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Nepavėluokim
Vyresnioji mūsų karta puikiai 

prisimena, kaip Lietuvoje mūsų 
tėveliai didžiųjų švenčių proga 
ką nors pasiųsdavo savo vargin
giesiems kaimynams, kad ir jie 
nors iš dalies pajustų šventiškos- 
nuotaikos.

Velykos mūsų lietuvių papro
čiuose ir galvosenoje pati di
džiausia šventė, Velykų rytas — 
Kristaus prisikėlimą primenan
čių apeigų metas — didžiausias 
visų metų momentas. Mūsų pa
tarlėse ir visoje tautosakoje die
nos didybė ar vaišių stalo gau
sumas visada prilyginamas Ve
lykoms. O Velykos štai jau visiš
kai nebetoli.

Mes puikiai žinome, kad, deja, 
daug lietuvių, mūsų brolių, ve- 
lykiškų nuotaikų nepajus, jei 
nebus paremti. Europoje, ypač 
Vokietijoje, dar yra tūkstančiai 
lietuvių, kurie vos praminta iš 
gaunamos skurdžios valdinės pa
šalpos. O jų daugumas yra ne
darbingi — ligoti, invalidai, se
neliai, našlės motinos su dauge
liu vaikučių ir pan. Jei būtų ki
tokie, jie jau seniai būtų išemig
ravę į tuos kraštus, kur galima 
gauti darbo ir savo prakaitu duo
ną bei aprėdą pelnytį Ir jiems 
artėja Velykos. Bet ar jie pa
matys “Velykų stalą”, ar ateis 
pas jų vaikučius (Velykė, ar at
šokuos zuikutis su margučiai? ...

Ne taip.seniai praleidome Ka
lėdas. Mūsų išeivijos dauguma 
tada parodė gilios artimo meilės 

a .jausmų, parodė nępamiršęi savų- 
liėtutdskųjų paprari^fąčiau,^

beliko. Ir jei mes kas dar neat
likome savo pareigos vargstan
čiam broliui pagalbos ranką iš
tiesti, tai laiko labai mažai betu
rime. Mūsų pačių siuntinys iki 
Velykų Vokietijoje gyvenančio 
lietuvio jau nebepasieks. Pasiek
ti begali tik piniginė siunta arba 
užsakytas Care pakietas. Mat, 
jie yra ten sandėliuose ir įteikia
mi betkam, kai tik pranešama, 
kad yra apmokėta.

Šį kartą ir norėjosi šūktelti: 
“Nevėluokim!” Ir piniginėm 
siuntom yra pats laikas. Kas lai
ku duoda — dvigubai duoda.

Mūsų centrinis šalpos organas 
Kanadoje dar tik sukurtas ir ne
spėjo sutvarkyti formalumų bei 
išgauti lengvatų. Tad šį kartą ga
lim pasinaudoti dar amerikoniš
kojo BALFo paslaugomis. Per jį 
galima ir Care paketus pasiųsti, 
ir per kiekvieną banką stačiai, 
jei tik žinomas yra adresas.

Kam nežinomas BALFo adre
sas, čia jį dar kartą skelbiame: 
United Lithuanian Relief Fund 
of America Inc., 105 Grand St.. 
Brooklyn 11, N.Y., USA.

Mūsų tarpe, turbūt, sunku ras
ti nors vieną, kuris neturėtų 
tremtyje nei vieno giminaičio ar 
pažįstamo, kuris neturėtų nei 
vieno adreso. Bet nepamirškime, 
kad ten yra ir tokių, kurie arti
mų už okeano neturi. Nepamirš
kim, kad yra ypatingos paramos 
reikalingų ligonių sanatorijose, 
kad yra viena gimnazija ir 14 
vargo mokyklų. Ypač šioms mo- 
Jčykloms. pasiųsta nors maža do-.

| vanėlė bus stiprus moralinis ry- 

me, svetimoje aplinkoje tokia 
dovanėlė neišdildomai primins 
vaikučiams, kad jie nėra pamirš
ti, kad jie yra vienos didelės lie-

1 tuvių šeimos nariai.
Išviso tos mokyklėlės yra per

daug pamirštos, nes jas vos retai 
kas teprimena. Jos neturi net va- 

1 dovėlių, nes tėvai neišgali jų nu- 
1 prikti. Argi jau nebūtų galima 
’ suorganizuoti nors šitokią para- 
’ mą. Kiek čia yra vad. šeštadieni- 
’ nių mokyklų. Argi jos negalėtų 

pasiimti anųjų vargo mokyklų 
i patronažo? Kiek būtų džiaugs

mo ten aniems varge ir šitiems
• pasidariusiems globėjais. Kiek 

būtų naudos socialinių jausmų 
ugdymui, bendruomeninių saitų

• gyvenimui ir tautinių jausmų 
; grūdinimui.

ŠAUDO AMERIKIEČIŲ IR BRITŲ LĖKTUVUS
Kad šaltojo karo metu prieina

ma prie karštų ginklų, ne pir
mieną. Bet pereitą savaitę bolše
vikinio pasaulio arogancijos reiš
kinių pasireiškė jau per tirštai— 
buvo nušautas amerikiečių 
sprausminis naikintuvas F-84 ir 
britų bombonešis Lincoln.

Antradienio rytą patruliuojan
tis^ amerikiečių naikintuvas susi
tiko Vokietijos pusėje, tarp Re- 
gensburgo ir Čekoslovakijos sie
nos, du rusiškos gamybos su Če
koslovakijos ženklais MIG-15 
naikintuvus, kurie, netikėtai pa
leido šūvius ir amerikiečių lėk
tuvą nušovė. Lakūnas spėjo iš
šokti su parašiutu. Antras kartu 
skridęs patrulinis ąmerikiečių 
lėktuvas, pasuko į krašto gilumą, 
i Po poros dienų, t.y. ketvirta
dienį, britų bombonešis buvo nu
šautas koridoriuje tarp Hambur
go ir Berlyno. Iš 7 įgulos narių 
neišliko nei vieno — 5 žuvo ten 
pat, o du mirė ligoninėje Sovietų 
zonoje.

Beabejo, kad dėl tokių piratiš-

kų užpuolimą abi vyriausybės 
įteikė griežtus protestus. Bet so
vietai labai lengvai nuo jų atsi
krato. Jie teigia, kad amerikiečių 
naikintuvas buvęs įskridęs į Če
koslovakijos teritoriją, o britų 
bombonešis bUvęs iškrypęs iš 
koridoriaus ribų -ir kai buvęs 
perspėtas, pirmas pradėjęs šau
dyti. Dėl to, vietoj teisinęsi ir 
rusai ir čekoslovakai dar reiškia 
protestus dėl teritorijos pažei
dimo.

Amerikiečiai jaudinasi, Chur- 
chillis tuojau pat užtikrino, kad 
D. Britanijos vyriausybė “šiam 
labai rimtam įvykiui skiria dide
lio dėmesio”.

Specialus britų karo aviacijos 
komunikatas paskelbė, kad Lin
coln bombonešis buvęs visiškai 
neginkluotas, kad maždaug tuo 
pačiu metu sovietų naikintuvai 
buvo užpuolę net tris britų bom
bonešius. Dėl to britai šią savaitę 
nuo numatytų oro pratimų virš 
Vokietijos nesusiląikysią. Jie ap-

ginkluoją visus pratimuose da
lyvaujančius lėktuvus ir įsaką 
užkabintiems tuojaus šauti.

Amerikiečiai paskelbė taip pat 
davę savo lėktuvams įsakymą 
užkabintiems šauti. Prie protes
to prisidėjo Prancūzija, kaip tre
čioji okupacinė pajėga. Bet kas 
iš to. Kiek buvo triukšmo, kai 
1950 m. balandžio mėn. ties Lie
poja buvo nušautas JAV laivy
no bombonešis Privateer su 10 
vyrų įgula. Atrodė, kad jau karo 
išvakarės. Bet palengva viskas 
aprimo ir vėl užsimiršo. Beabe
jo tas pats bus ir dabar ir gal dar 
ne vieną kartą, kol kantrybės 
taurė bus perpildyta.

Kaikas spėlioja, kad tai nau
jųjų Kremliaus viešpačių noras 
parodyti pasauliui, kad štai ir 
mes kietą ranką turime. Gal tai 
noras atkreipti akis į save ir pra
dėti k^žkokiuos pasitarimus. Bet 
kiekvienu atveju laisvojo pasau
lio visuomenėje simpatijų Mas
kvai nepadidins.

SMARKIAI ATŠYLA

The Lights of 
Homeland
LiHiM«nian Weekly
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of CoDoda
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SAVAITRAŠTIS

Leidžia
Kanados Lietuvių Katalikų 

Kultūros Draugija

941 Dundas St. W., Toronte

Savaitės įvykiai

drą bruožąšgyė&vfeftąr-SasF' 
rūpinimo pasiųsti ką nors vargs
tantiems broliams buvo parody
ta vėlokai. Dauguma tų siuntų 
buvo gauta po švenčių. Tiesa, 
reikalas nebuvo praėjęs ir po 
švenčių. Kiekvienas kąsnelis ten 
visada brangus, tačiau pavėluota 
šventinė dovana bent dalies sa
vo vertės netenka. Ji neatneša 
paguodos bei sustiprinimo kaip 
tik tą dieną, kai užgula didysis 

/'sunkumas, pajutimas skriaudos 
H ir ima kankinti užplūstą atsimi

nimai.
Savų, gausių reikalų trukdomi 

mūsų žmonės dažnai nesuskum
ba laiku savo gerus norus įvyk
dyti, nė nepajunta, kaip pasida
ro vėlu.

Velykos šiemet išpuola balan
džio 5 d. Vadinasi vos 3 savaitės

Kai TSRS spauda praėjusią sa
vaitę puošėsi antraštėmis “Otiec, 
proščai” (Tė veli, sudieu!), 
grupė lietuvininkų - pabėgėlių 
Niujorke skambino į komunisti
nį dienraštį “Laisvę” ir, pasipra
šę patį Bimbą, teiravos ar jis 
vyksiąs tėvo laidotuvėsna paliki
mo pasidalinti,-ĮjlusJE 
lefonas ant .-, ’ .
Jjųai rodė, kad šaltasiš karas įau- 

— mas- 
kolbernis Gottwaldas pirmasis 
krito Prahoje “plaučių uždegi
mu”, Maskvoje peršalęs. Bendrai 
paėmus, tenka sutikti su ameri
kiečių stebėtojais, jog sovietinė 
versija “Karalius mirė; tegyvuo
ja karalius!”, buvo pravesta ste
bėtinai greitai ir sklandžiai. Nors 
jungos nario veikalo “Commu
nist Ethics”).

Jei dėl amerikiečių pasenusio 
naikintuvo nūmušimo nebuvo 
perdaug tetriukšmaujama, nė 
patys lakūnai “saugumo sumeti
mais ’’nieko nekalbėję (tuo me
tu gen. Vandenberg, karo avia
cijos šefas buvo Europoje), tai 
britų lėktuvų, ir lakūnų traktavi
mas iššaukė Europoje didžiausi 
nustebimą, nes vos prieš dvi die
nas Edenas JT šnekas apie III

Niujorko bendradarbio Almaus

liais. Tame skurdžiame gyveni- čTarnaT~siIo/ Grirtuoklis -

MALENKOVO GIESMELĖ TA PATII

pasaulinį kara paskelbė “never
tomis'’, o Jos Didenybės Karalie
nės ambasadorius Sir Al vary 
Gascoigne tą dieną buvo priim
tas Molotovo “in nature of a

Malenkovą ir jo bendradar
bius pasaulis sutiko su labai įvai
riais spėliojimais. Tarp kitko bu
vo skelbiama, kad jis esąs griež
tos politikos linijos šalininkas ir 
•net su pačiu Stalinu išsiskyręs, 
kai parėmęs nusistatymą naujo
jo kariuomenės štabo viršininko 
maršalo Sokolowskio, pereito 
karo didvyrio, sovietų raudonąją 
armiją atvedusio nuo Gudijos 
iki Berlyno.

Tačiau visi spėliojimai tuo 
tarpu nepasiteisino. Malenkovas 
apie taiką ir sugyvenimą su ka
pitalistiniu pasauliu kalbėjo 
prie Stalino karsto, tą pačią tai
ką skelbė pereitą sekmadienį 
Augščiausios Tarybos posėdy.

Visų smalsiai lauktoje kalbo
je Malenkovas kalbėjo lygiai 
taip, kaip būtų kalbėjęs ir kaip 
kalbėdavo Stalinas, net dar tai
kiau. Jis net neužsiminė nei “ka
ro kurstytojų”, nei nieko nekal-

tino dėl dabartinės įtemptos pa
dėties, jos net neaptarė, tik už
tikrino, kad jo nuomone visus 
nesutarimus esą galima išspręsti 
taikiomis derybomis. Nuo Stali
no jis išsiskyrė tik tuo, kad, vie
toj minėjęs kapitalistines vals
tybes, stačiai kalbėjo apie JAV.

Kaip Įprastą, A. T. deputatai 
ilgai plojo, o vakarų žurnalistai 
ir diplomatai ėmėsi entuziastin
gų komentarų. Tik kažin ar ne 
per ankstyvas džiaugsmas? Ir 
Stalinas visada kalbėjo apie tai
kingumą ir gerus norus, o prak
tiškoji politika visada labai sky
rėsi. Kad Malenkovas išeis su 
karingais šūkiais, juk negalima 
buvo nei laukti, ypač, kai dar 
yra ženklų, kad jo paties padėtis 
dar nėra visai tikra, kai dar vi
sur slankioja tebegarbinamas 
Stalino šešėlis.

Ir Čekoslovakija be “viešpaties
Čekoslovakijos valstybės pre

zidento pareigas ėjęs Klement 
Gottwald staiga mirė pereitą 
šeštadienį. Sakoma, kad jis nu- 
sišaldęs per Stalino laidotuves 
Maskvoje, gavęs plaučių uždegi
mą ir nuo to miręs.

Apie Gottwaldą jau seniai pa
sigirsdavo ’spėjimų, kad jis ne
sąs visai ištikimas Maskvai, kad 
net galįs pasidaryti antruoju Ti
to, dėl to tai dabar kaikas spėja, 
kad jam “persišaldyti” ar tik ne
bus pagelbėję naujieji Maskvos 
valdovai. Nors Gottwaldas Mas
kvos įsakymu jau yra pravedęs 
net kelis valymus, tačiau jaučia*

ma, ka dadbar dar bus naujų va
lymų ir kas bus paskirtas į Gott
waldo vietą sunku pasakyti. Pra
ha čia, žinoma, nieko nereikš. 
Ką paskirs Maskva, tas ir bus.

Iš šiuo metu Čekoslovakijoje 
prasikišusių asmenų daugiausia 
šansų Gottwaldo įpėdiniu pasi
daryti turėtų min. pirmininkas 
Zapotocky, gal vicepirmininkas 
Zdenek Nejedly, saugumo min. 
Karol. Bacelek arba Gottwaldo 
žentas Čepika, karo ministeris.

Spėjama, kad prieš paskyri
mus dar gali būti valymų arba jų 
reikia laukti tuoj po to, kai bus 
paskirtas Gottwaldo įpėdinis.

Pabėgo 3 čekoslovakų lakūnai
Pereitą penktadeinį britų nau

dojamam aerodrome prie Vienos 
nusileido mokomasis Čekoslova
kijos lėktuvas, iš kurio išlipę lei
tenantas irdu puskarininkiai pa
prašė politinių pabėgėlių teisių. 
Jie pakilo iš aerodromo netoli 
Bratislavos ir nuskridę 115 my
lių per Austrijos rusų zoną, nusi
leido britų aerodrome, kuris tė
ra už 5 mylių nuo rusų spraus- 
minių naikintuvų bazės Wiener 
Neustadt. Jie tą pabėgimą buvę 
senai suplanavę ir tik laukę pro
gos, o pabėgę dėl to, kad gyve
nimas pasidaręs nebepakenčia
mas.

Britai kovoja dėl Irano naftos
Vienas nedidelis italų tanklai

vis 5000 tonų Irano naftfos atve
žė į Veneciją. Anglo-Iranian Oil 
Co. Italijos teisme iškėlė bylą ir 
reikalavo, kad neteisėto savinin
ko parduota nafta būtų sulaiky
tą. Tačiau Venecijos teismas pa
darė priešingą sprendimą. Britai 
yra pasiryžę bylą perkelti į augš- 
tesnį teismą Romoje, o tuo tarpu 
tas pats laivas Miriella ir kitas 
didesnis tanklaivis Alba nuplau
kė į Iraną pasikrauti naujo naf
tos krovinio.

Nauji kariniai įrengimai 
Vokietijoje

Prancūzų okupacinė valdžia 
paskelbė, kad Rhein-Pfalz se
kvestruota 4.500 hektarų miško 
bei pievų, kur bus įrengtas ame
rikiečių šarvuočių apmokymo 
centras. Tarp kitko ten' bus pa
statyti dideli sandėliai ir karei* 
vines. Be to, dar sekvestruota 
300 ha 8 aerodromų statybai.

Maskvos įvykiai praeitą savaitę tebebuvo pasaulio dėmesio cen- 
re. O iš ten stambesnių naujovių vis nesigirdi. Kremliaus valdovai 
prisiminė, kad pasiskirstytas vietas po Stalino mirties reikia duo
ti “patvirtinti”. Reikėjo taip pat gauti kam kalbėti apie naujųjų 
asmenų politikos liniją. Taip pereitą šeštadienį buvo sušaukta 
Augščiausioji Tarybaabieji rūmai, — kuri, žinoma, patvirtino 
jau padarytus pasiskirstymus vietų bei vyriausybės organų pakei
timus ir išklausė naujųjų viešpačių kalbas —pirmiausia Malenko- 
vo ir Berijos. Kas bus pateikta A. Tarybai daugiau “patvirtinti” 
ir kaip ilgai jos posėdžiai truks, šiuo metu dar nepaskelbta.

Jugoslavijos diktatorius Tito, atlydėtas Britų karo laivų naikin
tojų nuo pat Maltos, karališkai •---- ———-------—--------- —
sutiktas Londone. Jį pasitiko 
sekmadienį net pats Churchillis 
su Edenu ir karalienę atstovavęs 
Edinburgo princas Pilypas. Ant
radienį jis pietaus pas karalienę. 
Tito išbus Londone iki šeštadie
nio. Tuo metu, žinoma, bus pa
sitarimų. Sakoma, kad būsiąs ap
svarstytas Triesto klausimas. 
Britams labai patinka, kai skel
biama, kad Tito žinąs kokią pa
slaptį, kaip atitraukti nuo Mas
kvos Kinijos diktatorių Mao. 
Jiems norisi surasti daugiau ar- 

Į gumentų prieš JAV užsimojimą 
priversti ir juos nutraukti biznį 
su kom. Kinija. Gal būt, bus ap
svarstyti ir Jugoslavijos santy
kiai su Graikija bei Turkija.

Britų iždo kancleris Butler po 
pasikalbėjimų Vašingtone’atvy
ko į Otavą. Sakoma, kad jo tiks
las painformuoti apie naujuosius 
Britų ūkinius planus ir apie pa
sitarimus tuo reikalu Vašingto
ne. Beabejo jo visų pasikalbėji
mų motto bus: daugiau pirkite 
mūsų prekių, duokite .mums dau- 

’ i’iau-Moterių. tai jis "ir; k^t-’
bėjo sekmadienį per radiją. Su 
vyriausybe jis, turbūt, tarsis 
apie anksčiau spaudoje minėtą 
Britų planą “aktyviau prisidėti 
prie Kanados ūkinio išsivysty
mo1’, t.y. perkelti čia daugiau ka
pitalų ir gal gauti daugiau žalia
vų savajai pramonei, kai daug tų 

. T. , -.. , - . i žaliavų J kituose kontinentuose
testą1. Jie skubino !r Vakai ų psi-j įau prarasta arba atsidūrė dide-

Šitokios, nors dar neaiškios 
permainos ženklu buvo Mr. 
Lodge JT kietesnis atsikirtimas 
Gromyko, kuris iššaukė JT ap
lodismentus (draudžiamus JT 
organizacijoj) ir, aišku, privedė 
prie naujo Sovietų užsikirtimo 
dėl JT sekretoriaus. Dullęs pa-

Lreiškimas JT spaudai.buvo Jutas 
ženklas ^T^asarab-'-Ka^atū^’’,' 

"kai jis užtikrino, jog Stalinui mi
rus prasidėjo Eisenhowerio era 
“one in which the guiding spirit 
is liberty, not enslavement” ... 
Atšilimo — permainos ženklai 
neabejotinai buvo ir oro inciden
tai Vakarų Vokietijoie ir dėl jų 
sovietams siųsti griežčiausi pro-

ženklas ‘
Didenybės Karalienės vyriausy
bės pakartotiną užuojautą dėl 
premiero Stalino mirties ir 
jo vyriausybės respektą nau
jam premierui Georgi M. ir Mr. 
Skriabin-Molotovui. Todėl se
kančios dienos žinia apie bruta- 
Reuteris-Yugopress iš Belgrado 
ir telegrafavo, kad pilnoj kauty
nių aprangoj vengrų kariniai 
daliniai patruliavę Budapešte, 
kad “suvaržymai" buvę įvesti 
Albanijoje, Bulgarijoje, Rumu
nijoje, Vengrijoje. Tik IBW iš 
Berlyno pranešė apie lenkų par
tizanų pasikėsinimą prieš sovie
tų karinį traukinį Stalino mir
ties savaitę. Tylą gaubė paskuti; 
niuosius įvykius Pabaltijy, ku
rios akliniau negu pati Maskva 
yra atitvertos nuo laisvojo pa
saulio. Maskva su suvarytomis ir 
didrusių laisvanoriškomis gau
jomis apgailėjo maršalą ir gene- 
ralissimą patrankoms gaudžiant, 
rinktiniams kariuomenės dali
niams paraduojant ir galiausiai 
visas laidojimo iškilmes užbai
giant komunisto Glinkos trium- 
faliniu maršu “Tegyvuoja rusų 
tauta”. Malenkov, tūlo nuomo
ne, joks, teoretikas, juo labiau 
idealistas filosofas, bet praktiš
kas, brutalus ir kietas rusas, mie
liau operuojąs užkulisiuos, kurio 
pagrindinis tikslas “Rusijos Mo
tinėlės didybė”, su dar ištikimais 
kolegomis jautė, jog “staigumo 
paralyžius“ netruks praeiti ir 
“dievaičio” Stalino paliktos pro
blemos užguls jį visu sunkumu. 
Dėlto jis jau pirmoj kalboj šau
kėsi pasisaugoti rusiškos “ne
tvarkos ir panikos”. Per amžius 
“prie rusiškojo gyvenimo būdo” 
pripratinta tauta turbūt paklus 
naujojo “fūhrerio” įsakymams, 
juo labiau, jei Berijos MGB — 
MVD sistema jį parems. Bet, sa-

Henją garbėtroškos. Arba apei- j sumanymas visiems JTautų 
to Mnlnfnvo ’ ( Amorilrinnui z ”

chologinės ofensyvos reikalą, ku
rios tyrinėjimo komisija vado
vaujama William Jackson (jis 
atsakė buvusiam LŽS sekreto
riui už komplimcntini laišką) 
“turi laiko” net iki birželio pa
baigos. NYTimes JT korespon
dentas Hamilton gal geriausiai 
išreiškia JAV ir laisvojo pasau
lio vadovų nuomonę “iki Malen
kovas susitvarkys viduje, būtų 
pats geriausias laikas pritaikyti 
išlaisvinimo doktriną ne tik Ki
nijoje, bet taip pat ir Rytų vals
tybėse. Bet kadangi JAV “nėra 
pozicijoj prižadėti partizanų po- 
grindžiams karinės pagalbos, šis 
planas turi būti labai atsargiai 
vykdomas”. Egzilus labiausiai ir 
surūpino tas “atsargiai”. Mr. Ha
miltonas prisiminė ir problemą, 
kurią jau kuris laikas kėlė JAV 
svetimomis kalbomis spauda: 
“Svarbus klausimas yra, koks 
turėtų būti ’ mūsų nusistatymas 
ukrainiečių, baltų ir kitų, sovie
tų periferijos, tautų atžvilgiu”. 
Ar turime jiems prižadėit ne
priklausomybę, kaip kad galvo
ja Mr. Dulles, ar turime sekti 
Mr. Kennan ir neišprovokuoti 
rusų gintis iki paskutinio šovinio 
paskelbus Rusijos imperijos su
skaldymą”. Kaikurie JT nariai, 
jau baiminęsi dėl JAV atstovo 
Mr. Lodge JT kietumo ir spėlio- 
ję, jog gal Malenkovas nebūsiąs 
toks piktas, kaip Stalinas, nes so
vietų propaganda jau antra sa
vaitė nevartojusi žodžių “anglo- 
amerikiečių karo kurstytojai”

liam pavojuje. Apie tai, žinoma, 
gal ir nebus paskelbta nieko.

Dėl pasitarimų Vašingtone 
Butler pareiškė, kad ten buvę 
sutarta didelių dalykų, bet, kol 
platus planas būsiąs įvykdytas, 
reikėsią daug laiko.

JT gen. sekretoriaus, Tr. Lie 
Įpėdinio klausimas įklimpo. Jį 
turi rekomenduoti Saugumo Ta
ryba. Buvo pasiūlyti trys kan
didatai. JAV pasiūlytas Filipinų 
ambasadorius JAV gen. C. P. 
Romulo tegavo 5 balsus už, 2

prieš, o 4 susilaikė, vadinasi % 
balsų negavo; sovietų pasiūly
tasis Lenkijos užsienių r. min. 
Skrzeszewski tegavo 1 balsą, 
prieš 3 (JAV, D. Brit. ir Prancū
zija), o 7 susilaikė. Danijos pa
siūlytas Kanados užsienių r. min. 
ir dabartinis JT plenumo pirmi
ninkas Pearson gavo 9 balsus, 
1 prieš ir 1 susilaikė. Pagal statu
tą jis išrinktas, bet Sovietų Są
junga dėl jo pareiškė veto. Taip 
klausimas atidėtas šio ketvirta
dienio posėdžiui. Spėjama, kad 
dabar sovietai siūlys Indijos at
stovą Pandit arba Irano atsto
vą Eutezam.

Irano vyriausybė paskelbė, 
kad Britų siūlymas naftos bylo
je yra atmestas. Kodėl atmestas, 
tuo tarpu nepaskelbta.

Egiptas laikosi griežto nusista
tymo, kad Britai savo karines 
pajėgas iš Sueso atitrauktų ir 
kaltina laužant sutartį dėl Su-: 
dano. Britai teigia Sudane vei
kią pagal susitarimą, o iš Sueso 
savo kariuomenę — 65.000 — esą 
passi-ryŽV-- • išv etti, įai tik. gautų 
garantijų, kad čia įrengtomis 
karinėmis bazėmis karo atvejy 
galėtų pasinaudoti vakariečiai.

Pereitą sekmadienį Egpto ir 
Britų derybose įvyko posūkis, - 
kai į derybas buvo pakviestas 
JAV ambasadorius. Ir anksčiau 
jo nuomonės atsiklausdavo pro
tarpiais Viena ar kita pusė, bet 
šį kartą jis dalyvavo pasitarime 
kaip lygus partneris. Pasak gen. 
Naguib, posėdis Įvykęs Britų 
ambasadoriaus iniciatyva. Be 
dviejų ambasadorių ir diktato
riaus dalyvavo Egipto užsienių 
r. ministeris. Kas buvo sutarta ir 
kokiais klausimais kalbėtasi, ne
skelbiama.

Manoma, kad pasitarimas iš
plaukė iš Edeno ir Dulles pasi
kalbėjimų Vašingtone. Ameri
kiečiai esą buvę Egiptui užtik
rinti, kad Britų kariuomenė tik
rai pasitrauks, jei Egiptas įsi
jungs į Vid. Rytų gynybos planą.

Estu egzilinė vyriausybė Toronte
Pabaltiečių informacijos mė- 

kad kovo 3 d. Augustdorfe prie 
Detmoldo speciali konferencija 
Detmildo speciali konferencnja 
išrinko Estijos prezidentą, o tas 
paskyręs minister! pirmininką.

Estijos konstitucija ypatingos 
valstybės padėties atvejy numa
to specialų komitetą valstybės 
prezidentui išrinkti. Į tokį komi
tetą įeina abiejų parlamento rū
mų pirmininkai, kariuomenės 
vadas, augščiausio teismo pirmi
ninkas ir ministeris pirmininkas. 
Iš tų 5 asmenų parlamento pir
mųjų rūmų pirmininkas O. Pukk 
mirė tremtyje. Nėra ir jo pava
duotojo. Kiti 4 yra laisvajam pa
sauly: antrųjų parlamento rū
mų pirmininko pavaduotojas 
Maurer Stockholme, kariuome
nės vado pavad. gen. Soodla 
Trieste, augšt. teismo pirm, pa-

vad. Gruntai Stockholme ir pas
kutinis premjeras Holberg To
ronte.

Suvažiavę į konferenciją Au
gustdorf an, kur yra Estų centri
nis komitetas tremtyje, visi tie 
4 asmenys kovo 1-3 d., Holberg 
rūpesčiu sušaukti, valstybės pre
zidentu širinko Maurer, kuris 
vyriausybės galva paskyrė Hol- 
bergą. Atseit, vyriausybė turėtų 
būti sudaryta Toronte.

Tuo tarpu yra aiškinamasi su 
pasiskelbusia vyriausybe Oslo- 
Stockholme. Berods, norima kai- 
kuriuos jos narius įtraukti į nau- 
jąją-

Maurer yra gimęs 1888 m. Tal- 
line, advokatas, nepriklausąs jo
kiai polit. partijai. Holberg bu
vo vokiečių okupacijos metu 
prof. Uluots vadovybėje sudary
tos vyriausybės narys.

tą Molotovą! (Amerikiečių ži
nių pranešėjai net ir “Rusijos 
ekspertas” Harrimanas žiauriai 
maišo tas dvi pavardes). Gi ei
linis amerikonas, kuris Staliną 
Roosevelto inspiruotas pravar
džiavo “Uucle Joe”, Malenkovui 
susirado dar simpatiškesnį 
“Georgi Porki”, savo organe 
“New York’s Daily News” bai
mindamiesi, jog “Porki” esąs 
mažiausiai 100 svarų perpenėtas, 
dėl to ir jo gyvenimas nebūsiąs 
ilgas. Bet JAV vadovybė padėtį 
vertino rimtai bei supratlyvai. 
“National Security Council” Va
šingtone turėjo ilgiausius posė
džius, nes “sovietai nekeistų sa
vosios politikos smaugiančios va
karus, nebent pačios JAV imtų
si iniciatyvos permainai” — sam
protavo “US News — WR News
gram”.

delegatams ir visiems JAV kon
greso nariams išsiuntinėti ang- 

kalboje ištrauką iš tūlo są- 
(Nukelta į 2 psl.)

lų

Amnestija Prancūzijoje
Prancūzijos parlamentas 

balsų prieš 210 priėmė amnesti
jos įstatymą, kuriuo grąžinama 
teisė dalyvauti viešajame gyve
nime 400 politikų, kurie 1940 m. 
parėmė maršalo Pataino kapitu
liaciją. Tik, deja, daugumas tų 
senatorių ir parlamento atstovų 
jau ą>erseni, kad galėtų vėl pasi
reikšti politikoje.

Tuo pačiu įstatymu amnestuo
jama 23.000 asmenų, nuteistų už 
kolaboravimą su vokiečiais; taip 
pat amnestuojama apie 20.000 
civilių tarnautojų nubaustų po 
karo.

390

— Londonas. — Savo galuti
nas išvadas dėl vengrų siūlymo 
E. Sandbergą iškeisti į komunis
tę Lee Meng D. Britanijos vy
riausybė žada paskelbti šią sa
vaitę.

— Kopenhaga. — Pabėgęs su 
MIG-15 lėktuvu lenkų lakūnas 
Jarewski pareiškė, kad jis pabė
gęs savo iniciatyva, bet ne pa
veiktas amerikiečių agentų, kaip 
buvo paksleisti gandai. Danai pa
skelbė lėktuvą grąžiną.

— Budapeštas.
valdovas Rakosi, apie kurį veng
rų radijui visą savaitę tylint, 
buvo pasklidę kalbų, kad jis esąs 
sulaikytas Maskvoj, grįžo namo.

— Tapeh. — Iš Formozos pra
nešama, kad Kinijos diktatorius. 
Mao dar šį mėn. atvyksiąs į Mas- gale ar gegužės pradžioje.

Vengrijos

kvą. Premjeras Cou iki šiol darr 
atrodo, nėra grįžęs į Peipingą.

— Geneva. — Egipto ekskara- 
liaus Faruko žmona išvyksta į 
Egiptą užvesti skyrybų bylą. Sū
nus, dabartinis nominalinis kara
lius lieka pas tėvą. Ekskaralienė 
Nariman jau atvyko į Genevą 
kartu su savo motina, kuri bu
vo atvykus į Romą prieš 10 d. 
Ekskaralienė neigia, kad skritis 
prikalbėjusi motina ar Egipto 
valdžia, kaip buvo skelbiama.

— Otava. — Parlamento-Ve
lykų atostogos numatomos labai 
trumpos, kad galima būtų kuo 
anksčiau baigti sesiją. Norima, 
kad atstovams dar būtų laiko nu
vykti į karūnacijos iškilmes. Dėl 
to sesija bus baigta balandžio



2 PUSL. TfiVISKŽS ŽIBURIAI 1953. in. 19. - Nr. 11 (168)

Tėviškės Žiburiai
THE LIGHTS OF HOMELAND 

Published by Lithuonion R.C. Culturol Society of Canada 
SA VAITRASTIS

Redaguoja kolektyvas. Redaktorius dr. A. Šapoka 
Leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Draugija 

Prenumerata Kanadoje ir JAV metams $4.00, pusmečiui $2.50 
Kitur: metams $4.50, pusmečiui $2.50 

{mokėję nemažiau $10 laikomi garbes prenumeratoriais 
Adreso pakeitimas 25c — smulkiais pašto ženklais 

941 Dundas St. W., Toronto, Ont. Canada Telef.: EM. 3-4265

GEDIMINAS GALVA.

Kataliku šviesuomenė
SERBO - LUŽICAI ATGAIVINAMIi

KLB KRAŠTO VALDY1 1
1

primena, kad PLB Kanados Krašto apylinkių Valdybų pirminin
kų suvažiavimas įvyksta Toronte 1953 m. kovo mėn, 21 dieną.

Posėdžių pradžia 10 vai. rytą. Suvažiavimas vyks Lietuvių Na
mų patalpose — 235 Ossington Avė., Toronto.

PLB Kanados Krašto Valdyba.

ŽODELIS KEIKŪNAMS
Prieš karą vienas Belgijos ka

talikų universiteto profesorius 
paskaitoje paminėjo, kad jis ži
nąs kraštą, kuris savo kalboje 
neturi keiksmų. Tai esanti Lie
tuva. Pasak jo, lietuviai keikiasi 
rusų ir lenkų skoliniais, daž
niausiai net prasmės nesupras- 
dąmi.

Tikrai, mūsų kalbos žodžiai 
bjauriems keiksmams “nelanks
tūs”. Tik liūdna, kad mes ieškom 
skolinių. Pažinau vieną *‘patri- 
jotą”, kuris be vertėjo susikalbė
davo tik žemaitiškai. Bet “pui
kiai” keikėsi 8 kalbomis, kad net 
Šančių vežikas turėtų rausti.

Taip liūdna, kai dabar girdi 
pagarbų lietuvi puikiai angliš
kai keikiantis. Yra net tokių pi
liečių, kurie kas antru žodžiu 
“sodrina” kalbą anglišku keiks
mu. Man rodos, kad anglo-sak- 
sai turi geresnių vertybių, ku
rias galėtume pasiskolinti, be 
keiksmų. Keiksmais dar neįro- 
dysime savo įsipilietinimo. Ne
terškime savo burnų kitų tautų 
“mandrybėmis”. Keiksmas ne
palengvina likimo, tik supurvi
na mus pačius. Pažinau vieną 
gydytoją, kuris net mišrioj kom
panijoj neiškęsdavo nenusikei
kęs rusiškai. Bet jis paskelbė sau 
karą: už nusikeikimą 5 litai

Ginklų fondui. Per trumpą lai
ką karo komendantui įteikė pui
kų šautuvą. Bet ir čia neiškentė: 
“Puikus šautuvėlis, pone komen
dante, ...” ir riebiai nusikeikė, 
bet, tikiu, paskutinį kartą.

Vyrai, dar vyrai kai keikiasi, 
tai dar galima gauti nuolaidos. 
Bet kai moterų karminų “žydin
čios” lūpos sugeba tarti šlykštų 
keiksmą, nesuprantu. Girdėjau 
besikoliojant jauną mergaitę vo
kiškai ir angliškai ir dar “pasal
dinant” rusiškai, kad senas jūros 
vilkas, profesionalas keikūnas, 
pasirodytų vaikas.

Nesuprantu, ar keiksmai pa
lengvina pyktį, padidina džiaugs 
mą, ar kalbą išryškina. Man ro
dos, kad ne.

Jei jau^negali susilaikyti ne
nusikeikęs, keikis lietuviškai. 
Nuo to nenukentės nei “tauti
niai” motyvai, nei taip bjauriai 
nusikeiksi. Užtenka ir lietuviš
kų keiksmų'besiveržiančiam pra
garui išreikšti.

Neieškokim bjaurių skolinių, 
kurie mus žemina. Jei lietuvių 
tautą neturi keiksmų, tai ir lie
tuvio prigimtas būdas ne keikū
no. Pragyveno mūsų proseneliai 
“pasikoliodami” lietuviškai, be 
svetimų kalbų “perlų”, pragy- 
venkini ir mes. R. Medelis.

Kiekvienas gyvenamas metas 
patiekia realių problemų. Gyve
nančios kartos uždavinys jas tin
kamai išspręsti, kad ateinančių 
kartų balansas nebūtų perkrau
tas. Kiekviename krašte jos yra 
savaimingos, todėl bendri pra
dai, nors jie būtų geriausi, tega
li būti taikomi savaimingai. Ka
talikų šviesuomenė kaip tik yra 
ištroškusi naujų idėjų, kurios su
tartinai yra ieškomos. Jos ieš
komos ne proto gimnastikai, ne 
tuščiam žingeidumui patenkinti, 
bet katalikiška išmintimi atsa
kyti į gyvenimiškos tikrovės pa
tiektus klausimus. Tų atsakymų 
beieškant ne vien siekiama per
vertinti esamas vertybes, ne 
vien išskirti gėrį nuo blogio, bet 
ir priemonių neišvengiamam 
blogiui pagydyti. Tiesa, tie re? 
ceptai toli nesutampa prancūzų, 
vokiečių analyze j e ir sintezėje. 
Jų skirtingas charakteris, saviš
kas tikslų, priemonių aptarimas, 
verčia juos pasirinkti kitus vais
tus ligai gydyti.

L’Esprit. Tokiuo - pavadinimu 
leidžiamas žurnalas, kuris turi 
didelės įtakos prancūzų univer
sitetuose. Jam palaikyti, ypač 
prie universitetų, yra sukurti 
sambūriai-cercle, kurie ne vien 
žurnalą paremia finansiškai, 
rinkdami prenumeratą, bet gy
vai analizuoja ten pateiktus 
klausimus. s

L’Esprit — lietuviškai geriau
sia atitiktų, dvasia, — visas blo
gybes užtinka šiandienykštėje ci
vilizacijoje ir pinigų ūkyje. Ten 
visu aštrumu puolami pinigai, 
kuriais remiasi buržuazinė ci
vilizacija. Toji civilizacija yra 
ėdama kapitalistinio vėžio, ku
ris visu įkyriu cinizmu sunaiki
na pačią buržuaziją — vidurinį 
sluogsni, nes lietuviškoji “mies- 
telėnija” jai neatitinka. Žurna
las, padaręs tokią analyžę, daro 
išvadas, kurios labai artimos 
Evangelijos aptarimui Dievo ir 
Mamonos. Tos išvados taip

Smarkia i a t š y 1 a
(Atkelta iš 1 pusi.) 

liškiausią britų persenusio bom
bonešio pašcvįmą ir net besilei-. 
džiančių lakūnų iššaudymą bu
vo pribloškusi “containininkus”. 
Nuo karo pabaigos šitokiuose in
cidentuose, įskaitant ir Liepojos, 
jau yra žuvę apie 30 lėktuvų ir 
daugiau kaip 50 pilotų bei lakū
nų iš abiejų pusių —- koks tada 
čia “šaltasis karas”? Nors kiti 
manę, jog tai buvęs sovietų ma- 
nievras atbaidyti vokiečius nuo 

' Bonnos kariuomenės kūrimo ir 
įsijungimo į Europos Bendruo
menę, britai sekmadieni prane
šė, jog jų visi karo lėktuvai, 
vykstančiuose šią savaitę ma- 
nievruose būsią pilnai apgink
luoti ir saugomi moderniausių 
naikintuvų.

Praėjusią savaitę į Europą iš
skrido ir Karališkosios Kanados 
karo aviacijos trys ’’Sabre” 
spraustuvų eskadrilės, kurios ap
sistos Zweibriicken, Vokietijoje. 
Grostenquin, Prancūzijoje ir 
Luffenham, Anglijoje. Šią vasa
rą Europoje turėsią 400 “Šabre” 
spraustuvų. Atrodo, jog kariniai 
ekspertai taipgi jautė “šaltojo 
karo atšilimą” ir skubina alian- 
tų karo aviacijos bazių perkėli
mą į Prancūziją: Chateauroux, 
Toul-Rosiere, Laon, Chaumont, 
Chambley, Etain, Phalsbourg ir 
Dreux-Evreux, o 12 karo aviaci
jos eskadros būstinė iš Wiesba- 
deno perkelta į Landstuhl, pran
cūzų zonoje.

Tuo tarpu kitoj pusėj uždan- 
. gos — “Lenkijai” susitarus su 

“Rytų Vokietija”, Štetino uos
tas buvo galutinai uždarytas pre
kybiniam naudojimui ir į jį per
kelta TSRS karo laivyno bazė 
iš Rygos, kas leidžia spėti, jog 
prezid. Eizenhoweris ne be rei
kalo perspėjo apie Berlynui gre
siančią krizę, gal net šį pavasarį. 
Berlynas tada būtų tikrasis “iš
laisvinimo politikos” bandymas.

KENNAN
PAŠALINIMAS

jas nieko daugiau.
Senato Komisija “paslėpė** 

“slaptųjų sutarčių” atšaukimo, o 
vėliau vėrgijcfe pasmerkimo re
zoliucijas. To rezultate Eisen- 
howerio “išlaisvinimo politikos” 
pirmasis aktas, susilaukęs kon
grese gražiausių katučių, buvo 
sužlugdytas pačių amerikiečių.

Lenkų kilmės kongresmenai 
iškėlė Lietuvos bylą
Kaip informuoja lenkų spau

da. G lenkų kilmės Atstovų Rū
mų nariai paminėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės dieną Kon
greso posėdžiuose. Tai buvo: J. 
Č. Kluczynski, III.; T. M. Mach- 
rowicz, Ohio; C. Zablocki, iš Mil
waukee ■—demokratai ir E. Bo
nin, Pa; W. Radwan, N.Y. ir A. 
Sadlak,' Conn. — respublikonai.

Susirūpino dėl
“Amerikos Balso”
Jei “TŽ” jau kuris laikas bu

vo prašoma dėmesio lietuviška
jai “Amerikos Balso” programai 
būtinos reformos, praėjusią sa
vaitę tuo reikalu tilpo platūs pa
sisakymai “Vienybėje” ir “Dar
bininke”. Dėl “AB“ savo angliš
kuose biuleteniuose alasijo ir uk
rainiečiai, kurie, išreikalavę, kad 
jų programos būtų atskirtos nuo 
rusų skyriaus, dabar protestavo 
dėl programų žemo lygio. Pasak 
ukrainiečių laikraščio “Svobo
da”, tokių programų leidimas 
yra tikras pinigų eikvojimas, nes 
rezultatai neapmoka pastangų. 
“Amerikiečių Ukrainiečių Kon? 
greso Komiteto” oficiozas gi ma
no, jog “the McCarthy Commit
tee would perform a great serv
ice to America if it takes upon 
itself to investigate not only the 
finacial management of the VA, 
but also the contents of this ex
tremely important medium of 
freedom” (LŽS CV vasario pa
baigoje iškeltas sumanymas mi
nėtai komsiijai pasiųsti lietuvių 
žurnalistų nusistatymą, bet bu
vo atmestas daugumai neturint

ir vedėjus, kaip Mr. Barmine, 
buvęs Sovietų generolas ir kit. 
natūralizuotus piliečius).

JT, kaip praneša NYT Mr. Haf 
milton, bųyę'manorha, jog “AB” 
pražiopsojęs Stalino mirties pro
ga pasauliui pateikti amerikie
čių nuomonę šiuo reikalu. JT di
plomatai manę, jog “Amerikos 
Balso” tylėjimo priežastis buvu
si McCarthy tyrinėjimas. Tyri
nėjime praėjusią savaitę aiškėjo, 
jog laivo radiofono ’’Courier” pa
naudojimas buvęs netikslus. Esą 
reikėję panaudoti vieną iš “už- 
šandėliuotų” lėktuvnešių, kuris 
būtų turėjęs 1.000 kilowatu stip
rumo siųstuvą, vietoj 150 kwl., 
kuri turėjo “Courier”. Taip pat 
buvo tyrinėjamas tariamas sa
botažas Vienoje, kur siųstuvo 
galingumas buvo panašiu būdu 
“sutvarkytas”. Šitą įtarimą pa
reiškė radijo technikas Mr. Glen 
Gillet, tardamas, jog Sovietų Są
junga negalėjo būti pilnai “AB” 
radiju pasiekiama dėka “emas
culated, purposely or through 
stupidity”. (Niujorke jau pusė 
metų garsėjo “baby talk”, jog “T 
Ž” už tariamą AB šmeižimą bū
sią .uždrausti įvežti į JAV-bes 
(knygnešių era!), o Almui bū
sianti iškelta byla).

Kita “Lietuva”
Žurnalas “Lietuva” turi paly

ginti geras sąlygas, informaci
nis — vadovėlis “Lietuva“ gi bu
vo stiprios valios ir pasiaukoji
mo kūrinys. Neišsenkančios 
energijos A. Benderius, buvęs 
Lietuvos Pedagoginio Instituto 
Kraštotyros lektorius, padedant 
leidyklai “Sūdavijai”, laisvo pa
saulio lietuviams, o ypač litua
nistikos mokyklai, pateikė šiuo 
metu reikalingą knygą, paskyręs 
jai savo taip brangias poilsio va
landas.

skambėtų: istorinė pažahga tebu
vo sukurta vien ištikimų Kris
taus pasekėjų. Visi tie, kurie yra 
suaugę su pinigu ir turto grobs
tymu negali Kristaus pažinti vi
soje pilnatvėje. Pilnutinė krikš
čioniškoji bendruomenė turėtų 
surasti visai kitus vertės mastus, 
kurie pakeistų pinigus.

Amerikonizmas ir sovietizmas. 
Viename pastarųjų L’Esprit nu
merių buvo įdėtas Grenoblio 
universiteto prof. Henri Bartoli 
vedamasis, '''kuriame daromas 
amerikonizmo ir sovietizmo pa
lyginimas. Vienu požiūriu, pini
ginio veiksnio išjungimu, jis so
vietizmą vertina augščiau už 
amerikonizmą. Tačiau sovietiz
mas vieton pinigo remiasi tech- 
nokratija, kuri neišskiriamai su
sieta su policijos teroru. Ši so
vietizmo klaida išplaukianti iš 
marksistinės filosofijos, kai žmo
nių tarpusavio santykiai yra 
įspraudžiami į gamybinius rė
mus. Tuose “mistiniuose” rė
muose dingsta asmenybė, nes 
žmogus padaromas tik gamybos 
funkcija. Todėl, prof. H. Bartoli 
samprotavimu, sovietizmas pa
naikinęs pinigus neatnešė laisvės 
krikščionybei.

Toks atitrauktas blogybių ap
tarimas ne vien yra netikslus, 
bet mažai patarnaujantis esmi
niams klausimams išspręsti. Jis 
yra atitrauktas, nes sąmoningai 
paliekama užuomarštyje ruso 
evoliucija, psichologija ir jo gy
venimiškas būdas. Bartoli su sa
va teorija patenka priešingybėn, 
nes sovietizmas nesugebėjo pi
nigų panaikinti. Jų menkas svo
ris pareina ne nuo teoretiško jų 
nuvertinimo, bet visos ūkio sis
temos ir menkos įpirkimo galios.

Frankfurter Hefte. Šis katali
kiškas leidinys žymiai yra prak
tiškesnis, nes siekia išspręsti gy
venamo tarpsnio klausimus. Tas 
katalikiškas leidinys padarė ne
mažos įtakos į vokiečių profesi
nes sąjungas darbininkijos rei
kalais. Ne kur kitur, bet Frank
furter Hefte pirmiausia buvo iš
dėstyta vad. Mitbestimmungs- 
recht. Jo straipsniai neretai spau
doje atpasakojami, o radijo ko
mentatoriai ties jais randa pro
gos stabterti.

Vokiškasis katalikų ideologi
nis-žurnalu turį kitą-perdėtą 
min<įį’ kuri pačiai .vokiečių tautai 
yra taip ąrtima: kovą prieš va- 
dizmą. Jame neretai užtinkamas 
kritiškas pasisakymas ar net 
priekaištai Konrad Adenaueriui, 
kad jis yra prisidengęs vadistine 
skraiste. Šis leidinys amerikie- 
čiains žymiai atlaidesnis, nors 
nekartą kritiškai yra pasisakęs 
dėl jų politikos. Ten puoselėja
ma mintis, kad vokiečiai kartą 
turi likti neapginkluotais ir ne
utraliais, kaip švedai ar švei
carai.

Vokiečiai katalikai visai atme- 
meta marksistines ir liberalisti- 
nes dogmas. Jie ieško kelio, ku
riame sutilptų visos Europos 
katalikai.

Kovojanti Bažnyčia. Bažnyti
nė vyriausybė yra labai atsargi 
daryti kurią įtaką kairiesiems 
katalikų sąjūdžiams. Jie yra ste
bimi ir įspėjami, kad nenukryp
tų nuo esminių krikščioniškų 
pradų tačiau jų pritaikymas tik
rovėje, o ypač politikoje, palie
kamas atviru. "Tautinių bažnyčių 
vyresnybės mažai tesikiša ir į 
vienuolynų ordinus: prancūzų 
dominikonus ar vokiečių jėzui
tus, kurie prasikiša nepaprastu 
apšvietos lygiu. Prancūzijos ka
talikų Bažnyčia naudojasi gališ
kąja autonomija, kuri sveikina 
ir kairįjį katalikų sąjūdį. Vokie
tijos vyskupai taip pat nesikiša 
į katalikų politinį organizavimą.

Tas bažnytinės vyriausybės 
atsargumas yra suprantamas. 
Šiandienykštį visuotinį karą 
prieš marksistinę hypokrizę gali 
vesti ne Katalikų Bažnyčios dig
nitoriai, bet visi jos nariai. Ir jei 
dignitoriai pradėtų duoti nuro
dymus žemiškos karalystės rei-

Pabaltiečiais nepasitiki

re-

kaluose, kovojantieji katalikai 
galėtų atsakyti: šiandieną Ecc- 
lesja Militans esame mes.

Pro domo šuo. Šiurpų įspūdį 
sudaro mūsiškių katalikų tąsy- 
masis tariamoje politinėje are
noje. Ir visa tai kyla ne dėl pra
dų, bet dėl netikslios organiza
cijos, imtinai partinėse atskalo
se valdžios “pagrobimų”. Tie vi
si kaltinimai, priekaištai, pa
smerkimai yra išdava nelemtos 
emigracinės nuotaikos, kai dau
giausia yra kalbama.ne ką, bet 
kaip daryti.

Kai lietuvių tauta pergyvena 
skaudžiausią valandą savoje is
torijoje, kai ji ištiesusi rankas, 
ašarų išėstomis akimis šaukiasi 
pagalbos, kai laisvame pasaulyje 
lietuviai, o ypač katalikai, turi 
atlikti skaitlingus uždavinius, 
kai katalikybė organizuotai pri
valo stoti kovon prieš marksisti
nę barbariją, ne laikas kalbėti 
apie globotinius ir pasmerktuo
sius.

Nelemtas politinis katalikų 
skaldymas pradėtas kairiųjų ka
talikų. Tai gali būti padaryta tik 
darbus vertinant. Ecclesia Mili
tans ypač įpareigoja mus. Ar 
tuščiaviduris šauksmas vieny- 
bėn atitinka gerą valią vieningai 
veikti ir sutartinai atlikti skirtą 
uždavinį?

Lužicų serbai paprastai buvo 
laikomi jau baigiančia išmirti 
tauta. Vokiškasis pasaulis jais 
besidomėjo tiek, kiek Mažosios 
Lietuvos lietuviais 19 amž. — 
užrašyti išmirštančios tautos 
kultūros palaikus. Bet rusiškas 
panslavizmas juos atrado ir pra
dėjo kurti naują slavišką res
publiką Saksonijoje. Anksčiau 
buvo projektas sukurti didžiuo
sius lužicus — sujungti augštu
tinius ir žemutinius, bet dabar 
bekalbama tik apie augštutinius, 
kuriuos sudaro šie apskritys: Žy- 
tawa-Zittan, Lubij-Louban, Nies- 
ky-Nilsky, Budziszyn - Bautzen, 
Kamienica-Kamenz ir Wojrowi- 
ce-Hoyerswerde. Iš Saksonijos 
administracijos jie jau išskirti ir 
sujungti į vieną vienetą.

Jau 1948 m. Saksonijos land
tagas priėmė serbo-lužicų įstaty
mą, kuriuo jiems buvo garantuo
tos kalbinės ir kultūrinės lais
vės. Bet įstatymas ilgai ir teliko 
įstatymu. Tik 1950 m. minėtieji 
apkričiai tebuvo išskirti ir su
jungti į vieną administratyvinį- 
vienetą, o tikrai savivalda su
kurta tik 1952 m.

Sostine tapo Budzišynas. Ten 
ir jų parlamenetas, vad. Domo- 
vina susirinko, ten pradėtas leis
ti pirmas serbo-lužicų dienraštis, 
sukurta 145 pradžios mokyklos, 
vidurinės mokyklos Budziszyne 
ir Chociebuže (Cottbus), žemės 
ūkio mokykla Krostowice (Crost

witz) ir augštoji mokykla Ra- 
dzibore (Radeberg). Studijoms 
serbo-lužicų jaunimas siunčia
mas į Leipcigą, o tam tikram 
skaičiui leidžiama vykti j Vroc- 
lovą, Varšuvą ir Prahą.

Jau yra autonominio krašto 
prezidentas, Nebo, visos vietos 
administracijoje bei teismuose 
perduodamos serbams, vokiečių 
kalba visai išstumiama. Miestų, 
geležinkelių stočių, gatvių pava
dinimai visur pakeičiami į ser
biškus. Senasis augštutinių ir že
mutinių Lužicų sujungimo pla
nas jau nebus vykdomas. Nu
spręsta iš žemutinių Lužicų 200.-t 
000 serbų atkelti į augštutinius, 
o iš ten iškelti vokiečius. Išviso, 
esą, susidarysią apie 500.000. Gy
venamo oloto tėra apie 2500 km-’.

Mažyte Saviška valstybėlė, ži
noma, sunkiai galėtų laikytis ap
supta vokiečių jūros, tad kalba
ma, kad Lužicai, galbūt, būsią 
politiškai sujungti su Čekoslova- 
kjia arba su Lenkija.

Beabejo šio įdomaus eksperi
mento likimas priklausys nuo to
limesnių politinių įvykių tame 
Europos regijone, o serbo lužicai 
neabejotinai bus labai sustiprin
ti, jei po kurio laiko jų teisės 
bei laisvės ir vėl būtų užgniauž
tos. O tuo tarpu rusiškasis bol
ševizmas savo slaviškosios misi
jos nepamiršta. Vienur skiepija
mas rusiškumas, kitur nors sla
vai globojami.

W. H. Lawrence, iš Dusetų ki- a.r nenorint šiuo reikalu pareikš
tos NYTimes korespondentas, savo nuomonės) • _

tremtinių laikraštis 
Kurier” deda savo

tvirtino praėjusią savaitę, jog 
Mr. Dulles Kennaną pašalina iš

Senatorius Kari E. Mundt, vie
nas iš “AB” steigėjų sutiko, jog

savo įstaigos, galutinai atmesda-jbe abejojimo “AB buvęs efek- 
mas jo “containment” ir pataika-’ tyvus, nežiūrint jo klaidų, kurios 
vimo didrusiams politiką. Tuo turinčios būti atitaisytos. Jo nuo- 
tarpu kitas “kennaniškos gimi- Įnone, AB kentėjo: 1) del ne
neš” Rusijos ekspertas (moka buvimo tinkamos užsienių poli- 
rusų kalbą) C. Bohlen nežiūrint! tikos”, 2) kad turėjo perdaug 
jam parodyto gen. Smith ir pačio i ‘tarpininkų — bosų, 3) neture- 
prezidento pasitikėjimo, buvo ’ jo patyrimo kovoje su bolsevis- 
užkliuvęs Senate. Aršiausiai jo tiniu imperializmu ir 4) neturė- 
patvirtinimui priešinosi senato-1 jo tinkamų tam darbui specia- 
riai Bridges, Ferguson ir McCar-l listų. Taip pat Mundto nuomone 
thy laikydami Maskvos postui ■ “Amerikos Balse” buvo perdaug 
netinkamu, kaip perdaug arti- “liberališkos galvosenos” žino
mai susirišusį su nelaimingos at- nių atlikusių iš buv. Karo Infor- 
m in ties Jai tos-Potsdamo politika1 nacijos įstaigos ir tarnautojų, 
bei Rooseveltu. Tačiau Robert “kurie šiame krašte buvo per 
Taft, vienas iš įtakingiausių se-! trumpai”, kad tikrai suvoktų 
natorių, mano, jog “nėra ko čia Amerikos pagrindinių koncepci- 
bartis”, nes Maskvos ambasado- Į jų esmę (Spėjama, jog jis turė- 
rius turįs tik pildyti instrukci-1 jo galvoje skyrių organizatorius

turi būti pasiruošę karinei tar
nybai. Klaipėda ir Karaliaučius 
esančios bazės dviejų greitųjų 
karo laivų laivynų. Nors Gdynė 
ir Dancigas yra formaliai lenkų 
žinioje, bet faktiškai ir čia so
vietai viešpatauja.

Ir lenkų srityse naujakuriai— 
daugiausia kariškai apmokyti 
jauni vyraį, kurie karo metu ga
lėtų būti panaudoti kariniams 
reikalams. • Darbo batalionuose 
Baltijos pajūryje esą ir daug ka- 
cetininkų. Viename tik Naugar- 
do kacete esą apie 5.500 kalinių. 
Stetino uoštas daugiausia smėlio 
prineštas, nesutvarkytas, net 
raudonasis laivynas jau nebega
li juo kaip reikiant pasinaudoti. 
Pajūrio žvejyba vis daugiau su
varžoma. Žvejai gali išplaukti į

Vokiečių 
“Ost-West 
bendradarbio straipsnį apie'So
vietų įtvirtinmius Baltijos jūros 
erdvėje. Išleidę tai, kas jau mūsų 
buvo anksčiau pranešta, čia ran
dame ir keletą naujenybių. So
vietų įtvirtinimų bazėse Baltijos 
kraštuose, be sovietinių dalinių, 
esą jau ir pabaltiečių, tačiau tik 
pėstininkų ir tokių dalinių, ku
rie atlidka sausumoje įvairius 
darbus. { karo laivyną ar aviaci
ja sovietai neįsileidžia nei lietu
vių, nei latvių, nei estu, nes tų 
tautų vyrai laikomi neištikimais 
ir įtariama, kad jie pirmiausia 
proga pabėgtų į “kitą ptisę”. Į 
pietus nuo Klaipėdos sovietai 
naudojasi jau vien tik grynai ru
siškomis pajėgomis.

Atgabenti iš Sovietų Sąjungos jūrą tik grupėmis, ne pavieniais 
kolonistai pajūryje ir pamariuo
se įkurdinti pusiau kariniais 
nuostatais. Jie kiekvienu metu

laivais, be to, jie yra iš tam tikro 
atstumo lydimi greitųjų karo 
laivų.

LENKĮI KRAŠTO FONDO BĖDOS
biznių, kuriuos turėjo padengti 
Krašto Fondas.

Kamienskio bizniai
Patyrę, kad Kamienskis dispo

nuoja didelėmis sumomis, jį ap
spito įvairūs patarėjai “eksper
tai”, pasiūlę imtis pelnnigų vers
lų, garantuodami didelį uždarbį. 
Vienas toks pasiūlytas biznis, į 
kurį K. nuėjo ir prarado dideles 
sumas, buvo Pirenėjų miškų eks
ploatacija. Nupirkus mišką pa
sirodė, kad numatytų popiermal
kių negalima išvežti. Teko išves
ti geležinkeliuką. Tą darbą atli
ko viena šveicarų firma. Pasiro
dė, kad ir to dar per maža ,kad 
reikia dar vienos linijos. Ir ją iš
vedė. O rezultate įdėtos išlaidos 
toli prašoko už mišką gautas su
mas.

Kamienskis tuo pat metu buvo 
metęssi dar ir į kitą biznį.

Jis nusprendė pelnyti iš laivų 
transporto ir nupirko laivą 
* Agadir”, pastatytą 1922 metais. 
Prancūzijoje. Tai buvo jau pase
nęs medinis laivas, kurį jo savi
ninkai prancūzai ir norvegai bu
vo naudoję žvejybai. Kamienskis 
įmontavo jame diselinį motorą, 
bet jis turėjo didelių techniškų 
ydų. aldytuvai, kurie gal būtų 
gerai veikę metaliniam laive, čia 
labai šlubavo, tad netiko gaben
ti prekėms, kurioms reikalingas 
užšaldymas. Jis pasirodė tinkąs 
plaukioti tik Viduržemio jūrojčr 
bet ir čia negalįs vežioti pelnin
gesnių prekių — žuvų ir ba
nanų.

Laivas buvo nupirktas už $80.- 
000 Kamienskio bičiulio Wille- 
žynskio, kuris jį įregistravo 
kaip “Cogenef” b-vės turtą, ku
rioje is turėo 88% akcijų. Kai ta 
bendrovė jį atremontavo už $18.- 
000, jis buvo apgadintas audros, 
naujų remontų bendrovė atlikti 
nebepajėgė, bankrutavo, o tuo 
pat metu dar mirė Wieležynskis, 
palikęs tik nepilnamečius įpėdi
nius, tai reikalai visai susipainio- 

(Nukelta į 8 psl.)

Kamienskis apsigyveno Pary
žiuje ir iki 1948 m. vidurio są
žiningai apmokėdavo visas vy
riausybės sąskaitas. Išviso jis iš
mokėjo pagal Arciszewskio ir 
Bor Komorowskio vyriausybių 
pavedimus $1.353.600, pagal To- 
maszewskio — $110.000 ir pagal 
Odzierzynskio — $75.000. O po to 
vsikas pairo. Jis pradėjo raitytis, 
atsikalbinėti, pradėjo reikšti 
abejonės dėl daromų išlaidų 
tikslumo, ėmė reikalauti specia
lios komisijos, kuri spręstų išmo
kėjimų reikalingumą ir tt. Po il
gų derybų ir prikalbinėjimų 1949 
m. pradžioje jis dar išmokėjo 
$90.000, o po to viskas nutrūko. 
Kamienskiui padėjo laviruoti už
ėjusi politinė krizė, skilimas vy
riausybėje. J išgalėjo atsikalbi
nėti, kad vyriausybė nebėra 
kompetetinga krašto vardu kal
bėti. Kai iš vyriausybės ^asitrau- 
kė šoęiąlistąiju. o paskui jtąutinin- 

perimti iš Kamienskio pinigus. 
Pinigų, žinoma, negavo, bet ap
sidžiaugė, kad galės spausti vy
riausybę, kai Kameinskis pasi
žadėjo jos sąskaitų neapmokėti. 
Kai jis visdėlto galutinai atsisa
kė perduoti pinigus komisijai, šį 
paskelbė savo darbą nutraukian
ti ir išsiskirstė. Mat, pasirodė, 
kad Kamienskis ištikrųjų nebe
moka ne dėl politinių priežasčių, 
bet dėl to, kad pinigų nebeturi. 
Prikalbėtas “bičiulių” “gerų fi
nansininkų”, jis, pasirodo, buvo 
metęsis į biznius ir dideles su
mas praradęs. Taip dar kartą 
pasitvirtino posakis, kad pini
gai žmones gadina. Vyriausybė, 
tiesa, 1952 m. rugsėjo 8 d. aktu 
paskelbė jo žygiuose piktos va
lios neradusi ir, nors'ir su nuo
stoliais, jam patikėtas sumas at
gavusi, tačiau nepaskelbė, kiek, 
o lenkų spauda dabar šaukia, 
kad nėra žinių, kas atsitiko su 
maždaug $900.000 ir žinoma, kad 
jo paties turtas esąs vertas apie 
$150.000. Ta proga spauda iškelia 
keletą Kamienskio nuostolingų

Pinigai karo metu
Kaip paprastai, karo metu su 

pinigais nebuvo skaitomasi. Jie 
plaukė plačia srove, buvo gauna
mi ir vėl išleidžiami. Kas jau
dinsis dėl pinigo, kai tenka dre
bėti dėl krašto laisvės ir dėl sa
vo galvos. Visos valstybės taip 
pat daug pinigų skyrė diversi
niams bei sabotažo darbams 
priešų kraštuose. Buvo nesivar
žoma net fabrikuoti svetimus pi
nigus. Tuo ypač pasižymėjo So
vietų Rusija ir Vokietija. Pasta
roji padirbtais pinigais, papras
tai Anglų svarais, apmokėdavo 
visus, net pačius geriausius, savo 
šnipus užsieniuose. Angliją pa
dirbtais pinigais vokiečiai sta
čiai verste užvertė. Ir jie buvo 
taip puikiai padirbti, kad tik spe
cialistai tegalėjo pažinti, kad jie 
netikri. -
- JAV ir D. Britanija taip pat 
skyrė.dideles sumas pinigų po-'kė,.gQciąUstąiJt_o_pąskui jąutinin- 
grindinei veiklai vokiečių oku- kai, opozicija sudarė komisiją'
puotuose kraštuose. Tam tikra 
dalis tų sumų ėjo per tų kraštų 
egzilines . vyriausybes, kurios 
turėjo ryšių su kraštu ir tam 
tikrą aparatą pinigams persiųs
ti į kraštą bei jiems ten panaudo
ti. Abi tos valstybės tam rei
kalui skyrė tikrus pinigus, kurie 
ir po karo savo vertės-nenustojo.

Lenkų Krašto Fondas
Lenkų egzilinė vyriausybė 

pinigų daugiausia gaudavo iš 
JAV ir iš jų sukūrė taip vad. 
Krašto Fondą. Įvairiais keliais 
didelės sumos iš to fondo būda
vo persiunčiamos į Lenkiją ir 
padėjo suorganizuoti tą puikųjį 
pogrindinį veikimą, . apie kurį 
buvo tada kalbama ir Lietuvoje. 
Skaičiuojama, kad sukilimo me
tu Varšuvoje buvo bent keletas 
milijonų dolerių, kurių didelė 
dalis, žinoma, žuvo ugnyje, dalis 
gal dar tebėra kur nors užkasta, 
o kita dalis beabejo pateko bol
ševikams. '

Fondo pinigais disponavo ir 
juos, kur reikia, persiųsdavo spe
cialus Lenkų štabo skyrius VI, 
kuris vadovavo pogrindinei 
veiklai. Lenkų nelaimei, to sky
riaus viršininkai pasirodė neiš
tikimi bendrajam reikalui ir po 
karo grįžo į Varšuvą, prieš tai 
dar užmetę provokacinių planų. 
Lenkų paguodai visi trys tie as
menys — gen. Tatar, pulk. No
wicki ir pulk. Utnik, po kurio 
laiko Varšuvoje visdėlto buvo 
suimti ir dabar tebesėdi ar yra 
likviduoti.

Prieš nušalinami nuo fondo 
jie dar spėjo nusipirkti Londo
ne keletą namų savo vardu taip 
pat dvarų, Anglijoje ir Prancū
zijoje, kurie dabar atsidūrė Var
šuvos vyriausybės rankose. Spė
jama, kad įvairiuose bankuose 
taip pat dar yra sąskaitų jų ir jų 
giminių vardu, bet niekas neži
no, kiek ir kur, nei kiek jie išviso 
pasisavino. <

Fondo likučiai, apie $2.400.000, 
1946 m. buvo pavesti tada labai 
gerą vardą turėjusiam, krašte su 
slapta misija buvusiam ir lai
mingai grįžusiam, pulk. Įeit. Ka
mienskiui. Toji suma buvo per
rašyta jo asmeniškon sąskaiton, 
nes sąjungininkai nebepripažino 
egzilinės Lenkų vyriausybės ir 
buvo pavojaus, kad pinigus gali 
užgrobti Varšuvinė vyriausybė. 
Jo uždavinys buvo pinigus laiky
ti savo vardu, bet egzilinės vy
riausybės dispozicijoje ir apmo
kėti vyriausybės nurodomas są
skaitas.

Krašto Fondas
Kamienskio rankose
Vyriausybės “kasininkas” J.

SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

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

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$6.500 pilna kaina už 6 k. namų ir 

grosernią, kurioje yra už $2.000 
prekių. Už prekes mokėti atski
rai arba galimo jų neimti. Dun- 
dos-Brock rajone. Proga įsikibti į 
biznį.

$1.800 įmokėti, $9.800, 6 k. namas, 
garažas, 2 virtuvės, įėjimos š.m. 
lapkričio mėn.

$3.500 įmokėti, $11.500 ,6 k., ply
tinis, Dove rcourt-Bloor r., ąžuo
lo grindys, naujo apšildymo sis
tema, švarus ir jaukus.

$4.000 įmokėti, $13.500, High Park, 
vilos stiliaus namas, plytinis, 
puikiai sukonstuotos. Lobai gro
ži vieta. »Lobai vertas dėmesio 
norintiems "ilgėliau kurtis".

$3.000 įmokėti, $11.500, Dufferin- 
Bloor rajone, plytinis 6 k. na
rnos, garažas, švarus, šviesus ir 
jaukus, geros rūsys.

$3.500 įmokėti, $12.400, Glen Park 
rajone, beveik naujas 5 k. plyti
nis namas, atskiras, alyva šildo
mas, moderniai įrengtas, gražus 
sodelis, garožui vieta, savinin
kas išvyksta į Ameriką.

$4.000 įmokėti, $12.500, Jay-Keele 
r., 5 k. puikių plytų ultramoder- 
nus bungalow, moderniškiausia 
šildymo sistema, alyva, plytelė
mis išklotos virtuvė ir prausyk
la, dideli langai ir taip vadina
mas "picture window". Išsimo
kė j imas tik $39,18 mėnesiui.

$5.000 įmokėti, $12.900, Gladstone- 
College r., 10 k. plytinis namas, 
atskiros, garažui vieta, pelnin
gos.

$6.000 įmokėti, $17.000, High Park 
r., 10 k., atskiros, plytinis' ir ak
mens, vandeniu ir olyva šildo
mas, idealus išnuomavimui.

MŪSŲ ATSTOVAS

TELkFn Įstaigos OL. 2354
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Kanados valstybės santvarka
Dipl. teis. J. P. paskaita, skaityta Liet. Teis. Toronto skyriaus pobūvyje

GEORGU MAKSIMILIANOVIč MALENKOV

(Tęsinys iš praeito nr.)KarūnaKanadoje, kaip ię Anglijoje, parlamento sąvoka apima tris in
stitucijas: karūną, kurią Kanadoje atstovauja gener-guberna- torius, senatą ir žem. rūmus. Teoretiškai imanUšios trys institucijos sudaro parlamentą, kadangi visų šių trijų institucijų reikalingas sutikimas, kad įstatymo projektas taptų galiojančiu įstatymu. Kasdieninėj kalboj pažymima ž. rūmai, kadangi iš visų tų trijų institucijų ž. rūmai, yra galingiausias ir sprendžiamas veiksnys.Pagal B.N.A. aktą karūna arba jos atstovas generalgubernatorius turi labai didelę valdžią: jis šaukia ir atidaro parlamentą, gali jį paleistis prieš pasibaigiant jo kadencijai, skiria senatorius, tvatina arba gali vetuoti rūmų priimtus įstatymus, skiria ministerį pirmininką, skaito sosto kalbą, kurioje nurodoma vyriausybės politika ir turi finansinių įstatymų iniciatyvos teisę. - Ir jeigu mes stebėsime, kaip iškilmingai general-guber- natorius atvyksta atidaryti parlamentą, fanfaroms skambant ir garbės sargyboms atiduodant jam karališką pagarbą, kaip jis įžengia į senato rūmus ir atsisėdęs soste, įsako pakviesti į senatą ž. rūmų atstovus, kurie, paklausę jo pakvietimo, vedami ministerio pirmininko bei opozi- cjios vado, sugūžia į senatą ir stovėdami išklauso general-gubernatoriaus sosto kalbos, kurioje išdėstoma vyriausybės programa, o taip pat, kaip ž. rūmų speakeris — pirmininkas prašo general-gubernatorių užtikrinti ž. rūmų nariams kalbos laisvę, ir kaip general-gubernatorius teikiasi maloningai tą kalbos laisvę užtikrinti,—tai susidaro įspūdis, kad generalgubernatorius yra labai galingas ir daug valdžios turįs asmuo. Bet visa tai yra tik liekana iš senų laikų, tik iškilmingas fasadas, kuris' gali apgauti neinformuotą stebėtoją. Gi faktinai šiandien general-gubernatorius, vykdydamas augš- čiau minėtas valdžios funkcijas, neturi pasirinkimo bei sprendimo galios. Sosto kalba, kurioje išdėstoma vyriausybės programa, yra parašyta ministerio pirmininko, ir general-gubernatorius turi tą kalbą perskaityti, nors jis ir nesutiktų nei su vienu žodžiu. Tik Kanados vyriausybės patariamas, — jis to patarimo visuomet klauso, — jis gali paleisti parlamentą bei skirti naujus rinkimus, o taip pat tik šiuo būdu jis gali skirti senatorius. Finansinių įstatymų iniciatyvos teisė papročio keliu perėjo į ministerių kabineto rankas, tačiau finansų ministeris, prieš pasiūlydamas tokio įstatymo projektą rūmams, įžangoj iškilmingai pažymi, kad jis yra gautas iš Jo Ekscelencijos General-Guber- / .natoriaus, nors pastarasis nieko bendro neturėjo su įstatymo projekto paruošimu. Kaip minėta, karūna turi teisę vetuoti rusų priimtus įstatymus, tačiau paskutinį kartą karūna ta teise pasinaudojo tik 1873 m. Ir jeigu šiandien karūna pasinaudotų tą teise, tai tas būtų laikoma ne- konstituciniu aktu, kadangi pa- protis panaikino karūnos veto teisę. Dabar tiesiog nedaleidžia- ma, kad general-gubernatorius atsisakytų savo parašu patvirtinti rūmų priimtą įstatymą. Minėjome, kad general-gubernatorius skiria ministerį pirmininką, tačiau pagal nusistovėjusį konstitucinį paprotį, jis turi skirti mi- nisteriu pirmininku tos partijos vadą, kurio partija turi daugumą ž. rūmuose. Jis čia turi ir ribotą j pasirinkimo laisvę tuo atveju, kai nei viena partija neturi daugumos ž. rūmuose.Taigi matome, kad general-gubernatoriaus valdžia yra labai ir labai ribota. Jis yra gubernatorius arba valdytojas, kuris ne-
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valdo. Jį skiria karūna pagal Kanados vyriausybės patarimą, — o karūna to patarimo visuomet klauso, — penkeriems metams. Jam staiga mirus arba dėl kitų priežasčių negalint eiti savo pareigų, jį pavaduoja Kanados augščiausiojo teismo pirmininkas, iki bus paskirtas naujas.
SenatasDar yra kita institucija, kuri palengva nustoja tų. teisių, kurias jai garantavo BNA aktas — tai senatas. Senatoriai skiriami general-gubernatoriaus aktu pagal ministerio pirmininko pristatymą visam jų amžiui. Senatas susideda iš 101 nario.Pagal BNA aktą federalinė vyriausybė, t.y. ministerių kabinetas, nėra atsakomingas prieš senatą; tačiau senatas turi teisę vetuoti ž. rūmų priimtus įstatymus. Ir jeigu turėsime galvoje, kad praktiškai imant senatorius skiria ministeris pirmininkas, o jis visuomet į vakuojančias senatorių vietas skiria savo partijos žmones* tai po ilgesnio vienos partijos valdymo laikotarpio, senatas būna pripildytas tos partijos šalininkų ir kai kita partija ateina Į valdžią, randa labai nedraugišką senatą, kuris gali užblokuoti kelią naujų Įstatymų pravedimui, nes, kaip minėta, ž. rūmų priimti įstatymai turi gauti senato pritarimą. Skaitoma, kad senato kompetencija ir konstrukcija yra 19 š. liekana, kai demokratijos sąvoka buvo žymiai siauresnė. Tai yra labiausiai nepavykusi Kanados konstitucinės sistemos institucija. Senatoriai tai patys gerai supranta, todėl jie labai atsargiai arba visai nesinaudoja savo veto teise, nes jie žino, kad senatas yra nepopuliarus ir kad savo netaktiškais žygiais gali iššaukti visuomenėje nepasitenkinimą bei reikalavimą senatą reformuoti, ir, savaime suprantama, jie nenori būti savo kad ir labai nežymios politinės karjeros savižudžiais. Todėl senatas kartais tik pristabdo naujo Įstatymo įvedimą, kad ž. rūmai bei visuomenė per spaudą turėtų progos dar kartą apsvarstyti naujo įstatymo reikalingumą, bet nebando uždėti ga

lutinio. veto. ...Jeigu Kanados spauda daug rašo apie ž. rūmų debatus, tai ji beveik nieko nerašo apie debatus senate.Čia mes matome procesą, kaip rašyti konstituciniai nuostatai užleidžia vietą nerašytiems nuostatams, kuriuos iššaukia gyvenimas.Žemieji Rūmai.. Jeigu kartinos ir senato valdžios galios nyksta arba visai išnyko, tai ž. rūmų galia didėja, ir šiandien ž. rūmai yra galingiausias organas Kanados konstitucinėje sistemoje.Ž. rūmai renkami visuotiniu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu penkeriems metams. Rinkimų reikalams Kanada padalinta į rinkimų apygardas arba konsti- tuantas. Kiekviena konstituan- ta renka po vieną atstovą į ž. rūmus. Dabar Kanadoje yra 262 konstituantos, kurios išrenka į ž. rūmus 262 atstovus. Konstitu- antų skaičius ir ribos yra nepastovios: pakeitimai daromi tam tikrais perijodais dėl gyventojų judėjimo.Kanadoje vartojama ne proporcinė, bet madžiorinė arba daugumos rinkimų sistema, t y. tas kandidatas, kuris konstitU; antoj gauna daugiausia balsų,' skaitomas išrinktu į ž. rūmus, gi neišrinktų kandidatų gauti balsai prapuola jų partijoms. Konstituantos turi nevienodą gyventojų skaičių: paprastai miestų konstituantos turi daugiau balsuotojų, nei žemės ūkio rajonai. Pvz. per 1949 m .rinkimus Timmins, Ont., konstituantoj rinkimus laimėjęs kandidatas gavo 7949 balsus, gi Eglinton, Toronto, konstituantoj pralaimėjęs kandidatas gavo 16.426 balsus. Dėl to dažnai susidaro padėtis, kai vienos partijos gautų balsų visame krašte procentas neatitinka jos pravestų į ž. rūmus atstovų procentui. Pvz., per paskutiniuosius rinkimus už liberalus balsavo 49,96% balsuotojų, gi atstovų ž. rūmuose jie gavo 73%; už konservatorius balsavo 29,7%, gi atstovų jie gavo 15%. Dėl šios rinkimų sistemos daugiausia nukenčia mažesnės politinės partijos, kadangi jos atstovaujamos rūmuose neproporcingai surinktų balsų skaičiui. Dėl to mažesnės partijos reikalauja rinkimų sistemos reformos, tačiau dide
lės partijos, kaip liberalai bei konservatoriai, yra patenkintos 
esama sistema, kadangi ji pakai
tomis jas įgalina laimėti vienos 
partijos daugumą ir tuo būdu 
duoti kraštui tvirtą, pastovią bei 
nekoalicinę vyriausybę.

Rinkimų teisę turi kiekvienas

britų pavaldinys (British subject), išgyvenęs Kanadoj ne mažiau 12 mėnesių ir sulaukęs 21 metų amžiaus. Neturi balsavimo teisės: rinkimų pareigūnai, teisėjai, kriminaliniai kaliniai bei protiniai nesveiki, duchaborai (kadangi jie dėl savo religijos atsisako tarnauti kariuomenėje), eskimai, japonai, kurie gyvena Britų Kolumbijoj ir netarnavo kariuomenėj per II pasaulinį karą ir kt. Būti renkamu turi teisę kiekvienas britų pavaldinys, 21 m. amžiaus, kad ir neišgyvenęs Kanadoj 12 mėnesių. Kandidatą gali išstatyti 10 piliečių, turinčių balsavimo teisę. Kandidatas turi įmokėti valstybės iždan 200 dolerių depozitą. Laimėjęs rinkimus kandidatas gauna savo depozitą atgal, o taip pat gauna savo depozitus ir tie pralaimėję kandidatai, kurie gavo ne mažiau kaip pusę to balsų skaičiaus, kurį gavo laimėjęs kandidatas. Tuo būdu norima apsisaugoti nuo nerimtų kandidatų išstatymo. Kiekvienas kandidatas savo rinkimų kampanijoje gali išleisti ne daugiau, kaip $1000. Kitos rinkimų kampanijos išlaidos turi būti daromos per jo — kandidato rinkimų kampanijos agentą. Agento išlaidos yra neribotos, tačiau jisai tuoj po rinkimų privalo viešai konstituantoj paskelbti, kiek rinkimų kampanijai gauta pinigų ir kiek išleista. Kartais tos sumos būna didelės, nes kaikurios stambios įmonės dovanoja dideles pinigų sumas tam tikro kandidato rinkimų kampanijai, žinoma, tikėdamos tam tikrų patarnavimų iš išrinkto kandidato. Buvo ir yra projektų panaikinti kapitalo įtaką
PAKELIUI I DULKESDidžiausias kraugerys užmerkė akisVisas pasaulis buvo sukrėstas netikėtos Stalino mirties-—ne todėl, kad jį būtų labai gerbęs ir mylėjęs: kruvino diktatoriaus juk niekas nemyli, išskyrus tuos, kuriems atitekdavo vienas kitas kaulas nuo jo puotos stalo. Sukrėtimo priežastis yra kita. Niekas nesitikėjo taip greito jo galo. Pagal diplomatinį etiketą išjungos vyriausybei pasiųstos užuojautos telegramos daugiausia pasižymi šaltu, oficialiu tonu. Užuojautoje sunku surasti užuojautą. Tokia jau yra žiaurių diktatorių dalia. Pernai, gruodžio mėn., Toronte buvo pakarti Su- chan ir Jackson už tai, kad jie, pasikarščiavę, nušovė vieną seklį, nors Jackson teisme Įrodė, kad jis nė vieno šūvio nebuvo šovęs. Pagal laisvojo pasaulio įstatymus mirties bausmei užsitraukti užtenka vienui vienos žmogžudystės. Su Stalino vardu yra sujungta milionų niekuo nenusikaltusių žmonių mirtis. Taigi, jam vieno pakorimo būtų neužtekę. Sunku šiandien būtų pasakyti, kuri vieta didžiųjų pasaulio kraugerių tarpe turėtų būti skirta Stalinui. Prieš jo žiaurumus nublanksta ir Neronas ir garsusis Čingischanas. Hitleris su savo krematoriumais tėra tik paprastas nežymus fabrikantėlis prieš Stalino genocidinę mašiną.Dulkė esi ir į dulkę pavirsi...Komunistinė propaganda imperialistinį diktatorių Staliną beviltiškai mėgino pastatyti į Dievo vietą. Miestai, gatvės, fabrikai buvo krikštijami jo vardu,

Kai trys “nuoširdūs draugai” susitaria dideliam darbui

rinkimų propagandoje ir tuo duoti visiems kandidatams lygesnes propagandos galimybes.Pirmasis naujai išrinktų rūmų uždavinys yra išsirinkti pirmi- hinką arba, kaip jie vadina, speakerį. Kandidatą į speakerio vietą pasiūlo ministeris pirmininkas, ir pasiūlytas kandida- •raeina — taigi linai vyriausy-tas visuomet speakeris yra it bės nominacija.Rūmų posėdžiai pradedami mąįda, kurią skaito speakeris, ir tik po to einama prie darbų tvarkos.įstatymų projektai priimami trimis skaitymais; smulkūs bei išsamūs debatai vyksta komisijose, kurių yra apie 10 ir kuriose, žinoma, daugumą turi valdančioji partija. Rūmų darbų tvarką bei iš dalies procedūrą nustato ministeris pirmininkas arba jo tam reikalui paskirtas taip vadinamas Leader of the House, prieš tai atsiklausus opozicijos nuomonės, bet nebūtinai su ja skaitantis.Kiekvienas parlamento narys debatuose naudojasi kalbos laisve: . jis negali būti patrauktas teisman už savo pasakytą kalbą; tačiau jis turi pasiduoti rūmų etiketo taisyklėms, už kurių nesilaikymą jis gali būti įspėtas, suspenduotas ar net pašalintas iš parlamento. Taip pvz., yra klausimų, kurių jis negali klausti ir yra dalykų, kurių jis negali sakyti: jis negali sakyti, kad kitas parlamento narys meluoja, kad yra neatviras, kad yra vergiškas vyriausybės sekėjas, kad nevertas parlamento nario vardo ir tt. ir tt. Tiek daug yra dalykų, ko jis negali sakyti apie kitą narį, kad pvz., vienas senatorius, kuris išsėdėjo senate 23 m., nei sykį nedalyvavo aktyviai debatuose, bijodamas prasižengti augš- čiau minėtoms etiketo taisyklėms. •
vaikai už visas gautąsias gėrybes — verčiami dėkoti Stalinui. Šimtai tūkstančių prievartinių sveikinimo telegramų suplaukdavo į Kremlių. Iš žmogaus niekada dievybės nepadarysi, nes žmogui trūksta pačio elementariausio dieviškos esybės elemento — amžinumo... Dulkė esi ir į dulkę pavirsi... Ir Stalinas, nepaisant jo nežemiškos didybės propagandos, savo dienas , užbaigę. ;' Sekant gydytojų oficialaus komunikato, krito dėmesin vienas dalykas: kraujui nuleisti buvo panaudotos dėlės. Tas dėles reikėtų užkonservuoti ir padėti į muziejų, nes jos buvo pirmieji gyvi sutvėrimai, f kurie paragavo Stalino kraujo, kai tuo tarpu jis pats visą savo viešpatavimo laikotarpį maudėsi kitų krauju- je... Naujieji jo Įpėdiniai, be abejo, norėdami išlaikyti diktatoriaus kultą, kvapniomis mosti- mis išteptus kruviniausio diktatoriaus palaikus perkels į puošnų mauzoliejų, tuo atlikdami jam gal patį blogiausį patarnavimą, nes tikriausiai ateis diena, kada Rusijos tautos ir pavergtieji kraštai kelsis išsilaisvinimo šventei ir vargu ar išliks ir pats mauzoliejus...Atleisk jiems, Viešpatie, nes jie nežino, ką daro...Kristaus mokslas mums įsako atleisti savo kaltininkams visas jų kaltes. Žinant mūsų tautos geraširdiškumą, šiandien vis dėlto sunku tikėtis, kad mes galėtumėm užmiršti kruvinuosius Stalino darbelius. Lietuvių istorijos puslapiuose turėjome Muravjovą, pakrikštytą koriko vardu. Kokį epitetą istorija pri-

Bolševikinė revoliucija Ma- Įtnkovą užklupo dar visai vaikiščią besimokinantį augštesnėj mokykloj. Tačiau to vaikigalio būta vėtyto ir mėtyto. Jis greitai nutraukė mokslą ir prisijungė prie bolševikų armijos.Pirmiausia Malenkovas pakliuvo į atamano Aleksandro Dutovo grupę, kuri negailestingai naikino ir žudė antibolševi- kinius krašto gyventojus. Beeidamas 18-tus metus, jis jau priklausė komunistų partijai ir buvo paskirtas raudonosios armijos bataliono politruku, vėliau jis pulko, brigados ir galiausiai viso “Rytų ir Turkestano fronto” politinis vadovas.Pasibaigus civiliniam karui, “gabusis politrukas” vėl grįžo atgal į mokyklą. Komunistų partija turėjo jam itin “gerą akį”, nes daug buvo bolševizmui pasitarnavęs, daug komunizmo priešų sunaikinęs.1922 m. jis jau Maskvos Augš- tojoj Technikos mokykloj, kur studijavo mechaniškąją inžineriją. Ir mokykloje jis buvo komunistų partijos celių “bosu”. Susidūręs su Stalinu, buvo jo iš mokyklos ištrauktas dar nebaigęs mokslo ir, vietoj mechaniško inžinieriaus, padarytas “politiniu inžinierium”, Stalino sekretoriumi. Po to jis kilo kaip ant mielių...Kilmė. Jis gimė 1902 m. sausio 8 d. Orenburge (1937 m. tas miestas pavadintas Čkalov). Tai vietovė pietiniame Urale, kur Europa susitinka su Azija ir pro kur anais laikais plaukdavo kupranugarių karavanai Turkestano link. Jo tėvas, senas kazokas, savo sūnų augino padaužiškoj dvasioj.Malenkovas yra vedęs du kartus. Jo pirmoji žmona buvo vie- 
dės prie Stalino vardo? “Koriko” Stalinui neužtenka ... Kiekvienas žmogus yra Dievo tvarinys, daugiau at mažiau privalėjęs būti panašiu į savo Tvėrėją. Yra tikrai liūdna, kada prie kruvino diktatoriaus karsto, net ir labai ieškodamas, negali surasti nė vieno gero žodžio...Su diktatorium vergija dar nenumirėKaip būtų puiku, jeigu su diktatoriais numirtų ir jų kruvinoji valdymo sistema. Deja, Stalinas savo teroro ir genocido užsuktos mašinos nenusinešė Į kapus. Galima buvo tikėtis neramumų Sovietų Sąjungos .namų fronte ir varžybų dėl Stalino vietos. Pažįstant sovietinę melu pagrįstą propagandą, darytina viena išvada —- tikroji Stalino mirties data yra nuslėpta nuo pasaulio. Įsidėmėkime tik vieną faktą: Stalino mirtis ir jo vietos atitesimas Malenkovui buvo pa- sklebti tą pačią dieną. Jeigu Malenkovui anksčiau būtų pavykę užsitikrinti sostą Kremliuje, be abejo, Stalino mirtis būtų buvusi’ pasauliui pranešta keliomis dienomis anksčiau. Sosto užėmimas diktatūrinėje sistemoje pareikalauja laiko.Malenkovo autoritetas reikalingas daugiau kraujo ir ašarų. Šiaip jam bus sunkoka išlaikyti Stalino užimtuosius kraštus. To kraujo ir ašarų jis tikriausiai nepašykštės.Monarchijose karaliui mirus sušunkama: “Karalius mirė. Tegyvuoja karalius!” Šiandien ir Sovietų Sąjungoje šūkaliojama panašiu stiliumi: “Diktatorius mirė. Tegyvuoja diktatorius!”...Vyt. Kastytis.

na iš Molotovo sekretorių. Su ja išsiskyręs vedė žinomą artistę Eleną Chruščev.Malenkovienė, pajutusi ‘ vyro didelį svorį “oligarchijos sferose, nuo scenos nulipo ir pasidarė Maskvos universiteto viena iš direktorių. Jos gyvenimas buvo ir tebėra ypatingai praban- giškas. Reikėtų pasakyti, kad Malenkovienė yra viena iš ryškiausių proletariškosios buržuazijos atstovių. Ji nuolat švaistosi Maskvos gatvėmis liuksusiniu “Zis” firmos automobiliu, šarvais dengtu, lydima gaujos ginkluotų enkavedistų. Rėdosi kasdien vis nauju kostiumu ar suknele bei paltu, namuose laiko dvi tarnaites. Jos darbo kabinete, šalia liuksusinio rašomojo stalo, guli storas persiškas kilimas, o arbatą geria iš ornamentuoto sidabrinio “samovaro”...Išvaizda. Malenkovas — nedidelė, nusipenėjusi, nudribusiu pagurkliu, žmogysta, sverianti net 250 svarų. Ne be reikalo Vakaru pasaulyje jis pavadintas “Fat boy”...Stalino pavyzdžiu, Malenkovas visuomet dėvi sermėginės spalvos švarką ir “varšavinę” kepurę. Jo žvilgsnis — visuomet kietas ir rūstus: Vienas amerikietis diplomatas yra išsitaręs: “I would hate to meet Molotov in a dark alley at night” ...Asmeniškai joks vakariečių diplomatas ar žurnalistas -su Ma-
Komunistu dviveidiškumasKanados lietuviškos kilmės komunistai savo savaitraštyje “Liaudies Balsas” aiškina, kad Kanadai gręsia pavojus ne iš Sovietų Sąjungos, bet iš JAV. Tikrai, jie nebūtų komunistai, jei taip akiplėšiškai nemeluotų. Tos dvi valstybės senai šalia viena kitos gyvuoja ir viena kitos neužgrobia. Kas kita su ko- munistSne sovietų valstybe.Jos amžius vos 35m., bet ji jau spėjo užgrobti ir pavergti kelias dešimtis tautų ir valstybių.Komunistai, Kremliaus parėdymu, savo veido išraišką keičia pagal reikalą: kartais jie, neva, gina darbininkų reikalus, o kai reikia, daro, priešingai—gina kapitalistų reikalus. Ir dabar jie gina Kanados kapitalistus nuo JAV-bių kapitalų. Darbininkams kapitalistų reikalai nesvarbu. Jiems svarbu, kad kapitalų pagalba statomi fabrikai, atidaromos naujos kasyklos ar kitos darbovietės. Bus darbų, kiekvienas darbininkas lengviau galės susirasti darbą, galės daugiau uždirbti ir geriau gyventi. Bet komunistams darbininkų gerovė nepatinka. Jiems patinka, kai nėra darbų, kai darbininkai skursta. Nedarbo, depresijos laikas—komunistų žvejybos laikas. Praeitis parodė, kad praeitos depresijos laikotarpiu, Kanados 
Egzilinė Estu vyriausybėAmerikiečių leidžiamas vokiečių kalba “Die Neue Zeitung” Nr. 44, 1953 m. vasario 21-22 d., įsidėjo plačią apžvalgą, pavaizduojančią Rytų Europos emigrantų veiklą savo pavergtosioms tėvynėms laisvinti.Dėl naujai sudarytos estų eg- zil. vyriausybės dienraštis pastebi, kad estų ministerių kabinetas yra sudarytas iš 5 ministerių. Ją remia 4 koaliciją sudariusios partijos, bet į vyriausybę neįeina nė vienas iš dešiniųjų ir konservatorių partijų atstovas. Eg- zil. vyriausybę sudarė dr. Rei, paskutinis Estijos atstovas Maskvoje ir buv. Estijos užs. reik, ministeris, kaip seniausiasis paskutinės laisvosios Estijos prieš Sovietų invaziją vyriausybės narys ir drauge estų Tautinės Tarybos pirmininkas. Šioji Taryba buvo sudaryta 1947 m. Stock- holme susitarus visai eilei partiją, tarp kurių stipriausieji pasirodė liberalų ir konservatorių sąjūdžiai. Toliau dienraštis pažymi, kad minimosios Tarybos organai, būtent — prezidiumas, vykdomoji taryba ir plenumas, sėkmingai nuo 1947 m. veda ko-

lenkovu niekad nėra kalbėjęsis. Jis niekur ir su niekuo į jokias kalbas nesileidžia. Niekad jis nėra buvęs kiek toliau užsieny, išskyrus vieną vizitą į raudonąją Varšuvą.Stalinas, ypač tais “auksiniais” Rytų-Vakarų bendradarbiavimo laikais, kada karštasis kąrąs buvo pasibaigęs, o šaltasis dar neprasidėjęs, mėgdavo retkarčiais priimti Vakarų diplomatus Kremliuje ir juos pavaišinti rusiška “vodka”. Tada, žinoma, tekdavo vakariečiams kartu sėdėti už vienų stalų ir su draugu Malenkovu. Tačiau ir tuomet Malenkovas nė, kiek nesirūpino bent su vienu iš jų pasikalbėti. Jam svečiai nė į galvą...Priėmimų metu Malenkovas visuomet intymiausiai kalbėda- vęsis su žibančius “pensne” akinius dėvinčiu slaptosios sovietų policijos vyriausiu “bosu” Lavrenti jum Berija.Malenkovas daug negeriąs, bet valgąs su didžiausiu apetitu, nesivaržydamas jokio etiketo taisyklėmis. Jis nuolat rūko geriausios rūšies sovietiškas cigaretes, mėgsta šviežią orą, išvažiuoja sargų lydimas pamedžioti ančių ir pan. Maskvos priemiesty turi komfortiškai įrengtą vilą, važinėja neperšaunamų sienų automobiliu ir nesivaržo kitų malonumų.Kaip žinome, Sovietijoj vyko ir tebevyksta “kova už būvį”. Stipresnieji nugali ir palaidoja silpnesniuosius. 1946 m. svarbiausiuoju Kremliaus oratorium buvo Ždanovas, 1947-48 m. — Molotovas, o 32-jų metų bolševikinės revoliucijos sukakties proga jau kalbėjo Malenkovas, pažadėdamas, jeigu kiltų karas, kapitalistus sumalti į dulkes. Malenkovas kalba retai,, bet jo kalbos esti labai ilgos, dramatiškos. Jis iškalba net 4-5 valandas. Vienoje iš savo kalbų jis šitaip išdėstė karų “naudą ’’Rusijai: esą I Pasaulinis karas pagimdė Rusijos revoliuciją, II — leido Sovietams kontroliuoti centrinę ir pietų-rytų Europą, gi III karas — nieko blogesnio Rusijai neduotų, tik iškastų kapą pasauliniam kapitalizmui. Tai Malenkovo tezės... Pranvs Alšėnas.
lietuviškos kilmės komunistai prigaudė Stalinui nemažai žuvų —nesusipratusių tautiečių. Dabar dalis pagautųjų susiprato ir iššoko iš to komunistinio tinklo. Bet dar yra dalis su apsvaigusiomis galvomis, kurie dar ir šiandieną neatsigauna.Komunistiškas dviveidiškumas daugumai darbininkų atidarė akis. Kai darbininkai teiraujasi apie naujų darboviečių atsiradimą, apie naujas galimybes uždirbti, komunistai išeina prieš naujų įmonių kūrimą, prieš darbininkų interesus. Suprantama, komunistams nerūpi darbininkų reikalai, bet svarbu vykdyti Maskvos planą — nuteikti kanadiečius prieš JAV.Juk tik JAV kapitalais ir Europa pajėgia atstatyti kare sugriautus savo fabrikus ir duoti darbininkams uždarbį —- geresnį pragyvenimą. Vakarų pasaulis padarė didelę klaidą — perdaug nusilenkė komunistams, nežinodamas, kad su velniu negalima eiti obuoliauti.Reikia manyti, kad ši klaida greitai bus atitaisyta. Tada ir Kanados lietuviškos kilmės ko- x munistams nebebus sąlygų kraipyti savo nenuoširdu veidą tai į darbininkus, tai į kapitalistus.J. Vildūnas.

vą dėl savo krašto išlaisvinimo ir yra pasiekę visą eilę politinių laimėjimų. Estų Tautinė Taryba amerikiečių ir britų pripažįstama kaip teisėta estų nepriklausomybės atstovybė. Vašingtone ir Londone veikia oficialūs estų diplomatai, o Kanadoje ir prie Vakarų Vokietijos federalinės vyriausybės taip pat numatomi akredituoti estų diplomatinius atstovus. ELTA.
Marksizmas 
MeksikojeMeksikos švietimo ministeris su savo padėjėju krašto mokykloms šiemet patvirtino visą eilę, marksistiškų veikalų.Kadangi tuose veikaluose puolama Katalikų Bažnyčia ir išviso religija, tai protesto balsą pakėlė pirmučiausia katalikai. Padėtį pagriežtino dar pašalinimas iš San Nicolas de Hidalgo universiteto 19 studentų katalikų, kurie prostestavo prieš komrr.istinių knygų įvedimą į mokyklas.
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Paverstoj Tėvynėj
Veda ALMUS

ir Vilniaus valstybinio pedagoginio 
instituto salėje įvyko profesorių ir stu
dentų susirinkimas, skirtas įžymiojo 
lietuvių rąžytojo Jono Biliūno mirties 
45 metinėms. Susirinkimų atidarė Pe
dagoginio instituto lietuvių literatūros 
katedros vedėjas docentas X Slaviū
nas. Po to pranešimų padare apie ra
šytojo gyvenimų ir kūrybų Vilniaus 
valstybinio universiteto lietuvių litera
tūros katedros vedėja drg. Lukšienė. 
Ji "papasakojo apie Biliūno kūrinius, 
kuriuose atskleidžiamos kapitalizmo 
piktažaizdės,' demaskuojamųjų jėgų, 
smulkiai išanalizavo jo kūrybų". Va
kare koncerte dalyvavo apie 400 žmo
nių — blogai su rašytojais LTSR, jei 
reikia Biliūnų iš kapų kelti.

★ Susirūpino komunistų partijos gry
numu ir Kavarsko rajone. Girdi, ko
munistei priimami žmonės jų praei
ties kaip reikiant neištyrinėjus. Buvęs 
priimtas toks Bagočiūnas, o paskiau 
paaiškėjo, jog jis žemės ūkio nuosta
tų nesilaikųs, daržų beturįs ir nėra 
vertas būti partijos nariu. Priimtieji į 
partijų Rancev ir Pintuk buvo pašalin
ti, nespėję gauti nė partinių dokumen
tų, kaip atsitiktiniai ir neverti pasi
tikėjimo žmonės. Būta ir taip, kadi 
partijų pralysdavo aiškiai svetimi žmo
nės, hitlerininkų pakalikai. Kiti pri
imti į partijų, kaip Maldžius ir Senelis, 
buvo pašalinti vien dėlto, kad partinė 
organizacija su jais nedirbo, ir jie pa
teko į svetimų demoralizuotų žmonių 
įtakų.

★ Ir šiais metais lietuviai ūkinin
kai sabotavo sovietų pastangas pakel
ti pavergtos tautos ūkį. Ir šiemet jie 
nekreipė dėmesio į komunistų ragini
mus valstybei paruošti kuo geriausius 
tvartus. Štai "Aušros" kolūkis Rokiš
kio rajone, suvaręs gyvulius žiemoji
mui į tvartus, apsižiūrėjo, jog langai 
be stiklų, neįrengtos ėdžios, tvartai ne
aprūpinti vandeniu. Ne geresni reika
lai nė su pašaru. Jie neapmatuoti ir 
neperduoti pagal aktus saugoti. Tik 
dabar pastebėta, jog jų paruošta ne
pakankamai ir naudojami netaupiai. 
Galvijai net prdžioje žeimos šeriami 
prastu ir dargi neparuoštu pašaru. 
"Ateities" kolūkyje galvijai laikomi 
net penkiose vietose, blogai paruoš
tuose tvartuose, pro kurių stogus lie
tus varva tiesiai ant galvijų ... Šioje 
vietoje įsigalėjęs gyvulių nuasmenini
mas. Juos ganė, o dabar šeria kolūkie
čiai paeiliui. Todėl apie augštų gyvulių 
produktingumų nėra nė kalbos. Tas 
pats ir "Atžalyno" kolūkyje, kur yra 
nerūpestingas vedėjas Stukas. Gyvu
liai čia patalpinti net astuoniuose tvar
tuose. Užtat pašarų jau mažai beli-

\ kę — grobstymui ypatingai geros sų- 
IfBtyS?*- J«e išduodami dažnai iš akie.

Š 'vis pašarai, pasak korespondentų 
P. LėŠčių, niekad nebus sutvarkyti jei 
viskas pasilieka tik kalbomis. Girdi, 
"Aušros" kolūkyje tiek buvo kalbė- 

* fa apie tai, o sėkliniai dobilai ir te
bepūva lauke. Kitais metais vėl bus 
dejuojama apie pašarų trūkumų. Kaip 
priežastis nurodoma "blogas žemės 
ūkio specialistų darbas". z

★ LTSR tikrai keistai turėjo skam
bėti "Amerikos Balso" susijaudinimas 
dėl Žydų persekiojimo Sovietų Sąjungo
je, kai "Tiesa" ir "Sovietskaja Litva" 
skelbė tarp kandidatų į augščiausiąją 
tarybų žydų pavardes, o kai mirė Le
vas Zacharovičius Mechlisas, "Tie
sa" plūdo ašaromis. Paskutiniosios ži
nios iš LTSR liudija, jog ten toks pat 
antisemitizmas, kaip antilietuvišku
mas ar antiukrainiškumas.

/ ★ Suvesdamas kolūkinių metų re
zultatus, LKP Šiaulių rajono komite
to sekretorius J. Gabalis randa, jog 
1952 m. buvo "tolimesnio pakilimo 
metai". Derlingumas, lyginant su 
1951 m., buvo pakeltas visu 50%. 
Gruzdžių ir Šiaulių rajonuose Mašinų 
Traktorių stotys kolūkiuose atlikę net 
50% visų žemės ūkio darbų. Tačiau 
"tik kaikurie laimėjimai" buvę pasiek
ti vystant gyvulininkystę. Vidutiniš
kai Šiaulių ir Gruzdžių rajono kol
ūkiuose už kiekvienų darbadienį buvo 
išduodama po 2-2J4 kg — 4-5 Ibs.

— jrūd*. Taip bu»* atiypinomi Sta
lino imperijos baudžiauninkai. Kai- 
kuriuose kolūkiuose nuo vieno ha bu
vę nuimto vidutinižkai 16,1 centne
rio jrūdą. Tai e»ą 60% daujiau nesu 
1951 m.(!>. Gabala daugiausia kolba 
apie pavysdinj kolūkį "Naujasis gyve
nimas", kuris 1952 m. turėjęs apie 
752.000 rublią pajam* — 238.000 
rubli* daugiau negu praėjusiais me
tais. šitam kolūkyje už darbadieni bu
vo mokoma 4-414 kg. Taip kolūkiežio 
Norkaus, brigadininko ir komunisto, 
šeima gavo 4.800 kg grūdą ir 5.400 
rubli*. Paprastas kolūkietis Povilaitis 
pasigyrė jog jis su šeima gavęs net 
3.194 kg grūdą ir daugiau kaip 2.000 
rublią. Kaip rodo šis ši* metą vasario 
14 d. pranešimas mažiau buvo kalba
ma apie trūkumus kolūkiuose, vis* 
kaltę suveržiant "tarybinei priešakinei 
technikai", dėl kūlimo suvėlinimo ir 
panašiai.

.★ Vasario 15. d. Lietuvos Komunis
tą partijos CK III Plenumas ūmia buvo 
sušauktas, kaip buvo paskelbta, ap
svarstyti "klaušim* dėl žemės ūkio 
mechanizatorią kadrą paruošimo ir 
tobulinimo". Pranešim* padaręs V. 
Augustinaitis, ž. ū. ministras. Labai 
galimos dalykas, jog jiems daugiau rū
pėjo Vasario 16 nuotaikos Lietuvoje.

* Žuvininkystė pavergtojoje Lietu
voje iš itkro nepaprastai išplėsta, kai 
kolchozininką ir darbininką pagrindi
nis maistas yra žuvys. Kaip oficialiai 
pranešama iš Klaipėdos "pernai toli
mieji išplaukimai j Atlanto vandeny
ną vyko tik apie pusę metą. 1952 m. 
vasario mėn. dar tik buvo formuoja
mas tolimosios žūklės laivynas. O 
šiemet jau sausio mėn. pirmoji 1953 
m. silkių gaudytoją ekspedicija pali
ko Klaipėdą. Vasario mėn. pradžioje 
išplaukė dar keli. Pabaigoje to mėne
sio (įplaukė trežiasis Klaipėdos laivą 
būrys". Įdomu, jog įgulą didesnė dalis 
visada susideda iš rusą.

* Vasario > pradžioje Vilniuje buvo 
atidaryto nauja poligrafijos įmonė, ku
rios mašinos "DPI" vienu metu galė
siančios spausdinti 32 puslapius. Nau
joji "Pergalės" spaustuvė yra įrengta 
naujam pastate ir joje bus spausdina
ma politinė ir mokslinė literatūra 
marksizmo ir leninizmo veikalai.

A Vasario 15 d. Vilniuje "Dailės" 
salione buvo atidaryta P. Karpavi
čiaus spalvotą menišką fotografiją 
paroda, kurioje buvo išstatyta 46 
spalvotos . fotografijos, kaip pranešė 
A. Misevičiaus "Lietuvos Dailės Fon
do direktoriaus pavad."

* Grupė lietuviu rašytoją ir žurna
listą vasario mėn. buvo išsiųsta į pro
vinciją " rinkti medžiagą literatūri
niam almanachui "Tarybą Lietuva 
1953 metais". Ją tarpe randame Šim
kų, Mozūriūną, Sluckį, Dovydaitį, 
Avižią, Bieliauską, Marcinkevičią, 
Baltrūną, Baužą, Pakalnį ir kitus.

WINDSOR, Ont.
Sv. Kazimiero minėjimas. Ko

vo 8 d. Windsor© ateitininkų bū 
relis suruošė šv. Kazimiero mi
nėjimą. Į minėjimą pakviesti at 
vyko: KLB Krašto Valdybos pir
mininkas Matulionis, Detroito 
žinomi veikėjai prof. Padalis, 
prof. Pikūnas, inž. čečkus, bu
vęs šios stovyklos kapelionas 
kun. Dagilis, būrelis detroitiš- 
kių, mūsų Windsoro ateitininkai 
ir prijaučiantieji. Minėjimas pra
dėtas 12 vai. lietuviškom pamal
dom, kurias laikė kolonijos kle
bonas kun. Danielius. Ta inten
cija buvo bendra komunija. Po 
pamaldų bendri pietūs ir drau
giški nuoširdūs pasikalbėjimai. 
3 vai. salėje akademija. Ją pra
dėjo Windsoro at-kų būrelio or
ganizatorius Vytautas Barisas, 
malda Marija Marija, ir trumpa 
minėjimo įžanga. Tuoj pat bu
vo pristatytas susirinkusiems, 
pirmą kartą atvykęs į Windsorą 
p. Matulionis. Kolonijos klebo
nas kun. Danielius kalbėjo apie 
šv. Kazimierą, grynai kaip apie 
šventąjį ir jo dorybes. Sekantis 
kalbėjo p. Matulionis. Jo kalbą 
galima padalinti į du skyrius: 
vienam jis iškėlė šv. Kazimiero 
žemėj gražius palikimus, o ant
ram, — apibūdinęs mūsų tremti
nių gyvenimą, suminėdamas tik 
blogąsias puses, rūkymą, gir
tuokliavimą ir tt., kvietė pasek
ti bent dalelę šv. Kazimiero gy
venimo, atbusti kovoj dėl lais
vės, padėti herojiškai kovojan
tiems tautiečiams pavergtoj tė-

'rynėj ir ištrėmime. Po paskaitų 
«kė paklausimai ir pageidavi- 
nai. Į paklausimą dėl Kanados 
pilietybės p. Matulionis atsa
kė teigiamai, esą nenumatoma 
(liūčių tiek iš šio krašto išvykti, 
iek nepriklausomoj Lietuvoj pa
vilkti. Į pastabą-priekaištą, kad 
bendruomenė kalta dėl bendruo
meniškų reikalų — nesumokėjį- 
mo nario mokesčio ir kt. apyl. 
v-bos vicepirm. Edv. Zatorskis 
pageidavo, kad centro pareigū
nai, lankydamiesi kad ir asme
niškais reikalais, nepamirštų ir 
apylinkių valdybų, kurios teisin
gai gali informuoti bendruome
nės reikaluose, o tada atpultų 
bereikalingi priekaištai.

Pabaigai Vyt. Simanavičius ir 
Emilija Barisienė padeklamavo 
dienai tinkamų eilėraščių. Ren
gėjų vardu Vyt. Barisas padėko
jo visiems prisidėjusiems prie 
minėjimo. Užbaigta Tautos him
nu. Po minėjimo dar ilgokai šne- 
kučiuotasi, nes buvo gera proga, 
toliau gyvenantiems kanadie
čiams susitikti su detroitiečiais. 
Ta pačia proga su nuolatiniais 
mūsų kolonijos minėjimų rėmė
jais, gyvenančiais Detroite: prof. 
Padaliu, prof. Pikūnu ir kun. Da
giliu — susitarta greit susitikti 
su Windsoro CBE radiofono dar
buotojais, su kuriais glaudžius 
ryšius jau yra užmezgusi Wind
sor© Valdyba, ir aptarti artėjan
čių švenčių programas.

J. Ražauskas.

WINNIPEG, Man.
Naujas Bažnyčios Statymo ko

mitetas. Sekmadienį, kovo 8 d., 
St. Paul Kolegijos patalpose įvy
ko liet, parapijos susirinkimas 
aptarti savos bažnyčios statymą.

J. Šmaižys padarė platų pra
nešimą apie statybos galimybes 
ir medžiagų kainas. Prieita išva
dos pradėti darbus kai tik at
šils. Šią vasarą nusistatyta ga
lutinai užbaigti rūsį — salę, kad 
jau galėtų naudotis. Jjei būtų 
dar lėšų, uždengti ir stogą.

Po to kun. J. Bertašius supa
žindino su pasižadėjumų lakš
tais. Yra atspausdinti tam tikri 
pasižadėjimų lapai, kur pasiža
dėjusysis pasirašo, kad tam tik
rame laikotarpy (neilgiau 3 me
tų) aukoja tam tikrą pinigų su
mą arba pasižada įrengti ką, nu
pirkti ar padaryti. ;

■’ Po to perskaityti laiškai ir 
sveikinimai: J.E. vysk. Brizgio, 
prel. Mykolo Krupavičiaus, prel.

KANADA RŪPINASI 
savo naujaisiais ateiviais

Kanada stengiasi, kad jos naujieji ateiviai 
jaustųsi kaip namuose — jaustų, kad jų 
naujoji tėvynė jais rūpinasi. Todėl Kanados 
vyriausybė glaudžiai bendradarbiauja su 
Tarptautine Pabėgėlių Organizacija, kad 
jiems palengvintų. Atvykus į šį kraštą, kiek
vienam imigrantui pasirengę padėti įsikurti 
visa eilė įstaigų: Įkurdinimo (Settlement) 
Tarnyba, Tautinė Darbo Įstaiga (National 
Employment Service) ir Imigracijos bei Ka
nados Pilietybės skyriai (The Immigration 
Bręnch and the Canadian Citizenship 
Branch).

KANADA RŪPINASI SAVAISIAIS — 
STENKIS DAUGIAU ŽINOTI APIE JĄ.

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

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.

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. Antanas SIMKEVICIUS
1524 KING ST. E., HAMILTON, Ont • Telef. 5 5423

Si firma priima užsakymus ir iš torontiečių

LIETUVIAI PASAULYJE

Juro, paremtą čekiu, kun. Gu- 
recko, kun. Cukuro, kun. Pra- 
gulbicko.

Į Bažnyčios Statymo komitetą 
išrinkta: pirm. Mykolas Januš
ka, vicepirm. Urbaitis ir Al. Ra
dzevičius, ižd. kun. J. Bertašius, 
fin. patarėjas H. Monkevičius ir 
Pov. Jauniškis, sekret. Vyt. Jau
čiukas. Darbo jėgos organizato
riais: J. Demereckas ir Tad. Lu
koševičius. Medžiagų reikalų 
tvarkytojais: J. Šmaižys ir Vyt. 
Galinaitis. Propagandos, paren
gimų vedėjais Vine. Januška ir 
Kalasauskas. Valdybos nariai P. 
Žiminskas, Marozas ir L. Bart- 
ninkas..

Aukų lakštus" pasirašė: B. St. 
Bujokai $300 (jau buvo davę 
$200), dr. Kurauskas $150, V. T. 
Stankevičiai $100, kiiti. J. Bera
šius — nupirkti geležinius bal
kius (jų vertė tarp $450-500).

Bažnyčios statybai aukojo: pd 
$50 — Zavadskai ir prel. Juras; 
po $25 — kun. Pragulbickas ir 
Kat. Moterų D-ja Bay one; no $15 
—- kun. V. Cukuras; po $10 — 
kun. Albanavičius, kan. Stepo
naitis; po $5 — kun. prof. Yla, 
kun. Slafvinas, kun. Abračins-

JA VALSTYBĖS
LĖS Niujorko skyriaus naujai 

išrinkta valdyba: pirm. T. Žiū
raitis, vicepirm. Pr. Naujokai
tis, sekr. A. Sodaitis, ižd. J. Va
lakas ir vald. narys J. Karys. 
Rev. kom.: K. Čerkeliūnas, A. 
Gražiūnas ir J. Vyliaudas.

Prel. L. Tulaba atvykęs į 
Brocktoną turėjo atsigulti į lo
vą, pasireiškus rimtam širdies 
negalavimui.

Kun. dr. M. Ražaitis susirgo 
širdies liga ii- paguldytas į ligo
ninę Niujorke.

Gydytojai K. Ambrozaitis, Br. 
Beinorius ir J. Karvelis pašauk
ti į kariuomenę ir paskirti į avia
ciją.

Iš.Korėjos, baigęs užjūrio tar
nybą, grįžo Vytautas Juškus, 
parsivežęs ir randą rankoje, pa
darytą sprogusios minos.
VOKIETIJA

Rosenheime pradėjo 
nauja vargo mokykla. Ją 
6 mokiniai, veda kun. J. 
kevičius. Nusiskundžia, 
trūksta vadovėlių; tiesa, krašto 
valdyba atsiuntė “Tėvų pasa
kas”, bet jos kaštuoja po 5.50 
DM, o tėvai neįstengia ir tų su
mokėti, nes jų pačių gyvenimo 
sąlygos blogos. Rosenheime šiuo 
metu gyvena užs. tremtiniam 
pastatytuose namuose 32 lietu
viai, tarp jų yra 10 vaikų, 4 ser
ga džiova, 3 chroniniai ligoniai 
ir 3 seneliai. Niekas nedirba. Jei 
ir kažin kaip norėtų, tai darbo 
negautų. Išeivių visuomenė tu
rėtų užmiršti ir šios, kad ir ma
žos lietuviškumo ugdytojos ir ją 
paremti. Naujos knygos sudary
tų daug džiaugsmo vaikams ir 
neabejojamai juos paskatintų 
daugiau mokytis. Visoms Vargo 
mokykloms sušelpti buvo pa
skirti $737, be to, operetės cho
ras Brooklyne, kuriam vadovau
ja M. Liuberskis, prisidėjo dar 
su $20 dovana. Vargo mokyklų 
rėmimas yra labai gražus daly
kas. Jis kaip tik skatina jaunąją 
kartą daugiau savo jėgas skirti 
lietuvybei, dirbti tikrai naudin
gą ir reikalingą švietimo darbą. 
Jei visuomenė suranda lėšų pa
remti Vasario 16 gimnazijai, ne
tenka abejoti, kad ji taip pat pa
rodys pakankamai ryžto ir to
liau vargo mokykloms remti, 
nes šiaip gimnazija su laiku gali 
pritrūkti mokinių.

veikti 
lanko 
Taut- 

kad

kas, kun. Demikis, kun. Dabušis, 
kun. Ruokis; $3 — kun. Gurnins- 
kis; po $1 — kun. Vinčius kun.

JAV gen. konsulu Winnipe- 
gan yra paskirtas C. Poster Kny- 
kendall, buvęs JAV vicekonsulu 
Kaune. Pastaruoju metu jis bu
vo konsulu Zūriche Šveicarijoje.

Likusių Vokietijoje masė turi 
išgyventi tik iš gaunamų pašal
pų, kurios yra labai mažos. Dir
ba, palyginti, nedidelis procen
tas. Kiti — nepajėgia. Pagaliau 
tiems, kurie galėtų dirbti ir dar
bo mielai ieškosi, vokiečiai ne 
kartą atkerta: jūs nesate kaip 
reikiant pasiruošę darbui Vokie
tijoje. O iš naujo taip lengvai 
nepersiauklėsi. Tad kas belieka 
didžiajai masei? Juk tokiam 
Memmingene gyvena per 300 
lietuvių, Wehnene — apie 400 ir 
tt. Vyras gauna 43 DM, žmona 
26; pirmas vaikas 15, o ketvir
tas ar penktas kelias DM — tad 
kaip iš tų badmiriškų sumų iš
gyventi? Pagaliau ir iš tų kuklių 
“pajamų” tenka užsimokėti už 
butą, šviesą, kurą, kitur tiesiai 
atskaito už kambarį — tad kas 
belieka maistui?

Vi. Pranckevičius, Zandplatz- 
Oldenburg lietuvių bendruome
nės narys, vasario 1 d. pakilus 
Oldenburgo kanalui pastebėjo, 
kad gresia pavojus pylimui. Jis 
tuojau ėmėsi darbo sulaikyti be
siveržiantį vandenį ir tuo būdu 
išgelbėjo pylimą. Miestas už tai 
jam pareiškė padėką ir įteikė 50 
DM dovaną.

L. Raud. Kryžius į savo šauks
mą pagalbos sulaukė iš Austra
lijos (keletas drabužių siuntų). 
Pakeliui siunta iš N. Zelandijos.
BELGIJA

Metinis BLB suvažiavimas, 
įvykęs Lieže vasario 8 d., į Kraš
to valdybą išrinko: pirm. Pr. 
Sekmokas (Liežas), sekr. K. J. 
Dėdinas (Liuvenas), ižd. J. Bra
ziūnas (Limburgas). Rev. Kom. 
ir garbės teisman išrinkti: P. M. 
Šidlauskienė, Ed. Cinzas ir VI. 
Mulevičius.

Suvažiavimas nutarė Vokieti
joje esantiems lietuviams sušelp
ti padaryti rūbų rinkliavą.

“Gimtoji Šalis” Belgijos lietu
vių rotatorinis laikraštis susto
jo. Ir Belgijos lietuvius toliau 
aptarnaus “Britanijos Lietuvis”.
PRANCŪZIJA

Atsistatydino Pr. PLB LOKas. 
Kovo. 2 d. posėdyje Prancūzijo
je veikiąs PLB LOKas, kurį su
darė kun. J. Krivcikas' pirm., 
prof. J. Baltrušaitis vicepirm., 
Pr. Dulsevičus sekret., atsistaty- 
dinch Apie tai jisai pranešė LIT 
Valdytojui prof. K. Zaikauskui 
ir LŠD-jos Prancūzijoj Valdybai.

Lietuviai neteko draugo. KovcJ 
2 d. širdies priepuoliu staiga mi
rė Paryžiuje reziduojąs Royall 
Tyler, generalinis NCFE delega
tas Europoje. Jis gerai pažinojo 
Lietuvos ir lietuvių reikalus ir 
jo dėka ne vienas lietuvis stu
dentas gavo stipendiją Strasbur- 
go kolegijoje ar Paryžiuje. Iš vi
so jisailabai rūpinosi lietuviais 
ir stengėsi kuo galėdamas jiems

padėti. Lietuvių visuomenė ge
di netekusi savo bičiulio.

R. Tyler buvo labai augštos 
kultūros žmogus—istorikas-kul- 
tūrininkas, gerai pažinęs Euro
pos problemas ir t)adėtį. Jis Eu
ropos reikalais rūpinosi jau prieš 
1939 m., kada buvojo Vengrijo
je, kaip ekspertas vengrų pasko
los reikalais.

Skulptorius A. Moneys kovo 
mėn. vėl išvyksta į Laon miestą, 
kviečiamas ten sukurti keletą 
statulų. Kaip žinome, jis ten yra 
sukūręs bažnyčioje kryžiaus ke
lius ir keletą statulų.
ITALIJA

Vasario 16-tos minėjimas Ro
moje, palankūs demokratinės 
spaudos atsiliepimai apie Lietu
vą ir JAV užs. reik. min. Dulleso 
pareiškimas, jog Pabaltijo tautos 
bus išlaisvintos, sujd&ino Italijos 
komunistus. Jų partijos organas 
“L’Unita” vasario 17 d. numery 
įsidėjo straipsnį “Dominedo ieš
ko bėdų”, kuriame buvo smar
kiai užsipultas lietuvių iškilmė
se dalyvavęs Italijos užs. reik, 
viceministeris. Laikraštis klau
sia, kaip galėjo Italijos vyriau
sybės narys dalyvauti “reakcio
nierių” susirinkime, nukreipta
me prieš Sov. Sąjungą, kai Ita
lija su ta pačia Sov. Sąjunga pa
laiko diplomatinius santykius. 
Rytojaus dienos numeryje buvo 
sirtarkiai užsipulti Dullesas ir 
vicemin. Dominedo už pareiški
mus, kad Pabaltijo valstybės bus 
i š 1 a i s hr i n t o s. ’’Reakcionierių 
šmeižtams atremti” komunistai 
pasikvietė į talką Maskvos radi
ją, kuris dvi dienas itališkai pa
sakojo apie “laimę” sovietinėje 
Lietuvoje...

Paminėtina, kad per minėji
mą plevėsavusiai Lietuvos vė
liavai pagerbti vidaus reikalų 
ministerija buvo prisiuntusi 6 
karabinierius ir 6 policininkus.
ČILĖ

Čilės vyriausybė iškilmingai 
minėjo 150 m. sukaktį nuo žy
miojo lietuvių mokslininko Ig
no Domeikos gimimo. Jis mirė 
Čilėje 1889. I. 23. Kaip sukilimo 
dalyvis pabėgęs nuo caro, jis Či
lėje gyveno 50 metų, daug padė
damas pertvarkyti visą, šalies 
švietimą, rektoriavo Santiago 
un-te, atrado visą eilę mineralų 
ir metalų. Domeikos vardu pa
vadintas vienas metalas, vienas 
uostas ir vienas kalnas. Domei
kos palikuonys ir dabar gyvena 
Čilėje, kur užima žymias vie
tas diplomatinėje tarnyboje ir 
moksle. Domeiką nori savintis 
lenkai, kaip ir daugelį kitų pa
saulinio garso lietuvių, tačiau 
savo kilme ir darbais jis buvo 
tikras lietuvis.

Įvykiai Pagiriuose
"Tiesa0, išspausdino "Įvykius Pagiriuose" kaip jų propagandos šedevro. 

Mums tai tarytum naujai perrašytos Rusecko "Baudžiavos"' fragmentas. 
Apie pono-valstybės uriadninkus, "savo"-pono teismų, pasyvų pasipriešini
mų — ir visų tų baisų košmarų pavergtojoje tėvynėje. Įdomu, jog "savo" 
teismų, "savo" "Tiesoje" siunčiamoje į užsienį cenzūra išskute. Sovietai rė
kia apie linčo teismus, bet skatina savuosius komunistus prie jų. Lietuviš
kosios propagandos įstaigos turėtų šį faktų mokamai perteikti svetimtau
čiams. Raulines Kibildis yra slapyvardė. ALMUS.

Buvo rytas — šiltas ir ramus, kokie dažnai esti vasaros rytai. 
Per sprindį pakopėjusi saulė pradėjo jau šildyti, ir naktį gulėjęs 
pievose rūkas ėmė kilti ir sklaidytis. Iš karto aplinkui buvo tylu. 
O paskui kitame kolūkio gale pasigirdo gyvulio maurojimas; jam 
atsiliepė kitas panašus balsas ir netrukus aplinkui girdėjosi tik 
gyvulių baubimas. Matyt, piemenys ginė kolūkio bandą į ganyklas.

Mudu su Pūrelių ėjom per daug neskubėdami. Lauko takas 
vinguriavo tarp rugių plotų, ir netrukus mūsų rudinių skvernai 
buvo šlapi nuo palinkusių rasotų varpų. .

Iš tolo jau ryškėjo rausvais čerpiniais stogais kolūkio fermos.
Tačiau prie paukštidžių stovėjo būrelis žmonių. Ir ne tik sto

vėjo, bet, matyt, kažko smarkiai ginčijosi, nes atskiri žodžiai net 
ir mūsų ausis pasiekdavo. Artėjant jų vis daugėjo, jie pynėsi vienas 
su kitu ir negalima buvo suprasti, apie ką eina kalba. Matyt, ten 
kas nors nepaprasto įvyko.

Smalsumo pagautas, aš kyštelėjau galvą į vištidę ir visas nu
stėrau. Mūsų leghornai gulėjo ant grindų, tarytum jas būtų kas 
išpiovęs. Vienos jau buvo nusibaigusios, kitos dar žiopčiojo, gau
dydamos orą.

— Kad tu prasmegtum kiaurai žemę, — pagalvojau aš. — Na, 
kas gi jas taip išguldė?

Ir anksčiau pasitaikydavo, kad nusibaigia paukštis. Nei iš šio, 
nei iš to nusibaigia, bene supaisysi jį.

Dabar visas šimtas penkiasdešimt vištų gulėjo paslikos. Vaiz
das buvo ne koks. Negalima buvo ilgiau į tai žiūrėti, ir aš išslinkau 
iš paukštides. Viduje lyg kas virė: “Tokį nuostolį padaryt... Tai 
greičiausiai šios neklaužados paukštininkės — Monikos darbas. 
Aplesino kuo nors...”

Žmonių vis rinkosi ir ginčai, triukšmas didėjo. Pro tvarto kam
pą aš pamačiau vyrą, miliniu švarku, žalsvom kareiviškom kelnėm 
ir auliniais batais. Plačiu žingsniu mūsų link ėjo partinės organiza
cijos sekretorius Daubaras. Matyt, jau kas nors suspėjo pranešti 
jam apie nelaimę.

Mano kumščiai susigniaužė, kai aš vėl pažvelgiau į tą mergiščią, 
nors ji ir pati atrodė, kad imk ir dėk į grabą.

Ką pasakys Daubaras? Jam tai bus lyg peiliu per širdį. Kai tik 
grįžo iš armijos, tuoj ir griebėsi kurt tas fermas. Pats jomis rūpi
nosi, pats numatė Moniką vištų prižiūrėtoja. O kiek jis privargo, 
kol kolūkis gavo naujų paukščių veislių... Ir iki šiol, galima sa
kyti, neblogai viskas ėjo. Per susirinkimus visuomet minėdavo 
paukštininkę. Girdi, jeigu visi taip dirbs, kaip Monika Keršulytė, 
tai greit turtų nesutalpinsime savo klėtyse.

Pamatę Daubarą, stovintieji pritilo. O kai jis apžiūrėjo vištidę 
ir sugrįžo, vėl pliūptelėjo kalbos ir ginčai:

— Pasitikėk tokia jaunikle, ot, ir iškrėtė šposą, — kalbėjo^ne- 
žinia iš kur anksti atsiradęs sodininkas Graužinis. •

— Į teismą atiduot už tokį darbą ir viskas! —šaukė Vinkšna.
— Toks nuostolis. Tegul pamokina...

— Savo teismą, savo . . . — girdėjosi kiti balsai.
— Galima ir savo. Išvaryt iš kolūkio ir kvit, — varė toliau 

Vinkšna.
Visi įpykę siūlė, kaip geriausiai nubausti kaltininkę, tik Dauba-, 

ras tylėjo ir klausėsi. Aš taip pat neiškenčiau. Argi galima buvo 
tylėt, kai įvyko tokie dalykai. Viena apsileido ir nugalabijo viš
tas, kitas vėl kokiu priplėkusiu šienu karves apšers, trečias iš- 
dvėsins arklius... Šitaip mes visą kolūkio turtą vėjais paleisim. 

.O paskiau ir patiems eik šunim šėko piauti. Aš taip pat tariau;
_ Mergiščia aiškiai kalta. Reikia padaryt susirinkimą ir ap

svarstyt, ką su ja darysim.
Tada Daubaras staigiai atsigrįžo į mane, pasižiūrėjo į mane ir 

lėtai tarė: '
— Neteisk, Martinkau, per anksti...
Keisti ir nelabai suprantami pasirodė man tie jo žodžiai. Ko 

laukti! Mergiščia palesino vištas kokia biaurybe, ir tos stimpa. 
O kas dar kitas be jos gali būt kaltas?

Šitaip aš galvojau, valydamas paskutinę šalinę, kur rengėmės 
sudėti šiemetinius javus.

Neišėjo man vis iš galvos Daubaro žodžiai. Kas, jo manymu, 
turėtų būti kaltas? Nebloga būtų su juo pasišnekėti. Bet nei pus
ryčių metu, nei per pietus jo niekur nesimatė. Tik vakare, kieme 
sutikau Daubarą.

— Užmušk mane, Daubarai, — sakau, — o ką tu sakei rytą, 
niekaip nesupratau.

Jis pagalvojo truputį, kaip buvo įpratęs, ir pasakė:
— Ko čia nesuprast. Prikišo koks niekšas prie fermos nagus. 

Tai matosi iš karto. Monika, žinoma, kalta, kad nemokėjo saugoti.
— Buožių pas mus nėra, — tariau aš. — O savo piršto nieks 

nepiaus, skauda.
Daubaras priėjo arčiau, dargi žvilgterėjo į abi puses, ar nieko 

aplinkui nėra.
— Šitaip daug kas iš mūsų galvoja, Martinkau. Ir pirminin

kas, ir net kaikurie valdybos nariai. Aš pats kurį laiką taip pat 
buvau nusiraminęs. Nuslūgo mūsų budrumas, štai kas blogiau
sia. O, pasirodo, yra priešų.

Pailgas jo veidas pagriežtėjo po šių žodžių, o žvilgsnis pasidarė 
aštresnis.

Eidamas namo, aš tyčia lėtinau žingsnį.
Visą kelią aš sukau galvą, spėliojau, bet iš to buvo maža nau

dos. Parėjęs namo greitai persirengiau ir tariau žmonai:
— Vakarienės manęs nelauk. Įdėk šiltai krosnin, pats paval

gysiu.
Labai jau man rūpėjo pasišnekėti su Pūreliu. Mudu pirmieji 

atėjom į kolūkį. Savo akim viską matėm, viską pergyvenom. O 
Pūrelis žmogus įžvalgus, ir jo smegenys veikia gerai, nors iš pažiū
ros gali taip ir neatrodyti.

Aš sėdėjau kertėj ant ilgo medinio suolo ir dėsčiau Pūreliui, 
ką šiandien girdėjau iš Daubaro. Jis klausėsi ramiai, o paskiau 
lygiai taip pat ramiai tarė:

— Painus dalykas.
Bet žinia visdėlto jį paveikė. Aš tai supratau iš jo veido. Pas

kiau mudu ėmėm kalbėti apie vieną kitą arčiau gyvenančių ir 
geriau pažįstamų.

O buvo pas mus visokių žmonių: ir sąžiningų darbininkų, ir 
pritinginčių. Pūrelis įsismagino ir dabar iš jo nereikėjo traukti 
žodį po žodžio. < ,
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Nes šitaip buvo pradžioje".
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Nuo 1945 m. mūsų literatūri
niame gyvenime, vegetuojan
čiam svetimose žefnėse, atsirado 
daug asmenų, metusių įvairio
pas profesijas ir keisčiausiais 
būdais bandžiusių pažaboti le- 
gendarinį pegasą. Minimi atei
viai nedaug džiaugsmo teatne
šė: keistos polemikos, skubūs 
kailių mainymai, arogantiški — 

' kalbos klaidų sklidini — pareiš
kimai ir silpni spausdinėliai, — 
štai liūdnos atminties ginklane
šiai, lydėję naujuosius veidus 
spausdinto žodžio arenon. O vir
šum jų popierinės maišaties, lite
ratūroje varganai nusivokiu pro
tekcijų dalintojai, supūtę miela- 
širdystės debesis palaistė savo 
adeptų 'galvas šiltu lietučiu. Bet 
—ne visiems mielieji dėdės vie
nodai geri. Dažna knyga, nors li
teratūroje vertinga, jų nepalai- 
minama. Panašiai atsitiko su 
Birutės Pūkelevičiūtės pirmąja 
knyga “Metūgėmis”. Knyga, ku
ri ir. ribotai nusivokiančiam lite
ratūros žmogui, liudija, jog kar
tu su ja ateina pirmas origi
nalus moteriškas vardas mūsų 
tremties feministinio sentimen
talizmo senkančiam prūde. Mū
sų didžiausias dienraštis ir vie
nas Brooklyno savaitraštis pasi
tenkino kreivom šypsenom. Sun
ku suprasti, kodėl tie patys au
toritetai taip nuolankiai prašo 
tėviškos rankos ir meilės kaiku- 
riems savo debiutantams (At
leiskit visas jų klaidas! Juk tai 
pirmoji knyga!), o kitiems — 
taip pat jauniems ir debiutuo
jantiems — tokiu nuožmumu 
smogia pačion širdin. Ne pasi
gailėjimo norima šiais įžangos 
žodžiais išmaldauti. Mūsų nuo
monė lieka tokia, kaip buvusi: 
ir debiutuojančių knygose rei
kia lygiai tos pačios meninės tie
sos jieškoti, kurios jieškotina 
pripažintųjų veikaluose. Litera
tūrinės kūrybos vertinimo kri
terijai visiems vienodi. Tik 
liūdnai stebėtis tenka, kaip tau
rumo mokytojai tuos amžinuo
sius kriterijus gabiai išlanksto 
(pagal reikalą): vieną kartą už
merkdami akis, kad nematytų 
ydų, kitą kartą; — kad nematy
tų talento.

"Aš ateinu per patį Poky įėjima, kai 
visi keliai būna tušti, kai vargonai 
būna pritildyti. e
Naktį mano lopšin prikrinta aštrių rug
pjūčio žvaigždžių ir mano motina gai
liai pravirksta.
Pirmą kortą.' ~ ;
Nes aš atskilau, lyg. uolos luitas, ir 
riedėsiu žemyn. Be jos.

Rudenio sodai dega raudonom pa
švaistėm. Laukiniai gaigalai skrenda 
į pietūs. Jų sparnai žėri žalvariu. 
Tuomet aš atsisveikinu.
Susiglaudžia takas meldyne. Viksvos 
išgaląstos kaip peiliai.
Išsižioja bedantės drevės ir aš drebu 
visais sąnariais.
Bet negrįžtu atgal".

Metūgės, 29-30 psl.

Poezija yra pati intymiausio
ji kalba, kuria gali prakalbėti 
žmogus į žmogų. Poezijoje žo
dis yra naudojamas taupiai, nes 
tiktai vienas vienintelis tokioj 
situacijoje ir tuo metu tėra rei
kalingas, tėra pats tikrasis. Be
galinio subtilumo ir meistriško 
savosios kalbos pajautimo, ilgo ir 
tyro brendimo, gilaus ir neme
luoto santykio su tikrove — vi
so to reikalaujama iš poeto, viso 
to reikalaujama iš tiaros poezi
jos. Poetinis išgyvenimas negali 
būti apspręstas jokių svetimų 
tendencijų, ateinančių iš šalies, 
nes tada gema agitacija, pamo
kymai, proginiai šūkiai. Poetinis 
išgyvenimas yra išdava tiesio- 
gio žmogiškosios sielos bendravi
mo su materija ir dvasia. Poeti
nio išgyvenimo ir jo įformavimo. 
metu poetas yra vienišas — kaip. 
kiekvienas žmogus savo tikrai
siais savo egzistencijos akimirks
niais — veidu į Dievą.’ Litera
tūros kritiko uždavinys atrasti 
kiek tikrai ir meniškai poe
tas mums savo pasaulį atidavė. 
Literatūros kritikas tačiau nėra 
teisėjas — ne jo galioje teisti po
etą kodėl jis ne mana, i p regi 
pasaulį ir Dievą. Negali žmogus 
teisti., žmogaus ‘dėl jo vidinių 
įsitikinimų (kol tasai nesikėsina 
smurtu priversti. kitus taip gal
voti, kaip jis), negali ir kritikas 
pasmerkti knygos dėl to, kad jos 
autorius eina savo keliu ir atran
da kitokį atsakymą į didžiuosius 
klausimus. > .

Birutė Pūkelevičiūtė savo pir
mojoj knygoj mus atveda į savo 
pasaulį.. Visiškai savo pasaulį. 
Be pozos, manieros, žodžių po
tvynio ji mums vaizdas po vaiz
do atskleidžia platų, naują ir tur
tingą pasaulį. Jos poezija, para
šyta prozine forma, yra ir pa
prasta ir puošni kartu, ji subti
li ir dinamiška, ji drąsi ir nuo
širdi, bet lygiagreta užslėpta po 
šviežių metaforų skraistėm, ji 
muzikali ir nešama nenutrūks
tamo, tiksliai pajausto, vidinio 
ritmo. Jeigu galima kalbėti apie 
moteriškumą poezijoje, tai šioje 
knygoje yra jo apstu pačia gra- 
čiąja prasme: liūdesio, skausmo, 
meilės ir mirties temos varijuo
jamos subtiliai ir talentingai, ir 
tuo pačiu skaidriu atvirumu, ku
rį randame Gabriela Mistral ar
ba mūsosios Sal. Neries kūry
boje. Pasakėme, skaidriu atviru
mu, nes giliai, tikime, jog žmo- 
giškasai gyvenimas kiekvienoje 
savo fazėje yra tyras ir nesutep
tas, jeigu jin žvelgiame švariom 
akim.

"Polaiminti vtik pi Ina viduriai žiedai.
Ūžia juodi aviliai, kaip šventos bažny
čios, žemdirbiai žegnojo dideles var
pas.
Pavėjui suposi baltos vygės. Ir krykš
čia, tarytum skrendančios paukš
tės ------—
Palaimintas prakaitas.

Poetai, kurię neišduoda ir ne
parduoda savo pašaukjmo, yra 
visuomet kelyje į Tiesą. Dirbti
nis, pareiginis moralas poezijoje 
skamba taip pat tuščiai, neįti
kindamas nė vieno, kaip bulva
rinė knyga. Abiejų literatūrinė 
vertė vienokia, nes abiejų gene
zė — melas. Poezijoje, kurią 
galime tuo vardu vadinti, kiek
vienas žodis yra lygiai vertingas 
ir tyras, nes tarnauja vieninte
liam tikslui — realizuoti žmo
gaus- sielos nemirtingą komuni
kacijos ilgesį. Poezijoje, kaip 
niekur kitur, žėri prarastojo ro
jaus spindėjimas: mūsų kelionės 
pradžios atminimas. Vaikystės 
atsiminimas.

"Kelio gale yra daubon įkritęs mies
tas:
Laikrodžiai be Švytuoklių, mažos ka
pinės be kryžių, laiptai be turėklų.
Ir jaunos moterys.
Jų vaikystės angelai sustingę. Jie ne
pakelia molio sparnų ir neišpučia 
skardinių trimitų.
Senas šventorius

• g?s, o vakare 
vynas.
Ateina naktis.
Ir jos sapnuoja
brolių.
Jie išskelia ugnį juodais titnagais ir 
įpučia spragsintį laužų. Supleška balto 
beržo tošis.
Dangum pasipila žvaigždės - ---------- —
Dailūs jų pasakų broliai!
Sunkios sagtys nukaltos iš seno sidab
ro. Diržai raudoni ir platūs — pir
mamečio briedžio oda dar kvepia pie
vų žolynais ir ėglių spygliais.
Jie pralekia šuoliais beržyną. Sudun
da apkerpėjęs tiltas — 
Jie čia.
Jų širdys, kaip romūs didžiuliai ba
landžiai.
Tada jie sustoja vienas prie kito ir at
remia vėją pečiais.
Stiprūs jų broliai. Ir dideli.
Bet jų nėra."

_ M., 77-78 psl.

Tikru poetiniu žodžiu netikė
ti negalima, kaip negalima neti
kėti žmogumi, kurio gyvenimas 
vienam akimirksniui taip giliai 
ir tikrai nušvinta, jog susemia 
kiekvieno mūsų gyvenimą. Bet 
su poezija tėra vienas tikras kon
taktas — meilės: tiktai kūrybi
nei tiesai atviras žmogus ją jau
čia, ją išgyvena. Jauni poetai tu
ri vieną pirmenybę prieš patyru
sius, senstančius žodžio meni
ninkus — jų kūryboje (jei ji ta
lentinga ir pajėgi) daug kur jau
ti dar tiesioginį, manieros ir

senų ir rankų, skubiai nusiplovu
sių nuduotos dorybės vandeniu, 
mūsų poezijom atėjo naujas 
vardas.

"O dabar atėjo tavo eilė: 
Kurk savo žeme!
Ir savo — dangų.
Garsiai rėkia didžiuliai dirvonai —— 
šaukia tavo rankų ir meilės. Praplėšk 
jaoda velėnų.
Ten miega nauji pavasariai ir. atei
nančių kartų aistros.
Tavo jaučių sprandai garuoja. Vagos 
gėle dega traškėdama saulė. Tavo 
prakaitas teko išdidžiais skruostais 
nuoga krūtine.

Tu sukursi savo pavidalu Dievę.
Jis prausis su tavim prie Šaltinio 
vakarais sėdės su tavim ant slenksčio. 
Jis matys pūslėtas tavo rankos, Jis 
girdės ramų tavo širdies plakimų.

Ir Jis į Tave įtikės'*.
Metūgės, 94 psl.

ir

ir

“Metūgių” iliustracijas ir vir 
šelį piešė Juozas Akstinas. Tai 
pirmasai jo grafinis knygos api
pavidalinimas, tačiau atliktas 
skoningai ir subtiliai. Dailininko 
teisingai pajausta knygoj spaus
dinama poezija, todėl skyrių 
piešiniai niekur nesikerta su 
tekstais, niekur nebandoma ak
lai iliustruoti vieną kurį epizodą 
ar motyvą. Teptuko pabrauki
mas jautrus, taupus, nepažei- 
džiąs brutaliu realizmu bendros 
knygos nuotaikos.

Birutė Pūkelevičiūtė, 
METŪGĖS. Išleido leidykla Bal- 
t i j a, Toronto, 1952. Iliustravo 
ir viršelį piešė Juozas Aksti
nas.. 590 egz. Kaina — 1 dol.

Henrikas Nagys.

Iš kultūros ir knygų pasaulio

nuo procesijų povor- 
tomsus, lyg vyšnių

dvylikę stiprių savo

įvaizdžio veikimą, pirmykštę 
poezijos versmių vėsumą. Gel
mių vėsumą. Birutės Pūkelevi- 
čiūtės knygoje tokių vietų aps
tu. Ir tai didelis, ir mus dižugi- 
nantis, pažadas. Gera paimti ran
kon knygą, kurios tituliniam la
pe nerandi išdidaus žodžio, bet 
kurios puslapiuose užrašyta dau
giau nei pirmieji bandymai. Ne
žiūrint plokščių kronikinių šyp-

Jaunimo- literatūros premiją 
Liet. Rašytojų D-ja pripažino 

M Petronėlei Orintaitei už “Viltra
kių vaikai” knygą, išleistą Balės 
Voveraitės slapyvardžiu. Premi
ją LRD laiko simboline ir paska
tinimu ją atgaivinti, nes iš savo 
kasos tepajėgė sugraibyti vos 
šimtą dolerių.

Liet. Rašytojų D-jos literatū
ros premijų- fondui paaukojo: 
kun. A. Juška,> An. Kairys ir Bos
tono Rašyt. Klubas po $100, A.V. 
— $25 ir St. Tamulaitis — $20.

A. Baranausko Anykščių šile
lio liuksusinį leidinį su dail. Pr. 
Lapės iliustracijomis ruošia iš
leisti “Gabija”.

Liet. Enciklopedijos spaustu
vė Bostone perkelta į buv. “Dar
bininko” namus ir žada netrukus 
pradėti veikti.

Dail. V. K. Jonynas dalyvavo 
Amerikos grafikų parodoje, ku
rioje buvo išstatęs “Nuėmimą 
nuo kryžiaus”.

Dan Kuraičio atsiminimai jau 
išspausdinti ir tuojau pasirodys 
knygų rinkoje. Įvadą jiems pa
rašė “Naujienų” red. pavad. K. 
Augustas.

Latvija, Toronto latvių laik
raštis iš Mariaus Katiliškio 
“Užuovėjos” spausdina apysaką 
“Apyaušrė”. V. Skudros verti
mas. ■ 7;

Lituanistikos Instituto Pati
kėtinių Tarybos pirmininkas inž. 
Ant. J. Rudis painformavo spau
dą apie numatomus tarybos dar
bus lituanistinio mokslo reika
lams lėšų parūpinimo reikalu. 
Numatoma rinkti aukas, paliki- 
<nus, narius rėmėjus,-mokančius 
po 5-25 dol. metams ir po 100- 
1.000 dol. visam amžiui. Tokie 
nariai rėmėjai gaus atitinkamus 
pažymėjimus ir nemokamai L. 
Instituto leidinius. Numatoma 
taip pat kreiptis į amerikietiš
kus kultūrinius fondus, o taip 
pat į lietuviškas organizacijas. 
Jau rūpinamasi išgauti charterį, 
kuris Lit. Instituto lėšas atleistų 
nuo valstybinių mokesčių.

Liet. Studentų Sąj. JAV vyk
do centro organų rinkimus. Tam 
yra sudaryta Rinkimų Komisija 
— N. Gulbinskaitė, D. Jurevičiū
tė ir M. Monkevičius, — kuri 
kandidatus į Centro Valdybą, 
Rev. Komisiją ir Garbės Teismą 
priima iki kovo 27 d. Sąrašai 
siunčiami R. Kom. sekretorei N. 
Gulbinskaitei — 6324 S. Bishop 
St., Chicago 36, Ill.

Iš JT Augšt. Komisaro Trem
tinių Reikalams įstaigos prane
šama, kad balandžio mėn. Bon- 
noje numatoma surengti tremti
nių dailininkų kūrinių paroda. 
Parodos tikslas, Augštojo Komi
saro atstovo žodžiais, yra at
kreipti vokiečių ir užsieniečių 
dėmesį, kad tremtinių tarpe yra i 
žmonių, kurie savo darbais gali' 
daug prisidėti prie pokario kul
tūros plėtotės.

Numatoma, kad vėliau bus ga
limybė tą parodą perkelti į kitus 
Vakarų Europos kraštus ir į 
Šiaurės Ameriką.

Studentų šiuo metu studijuo
ja Vokietijoje 42. Jiems remti 
buv. Insbrucko un-to studentai, 
dabar jau gydytojai ir kt. moks
lus baigusieji, buv. BALFo sti
pendininkai, sudėjo ir atsiuntė 
$200. Per dr. Budzeiką atsiųstas 
gražus raštas, rodąs, kad buvu
sieji stipendininkai ar paramą 
gavusieji neužmiršta ir kitų, pa
tekusių į panašią padėtį, kokioj 
jie yra buvę. Šiuo pavyzdžiu ga
lėtų pasekti ir kiti. Juk savo lai
ku Vokietijoje ir kitur Europoje 
yra buvę per 2.000 studentų, ku
rių ne vienas yra taip pat gavęs 
BALFo paramą. ■ .

“Neries” Stipendijų Fondo sti
pendija $1000 1953-4 mokslo me
tams paskirta Ant. Sužiedėliui.

Australijoj studijuoja Adelai
dės universitete teisės fakultete
S. Čibiras; architektūros — R. 
Reisonaitė, A. Navakas, J. Nau
jalis; technikos f. — V. Navakas,
T. Žurąuskas, A. Nefrodovas, L. 
Garbaliauskas, J. Galatiltis; me
dicinos fak. — dr. J. Mikužis,

OTTAWA^ 'Cnt.'

Gyventojų skaičius — Otava, su priemiesčiais 1951 
m. turėjo 281.908 gyventojus.

Vieta yra prie Ottawa upės, 120 mylių į vakarus* nuo Mont- 
realio ir 265 mylios į rytus nuo Toronto. Miestas ap
tarnaujamas trijų geležinkelio šakų ir didžiulio mo-- 
dernaus aerodrpmo. ? v- * *'

Pagrindinė pfamonė . •'•Kaip Kanados-*sostinė, dau**-
' giausiai gyvenama valdžios tarnautojų;" Otava -yra 

turtingas popierlaūs'žaliaVdS5 ir'medžio apdirbi 
jono centras. ’ * ‘

Popierio . . ..... ...............  .............
Sviesto ir sūrio .... ..........
Duonos ir kt. maisto produktų 
Spaustuvių ir knygų rišimo .. 
Spaustuvių ir leidyklų . ..........
Lentpjūvių ;...... ......
Cinkografj ids *.......... .........
Minkštų' gėrimų .....
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The Canadian Bank of Commerce
Otavoje turi penkius skyrius jūsų 

patarnavimui.
Centrinis skyrius —■ 117 Sparks Street
Bank Street skyrius — 311 Bank Street 
Laurier Ave. W. skyrius-— 212 Laurier Ave. W. 
Rideau Str. skyrius — 42 Rideati Street 
Eastview skyrius — 199 Montreal Rd.

The Canadian Bank of Commerce turi 
virš 625 skyrių visoje Kanadoje, kurie at
lieka pilnas bankines operacijas. Artimiau

sias skyrius Jums visuomet mielai 
. patarnaus. j..-7.^ ..

The Canadian Bank of Commerce

gyd. Aleksandravičienė, N. Šini- 
naitė, E. Petrikaitė, V. Dainius.

Daugelis jų patys užsidirba ir
pragyvenimui. ,

— Anksčiau, — kalbėjo jis, — pas mus tokių kiaulysčių nepa
sitaikydavo. O, žiūrėk, kai priėmė tuos paskutiniuosius, ir nėra 
gero. Pavasarį iš laukų dingo akėčios. Vaikai besimaudydami ap
tiko jas durpynėj sumestas. Vėliau ...

— Palauk, — tariau aš. — lokius paskutiniuosius mes pri
ėmėm?

Pūrelis lėtai užsitraukė dūmą, ir tuojau pilkšvas debesis paki
bo virš jo galvos.

— Praeitą rudenį įstojo Graužinis su Vinkšna. Po to priėmėm 
Zabulį, Gabrį tą iš Vanagaičių ir Vinkšnos giminę — Bivainį...

Dabar ir aš prisiminiau, kaip susirinkime svarstom buvusio 
Gaigalų dvaro sodininko Graužinio ir Vinkšnos, o kiek vėliau li
kusių trijų pareiškimus.

Jau seniai kolūkio valdyba dairėsi tinkamo žmogaus. Buvo 
užveista dešimt hektarų jauno sodo, ir jo nebuvo kam prižiūrėti. 
Pirmininkas siūlė vienam, kitam, bet išmanyt nieks tinkamai ne
išmanė to darbo ir atsisakė. Sodas buvo be sodininko. Dirbo dva
re, vadinasi, žmogus vargo, ir nėra prie jo ko labai kibt. Tik 
vėliau kažkas pasakojo, kad Graužinis buvo dvaro ūkvedžio gimi
nė ir šliejosi prie ponų.

O paskiau susirinkę kėlėme rankas už Vinkšną. Apie jį nebuvo 
daug ką ir šnekėt. Tiesa, praeityje jis šiokių tokių nuodėmėlių 
turėjo. Bet tai buvo praeitis. Apie ją reikia užmiršti.

Iki pusnakčiu mudu su Pūreliu kalbėjom. Išrūkėm gerą kapšį 
tabako, net gerklės apkarto. Bet, pasirodo, veltui. Nieko taip jau 
labai bloga nesuradom.

' Sekančią dieną pavakariais iš gretimos įITS atvažiavo kelios 
rugių kertamosios mašinos ir kombainas. Kitą rytą visi, kas 
gyvas, pajudėjo į laukus.

Mūsų brigada dirbo su kertamosiom, nes rugių laukai išpuolė 
kalnėti, vienur kitur buvo įsiterpę nedideli miškeliai ir krūmokš
niai. O kombainas nuvažiavo už upelio, į pirmosios brigados lau
kus. Ten, kiek akis siekia; tęsiasi lygumos.

Stipriai padirbėjom pirmom dienom. Kai žvilgtelėdavai nuo 
kalniuko, tai aplink pamatydavai besrlęsiančias lygias gubų eiles. 
Tarp jų buvo tarpai, kuriais vaikščiojo žmonės, judėjo vežimai, 
nelyginant kolūkio gatve. -

Keistą dalyką aš pastebėjau tomis rugiapjūtės dienomis. Bri
gados komjaunuoliai dabar nftustigo vietoje, sakytum juos būtų

matyt, nekantrumo pagautos,

kas vaikęs po laukus. Nugriebs kuris nors minutėlę laiko, pribėgs 
lyg tai suktinės pridegt, o, žiūrėk, taip ir smaigsto akimis mašiną 
— ar tinkamai nuleisti peiliai, arklius — ar gerai pakinktai guli, 
ar pavalkai nenugriaužė piršių... Stebėjausi aš tokiais dalykais. 
Ir tik vėliau stfžinojau, kad po tos nelaimės su vištom visa jų orga- 
nizacija nutarė saugot kolūkio turtą ir, žūt būt, sugaut piktadarį.

O Monikai, sako, gerokai teko, kad ji nemokėjo išsaugot paukš
čių. Jie net apsvarstė merginą savo susirinkime. Sunku, žinoma, 
pasakyti, kaip ją ten barė. Bet po to ji liovėsi verkusi ir pasidarė 
griežtesnė. '

Šaunūs, visdėlto, jie vaikinai. Pasirodo ne tik kolūkio valdy
ba, ne tik Daubaras ir mudu su Pūreliu galvas sukom. Atsirado 
daugiau tokių. ,

Visa tai aš vėliau sužinojau, o kol kas mes darbavomės kiek- 
- vieną dieną savo laukuose. Rugių sklypai vis mažėjo. Iš visų pusių 

juos supo kertamosios, ir jie tiesiog akyse tirpte tirpo.
Paskui laukuose sudundėjo kuliamosios. Jos barškėjo visą 

parą, taip pat visą parą girdėjosi ir triukšmingi dirbančiųjų bal
sai. O rytą gurguolės su pirmuoju šių metų derlium traukdavo į 
miestą. Bet štai vieną kartą išgirdome ir kitokius balsus.

Mūsų pamaina ruošėsi į dąrbą, kaip staiga iš už daržinės kampo 
pasirodė būrelis moterų. Jos ėjo smarkiu žingsniu, dar kažko

garsiai šūkavo. • ?
Kiemo vidury šis smarkus moterų būrelis sutiko brigadininką 

Girulį — lėtą ir ramų, bet šiaip jau galvotą ir išmanų žmogų.
— Kur pirmininkas? — riktelėjo kelios iš jų tokiu griežtu bal

su, jog brigadininkas, akimirką žiūrėjo į jas nesusigaudydamas, 
kas čia įvyko.

— Sakyk greičiau, tu kūtvėla! - 
dar griežčiau sušuko jos.

Girulis tylėdamas ranka parodė į valdybos namą, paskiau gūž
telėto pečiais ir nūsispiovęs nuėjo.

Būrelis moterų energingai patraukė į tą pusę, bet joms prieit 
valdybos neteko, nes kaip tik tuo metu kieme pasirodė Daubaras.

Matyt, šioms triukšmingoms moterims buvo tas pats ar pir
mininkas, ar sekretorius, nes jos glaudžiai apsupo Daubarą iš visų 
pusių, ir čia prasidėjo toks triukšmas, kokį gali išgirsti tik rajono 
mieste didžiausiomis turgaus dienomis. -

— Avanso mums tai neduosi!...
—- Viską grūdat į miestą!... '
— Badu dvėsim!... Kokią čia tvarka?...
Jos šaukė viena per kitą, vis labiau spaudė Daubarą.
Pradžioj jis, atrodo, nelabai suprato, ko jos nori; tylėdamas 

žiūrėjo ir tik dažnai mirkčiojo. Jis tylėjo, o jos vis šūkavo, nors 
jau ir silpnesniais balsais, negu pradžioje. Kai moterys galutinai 
nutilo, jis vis vien dar nieko nepasakė. Matyt, jis norėjo, kad mo
terys išlietų viską, kas gulėjo ant širdies. Bet jos buvo užtektinai 
prisirėkavusios ir dabar žiūrėjo į jį tylėdamos ir laukė. Tada 
Daubaras tarė: , .

— Paėjėkim į valdybą, ten greičiau susišnekėsim.
Toliau, pasakojama, buvę šitaip. Daubaras su pirmininku išaiš

kino moterims, kad tai pikti gandai. Kiekvienais metais kolūkis 
atiduodavo valstybei paruošas, ir kasmet kolūkiečiai gaudavo gau
sų darbadienį. Taip buvo jau eilė metų, ir nieks dėl to nerūgojo. 
Šį rudenį dalykai irgi panašiai turėjo klostytis. Moterys ėmė rimti.

O paskui Daubaras paklausė, kas joms pripaišė į galvas tokių 
niekų.

Moterys gūžčiojo pečiais ir kalbėjo:
— Bene mes žinom? Viena nuo, kitos, viena nuo kitos, ir susi

rinko pulkas.
Daubaras atsisveikino su moterimis ir tarė:
— Eikit ir dirbkit sau ramiai, o visokių ten gandų gandelių 

nėra ko klausytis. Aš žinau, kieno šitas ir kiti panašūs darbeliai. 
• Sekantį vakarą aš sėdėjau ant savo akmeninių laiptų.

Vakaras buvo ramus. Nei žmogaus, nei gyvulio balso nesigir
dėjo. Matyt, išvargę žmonės anksčiau sugulė. Tik kitame kolūkio 
gale papsėjo kuliamosios motoras. Ten pradėjo darbą naktinė 
pamaina. ,v

Kodėl gi nepasėdėt tokį vakarą ant savos trobos laiptų. Gali 
apie ką nori pagalvoti, niekas nesutrukdys. Ir apie buvusį gyve
nimą, ir apie dabartinį. Daug kas pasikeitė, daug ką naujo savo 
akimis pamatėme, ir apie tai reikia kartais visdėlto pagalvoti.

Ilgokai aš taip sėdėjau, kai staiga iš tamsos išniro būrelis vai
kinų. Jie ėjo tylėdami, bet iš karto pažinau jaunesnįjį Pūrelio 
sūnų ir Augulio Petrą.

— Kur traukiat, vyrukai, bene merginų jums Vanagaičiuose 
paklausiau.maža?

— Ne, taip sau išėjom pasibastyti. Vakaras gražus, — atsakė 
kažkuris iš būrio.

— Nėra ko bijot Martinkaus, jis žmogus savas, — tarė Pūrelio
sūnus. — Saugom, matai dėde, derlių. Vakar, naktį kas tai vėl vogė 
gubas. .

— Ką tu sakai? — pašokau aš. — Kurioj vietoj?...

— Pamiškėj, — atsakė jie visi kartu.
Turėjau aš tokią lazdą. Dar mano tėvukas rietė ją iš laukinės 

obelies šakos. Gumbuota, dygliuota, lyg kadugys. Pasiėmiau aš 
ją — šiaip sau, dėl smagumo — ir išėjau su jaunimu.

Aplinkui viskas snaudė. Ilgokai mes bastėmės, apėjom laukus, 
bet visur buvo ramu. Tik kur-ne-kur prie sodybos, pajutęs sveti
mą žmogų, amtelėdavo šuo, ir vėl viskas paskęsdavo tyloje.

> — Užsirūkysim, — tarė kažkuris iš vyresniųjų. :.
Mes ėmėmės krapštyti tabokines ir sukti storus, kaip ožkos 

koja, papirosus, kai staiga pribėgo Pūrelio sūnus ir sušnibždėjo:
— Žiūrėkit, žiūrėkit, antai švieselė. ' v ■ I
Mes įsižiūrėjom: kaip negraižėm akim tamsos, bet matyt nieko 

nematėm. ’ r . / \
— Niekus paistai, tau pasirodė, — tarė Augulio Petras.
Bet Pūrelis ginčijosi, jog matęs šviesą, ir mes patraukėm į tą 

pusę. Netrukus visi pamatėm siaurus šviesos ruoželius. Jie sklidoįiš 
Vinkšnos daržinės. Matyt, jis ten ką nors dirbo prie lempos.7

Mes priėjome arčiau ir žvilgterėjome pro plyšį į vidų. Saky
tum, man kas būtų kuolu trenkęs per galvą, taip aš nustebau. Pats 
Vinkšna stovėjo plačiai išsižergęs ir daužė rugių pėdus į ištiestą 
kartį. Dar du vyrai buvo atsigrįžę į mus nugarom, ir jų atpažinti 
negalėjom.

Mes pasitarėme, o paskiau atidarėme duris ir visi būriu sūvir- 
tome į daržinę. O čia buvo ko pasižiūrėti. Visas daržinės kampas 
buvo užgriostas jau iškultais pėdais, tačiau dar daugiau stovėjo 
nekultų. Matyt jie gerokai padirbėjo praeitą naktį, kol sunešė 
juos. Abipus karties pūpsojo krūvos grūdų — stambių/ pirmo 
bloškimo grūdų. . '

Mus pamatęs, Vinkšna apmirė vietoje, ir jo pakeltas į viršų 
pėdas sustingo ore. Bivainis su Zabuliu stovėjo išblyškę, nuleidę 
rankas. Prie jų kojų gulėjo numesti pėdai.

— Darbuojatės, vadinasi, — tarė šypsodamasis Pūrelio sūnus.
Visi tylėjo, o paskiau Vinkšnos lūpas iškreipė šypsena:
— Šitai, sakome, gali lietus užlyti ar ką, tai ir norim padėti iš

kulti. Ryt ketiname vežti į sandėlį.
Aš stovėjau, žiūrėjau į Vinkšną, ir mano širdis virė pykčiu. 

Tai, kur gyvatė — slidi ir vikri. Buvo tikras buožė, bet mes, žli- 
biai, jo tokiuo nepalaikėme. O tai visiems iš pirmo žvilgsnio turėjo 
būti aišku. Tegul jis žemės neperdaugiausia turėjo — penkiolika- 
hektarų. Bet juk dirbti pats beveik nedirbo. Laffkus apardavo’ 
apakėdavo ir derlių nuimadvo kažkoks puskvailis giminaitis, vien 
tik už maistą. Vinkšna gi supirkinėjo iš valstiečių gyvulius ir varė 
biznį. Ne vieną jis taip ir apsuko. Tie per susirinkimą ir kilo prieš 
jį — norėjo mums atverti akis. Bet jis kaip žaltys raitėsi ir liežuviu 
malė. Girdi, tokie jau laikai, vyručiai, buvo.

Mūsų žmonių širdys minkštos. Užglostė jis visus gražiais žo
džiais, palenkė į save. Pakėlėme mes už jį rankas. Ir aš pats dešinę 
pakėliau. O paskiau jis įtraukė tą šliužą, savo giminaitį Bivainį 
ir Zabulį.

Aš nejutau, kaip atsidūriau prie Vinkšnos ir užsimojai lazda, 
bet mano ranką sutūrėjo Augulio sūnus ir tarę:

— Palauk, Martinkau, duok pirmiau pasišnekėti su žmonėmis. 
Jie gerokai pavargo. Matai, net prakaitas išpylė. -*- ♦

Be reikalo jis, žinoma, sutūrėjo mano ranką. Reikėjo jam smog
ti ta lazda ir pamokyti vieną kartą.

Susėmėme mes juos visus, kaip įsimetusį širšių spiečių dre 
vėje. Paaiškėjo, kas vištų fermą išnuodijo, viskas paaiškėjo. Buo
žių lizdas ketino visą mūsų kolūkį sunaikinti. Gerai laiku susi
griebėme. O sodininką Graužinį ir Moniką tai mes be reikalo įta
rėme. Dabar visi mes gerai pasimokėme. Protingai vis dėlto 
sakoma: “Kas vieną kartą krito nuo stogo, tas žino, ką tai reiškia”.

Jubiliejinė skautų stovykla
Šiais metais Lietuvos Skautų 

Sąjunga švenčia savo 35-rių me
tų sukakti. Sukakčiai atžymėti 
ruošiama JAV ir Kanados rajo
nų vasaros stovykla skautų va
dams, sk. vyčiams, vyr. skautėm, 
akademikam-ėm. Bus stovyklau
jama nuo birželio 30 d. iki lie
pos 5 d. Niagara Falls ant pat 
Niagara upės kranto gautoje ka
nadiečių skautų stovyklavietėje. 
Stovyklos viršininku pakviestas 
v.s. K. Grigaitis, pavaduotoju ps. 
H. Stepaitis. Visais stovyklą lie
čiančiais reikalais kreiptis' šiuo 
adresu: K. Grigaitis, 994 Dundas 
St. W., Toronto, Ont. Canada.

—SKS—
Sergijus Prokofjev, didelis ru

sų kompozitorius, mirė Mask
voje keletą dienų prieš Staliną ir 
palaidotas tą dieną,-kai mirė Sta
linas. Jis mirė nuo kraujo išsilie
jimo į smegenis, t.y. kaip ir Sta
linas.

Prokofjev bolševikinių kritikų 
dažnai buvo puolamas dėl “nu
krypimų”, žadėdavo pasitaisyti, 
bet taip ir nespėjo “susistalinin- - 
ti” išviso.
.Vokiečių tremtinių laikraščiai;

Vokietijoje ir kituose kraštuo
se leidžiama apie 300 tremtinių , 
ląikraščitį. Sudetų vokiečiai turi ; 
79 periodinius organus, Silezijos • 
vokiečiai 69, Pomeranijos 21, Ry- ; 
tų ir Vakarų Prūsijos (drauge su 
dancigiečiais) 24. Kituose kraš
tuose išeina 14 vokiečių tremti
nių leidinių. Čia turima galvoje 
ne tik laikraščiai ir žurnalai, bet 
ir periodinidi biuletiniai. Di
džiausią tiražą turi Rytprūsių 
laikraštis “Das Ostpreussenblatt” 
(apie 90.000 egz.), redaguojamas 
buv. Klaipėdos “Merneler Dampf 
boot” redaktoriaus M. Kakio.

C

Redakcijai prisiųsta
Vincas Krėvė Mickevičius, Ra

šytojo 0 metų sukaktis* Chicagos 
Liet. Literatūros Draugijos lei
dinys,. 1953, viršelį piešė M. Ši
leikis, 1^8 psL, Kaina $2.

Lietuvių Dienos, 1953 m. kovo 
mėn. Vol. 4, No. 3, 24 psl.

Ateitis, 1953 m. vasaris, Nr. 2, 
25-48 psl.

Knygų Lentyna, VLIKo lei
džiamas'Liet. Bibliogr. Tarny
bos Biu’etenis. Nr. 11-12 (54-55), 
V m„ lapkričio-gruodžio mėn , 
1952 m.. Danville. Ill., 41-48 psl J

« t

0



n rusu f TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
=s «■

1953. HI. 19. — Nr. 11 (168)

PARDUODAMI
NAMAI ir BIZNIAI

$8.000 grynais. 30 kambarių, 6 butų, 
mūro namas, kietos grindys; iš
ilginiai koridongi, 6 vonios, 6 
stanaortmes v*rtuVįs 6 pagalbi
nes virtuvėlės. Šilto vand. šil
dymas. Prie dabartines nuomos 
(atskaičius visokiausios išlaidas) 
lieka ' per merus grynų pajamų 
$4.580. Gera proga su ipažu 
įnešimu didelę nuosavybę įsigy
ti. Dabar nėra morgičių.

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

$4;500 grynais. 6 kambarių, pusiau 
atskiras, lobai geram stovy; ga
ražas, lone, be morgičių. Run- 
nymede-Annette. Kaina $14.000

$8.000 grynais. Shaw Str. 16 kamba
rių, atskiros, kertinis mūro na
mas, vidus naujai atremontuo
tas; išilginis koridorius, kieto 
medžio grindys; didelis kiemas 
ir muro 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 kūrę. 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. Tuščio 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 
atskiras, 8 kamb išilg. korid., į 
gero mūro, alyva apšild., kietos 
grindys. Dvigubas garažas. Kai
na $15.500.

Be Šių pavyzdžių turime įvairia kai
na namų, krautuvių, valgyklų, ypač 
lietuvių rajonuose. Parūpinu iš ban
kų ir privačių paskolų. ~ ;

Dr. J. Kaškelis
Tejefonai: WA. 2646; WA. 2647;

WA. 2648
(nebūnant biure prašome palikti 

adresą ar telefoną)
575 QUEEN STR. W. (prie Bathurst)
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Dar liko ir Jums 
namas

1. 5.000 — grynais
$15.000 —pilna kaina
6 gražūs kambariai naujom na
me. Namas atviros, mūrinis, raup
lėtų plytų. 2 garažai. Kingswoy 

? Crescent gatvėj arti Dundas.
2. $4.000 — grynais

$12.000 — pHna kaina
9 kambariai. Pusiau atskiros na
rnos. Mūras tik iš fronto, šiaip 
viskas tvarkoj. Garažas. Broch 
gatvėj tarp College ir Bloor.

3. $4.000 — grynais 
$12.000 —pilna kaina

, 5 kambariai atskiram mūro name. 
Gera, šyari virtuvė, taip kaip ir 
visas narnos. Kas nejieško iš na
mo pajamų—gražiai galės gyven
ti. Prie Barton g-ves netoli Os- 
sington.

4. $6.000 — grynais 
$17.000 — pilna kaina
9 dideli kambariai. Naujas mū
riniu pusiau atskiras gerom stovy. 
Baldai 8-šė kambariuose. Centri
nis šildymas alyva. Garažui vie
tos būtų, nes sklypas didžiulis, 
bet privažiavimo nėra. Beaty gat
vėj netoli Queen ir ežero.

5. $11.000 — grynais 
$27.000 — pilna kaina 
Dupleksas. 12 kambarių. 2 gara
žai. 2 krosnys. Namas geram sto
vy ir geram rajone Christie gat
vėj netoli St. Clair.

6. $55.000 — grynais 
$15.000 — pilna kaina
9 nepereinami kambariai. Atski
ras mūrinis namas. 3 virtuvės. 
Garažas. Reikalingas vidujinio re
monto. Gilmour gatvėj netoil 
Dundas.

7. $4.000 — grynais 
$12.500 — pilna kaina
6 kambariai. Atskiros mūrinis na
melis. 2 virtuvės. Lapinu gatvėj 
netoli Dufferin.

8. $5.500 — grynais 
$15.250 — pilna kaina
7 kambariai. Atskiros,geram sto
vy, mūrinis narnos. Centrinis šil
dymas. Kambariai dideli, atre
montavus bus ir gražūs. Priva
žiavimas yra; Prie St. Clair ir 
Duffrin.

9. $3.500 — grynais 
$14.000 — pilna kaina 
8kamboriai 3 aukštuose. Priva
žiavimas yra. Reikalingos remon
to. Show str. • netoli College.

Skambinkite
Jonui Matulioniui

863 BLOOR ST. W., Toronto

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER

Įstaigos tel. KE 9459, namu LA 0248

SAUGU — PATIKIMA

KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
ĮSTAIGA.

TIKROS 
IMPORTUOTOS
OLANDIŠKOS SILKĖS 

sugautos Vokiečių (Šiaurės)
• jūroje

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ *

$9.900. Jane. — Annette, mūrjnis, 
atskiros vieno ougšto na
mas. Vandeniu šildomos, 
garažas. Įmokėti $3.500.

$10.250. Davenport - Ossington, mū
rinis, atskiros, 5-kių kamb. 
namas, šiltu oru-alyva šil
domas, vieta garažui, įmo
kėti tik $3.000.

z

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

$11.900. Spadino—Dundas, 9 kamb. 
mūrinis namas, vieta gara
žui, $50 paj. savaitei ir 
kamb. savininkui.

$12.800. Bloor—Shaw, 7 kambarių 
mūrinis namas, vand.-alyva 
šildomas, garažas.

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

; ■■■ .■■■ '" ■ .7- ••

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

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

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

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

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

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

$18.700. 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.

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 RIERĖT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS i.

Centrinė Įstaiga 1172 Bay St. Toronto, Ont.

HOLLAND HERRING 
FISHERIES ASSOCIATION

ROOM 711, TERMINAL BUILDING 
TORONTO, ONTARIO

konomiškiems gavė
nios valgiams pirkite 
tikrų Olandiškų Silkių 
statinėlę. Reikalauki
te valgių paruošimo 
knygelės veltui.

PARDUODAMI NAMAI:
■ ■ ....

• ■ • ‘ . -A- ” ■ .

Įmokėti $3 500, 7 kamb. namas, Lisgdr, netoli Queen, šilto oro-alyvos 
šildymas, dvigubas gaiažas, pilna kaina $11.5500, kreiptis skubiai.

Įmokėti $3.500, 6 kamb. namas, šilto oro-alyvos šildymas. Galima 
užimti per 60 dienų, kieto medžio grindys, Howland Ave., netoli 
Hallam. Pilna kaino $11.000.

įmokėti $3?000, pilna kaina $10.500, 5 kamb. ir sunrūmis, garažas, 
galima užimti per 60 dienų. Davenport, netoli Osler Ave. Puikus

■ namas. :-

MENARY& SON
431 RONCESVALLES AVE., TORONTO. - Telef. LL. 1112

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

suteiksime sąžiningą patarnavimą.
Prašome kreiptis: TONY A. DAGELIS

A ts to vau j u:
JOHN MACDONALD REAL ESTATE
Office, 202 James St. S., Hamilton, Ont.
Phone 7-4220 arba 2-1470, Res. 3-4915

Dėmesio Į f į Dėmesio
Hamiltoniečiai 1 Į* I III I Hamiltoniečiai

Mann & Martel
REA t t O R S

1663 BLOOR STREET WEST. TORONTO

$12.800. Blccr—Lansdowne, 6 kambarių mūrinis namas, gražūs kamb., kito 
medžio grindys, vieta garažui. Esami name baldai priklauso prie 
pordovimo kainos. Namas labai geras.

$13.500. Lansdowne—Queen, 8 kamb., atskiros mūrinis namas, kieto medžio 
. grindys, dideli kambariai, geros nuomavimo sąlygos.

$14.500. Shaw—College rajone, 8 kamb., mūrinis namas su jome esančiais 
baldais. Namas geram stovy, galima tuojau užimti.

$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.

$17.000. Geoffrey—Indian Rd., 8 kamb. atskiros mūrinis narnos, kieto me
džio grindys, dideli kambariai, vondens-olyvos šildymas. Lobai ge
ras namas.

Mes turime ir daugiau namų, valgyklų, benzino stočių ir krautuvių visose 
miesto dalyse. Taip pat duodame paskolos padidinimui {mokėjimo grynais. 
Jei Jūs norite parduoti savo namų paskambinkite mums, mes pasisteng
sima Jums duoti gerų patarnavimų.

e

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja

J. T A M U L I 0 N I S
Telefonas OL. 1106.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
F^ANK BOCHULIS

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

Atidaryta iki 7 vai vak. - - 272^ QUEEN ST. W., Toronto 
———..-'4l...

Ernie C. Miles
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

910 KING IR SHERIDAN, HAMILTON, ONT.

$10.900, Mory St. N„
9 komb., kietos grindys, l-ome augšte; $37 pajamų į savaitę iš antro ougš- 
ot, Įmokėti $3.500.

$9.600, Garside Ave. N.,
6 kamb , vieno ougšto mūrinis namas, kietos grindys, įvažiavimas ir ga
ražas. Įmokėti $3.000.

$7.500, Florense St.,
.7 kamb. gerame stovyje, mūrinis, atskiras namas. Arti lietuvių bažny
čios. įmokėti $3.000.

$10.900, Charlton W..
7 kamb., kietos grindys, alyva šildomas, moderniško didelė virtuvė, vie
nas blokas nuo Herkimer. Įmokėti $3.000.

$8.500, Chesnut,
8 kamb., kietos grindys, garažas, naujai dekoruotas, garažas. įmokėti 
$2.500

$12.500, Cannon St. E.,
8 dideli kamb., naujas oro šildyrnas, naujas stogas, geras namas nuoma
vimui. Įmokėti $3.000.

Visais namų pirkimo ar pardavimo reikalais jums sąžiningai patars, 
potyrę mūsų įstaigos sclesmanai. Skambink 9-3563.

(Salesman)

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

ERNIE C. MILES
REAL ESTATE

Visais turto pirkimo 

ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND 
Real Estate

1130 College St, 
Toronto, Ont

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse. ;

*
Dundos—Manning,

$2.000 įmokėti, $9.500 pilno kai
na. 6 didelių kambarių pusiau at
skiras namas. Naujas šildymas ir 
stogas.

Lolo—Yonge St.,
$4.500 įmokėti, $12.700 pilna 
kaina. 6 kambarių pusiau atski
ras mūrinis namas. Turi garažą ir 
nemažą kiemą.

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

Taip pat turime naujų namų 
su žemu įmokėjimu nuo $2.500 
iki $3.000 šiauriniame Toronte.
Meilai Jums parodysiu ir su
teiksiu daugiau informacijų

A. TAMULAITIS
Tel. MA. 1177

Namų tel. OR. 2657

A. W. FARLINGČR 
Real Estate

2000 Yonge St, Toronto

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo — 
pardavimo įstaiga

1052A BLOOR ST. W., 
Toronto

Parduodame ir perkame na
mus, biznius visuose miesto 

rajonuose.
•'

NAMAI—BIZNIAI
PAR D A V I M U 1 

visuose miesto rajonuose
$25.000, įmokėti $10.000, Bloor — 

Jone, 8 kamb., 2 saules kamb. 
namas, per 2 augŠtus, priekis 
pagražintas akmenimis, labai 
gražioje vietoje, Šildomas vande
niu- alyva, garažas ir privatus 
įvažiavimas.

$21.500, įmokėti $12.000, Bloor — 
Mountview, 12 kamb. atskiras 
namas su garažu ir privačiu įva
žiavimu, vondens-olyvos šildy
mas, labai geras kambarių iš
dėstymas, 2 virtuvės ir 2 vonios 
kamb^ pilnai įrengtas rūsys.

$21.000, įmokėti $7.000, High Park 
—Boosted, 1 3 kamb. ir 2 sau
lės kamb., vandens-alyvos šildy
mas, 3 virtuves, 2 vonios k., 
geros nuomavimui namas, vieno 
skola balansui, nėra garažo.

$15.500, įmokėti $7.000, College — 
Manning, 9 kamb. per 2 augŠ
tus,, dideli šviesūs kambariai, 2 
garažai, geras nuomavimui ra
jonas.

Turime didelių ir gražių namų High 
Pork rajone su didesniais ir mažes
niais {mokėjimais. Paskambinus tuo
jau parodysim pagal jūsų pageidavi- 
mus. '

KLAUSKITE

VI. Jankaitis
Tel. OL. 1793, OL. 5176 

Namų tel. LO. 6967

Didžiausias namų 
pasirinkimas

visuose miesto rajonuose!
Tik paskambinkite kiek Jūs turi* 
te įmokėjimui pinigų — mes pa* 

rodysime Jums namą!

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

$14.500, St. Clair—Dufferin, mūrinis, 8 
komb., per 2 augštus, vandeniu- 
oliejum Šildomas, įvažiavimas į kie
mą.

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

$15.500, College—Dovercourt, mūrinis, 
atskiras, 8 komb. 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-oliejumi 
šildomas.

$20.500, Bloor—Indian Rd., mūrinis, at
skiros, 10 komb., vondeniu-oliejum 
šildomas, 3 virtuvės, visi kamba
riai dideli, garažas.

$35.000, Bloor—Indian Rd., 15 komb., 
namas, vertas dėmesio.

Didelis pasir!nktmas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

S. Dworak
REAL ESTATE BROKER

DIDŽIAUSIA NAUJŲJŲ KANADIEČIŲ NUOSAVYBIŲ 
PIRKIMO — PARDAVIMO ĮSTAIGA

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

MES TURIME PARDAVIMUI APIE 300 NAMŲ

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

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

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

$17.000, Dundas—Roncesvalles, du
pleksas, 10 kamb., pusiau at
skiras, vandens Šildymas, 3 ga
ražai.

$16.000, Dundos—-Roncesvalles, 10 
kamb., atskiros, mūrinis namas, 
geros pojomos.

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

$15.000, Bloor—Dundos, pusiau at
skiros narnos, vondens-olyvos šil
dymas, garažas.

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

J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė Įstaiga)

1 ST. CLAIR AVE. W. 
TORONTO

Tel. KE. 7941, namų tel. LI. 4744

Nerodę manęs įstaigoje, malonėkite 
palikti savo telefono numerį.

GALAS KOSULIUI!
Išbondykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 

kutruos jau daug metų vartoja kiekvienas europietis. 
Dabar šie vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Kanadoje.

Pora DIANA tošelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kartus į dieną, tuojau gali iš
gydyti kietą kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo, 
šie vaistai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pot tinka garga
liavimui ir kitokiom naudojimui.

Jūs galite įsitikinti, kad europiškus DIANA DROPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kanadoje, šie 
vaistai jums padės lygiai žiema, lygiai vasarą. Nėra 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

Kaina $1.25 butelis.

LUSCOE PRODUCTS LIMITED 
559 Bathurst St, Toronto 4, Ont

SIŪLOME: .■••• ~

$12.000. Beresford—Dundas, 9 k. alyva šildomas, kempinis narnas, atskiras, 
2 garažai iš gatvės. Įmokėti $4.000

$14.000. Wright^Sorauren, 8 k. atskiros, vand.-alyva šild., 2 virtuves, gara- 
žps. Įmokėti $4 500.

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

$16.500. Garden—Roncesvalles, 13 k., dupleksas, 2-jų augštų. Oru šildymas. 
Į 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 augštų, oru 
šildomas. Užėmimas tuojau. Įmokėti $3-4.000.

$11.800. Bristol-—Davenport, Dufferin, 6 k., pusiau atskiras, oru šild.. kvadr. 
planas, didelė virtuvė. Įmokėti $4.500.

$22.000. Grenadier—Roncesvalles, 1 1 k. geltonų plytų, atskiras namas, vąnd.- 
alyva šild., 2 virtuvės, 2 vonios, kvadr. planas. Užėmimas 6 sav. 
Įmokėti $8.000.

ATSTOVAUJA :

VYTAS JUČAS
Telefonas OL. 3210

I NAMAI
LIETUVIAMS TINKAMUOSE 

RAJONUOSE

Dundos—Bellwoods
$17.000, įmokėti $7.000. Mūro na

mas su patalpa krautuvei ir 5 
kambarių butu. Puikios biznio j 
perspektyvos. I

Annette—Dundos <
$9.000, įmokėti $2.500. Mūrinis, 6 

komb. namas. Garažas.
Ardug h
$17.900, įmokėti $6.000. Mūrinis, 

visai atskiras 7 komb. namas. 
Alyvos šildymas. Garažas.

Morgueretto—College
$12.700, mūrinis 7 kambarių na

mas. Dvigubas garažas, t
Clendeno n—Bloor,
$17.800. Visai atskiras 7 kambarių 

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

Porkwoy—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 atskiras, didelis, gra

žus mūro namas, 19 komb., 4 
atskiri butai, 4 vonios, 4 tuale
tai, vondens-olyvos Šildymas, di
delis kiemas, 2 garažai, priva
tus įvažiavimas. Augštos vertės 
namas už žemą kainą.

Vro gerų ir didelių namų High Parko 
ir kituose rajonuose augšteniu įmo

kėjimu. Tinka pirkti susidėjus.

R. ŽULYS
Tel. ML 2471; nem, tel.’ EM.3.6711

J. J. ELLIS
REALTOR

1072 BLOOR ST. W.t TORONTO

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

RAJONE
$8.900, įmokėti $2.700. Pusiau at

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

$10.000 su nedideliu įmokėjimu k 
lobai palankiom iŠsimokeįimo są
lygom. Naujos statybos 6 kamba
rių mūr. narnos su garažu. Bran
don—Lansdowne.

$1 1.000, įmokėti $3.700. Visai at
skiras, 6 didelių k. namas. Priekis 
mūro. Kietos grindys. Dvigubas ga
ražas. Lengvos išmokėjimo sąly
gos. Argyle—Dovercourt.

$12.000, įmokėti $4.000. Pusiau at
skiros, dailus, dviejų augštų, 7 k., 
namukas. Koridorinė sistema. Vieta

• garažui. Dovercourt-Quecn-Ossing- 
ton.

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

$16.000, įmokėti tik $55.000. Liku
si suma vienu morgičių. 9 kamba
rių solidnos nomas su dviem vo
niom ir dviem virtuvėm. Kictme- 
džio grindys. Lobai didelis daržas. 
Dvigubas garažas. Rusholme Rd. 
arti Bloor.

$23.500, įmokėti apie $11.000. Visai 
atskiras didžiulis 19 kamb. namas 
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 ižsirinkti

P. LEONAS
Tel. ME. 2471, buto M.: J U. 0996

J. J. ELLIS,* Realtor 
1072 BLOOR ST. W., TORONTO 

, L ....



Niagaros kolosas
(Pabaiga)Vanduo paimamas iš Niagaros 

upės žemiau Wellando upės bu
vusių-žiočių. Skirtingai nuo sto 
ties Nr. 1 vanduo vedamas į jė
gainę ne atviru kanalu, bet tu
neliais po miestu ir atviru kana
lu už miesto. Taigi, vanduo įėjęs 
per. angas dviem tuneliais kren
ta žemyn ir eina po miestu tarp 
100 ir 330 pėdų gilumoj. Tuneliai 
yra vieni iš didžiausių to tipo 
pasaulyje. Kiekvienas gali pra- 

• leisti 7% miliono galionų van
dens per minutę. Kiekvienas jų 
yra 45 pėdų diametro, iškaltas 
uoloje ir išbetonuotas. Abu tu
neliai eina visą laiką lygiagrečiai 
250 pėdų atstume viens nuo kito 
(centras nuo centro). Jiems 
įrengti teks iškelti virš 9 milio- 
nų tonų uolos per 5 šachtas. Tos 
šachtos įrengtos tarpe abiejų tu
nelių taip, kad tarnautų abiejų 
tunelių kasimui vienodai. Šachtų 
gylis svyruoja tarp 200 ir 330 pė
dų. Tunelių ilgis 5% mylios. Jie 
iškyla į žemės paviršių už mies
to į šiaurės vakarus nuo upės sū
kurio. Mat, senovėje upė sūkury 
nėra turėjusi posūkio, o ėjusi tie
siai į šiaurės vakarus, krisdama 
dabar statomų tunelių linija. Tik 
vėliau ji pakeitė kryptį ir jos 
pirmykštis kelias liko padengtas 
sąnašom, netinkamom tunelio 
statybai. Iš tunelių vanduo teka 
atviru kanalu apie 2¥i mylios iki 
jėgainės vietos. Jau virš 16 milio- 
nų tonų žemės ir uolos išvežta 
Hydro įrengtais keliais, besta
tant tunelį.ir kanalą.

Čia nuo stataus apie 360 pėdų 
augščio kranto vanduo plieno 
vamzdžiais bus paduodamas į 
jėgainę, pastatytą išsprogdinta
me uolos krante, iš kurios tur
binų tekės į upę. Jėgainė būsian- kgaros išnaudojimo tarp Kanados

kanalizacija, vandentiekiu 
ugniagesių apsauga. ■

ir

Milžiniški kiekiai medžiagų 
bus sunaudoti. Vien betono visai 
statybai būsią sunaudota tiek, 
kad juo galima būtų nutiesti 
normalų šaligatvį nuo Niagara 
Falls iki Vancouverio. Medžio— 
traukinys pilnutėliai pakrautas 
50 -mylių ilgio ir plieno — kurio 
užtektų 18 tūkstančių automo 
bilių. Sprogdinimui bus sunau
dota milionai svarų sprogsta
mosios medžiagos.

Savo pajėgumu naujoji stotis 
bus tarpe pačių didžiųjų pasau
lyje. Ji konkuruos ir su didžiau
siąja Grand Coulee, Washington 
valstybėje. Grand Caulee perei
tą rudenį turėjo pasiekti 2.000.- 
000 HP pajėgumą, tačiau paga
minamos energijos kiekiu Nia
gara naujoji stotis ją pralenks. 
Mat, Niagaros stotys turi pasto
vų vandens kįekį apskritus me
tus, kokio neturi jokia jėgainė 
pasaulyje. Jėgainėn numatoma 
įmontuoti 12 agregatų po 100.000 
HP kiekvieną. Projektuojama 
stotį paleisti į darbą etapais:
4 agregatus (400.000 HP) — 1954, 
3 agregatus (300.000 HP)— 1955,
5 agregatus (500.000 HP) — 1956 
-1957 metais.

Jėgainės kaina: 12 agregatų 
užbaigta stotis būsianti 300 mi- 
lionų dolerių, įskaitant generato
rius, transformatorius ir augštos 
įtampos išjungėjus pastotyje.

Pasaulyje išgarsėjęs krioklio 
grožis ir gausios pajamos iš turis
tų nebuvo užmiršti ratifikuojant 
ir paskutiniąją sutartį dėl Nia-

ti 931 pėdos ilgio, 63 pėdų pločio 
ir 50 pėdų augščio. Operatyvi
nis vandens spaudimas bus 295 
pėdos. Vien paruošimas jėgainei 
vietos, uolos išvežimas, kelias 
kainuos $600.000. Hydro jau 
įrengė apie 20 mylių kelių pačia
me mieste ir priemiesčiuose, ku
riais šimtai sunkvežimių išvežio
ja iškasamą tunelio uolą. Hydro 
įrengė darbininkams gražias 
stovyklas, 30 lovų ligoninę ir 
mokyklą. Stovyklos aprūpintos

ir JAV. Pagal šią sutartį laike 
turizmo sezono — vasarą dienos 
metu mažiausiai 100.000 kūb. pė
dų per sekundę vanduo turi kris
ti per krioklį. Dienos metas ap
rėžtas 8-22 vai. nuo balandžio 1 
d. iki rugsėjo 15 d. ir 8-20 vai. 
nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 31 d. 
Kitu .laiku tik 50.000 kūb. pėdų 
per sekundę vandens bus leidžia
ma per krioklius. Žinoma, žie
mos metu ledams pašalinti gal 
teksią paleisti daugiau vandens.

Ši sutartis įgalins Kanadą ir JA 
V-bes išnaudoti didelius energi
jos kiekius ypač vėlyvą rudenį 
ir žiemą, kada energijos trūku
mas didelis. Sutartis taip pat 
ipareifGja sutvarkyti upę virš 
krioklių ir pačių krioklių briau
nas. Kaip minėta dabar 90% 
upės vandens krenta per Kana
dos krioklį, iš kurio 65% kren
ta viduriniam krioklio trečdaly
je; kai upėj vanduo nusenka 
krioklio kraštai lieka be van
dens. Todėl teks išlyginti kriok
lio briauną, kad galima būtų pa
skirstyti vandenį vienodai išilgai 
krioklio ir užtaisyti išgriaužas— 
erozijas viduriniame krioklio 
trečdalyje, pakelti toj vietoj 
briauną augštyn, kraštus nukirs
ti žemyn ir pagilinti upės kran
tus. Vien krioklių grožiui išlai
kyti ir pataisyti numatoma 16 
mil. dolerių. Jau Ontario Hydro 
turi pagaminusi ir šiam reikalui 
modelį, prie kurio dirbo inžinie
rių komisija 2 metus. Tai labai 
įdomus modelis, kuriuo naudo
jantis buvo parinktos tunelių 
angų vietos ir jų formos. Mode
lis vaizduoja 4 mylių upės ruo
žą pradedant kriokliais augštyn. 
Modelio ilgis 95 pėdos, plotis 37 
pėdos ir augštis apie 4 pėdas. 
Tikslus modelis buvo reikalin
gas,' kad žinoti, kaip funkcionuos 
visas projektas, ypač kriokliai. 
Jokių tikslių brėžinių upės dug
no prieš pat krioklius nėra buvę, 
nes vandens sūkuriai ir uolos ne
leido jokiam laiveliui įplaukti į 
tas vietas. Modelį gaminant van
dens gylis nuo Grand Islands 
iki slenksčio buvo matuojamas 
viršgarsiniu prietaisu, kuris 
siuntė garso bangas į dugną ir 
fiksavo laiką, po kurio ateidavo 
aidas. Prie pat krioklio ir slenks
tyje svoriai buvo nuleidžiami iš 
helikopterio upės dugnui nusta
tyti. Iš keleto šimtų ataskaitų 
buvo galima modeliuoti upės 
dugną. Hydro dirbo artimam 
kontakte su Toronto universite
tu, kur kiti Niagaros upės mo
deliai buvo pagaminti. Tie mo
deliai sutaupė apie 5 milionus 
dolerių, ypač žemės darbuose.

Taip vystosi ir realizuojasi, 
gal būt, ne vieno šimtmečio sva
jonės ir sapnai. Niagara beveik

Tunelis, kuriuo tekės Niagaros vanduo

HAMILTON, Ont.
Vydūno minėjimas Hamiltone. 

Kovo 22 d., 5 vai. vak., “Daina
vos” salėje įvyks dr. V. Vydūno 
paminėjimas. Pakviestas dr. M. 
Anysas su paskaita apie Vydūnp 
gyvenimą ir kūrybą.

Visos kitos organziacijos pra
šomos tą dieną nerengti kitų pa
rengimų ir kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti minėtame parengime. 
Vydūnas yra visų lietuvių didelė 
asmenybė, todėl tinkamai pa
gerbkime jį.

Visi tautiečiai bei organizaci
jos maloniai kviečiami kuo skait
lingiausiai dalyvauti ir pagerbti 
Didįjį lietuvį. Atskirų pakvieti
mų niekam nebus siunčiama.

MLB D-jos Hamiltono sk.

Minėjome šv. Kazimierą. Ko
vo 8 d., sekmadienį, Hamiltono 
ateitininkų kuopos iniciatyva iš
kilmingai paminėtas vienintelis

Tautinis auklėjimas
Ne viena tautinė grupė neiš

silaiko be gilesnio, nuoseklaus 
ir gyvo auklėjimo. Mirus auklė- 
jamajai minčiai tautoje, miršta 
ir pati tauta. Nustojus gyvybės 
dvasiai tekėti iš kartos į kartą, 
tauta ima vysti lyg augalas be 
vandens. Nūnai ir mūsų lietuvių 
Amerikoje nutautėjimas remia
si tuo pačiu tautinės dvasios pra
radimu, neperdavimu iš kartos į 
kartą. Todėl ir svarbu šiandien 
susimąstyti ties tautiškuoju auk
lėjimu. Be tautinio auklėjimo ir 
bet kokia lietuviškumo mintis 
yra ne tik blanki, bet ir negali
ma. Prisimenant Amerikos lie
tuvių nutautimą nenorima už
gauti tų darbuotojų, kurie čia 
daug padarė. Tautiškojo auklėji
mo minties nebus niekados per
daug. Jeigu ankstyvesnieji atei
viai in labai daug yra pasidarba
vę lietuvybei, tai iš to dar nese
ka. kad mes šiandien turėtume 
prie to sustoti ir džiaugtis. Ypač, 
kad šiandien yra sprendžiamas 
ne dalies, bet visos tautos liki- 

.mas.
Tautinis auklėjimas remiasi 

auklėjimu apskritai; nes tauta 
yra bendruomenė pasaulio, žmo-

jėgainės statybos darbai paviršiuje

visu savo pajėgumu jau suka nių visuomenėje. Yra tik klau 
fabrikų motorus ir teikia gyve- ■ simas, kokius pagrindus auklėji-
nimo patogumus. Malonu 
liudininkais šio šimtmečio 
žangos. A.

RODNEY,Uht
Rekolekcijos ir lietuviškos pa

maldos. Rodney ir West-Lorne 
apylinkių lietuviams katalikams 
įvyks rekolekcijos West-Lorne 
parapijos bažnyčioje šio mėnesio 
21 ir 22 dd. 21 d., t.y. šeštadienį, 
7 vai. vakaro minėtoje bažnyčio
je bus vakarinės pamaldos ir pa
mokslas. Po pamokslo — išpažin
tis. 22 d., t.y. sekmadienį, 9 vai. 
rytą lietuvių pamaldos ir pa
mokslas. Prieš ir po šv. mišių dar 
bus klausoma išpažinčių.

Kun. Pr. Jokūbaitis.

WELLAND, Ont
Padėka r

KLB Welland Apylinkės Valdyba Po
vilui Tamulėnui už pastatymę ir reži
savimo Adolfinos Skaistienes vaizdelio 
"Trisoolvė varpinės bokšte"; kuris buvo 
suvaidintas vasario 15 d. Wellande, per 
Vasario 16 d. minėjime?, reiškia širdingą 
padėką.

KLB Wellando Apyl. Valdyba.

būti 
pa-

MIŠKU TARNYBOS DARBAS
ŽIEMOS METU

NAUJŲ “FORD” 
AUTOMOBILIŲ 

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

- — ■ ; ’ . -jį . .

Kastuvų, kirvių, Pulaski's ir piūklų . . . pakanka 
mažai ugniagesių armijai. Ištisi akrai medžiagų 
palapinėse ir po brezentais . . . virimo priemonių, 
antklodžių, laivelių, indėniškų valtelių, sunkveži
mių, traktorių ir buldozerių! Paruošiamos maisto 
atsargos, tikrinama ir sulopoma tūkstančiai pėdų . 
ugniagesių žarnų . ... mechaninių ir rankinių 
siurblių, pirmosios pagalbos medžiagos! Visa tai 
žiemos metu miškų tarnybos vyrai -turi patikrinti 
ir, jei reikalinga, pataisyti, pakeisti ar papildyti.

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

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

CHURCH MOTORS LTD.

mui tauta pasirenka —ateisti
nius arba teistinius, kurie auk
lėjimo pagrindan deda Dievą, 
tikėjimą, moralę ii vidinę draus
mę, kurios vienos jau yra pajė
gios tautą pakreipti idealų, tie
sos ir svarbiausia meilės bei kū
rybos keliu. Mūsų tauta, ačiū 
Dievui, yra krikščioniška tauta 
ir. imant visumoje, mūsojo auk
lėjimo kryptis visados yra bu
vusi jei ne visiškai krikščioniš
ka, tai giliai humaniška, kas jau 
savaime yra didelis tautos lai
mėjimas ir jėga. Nepriklauso
mybės atgavimas buVo ne tik 
tautinio auklėjimo vaisius, bet 
ir didžio- tautos darbo, kurį tau
tinis auklėjimas pažadino ir iš
ugdė. Šiandien atrodo neįtikėti
na, kad lietuvių masė būtų abe
jinga Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atgavimui. Tačiau 
pasyvumo ir nusivylimo daug 
yra ir tik todėl, kad šiandien 

.permažai yra stojama kovon už 
tautinį auklėjimą. Tiesa, toji ko
va nebegali būti tokia romantiš
ka, legendiška, kokia ji buvo 
tautai atgimstant iš amžių mie
go. Ne tie laikai. Tenka skaity
tis su priemonėmis ir kraštais, 
kuriuose gyvename.

Ir visdėlto negalime pasakyti, 
kad tautinio auklėjimo mintis 
nebūtų mūsų pirmoji dienos 
mintis! Be to juk negalima kal
bėti apie tautos tolimesnę egzis
tenciją bei 'kūrybą! Laikai labai 
sunkūs, tačiau turime atminti, 
kad ne darbas mus perdaug iš
vargina, bet darbo apleidimas. 
Tautinio auklėjimo mintis iš

mūsų gi pagaliau ir nereikalau
ja perdaug, o tik, kad tautos tei
singo, humaniško if krikščioniš
ko auklėjimo pagrindai būtų iš
laikomi bei vainikuojami nau
jais vaisiais.

Tremty ar emigracijoje, tau
tinis auklėjimas praranda ne tik 
savo jėgą, bet yra pavojuje vi
siškai žūti. Štai kodėl, tautinio 
auklėjimo minties mumyse ne
bus perdaug, o greičiau visados 
maža. Štai kodėl svarbu kiekvie
nam stoti tautinio auklėjimo 
sargybon, būtent, padėti visuo-- 
menėje įtvirtinti mintį, kad vai
kas nėra tvarkoje, jeigu nemoka 
gerai lietuvių kalbos ir nėra lie
tuviškuose 'dalykuose išprusęs. 
Reikia būtinai padėti sukurti 
dvasią, kad nelietuviška šeima 
jau nėra pagarbos verta, trum
pai tariant, reikia išsaugoti mū
sų tarpe gyvas visas tautines 
vertybes, savo kaip garbingos 
tautos supratimą ir svarbiausia, 
šią tautinio auklėjimo svarbos 
mintį uždegti kiekvienoj širdy, 
kuri tik lietuviška. Gera, tauti
nė dvasia yra didelė jėga! Ji nu
eina toliau negu gandas, ji pada
ro daugiau negu žmogaus ran
kos! Tad jos paskleidimas ir tu
ri būti mūsų tremties pirmoji 
pareiga. Jeigu knygnešys pirma „ o v 
statė lietuviškos knygos pasklei- .organizacijos tąuįjjuo ąuklėjį-

gyvybei išlaikyti yra sunkus, bet 
ir labai saldus, nes nėra dides
nio darbo kaip tarnavimas savo 
tautai!

Kaip jį atlikti šiandieną, vie
nas Dievas geriausiai težino. Gy
vename kiekvienas ne tik skir
tingose sąlygose, turime ne tik 
neįprastą ir naują darbą, bet ir 
tas kasdien kinta. Tremtiniui nė
ra jokio statuto, kuris laiduotų, 
darbo našumą tremties sąlygose. 
Mes esame tremtiniai, partizanai 
ir visus gali vienyti tik Lietuvos 
laisvės, tautinio auklėjimo idė
ja, tikėjimas, kad tauta kelsis ir 
kad šis prisikėlimas priklausys 
nuo tautinio auklėjimo minties, 
gyvosios dvasios; kuri bus per
duodama iš kartos į kartą arba 
naujai uždegama čia, svetur, gi
musiuose ir tėvų žemės niekados 
nemačiusiuose-. Tačiau greta par
tizaninio mūsų veikimo neturi ir 
negali išnykti paklusnumas ben
druomenės organams, ypač Pa
saulio Lietuvių Bendruomenei. 
Visos tautinės organizacijos, o 
ypač ši, skirta visiems apjungti 
ir visų pastangoms suderinti, tu
ri būti mūsų visų gyvai priimta, 
su džiaugsmu pasveikinta ir vie
ningai paremta. Jei JAV dar yra 
priešingų balsų, tai ženklas, kad 
nėra suprasta vienybės idėja, ku
ri viena ir vienintelė slepia jėgą 
ir galybę. Be šios didžiausios

Lietuvos šventasis, šv. Kazimie
ras. Minėjimas pradėtas rytą pa
maldoms! ir atitinkamu pamoks
lu, kurias atlaikė gerb. svečias iš 
St. Catharines Tėvas Mikalaus
kas, QFM. Šia proga virš šimto 
tautiečių pasinaudojo maloniu 
tėvo pranciškono patarnavimu 
ir atliko išpažintį, riors priešve- 
lykinės rekolekcijos įvyks tik 
po kovo 21 d.

Oficialus minėjimas įvyko 5 
vai. pp., “Dainavos” salėje. Jį 
atidarė at-kų kuopos pirm. Al. 
Astravas, pakviesdamas paskai
tai Iz. Matusevičiūtę.

Mieląją prelegentę Hamiltone 
girdėjome jau antrą kartą ir 
vis pavergiančiai, savo retai su
tinkamu minčių dėstymo būdu 
klausytojų mintis nukreipdama- 
į tuos Lietuvos laikus, kada joje 
gyveno šv. Kazimieras. Tai yra 
didelis sugebėjimas sudominti 
klausytojus tema, kuri šiame 
kontinente yra labai nepopuliari.

Prelegentės paskaitos klausy
tis buvo tikrai miela ir įdomu, 
tik, man rodos, nebuvo pagrįstas 
bandymas pateisinti Jogailą. 
Mums jau užtenka, kad jis nužu
dė dėdę Kęstutį (istorikai mano, 
kad Kęstutis buvo nužudytas ne 
Jogailos, bet jo sesers arba bro
lio įsakymu. Red.), kad jis Lie
tuvą prijungė prie Lenkijos. Mo
tyvas, kad tais laikais valdovų 
kitos buvo pažiūros — nepatei
sina Jogailos. Kodėl gi lenkų 
ponai nenukrypo nuo sdvo tau
tos, — juos irgi veikė tų laikų 
dvasia? Kodėl Kęstutis ir Vy
tautas neišdavė valstybės?

Meninėj daly paprastai, bet 
gana vykusiai, pasirodė jauno
sios ateitininkės, vadovaujamos 
St. Verbickaitės. Hamiltonietės 
St. Prapuolenytės šios dienos 
minėjimui specialiai parašytą 
dramatizuotą poemą, atliko Sta
sė, Lina ir Teresė Verbickaitės, 
Aid. Gurgždytė, Ir. Gaižauskai
tė, o chore be paminėtų dalyva
vo dar J. Eidukaitytė, E. Las- 
tauskaitė, R. Petrušaitytė, D. 
Prunskytė, Želkutė ir G. Bakai- 
tytė. Pianinų akompanavo S. Pi- 
liponytė. Džiugu ir malonu lietu
viškai širdžiai, .kada matai mū
sų tremtyje išaugusį jaunimą su 
tokiu nuoširdumu dalyvaujantį 
mūsų tautiniai religinių minėji
mu programose. —

Sk. St.

dimo reikalą" augščiaU už savo 
gyvybę, tai nemažesnio, o daž
nai dar didesnio idealizmo ir jė
gos reikia _ šiandien! Supranta
ma, kad tai nėra lengva, net ro
dosi neįmanoma. Tačiau kas 
nuoširdžiai yra ėmęsis šio dar
bo, tas žino, kad darbas tautos

mo mintis būtų tik idėja be dir
vos ir augmenijos. Idėjai reika
linga dirva, tautinis auklėjimas 
neišsilaikys be kultūros atramos, 
kurią tegali suteikti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė.

Konradas Juška.

Eugenia Pačkauskaitė

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.

Naujai atvykusieji!
JUMS SIŪLOMI PATARNAVIMAI

Be viso šito darbo, miškų tarnyba turi žiūrėti, kad 
gyvybinės reikšmės ryšių sistema būtų nuolatos 
gerame stovyje . . . telefono linijos ir trumpų 
bangų radijo siųstuvai-priimtuvai, lėktuvai, kurie 
vis dažniau naudojami miškuose žiemą ir vasarą, 
turi būti* aptarnaujami . . . sekimo bokšteliai 
nuolatos taisomi ir prižiūrimi. Miškų Tarnyba žie
mos metu turi daug ką dirbti — ne tik studijuoti 
paskutinę kovos su gaisrais techniką bei gaisrų 
apsisaugojimo metodus. Jūs galite jiems padėti 
šią žiemą nepamiršdami miškų gaisrų . . . kad 
jų neįvyktų sekantį pavasarį!

Šią informociįą visuomenes naudot, skelbia

RANGER BREWING
COMPANY iilMITED • KITCHENER, ONTARIO

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

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

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

HAMILTONE: 18 SPAD1NA AVĖ. Telef. 92035.

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

Išparduoda
visos nuo komplektų liku
sios lovos, kurių reguliari 
kaino $21.50, $24.50, 
$29.50. Dabar tik .... $16.95
Tamstai ir Šviesiai dažytos 
moteriškos tualetinės spin
telės su šlifuotais veidro
džiais refc. $99.50 dabar

................... $49.50

Drobužioms spintos su 
veidrodžiais tik ................ $39.50
"Simons" pagalvėlių pora $9.95
Virtuvės stalas ir 4 kėdės
>*.......................$49.95

$99.00Skelbimo mašinos

Beveik visuose Kanados miestuose ir miesteliuose Kanados gyventojai 
įkūrė patarnavimo skyrius, kad padėjus naujai atvykusioms įsikurti Kana
doj. Šitą pagalbą teikia laisvu noru paskirų žmonių grupės, arba bažnytinės 
organizacijos. Kad galėtumėt išmokti prancūzų ar anglų kalbos ir įgytumėt 
žinių iš Kanados istorijos, geografijos ir valstybinės santvarkos, tapo suor- 
ganižuoti taip vadinami pilietybės ir kalbos kursai t
Reikalui esant kreipkitės į valdiškų įstaigų tarnautojus, pav. į Pilietybės ir 
Imigracijos Departamento (Department of Citizenship and Immigration), 
arba į Valstybinės Darbo Įstaigos (National Employment Service) valdi
ninkus, kurie džiaugsis galėdami aptarti su Jumis Jūsų planus kas link 
įsikūrimo Kanadoj, taipogi dykai Jums patars, kaip atsigabenti gimines į 
Kanadą iš Senojo Žemyno.
Kurioj vietoj beįsikurtumėt Kanadoj stenkitės sužinoti apie viršminėtus 
patarnavimus, kuriais galit pasinaudoti.

Planuok tapti Kanados piliečiu

L-233

Jei esat Kanadon atvykęs imigrantas ir, jei Jums 18 ar daugiau metų am
žiaus, galit dabar pradėti žygius Kanados pilietybės gavimui. Užpildęs 
sekantį kuponą, gausit knygutę su paaiškinimais, ką daryti.

DEPARTMENT 
OF CITIZENSHIP

— AND
IMMIGRATION

Lovol Fortier 
Deputy Minister

(Ion. Wolter E. Morris 
Minister

ir daug kitų dalykų labai pigiomis kainomis.
Kreiptis Į J. Aukštaitį



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Valdyk savo nervus!S PO RTAS
Dr. Walter C. ALVAREZ

4.
5.

1.
2.
3.

jis darytų, jei turė- 
ias dienas gyventi,

klubų vadovams ir lietuviško jaunimo 
organizacijų sporto instruktoriams pa
rengti stovyklų — kursus, kuriuose ga- 

5es dalyvauti sportininkai-ės bei liet, 
jaunimo organizacijų nariai, norintieji 
pasiruošti sporto vadovo ir instruktoriaus 
darbui. Kursų mokestis, {skaitant kelio
nės nuo Čikagos iki stovyklavietes, mais
to ir patalpų išlaidas —- $32 dešimčiai 
dienų.

Smulkesnės informacijos tuo reikalu 
bus skelbiamos spaudoje ir išsiuntinėja
mos sporto apygardoms bei visiems Vyr. 
FASK-to rgeistruotiems sporto klubams 
artimiausiu laiku.

Vyr. FASK-tas.

1953. TU. 19. —'Nr. H (168)

Vyr. Lietuviu Fizinio Auklėjimo ir Sporto 
Komitetas Šiaur. Amerikai skelbia
1. Sporto Apygardos ir jų vadovybė 
Naujai besiorganizuojantiems sporto

padaliniams, sporto klubams ir sporti
ninkams pakartotinai skelbiami Šiaur. 
Amerikos Lietuvių Sporto Apygardų ap
imtis, jų būstinės ir vadovai:

a. Rytų Sporto Apygarda apima: New 
York, New Jersey, Massachusetts, Con
necticut, Pensilvanio, Maryland, Rhode 
Island, Maine, Virginia, S. & N. Caroline. 
Apygardos vodovas Aleksandras Vekse
lis, 85-09, 88th Str., Woodhaven 21, 
N. Y.

b. Vidurio Vakarų Sporto Apygarda 
apima: Illinois, Michigan, Ohio, Indiana, 
Wisconsin, Iowa, Nebraska ir Minesoto. 
Apygardos vodovas Algirdas Nosvytis, 
1389 Ansel Rood, Cleveland 6, Ohio.

c. Kanados Sporto Apygarda apima 
viso Kanados kraitę. Apygardos Vado-

- vos K. šapočkinas, 57 Morion St., To
ronto, Ont., Canada.

2. Naujų sporto klubų registracija
Naujai besisteigia ar jau įsisteigę 

sporto klubai nuo š.m. kovo mėn. 1 d. 
Vyr. FASK-te registruojasi per augščiau 
minėtos SA Liet. Sporto Apygardas, ati
tinkamos sporto apygardos vadovybei 
suteikdami apie save šias žinias:

o. Klubo pilnas pavadinimas, b. klu
bo valdybos sąstatas, d. valdybos narių 
adresai, c. veikiančios sporto sekcijos, 
f. norių skaičius — vyrų, moterų, jaunių.

Kartu su reikalaujamomis žiniomis 
siunčiamos ir l egz. klubo įstatų bei 
steigiamojo susirinkimo protokolo nuo
rašas.

3. Sportininko metinė registracijos '
prievolė

Vyr. FASK-to nutarimu, nuo 1953 m. 
ŠA lietuviams sportininkams įvedama 
metinė • individualinė registracijos prie
vole Vyr. FASK-te, kuri yra privaloma 
kiekvienom lietuviui sportininkui-ei, gyv. 
Šiaur. Amerikoje ir Kanadoje.

Sportininkui-ei atlikus registracijos 
prievolę, apsimokėjus $1 metinio regis
tracijos mokesčio ir išsiėmus sportininko 
registracijos kortelę, metų bėgyje sutei
kiama teisė, pagal nustatyta tvarko, da
lyvauti visuose Vyr. FASK-to bei Vyr. 
FASK-te registruotų sporto klubų rengia
mose varžybose, pirmenybėse, parengi
muose, kursuose, stovyklose ir tt.

Visi sportininkai- ės, priklauso sporto 
klubams, registracijos prievolę atlieka 
klubams nurodyta tvarka iki š.m. kovo 
mėn. 15 d. per sporto klubus.

Paskiri asmenys, nepriklauso jokiam 
Sjorto klubui, gali registruotis tiesiogi
niai Vyr. FASK-te ar- atitinkamoje sporto 
apygardoje, kartu s u$ l registracijos mo
kesčiu, prisiunčiant apie save šias žinias: 
pavardė, vardas, tikslus adresas ir am
žius.

Pastaba: 1953 m. Šiaur. Am. Liet. 
Žaidynės, kurios įvyks rugsėjo men. 5, 
6, 7 d.d. Čikagoje, galės dalyvauti tik tie 
sportininkai-ės, kurie atliks registracijos 
prievolę Vyr. FASK-te ir turės protininko 
registracijos pažymėjimo.

4. Sporto instruktoriams ir vadovams 
parengti stovykla

Vyr. FASK-tas, atsižvelgdamas į di
delį kvalifikuotų ir tinkamų sporto vado
vų trūkumų, šių mėtų vasaros metu bir
želio mėn. 17-26 dd., yra numatęs neto
li Čikagos surengti 10-ties dienų sporto

I
Pabaltijo Sporto Federacijos Kanadoje 

PRANEŠIMAS Nr. 1
Prie Baltų Federacijos Kanadoje įsi

steigė pabaltiečių sporto federacija Ka
nadoje. Kovo 5 d. savo posėdyje Central 
YMCA patalpose pasiskirstė pareigomis: 
Robert Plums pirmininkas, Kazys Sapoč- 
kinos vicepirm. I, Helen Tiidus vice- 
pirm. II, Edgar Voar sekret., John Sen- 
tinš, I. Kapostinš, Danius Laurinavičius ir 
Jeronimas Gaižutis — nariai.

Be to, nusistatyta sekančias pabaltie
čių sporto šventę pravesti gegužės 15, 
16, 17 dd. Central YMCA patalpose.

Numatyta sekanti programa: 
Krepšinis: vyrų ir jaunių, 
Tinklinis: vyrų ir moterų, 
Stalo tenisas: vyrų ir moterų—tau
tybėmis ir pan., 
Šachmatai, tautybėmis, 
Lengvoji atletika,

6. Gimnastika,
7. Tautiniai šokiai,
Smulkesnė programa bus paskelbta 

spaudoje.

Dvasinė ramybė
Dauguma susierzinimų, ku

riuos ne viena motina išgyvena 
dėl savo vaikų, yra nereikalingi. 
Ji tai pradeda kvailai įsakyda
ma, normaliai žingeidžiam ir 
judriam vaikui neliesti to ar ne
daryti šito. Aš gerbiu mano pro
tingą dukterį — ji niekada, nesu
raukia kaktos dėl nepasibaigian
čio jos dviejų berniukų gyvu
mo. Ji sako: “Aš mieliau juos 
turiu veiklius ir žingeidžius, ne
gu paliegusius, kvailus ar apa
tiškus”. Vieną dieną, kada ji pa
liko skardinę dažų netoli vaiko, 
ir jis juos išlaistė ant grindų, ji 
tik išmintingai pasakė, kad jai 
reikėjo daugiau proto turėti ir 
nepalikti dažų taip, kad vaikas 
juos galėtų pasiekti. Dėl šitos 
dvasinės ramybės ji visuomet 
turi laisvos energijos šeiminin
kauti namie, žaisti tenisą, plau
kyti, tapyti paveikslus, tvarkyti 
baldus ir užsiiminėti visuome
niniais reikalais.

Santykiai su 
žmonėmis
Mes galime eiti per pasaulį 

lengvai ir laimingai, jeigu tik 
mėgsime žmones ir jiems tai pa
rodysime. Daugelis turi mėgsta
mą pusę, ją mes turime atrasti ir 
pagal ją kalbėti. TUrime būti są- 
žinfhgi .ir malonūs reikaluose su

Von Sauken nėra konsulas
Vokietijoje gyvenančių lietu

vių tremtinių tarpe buvo paskli
dusi žinia, kad von Sauken, bu
vęs Trečiojo Reicho generalinis 
konsulas Klaipėdoje ligi krašto* 
atplėšimo nuo Lietuvos, dabar 
paskirtas Vakarų Vokietijos ge
neraliniu konsulu Niujorke. Tas 
gandas pasiekė ir Kanadą.

Patikrinus šitą gandą kompe- 
tetingoje Lietuvos atstovybėje 
JAV, paaiškėjo, jog kalbamas 
von Sauken nėra generaliniu 
konsulu nei Niujorke nei kitose 
panašiose įstaigose JAV. Nese
niai perkėlus vokiečių genera
linį konsulą iš Niujorko į Vašing
toną, juo buvęs paskirtas tūlas 
von Riesel, kuris savo laiku na
cionalsocialistinės valdžios bu
vęs pašalintas iš tarnybos. -

Von Sauken yra pažymėtinas 
tuo, jog jis iš* užkulisių valdė 
nacionalsocialistinę opoziciją 
Klaipėdos krašte ir kartu buvo 
įvertinimas kaip abiejų paskuti
nių Direktorijų neoficialinis per- 
dėtinis.

Šito asmens protėviai yra kilę 
iš.Lietuvos (Suvalkijos) ir prieš 
pusantro šimto metų yra per
sikėlę į Prūsiją, kur jie buvo 
įsigiję Tarpučių dvarą, netoli 
Suvalkijos sienos.

Lietuvos-Lenkijos bajorų są
rašuose buvo pažymėti tūli su
valkiečiai bajorai: Saukai.

Dr. M. A.

DUN-BAY CAR MARKET
Jei nori pirkti geromis sąlygomis automobili užeik į

DUN-BAY CAR MARKET
89 Dundas St. W. - 569 Bay St. - -Toronto

Tel. EM. 4-3925
Kalbame vokiečių ir slavų kalbomis 

IŠSIMOKĖJIMAS 24 MĖNESIAMS

JEI REIKALINGA GĖLIŲ, KREIPKIS Į

Latviu gėlių krautuvė “LOTUS”
854 BATHURST ST. (1 blokas i šiaurę nuo Bloor), Toronto - Tel. KE. 3884 

Gėlės JAUNAMARTĖMS europietiško ir konadiško stiliaus.
Didelis gėlių ir vazoninių pugalų pasirinkimas. Pristatome gėles telegrafu ir 

j kitus miestus. Kalbame angliškai, vokiškai, rusiškai, švediškai.
UŽSAKYKITE GĖLES VELYKOMS IŠ ANKSTO

Lokomotyvų 1952 m. Kanado
je pastatyta 267, visi disel-elek- 
trino tipo. Tuo tarpu 1950 m. iš 
pastatytų 146 buvo net 48 garo 
lokomotyvai.

Lenkų Krašto Fondo 
bėdos

(Atkelta iš 2 psl.)
jo ir jis po kurio laiko buvo par
duotas iš varžytynių už S6.000, 
kai laivo pirkimas, remontai, il
gas stovėjimas uoste buvo kai
navęs apie $150.000.

Geri ekspertai Kamienskį bu
vo įtraukę dar į trečią panašų 
biznį, kuris Lenkų Krašto Fon
do, sumas sumažino dar $200.000.

Kažkas Kamienskį įtikino, kad 
labai didelių perspektyvų yra 
vienos Prancūzų firmos užsimo
jimas įsijungti į Brazilijos ūkį. 
Tos firmos veiklos centre buvo 
klijų fabrikas Brazilijoje. Fabri
kui įkurti sudarytas kapitalas 
vėliau pasirodė tebuvęs tik po- 
piery, o Kamienskis tikrai inves
tavo $200.o6o. Kai pasirodė, kad 
visą reikalą vedęs brazilas suk
čiauja, ąnoji prancūziška firma, 
per kurią Kamienskis pinigus in
vestavo, pasiuntė savo įgaliotinį 
reikalą perimti, bet buvo jau vė
lu. Popieriai rodė 6 milijonus 
kruzeirų akcijų, o įmonės vertė 
tebuvo 2,5 mil. — apie $150.000. 
Tuo tarpu čia Kamienskio pas
kutinis skatikas neprarastas, bet, 
turbūt, nedaug beliks.

Taip lenkai dabar ir sako “Ka
mienskis uždirbo, kaip Zabloc- 
kas su muilu”... Bet šypsosi jie 
per ašaras.

ĖRAAMAT 
,, RIAL ESTATE , J

Erich RAAMAT
Real Estate 

725 Dovercourt Rd.
kalbame sekančiomis kalbomis: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

* wi • ■ -j. • ■ RiNesiųskite vaistų Europon/
darni 1953 mėtų katalogo

STARKMR CHEMISTS
463 Bloėr St. W. e ,'JToronto

’tiny TIKT
MAŽASIS TIMAS 

VAZONINIAI PAMIDORAI

Puodams, dėžėms 
ir daržui. Nepa
prastai ankstyvi. 
Mažasis Timas 
yra tik 8 colių 
ougštumo, nykš
tuko ir glaudaus 
dydžio. Apkibęs 
šviesiai raudonų 
vaisių kekėmis,

iki colio skersmeny. Nors Mažasis Timas 
mažutis, bet duoda puikių vaisių anks
čiau, negu kitos daržovės pradeda augti 
ir, kol importuoti pomidorai yra labai 
brangūs. Spalvingi ir puošnūs, tinkg puo
dams ir daržams. omasyra
dams ir daržams. (Pkt. 20c) (Vi oz. 75c) 
apmokant paštu.

VELTUI: Didžiulė 1953 metų sėklų ir 
auginimo knyga — puiki! 25

kitais; neužsispirti, bet visuo
met, sekant kito žmogaus ginčo 
pusę, būti pasiruošus jam padėti, 
jei galima, ir nusileisti neesmi
niuose dalykuose. Tuomet mes 
galėsime daug daugiau naudos 
gyvenime padaryti.

Pyktis ir 
pavydas 
Mes neturime puoselėti pyk

čio ir pavydo. Kiekvienas gali 
rasti žmonių visuose užsiėmi
muose, kurie daugiau laiko pra
leidžia stengdamiesi sulaikyti 
arba nuversti vadovaujančius 
savo bendradarbių tarpe, negu 
patys mokytis ir progresuoti. 
Kiek daug energijos jie išleidžia 
veltui ir kaip kenkia toks pavy
das jų nervams! Aš esu matęs, 
kaip panašus pavydas visiškai 
suardo žmogaus sveikatą.

Darbas
Viena didžiausių gyvenimo 

blogybių arba didžiausias ner
vingumo ugdytojas šiandien yra 
įtemptas darbas. Aš pažinojau' 
vieną banko tarnautoją, kuris 
“užsidegdavo”, kai tik daugiau 
nei septyni žmonės sustodavo į 
eilę prie jo langelio. Aš jam pa
sakiau, kad jis negali vienu kar
tu aptarnauti daugiau, negu vie
ną asmenį, tad kodėl nebetęsti 
darbo ir liautis energiją eikvo
jus, rūpinantis kitais.

Vienas labiausiai naudingų, 
kurį aš žinau, nerviniai įtemp
tiems žmonėms padėti išeičių, 
yra Stewart Edward White pa
vyzdys, kuris kadaise statėsi tro
belę Kalifornijos Sierras kalnuo
se. Vienas senas kalnietis mėgda
vo ateiti ir atsisėdęs jį stebėti. 
Kartą, kada White smarkiai pio- 
vė rąstą, kalnietis jam pastebėjo, 
kad jis piaunąs lygiai kaip ir visi 
miestiečiai — piaunąs, kad kaip 
galint greičiau padalyti rąstą į 
dvi dalis. “Klausyk”, atsakė 
White, “kada aš'piaunu, aš tik 
piaunu”. Visi mes su įtemptais 
nervais galėtumėm, beveik, pa
sigydyti išmokę “tik piąuti”., 

.Mes turime išmokti vien tik dar
bu užsiimti, ir ramiai su juo pa
silikti iki jis bus padarytas, arba 
iki pasibaigs darbo diena, o rytoj 
vėl sugrįžti ir vėl tęsti toliau.

Beprasmiai
rūpesčiai
Greta įtempimo prie didžiau

sių blogų nervų ugdytojų skir
tini rūpesčiai. Aš kalbu apie be
prasmius rūpesčius. Niekada ne
smerkčiau vyro, kad jis rūpinasi, 
kada jo žmona ar vaikas suser
ga, arba kada jo prekyba prade
da smukti. Aš negaliu pakęsti 
beprasmiškų rūpesčių. Metai į 
metus žmonės rūpinasi dėl ligos, 
tuo tarpu, kada geri gydytojai 
juos rūpestingai patikrino ir ne
rado jokio ligos ženklo. Tokie 
rūpesčiai yra patologiški ir pa
prastai yra paveldėto palinkimo 
pasireiškimai.

Besirūpinantis, kada iškyla ko
kia problema, turėtų savęs klaus
ti: ”Ar tai mano reikalas?” Jei 
ne — palik. Pvz. motina gali per- 
sirūpinti dėl to, kad jos dukra 
negali apsipręsti, ar už to vyro 
tekėti, ar ne? Tai yra kvaila, nes 
ten nėra nieko, ką ji galėtų ar 
privalėtų padaryti. Tai mergai
tės reikalas. Toliau. Jei tai yra 
tavo problema, klausk, ar ji gali 
būti išspręsta šiuo momentu. Jei 
taip, tai imkis ir daryk greitai; 
vieną kartą ant visados. Paskui 
nepradėk to klausimo iš naujo. 
Kada abejoji, surask specialistą 
pagelbėti problemos išsprendi
mui. Ne viena moteris, besirū
pindama iki susirgimo dėl kokio 
nors dalykėlio, galėtų tai išrišti 
per keletą minučių su pagalba 
jos bankininko, advokato, mo
kesčių specialisto ar jos gydy
tojo.

Nesvyruok
Daugelis žmonių, jei tik jie iš

moktų daryti sprendimus grei
tai, galėtų daug savo nervams 
padėti. Aš visą dieną turiu da
ryti sprendimus greitai; bankf- 
ninkas taip pat. Todėl aš nema
tau, dėl ko nervuotas asmuo ne
gali taip pat išmokti šio meno. 
Tai jam sutaupytų marias, dabar 
niekais leidžiamos, energijos.

Kada Will Rogers buvo pa
klaustas, ' ■
tų tik p _
jis atsakė, kad jis gyventų kiek
vieną atskirai, lygiai, kaip ir vi
sas. Tai buvo puiki idėja. Mums 
visiems būtų naudinga išmokti 
gyventi kiekvieną dieną lyg at
skirą nuo kitų, neverkiant dėl 
praeities klaidų — nuolat jas na
grinėjant ■— ir nesirūpinant ry
tojumi. šiuo būdu žmogus gali 
labai našiai dirbti. Visa, ką jis 
turi daryti, tai darbą ,kuris jam 
tiesiai prie rankų yra, daryti tuo
jau ir, kaip galint, geriau. Taip 
pat yra naudinga išmokti imtis 
sunkaus darbo pirmiausia — die
nos paštą skaityti, nemalonų 
pasikalbėjimą atlikti, ar prane
šimą rašyti Imkis jo be.svyra
vimo ir padaryk. Neatidėk.

Neversk kalčių kitiems
Nuostabus energijos taupyto

jas yra Oslerio gudrybė, kurią 
jis vadina “deginimu nuosavo 
dūmo”. Jis tuo išreiškia, kad mes 
neturėtumėm sau leisti susidary
ti negerą įprotį mūsų nepatogu
mus, liūdesį, nemalonumus, blo
gą nuotaiką, ar menkystės jaus
mą suversti kitų kaltei.

Kaip puiku būtų pasauly, jei 
nei vienas nedejuotų, kada koks 
nepatogumas užpuola. Tai būtų 
puiku ne tik asmenims ant kurių 
kalbama, murmamą, bet ir pa
tiems kalbantiems, kurie yra blo
gesni dėl nuolatinio atpasakoji
mo viso sąrašo jų nepatogumų 
ir blogybių.

Yra dar vienas dalykas, kurį 
mes galime paimti iš Oslerio pa
mokymų. Tai, kad mes ugdytu
me šaltumą ir ramumą. Kaip jis 
sakė, mes neturėtume išeiti iš 
lygsvaros dėl atados dūrio, ar 
net didelių sukrėtimų gyvenime. 
Mes turėtume mokytis juos pa
imti i savo rankas.

Mokėti gyventi
Daugelis turėjome pasisekimą 

mūsų gyvenimo uždaviniuose; 
kaikurie sudėjome daug pinigų 
ir pakilome 4 savo prekybos ar 
profesijos viršūnes, tačiau mums 
nepasisekė viename dalyke — 
išmokti gyventi taip, kad gyve
nimas būtų turtingas ir gražus. 
Kaip vienas Nuliūdęs milionie- 
rius man vieną dieną pasakė: 
“Neseniai, kai aš švenčiau savo 
60 metų sukaktuves, aš pama
čiau, kad aš buvau daręs tik du 
dalykus gerai. Aš dirbau labai 
sunkiai ir sukroviau daug pini
gų, bet, kaip vyras ir tėvas ir, 
kaip gyvenimo gyventojas, aš vi
siškai buvau nevykęs. Šiandieną 
aš esu vienišas, peranksti pase
nęs senis, kuris niekada neturėjo 
daug džiaugsmo, niekada nepa
sinaudojo gyvenimo grožiu ir 
puikumu. Aš visa tai sujaukiau. 
Įdomu ar dabar, jau pervėlu pra
dėti mokytis, kaip gyventi?”.

Knyga, kurią aš labiausiai 
mėgstu tai Phillip Barry veika
las “Atostogos”. Ji mane patrau
kia tuo, kad tai yra istorija žmo
gaus, kuris, anksti tapęs našlai
čiu, praleido sekančius 20 metų 
kovodamas, kad išliktų gyvas ir 
išsimokslintų. Pagaliau jis pra
turtėjo ir nutarė paimti metus 
atostogų, kad pirmą kartą gyve
nime galėtų atsisėsti ir pagalvo
ti, kas yra gyvenimas, kodėl jis 
taip sunkiai dirbo, kokia krypti
mi jis norėjo*eiti, ką daryti ir ką 
ji labiausiai norėjo gauti iš tų 
gyvenimo metų, kurie dar jam 
likę yra. Ar nebūtų gera, kad 
mes visi sustotume momentui 
pažiūrėti, kur mes einame ir pa- 
siįdomauti ar mes viską daro
me, ką galime, kad gyventi iš
mintingai, našiai ir naudingai?

Štai kaip reikia gyventi su jū
sų nervais:

Nenusivargink. Dirbk dėl svei
ko proto ir kūno.

Venk rūpesčių. Izoliuok kiek
vieną erzinančią užsiėmimo, šei
mos, visuomenės ar bendruome
nės padėtį. Dėl kiekvienos prob
lemos klausk save: Ar mano rei
kalas tai išspręsti? Ar tai gali bū
ti išspręsta šiuo momentu? Kaip 
aš galiu tai atlikti vieną-sykį ant 
visados? Ieškok patarimo pas 
profesionalus, jeigu reikalinga. 
Tuomet nusikreipk huo tos prob
lemos ir lygiai taip pat greitai 
nueik nuo jos, neatsigręždamas.

Vertė M-lis.

ŽENGIA
Lenkijoje dar kurį laiką buvo 

skirtingos nuo Sovietų Sąjungos 
gyvenimo sąlygos, bet ilgainiui 
jos vis labiau susilygina su so
vietiniu “rojum”. Štai “Ost-West 
Kurier” praneša, iš Augšt. Sile
zijos, kuri anksčiau priklausė 
Vokietijai, kad ten jaučiamjas 
didelis maisto trūkumas. Net 
“gerai” uždirbantieji darbinin
kai nepajėgia nusipirkti visa tai, 
kas reikalinga sunkiai dirban
čiam žmogui. Be to, vėl įvestos 
kortelės mėsai, riebalams, cuk
rui ir kitiems produktams. Vai
siai — didelė retenybė. Neseniai 
buvę parduodami apelsinai, už 
kurių kg darbininkas privalo 
tris dienas dirbti. Bet ir tai bu
vo racionuota. .

Privatūs verslininkai 
be teisių

Čekoslovakijos ministeris pir-

Serijos Nr.6

žinios apie Kanadą
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L < o s $ E Y SNIDER
REAL ESTATE BROKERS

ELLIOTT STEREmUER MOTOR LTD
1100 LAKESHORE ID., HEW TORONTO 

PONTIAC—BUICK—GMC TRUCKS 

Toip pot geresni vartoti automobiliai 

SKAMBINK RO. 2533

Randasi naujose modemiškose patalpose

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

mų pirkimo ir pardavimo reikalais kreipkitės į mūšų atstovą

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

Parduėdant ar perkant namę ar biznius 
JŪSŲ PATARNAVIMUI 

Antanas-Tcny MOKIAIS 
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo 

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

KE. 7904 Vakarais LU 5143

Tai yra vienas iš serijos straipsnių, 
parašytų specialiai naujiesiems kana
diečiams.

DARBININKAI IR UNIJOS

Kanados darbininko savaitinio uždar
bio vidurkis 1951 m. buvo $48,80 — 
10% didesnis, kaip 1950 metais. Ka
nadoje šiuo laiku dirba maždaug 
5.300.000 darbininkų. Normalios sa
vaitės darbo valandų vidurkis pramo
nėje buvo, 44«4 vai.

Penkiose provincijose darbo valandos 
reguliuojamos įstatymo. Ontario, Ma
nitoba (tik vyrai) ir Alberta turi 48 
valandų savaitę, kai tuo tarpu British 
Columbia, Saskatchewan ir Manito
ba (tik moterys) turi'44 vai. savaitę.

Maždaug 60% fabrikų darbininkų if 
70% įstaigų tarnautojų dirbo tik pen
kios dienos. Beveik visi kasmet gau
na mažiausiai vieną savaitę apmoka
mų atostogų.

Darbo įstatymai vaidino svarbią rolę 
federaliniame parlamente ir provinci
jų įstotymdoY^tėje. Kiekviena pro
vincija turi darbo įstatymą, kuris duo
da teisę darbininkams organizuotis ir 
turėti kolektyvinę unijų atstovybę, pa
gal pasirinkimą. Šios teisės kartu su 
darbo našumu padėjo Kanados darbi-3 
ninkui pasiekti dabartinį pragyveni
mo lygį, vieną iš ougščiausių pasauly.

Maždaug trečdalis Kanados ne žemės 
ūkyje dirbančiųjų darbininkų yra uni
jų nariai. Beveik 80% norių unijose 
priklauso vod. Trades and Labour 
Congress of Canada ir Canadian Con
gress of Lobour. /

Pogrindinis unijų uždavinys yra ko
lektyvinis atstovavimas. Jokiam dar
bininkui Konodofe netrukdomo stoti į 
uniją.

SEKANTI MtNESI — BANKAI

CALVtRT HOUSE mielai tartie ps? 

kMty Oraiprahį tvrtata. Jw« grafo-

Calvert Dfmitm tm

Gruodžio mėn.

1 Rojy
mininkas Zapotocky savo vieno
je kalboje pranešė, kad “maisto t 
kortelės ir rūbų kuponai nebe
bus duodami privatiems versli
ninkams ... nežiūrint ar jie nau
dojasi samdomu darbu ar ne”. 
Kortelės bei kuponai taip pat ne
būsią duodami visiems, kas turi 
kokių ryšių su tokiais privačiais 
verslininkaiš,-gauna/iš jų kokių 
pajamų arba juose dirba.

Vadinasi, visi šitie žmonės bus. 
priversti maistą ir visus gyveni
mo reikmenis pirktis vad. lais
voje rinkoje, kur viskas bran
giau. Atrodo, kad negaus jokių 
kortelių taip pat visi šeimos, na
riai, kurie nedirba viešose dar
bovietėse—žmonos ir vaikai, nes 
kortelės duodamos pagal darbo 
pažymėjimus, o jie tokių pažy
mėjimų negali turėti.

— Londonas. — Taupumo su
metimais D. Britanijos vyriau
sybė mažina valstybės tarnauto
jų skaičių. Per 1952 m. jų suma
žėjo net 19.899 ir išviso buv<\ be
likę 668.536. Tai mažiausias Rai
čius, koks kada nors buvo nuo 
1942 metų. .

— Paryžius. — JAV karinisx 
štabas iš Frankfurto Vokietijoje 
perkeliamas į Les Loges prie Pa
ryžiaus, netoli š. Atlanto S. vyr. 
būstinės.

— Tokio.
per šiaurinę Japoniją praskrido 
30 sovietų lėktuvų. Sausio 13 d. 
Japonijos vyriausybė paskelbė, 
kad tokiuos lėktuvus pradės šau
dyti. Nuo to meto virš Japoni
jos nepasirodė jau nei vienas 
lėktuvas.
-—Otava. — Anglijos bažny

čios sudarytas fondas sušelpti 
nukentėjusius nuo potvynio pa
prašė iš Kanados $10.000, d buvo 
surinktąjį 14XMX). '

Naftos pramonė , 
<1VlanitolM>je

Manitoba dabar prisijungė 
prie savo kaimyninių prerijų 
provincijų — Albertos ir Saskat
chewan© — žibalo gamyboje. 
“Juodojo aukso” srovė vis didė
ja naujai atrastuose žibalo lau
kuose provincijos pietvakarių 
srityje.

Manitoba dabar turi 24 šalti
nius, iš kurių kasdien išteka 
maždaug 1000 statinių. Manoma, 
kad šis skaičius nuolat didės su 
naujai atrastais šaltiniais.

Tai gali turėti didelio vaid
mens Manitobos gyventojams. 
Visos trys prerijų provincijos iki 
šiol priklausė žemės ūkiui Ma
nitoba iš tų trijų prerijų provin
cijų turėjo augščiausią pramonę. 
Albertos ūkis atradus žibalą la
bai pagerėjo. Ji jau gavo dešim
tis milijonų dolerių.

Manitobos gyventojai dabar 
taipogi gali laukti naudos iš to z 
pačio šaltinio, ši nauda gal ne
bus tokia didelė kaip Albertos, 
tačiau ji padės pakelti jų gyve- . 
“““o
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O. E. C ARSON o
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‘didžiausi namų pasirinkimą.

‘ ■ .■' . Šios savaitės pavyzdžiai:

Sunnyside,

t $13.500/8 kamb. mųrinįs namas. Erdvūs kambariai, geros 
./■* pajamos. Itnokėti $3.500./ \ .

* Bloor—Bathurst, \

$14.900, 9 kamb. mūrinis namas, alyvos šildymas.; Be
. garažo gahmybės. Gero centrinė vieta:

College—Manning, ’ ’
$17.500, 12 kamb.'mūrinis narnąs, karšto vandėns-alyvos
Šildymas, 2 vonios, 2 virtuvės. Dvigubos garažds, įmokėti 
$5.000. *

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

V. MEILUS
asmeniškai ar telefonais: ofiso PR. 3313, namų RU. 1-0203.

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNES!

VYT. AUŠROTAS DOMINION 
COAL & WOODpriima

Jūsų kuro užsakymus
KASDIEN I4UO 10 VAL. RYTO IK110 VAL.; VAKARO - 

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

;■ t.j - r , l ji.l n fili i, i.j.. ■ ■■
• MOTERŲ KIRPYKLA
961-A BLOOR ST. VV., (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 

JŠavininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė 
i ’i . ■ n iii ■■uranui m

IKĖJHESIO! DĖMESIO!
Valgyklą “BALTIC ”
-70 DUNPAS ST. W., TORONTO,.Ont..........

perėmė naujas savininkas. J - Valgiai gaminami pagal lietuvių 
skonį iš šviežių produktų. Gamina prityrusios virėjos

' 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 vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 1 9 a.m. — 9 p.m.

Tiesiog iš fabriko NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA parduodame 
vėliausio modelio .

^ELEKTRINES SIUVAMAS MASINAS
šu garantija.

Siūti galima ir pirmyn ir atgal ir viską siuvinėti.
Veritas Sewing Machine Co. of Canada
\ ' Sav. J. Tumosa
880 QUEEN ST. W. (antram augšte), Toronto. Tel. OL. 4717

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

BlliĮil
■ ■'"‘'" ■'' <k

yPfENOf ..
{sakymą įvykdė

Vienas anglų karininkas savo 
neseniai paskelbtuose atsimini
muose rašo:

“Karui prasidedant aš su da
liniu buvau tolimam Sudano už
kampy. Staiga gaunu telegramą: 
“Karas prasidėjo. Tuojau suim
kite visus priešo kraštų pilie
čius”. Aš tuojau pasiunčiau te
legramą: “10 prancūzų, 5 belgai 
ir 2 lenkai suimti. Telegrafuoki
te, su kokiais kraštais mes ka
riaujame” ...

Jis taip pat padeda
Vieną vakarą vyras prisitrau

kia kėdę prie siuvančios žmonos 
ir pradeda:
< — Ar ne pergreit leidi mašiną? 
Žiūrėk, netiesi siūlė. Čia kampas. 
Dabar tiesiai! Palengva. Pakeisk 
pirštus!...

— Kas gi tau? — nustebus su
žiuro žmona. — Juk aš jau tiek 
metų siuvu su šia mašina.

—Tai nieko, brangioji, aš tik 
norėjau tau padėti, kaip tu man 
padedi vairuoti automobilį...

Nemalonus linkėjimas
— Ar negalėtum kuo nors su

šelpti vargan patekusį žmogų, — 
kreipiąsi at^vis.

Šeimininkė dingsta už durų ir ' 
po kurio laiko grįžta su nebloga 
eilute.

— Priimkit šitą, gerasis žmo- 
gau! ' . ' ■. ’ .

— Ačiū, labai ačiū. O kad aš 
galėčiau kada nors tamstai taip 
pat atsilyginti...

Gerai veikia
— Ar šiuos miego vaistus jūs 

galite rekomenduoti?
— O, žinoma. Mes juos parduo

dami ir laikrodį žadintuvą pride
dame.

Atsargus pasiuntinukas
. — Viena ponia nori tamstą ap
lankyti, Pone direktoriau, — pra
neša pasiuntinukas.

— Ar graži?
— O taip — labai.
Kai poną išėjo, vėl užsukusiam 

pasiuntinukui direktoruis paste
bėjo:

-—Na, tavo ir skonis!
— Man atrodė, kad tai- gal Jū

sų žmona...
— Teisingai. Ji ir buvo.

Abiem pasisekė
Grįžusi iš miesto žmona pasa

koja vyrui: ... '. .... . - ....
— Žiūrėk, kaip man šiandien 

pasisekė. Štai gavau tą naujos 
mados skrybėlę be vainiko, suk
nelę be nugaros ir batus be už
kulnių.

— Oho! Bet žiūrėk, ką aš ga
vau — tai nauja eilutė su kiše
nėm be pinigų.

Ačiū Dievui
Petras grįžta vėlai naktį ge

rokai įkaušęs. Norėdama jį pa
gąsdinti, žmona išeina apsisupus 
balta paklode ir, sako:

— Aš esu velnias...
— Ačiū Dievui! O aš maniau, 

kad mano žmona, — apsiramina 
Petras.

Negalavimo priežastis
Pas gydytoją ateina vyras ir 

prašosi apžiūrimas. Apžiūrėjęs 
gydytojas klausia:

"— Kaip seniai tamsta jauti čia 
skausmą?

— Dvi savaitės.
— Žmogau! Dvi savaitės ir tik 

dabar atėjai. Juk tamstos nu
laužtas vienas šonkaulis.

— Žinai, daktare, kai tik pasi- 
skųsdavąu, kad su manim kaž
kas negerai, žmona tuojau šauk
davo: “Mesk rūkyt!”

Kas yra burna?
— Mėsininko bičiulis, kalbėto

jo pasididžiavimas, vėplos nelai
mė, dentistd išganymas.

Povestuvinė kelionė
Tai atostogos pakeičiant bosą.

O su antruoju sutiko
Pas jauną mergaitę užėjo vie

nas vyras ir pasiūlė eiti pas jį 
dirbti.

— Ką reikės dirbti? — pasitei- 
ravo ta.

— Virti, skalbti, kambarius 
valyti, vaikus prižiūrėti ir auk- 
Jėti...

— O ar bus kada laisvų valan
dų ar dienų?

— Ne nebus.
— O kiek bus mokama?
— Mokama? Nieko.
Mergaitė, žinoma, nesutiko.
Sekančią dieną užėjo pas ją 

kitas jaunas vyras ir po pasikal
bėjimo pasiūlė:

—.Būk mano žmona.
Mergaitė sutiko . ..

Taip ir yra
— Tamstų skelbime sakoma, 

kad iš šio kambario dangiškas 
reginys .. .

— O kaip gi! Ar nesimato dan
gaus? / ■

Neišleisk iš akių
Gydytojas pacientui:
— Na, čia nieko labai blogo. 

Tamstos tarpupetėj e keliasi šun
votė. Kurį laiką reikės būti aky
liam. Neišleisk Tamsta jos iš 
akių... - f-- — -L- ...

Anglai galės valgyti 
gryną duoną

Karo metu, kai Anglijos aprū
pinimas buvo pašlijęs dėl vokie
čių povandeninių laivų veiklos, 
ten buvo uždrausta kepti gryną 
baltą duoną. Į miltus buvo įsa
kyta dėti priemaišų. Tas draudi
mas tebebuvo neatšauktas iki 
šioliai, nors karas pasibaigė jau 
1945 m. Tik dabar maitinimo mi
nisterija paskelbė, kad tas drau
dimas nuo balandžio 1 d. panai
kinamas ir nuo to meto Angli
joje galės būti kepama .grynų 
miltų balta duona.

Nepatinkamų žurnalų gali 
neparduoti

Amerikoj tokia jau mada, kad 
spaudos platintojams agentūros 
pristato ne tokius leidinius, ko
kių jei nori, bet pagal savo no
rus. Jei kas bando šiauštis, pla
tinimo agentūros visiškai nieko 
neduoda platinti. Bet pasirodo ir 
tas agentūras galima paspausti.

Bryon, Ohio, vienas platinto
jas, veteranas, vieną dieną atsi
sakė priimti visus nepadorius 
leidinius. Agentūra vistiek jam 
siuntė tuos leidinius, o jis metė į 
kampą ir nepardavinėjo. Agen
tūra atsisakė juos paimti atgal 
ir reikalavo užmokėti. Jis tada 
parašė centrui. Šis atsakė, kad 
toje apylinkėje jis tesąs vienas 
iš 150 platintojų, tai jei nepla
tins spaudos, jie nesijaudinsią. 
Platintojas betgi nenusileido ir 
parašė skundą teismui. Tada 
agentūra staiga savo laikyseną 
pakeitė. Ji atsiėmė nepardavinė
jamus leidinius ir sutiko prista
tinėti tik tuos leidinius, kuriuos 
platintojas užsako.
Didžiojo Transcanada kelio sta
tyba 1952 m. pastūmėta gerokai 
pirmyn. Federalinė vyriausybė 
tam reikalui išmokėjo $24.466.- 
885,27, o provincinės vyriausy
bės net $91.481.879,98. Visos pro
vincijos turi po sekciją to kelio 
užbaigto ir visur jis pasirodė la
bai naudingas. Statybai kelio 
ypač susidarė palankesnės sąly
gos, kai buvo atšauktas plieno 
naudoj imo suvaržymas, kuriam 
esant buvo sunkumu su tiltu sta
tyba.

• Art Noyes iš Frankfurto ne
seniai rašė, jog International Po
licy Agency susirūpinus, jog iš 
jos kataloguos esančių apie 3.000 
tarptautinio masto žmogžudžių 
ir vagių dauguma paskutiniu 
laiku išvyksta į TSRS. Toks toki 
pažino, kurgi nevažiuos.

Dr. A. Rati now
L.M.C.C.

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninėse.
Vidous ligų speciolistos: širdies ost- 

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479Vi Euclid Ave^ Toronto 

Tet RA. 6708.

' 11 " ■1 - 11 - —p—w

Dr. Aleksas Valadka 
Gydytojas ir chirurgas 

1081 BLOOR ST. W.
(tarp 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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. Wes.t 
prie Huron got vės 

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

EM. 6-5798

Dr. JOHN REKAI 
Chirurgas ir akužeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas,

buv. BudopeŠto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojos.

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

Didelis pavojus
— Dukrele, vakar vakare tu 

leidaisi to jaunuolio pabučiuo
jama.

— Bet, mamyte, man taip bu
vo jo gaila. Mirė jo dėdė ir jis 
buvo toks liūdnas.

■ —Aš bijau, kad iki savaitės 
pabaigos jis neteks visų savo gi
minių...

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

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 susitarimo.

Dr. MICHAEL BALKANY
Moterų ligų ir gimdymo speciolistos. 
Buvęs BudopeŠto ligoninės vedėjos ir 
vienas iš Miuncheno universiteto mo
terų klinikų asistentų.
202 ST. CLAIR AVE. W„ TORONTO 

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

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

telefonu.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPUA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

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

Darbo valandos 1-3 pp. ir 5-8 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.)

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

Telefonas LO. 1794 
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

Dr. F, Tickett
Gydytojas 

. ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Ave. Toronto 
Telef.: WA 3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. VV. Toronto 
kampas Euclid Ave.

Priima vakarais pagal susitarimą.
Tel. WA. 9822.

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
Z12 gabalų modemiško stiliaus miegamasis, į kurio komplektą įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas,' 

;2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
.'užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazo ir elektr. krosnių, skalbimo mašinų, 
matracų, kilimų, spintų Ir visa, kas reikalinga namų apstatymui. 
Duodamos lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltai. Atidaryta mio 9 vak ryto iki 9 vak vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY J
' 439 QUEttN ST. W. (prie Spadin»). Td gM. 8-8994

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 į šiaurę nuo College St.)

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

V

AKIU SPECIALISTAS

L LIINSKY. R.O.

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namų 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 to, apimu namus pilnam instalia
vimui ar pakeitimui srovės, duodu 

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 
190 Wright Ave., Toronto— $59.50

— 99.00
— $79.50

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

0 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 Št. VV. Toronto

prie Gladstone

' “EUROPA” FOTO STUDIO 
į . Tel. WA 6849

615 Queen Si. W. Toronto
Mūsų specialybė vestuvinės, šeimų 

nuotraukos ir spalvoti portretai. 
Darbas pirmos rūšies.

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST. W. 

TeL EM. 3-1618

Seymour Hermant
ADVOKATAS. NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay^t, Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

baj bus rūpestingai saugomi. Kai 
Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą,

Cheminis valymas įvairių valyti viską duokite žinomai 
rūšių užuolaidų. firmai:

138*46 Claremont Str» - Tel. WA. 4557
30 metų valymo patyrimas

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, {vairias dešrom 
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
 piknikams, pokyliams.

■L/ALTER UOPPEL
JgŪmČIAUSIOS RŪŠIES MtNOlRf 7

V liKUMW M
humo.iidobro papuošalai keramika' 
odosirmeno išdirbiniai.Lietuviškos

kitų tautu klasikines muzikos^

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

■■ I ■ I

LIETUVIS

BATSIUVIS
J. Jasiūnas

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

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. JUOZAPAITIS

'Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

Priimu moteriškų ir vyriškų 
rūbų užsakymus iš savo ir kli
jentų medžiagos. Darbą atlie
ku pagal naujausias madas 
švariai ir sąžiningai. Kainos 

visiems prieinamos
1004 Dundas Street VV.

Toronto, Ont.
Telefonas: LL. 3222

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS.

NOTARAS
Kolbų slavų kolbomis 

Room 204. 221 Victoria St
Office EM 6-17S3. Res. tel. LY 5797

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373
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TORONTO. Cnt.
Rekolekcijos

Šių metų rekolekcijos Toron
to liet. kat. parapijoje prasidėjo 
pirmadienį, kovo 16 d., ir tęsis 
per dvi savaites. Šią savaitę, ku
ri skiriama parapijos moterims, 
rekolekcijas veda Tėvas J. Vaiš- 
nys, SJ, o kitą savaitę, skiria
mą parapijos vyrams — Tėvas J. 
Borevičius, SJ. —

Konferencijos kiekvieną dieną 
vyks vakarais 7.30 vai., o rytais 
9 valandą.
Kun. d r. J. Gutausko paskaita 

“Šių dienų sektos, jų atsiradimas 
it- mokslas”, kuri dėl techniškų 
kliūčių negalėjo įvykti pereitą 
sekmadienį, įvyks šį sekmadienį, 
kovo 22 d., 6 vai. pp., lietuvių 
parapijos salėje.

Kun. dr. J. Gutauskas šiuo me
tu gyvena pas Seseris Kotrynie- 
tes — 46 Delaware Ave., Toron
to, tel. OL. 5773.

Dėmesio ateitininkams
Kovo 22 d., sekmadienį, 4 vai. 

pp., “Tėviškės Žiburių” patalpo
se įvyks at-kų susirinkimas. Na
rių dalyvavimas būtinas.’

T. Vyr. At-kų Valdyba.
Vaikų darželis persikėlė

Seserų Kotryniečių vedamas 
lietuvių vaikų darželis iš 1639 
Bloor Str. persikėlė į seserų pirk
tus namus 46 Delaware Ave. Te
lefonas liko tas pats: OL. 5773.
Gelbėk Viešpatie — žūstame!
Tokiuo pavadinimu pereitais 

metais “Br. Lietuvyje” buvo pa
talpintas straipsnis, kuriame įro
dyta faktais, kad be išorinių ne
laimių Lietuvių Tauta žūsta ir 
dėl stokos prieaugliaus.

Tautos fizinį žuvimą pagreiti
na tautinės sąmonės mirtis, kuri 
tykoja paglemžti kiekvieną mū
sų jauną atžalą.

Vienintelė patikimiausia tvir
tovė, kurioje mūsų vaikai gali 
būti apsaugoti nuo tautinės dva
sios mirties yra lietuviška mo
kykla. j
. Lietuvišką mokyklą išlaikyti 
ir suteikt jai klestėjimo sąlygas 
yra lietuviškos visuomenės prie
volė, lygiai, kaip jos prievolė 
yra gelbėti tautą nuo mirties. 
Ne vienų tėvų, ne mokytojų, bet 
mūsų visu.

Be mokytojų ir kaikurių kitų 
asmenų pasiaukojimo lietuviš
kos mokyklos išlaikymui dar yra 
reikalingos lėšos.

Toronto Lietuvių Maironio 
Vardo Pradinės Mokyklos Tėvų 
Komitetas, kreipdamas ypatin
gą dėmesį į savos mokyklos iš
laikymo ir sustiprinimo reika
lą, visuomenės padedamas, ryž
tasi reikiamas lėšas sutelkti. Pir
mas žingsnis — pasinaudojimas 
antrąja bažnytine rinkliava, ku
rią mūsų parapijos klebonas ma
loniai pasiūlė pravesti visų pa
maldų metu kovo 22 d.

Maloniai prašome mūsų Gerb. 
visuomenę šį gyvybinį reikalą 
pagal išgales paremti.

Maironio Vardo Mokyklos 
Tėvų Komitetas.

Tėvų Komiteto parengimas
Gegužės 2 d. Toronto Lietuvių 

Maironio Vardo Mokyklos Tėvų 
Komitetas numato parengimą su 
šokiais ir alučiu Didžiojoje Ita
lų salėje. Pelnas skiriamas lie
tuviškos mokyklos reikalams.

Kitos organizacijos prašomos 
tą dieną jokių parengimų neda
ryti. Daugiau informacijų šiuo 
reikalu sekite spaudą.

Tėvų Komitetas.
Serga. Sekmadienio naktį stai

ga susirgo torontietė P. Trečio
kienė. Nakčia, iškvietus daktarą, 
buvo konstatuota aštrus akmenų 
preipuolis kepenyse. Gavusi 
vaistų, ligonė atgavo sąmonę.

Savo namuose, 5 Mickson gat
vė, po sunkesnės operacijos gy
dosi p. Greičiūnas.

Dr. Vydūno minėjimas iš kovo 
22 d., kaip buvo skelbta, nuke
liamas į kovo 29 d. Minėjimas 
bus Liet. Namuose 4.30 vai. pp. 
Programoje dr. Vydūno asmens 
ir veiklos apibūdinimas ir meni
nė dalis. Minėjimą rūošia ML 
Bičiulių D-jos Toronto sk. ir To
ronto skautai.

Koncertai
Kovo 28 d. atvyksta į Torontą 

solistai — sopranas J. Krištolai
ty te ir baritonas St. Liepas. Jų 
koncertas įvyks šv. Kazimiero 
salėje. Akompanuos muz. komp. 
St. Gailevičius.

Sekančią dieną (Verbų sek
madienį) ruošiamas religinės 
muzikos ir giesmių koncertas, 
dalyvaujant abiems solistams, 
dr. Roff, smuik. Stp. Kairiui ir 
parapijos chorui, vedamam kun. 
B. Pacevičiaus.

Andrius Kuprevičius Toronte
Pianistas A. Kuprevičius at

vyksta į Torontą ir kovo 22 d., 4 
vai. po pietų koncertuos United 
Church didžiojoje auditorijoje.

A. Kuprevičiaus gabumus ir 
augštą techniką pastebėjo visi ir 
visur, kur tik yra davęs koncer
tus. Pirmas jo užsirekomendavi- 
mas didžiųjų Europos pianistų 
eilėje įvyko 1947 m. Šveicarijoje, 
kur jis pripažintas vienu iš dvie
jų geriausių šios srities meninin
kų. Po šito laimėjimo, kurį pri
pažino žymiausi kritikai, A. 
Kuprevičius didžiausiu pasise
kimu gastroliavo po visą Europą, 
pietų ir šiaurės Ameriką. Kitą 
sekmadienį jį girdėsime Toron
te! Įvairiausių kraštų laikraščių 
kritikai apie A. Kuprevičių ši
taip atsiliepia:

"Dte Tat" — Šveicarija: "Iš pirmo 
garso A. K. pasirodė nepaprastai stip
rus muzikinis talentas. Ypatinga įsijauti
mo ir išraiškos forma buvo jaučiama ne 
vien finaluose, bet per visus kūrinius**.

"Das Volk" — Vokietija: "Jauno me
nininko A. K. Šopeno rečitalis yra nepa
prastos muzikinis pasisekimas. A. K. turi 
tokias puikios savybes, kurios doro jį ne 
tik puikiu virtuozu, bet ir nepaprastai 
vaizdingu tyrosios Šopeno muzikos išreiš-

■ kėju".
"Tiroler Zeitung" — Austrija: "Pui

kus pianistas. Savo technika pasiekia 
augšČiousiūs muzikos reikalavimus, yra 
didingos ir ekspresyvus. Jo išraiška yra 
plati, rankų judesiai be priekaištų ir ne
paprastai lankstūs. Kg mes ypatingai 
vertiname jame, — tai jo retai prisitai
kantį tikro temperamento griežę discip
linos pasireiškimą tonus išgaunant ir tik
ro muzikalumo". •

"La Nocion" — Argentina: "Jo fra
zės yra aiškios ir jautrios; jo gyvas ar- 
tistšikas temperamentas daro jį ypatin
gai patraukiančia asmenybe muzikos pa
sauly**./.

"El Bien Publico** — Urugvajus: "A. 
Kuprevičius yra tikras menininkas. Kaip 
virtuozui, pianinas jam neturi jokių pa
slapčių, nes jo technika yra lobai augš- 
to lygio. Kaip muzikas jis parodo pui
kų ir išraiškingo temperamentų, pilnų 
supratimų ir meilę išpildomiems kūri
niams*. K. Lukas.

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ Lietuvių Na
muose 6 ir 8.30 vai. vak. bus ro
doma filmą “Caesar and Cleo
patra”. pastatyta pagal garsiau
sio anglų dramaturgo B. Shaw 
veikalą.

Paminėjo Staliną
Pereitos savaitės pirmadienį 

Toronto komunistai Massey Hali 
suruošė Stalino paminėjimą. Su
sirinko apie 2.000, vien su pa
kvietimais. Buvo pasišaukę būrį 
policijos apsaugai, bet niekas 
prieš nedemonstravo. Pagrindi
niai kalbėtojai buvo Stewart 
Smith ir Tim Buck. Žydų, rusų 
ir ukrainiečių raudonieji chorai 
dainavo sovietines dainas ir gie
dojo gedulo himnus.

Minėjimą taikliai įvertino opo
zicijos lyderis Drew — Kai mirė 
karalius, jie nebuvo susirinkę jo 
pagerbti. Tai rodo, kiek jie loja
lūs kraštui. -»

— Toronto. — Pereitą savaitę 
miesto taryba priėmė naują biu
džetą, ‘ siekiantį $79.761.664, t.y. 
apie $3.173.000 daugiau, kaip iš-, 
leista 1952 m.

Vienintelė ir nepraleistina proga 
Toronto ir apylinkės lietuviams!

Lietuvio vardo garsintojas visuose 
žemynuose atvyksta į Torontą.

GARSUS PIANISTAS-VIRTUOZĄS

ANDRIUS KUPREVIČIUS
š.m. kovo 22 d., sekmadienį, 4 vai. pp., punktualiai, 

United Church didžiojoje auditorijoje,
Bathurst ir Lennox gatvių,kampas (tarp College ir Bloor),

duoda piano KONCERTĄ
Bilietai $1.50 ir $1.00 gaunami “Tulpės” svetainėje ir koncerto 
dieną prie įėjimo.'

Sporto Klubas “Vytis”

MONTREAL, Oue.

KINO “CENTRE” Toronto
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta —- grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, kovo 19, 20, 21 d.d.
1. IVORY HUNTER — spalvota — Anthony Steele, D. Sheridan
2. FOLLOW THE LEADER — Bowery Boys

Pirmadienį — trečiadienį, kovo 23, 24, 25 d.d.
1. STREET OF LAREDO — spalvota — McDonald Carey,

. Mona Freeman
2. ENFORCER — Humphrey Bogart, Zero Mostei
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Lietuvis pigiai perveža baldus, 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMk IR Į PROVINCIJĄ.
Kreiptis:

i d Pearson Avė., Toronto 
Telefonas LO. 8828

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalas Jums sutvarkys

J. BER2INSKAS
1212 Dundas St. W. Toronto • • > Tel. LA. 9547 ir MU. 3940

4

“Valkata” Toronte
Pereitą šeštadienį didelė mū

sų kolonijos dalis turėjo progos 
pamatyti ir tinkamai įvertinti P. 
Masiulio režisuotą dramos vei
kalą “Valkata”.

Šį kartą Toronto Meno Mėgė
jų Grupei pasirinktas objektas 
nebuvo vienas iš lengvųjų, prie
šinga: savo pschologine intriga 
žiūrovus vedąs dramatiniais po
sūkiais, per pinklių pinkles į in
triguojantį vyksmo išrišimą. Tai 
įpareigoja aktorius nuo pat pir
mo veiksmo dramatikos įtampos 
progresyviai išlaikyti ir ją pa
teisinti.

‘Nebūtų prasmės kiekvieną 
personažą nagrinėti atskirai, 
ypač turint galvoje aktorių-mė- 
gėjų skirtingus talentus. Su pa
sigėrėjimu reikia pripažinti, jog 
režisierius atliko savo pareigą 
taip, kad veikėjai ne tik nebu
vo svetimi scenoje, bet nekar
tą įrodė esą jos šeimininkais. 
Taigi, pasiekta labai daug.

Didelio susidomėjimo buvo 
vertas trečias veiksmas. Tiesa, 
veikėjais jis negausus, tačiau jų 
nuotaika be priekaišto atitinka 
dramatiniam pulsui. Supranta
ma, veikalas būtų dar daugiau 
suįdominęs, jei aprangos, valgy
mo, gėrimo (turint galvoj indus) 
ir rūkymo stilius būtų pavaiz
duoti kaip reikalauja 19-to šimt
mečio dvasia.

Mūsų gausi visuomenė yra iš
siilgusi sceninio meno ir neabe
jotinai savo gausiu dalyvavimu 
duoda naujų jėgų tiek režisie
riui, tiek aktoriams. Tikime, jog 
ši drama, maloniai nuteikusi žiū
rovus, nebus paskutinė, ypač ži
nant režisieriaus energingus už
simojimus ir sugebėjimus.

Žiūrovas.
Padėka

Nuoširdžiai dėkoju gerb. klebonui kun. 
Ažubaliui, kun. Pacevičiui ir visiems a.a. 
Vinco Gavėno draugams, giminėms bei 
pažįstamiems prisidėjusiems prie jo pa
laidojimo ir palydėjimo į amžino poilsio 
vietų — kapines.

Nuliūdę sesuo ir švcgeris Kazakevičiai.

HAMILTONO L. D. M. TEATRAS “AUKURAS” 
šių metų kovo mėn. 29 d., sekmadienį, 
St. Michael’s salėje, 213 James St. N., 

stato Georg Turner 3-jų veiksmų dramą

VANDUO CANITOGAI
Pradžia 8 vai. vakaro. Įėjimas tik suaugusiems.

■' - ■ “Aukuras

TL Meno Mėgėjų Grupės 
pirmas šiais metais pasirodymas 

Pereitą šeštadienį Toronto lie
tuvių viuomenei teko pamatyti 
scenos veikalą “Valkata”. Gru
pės pastangas visuomenė puikiai 
įvertino ir gausiai atsilankė — 
apie 350 žmonių. Veiksmo metu 
salė buvo tyli, tylutėlė, tik pro
tarpiais buvo palydėta sveiko 
juoko. Neapsieita ir be ašarų. 
Ypatingai III veiksme. Šis gau
sus atsilankymas paskatino mus 
dar kartą pabandyti šį veikalą 
pakartoti Toronto lietuvių vi
suomenei, nes toli gražu dar ne 
visi šį įdomų vekalą matė. O pa- j 
matyti verta! Be to, laukiame 
gerbiamos visuomenės viešo pa
sisakymo apie veikalą, net tei-

singos kritikos. (Mes patys -savęs 
negalime kritikuoti — viešai!!).

Toliau numatome keletą išvy
kų. Pirmiausia į Windsorą, Lon
doną ir Wellandą. Bet tai atei- 
teš klausimas.

Tuojau po Velykų Toronto vi
suomenei teks parųatyti tos pa
čios grupės, tik kito režisieriaus, 
— Juozo 'Jagėlos režisuojamą 
veikalą “Nekaltas avinėlis”. Šį 
kartą pasigrožėsite komedija.

Vėl maloniai kreipiamės į 
gerbiamą Toronto lietuvių vi
suomenę, neužmiršti mūsų pa
stangų ir dar labau mus paska; 
tinti dirbti, atsilankant dar gau
siau. Ateityje sekite skelbimus.

Pranas Mačiulaitis
Valdybos vicepirmininkas.

Mirus Tauriam Lietuviui ir visuomenės veikėjui
A. t A. JONUI JURKŠAIČIUI,

giliai liūdim. Jo giminėms reiškiame nuoširdžiausią užuo
jautą

V. ir K. Žarai.
VaHSBKEMIHKSSSHHBSHKaBHRHMaBBi

Padėka
Auto katastrofqje sužeistų lankiu

siems ligoninėje nuoširdžiai dėkoju: pp. 
Masioniui, St. Jogėldi> Žuliui, Pr. Gum- 
binui, inž. Kryževičiui, inž. Barauskui, 
Milašioms, Daugėlai, L ir V. Rutkaus
kams, Ged. Daugėlai, Bobuhams, Kau
liams, P. Eitučiui, K. Boliūnui, ots. maj. 
J. Sipeliui, dipl. teis. Zovci, Tekužiui, 
C A. Egan, J. Pažemeckui, Vyt. Radaus
kui, R. Jablonskytei, Budrevičiui, J. Pas
ieniui, V. Žekui, N. Juknevičiui.

B. Markevičius.

NAMAI . .. FARMOS ...BIZNIAI 
’ IEŠKOTE PIRKTI SAU TINKAMOS NUOSAVYBĖS?

Užeikite i mūsų įstaigą

FRANK J. PSZON
Real Estate and Business Broker

333 BATHURST ST. /prie Dundas). Tel. EM. 6-2231, EM. 6-2232
Jums maloniai, sąžiningai ir tiksliai patarnaus mūsų atstovas

PETRAS TUTLYS
Telefonai: EM. 6-2231, EM. 6 2232

IŠ DAUGELIO—DEDAME TIK KELIS NAMŲ PAVYZDŽIUS 
$18.000 — mūrinis, otskiros, 11 komb. nomos. Bloor—Groce rojo- 

» ne, įmokėti orti $6.000.
$13.000 — mūrinis, naujos 6 kambarių narnos, Bloor—High Park 

rojone, įmokėti apie $4.000.
$12.000 — mūrinis, 6 kambarių nomos, Bloor—London rojone, 

•mokėti pogol susitarimų.
Neturintiems pakankamai įmokėti — duodame paskolas

MES PARDUODAME NAMUS, BIZNIUS, ŽEMES IR MOTELIUS
$17.000. Howord Pork—Roncesvolles rajone, 9 komb. mūrinis namas, vondc- 

niu-olyvo šildomos, moderni virtuvė. Įmokėti S5.C0G.
$11.000. Indian Grove—Bloor rojone, 6 komb. mūrinis namas su gorožu, 25 

metų senumo. Įmokėti $5.000, balansui vienos morgičius.
$14.500. High Porke, 8 kambarių mūrinis namas ir garažas. Įmokėti $5.000.
$22.000. Runemede—Bloor rojone, dupleksas, dviejų ougštų, po 5 kambarius, 

25 metų senumo, vandeniu-olyvo šildomas, 2 garažai ir 2 olyvo šil
domos krosnys. Įmokėti $9.000-$ 10.000, balanse atidaryti morgi- 
čiai 51^%. v į

Pejemų nomas: 16 komb., mūrinis, vienos blokas nuo High Parko, 11 kamba
rių, visi išnuomoti mėnesiui už $400, 5 modernūs kambariai priklauso 
savininkui. Vandeniu-olyvo šildomas. Balanse vienos morgičius. Įmo
kėti $15.000. Nepraleiskite progos apžiūrėti.

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
Telefonas ME. 6036

Pirkdami namus ir kitokias nuosavybes kreipkitės į

L KOWAL, Realtor
• 403 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ONTARIO
Ml. 8036 -........................................................................... -ME. 8036

Me» MKlerome p«»ltol«* I ir It mergKhii ir skoliname prrvošioi iki $2.000

Naujas didžiulis viešbutis
Toronte tarp Queen St.-Uni- 

versity Ave.-Richmond ir Sim
coe Str. esąs nupirktas visas plo
tas ir ten būsiąs statomas di
džiausias ir moderniškiausias 
Toronte viešbutis. Slypas 250 x 
160 pėdų nupirktas už $750.000. 
Statysianti Hiltons Hotels Corp, 
-of Chicago.

Tame pačiame rajone esą nu
matomos dar dvi naujos didelės 
statybos už $25.000.000.
FORDO FABRIKAS OAKVILLĖJE pradėjo 
priiminėti darbininkus. Skubiai kreipian- 

! tis galima gauti geresnių darbų.

"Baltic** valgyklai, 870 Dundas St. W., 
reikalinga virėjos padėjėja ir moteris vir
tuvės darbams. Tel. EM. 6-7060.

Tabako ūkiui REIKALINGAS darbinin
kas—vyras, pageidaujama truputį nusi
menąs dailidės darbe. V. Miceika, RR. 7, 
Simcoe, Ont., tel. Simcoe 1578, R. 1-2.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
ougšte be baldų, privatus įėjimas. 346 
Ossington Ave. Tel. ME. 8816.

Nuo kovo 28 d. išnuomojamas ll-me 
augšte butas iš 2 didelių kambarių ir 
virtuvės. Nuolat šiltos vanduo. 236 Do- 
vercourt Rd. Tel. ME. 4469.

Išnuomojami lll-me augšte 2 kambariai 
su baldais ar be baldų, 315 Brock Ave. 
Teiroutsi po 5 vai. vak. Tel. LO. 8835.

Montrealio LB ApyL Valdyba 
savo posėdyje, sekmadeinį, nu
tarė: 1) talkininkauti MLB D-jai 
ruošiant Vydūno akademiją ko
vo 29 d., 2) pagal Krašto Valdy
bos aplinkraštį sudaryti Švieti
mo ir Kultūros komisiją ir į ją 
pakviesti dr. H. Nagį, šeštad. mo
kyklos vedėją A. Ališauską, K. 
Veselką ir paliekant vieną narį 
kooptuoti pačiai komisijai. Iš 
B-nės V-bos į komisiją įeina S. 
Kęsgailą.

Valdyba gavo atsakymus iš į 
min. pirm. St. Laurent ir užsie-j 
nių reik. min. Pearson į laiškus j 
ir rezoliucijas, pasiųstas po Va-j 
sario 16-tos minėjimo Montrea-1 
lyje. V-ba nutarė užsienių reik, 
vicemin. daugiau negu formalų 
atsakymą, paskelbti spaudoje:

(Vertimas). “Mr. Pearson ne
sant, aš norėčiau jo vardu atsa
kyti į jūsų laišką, rašytą vasa
rio 28 dieną, su kuriuo kartu pri- 
siuntėtę rezoliuciją priimtą ML 
B-nės vasario 22 d. Mes atydžiai 
perskaitėme ir pasižymėjome 
Liet. B-nės reikalavimus, kad 
būtų atitrauktos iš Lietuvos te
ritorijos Sovietų ginkluotos pa
jėgos ir slaptoji policija.

Aš taip pat norėčiau pareikšti 
Liet. B-nei padėką už įvertinimą 
Kanados gyventojų ir valdžios 
pastangų padėti lietuviams pa- 
bėgėliams-ateiviams.

Aš esu tikras, kad lietuvių kil
mės naujieji kanadiečiai bus vie
ni iŠ lojaliausių ir pagarbiausių 
šio krašto pileičių”. (Pasirašė 
viceministeris).

Liet. Akademinis Sambūris sa
vo susirinkime diskutavo šių die
nų meno pasireiškimą ir jo pre
tenzijas. Temą referavo dr. H. 
Nagys, padarydamas trumpą 
meno istorijos apžvalgą ir pa
grindinai sustodamas prie ex- ir 
in-presijonizmo. . Sįavo apiben- 
bendrinimūs ir teigimus gražiai 
iliustravo meno kūrinių repro
dukcijomis ir nuotraukų albu
mais. Toliau sekė diskusijos, ku
rios nepretendavo į temos iš
sprendimą, o tik į jos detalių iš
ryškinimą. Nusistatyta ateityje 
grįžti prie meno klausimų, tik 
apsiribojant vienu laikotarpiu ir 
srove. Šia proga norisi prisimin
ti, kad Liet. Akad. Sambūris vi
suomet mielai laukią svečių į sa
vo susirinkimus ir kultūrinių 
klausimų diskusijas.

Pavasario semestrui paskirta 
$100 stipendija lituanistikos stu
dentui K. Veselkai ir $100 stip. 
baigiančiam odontologiją J. Ma- 
liškai.

Liet. B nės V-bos pirm. L. Bal
sys išvyksta į KLB Apylinkių 
pirmininkų suvažiavimą Toron
te kovo 21 d.

Sporto klubas “Tauras” bai
giantis žiemos sezonui praeitą 
sekmadienį A V salėje turėjo vi
suotiną narių susirinkimą. Val
dyba padarė pranešimą apie klu
bo sportinę veiklą ir ekonominį 
balansą. Mūsų krepšininkai pra
laimėjo pusfinalyje mažu skirtu
mu abiems YMCA komandoms, 
vėliau laimėjo finalines rungty

({nuomojamas kambarys su baldais, 369 
Dovercourt Rd., tel. OL. 1206.

Išnuomojamos butas iŠ 5 kamb. ir virtu
vės, be baldų, l-me augšte. Tinka suau- 
gusiems. Kreiptis: tel. ME. 7265.^ 

Išnuomojami anrame augšte 2 kamba
riai ir virtuvė be baldų arba frontinis 
kambarys ir virtuvė, yra garažas. Kreip
tis betkuriuo laiku. 65 Northcote Avė. 
— tarp Gladstone ir Beaconsfield gat
vių, netoli Queen.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte, be baldu. 349 Gladstone Ave.

High Pork rajone išnuomojamas butas 
iš 2-ju kamb. in virtuvės, su baldais. Tel. 
Ml. 5659.

Raudonajam dekanu atsakė
Pereitą ketvirtadienį žadėtasis 

antibolševikinis mitingas — at
sakymas raudonajam dekanui 
pirklio Faulkner, kuriam nebu
vo leista atsakyti tuojau pat — 
įvyko Massey Hall, dalyvaujant 
2.800 žmonių. Be paties Faulkner 
kalbėjo ir savo patyrimą apie gy
venimą Sovietų Rusijoje pasa
kojo vienas estas, du rusai ir uk
rainietis.

Po mitingo Faulkneris iš įvai
rių Kanados vietų gavęs laiškų, 
telegramų bei telefoninių ragi
nimų suruošti panašius mitin
gus ktose Kanados vietose. Ištik
tųjų, jau laikas, ką nors daryti, 
sako Faulkner ir jis esąs pasi
ryžęs. kiek tik leis laikas, apva
žiuoti kuo daugiau vietovių su 
tokiais pranešimais.

Išlaidas padengiąs Vigilance 
for Freedom Fund. Pradžiai jau 
esą $1.603.32, gauti už bilietus ir 
aukomis per pirmąjį mitingą.

nes ir išvyko į Quebec rungtis 
dėl provincijos laimėtojo titulo. 
Pasak klubo ^vadovo Narbuto, 
mūsų krepšininkai vėliausiai tu
rėjo pralaimėti pusfinalyje, nes 
tolimesnėms rungtynėms nebe
buvo lėšų. Pirmenybės klubui 
kainavo virš $200, įsigijo unifor
mas ir kasoje liko smulkiais se
kančiam sezonui.

Ateityje klubas pagridiniu už
daviniu laiko pasiruošimą ru
dens sezonui, kurio pirmenybėse 
dalyvaus ir jaunių komanda. Pir
moj eilėj reikalingos lėšos, ku
rių didžioji dalis parengimų bū-, 
du sukeliama iš liet, visuomenės 
ir tik mažą dalį sudaro nario mo
kestis ir narių rėmėjų aukos.

Valdybos darbui palengvinti 
išrinkta speciali parengimų ko
misija lėšoms telkti: J. Lukoše
vičius, V. Paulius, J. Pečaitis ir 
K. Toliušis.

Pirmas parengimas įvyks ba
landžio 18 d. — šokų vakaras su 
B. Vaitkūnaitės mokinių šokių 
programa.

— Ateinantį šeštadienį 5.30 v. 
v., Centr. YMCA salėje, Park 
Ave., jaunių krepšinio komąpda 
žais draugiškas rungtynes su lat
vių jauniais.

— Skaučių tuntas balandžio 19 
d. ruošia šokių vakarą su vaikų 
vaidinimu.

Birutės Vaitkūnaitės Ritminės 
Mankštos ir Modernaus Šokio 
Studija pakeitė darbo vietą. Da
bar pamokos vyksta YMCA salė-" 
j e 5550 Park Avė.

A V parapijos bažnytinės mo
terų organizacijos sekmadienį 
suruošė globėjui kun. Juozapui 
Aranauškui vardinių pagerbimą.

L. Kat. Moterų D-jos susirin- 
kimas'įvyks šį sekmadienį, kovo 
22 d., AV parapijos salėje po 11 
vai. pamaldų, kurios yra draugi
jos užprašytos.

AV parapijos komiteto narių 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
kovo 20 d., 7.30 vai. vak. parapi
jos klebonijoje. Visi nariai kvie
čiami dalyvauti.

Kun. Antanas Vilkaitis pratę
sė savo pobūvį Amerikoje ir grį
žimą atidėjo vėlesniam laikui.

— Šį sekmadienį, kovo 22 d., 
po pamaldų AV bažnyčioje bus 
duodami religiniai kursai tiems, 
kurie ruošiasi Sutvirtinimo Sa
kramentui. Prašomi dalyvauti 
kursuose berniukai ir mergaites 
bei suaugusieji, kurie dar nega
vę Sutvirtinimo Sakramento. 
Kursų metu bus duodamos pri
ėmimo kortelės.

St. Catherines, Ont.
Šios kolonijos lietuviams reko

lekcijos įvyks kovo 19, 20 ir 21 d. 
Pamokslai bus sakomi vakarais 
7.30 vai. Rekolekcijas ves T. Mo
destas Stepaitis, OFM. Kviečia
mi dalyvauti ir Niagara Foils, 
Ont., lietuviai, nes ten atskirų 
rekolekcijų nebus.

TILLSONBURG, Ont.
Padėka

Charles Kazimieras Pocius huošir- 
džioi dėkoja T. Mažeikoms, J. Janušaus
kams, J. Liutkams, Mikėnams, Dpm- 
brauskams, Augustine jr., ir kit. už man 
suruoštą siurprizą sv. Kazimiero proga. 
Dėkoju už pasveikinimus ir dovanos. Čia
Kanadoj yra minima tik mano gimimo 
diena, toi vardadienio šventė mon buvo' 
ypatingai maloni ir įspūdinga, sujaudi
no mane prisiminimais, kai Lietuvoje 
mono tėveliui ruošdavom įvairių minėji
mų ir net netikėtų balių. C. Pocius.

Didžiausi tiražai
Sovietų žinių agentūra Tass 

paskelbė, kad Šovietų Sąjungo
je Stalino raštų buvę paskelbta 
672.058.000 egzempliorių. Buvę 
daugiau 9.000 laidų jo knygų net 
101 kalba.

Tokiais tiražais beabejo nega
lėtų pasigirti joks pasaulio au
torius. Beabejo už jokios knygos 
atsisakymą pirkti, ar platinti ki
tur niekur nebuvo grūdama į 
kalėjimus, niekur taip pat nebu
vo genami tūkstančiai “studijuo
ti” knygų išminties, kaip tai da
roma Sovietų Rusijoje ir jos pa
vergtuose kraštuose su Stalino 
“veikalais”.

Išnuomojamas didelis, šviesus kambarys 
su bendro virtuve. Visą laiką šiltas van
duo. Garažas pogol susitarimą. Kreiptis 
14 Shannon St. Tel. LA. 3960.

Išnuomojami 2 kambariai viengungioms 
su maistu, 106 Lippincott St. Kreiptis 
tel. RA. 2279, skambinti betkuriuo laiku.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS 

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

30 DEWSON ST., Toronto, OnL 
24 valandų tarnyba.

Garbenis rekomenduoja:
Roncesvolles rojone, $14.500, 8 komb. plytų nomos, pusiau otskiros, van

deniu šildomas, 2 garažai. Įmokėti apie $5.500.

Roncesvolles rajone, $15.500, 8 komb. plytų nomos, pusiou atskiros, ne
pereinami komborioi, 3 virtuvės, vieno modemiško; didelis kie
mas, gorožds. Įmokėti $6.000.

Roncesvolles rojone, $18.500, 10 komb., otskiros narnos, lobai grožiai 
įrengtos, šviesių plytų, vandeniu šildomos, nėro garažo. Įmokėti 
$10.000.

Queen — Lansdowne, $16.800, dupleksas, otskiros, 2-jų ougštų, plytinis 
narnos, po 5 komb. kiekvienos ougštos, apie 20 metų senumo, 
2 apšildymo sistemos. Įmokėti $6.000.

9 ••

Reikalingi namai pardavimui. Kreipkitės į

AL GARBENS
REAL ESTATE

I486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, vakarais HY. 1543




