinis, geram stovy namas, pilno kai
na $17.500. Skambinti: J. Baltakys, 
OL. 7996. '

High Parke, 7 kamb., atskiras, mū
rinis namas, privatus įvažiavimas, ga
ražas, alyvos šildymas, pilna kaina 
$17.900. Skambinti: Maciunskas, tel. 
OL.7997.

High Parke, 10 kamb., atskiros, 
mūrinis namas, trys virtuvės, geram 
stovy, pilna kaina $ 18.000. Skom 
binti: KriauČeliūnas, OL. 7996.

High Parke, 10 kamb., atskiros, 
mūrinis dupleksas, tuojau galima už
imti, patogus nuomavimui ir pačiam

- gyventi/ trk už -$20:000; Skambinti 
Beržanskis, OL. 7996.

$35,000, biznio namas; Dundės - 
Dufferin rajone; "Snack-Bar" ir visi

- įreng., mašinos ledams - Ice Cream 
gaminti. Nuomos $400 per mėnesį; 
sukant biznį pačiam savininkui paja
mos būtų dar didesnės; įmokėti apie 
$10.000; vienos morgičius balansui 
10-ties metų. Skambinti: Senkus, tel. 
OL. 7996.

KASDIEN NAUJŲ NAMŲ, PASKAMBINKITE IR PASITIKRINKITE, NES NEVISADA
A GERUS NAMUS SPĖJAME PASKELBTI

Joint Realty Limited

R. 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

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B
* Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

MIELI HAMILTONIEČIAP
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
E. EKENAS

A

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

Telefonas: 9-3558

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
— perstatas: -

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

Mann & Martel
REALTORS

1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.

J. TAMULIONIS 
1245 BLOOR ST W. 

1st. tel. OL. 8481. Nainy OL. 8074. 
$1.500 įmokėti, Dundas - Lisgar, 6 

k., pusiau atskiras namas, 'nau 
jai dekoruotos vidus, moderni 
virtuvė, dideli kamb., garažas.

$2.500 įmokėti, Pearson - Roncesval
les, 7 kamb., mūrinis, dideli k., 
alyvos šildymas, viena skola ba
lansui, nepraleiskite progos.

$2.900 įmokėti, Eglinton - Oakwood, 
puikus 6 komb. mūrinis namas, 
prie labai gero susisiekimo, gra
žioj vietoj, moderni virtuvė, ga
ražas.

$4.000 įmokėti, Bloor - Brunswick, 9 
komb., mūrinis namas, 2 geros 
virtuves, vieta garažui, viena 
skola balansui.

$4.500 įmokėti. College - Rusholme 
Rd., 7 kamb., atskiras mūrinis 
namas,, labai geram stovy, pui
kūs kambariai, prie pat naujai 
statomos bažnyčios, nepraleiskit 
geros progos.

$2.900 įmokėti, Kingsway rajone, 6 
kamb. puikus namas - bunga
low, moderniai įrengtos, alyvos 
šildymas, prijungtas garažas, 
prie gero susisiekimo, arti krau
tuvių.

ANTANAS MIČICNAS
1245 BLOOR ST. W.

TEL. OL. 8481, Homy LA. 2143. 
$2.000 įmokėti, 6 kambarių namas, 

dvi vonios, dvi virtuvės, yra įva
žiavimas. Randasi prie College, 
prie pranciškonų statomos baž
nyčios. Kaina $11.900.

$5.000 įmokėti, 9 kambarių mūrinis 
namas. Vandeniu alyva šildo
mas. Yra garažas. Randasi High 
Parko rajone.

$6.500 įmokėti, 10 kambarių mūri
nis namas. Dideli nepereinami 
kambariai. Vandeniu alyva šil
domas. Šoninis įvažiavimas. Yra 
garažas.

$7.000 įmokėti, 8 kambarių narnos ir 
maisto krautuvė. Namo nuoma 
duoda $120 į menesį, palie
kant 3 kambarius šeimininkui. 
Krautuvės apyvarta apie $800- 
900 į savaitę. Randasi Bloor - 
Margueretta rajone.

$16*900 pilna kaina, 9 kambarių na
mas, viena atvira skola 10-čiai 
metų. Puikus namas iš lauko ir 
viduje. Randasi Sunnyside.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Skubiai reikalingi Roncesvalles - High Park ir Bloor ra
jonuose 6-8 kambarių namai. Dauguma mūsų pirkėjų 
sutinka duoti gerą kainą su augštu įmokėjimu. Prašome 
skambinti dar šiandien!

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX . PATARIMAI DUODAMI 

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

561- 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

TEL. junction 4773

Sav. G. KERAITIS

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

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

dye
Specialybė: 

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų.

138-46 CLAREMONT STR.

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai: .

TELEF. EM. 8-4557
♦

30 metų valymo patyrimas '

MŪŠIOJ— -
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
Parduodu įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų batus — normalaus ir pla

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St. West. Toronto

Tel. KE. 3881

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W. 
Toronto, Ont. 

TeL EM. 4-2715

J. J. ELLIS
REAL ESTATE LTD.

1072 Bloor St. W. Tel. ME. 2471
Perkant ar parduodant betkokią nekilnojamą nuosavybę, paskambin
kite į šią lietuviams gerai žinomą firmą. Sukeliami mergišiai bei 
sudaromos paskolos labai mažu procentu. Turime didelį pasirinkimą 

v namu, biznių, formą, sklypą ir tt. visuose Toronto rajonuose.
SHAW - HARBORD, 

$3.500 įmokėti, gero mūro, 8 k. 
nomas, kietmedžio grindys, dvi 
virtuvės, geras kiemas, įkainuo
tas skubiam pardavimui.

ST. CLARENS - COLLEGE, 
$4.000 įmokėti, gero mūro, 8 
kambarių namas, alyvos šidly- 
mas, kietmedžio grindys, 2 gra
žios virtuvės, gražus kiemas, ga
ražas. Savininkas išvyksta iš To
ronto.

GRENADIER RD. - SUNNYSIDE, 
$4.000 įmokėti, gražių presuo
tų plytų, 8 kambarių namas, 
koridorinė sistema, alyvos šildy
mas, gražios kietmedžio grindys, 
didelė mod. virtuvė, vieta gara
žui, lobai švariai užlaikytas na
mas.

LAWRENCE - BATHURST,
* $5.000 įmokėti, šiurkščių ply-

• tų, tik keletą metų senumo, 5 k. 
vieno augšto namas, moderni 
virtuvė, didelis gražus sklypas, 
privatus įvažiavimas.

ROYAL YORK RD. - BLOOR, 
$5.000 įmokėti, gražaus mūro? 
5 kambarių ant vieno augšto, 
bungalow, vandens - alyvos šil
dymas, moderni virtuvė, žoidi- 

- mų kambarys rūsyje, garažas, 
privatus įvažiavimas. Labai že
ma kaina.

SYLVAN AVE. - HAVELOCK, 
$9.000 įmokėti, atskiras mūri
nis 10 kambari! namas, kvadra
tinis plonos, vandeniu šildo
mas, 4 gfežios virtuvės, dvi
gubas garažas, tikrai dėmesio 
vertas pirkinys.

P. KERBER1S

PARKDALE, 
$3.200 
ros, 40 
nomas, kietmedžio grindys, 3 
virtuvės, gerų pajamų namas.

DUFFERIN - COLLEGE,
$3.500 įmokėti, mūrinis, atski
ras, 8 nepereinamų kambarių 
namas, 2 virtuvės, galimybė ga
ražui.

OAKWOOD - ST. CtAIR,
$6.000 įmokėti, mūrinis, atski
ros, 7 kambarių per du augštus 
namas, kietmedžio grindys, dide
lė moderni virtuvė, alyvos šildy
mas, galimybė garažui, lengvos 
išsimokėįimo sąlygos.

EVELYN AVE. - BLOOR,
$6.000 įmokėti, atskiros šiurkš
čių plytų, *7 kambarių per du 
augštus namas, kvadratinis pla
nas, kietmedžio grindys, alyvos 
Šildymas, puiki virtuvė, 4-rių da
lių vonia, garažas.

RUNNYMEDE - BLOOR,
$9.000 įmokėti, atskiras presuo
tų plytų, 7 kambarių per du 
augštus namas, kvadratinis pla
nas, vandeniu - alyva šildomas, 
2 gražios virtuvės, garažas su 
šoniniu įvažiavimu, gražūs dide
li kambariai, viena atvipa skola 
balansui 10-čiai metų.

HIGH PARK - BLOOR,
$16.000 įmokėti, visiškai nau
jas, 14 kambarių namas - trip- 
leksos, 3 modernios virtuvės, 3-4 
dalių modernios vonios, vandens 
- alyvos šildymas, privatus įva
žiavimas, geriausiai atrodantis 
pastatas High Park rajone.

P. GRYRAS

įmokėti, mųrinis, atski- 
nepereinamų kambarių

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS f LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
1333A Dundas St WM Toronto OL. 8443 - OL. 8444

579 College St (kampas Manning) OL. 2324, - OL. 2325
Mūsų šios savaitės pasiūlymai:

$3.000 įmokėti, 6 kamb. mūrinis, 
kvadratinio plano namas, dvi modern, 
virtuvės, galimybė garažui. Parkdole 
rajonas. Prašoma kaina $ 13.500.

$4.000 įmokėti, 8 kamb. mūrinis, 
pusiau atskiras, alyva šildomas, mod. 
virtuvė, 4 dalių vonia, garažas. Bloor 
- Indian Rd. rajonas. Prašoma kaina 
$15.5000.

$6.000 įmokėti, 10 kamb. mūri
nis, atskiras, kvadratinio plano na
mas, vandeniu alyva apšildomas, 2 
virtuvės, garažas, 10 metų atvira sko
la. Geoffrey - Roncesvalles. Prašoma z 
kaino $20.900.

$2.000 įmokėti, 8 kamb. dviejuose 
dugštuose, mūrinis dupleksas. Pilna 
kaina $15.000. Lansdowne - Dupont 
rajonas.

$3.000 įmokėti, 8 nepereinami 
kambariai, mūrinis, alyva šildomas, 
su garažu. $13.900 prašoma kaina. 
Dovercourt Rd. - Queen.

$4.000 įmokėti, 6 kamb. gerų ply
tų namas, vandeniu alyva šildomos, 
garažas. $15.300 pilna kaino. Oak
wood - St. Clair.

$4-5.000 įmokėti. Puikus 10 k. 
mūrinis, atskiros namas, vandeniu - 
alyva šildomos, moderni virtuvė, pato
gus komborių išdėstymas, 10 metų 
atviro skola. Pilno kaina $19.500. 
Evelyn - Bloor.

$5.000 įmokėti, 6 nepereinomų kam
barių, mūrinis, atskiros, vand. - 
alyva šildomas, moderni virtu
vė, geros mokėjimo sąlygos. 
Rusholme Rd. - College. Pilna 
kaina $ 1 7.000.

$4.000 įmokėti, 8 nepereinami k., 
mūrinis namas, 3 virtuvės, gerų 
pajamų objektas, lietuviškame 
rajone. Pilna kaina $15.500. 
Dovercourt Rd. - College.

$5.000 įmokėti, viena skola balan
sui, 9 erdvūs kambariai, 2 vir
tuvės, alyva šildymas, privožįavi-

- mas ir garažas. Namas tikrai ge
rame ste^yje. Pilna kaina $18.- 
700. Beatrice - College.

$5.000 įmokėti, 8 nepereinomų k., 
mūrinis nomas, mod. virtuvė, 
kietmedžio grindys iki viršaus, 
alyva šildymas, privažiavimas. 
Prašoma kaina $16.000. Grace 
- Dundas.

Tarime perdavimui 18 tabako ūkių. 

Imokėjimai nuo $5.000 pradedant.

$2.000 įmokėti. 10 nepereinomų 
komb. mūrinis namas, 2 virtuvės, 2 
vonios, alyvos šildymas, reikia vidaus I 
remonto. Pilna kaina $14.000. Dun- I 
das r Dovercourt Rd.

$1.500 įmokėti. 6 k. naujai atre
montuotas namas, moderni virtuvė, 
privažiavimas. Pilna kaina tik $10.- 
500. Brock - Dundas rajone.

$5-6.000 įmokėti. 7 k. puikus, mū
rinis namas, apšildomas vandeniu - 
olyva, moderni virtuvė, garažas. Vie
na skola balansui. Rusholme Rd. - 
Dundas.

$4.000 įmokėti. 8 k. mūrinis na
mas, alyva Šildomas, turi privažia
vimo. Nesunkūs mokėjimai. Namas 
yra ant High Prk. Avė. Pilna kaino 
$16.000.

$4.000 įmokėti. 8 kamb. mūrinis, 
olyva šildomas, garažas. 8 metų at
vira skola. Pilna kaina $15.500. High 
Park rajone.

$3.500 įmokėti, 6 k. atskiras, mūri
nis namas, mod. virtuvė, alyvos 
šildymas, privažiavimas. Pilna 
kaina $14.500. Palmerston - 
Bloor.

$10.000 įmokėti ir dougiou; nauji 
14 kambarių trrpleksai. Bloor ir St. 
Clair rajone. Modemiškai įrengti, ge- 
ruosee išnuomavimui rajonuose, ne
sunkios išmokėjimo sąlygos. Tikrai 
verti dėmesio objektai.

Turime dougdi kitų lobai serų ir Įvairiomis kainomis bei Įmoksimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanoma paskelbti.

V. JUČAS
OL. 2324

V. PALIULIS
OL 2323

Mūsų centrinei įstaigai 
SKUBIAI REIKALINGA 

SEKRETORĖ 
gerai mokanti anglų kalbą. 

Skambinti OL. 8443 arba kreiptis 
asmeniškai įstaigoje 

1333A Dundas St. Wr 
kampas Lisgar.

J. BUCANTAS
OL 8443

D. KAROSAS

A. W. fARLINGER
REAL ESTATE

587 BLOOR STREET WEST. — TORONTO 
Seniausia pirkinio — pardavimo įstaiga Toronte, 

turi ofisus visose miesto dalyse
Sudarome geriausiomis sąlygomis morgičius per mūsą morgičią departamentą.

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$4.000 įmokėti, Roncesvalles - Grenadier, 7 kamb. per 2 augštus, mūrinis, 2 vir

tuves, alyvos šildymas, 2 garažai.
$3.500, prie Runnymede, mūrinis, 6 komb., šildomas saules komb., garažas.
$5.000 įmokėti, Bloor - Boustead, mūrinis, 8 kamb., 3 virtuves, vandens* aly

vos šildymas, gorožos.
$4.000 įmokėti, Bloor • Christie, mūrinis, 7 komb., 2 virtuvės, gero plano, van 

dens - alyvos Šildymas, gorožos, bolonse vieno skola 10-čiai metų.
$3.500 įmokėti, prie naujai statomos lietuvių bažnyčios, mūrinis, atskiros, 8 k., 

alyvos šildymas, 2 virtuves, gorožos. e
$5.000 įmokėti, Porkdalc rajone, mūrinis, 10 komb., atskiros, vandens - alyvos 

šildymas, 2 vonios, privatus įvažiavimas, arti susisiekimo.

Jei tie namai Jums nepatinka — nepirkite, bet būtinai paskambinkite mums, 
kad sužinotumėte kiek mes turime pardavimui namą ir kur jie randasi.

S. KUZMAS
Office OL. 6357. Namų LA. 4129

ADAMONIS & BUDRIŪNAS
“DISTRICT ESTATE BROKERS”

NAMAI PARDAVIMUI: — įvariose Montrealio dalyse; 
PASKOLOS: — 5 ¥2% užbaigt, namams ir iš 6% statybos eigoje;

Patarnavimas paskoloms iš 6% be atskiro atlyginimo. 
ŽEMĖ PARDAVIMUI: — Pavieniai lotai ir didesni plotai; 
ŪKIAI PARDAVIMUI: — Montrealio apylinkėje; 
DRAUDIMAS: — Pastatams ir kt. objektams nuo nelaimingų 
atsitikimų
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate tikslas — Jums padėti!

Agentai: A. Markevičius - OR. 1-9816
Įstaiga: 177 SHERBROOKE ST. W., Telef. PL. 8501 

Darbo laikas: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.
Rcs.: P. ADAMONIS PO. 6-6495. A. BUDRIŪNAS RA. 7-2690.

4. MORRIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1077 BLOOR ST. W. TEL. OL. 8450.
Pirmasis ir vienintelis lietuvis Toronte REALTOR, priklausan
tis Toronto Real Estate Board & National Association of Real 
Estate Boards.
-.'.v; T O D Ė L :
1. Didžiausias pasirinkimas namų ir biznių, nes mes gauname 

iš Real Estate Board’o kooperatyviniai listingųotus viso To
ronto namus, biznius, įvairiais įmokėjimais ir įvairiomis kai
nomis.

2. Geriausios sąlygos paskoloms gauti ir morgiciams užtraukti.
3. ĮSITIKINIMUI, — prieš perkant ar parduodant namą ar biz

nį, malonėkite paskambinti.

Pirmą karta Kanadoje !
Pasaulyje garsūs 
vokiečių “54” mo
delio High-Fidel
ity AM ir FM ra
dijai

SABA.
KOERTING, 

BLAUPUNKT 
GRUNDIG.

Garantuojamas 
viso pasaulio 

trumpųjų bangų 
priėmimas.

Specialiai paga
minti Kanadai

Atvykite, pademonstruosime veltui. Garantuoti pataisymai, 
atliekami specialistų radijo mechanika.

ATLANTIC EXPORT - IMPORT CO.
926 Dundas St. W., Toronto - EM. 4-1633

(priešais šy. Jono Krikštytojo lietuvių bažnyčią)
Taip pat pas mus yra didžiausias pasirinkimas gintaro išdirbinių 
ir kitų dalykų bei dovanų iš Vokietijos, Šveicarijos, Švedijos, 
Japonijos ir kitų kraštų.

ŠILDYMO KONTRAKTORIUS
Parduodu ir Įstatau naujas krosnis ir oilburnerius.

Duodu išsimokėjimui iki dviejų metų.
Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiatorius, van
dens apšildymo krosneles ir atlieku kitokius panašius darbus.

Pranešu savo naująjį adresą:

999 College St., Toronto. Tel. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS.

Lietuvio elektros ir apšildymo kompanija
DEDA NAUJAS APŠILDYMO KROSNIS:

* Vandens ir oru apšildymo,
* Paprastas ar “Air Condi- 

tionning”,
* Perstata apšildymą iš anglių 

i alyvą.
* Taip pat atlieka įvairiausius 

elektros instaliacijos darbus.

Pigiausios kainos.
Darbas atliekamas gerai ir 

sąžiningai.
Išsiniokėjimo sąlygos — 24 mėn. 

Techniški patarimai veltui.

Smitas Electric and Heating Co.
71 BEATY AVE., TORONTO - Tel. OL 8719.

Naujų mašinų ir sunkvežimių 
PARDAVIMAS

• CHRYSLER — PLYMOUTH — FARQO

HUDDLESTON MOTORS CO. LIMITED
’ 2803 DUNDAS STREET W. (prie KEELE) 

TEL. MU. 8333
Puikus garažas, atliekami visi remonto darbai.

Lietuvių kalboje visas informacijas suteiks kvalifikuotas auta 
mechanikas BRONIUS ZOLPYS.

dh>8M
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V. VA SIS- Vasiliauskas 
REAL ESTATE and BUSINESS BROKER

872 Bloor Street West (prie Ossington Ave.) Telef. ME. 4605 - 4606

1. BROCK - DUNDAS, $1.400 įmo- 
k£ti, 6 dideli kambariai ir garažas

2. DUNDAS - BATHURST, $1.500 
įmokėti, 6 kambariai ir garažas.

3. BLOOR - MANNING, $2.900 įmo
kėti, 6 dideli kambariai, gero mū
ro, moderni virtuve, alyva šildo
mas, švarus namas.

4. BLOOR - CONCORD, $4.500 įmo
kėti, 8-nių didelių kambarių, 3 vir
tuvės, alyva apšildomos, labai di
delis kiemas, 2 mūriniai garažai.

5. RUSHOLME RD. - COLLEGfį ST., 
$4.000 įmokėti, 9-nių didelių kam
barių, gero* mūro, labai geroj vie
toj, kvadratinis planas, alyva ap
šildomas.

6. BLOOR - RUSHOLME RD., 11 lo
bai didelių kambarių, gero mūro, 
atskiras, vandeniu - alyva apšil
domas, 2 vonios po 4 gabalus, ge-

Priklauso Toronto, Ontario, Canadian ir International Real Estate Board.
Didelis pasirinkimas gyvenamų namų, biznių, žemės statyboms. Sudarome paskolas, įkai
nuojame parduodamas nuosavybes. Jūsų patarnavimui. Kreiptis telefonu: ME. 4605.

P. MALIŠAUSKAS V. BUTRIMAS V. VASILIAUSKAS

SPORTO AKTUALIJOS
Detroito" Kovo viešnagė Kana

doje. Praėjusį šeštadienį ir sek
madienį Hamiltone ir Toronte 
viešėjo Detroito SK Kovas, kuris 
čia turėjo Mažosios krepšinio ly
gos ir stalo teniso rungtynes. 
Nors pati kelionė svečiams nela
bai buvo maloni, tačiau rungty- 

, nių aikštėse sekėsi žymiai geriau
— laimėtos visos rungtynės: Ha
miltone laimėjo krepšinį 70:49 ir 
stalo tenisą 5:2; Toronte — krep
šinį 52:37 ir stalo tenisą 5:0 (be

Pradžioj žaidimo Hamiltono 
Kovas sudarė labai daug rūpes
čio detroitiečiams pirmą puslaikį 
vesdamas net 10 taškų skirtumu 
ir tik apie puslaikio galą sve
čiams pavyko rezultatą išlyginti. 
Antrame puslaiky šeimininkai 
neatlaikė įsidrąsinusių detroitie- 
čių spartos bei taiklių Račkos 
metimų, ir rungtynes teko pra-

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST

Advokatai, Notarai 
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis-į «

N. ČEPULKAUSKIENĘ

THE PARISIAN LAUNDRY 
Company of Toronto Ltd.

241 Bathurst St. EM. 8-3492 
PAIMAME ir PRISTATOME 

Į NAMUS.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
TAISAU šveicariškos, vokiškos ir ame
rikoniškos gamybos laikrodžius ir ža
dintuvus. Už darbą duodu metams 
garantiją. Darbą atlieku pigiai ir są
žiningai.

1228 DUNDAS ST. WEST, 
Toronto. Tel. KE. 1050

rne-

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų 
džiagų moterų ir vyrų kostiumams it 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1299 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.

INTER - CITY
Heating 

Installation
Atlieka visus namų apšildy
mo, gazo, vandentiekių, dre
nažo įrengimus bei pataisy
mus.

JONAS PUTERIS
67 ESSEX ST. Tel. OL. 8010.

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.

RADIO APARATUS
Aparatai paimami ir grąžinami i 

namus veltui. 
Darbas garantuotas.

Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.

BALČIAUSIAI ir ŠVARIAUSIAI 
baltiniai išskalbiami Metropolitan 

Toronto rajone

Canada Laundry 
KE. 1146

Mes paimame iš namu ir pristatome 
BE ATSKIRO MOKESČIO.

i

Jūsų patogumui turime CASH & 
CARRY krautuvę 1125 Dundas St. W.

Kalbame ukrainietiškai, lenkiškai, vo
kiškai irjtefuviškai. 

ras pirkinys, dėl skubaus pardavi
mo.

7. HIGH PARK-BLOOR, $4.900 įmo
kėti, 9 kambarių, 2-jų augštų at
skiras mūrinis, 2 virtuvės, vande
niu - alyva Šildomos, didelis kie- 
mas ir garažas.

8. GRENADIER RD. - INDIAN RD., 
$6.000 įmokėti, 11 didelių kam
barių, 2-įų atskirų butų, atskiras, 
gero mūro, vandeniu šildomas, di 
delis kiemas ir 2 garažai.

9. GEOFFREY - INDIAN# RD., 11 di
delių kambarių, gero mūro, atski
ros, 4-rios modernios virtuvės, 2 
vonios po 4 gabalus, vandeniu aly
va šildomos, gražus kiemas, šoni-,

, nis įvųžiavimas ir garažas, vertos 
dėmesio pirkinys.

10. HIGH PARK - BLOOR, $4.500 
įmokėti, 6 didelių kambarių, gero

laimėti. Žaidė: H. Kovas — Jan
kauskas 6, Trumpickas 9, Anso- 
nas 25, Stanaitis 3, Apanavičius, 
Paltarokas 6. D. Kovas — Ma
ciulevičius, Memenąs 4, Gerulai
tis 16, Vitkus 8, Abramavičius 3, 
Rugienius 4, Armalis 2, Bazi- 
liauskas 12, Račka 21.

Stalo tenise hamiltoniečius ly
dėjo nesėkmė. Prie geresnės sėk
mės ir esant apdairesniam teisė
jui rezultatas galėjo būti žymiai 
švelnesnis šeimininkų naudai. 
Žaidė: H. Kovas — Paltarokas 
1. Grajauskas 1, Stanaitis. D. Ko
vas — Misiūnas 2, Gerulaitis 3. 
Račka.

Atrodo, Toronto viešnage det- 
roitiečiai nebuvo pėr daug pa
tenkinti, tačiau laimėjimai ir čia 
jiems atiteko. Vyčiui negalint 
sukrapštyti 3 žaidėjų stalo teni
sui laimėjimas buvo užskaitytas 
Kovui. Krepšinyje gana kietoj 
kovoj Kovas sudorojo šeiminin
kus 52:37. Kovas — Maciulevi
čius 4, Memenąs 2, Gerulaitis 7, 
Vitkus 8. Abramavičius, Rugie
nius 3. Armalis, Baziliauskas 7, 
Račka 21. Vytis — Žukas 7, Su- 
pronas 8. Strimaitis 5, Laurina
vičius 8, Balsys, Paukštys 2; Da
gilis, Mitalas 2, Butkys 5.

Sekančioms krepšinio ir stalo 
teniso rungtynėms Vytis vyksta 
Į Rochester, kur kovo 5. d. žais 
prieš vietinį Sakalą. A. S.

— Lietuvių Sporto Kl. Niu
jorke futbolininkai sausio 30 d., 
laimėdami dar vienas lygos rung 
tynęs prieš Kollsman pasekme 
3:0. pirmenybių lentelėje buvo 
pakopę net i penktą vietą. Ta
čiau techniškos klaidos dėka, 
mūsiškiai turėjo pralaimėti prie 
žaliojo stalo. Kadangi sausio 9 d.

. Suimtas Vienos vertėjas
prastai, nuvežė juos į sovietų 
vyr. būstinę. Čia jis buvo įvestas 
pas vyr.- komisarą Ivan Iljičev 
ir suimtas kaip “dezertyras ir 
išdavikas”. Sužinojęs apie Įvykį 
Austrijos kancleris Julius «Raab 
pats nuvyko protestuoti pas sov. 
komisarą. Pastarasis paklojo 
kancleriui Sokolwskio bylas, kur '

Vienoj buvo padaręs karjerą 
dr. Alfred Sokolowski savo kal
bų mokėjimu. Jis laisvai kalbėjo 
rusiškai, lenkiškai, prancūziškai, 
vokiškai ir angliškai. Šie jo ga
bumai tiko Vienoje, kur šios kal
bos yra vartojamos. Miesto ta
ryba buvo jį pakvietusi vyr. ver
tėju, juoba, kad nuo 1945 m. jis 
turėjo Austrijos pilietybę. ’So
vietų pareigūnai betgi, su ku
riais jis turėjo nemaža ryšių, iš
kniso jo visą praeiti. Pasirodė, 
kad Sokolowski tarnavęs sovietų 
armijoj, iš jos pabėgęs ir perėjęs 
vokiečių kariuomenėn. Prieš tai 
buvo žinoma tiktai, kad jis gi
męs Lenkijoj, kad jo tėvas tar
navęs karininku austrų imperi
jos kariuomenėj ir buvęs Aust
rijos prezidento Theodor Koer
ner ginklo draugas. Sovietai, tu
rėdami kitokių žinių, paprašė 
Sokolowski parūpinti keletą bi
lietų į čiuožyklą. Tas, nieko blo
go nenumanvdamas. kai pa- 

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

INFORMACIJŲ KREIPTIS:

DOVANŲ SIUNTINIAI
į Lenkiją ir į visus SSSR kraštus!

MUITO MOKESTI PRIIMAME VIETOJE.

J unique Trading Co
J. KAMIENSKI '

835 QueerrSt. W. Toronto. Tel. EM.4^40Ž5
arba į mūsų naują, skyrių

677 Main St, Winnipeg, Man. Tel. 92-7695
(Prie CPR stoties)

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
i2 gabalų moderniško 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* 
tymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
ST. W. (prie Sj>»dhl«). TeL EM. G-gOM_____

«aaBamMHHHHHMMaBHaBB«MuamaaMHMMaiaaaBHBaMaamaamMaMuaaB

mūro, apynaujis, vandeniu alyva 
Šildom., gražus kiemas ir garažas.

11. BLOOR - HIGH PARK, $3.900 
įmokėti, 9 nepereinami kamba
riai, gero mūro, atskiros, alyva 
šildomos, lobai didelis kiemas, ge
ros pirkinys.

12. BLOOR - BEATRICE, 20 kamba
rių, 4 atskirų butų, Jobai gero 
mūro, apyridujis, modernios virtu 
vės ir po 4 gabalus vonios, vande
niu alyva šildomos, geros paja
mos, įmokėti $8.000, geras pir
kinys.

13. DOVERCOURT RD., 30 didelių 
kambarių, 6 atskirų butų, labai 
gero mūro, vandeniu alyva šildo
mas, apie $8.500 pajamų į me
tus, viena skola bolonsui, geras 
pirkinys.

rungtynėse prieš SC Niujorko 
lietuvių komandoj žaidė nere
gistruotas jaunių komandos žai
dėjas, lietuvių laimėjimas (1:0) 
buvo teisėjų konferencijoj pa
keistas skaudžiu pralaimėjimu 
0:6. Dėka to, šiuo metu LSK ly
gos lentelėj krito atgal į-aštun
tą vietą. Lietuviai laimėjo 6, 
pralaimėjo tiek pat ir sužaidė 3 
lygiom. Įvarčių santykis 31:34.

— Niujorko ifetuviai krepši
ninkai sėkmingai užbaigė vieti
nės YMCA bažnytinės lygos pir
mąjį pirmenybių ratą, laimėda
mi prieš Irving Sq. pasekme 
55:46 (33:31). Taškus pelnė: J. 
Birutis 2. Daukša 16, Kazlauskas 
6. Keskonis 18. Kreivėnas 0. Mi
kulskis H, Narbutas 2 ir Ruzgas 
0. Lietuviai su šešiom pergalėm 
ir dviem pralaimėjimais užima 
antrą vietą.

Amerikos sporto pasaulis me
tams baigiantis renka ryškiau
sius praėjusių metų sportinin
kus. Šiais metais vyrų klasėje 
daugiausia balsų gavo basebolo 
žaidėjas Willie Mays. .Jis gavo 
daugiau balsų negu R. Bannister, 
garsusis 1 mylios bėgikas. Toliau 
eina Landy (1 mylios pasaulinio 
rekordo savininkas); pussunkio 
svorio bokso čempionas Carl 
(Bobc) Olsow ir sunkaus svorio 
Rocky Marciano.

Moterų žymiausia atlete nu
balsuota golfininkė Babe Zacha
rias. kuri, nugalėjusi polio ligą, 
išsilaikė sporto viršūnėse.

Pr. Mikus, Australijos viduti
nio svorio čempionas, N. Zelan
dijoje nugalėjo tenykštį to paties, 
svorio čempioną Ross Saddla, 
tad įsigijo abiejų kraštų čempio
natą.

matyti jo nuotrauka vokiečių 
kario uniformoj ir austrų polici
jos raštas iš 1944 m., kuriame 
Sokolowskis pažymėtas kaip so
vietų dezertyras. Bylas sovietai 
buvo išvogę 1945 m. iš Vienos 
policijos ir dabar jas "naudoja 
savo tikslams.

Austrijos kancleris Raab" pa
reiškė. kad asmenys, kviečiami 
augštųjų komisarų, yra Austri
jos piliečiai, ir .todėl jų kaltini
mai galį būti tiriami tiktai per 
austrų įstaigas. “Tai yra negir
dėtas teisės bei teisingumo pikt- 
naudojimas, tačiau jis niekad 
neualauš mūsų valios”.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

, Nęra darbo
— Na, kaip patinka tamstai 

naujasis darbas? ,
—O, ačiū, puikiai’
— Ąe dąiįig turite darbo?
— Ne. Ačiū Dievui, labai ma

žai. ' ‘ *.
— Na, gerai, kad negirdi tams

tos šefas. Jam, beaijejo, nepatik
tų, jei jis tai išgirstų.

— O, taip. Tikrai patiktų. Juk 
aš dirbu skundų skyriuje.

Pasiteisino
— Maryte, kaip tu gali tokias 

nešvarias lėkštes ant stalo dėti 
— sako ponia tarnaitei.

— Bet Ponia, jos buvo priskre
bę jau prieš pusmetį, kai aš pas 
Jus atėjau. ;

Vienintelis
Profesorius pasakoja apie se

nus laikus:
— Mano laikais ne kiekvienas 

J kvailys galėjo studijuoti. Aš bu- 
I vau vienintelis visoje mūsų pa
rapijoje ...

Teisme *
Teisėjas perspėja liudininką:
— Tamsta nepamiršk, kad teis

me galima’ sakyti- tik tai, ką pats 
esi matęs "ar pergyvenęs, bet jo
kiu būd'ū tie tai, ką girdėjote ki
tus žmones pasakojant.

— Kada tamsta gimęs? — to
liau klausia teisėjas liudininką.

— Bet aš tai tik iš kitų 
girdėjęs, pone teisėjau.

Geriau patiktų
— Ar tau, Jonuk, patiktų, jei 

tavo gimtadieniui iškepčiau tor
tą ir ant jo pastatyčiau 10 žva
kučių? ' '

— Patiktų, mamyt. Bet ar ne
būtų dar geriau, jei iškeptum 10 
tortų ir vieną žvakutę’ pastaty
tum?. . ?

tesu

LIETUVIO ADVOKATO 
IŠTAIGA

NEIMAN, BISSETT
SEGUIN

Advokatai — Notarai
38 King St. W. - Toronto 

r Suite 46. - ■
Telef. įstaigos: Telef. namų:
EM. 3-7461 BE.'3-0978

— - - « > w - -*■ - - — -

Garantuotos^anglys yra geriausios I

SAVI PAS SAVUS ! I
Sąžiningas ir greitas patarnavimas: taisome auto mašinas, kei
čiame alyvą, aprūpiname degalais ir kt. auto reikmenimis, taip 
pat plauname ir dedame mašinoms stiklus. Darbas garantuotas.

Visų rūšių anglis ir malkas užsa
kykite per mūsų atstovus

VYT. ir SIGITA AUŠROTUS

DOMINION 
COAL & WOOD

SKAMBINTI TELEFONU LL. 0527
(NuoTOVai. ryto iki 10'vai. Vakaro)

BROLIŲ DUNDŽIŲ GARAŽE 
(WHITE ROSE GAS-STATION) <

35 SCARLETT RD. TEL. MU. 6591
(Dundas St. W - .St. Clair Ave. W. susikirtime) •

REMONTO DARBUOSE LIETUVIAMS 10% NUOLAIDOS. 
Įsitikinkite — neapsivilsite.

- JONAS ir VYTAUTAS DUNDŽIAI.

Galės pasilaikyti
Penkiametis Jonukas sulaukė 

sesutės. Jis daug apie tai galvo
jo ir jam dar daug kas buvo ne
aišku. Po kurio laiko jis paste
bėjo, kad tėvelis priėmėjai davė 
Pinigų.

— Mamyte, mes galėsim ją pa
silaikyti — šaukė jis nubėgęs pas 
mamą — tėvelis tik ką užmo
kėjo.

Džentelmenas ir dama
Juozukas įtūžusiai muša sesu

tę. Toji šaukia. Atbėga iš virtu
vės mama.

—Juozuk, argi taip galima. 
Joks džentelmenas nemuša da-r 
mos!

— Taip, mamyte, bet jokia da
ma nekutena džentelmenų.

Aišku, kodėl
— Mamyte, kodėl pianinas vis 

turi ir juodų klavišų?...
— Kvailute, o kaip gi būtų 

skambinamos liūdnos, gedulin
gos melodijos?...

Aiškus skirtumas
— Koks skirtumas tarp elek

tros ir žaibo?'
— Už žaibą nereikia mokėti...

Viskas atvirkščiai
Petriukas po vasaros atostogų 

kaime rašo savo įspūdžius:
“... Ant ežero kranto sutūpę 

mergaitės melžė karves. Vande
ny viskas atrodė atvirkščiai”...

DR. W. K. WLODKOWSKI
buvęs Varšuvos ir Gdynės ligoninių 
ordinatorium ir Vienos bei PaiVžiaus 

universitetų klinikų asistentu.
DARBO VALANDOS: 

10-12 vai. ryto ir 3-8 vai. vak.
223 SHAW 5T.r TORONTO, r .

C (tarp Queen ir Dundas)
Į Telefonas KE. 5885.

'Bendra praktika, gimdymo ir vaikų 
priežiūra, vėžio* diagnozės nustatymas

f ?

"f OKULISTĖ
; B. BEJNAR - BUKOWSKA
4 dirba nuo9’44'metų. ‘ ’ ’’

>4 LAWS ST./TORONTO
• Į;' ’ (prieš 3 1 46 Dundas St. W.)

- . Telefonas LY. 0052 c 
Priėmimo va!.: 1*0 ryto iki^9 vak., sek- 
mad. ir šventa d. nuo 2-4 vok popiet.

Dr. M. Arštikaltytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius 
167 College (kaqapas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima H anksto susitarus
Telef.: offiso WA. 1-3584 
i namą WA. 3-5555

Dr. Aleksas Valadka
1081 BLOOR ST. W. 

(prie Dufferin)

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vaL vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie-' 
niais nuo 2-4 vai.

Rentgenas pagal susitarimą.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

NAUJAS KABINETAS

280 Roncesvolles Avė. 

Telefonus OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 vai. p.p.; 
vakarais nuo 6-8 vai. vak.; trečiadie
niais ir šeštadieniais 11-3 vai. p.p. 

Kitu laiku pagal susitarimą.

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

(tarp.Gladstone ir.RushoIme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4. vaL 
p.p.jr nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2. iki 4 ,vai. 
p.p. arba pagal susitarimą.
, Telefonas LO. 1794 g 

Toronto

Dr. V.P. Baltrušaitis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ' 

1554A BLOOR ST. W., TORONTO
; ■ (kompas Dundas - Bloor) ' ‘ 
^Bendroji praktika, moterų ligos su 
t- '• gimdymo pagalba specialiai.
X I Kabineto tel. LL. 9184 

Namų WA. 1-0537
Priėmimo vai.: 1.30-3.30 po pietų, 
5.30 - 8 vaL vak. Kitu taiku pagal 

susitarimą.

< Dr. J. J. VINGILIS
* VIDAUS LIGOS 

PERSIKĖLĖ J
4 BEAVERBROOK - KIPLING AVE.

KAMPAS.
i ISLINGTON, TORONTO, ONT.

Telefonas BE. 1-l^tlO.“

;Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS ’?

į- Baigęs universitetą Vokietijoje-
?; - . -ir Kanadoje

f 345 BLOOR ST. WEST
j (kampas Blbor ir Huron gatvių} - * 

•TORONTO

WA. 3-2003 ' •
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

■ 2-9 vaL vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451 z

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal mitų rimą -

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

Dr. Alexander SZATMARI 
. NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

260 St.Clerir Ave. W. < '
Darbo vai. 2-7 vai. pp. ir pagal 

susitarimų.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

DANIEL D. STOKAL, B.A. 
advokatas, notaras ir tt. 

PERKĖLĖ 
savo biurą į

21 DUNDAS SQUARE
Suite 501 — Herman Building 

Toronto
Telefonas EM. 6-1681-2 
Ketvirtadienio vakarais: 

575 Queen St. W. - 6-8 val. v.
Telef. EM. 8-2646

Bernhard & Scott
Advokatai, Notarai 

Bendroje įstaigoje dirba 
Ant Liudžius 

buv. advokatas Vilniuje, 
Tremtinių Reikalams Teisių 

patarėjas.
73 Adelaide St W., Toronto 

Suite 436
Lietuviškai kalbančius prašomo kreip
tis: pirm, ir treč. 6-8 v.v.; ontr., ketv. 

ir šeštad. 10-1 va. p.p.
Office EM. 6-5679. Res. ME. 0636.

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

K—EEE .
1438 Dundas St W. Toronto

Dr. WILUIAM J. ZINCIIESIN 
8.A., AA.D., LM.C.C. 
GYDYTOJAS ir

386 Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344 ,

T

i
«I

Dr. L. SIMON
Odos ir Veneros ligų specialistys, 

3 Spūdina Rd., Toronto - v...
(Bloor - Spadino kampos) - 

Darbo valandas: 10-12 ir 3-7 pp. arba 
pagal susitarimų. :

Tel. WA. 1-6614 arba WA. 2-8015

I

L

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

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse.
Vidaus ligų specialistas: širdies pst- 

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

TeL WA. 1-6708 d . -i

4
i

l
I

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

TORONTO
(lėiimos iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11 -3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimų. . .

Telefonas OL. 6851

e

i
t

Dr. J. ŠEGAMOGAS
Specialistas chirurgas

4906 Wellington, Verdun, 
Montreal 19.

Vai.: 2-4, 7-9. šeštadieniais 11-
. 1 vai. p j pietų.,' .. ...

Tel.: YO. 3C11 —office -. . ..
■ " jPOt 6-9964.: į

i

Dr. John REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. Paul REKAI
Vidaus ligų specialistas, • 
. X RAY (Rentgenas)

219 St. .Clair Ave. W., Toronto

Susitarti telefonu WA. 3-2395

Dr. MICHAEL BALKANY
> MOTERŲ LIGŲ SPECIALISTAS 

Gimdymo pagalba
- Qoir Ave. W./ Toronto
\ . r (prie? Avenue Rd.) <
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

. ir. 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9.po pietų '‘..i

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

6

c

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS CHIRURGAS 
838 Dundas St W. Toronto 

kompos Euclid Ave, 
Priima vakarais Dogai susitarimą.

Telef. EM. 8-9822
- --

b. o

B a

Akių specialistas
Mf STEFANUK "

ĮįdptometristĮ

.",3

fętikrind>dkis; ir /prittįįko ęlqniusr
• ‘ jei reikalinga * ’

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst, St. T^ef, EM. 3-6373 

(ot Dundas^

t
1

DANTISTAI 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

i

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O

Pritaiko akinius visiems akių defek
tam. Htiria akių nervus, kuri® dcž 
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomi-.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

4

Biles & Wratten
ADVOKATAI. NOTARAI 

ir tt.
John F. Biles, 

Leonard E. Wratten.
Telefonai:

EM. 8-6217, EM. 8-6359
171 YONGE ST.

Toronto.
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Šv. Jono Kr. parap. žinios

Kovo mėnesio pirmojo penkta
dienio proga kovo 4 d. — šv. Ka
zimiero dieną — 7.30 v.v. para-; 
pijos bažnyčioje taikomos vaka
rinės mišios. Pamaldų metu 
klausoma išpažinčių.

— Kiekvieną gavėnios sekma
dienį 7 v.v. bažnyčioje giedama 
Graudūs'Verksmai, po to — kon
ferencija ir palaiminimas. Penk
tadieniais — Kryžiaus Keliai.

— Sekančio sekmadienio 11 v. 
pamaldos aukojamos šv. Kazi
miero — Lietuvos- jaunimo glo
bėjo garbei.

— Geradariams, aukojusiems 
praėjusiais metais bažnyčios re
montui, aukų kvitai baigti iš
siuntinėti paštu. Esant netikslu
mų, prašom painformuoti klebo
niją. Sekmadienių rinkliavų me
tu aukojusiems, kvitai išduoda
mi parapijos raštinėje. ,

— Žuvusioms už Lietuvos lais
vę paminklo projektas jau įduo
tas skulptoriui. Ši paminklinė 
lenta bus įmontuota parapijos 
bažnyčioje ir šventinama birže
lio 12 d. per lietuvių deportacijų 
minėjimą.

— Jaunimo klubo susirinki
mas šį penktadienį tuojaus po 
vakarinių pamaldų.

— Parapijos kunigai šią savai
tę vizituoja: Wilson Sq., Grange,

Šv. Kazimiero minėjimas 
Toronto ateitininkai ir vyčiai 

kovo 6 d rengia Lietuvos ir lie 
tuviškojo jaunimo globėjo minė
jimą. Abiejų organizacijų nariai 
sekmadienio rytą eina išpažin
ties ir priima §v. Komuniją: 4 v. 
p.p. Šv. Antano parapijos salėje, 
Bloor-Rusholme Rd. gatvių san
kryžoje. Programoje V. Užupio 
paskaita apie šv. Kazimierą ir 
vaidinimas bei deklamacijos. 
Kviečiami visi jaunesnieji ir vy
resnieji ateitininkai ir Toronto 
visuomenė. ‘ —

Šeštadienį, kovo 5 d., 4 v. p.p. 
moksleiviai at-kai turi specialų 
šv. Kazimiero minėjimą per ra
diją. Jie užpildo visą T. Pranciš
konų vedamą religinę valandėlę 
CHUM radio stotyje, banga 1050.

Rengėjai.
Koks bus V. Krėvės paminklas?

Ogi tik toks, kokį mes lietu
viai pastatysime.

Didįjį lietuvių rašytoją visi 
minime su pagarba. Atsiminki
me, kad Krėvės antkapio pa
minklo vajus baigiasi. Ši savaitė 
yra paskutinė. Aukų lapus bei pi
nigus kitą savaitę teks išsiųsti 
paminklo statymo komitetui 'į 
Philadelphiją.

Kas dar nesuskubo, prašom 
pasiskubinti savo auką įteikti.' 

Wolesly, 'Niagara, Denison "ir Aukų lapai Toronte yra: “Tėv. 
Weston (Toronto priemiesty), j Žiburių” administracijoje, p. J.

— Penktadienio vakarinės mi- i Beržinsko krautuvėje, valgyklo- 
šies aukojamos už a.a. Kazimie- je “Tulpė’’ pas p. Grigaitį, To
ro Pociaus, šeštadienio rytą — 
8 vai. už a.a. Onos Matukienės 
ir 8.30 vai. už a.a. Zofijos Pęn- 
kauskienės vėlę.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šio sekmadienio 11 vai. pa

maldos skiriamos šv. Kazimiero 
šventei paminėti. Šiomis pamal
domis prasideda metinės parapi
jos rekolekcijos, kurias praves 
T. Juvenalis, OFM. Sekmadienio 
vakarą pamokslo nebus. Savai
tės bėgyje rekolekcijos vyks Šv. 
Antano bažnyčipję, RushoĮme - 
Bloor. Rekolekcijų "tvarka: ry
tais 9 vai. šv. mišios su pamoks
lu, vakarais 7.30 pamokslas su 
pamaldomis. Laike rekolekcijų 
nelankysime parapijiečių.

— Šio sekmadienio 9 vai. pa
maldos skiriamos tretininkams. 
Mėnesinis susirinkimas įvyks 3 
vai. p.p. klebonijos patalpose.

— Sportuojąs ir nesportuojąs 
lietuviškas jaunimas ir nepri
klausąs jau . veikiantiems'iėtū- 
viškiems sporto klubams, prašo- 

-■* mas- registruotis į Prisikėlimo 
parapijos sporto klubą “Aušra”. 
Norintieji šią vasarą žaisti fut
bolą “Aušros” sporto klube, re
gistruojasi pas J. Gudą LA. 7391.

— Jau prasidėjo parapijos pu
čiamųjų instrumentų orkestro 
pamokos. Berniukai ir mergai
tės nuo 11 iki 20 m. amžiaus dar 
gali užsiregistruoti orkestro stu- 
dijon. • .

— Kovo 4 d., penktadienį. 7.30. 
klebonijos patalpose šaukiamas 
visuotinis PBRM Būrelio narių 
susirinkimas. Visos narės ir pri
jaučiančios kviečiamos dalyvau- 

. fi-
— Padėką reiškiame visiems 

savanoriams praeitą šeštadienį 
darbu prisidėjusiems prie staty
bos. Ir šią savaitę kviečiame tal
kon.

— Tėvai prašomi registruoti 
vaikučius pirmos komunijos pa-

KOVO 13 D. 4 VAL P.P., ŠV. PRANCIŠKAUS BAŽNYČIOJE, ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO
PARAPIJOS CHORAS RENGIA GARSIĄJĄ TIE DUBOIS ORATORIJĄ 

“SEPTYNI KRISTAUS ŽODŽIAI ANT KRYŽIAUS”.

Solo partijas išpildo: operos solistė PR. RADZEV1CV 
ŠIUS, tenorai — LIUDAS JANUŠKA ir AL KUOLĄ 

& tytojo parapijos choras, vadovaujamas kuu. B, PAČI 
3 ponuoja muz. ST. GAILEVIČIUS.

JTĖ, baritonas sol. BR. MAR1JO- 
S, Choralą išpildo Šv. Jono Krikš- 
TVICIAUS. Solistams ir chorui akom-

Kanados Karo Aviacijos lakūnui
A. t A. vyr. lęh. ALGIMANTUI NAVIKĖNU1

tragiškai žuvus, skausmo prislėgtus' tėvelius, sesutę, bro
liuką ir gimines giliai užjaučia ir kartu liūdi

*
J. Strėlienė su Violeta ir Lilija,
T. P. Čipkai ir V. L. Giriūnai.

Kanados Liet. Kat. Kulūros 
D-jos susirinkimas

“Tėviškės Žiburių” leidėjų — 
Kanados Lietuvių Katalikų Kul
tūros Draugijos metinis visuoti
nis susirinkimas įvyko pereitą 
šeštadienį “TŽ” patalpose. Jam 
pirniininkavo inž. Pr. Razgaitis, 
sekretoriavo O. Jonaitienė.

Draugijos valdybos pirminin
kas B. Sakalauskas savo meti
niame pranešime kartu apžvelgė 
ir visą D-jos gyvavimo penkme
tį, konstatuodamas, kad iš pra
džių Draugija savo veiklai buvo 
reikalinga žymios paramos au- 
ku forma, o dabar pasiekė, to, 
kad maždaug gali išsiversti iš 
savų operacijų. Pirmininkas 
kenstatavo, kad Draugija “TŽ” 
leidime ypatingos paramos su
silaukė iš šv. Jono Kr. parapi
jos klebono kun. Ažubalio, Ku
rio dėka ir šiandien dar' tebesi- 
naudojama nemokamomis patal
pomis. Už tai klebonui kun. P. 
Ažubaliui pareikšta ypatinga pa
dėka. :

Valdybos iždininkas S. Čepas 
savo pranešime taip pat apžvel
gė ir visą draugijos veiklos penk 
mėtį, konstatuodamas, kad są
mata išaugo dvigubai. Revizijos 
komisijos aktas, kurį perskaitė 
inž. J. Jasinevičius, patvirtino 
valdybos apyskaitosduomenis ir 
su mažomis pastabėlėmis užgy- 
rė knygvedybą.

Diskusijose dėl pranešimų il
giau diskutuotas naujų patalpų 
įsigijimo reikaląs. Po daugelio 
pasisakymų vien tuo ir visos 
veiklos klausimu buvo priimtas 
S. Čepo siūlymas įkurti namų 
įsigijimo fondą, kuriam vadovy
bę sudaryti įgaliota naujoji val
dyba. Be to, valdyba įgaliota iš 
KULK D-jos kasos tuojaus per
vesti tam fondui $1000.

Po redaktoriaus dr. A. Šapo
kos pranešimo buvo padiskutuo
ta laikraščio krypties bei infor
macijos sustiprinimo klausimai.

Į naują valdybą išrinkti: S. 
Čepas, T. dr. Vikt. Gidžiūnas, 
OFM. kun. dr. J. Gutauskas, inž. 
J. Jasinevičius. inž. dr. A. Juo- j 
zapavičiUs. B. Sakalauskas ir A. 
Saulis. Kandidatai: V. Krikščiū
nas ir O, Jonaitienė. Revizijos 

___  ______ _ komisija: A. Pabedinskas, L.
Toronto lietuvius atvykti Hamil- Šalna ir Eūg. Abromaitis, 
tonan pasidžiaugti mūsų stip- Po rinkimų dar buvo priimta 

sąmata 1955 metains, p klausi
muos ir sumanymuos buvo pa
sisakyta už pagyvinimą naujų 
narių verbavimo ir kad reikėtų 
visdėlto stipriau išrinkti nario 
mokesti.

ronto Liet. Namuose pas p. A. 
Kuolą.

Pasiskubinkime!
Labdaros koncertas

Toronto apylinkės Šalpos Ko
mitetas kovo 6 d., sekmadienį. 
4 vai. po pietų, College teatro 
salėje rengia įspūdingą dainų, 
muzikos ir poezijos koncertą, ku
riame maloniai sutiko dalyvauti 
šie menininkai: S. Mašalaitė. 
Vaclovas Vcrikaitis, A. Paulio- 
nis.’B. Rųkša. Pr. Kozulis, V. 
Kastytis ir “Trimito” orkest
ras. Koncertui vadovauti ir so
listams akomponuoti maloniai 
sutiko muz. St. Gailevičius.

Tokio turtingo ir įvairaus kon
certo Toronto lietuvių visuome
nė niekad anksčiau nėra girdė
jusi. Visas koncerto pelnas ski
riamas Vasario 16 gimnazijos 
rūmų skolai baigti mokėti. Taigi 
visi be išimties eina sušelpti vie
nintelę lietuvių gimnaziją išei
vijoje. Toronto Šalpos K-tas,

“Čiurlionis” Hamiltone
Kovo 19 d. 7 v.v. Wesdale Col

legiate salėje, Main St. W., Ha
miltone, koncertuoja Alf. Mi
kulskio vedamas “Čiurlionio” 
ansamblis. Maloniai kviečiame

vaikučius pirmos komunijos 
rengimui.

— Pakrikštytas Viktoras 
nas Radžiūnas.

Skaučių-tų tuntų sueiga
Šv. Kazimiero minėjimui 
Šalpos F. koncerto atkeliama į 
kovo 5 d., šeštadienį, 4 vai. p.p. 
T. Lietuvių Namuose.

Tuntininkai.

Jo

dė!

riaukiu taut, meno ansambliu.
Bilietus prašome įsigyti iš 

anksto “TŽ” redakcijoje, 941 
Dundas St. W., pas Jl Prakapą 
iki kovo 12 d. Sk. St.

A.a. L. Beresnevičienė
Po sunkios ligos, aprūpinta 

paskutiniais Sakramentais, mirė 
praėjusi šeštadienį Tor. Queen 
Elizabeth ligoninėje tesulaukusi 
vos 32 m. amžiaus, palikdama 
vyrą Antaną ir 4 metų dukrelę 
Kristiną. Velionė buvo estų tau
tybės, vedybų proga perėjusi į 
Kat. Bažnyčią, visą laiką nuošir
džiai bendravusi su lietuviais. 
Pajutusi pirmuosius ligos ženk
lus, ji buvo nuolatinėje gydytojų 
priežiūroje. Deja, vėžio ligos me
dicinos priemonėmis nebepavy
ko nugalėti. Velionė iškilmingai 
palaidota Toronto naujosiose ka
talikų kapinėse iš Šv. Jono Kr. 
liet, bažnyčios, kurioje ji prieš 
penkerius metus buvo sutuokta.

JE1GV
JŪS IEŠKOTE PIRKTI NAMĄ ARBA NORITE PAR
DUOTI — VISOKERIOPAS INFORMACIJAS JUMS 
SUTEIKS IR MIELAI TARPININKAUS

B. Sakalauskas
Telefonai: KE. 3216, namų LO. 1410 
w Čia Jūs rasite daugybę visame Toronto mieste parduo

damų nekilnojamo turto nuosavybių didžiausį pasirin
kimą. Nuo mažiausio iki didžiausio.

856 COLLEGE ST. (netoli Ossington)
I. BRKOVICH REALTOR

I4K

1212 DUNDAS «TW. T«L LA-9547 
J. Beržinskas. 

Užsakymai priimami ir paštu.

Šv. Jono Kr. pašalpinės D-jos 
mėnesinis susirinkimas Įvyks šį 
sekmadienį 3 vai. Šv. Jono Kr. 
liet, parapijos salėje. Visi nariai 
ir prijaučiantieji kviečiami su
sirinkime gausiai dalyvauti.
Šv. Andriejaus liut. bažnyčioje, 
Carlton ir Jarvis gt. kampe, ko
vo 6 d., 1 vai. p.p. lietuvių pa
maldos. Kun. d r. M. Kavolis.

Vyr. ateitininkų susirinkimas 
Įvyko pereitą sekmadienį Prisi
kėlimo parapijos klebonijos pa
talpose. Dr. A. Šapoka skaitė pa
skaitą “Katalikybė Lietuvos gy
venime”. Po jos vyko ilgos dis
kusijas, po kuriu buvo nutarta

Toronto Liet. apyl. valdyba 
vasario 17 d. posėdyje patvirti
no apylinkės padalinimą Į 12 se
niūnijų šiose ribose: 1. St. Clair - 
College - Carlton - Bathurst - 
Don River upė; 2. College - eže
ras - Bathurst - Don River upė; 
3. St. Clair - College - Bathurst
- Ossington; 4. College - ežeras - 
Bathurst - Ossington; 5. St. Clair
- College - Ossington - Dufferin; 
6. College - ežeras - Ossington - 
Dufferin; 7. St. Clair - College - 
Dufferin - CNR geležinkelis;’8. 
College - ežeras - Dufferin - 
Jameson - Lansdowne; 9. Grena
dier - ežeras - Parkside - Jame
son - Lansdowne; 10. Bloor - Gre
nadier - Parkside -CNR geležin
kelis: 11. St. Clair - Bloor - Keel
- CNR geležinkelis; 12. St. Clair
- Bloor - Jane - Keel.

Patvirtinti seniūnai: 3 — Vin
cas Bačėnas, 198 Yarmouth Rd^ 
5 — Stasys Banelis. 230 Salem 
Ave.; 7 — Antanas Paršeliūnas, 
62 Pauline Ave.; 9 — Albinas 
Kantvydas 2 Fern Str.

Seniūno pareigos yra sudaryti 
savo seniūnijoj gyv. lietuvių są
rašus (kartoteką), surinkti b-nės 
solidarumo mokestį ir kitaip pa
dėti apylinkės organų veikloj’. 
Kitoms seniūnijoms dar nepa
skirti seniūnai.

Apyl. valdyba prašo geros va
lios tautiečius, kurie sutiktų už
imti likusias seniūnų vietas, pra
nešti apvl. iždininkui P. Lėliui 
telef. MĖ.6442.

Toronto apylinkės valdyba.

"The Telegram” pereito šešta
dienio numery, šeštadieninėje 
skiltyje “About new Canadians”, 
apžvelgė tautines radijo progra
mas Toronte. Paminėta ir “Lie
tuvos prisiminimų” programa, 
vedama J. R. Simanavičiaus.

Čia pat prisimintas pereito 
sekmadienio nepriklausomybės 
šventės minėjimas ir įdėta klišė: 
dvi “Varpo” choristės — Sof. 
Budvydaitė ir Stf. Berneckienė 
— su apylinkės pirmininku J. R 
Simanavičium.

Solidarumo mokestis
Už 1955 m. sumokėjo: J. Matulionis, 

P. Šernas, G. Sernas, L. Ciuplinskas, V. 
Ciuplinskienc, J. Petraviiius^ J. Cicėnas, 
A. Pabedinskas, A. Peleckis, V. Meilus, 
T. Klova, St. Čepas, V. Matulgitis, A. 
Bumbulis, M. Bumbuliene, K. Abromai
tis, A. Biveinis, J. Karka, V. Badenas, 
L. Korbūnas, A. Paulauskas, J. Toros, J. 
Ratkus, Z. Dougvoiniene, P. Troškevi- 
Čius, V. Grigelytė, St. Grigelytė, J. Že- 
kos, P. Voižauskas, O. Voižouskienė, A. 
Kuzmorskis, V. Kalyčius, P. Razgojtis, S. 
Govėdos, St. Pusvaikis, A. Čepaitis, S. 
Treigis, L. Kalinauskas, P. Šalna, J. De- 
mikis, L. Šalna, V. Pyragis, J. Žilys, P. 
Kuzmickas, M. Kuzmickienė, E. Janku
tė, L. Medelis, V. Abromaitis, P. Gul- 
binskas, L. Valiukevičius, A. Medelis, V. 
Melnykos, J. Ročys, P. Girnius, J. Danai- 
tiš, J. Rinkevičius, J. Vilkos, M. Borške- 
tis, M. Anysos, M. Meiliūnas, A. Bor-

linda, A. Pundzius. Viso 65 asmenys 
$130. Iš viso nuo pradžios 1955 m. 86 
asmenys, $172.

Užsimokėjusių pavardes skelbiamos 
kiekvieno mėnesio gale. Mokestis priima
mas: Lietuvių Namuose p. Petraitis: 
"Tulpes" .ir "Baltic" valgyklose; Bcr- 
žinsko krautuvėj; pas apyl. valdybos na
rius; knygyno vedejq; choro seniūno i: 
pas rajonų seniūnus. Visos organizacijos 
prašomos rinkti solidarumo mokesti iš 
savo narių ir ji Įmokėti apylinkės valdy
bos kason. Solidarumo mokestį moko vi
so pasaulio lietuviai — vyrai ir moterys. 
Tos mokestis stiprina lietuvių bendruo 
menę ir palaiko lietuviška gyvenimų iš- 

į eivijoje.
Inž. P. Lelis, apylinkės ižd.

kreiptis į Lietuvos vyskupus,1 kouskas. V. Dagilis, J. Punkris, K. Da^ 
prašant atkreipti daugiau dėme- ’ 
šio į reikalą išnaudoti galimybes 
istorinių studijų Vatikano ar
chyvuose.

Serga. Staigus paralyžius au
tomobily ištiko ankstyvesnės 
imigracijos lietuvį Matusevičių, 
Izabelės Matusevičiūtės brolį. 
Ligonis pergabentas General li
goninėn; ligonio sveikata po tru
putį' gerėja.

Doktors ligoninėje'po sunkes
nės operacijos sveiksta Ona Ro- 
pienė.

Šv. Kazimiero parapijos nau
jos klebonijos statyba vyksta 
puikiai ir apie pabaigą balan
džio klebonas galės ten persikėl
ei. Tada bus griaunama senoji 
klebonija bei bažnyčia ir prade 
ta statyti naują bažnyčią.

Lituanistikos kursai ši šešta
dienį bus 10 v. rytą, 1220 Moun
tain St., kampas St. Catherine 
W. Paskaitos: lietuvių literatū
ra, liet, kalba ir tautiniai šokiai.

Montrealio skautų tuntas kitą 
sekmadieng kovo 13 d. 4 vai. pp., 
ruošia stovyklinį laužą su plačia 
ir įdomia programa. Laužo pa
baigoje bus rodomas spalvotas 
’ilmas iš paskutiniųjų 4 metų 
Montrealio liet, skautų vasaros 
Stovyklų.

Gautas pelnas padės mūsų 
skautams stovyklauti pasaulinė
je skautų stovykloje Niagaroje. 
Ont. Įėjimas tiktai 25c, vieta šv. 
Kazimiero parapijos salė, kam
pas Sherbrooke ir Parthenais gt.

Skautų tuntas šį sekmadienį, 
kovo 6 d., mini savo globėjo šv. 
Kazimiero šventę. Pamaldos 
Įvyks 11 vai. šv. Kazimiero baž
nyčioje. Po pamaldų parapijos 
salėje įvyks iškilminga tunto

sueiga. Visi skautai renkasi 10 
vai. 30 min pilnose žiemos uni
formose. Tunto vadovybė.

Padėka
Vasario 16 šventei Rengti Og. komi

tetas reiškia padėka visiems padėjusioms 
rengti Lietuvos Nepr. minėjimu: kun. J. 
Robinui ir kun. J. Kubiliui SJ už iškil
mingųjų pamaldų otlaikymų; pogrindi
niam minėjimo kalbėtojui K. Bieliniui, 
LLK nariui , tarusiam turiningus, lobai 
įdomius žodžius; sol. E. Kardelienei, vi
suomet noriai aukojančiai savo talentų 
tautos reikalams; akomponatoriui M. 

. Siegrist; A. Piėšinos dirig. AV parap. 
chorui; "Lituanikos" orkestrui; V. Bruz- 
gelevičiaus vad. Skautų Vyčių Būrelio 
taut, šokių grupei; Dramos Teatro, akto
riui .K. Veselkai; P. Juškevičienei ir B. 
Ciplijauskaitei, paskoičiusioms rezoliu
cijų tekstus.

Šalia išvardintų programos dalyvių, 
šventės rengime talkininkavo visa eilė 
asmenų, kuriems taip pat nuoširdžiau
siai dėkojame. Komitetas.

— Montrealis. — Opozicijos 
partijos reiškia nepasitenkinimo, 
kad Montrealio miestas, kuris 
sumoka 75'/< provincihių mokes
čių ir 40-60% visų kitų mokes
čių, kuris turi 55% provincijos 
gyventojų, nesąs atitinkamai at
stovaujamas parlamente. Iš 92 
provincijos parlamento atstovų 
jis renka vos 15. Iš 75 Quebec 
provincijos atstovų federalinia- 
me parlamente Montrealis ren
ka 23.Iš “Dainos” veikimo

Vasario 27 d. įvyko mėn. na
rių susirinkimas pas narę M. Po 
cienę. Susilaukta trijų naujų na 
rių: Br. Pabedinskichės, Elenos 
Prialgauskier.ės ir Janinos Em- 
pakerįenės. -

Laiškų buvo 11 - daūgumojė
jautrios padėkos, bet ir prašymų. 
Ypatingai visas sujaudino vieno 
tėvo prašymas pagelbėti su ap
ranga jo sūneliui. Motinos, tu
rinčios išaugtinių 3-4 metų ber
niuko rūbelių, prašomos susirišti 
su N. Kavcckiene — LO. 3194. 
‘Dainą” tuojaus išsiunčia tai šei
mai $10 pinigais, narės Br. Dam
brauskienė ir Čeponkienė su W. 
Kundrotiene — rūbelių.

Iš įvykusių šokių TLN vasario 
19 d. gauta $98.40 pelno. Publi
kos nebuvo gausiai, bet narių 
suaukotas maistas davė pelno iš 
vakarienės, Joms visoms seserįš- 

i’kas ačiū! Ačiū, ir vyrams kurie 
i X1ACLJ111O 1VVA.U UVl ~ ! .. . .

_ įeita sekmadieni. Konstatuota,! gelbėjo sunkesnėse pareigose va
lka ra pravedant. Aeiu svečiams 
aukojusiems šalia bilieto kainos: 
A. Mileris $1.50, V. A. ir Aug. 
Kuolas po $1.25. Vincaš Puga- 
Čiauskas $5. ir M. Pocienė $0.75; 
smulkiomis aukomis $1.75. Viso 
aukų $11.50.

Dabar “Daina” ruošiasi met i- 
niam vakarui kovo 26 d. Šv. Jo
no parap. salėje. Bus mišri prog
rama ir vakarienė. Pakvietimais 
gerb. “Dainos” rėmėjai gaus per 
dainietes. Galima skambinti: te!. 
JU.4291 EI. Ališauskienei; N. 
Kaveckienei, VI. SHžienei ME. 
8762 arba kitoms narėms.

Gauta graži padėka sergančios 
Vandutės Lingytės “nežinomam 
Ponui”, kuris prieš Kalėdas įtei
kė $10 dovaną “Tulpėje” per “D” 
pirmininkę.

Sekantis “Dainos” susirinki
mas įvyks balandžio 3 d. 3 vai. 
pas nares: N. Kaveckienę ir EL 
Astrovienę, 429 Brock Ave.

Ačiū mielai M. Pocienei už 
malonų šio susirinkimo priėmi
mą. M. F. Y-nė.

Mieląjį Prietelių
B. BUDGINĄ ir p-lę A. MILAŠIŪTĘ, - 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina 
ir saulėto gyvenimo linki

Eleonora ir Pranas Alščnai.

VIRGINIJĄ KRIŠČIŪNAITĘ Į
- ' ' ' ir

JUOZĄ ŽEMAITĮ.
sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikina

REIKALINGA moteris ar mergaitė, mo
kanti truputį angliškai. Darbas restorane. ’ 
Kreiptis tcl. EM. 6-7060.

Povilas ir Juozai

' i Toronto Liet. Namų šėriiiinkų 
/metinis susirinkimas įvyko per-

išnuomojomas didelis frontinis kambarys: kad Namai laikosi gerai. Perei- 
II augšte, su baldais, yienanii ar dviem . tais metais apmokėta reikalingi 
asmenims. Galimybe virtis. 262 Craw- . i r
ford St., prie Dundas. Tel. LO. 7871. išpirkimo . mokėjimą1 ir gauta
Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė. Be 
baldu, naujai dekoruoti. Tcl. KE. 8774. 
High Park rajonas.

Išnuomojamas frontinis kambarys ll-me 
augšte, galima naudotis virtuve, 17 
Beatrice Str.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė, 179 
Dovcrcourt Rd. Tel. KE. 5780.

Išnuomojamas ll-mc augšte kambarys 
vienam vyrui arba mergaitei, galima nau
dotis virtuve, Tel. ME. 4973.

Išnuomojamas kambarvs, galimo naudo* 
tis virtuve. Tel. OL. 5485.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė Ill-mc 
augšte. High Park rajone, suaugusiu po
rai. Be baldu. Taip pat kambarys ll-me 
augšte su baldais. Tel. JU. 6884.

Išnuomojamas kambarys ir bendra virtu
vė. Tel. LL. 3222. 1299 Dundas St. W.

Išnuomojamas kambarys 2 ar 1 asme
niui. Tel. OL. 8056, po 11 vai. ryto.

Išnuomojamas kambarys l-me augšte, be 
baldu. Galima naudotis virtuve. 35 Ab
bott. TeL L Y. 0978.

išnuomojamos kambarys, galima naudo
tis plytele. 29 Rusholmc Pk. Srs. Telef. 
KE. 3625.

Išnuomojamas butas iš 3-jų kambariu ir 
virtuvės arba kambarys ir virtuvė. Telef. 
OL. 6934, po 5 vai. vak.

DĖMESIO NAMŲ SAVININKAMS!
Darome pogrindinį krosnių išvalymų (va
cuum), atnaujiname ir taisome įvairių 
rūšių apšildymo krosnis. Tvarkingos kros
nys sunaudoja mažiau kuro ir duoda dau
giau šilumos.

ROSE HEATING & TINSMITH CO. 
TEL. WA. 1-9758.

3.50
2.50
0.25
0.50

vasario mėn. gautos knygos
N. Mozoloitė Saulės takas
B. Sruoga Kas bus kas nebus
Žibintas religinis žurnalas
Dievo paukštelis humoro žurnalas

BALTIC MOVERS & CARTAGE 
Boldų pervežimas Toronte ir tolimomis 
distancijomis. ŠALDYTUVŲ pervežimo 
specialistei. Visos vežomos tortas ap
draustos. Važiuojam kas savart, j Mont
real!, Londono, Windsor^, Homiltonq, 
North Bev, Sudbury ir kitur.

30 DEWSON ST. TEL. OL. 1403 
TORONTO

dar per $1200 pelno. Dividendo 
paskirta 4* ė. Apyvartos padary
ta $16.000.

TLN savo naudingumą lietu
vių kolonijai jau įrodė. jĮuose tu
rį darbo du žmonės, juose yra 
prisiglaudę visa eilė lietuviškų 
įstaigų. Per metus TLN yra da
vę veltui pasinaudoti patalpomis 
lietuviškiems reikalams, už ku
rias būtų reikėję sumokėti $4000.

Valdybos rinkimuose balsų ga
vo: J. Strazdas 61, Aug. Kuolas 
51, Al. Kiršonis 48, P. Budreika 
46, K. Kalendra 46, S. Banelis 45, 
Ona lędrelienė 38. Kandidatais 
liko Šernas ir Žilys gavę po 35 
balsus. Rev. komisija: Jurkevi
čius 36, Jankaitis 33 ir Vilkas 31. 
(Tiek pat balsų buvo gavęs ir p. 
Dagilis. Klausimas išspręstas 
burtu).

Susirinkimas nutarė stengtis 
įkurti TLN klubą ir pasisakė už 
įsigijimą ūkio vasaros kolonijai.
Lietuviška programa pilietybės 

vakare
Vasario 21 d., pereitos savaitės 

pirmadienį, Keele Str. mokyk
los Tėvų ir Mokytoji/ organiza
cijos skyrius surengė vadinamą 
‘.‘pilietybės vakarą”, kurio prog
ramoje pasirodė įvairių tautybių 
atstovai. Lietuvius atstovavo sol. 
A. Ščepavičienė, kuri, akompo- 
nuojant dukrelei Danutei, padai 
navo dvi lietuviškas dainas ir 
ariją iš operos “Marta”. Tai bu
vo geriausia visos vakaro prog
ramos dalis. Programoje -dar da
lyvavo vokiečių, anglų, ukrainie
čių ir kt. Eštai buvo surengę pa
rodėlę.

Ponią Ščepavičienę į vakarą 
pakvietė p. Petraitienė, kurios 
vaikučiai mokosi toje mokyklo
je.

Estai pereitą savaitę savo ne
priklausomybę minėjo Massey 
Hall, taip pat dalyvaujant mies
to burmistrui. Dalyvavo ir Lie
tuvos konsulas min. V. Gylys. 
Apylinkės valdyba pasveikino 
telegrama, kaip ir Vasario 16 bu
vo sveikinę.

Filmas
Šj sekmadienį 5 ir 8 vai. Šv. 

Jono Kr. salėje rodoma komiška 
filmą “Africa Screams” — su 
Abbott ir Costello.

Gautas laiškas
Gustel Karalius iš Vokietijos, 
atsiimti T2 administracijoje.

WINDSOR, Ont.
Lietuviams rekolekcijos prasi

deda kovo 11 d., penktadienį, 7.30 
v.v.. St. Francis bažnyčioj, 1470 
Albert Road. Telef. WH. 5-7413. 
Jos tęsis 3 dienas, kas vakaras 
7.30 v. konferencijos ir palai
minimas Švenčiausiuoju, klau
soma išpažinčių. Rekolekcijas 
ves ir sekmadienį, kovo 13 d. 12 
vai. iškilmingas šv. mišias laikys 
ir pamokslą pasakys JE vysku
pas dr. V. Brizgys.

Windsoro ir apylinkių lietu
vius kviečiu ir prašau tuo. dvasi
niu susikaupimu ir Dievo malo
nėmis atsinaujinti savo dvasioje.

Sekmadienį, kovo 13 d. 6 v.v., 
bažnyčios salėje, Ganytojui ren
giama išleistuvių vakarienė - ka* 
vutė. Malonūs broliai ir sesutės 
lietuviai, kiek kas galite prisidė
kite darbu ir maistu prie tos va
karienės. Visus maloniai kviečiu 
dalyvauti.

Tegul Dievas laimina jus vi
sus! . .

Kun. V. Rudzinskas,
Windsoro lietuvių klebonas.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augštos paluko- 
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Tek 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vok.
Šeštadieniais nuo 1 iki 3 vai. p.p.

Konservatoriai sveikina 
lietuvius

Konservatorių partijos specia
lus įgaliotinis prieškomunistinei 
veiklai ir santykiams su naujai
siais ateiviais advokatas Norman 
M. Dunn, Q.C., “TŽ” redaktoriui 
prisiuntė šitokį raštą, datuotą 
vasario14 d.:

“Malonus Dr. Šapoka,
Norėčiau prisijungti prie Jūsų 

ir Jūsų skaitytojų paminėjimo šį 
trečiadienį išpuolančių 37-jų me
tinių Lietuvos paskelbimo nepri- 
klascma respublika. Hon. George 
A. Drew, kuris yra aplankęs 
Lietuvą ir ją pamilęs, pareikš
damas viltį, kad jūsų tėvynė 
kartą vėl bus, kaip buvusi, de
mokratiškas laimingas kraštas, 
žinau, yra išreiškęs kanadiečių 
jausmus.

O tuo tarpu šis kraštas malo
niai priima kaip draugus ir pilie
čius visus tuos, kurie atvyksta 
čia siekdami laisvės, kuri iš jų 
atimta tėvynėje.

Linkėdamas Jums ir Jūsų tau
tiečiams sėkmės Jūsų ryžtingoje 
kovoje su prispaudėjais, lieku 
Jūsų nuoširdus

I ‘ N. N. Dunn”

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Blcor * Alhambra, įmokėti $4.000, atskiros, mūrinis namas, 6 kamb., ap
šildytos žaidimų komoorys rūsy, vandens šildymas. Reikalingas dekoravimo. Vie
ta garažui. Kaina $12.500

Bloor - High Part, $11 900, dupleksas, 7 komb., atskiros vonios ir vir
tuves, pusiau atskiros plytų namas, įmokėti aoie $2.500

Westminster - Roncesvalles, $13.900, 7 kamb. namas per 2 ougŠtus, 
moderni virtuvė, naujos garažas, įmokėti acne $2.000.

Duffenn - Bloor, $11.000, pusiau atskiros, 6 kamb. nomos, moderni vir
tuve, olwos š’ldymos, nėra garažo. $2.000 įmokėti.

Indian Rd. - Bloor. $17.000. 9 kanrb. atskiras nomos, 3 virtuvės, įvožia- 
vimos ir garažas, įmokėti aoie $7.000.

Alhambra - Bloor, $20.500, 10 komb. atskiras plyty namas, alyvos šil
dymas, did^įis darios, garažas, įmokėti $7.000. Vieras atviras 10 m. morgičius.

AL GARDENS
REAL ESTATE

z 1611 BLOOR STREET WEST. TORONTO, ONTARIO 
Telefonai: LO. 2738, LA. 8772. Vekarsfe HU. 9-1543.

Visais ttfrto pirkimo ar oordavimo reikalais kreiekitės viri nurėdytu odrm.
REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI


