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2. Lyčių santykis
Pereitame “TŽ” nr., svarsty

dami lietuvius liečiančius Kana
dos visuotinio gyventojų sura
šymo davinius, priėjome išva
dos, kad bendras lietuvių skai
čius ištikrųjų yra 4-5000 dides
nis, negu rodo surašymo davi
niai. Dėl to ir visi kiti daviniai 
taip pat negali būti absoliučiai 
tikri, tačiau, prileisdami, kad 
klaidos visais atvejais bus pada
rytos maždaug vienodos, iš tų pa
čių davinių galime padaryti ga
na reikšmingų išvadų.

Pirmiausia sustokime ties ap
skritai tautos gyvenime, o ypač 
išeivijos gyvenime labai reikš
mingu lyčių santykio klausimu. 
Nuo to juk labai priklauso visa 
išeivijos ateitis — lietuviškų šei
mų sukūrimas.

Emigracijoje yra nuolatinis 
reiškinys, kad vyrų yra daugiau 
negu moterų. Pokarinė lietuviš
koji imigracija Kanadon nebuvo 
normali. Atvyko palyginus di
desnis skaičius šeimų ir pavienių 
mergaičių bei moterų, tačiau pa
gal surašymo davinius liet, vy
rų yra 8.989, o moterų 7.235, t.y. 
1.754 mažiau. Vadinasi kiekvie
nam 100 vyrų trūksta daugiau 
kaip 19 moterų. Tai jau proble
ma ir mišrių šeimų sudarymo pa
vojus. Turint galvoje, kad čia ir 

/ ne viena mergaitė išteka už sve
timtaučio, išeitų, kad apie 20'% 
vyrų turėtų sudaryti šeimas su 
nelietuvėmis arba likti viengun
giais.

Surašymo daviniuose nema- 
,< tome nei vienos, provūacSąs^nei

jos ateivės nulėmė. Šiaip mote
rų trūkumas yra tuo didesnis, 
juo mažesnė kolonija. Taip To
ronte moterų trūksta 201 (arti 
11%), Montrealy 95, Hamiltone 
135 (22,4%), Sudbury 45 (31,5 
%), S.S. Marie 28 (veik 36%), 
St. Catharines 28 (arti 55%), 
Port Arthur, Ont., 10 (62,5%) 
ir tt.

Bet yra pakenčiamų santykių 
ir rpažesnėse kolonijose: Edmon- 
tone, Altą, 5,3% skirtumo, Ota
voj 4,6%, Vancouvery 4,6%. Bet 
dabar padėtis, žinoma, yra pa
sikeitusi, tad smulkesnis nagri
nėjimas neturi nė prasmės.

3. Pasiskirstymas
Gausiausia lietuvių užrašyta 

Ontario provincijoje — 8.871, t.y. 
daugiau pusės visų užrašytų lie
tuvių. Toliau seka Quebec prov. 
su 4.036, Alberta su 1.178, Br. Co
lumbia 738, Manitoba 639 ir tt. 
Iš miestų daugiausia gyventa To
ronte (be priemiesčių) — 3.587, 
Montrealy (kartu su Verdun, bet 
be Ville Lasalle ir kt. priemies
čių) -— 3.083, Hamiltone 1.067, 
Winnipege 388, Windsore 265,

“Dviejų stovyklų” grumtynių tNiujorko bendradarbio Atmaus 
finalas — “agresyvios, antidemo
kratinės, — kuriai vadovauja 
žmogėdrds(!) —JAV imperialis
tai ir taikingos, demokratinės, 
kurios priešakyje yra nenugali
moji TSRS” (Stalino — Malen
kovo žodžiai suvažiavime Mas
kvoje). Šitas finalas prasidėjo 
mirus gruzinui Džiugašvili. Fi
nale, kurį sprendžia ūkinės, stra
teginės ir ideologinės sąlygos, 
susitiks mūsiškis Eisenhower su 
“didrusiu“ Malenkovu. “Tiesa” 
neveltui šaukė, kad “JAV asme
nyje, susiformavo naujas reakci
jos ir agresijos centras, iš kurio 
dabar kyla grėsmė taikai, tautų 
laisvei ir nacionalinei nepriklau
somybei” (?). Agitatoriai, visoje 
TSRS, šių metų pradžioje pra
kiuro apie gresiantį karą. “Elta” 
Vlikingene, kuri padarė stebėti
ną progresą, savaite prieš “tėvo 
ir mokytojo” galą rašė: “Jei Sta
linas su Malenkovu palaiko Va
karų palaipsnišką užminavimą, 
priešingoji pusė pasisako už ka
rą tuojau”. Dėlto tai amerikie
čiai “žmogėdros”. Eisenhoweris,

;■ oi

“nauja šluota geraf šluoja”, todėl 
ir Malenkovas neapĮOj 
permainų partijos; ir res 
nėse vyriausybėse. Be 
viškų viltingų spėliojimų pasau
lio spauda nuo toĮsieto, kai Sta
lino mirtis buvo paskelbta, bu
vo pražuvusi savuosiuose išve
džiojimuose.'Suomiai, jie arčiau
siai Lietuvos, gąsdinosi “netik
rumu”. Nežiūrint, jog tai buvo 
Stalinas, kuris pradėjo prieš 
juos 1939 metų karą, kaikurie 
suomių laikraščiai vadino jį 
“Suomijos draugu”. (Būdamas

Stalinas 1917 metais išvedė tau
tų apsisprendimo teisę,'kuri bu
vusi įprasminta Lenino raštuo
se, bet vėliau šlykščiausiai pa
neigta. Garsioji JAV prezidento 
Woodrow Wilson deklaracija pa
sirodžiusi vėliau. A.) Tuo pačiu 
“netikrumu” buvo persunkta vi
sos Amerikos spauda. NYTimes 
spėjęs, kad tas skubumas ir par-

Vancouvery 254. Sudbury 241’i kuris pasak vieno lietuvio de- 
Londone 220 ir tt. į mokrato jau dabar viršijęs savo

Įsidėmėtinas yra dar vienas i sumanumu ir valia visus; Ameri- 
būdingas faktas. Surašymo davi- j kos prezidentus, iki, Vašingtono 
niai rodo, kad lietuvių negyve
nama vien didžiuosiuose mies
tuose. Pagal surašymo davinius 
didesniuosiuose miestuose lietu
vių gyventa 1951 m. tik 10.120, o 
net 6.104 (beveik 38%) gyventa 
mažesniuose miestuose bei kai
muose.

moterų skaičius būtų didesnis 
arba nors lygus vyrų- skaičiui. Iš
imtį sudaro tik Peterborough, 
Ont., kur užrašyta 4 moterys ir 
1 vyras. Kingston, Ont. «— 14 
moterų ir 9 wrai, St. Johns, 
Nfld. — 2 moterys ir 1 vyras, St. 
John. N .B. -p- 9 moterys ir 7. vy
rai. Sherbrooke, Que. — abiejų 
po 2 ir Sydney. N.S. — tik 4 mo
terys ir nei vieno vyro. Bet tai 
gali būti ir pavienės šeimos su 
gausesniu dukrelių skaičiumi ar
ba namu ruošai atvykusios nau-

kad mažesniuose miestuose ir 
kaimuose daugiausia gyventa 
Saskatchewane — 89%, Albertoj 
77%, toliau seka B r. Columbia 
63%, Ontario 32,5%, Quebec 
22.5%. Tiesa. Albertoj ir Br. Co- 
lumbijoje nedaug tėra didelių 
miestų, bet tokioje Albertoje ne
mažai yra lietuvių ir ūkininkų.

Kiek lietuvių 1951 m. dirbo 
žemės-ūky tuo tarpu davinių ne
turime -y tai paaiškės, ktų Statis
tikos biuras baigs darbą ir pa
skelbs visus davinius.

j “žygiuoja pirmyn į lemiamą su
sitikimą —; finalą, lėtai, atsar
giai. bet užtikrintai. Gen. Smith, 
broliai Dulles, Jackson yra jo 
patikimi asistentai — bet už vis 
labiau ta didžioji idėja “nevertas 
laisvės, kas negina jos”.

LLKomitete Niujorke buvo 
.galvojama^ jog dąbąrtinė, spy.ietų 
vyriausybė' esanti “kovingo ti
po”, Stalinas buvęs “sulaikantis” 
elementas na ir, kaip kitas pri
dūrė, tektų 60% duoti, jog arti
miausioje ateityje neatsitiks nie
ko, kai Malenkovas seksiąs Sta
lino testamentą, o 40% duotų, 
jog ’‘milžiniški Įvykiai čia pat 
už durų". Privatus lietuvių ste
bėtojas, apgailestauja, jog Ei
sen howerio vyriausybė nepanau
dojusi Eltos raporto dėl trynimo- 
si” Stalino ligos metu ir efekty
viai nebandė atplėšti satelitus. 
Jis taip gi pasisakė tikįs, jog

“panikos” viduje išduoda kažką. 
Stalinas buvęs pripažintas die
vaitis ir autoritetas visiems, o 
Malenkovo tokiu senieji revoliu
cijos vadai niekad' nesutiksią lai
kyti. Harry Schwartz didelę, pa
žangą padaręs sovietų ekspertas, 
NYT perspėja dėl pavergtųjų 
tautų, kurios neabejotinai “čiu
pinėja savo panelių stiprumą”. 
(AB lietuvių kalta praėjusį šeš
tadienį perspėjo J ' ~~
imti ir sekti įvykiu

Stalino vietoje Malenkovas
Gal nei viena mirtis taip nesu

judino pasaulio, kaip sovietų dik- 
/tatoriaus Juozapo Džiugašvilio 

Stalino. Jau seniai, mat, daug po
litikų spekuliavo, kad pasikeiti
mas agresingosios bolševikinės 
imperijos valdovo turės atnešti 
pasauliui ką nors naujo. Gatvės 
politikai laukė net staigių pasi
keitimų — varžytynių dėl val
džios. pjautynių ir tarptautinės 
politikos pasikeitimo.

Pasikeitimas valdovų jau įvy
ko. Stalinas mirė ir palaidotas šį 
pirmadienį greta Lenino, tame 
pačiame mauzoliejuje. Sako, vė
liau būsiąs pastatytas naujas, 
didingesnis, kur laidosią ir kitus 
sovietinius galiūnus. Kaip Stali
nas mirė ir kada, pasaulis dar nė
ra tikras. Oficialiai paskelbta, 
kad jis kovo 1 d. buvo ištiktas 
kraujo įsiliejimo į smagenis smū
gio, o miręs kovo 5 d. neatgavęs 
sąmonės. Kaikas spėja, kad mir
tis jį ištiko anksčiau, o paskelbta 
tik tada, kai buvo sutvarkyti val
džios pasidalinimo reikalai. Kas 
žino?

Valdžia pasidalinta truputį ki
taip, negu buvo spėliota. Buvo 
spėjama, kad vyriausybės prieky 
atsistos Molotovas, kad partijos 
vadovybė liks Malenkovo ranko
se, o saugumas Berijos. Taip pra
džiai, o tolimesnį persitvarkymą 
nulems tylios ar ir kruvinos jų 
vėlesnės*varžybos. Išėjo kiek ki
taip. Malenkovas liko ir partijos 
ir vyriausybės galva, Berija liko 
savo vietoje su saugumo aparatu 
ir divizijomis, o už juos vyresnis 
10 metų Molotovas (Malenkovui 
51 m., Berijai 53 m.) liko tik už
sienių r. ministeriu ir viceprem
jeru. Tokiuos pat titulus dar ga
vus Berijai, karo' min. Bulgani- 
nui ir Kaganovičiui. Višinskis 
išėjo iš kabineto iš viso ir paskir
tas nuolatiniu atstovu JT su vi- 
ceministerio titulu. Į viešumą 
ištrauktas maršalas Žukovas, 
kartu su maršalu Vasilevskiu pa
sidaręs karo viceministeriu.

Maršalas Vorošilovas paskirtas Įsidėmėtinas yra greta politi- 
Augščiausios Tarybos Prezidiu- nio generolo Bulganino pastaty
mo pirmininku, atseit valstybės mas dviejų didžiųjų pereito karo 
prezidentu ,o tą vietą turėjęs herojų — Vasilevskio ir Žukovo. 
Švernikas liko vienu iš partijos; Gal būt, Malenkovui priklauso 
gen. sekretorių. j Maskvos radijo paskelbtas per-

Kokios jėgosveikė šituos per- spėjimas dar prieš Stalino mir- 
sėdimus įvykdant, pasaulis dar ties paskelbimą: tegul mūsų 
nežino. Buvo tik žinoma, kad dar priešai nebando pasinaudoti, So- 
prieš paskelbimą į Maskvą nu- j vietų Sąjunga budi...
skubėjo komunistų vadai iš sa-j Visuose šiuose pasikeitimuo- 
telitinių kraštų. Bet ar jie ten ; se yra įsidėmėtini du dalykai.
ką lėmė?

Šiandien yra aišku, kad pirmą
ja figūra tapo Malenkovas. Tai 
tikras revoliucijos vaikas, per
ėjęs visą bolševikų mokyklą. 
1919 m. jis įstojo raud. armijon, 
kai karai jau buvo pasibaigę. 
Po 2 metų buvo jau armijos po- 
litrukas, 1922-25 m. mokėsi Tech
nikos mokykloje Maskvoje, 1925 
m. pasidarė Stalino sekretorių, 
nuo 1928 m. vadovavo Maskvos 
partijos veiklai (kaip Kaganovi- 
čiaus padėjėjas), 1932 m. pradėjo 
dirbti partijos centro komitete, 
kur pasižymėjo visišku atsidavi
mu Stalinui ir įgavo vardą “Sta
lino akys ir ausys”. Iš savo pa
ties paruoštos kartotekos jis 
kiekvienu momentu galėjo su
teikti Stalinui smulkių žinių apie 
kiekvieną asmenį. Jo žinios, ma
tyt, buvo Stalinui naudingos, 
kad 1939 m. jį padarė savo as
mens sekretorių, vėliau padarė 
Politbiuro kandidatu, o 1946 m. 
ir tikruoju nariu.

Jis yra žinomas Vakarų prie
šas, nematęs kitokio pasaulio, 
kaip tik komunistinį ir už Sovie
tų Sąjungos sienų tebuvęs tik 
Varšuvoje 1947 m., kai buvo ku
riamas Kominformas. Šitas nau
jasis Kremliaus viešpats gal būt 
sieks “didžiojo mokytojo didžio
jo mokinio” padėties. Bet ar 
sklandžiai viskas eis, sunku da
bar pasakyti. Galima tik prisi
minti, kad pastaraisiais mėne
siais sovietinėje spaudoje pasiro- 
džiusieji dygliukai Berijos adre
su buvo jam priskiriami.

Pirmiausia pasaulio žinių 
agentūros, skelbdamos naujie
nas, pranešinėja, kad tas paskir
tas į tą, tas į tą veitą ir tt., bet 
nepastato klausimo, kas gi pa
skyrė? Ištikrųjų čia įvyko ne pa
skyrimai, bet vietų pasidalini
mas. Partijos prezidiumo nariai 
pasidalino vyriausybės ir parti
jos vietas, net paskyrė naują 
Augščiausio Tarybos (atseit, 
parlamento) prezidiumo pirmi
ninką. nors senasis gi nemirė. 
Užmiršo draugai net rinkimų ko
mediją atlikti.

Į akis taip pat labai metasi, 
kad pasaulis ir Staliną vaizduo
jasi tokį, kokį jį atvaizdavo ofi
ciali Maskvos propaganda — re
voliucijos didvyrį, Lenino ben- 
drabarbį. Pasirodo, žinių agen
tūrų ir laikraščių archyvuose te
būta tik tų davinių, kuriuos Mas
kva oficialiai skelbė. Kas sekė 
Rusijos revoliucijos istoriją, ži
no, kad 1917-1918 m. įvykiuose 
Stalino vaidmuo buvo palyginus 
menkas ir Lenino aplinkoje jis 
buvo vienas iš mažųjų. Tik kai 
jis sugriebė valdžią, tik tada jo 
vaidmuo buvo iškeltas. Ne tik 
visos knygos apie revoliuciją bu
vo pataisytos, bet ir dokumentai 
ir net fotografijos ištaisytos — 
montažo keliu jis visur pastaty
tas greta Lenino. Kaip pasaulis 
nesiorientuoja net tokiuose ele
mentariniuose dalykuose, rodo 
faktas, kad dabar visos sufabri
kuotos datos, montuotos fotogra
fijos ir dailininkų pagal specia
lius užsakymus piešti grupiniai

rietenas).
Mr. Schwartz sako, kad “Prav

da” vienam paskutiniųjų veda
mųjų davė suprasti, jog tiek Sta
linas, tiek ir Malenkovas tikė
ję, jog jiems negresia joks pavo
jus. iki “juos nuširdžiai remia 
Sovietų Sąjungos pusė gyvento
jų -— rusų tauta, kuri atsveria 
susiskalJžiusiis nepatenkintas 
mažumas ukrainiečius, uzbe
kus. baltus ir kitus”. Rusai, esą, 
jaučią, kad sovietai vykdą di
džiųjų carų tradicijas ir sugebė
ję padaryti Rusiją pasaulio ga
lybe. Mr. Sulzberger iš Europos 
tvirtina “konfliktų galimybę”, 
kai James Reston, vienas iš ge
riausiai informuotų Vašingtono 
korespondentų nuoširdžiai .prisi
pažįsta, jog Stalino mirties me
tu, jo “imperija buvo išsiplėtusi 
jau tiek, kad nebuvo galima dau
giau toleruoti”. Esą, Vašingtone 
viliamasi jog Mao-Tse-tung Ki
nijos diktatorius, nepanorėsiąs 
klausyti Malenkovo(!). Esą, dar 
daugiau susidomėta R. Europa, 
kuri vis labiau murmanti. (Tai 
liudija net LTSR organas ’’Tie
sa” A.). Restono nuomone, kurs
tymą galėtų atlikti “AB”, jei jų 
nekliudytų McCarthy (yra šiuo 
metu tendencija “AB” nesugebė
jimus primesti jam, nors padė
tis kaikuriose programose buvu
si kur kas blogesnė pfieš šią Mc
Carthy inkviziciją). Reston ma
no, jog amerikiečiai visdėlto sa
vo išlaisvinimo politiką pirmiau
sia bandysią pritaikyti Azijoje, 
kur esą daugiau galimybių, arba 
tokioj Albanijoje, kur nėra “ne
nugalimosios” Raudonosios ar
mijos. Kaikurie lietuviai žurna
listai spėlioja, jog maršalas So
kolovsky, kilęs nuo Gardino, da
bartinis generalinio štabo virši
ninkas galįs suvaidinti šioje ma
kalynėje dar svarbią rolę. Gi 
Mr. Reston iš Vašingtono mano, 
jog šiuo metu Vakarų politikos 
formuotojai ir diplomatai turėtų 
perimti iniciatyvą iš “psywar” 
specialistų ir esamą “galimybę” 
išnaudoti, net ir Čiang-Kai-Seko 
sąskaita(l). Tik, žinoma, ne kaip 
Mr. Dulles, paskelbęs savo šū
kį “pavergtieji, galite mumis pa
sitikėti”. Todėl, susidaro iš visų 
šių pasisakymų įspūdis, jog “fi
nalo” pirmieji puslaikiai (mėne
siai) būsią patys pavojingiausi, 
kai “išlaisvinimo politikos” stra
tegai bandys savo gabumus, o 
Maskvoje “sėsis dulkės“. O tada 
gal užeis antrasis “containment” 
periodas, laukiant numirštant

paveikslai yra skelbiami be jo-

puiki proga atskleisti s 
bes sukūrimo techniką.

Malenkovo. Bent taip pasiūlė 
Stalnui mirus kaikurie “con- 
tainmininkai”, gauną savo raši
niams vietos vertingiausiuose 
JAV laikraščiuose. Bet šitokios 
nuomonės Niujorke aiški mažu
ma. Dauguma vis labiau atsiduo
da “išlaisvinimo politikai”, ku
rios populiarėjimą rodo ir vis 
gausėjanti “išlaisvinimo” reika
laujančių, knygų pasiūla. Žino
mas korespondentas Anthony 
Leviero jau praėjusį ketvirtadie
ni nusiskundė, jog taip seniai ti
kėta Stalino mirtis užklupo JA 
V-bių “psywor” specialistus ne
pasiruošusius. (Tai gali patvir- 
tnti kiekvienas klausęs “Ameri
kos Balso” programą). Mr. Burn
ham’s “Containment or Libera
tion” tvirtinama, jog taip yra- 
dėlto, jog JAV psichologinio ka
ro institucijoje yra perdaug žmo
nių apie psicholognį karą netu
rinčių menkiausio supratimo. 
Stalino mirties dieną Niujorko 
spauda beveik ištisai savo pus
lapius skyrė Stalinui, dažnu at
veju nesąmoningai naudodama 
sovietų propagandos pateiktą 
medžiagą, nors jų vedamuosiuo
se jis buvo pasmerktas kaip “pik
to genijus”. Labiausiai mus stebi
no europiečių laikysena. “Queen 
Elizabeth” okeano milžinas Sta
linui pagerbti nuleido savo vė
liavą pusėn stiebo, taip pat ’’Li
berte” prancūzų keleivinis ir vi
sa Prancūzija kartu — tūlam lie
tuviui jumoristui pasijuokiant, 
kad jie gedi dėl mirties, jog Sta-

Maskvos pranešimai apie Stalino susirgimą ir mirtį buvo pa
grindinė pasaulinė pereitos savaitės sensacija. Dabar vertinamas 
paskelbtas valdžios pasidalinimas (žiūr. atskirai). Spėjimų yra 
visokių. Bendrai sutariama, kad laikinai netenka laukti jokių staig
menų, kad šaltasis arba psichologinis karas greičiausiai vyks to
liau; bet iš Maskvos dar galima laukti ir netikėtumų, nes Malenko
vas esąs perėmęs ministerio pirmininko postą, bet "Visos valdžios 
dar neturįs. Ji esanti padalinta. Malenkovas galėsiąs veikti tik 
per savo 4 pavaduotojus — Beriją, Bulganiną, Molotovą ir Kaga- 
novičių, — kurie galį išlikti klusnūs tik tol, kol jų galia būsianti 
saugoma. Atseit, ateity dar galima laukti ir rimtų varžybų dėl
vaįdžios. Dėl to tai ir Maskvos 
šauksmas ramybės ir susiklausy
mo nebūtų vien formalumas.

Ar Stalino mirtis atsileips į 
Maskvos santykius su kitomis 
komunistinėmis valstybėmis, tuo 
tarpu dar anksti sprsęti. Jo lai
dotuvėse šį pirmadienį dalyvavo 
Kinijos premjeras Čon-En-Lai 
(ne pats Mao), Rumunų — Ghe- 
orghu-Dej, Lenkų — Beirut, 
Vengrų — M. Rakpsi, R. Vokie
tijos — O. Grotewohl, Bulgarų 
— V; Cervenkov, Čekoslovakų— 
KI. Gottwald. Visame krašte bu
vo organizuojami darbininkų mi
tingai, o karstą nuleidžiant viso
se respublikų sostinėse paleista 
patrankų šūviai. Iki šiol nei Ma
lenkovas, nei kas nors kitas dar

balsų, o to Adenaueris jau netu
ri. Taip pat dar neaišku ar rati
fikuos Prancūzija, kuri reikalau
ja tam tikrų pataisų.

Tuo pačiu metu pranešama, 
kad Sovietai Rytų Vokietijos ar
mijai jau pristatė 500 tankų, ku
rių užtenką 3 šarvuočių divizi
joms, kad 400 vokiečių pilotų jau 
apmokomi skraidyti sprausmi- 
niais lėktuvais, kad armijoje yra 
jau 150.000, padalintų į 12 divizi
jų, kurios savo rėžtu, padalintos 
į 3 armijas (po 2 korpusus iš 2 
divizijų kiekviename) su vyriau
siom būstinėm Pasewalk (į va
karus nuo Stettino), Erfurte 
Thūringijoje ir Dresdene Sakso
nijoje. Šios pajėgos ir oficialiai 
jau vadinamos nebe milicija, bet Į_ <____ A J? t____* 4 -
būti rimtas akstinas Vakarų Vo- - 
kieti j ai.

Šią. savaitę Š. Atlapto Sąj. pri
klausančių valstybių. .. daugiau 
kaip 90 generolų tariasi tais pa
čiais Europos gynimo klausi
mais. Jie svarsto kariškus reika- -O

nepasakė padėtį aptariančios
' kariuomene. Atrodo, tai turėtųprograminės kalbos.

Dėl Stalino ligos ir mirties of i- < 
cialias užuojautas, žinoma, pa
reiškė visos valstybės, atstovy
bės Maskvoje nuleido vėliavas, 
.tačiau mažai kur dėl jo nuošir
džiai gedima.

Vašingtone pereitą savaitę vy- E

enoJT “sekcetoriūs” norvegas Tr. 
Lie, amerikiečius už vis daugiau
sia nustebino. Jis ne tik, kad vie
nas iš pirmųjų reiškė savo nusi
minimą dėl “žymojo valstybės 
vvro mirties”, bet dėl pažemini
mo poste susigraužusiam Višins- 

uande išreikšti savo asme
nišką užuojautą, o tas jį pamatęs 
tik nusisuko. Taip pasistato Eu
ropos mažųjų valstybių diplo
matai Amerikoje ir JT. Kaikas 
prikiša amerikiečiams savigar- 
oos stoka, kai Eisenhoweris šiuo 
reikalu išlaikė generolišką tak
tą (prez. Trumano nuoširdžiau
sios užuojautos JAV vardu anks
čiau vistiek būdavo sovietų 
spaudos skelbiamos priešpasku
tinėje vietoje).

Prasidedančio “finalo” vaizdas 
būtų nepilnas, jei nepraneštume, 
kad Stalino mirtis ir vis griežtes
nis Ike nusistatymas pulti Korė
joje, atsiliepė ir pasaulio biržo
se. Jį prie to skatino prityręs di
plomatas William C. Bullitt 
“Reader Digest” 17% milionų 
skaitytojų žurnale ir gen. Van 
Fleet, tik ką grįžęs iš Korėjos. 
Visa tai iššaukė tokį nematytą 
entuziazmą, kad caro laikų pa
skolos lakštai pašoko nuo % iki 
3/a punktų, beveik 24%, o senieji 
Estijos paskolos lakštai pašoko 
nuo 3 ir vienos aštuoniolikto
sios iki 15 ir daugiau, beveik 27% 
%. Šie biznieriai kartais turi 
puikią uoslę. Barbara Ward iš 
Londono “The Economist” publi
cistė perspėjo, jog ir ūkinėje sri
tyje laikas dirba Sovietų naudai.

Edenas su Eisenhoweriu ne 
vien apie prekybą kalbėjosi pra
ėjusią savaitę Baltuosuose Rū
muose. Dulles, John Foster ko
kiam susrinkime, išsiplepėjo, jog 
jis pasitikįs Jungtinėmis Tauto
mis, bet manytų, jog taika dau- 

(Nukelta į 3 psl.)

Burmoje pašauti 
du rusai

Burmoje dabar vyksta didelės 
varžybos, kas ten įsitvirtins — 
komunistai' ar jiems priešingi 
elementai. Ten yra subėgusių 
daug kinų nacionalistų, kai ko
munistai užėmė Kiniją. Burma 
laikoma galimu tramplynu iš ku
rio Čiang Kai Šėkas gali pradė
ti kovas dėl Kinijos. Čia veikia 
taip pat Indokinijoje pasireiš
kiančios jėgos, fveikia ir labai 
gausi Sovietų atstovybė.

Du Sovietų atstovybės tarnau
tojai kovo 2 d. naktį kažko įva
žiavo į karišką rajoną, perspėti 
nesustojo ir paleistų šūvių bu
vo sužeisti. Daugiau žinių apie 
incidentą tuo tarpu neduodama.

niais reikalais. Jie, žinoma, iškė
lė ir politinius. Tuo būdu pasi
tarimų komunikatas paskelbtas 
iš dviejų dalių. Pirmiausia D. 
Britanija įsipareigoja vykdyti 
Kinijos blokadą, žiūrėti, kad ne 
tik iš jos, bet ir jos laivais iš kitų 
kraštų Kinijon nebūtų gabena
mos kariškai svarbios medžiagos. 
Antroje komunikato dalyje kal
bama apie apsvarstytus ūkinius 
reikalus, bet jie ne specifikuoja
mi. Iš kitur mes žinome, kad bri
tai atvyko su šūkiu “mes nieko 
neprašom”, atseit, nenorim do
vanų, bet norim gyvos nesuvar
žytos prekybos bei sutvarkymo 
piniginių atsiskaitymų. Ameri
kiečiai tais klausimais pasisaky
davo palankiai, tačiau kokių 
konkrečių nuolaidų padarys savo 
prekybinėje politikoje, paaiškės 
vėliau.

Prezidento Eisenhowerio rezo
liucija slaptųjų sutarčių reikalu 
nebeforsuojama. Iš dalies tai dėl 
Stalino mirties, bet svarbiausia, 
kad senato komisija pasiūlė prie
dą, su kuriuo niekad nesutiks 
demokratai. Valstybės departa
mentas mano, kad geriau rezo
liucijos visai nepravesti, negu 
dėl jos susipykti su demokra
tais.

Europos gynimo reikalai tebė
ra vietoje. Adenaueris paskel
bė esąs tikras, kad V. Vokietijos 
parlamentas Europos Armijos 
sutartį ratifikuos, tačiau nepa
mirština, kad tebelaukiama 
augšč. teismo sprendimo dėl tos 
sutarties konstituciškumo. Jei 
teismas ją paskelbtų nekonsititu- 
ciška, jai ratifikuoti reikėtų %

nisterių konferencijai. Turbūt, 
ne vien strategiškais, bet ir poli
tiškais sumetimais, vyf. vadas 
gen. Ridgway siūlo Prancūzijos 
maršalą Juin, kuris dabar yra 
Europos centro fronto sausumos 
pajėgų vadas, paskirti visų to 
fronto pajėgų vadu. Matyt, nori
ma pataikauti prancūzams visas 
Vokietijos pajėgas pavedant jų 
komandai.

Britų parlamentas priėmė re
kordinį karo biudžetą — 1.636.- 
600.000 svarų arba $4.582.928.000.

Irane pereitą savaitę Mossa
degh atsigriebė, suėmė apie 470 
savo priešų, atleido per 70 kari
ninkų, bet sąmyšiai dar nepra
ėjo. Pats Mossadegh dabar tebe
sėdi su savo šalininkais parla
mente. Su šachu, sakoma, jis bai
giąs tartis ar jau susitaręs, bet 
parlamente jis vis negali nieko, 
nes jo priešai į posėdžius neina, 
tad nebūna kvorumo ir negalima 
pravesti jokio nutarimo. Mossa
degh žada paskelbti referendu
mą, kreiptis tiesiai į tautą.

Korėjoje tebevykdomi oro 
puolimai ir vietinės kovos. Šį 
pirmadienį buvo atmušti net 5 
komunistų puolimai centro fron
te, pereitą penktadienį sūbom- 
barduoti fabrikai Sibiro pasie
ny, o belaisvių tarpe vėl pasireiš
kė riaušių, kurių metu 23 nu
kauti ir apie 90 sužeista.

Gen. Fleet uždaram kongreso 
posėdy klausinėjamas apie padė
tį Korėjoje priminė, kad ten nuo
lat trūkę šaudmenų, net rankinių 
granatų. Kongresas tuo susido
mėjęs ir pravesiąs tardymą, kas 
dėl to esąs kaltas.

VAKARIEČIAI JAU TURI MIG-15
Vakariečiai^, nuolat tenka su-Į lėktuvą tuojaus grąžinti. Užsie- 
rhirti cn ęnraiicmi. nin minister i csidurti su geriausiais sprausmi- 

niais sovietų naikintuvais MIG- 
15 Korėjoje, bet nesugadinto to 
lėktuvo pavyzdžio iki šiol vis 
nesisekė gauti. Ir išviso tik 1951 
m. tebuvo sučiuptas vienas ap- 
galintas toks lėktuvas. Šiaip jis 
yra lafetai saugomas ir pačių la
kūnų pasistengiamas sunaikinti, 
jei jau nebūna išsigelbėjimo. 
Vieną nukritusį į jūrą lėktuvą 
kiti komunistų lėktuvai sunaiki
no, kad tik vakariečiai neišsi
griebtų.

Bet štai tas garsusis MIG-15 
pateko vakariečiams visiškai 
sveikutėlis.

'Pereitą savaitę Bornholmo 
Roenne aerodrome su tokiu lėk
tuvu nusileido vienas pabėgęs 
lenkų lakūnas. Žinoma, jį apspi
to nagrinėti ne tik Danų, bet ir 
Britų bei Amerikiečiu specialis-

nių reikalų ministeris atsakė, 
kad tą klausimą ministeriu ka
binetas apsvarstysiąs “kaip ga
lima greičiau”. Gi ekspertai tuo
jaus nurodė, kad lenkai nei ne
galį greit to lėktuvo pasiimti, nes 
Roenne aerodromo takai esą 
per trumpi jam pakilti, teturį 
vos *1.300 jardų.

Žinoma, kai lėktuve viskas 
bus ištirta, ir takai ’’pailgės”... 
Vakariečiai tik mano, kad šis 
lėktuvas galįs būti pasenusio ti
po, nes abejoja ar moderniau
sių būtų duotą lenkams.

— Kopenhaga. — Nežiūrint 
Lenkų atstovybės griežtų reika
lavimų tuojau pat grąžinti MIG- 
15 lėktuvą, danai iš Bornholmo 
salos nusigabeno jį į Kopenhagą, 
kur galės geriau ištirti.

— Belgradas. — Tito išvyko į 
D. Britaniją. Jo išvykimas buvo 

atstovas pareikalavo laikomas paslapty.

J*
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Katalikiškos partijos Svarsto informacijos reikalus

KLB KRAŠTO VALDYBA
PLB KANADOS KRAŠTO APYLINKIŲ REIKALU

Pagal PLB nuostatus, ten kur yra bent 10 lietuvių, gali būti 
kuriama apylinkė (§1).

Jei yra mažiau kaip 20 lietuvių, apylinkės susirinkimas gali 
nutarti, kad vietoje apylinkės valdybos gali būti tik apylinkės se
niūnas. *

Ligi šiol Kanados Krašto Valdyboje yra užregistruotos se
kančios apylinkės:
1. Ottawa, pirm. A. Paškevičius, 73 Spadina Ave., Ottawa 3, Ont. 

■ 2. Edmonton, pirm. M. Kontautas, 11441 76 Ave., Edmonton, Alta.
3. Hamilton, pirm. J. Kšivickas, 491 Dundurn St. S. .Hamilton Ont
4. Lethbridge, pirm. St. Noreika, 1412, 7 Ave. S., Lethbridge, Alta.
5. London, pirm. L. Eimontas, 460 Dufferin Ave., London, Ont.
6. Montreal, pirm. L. Balsys, 6415 3 Ave., Rosemount, Montreal 

36, Que.
7. S.S. Marie, pirm. V. Mockus, 159 Alexandra St., S.S. Marie, Ont.
8. St. Catharine, pirm. St. Juozapavičius, 44 Wiliam St., St. Ca

tharine, Ont.
9- Tillsonburg, pirm. S. Augustinavičius, RR 4, Tillsonburg, Ont. 

id. Toronto, pirm. J. Beržinskas, 106 Evelyn Cres., Toronto, Ont.
11. Vai d’Or, iždin. J. Černiauskas, Gen. Del., Vai d’Or, Ont.
12. Vancouver, sekr. Rev. A. Traškevičius, 480 E. 47th Ave., Van

couver 15, B C.
13. Welland, pirm. J. Stanaitis, 82 Lincoln St., Welland, Ont.
14. Windsor, pirm. Januška, 1133 Moy Ave., Windsor, Ont.
15. Winnipeg, pirm. J. Malinauskas, 584 Manitoba Ave., Winnipeg, 

Man.
Tuo tarpu daug dar yra vietovių, tegu ir nedidelių lietuvių skai

čiumi, bet kur būtų galima įsteigti lietuvių bendruomenę.
Šiuo Priešu raštu PLB Kanados Krašto Valdyba ir kreipiasi tięk 

į atskirus asmenis, tiek į organizacinius kolektyvus, su prašymu, 
ten kur nėra įsteigta liet, bendruomenė, imtis iniciatyvos ir šaukti 
vietinių lietuvių susirinkimus ir steigti bendruomenes išrenkant 
apylinkės organus: Valdybą ir Kontrolės komisiją.

J. Matulionis J. Yokubynas
PLB KKr. V-bos pirm. Vicepirmininkas.

i

KLB ŠVIETIMO KOMISIJOS
INFORMACIJA Nr. 7

Susidarius Toronto ir Hamiltono apylinkių valdomiesiems or
ganams, paskutiniame Švietimo Komisijos posėdyje dalyvavo 
Toronto apylinkės švietimo vadovas inž. V. Šakalys ir Hamiltono 
apyl. šviet. vadovas mokyt. J. Mikšys. Svarstyta vasaros stovyklų, 
bibliotekų, pradžios mokyklų, ir lituanistinės radijo valandėlės 
reikalai. '

Vasaros stovyklos reikalu nutarta ruošti komisijos vardu vie
ną-. di<Įęsnę stovyklą Ontario mokyklinio amžiaus jaunimui. Sto
vyklą numatomą berniukams ir mergaitėms nuo liepos mėn. 5 d. 

y. ^ilęi liepos 18 arba 25 d,Įderinant laiką su»-$kautų ir ateitininkų 
stovyklomis. Šiai stovyklai suorganizuoti sudaryta pakomisė iš 
S. Prapuolenytės, kun. dr. Tadarausko, Mikšio,’ V. Matulaičio, 
Gaižučio, V. Šakalio ir A. Rinkūno. Apylinkių šviet-vadovai įsipa
reigojo pasirūpinti dalimi stovyklai reikalingų lėšų. Kita dalis 
lėšų numatoma surinkti iš tėvų. Stovyklos vieta ir dalyvių re
gistracija bus paskelbta artimiausiu laiku.

Bibliotekų reikalu apylinkių švietimo vadovai apsiėmė smul
kiau išnagrinėti padėtį vietoje, apsvarstyti tai apylinkių valdybų 
posėdžiuose ir referuoti sekančiam Komisijos posėdžiui. Be to, bib
liotekų skyriaus vadovas J. Kralikauskas painformavo, kad susi
rišta su Amerikos Lietuvių Informacijos Centro direktore p-le 
Kižyte dėl propągandinių leidinių platinimo anglų kalba Kanados 
viešosiose bibliotekose. Tuo reikalu iš bibliotekų centro Otavoje 
gautas pilnas Kanados viešųjų ir akademinių bibliotekų sąrašas 
su adresais. *

Pradžios mokyklų skyr. vedėjas V. Matulaitis pirmiausia pain
formavo, kad manytos iš JAV Liet. Mokyt. S-gos gauti lituanisti
nės programos negautos, nes nėra pabaigtos ruošti. Tuo būdu 
jau yra ruošiamos savos programos Kanadai. Į tą darbą įtraukta 
eilė mokytojų. Darbas eina į pabaigą. Toliau V. Matulaitis iškėlė 
reikalą teikti premijas, kurios galėtų būti kelių rūšių: a) vietinės, 
teikiamos vietos mokiniams ir sudarytos vietos organų inicia
tyva, b j centro premijos mokiniams už mokslą, elgesį bei lietuvių 
vardo reprezentaciją, c) centro premijos už vaikų literatūrą, vado
vėlius bei pedagoginius veikalus. Toms premijoms reiktų sudaryti 
tam tikrą Premijų Fondą. Visas šis reikalas buvo pripažintas 
tikrai svarbiu ir pavesta V. Matulaičiui paruošti Premijų Fondo 
statuto projektą.

Be to, buvo konstatuota, kad kaikuriose vietovėse pradžios 
mokyklų mokytojų atlyginimas tebėra nesutvarkytas. Komisija 
dar kartą kreipiasi į mokyklų laikytojus bei tėvų komitetus, ra
gindama nedelsiant mokytojų atlyginimo reikalą sutvarkyti. Ben
druomenės apylinkių švietimo vadovai taip pat prašomi šiame 
reikale aktyviai dalyvauti, nes pradžios mokykla yra pagrindinis 
mūsų jaunosios kartos išlaikymo veiksnys.

Lituanistinių paskaitų per St. Catharines radiją vadovė Iz. 
Matusevičiūtė pateikė tų paskaitų planą visam pusmečiui. Šis 
svarbus reikalas nebespėtas posėdyje baigti. Sekančiame posėdyje 
jį baigus, paskaitų sąrašas bus paskelbtas viešai, kad klausytojai 
iŠ anksto žinotų būsimos paskaitos temą ir lektorių.

>- KLB Švietimo Komisija.

Katalikiškas atgimimas. Karo 
griuvėsiuose tęko nugirsti ne
kartą: nelaimė Vokietijai, nes ji 
suskaldyta į katalikus ir protes
tantus. Ir ši nelaimė išmintingu 
mostu buvo pasalinta, kai vo
kiškoji Christlich Demokratische 
Union sutelkė visus krikščionis. 
Ten, kai kovojama už vokiškas 
teises, neiškyla katalikų kairu
mas ar dešinumas, kaip pas dok- 
trinieriškus individualistus pran
cūzus. Katalikiškoji Europa po 
šio karo atgimė. Tas atgimimas 
duoda vilčių, kad ir Europa ne
mirė. Be to atgimimo, be pasi
priešinimo šios žemės klastin
gam tvariniui — komunistams, 
nūdien būtų bergždžia kalbėti 
apie vakarinės Europos krikš
čionišką kultūrą, jos puoselėji
mą — apleistų dirvonų paverti
mą trąšia dirva, kurioje būtų sė
jamas naujas sveikas grūdas — 
išauginti tvirta mželmeniui.

Visų katalikiškų kraštų vy
riausybės, lyg sutartinai, atsi
dūrė katalikų rankose ar jose 
užsienio reikalai tvarkomi kata
likų. Čia sudaro išimtį tik Olan
dija, kurioje katalikai turėjo so
cialistams užleisti vietą vyriau
sybėje.

Tokiose sąlygose buvo paju
dintas Europos apjungimo klau
simas. Kiekveinam aišku, kad 
tas reikalas negali būti atliktas 
per keleris metus, kai Europos 
tautų išskyrimas, tradicijos, nuo
latinės kovos ir egoistiškoji po
litika kerėjo šimtmečius. Nai
vėlis gali tikėti, kad ateityje tas 
reikalas gali būti atliktas viena
me susirinkime, nors Didžioji 
Britanija svyruotų tarp Europos 
ir Commonwealtho. Ūkiški ir so
cialiniai, psichologiniai ir politi
niai klausimai tarpusavyje yra 
ten taip susiję, kad vieną siūlą 
sumezgus paskubomis reikalin
ga šokti kitus daboti.

Katalikiškoji santarvė. Gal 
prancūzų ilgalaikis užsienio rei
kalų ministeris Robert Schuman, 
talkininkaudamas žinomą eko
nomistą Monnet, sukurdamas 
vadinamą savo vardo planą ir 
grynai politinius motyvus — 
Saar klausimą — galvoje turėjo, 
tačiau juo apjungiami daug maž 
katalikiški kraštai. Toji šuma- 
niškoj i santarvė apima Prancū
ziją, 'Vokietiją, Italiją, Belgiją, 
Olandiją'ir Liūksepiburgąl Tojr 
santarvė,; aišku, ? organizuota 
ūkiškais pagrindais. Santarvės 
sutartyje aiškiai pasakyta: ’’Vi
somis priemonėmis remti ang
lies ir geležies gamybos išplėti
mą, pakelti pragyvenimo lygme
nį ir skatinti taikos Įgyvendini
mą”. Jos pirminis uždavinys iš
spręsti amžiną anglies proble
mą, lead Prancūzijos metalurgi- 
nė pramonė būtų ja aprūpinta 
nors politinis pasiskaidymas bū
tų kitoks, kaip šiandieną. Mes 
gerai žinome, kad tas ūkiškas 
rungtyniavimas istorijoje iššau
kė ne vieną karą ir ne tūkstan
čiai, o milionai gyvybių paau
kota.

Nepripuolama, kad pirmutinės 
valstybės, ratifikavusios tą su
tartį yra Prancūzija ir Vokieti
ją, istoriniai priešai. Numanu, 
kad toji santarvė užtiks daug 
kliuvinių. Aišku, kad joje slypi 
daug silpnybių, kurios nesako, 
kad ji gali būti ilgametė. Tačiau 
ji geresnė už Benelux, kuris mi
rė neužgimęs. Ši santarvė turi 
nevien vykdomąją, įstatymus 
leidžiamąją galią, bet ir teismą 
spręsti visiems sudėtingiems 
klausimams.

Kova prieš komunizmą. Pran
cūzų minties gyvumas ir gilus 
katalikiškas atgimimas, kuris 
dar toli nėra užbaigtas, nors kun
kuliuoja, kaip ir pats gyvenimas, 
sudarė progą ilgiau stabterti ties 
jais. Tačiau būtų visai klaidinga 
neįvertinti kitų katalikiškų kraš
tų sąjūdžių. Ir ten katalikai,

siauresniu ar platesniu mastu, 
siekia įgyvendinti tokios apim
ties reformas, kurios Šimtmečius 
laukė iki šios dienos.

Italijoje, kurioje konservaty
vioji katalikybė buvo nusigy
venusi iki formalybės, kurioje 
po šio karo katalikų dvasiškis 
užkampiuose buvo susilaukęs 
paniekos ir net pamirštas, ten 
taip pat stota ryžtingon kovon 
prięš komunizmą. Ten organi
zuota katalikiškoji darbininkų 
profesihė sąjunga—CISL. Krikš
čionys demokratai, kurie dau
giau pasvirę į konservatyvizmą 
turi įtakingus sparnus, o ypač 
kairįjį. Čia ne vieta įvertinti 
Krikščionių demokratų politiką, 
.tačiau galima pasakyti, kad-ūkiš
koje srityje-Aicide de Gasperi 
neturėjo tokios drąsos ir polėkių, 
kaip CDU ar MRP. O pokarinė 
Italija, lydima nepaprasto skur
do, biologiškų problemų, mora
linio sunykimo, deja, nesulaukė 
plataus masto žemės reformų ir 
račionalizacijos, kaip Prancūzi
joje ar Vokietijoje, kuri suge
bėjo ne vien nacionaliniais, bet 
krikščioniškais samprotavimais 
įjungti arti 10 mil. pabėgėlių.

Naujoji socialinė politika. Bel
gijoje taip sukurtos katalikiškos 
profesinės sąjungos, kurios visu 
įkarščiu kovoja prieš komunis
tus. Apie tos organizacijos darbų 
pasėkas per anksti kalbėti. Trem
tiniai iš savo patirties žino, kad 
angliakasiai Belgijoje buvo ne
mažiau išnaudoti, kaip kituose 
kraštuose.

Vokietijoje kairysis katalikų

sparnas padarė nemažesni spau
dimą į vyriausybę, negu Prancū
zijoje. Tas kairysis sparnas nė
ra toks tvirtas, kaip Prancūzijo
je, kurioje pasiaukojimas, kova 
ir pralietas kraujas padarė ne- 
lūžtaneiais. Vokiškasis praktiš
kumas, o ypač kairiųjų katalikų, 
siekia toliau už prancūzus. Tas 
kairysis sparnas privertė Konrad 
Adenauer vyriausybę įgyven
dinti vadinamą Mitbestimmungs- 
recht — apsisprendimo socialinę 
reformą skirtą darbininkams, 
kuria socialistams išmuštas gink
las iš rankų. Toji įstatymdavys- 
tė leidžia darbininkams dalyvau
ti įmonių administracijoje ir 
sprendimuose pelną paskirstant.

Tas naujasis posūkis Vokieti
joje rodo kelią ateičiai. Katali
kams yra svetimas, o juo ir atei
tyje liks, liberalus kapitalizmas: 
išnaudojimas silpnesnio, kai vals
tybė snūduriuoja patiltėje. Ka
talikams yra svetimas socializ
mas su visomis gyvenimo nepa
teisintomis teorijomis. Ir jei tos 
teorijos šiandieną pasiekė net 
kraštutinumą, sprogdindamos 
pasauli ir pačios save, jei mark- 
sininkai, kurio plauko jie bebū
tų, neš jie visi iš vieno kelmo, 
susilaukė didelio pasisekimo — 
nuopelnas krikščionybės, kuri 
buvo atitrūkusi tikrovės ir ten
kinosi žodžiu. Ir nūdien, kai 
marksizmas nori sutraiškinti 
krikščionybę, toje niūrioje va
landoje, Europoje, iš apačios iš
kilo drausmingi katalikų sam
būriai, kurie tarė: pikto sėklos 
sėjėjau, traukis iš kelio!

Su mintimi, kad yra atėjęs lai
kas peržiūrėti mūsų akcijos gai
res, visiškai sutiko kelių Niujor
ko intelektualų susibūrime dr. 
Gečys, neseniai gavęs politinių 
mokslų daktaro laipsnį už savo 
kapitalinį veikalą “Fundamentai 
Rights of the Soviet Citizen”, 
kurio straipsnis tilps šio mėne
sio “Ukrainian Quarterly” (Niu
jorko lietuvių politinis žurnalas 
atsisakė prijoti jo straipsnį “Ko
munistinė etika”, motyvuodamas 
tuo, jog jis pažeidžiąs šio žurna
lo koalicinės redakcijos marksis
tų įsitikinimus). Savo referate 
“juridinė Lietuvos tarptautinė 
padėtis” dr. Gečys pabrėžė,’jog 
yra be galo svarbu ir būtina, jog 
ALT pasinaudodama esamomis 
nuotaikomis; surinktų ir pateik
tų JAV Kongresui medžiagą, 
įrodančią kaip sovietai įvykdė 
pirmąją, II Pasaulinio Karo me
tu, agresiją Lietuvoje ir kokios 
vertės buvo tie taip vadinami 
rinkimai. Ši medžiaga esą būtų 
nepaprastai naudinga ir JTau- 
tose Amerikos delegacijai atte
ndant Višinskio puolamą Ker- 
steno siūlomą pagalbą paverg
tiesiems.

Dr. Gečys pateikė savo “pigų 
ir sensacingą planą”. Jo pagrin
dinė tezė “Liaudies Seimo” rin
kimai ir prievartinis Balsavi
mas”. Tam tikslui ALT ar jo įs
taiga LAIC su kvalifikuota tam 
darbui talka gautų pasisakymus 
visų Lietuvos Respublikos diplo
matų, visų tuo metu tebebuvu
sių Lietuvoje užsienio diploma
tų, visų buvusio 1940 m. Liaudies 
Seimo deputatų ir tos vyriausy
bės žmonių esančių laisvajame 
pasaulyje; kad masiškai būtų

SOVIETŲ SĄJUNGOJE KARO METU

AR SULIKVIDUOS SVOBODĄ?
Kai pasaulis sužinojo, kad Če

koslovakijoje Maskvos įsakymu 
suimtųjų tarpe yra ir buvęs 
krašto apsaugos ministeris gen. 
Svoboda, tenykščius santykius 
pažįstantieji nustebo. Nejaugi iš
drįs Gottwaldas atiduoti bude
liui ir šį pastarųjų laikų čekų he
rojų, garbinamą išvaduotoją iš 
nacionalsocialistų jungo.

Liųdvik Svoboda yra kilęs iš 
kaimo ir 1914 m. pateko į grynai 
čekišką pėstininkų pulką, kuris 
1916 m. pradžioje Galicijoje vi
sas perėjo į rusų pusę. Kai šito
kių perbėgėlių susirinko daug 
tūkstančių, iš jų Sibire buvo su
darytos čekų legijonierių divizi
jos, vadovaujamos gen. Gaida 
ir S; " ‘
kad

lyrovy^ Jos buvo sudarytos, 
kovotų prieš Austriją ir Vo- 
iją, už Čekijos ir Slovakijos 

- lai&ą, net kadangi tuo tarpu Ru
sijoje kilo revoliucija, tai čekų 
legionieriams teko kovoti tik su 
rusais bolševikais, kuriems jie 
nesidavė nuginkluojami, o pa
iras Austro-Vengrijai, išreikala
vo sau pravažiavimą į sayo kraš
tą per visą revoliucijos ugnyje

degančią Rusiją. Šitose kovose 
pasižymėjo ir L. Svoboda.

1918 m. lapkričio mėn. su le- 
gijonais Masarykas ir Benešąs 
įžengė į Prahos pilį. Svoboda ta
da neparvažiąvo pas tėvus į kai
mą, bet liko naujai sukurtoje sa
voje kariuomenėje ir netrukus 
buvo pakeltas karininku. 1928 
m. jis, jau štabskapitonas, buvo 
pasiųstas į karo akademiją. Dar 
po 10 metų, kai 1938 ip. buvo su
kurtas protektoratas, Svoboda 
buvo generalinio štabo pulki
ninkas Prahoje.

Po kurio laiko Gestapo įsaky
mu jis buvo perkeltas į Moravi
jos Ostravą be teisės iš miesto iš
vykti. Nors ir stropiai saugomas, 
jis rado kelią susirišti su tada 
Anglijoje gyvenusiu prezidentu 
Benešu ir vieną gražią dieną iš 
savo sargų akių dingo. Jis pabė
go į Sovietų Rusiją, iš kur tuojau 
pradėjo organizuoti pasiprieši
nimą vokiečiams Čekoslovakijo
je. o kai prasidėjo vokieČių-rusų

Sovietų Sąjungoje "čekų laisvės

legijoną”. Jis buvo sudaromas 
iš belaisvų čekų, iš darbininkų 
čekų nugabentų įvairiems dar
bams į Lenkiją arba į Ukrainą^ 
kurie iš ten pabėgdavo ir paga
liau iš tokių pat politinių pabė
gėlių kaip ir jis pats.

Pasidaręs legijono vadu, Svo
boda paėmė į sayo rankas visa, 
karišką čekų akciją, taip pat ir 
partizanų vadovavimą. Pagarsė
jęs buvo jo įsakymas negailėti 
nęi vokiškų galvų, nei turto. Pa
galiau ir Svoboda su savo legijo- 
nu ir Benešąs atsdūrė Prahoje. 
Benešąs vėl pasidarė preziden
tu, bet Svoboda numatytos mi- 
nisterio pirmininko vietos nega
vo. Maskvai nurodžius, min. 
pirmininku buvo paskirtas ko
munistas twaldas. Svoboda
buvo . krašto apsaugos 
ministeriu. Tą vietą po 1948 m. 
perversmo perėmė Maskvos auk
lėtinis čepicka, o gen. Svoboda 
dabar sėdi Prankrac kalėjime. 
Bolševikinėje santvarkoje jokių 
tautinių herojų negali būti, tad 
Svobodos likimas neabejotinas.

H. C. Cassidy, JAV žurnalis
tas, knygoje “Moscow Dateline” 
aprašo savo įspūdžius 1941-43 m. 
laikotarpvje Sovietų Sąjungoje. 
Jo įspūdžiai palankūs sovietams, 
bet ir juose yra daug tiesos. Nors 
tai netolima praeitis, bet kaiku- 
rios tų atsiminimų vietos Įdo
mios.

PRIEŠ PAT KARĄ
Nors sovietai su vokiečiais pa

sirašė nepuolimo sutartį, bet vie
ni kitais nepasitikėjo. . Vieni ir 
kiti ruošėsi karui. Sovietų meti
nis biudžetas iš -180 bil. rublių 
pišolžržl^ĮS5%ih,\j iš’jų 80 biL 
karo reikalams. 1941-m’. Stalinas 
prie Vokietijos sienos sutraukė 
milžiniškas armijas. Kai po Bal
kanų operacijų ir Hitleris pradė
jo permesti savo kariuomenę 
prie Sovietų sienos, Stalinas iš
pūtė ūsus. Dviejų didelių kariuo
menių sukoncentravimą prieš 
viena kitą sekė linksma istorijė-' 
lė. Esą, Stalinas per telefoną 
paklausęs Hitlerį, ką veikia jo 
armijos prie Sovietų Sąjungos 
sienos. Tas atsakęs—atostogauja. 
O kai Hitleris to pat paklausęs 
Staliną, tas atsakęs — stebi jūsų 
kariuomenės atostogavimą. Sta
linas Hitlerio bijojęs. Kai Hit
leris užėmęs Balkanus, Stalinas 
išvaikė Balkanų valstybių atsto
vus buvusius prie sovietų vy
riausybės, kad tik neužpykintų 
Hitlerio.

Prieš pat karą H. C. Cassidy 
aplankė garsų Stalino kurortą 
Soči. Jis įsitikino, kad tenai tik
ras “rojus”. Pajūryje buvo vyrų 
ir moterų maudyklės. Ant kran
to jas skyrė menka vielų tvora, 
o vandenyje — niekas. Vyrai 
maudėsi ir kaitinosi nuogi, o da
lis moterų buvo su maudymosi 
kostiumais. Tomis privilegijo
mis naudojosi raudonoji ponija, 
nes sovietų vergai neturėjo tei
sės ir galimybės kurortais nau
dotis.

KARAS
Nors bolševikai jautė, kad vo

kiečiai juos puls, bet nesitikėjo, 
kad puls taip greitai. Karas bu
vo staigmena ne tik sovietų ver
gams, bet ir patiems valdovams. 
Kai prasidėjo karas, Hitleris pir
momis karo minutėmis apie tai 
pranešė savo tautai.

Stalinas — sovietų žmonių va
das ir vėliavnešis, kaip jį priva
lo vadinti jo vergai — apie karo 
pradžią savo žmonėms nieko ne
pranešė. Tai pavėluotai atliko 
Molotovas.

Karo pradžioje Stalinas dingo. 
Jo negalėjo rasti nei savi, nei 
svetimi. Vieni aiškino, kad jis 
Soči kurorte, kiti — kad jau yra 
užsienyje: Turkijoje, Irane, Af
ganistane net Kinijoje. Ištikrų: 
jų Stalinas 11 dienų buvo užsida
ręs savo viloje prie Maskvos, 
nes norėjo pasižiūrėti, kaip vys
tysis reikalai prieš pradedant 
oficialiai vadovauti krašto gyni
mui. Po 11 dienų Stalinas išlin
do, kaip Pilypas iš kanapių. Liek
nos 3 d- jis pasakė per radiją 
kalbą, kreipdamasis į savo ver
gus — broliai ir seserys! Nuo to 
momento viso pasaulio komunisr

Klausimas tik, kadą. Kad nesu

lauks.

tinių organizacijų bei unijų na
riai tarp savęs turėjo vadintis 
broliais.

Vokiečiai sovietus puolė su 170 
divizijų — per 2 milionus karių 
— su 10.000 tankų ir tiek pat lėk
tuvų. Stalino jėgos prie Vokie
tijos sienos buvo nemažesnės, 
bet jos pakriko nuo staigaus ir 
drąsaus vokiečių puolimo ir ne
noro kariauti už komunistinę 
vergiją.

Kai vokiečiai užėmė didelius 
So v. S-gos plotus ir grėsė pavo
jus pačiai Mąskvai, Stalinas ėmė 
persta t y nė t i generolus — į svąr- 
bėsnes viefesfskyrė buvusius ca
ro armijos karininkus. Viduri
nio fronto vadu paskyrė marša
lą Žukovą, vietoje maršalo Ti- 
mošenkos, kurio armijas vokie
čiai sunaikino. Savo kariniu pa
tarėju paskyrė maršalą Sapoš- 
nikovą, buvusi caro armijos pul
kininką.

KONFERENCIJOS
1941-43 m. laikotarpyje Mask

voje.. įvyko kelios sąjungininkų 
keferencijos aptarti, kaip grei
čiau nugalėti bendrą priešą. So
vietams buvo reikalinga para
ma. Pirmieji su pagalba atsku
bėjo anglai. Jų atstovas S. Cripps 
Stalino ieškojo jau tada, kada 
Stalinas buvo dingęs.

1941 m. rugsėjo pabaigoje 
įvyko pirmoji konferencija. Joje 
buvo nutarta duoti pagalba Sov. 
Sąjungai prieš vokiečius ir išva-1 
duoti vokiečių pavergtas tautas. I 
1942 m. rugpiūčio 12-15 d. įvy
kusioje konferencijoje dalyvavo 
Churchillis, Harrimanas ir Sta
linas su savais štabais. Harrima
nas prez. Roosevelto vardu pa
žadėjo ne tik materialinę, bet ir 
karinę pagalbą. Churchillis gi 
net pora kartų tarėsi su Stalinu 
už uždarų durų.

Kai gatvėje Churchillis, sėsda
mas į automobilį, parodė pirš
tais “V” ženklą, žmonės supra
to, kad dviejų pirštų kombinaci
ja reiškia antrą frontą.

Trečią dieną konferencijos da
lyviams Stalinas iškėlė balių. 
Dąug kas nustebo, kai Churchil
lis į balių atėjo melsvu švarku, 
be. kaklaraiščio, o marškiniai pu
siau atsegioti — mat proletarų 
krašte.

Užkandus ir išgėrus prasidėjo 
tostai. Stalinas — už svečius. 
Molotovas — už prez. Roosevel- 
tą. Admirolas Standley — už 
trijų valstybių draugystę. Gen. 
Wawell rusiškai pasakė kalbą.

Nuo išgėrimų Stalino nuotai
ka taisėsi, o Churchill io — krito. 
Kai anglų atstovas Clark Kerr 
pasiūlė tostą už Staliną ir visi 
pagilo, Churchillis pasiliko be
sėdįs. Padėtį turėjo gelbėti tas 
pats Kerr. Pagaliau Churchillis 
atsistojo ir visi išgėrė. Stalinas 
pasiūlė tostą už tuos, kurie nega7 
Ii atsakyti — saugumo pareigū
nus, kitaip sakant, Stalinas no
rėjo pasakyti, kad ir Sovietų Są
jungoje yrą sąjungininkų šnipų. 
JAV jūrų kapitonas J. Dunkan, 
laivyno atašė, gelbėdamas padė
tį,'atsistojo ir pasakė:

— Aš galiu atsakyti, aš esu 
vienas iš tų.

Stalinas garsiai nusijuokę, pri
ėjo prie jo ir kartu išgėrė. O po 
baliaus abu susikibę išėjo iš sa-

1942 m- rudenį Maskvoje buvo 
tartasi jau antro fronto reika-

Jais. Iš JAV pusės dalyvavo spe
cialus prezidento pasiuntinys V. 
Willkie ir gen. Bradley, o iš bri
tų — ambasadorius Maskvoje. 
Ši konferencija buvo daug šiltes
nė. Stalinas kėlė tostą už Will
kie. o tas — už Staliną.

Per konferencijas Stalinas pri
minė, kad po karč visos tautos 
savo reikalus tvarkys pagal savo 
metodus. Kai JAV prezidentas 
per savo pasiuntinį priminė Sta
linui, kad jis savo žmonėms duo
tų religinę laisvę, tas atsakė, kad 
jų konstitucija garantuoja reli
gijos laisvę. Taigi, pas Staliną 
diskas tik ant popieriau^.

MAITINIMO REIKALAI
Nors Sovietų Sąjunga yra lai

koma Europos aruodu, ypač Uk
raina, bet blogiausiai Europoje 
maitinosi sovietų žmonės, ypač 
žiauru buvo karo metu. Maisto 
kortelės buvo išduodamos su
skirstant visus piliečius į klases. 
Komunistai gavo karteles, pa
gal kurias galima buvo maitin
tis, bet eiliniai darbininkai, ku
rių taip pat buvo trys klasės — 
badavo ir dauguma mirė badu.

Užsienio atstovams buvo tai
komos komunistinės normos.

Komunistų partijos ir valdžios 
viršūnėms jokių kortelių nebu
vo. Jie karo metu valgė ir gėrė 
kiek ir ko norėjo. Jie dažnai ba- 
liavodavo ypač Kremliuje. Balhj 
valgiai būdavo pasakiški. Krem
liuje kas nors mirti galėjo tik iš 
persivalgymo, kai vergai mirė 
iš bado ne tik kacetuose, bet ir 
visame krašte. Pvz. Leningrade 
iš bado mirė per milioną žmonių, 
nes ten darbininkams duonos 
norma buvo 120 gramų (4 unci
jos ) dienai.

(Nukelta j 8 psl.)

paskleista ankieta visiems, kurie 
tuose balsavimuose buvo pri
versti balsuoti. Atsakymai spe
cialistų turėtų būti surinkti spe
cialiom sakysim, “Raudonon 
Knygon” ir su atitinkamu augš- 
čiausios kvalifikacijos žmonių 
įvadu būtų įteikti Kongreso Už
sienių reikalų Komisijoms. Iš
laidos būtų nedidelės, gi akty
viai būtu prisidėta prie JAV ve
damos “išlaisvinimo politikos”. 
Pasauliui paskelbti, šie dalykai 
turėtų įtikinti Sovietų klastą ir 
apgaulę, o iš lietuvių tereikalau
tų tik trupučio gero noro, inicia
tyvos ir darbo.

Šiame būrelyje buvo taip pat 
nusistebėta, kodėl “The Eastem- 
European Studies” Londone, 
mistiškos kilmės kursuose, kur 
britai supažindinami su visomis 
Rytų Europos tautomis, nėra lie
tuvio dėstytojo.

Tuo tarpu pavergtojoje tėvy
nėje J. Bulovas, Istorijos mokslų 
kandidatas, pikčiau, negu bet ka
da ir bet kas, puolė buržuazinius 
nacionalistus "nežiūrint kokios 
jie tautybės bebūtų”. Visi.^jie 
tautininkai, krikščionys demo
kratai, liaudininkai, socialdemo
kratai, sionistai ir kitZ .. padė
ję nuo Lietuvos atplėšti Vilnių ir 
Klaipėdą ir tt. Dauguma šių bur
žuazinių nacionalistų pabėgę iš 
Lietuvos (pirmą kartą po karo 
prisipažino “Tiesa”) ir rado sau 
prieglobstį pas amerikinius ir 
angliškuosius reakcionierius. Jie 
dabar parsiduoda amerikinių ka
ro kurstytojų reikalams”. To
liau Bulovas prisipažįsta šių me
tų sausio mėnesyje, jog sutriuš
kintos buržuazinės ideologijos 
liekanos bando prasiskverbti į 
tarybinės visuomenės gyvenimą 
ir kliudyti jos tolimesnį vysty
mąsi.;.; Buržuaziniai nacionalis
tai dabar atvirai nebepasireiškia 
Tarybų Lietuvoje — jie žino ... 
todėl mėgina apgaulės būdu pra
tempti savo supuvusias pažiū
ras, maskuoti jas, kad galima 
būtų šovinizmo nuodais nuodyti 
atsilikusius elementus... Bulo
vas užtikrina, jog ’’lietuvių tau
ta, komunistų vadovaujama, ga
lutinai sutriuškins buržuazinio 
nacionalizmo liekanas”. Tai pir
mieji oficialūs ’’išlaisvinimo po
litikos” rezultatai iš pavergtos 
tėvynės. . Ąlm.

Ukrainiečių 
“Baltoji Knyga?

• “Baltoji Knyga” pavaizduoja* 
religijos persekiojimą Ukraino
je. Ji pavadinta “Pirmieji pan
čiuose” ir išėjo Romoje.

Pradžioje apaštališkojo vizi
tatoriaus ukrainiečiams katali
kams Vak. Europoje įvedamasis 
žodis, trumpa ukrainiečių tautos 
ir bažnyčios i'storjios apžvalga ir 
pagaliau du skyriai apie santy
kius su komunizmu: pirmajame 
paliečiama pravoslavų bažnyčia 
1917-1939, o antrame katalikų 
bažnyčia 1939-1952. Čia suvestas 
ir katalikų bažnyčios persekio
jimų balansas: sulikviduotos 5 
dijecezijos, suimti, ištremti arba 
nukankinti 10 vyskupų, 2950 pa
sauliečių kunigų, 520 vienuolių, 
per 1000 vienuolių seselių, likvi
duota 3040 parapijų, 4440 bažny
čių, uždaryta 195 vienuolynai, 
sunaikintos visos mokyklos ir kt. 
kultūrinės įstaigos.

Knygutė nedidelė, vos 80 psl.\ 
smulkaus šrifto, papuošta vysku
pų kankinių atvaizdais bei jų 
katedrų nuotraukomis; pridėtas 
ir Ukrainos žemėlapis.

Leidinį parūpino ukrainiečiai 
kunigai. O mes tokio leidinio dar 
neturime...

SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

MANN & MARTEL
REALTORS ' >

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

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$3.000 įmokėti, $9.500. Weston Rd. 

—Rogers. Atskiros, plytinis, go- 
rožos, dideli 6 komb., moderni 
virtuvė, žemi mokesčiai.

$7.000 įmokėti, $17.000. Indian Rd..
8 k.-4-saulės k., vandeniu ir 
alyva šildomas, dvigubos gara
žas, išmokėtas, plytinis, puikus 
namas.

$7.000 įmokėti, $17.000 High Pork. 
10 k., atskiras, plytinis, puikus 
namas, alyva Šildomas, moderni 
virtuvė, pats save moka.

$0.500 įmokėti, $21.000. Sunnyside, 
12 k., atskiras, plytinis, vande
niu ir alyva Šildomas, 2 virtuves, 
4 mašinų garaios, pajamų na
mas.

$5.000 įmokėti, $16.200. Viewmount 
—Bathurst. Atskiras, plytinis, 7 
k. namas, garažas, ultramodern! 
virtuvė, 2 prausyklos, puiki vie
ta, lengvos išsimokėįimos.

$4.000 įmokėti, $14.000. Longton— 
St. Cloir. Plytinis, 7 k., žemi 
morgičioi, pelningos namas.

$3.500 įmokėti, $12.5500. Glenhol- 
me Avė.—St. Cloir. Kalifornijos 
stiliaus bungalow, vandeniu šil
domas. Daržas.

$6.000 įmokėti. $12.500. Hillmount 
—Bathurst. Ultromodemus bun
galow, plytinis, garažas, vande
niu šildomas. Groži vieta, dide
lis boismedžių sodas ir gėlynas.

$5.000 įmokėti, $14.500. Eglinton 
rajone 3 nauji modem, namai po 
2 butus kiekviename. Lengvos 
išsimokėjimas.

$4.000 įmokėti, $25.000. Lyndhurst 
Ave. prie Casa Loma, 10 k. 4- 
žoidimų k. rūsy, vandeniu ir aly
va šildomas, atskiros, mūrinis, 
garažas, 2 vonios, didelis paja
mų nomas.

Turime pasiūlymų visg eile restoranų, 
biznių, tabako ir dovanų krautuvių.

MŪSŲ ATSTOVAS

Zigmas UMBRA2ŪNAS
mietai t ftitibiums pciav* trvor mve mpewiwweb
Mūų Hkikt, kad sunkiai uždirbtos ir sutaupytas ptaigas butu koa #a-

iai»itatJtfrya.TĮįiityŲk* Mtą pasiinformuot) ir pyiilįtiT Tas Tbįm> 
to^s nioka neknmuoja, a naudo* daug.'

TELEF.: įstaigos OL. 2354 ..... Namų KE. 5843
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Kanados valstybės santvarka
Dipt teis. J. P. paskaita, skaityta Liet. Teis. Toronto skyriaus pobūvyje

Ar Kanada yra 
nepriklausoma valstybė?Valstybė privalo turėti teritoriją, gyventojus, valdžia ir nepriklausomybę. Ar Kanada turi siuos visus valstybei privalomus elementus, t.y. ar ji yra valstybė? Teritoriją, gyventojus ir valdžią ji turi. Abejojimų gali būti tik dėl nepriklausomybės arba, kaip juristai sako, suvereniteto. Suvereniteto sąvokon įeina galutinė sprendimo galia tiek krašto viduje, tiek santykiuose su-ki- tomis valstybėmis. Taigi, ar Ka* nąda turi tą galutinę ir nepriklausomą sprendimo galią? Atrodo, kad taip, nes ji, kaip ir kiekviena suvereninė valstybė, pasikeičia diplomatiniais atstovais su kitomis valstybėmis, dalyvauja tarptautinėse konferencijose bei organuose kaip pilnateisis narys, sudaro su kitomis valstybėmis sutartis, o svarbiausia, pati skelbia karą bei proklamuoja neutralitetą. Taigi, fakti- ' nai Kanada .elgiasi kaip nepriklausoma, pati save valdanti valstybė ir kaip tokią ją pripažįsta kitos valstybės.' 'Tačiau Kanados padėty yra \ tam tikrų ir gal keistų aspektų, kurie gali vešti į abejojimą, ar ji 1 turi' pilną valstybiškumą. Kanada turi monarchinę valdžios formą," tačiau neturi savo — kana- diško monarcho. Formalinis Kanados valstybės galva yra karalienė kitos valstybės, t.y. Did. Britanijos, ir Kanados piliečiai skaitosi Jos Karališkosios Dide- 

nybes pavaldiniais. Dar daugiau, vienas iš pagrindinių dokumentų (1867 m. British North America Act), kuris sudaro Kanados konstituciją, yra D. Britanijos, bet ne Kanados parlamento aktas ir formaliai imant, tik tas parlamentas gali tą aktą pakeisti; kiėk tai liečia Kanados provincijų tėišes bei kompetenciją.';• ■ Atrodo, tai esą svarbūs Kanados, kaip valstybės, suvereniteto apribojimai. Tačiau tie apribojimai yra liekana iš senesniųjų laikų, kai Kanada buvo subordinuo- toj padėty Did. Britanijos atžvilgiu. Šie formaliniai suvereniteto apribojimai gali būti kiekvienu momentu panaikinti, jei to Kanada panorės. Šiandien tiesiog nedaleidžįama, kad karalienė galėtų Kanadoj ką nors kitaip patvarkyti, negu kad jai Kanados ,v^..yjQriJWbė .pataria, ąriaa, kad britų parlamentas galėtų atsisakyti pakeisti savo išleistą aktą, jei to pakeitimo panorėtų Kanados valdžia.Britų imperija arba, kaip šiandien vadinama, British Commonwealth of Nations, į kurią įeina ir Kanada, yra laisvanoriška, nepriklausomų valstybių bendruomenė, kurioje visi jos nariai yra lygūs (taip buvo deklaruota Commonwealth ministerių konferencijoje 1926 m.); ta bendruomenė simboliškai yra apjungiama britų karūnos. Kiekvienas tos bendruomenės narys gali savo laisva valia ir kiekvienu metu iš tos bendruomenės išstoti. 1952 m. pabagioje įvykusioje Commonwealth© ministerių pirmininkų konferencijoje buvo priimtas naujas karalienės titulas, kuriame Kanada vadinama ne dominija, bet karalystė (realm), tuo lyg pabrėžtas Kanados nepriklausomumas nuo Didžiosios Britanijos, nors tą padėtį Kanada jau prieš kelis dešimtmečius pasiekė. (Jau po šios- paskaitos ir. Kanados parlamentas priėmė atitinkamą karalie-
AR SIUSTI

“Ar reikalingi drabužiai Vo
kietijoje užkliuvusiems lietu
viams?” Dėl to Spakenbergo L. 
šalpos Komisija BALFui rašo: 
“Mes į tai galime labai trumpai 
atsakyti: reikalingi ir net labai 
reikalingi. Mes visiškai nesu
prantame, kuo gali pagrįsti savo 
teigimą, kad rūbai mums jau 
nebereikalingi. Tie asmenys, ku
rie šį klausimą kelia Amerikos 
lietuvių spaudoje, gal jau nežino, 
ar jau pamiršo, kad beveik visi 
užkliuvusieji Vokietijoje jų tau
tiečiai gyvena iš kuklių bedarbio 
pašalpų, kurios 4 asmenų šeimai 
labai dažnai siekia tik 120 mar
kių mėnesiui. Jie gal nežino, kad 
iš šių 120 DM šeima turi susimo
kėti buto nuomos mokestį, nusi
pirkti kuro, atsilyginti už švie
są, gazą, atsilyginti batsiuviui 
už batų taisymą, padengti kitas 
būtinas išlaidas ir išsimaitinti. 
Būtų įdomu žinoti, iš kokių pa
jamų tokių klausimų spaudoje 
kėlėjai įsigytų drabužių, nes tik
rovėje iš bedarbio pašalpos dar 
niekas mūsų tautiečių sau dra
bužių nenusipirko ir nenusi- 
pirks, jei, žinoma, nenorės rizi
kuoti maitintis vien duona, bul
vėmis, Vandeniu ir druska ir tuo 
būdu vėliau atsidurti džiovinin- 

nės titulo įstatymą. Red.).
Taigi, Kanada faktiškai yra ne

priklausoma, suvereninė vals
tybė.

Kėlias į
nepriklausomybęKelias į Kanados nepriklausomybę buvo ilgas. To kelio svarbiausius punktus čia trumpai su- minėsim. Karo tarp prancūzų ir anglų pasėkoje, 1760 m. Kanada patenka iš prancūzų į anglų rankas. Ji valdoma britų gubernatoriaus, kuris visą galią bei instrukcijas gauna tiesiog iš Londono. 1837 m. Kanadoje, kuri tuo metu apėmė dabartines Quebec bei Ontario provincijas, įvyksta sukilimas. Sukilėliai reikalauja daugiau savivaldos teisių.Sukilimą anglų kariuomenė numalšino ir kaikuriuos sukilimo vadus ištrėmė į, Australiją. Tačiau Londonas pasiuntė į Kanadą lordą Durham, kuris buvo žinomas dėl savo liberališkų pažiūrų, ir jam pavedė ištirti sukilimo priežastis bei pasiūlyti, kaip Kanada toliau turi būti valdoma. 1840 m. lordas Durham pristato Londonui savo raportą bei rekomendacijas, kurių pasėkoje Kanados gyventojų rinkta atstovybė gauna daugiau teisių, o svarbiausia, gauna teisę išsirinkti atstovybės vykdomąją tarybą, kuri, pataria guberatoriui valdymo reikaluose; toji taryba buvo prototypes vėliau atsiradusio ministerių kabineto. 1867 im sudaroma Kanados konfederacija, į kurią įėjo dabartinė Quebeco, Ontario, New Brunswick ir Nova Scotia provincijos. Tais metais D. Britanijos parlamentas duoda taip susijungusiai Kanadai lyg konstituciją, vadinamą British North America Act. -Tame akte pasakyta, kad Kanados dominija turės konstituciją, kurios principai bus panašūs į D. Britanijos konstituciją. Tuo buvo lyg deklaruotas Kanados savistovumas, tačiau, reikėjo kelių dešitmečių, kol tas savistovumo principas buvo pilnai pritaikintas Kanados gyvenime ir kol ga- ! lutinai 1926 n£ Commonwealtho ministerių pirmininkų konferencija viešai deklaravo (Balfour raportas), kad visi Commonwealtho nariai, t.y. D.Britanija ir dominijos, yra lygūs partneriai ir jokiu būdu nėra subordinuoti vienas kitam, bet visi apjungiami britų -karūnos. Tai yra svarbiausias momentas Kanados konstitucinės sistemos išsivystyme, o taip pat ir jos, kaipo nepriklausomos valstybės, raidoje.
Kanados konstitucinė 
sistemaKanada neturi ištisai surašytos konstitucijos, bet turi visą eilę atskirų aktų, precedentų bei papročių, kurie ir sudaro Kana dos konstitucinę sistemą. Tai yra gana paini sistema, kurioje daugiausiai randame D. Britanijos konstitucinių principų, kiek tai liečia Kanados centrinės arba federalinės valdžios struktūrą, kurioje rasime ir JAV konstitucinių bruožų, kiek tai liečia fe- deralinį Kanados valstybės pobūdį, o taip pat ir savaimingų bruožų, kurie išplaukia iš Kanados vietinių reikalavimų bei sąlygų-Kanada turi parlamentarinį režimą. Ši valdymo sistema nebuvo sukurta iš karto, bet išsivystė istorijos bėgy ir tai daugiausia pagal britų parlamentarinio režimo pavyzdį. Todėl šioj valdymo sistemoj rasime daug

DRABUŽIU?
kų ligoninėje. Juk iki šiol niekas 
iš mūsų apylinkės lietuvių dar 
nėra gavęs iš BALFo ar kurios 
kitos organizacijos tokios pini
ginės pašalpos, už kurią galėtų 
įsigyti bent vienas padorias kel
nes, jau nekalbant apie eilutę. Ir 
mes turime labai mažai vilties, 
•kad Amerikos lietuviai ateity 
tiek daug pinigų pradės aukoti, 
jog BALFas galės pradėti remti 
Vokietijos lietuvius efektyvinė- 
mis piniginėmis pašalpomis. 
Ypatingai tai liečia daugiavai
kes šeimas, džiovininkus ir se
nelius, kurių mūsų apylinkė 
kaip tik turi nemažai.

“Tie mūsų apylinkės lietuviai, 
kurie neturi darbo (o tokių mū
sų tarpe yra lygiai 95%) ir ne
turi užsienyje juos remiančių 
giminaičių, dėvi tik tuos rūbus, 
kuriuos jie laiks nuo laiko gauna 
iš BALFo. Jeigu BALFas nustos 
rinkęs aukas drabužiais ir juos 
dalinti Vokietijos lietuviams, šių 
pastarųjų padėtis bus tikrai kri
tiška. Spakenbergo apylinkės 
lietuviai vienbalsiai prašo BAL 
Fo jokiu būdu nenutraukti dra
bužių ir avalynės rinkimo akci
jos”. Tokių laiškų BALFas yra 
gavęs visą eilę iš įvairių Vokie
tijos vietovių.

dalykų, kurie pasilaikė savo seną formą, o turinį visiškai pakeitė. Tai yra gal būt dar ir dėl to, kad britai turi labai gilų sentimentą konservatizmui: jie, naujų gyvenimo reikalavimų spiriami, keičia senų institucijų turinį, tačiau pasilaiko senąją formą. Taip Kanada pasilaiko monarchinę valdymo formą, gi esmėje turi demokratinę — piliečių išrinktą valdžią. Karūnos atstovas Kanadoje, t.y. generalgubernatorius neturi jokios realios valdžios, bet tik atlieka formalines valstybės galvos funkcijas. Centrinė institucija Kanados konstitucinėj sistemoj yra vyriausybė, kuri yra atsakominga prieš gyventojų išrinktą atstovybę — žemuosius rūmus. Kaip angliškame, taip ir kanadiška- me parlamentariniame režime nėra valdžių padalinimo, kiek tai liečia sįtatymų leidžiamąją bei vykdomąją valdžią. Čia ministeris pirmininkas yra vyriausybės galva, jis ir lyderis arba vadas didžiausios partijos žem. rūmuose. JA Valstybėse, kaip griežta taisyklė, nei prezidentas nei jo kabineto nariai nėra ir negali būti kongreso nariais, gi Kanadoje atvirkščiai, ministeris pirmininkas ir jo kabineto nariai yra visuomet ir žemųjų rūmų arba senato nariai. Kanadiškas parlamentarinis režimas skiriasi ^nuo angliško tuo, kad angliškas yra unitarinis, o kanadiškas federalinis, kur valdžios kompetencijos yra padalintos tarp federalinės ir provincijų valdžių. B. N.A. aktas aiškiai išskaičiuoja, kurie dalykai priklauso provincijų kompetencijai, gi visi kiti dalykai palikti federalinei valdžios galiai. (B. d.)

Nerviniai skausmaiKad geriau suprastume, ką aš taip teigdamas manau, įsivaizduokime, kad telefono technikas, taisydamas telefono sujungimus centrinėje, prisijungtų savo telefono ragelio laidus prie kokio, sakysime, ūkio telefono laido ir kalbėtų su telefoniste. Telefonistė manytų, kad jis kalba iš ūkio toli kaime dėl to, kad anksčiau, kada ji tik sujungdavo tą numerį, ji girdėdavo kalbant iš ūkio. Panašiai ir smegenys, kada jos yra pavargusios ir išsemtos, nurodo gėlimą, skausmą ar didelį nuovargį kokioje nors kūno dalyje. Asmuo tada jaučia skausmą visiškai normalioje galvoje, arba viduriuose.Taigi, jūs neturėtumėte pykti, kada dalyką žinąs gydytojas, išklausęs jūsų ligos istorijos ir patikrinęs jūsų sveikatą, pasako: “Jūsų ligos istorija yra jūsų nervinio prispaudimo istorija”. Visi tyrimai rodo, kad jūsų pagrindiniai organai yra puikūs ir veikia gerai”. Čia nėra ko gėdintis, jus gydytojas nekaltas, kad jūs neturite vėžio. Gal būt, jūs persidirbote, ar išsigandote, gal turėjote slaugyti ligonį per kelis ilgus ligos mėnesius, gal tarnyboje turėjote labai nuvargti ilgai stenografuodami ir dabar jūsų nervai šaukiasi poilsio. Geriau stenkitės atleisti įtempimą ir duokite jiems pailsėti ir tada galėsite pamatyti, ar tie simptomai dar pasiliks.
Dažnai pacientas sako: “Keis

tas dalykas, kai išėjau iš namų 
neliko nė trupučiuko skausmo 
mano viduriuose. Aš norėjau, 
kad tamsta mane priepuolo me
tu matytumei, todėl valgiau vis
ką, nuo ko anksčiau susirgda- 
vau, bet dabar virškinu ir miegu 
puikiausiai”. Paprastai žmogaus 
negalavimai pasireiškia nioj po

ttVftkfcS- ŽIBURIAI

A. Eden, D. Britanijos užsienių r. min., kuris šiuo metu kartu su iždo kancleriu, But- leriu yra Vašingtone.
Radaro rinksiąs š. KanadojeVasario 25 d. krašto apsaugos ministeris Claxton pateikė.parlamentui davinius apie Kanados ir JAV susitarimą įrengti radaro bazes Kanados šiaurinėse srityse. Susitarimas, pasirodo, buvo baigtas ir fiksuotas 1951 m. rugpjūčio 1 d. pasikeistose notose ir papildytas pereitų metų lapkričio mėnesio notomis, pagal kurias JAV gavo teisę atlikti tam tikras susisiekimo linijų statybas Newfoundlande, Stephenville.Radaro stočių statybos % išlaidų pagal susitarimą padengia JAV. Statybos atliekamos Ka- 

III Australijos lietuvių Krašto Tarybos suvažiavimas Adelaidėje

Valdyk savo nervus!(Tęsinys iš praeito nr.) Dr. Walter C. ALVAREZto„ kai jis sugrįžta prie savo rašomojo stalo ir. randa jį apkrautą nemalonumais. Tokios rūšies istorija parodo nervų įtempimo įtaką daug tikriau, negu tyrimai.Išmintingas žmogus dažnai savo įtemptus nervus padaro sau naudingais tarnais. Jų pagalba jis gali sulaukti pasisekimo ir surasti daug grožio gyvenime. Ne vienas, suvaldęs savo audringus jausmus, savo didelį jautrumą, gyvą vaizduotę ir didelį reaktyvumą, kas dažnai jam buvo skausmo ir nusiminimo priežastimi, ir pridėjęs; gabumą muzikai, rašymui ar dailei, pasidarė didis kompozitorius, rašytojas arba dailininkas.Daugelį kartų aš keikiau savo jautrius nervus, kuriuos mano motina man paliko, bet paskui sakiau sau: “Ne. Jeigu aš turėčiau dar kartą įsikūnyti, aš vėl pasiimčiau šiuos, o. ne anuos švelnius ir nejautrius mano tėvo nervus”. Be mano motinos nervų aš būčiau praleidęs daug puikumo ir grožio savo gyvenime. Aš nebūčiau turėjęs entuziazmo ir entuziastingo bendravimo su daugeliu gabių žmonių. Ir todėl aš sakau tiems, kurie turite įtemptus, jautrius nervus, pasukite juos jūsų naudai; naudokite juos praturtinimui jūsų gyvenimo; naudokite juos pagerinimui jūsų darbo..
Gyventi protingai
Išmintinga išmokti, kaip lai

kyti jūsų nervų sistemą galimai 
ramią su pagalba geros protinės 
higienos. Tuomet nervai nebus 
taip išklystą iš vėžiu ir iešką 
priekabių. Jie ne taip dažnai var
gins jus...

Ką aš noriu pasakyti gera pro
tine higiena? AŠ tuo sakau, kad 
reikia gyventi protingai, su gera

FINALAS:(Atkelta iš 1 pusi.)giau yra parengta NATO ir atominėmis, kurios vėl bus bandomos Nevadoje plačiausiu būdu. Bus iššautas prmasis atominis sviedinys iš 280 mm kanuolės, bus sprogimo vietoje išstatyti šimtai naujų ir naudotų automobilių ir įvairiais drabužiais aprengtos , iškamšos, kad patirti atominės veikimą. Ir įdomiausia, kad šie bandymai — manievrai bus rodomi televizijoje visose JAV-bėse ir labai galimas daiktas per Toronto TV stotį. Ašku, savaime — tai dar viena “psy- war” priemonių: sovietus pagąsdinti, savuosius pripratinti.“Amerikos Balse” paskutiniosiomis savaitėmis buvo toks sumišimas ir pakrikimas dėl “inkvizicijos” ir visuomenėje susidariusios opinijos, jog NYTimes gal tiksliai pastebėjo, jog Kremlius per eilę metų “AB” nepadarė to, ką patys amerikiečiai. Asmeninės intrigos, kombinacijos, šmeižtai — viskas dabar iškyla 
nados jėgomis ir iš Kanados medžiagos. Dėl visų statybų JAV pirmiau susitaria su Kanada, jos tuo tarpu valdomos abiejų valstybių žmonių, bet vėliau pereis Kanados visiškon nuosavybėn.Susitarime dėl susisiekimo linijų statybų Newfoundlande ir šiaurės Kanadoje sakoma, kad tos bazės bus JAV ir visų Š. Atlanto valstybių reikalams. Tam reikalui Kanada duoda daugiau kaip 1000 akrų žemės plotą — 640 akrų West Bay srityje, 380 akrų Jerry’s Nose srityje ir dar nedidelį plotelį Romaines srityje, kur įrengiama trumpųjų bangų siųstuvas.

disciplina — pakankamai miegoti, pailsėti ir atsigaivinti kievie- ną savaitę. Žmonės užmiršta, kad smegenys yra švelniausia ir komplikuočiausia (viso aparato dalelė ir kad ją reikia prižiūrėti ir gerbti. Šiandieną daugelis žmonių dirba perilgas valandas ir paskui neina ilgai miegoti. Jie klauso radijo arba žiūri televizijos. Jie būtų daug sveikesni, jeigu dešimtą valandą jau būtų lovose. Jeigu atostogauja, jie būna perdaug judrūs, taip, kad neturi laiko tikram poilsiui ir atsigaivinimui, nesusikrauna energijos atsargų. Taip pat daugelis baisai suerzina savo nervus perdaug rūkydami arba gerdami.Ne viena moteris eilę metų nervinasi iki pagaliau atsiduria tik vieno šuolio nuotoly iki nervų sugriuvimo. Jeigu tik keletui mėnesių jos nutrauktu savo veiklumą, jei tik rytus praleistų lovoje, nusnūstų valandėlę po pietų ir eitų anksti gulti, jos galėtų išvengti daugelio ligų ir daugelio operacijų, daug rėkavimų ant vaikų, gal būt, daugelio peštynių su vyru ir, galų gale, šeimų sugriuvimo.Dirbk pagalsavo jėgasDaugelis nervų kankinamų asmenų arba nepaveldėjo pakankamai energijos pradžiai arba yra nusibankrutavę, nes per metų eilę jie “liejo piktumą”, taip sakant, energiją, kiek jos turėjo. Dažnas vyras arba moteris turėtų geresnę sveikatą, jeigu jis ar ji atsisakytų nuo kelių pirminin- kysčių. Kaikurie šių asmenų teturi stiprybės pakankamai vos savo pagrindiniam veikimui. Daugelis perdaug išskleidžia savo veiklumą ir tai priartina prie nervinio sugriuvimo.Daugelis įdeda perdaug energijos ir minties reikalams, ku- (Nukelta į 7 pel.)

Eisenhower-MalenkovNiujorko spaudoje, kuri labai smulkiai tyrinėjimą aprašo. Štai lietuviškojo Balso uoliai naudojamas komentatorius H. Maier apkaltino Harold C. Vedeler “Rytų Europos Politikos skyr. Valstybės Departamento vedėją”, kad jį pasmerkęs už antikom munstišką straipsnį. Mr. Vedeler buvo plačiai., rodomas lietuvių spaudoje su min. Žadeikių ir kitais, lietuviškojo “AB” atidarymo proga. Jo prietelius, Mr. Bauer, kuriam tenka visa atsakomybė už Pabaltijo' skyrių suorganizavimą ir savarankišką “specialistų” parinkimą, šiuo metu dar augštesnėse “AB” pareigose, teisinosi gestikuliuodamas ir jausmingai interpretuodamas, kad neteisybė, jog jo aprobuota programa Pietų Amerikai tetinka vaikams. Neseniai buvo spaudoje paskelbta, jog “AB” Pietų Amerikai perduoda programoje ’’Erelio akis” su “supermenais”, perdėm persunkta fantazija. “Psywar” specialistas Mr. Bauer prašė tardančių senatorių atkreipti dėmesį į tai, jog visų nei- gamų . tipų pavardės buvusios rusiškos. Nenuostabu, kad Eisen- howerio adminstracija McCarthy perdaug nevaržo. Kaip “A B” informuoja amerkiečių spaudą, — tautybių programa yra susiuvama pagal atskras sritis, paskirų “geografinių” skyrių. Tokiu būdu, operacinis štabas yra etninis potpourr, nes tik to krašto žmonės gali tiksliai žinoti kalbą, jų skonį, papročus ir kitas vidaus sąlygas, kad jų ruošiama programa suteiktų jėgą ir autentiškumą”. Atrodo ir čia buvo išgirstas svetimomis kalbomis spaudos balsas.“Slaptųjų sutarčių” reikalas atidėtasNumatomam JAV ambasado- rui Maskvoje Charles Bohlen griežtai atsisakius pritarti respublikonams dėl Jaltos ir Potsdamo paneigimo, “slaptosios sutartys” pranyko š spaudos ir TV ekrano Niujorke. Kaikurie spėjo, jog Stalinui mirus pasikeitusi padėtis, bet greičiausiai čia bus kaltas respublikonų užsispyrimas kaltinti ne tiek Staliną, kiek demokratus, o šiems atsisakius balsuoti už šitokią rezoliuciją, Dulles savo sumanymą, kaip buvo žadėjęs, verčiau atsiima. Kongreso Senato Komisija tačiau sako, atidėjusi ją tik “atšalimui”.
Keistas ELTOS pranešimasELTOS sausio mėn. Nr. 2 pasirodė Kanados lietuviams keistas pranešimas. Jis skamba taip:“Kanados Tautos Fondo atstovybė, vadovaujama energingos M. Arlauskaitės, neseniai pasiuntė VLIKui daugiau kaip $14.000, suaukotų ne per gausios Kanados Lietuvių Bendruomenės pasais ir markutėmis. Ši Tautos Fondo atstovybė yra viena iš pavyzdingiausių; prisitaikiusi prie vietos sąlygų, kurios yra ne lengvesnės kaip ir kitur, sugeba sutelkti Lietuvos laisvinimo reikalams efektingas sumas. Prie jų telkimo, be pačios vadovybės, ypač daug prisidėjo TFondo atstovybės Hamiltono skyriaus vedėjas St. Bakšys ir kt., taip pat Montrealio skyrius, kur į talką yra įsijungę skautai, savanoriai kūrėjai, ateitininkai, katalikės moterys, Lietuvos Atgimimo Sąjunga, Darbininkų draugija, L. Tautininkų skyrius, Akademinis Sambūris, šeštad. pradedamoji mokykla, Aušros Vartų parapijos choras, o iš atskirų platintojų ypač VI. Janušauskas, L. Girinis- Norvaiša, “Nepr. Lietuva”, Aušros Vartų parapijos choras. Tautos Fondo Valdyba Kanados TF atstovybei per jos pirmininkę M. Arlauskaitę, pasiuntė spec, padėką už energingą darbą, o Kanados Lietuvių Bendruomenei—už paaukotas sumas”.Kadangi Eltos pranešimai yra panaudojami pasaulio lietuvių

Artistai į vienuoliusNemažai yra artistų, paliekančių sceną, literatūrą, tapybą, triukšmingąjį pasaulį, kad užsidarytų vienuolyno tyloje ir pasišvęstų Dievo tarnybai.Iš paskutiniųjų atsivertimų yra balerina June Haver, 18 metų (gimusi protestantų šeimoje, perėjusi į katalikybę), įstojusi į Gailestingųjų Seserų vienuolyną Leavenworth, Kansas, ir aktorius Plimmer, jau pagarsėjęs Broadway. Jis įstojo į Šv. Marijos seminariją Baltimorėje ir pakeitęs vardą į šv. Januaro, artistų patrono, tapo vienuoliu tėvu Januaru Plimmer. Dabar apaštalauja Vašingtone.
Paprastai buvo sakotna, kad 

artistai einą kreivais keliais, ne
silaiką krikščioniškosios doro
vės, kad ■ menas atitolinąs nuo 
Dievo, kad scena, radijas ir tele
vizija vedą į nublukusį gyveni

Labai galimas dalykas, jog lenkų opozicija dėl JAV administracijos nenoro panaikinti Potsdamo susitarimus dėl Vilniaus ir Lvovo, galėjo būti svarbi priežastis, kai amerikiečiams rūpi pirmoje eilėje išlaisvinti visas tas tautas.
Latviai įkūrė diplomatinį pos

tą Ispanijoje. Atstovu paskirtas jų atstovybės Londone sekretorius Roberts Kampus.
Lietuviškiesiems 
veiksniams golvosūkisVasario 16 ir “slaptųjų sutarčių” rezoliucijos pravėdintas Kongrese iškėlė faktą, jog dalis kongrėsmanų ir senatorių, kurie nuoširdžiausiai remia Amerikos ir egzilų lietuvių kovą už savo tautos laisvę, ir kaikurie didieji Amerikos rašytojai, yra lygiai tokie įfat geri lenkų, kaip ir lietuvių prieteliai. Vilniaus ir panašūs klausimai, kurie vos ne vos buvo išvengti dėka Dulles ir Mr. Jecksono apdairumo, parodė, jog tokie senatoriai kaip Theodore Green iš Rhode Island, kuris buvo vėl paskirtas delegatu JT, ar net pats Charles Kersten, respublikonas iš Wisconsin, buvo lenkų pisėįe. Ar ne laikas būtų mūsų veiksniams pagalvoti apie tinkamos ir tikslios studijos šiuo reikalu parengimą anglosaksų pasauliui?
Maskva pasiruošusi
“psywar” kontrofenzyvaiVisada puikiai informuotas NYT korespondentas Sulzberger perspėja, jog būtų netikslu manytu jog po kelių šitokių pareiškimų, kaip dėl Kinijos blokados ir Jaltos, Maskvos visa globalinė strategija, puoselėta per dešimtmečius, imtų ir sugriūtų. Stalinas yra pasiruošęs kontr- ofensyvai, kurios svarbiausi aspektai būtų: JAV ekonominė defliacija, ypač žemės ūkyje; Europos vienybės pastangų ardymas; kėlimas neapykantos tarp Art Rytų tautų; kiršinimas Amerikos tarpusavyje; taip pat su Indija ir Japonija. Esą, pasiremdami kongreso dabar svarstoma slaptųjų sutarčių rezoliucija, kaip pretekstu, sovietai užblokuotų Berlyną, jei ir Bonna įstotų į Europos armiją. Maskva žinanti, ką ji darys ir kitose are- nosė. • ' 

spaudos, tai beabejo ir šis bus panaudotas ne vieno laikraščio. .Tuo tarpu jau teko matyti šią “žinutę” ištisai išspausdintą “Br. Lietuvyje” Nr. 4, sausio 29 d. Eltoje ją atitaisyti iki šiol niekas nesiėmė. O ištikiu  jų ji TFondui lėšų rinkimą Kanadoje pavaizduoja visiškai klaidingai. Gaunasi įspūdis, kad daugiausia nuopelnų turi Hamiltono ir Montrealio skyriai. Prieš hamiltoniečius šiuo atžvilgiu ištikrųjų visi Kanados lietuviai lenkia galvas, bet Montrealis juk neturi jokio skyriaus ir pinigų telkimo atžvilgiu yra toli atsilikęs net nuo smulkiųjų kolonijų. Kanados lietuviai tą puikiai žino iš TF Atstovybės skelbiamųjų apskaitų. Ir visdėlto Montrealio kolonija Eltos ypatingai atžymėta, pasaulio lietuviams parodyta pavyzdžiu. Iš kur Elta tai ištraukė? Tautos Fondo vadovybė tokios žinutės tik jau negalėjo duoti. Reikia spėti, kad Elta pasinaudojo kurio nors montreališkio pa- sigiriančia korespondencija. Bet argi Elta yra paprastas laikraštukas, kuris spausdina betkieno prisiųstas korespondencijas? Jei taip, tai čia yra pavyzdys, kuris aiškiai parodo, kad taip neturėtų būti. Kam įžeidinėti kitas kolonijas? Juk kaikurios iš tų kitų yra bent 10 kartų mažesnės, o suaukoję TF bent 4-5 kartus daugiau už Montrealio koloniją. Gr.
mą, į savo šeimos užmiršimą .

Bet yra artistų turinčių ir sie
lą. Ir besimeldžiančių. Ir statan
čių savo meninius gabumus 
šventiems tikslams. Dauguma jų 
yra kaip tik iš Hollywood©, iš 
“celiuloidinio miesto”, laikomo 
modemiškųjų laikų Sodoma. 
Vienok ten yra Catholic Actors 
Guild of America, kurios vice- 
pirm. yra Bene Buck, Pat O’
Brien, Jay Jostyn, Bing Crosby, 
William Gargan, Dan Healy, 
Walter Kiernan, Gene Lockhart. 
Loretta Young yra Family Rosa
ry Crusade propagandiste.

Karšti katalikai yra Tyrone 
Power, Spencer Tracy, Jeanette 
McDonald, Dorothy Lamour, Ro
salind Russell.

Ir garsieji aktoriai — žvaigž
dės ieško tikėjimo šviesos. Ir jie 
eina bažnyčion, žegnojasi, mel
džiasi, prašo Dievo malor.es.

D.

malor.es


Pa verste j Tėvynėj
Veda ALMUS

★ Rošo "Prevdo": "Gerai apgalvo
to ir paruofto laikraščio numerio ski
riamasis bruožas yra visos jo medžia
gos turiningumas, tikslingumas, svar
biausiojo dienos uždavinį pabrėžimas, 
plati informacija, įvairią žanrą panau
dojimas". Skamba neblogai, na ir tada 
Maskvos "Pravda" pradeda provinci
ją loikroščią koliojimą. Prieina ir prie 
"Tiesos" Vilniuje: "Blanką, pilką nu
meti lapkr. 2 išleido tai pat lietuviš
kojo laikraščio redakcija. (Tiesą sa
kant, ir laikraštis nelietuviškas ir re
daktorius žydas). Numeris perkrautas 
bendra medžiaga, labai maža informa
cijos apie respublikos gyvenimą". Ki
taip sakant "Pravda" norėtą daugiau 
propagandos — kaip gero prie so
vietą.

★ "Tiesos" skelbimai gerokai jumo
ru užneša. Pvz. "TSRS Lengvosios 
Pramonės Ministerija Kojinės "KAP
RON"; Gražios, tvirtos, higieniškos. 
Vyriausioji Siuvinią realizavimo Valdy
ba". Arba šalia kitos: "Vilniuje pra
dėjo veikti naujo pirtis. Pirtyje yra 
vonią, dušo kabiną, vonią motinoms 
su vaikais (ir be vaiką) l •." t

★ Tarybinė spauda džiaugiasi, jog
vakarais apšviesta daug skaisčiau Sta
lino prospektas, nes pagaliau ten pa
gerintos apšvietimas. b

* M. Abeciūnoitė, LKP Vilniaus m. 
Komiteto sekretorė giriasi, jog "žymus 
darbas atliktos Vilniaus universitetuo
se pertvarkant visą mokymo procesą 
ir mokslinio tyrimo darbą draugo Sta
lino veikalo šviesoje". Pagal ją sava 
darbą pertvarkė ir LTSR Mokslą Aka
demija, kuri iš naujo pertvarkiusi 
mokslinio darbo tyrimo planus bei te
matiką, ypač Ekonomijos Institute. 
Gruodžio mėn. įvyko speciali LTSR 
Mokslą Akademijos sesija, "skirta 
draugo Stalino veikalo studijavimui". 
Numatoma taip pat sušaukti universi
teto profesorių bei dėstytoją ir akade
miku jungtinę teorinę mokslinę konfe
renciją apie draugo Stalino veikalą 
Ekonominės socializmo TSR Sąjun
goje problemos ir mokslo darbuotoją 
uždaviniai".

'k inž. T. Kasimovas reikalauja, jog 
MTS traktoriai būtu remontuojami 
mazginiu būdu, nors ir rūpestingai nu
slepia šitokios sistemos kilimą iš Ame
rikos. Girdi, remontuojant *brigadiniu 
būcfu praėjusiais metais daug traktorių 
buvo pavėluotai atremontuoti. Žiūrė
sim, koip seksis su šiuo naujuoju būdu.

* Praėjusiu metu pabaigoje biolo
gijos mokslu kandidato laipsnį ga
vo O. Gūdy n aite, apgynusi diserta
ciją "Vyšnią moniliozė LTSR ir ko
vos būdai su ja".

A Po paskutinio partijos suvažiavi
mo Maskvoje LTSR kompartijos pava
dinimas pakeistas sekančiai "LKP Vil
niaus Komitetas". Panaikinta (b) —- 

^bolševiką. Visi menševikai, matyt,, iš
karti*

'k Nusprendė didysis Stalinas pa
siekti, didelius laimėjimus atkuriant 
stumbru skaičių, tai dabar pluša spar
tuoliai. Tik įdomu, jog Beloviežo gi
riose, kuriose vis dar stumbrai tebesi
laikė dabar priklauso Gudijai. O direk
toriaus pavardė S. S. Donaurov. Pa
čios girios vadinasi "Beloviežskaja 
Puščo" rezervatu, iki penkmečio pa
baigos. tikimasi stumbru skaičius padi
dinti keliasdešimt kartu.

* J. Biliūnas laikomas tarybiniu po
etu, pagal K. Umbraso paskutinį "Tie
soje" straipsnį. "Dėl savo augštos idė
jinės ir meninės vertės J. Biliūno kū
ryba ūžimo vieną iš pirmųjų vietų de
mokratinėje lietuviu literatūroje. Bū
dama nepaprastai darbo žmonių mė
giama ji vaidino didelį vaidmenį, auk
lėdama juos humanizmo dvasioje, ro
dydama jiems daromas skriaudas, kel
dama revoliucinę nuotaiką. Todėl su
prantama kodėl lietuviškoji buržuazi
ja J. Biliūno kūrybos nemėgo ir nieko 
nedarė jai populiarinti". Biliūno kūri
niai esą išleisti rusų kolboje milžiniš
kais tiražais. "Ryšium su Maskvoje 
rengiamo tarybinės lietuvių literatū
ros dekada išėjo J. Biliūno apsakymų 
kitas'rinkinys rusu kalba. Tarybiniam

skaitytojui J. Biliūno kūryba yra liu
dininkė, ii kokių kapitalistinės san
tvarkos baisybių jį išvadavo socialisti
nė santvarka, įkvepia pasiryžimo at
kakliai pinti socializmo laimėjimus— 
desperatiškai šaukia "Lietuvių kųlbos 
ir literatūros instituto vyr. mokslinis 
bendradarbis — K. Umbrasas.

★ Skundžiasi LTSR Kompartija, kad 
privatininkai, tie baisiausi niekadėjai, 
beveik nekliudomai sulindo į LTSR 
kompartijų. Žinoma, šitokios žinios bū
tų tikrai įdomios pasaulio spaudai, jei 
lietuviško informacijos ištaisa sugebė
tų jas prakišti laisvos spados rinkai. 
Štai tarybinė spauda Lietuvoje rašo, 
jog Vilniaus miesto Lenino rajono pra
monės kombinate komunistai Kernel
man ir Akerman grubiai laužė partinę 
ir valstybinę drausmę. .. privačias 
savininkiškos tendencijas, išnaudojo 
įmonę savanaudiškiems tikslams .. • 
Komunistas Akerman drauge su dar
bininkais Petrovu, kuris šiuo metu nu
baustos už chuliganizmą, ir Sneguren- 
ko nukopijavo ir pagamino pramonės 
kombinate štampus vienam gaminiui 
ir juos ... pardavė "Raudonojo Kū
jo" artelei už 10.300 rublių. Viso tai, 
žinoma, vyko ne be brigados vyresnio
jo, komunisto Kemelmano žinios, ne 
be jo aktyvaus dalyvavimo, mano ko
respondentas Vismanas.

"Aišku, kad čia koltas ir inžinierius 
Kriško, kuris žioplinėdamas nematė, 
kad valstybei daroma žalo ..." Kal
tininkai taip ir liko nenubausti. Dėl to 
susirinkime kalbėjo ir draugas Durno
vas "Mūsų partinėje organizacijoje, 
kritika nebuvo ir nėra mėgstama". 
Drg. Korobovas papildė: 'Tai ne vie
nintelis atsitikimos, kad užgniaužiama 
kritika, užtrinam! trūkumai. Drg. Sem- 
janov neparodė reikiamo principiš- 
kumo, bet iš esmės susitaikstė su tuo, 
kad grobstytojo! liko nenubausti. Ne
aiškią poziciją dėlto užėmė ir Vilniaus 
Lenino rajono komitetas ir* jo sekreto
rius drg. Abišala, kuris nė vienu žo
džiu nei Kamelmano nei Akermano 
neužkabino. Delsia net ir dabar, gavęs 
medžiagą apie antipartinius Akerma
no ir Kamelmano veiksmus, net ir Sta
lino rajono komitetas.

x Gražu mūs sužydėjusioje Lietu
voje, rašo J. Kaulavičius. Pogrįžuvio 

' tuberkuliozinėje sanatorijoje, kuri ran
dasi netoli Tytuvėnų ant Grįžuvos upe
lio kranto, ištisais mėnesiais nėra 
elektros šviesos, vandens, neveikia 
rentgenas, neprisilaikoma sanitarijos 
higienos reikalavimų, o tarybiniuose 
laikraščiuose darbuotojai šitaip rašo: 
"Sanatorija paskutiniu metu žymiai 
praplėsta, vietoj 60 lovų, dabar veikia . 
80. Be to, turi elektros šviesą, vedėja 
Vrtiriytė ten puikiai tvarkosi" •.. Už
klausus Sveikatos Apsaugos ministeri
joje gydymo-profilaktikos įstaigų sky
riaus viršininką drg. Čumačenko pa
reiškė: "Tiesa, trūkumų tenyra, bet 
jie išgyvendinami. Maskva ir ne iš 
karto statėsi", — užbaigė ramesniu 
balsu drg. Čumačenko.

Eugenia Pačkauskaitė 
AVON 

Beauty Salon
380 Richmond Str., 

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

Tel. 2-7393.

SUDBURY, Ont
Rekolekcijos lietuviams šįmet 

įvyks kovo 21-22 dd. tose pačiose 
patalpose, kur būna lietuviškos 
pamaldos. Pradžia 7 vai. vakaro, 
šeštadienį. Po pamokslų bus 
klausoma išpažinčių. Rekolekci
jas ves iš Toronto atvykęs sve
čias kun .Balys Pacevičius.

.Maloniai kviečiu visus Sudbu- 
rio ir apylinkės lietuvius atlikti 
savo pareigą ir dvasiniai atsi
naujinti, kad lengviau būtų 
laukti išauštančios Lietuvai lais
vės. Kun. A. Sabas.

Vietinės LB skyriaus valdyba 
po ilgo delsimo jau sudaryta. Pa
reigomis pasiskirstė: K. Poderys 
— pirm., V. Montvila — sekr., 
St. Poška — ižd., Z. Gasiūnas — 
vicepirm., o kiti nariais. Kadangi 
p. Račinskienė pasitraukė, į jos 
vietą įėjo pirmasis , kandidatas 
St. Tolvaišą.

Valdyba pirmajame posėdyje 
nutarė suruošti vakarą su vaidi
nimais ir didele loterija. Lote
rijos bilietai bus platinami iš 
anksto.

— Paulaičiai ir K. Ožalas nu
sipirko prie ežero sklypą, kur 
ruošiasi statyti namus.

Sudburiškis.

LIETUVIAI PASAULYJE
JA VALSTYBES

Kan. Končius po sunkios ope
racijos tebėra ligoninėje ir ten 
dar išbus apie mėnesį. Pasikal
bėjime spaudai jis pareiškė vie
nintelį pageidavimą, kad Ameri
kos lietuviai nepamirštų pasiųs
ti tremtiniams Europoje šio to 
Velykoms.

Kun. Alf. Sušinskas iš lietuvių 
parapijos Pittsburghe iškeliamas 
i nelietuvių parapiją Taranton, 
Pa.
PRANCŪZIJA

Liet. Šalpos D-jai priklauso 
283 nariai Iš jų apie 100 gyvena 
Paryžiuje. Pereitais metais apie 
30 narių išvyko į JAV ir Kanadą. 
Vokeitijon į darbo kuopas išvy
ko 4. Mirė 3.

Praėjusiais metais draugija tu
rėjo pajamų iš nario mok. ir au
kų: 108.977 f r. ir 66 doleruis. Iš
leista 81.263 fr. ir 5 dol Metinis 
nario mokestis 250 fr.

Iš BALFo yra gauta 105 mai
šai vartotų drabužių, 5 statinės 
vartotų batų ir 5 dėžės konser
vų. Šie dalykai išdalinti per sky
rius, 116 Care pakietų gauta be-

HAMILTON, Ont
Lietuvių-Latvių-Estų koncer

tas Hamiltone, kuris įvyks Con
servatory of Music salėje, 126 
James St. South, šeštadienį^ ko
vo 21 d. 8 vai. vak. punktualiai, 
dalyvaus Liet: op. solistė Pr. 
Radzevičiūtė, latvių pianistė 
V. Leinvebere iš Toronto ir estų 
solistė E. Parve.

Užmiršta problema yra vysk. 
M .Valančiaus vardo šeštadieni
nės mokyklos mokytojai. Jautri 
betkuriam bendruomenės reika
lui Hamiltono visuomenė ligi 
šiol tyliai naudojosi mokytojų 
teikiamu patarnavimu veltui. 
Kuomet šią žiemą šito da'rbo 
našta sugulė ant trijų — pp. Gra- 
jauskaitės, Slavinskienės ir Mik
šio pečių, o vienam iš šių susir
gus, pasiliko tiktai du, kai vai
kų susirinko apie 100, vienas ki
tas susimąstė, kažin ar čia iš tik
rųjų yra viskas gerai?... Šiuo 
metu ir vėl mokykloje dirba 5 
mokytojai —- visi be atlyginimo. 
— ir po keleto metų darbo šitam 
biznieriškam kontinente, tas lau
kimas iš mokytojų kadro virš 
žmogiško? idealizmo jiems darosi 
truputį nuobodokas».. Gal Sud- 
buris mums padėtų išspręsti šitą 
problemą? S. P.

Sporto klubo “Kovas” susirin
kimas šaukiamas kovo 15 d., 3 v. 
pp., Dainavos salėje. Dienotvar
kėje: Prezidiumo sudarymas, 
Metinė veiklos apyskaita, Revi
zijos komisijos pranešimas, Nau
jos valdybos ir rev. komisijos 
rinkimai, Klausimai ir sumany
mai. Kviečiami visi nariai, spor
tininkai ir prjaučantieji skait
lingai dalyvauti. Kl. V-ba.

Naujoji Apyl. Valdyba savo 
vasario 28 d. posėdy nutarė reng
ti savo vardu balandžio 18 d. va
karą, o birželio 8 d. pirmąją ge-

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

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

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

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.’

gužinę italo Bridgeman ūky.
Priimtas nutarimas pagal kurį 

Bendr. V-ba nustato parengimų 
eilę tik savo kolonijos lietuviš
koms organizacijoms. Kitų apy
linkių liet. org. ir privatūs asme
nys prašomi šiuo reikalu į V-bą 
nesikreipti, nes jie į parengimų 
eilę nebus registruojami.

Bendruomenei nario mokesčio 
rinkimo klausimas atidėtas iki 
visos Kanados apylinkių pirmi
ninkų suvažiavimo.

Stambus įnašas. TF Atst. Ka
nadoje Hamiltono sk. kovo 2 d. 
pasiuntė savo Centrui Montrea- 
lyje $1000. .Šią sumą sudaro: au
kos $54,25 ir $945,75 parengimų 
pelnas.

Be šios sumos TF Atst. Kana
doje Bendr. V-ba betarpiai pa
siuntė dar $120. Jie surinkti Ne- 
prikl. šventės minėjime vasario 
22 dieną.

Šis dar senosios V-bos elgesys 
visai neišlaiko rimtos kritikos. 
Pagal Krašto Valdybos aplink
rašti, ji šiuos pinigus turėjo per
siųsti jai. Jei taip nepadarė — tu
rėjo perduoti pinigus vietiniam 
TF skyriui, kurio valdybos na
riai yra Bendr. Apylinkės V-bos 
patvirtinti; tuo?pfečiu Apyl. V-ba 
pripažino reikalą turėti atskirą 
organą, kuris tvarkytų vien tik 
TFondo reikalus. Nepaisydama 
šio savo nutarimo, kuris nebuvo 
pakeistas, Bendr. V-ba išėjo pati 
prieš save. Be to, tokiu savo el
gesiu senoji valdyba oficialiai ig
noruoja vietinio TF skyriaus 
veiklą, kuris yra įgijęs visuome
nės tarpe didelį pasitikėjimą ir 
per nepilnus dvejus veikimo 
metus sukėlęs laisvės kovai rem
ti netoli $5.000. Tai neigiamai 
veikia į TF vietinio skyriaus 
v-bos narius ir pačią valdybą že
mina visuomenės akyse.

Jei Bendr. V-ba šias aukas bū
tų pasiuntusi per Krašto Valdy
bą, aišku, ji pati būtų tvarkoj. 
Čia gi ji išėjo ir prieš Krašto 
Valdybą ir prieš savo įsteigtą 
organa — TF vietinį skyrių.

Sk. St.

LINCOLN
ORĄ REGULIUOJANTI, 
ALYVA ŠILDOMA KROSNIS

Puiki, pigiai apsieinanti, gerai įrengta, 
šilumą reguliuojanti krosnis.

Paskirsto švarų orą, 
Pilnai automatinė.

Pilnai automatinė LINCOLN alyvos krosnis puikiai šildys per 
visą žiemą jūsų patalpas. Vieną kartą pastačius šią krosnį, galite 
ją paleisti ir pamiršti — pilnai ji veiks dieną ir naktį, automa
tiškai įsijungdama, žemėjant temperatūrai.

L. Pasų ir kv. ženklų išplatinta 
už $54.25. Pranešame gerb. Ha
miltono tautiečiams, kad nuo š. 
m. sausio 1 d. iki kovo 1 d. išpla
tinta L. Pasų ir kvit. ženklų už 
$54.25. Šia proga skelbiame pa
vardes tų asmenų, kurie aukojo 
po $2 ir daugiau: Vacį. Navickas 
$6; J. Žvirblis $5; St. Bakšys 
ir Po v. Grigaravičius po $2.50; po 
$2: Vyt. Bilevičius, K. Kvedaras, 
J. Pilkauskienė, Alf. Paukštys, 
L. Vyšniauskas, Alg. Zubrickas.

Visiems čia paminėtiems tau
tiečiams, taip pat ir visiems ki
tiems, kurių dėl vietos stokos ne
galime išvardinti, už šias aukas 
maloniai dėkojame.

TF Hamiltono sk.
TF ATSTOVYBĖS DVIEJŲ BALIŲ APYSKAITA

"Žiemos bolious", įvykusio 1953 m. sausio 17 d. "Royol Conought" Hotel ir Kau
kiu baliaus, įvykusio 1953 m. vosario 14 d. St. Michael salėje, 213 James St. N.:

Pajamos:
1. Už įėjimo bilietus ......... -...............
2. Už staliukus iš 256 asmenų po 50c.
3. Bufeto pelnas ..................................
4. Rūbinės pelnas ................................
5. Loterijos pelnas ............. ...................

tarpiškai, asmeniškai.
Dabartinę d-jos valdybą suda

ro: pirm. O. Bačkienė, vicep. V. 
Baranauskas, sekr. J. Masiulis, 
ižd. V. Gravelis, bibl. globėjas 
kun. dr. F. Jucevičius.

Seneliams prieglaudose, ligo
ninis bei invalidams Kalėdų pro
ga BALFo įgaliotinis išsiuntinė
jo 26.000 fr., o Kalėdų eglutėms 
suruošti paskyrė 6.730 fr. BALF 
tarpininkaujant iš NCWC gauta 
25 maišai vartotų drabužių ir ba
tų. Jie išsiųsti į provincijas.

LŠ D-jos ir Latvių, Estų Ko
mitetų sutarimu yra numatyta 
suorganizuoti Baltų sporto klu
bas “Imkos” patalpose. Šiuo rei
kalu iš lietuvių pusės rūpinasi 
Venskus ir Baranauskas.

Tomkus Jonas paaukojo LŠal- 
pos D-jai 5.000 fr., o D-jos pir
mininkei strauso kiaušinį. Jis 
vasario pradžioje lankėsi Pary
žiuje gavęs š legiono 10 dienų 
atostogų. Visiškai baigia sutar
tį š.m. liepos mėn. Padavė pra
šymą gauti stipendiją Štrasbur- 
go Laisvosios Europos Universi
tete.

O. Šimaitė, bu v. Vilniaus un
to bibliotekininkė išvyko į Izra
elio valstybę, kur gal ir visai 
pasiliks.

Lukšys Bruno iš Villerupto da
bar atlieka savo karinę prievolę 
prancūzų kariuomenėje, Alžyre.

Serg. Grinevičius yra pasira
šęs sutartį pasilikti legione dar 
pora metų, bet tik Prancūzijos 
metropolyje.

Leg. Rekštys buvo sunkiai su
žeistas į galvą. To pasėkoje visiš- 
'kai prarado regėjimą kairiąja 
akimi. Buvo gydomas ir operuo
jamas Paryžiuje. Dabar išvyko į 
Marselį.
VOKIETIJA

Lietuvos vokiečiai (Lands- 
mannschaft der Litauendeut- 
schen), išsirinko sau tokią val
dybą: pirmasis pirm. Alexander 
de la Croix, antrasis pirm. kun. 
Jaeckel, nariai: Hanno baronas 
v. d. R<ą?p, prof. dr. Johannes 
Strauch, Herman Hahn, advo
katas G. Pudimat ir E. Kolbe.

“Deutscher Heimatbund” pa
vadinimu Vakarų Vokietijoje at
kurta organizacija, kuri puose
lės atskirų Vokietijos kraštų tė
viškės tradicijas taip pat ir tų 
Vokietijos kraštų, kurie yra. dar 
po svetima valdžia.

Vokiečių tremtinių organizaci
jos po ilgų paruošiamųjų derybų 
ir ginčų baigė pasitarimus dėl 
centrų “Bund vertriebener Deut
scher” ir “Landsmannschaftten” 
sąjungos sujungimo į vieningą 
centrą.

BRAZILIJA
Vilos Zelinos parap. klebonas 

kun. Pijus Ragažinskas, matyda
mas, kaip lietuvių jaunimas Bra
zilijoje nutausta, susirūpino jį 
suorganizuoti. Pirmiausia jiis su
būrė į katalikų moksleivių kuo
pelę — ateitininkus, mokslus ei
nantį jaunimą. Jau antri metai, 
kai ta kuopelė veikia, savo su
ėjimuose nagrinėdama lietuvių 
literatūrą, Lietuvos istoriją ir 
kitus Lietuvą liečiančius klausi
mus. Kuopelė turi 30 narių. Kaip 
pernai, taip ir šiemet, šis jauni
mas stovyklaus pajūry. Stovyk
lai vadovaus taip pat kun. Raga
žinskas, kuris daugiau rūpinsis 
berniukais. Mergaitėm vadovaus 
Jadvyga Ambrozaitienė, kuri jas 
moko gimnastikos ir tautinių šo
kių. Metinėje kuopelės šventė
je vyresnieji davė pasižadėjimą 
ir gavo ateitininko ženklelį.

Sao Paulo miestas ruošiasi ir 
puošiasi 400 metų savo gyvavimo 
sukaktuvėms, kurios numatomos 
1954 m. Ruošiamos iškilmės už
truks ištisus metus. Tose iškil
mėse dalyvaus visos tautos. Su
sirūpino ir lietuvių kolonija kuo 
nors pasirodyti. Lietuvos konsu-

$442.50 —$605.00 
128.00
178.98 — 283.45

--------- 18:00
---------40.00

Viso $749.48 — 946.45

Ji šildo, reguliuoja drėgmę, valo ir paskirsto švarų, be dulkių, orą jūsų namuose, tiesiog stebuk
linga krosnis, sauganti jūsų šeimos sveikatą ir neleidžianti jūsų baldams perdaug išdžiūti. 

Mes taip pat įstatome ir taisome kitų rūšių krosnis ir alyvos šildytojus.

BARLIN-SCOTT MANUFACTURING LIMITED
' 32 LINCOLN STREET, HAMILTON, ONT.

Aplankykite savo atstovą Mr* AntSfiaS 8IMKEVICIUS
1524 KING ST. E., HAMILTON, Ont • Telef. 5 5423

Išlaidos:
1. Už salę ................. 4... . ....................... ...........
2. Orkestras .............. .......................•...... . .
3. Gėlės ............................................. ...... ..........
4. Važinėjimo išlaidos
5. Salės patarnautojui už darbą ........................... .
6. Duota įėjimo bilietai 3 asmenims ........................
7. Reprezentacijai ............. .............. .............
8. Už bilietų išspausdinimą ............ •......... .
9. Pirkta 6 podetlai ..................... .

10. Skelbimai "TŽ" ir persiuntimo išlaidos
11. Skelbimai "NL" ir persiuntimo išlaidos
12. Skelbimai Radijo Valandoje ripersiuntimo išlaidos
13. Foto nuotraukos ............. . ....... . ....................
14. Už praleistas darbo dienas ........ .
15. Smulkios išlaidos ........... ••....... * .....................
16.
17.
18.

Premijos ........................
Skelbimo nupiešimas 
"Liet. Kalbos Vadovas" loterijai

Si firma priima užsakymus ir iš torontiečių

$100.00 — 
92.00 — 
12.00 —

5.40 — 
10.00 —
4.50 — 
7.00 —
7.41 — 
3.54 —

45,22 —

15.16 —
4.50 —

18.00 —
1.30 —

60.00
76.00

10.00

6.00
8.70

20.18
20.18
15.16
5.82 

15.00

50.00
10.00
4.50

Viso .... $371.23 — 316.20

Grynos pelnos $378.23 — 630.25 
TF Atstovybės Kanadoje Hamiltono sk. Valdybe.

gažinskas veda pasitarimus su 
jubiliejaus komiteto pirmininku. 
Lietuviai galėtų pasirodyti su 
liaudies menu, choru ir tauti
niais šokiais.

Sao Paulo kunigų seminarijo
je mokosi 3 lietuviai: Alg. Bort- 
kevičius trečius metus, E. Ekus- 
kevičius ir A. Smilgevičius nau
jai įstojo. Teologiją čia studijuo
ja kapucinai — Dragūnas ir 
Pranckevičius.
VENECUELA

Venecueliečiai neblogai ver
čiami: A. Viskantas Barquisimeto 
mieste įsigijo kukurūzų malūną 
ir verčiasi pieno bei grietinės ap
dirbimu. Vietos apyl. pirminin
kas Aleksandras Vabalas turi 
stambią stiklo parduotuvę. Pre
kes parsisiunčia iš Europos. Jo 
duktė lanko seselių saleziečių 
mokyklą, o sūnus valstybinę 
gimnaziją. Julius Gudelis turi 
savo namą, dirba prie statybų 
kaip technikas. Ten pat gyvenąs 
St. .Eidrigevičius dirba kaip ke
lių inžinierius. Inž. Visvaldas 
Krūminas yra plušnies stambios 
įmonės vedėjas.

Sofija Babianskienė Caracase 
verčiasi kaip masažistė, o jos sū
nus Henrikas dirba foto įmonėje.

Inž. Mikalauskas Mirandos 
valstijoje eina vald. inžinieriaus 
pareigas, Valencijdje pasistatė 2 
augštų namą. Jo 3 dukrelės lanko 
seselių mokyklą Valencijoje.

Inž. Valerijonas Peleckas dir
ba vienoje Caracas© įmonėje, 
gyvena nuosavoje puikioje vilo
je Los Teques mieste. Zigm. Do
meika, kurį laiką dirbęs laivyne, 
dabar Caracase yra vienos ben
drovės sandėlių direktorius.

Maracaibo apylinkėje gyvena 
apie 40 lietuvių. Prieš Kalėdas 
tremtiniams sušelpti jie surinko 
450 bolivarų.

Maracay mieste lietuviai vers
lininkai St. Aušrota, VI. Sidara
vičius ir A. Šerkšnys atidarė sa
vo įmones.
KOLUMBIJA

Kolumbijoje yra daugiau kaip 
500 lietuvių. Iš jų apie 200 gyve
na Bogotos miesto zonoje, 220— 
Medellino, 50 Cali, o likusieji — 
kituose miestuose. 98% yra ka
talikai, 80% vedę, 25% yra įsitai
sę labai gerai, 50% gerai j 20% 
vidutiniškai, 5% silpnai, 99% 
turi darbą. Suorganizuotos ben
druomenės su valdybomis Bogo
tos ir Medellino miestuose, or
ganizuojama Cali mieste. Kraš
to Valdybą sudaro: kun. N. Sal
dokas, kuri. Tamošiūnas ir St. Si
rutis, be to, į valdybą Įeina na
riais Bogotos ir Medellino mies
tų bendruomenių pirmininkai. 
Medellino mieste leidžiamas mė
nesinis žurnalas “Kolumbijos 
Lietuvis”. Kolumbijoje' neveikia 
jokia politinė partija ar grupė. 
Krašto valdyba yra nusistačiusi 
prieš bet kokią šios rūšies inicia
tyvą: . _ ‘ 7 // . ’

Bagotos lietuviai prieš Kalė
das liet, tremtiniams Vokietijo
je pasiuntė 2000 markių, o į Ita
liją 10.000 lirų.

Dr. VI. Gutauskas -labai gražiai 
užsirekomendavo Barbacaos vie
tovėje, kur valdiniame medici
nos punkte dirba jau 5 metai. 
Gydytojas yra labai žmonių 
branginamas. Kai prieš pora me
tų jis norėjo išsikelti kitur, vie
tos gyventojai savo prašymais 
valdžiai vėl jį susigrąžino.

Kun. N. Saldokas nuo sausio 
10 d. persikėlė į Ibagnės miestą, 
kur yra paskirtas saleziečių že
mės ūkio mokyklos vedėju. Vi
sais liet, reikalais dabar Bagoto- 
je tenka kreiptis į dr. St Sirutį. 
Minimojoj mokykloj yra dirbęs 
kun. V. Dubinskas. Ją baigęs S. 
Lukauskis, dabar kavos planta
cijoje eina darbų ved. pareigas.
URUGVAJUS

Urugvajaus Liet. Kult, draugi
ja suruošė gražias savų namų 
įkurtuves. Tarp svečių dalyvavo 
Lietuvos atstovas Urugvajuje 
min. dr. K. Graužinis, atstovy
bės sekret. A. Grišonas, pirmasis 
draugijos pirm. B. Žuklys ir kt

Kelios surusėjusių ir sukomu- 
nistėjusių šeimos išvyko į “išlais
vintą tėvynę”. Kartu su jais iš
važiavo ir didžiausias buvęs tarp 
lietuvių “stalinistas” “Darbo“ re
daktorius Vaivuskas'. Tik išva
žiavo labai liūdni.

Nori grįžti į “tėvynę” ir bijo. 
Kilęs iš Lietuvos rusų A. Vai
vuskas, P. Amerikos komunistų 
šulas, su keletu kitų Urugvajaus 
sukomunistėjusių išvyko į “pla
čiąją tėvynę”. Lietuviškai išmo
ko Brazilijoje. “Arg. LB” žinio
mis, taip pat kelios sukomunistė- 
jusios Argentinos lietuvių šei-

mos gavo leidimus vykti į So* 
vietos, bet nevažiuoja, nes ne
sutinka grįžti jų vaikai, kadangi 
“negauna jokių žinių net iš to
kių pasišventėlių, kokie buvo 
Ulevičius ir Tamošiūnas, iš pi* 
lietinio Ispanijos karo ne Argen
tinon, bet nepriklausomon Lie
tuvon grįžę ir dabar prie Kauno 
belaukią aušros”...

ARGENTINA
Lietuvių inžinierių ir architek

tų veikloje dalyvauja apie 20 in
žinierių, tarp jų — Argentino
je gimę ir užaugę veržiklių fab
riko savininkas A. Krapovickas, 
didelės braižyklos vedėjas A. 
Morkūnas ir importo b-vės maši
nų skyriaus vedėjas L. Vaitiekū
nas. Nors Argentina oficialiai 
nepripažįsta užsienio diplomų, 
tačiau faktiškai su jais skaitosi. 
Naujieji ateiviai inžinieriai visi 
dirba savo srityje ir gauna neblo
gą atlyginimą. Inž. J. Ramanaus
kas yra vienas iš didžiausių Ar
gentinos veržiklių įmonių savi
ninkas, V. Gogelis — stambios 
įmonės gamybos skyriaus vedė
jas, S. Kavaliauskas — įmonės 
direktorius. Vadovaujančias vie
tas užima M. Čekota, B. Bara
nauskas, L. Neimanas ir D. Na- 
mikas, kuris prieš tai Andų kal
nuose vadovavo didelės jėgai
nės skaičiavimams. P. Bielskus, 
L. Stašaitis ir J. Steikūnas pa- 
rangos būdu stato namus. X 
Steikūnas laimėjo konkursą tarp 
200 Argentinos architektų ir dir
ba Buenos dangoraižių statybo
je. Pagal jo projektą bus perpla
nuotas Avellanedos miesto cent
ras. L. Valiuškis yra chemijos 
fabriko vedėjas. Prie Argentinos 
pramonės augimo taip pat prisi
deda J. Gintyla, L. Petravičienė, 
F. Stanaitytė ir L. Stripnius.

AUSTRALIJA
Apylinkės Valdybos po Naujų 

Metų perrinktos Melbourne, 
Sydneiuje, Geelonge, Adelaidėje 
ir Hobarte. Sydnejuje buvo su
sirinkę lietuviai inžinieriai pa
sikalbėti savo reikalais. Ta pačia 
proga inž. Butkevičius skaitė pa
skaitą “Suverstas betonas ir jo 
konstrukcija“.

Iš Australijos išvyksta atskiri 
lietuviai arba šeimos į JAV. Ne
seniai išvyko K. Žaliūnas-Zęlė- 
nas su šeima. ’

Valstijų rinkimuose iš eilės 
pralaimi valdančioji liberalų 
partija. Partijos prestižas krito 
su krašte atsiradusiu nedarbu, 
kuris dar ir šiuo laiku nėra pasi
baigęs. Manoma, kad ateinan
čiuose federaliniuose rinkimuo
se liberalai pralaimės 
vietą darbiečiams/

Melbourne pasirodė 
dinis “Sekmadienio” 
“Švyturys”, kuriame

ir užleis

neperio- 
priedas 

yra eilė 
straipsnių vietos gyvenimo klau
simais. Jis leidžiamas rotatoriniu 
būdu, redaguoja kun. P. Vaserįs 
ir Bronius Zumeris.

Australijos liet, katalikai sa
vos spaudos neturi. Tiktai “Aus
tralijos Lietuvyje” yra skyrelis 
“Katalikų gyvenimas” red. P. 
Pusdešrio. Šalia to kun. P. Va- 
seris jau antri metai leidžia 
“Sekmadienį” — rotatorinį lape
lį Melbourne kolonijai, po 600 
egz. Užtai lietuviai katalikai pla
čiai skaito užjūrinius katalikų 
laikraščius. Gaunamas “Drau
gas”, “Darbininkas” ir “Aidai”. 
Plačiausiai skaitomas, atrodo, 
yrą savaitraštis “T. Žiburiai”. 
Melbourne ir Geelonge ateiti
ninkų tarpe išplatiname apie 30 
egz: “Ateities”.

Šiuo laiku lietuviai katalikai 
yra susirūpinę reorganizaciniais 
katalikiškosios bendruomenės 
reikalais Aūstralijoje. Numato
mi greitu laiku atatinkami per
siorganizavimai.

Numatyta pradėti varyti ne
paprasto masto vad. naujųjų aus
tralų asimiliacijos propaganda. 
Numatoma įkinkyti net per 200 
australiškų organizacijų. Vy
riausybė griebiasi šios politikos, 
nes ateiviai visai nelinkę asimi
liuotis. Paskutiniu laiku europie
čių imigrantų padėtis prieš ang
lų imigrantų padėtį ima gerėti 
Mat, anglai imigrantai jau pra
deda įsipykti vyriausybei su 
nuolatiniais reikalavimais, kai 
tuo tarpu europiečiai įsikuria sa
vo pastangomis ir palyginus per 
trumpą laiką. Sekančiais metais 
numatoma britų įsileisti per pu
sę mažiau, negu buvo anksčiau 
numatyta.

Melburno tautinių šokių gru
pė, vadovaujama J. Petrašiūno, 
dalyvavo Australia Day dienos 
minėjimo iškilmių programoje. 
Be lietuvių šioje šventėje dar da
lyvavo 22 tautinės grupės. Pasi
rodymas suruoštas International 
Clūb of Victoria pastangomis
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Toronto Liet Moterų Grupė “Daina
Tremtin išsiųstą $970,75 ir iš tam 
tikslui rengto vakaro pelno buMo 
paskirta $100 Toronto liet, baž
nyčios statymui ir $100 Lietuvių 
Namams. Be to, tremtin pasiųsta 
apie 300 sv. rūbų ir 360 sv. rūbų 
ir autuvo, dainietės pertvarkė, 
sukrovė ir išsiuntė Sudburio liet. 

Į bendruomenės vardu; taipgi jų 
piniginę auką, kuri čia neįskai
toma.

Ta proga pateikiame porą pa
dėkos laiškų iš Vokietijos:

"Tamstos laiške iš š.m. gruodžio mėn. 
10 d. nurodyta suma, t.y. šimtas dol. 
šiandien per Frcnkfurt/Moine Commerc- 
Diskontbank* yra gauto vokiečių valiuta 
417 DM ir 50 pf. Taip pat yra gautos 

f tų lietuvišką- kultūrinį ryšį; S3 DM, kurios buvo surinktos š.m. gruo- 
pagalbos tremtiniams jaus- d- B*LFo Paminko Di-

♦ ® dziai Gerbiamo Kanauninko Končiaus
apsilankymo proga per musų BALFo Iga-' 
liotinį p. Rugienių.

Tikrai yra sunku surasti padėkos žo
džių dėl Toronto Liet. Moterų DAINA 
šalpos grupės nuoširdumo, duosnumo ir 
mūsų tremtinių gyvenimo tikrąjį supra
timą. Mes suprantame ir įvertiname, kad 
tai yra daroma tik joutrios-kilntos šir
dies žmonių, kurie .savo sunkiu uždarbiu 
teikėsi tremties sunkųjį gyvenimą pra
skaidrinti ir tremties vargus sušvelninti. 
Mes prašome priimti mūsų'nuoširdžiau
sią očiū^ačiū ir ačiū!

Te Visagalingiausis laimina DAiNA 
grupės pastangas ir užlaiko geraširdžių 
sveikatą! * • ' . "

Nurodyti pinigai bus išdalinti Toron
to Liet. Moterų DAINA Šalpos grupės 
vardu Naujųjų Metų proga.

Jūsų 
Narbutas, 

Wehnen-Oldenburg Liet. Bendruomenės 
Valdybos ir BALFo gėrybių Paskirstymo 

Komisijos Pirmininkas.

P.S. Kilnios širdies irdvasios piliečiui 
— Daina garbės nariui P. Jouniškiui yra 
pasiųstas pasveikinimas ir padėkos laiš
kas. Kas dėl drabužių, avalynės ir tt., tai 
labai prašome, o ypač vyrams, kuriems 
tikrai yra sunku įsigyti".

"Augustdorf© Lietuvių Vargo Mokyk
la per BALFo Įgaliotinį P. I. Rugienių 
gavo Jūsų Šalpos Grupės "Daina" auką 
trisdešimt penkias DM. šitie pinigai 
kaip pašalpa išdalinti Vargo mokyklos 
mokiniams, kurių 15 dabar lanko mūsų 
Vargo Mokyklą.

Maloni Ponia, mokinių vardu noriu iš
reikšti Jums irisai Toronto Lietuvių Mo
terų Grupei "Daina" didžiausią dėkin
gumą. Tuo metu, kada mūsų mokiniai 
turi kęsti nuolatinį nedavalgymą ir kitus 
nedoteklius, Jūsų nuoširdi auka jiems at
nešė daug džiaugsmo. Aukos, kurias 
mums atsiunčia Užjūrio Broliai, ne tik 
palengvina kasdieninį mokinių gyveni
mą, bet ir paskatina juos lankyti Vargo 
Mokyklą. Savo geradariams mokiniai 
jaučia didelį dėkingumą ir uoliai lanko 
Vargo Mokyklą. Jūsų auka yra mūsų 
mokyklos mokinių ne tik fizinis, bet ir 
dvasinis sustiprinimas. Dar kartą Jums 
dėkoju už gražią auką.

Su geriausiais linkėjimais
Dr. V. Literskis, 

Augustdorfo Liet. Vargo Mokyklos Ved."

M. F. Y-nė.

“Daina” šaukia savo narių su
sirinkimus kas mėnesį, jau įsi
senėjusia tradicija, kas mėnuo 
pas kitą narę. Narė, kuri kviečia 
susirinkimą, pažada savo butą ir 
po susirinkimo kavutę. Ar narė- 
seimininkė pavaišins viešnias 
puodeliu kavos-arbatos ir sau
sainėliu, ar ji pakeps lietuviško 
pyrago — čia visiškai nuo jos pa
čios priklauso. Per ištisus 11 me
tų “Dainos” grupės gyvavimo, 
nei kartą nei vienas centas ne
buvo paimtas kokioms nors vai
šėms iš iždo.

“Daina” griežtai laikosi visuo
tinių mėnesinių susirinkimų dėl 
kelių priežasčių: kad narės pa
la"..................-
ki____
mas josę neatvėstų ir kad visuo
met būtų pasiruošusios talkai — 
pakavimams siuntiniu, parengi
mams, rinkliavoms ir tt.

Štai, kad ir prieš Kalėdas, gru
pes ižde tebuvo vos pusė to, ko 
kalėdinių dovanų sąmata iš jos 
reikalavo. Nutarta kreiptis į vi
suomenę. Išleisti specialūs kvita
vai .aukoms priimti ir narės, pasi- 
leidcy kur tik kuri numanė gera
širdį lietuvį susitikti. Stebėtinai 
trumpu laiku, buvo sukelta virš 
$200 ir dėka tų darbščiųjų bite
lių: Tr lietuviškosios* visuomenės 
palankumo “Daina” galėjo pa
sveikinti tremtinius Kalėdų pro
ga: su. virš $450! Šiandien, plau
kia ^padėkos laiškai iš visur: iš 
didžiųjų stovyklų, vargo mokyk
lų, suvargusių ligonių ir vargin
gų seimų. Griaudu ir drovu da
tos, kai ir už mažiausią dovanėlę 
— giliai širdinga padėka siun
čiama.

Šia proga primintina, . kad 
“Dainos” rinkliava nebaigta ir 
todėl, kas susitiksit dainietę su 
aukoms rinkti kvitų knygele — 
priimkit ją kaip tikrą šalpos 
vargdieniams atstovę, paskirda
mi kiek galite.

“Daina” ruošiasi prie didelės 
šventės balandžio 18 d. Eaton 
Auditorijoje. Tai bus prisimini
mas didžiojo patrioto muziko - 
kompozitoriaus Miko Petrausko. 
Ištraukas .iš jo operų — “Eglė 
žalčių karalienė” ir “Birutė” iš
pildys jau torontiečiams žino
mos Anelės Steponavičienės 
mergaitės - dainininkės. Prieš 
dvejis metus žavėjusios mūsų 
kolonijos lietuviškąją publiką 
mergaičių choro sąstate. Šį kartą 
jos atvyksta mažesniame, an
samblio sąstate, su keliais vyrais 
dainininkais, kurie būtini minė
tose operose. “Daina” tikisi, kad 
šis grynai lietuviškas spektaklis, 
nuves žiūrovus į žiląją Lietuvos 
praeitį, suteikdamas daug gražių 
lietuviškų vaizdų; primindamas 
neužmirštamus Lietuvos istori
nius laikus; sužadindamas pasi
didžiavimą Lietuvos praeitimi 
ir pasiryžimą kovai už brangius 
lietuviškuosius idealus. Taigi, • 
neužmirškim balandžio 18 d. ver- ■ 
tingos programos ir “Dainos”' 
brangaus tikslo — šalpos. i

Per 1952 m. 11 mėnesių “Dai
na” turėjo gryno pelno 1.156,95.' 
Pelnas susidarė: iš ruošiamų va- • 
karų, aukų ir narių mokesčių.!

Liet. Moterų Grupės “Daina” metinio susirinkimo, įvykusio sausio 10 d. pas vicepirm. W. Kon- 
drotienę, dalyvės. Nuotrouko J. Dviloičio

Kaip įsigyjamos profesinės teisės Kanadoje
(Tęsinys iš praeito nr.)

MOKYTOJAI 
-.Praneša Ontario College of

Education dekanas A. C.~ Lewis.
Iš svetimšalių esą reikalauja

ma to paties, kaip ir iš kanadie
čių. Didžiausias sunkumas su 
kalba. Ją reikią gerai mokėti.

žino, kur kreiptis. Jam tekę su
tikti imigrantą inžinierių, kuris 
Kanadoje išbuvęs daugiau metų 
ir neturėjęs užmezgęs ryšių su 
jokia inžin. organizacija, vad. 
nežinojęs, kiek daug rankų esą 
ištiestų jam padėti.

Ontario Inž. Sąjungos Vykd.
QoiVniinno rUliaMrkoč direktorius T. M. Medland pra-Reikalinga taip pat pilietybes ne-a.
arba nors pareiškimo ją priimti. 
Kandidatų buvę daug. Daugu
mas nebuvę priimti arba dėl to, 
kad neturėję pripažinimo laips
nio, arba nemokėję pakankamai 
kalbos. Profesinės organizacijos, < 
kuri priėmimą reguliuotų, nėra.

INŽINERIJA
Informuoja fakulteto dekanas

v K. F. Tupper
Jo nuomone, inžinieriams sun

kumų gauti darbo nesą. Inžinie
riams atitinkamo darbo suran
dąs The Engineering Institute of 
Canana Montrealy. Toronte yra 
skyrius. Bet imigrantai nėra jo 
nariai, tad pasinaudoti negalį. 
Bet ir tuo laikotarpiu, kai dar 
laukia, kad būtų įregistruotais, 
imigrantas inžinierius galįs gau
ti darbą; net tokį patį, kokr gautų 
įregistruotas. Sunkumų esą tik 
dėl to, kad imigrantai dažnai ne-

“LIETUVIŲ DIENOS“ 
Iliustruotos mėnsinis žurnalas, leidžiamas lietuvių 

ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiems.
"LIETUVIŲ DIENOS" duoda kiekviename numeryje per 40 puošnių, įdomių 

ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio lietuvių gyvenimo ir veiklos.
"LtETUVIŲ DIENŲ" kiekviename numeryje skaitytojos ras įdomių ir aktua

lių straipsnių, beletristikos ir informacinės medžiagos iš pasaulio 
lietuvių gyvenimo.

"LIETUVIŲ DIENOS" turi anglišką skyrių, parašai po nuotraukomis duo
dami abiems kalboms, kodėl šis žurnalas prieinamas ir čia gimu- 
siems bei kitataučiams.

"LIETUVIŲ DIENŲ" vienas numeris siunčiamas susipažinti nemokomai; 
prisiuntus savo adresą. Metinė prenumerata $4. Administracijos 
adresas:"Lietuvių Dienos", 9204 S.Broadway, Los Angeles 3, Calif.

Association of Professional En- 
‘ gineers teikia licencijas ir pagal 

įstatymą visi inž. turi būti joje 
Įsiregistravę. Imigrantai inžinie
riai, jei yra baigę pripažįstamas 
mokyklas, registruojami be eg
zaminų, bet kol ištiriama ir for
malumai atliekami, praeina 1-2 
metai. Baigusiems ne augštąsias 
technikos mokyklas tenka laiky
ti egzaminus raštu.

Taip esą Ontario, maždaug 
taip ir kitose provincijose, išsky
rus Quebec, kur reikalaujama 
pilietybės.

TEISĖ 
Informuoja Toronto universiteto 

School of Law dekanas
C. A. wright

Svetimų kraštų • teisininkams 
praktikuoti Kanadoje gal sun
kiau, kaip kitiems specialistams. 
Blogiausia, kad daugumas teisi
ninkų atvykstą iš civilinės teisės 
kraštų, o čia bendrosios teisės 
sistema. Svetimų kraštų diplo- 

! mus pripažįsta ir darbo teisę
■ duoda Teisininkų Sąjunga. Bet 
į jos reikalavimai ne visai teati-
■ tinka tam. ka School of Law duo-

■ - v

i danti.
Šioji mokykla priimanti sve-

teisės terminologiją, t.y. studi
jos kituose univ. pripažįstamos 
ekvivalentiškomis priešteisinįų 
studijų laikotarpiui, parengian
čiam licencijato kursui. Priimti 
į antrųjų metų kursą esą negali
ma, nes I kurse esą 7 svarbūs da
lykai. Gavus licencijato laipsnį, 
ir 2 metus pabuvus praktikantu, 
kartu dar klausant tam tikrus 
kursus Teisininkų Sąj. specia
lioje mokykloje, galima gauti 
praktikos teises. Tam 
tui teisininkui reikia 
metų.

Svetimas teisininkas

imigran- 
išviso 5

Iš kultūros ir knygų pasaulio
gavo JAV pilietybe ir ta proga 
pakeitė pavardę į Padalis.

Aldona Ehretaitė, prof, dr. J 
Ehreto dukra, su dideliu pasise
kimu vaidina pirmąsias roles 
Mannheimo teatre.

Jos ir sesutės linkusios į me
ną: Laisvutė reiškiasi tapyboje, 
paišyboje ir mozaikoje; Birulė— 
smuikininkė, lanko konservato
riją; tik jauniausieji Julė dar 
gimnaziją tebelanko.

K. Jurgėla baigia rašyti diser
taciją Fordhamo univ. apie Lie
tuvos ir JAV santykius.

Kun. K. Žitkaus tikybos vado
vėlius pradžios mokykloms Ku
nigų Vienybė yra nusistačiusi 
perspausdinti. Tuo tarpu dar ieš
komas 1936 m. išėjęs katekizmas.

Dail. J. Rimša, pagarsėjęs Pie
tų Amerikoje lietuvis dailinto* 
kas, žada suhtošti savo kūrinių 
parodą ‘^ĄV — .pirmiausia Či
kagoje. o vėliau perkelti į kitus 
miestus. .r

Frankfurto a. M. universitete

Visiems “ATEITIES” 
žurnalo skaitytojams maloniai 
primename nedelsiant atsilygin
ti “Ateities” žurnalo prenumera
tą už 1953 m. Taip pat labai pra
šome pakeitus gyvenamą vietą 
naują adresą galimai greičiau

i pranešti administracijai.
“Ateities” administracija.

“Skautų Aidui” 30 metų "
Prieš 30 metų, 1923 m. kovo 15 

į d., Šiauliuose pasirodė pirmasis 
“Skautų Aido” numeris. Laik
raščio leidimo iniciatoriai buvo 
skautininkai V. Baniulis ir I. Ta
mošauskas. Tuo metu oficialus 
Skautų Sąjungos organas “Skau
tas” buvo leidžiamas Kaune. Tų 
pačių metų rugsėjo mėn. Skau
tų Brolijos Vyr. Štabas sustabdė 
“Skautą” ir perėmė “Skautų Ai
do” lediimą. Nuo to laiko “Skau
tų Aidas” tapo Skautų Sąjungos 
laikraščiu. Nepr. Lietuvoje jį re
dagavo: V. Baniulis, I. Tamo
šauskas, V. Cečėta, J. Merkys, V. 
Zabarauskas ir ilgiausiai, iki 
laikraščio uždarymo, — A. Sau- mokosi 4 lietuviai — Dragūnas, 
laitis. Tremtyje “Skautų Aidas” 
atgaivintas A. Krauso iniciaty
va. Pirmas tremties numeris pa- j 
sirodė 1946 m. sausio 15 d. Det- 
molde. Ėjo lygiai pustrečių me
tų. Emigruojant į užjūrius, teko 
kurį laiką pertraukti laikraščio 
leidimą. Čia, išeivijoje, Kanadon 
patekę skautų vadai savo ryžtu 
ir energija nugalėjo sunkias 
kliūtis, ir “Sk.A.”, kad ir labai 
kuklus iš pradžių, vėl ėmė lan
kyti savuosius skaitytojus. Pir
mieji šeši numeriai, redaguo
jami Pr. Enskaičio, buvo išleisti 
Rodney, Ont., kol pagaliau pa
togesniam darbo jėgų sutelki
mui, “Sk. A.” buvo perkeltas į 
Torontą ir redaktoriumi pakvies
tas prof. Stp. Kairys. Jam per
ėmus laikraščio redagavimą, 
kiekvienas išeinąs numeris pasi
rodo gražesnis, tobulesnis. Tar- 

j naujama savam lietuviškam jau
nimui, per “Skautų Aidą” jun-

gali sta
čiai registruotis Teis. Sąj. T. Mo- .
kykloje (Osgocde Hali) ir jei jo gjami viso pasaulio skautai-ės, o 
diplomas būtų pripažintas, kva- idėjinė kryptis aiški: Dievui, 
lifikacijas galima būtų įsigyti ■ Tėvynei ir artimui. SKS 
per 4 mt. Bet tokio pripažinimo j “Laikas”, Argentinos lietuvių 
i      _ 1 oilr-roč+ic crmn-c/^inom

SKS

laikraštis, spausdinamas jau sa
voje spaustuvėje, nuo sausio 27 
d., Nr. 83, išėjo padvigubintas, 
8 psl.. nors kiek mažesnio forma
to. Apskritai dabar Žymiai soli
džiau atrodo. “Laiką“ redaguoja 
Pr. Garšva, išeina Buenos Aires, 
aptarnauja iŠ dalies ir Urugva
jaus lietuvius.

“Naujienų”'redaktoriaus pava
duotojas Kostas Augustas vasa
rio 1 d. atšventė savo 60 metų 
sukaktį. Ta proga Liet. Auditori
joje įvyko' jam pagerbti vaišės. 
“Naujienose” jis dirba nuo 1916 
metų.

“Dirva” nuo kovo mėn. pra
džios jau spausdinama “Vilties” 
bendrovės spaustuvėje.

dar nebuvo nei vieno.
Apskritai, kas neturi studi

joms pinigų ir 5 metų laiko, Įsi
gyti praktikos teises esą labai 
sunku. Kiek lengviau tiems, ku
rie atvyksta iš kraštų su bendro
sios teisės sistema. Nepripažįsta
mi taip pat Britų ir kt. Common
wealth© kraštų diplomai.

MEDICINA 
Informuoja fakulteto dekanas 

J. A. MacFarlane
Praktikos teises pripažįsta 

College of Physicians and Sur
geons of Ontario. Taisvklės 
praktikai gauti netrukus bus kei
čiamos. Dabar svetimo krašto! Lituanistikos Instituto lėšoms 
gydvtojas pirmiausia kolegijos į teikti sudarytas specialus komi- 

.'registratoriui turi pateikti savo '!etas' kuriam, pirmininkauja: 
dokumentus ir paprastai gauna į A- ^.u4’s,’ ^iet- prekybos na- 

i \ J pirmininkas, vicepirm. J. Ba-. - - . i. pasmlvmą praleisti 1 metus m- ta

i tur baigusius teisininkus licen- ternu ligoninėje o tai atlikęs tu ^una.s.lr P. Gady, izd. Dan i ^oninejt, o lai atlikęs tu> j Kuraitls, sekr< j Kutrs; garbes
cijato arba magistro laipsniui ri dar gautl pažymėjimą, kad ga- pirm. konsulas dr. P. DauŽvardis. 
ibigyti, jei kandidatas moka pa- n laikyti egzaminus. Išlaikius Dr. Pr. Padalskis, Detroito ka- 
kankamai kalbos ir bendrosios j (Nukelta į 8 psl.) ' ’

Kuraitis, sekr. J. Kutra; garbės

Milkauskas, A. Vaitkevičius ir 
P. Žemaitis. . ’ •

Šiais metais Paryžiuje studi
juoja 12 lietuvių. Trečdalis jų gi
linasi meno studijose: ’ Kasiulis 
Vytautas, Moneys Ant., Bielskis 
Albinas ir Gailius Pranas. Kar
velytė Ugnė studijuoja Human, 
fak .kalbas ir Politinių Mokslų 
Institute Tarptautinių santykių 
sekcijoje. Bačkis Ričardas — 
studijuoja Politinių Mokslų In
stitute ekonomiją ir Teisių fak. 
— teisę. Venskuvienė Birutė ir 
Švirmickas Albinas — prancū
zų kalbą ir literatūrą. Pabedins
kas L. — architektūrą, Venskus 
Adolfas pritaik. chemiją, kun. 
Jucevičius seka College de Fran
ce paskaitas iš istorijos ir filoso
fijos. Augustaitytė Vanda klau
so Prancūzų Civilizacjios kursą 
Sorbonoje. A. Matųkaitė lanko 
Konservatoriją.

Paryžiaus lietuvių stud, nau
joji valdyba: kun. dr. F. Jucevi
čius— pirm., Bačkis R. — sekr., 
Pabedinskas Leonas — ižd. Val
dyba nutarė šių mokslo mėtų 
eigoje pravesti paskaitų ciklą te
ma: “Lietuvių tautos dvasinis 
veidas”. Gruodžio 19 d. pirmą pa
skaitą skaitė Lietuvos atstovas 
Prancūzijoje dr. S. Bačkis, kurio
je buvo paliesti ryškesnieji lie
tuvių dvasiniai bei fiziniai bruo
žai ir iškeltos kaikurios lietuvių 
tautos, dvasios formavimosi są
lygos. ’Bė to, siais( metais “Stu
dentų sekcijos rūpesčiu buvo su
daryta tautinių šokių grupė, ku
riai vadovauja Augustaitytė V., - 
akompanuoja Venskuvienė. Taip 
pat studentai aktyviai dalyvau
ja D-jos chore.

Venecueloj yra apie 2000 lie
tuvių, kurie gražiai pasižymi sa
vo kultūrine veikla. Veikia vie
nintelė valdžios patvirtinta ne
politinė Venecuelos Lietuvių 
Šalpos Bendruomenė, kuri savo 
ruožtu yra įsijungusi į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę. Apie jos 
veiklą informuoti “Tėvų Kelias” 
skiria specialiai 3 žurnalo pusi.

talikų universiteto profesorius,

PAS LIGONI
— Agotėle!
— Ką?... . ,
— Paduok nosinę. . -
Klevaitis sėdi ant krosnies ištiesęs kojas ir kosėdamas geria iš 

kvortos liepžiedžius. Raudona nosis ir patinę blakstienai rodo slo
gą pačioje aštriausioje formoje. Trobos sienoje ties “Ūkininko Pa
tarėjo” kalendorium geltonuoja tekančios saulės. pašvaistė. Ago
tėlė žiovaudama paduoda tėvui nosinuką ir žiūri pro langą. Laukė 
anapus baltos, užšąlusios upės kažkas taikstosi per ledą, pamė
gindamas tai vienur, tai kitur!

— Čia pas mus žmogus, ateina per upę.
— Ar su balta skranda?
— Su balta skranda.
— Greičiausiai Pijus; žentukas ateina manęs aplankyti.
Po penkių minučių Pijus, lieknas, vikrus jaunuolis, jau bučiuo

ją uošviui ranką.
— Labas, tėvuli. Nu, sergat? Pasakė, tai bėgau žiūrėt. Kodėl 

ne lovoj?
— Nedidelė liga; tiktai labai kosčiu, ir galvą skauda. Bijau 

išeiti į šaltį, tai čia atsisėdau ir niekur neinu.
— Neikit, neikit, kad neprisikabintų ištikrųjų. Paskui gali pri

sikabint ištikrųjų.
Pijus išsitraukia pokelį “Pirmyn” su lakūno galva ir kiša 

ligoniui. ,
— Užsirūkykite papirosą.
— Šiandien rūkymas negardu, žentuk. Tu rūkyk, nieko ne

žiūrėk. Tai kas pat tave naujo?
— Bėdos... Sykiais lengviau, o sykiais prastai. Vis dar negaliu 

atsistot ant kojų — pinigų nėr.
— Nąja, Pinigai, sakysiu, visai prapuolė. Apie Velykas kaži 

ar bus penki litai visoj parapijoj.
Pijus, žvairuodamas į kampe stovinčią naują siuvamą mašiną, 

spiauna ant grindų ir tučtuojau, lyg išsigandęs, dirbtinai žiovauja. 
Pijaus ausys truputį paraudusios.

— Kodėl? Tūkstančiai pas kaikuriuos buvo ir bus. Buvo per 
Kalėdas, bus ir per Velykas.

Klevaitis žiovauja, taip pat dirbtinai, ir nuo to netyčia sun
kiai užsikasti. Jo užtinusios akutės žiūri pro langą ir ašaroja.

— Gal kas ir turi..
— Kas? Dobilas turi, Dauba, Lukšys...

Pijus, neatitraukdamas akių nuo uošvio.
■ — Lukšys nieko neturi, — paniekinančiai murma Klevaitis. — 

Lukšys jei turi, tai vekselius, o ne pinigų.' Jis bankrot nuo tada, 
kai bankelis sprogo.

— Kas žino? Dabar visi ginasi, kad netur nė penkių centų, 
o žinau tokių, kur piniguos guli.

— Na, na... ' I

iške-

pamažu skaičiuoja

— Tokių pažįstu, kur pinigų tur pilną krepšį aruode, o kiti 
vėl pilną kibirą po pamatu.

— Nežinau nė vieno, — neramiai burbtelėja Klevaitis.
— Sako, viens toks laiko penkis tūkstančius mėskamarėj, už

siuvęs į išvalgytą skilandį...
Klevaitis krustelėja ir drėgnomis akimis permeta žentą.
— Agotėle!
- Ką?
— Paduok nosinę.
♦Jis ilgai kosti ir taisosi nuo kojų smunkančius kailinius.
—- Kas tau ir priplepa tokių visokių niekų?

> ž" -^- Antanina pasakojo, tik nesakė, kas toks.
Pijuš-nepaleidžia uošvio iš akių. Klevaitis dūsaudamas 

Ha pirštą. ..
Tegu ji mano duktė, o tavo žmona, vistiek, sakysiu, už 

'kitas, bobas nėra išmintingesnė. Tu . žinai, kas bobom rūpi: bo
bom, rūpi pletkai. Visokius išmistus nešiot po kaimą...

Pijus nerimsta kėdėje iš pasitenkinimo ir linksmai pritaria:
— Jos visos tokios.
— Žinoma.
Klevaitis rodo pirštu Agotėlę:
— Šita dar maža, o jau gera ilgaliežuvė.
Tuo metu girgžtelėja trobos durys — naujas lankytojas. Įeina 

petingas ūkininkas atsegiotais kailiniais, apsiavęs veltiniais ir 
kaliošais; iš po kepurės kyšo ilgi plaukai; lėti judesiai ir nemirk
sinčios akys primena naminį paukštį. Jį matydamas, Pijus len
kiasi prie uošvio ir šnibžda jam į ausį. Klevaičio antakiai pakyla, 
akys prisimerkia.

— Pasogą seniai atidavėm, — šnypščia jis. — Neturiu nė cento.
Naujasis svečias stovi prie durų ir tylėdamas žiūri tai į Pijų, 

tai į Klevaitį.
— Domininkas! — šypsosi Klevaitis.
— Labas, Domininkai, — sako Pijus.
— Sėsk, žentuk.
Antrasis Klevaičio žentas slenka į viduaslį ir dairosi, kur dėti 

kepurę. Pijus atneša kėdę, pastato už Domininko nugaros ir stuk
telia jį į krūtinę. Domininkas atsisėda, plačiai mostelėjęs kalio
šais. Po dviejų minučių jis pradeda įtemptai galvoti, kažką pri
simena, kyla ir artinasi prie Pijaus.

— Ko štumdaisi?
Pijus slapčiomis jam pagrūmoja ir Domininkas tuoj pat ramiai 

grįžta į savo vietą.
— Tai matot, vaikeliai — sergu.
— O ką skauda? — klausia Domininkas.

, — Skauda visus sąnarius, o labiausiai gerklę.
,— Užtai taip storai šnekat
— Užkimęs, ir kosčiu, ir viskas...
Valandėlė tylos. Domininkas įtraukia oro, nuleidžia akis ir pa

skubomis ištaria, kaip maldelę:
— Magdutė liepė paklaust, kaip sveikata, ir reik dvidešimt

— Matot! Sakiau, kad parėjo mokėt į banką. Parėjo man, 
parėjo ir jam.

Klevaitis taip pat šypsosi, o per skruostą jam rieda ašara. Tylė
damas jis žiūri laukan į apsnigtas obelis. Agotėlė atneša glėbį 
malkų ir krauna jas į pečių, iš kurio angos verčiasi kibirkštys. 
Galų gale Klevaitis atsidūsta ir sako:

— Kaži ką čia daryt su avim? Apsiėriavo, o dabar tokie šalčiai.
— Atneškit su ėriuku į virtuvę, — sako Domininkas.
— Tai kaip su tais dvidešimt litų? — klausia Pijus.
— Su kokiais dvidešimt?
— Kur prašiau.
— Ir aš prašiau: Magdutė liepė, — skuba įterpti Domininkas.
Klevaičio veide gailestis ir saldus užsispyrimas.
— Neturiu, vaikučiai, neturiu.
— Tai neduosit nė man? — būgštauja Domininkas. — Mag

dutė liepė!
— Pasakyk Magdutei, kad aš liepiau neliept, — juokiasi Kle

vaitis.
— Tai ką, po kelmais... ' ■'
Domininkas aimanuoja ir žiūri į Pijų, kuris rūko “Pirmyn” ir, 

leisdamas palubėn debesėlius,'sako Uošviui:
—- Jei tam avinui neduodat, tai duokit nors man; jį ir taip 

utėlės baigia užkramtyt.
Domininkas sunkiai keliasi nuo kėdės ir eina prie Pijaus, iš

skėtęs rankas, tarsi bijodamas, kad nepabėgtų.
— Vaikučiai, vaikučiai! — šaukia išsigandęs Klevaitis.
Žentai susigriebia už krūtinių.
— Ką, norit peštis mano, namuos? Nustokif!
— Pasmaugsiu, nedovanosiu... — murma Domininkas įsika

binęs į Pijaus apikaklę.
— Begėdžiai!
Domininkas papurto švogerį iš visos jėgos; girdėti įrančių 

siūlių braškėjimas. •
— Va Jėzau, Domininkai, ką darai? — šaukia uošvis ir bėga 

skirti. Kojos susipina kailiniuos, ir jis suklumpa. Žentai tranko 
vienas kitą į sienas, į pečių, į duris. i

— Dėl Dievo meilės...
Klevaitis gaudo juos už rankų ir už skvernų, glosto pečius, 

braunasi į tarpą. e
—r Bėkit šalin! — protestuoja Domininkas.
Girdėti tik jų strapaliojimas ir sunkus alsavimas.
— Vaje, vaje tu mano... — dejuoja Klevaitis. — Duosiu abiem 

po tuos dvidešimt litų, tik nustokite!
Žentai paleidžia vienas kitą ir šluostosi prakaitą.
— Ooch... Tu broleli...
— Aaa... Tegu galai!
Klevaitis kosėdamas, sulinkęs eina atgal ant krosnies.
— Agotėle!
— Ką?
— Pašauk mamą.
Netrukus įeina liesa, žila Klevaitienė paraitotomis Tankovė- 

(Nukelta į 7 psl.)

Redakcijai prisiųsta
M .Biržiška, Lietuvių tautos 

kelias į naująjį gyvenimą, II to
mas, Atbundanti Tauta — dar
bai, žygiai ir veikėjai, išleido 
“Lietuvių Dienos”, Los Angeles 
1953, tiražas 1200 egz., 246 psl., 
kaina $3.

Antanas Škėma, Šventoji In
ga, viršelis ir aplankas Algirdo 
Kurausko, tiražas 1000 egz., iš
leido knygų leidykla Terra, Chi
cago, ^952, 226 psl.

Antanas Sabaliauskas, Nuo 
Imsrės iki Orinoko, Per fakirų 
žemę, lietuvio misijonieriaus at
siminimai, -•įspūdžiai, pergyveni
mai Europoje, paslaptingojo In
dijoje ir Pietų Amerikoje. Virše
lis VI. Vijeikio, išleido Venta 
1951 m., tiražas 2500 egz., 228 psl.

Adomas Mickevičius, Konra
das Valenrodas. Lietuvių ir prū
sų žygių istorinė apysaka. Vertė 
V. Mykolaitis-Putinas. Iliustra- 
ciios iš originalo, 1851 m. Pary
žiaus leidinio — dail. J. Tysie- 
wicz. Išleido Gabija, 335 Union . 
Ave., Brooklyn 11, N.Y. 108 psl., 
kaina $1.50.

Šis Ad. Mickevičiaus kūrinys 
įdomus ne tik kaip epochinis 
dokumentas, bet jis žavi ir šių 
dienų skaitytoją kaip kūrybine 
ugnim plazdantis augštos vertės , 
meno veikalas. Lietuviams jis 
brangus tuo, kad jo poetiškoj 
šviesoj pamatome šlovingą mū
sų istorijos vaizdą.

Proceedings, Shevchenko Sien- 
tific Society, Historical-Philoso
phical Section, Vol. I, New York 
—Paris, 1951, 120 psl.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1953 
m. Nr. 3, 65-96 psl.

Eglutė, 1953 m. vasaris, Nr. 2, 
64 psl.

Tėvu Kelias, 1953 m. sausio 
mėn. Nr. 1(41), 763-782 psl.

Venecuelos liet laikraštis, lei
džiamas kun. A. Sabaliausko, 
Apartado 369, Caracas, Venezue-
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PARDUODAMI
NAMAI ir BIZNIAI

$8.000 grynais. 30 kambarių, 6 butų, 
mūro namas, kietos grindys; iš
ilginiai koridoriai, 6 vonios, 6 
sianoortines virtuves, 6 pagalbi
nės virtuvėlės. Šiito vand. šil
dymas. Prie dabartinės nuomos 
(arskcicius visokiausias išlaidos) 
Leko per metus grynų pajamų 
$4.580. Gera proga su mažu 
įnešimu didelę nuosavybę įsigy
ti. Dabar nėra morgičių.

$3.500 grynais. Nemaža krautuve ir 
5 kambariai, kieto medžio grin
dys; 2 virtuvės, alyva šildomas, 
gero mūro namas. Lietuvių rajo
ne (Dundcs-Montrose). Kaina 
$14.500.

$4.500 grynais. 6 kambarių, pusiau 
atskiras, labai gerom stovy; ga
ražas, lane, be morgičių. Run- 
nymede-Annette. Kaina $14.000 

$8.000 grynais. Shaw Str. 16 kamba
rių, atskiras, kertinis mūro na
mas, vidus naujai atremontuo
tas; išilginis koridorius, kieto 
medžio grindys; didelis kiemas 
ir mūro garažos-dirbtuvėlė. Kai
na tik $20.000.

$1.000 grynais. 6 kamb. mūro, pu
siau atskiras, dvi virtuvės, kieto 
medžio grindys; nei viduje nei 
išorėje nereikalingas remonto; 
oru-anglim šildomas. Netoli eže
ro ir parodos. Visa kaina $8.500 
Parduoda skubiai ir pigiai, nes 
išvyksta į JAV.

$4.000 grynais. Maisto krautuvė. 
Dundas-Roncesvalles. Savaitinė 
apyvarta $2.500, gryno pelno 
per metus gaunama apie $9.000 
geri įrengimai, mėnesinė nuoma 
$100 įskaitant kurą. Didelis rū
sys. Nuoma 8 metai. Kaina apie 
$9.500. Nuolatinis darbas 4 
žmonėms. Proga, be rizikos, pra
dėti savistoviai biznį, ypač susi
dėjus dviem šeimom.

$7.000 grynais. Tuščia krautuvė, 10 
kamb. (2 atskiri butai). Kieto 
medžio grindys, vand.-anglim 
šild. Garažas. (Dundas-Ronces- 

. valles). Visa kaina $21.000.
$5.000 grynais. Beatrice St. Pusiau 

atskiros, 8 kamb išilg. korid., 
gero mūro, alyva apšild., kietos 
grindys. Dvigubas garažas. Kai
na $15.500.

Be šių pavyzdžių turime įveiriakai- 
na namų, krautuvių, valgyklų, ypač 
lietuviu rajonuose. Parūpinu iš ban
kų ir privačių paskolų.

Dr. J. Ka.škelis
Telefonai: WA. 2646; WA. 2647; 

WA. 2648
(nebūnant biure prašome palikti 

adreso ar telefono)
575 QUEEN STR. W. (prie Bathurst)

R. TESL1A
REAL ESTATE

PARDUODAMI NAMAI:
- ■ w

Įmokėti $3.500, 7 kemb. nomas, Lisgar, netoli Queen, šilto oro-alyvos 
šildymas, dvigubas garažas, pilna kaina $1 1.5500, kreiptis skubiai.

Įmokėti $3.500, 6 kamb. names, šilto oro-olyvos šildymas. Galima 
užimti per 60 dienų, kieto medžio grindys, Howlond Ave., netoli 
Hallam. Pilna kaina $ l 1.000.

Įmokėti $3.000, pilna kaina $ 10.500, 5 kamb. ir sunrūmis, garažas, 
galima užimti per 60 dienų. Davenport, netoli Osler Avė. Puikus 
namas. ■ ■ ■■ ■

Mes turime ir daugiau namų, valgyklų, benzino stočių ir krautuvių visose 
miesto dalyse. Taip pat duodame paskolas padidinimui įmokėjimo grynais. 
Jei Jūs norite parduoti sato namą paskambinkite mums, mes pasisteng
sime Jums duoti gerą patarnavimą.

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja

J. T A M U L I O N I S
Telefoną* 0L. 1106.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BOCHULIS

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

7 vai. vak. - - 272% QUEEN ST. W., Toronto

MENAR Y & SON
> ' ■■ . HI

.. .. • . . .: ' . j

431 RONCESVALLES AVE., TORONTO. - Telef. LL. 1112 i

Ernie C. Miles
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

910 KING IR SHERIDAN, HAMILTON, ONT.

$13.000, Herkimer St.
9 kamb., kietos grindys, alyva šildomas, dvigubas garažas, atviri mor- 
gičiai, įmokėti $3.000.

$14.500, Cumberland,
8 kamb. keturkampis namas, kietos grindys, alyva šildomas, mūrinis ga
ražas, 2 vonios, 2 virtuvės, įmokėti $4.000.

$15.000, Grant Ave.
10 kamb., 2 atskiri apartamentai po 5 kamb., kietos grindys, vandeniu 
šildomos, kietos grindys, įmokėti $4.500.

$16.500, Barnsdale,
9 kamb. namas labai gerame stovy ir vertos dėmesio. Kietos grindys, van
deniu ir alyva šildomės, garažas, įmokėti $5.000.

$9.700 Garside,
6 kamb., 1 augšto mūrinis, kietos grindys, garažas. Įmokėti $3.500.

$11.000, Wellington,
10 kamb., 2 atskiri apartamentai, 2 virtuvės ir 2 vonios. Garažas. Įmo
kėti $3.500.
Mes pardavėme už 14 miliono namų per vasario mėnesį ir jeigu jūs norit 
greito ir sąžiningo patarnavimo parduodant jūsų namą skambinkite 9-3563

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės į

910 KING ST. E. Tel. &-3563 

ERNIE C. MILES 
REAL ESTATE

Mann & Martel 
v ■■ ■

R E A L T 0 R S

1663 BLOOR STREET WEST. TORONTO

-I
$12.900. Lansdowne—Queen rajone 7 kamb. mūrinis namas, gražūs kamba

riai, kietos medžio grindys, 2 modernios virtuvės, alyvos šildymas.

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

$13.900. Glenlake—Bloor rajone 6 ir apšildomo saules kambario mūrinis na- 
mos. Dideli kambariai, moderni virtuvė, alyvos Šildymas.

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

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

$17.900. Bloor—Indian Rd. rojone 8 ir saules kambario atskiras mūrinis na
mas. 2 geros virtuves, kieto medžio grindys, gražūs kambariai, van
dens-alyvos šildymas, 2 garažai, privatus įvažiavimas.

TIKROS 
IMPORTUOTOS 
OLANDIŠKOS SILKĖS 

sugautos Vokiečių (Šiaurės) 
jūroje

jmiškiems gave- 
valgiams pirkite 

tikrų Olandiškų Silkių 
statinelę. Reikalauki
te valgių paruošimo 
knygelės veltui.

HOLLAND HERRING
HSHffilES ASSOCIATION

ROOM 711, TERMINAL BUILDING 
TORONTO, ONTARIO

SERANIUmJ
$13.500.

$13.000.

PELARGONIJOS 
18 RŪŠIŲ 25e 

Susidomėję namų gėlėmis, 
1 turėtų pasodinti vieną ar

porą mūsų Pelargoniių
Į sėklų. Mes siūlome miši-

susidedantį iŠ ryškiai 
; raudonų, ugnies, plytų,

. purpuro, rausvų, šviesiai
; rausvų, lašišų, šviesiai
: raudonos, oranžinės, ru-į

žavos, persikų, rožinių,: 
baltų ir įvairių maišytų 

spalvų. Lengva išauginti iŠ seklų. Dažnai l 
žydi po 90 dienų pasodinus. (Pakl. 25c.) • 
(2 už 45c) užsekant paštu. Sodinkite da- | 
bar. SPECIALUS PASIŪLYMAS: I pkt j

1 kaip viršuje ir 5 pkt. kitų rūšių naminių - 
j gelių seklų, visos skirtingos ir lengvai au- j 
ginamos namuose. $1.25 vertės tik už J 
65c užsakant paštu.

VELTUI: Didžiulė 1953 metų sėklų ir Į 
auginimo knyga — puiki! 31 j

KANADOJ DIDŽIAUSIA
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO

i
ĮSTAIGA. —

BEAL ESTATE

SAUGU - PATIKIMA J fi

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

Parduodame ir perkame namus-biznius visuose miesto rajonuose
PIRKDAMI AR PARDUODAMI 

pasitarkite su mūsų ekspertais. 
MES TURIME ŠIMTUS {VAIRIAUSIŲ NAMŲ

$10.250.

$9.900. Jane — Annette, mūrinis, 
•atskiros vieno augšto na
mas. Vandeniu šildomas, 
garažas. įmokėti $3.500.

Davenport - Ossington, mū
rinis, atskiras, 5-kių kamb. 
namas, šHtu oru-alyva šil
domos, vieta garažui, įmo
kėti tik $3.000.

$11.000.

$11.900.

$12.800.

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

Spadtna—Dundas, 9 kamb. 
mūrinis namas, vieta gara
žui, $50 paj. savaitei ir 
kamb. savininkui.

Bloor—Show, 7 kombarių 
mūrinis namas, včnd.-alyva 
šildomos, garažas.

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

Bloor—Indian Grove, gerų 
plytų namas, garažas.

Taip pat duodame paskolas.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės

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

1460 DUNDAS STREET WEST - TORONTO 
(prie Dufferin)

ERNEST RICCLT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

Centrinė įstaiga 1172 Bay St. Toronto, Ont.

JEI KORITE PIRKTI AR PARDUOTI
namus, apartmentus, hotelius ir kit. biznius, mes mielai 

suteiksime sąžiningą patarnavimą.
Prašome kreiptis: TONY A. DAGELIS

JOHN MACDONALD REAL ESTATE
Office, 202 James St. S., Hamilton, Ont.
Phone 7-4220 arba 2-1470, Res. 3-4915

Dėmesio
Hamiltoniečiai

Dėmesio
Hamiltoniečiai

Visais turto pirkimo 

ir pardavimo reikalais
Jūms patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND
Real Estate

1130 College St,
Toronto, Ont

$14.506. Roncesvalles Grenadier, 
atskiros mūrinis nemos —

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

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

$15.500. Bloor — Lansdowne, 
mūrinis namas • su 
baldais, alyva ir šiltu oru 
šildomas, vieta garažui.

8 k., 
visais

$17.800. High Park-Bloor, 7 kamb., 
2 augštų, mūrinis, atskiras 
namas. Garažas.

8.700. Roncesvalles — Hewitt, 9 
kamb., atskiras, mūrinis, 

• vandeniu šildomas namas.

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

Dr. Peter MORKIS 
PERKĖLĖ 

savo dantų kabinetą į 
1082 BLOOR ST. W. 

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

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

torfriAC—BUICK—GMC TRUCKS 

Taip pat geresni vartoti automobiliai " 

SKAMBINK RO. 2533

NAMAI — BIZNIAI PARDAVIMUI 
visuose miesto rajonuose:

Indion Rd.—Dundos, $35.000, įmo
kėti $15.000, atskiras, mūrinis, 18 
kamb. namas. Vandeniu-alyva šil
domas, 3 virtuvės ir 2 vonios k., 
privatus įvažiavimas ir garažas.

High Park—Boosted, $22.500, įmo
kėti $7.500, 13 kamb. ir 2 $un- 
rūmiai, atskiras namas, vandeniu- 
alyva šildomas, 3 virtuvės ir 2 
prausyklos, geros pajamos, nėra ga
ražo.

Mountview—Bloor, $21.500, įmo
kėti $12.000, 12 kamb., atskiras 
namas, vandeniu-olyva šildomos, 2 
virtuvės, 2 vonios kamb., pilnai 
įrengtas rūsys, garažas ir priva
tus įvažiavimas.

■ High Pork, $17.500,Indion Rd.
įmokėti $7.500/ 8 kamb. per 3 
augštus, vandeniu-olyva šildomas, 
2 modernios virtuvės, 2 garažai.

Visais nuosavybių pirkimo-pardavimo reikalais kreipkitės į

J. Rukša ir VI. Jankaitis
TeL OL. 1793, OL. 5176

Namų tel. MU. 0746. Namų tel. LO. 6967

Parduodami
namai 

visose miesto 
dalyse.

Dundos—Manning,
$2.000 įmokėti, $9.500 pilna kai
no. 6 didelių kambarių pusiau at
skiras namas. Naujas šildymas ir 
stogas.

Lola—Yonge St., 
$4.500 Įmokėti, $12.700 pilna 
kaino. 6 kambarių pusiau atski
ros mūrinis namas. Turi, garažą ir 
nemažą kiemą.

Bayview—Merton,
$14.500, įmokėti $5.000, 6 kamb, 
mūrinis, atskiras namas, vandens- 
olyvos šildymas, privatus įvažiavi
mas ir garažas.

Taip pat turime naujų namų* 
į su žemu įmokejimu nuo $2.500 
iki $3.00(1 šiauriniame Toronte^
Meilai Jums parodysiu ir su
teiksiu daugiau informacijų

A. TAMULAITIS
Tcl. MA. 1177

Namų tel. OR. 2657

A. W. FARLINGER
Real Estate

2000 Yonge St, Toronto

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

$24.000, Annette-Evelyn, 13 kamb., 
atskiros, mūrinis namas, vande- 
niu-alyvos. šildymas, 3 virtuvės 
ir vonios. Didelės pajamos, leng
vas mokėjimas. Garažas.

$18.000, įmokėti $4.000, Annette— 
Dundas, 4 dupleksai po 10 kam
barių kiekvienos, labai pigus šil
dymas, garažai.

$17.000, Dundas—Roncesva I les, 
pleksas, 10 kamb., pusiau 
skiras, vandens šildymas, 3 
ražai.

$16.000, Dunda

du- 
ot- 
ga-

10Roncesvalles, 
kamb., atskiros, mūrinis namas, 
geros pajamos.

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

$15.000, Bloor—Dundas, pusiau at
skiros namas, vandens-olyvos šil
dymas, garažas.

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

J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė Istoigo)

1 ST. CLAIR AVE. W. 
TORONTO

Tel. KE. 7941, namų tel. LL. 4744

Nerodę manęs įstaigoje, malonėkite 
palikti sovo telefono numerį.

.................................. . i

F. N. PREBBLE

Indian Trail—Bloor, $17.500, įmo
kėti $7.500, 10 kamb. per 3 augš
tus, atskiras namas, 2 virtuvės ir 2 
vonios, 1 skola balansui, siauras 
įvažiavimas.

Rusholme Rd. Cres. $16.00, įmokėti 
$5.000, 8 kamb. per 3 augštus, 
moderni virtuvė, gražus namas, nė
ra galimybės garažui.

AHos—Eglinton rajone, 5 kamb. bun
galow, mūrinis, atskiros namas, 
vandeniu-alyva šildomas, gražioje 
betoje, garažas, tik $15.500, įmo
kėti $5.000.

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

Pacific—Dundos, auto remonto dirb- 
* tuvė, išnuomojama 4-riems me

tams už $2.500 grynais.

REAL ESTATE BROKER

DIDŽIAUSIA NAUJŲJŲ KANADIEČIU NUOSAVYBIŲ 
PIRKIMO — PARDAVIMO IŠTAIGA

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

MES TURIME PARDAVIMUI APIE 300 NAMŲ

$12.000. Beresford-—Dundas, 9 k. alyva šildomas, kampinis namas, atskiras, 
2 garažai iš gatvės. Įmokėti $4.000

$14.000. Wright—Sorauren, 8 k. atskiras, vand.-alyva šild., 2 virtuves, gara
žas. Įmokėti $4 500.

$15.000. Keele—Humberside, 10 k mūrinis, atskiras, kvedr. planas, 2 virtu
vės, 2 vonios, vand.-alyva šildymas. Užėmimas per 6 mėn. įmokėti 
$4.500-55.000

$16.500. Gorden—Roncesvalles, 13 k., dupleksas, 2-jų augstų. Ou šildymas. 
J kainą įeina atskiras 3 k. vasarnamis,- šildomas alyva, izoliuotas. 
Užėmimas tuojau. Įmokėti $6.000. ; •

$12.500. Fennings—Dovercourt, Queen, 8 k. pusiau atskiras, 2-jų augstų, oru 
šildomas. Užėmimas tuojau. Įmokėti $3-4.000.

$11.800. Bristol—Davenport, Dufferin, 6 k., pusiau atskiras, oru Šild.. kvadr. 
planas, didelė virtuve. Įmokėti $4.500.

$22.000. Grenadier—-Roncesvalles, 11 k. geltonų plytų, atskiros namas, vand.- 
alyva šild., 2 virtuvės, 2 vonios, kvadr. planas. Užėmimas 6 sav. 
Įmokėti $8.000.

ATSTOVAUJA:

VYTAS JUČAS
Telefonas OL. 3210

LIETUVIAMS TINKAMUOSE 
RAJONUOSE

k.

8

Montrose—Dundos,
$9.000, žemos {mokėjimas, šešių k. 

namas, garažas.
Bartlett Bloor,
$11.000, įmokėti $3.000. Devynių 

namas, garažui vieta.
Gladstone—Dundos,
$12.900, įmokėti $3.000. Mūrinis 

kombarių namas, garažas. 
Durie
$15.900,. prieinamas įmokėjimos. Vi

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

Glenlake
$17.500. Visai atskiras, beveik nau

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

Clendeno n—Bloor,
$17.800. Visai atskiras 7 kambarių 

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

Parkway—Roncesvalles,
$19.500, įmokėti $6.000. Visai atski

ras, mūrinis namas, 11 kamb., 
2 virtuvės, 2 tualetai, vandens 
šildymas, garažui vieta, neperei
nami kambariai.

Indian Rd. Crs.,
$23.000. Visai atskiros, didelis, gra

žus mūro namas, 19 kamb., 4 
atskiri butai, 4 vonios, 4 tuale
tai, vandens-alyvos šildymas, di
delis kiemas, 2 garažai, priva
tus įvažiavimas. Augštos vertės 
namas už žemą kainą.

Yra gerų ir didelių namų High Parko 
ir kituose rajonuose ougžteniu įmo

kėsimu. Tinka ftirkti susidėius 

•R. ŽULYS
Tel. ML 2471: Mmg M. EM.3-6711!

J. J. ELLIS
REALTOR

1072 BLOOR ST. W„ TORONTO
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namų

visuose miesto rajonuose!
Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te {mokėjimui pinigų —- mes pa

rodysime Jums namą!

$12.900, Bloor—Indion Rd., 7 komb. 
per 2 augštus, pusiau atskiras.

$14.500, St. Clair—Dufferin, mūrinis, 8 
^amb., per 2 augštus, vondeniu- 
oliejum šildomas, įvažiavimas į kie« 
mą.

$14.500, High Park, prie Bloor, 8 kamb., 
mūrinis, kamb. dažyti, garažas.

$15.500, College—Dovercourt, mūrinis, 
ątskiras, 8 kamb. per 2 augštus, 
aliejumi šildomas, užpakalinis įva
žiavimas.

$17.000, Bloor—High Park Ave., mūri
nis, atskiras, 9 kamb., vandeniu šil
domas, 3 garažai.

$17.500, Sunnyside rajone, labai gero 
mūro, 10 kamb., vandeni-aliejumi 
šildomas.

$20.500, Bloor—Indian Rd., mūrinis, at- 
skirasj 10 kamb., vandeniu-aliejum 
šildomas, 3 virtuvės, visi kamba
riai dideli, garažas.

$35.000, Bloor—Indian Rd., 15 kamb., 
narnos, vertas dėmesio. 1

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkinio ir pardavi? 
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS j
1675 Bloor St. W. Tel. KE. 7941 

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$8.900, įmokėti $2.700. Pusiau at

skiras 6 kamb. namas. Priekis mū
rinis. Kietos grindys. Vieta garažui. 
Fern—Sorauren.

$10.000 su nedideliu įmokejimu ir 
labai palankiom išsimokėjimo są
lygom. Naujos statybos 6 komba
rių mūr. namas su garažu. Bran
don—La nsdowne.

$11.000, įmokėti $3.700. Visai at
skiras, 6 didelių k. nemos. Priekis 
mūro. Kietos grindys. Dvigubas ga
ražas. Lengvos išmokėjimo sąly-

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

$13.800, įmokėti $6.000. Pusiau at
skries mūrinis 10 kambarių na
mas. Rūsy papildomai įrengtos tua- 
eltos. Howland prie Bloor. 
Indian Rd. Cres. netoli Annettes.

$16.000, įmokėti tik $55.000. Liku
si suma vienu morgičiu. 9 komlxi-v 
rių sol idnas namas su dviem vo
niom ir dviem virtuvėm. Kierme- 
džio grindys. Labai didelis daržas. 
Dvigubas garažas. Rusholme Rd. 
arti Bloor.

$23.500, įmokėti opie $11.000. Visai 
atskiras didžiulis 19 kamb. narnos 
su 4 modemiškom virtuvėm ir 4 
voniom. Sildvmas vandeniu-alyva. 
Yra mūrinis garažas ir dar daug 
vietos kitų mašinų pastatymui.

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

P. LEONAS

J. J. ELLIS, Realtor
1072 BLOOR ST. W., TORONTO
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Niagaros kolosas
Daug šimtų metų žmonės ste

bisi grožiu ir jaučia galią šio pa
saulinio milžino krioklio. Tyri
nėtojai, menininkai, rašytojai ir 
nuotykių ieškotojai čia rado ir 
teberanda progos ir įkvėpimo. 
Vieniems jis pasakiškai gražus, 
kitiems'galingas, o tretiems ide
alus objektas avantiūrai: pasi
leisti įlindus į statinę žemyn, ri
zikuoti gyvybe einant ant įtemp
tos vielos virš putojančio ir krio
kiančio koloso, arba dar daugiau 
— pervežti savo draugą įsodintą 
į krepšį įtempta viela virš kriok
lio keteros.

Čia apsistosime prie Niagaros 
kaip energijos koloso.

Erio ir Ontario ežerų vandens 
augščių skirtumas yra 326 pėdos, 
o juos jungianti Niagaros upė 
tėra 35 mylių ilgio. Pirmasis 20 
mylių upės ruožas nuo Erio iki 
augštutinio slenksčio yra labai 
ramus ir vandens lygis tekrenta 
10 pėdų. Prieš pat krioklį* yra 1 
mylios ilgio augštutinis slenks
tis, kuriame vanduo krenta 55 
pėdas. Kanados krioklys yra 2600 
pėdų pločio ir 162 pėdų augščio 
su 12 pėdų gylio vandens sluogs- 
niu krioklio- keteros vidury. 
Amerikietiškas krioklys yra 1000 
pėdų pločio, 167 pėdų augščio su 
vandens sluogsniu virš keteros 
tik 1%' pėdos. Apie 90% vandens 
krenta per Kanados krioklį. Že
miau krioklio apie 2 mylias upė 
yra 190 pėdų gylio, toliau žemu
tiniame slenkstyje, kuris yra 
apie 7 mylių ilgio, vanduo kren
ta apie 100 pėdų, o vandens gy
lis apie 40 pėdų. Sūkury vandens 
gylis 125 pėdos, ir 125 pėdų gylis 
nuo sūkurio iki Queenstar. Pil
nas srovės galingumas tarp Erio 
ir Ontario ežerų 8 milijonai ark
lio jėgų, o vandens debitas 210.- 
000 kūb. pėdų į sekundę.

JĖGAINĖS
Kanados pusėje šiuo metu 

energija išnaudojama trimis On
tario Hydro priklausančiomis jė
gainėmis: Toronto Power, Onta
rio Power ir Queenston-Chippa
wa arba Sir Adam Beck Nr. 1 ir 
privačia mažesnės reikšmės jė
gaine Can-Niagara. Paduoaime 
keletą davinių apie tas jėgaines, 
kurie turėtų būti įdomūs kiek
vienam, lankančiam Niagarą.

TORONTO POWER
Privati bendrovė pradėjo ją 

statyti tuoj po 1900 metų ir palęi- 
“ do į darbą 1906 m.'tapkrfčiomė-- 

. nesį. Ši jėgainė nėra ekonomiš
ka, nes neišnaudoja viso van
dens kritimo, esančio krioklio 
apylinkėje (augštutinį ir žemu
tinį slenksčius įskaitant). Ji teiš- 
naudoja 137 pėdų kritimą, kon
centruotą pačiame kriokly. Įdo
mu pažymėti, kad pats jėgainės 
pastatas pastatytas prie vandens 
įleidimo angų, t.y. virš kriok
lio. užpylus upės krantą. Taigi, 
kur dabar stovi gražus 462 pėdų 
ilgio, 91 pėdų pločio pastatas su 
gražia pievute ir bulvarais ap
link, seniau buvo nuo 8 iki 24 
pėdų gylio Niagaros upės van
duo. Visi, kurie lankė krioklius 
matė šį pastatą, o ar pamąstė, 
kad žmogaus rankų ir proto dar

ybas taip pakeitė vaizdą. Reikia 
pripažinti tuometinių inžinierių 
gabumus ir ryžtą kreipiant tiek 
dėmesio ir į estetikos reikalavi
mus ,kai dar elektors energijai 
buvo tokia ribota rinka ir ne
tikras rytojus. Upės vanduo įei
na į jėgainę per išilgai pastato 
išdėstytas groteles ir vienuolika 
10 pėdų 6 colių diametro plieno 
vamzdžių krenta vertikaliai že
myn pačioje jėgainėje ir perėjęs 
pro turbinas, patalpintas giliai 
po žemės paviršiumi tuneliu 23,5 
pėdų pločio, apie 26 pėdų augš
čio ir 2690 pėdų ilgio nuvedamas 
žemiau krioklio. Iš viso įmontuo
ta 11 agregatų. Turbinos Francis 
dvilypės vertikalės, kiekviena 
13.000-15.000 HP. Generatoriai 

' patalpinti mašinų salėje ir su
jungti su turbinom vertikalio
mis ašimis. Suprantama, toks 
ašių ilgumas ir svoriai sudarė 
labai sunkią pakaklių, atramų ir 
ašių virpėjimo problemą, kuri 
nebuvo visai tinkamai išspręsta. 
Neretai ir dabar tenka stabdyti 
agregatus, kad ašis būtų galima 
sucentruoti.

ONTARIO POWER 
jėgainė pradėta statyti 1902 m. 
irgi privačios bendrovės kairia
jame upės krante, tuoj pat že
miau krioklio. Jos pirmieji trys 
agregatai buvo paleisti į darbą 
1905 m., ir pilnas jėgainės pajė
gumas 180.000 HP pasiektas 1918 
m. su 15 agregatų. Vanduo OP 
stočiai paimamas maždaug 1 my
lia virš krioklio, ty. prieš augš
tutinį slenkstį ir vedamas 3 po
žeminiais tuneliais 6.500 pėdų il
gio, vėliau plieno vamzdžiais že
myn ir išvedamas į jėgainę upės 
krante žemiau krioklio. Čia van
duo, perėjęs horizontalines tur
binas, išteka į upę. Jėgainė turi 
normalų spaudimą prie pilno ap
krovimo 180 pėdų. Pats jėgainės 
pastatas 778 pėdų ilgio, 80 pėdų 
pločio. Jame telpa 15 Francis tur
binų su dvilypiais horizontali-

niais rotėriais. Kiekviens pajė
gumas 11.700 iki 20.000 HP. in
staliuotas galingumas 195.700 
HP. Iš 12.000V generatorių ener
gija perduodama požeminiais ka
beliais į pastotę. Į jėgainę patekti 
galima iš specialaus pastato 
Queen Victoria parke, iš kurio 
elevatorium nusileidžiama pože
min, iš kur tiesiai horizontaliu 
tuneliu išeinama j pastatą upės 
krante.

ONTARIO HYDRO
1906 m. Ontario provincija su

kūrė savivaldybinę Hydro Elec
tric Power komisiją, kuri gavo 
uždavinį aprūpinti provinciją 
elektros energija ir veikti vie
šosios nuosavybės pagrindu. Pra
džioje, ji tiesė tinklus, vėliau 
pradėjo rūpintis ir jėgainėmis. 
Ji nupirko daugumą akcijų iš 
Ontario Power 1917 m. (daoar 
pilnai valdo) ir nupirko Toronto 
Power 1922 metais.

1909-1910 m. tarp D. Britanijos 
ir JAV buvo sudaryta sutartis, 
pagal kurią Niagaros energijos 
išnaudojimas buvo apribotas, 
idant būtų išlaikytas krioklio 
grožis. Ta sutartimi buvo leista 
jėgai naudoti 56.000 kūb. pėdų į 
sekundę vandens. Ir buvo pa-* 
skirstyta 20.000 JAV kranto jė
gainėm, 36.000 — Kanados. Dalis 
elektros energijos turėjo būti 
permesta į JAV, kad išlygintų 
skirtumą.
.Ontario Hydro tat ryžosi pra

dėti naują, modernią jėgainę, 
Queenston-Chippawa. Ji pradėjo 
veikti 1922 metais ir buvo pilnai 
užbaigta 1930 m. įmontavus pa
skutinį 10-jį agregatą. Ši jėgainė 
yra ir dabar viena iš pasaulio di
džiausių ir našiausių jėgainių. 
Ji ima vandenį virš augštutinio 
upės slenksčio ir išleidžia jį at
gal į upę žemiau žemutinio 
slenksčio. Tokiu būdu ji. yra vie
nintelė, kuri išnaudoja tokį di
delį kritimą. Jos schema yra to
kia. Anksčiau Welland upė įte
kėdavo į Naigarą virš augštuti
nio slenksčio. Šiai jėgainei teko 
4 mylių Wellando upės ruožą 
nuo žočių pagilinti taip, kad van
duo tekėtų iš Niagaros Wellando 
pirmykšte vaga’ į vakarus. Paė
jęs 4 mylias Wellandu Niagaros 
vanduo susimaišo su Wellando 
vandeniu ir atviru kanalu 8,75

mylios ilgio vedamas į Niagaros 
krantą apie 1 mylią į pietus nuo 
Queenston kaimo. Čia nuo augš- 
to kranto vanduo perėjęs skydų 
pastatą krenta 16 pėdų diametro 
plieno vanmzdžiais į jėgainę, pa
statytą žemai upės krante. Jė
gainė turi 10 vertikaliu Francis 
turbinų 55.000 iki 58.000 HP pa
jėgumo. Vieno turbogenerato- 
riaus-agregato svoris 1044 tonos. 
Normalinis šios jėgainės opera
tyvinis galingumas 525.000 HP. 
Dalis čia pagaminamos energijos 
pasiekia Windsorą ir Samia. Ša
lia pagrindinių minėtų agregatų 
dar yra 2 “mažiukai” po 2.200 
KVA pagalbiniams ir stoties rei
kalams. Jiems maitinti yra atski
ras vandens padavimo vamzdys. 
Į šią jėgainę patekti galima irgi 
panašiai kaip OP jėgainėn. Bū
tent, iš skydų pastato augštai.ant 
kranto nusileidžiama elevatoriu
mi apie 212 pėdų gilyn požemin, 
iš kur horizontaliniu tuneliu iš
einama į jėgainę. Ši jėgainė tu
ri normalų operatyvinį spaudi
mą 294 pėdas. Jos ilgis 590 pėdų, 
plotis 135 pėdos. Hydro idėjos 
sumanytojui ir pirmajam tos ko
misijos pirmininkui Sir Adam 
Beck pagerbti ši jėgainė buvo 
pavadinta jo vardu.

Ontario pramoniniam ruožui 
nuo Niagaros per Hamiltoną iki 
Toronto smarkiai vystantis po 
karo buvo jaučiamas vis dides
nis energijos trūkumas. Tiek On
tario provincijos, tiek federali
nės valdžios akys krypo į Niaga
rą. Kaip prisimename, virš dvie
jų metų vyko derybos tarp Ka
nados, JAV, Ontario ir N. York 
valstybės vyriausybių. Didžiau
sia kliūtis buvo N. York valsty
bėje, kur kirtosi viešieji ir pri
vatūs interesai dėl didesnio Nia
garos išnaudojimo. Pagaliau 1951 
m. spalio mėn. JAV kongresui 
ratifikavus Kanados — JAV su
tartį šiuo reikalu buvo sudaryta 
galimybė vėl naujai jėgainei 
statyti. Ontario Hydro ryžosi 
pradėti vieną didžiausių projek
tų, kuris dabai' jau gerokai pa
stūmėtas pirmyn.

Naujai statoma jėgainė yra 
konstruojama šalia aprašytosios 
Sir Adam Beck jėgainės ir jai 
duodamas tas pats vardas Nr. 2.

(Bus daugiau)
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Ontario Hydro statybos darbai

Atidengia komunistu sabotažo pasirengimus
• • • '**-*'-? -

► Religija Jugoslavijoje
Jugoslavijos diktatorius pa

skelbė valstybės ir religijų “su
gyvenimo” taisykles — naują įs
tatymą. Pagal jį religinėms ben
druomenėms leidžiama steigti 
specialias mokyklas savo dvasi
ninkams paruošti, tačiau visas 
mokslas neturįs būti priešingas 
valstybės konstitucijai ar įstaty
mams. Kaip galima suderinti be
dieviškais marksistiniais prin
cipais pagrįstą konstituciją su 
mokslu apie Dievą ir Kristų, 
sunku pasakyti.

Religijos mokymas mokyklose 
ir privačiuose namuose drau
džiamas, atseit, paliktas tik baž
nyčioms.

Pebėgėliai iš R. Vokietijos
■ ..j plūsta

Per vasario mėn. iš Rytų Vo
kietijos . į- Vak. Berlyną pabėgo 
arti 40.000 žmonių. Vien vasario 
27 d. perbėgo 2.500. Išviso šiais 
metais perbėgo 63.000.

Vakariečiai lėktuvais juos iš
veža į vakarus kasdien po 7-800. 
Netrūkus žadama pradėti. vežti 
po 1,100 kasdien. Pabėgėlių yra 
iš. visu visuomenės - sluogsniu. 
^Net.x-- T- ■

—Vatikanas. — Tikimasi, kad 
Šv. Tėvas vėl pradės priiminėti 
lankytojus-nuo kovo 19 d. iTuo 
būdu nuo susirgimo gripu, bus 
praėję lygiai 8 savaitės. -

— Karachi. — Kanados CPA 
lėktuvas Comet, pirmu Skridimu 
atidarydamas naują oro susisie
kimo liniją iš Londono į Šydnejų. 
Australijoje, sudužo pakildamas 
Karachi, Pakistane, aerodrome. 
Žuvo 5 įgulos nariai ir 6 kelei
viai.

Iš komunistų organizacijų iš-® 
stojęs kvebekietis Pat Walsh pa
skelbė turįs medžiagos apie ko
munistų pasiruošimą karo atve
jyje pradėti vykdyti sabotažo 
veiksmus darbo unijose, armijo
je, transporte, vakarų liejyklo
se, Yukono kasyklose ir kt. Taip 
miškų kirtikų unijos, Kanados 
komunistų tvirtovė, iš Maskvos 
gavę įsakymą karo atvejy atlikti 
sugadinimus hidroelektr. įmonė
se ir sukelti miškų gaisrus.

Walsh eilę metų dirbo su ko
munistais, nors partijos bilieto ir 
neturėjo, tačiau savo širdy nebu
vęs komunistas. Jis tik norėjęs 
daugiau apie juos patirti. Savo 
pareiškimą jis paskelbė “L’Ac
tion Catholique”.

Šiuo metu Walsh dažnai yra 
paklausinėjamas spaudos atsto
vų, berods ruošiasi jį apklausti ir 
valdžios organai. Jis yra padaręs 
įdomių pareiškimų apie tikruo
sius komunistų vadus ir apie vi
są eilę jų darbų. Komunistai jį 
apšaukia provokatorių, kuris ne
būdamas partijos nariu negalė
jęs daug žinoti.

1952 m. į Kanadą imigravo
Pereitais metais į Kanadą at

vyko 164.498 imigrantai, t.y. 30.- 
000 mažiau kaip 1951 m. Jų tarpe 
daugiausia buvo iš Britų salų I— 
42.675, toliau vokiečių — 28.275, 
olandų — 21.213.

Atvykusių tarpe buvo 79.000 
moterų ir vaikų, t.y. nedarbin
gų. Daugumas apsigyveno Onta
rio prov. — 86.059, Quebec — 
35.318, Br. Columbia — 14.967, 
Alberta — 13.050, Manitoba — 
6.635, Saskatchewan — 3.875, N. 
Scotia — 2.702, N. Brunswick — 
1.020, Newfoundland — 503, Pr. 
Edward Island — 306.
Stalino miestai ir Vokietijoje
Vienas būdingų bolševikams 

bruožų yra noras Įamžinti savus 
dievaičius. Visi didieji bolševi
kų vadai jau turi savo vardo 
miestus Sovietų Sąjungoje. Da
bar “Neue Zeitung” praneša, kad 
greičiausiai gegužės 1 d. proga 
Fūrstenbergas prie Oderio bū
siąs pavadintas Stalinstadt.

RADO KANADOJE

dėl kurios jis 
kovojo Lenkijoje.

Wladislaw Antoni Wyszkowski gyvenimas padrąsina 
naujus ateivius Kanadoje.

Šis, tėviškę praradęs vyras, susirado ją vėl 
Kanadoje. Kaip patriotas, jis kovojo 1918 ir vėl 
1939 m. už Lenkijos laisvę. Kanadon atvyko 
1942 metais ir, būdamas vyresnio amžiaus, gyvenimą 
turėjo pradėti vėl iš naujo.

Kanadoje Mr. Wyszkowski vėl rado laisvę, kurios 
jis ieškojo; rado galimybių ir pasisekimą. Jis išnaudojo 
Kanados teikiamas dovanas ir atsilygino šiam 
kraštui savo lojalumu, darbu ir technišku patyrimu. 
Šiandien Mr. Wyszkowski yra Toronto požeminio 
susisiekimo tunelio statybos trijų sekcijų viršininkas.

VISUOMET PIRK GERIAUSIUS 
PIRK WESTON’S GAMINIUSKaip pasižymėjęs inžinierius, Mr. Wysz

kowski vadovavo antro didumu Lenkijos 
miesto—Lodzės—Kelių Departamentui, o 
vėliau ik įsteigė nuosavą statybos ben
drovę. Tokie puikūs naujieji piliečiai, kilę 
iš įvairių tautų, išlaiko Kanados augštą 
standartą. Taip pat ir iš puikių medžiagų 
pagaminti Weston’s produktai: duona, bis
kvitai, pyragaičiai ir saldainiai, visuomet 
išlaiko puikią kokybę.

Kanada ruošiasi 
pastatyti lakiojančiu 

lėkštę
Toronto dienraščiai pranešė, 

kad Kanada ruošiantis pastatyti 
“lakiojančią lėkštę” arba tikriau 
lak. ratą. Jis būsiąs 40 pėdų dia
metro, galėsiąs kilti statmenai ir 
pasieksiąs 1500 mylių greitį per 
valandą. Pastovumui išlaikyti 
bus įrengtas gyroskopas. Mode
lis iš medžio jau esąs pagamintas 
ir saugomas viename angare prie 
Maltono. Varyklis busiąs visiš
kai naujo tipo — gazo turbininis, 
kuris suksis apie viduryje sėdin
tį pilotą.

Ar tai spaudos antelė ar tikrai 
sušniukštinėtas dalykas, kada 
uors paaiškės.

— Vašingtonas. — Buvęs de
mokratų kandidatas į preziden
tus Stevenson išvyko į ilgą 6 mė
nesių kelionę po pasaul|. Jis pa
brėžė, kad neturįs jokios misi
jos, kad kelionė esanti grynai 
privataus pobūdžio, tačiau prieš 
išvykdamas aplankė Baltuosius 
Rūmus, kalbėjosi su Dulles ir su 
eile augštųjų Valst. Dep. parei
gūnų. Dulles pareiškė, kad dip
lomatinės JAV atstovybės yra 
įpareigotos teikti jam visokią 
pagalbą.

— Paryžius. — Vienas de Gaul
le grupės atstovas pasiūlė iš
braukti iš parlamento narių są
rašo M. Thorezą, kuris prieš 2 
metus išvyko “gydytis” į Mask
vą ir nuo to meto nesą jokių įro
dymų, kad jis dar gyvas. Komu
nistų organas “L’Humanite” po 
to paskelbė Thorėzo fotografiją, 
esą padarytą tik prieš mėnesį, 
rodančią jį sveiką ir budrų.

— Paryžius. — Užsienių r. min. 
Bidault, kovo gale lankysis Va
šingtone, aplankys ir Otavą. 
Premjeras Mayer į Otavą ne
vyks.

— Tokio. — Vykdamas į Elz
bietos II karūnacijos iškilmes Ja
ponijos sosto įpėdinis aplankys ir 
Kanadą. Vėliau jis aplankys visą 
eilę Eurd^os valstybių. '

— Capetown. — P. Afrikos 
vyriausybė pateikė parlamentui 
įstatymą, numatantį iki 5 metų 
kalėjimo bausmę už nesilaikymą 
betkurių įstatymų — turima gal
voje tiek triukšmo padarę rasių 
perskyrimo įstatymai.

— Vašingtonas. — Pasaulinis 
Bankas pranešė, kad Jugoslavi
jai duodama 3 mil. dol. pasko
la net 10 Europos kraštų valiu
ta, kad tuose kraštuose galėtų 
pirkti, ko reikia. -

NAUJŲ “FORD” 
AUTOMOBILIŲ

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

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

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

CHURCH MOTORS LTD.

PAS LIGONI
- (Atkelta iš 5 psl.)

mis, su peiliu vienoje rankoje ir nuluptu buroku antroje.
— Eikš čia, — sako vyras.
Ir dūsaudamas šnibžda jai į ausį. Klevaitienė išeina, nepa

žvelgdama į žentus, ir po valandėlės atneša vyrui keletą riebaluo
tų banknotų.

— Tai žiūrėkit — paskutinis sykis!
Klevaitis. duoda Pijui ir Domininkui po dvidešimt litų.
— Tėveli, pats matot, kad iš bėdos prašom. Dievas duos, atly- 

ginsim dešimteriopai, — dėkoja Pijus, ieškodamas kepurės.
— Ačiū, — sako Domininkas. — Ir Magdutė liepė paklaust, 

kaip sveikata..
— Sakyk, jau daug geriau.
'— Pasakysiu.
— Greit pasveikit! — mojuoja ranka Pijus, eidamas pro duris. .
— Sudiev!
Jiems atsako sausas, girgždantis uošvio kosulys.
Žentai čiudžia per upę ir eina lankomis, kur sniegas vietomis 

blizga, kaip sidabras, o vietomis, ties karklynais ir šioj pusėj 
kalvų, mėlynuoja šešėlyje. Augštai viena po kitos iš miško lekia 
varnos, o padangėje vos pastebimai juda storas debesys su žė
rinčia spraga ties Šilkalių dvaru. Prabristas vienišas takelis veda 
į Pijaus sodybą ant kalvos, kur dunkso jo naujos trobos, neseniai 
pastatytos, be sodo, be jokio medžio. Šaltas vėjas pučia iš rytų 
tiesiog į langus ir kedena šiaudinį stogą. Virtuvėje prie krosnies 
sėdi Antanina drauge su Magdute, atėjusia pasitikti vyro.

— Kaip tėvelio sveikata? — klausia Magdutė.
— Liepė pasakyt, kad jau daug geriau. ? •
— Ačiū Dievui, — sako Antanina.
Pijus išsitraukia banknotus ir jais vėduojasi.
— O tau davė? — klausia Magdutė savo vyrą.
Domininkas parodo kampą banknoto iš saujos.
— Galėsim tuoj sėst pietų, — sako Antanina. — Judu palau

kit, sykiu pavalgysim. Eikit į trobą, pečius jau kūrenasi.
Pijus nusivelka švarką ir paduoda žmonai.
— Prisiūk apikaklę. . ,
— Kas čia dabar?
— Domininkas, kad griebė... — juokiasi Pijus.
Domininkas rausta ir, išplėtęs akis, teisinasi: *

— tėtis nė šio, nė to. Pijus man mirktelė- • 
Tėtis tuoj skirt... Bematant ir pinigus

— Susikibom, žiūrim
jo, tai kad papurčiau... 
prižadėjo.

Žiūrėdama įplėštą švarką, Antanina supyksta nejuokais.
— Ar nesakiau, kad jei reiks, tai atsargiai, kad negadini rūbo? 

Aš jau žinojau, kaip bus: tokį vėplą, kaip Domininkas -1 *1- 
negal išmokyt Prie jo reik stovėt su botagu, sakymo neu:

Magdutė užsidega ir pašoka.
— Jei mano vyras vėpla, tai tavo žulikas! ,
Jos atsistoja viena prieš kitą, degančiais veidais, sugniaužto

mis kumštimis. Pijus įeina į tarpą ir jas perskiria.
— Tylėkit, r— ramiai sako jis. — Nėra reikalo peštis: čia už 

tai tikrai niekas nieko neduos...
Jos greitai nurimsta ir po valandėlės eina ruošti pietų, besi- 

šnekučiuodanios, lyg per atlaidus — iš pat Širdies dugno!

nieks 
pnka’
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VALDYK SAVO NERVUS!Kaip įsigyjamos profesinės teisės KanadojeSPORTAS/

“Vyčio” susirinkimas
Sporto klubo “Vytis” visuoti

nis narių susirinkimas, įvykęs 
vasario 28 d. buvo atžymėtas tiek 
dalyvių skaičiumi, tiek ir disku
sijomis. Puikiai susirinkimą pra
vedęs H. Stepaitis keletą kartų 
turėjo sunkesnių momentų su
laikyti kalbėtojus nuo įsikarščia
vimo ir asmeniškumų, kuriuos, 
gaila, nevisi sugebėjo apvaldyti.

Valdybos pranešime, kurį pa
darė. klubo pirmininkas, matėsi 
gana daug spragų, kurių išsiaiš
kinimui bereikalingai sutrukdy
ta laiko. Vienas nemaloniausių 
valdybai momentų buvo klubo 
iždininko nedalyvavimas pada
ryti klubo finansinio stovio ir 
valdybos nepasirūpinimas už jį 
padaryti pranešimą. Dėl to buvo 
kilę aštrių ginčų bei valdybos 
kritikos, kuri kiek sušvelnėjo po 
revizijos komisijos pranešimo, 
nors ir čia nebuvo gauta pilno 
vaizdo apie klubo stovį, sąryšyje

su netvarkingu atskaitomybės 
vedimu. Valdyba ir revizijos ko
misija buvo įpareigota poros sa
vaičių bėgyje sutvarkius iždo ir 
turto stovį perduoti naujai val
dybai.

Naujon klubo valdybon buvo 
išrinkta: P. Berneckas, J. Gai
žutis, R. Jablonskytė, K. Luko
šius ir A. Pulkauninkas. Nariais 
eilės tvarka liko: pp. Bilkštytė, 
K. Šapočkinas ir Kirkilis. Bevizi, 
jos komisijom J. Balsys, Ker
nius, ir Supronas, narys — Ba- 
nelis. *

Pabaigoje susirinkimo dvasia 
buvo kiek sudrumsta sąryšyje 
su vienos klubo sekcijos pašliji- 
mu be buvusios valdybos žinios. 
Šis nepagirtinas reiškinys klubo 
narių buvo sutiktas nepatenki
namai ir pavesta naujai valdybai 
padėtį atstatyti, nes tai nedaro 
garbės nei iniciatoriams, nei 
klubui, nei sportinei visuome
nei. Dalyvis.

Beisbolas — sportas ir biznis
Pavasariui įpusėjus kiekvie

name Šiaurės Amerikos mieste
ly galima matyti pažįstamą vaiz
dą — aštuoniolika žvalių vyru
kų su lazdomis ar didžiulėmis 
pirštinėmis, laksto apie pievą, 
mėto, lazdomis muša, stengiasi 
gaudyti baltą sviedinuką. Tai 
žmonės, kuriems per ištisus se
kančius septynius mėnesius bus 
teikiama stebinančiai daug dė
mesio — profesionalai beisboli- 
ninkai. Jie susiorganizavę vien 
JAV turi virš 50 lygų visose 
krašto dalyse. Šis tinklas siekia 

.ir Kanadą, Kubą, Meksiką.
Lygos yra suskirstytos į atski

ras grupes, kurių pačios augš- 
čiausios “National” ir “Ameri
can“ “Major* Leagues”, turinčios 
po aštuonias komandas svar
biausiuose JAV didmiesčiuose. 
Visų beisbolininkų svajonė pa- 

3 siekti vieną šių dviejų lygų. Jie 
pluša ilgūs metus žemesnėse ly
gose, bet tik nedaugeliui pasise
ka užkopti tais sunkiais laiptais 
ir pasidaryti New York Yankees 
arba Brooklyn Dodgers žaidiku.

Abiejose “Didžiosiose Lygose” 
žaidžiama sezone po 154 žaidi
mus. Pereitais metais šių žaidi
mų buvo suėję stebėti viso 14.- 
700.000 žiūrovų. Pridėjus prie šių 
pajamų tuos tūkstančius, ku
riuos atskiros komandos gauna 
už radijo ir televizijos translia
cijas (1952 m. sezone Brooklyn 
Dodgers gavo $30.000 j savaitę) 
susidaro geroka suma. Sezono 
gale, abiejų lygų pirmos vietos 
laimėtojai susitinka “World Se
ries” pasaulio pirmenybėse. Bi
lietai šioms rungtynėms yra tuč
tuojau išperkami ir pripildyti 
stadionai toms dviems laimin
goms komandoms reiškia di
džiules pajamas. Taigi, beisbo
lą galima priskaityti prie “Big 
Business”.

Iš šių pajamų žaidėjams, mo
kamos milžinšikos algos. Lygų 
nustatyta mažiausia žaidėjui al
ga yra $5.000; keletą žvaigždžių 
gauna virš $50.000. Taip Cleve-

land Indians šieinet savo žai- 
dikams sumokės viso virš $500.- 
000. Reikia prie šito pridėti išlai
kymą milžiniškų stadionų (nuo 
30.000 iki 80.000 vietų) su ofi
sais, nors šitas išlaidas išlygina 
pajamos gaunamos už dešrelių, 
riešutų, gėrimų ir kt. pardavi
nėjimą per rungtynes.

Įdomu, kad “Major Leagues” 
išlaiko tas 50 mažesniųjų lygų, 
vien prieaugliui paruošti. Kaiku- 
rioms Didžiųjų Lygų koman
doms priklauso net iki 25 mažes
niųjų komandų. Net ir Toronto 
Maple Leafs yra finansuojama 
American Lygos St. Louis 
Browns komandos.

Beisbolo sezonas prasideda ba
landžio mėnesį. Pusantro mėne
sio prieš tai žaidikai iš visų vals
tybių suvažiuoja į JAV pietus, 
Floridą ar Kaliforniją. Ten jie 
toli gražu neatostogauja, o 
įtemptai treniruojasi. Iš jaunųjų 
ten išrenkami nauji, geresni žai
dėjai, bet tose “atostogose” taip 
pat pasibaigia daugelio “karje- 
ros ;■■■.■

O visagalis žiūrovas — ”fan”, 
tuo tarpu su nekantrumu laukia 
beisbolo — Amerikos kontinento 
tautinio sporto, sezono pradžios, 
kurį atidarys JAV prezidentas, 
Vašingtone išmesdamas pirmąjį 
sviedinį.

• “Marvelous Mai” Whitfield 
aną šeštadieni Niujorke vėl su
mušė du pasaulio rekordus. 500 
jardų jis atbėgo per 1:02.9 min., 
o 600 jardų per 1:09.5 min. Whit
field taip pat laimėjo pusės my
lios bėgimą, sumušdamas didįjį 
Don Gehrmann. Pasekmė — 1: 
50.9, tik keturiais sekundės de
šimtadaliais blogiau už pasaulio 
rekordą. Saulius Elisonas.

(Atkelta iš 5 psl.) 
egzaminus, galima verstis prak
tika visur, išskyrus Quebecą, kur 
reikia dar pilietybės. Kitur už
tenka įteikti pareiškimą.

Pagal naujas taisykles bus su
darytas pripažįstamų medicinos 
mokyklų sąrašas. Jei atsiras kan
didatas, baigęs mokslą sąraše ne
sančioje mokykloje, jam gali bū
ti pasiūlyta išlaikyti priešklini- 
kinių dalykų egzaminus ir tik po 
to eiti nustatytu keliu. Komite
tas laikąsis nuomonės, kad dėl 
karo, ypač po 1940 m., mokslas 
Europos med. mokyklose buvęs 
puolęs ir specialistai nepakanka
mai buvę paruošti.

POLITINĖ EKONOMIJA 
Informuoja prof. K. F. Helleiner

Ekonomistų profesinės sąjun
gos nėra. Kiekvienas galįs pats 
kurtis kaip biznierius, patarėjas 
ar tarnautojas. Reikią tik išsiaiš
kinti, kokiomis sąlygomis tar
nautojus priima valstybė, o pri
vačios firmos elgiasi pagal inte
resą. Diplomuotus ekonomistus 
priimant studijoms žiūrima in
dividualiai.

SOCIALINĖ VEIKLA 
Informuoja Ch. E. Hendry, 

School of Social Work U of T
Socialinė veikla kiekviena

me krašte esanti pagimdyta sa
vų sąlygų, nevienoda, tad ir pa-, 
ruošimas žmonių šiai veiklai ne
sąs universalus. Dėl to žmonės, 
pasiruošę socialinei veiklai sa
vame krašte, dar netinką čio
nykštėms sąlygoms.

Socialinių studijų mokyklos 
šiame kontinente studentus iš ki
tų kraštų priimą kaip individus, 
nežiūrėdamos ar jie ten yra tam 
ruošęsi, ar ne. Paruošimas imi
grantų, kurie toje dirvoje norį 
veikti, turįs prilyginti jų kvali- 
f ikaci j as čia gimusių kanadiečių,

veikiančių toje ąrityje, kvalifi
kacijoms. Toronto univ. priimąs 
neokanadiečius, bet neduodąs 
laipsnių, kol jie nesusipažįstą 
pakankamai su visu Kanados gy
venimų bei papročiais.

Socialinėje dirvoje veikiantie
ji Kanadoje nesą reikalingi li
cencijų ir išmokslinto personalo 
labai trūkstą. Dėlto svetur pasi
ruošę soqialiniu agentūrų yra 
priimami į darbą, jei įstaigos ve
dėjas jų pasiruošimą ir atesta
cijas pripažįstąs pakankamomis. 
Soc. darbo mokyklos, C. Welfare 
Council ir C. Association of So
cial Workers kasmet gauną daug 
pasisiūlymų, ypač iš britų ir kitų 
.ateivių. Daugelis jų priimami į 
darbą ir tik nedidelė dalis pasi
rodė nepajėgūs pasisavinti ka- 
nadiškus darbo metodus. Prieš 
priimant jie esą kvočiami iš kal
bos ir Kanados gyvenimo pamini
mo, o dirbdami dar turį tobulin
tis lankydami vasaros kursus ir 
kt. būdais.

Svetur pasiruošę socialinės 
srities darbininkai tuo tarpu ne
priimami C. Association of So
cial Workers nariais, bet statu
tas yra keičiamas ir kelias jiems 
bus atidarytas.

MIŠKININKYSTĖ 
Informuoja miškininkystės fa

kulteto dekanas J. W. B. Sisam
Esą, būtų teisinga, kad svetur 

pasiruošę miškininkai būtų pri
imami praktikos darbams, ku
riuos atlieka ir Kanadoje baigu
sieji mokslus. Tokių betgi iš neo- 
kanadiečių dabar nesą. Esą betgi 
nemažai naujai studijuojančių. 
Atvykstą svetimi miškininkai, 
kaikurie net dar neatvykę, laiš
kais aiškinasi d^rbo gavimo ga
limybes, bet ištikrųjų miškinin
kų trūkumo pastaraisiais metais 
jau nebesą. Apskritai esą laiko-

Sovietų Sąjunga karo metu

T/RAAMATl 
į REALESTME ji

— Holly woodas. — Čia mano
ma, kad Ch. Chaplinas j JAV ne
begrįš, nes iš jo namų vieną die
ną buvo išvežti visi baldai. Jis 
yra pirkęs vilą Šveicarijoje ir 
greičiausia ten liks gyventi.

Erich RAAMAT
Real Estate 

725 Dovercourt Rd.
kalbame sekančiomis kolbomis:J Į1 Mes 

angliškai, vokiškai, rusiškai ir estiškai.

Mes padedame — ne tik parduodame. Mes stengiamės, visuomet 
patenkinti savo klijentus. Informacijai skambinti

FELIX H. M. PAULBERG
Telefonai: namų LY. 9592 ... įstaigos KE. 5821

(Atkelta iš 2 psl.) 
KAUTYNĖS TIES 
STALINGRADU
Antro pasaulinio karo istorijo

je Stalingradas užima vieną išl 
pirmųjų vietų. Čia įvyko pirmas 
sovietų laimėjimas prieš vokie
čius. Šdvietai 1942 m. rudenį, 
užvalgę amerikoniškų konservų, 
pradėjo prieš vokiečius puolimą 
savo milžiniškomis armijomis. 
Per visą karą sovietai buvo su
mobilizavę 19 mil. karių. Stalin
grado rajone sovietai puolė pen
kiomis armijomis, vadovaujamo
mis generolų: Jeremenko, Va
tutin,* Rokossovsky, Čuikov ir 
Malinovsky. Visai sovietų armi
jai toną davė marš. Žukovas, 
kurs tuo laiku skaitėsi pirmas 
karys po Stalino. Jis, be viduri
nio fronto vadovavimo, dirigavo 
puolimams ir kituose frontuose, 
kad apsunkinti vokiečiams savo 
pajėgų permetimą į Stalingrado 
rajoną.

Hitleris, kurs buvo įsakęs mar
šalui Paulus gintis iki paskuti
nio, pamatė, kad ties Stalingradu 
padėtis bloga. Jis pasiuntė marš-. 
Manšteiną gelbėti padėtį. Bet 
tas su savo armija duoto uždavi
nio negalėjo įvykdyti, nes sovie
tai turėjo keleriopai skaitlinges- 
nes jėgas. Kai vokiečių 6-ji armi
ja buvo visai apsupta, sovietai 
vokiečiams pasiūlė pasiduoti, iš-

dėstydami pasidavimo sąlygas, 
kurios ant popieriaus buvo gra
žios — nekomunistinės. Tarp 
kitko ten buvo pasakyta: “Pasi
baigus karui, visi vokiečiai be
laisviai bus paleisti grįžti į savo 
tėvynę ar kur kitur, kur jie pa
norės”. Vokiečiai sąlygas atme
tė ir kovos tęsėsi toliau. Pasida
vė tada, kai visai pritrūko šaud
menų, maisto bei aprangos.

Esą, vokiečiai belaisviai pasa
koję, kad jie kaudamiesi pasku
tinėmis dienomis begavę per 
dieną 120 gr. duonos ir gabaliuką 
arklienos mėsos. Jie, esą, suvalgę 
visą savo kavaleriją — du pul
kus. Stalingrado operacijos tę
sėsi nuo 1942. XI. 19 iki 1943. 
II. 2 dienos.

Svarbiausia vokiečių pralai
mėjimo priežastis ties Stalingra
du buvusi ta, kad jie nesilaikė jų 
pačių kariškos doktrinos — Šli- 
feno plano. Vokiečiai pietuose 
savo jėgas padalino'pusiau: dalį 
į Stalingradą ir dalį į Kaukazą.

/ J. Vildūnas.

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

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

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

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė
r

> i

nepareįkalavę mūsų naujausio OhfiraoraOgt Rašykite 
darni

b B P’Raiii’ CIN w50 centų gramas. ■.
ft . siunčiame i Europą 'ir įvairius pasaulio krokus, net į teralfuis ui 
8į ■ u&fcngsas. — Kortu įskaitomai .ir klaidos

STARKMAN CHEMISTS

LONDON, Ont.
Sporto klubo “Vilnius” narių 

dėmesiui. Kovo 15 d., sekmadie
nį, 4 vai. pp., šaukiamas klubo 
narių susirinkimas “Stone Grill” 
restorano salėje, 155 Clarence 
St. Kviečiame visus narius ir rė
mėjus dalyvauti. Kl. V-ba.

Sporto klubas “Vilnius”, ne
perseniausiai įsisteigęs, pradėjo 
veikti. Pradėta kultyvuoti žie
mos sporto šakos: šachmatai ir 
stalo tenisas. Įsigytas visai nau
jas teniso stalas. Šią savaitę jau 
pradėtos treniruotės. Klubo na
riai ir nenariai, kurie interesuo
jasi šiom issporto šakomis, kvie
čiami sekmadienių popietėmis 
atvykti pažaisti ir praleisti laiką 
sportiškoje nuotaikoje.

Išrinkta valdyba pasiskirstė 
pareigomis: pirm. K. Majauskas, 
sekr. Vlt. Repšys, ižd. J. Švilpa, 
nariai J. Brazlauskas ir St. Na- 
vickas.______________Koresp.

REAL ESTATE BROKERS

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

Randasi-naujose modemiškose patalpose

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

mų pirkimo ir pardavimo reikalais kreipkitės į mūsų atstovą

masi principo pirmenybę teikti 
saviškiams, nebent kuris svetim
šalis būtų priimamas labai spe
cialiam darbui. Taip pastaruoju 
laiku Dominijos Miškų Valdyba 
priėmusi vieną daną genetistą.

Daugumoje Kanados provin
cijų nesą specialios miškininkų 
organizacijos, kuri nustatytų 
kvalifikacijas. Tokios organiza
cijos esą tik Br. Columbijoj, 
Quebece ir New Brunswcik. Tad 
Ontario provincijoje imigrantai 
miškininkai galį pasisiūlyti pa
tys kuriai nors medžio pramonės 
firmai arba provincinei vyriau
sybei. Ar jos priimsią dirbti, jos 
pačios nuspręsiu.

Kaip matome, visi šitie paaiš
kinimai suinteresuotiems daug 
ko nauja ar gera nežada. Atitin
kamų įstaigų vadovai nelinkę 
svarstyti problemos iš esmės, bet 
tik stengiasi pagrįsti bei patei
sinti esamą tvarką. Liberalinia
me ūkyje profesinių interesų ne
liečiamybė sunkiai nugalima. ’

Iš visų čia pateiktų aiškinimų 
įsidėmėtina, kad ruošiamas są
rašas pripažintinų augštųjų me
dicinos mokyklų. Ar pasirūpins 
kas, kad Lietuvos univ. medic.' 
fakultetai neliktų neįtraukti?

“TŽ” RĖMĖJAI
Garbės prenumeratorius kun.

A. šeštokas, Chicago, Ill., $10.
Aukojo: K .Genauja, Toronto, 

Ont., $5; po $3 — K. Toliušis, 
Montreal, Que. ir S. K., Toronto, 
Ont.{ po $2 — L. Rudaitis, Toron
to, Ont., J. Treška, Vancouver,
B. C., A. Banilis, Toronto, .Ont., 
A. Jonkutė, Chicago, Ill., kun. P. 
Dambrauskas, Baltimore, Md.; 
$1.25 paaukojo J. Pažemeckas, 
Howard Beach, N.Y.; po $1 — 
Br. Kašponas, Toronto, Ont., P. 
Šiugždinis, Edmonton, Alta., J. 
Janeliūnas, Sault Ste. Marie, 
Ont., J. Kalinauskas, Toronto, 
Ont., M. < Matušaitis, Toronto, 
Ont., F. Dubauskas, Montreal, 
Que., kun. A. Petraitis, Frank
fort, N.Y., A. Kantvydas, Edmon
ton, Alta., V. Žemaitis, Longlac, 
Ont., M. Stasiškis, Hamilton, 
Ont, J. Vaineikis, Chicago, Ill., 
A. Šukys, Chicago, Ill., I. Navic
kas, London, Ont., A. Bajoras, 
Sault. Ste. Marie, Ont., VI.' Moc
kus, Sault Ste. Marie, Ont., kun. 
V. Martinkus, Providence, R.I., 
V. Liačas, Toronto, Ont; J. Kar- 
točius, Port Alice, B.C., F. Gurk
lys, Tillsonburg, Ont., Z. Rimša, 
Sault Ste. Marie, Ont., J. Vait
kaitis, Calgary, Alta., kun. A. 
Juška, Chicago, Ill., kun. P. Jo
naitis, Amsterdam; N.Y., E.- Mik- 
lovatis, Whitby, Ont., A. Allis, 
St. Catharines, Ont., V. Barisas, 
Windsor,Ont., C. Spajchis, Mont
real, Que,, V. Šmulkštys, Water
bury, Conn., A. Sakevičienė, 
Buffalo, N.Y., I. Vilimas, Tim
mins, Ont, J. Meškauskas, Cam
bridge, Ohio, J. Kišiūnas, Red 
Lake, Ont., A. Sakalas, Montreal, 
Que., S. Petrošienė, Hollywood, 
Calif.

Visiems rėmėjams reiškiame 
nuoširdžią padėką.

Administracija.

(Atkelta iš 3 psl.)
riuos išmintingesnis ir pajėges
nis žmogus daro beveik automa
tiškai ir paprastai. Dėl to kaiku
rie žmonės padaro tiek mažai 
darbo ir taip baisiai tai darydami 
nuvargsta. Man patinka matyti 
tokį žmogų, kuris kiekvieną sa
vaitę be jokių pastangų ar persi
tempimo ženklų padaro •milži
nišką darbą. Aš matydavau savo 
seną mokytoją — dr. W. B. Con- 
non iš Harwardo, savo laiku 
pirmaujantį Amerikos fiziologą 
— prie darbo. Jis vadovavo di
deliam skyriui, mokė mokslei
vius ir studentus, skaitė paskai
tas, darė mokslinius tyrimus ir 
dirbo daugelyje tautinių, komite
tų — visur be persistengimo 
ženklo. Jis niekada , neatrodė 
skubąs — dažnai stabteldavo 
linksmam juokui. Dr. W. J. Mayo 
vAlė milžinišką gydytojo ir kon
sultanto praktiką, visuomet kele
tą! besilankančių gydytojų duo
davo pasikalbėjimus, kasdien va
dovavo, admin istrdvo ir statė'mil- 
žinišką instituciją, skaitė paskai
tas, rašė ir dirbo daugely valdy
bų — niekada neatrodė skubąs 
ar nekantrus, nervingas, ar pa
vargęs. Kaip jis man vieną kartą 
sakė, jis stengėsi niekada neeik
voti veltui energijos ar jausmo 
tokiems dalykams, kurie nėra to 
yerti.

Šitai yra viena iš didžiausių 
pamokų, kurios mes visi turėtu
mėm stengtis išmokti. Dažnai 
man tenka matyti nervingą mo
terį, veltui aikvojančią 10-ties 
dolerių vertės jausmo 10-ties 
centų vertės uždaviniui arba at
siminimui. Skausmingi jausmai 
yra labai brangūs. Mes visuomet 
turėtumėm vengti nemalonių pa
dėčių, arba žiaurių konfliktų su 
žmonėmis. Niekada neturėtu
mėm pastebėti smulkmenų; ne- 
Jurėtumėm leisti bet kam įžeisti 
mūsų jausmus; niekada nepuose
lėti neapykantos. Jei esame iš
mintingesni, mes neturėtumėm 
tikėtis pagarbos iš kitų — tuo
met, jeigu jos ir negausime, ne- 
pyksime ir nesijausime nelai
mingi.

Nekankink savęs
Daugelis žmonių daugiau ar 

mažiau kovoja su savimi. Jie pil
ni pykčio, neapykantos, nepa- 
kentimų, pavydo ir pagiežos. Ki

ti žmonės yra blogų minčių, ku
rias jie kartais turi, arba nemalo
nių dalykų, kuriuos jie kartais 
daro, išmušti iš lygsvaros. Tai vis 
dalykai, kurie nėra verti geros 
žmogaus prigimties. Gal būt, 
koks geras, jaunas vyras jaučia
si kartais gundomas atsistoti 
bažnyčioje ir iškolioti kunigą. 
Kada jis kalba apie tai su psi
chiatru, šis jam pasako, kad kiti 
žmonės, taip pat, turi tokių idė
jų ir kartais net papildo nuodė
mes, kurios nėra vertos jų pačių. 
Daugeliui žmonių reikia sustoti 
rūpintis šiais dalykais. Jie turi 
išmokti laikyti savo busimąjį ge
rumą savaime suprantamu daly
ku. Jie turi liautis kovoję su sa
vimi, kad galėtų paleisti visą sa
vo energiją naudingam darbui. 
Jeigu žmogus kartais nupuola ir 
padaro ką, ko gėdisi, jis neturėtų 
pasilikti gėdos stovy ir stengtis 
nebausti savęs ilga, erzinančia 
atgaila.

Vidinė ramybė
Daugelis yra be vidinės ramy

bės dėl to, kad jie yra nelaimin
gi ir nepatenkinti, ir blogiausia, 
kai jie visiškai nežino kodėl? 
Savaime suprantama, dėl šito 
vidinio sumišimo jie didesnę lai
ko dalį yra pavargę ir neveiklūs. 
Pirmas žingsnis, norint šiuos 
žmones privesti prie tvarkos, yra 
padėti jiems pamatyti in aiškiai . 
nustatyti, kas yra jų problema. 
Dažnai gydytojas gali išgydyti 
sunkų rūpesčių ir nervų ligos at
vejį, vien tik pervesdamas jo ar 
jos ligos priežastį į žodžius.

Gal būt, tada ligoniui paaiškė
ja, kad tas klausimas buvo visai 
nesvarbus. t

Išlieja piktumą
Daugelis nervuotų asmenų vel

tui leidžia daug energijos nerei
kalingiems konfliktams su ki
tais. Jie žiauriai ginčijasi, su
pyksta; j fe “aprėkia” žmones, 
bando išlieti piktumą ant vaikų, 
arba “iškolioja”, įžeisdami mielą 
žmogų ar bendradarbį. Palai
minti ir labai veiklūs .yra tie 
žmonės, kurie eina per gyvenimą 
lengvai — nesierzindami, ne
jautrūs, kantrūs ir neūmūs. Nuo
stabiai naudingas šitoks gyveni
mo būdas nervų sistemai; taip 
pat, nuostabiai daug energijos 
palieka naudingam darbui, '

; ; (Bus daugiau) ;

LENKIJOS
MOTERŲ RUBAI

Lietuviškai kalbąs kailininkas - 
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymų kailiai. 

\ Kailinių taisymas ir persiuvimas.
Duodama lengvam išsimokė j imui
BERGMAN FUR CO TORONTO

197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509
- ___ _____ -   . ■ ^-Į - - ______ __ ___ ______ - ■ ?  _ \ ‘
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DIDŽIAUSIAS

BIURO BALDU
PASIRINKIMAS 

ONTARIO PROVINCIJOJE

Rašomieji stalai, 
Metalinės kartotekos spintos, 
Ąžuoliniai rašomieji stalai. 

Geležinės lentynos, 
J va irių rūšių nedegamos spintos, 

Geležinės spintos įrankiams sudėti, 
Rašomosioms mašinėlėms staliukai, 

Raštinės kėdės, 
Supamosios kėdės 

Metalinės dėžės pervežimams, 
Specialios kėdės ir rašomieji stalai 

įstaigų vedėjams, 
Metalinės spintelės. 

Stalo lempos, 
Peleninės, 

Metalinės lentynos knygoms, 
Spintos su metalo rėmais, 

Modernios metalinės spintos, 
Spintos žemėlapiams, 

‘^7 Padėklai laiškams, 
Knygdėtės,

COOPER’S
399 QUEEN ST. WEST, TORONTO 

Telefonas: WA. 0771

k •w
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Mergaites tokiuose spalvinguose rūbuose gali pa
matyti Pietvakarių Lenkijoje. Puikus sijonas yra 
išpuoštas didelėmis raudonomis gėlėmis, ir išsiuvi
nėta gražia priekaište. Ilgomis rankovėmis bliusku- 

-tė nešiojama suveržta baltos medvilnės liemene.
Jaunos moterys nešioja augštus raudonos odos 
batus. Pre šio kostiumo ant galvos nešiojamas lau
kinių gėlių vainikas, pritvirtintas su ilgais daugia- 
splaviais kaspinais. Be to, ant kaklo nešiojami rau
donų koralų karoliai. Apie moterų turtingumą 
sprendžiama iš karolių didumo ir. jų eilių skaičiaus.

šį straipsnį glaudesnio neokanadiecių bendradarbiavi 
mo labui spausdina Bradines Breweries Limited.

BRADINGS
B KADI N G BREWERIES LIMITED

OTTAWA AND WINDSOR

Tatiana BREWINGS
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O. E. CARSON lto.
Stambiausias Toronte Realtorius .

490 College St PR. 3313

Mūsų firmos didelis populiarumas ir greitas išaugimas 
į pačią didžiausią namų pardavimo įstaigą Toronte, 
rodo, kad mes suprantame mūsų klijentų reikalavimus 
ir per savo keturias kontoras Toronte su 90 tarnautojų 
galime pasiūlyti didžiausį namų pasirinkimą.

• . Šios savaitės pavyzdžiai: '

$11.750, Bloor—-Dufferin, , ,
6 kamb., atskiras mūrinis namas, pusėtiname stovyje, 
garažas, įmokėti tik $2.750. *

$16.500, Sunnyside—Indian Rd.. '• •• ?
8 korhb., atskiras, kietų plytų namas. Gera išvaizda, iš lau-

• ‘ 'ko, tvarkingos ir švarus vidus. Didelė moderni virtuvė. Vieta
dvigubam garažui. Namas, kuris tikrai moko pats už save.

Visa eilė gerai einančių biznių su namais* ir be namų, kaip 
, kad: restoranai, maisto prod, krautuvės, tabako ir dovanų 
prekyba, moterų ir vaikų rūbų krautuvė; vaikų baldų ir 
žaislų krautuvė, medžio išdirbinių dirbtuvę (reta proga šios ‘ .

, * rūšies specialistams). , v ,

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

X m e i lūs
asmeniškai ar telefonais: ofiso PR. 3313, namų RU. 1-0203.

Abu turi pageidavimų— Brangioji, jei tu iškeptum tokią duonį, kaip iškepdavo mano mama, aš būčiau laimingiausias pasauly žmogus.— Brangusis, jei tu išminkytum taip gerai tešlą, kaip išminkydavo mano tėvelis, aš būčiau laimingiausia pasauly moteris.
NeirodymasVokietija tvarkos kraštas'. Ir įstatymų sargai budi. Eina Fricas bulvaru, o iš paskos seka jo šuo — be antsnukio.— Ei, Tamsta! — šaukia iš užpakalio policininkas. — Kodėl jūsų šuo be antsnukio?Net ramiau Fricui pasidarė, kai pamatė, kad šuo jau tolokai į priekį nubįndzino.— Koks šuo? — atsiliepė jis.— Nagi tas, kur štai ten nubėgo.— O iš ko Tamsta sprendi, kad tai mano šuo?— Jis gi paskui Tamstą sekė.’..— Tai ne įrodymas. Juk ir Tamsta sekei...Kad neužsikrėstų— Koks tu neišauklėtas vaikas, Jonuk, — sako motina, — kaip tu gali kaimyno Petriuką mėtyti akmenimis?— Bet mamyte, juk tu sakei, kad aš negaliu prie jo prieiti, nes jis serga kokliušu .. .-

maldavo, amerikietis buvo nenuolaidus. Britas turėjo varną suvalgyti.
Apgręžta propagandaVienas Vorčesterio vyskupas visose savo parapijose liepė iškabinti atsišaukimus:1. Įsirenk pas save kavinę ir alaus barą, kur tu būtum klijen- tas, bet tik tu vienas’.2. Duok užtektinai pinigų žmonai, kad nupirktų pirmąjį butelį.3. Gerk namuose ir mokėk žmonai už kiekvieną stikliuką, kiek tu mokėtum kitur, kavinėj.4. Duok vėl žmonai pinigų, kad ji nupirktų antrą butelį, paskui trečią, ketvirtą. Taip tavo baras gyvuos .ir žmona gaus nemažai pelno.5. Būk tikras, kad tokiu būdu tu mirsi sudegus kepenims, ar išeisi iš proto. • '<6. Tačiau tu galėsi ramiai mirti: žmona bus prie tavęs; ji turės susitaupiusi nemažai, pinigų, galės neblogai išauklėti vaikus ir...7. Ji galės ištekėti už protingo vyro.Vienas kavinės savininkas prisiklijavo prie sienos tą atsišaukimą su prierašu: “Jūsų vyskupas parodė, kas bus, jei gersite namuose. Ar jūs supratote, kas jums liko daryti? ..

DĖMESIO! DĖMESIO!
Valgyklą “BALTIC”

870 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ontperėmė naujas savininkas. - - Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos
z Sav. Feliksas Jonynas./

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V; MARGIS-vaistininkas

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

Visų rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes t rasite 10-15% pigiau, negu kitur, pas ■. 1
LAIKRODININKĄturintį 30 metu profesinę praktik-q I

Kalbu lenkiškai J
M. MAUNA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

' NAUJA KRAUTUVĖ

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

Turime įvairiausių dalykų suknelių ir kepurių dirbtuvėms, siuvėjams namuose, o 
taip pat bizniui, mergaitėms ir studentėms. Turime įvairiausių sagų, siūlų, vii- 
nosz adatų, instrukcinių knygelių, nvldn'o ir rayon'o siūlų ir siuvinėjimui reik
menų. Mes taip pat turime užuolaidų ir kitų lininių reikmenų. \

UŽSAKYMAI PAŠTU IŠPILDOMI TUOJAU *:

PUIKIAUSIOS KOKYBĖS ŽEMOMIS KAINOMIS UŽ JŪSŲ PINIGUS

Būtų kitaip’ - — Nejaugi tu, vyruti, manai, kad aš apmokėsiu visas tavo skolas? — sako dėdė sūnėnui.— Žinoma, ne, dėde. Kitaip jų būtų žymiai daugiau ...
Ką reiškia “valgyti varną”Po 1948 m. prezidentinių rinkimų, buvo juokaujama, jog daugumas politinių ekspertų ir spė- jėjų turės būti priversti suvalgyti varną — “To eat crow”.“Varną suvalgyti” reiškia daryti ką nors tokio labai nemalonaus, save paniekinančio. Išsireiškimas atsirado iš 1812 metų vieno incidento Kanados pasieny, kur amerikiečiai kovojo su ’britais. Paliaubų metu vienas amerikietis kareivis išėjo medžioti. Ieškodamas geresnio lo- •bio, persikėlė į britų pusę Niagaros upės. Ir ten nieko neradęs, iš piktumo nušovė bent praskrendančių varną. Šūvį išgirdęs, britų karininkas, užsigeidė amerikietį nubausti. Karininkas, beginklis, priėjo prie amerikiečio užtaisančio savo šautuvą. Jis pagyrė kareivį už taiklumą ir pareiškė- noro apžiūrėti tokį puikų šautuvą. Nieko blogo nemanydamas, amerkietis sutiko. Britas inomentaliai jį prisidėjo prie peties, atsuko į amerikietį ir užsipuolė už sienos peržengimą. Kad dar labiau kareivį užgavus, jis įsakė jam valgyti nušautąją varną. Nors anas ir labai prašėsi, karininkas nenusileido. Kareivis “užkando”.'Karininkas tada atidavė šautuvą ir liepė nešdintis. >. Bet vos tik atgavęs šautuvį, amerikietis atsuko jį į britą ir pareikalavo užbaigti pradėtą valgyti varną. Kaip britas ne-

Laikraštis ir moterisVieno laikraščio leidėjas paskelbė konkursą:“Premija ■— kelionė į Bermu- dą! Už geriausį atsakymą į klausimą: Kodėl laikraštis yra panašus Į moterį?”.Premiją laimėjo moteris už sekantį atsakymą:“Todėl, kad kiekvienas vyras privalo jį pats įsigyti ir nežiūrėti į savo kaimyno”.National Publisher.

APIE MOTERIS
Moteris ir laužai *Kada tavo žmona žiūri į apgriuvusį namą ji sako:— Aš galėčiau iš jo gana daug padaryti.• Taip ji, greičiausia, savo širdyje sakė, kai pirmą syk pamatė tave. "■ William Feathers.

..............ywn"Išmintingas vyras bučiuoja savo žmoną taip, tarytum, tai būtų viena iš priežasčių, dėl kurių jis ją vedė.Robin Wise. “Marriage made Marvellous.“Girk tiktai tokią moterį, kurj sveria daugiau negu tavo žmona ir yra senesnė už savo vyra.Richard Carle.
Vyriška išmintisKiekvienas vyras gali įrodyti savo žmonai, kad jo sprendimai teisingi, įrodydamas jai, kad jos sprendimai yra teisingi.

Patarimai vyramsTu turi negarbinti savo žmonos, nes tai stabmeldystė. Tu turi jai nevergauti, nes nėra labiau žeminančios vergijos' tu turi padaryti savo žmoną laiminga įrodydamas jai, kad ji gavo puikų vyrą. Q. Charles.—o—“Tu negali išvengti bėdos, jeigu tavo pajamos mažesnės, negu tavo išlaidos. Tu negali platinti brolybę kurstydamas neapykantą. Tu negali ugdyti vyro charakteri atimdamas iš jo iniciatyvą ir nepriklausomybę. Tu negali vyrui pastoviai padėti padarydamas už jį tą, ką jis galėtų ir privalo padaryti pats.”Abraomas Linkolnas.
Skirtumas . 'Vienoje Afrikos tautelėje yra paprotys prieš vestuvių apeigas sudaužyti kuo daugiau vazų. Mūsų laimingosios poros šitą darbą paprastai atlieka po medaus mėnesių.

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

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

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

Tek RA. 6708.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

Telefonas ME. 2933

.  ■ ■■ i—y—■■■■ I

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
prie Huron gatvės 

TorontoPriimamos vai.: nuo 1-4 ir 5-8 vai? pp. Kiju laiku pagal susitarimą.
EM. 6-5798

DOMINION 
COAL & WOOD
------ -------------------

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNES!

VYT. AUŠROTAS priimaJūsų kuro užsakymus
KASDIEN NUO 10 VAL. RYTO IKI 10 VAL. VAKARO

... . PUIKIAUSIAS KURAS KIEKVIENAM REIKALUI
206 Gilmour Ave. | Telefonas: LY. 0305

Tiesiog iš fabriko
5 metų garantija!

Tiesiog iš fabriko NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA parduodame vėliausio modelio
ELEKTRINES SIUVAMAS MAŠINAS. su garantija.

Siūti galima ir pirmyn ir atgal ir viską siuvinėti..

Veritas Sewing Machine Co. of Canada
Sav. J. Tumosa

880 QUEEN ST. W. (antram ąugšte), Toronto. Tel. OL. 4717

Dr. Rosalia Basior
Bendrų ir moterų ligų gydytoja su il

gamete praktika. 
Šveicarų diplomas (Basei).

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

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

5 gab. virtuvės chromo komplektas
3 gab. fotelis (chesterfield)
3 gab. miegamojo komplektas
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

480 YONGE ST., TORONTO (1 blokas i šiaurę nuo College St.)ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

$10 nuolaidos, kas atsineš š| skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

: TIK pažvelkit Į šį modernų miegamąjį!12 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 komplektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, matracų, kilimų, spintų ir visa, kas reikalinga namų apstatymui 
buodaihos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas Ir perlai* 
kymas prekių veltui. Atidaryta nuo 9 vai. ryto iki 9 vaL vak.

; COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prit Sp«lln«). Tri. EM. 9-8094 į

Dr. MICHAEL BALKANY
Moterų ligų ir gimdymo specialistos. 
Buvęs Budapešto ligoninės vedėjas ir 
vienas iš Miuncheno universiteto mo
terų klinikų asistentu.
20Ž ST. CLAIR AVE. W., TORONTO 

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

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

’’ telefonu.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

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

RENTGENAS, PH YSIOTERAPIJ A, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

bu v. Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

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

Dr. S. V. FEINMAN 
25£ Crawford St., Toronto. LL. 5739 
Vienos universiteto diplomas, dirbęs 
Vienos universiteto klinikose ir Kana
dos ligoninėse.

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

Rentgenas.
Kalba vokiškai ir rusiškai.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)Priirpa /ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2-4 ir 6.30-8 vai vak. arba pagal susitarimą.
Telefonas LO. 1791 

Toronto

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

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

Tel. WA 1344

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI 

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

Bathurst Medical Building ■ Telef. EM. 3-6373
DANTISTAS- 

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

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

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.— $59.50
— 99.00

— $79.50

615 Queen St W. Toronto
I Mūsų specialybė vestuvinės, šeimų 
(nuotraukos ir spalvoti portretai.

Darbas pirmos rūšies.

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

44 o College St W. Toronto 
Tel. RA 3924

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
Vyru batai, normalaus dydžio ir platūs 
- ‘ EE—EEE

1438 Dundas St. W. Toronto
prie Gladstone

1“EUROPA” FOTO STUDIO
- Tel. WA 6849

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. Ę, 

Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

_ __ Atsiminkite, kad vasariniai rūbai
aTJKp netinkamai laikomi sugenda. Mū-/Ziii/Wr? SU sandėliuose jūsų vasariniai rū- i^. bus rūpestingai saugomi. Kai darysite rudeninį apsitvarkymą, valyti viską duokite žinomai firmai:Specialybė: Cheminis valymas įvairių rūšių užuolaicįų.

138-46 Claremont Stn - Tel. WA. 4557
30 metų valymo patyrimas

YORK PACKING CO. LTD.
194-106 Trowril Ave., Tel.: JU. 2794. JU. 5197. Toronte 9. Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešra*.
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
. piknikams, pokyliams.

Dr. F. Ticket!
Gydytojas 

ir" 
chirurgasPriėmimo valandos 2-3 ir7-9 po pietų

• ■
11 Gore Vale Avė. Toronto 

Telef.: WA 3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

Priima vakarais/ pagal susitanma.
Tel. WA. 9822.

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.Viskas nuo durų skambučioiki pilno namu instaliavimo.

119 PERTH AVE.
Telefonas KE. 7808.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u: 

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

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

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

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715 '

*
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Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.

Room 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

LIETUVIS

BATSIUVIS
J. Jasiūnas

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

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUSPriimu /noteriškų ir vyriškų rūbų užsakymus iš savo ir kli- jentų medžiagos. Darbą atlieku pagal naujausias madas švariai ir sąžiningai. Kainos visiems prieinamos

1004 Dundas Street W.
Toronto, Ont

Telefonas: LL. 3222
9

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

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

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

DANIEL D. STOKAL 
8.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS. 

NOTARAS
Kolbų slovų kolbomis 

Room 204. 221 Victoria St
Office EM 6-1753. R«. fet. L Y 5797

AKIU SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga 
’ Bathurst Medical Building
’ 312 Bathurst. Telef. EM 3-6373
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Vydūno paminėjimą kovo 22 d. 

4 vai. pp. Lietuvių Namuose ruc* 
šia MLB D-ja ir skautai.

Aktuali paskaita
Kovo 15 d., 3 vai. pp., lietuvių 

parapijos salėje kun. dr. J. Gu
tauskas skaitys paskaitą tema: 
“Sektų atsiradimas irjų moks
lai”. Visus tautiečius kviečiame 
skaitlingai dalyvauti.

KLKM D-jos Toronto sk.

*

MONTREAL. CueSv. Kazimiero minėjimas 
įvyko praeitą sekmadienį italų 
saiėje 33 Brandon. Paskaitą skai
tė A. Gurevičius. Pasak prele
gento jaunimas moka sukelti 
audras, jaunimas moka ir su jo- 
niis kovoti. Šv. Kazimieras jau
nuolio gyvenime duoda daug 
gražių pavyzdžių. Jaunuolis lyg 
kyla į gyvenimo kalną, kurio vir
šūnę pasiekęs jis atranda ko jis 
pats yra vertas.

Po paskaitos sekė plati meni
nė programa. Ją išpildė jaunesn. 
ateitininkai, skautai ir liet, šeš
tadieninės mokyklos mokiniai. 
Šv. Kazimiero gyvenimo vaizdų 
montažą atliko jaun. ateitinin
kai. G. Anysaitė padeklamavo 
’’Maldą”.

Jaunesn. skaučių choras, veda
mas D. Zubrickaitės, padainavo 
Skrisk vėjeli, Už Tėvynės pėdą, 
Ką tu sakai, Piemuo yra kara
lius ir bisui Amžiną dainą .

N. Bilkštytė, N. Ščeponavičiū- 
tė ir G. Gerduskaitė padeklama
vo eilėraščių, šeštad. mokyklos 
mok., vad. A. Merkelienės, pui
kiai pašoko Kalvelį ir Klumpa
kojį. Akordeonu grojo Patašius. 
Havajų gitarų duetą išpildė J. 
Laurinavičius ir V. Šiaučiūnas. 
Z. Stančikaitė, D. Skrinskaįtė 
paskambino, o akordeonu pagro
jo J. Staškevičius, šeštad. mo
kyklos mokinius deklamuoti pa
ruošė mokyklos ved. Širka. Mi
nėjimą pravedė J. Gaižutis. Jį 
rengė lietuvių parapija.

Iškilmės baigtos Tautos Him
nu. Atsilankė žmonių nemažai, 
bet galėjo būti irdaugiau. Mes 
daug sielojamės dėl lietuvybės 
išlaikymo, bet kur bręstanti lie
tuvybės palaikymo jaunatviška 
jėga gauna progos viešai pasiro-

“Valkata” Toronto scenoje 
Kovo 14*d., 7.30 vaL vak., šeš-

kursų klausytojų tėvų ir 
lektorių pasitarimas

Augšt. Lit. kursų Toronte va
dovybė kovo 15 d., sekmadienį, 
4 vai. pp., Liet. Namų II augš
te kviečia klausytojų tėvų ir lek
torių pasitarimą, pienotvarkėje 
— mokymo ir lietuviško auklė
jimo klausimai. Visi tėvai ir lek
toriai prašomi dalyvauti.
. TLN šėrininkų susirinkimas

Sekmadienį, kovo 8 d., įvyko. 
TLN šėrininkų susirinkimas. Čia 
paaiškėjo, kad dar trūksta $3.200 
didžiajam įmokėjimui balandžio 
1 d. Paprašyti šėrininkai surasti 
naujų šėrininkų arba nupirkti 
patiems. Reikia tikėti, kad To
ronto lietuvių visuomenė šią pa
reigą laiku atliks.

. TLN kasdien nuo 5-8 vai. vak. 
šėrai platinami ir priimami pini
gai adm. P. Budreikos.

TLN administratorium pa
kviestas ekon. Pov. Budreika.

TLN šėrus pirko: po $50 — 
Emilija ir Petras Karpai, A. H. 
Stepąičiai, A. Čeponis; po $25 — 
Prūsaitis Vytautas, Pranas Ba
cevičius, K. S. Paužuolytė, Juo
zas Šarūnas, Aleksandra Švel- 
nys, Juozas Mockus, Chvedukas 
Henrikas, Jonas Žaldonas, P. 
Kazlauskaitė, Leo, Emma John
son, B. Jackevičius, Br. Mikšys, 
Kalendra Arvydas, Vitartas Eu
genijus, Antanas Diržys, Jonas 
Dudelas, E. Vitartas, F. Mockus, 
V. Pundzius, J. Baltakys, B- Ki- 
relienė, M. Sokalokas, Alksninis.

Visiems ačiū. TLN.
SLA 236 kuopa 

artimiausioje ateityje pradės va
jų naujiems nariams prirašyti. 
Tai proga už nedidelį mokestį ap
sidrausti gyvybę mirties ir ligos 
atvejais, kad įvykus nelaimei ne- 
atsidūrus be jokios pagalbos. Su
sirgę šios organizacijos nariai 
lankomi narųuose paskirtų asme
nų, padeda jiems sutvarkyti šal
pos gavimo reikalus ir slaugomi

* ligoje.
Šiuo laiku serga SLA 236 kuo

pos nariai: J. Yokubynas (plau
čių uždegimu), Skinulienė ir Vy
tas Narutavičius.

Atsakys raudonajam dekanui 
Kai Toronto verslininkas J.

Farley Faulkner bandė replikuo
ti raudonajam dekanui, Sovietų 
Rusiją prilyginusiam atėjusiai 
Dievo karalystei, jam nebuvo 
leista kalbėti. Pirmininkaujantis 
tada atkirto: ‘‘Jei norit kalbėti, 
patys pusisamdykit ir 'salę”: O 
tvarkdariai-smo'gikai Faulknerį 
.iš salės išvedė.

FauĮkneris ištikrųjų nusisam-ii.-u,^“ - 
dė tą pačią Massey Hall salę ko- • 
vo 12 d. ir ten pat atsakys rau-J BSF Valdyba . IUX1U3 1{rn, 1U. .

■ donajam dekanui, kaip jis sako— ; praneša, kad bažnyčios statymui: Tai buVQ 19J2 IieVuvitI bclaisviu į 
parodys to/rojaus antrąją pusę. f pereitos rniklia\^^tu bazny-; Be]ęijo|e Vė]jau : Kanados ! 
Be jo kalbės dar bent kęhpabeiciejc suriltikta $410.90. Uz au-/ Iictuviūs karius esančius Vokic- 
geliai iskuz geležines uždangos.: kas nuoširdžiai aekoja. į ti|ojc sužinota apie atsiradusius - '
•kurie^o ’rojaus patys paragavo.; Tyarkant -ainu niokėsčiu • lietuvius DP stovyklose. Tenai ir 
iėj^as apmokama? bet tik°£c I P^eiškimųs nepamirština, kad i buvo nukreiptas “Dainos” dėme-J - - -
Bilietu galima gauii užsisakant i gyčiai ar šalpos rekialams pa-psys_ t ' r WmiS’
telefonu L4 3812 : aukotos sumos yra nuo mokesčių | Dainos pirmoji pirmininke ; B. Norkus, vicepirm. J. Jotautas,

atleidžiamos. buvo p. Kuniutienė. Ilgiausiai iš sekr. L. Rudaitis, rinkliavų va-
Lietuviai praėjusių metų bė-i visų pirmininkės pareigas ėjo dovas P. Kairys, nariai: V. Dai-

Pavergtųjų tautų koncertas
Kovo 21 d., 7.30 vai. vak., įvyks 

Tarptautinio Antibolšeyikinio 
Bloko rengiamas įvairių tautų — 
lietuvių, ukrainiečių, latvių, ven
grų; bulgarų ir kt — dainų ir šo
kių bei muzikos koncertas Eaton 
Auditorijoje.

Įvairios tautinės grupės pasi
rodys su savo geriausiais chorais, 
šokėjų grupėmis ir solistais. Iš 
lietuvių pusės dalyvauja muzi- 
ko-kompozitoriaus St. Gailevi- 
čiaus vadovaujamas mišrus ir 
vyrų chorai ir p. Šadeikienės va- 
dov. Tautinių šokių grupė.

Bilietai parduodami Eaton 
Auditorijos kasoje, ’’Tulpės” sve
tainėje ir “Atlantic” valgykloje.

Komunistinės šeštadieninės 
mokyklos

Toronto dienraštis The Tele
gram iškėlė įdomų reiškinį, kad 
mieste veikia net kelios komu
nistinės tautinės mokyklos. Žy
miausia jų yra Ukrainian Labor 
Temple, Bathurst Str., kuriai net 
kaikurie vadovėliai importuoja
mi iš Sovietų Sąjungos. Šitoje 
mokykloje esą mokoma ne tik 
Sovietų Sąjungos istorijos, bet

Andrius Kuprevičius, 
panistas virtuozas, su dideliu pa
sisekimu keldamas Lietuvos var
dą koncertavęs Europos, Pietų 
Amerikos, o paskutiniuoju laiku 
ir JAV miestuose, šio mėnescio 
22 d. atvyksta koncertuoti į To
rontą.

tadienį, šv. Kazimiero parapijos 
salėje (Roncesvalles-Garden gt. 
kampas) Toronto Liet Meno Mė
gėjų Grupė stato 4 v. dramą 
“Valkata”. Šis veikalas su dide
liu pasisekimu buvo vaidintas 
Anglijoje: Londone,! Bradforde, 
Notinghamme ir kitose didesnė
se lietuvių kolonijose. Režisie
rius: Povilas Masiulis, dekoraci
jos: dail. Juozo Bakio, grimas: 
Juozo Jagėlos, prožektoriais ap
švietimas Liudo Medelio. Pro
žektoriai specialiai išnuomoti iš 
Royal Alexandra teatro. Veikė
jai: Birutė Petrulytė, Eleonora 
Strimaitė-Mackevičienė, Onutė 
Bačinskaitė-Taseckienė, Vytau
tas Taseckas, Valentinas Rūte
lė, Jurgis Paulikaitis, Viktoras 
Štuikys, Jonas Šulcas ar Jonas 
Vėlyvis.

Toronto lietuvių visuomenė 
maloniai kviečiama ’ atsilankyti. 
Bilietus įsigykite iš anksto, nes 
eilės numeruotos. Jie parduoda
mi “Tulpės” ir “Atlantic” svetai
nėse.

TORONTO LIETUVIŲ MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ 
stato 4 v. dramą

š.m. kovo mėn. 14 d. 7.30 vai. vak. (šeštadienį) 
šv. Kazimiero parapijos salėje (Rohčešvalles—Garifėh g-Vių k')?

Bilietų kainos: $1.50, $1.00 ir 50č (vaikams). Bilietai jau 
parduodami “Tulpės” ir “Atlantic” svetainėse ir prie įėjimo.

TLMMG Valdyba.

Montrealis neliūdi Stalino, ra-Į J.E. vysk. Brizgys pranešė AV 
l\4 /"l** 4 ways /A 1 - --------- -- — — 1.1 ^.L. m. . . « 1 ■» A A ▲

ir Stalino bei Lenino gyvenimų, dyti, ne visi jaučiam pareigą sa- 
Vaiku esą apie 120, daugumas vo atsilankymu ją paremti. L.Š.Vaikų esą apie 120, daugumas 
ukrainiečių kilmės, bet esą ir ki
tokių. ____  _____

Antrą tokią mokyklą, lenkų Toronto Liet. Moterų Šalpos 
komunistų išlaikomą, laikraštis grupė “Daina” pereitą šeštadienį 
nurodo 1129 Dundas St. W., o ■ Liet. Namuose minėjo savo veik- 
trečią, suomių komunistų išlai- ; los 11-kos metų sukaktį.
komą. 957 Broadview Avė. Į “Dainos” užuomazga atsirado 

1941 m., kada vyko Europoje ka
rą?. Tada Kanados Raudonajam 
Kryžiui moterys talkininkavo 
darbu, tenprisidėjo ir lietuvės 
moterys.

Pirmosios iniciatorės buvo St. 
Bartkienė, Kovaliūnienė ir Ku- 

. niutienė, greit narių skaičius pa
augo iki 19. 1942 m, va^rio 16 d.

pos vienetu“ Dainos” vardu ir vi
sos narės apsidėjo \ mėnesiniu 
mokesčiu, skirtu jau išvaduotai 
Lietuvai sušelpti.

Dainietės šalpai lėšas, maistą

“Dainos” pobūvis

grupė “Daina” pereitą šeštadienį 
1 Liet. Namuose minėjo savo veik-

Dėl čia suminėtos lenkų ko
munistų mokyklos 1129 Dundas 
St. W., tenka pastebėti, kad mi
nimas adresas yra neseniai nu
pirktų lietuvių namų. Ištikrųjų 
tie namai anksčiau priklausė ko
munistinei lenkų organizacijai, 
kuri turėjo ir mokyklą ,bet kai 
namai perėjo lietuviu žinion, tos 
mokyklos ten’iau nebėra — ji rr.“ ’“t;- ~
bus išnykusi arba išsikėlusi j ki- -SruPe Pavadino jau atskiru sal- 
tas patalpas.

Laikraštis patiekia ir ištraukų 
iš vadovėlių, iš kurių tose mo
kyklose yra mokoma. Vis tai ti
pingi komunistiški aptarimai.

Sekančios dienos numery The ir rubus rinko, pačios aukojo, 
Globe and Mail nurodė, -kad 
Winnipegc esą net 7 tokios mb-

rengė parengimus, loterijas, pra
šė kitas’organizacijas prisidėti ir 
jas gavę siuntė reikalingiems.

Pirmoji tiesioginė pagalba lie
tuvius Europoje pasiekė 1945m

Sporto klubų 
suvažiavimas

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

Atvykstantieji į suvažiavimą 
registruojasi' 57 Marion St., To
ronto.

K. Šapočkinas.
KLB Kr. V-bos pavestas

S-gos “Verslas” pobūvis
'Kovo 14 d. 8 vai. vak. ruošia

mas lietuvių verslininkų susipa
žinimo pobūvis Lietuvių Na
muose. Pobūvio metu kooperati
ninkas J. Strazdas padarys pra
nešimą Kredito kooperacijos 
klausimais. ' .

Norintieji pobūvyje dalyvauti 
prašomi iš anksto užsirašyti Lie
tuvių Namuose pas namų admi
nistratorių.

Liet. Atgimimo Sąjūdžio garbės nariui
At A VYDŪNUI Dr. VILIUI STORASTAI mirus,

jo giminėms reiškia gilią užuojautą

Toronto LAS Vietininkija ir Skyrius.

Inžinieriams ir architektams
Kovo 13 d., penktadienį, 7.30 

vai. vak'.. Lipt. Namuose (prie
state iš Dundas St. pusės — rū
sy), įėjimas Tš Dundas St., šau
kiamas PLIAS narių susirinki
mas — alutis. Pasikalbėjimo te
ma: medžiagos sudarymas vie- 

Tcchnikos Žodžio” nume-

Ši sekmadieni, 6 ir 8.30 vai. v., 
Lietuvių Namuose bus rodoma 
filmą “Oliver Twist”.-

Susidūrė mašinos

: nam
riui ir apie galimumą suruošti 
platesnį pobūvį. Nariai prašomi

v___J. Sk. Valdyba.

Parapijos komitetas
Toronto liet, parapijos komite-

telefonu LA. 3812.
Paskaita apie alkoholį

Praeitą sekmadienį prof. Stp. gyje aukoję bažnyčiai ar prisidė-; M. F. Yokubynienė, kuri dabar lidė, A. Diržys ir A. Paleckis. 
Kairys, parapijos salėje, skaitė ję prie kitų karitatyvinių darbų,-; išrinkta garbės pirmininke. Da-

šė Montreal Star, taipgi nebuvo 
išsišokimų ir demonstracijų, ku
rios dažnai sekė ankstyvesnių 
tironų mirtį. Kanadiečiai, kurie 
Stalino bijoti ir nekęsti išmoko 
iš spaudos, buvo paviršutiniai ' 
pasyvūs. Kas kita su naujaisiais 
ateiviais, kurie tironą pažinojo 
iš jo darbų, jie nerodė noro 
slėpti savo pasitenkinimą ir ne
dailino savo pareiškimų. Charak
teringas lenkų kongreso Kana
doje vicepirm. F. Michalek pa
reiškimas, kad jo namai plačiai 
atdari draugams — “Mes išgersi
me už šį nepamirštamą įvykį”... 
Cituojamas spaudos ir Montrea- 
lio Liet. B-nės nario B. Ciplijaus- 
kaitės pareiškimas, kad' Stalinas, 
tai laisvės pabaisa ir Pabaltijo 
tautų naikintojas.

AV parapijoje sekmadienį pa
sibaigė vienos savaitės misijos, 
vestos tėvo J. Bružiko, SJ., Uru
gvajaus liet, parapijos klebono ir 
įkūrėjo. Parapijiečiai uoliai ir 
gausiai dalyvavo. Gražiai ves
tos rekolekcijos, tikėkim, atneši 
gražių vaisių ir ištvermės šiais 
netikrumo ir nerimo laikais. Po 
bendros komunijos parapijiečiai 
susirinko į parapijos agapę už
kąsti ir išklausyti gerb. klebono 
J. Kubiliaus, Bažnytinio komi
teto nario S. Kęsgailos ir Liet. 
B-nės V-bos nario A. Gražio pra
nešimų naujosios AV bažnyčios 
statymo reikalu. Paaiškinta dau
gelis kylančių abejonių dėl su
derinimo santykių ir reikalų su 
planuojama statyti šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčia ir lietuvių 
namų įsigijimo reikalu. Bažnyčia 
Lietuvos istorijos bėgyje stovė
jo tautiškumo ir lietuviškumo 
išlaikymo avangarde, ji ten ir 
šiandien yra Ir ateityje pasiliks.

Pusryčių paruošimą ir patar
navimą atliko at-kai, susilaukę 
didelę ir gražią talką iš pačių 
parapijiečių. . '

Misijų iŠKilmingiausi momen
tai buvo bendras moterystės sa
kramento pažadų ir krikšto ma
lonių atnaujinimas ir teikiami 
visuotini atlaidai.

Liet. Akadem. Sambūris daro 
susirinkimą ateinantį sekmadie-

parapijos klebonui, kad per At
velykį atvyks į parapiją Sutvirti
nimo Sakramento suteikti. Du 
sekmadienius prieš Velykas po 
sumos bus duodami religiniai 
kursai tiems, kurie ruošiasi pri
imti Sutv. Sakramentą.

Numatomi parengimai. Kovo 
22 d. — Vydūno minėjimas. Ini
ciatoriai MLB D-ja, taikina Ben
druomenės V-ba. Balandžio 18 
d. — sporto klubas “Tauras” ruo
šia linksmą pavasario šokių va
karą. Gegužės 30 — AV parapi
jos vakarienė. Ruošia Bažnytinis 
komitetas.

Šv. Kazimiero parapijos tradi
cinė vakarienė buvo gera ir įdo
mi kaip parengimas, tik pašalie
čiui atrodė, kad nepilnai derinosi 
su lietuviams įprasta gavėnios 
rimtimi ir kaimyninėj lietuvių 
parapijoje vykstančiomis misijo
mis.

Tėvas Pečkys ruošiasi ilges
niam laikui išvykti iš Kanados.

Kor.
Palaidoti trys lietuviai: Pranas 

Pundzius, 48 m.. Marė Urbana- 
vičienė-Mickevičiūtė, 70 m. ir 
Antanas Šerpitis, 69<m. Pundzius 
sūnus vieno senesnių Kanados 
lietuvių ateivių, Jono, atvykusio 
čia 1904 m. Jis 25 m. išdirbo Do
minion Steel įmonėje, kur jo tė
vas dirba jau 45 m. ir yra dau
giausiai ten metų išdirbęs darbi
ninkas. Urbanavičienė ir Pun
dzius palaidoti iš šv. Kazimeiro 
bažnyčios, Šerpaitis buvo susi
žavėjęs raudona spalva ir palai
dotas protestantų.

Vladas Valiukonis, 30 m., neti
kėtai krito laiptais vienoje val
gykloje ir užsimušė. Palaidotas 
ketvirtadienio rytą.

Alfonsui Ruzgaičiui, liet, po
licininkui, aną dieną pavyko su? 
gauti 24 metų vagį, norėjusį įsi
laužti į Woolwortho krautuvę St. 
Catherine gatvėje.

Lenkų bendruomenė, vad. Ka
nados Lenkų Kongresas, Mont- 
realio apylinkei išrinko pirmi
ninku dr. T. Brzezinski, buvusį 
Lenkijos gen. konsulą Montrea- 
lyje. Jis-pirmininkas ir visos Ka
nados Lenkų Kongreso, kuris, 
sakoma, apimąs 250 tūkstančių 
gyvenančių lenkų. Montrealio 
lenkų bendruomenė suruošė visą 
eilę koncertų, kur buvo reiškia
ma liaudies dainos ir šokiai ir 
lenkų prisirišimas katalikų ti
kybai, laisvei ir tėvynei.

— Vienas lietuvis suskaitė, kad 
vvko Ii vai. Šv. Kazimeiro para- per du mėnesius Išleidęs $60 da- 
pijoje, ėjo prie šv. Komunijos, I gaudamas sesiose vedybų su- 
tuo oat užbaigdami ir rekolek- kaktuvese- kuri<>s cla leJ° 1 madą, tuo pat užbaigdami ir rekolek , _ Cercle - Philidor šachmatų 

i klube miesto čempionas J. N., 
Williams žaidė simultaną prieš 
21 žaidiką. Laimėjo 18, pralošė 

į 3, tarp jų ir A. Puzarauskui.
“Statyti Tautinį Namą!”, prieš 

du metus praskambėjo tyruose 
balsas. Dabar vėl kalbama apie 
pirkimą senos žydų sinagogos 
trūnyjančioje miesto dalyje. Bet, 
atrodo, praktiškiausia būtų Tau
tinį Namą (reiškia, tinkamą sa
lę lietuvių baliams, teatrui ir su
sirinkimams) kaip nors sujung
ti su jau esamu Vytauto klubu, 
kuris turi stiprų, gerą ir laiko 
išbandytą leidimą teikti alų ir 
degtinę, be ko, kaip Amerikos;ir 
Kanados lietuvių istorija rodo* 
joks Tautinis Namas ar klubas 
neišsilaiko. Kitą tokį leidimą 
gauti bus sunku. Lenkai ir uk- 
raineičiai jau per metų eilę sten
giasi, bet be vaisių. Nelaimės 
pranašu Kasandra niekas būti 
nenori, bet kas nors turi ryžtis 
pakviesti visuomenę svarstyti, 
kas galima ir kas ne. V.

• nį, kovo 15 d., 5 vai. pp., Skautų 
i būkle, De Boullion Avė. Tema— 
moderniojo meno samprata. Įva
dą padarys dr. H. Nagys, toliau 
seks diskusijos. Dėl gavėnios me
to atsisakoma nuo linksmosios 
dalies.

Skautų tuntas minėjo savo 
globėją šv. Kazimierą. Pamaldos

Praeitą šeštadienį Dovercourt cijas, daugelio klausytas savai-; ,b“ 
gatvėje, Vaškelio vairuojama tės bėgyje AV bažnyčioje. Po to A 
mašina susidūrė su kažkurio ki; ................
to lietuvio mašina. Gerokai nu
kentėjo tik mašinos. Jau ktli»- AV parapijos klebonas pade-i ' 
tą Kartą lietuviai su lietuviais su- Į kojo L. Kat. Mot. D-jai. kuri iš Į 
sidūrė. savo santaupų nupirko AV para-

————---- —------- pijos bažnyčiai violetinį arnotą
Išnuomojami 2 kambariai 2-me °"9jfe j jr kitus bažnytinius rūbus; treti- 

betkŪHu9oU?«9ikumS’ 'I ninkėms. kurios parūpino ir su-
—----------- --------------- :————- į taisė albas bei kamzas, ir Vale

rijai Rimgailaitei, kuri sutvarkė 
bažnytinius rūbus ir zakristiją.

Kun. A. Vilkaitis po 4 mėn. bu
vimo JAV kovo 10-12 d. grįžta į 
Montrealį.

M. ir V. Koskai sulaukė sūnaus

ll-mc augšte išnuomojami be baldų du! 
kambariai ir virtuvė; yra garažas dviem 
mašinom. Kreiptis betkuriuo laiku 65 
Northcote Avė. — tarp Gladstone ir Bea
consfield g-vių, netoli Queen.

sekė bendri pusryčiai su skautų 
tėvais ir tunto sueiga.

Išnuomojami 2 kambariai, virtuvė ir sau
lės kambarys ll-me augšte. 29 Indian 
Iriai, tel. JŲ. 9353, po 5 vai. vak. Yra 
ir garažas.

Ant. Rusenąs, sužeistas autorei-i bartinė pirm, vra V. Jasinevi-., , .
liet.: čienė. Narių yra 125. katastrofoje, sj pirmadieni mirė.

i Turi 8 garbės nares ir vieną Į Naujos Velykų atvirutės
Serga M. Motiejūnienė i vyrą garbės narį p. Jaumškį, gy- “žiburių” Spaudos Bendrovė 

Jau keletas savaičių kaip ser- venantį Winmpege. 100-tasis na- šiemet, kaip ir pernai, išleidžia 
ca žinoma ankstyvesnės kartos rėš numeris tenka p. Tamulai- spalvotas velykines atvirutes, 
lietuvė Marija Motiejūnienė. Li
gonė negaluoja kojomsi .dėl ku
rių nusilpimo priversta neapleis
ti patalo. M. Moteijūnienė yra 
gimusi Anglijoje, puikiai kalba 
lietuviškai ir per visą laiką To- 

Sekmadienį, kovo 15 d., 5 ir 8' ronte aktyviai dirba lietuviškoje 
veikloje. Jos vyras p. Motiejū
nas per daugelį metų vadovavo 
Toronto lietuvių “Aušros” cho
rui. Gerb. poniai linkime greit 
pasveikti.  •

paskaitą apie alkoholio veikimą 
į žmogaus organizmą. Alkoholio 
veikimo paslaptys moterų, ma
tyt, visai nedomina, nes atsilan
kė tik viena moteris. Auditoriją 
užpildė vieni vyrai, kurie su di- I 
dėlių įdomumu išklausė prele
gento vaizdžiai nupasakotas al
koholio neigiamybes ‘žmogaus 
sveikatai. Paskaitą ruošė Toron
to Skautų Ramovė.

Filmą apie Caruso

vai., lietuvių parapijos salėje 
rodoma spalvota muzikali filmą 
’’The Great Caruso” su žymiuo
ju dainininku Mario Lanza ir 
Ann Blyth. __________

KINO “CE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

pvz. “Caritas”, pažymėjimų 
kalu gali kreiptis Toronto 
klebonijom

Jau keletas savaičių kaip ser-
Išnuomojamas kambarys ir virtuvė su bal
dais. 49A Churchill Ave. Tel. LO. 5415 
po 6 vai. vak.

Atvirutės yra trijų rūšių, dail. P.

w 772 Dundas St. W.
Toronto

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadieni — šeštadieni, kovo 12, 13, 14 d.d.
1. AT SWORDS POINT — spalvota — Cornel Wilde, M. O’Hara
2. HELLDORADO — Roy Rogers

Pirmadieni — trečiadienį, kovo 16, 17, 18 d.d.
1. FANCY PANTS — spalvota — Bob Hope, Lucille Ball
2. TALL TARGET — Dick Powell, Paula Raymond

tienei. Atvirutės yra trijų rūšių, dail. P.
Išreikšta didelė pagarba už Osmolskio meniško darbo. Gau- 

nuopelnus darbe p. Jurcienei, 6 narna “Žiburių” Sp. Bendrovė- 
buvusioms pirmininkėms ir ini- je, 941 Dundas St W., Toronto, 
ciatorėms įteikta po gražią gėlę.

Dainietes laiškais.sveikino bu
vusios narės ir bičiulės dabar gy
venančios JAV: pp. Dauzvardie- 
nė, Gugienė, Micevičienė, Toma- 
rienė (atsiuntusi ir $10 auką), 
Al Stephens ir kit. žodžiu svei
kino konsulas V. Gylys, kleb: 
kun. Ažubalis, Kan. L. Kat. Mot. 
Toronto sk. pirm. Jonaitienė, 
įteikdama gražų adresą, TLN J. 
Strazdas, pasiūlydamas ir dabar

• parinkti aukų. (Tuojau pat pir- 
i mas p. Šlcnys paaukojo $10, o 
kiek vėliau O. Indrelienė pa
skelbė, kad viso surinkta $125). 
KLB Centro Šalpos Komiteto

i vardu sveikino p. Šadreika.
Ilgametė buv. pirmininkė M.

McKenzie Crs. išnuomojamas frontinis 
kambarys viengungiams arba šeimai, 
su bendro virtuve, su ar be baldu. Tele
fonas KE. 5458.

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

Lietuvis pigiai perveža baldus
bagažą, prekes ir kit.

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 3828

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalas Jums sutvarkys

J. BERŽINSKAS
1212 Dundas St W. Toronto - - - Tel. LA. 9547 ir MU. 3940

F. Yokubynienė, dėl vyro stai
gios ligos, negalėjo plačiau pain
formuoti apie nuveiktus darbus. 
Pasitenkino tik trurfipom ap
žvalginėm žiniom ir tuojau ap
leido pobūvį, paprašydama ryto
jaus dieną pasimelsti už sergantį 
jos vyrą. Jai išvykus žiniomis da
linai papildė O. Indrelienė.

Vaišes paįvairino menininkai, 
sol. V. Verikaitis ir St. Mašalai- 
tė, akom p. muz. Gailevičiui, pa
dainavo, o Vyt Kastytis ir B. 
Rukša paskaitė iš savo kūrybos. 
Minėjimą pravedė p. Rumbu- 
tienė.

Teko dažnai spaudoje skaityti 
apie dainiečių vaišes savo na
rėms. Šį karta jos pavaišino ir 
savo bičiulius ir svečius skaniais 
patiekalais ir pabendravo su pla
tesne mišria visuamene, kurios 
atsilankė tikrai daug, kad rengė
jos visų nepajėgė sutalpinti. L.Š.

Kaina po 10č su voku
F a d ė k o

Visiems, kurie sropiai patarnavo o.a. 
Jonui Jurkšiaičiui jo staigios mirties va
landoje: kun. klėb. P. Ažubaliui, dakta
rui Pacevičiui, Jį R. Simanavičiui, P. Zu- 
rinskui, p. Ališauskienei ir p. Jokūbai-' 
čiui, dėkojame. Taip pat visoms lietuviš
koms organizacijoms už išreikštą gilię 
užuojautą irsuryoštą gedulingą valandė
lę mirusiam a.a. Jonui Jurkšaičiui pa
gerbti: Kanados Lietuvių Bendruomenės 
Toronto Aoylinkei, Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugijai, Moterų Šalpos Grupei 
"Daina", Lietuviu orkestrui "Trimitas'*, 
muz. St. Gailevičiui ir solistams, Inžinie
rių Sąjungai, Verslininkų organizacijai, 
Toronto lietuviams skautams ir visoms ki
toms lietuviškoms organizacijoms bei vi
siems Toronto lietuviams prisidėjusiems 
prie a.a. Jono Jurkšaičio pagerbimo ir pa
laidojimo reiškiame gilią padėką.

Nuliūdę

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė l-me 
augšte. 262 Rusholme Rd., tel. LA.2269, 

[ po 6 vai. vak.

Patikslinimas
Vasario 24 d. “TŽ” nr. a.a. J. 

Jurkšaičio laidotuvių aprašyme, 
dėl korespondento nesusiorien- 
tavimo įsimaišė nemaloni klai
da, kad aš sakęs atsisveikinimo 
žodį LAS organizacijos vardu.

Aš minėtai organizacijai jau 
seniai nepriklausau, taigi ir jos 
vardu negalėjau kalbėti, o tik iš
reiškiau buvusiais skilimo lai
kais savo įvertinimą velioniui, 
kuris dezorganizacijos metu liko 
ištikimas teisingumo principams.

Pranas Berneckas.

Onė „Vėlyvienė su šeima ir 
Vikt. Petraitis.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.

Informacijų kreiptis OL. 1403
30 DEWSON ST., Toronto, Ont

24 valandų tarnyba.

— Niujorkas. — Nors Višins
kis paskirtas nuolatiniu Sovietų 
atstovu JT, tačiau jis išvyko į 
Maskvą, o jo pavaduoti atvyko 
ambasad. Londone Gromyko. ’

Kasėsi po Quebeco muziejum
Quebec vaikai, bežaisdami, ne

toli muziejaus pastebėjo tris vy
rus kasančius urvą ir žemes iš-* 
nešančius su maišais. Vaikams 
pašaukus policiją tie vyrai dingo 
Spėjama, kad jų norėta pasikas
ti po muziejaus pamatais, įeiti į 
muziejų ir pagrobti ten saugo
mas Lenkijos iždo brangenybes; 
kurių reikalauja Varšuva, bet 
Quebec provincijos vyriausybė 
atsisako išduoti.

Garbenis rekomenduoja

MOHAWK FURNITURE CO.
2448 Danforth Ave., Toronto. Tel. OX. 4444

Išparduoda
visas nuo komplektų liku
sias lovas, kurių reguliari . 
komo $21.50, $24.50, 
$29.50. Dabar tik $16.95
Tomsioi ir šviesiai dažytos 
moteriškos tualetinės spin
telės su šlifuotais veidro
džiais reg, $99.50 ddtar 
tik ..... ..........

C ------------
ir daug kitų dalykų labai pigiomis kainomis.

Kreiptis į J. Aukštaitj

r $49.50

Drabužiams spintos su 
veįdrodžiois tik .. $39.50
"Simons" pagalvėlių pora $9.95
Virtuvės stalas ir 4 kėdės

ik M9.95
$99.00Skelbimo mašinos

Indian Rd., $11.500, atskiras, mūrinis namas, 6 kamb., moderniš
ka virtuvė žemai ir li ra virtuvė ll-me augšte, nauja apšildymo 
sistema, įmokėti tik $4.000.
St Clair rajone, $14.800, pusiau atskiras, mūrinis namas, 8 kam
barių, oru-alyva šillomas, garažas, greitas namo užėmimas, įmo
kėti mažiausiai $4.000. Vienas atviras morgičius balanse.
SL Clair rajone, $15.900, atskiras, mūrinis namas, 7 kamb. per 2 
augštus, vandeniu šildomas, garažui galimybė, greitas užėmi
mas, Įmokėti $5.000.
Sunnyside Ave., $18.900, atskiras, gražus plytų namas, 9 dideli 
kamb., nauja vandens šildymo sistema, namas be skolų, įmo
kėti $10.000.

Reikalingi namai pardavimui. Kreipkitės į

AL GARBENS
I486 DUNDAS STREET WEST {prie Dufferin), TORONTO 

 Telefonai: LO. 2738, vakarais HY. 1543 
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