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MOKSLAS IR PROPAGANDA
Niekas apie save blogai nema

no. Nemanome ir mes lietuviai. 
Neretai ir pasididžiuojame. Štai 
mes" vieninteliai iš Europos tau
tų išlaikome gryniausią seniau
sią pasaulio kalbą. Kiek mes ta 
tema prikalbame, kiek prirašo
me savoje spaudoje, kiek pasi
džiaugiame, radę tai kitų kur 
pasakyta. Nepamirštame nei sa
vo tautosakos, savo metu Euro
poje pagarsintos didžiųjų vokie
čių literatūros korifėjų. Išdidžiai 
kartojame, kad mūsų protėviai 
valdė visą rytinę Europą, kad 
davėme dinastijas — valdovus 
net trims karalijoms, davėme 
daugybę politikų visiems savo 
kaimynams, davėme aristokratų 
šeimas, kurios tokioje Lenkjįoje 
ir iki mūsų laikų nepasibaigė. 
Prisimename, kad ir šiandien 
dar daug kur veikia lietuviškos 
kilmės žmonių'

Ir tai nėra tuščios “geležėlės”, 
kokiomis vaikai ar naivūs žmo
nės džiaugiasi. Ištikrųjų tai yra 
mūsų kapitalas. Deja, dar neiš
naudotas kapitalas. Yra pasauly 
žmonių, kurie tokiais “kurio
zais” domisi. Tai puiki medžia
ga propagandai. Tik mes jos dar 
nepanaudojome. Mes dar neturi
me paruošę veikalų, kurie visa 
tai įneštų į mokslo ir lektūros 
pasaulį. Atseit, nesame praktiški, 
stingame uoslės dalykams, kurie 
atkreiptų į mus pasaulio akis, 
nepajėgiame paskleisti medžia
gos. kuri galėtų patekti į popu
liariuosius milioninių tiražų žur
nalus, per kuriuos dažnai niekai Įį- 

smalsumo gystelę pajucnntr
Smalsumo žmonės niekad ne

stigo. o ypač jo nestinga šiame 
kontinente. Su rimtasi, doku
mentuotais moksliniais veikalais 
čia nepadarysi furoro. Čia reikia 
blizgučių. Mokslinių studijų 
mes. tiesa, svetimomis kalbdmis 
taip pat nedaug tedaveme. Ypač 
tai nebuvo įvertinta nepriklau
somybės laikais. Jei neskaityti 
pavienių doktorantų disertacijų, 
mes iki šio karo ir dabartinės 
tragedijos veik nieko — ištikrų
jų nei vienos Lietuvą liečian
čios studijos — neišleidome sve
tima kalba. Tad nenuostabu, kad 
esame pasaulyje mažiausiai ži
nomi. dažniausiai maišomi su ki
tais. Mes jaučiamės didesni, esa
me didesnė tauta už pvz. latvius 

( su estais, bet išgirsdami kur pa- 
/ minint pabaltiečių vardus, daž

niausiai savąjį gale teišgirstame, 
nors politiškai juk mūsų ir geo
politinė padėtis daug svarbesnė 
ir bylų turime komplikuotesnių. 
Net nuostabu, kad taip yra ir 
JAV, kur ir savųjų žmonių turi
me daug daugiau negu anieji, 
kur pagal mūsų spaudos žinias, 
atrodo, dažnai žemę sukrečia
me ...

Ar tai ne tas pats tik pasigėrė
jimas didybe, ar ne tas pats neiš
naudotas kapitalas? ' ■

Pastaruoju metu pradžiugino 
mūsų spaudoje pasirodžiusi ži
nutė, kad taip sunkiai organizuo
jama pirmoji mūsų mokslo įstai
ga išeivijoje — Lituanistikos In
stitutas — jau gal sulauks rea
laus pagrindo, kai visa eilė žy
mių Čikagos biznierių pasiryžo 
stoti į darbą jam lėšų parūpinti. 
Tai džiuginantis ir gražus reiš
kinys, kuris pasiryžėlių vardus, 
galbūt, aukso raidėmis įrašys į 
mūsų kultūros istoriją.

Bet tai nėra vien mokslo bei 
kultūros reikalas. Tai ir mūsų 
dabartinės kovos dėl laisvės, lie
tuviškojo vardo iškėlimo reika
las. Jam turėtų būti prieinami ir 
kiti mūsų fondai. Kiekvienas 
mokslinis veikalas tam tikru po
žiūriu yra ir propagandinis 
veiksnys. Be mokslinių veikalų 
pati propaganda visiškai neįma
noma. nes nepagrįsti teigimai, 
nemokšiški raštai yra dažnai 
šypsenas iššaukiąs porinimas, 
vandenėlis, kuris jokių šiukšlių 
nenuplauna. Tikrai efektingą 
propagandą galima sukurti tik 
atitinkama kryptimi surikiavus 
mokslines studijas ir apdirbus 
jų išvadas • aštria propagandisto 
plunksna. Vadinasi mūsų ištek
lių atribojimas nuo mokslinės 
srities netikslus.

Kas šiandien mūsosios infor
macijos bei propagandos srtiy- 
je daroma, plačiajai visuomenei 
nėra žinoma. Kažkada, tiesa, bu-

išgarsi^ami, jei tik pataikoma jog.. žmonės. O dabar, juk net su

Komunistine etika
vo paskelbta projektų — sudary
tų, turbūt, kabinetinio vienos va
landos apsvarstymo Dūdų — bet 
praėjo daugiau metų, o daugiau 
— nei vaisių, nei žodžių. Girdė
jome net apie leidinį “Lithua
nia” ir vėl nieko nebegirdime. 
Laisvės Komitetas, berods, turi 
studijinę komisiją, bet, kaip ji 
veikia, taip pat negirdime. Tur
būt, dirba, studijuoja ir kada 
nors kąiką paskelbs. O jei ji dir
ba tik kažkurių įstaigų reikalui, 
kažkam rūpimus klausimus aiš
kina ir jei jų darbas tik archy
vuose liks, tai taip pat turėtų bū
ti žinoma, nes tokio organo ęsi- 
mas gal ne vieną sulaiko nuo 
darbo. Kam girdi vargsiu, jei ten 
kažkas ex oficio tuo užimtas. 
Vadinasi lieka neišnaudotos pa
jėgos. O jos turėtų būti ne tik 
paskatintos, bet ir įtrauktos. 
Darbo visiems užtektų. Jei kur 
yra koks organas, nejaugi jis vis
ką gali nudirbti. Kodėl atskiri 
reikalai negalėtų būti pavesti pa
šaliniams? Ypač, kai oficialiuo
se organuose ne visų specialybių 
žmonių yra. Gaunasi įspūdis, kad 
dirbama dažnai ne savo darbas.

Ar ne būtų tiksliau, jei mūsų 
vad. veiksniai iš savo uždavinių 
iškylančius reikalus pavestų at
likti mokslo žmonėms, o ne pri- Mūsų oro pajėgos neturėjo jokių 
puolamu būdu atsiradusiems re- i nuostolių”. Tai nebuvo nei me- 
ferentams. Atrodo, kad tai gale- į las, nei galas. Sekančią dieną jie 
tų būti tiksliausias kelias moks- ; šaudė į trečią lėktuvą, tarptau- 
linių darbų pasirodymo reikalui 
išjudinti ir Lit. Instituto veiklos 
pagrindui sudaryti. Kur mokslo 
sritis, teveikia mokslo' įstaiga ir

UNESCO lietuvių santykius 
tvarko politinis organas. Tai tik 
bėdos spragų kaišiojimas. Taip 
mes ten visada suksimės apie 
nuli. .

Niujorko bendradarbio Atmaus• Praėjusį pirmadienį LŽS 
CV, “Informacijos Sekcija”, va
dovaujantiems JAV ir JT veiks
niams ir žymiausiems amerikie
čiams žurnalistams išsiuntinėjo 
savo nario Kazio Gečio brošiūrą 
“Komunistinę Eltiteę”. Lydraš
tyje pažymėjo, jog lietuviai žur
nalistai jaučią, f‘this article will 
be of special interest to you in 
the light of present events”. (Šio 
pamfleto vertimą patieksime se
kančiame Nr. Red.). Gi praėju
sios savaitės pasaulio spaudos 
antraštės, skelbiančios Visasą
junginės Komunistų partijos mo
ralės žygius ir Vinguriavirr.us 
buvo iš tiesų “prieštaraujančios ' pagal “Pravdą” 
otroilroi vmrmiinc Y'SY'iCT1 tyiAiir* • v-,v»z\l

kartus” buvo prakeikti.
Maskvos radijas .višai atvirai 

dėstė, kaip “tarptautinė -taika” 
suprantama komunistinės mora-> 
lės valdovų. Tai tik “proletariato 
solidarumo” ir “revoliucijos” tai
ka, kitos “taikos” tik akių mui
linimui. O “Pravdos” vedamasis 
dar plepiau reikalavo, iki Tary
bų Sąjunga tebėra “kapitalistų 
apsupta”, “kad kompartija savo 
tikslui naudotų bet kokias prie
mones ir betkokius būdus “ka- 
pita^stams” sunaikihti. Todėl 

. . . * a . visais būdais
sveikai žmonijos prigimčiai ir • proletariato diktatūra turėtų bū- 
racionalumui”. Geros nuotaikos ti stiprinama: Tarybinės Gink- 
britų karikatūristas Mr. Low pa- lųotosios pajėgos^ Tarybinės 
paišė sėdintį iškilmingiausiais i valstybės baudžiamieji organai 
veidais Politbiurą, o Georgij prie ir kontršpionažo beišsekime įs- 
mikrofono: “... Soveitų Sąjun- taigos”. Jei tūlas drg. Žiburkus 
ga myli taiką. Kiekvienas tai
kingas kraštas gali pasitikėti tęs skelbė, jog tik tarybinė armi- 
Tarybų Sąjungos tvirta taikos į ja “išlaisvino Aziją" ir Europą 
politika...” Staiga radijo pra- į nuo kapitalsitinių machinaci 
nešėjas pertraukia Malenkovą jų, ..

“Tiesoje” vos prieš kelias savai

visą .eilę “pagerinimų”, kurie 
jokiu būdu neneigia “TŽ” pra
ėjusiame numreyje tilpusios ka
rikatūros trijulės su paslėptais 
revolveriais. Viskas pateisinama 
revoliucijos labui — jos moralės 
apaštalai vos trims savaitėms 
praėjus nuo Džiugašvilio mir
ties, Politbiuro 25? narių skaičių 
sumažino į 10. Ministerių Kabi
netas buvo taip pat sukonden- 
suotas (iš 50 iki 29). Net ir Visą- 
Sąjunginės Kompartijos vykdo
masis sekretoriatas buvo suma
žintas iš 10 į penkis. Ir štai mark
sizmo-leninizmo — stalinizmo 
mokslo neklaidingumas. Nespėjo 
Džiugašvilis ir sušalti kaip rei
kiant. Kažkas netvarkoje tarybi
nės valdžios, paremtos komunis
tine morale, užkulisiuose. Stali
nas vykdė tris funkcijas — pre
mjero, Partijos prezidiumo vado
vo ir načios partijos sekreto
riaus. Gi Malenkov “prisipaži
no” ar jam pripažino negalią.” 
Gal dėl to Latvijos atstovas Va
šingtone J. Feldmanis per “Ame-

Savaitės įvykįai
Maskva vėl paleido taikos balandžius, pradėjo naują taikos ofen

zyvą. Pradėjo ją gana nelauktai, po eilės incidentų ore, po ame- ’> 
rikiečių ir britų lėktuvų nušovimo, kurie atrodė taip nesiderino 
su Malenkovo kalbomis per Stalino Jaidotuves- ir susirinkus Augš- 
čiausiajai Tarybai. Žurnalistai jau nurodyftėjo, kad tai tuščias ble
fas, nes Maskvos radijas vėl pradėjo kalbėti apie “karo kursty
tojus” ir “agresinguosius vakarus”, bet štai pereitą savaitę pasi
girdo nauja gaida. Štai Rusų zonos komendantas Vokietijoje Čui
kov, nors ir atmetė trijų Vakarų valstybių protesto notas dėl lėk
tuvų užpuldinėjimų, tačiau Britams atsakė nuolaidžiai — pasiūly
damas konferenciją, kurioje bū- •-----------------———---------------
tų išsiaiškinti nesusipratimai ir 
numatytos priemonės, kad jų ne
įvyktų. Dar vasario mėn. D. Bri
tanija buvo kreipusis į Maskvą, 
prašydama, kad ji paveiktų Š. 
Korėją, kad toji paleistų karo 
pradžioje Korėjoje paimtus civi-

Jugoslavija eitų su vakariečiais, 
o spaudai pareiškė, kad po Sta
lino mirties jie laukią normales- 
nių'santykių su S. Rusija. Su D. 
Britanija specialios sutarties jie 
nedarą ir jiems atrodą, kad ge
riau likti už Š. Atlanto Sąjungos 

liūs belaisvius"— atstovą su 2 ribų. Su Churchilliu, sakoma, Ti- 
tarnautojais, 6 misijonierius ir to taręsis ir kariškais reikalais, 
laikraštininką. Ilgai dėl to Mas- Jis norįs paramos: lėktuvų, tan- 
kva tylėjo, bet štai pereitą’pe ak- ; kų, moderniškų ginklų, laivų sa- 
tadienį pranešė Edv.. kad ji; vo laivynui sustiprinti ir dides- 
padarysianti žygių, kad būtų x> »-! uės ūkinės paramos. Britai paža- 
daryta. Šį šeštadienį per Mask- dėję tuojaus duoti 4.500.000 sva- 
vos radiją staiga prakalbo žymu- rų, o kitus reikalus vėliau sprę
sis jų komentatorius Leontjev, šią. Tito, matyt, buvo patenkin-

surikdamas: “Vieną minutę! 
Pertrakiame transliaciją praneš
dami, jog ką tik numušėme dvie
jų draugingų kraštų lėktuvus.

tiniuose vandenyse. Užpraėjusią 
savaitę JAV kaikas džiaugėsi, 
jog “amerikiečiai jau nebepra- 
vardžiuojami “anglo - ameriki
niais karo kur

Stei/imošingtohe 
sluogsniuose buvo sušvitėjusios 
visai pavasariškos nuotaikos. 
Veltui. Praėjusią savaitę ameri
kiečiai dar įnirtingiau net “tris

KLB Apylinkių pirm, suvažiavimas
KLBendruomenės formavimas 

buvusiojo Centrinio LOKo bu
vo pradėtas ne iš apačios, bet iš 
viršaus, t y. pirma išrinkti cent
ro organai, o paskui formuotos 
apylinkės. Centro organai taip 
pat buvo renkami ne apylinkė
mis, bet apygardomis. Visiems 
organams galutinai susidarius, 
iškilo reikalas glaudžiau suei
ti į kontaktą centrui su apylin
kėmis, pasidalinti nuomonėmis 
ir pasiaiškinti kai kuriuos pai
nesnius klausimus. Taigi KLB 
apylinkių pirmininkų suvažiavi
mas buvo ir naudingas ir reika
lingas.

Suvažiavimas įvyko Toronte, 
Lietuvių Namuose, kovo 21 d. 
Dalyvavo Delhy, Fort Williams, 
Hamilton, Kitchener, Londono, 
Montrealio, Rodney, Sudbury, 
St. Catharines, Toronto, Wind- 
soro ir Wellando apylinkių pir
mininkai. Atsiuntė savo sveiki-, 
nimus ir apyskaitas raštu Ed- 
montonas, Sault Ste. Marie ir 
Otava. Tuo būdu neatsiliepusių
jų liko tik pora apylinkių. Be to, 
suvažiavime dalyvavo KLB C. 
Valdyba su visais padaliniais ir 
gausus būrelis svečių.

Suvažiavimui pirmininkavo 
Toronto apylinkės pirm. Ber- 
žinskas ir Hamiltono apyl. pirm, 
inž. J. Kšivickas. Suvažiavimas 
pradėtas susikaupimo minute, 
kurios pabaigoj išklausyta Dam
brausko giesmė “Malda už tė
vynę”, perduota iš plokštelės. 
Toliau sekė išsamūs C Valdybos 
ir jos padalinių pranešimai apie ' 
nuveiktus darbus ir ateities gai
res. Kalbėjo CV pirmininkas J. 
Matulionis, CV Iždininkas J. R. 
Simanavičius, Švietimo Komisi
jos pirm. A. Rinkūnas, Šalpos i 
Fondo pirm. Tamošauskas, Sta- į 
tu to Komisijos pirm. K. Grigai- ; 
tis, Tautos Fondo Įgaliotinė Ka
nadoje M. Arlauskaitė, Meninin
kų atstovas B. Marijošius ir 
Sportininkų atstovas K, Luko
šius.

J. Matulionis: Bendruomenė 
nekliudo atskirų organizacijų. 
Atvirkščiai — jas remia ir jų 
veiklą skatina. Tam tikri neaiš
kumai su Tautos Fondu išsiaiš
kinti, o galutinę santykiavimo 
formą nustatys naujasis Tautos pastaraisiais

ševikinius sąjūdžius. KLBcn- 
druomenci tenka ne tik kultūri
niai darbai, bet taip pat ir visa 
tai, ką JAV dirba ALTaryba ir 
BALFas. Jokio partiškumo KL 
B-nės centre nėra. Čia dalyvau
ja žmones įvairių įsitikinimų.

J. R. Simanavičius: C Valdy
bos kasoje gauta -— $250,20 iš.Č. 
LOKo ir $6 iš vieno asmens, su
mokėjusio nario mokestį betar
piškai. Be to. $52,30 gauta'iš KL 
Sąjungos centro. Šie pinigai 
perduoti Švietimo Komisijai. 
Ruošiamasi spausdinti pajamų 
kvitus.

L. Tamašauskas: Šalpos dar
bas yra ir tautinio solidarumo 
demonstracija. Vokietijoje dar 
yra 7881 lietuvis. Iš jų 1%'yra 
džiovininkų sanatorijose, be to, 
daug pradedančių džiovininkų 
gydosi namie. Dar reikia šelpti 

(Nukelta į 3 psl.)

. sumušdamS Japoniją per rikbs Balsą-’ buvo visai tikslus aiškiai mosuodamas su alyvos tas ir išvykdamas iš laivo pa-
16 dienų, kai anglo-amerikiečiai taręs: “. . . kova dėl valdžios tik- 
tąsėsi su ja ištisais metais(!)”, riausiai plečias Kremliuje. Tai 
komunistinė moralė nedraudė,1 hūfu nreliūdas i išlaisvinimą, 
kaip tiksliai “Associated Press” Latviai neprivalo kištis į despotų
pastebėjo, praėjusi sekmadienį, 
per valandą permesti iešmą, 
skelbiant, jog tiesą sakant “tri
jų harmoningas bendradarbia
vimas privedė prie pergalės”. 
Amerikiečiai siekė šias sovietų 
“taikos” uvertiūras labai įtarti
nai, bet Churchillis ire^ruko pa- 
pįūs^ąšaramįs ^nuo
širdumo’*. Mušdamies krūtinėn, 
jis prisipažino, jog tai jie, britai 
buvę kalti, jei jų Lincoln bom
bonešis drįsęs paklysti Vakarų 
Vokietijoje, nors visdėlto, girdi, 
ar derėjo užmušti 7 vyrus dėl 
nieko? Kremlius, kuris kažkodėl 
tebetiki, kad britai dėl Malen
kovo gražių 
lerio fondus JAV-se,

tarpusavio rietenas. Kremliaus 
piautynės nėra jūsų reikalas, 
slėpkite džiaugsmą dėl Stalino 
mirties ir tausokite savo gyvy
bę. Atsiminkite, jog Stalinas 
konspiracijoje su Hitleriu už- 
.Gniaužė. Latvijos laisvę”. Arba 
Malenkovo rivalai pasauliui įro-

kitų malonės. Bet jie visi komu
nistinės moralės auklėtiniai — 
normalios, Djevo sutvertos, bū
tybės mirtini priešai. Eisenho- 
werio-Dulles JAV vyriausybė, 
įvykius sekė kuo rūpestingiau
siai! Jų tvirtas nusistatymas dėl

; akiu parneš savo do- ' Amerkios kontitucijos išreikštų 
____į ___ tuoj pat principųirsugebėjimąsvestisa- 

prisakė gen. Vasiliui Čuikov Ber- Vitą ir paremtą išlaisvinimu po- 
Ivne “pareikšti savo šidringiau- litiką kaikuriuose Vašingtono 
šią pasigailėjimą dėl numuštų santūrius žurnalus paskatino ši- 
britu”. įdomu, jog kartotas gas- i <3ip komentuoti

again is a threat. It’s improbable, 
but possible”. Vašingtone žino
mos dvi galvosenos grupės: 
“Dullininkų ir Kennanininkų”. 
Bendras jų nusistatymas: “Va
karai neturi šiuo metu daryti 
nieko, kas naujuosius Kremliaus 
valdovus įgalintų “anglo-ameri- 
kiečius” paskelbti užpuolikais”. 
Mr. Reston iš Vašingtono šitaip 
tai išreiškė: “Eisenhowerio vy
riausybė yra nutarusi, kiek įma
noma, Sovietų naujajai vyriau
sybei palengvinti politikos posū
kį Vakarų atžvilgiu”. (Lietuvių 
žurnalistų minėta iniciatyva to
kiu atveju būtų tikrai naudin-

Tomorrow’’
dinimas Europos armijos ir įsi-i spėjimą: “War, big war, once
jungimo Europos bendruomenėn 
paktų*ratifikavimų atveju, neiš
sipildė ir Čuikov “apgailėjimas” 
dėl britų bene buvęs pirmasis 
toks atsitikimas pokario istorijo
je. nustebinęs patį Eisenhowerj 
ir Reuterį, tą žinią išgirdusius jų 
pasimatymo metu Balt. Rū
muose. Labai galima dalykas, jog 
šios tarybinės moralės naujų 
eksperimentų tikroji priežastis 
yra Stalino mirtis ir naujajai vy
riausybei reikalingas laikas stip
riai įsisėsti balnan. Lygiai kaip 
labai įtikima, jog Malenkovinė 
komunistinė moralė net praneš 
visas sukurtas anksčiau. Malen-

Malenkovas pasikvietė Chruščeva
kov, Beria ir Co jau spėjo įvesti i ga)- Vašingtone dabar įsakyta 

i kuo skubiausiai perorganizuoti 
priešlėktuvinę apsaugą, bazuo- 
jant ją ne slėptuvėms ar prieš
lėktuvine artilerija, bet masine

Fondo statutas, kurį ruošia VLI 
Kas ir TF Centras. Stiprintina 
antibolševikinė kova, tiek daly-

Kadaise Stalinas pradėjo ko
munistų partijoje naują erą. Nuo 
1922 m. būdamas partijos gene
raliniu sekretorių, jis pasinaudo
jo partijos vado Lenino ilga, 
bent 2 metus trukusia, liga ir 
paėmė i savo rankas visą parti
jos aparatą, o per jį ir valstybės 
valdymą. Leninui mirus, komu
nistų partija nebeturėjo pirmi
ninko, nei jokio prezidiumo, o 
tik generalinį sekretorių ir po- 
litbiurą, kurį jis valdė. Stalinas 
Sovietų Sąjungą valdė kaip par
tijos generalinis sekretorius. 
Nuo to meto ir visur pasaulyje 
komunistų partijas valdo skiria
mi sekretoriai. Tik paskutinis 
Sovietų Rusijos kom. partijos 
suvažiavimas vietoj politbiuro 

: įkūrė prezidiumą, kurio pirmi
ninku pasidarė Stalinas, o jam 
mirus Malenkovas, kuris genera
linio sekretoriaus pareigas bu
vo perėmęs dar prie gyvos Sta
lino galvos.

Kovo 14 d., pasirodo, partijos 
prezidiumo posėdy Malenkovas 
nuo generalinio sekretoriaus pa
reigų atsisakė ar buvo priverstas 
atsisakyti. Tas pareigas užėmė 
buvęs Ukrainos “valytojas”, o 

s metais Maskvos 
partijos organų viršininkas Ni
kita Kruščev.

Ryšy su tuo pasaulio spaudo-

Malenkovas ruošiasi eiti nuo gyventojų iš miestų evakuacija. 
Stalino skirtingu keliu ir tt. Bet 
ištikrųjų tai vaisius paskutiniam 
partijos suvažiavime paskelbtų 
partijos aparato pakeitimų. Juk 
ir Stalinas gener. sekretoriaus 
vietą jau buvo užleidęs Malen- 
kovui — ištikimiausiam moki
niui. Šis gi užleido tą vietą savo 
svainiui, žmonos broliui. Atseit, 
tektų kalbėti apie šeimos ar gi
minės valdymo pradžią...

vaujant Baltų Federacijoje, tiek je pasirodė daug visokių spė- 
įsijungiant į kanadiečių antibol- liojimų ir kalbų apie tai, kad

Vokiečiai žydams mokės
Specialiose derybose tarp V. 

Vokietijos ir Izraelio atstovų bu
vo sutarta, kad kaip kompensa
ciją už žydų prarastus turtus 
Hitlerio persekiojimo metu Vo
kietija sumokės Izraeliui $822.- 
000.000. Pagaliau šis susitarimas 
Bundestago (Vok. parlamento) 
238 balsais prieš 39, 86 susilai
kius, patvirtintas.

— Vašingtonas. — Lenkų imi
gracinis komitetas JAV, kreipė
si į vyriausybę, prašydamas su 
MIG-15 lėktuvu į Daniją pabė
gusiam leitenantui Jareckiui 
leisti atvykti į JAV, nurodyda
mas, kad jo atvykimas būtų la
bai naudingas psichologiniam 
karui.

— Otava. — Netrukus Kana
doje žadama įvesti nemokamą 
rentgeno tarnybą. Kaikas laiko, 
kad tai būsiąs pirmas žingsnis į 
visuotinį gydymą.

msenhoweris, turbūt “neutralių
jų” džiaugsmui, net sutikęs pasi
matyti su Malenkovu “informa
cinėje konferencijoje”, kaip de
ra džentelmenams prieš galutinę 
dvikovą — finalą. Mr. Reston, 
toliau atpasakodamas preziden
to priešpaskutinę konferenciją, 
tikrino, jog toks pasimatymas 
sąs labai galimas artimiausioje 
ateityje. Šių įvykių akivaizdoje 
Eisenhoweris neerzino sovietų 
vėl iškeldamas išlaisvinimo šū
kius, bet tikindamas, jog šito
kiame susitikime, iš jo’pusės bus 
“no appeasement, no provoka- 
tion”. Egzilams Niujorke, gi šios 
gražios kalbos skambėjo, kaip 
paskutiniosios politinės ofenzy
vos pabaiga prieš atominį uraga
ną. “Tuščios yra (kom. moralės) 
Malenkovo kalbos apie sutarčių 
išlaikymą, rašė NYTimes, apie 
gerbimą mažų ir didelių tautų 
teisių (atsiliepė į Dulles panašų 
pareiškimą), iki jis, Malenkovas, 
nepradės Atlanto Chartos įgy
vendinimo ar Jaltos susitarimo 
vykdymo, grąžindamas Rytų 
Europai išlaisvinimą ir savival
dą” ... Niujorke sąmoningesni 
amerikiečiai ir beveik visi pabė
gėliai tikėjo, jog ši tarpinė pa
dėtis negalės tęstis neribotą lai
ką.
, Praėjusią savaitę eglei, kurios 

(Nukelta į 2 psl.)

šakele. Skirtingų visuomeninių 
santvarkų sugyvenimas esąs 
įmanomas ir, tai Įrodžiusi praei
to karo patirtis, kai vakariečiai 
ir Sovietų Sąj. bendromis jė
gomis. ir pastangomis nugalėję 
fašistinį pasaulį. O anksčiau bu
vo skelbiama, kad kovojusi tik 
sovietų liaudis, o kapitalistai tik 
pelnęsi ir tt. Kartu Leontjev ak
centavo, kad Sovietų Sąjunga 
esanti taikinga ir nemananti kiš-

siuntė padėkos telegramas kara
lienei ir Churchilliui.

Čekoslovakijos prezidentu vie
toj mirusio Gottwaldo partija 
išrinko premjerą Zapotockį, jo 
vietą atiduodama slovakui V. Ši- 
roky, o partijos prezidiumo pir
mininko — A. Novotny.

JT gen. sekretoriaus klausi
mas tebėra neišspręstas. Nors 
Indija buvp prieš, sovietai iškė-

Įsidėmėtina taip pat, kad ir 
Rytų Vokietija ir pati Maskva 
vis dar tyli dėl kovo 19 d. V. 
Vokietijos Bundestago patvir
tintų Europos Armijos ir taikos 
sutarties su vakariečiais. O taip 
buvo šaukiama anksčiau. Ši ty
la, beabejo, ne be Maskvos įsa
kymo.

Vakariečiai dabar svarsto: ko
kios priežastys šią naują Mask
vos taikos ofenzyvą iššaukė. Ma
žai kas tiki, kad tai būtų tikras 
taikingumas. Greičiau tai noras 
laikinos ramybės, kuri įgalintų 
naujuosius Kremliaus viešpačius 
išspręsti vidaus problemas. Ir 
vakariečiai tuo taikingumu ne
labai tiki, o JAV Jungtinių Tau
tų politiniam komitete pareika
lavo konkrečių įrodymų. Jei jau 
radot taikingumą, tai baikim 
septintus metus neišsprendžia
mą ginklavimosi kontrolės by
lą — priimkit kontrolę.

Antra labai pavojinga “taikos 
laivui” uola yra pasklidusi žinia 
apie sukilimą prieš Maskvos pa
statytą valdžią Albanijoje. Su
kilėlių esą jau apie 50.000 ir jis 
vykstąs su Jugoslavijos parama. 
Jei tai pasirodytų teisybė, tai 
“taikos ofenzyva” labai susikom- 
olikuotų, nes Maskva juk savo 
pozicijų lengvai nenorėtų už
leisti. »

Tito pereitą savaitę praleido 
Londone, sutiktas karališkai. Po 
pasitarimų su Churchilliu pa
skelbtame komunikate sakoma, 
kad dėl visko buvę draugiškai 
susitarta, sustiprinti abiejų tau
tų ryšiai ir kad abu sutikę, jog 
bet kur kilus konfliktui jį loka
lizuoti sunkiai pasisektų. Tito 
užsienių r. min. Popovič parfe-

abejo? nori Žrau-rą. Jiė "tuo, oe abejo? nori brau
ti sau kapitalą Azijos tautų tar
pe. Bet už Pandit tebalsavo 2, 
prieš 1 ir 8 susilaikė.

Eden pareiškimas parlamente, 
kad D. Britanija laiko negalimu 
įvesti į JT kom. Kiniją, kol ji ka
riauja-su JT. rodo naują vėjelį 
D. Britanijos Tol. Rytų politi
koje.

Egiptas vėl pasišiaušė ir pa
skelbė neįeisiąs JAV pasidaryti 
trečiuoju veiksniu jo ginče su 
Britais. Tai buvo atsakymas į 
JAV ambasadoriaus Caffery pa
sisiūlymą tarpininkauti, kai 
Maskva perspėjo, kad Egipto pri
sidėjimą prie Vid. Rytų gynimo 
organizacijos ji laikysianti sau 
nedraugingu veiksmu. Derybos 
yra įklimpusios, nes Egiptas ne
nori kalbėtis dėl nieko, kol Bri
tų kariuomenė nepasitrauks iš 
Sueso zonos, o tieji sutinka pasi
traukti su sąlyga, jei jiems bus 
garantuota, kad jų tenykštės ka
rinės bazės karo atvejy liks va
kariečių dispozicijoje.

Ekskaraliaus Faruko žmona jį 
apleido ir grįžta į Egiptą. Sūnus 
liko pas tėvą.

Iranas paskutinį Britų siūly
mą naftos byloje atmetė. Pasak 
Mossadegh, esą. Britai nori kom
pensacijos ne tik už turtą, bet ir 
už atsisakymą nuo ateities pel
no. Britai tokį jų siūlymo išaiš
kinimą laiko iškreiptu. Mossa
degh, tačiau pareiškė, kad Bri
tai ’galėtų atnaujinti diplomati
nius santykius, jei jie respektuo
tų atbundančių tautų — atseit, 
ir Irano — nacionalizmą.

Korėjoje tęsiasi oro puolimai. 
Yoncho saloje įvyko belaisvių, 
riaušės, per kurias sužeistas vie-

mente užtikrino, kad karo atvejy I nas JAV karininkas.

NAUJAS GINKLAS LAIVYNE
Povandeniniai laivai laivynus 

turinčiom valstybėm sudaro di
delę problemą. Kovai su jais iš
galvota daug priemonių. Nau
jausia paskelbta tik pereitą sa
vaitę; tai speciali patranka, iš
rasta britų, bet jau pademon- 
strota amerikiečiams ir kana
diečiams. šie pastarieji jau žadą 
užsakyti jų savo laivynui. Tai 
yra patrankos, kurios nemato
mą taikinį pasirenka pagal gar
są. Patrankų vamzdžiai yra su
jungti su specialiu garsą sugau
nančiu aparatu ir nukreipiami 
garsą išduodančio daikto kryp
timi. Virš vandens iššautas svie
dinys sprogsta po vandeniu ir 
gali povandeninį laivą sunaikin
ti arba sugadinti. '

D. Britanija vis dar tebėra pir
moji po JAV valstybėzturinti di
džiausią laivyną, nors ir Rusijos tyvų.

laivynas nepaprastai išaugęs. 
Šiuo metu S. Rusija turinti apie 
20 kreiserių, daugiau 100 naikin
tojų, ir daugiau 350 povandeni
nių laivų. Tuo tarpu D. Britani
ja turinti vieną kovos laivą 42. 
000 tonų, 5 lėktuvnešius, 11 krei
serių, 31 naikintuvą, 31 fregatą, 
37 povandeninius ir daugybę mi
nų svaidytuoju. Dar daug laivų, 
jų tarpe 4 kovos laivai, laikomi 
reserve.

— Londonas. — Danijoje su 
rusiškos gamybos MIG-15 lėktu
vu nusileidusiam lenkų lakūnui 
Jarecki prieglaudą suteikė D. 
Britanija. Lėktuvą Danai grąži
no — kai viskas buvo ištirta.

— Londonas. — Vengrijos pa
siūlymą apsikeisti su komunistų 
pasauliu kaliniais Churchillis at
metė nenurodydamas jokių mo-
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Veiksniai - visuomene

KLB ŠVIETIMO KOMISIJOS
“INFORMACIJA Nr. 8 \

Ontario apygardos vasaros stovykla
i. , Pakomisės nariai painformavo surinktus davinius apie stovyk-į 
Ibs .vietą, laiką, lėšas ir vadovybę. Susipažinus su visa eile sto- 

h vykiavimo vietų.,-iš galimų gauti tinkamiausia vieta rasta p. Na- 
rūsio ūkį prie Medad ežero, netoli Hamiltono. Toje vietoje ir 

. ■; nūtarta stovyklą rengti. Stovykla įvyks liepos mėn., bet visai 
tikslus laikas dar nenustatytas, nes negautas galutinis atsakymas 
iš skautų ir ateitininkų. Lėšų reikalu nutarta dalį surinkti iš sto- 

i:. vyklautojų, o kitą dali parūpinti per apylinkių valdybas. Hamil- 
■ ■ tonb KLB Apylinkės Valdyba'jau yra padariusi gražią pradžią. 

’ • Vadovybės reikalu nutarta viešu atsišaukimu kreiptis į mokyto-

Smulkmeniška informacija — 
demokratiškos sistemos charak
terio druska. Demokrat. valst. 
reikalų sprendime dalyvauja vi
si piliečiai, todėl ką valdžia da
ro ar rengiasi daryti visuomenei 
nušviečiama dabar tiesiog televi- 
ziškai. Tik diktatūrinėse san
tvarkose valdžios veiklos proce
sas dengiamas nuo piliečių, kaip 
nuo “juodosios masės” arba jie 
fanatizuojami vien režimo už
mačioms naudinga propaganda.

Ir mes su savo bendruomene, 
I su siekimais ir veiksniais esame 
! respublika, juk demokratinė. Ta
čiau informacija iš vyr. veiksnių 
būstinės nedemokratiškai santū
ri. Ir Nepr. Akto signataras M.1 
Biržiška, savo pareiškime Eltai 
šių metų Vasario 16-sios proga 
primena mūs informacijos siau
rumą, tačiau jis savo pastabas 
koncentruoja į tikslą, orientuoti• vaaovyoes reucaiu nutarta viešu atsisauKimu Kreipus į moKyto-j Qs vlsuomen bendro likimo 

jus ir;šiaip visuomenę, prašant savanoriškai sutikti padirbėti sto-i t t rezistencinės veiklos nuir. „I—v„rr,<u tautų rezistencines veikios nu-vykioje. Stovyklos vadovai gautų maistą ir patalpą nemokamai.
: J ’■ Premijų Fondas

Principiniai išdiskutuotas ’pp. Matulaičio ir Žaliaduonio pa
ruoštas projektas, ir nutarta toliau jį diskutuoti su KLB Krašto 
Valdyba.

't, ’ Iždininko klausimas
. Laikinai eiti Komisijos iždininko pareigas sutiko J. Mikšys.

Nauji vadovėliai
Gautas raštas iš knygų jediyklos “Sūduvos”, kuriuo praneša

ma apie naujai išleistą Lietuvos geografijos vadovėlį mokyklos: 
“Lietuva — Kraštas, Gyventojai, Kultūra” A. Bendoriaus. Vado
vėlis sudaro 176 pusi., virš 1QP iliustracijų, braižinių, priede Lietu
vos žemėlapis. Kaina $2.75, drobėje įrištais virešliais po $3.50 egz. 
Už poros mėn. numato išleisti dr. Sruogienės “Lietuvos istorijos” 
vadovėlį. KLB Švietimo komisija.

švietimu.
". . . Man rūpi pati visuomenė, ku

rios narys jaučiuosi ir esu, ir spauda, 
kuri visuomenės nuomonei, nusistaty
mui, -įsitkinimui susidaryti turi turėti 
— ir tikrai jos turi — reikšmingos, 
dažnai lemtingos įtakos. Toje spau
doje, įvairiausiuose arba net tik vie
name kitame laikraštyje laikas nuo 
laiko skaitome trumpę ar net plates
nę informacija, dažnai mūs veiksnių 
teduota, apie vieno ar kito mūs kai
myno rezistencinį žygį ar kuriuos jį 
veikiančius sunkumus, nesusiprati
mus ir pan., bet toji informacija taip 
yra reta, kartais gal atsitiktine, daž
nokai taip išlaižyta ir kazioniškai ne
gyva ("besielė“),, jog yra pagrindo pa
abejoti jos tikslingumu ir veiksmin-

gurnu, tai ir visuomeniniu jos naudin
gumu ..."
Ar netiktų ta nuomonė ir dėl 

informacijos apie mūs pačių re
zistencinius vyt. veiksnių žy
gius? Apie veiksnių tarpusavio 
“praktišką bendradarbiavimą” 
ir “taikos konferencijas”.

Vien iš lietuviškos spaudos 
matom pilną Amerikos valsty
binės dinamikos pulsą, o mūsų 
veiksnių tiek diplomatinę-politi- 
nę, tiek vidaus reikalų santykius 
dengia lyg kokia Jaltos pavyz
džio sekretų uždanga. Tegul “už
sieninėj” politikoj gal tai ir vis
kas, kas duodama žinoti — ne 
veiklą čia kritikuojame, — bet 
vidinių reikalų problemos, kodėl 
taip suprivatintos?

Santykiai tiek pačiame VLI 
Ke, tiek susidarius disonansui su 
kitu iškilusiu veiksniu ilgoką lai
ką buvo laikomi valstybine pa
slaptimi, tik kai reikalai perėjo į 
viešas diskusijas iš netiesioginių 
šaltinių, šalys išprovokuotos pa
sirodė — jau su subrendusiu ne
sutarimu. Kylys Viršuje jau per
daug buvo įvarytas ir skėlė iki

Komunistinė etika i

. (Atkelta iš 1 pusi.) Į negali būti padaryta per vieną 
kelmas buvo V. Vokietijoje, nu-; dieną! Lenkai respublikonai la- 
virtus į Rytinę, reikėjo 8 iki dan- ; bai atsargiai lietę Jaltos reikalą, 
tų ginkluotų vyrų ją perplauti Savo kalboje pavergtai tautai, 
lygiai per geležinės uždangos Ii- genr Vladas Andersas neseniai 
niją ir šautuvus atkišus pasi- patvirtino, jog, jo manymu, iš
traukti su savo rąstais. Pasku- laisvinimo diena galinti ateiti 
tinieji A bandymai Las Vegas “greičiau negu kas nors tikisi”, 
liudijo, jog taktinė A-bomba ir į Jis prašė, jog lenkai būtų atsar- 
A-artilerijos sviedinių paremtas gūs ir budrūs. (Canadian Press 
“išlaisvinimo kryžiaus karas” žiniomis, lenkai pakeitę, savo 
neabejotinai pasiseks, nors dar prezidentą in exile Augustą Za- 
Iciek užtruks iki šie XX amžiaus leskį gen. Kazimieru Sosnkows- 
vidurio atributai bus paleisti kiu, kuris išskridęs perimti pa- 
pilnon produkcijom

Amerikiečiai lietuviai

LietuviškcisisH*

jo manymu, iš-

greičiau negu kas nors tikisi”.

žiniomis, lenkai pakeitę, savo 
scile Augustą Za-

kas au ne-

I r eigų iš Montrealio kovo 21 d. Į 
Londoną).

Pabaltijo respublikų diploma
tai,. Y ašingtop^graėjusią savaitę 

• ‘ parodė aktyvumu aplankę Niu-

Bet veiksniai vėl manevruoja 
sueina iki “savitarpio, susiprati
mo dvasios”, o visuomenės lage
riai taip manevruot negali. Jei 
išdiferencijuota publika pastato
ma- prieš faktą pranešimais “su
sitarė”, “negalėjo rasti tinkamų 
sprendimų”, bet be santykių ly
ginimo bazės, be motyvų, ar ji 
gali būti įtikinta, ar gali taisyti 
savo opiniją reikalams naudinga 
kryptimi? Iš tokių komunikatų 
dvelkia tik spekuliacija, o ne ra
dikalus ir nuoširdus reikalų ni
veliavimas. Suprantama, kad ga
li būti negarsintinų epizodų “ga
linčių pakenkti laisvinimo by
lai” ..., bet turiningesnės infor
macijos nereikėtų gėdytis.

Toki reportažai, kaip “Tėv. Ž.” 
Almaus iš Niujorko dažnai pagal 
užkulisių jumorą ir rebusus, ar
ba “N. L-j e” (hlj), lyg nuo rak
to skylutės (“Oro paštu iš trem
ties”), padėtyje orientuoti ne
gali, arba ją gali nušviesti vien
pusiškai. Matomai maskuojamos 
policijos nuo savųjų gali būti 
paskaitomos už priešo.

Ar ne atkaklus biurokratišku
mas VLIKe su vad. Maž. Lietu-

įstaigai Mr. Harrisono knygutę 
“Lithuanian’s Fight for Free
dom”. Praėjusią savaitę jis gavo 
atsakymą, jog jie “ja labai susi
domėję”. Jų nuomone, ši brošiū
ra “turėtų būti 100.000 egzemp
liorių išplatinta Jungtinėse Vals
tybėse, kad atvaizduotų nesibai
giančią Lietuvos kovą dėl savo 
laisvės ir nepriklausomybės”. 
LAIC, sakoma, yra gavęs kuo 
geriausių atsiliepimų dėl šios 
knygutės iš JAV Kongreso atsto
vų. Kiekvienas gali gauti šią 
knygutę ir pasiųsti ją jo nuomo- lvos Tarybos reikalu? Tegurvi 
ne svarbiems asmenims.

skaidosi, o mįslės sprendimas se
niai guli VLIKe.: Tik dabar at
aidėjo pastabėlė: kląidįngu ad
resu (“NL” Ne 6, 1953) ir tai ne 
oficiali VLIKO informacija, o 
privatus vieno iš VLIKo atstovų 
pareiškimas^ Atrodo, tų “pakeis
tų adresų” VLIKas turi ir dau
giau... /

Ar mūsų Elta ir liks tiek nu
vertinta — išreiškiama tik biu
leteniu su aktualiausiom žiniom, 
laukiant kol puslapių kontingen
tas bus užpildytas nereikšmin
goms smulkmenoms ir turiniu 
tik iš VLIKo ir apylinkės veik
los? Ar nėra priemonių ar pa
stangų šiame amžiuje pralenkti 
tik prieš gerą šimtmetį vartotą 
informacijų tempą?

Pranešime iš 1952 m. gruodžio 
mėn. 17-18 d.d. VLIKo posėdžių 
sakoma, jog informacinė tarny
ba manoma, performuoti ta pras
me, kad ateityje jos funkcija 
būsianti taip pat nušviesti lietu
viškomis ąkimis didžiuosius pa-, 
saul. politikos įvykius. Toki ko
mentarai tokįos. telegramų agen
tūros, kaip. Elta biuletenis, ga
lės būti gal naudingi tik kaip ar
chyvinė medžiaga mūs laisvės 
kovų epochos metrikai. Argi tie 
did. polit. įvykiai toki neaiškūs, 
ar mūs “liaudis” taip neprieina 
prie laikraščių, ar mūs spauda 
neužtenkamai sugeba nušviesti 
įvykius lietuviškomis akimis? ...

Vieton tokių ir pan. griozdiškų 
Užsimojimų Informacinė Tarny
ba turi rūpintis sutvarkyti Eltos 
vertę informacijų perdavimo 
efektingumu laiko atžvilgiu ir ži
nių šaltinių apimtimi. Įsteigus 
pagalbinę Eltos tarnybą Nujorke 
ir bent garbės atstovybes Pietų 
Amerikoj ir Australijoj, Elta ga
lėtų pasidaryti naudinga cent
ralizuotos informacijos agentū
ra. St. Sutkaitis.

NAUJŲ “FORD” 
AUTOMOBILIŲ

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

suomenė sprendžia, gaišta laiką.

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

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

CHURCH MOTORS LTD.

“ ūkininku S-gos C.V. atsišaukimas
' | iii i T

Žiauriai kankinama pavergto-' dafbus savo narių ir artimųjų, 
je Tėvynėje mūsų tauta, o ypa
tingai didžiosios baudžiavos nai
kinami ūkininkai. Tos brolių 
kančios, o mūsų didžiausias no
ras grįžti į Tėvynę — įpareigoja 
mus visus kuo daugiausia dirb
ti, kad kankinamieji būtų grei
čiau išlaisvinti: Mes tvirtai tiki- 
me, kad bus išlaisvinti, tai su
griautų ūkių atstatymui taip pat 
turime ruoštis.

Lietuvos Ūkininkų Sąjunga, 
dalyvaudama darbuose dėl Lie
tuvos išlaisvinimo ir planavime 
dėl joy ūkių atstatymo, nori kiek 
galima daugiau įtraukti į šiuos

Dideles kliūtis sudaro tolumas* 
vienų nuo kitų gyvenamų vie
tovių^ Adresams pasikeitus, nu
trūksta ir ryšiai-

Lietuvos Ūkininkų Sąjungos 
Centro Valdyba šiuo kviečia at
siliepti savo narius bei kitus, ūki
ninkus, agronomus, ekonomistus 
ir kt., prisiunčiant savo adresus 
Centro Valdybai šiuo adresu:

Mr. J. Diamentis, 1530 So. 
Kenneth Ave., Chicago 23, III.

Adresai tuojaus reikalingi or
ganizaciniams reikalams, tai pra
šome skubiai prisiųsti.

LŪS-gos Centro Valdyba.

Darbo pajamų mokesčiai
Asmens pajamų mokesčių už 

1952 metus pareiškimams pri
statyti Mokesčių Departamentui 
(District Taxation Office) laikas 
baigaisį balandžio. 30 d-

Kiekvienas asmuo įstatymo 
įpareigotas pasirūpinti iš savo 
darbovietės gauti atatinkamą 
pažymėjimą apie gautą atlygi
nimą, kuris pridedamas, prie pa
reiškimo.

Jei be atlyginimo už darbą tu
rima dar kitokių pajamų, nuo 
kurių mokamas pajamų mokes
tis, taip pat reikia pažymėjimų 
arba paties mokesčių mokėtojo 
atitinkamų paaiškinimų.

Mokesčių mokėtojo ne visos 
pajamos apdedamos mokesčiais. 
Nuo mokesčių laisvos jo paties 
pragyvenimui, žmonai, vaikams, 
tėvams ir kit. įstatymu numaty
tiems asmenims išlaikyti skir
tos sumos. Neapdedama mokes
čiais aukos bažnyčiai ir šalpos 
reikalams, kurių bendra suma 
negali viršyti 10% turėtų paja
mų; unijoms nario mokesčiai; 
gydymo išlaidos, pačiam mokė
tojui ir šeimai, jei jos viršija su
mą lygią 4% nuo gautų pajamų.

Mokesčių mokėtojo ir jo išlai
komos ’šeimos narių pragyveni
mui numatytoms sumoms patei
sinti pažymėjimų nereikalauja
ma. Bet visoms kitoms mokes
čiais neapdedamoms sumoms 
reikia pridėti prie pareiškimo

atitinkami pažymėjimai.
Už pavėlavimą paduoti as

mens pajamų mokesčių pareiš
kimus, už nemokėjimą pajamų 
mokesčių numatytos piniginės 
baudos, o pareiškime įrašymas 
netikrų davinių laikomas nusi
kaltimu.

Papildomai mokamų nesumo
kėtų pajamų mokesčių negali
ma', siusti laiške grynais pinigais. 
Siusti perlaida arba čekiais.

Pajamų mokesčiams pareiški
mai “Individual Income Tax Re- 
turn Tl” gaunami Mokesčių De
partamente, pašto įstaigose ir 
agentūrose.

— Otava. — Prezidento Eisen- 
howerio pakviestas, ministeris 
pirm. St. Ldurent aplankys jį 
Vašingtone gegužės pradžioje.

— Otava. — Kanados parla
mente iškeltas reikalas padidinti 
į JT posėdžius sunčiamų atsto
vų maistpinigius. Dabar nuola
tiniams atstovams esą mokama 
$5.50, o nenuolatiniams po $7 
dienai. Bet to neužtenką.

-— Toronto. — Vad. Britų Me
dikų Sąjunga,- apimanti visą 
Common wealthą savo 1955 m. 
suvažiavimą šaukia Toronte.

— Tokio. — Atlygindamos už 
paimamas prekes ir gelbėdamos 
nuo finansinio kracho JAV Pietų 
Korėjai duoda $85.000.00.0.

DAVINIAI APIE KANADOS MIESTUS

slepiamu susidomėjimu laukė šį jorke Amerikos misiją JT. Gaila, 
trečiadienį, taip paslapčiomis LA į jog ir šiuo kartu jie daėjo tik iki 
IC ilgai ruošto ALTO pasima- i pavaduotojo J. J. Wadsworth, 
tymo su JAV prezidentu. Buvo! nors taip dideliu lietuvių drau- 
tikima šio pasimatymo Lietuvai gu save Mr. Cabot Lodge yra 
istorine svarba ir viliamasi, kad prisistatęs, 
šis didžiulis egzaminas dabartį- . 
niams ALTo bosams, kuriuos 
daug kas kaltino neveiklumu ir

situošus, pasiseks. Buvo tikima, vietoj pasitraukusio admirolo 
*— ■ • • ----- Kirko, šios Tarybos pirmininku

paskyrė C. D. Jackson, buvusį ; 
Europos Laisvės Komiteto Niu
jorke prezidentą; Manoma, jog i 
ir ši įstaiga būsianti panaikinta! 
kai William H. Jackson, Prezi-j 
dento Komiteto Tarptautinei In
formacijos Programai pravesti 
pirmininkas, baigs savo studiją.. 
Šiuo metu Psichologinės Strate- : 
gijos Taryba sekė ir informavo į 
“National Security Council” kas | 

fybtį Sąjunga. Arba, kad dau- slepiasi už Malenkovo taikos; 
gių. daugiausia ALTarybai bus uvertiūros. Jūsų bendradarbis

nesusigaudymu, rūpestingai pa-

Naujas Psychological 
Strategy Board vedėjas
Praėjusią savaitę Prezidentas, 

pasitraukusio admirolo

Sovietų špionažo tarnyboje CSli AMA.Cnt.

jog ALT atkreipsianti JAV dė-!
- mesi pavergtai Lietuvai, tinka

mai nušviesdami jos rolę išlais
vinimo politikoje ir perteikdami 
paskutiniųjų įvykių joje, kruopš 
čiausiai paruoštą analizę. Kiti 
manė, jog lietuviai galėsią pasi
džiaugti tik jų nuotraukomis su

• prezidentu. Bet negausią- iš Ei- 
senhowerio jokio smarkesnio 
pareiškimo, atsižvelgiant į “pa
skutinį vakariečių flirtą”- su Ta-

pas jį apsilankiusiems lenkams 
•' respublikonams: “Lenkija priva

lo būti laisva ir nepriklausoma”. 
Šios delegaciios pirmininkas Mr. 
Lemke tvirtino prezidentą pa
reiškus, jog pavergtiesiems nega
li būti duodamos jokios klaidi-i 
nančios viltys. ’’Jie negalį būti

■ skatinami pogrindžio veiklai, nes • 
“jų jėgos bus reikalingos “even- i 
tualaus konflikto atveju”. Pre-! 
zidentas jiems užtikrinęs, jog jis.; 
turįs planą išvaduoti anapus Ge
ležinės Uždangos Tautas, bet tai.

Liūdesio valandoje brangiam 
tėveliui
FELIKSUI NIAURAI mirus, 
p. Aldonai Rusinienei ir Al
binui Niaurai gilią užuojau
ta reiškia ’

J. J. Valiuliai.

Aldonai Niauraitei-Rusinienei ir Albinui Niaurai,

mirus tėveliui a. t a. ,F. NIAURAI,

reiškia gilią užuojautą
Linkuviečiai.

“Žiburių” Spaustuvės Vedėjui K. Rusinui ir poniai, 
jų uošviui ir tėvui

a. t a. F. NIAURAI mirus,
reiškiame gilią užuojautą

Spaudos B-vė “Žiburiai”.

A.tA. FELIKSUI NIAURAI mirus, 
dukrai p. Aldonai Rusinienei ir “Tėviškės Žiburių” rinkėjui, 
velionies žentui, Karoliui Rusinui reiškiame gilios užuo
jautos

“Tėviškės Žiburių” leidėjai, 
. redakcija ir administracija.

Raudonosios armijos 
šnipo atsiminimai
Antrojo Pasaulinio Karo me-! 

tu kovos vyko pačiame fronte, 
kur kariaujančių šalių vyrai mė
gino ginklų pranašumą, namie, 
kur buvo ruošiami karui vesti ■ 
reikmenys ir pogrindyje, kur sa-! 
vo miklumą demonstravo sabo- 

. tažo ir špionažo pajėgos. Kurt 
i Singer yra gana išsamiai atsklei- 
i dęs vokiečių špionažo veiklą sa- 
Į vo knygoje ’’Antrojo Pasaulinio 
Karo šnipai ir išdavikai”. 1949 
m. knygų lentynose pasirodė bri- 

‘ to Alexander Foot atsiminimai, 
skirti sovietinio špionažo veiklai 
paminėti. Atsiminimų autorius 
karo metus praleido Raudono
sios Armijos špionažo tarnybo
je Šveicarijoje, iš kur buvo ren
kamos žinios apie nacių Vokie
tijos karinius pasiruošimus, nau
jausius nacių imperijos planus ir 
radijo bangomis siunčiamos į 
Maskvą. Alexander Foot atsi
minimai nepasižymi didelėmis 
sensacijomis, bet iš jų galima su
sidaryti bendrą vaizdą, kaip yra 
organizuojamas sovietinis špio
nažo tinklas.

Ispanija —
— uvertiūra į špionažą
Alexander Foot karjera prasi

dėjo Ispanijos pilietinio karo me
tu, kada jis britams įprastu nai
vumu įstojo į Tarptautinę Bri
gadą ir vyriausybininkų pusėje 
išėjo kovoti su “fašizmo” slibi
nu. Tada jam atrodė, kad Ispa
nijos civiliniame kare fašistai 
nori išmėginti naujuosius gink
lus, kai Sovietų Sąjunga nuošir
džiai remia Ispanijos demokrati
nę valdžią, atseit, vyriausybinin
kus. Tiktai vėliau, jau būdamas 
Maskvoje, misteris Foot sužino
jo tikruosius tuometinės sovie
tų politikos kėslus. Vyriausybi
ninkus, tiesa, Sovietų Sąjunga 
rėmė, bet jokiu būdu nenorėjo, 
kad jie laimėtų karą. Maskvos 
planas buvo labai paprastas: už
leisk Ispaniją vokiečių ir italų 
itakai, nes tuo būdu pašalinsi ga
limą britų ir ašies sąjungą. Juk 
britai vokiečių įsigalėjimą Ispa
nijoje laikys didžiausia grėsme 
Gibraltarui. Vokietijos ir Didž. 
Britanijos bendradarbiavimas 
pasidarys neįmanomas... Vadi
nasi, Ispanijos vyriausybinin
kams nereikia pakankamai duoti 
ginklų. Taip Sovietų Sąjunga ir 
pasielgė. Vyriausybininkai jau 
pačioje karo pradžioje buvo pa
smerkti pralaimėjimui. Tačiau 
nei vienas Vakarų pasaulio ko
munistas tada neįžiūrėjo ir ne
suprato tikrųjų Maskvos plant}.

i

ž‘

Pagal 
Alexander' Foot 

atsiminimu knygę 
"ŠNIPINĖJIMO VADOVĖLIS 

paruošė

VYT. KASTYTIS

Tarptautinės Brigados eiles 
daugiausia užpildė Vakarų de
mokratijų kqmunistai ir šiaip 
jau kairesnio nusistatymo žmo
nės. Pats Alexander Foot "nepri
klausė komunistų partijai. Pra
džioje jis buvo Tarptautinės Bri
gados transporto karininku. Vė
liau buvo paskirtas Raudonojo 
Kryžiaus sunkvežimio vairuoto
ju. Iš Anglijos jis būtų turėjęs 
gabenti į Ispaniją medikamentus 
ir britų komunistų partijos įsa
kymu juodosios rinkos prekes. 
Spekuliacijos keliu uždirbti pi
nigai būtų papildę Didž. Brita
nijos komunistų partijos aptuš- 
tėjusį iždą. Alexander Foot nie
kada neteko vairuoti Raudonojo 
Kryžiaus sunkvežimio. Sovietų 
Sąjungos špionažo tinklui buvo 
reikalingi nauji agentai. Kadan
gi komunistų partijos nariai vi
suose kraštuose įtariami atlieką 
šnipų pareigas sovietų naudai, 
jų panaudojimas špionažui labai 
netikras. Juos lengva išaiškinti 
ir pasodinti už grotų. Todėl so
vietų šoionažo’ institucijų dėme
sys verbuojant naujuosius agen
tus pirmoj eilėj krypsta į jiems 
nrijaučiančius nekomunistus. 
Savo piliečių sovietai taipogi be
veik negali naudoti špionažo 
tikslams. Kiekvienos valstybės 
saugumo organai kiekvieną So
vietų Sąjungos pilietį jau ir taip 
laiko šnipu. Taigi, tokio asmens 
veikla gali būti tik labai ribota. 
Alexander Foot Ispanijos pilie
tiniame kare atkreipė į save ko
munistų partijos dėmesį. Komu
nistų partija jį rekomendavo so
vietinėms institucijoms špiona
žo agento pareigoms.

Rasi moterį su žaliu 
pakietu ir apelsinu 
rankoje...
Jam nebuvo tiesiog pasakyta, 

kad jis verbuojamas į špionažo 
eiles — tik buvo pasiūlytas dar
bas. Kadangi siūlė komunistų 
partijos žmonės, be abejo, gali
ma buvo spėti, kad “darbas” bus 
surištas su komunistine veikla. 
Iš Anglijos Alexander Foot tu
rėjo vykti į Šveicarija, kur prie 
Ženevos centrinės pašto įstaigos 
iš anksto nustatytą dieną jo tu
rėjo laukti kontaktas su tikrai
siais darbdaviais — moteris su 
žaliu pakietu mėgstame krepšy-

•je ir apelsinu, rankoje. Alexan
der Footui buvo įsakyta užsidė
ti ant kaklo baltą šaliką ir į ran
ką paimti odinį diržą. Susitiki
mas buvo užplanuotas Ivgiai 
dvyliktai valandai. Išvengti ga
limam nesusipratmiui — Foot 
buvo aprūpintas slaptažodiniais 
klausimais. Žalią pakietą ir apel- i 
siną rankoje juk galėtų turėti ir ' 
kita Ženevoje gyvenanti mote-; 
ris. Komunistų ryšininkei buvo • 
įsakyta prieiti prie Foot ir pa-, 
klausti jo anglų kalba: — Kur 
tatnsta pirkai šį diržą? ... O Foot J 
jai privalėjo atsakyti, kad diržą | 
jis pirkęs vienoje Paryžiaus 
krautuvėlėje... Sovietų špiona
žas nemėgsta duoti tikslesnių in- i 
formacijų ar linksniuoti pavar
džių. Visi ryšiai grindžiami slap- ■ 
tažodžiais ir sutartais ženklais, j

Sutartą dieną Foot, atėjęs prie 
centrinės pašto stoties, pergyve
no didelį nervų įtempimą. Jam 
atrodė, kad visos Ženevos rfio- 
teriškosios tą dieną kažkodėl ne
šiojosi žalius pakietėlius megs- 
tuose krepšiuose. Tačiau jo ner
vinimasis būva bęreikalingas. Iš-. 
mušus dvyliktą, prie jo priėjo 
jauna gražiai nuaugusi moteris 
su žaliu pakietėliu krepšyje ir 
apelsinu rankoje: — Atleiskite, 
ar negalėtumėte man pasakyti, 
kur jūs pirkote tokį gražų dir-

Nęjvykdytas atentatas
Hitleriui pašalinti
Kontaktas buvo užmegstas. 

Foot ryšininkė pasirodė esanti 
maloni moteris. Prašė vadinti ją 
slaptavardžiu Sonia. Ji šnekėjo 
angliškai su gana ryškiu rytų 
europiečiams įprastu akcentu. 
Vėliau Foot sužinojo jos tikrąją 
pavardę — Maria Schultz, iš
tekėjusi už vieno vokiečio ir jau 
ilgus metus kartu su savo vyru 
dirbanti sovietų špionažui. Jos 
vyras tuo metu buvo Tolimuo
siuose Rytuose ir Footui gavosi 
įspūdis, kad jis sėdi kuriame 
nors kalėjime Kinijoje. Soniai 
sovietai buvo pavedę suorgani
zuoti naują špionažo tinklą Rau
donajai Armijai. Praleidęs ke
letą dienų Ženevoje, kol Raudo
nosios Armijos Centrinė Špiona
žo Įstaiga surinko apie jo asme
nį reikiamas žinias, Foot gavo 
įsakymą vykti į Miuncheną. Ten 
jis turėjo ruošti raportus apie 
vokiečių ekonominį gyvenimą ir 
kartu tobulintis vokiečių kal
boje. Jam paskirta 150 ameriko
niškų dolerių alga ir kelionės 
bei pragyvenimo išlaidoms pri-

(Nukelta į 3 psl.)

Gyventojų skaičius —1951 m. — 41.545.

Vieta — Trisdešimt keturios mylios į rytus nuo Toronte, 
prie CNR ir CPR geležinkelių linijų.

Pagrindinė pramonė — automobilių industrija.

The Canadian Bank of Commerce
Oshavvoje turi skyrių jūsų 

patarnavimui.
Šiaurės rytų King ir Simcoe.g-vių kampe.

Canadian Bank of Commerce turiThe
virš 625 skyrių visoje Kanadoje, kuri su
teikia pilną bankinj patarnavimą. Arti
miausias jums skyrius visuomet pasiren

gęs patarnauti.

The Canadian Bank of Commerce

SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

MANN& MARTEL
REALTORS

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

muose rajonuose ir pagal 'Tamstų norimą kainą.
$5.000 įmokėti, $15.500, High Pork 

r., 8 k., plytinis, garažas, atski
ros, alyvos ir vandens šildymas, 
lengvas išsimokėjimos.

$4.000 įmokėti, $13.000, St. Clair— 
Ookwood, 6 k., plytinis, alyvos 
šildymas, garažas, lobai gerame 
stovyje, lengvos išsimokėjimos.

$5.500 įmokėti, $12.900, College- 
Gladstone r., 10 k., plytinis, ga
ražas, pelningos narnos.

$6.500 mjokėti, $17.000, High Pork, 
9 k., atskiros, plytinis, vande
niu ir alyva šildomas, prie la- 

' bot gero susisiekimo, bet re
mtoje gatvėje, vietos bent 3 ga
ražams, puikus pajamų nomas.

$8.000 įmokėti, $19.500, High Pork,
7 k., puikių plytų didelis namas, 
vandeniu ir alyva šildomas, ga
ražas, sodas, labai modernios 
virtuvė ir vonia, savininkai ang
lai išvyksta į JAV, didelis tur
tas už prieinamą kainą.

$6.500 įmokėti, $18.300, High Park,
8 k. ir saulės k„ atskiros, van
deniu ir alyva šildomas, garažas 
2 mašinom, 2 virtuv., opie $200 
pajamų mėnesiui.

$1.600 — pilna kaina už namą, Col
lege—Duferin, 4 k. ir virtuvė, 
rus ir jaukus. Puiki proga šeimai 
kietmedžio grindys, vi<kije švo- 
su vaikais "prasimušti". •

$2.500 įmokėti, $9.900, St. Clair— 
Winbna Dr., alyva šildomas, pui
kus vienos šeimos namelis, gara
žas, geroje vietoje.

‘MŪSŲ ATSTOVAS

Mūtif titriat, kad t<

TELEF.: įstaigos OI* 2354 Namų KE. 5843
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KanacĮos valstybes santvarka
Dipt teis. J. P. paskaita, skaityta Liet. Teis. Toronto skyriaus pobūvyje

Ministerių kabinetas
Rašytuose Kanados konstitu

cijos nuostatuose mes niekur ne
rasime minint ministerio pirmi
ninko arba ministerių kabineto 
institucijų, nors jos ir užima vie
ną iš svarbiausių vietų Kanados 
valdymo sistemoj. Ministerių ka
binetas papročių, keliu išsivystė 
iš taip vadinamo Privy Council, 
arba mūsų žodžiais tariant, iš 
Jos Karališkosios Didenybės As- 

. * meninės Tarybos, kurios tikslas 
buvo patarti karūnai Kanados 
valdymo reikaluose. Ilgainiui tas 
Privy Council palengva perėmė 
iš karūnos visas valdymo funk
cijas, ir pagal nerašytus konsti
tucinius nuostatus tapo ministe
rių kabinetu. Formaliai imant, 
tas Privy Council dar ir šian
dien egzistuoja; prieš paskiriant 
naują ministerį, tas asmuo prieš 
tai turi būti paskirtas Privy 
Council nariu, tuo jis formaliai 
gauna teisę būti ministerių. Pa
skyrimus į Privy Council' daro 
general-gubernatorius pagal mi
nisterio pirmininko pristatymą; 
paskyrimas daromas iki gyvos 
galvos. Kiekvienas Privy Coun
cil narys turi teisę būti vadina
mas “Honorable” — gerbiama
sis. Privy Council turi komitetą, 
į kurį įeina visi ministerių ka
bineto nariai. Taigi tas Privy 
Council komitetas yra ne kas ki
ta, kaip ministerių kabinetas, 
tik jis veikia pagal kitą juridinį 
titulą. Kai asmuo nustoja būti 
ministerių, jie lieka Privy Coun
cil nariu, tačiau niekad į posė
džius nekviečiamas ir jokios al
gos negauna, bet visą savo gy
venimą turi teisę būti vadinamas 
“Honorable”.

Ministerį pirmininką skiria 
general-gubernatorius, o jis ski
ria ministerių pirmininku visuo
met vadą arba leader tos parti
jos, kuri turi ž. rūmuose daugu
mą. Ministeris pirmininkas pats 
pasirenka sau bendradarbius-mi- 
nisterius in juos pristato general- 
gybernatoriui paskirti Privy 
Council nariais. Ministerių kabi
netas privalo turėti ž. rūmų pa
sitikėjimą, o jis paprastai turi, 
nes ministeris pirmininkas yra 
vadas tos partijos, kuri turi rū
muose daugumą, jeigu ministe
rių kabineto narys atsistatydina1 
arba yra pirmininko atleistas, 
tai kabinetas negriūva, tačiau 
jeigu ministeris pirmininkas at
sistatydina arba jeigu ž. rūmų 
dauguma pasisako prieš jo veda
mą politiką, tai tada visas ka
binetas griūva — atsistatydina.

Ministerių kabinetas yra nuo
latiniame kontakte su ž. rūmais; 
ministerial yra ž. rūmų nariai, 
tuo būdu jie turi teisę dalyvauti 
rūmų posėdžiuose, aiškinti rū
mų atstovams savo vedamą po
litiką ir atsakinėti į užmetimus. 
Ministerial veikia solidariai: jie 
visi ir kiekvienas gina visų ir 
kiekvieno vedamą politiką. Mi
nisterių kabineto posėdžiai yra 
slapti'— jo posėdžių protokolai 
nerašomi; ministeris negali 
skelbti viešumoj tai, kas vyks
ta kabineto posėdžiuose, nebent 
jam tai leidžia padaryti min. 
pirmininkas.

Ministerių kabineto svoris pri
klauso nuo vienybės bei discip
linos tos partijos, kuri rūmuo
se turi daugumą. Daugiausia par
tijos vienybę palaiko partijos 
vado, t.y. min. pirmininko au
toritetas. Sakoma, kad Kanados 
politinę partiją vienija ne tiek 
jos programa, kuri laiks nuo lai
ko yra keičiama ir kartais radi-

(Pabaiga)

kaliai, kiek partijos vado asmuo, 
kuriam partijos nariai turi stip
rų lojalumo jausmą. Bet kartais 
atsiranda parlamentarinėj par
tijos grupėj narių, kurie nesutin
ka arba nesupranta partijos va
do vedamos politikos. Kartais jie 
gali balsuoti rūmuose prieš savo 
partijos vado — min. pirminin
ko politiką ir tuo būdu pastatyti 
kabinetą į pavojų. Tam išvengti, 
partijos parlamentarinė grupė 
arba frakcija išsirenka tam tikrą 
pareigūną vadinamą wheep (lie
tuviškai išvertus — botagą), ku
rio pareiga pranešti partijos va
dui apie nuomonių skirtumus 
dėl vedamos politikos. Esant 
nuomonių skirtumui partijos 
parlamentarinėj frakcijoj, parti
jos lyderis šaukia privatų tos 
frakcijos susirinkimą, kuriame 
balsų dauguma nustatoma poli
tinė linija, kurios visi frakcijos 
nariai rūmuose turi prisilaikyti; 
ir tai prižiūri wheep - botagas. 
Jeigu atsiranda frakcijoj suki
lėlių, kurie nepasiduoda parti
jos disciplinai, tai jie arba paša
linami iš partijos arba patys iš
stoja ir lieka rūmuose kaip ne
priklausomieji — nepartiniai, ži
noma, jeigu jie žino,'kad konsti- 
tuantos, kurios juos pasiuntė į 
rūmus kaip savo atstovus, tam jų 
sukilimui prieš partijos politiką 
pritaria; priešingu atveju, jie tu
ri iš rūmų atstovo vietos atsisa
kyti. Jeigu atsiranda didesnė su
kilėlių grupė dėl kurios valdan
čioji partija rūmuose gali pra
rasti daugumą, tada min. pirmi
ninkas kreipiasi į krašto balsuo
tojus ir paveda jiems išspręsti 
ginčą tarp jo ir sukilėlių* t.y. jis

pataria general - gubernatoriui 
paleisti parlamentą ir skelbti 
naujus rinkimus. Žinoma, gene
ralgubernatorius to patarimo 
klauso. Jeigu ir naujai išrinktuo
se rūmuose min. pirmininkas 
negali surinkti daugumos, tai 
jis turi atsistatydinti ir užleisti 
vietą kitam, kuris gali gauti rū
mų daugumos pasitikėjimą.

Pažymėtina, kad Kanadoj min. 
pirmininkai ilgai išsilaiko savo 
vietose, pvz., nuo 1896 m. iki šios 
dienos, t.y. penkiasdešimt septy
nių metų laikotarpy Kanada turi 
tik šeštą min. pirmininką.

Provincijos
Be federalinės arba centro val

džios Kanada dar turi provinci
jų valdžias, nes ji yra federali
nė valstybė. BNA aktas įsakmiai 
nurodo, kokie dalykai priklauso 
provincijų valdžių kompetenci
jai. Taip pvz., joms priklauso: 
tiesioginiai mokesčiai, išskyrus 
pajamų mokestį (income tax), 
kalėjimai, ligoninės, vietos savi
valdybės, policija, vietinių teis
mų administravimas ir kt. Kiek
viena provincija turi savo par
lamentą ir ministerių kabinetą.-

General-gubernatorius skiria 
provincijų gubernatorius pagal 
federalinės valdžios min. pirmi
ninko pristatymą. Provincijų gu
bernatoriai turi teisę ^vetuoti 
provincijų parlamentų priimtus 
/statymus, tačiau nuo 1882 m, jie 
ta teise nesinaudoja, todėl sako
ma, kad papročio keliu jie tos 
teisės nustojo*. Federalinė val
džia turi teisę vetuoti provinci
jų parlamentų įstatymus, ir ji ta 
teise ir dabar tebesinaudoja.

Provincijos turi vienų rūmų 
sistemą, išskyrus Quebec, kuris 
turi ir augštesniuosius rūmus 
senatą.

ATOMINIU
Vasaros kaitrų metu, kai saulė 

įkaitina žmonių pakaušius, jie 
ieško ramios vietelės medžių pa
vėsyje, lengviau atsikvėpti, pa
ilsėti ...

Tai pilki žmoneliai. Bet gi pa
saulis turi ir “pranašesnių” su
tvėrimų. Tai diktatoriai—dikta- 
kurių vieni miršta, kiti—per la
vonus—kariasi į mirusiųjų sos
tus. Tokiems medžių pavėsio 
dažnai nebeužtenka', reikia ko 
nors efektingesnio, kas jų kailį 
apsaugotų nuo žmonijos keršto 
ir sveikus pakaušius išlaikytų. 
Tokiu būdu nūdieniame pasau
lyje ir prasidėjo negirdėto mas
to ginklavimosi lenktynės. Bai
sybės vejasi baisybes: atomas 
gimdo hidrogeną, o hidrogenas 
---kas žino—gal' pagimdys ir dar 
baisesnį dalyką — kokius nors, 
kosminius spindulius ar ką nors 
panašaus......

Žmogaus užmušimo 
kaina krinta
Cezario laikais žmogaus už

mušimas tekainuodavęs tik 75 
amerikoniškus centus. Vėles
niais laikais — toji kaina smar- 
kiaikilo. Napoleonui viešpatau
jant žmogaus užmušimas jau 
kainavo apie 3.000 dol., Ameri
kos Pilietinio Karo laikais pa
siekė 5.000 dol., gi moderniųjų 
karų gadynėj dar žymiau pašo
ko. Apskaičiavus 1-mojo Pasau
linio Karo aukas žmonėmis ir 
nuostolius materialinėmis gėry
bėmis, surasta, jog vieno žmo
gaus gyvybės atėmimas kaina- 
'vęs apie 21.000 dol. II Pasauli
niam Kare dar didesnis “progre-

Sovietu špionažo tarnyboje
(Atkelta iš 2 psl.) 

dėta 2.000 šveicariškų frankų. 
Kažkodėl sovietai savo agentų 
pragyvenimą visada apmokėda
vo amerikoniškais doleriais. Jų 
algos labai nevienodos. Tie, kur 
būdavo iš pasiturinčiųjų sluogs- 
nių, gaudavo daugiau pinigo. 
Neturtingesniesiems jų tekdavo 
nepalyginamai mažiau. Mat, so
vietai nenorėdavo, kad kuris 
nors jų agentas, besišvaistyda- 
mas pinigais, atkreiptų saugu
mo organų dėmesį.

Miunchene Alexander Foot 
visiškai atsitiktinai užsuko į “Os- 
teria Bavaria” restoraną, kuria
me maž daug tris kartus per sa
vaitę su visa savo svita pietau
davo Hitleris, nes restorano sa
vininkas buvo geras Hitlerio 
draugas dar iš Pirmojo Pasauli
nio Karo laikų.

Kada Foot vasario mėnesį at
vykęs į Lozaną papasakojo So
niai apie Hitlerio pietus “Oste- 
ria Bavaria” restorane ir apie tai 
buvo pranešta Maskvai, iš ten 
atėjo įsakymas sulikviduoti Hit
lerį. ’Footui buvo pažadėta at
siųsti vieną pagalbininką planui 
įvykdyti. Tuo pagalbininku pa
sirodė buvo paskirtas geras jo 
pažįstamas iš Ispanijos pilietinio 
karo dienų — Bill Philips, kuris 
taipogi ką tiktai buvo įstojęs j 
sovietinio špionažo eiles. Praves
ti Hitlerio nužudymą jiems at-

rodė labai lengva, nes jo palydo
vai nenaudojo ypatingų apsau
gos priemonių. Pav., Bill Phi
lips, einant pro jų stalą Hitle
riui, atsistojo ir įkišo ranką į 
švarko kišenę, norėdamas išsiim
ti portsigarą. Toks judesys buvo 
daugiau negu įtartinas. Tačiau 
Hitlerio adjutantai į tai visiškai 
neatkreipė dėmesio. Panaudoti 
revolverį Hitlerio nužudymui 
būtų buvęs pats patogiausias ir 
tikriausias kelias, bet tokiu at
veju sąmokslininkas neišvengia
mai patektų į Gestapo rankas ar
ba būtų vietoje nušautas. Todėl 
abu sovietinio špionažo naujokai 
atsisakė panašios minties. Jie pa
sirinko bombą. Hitleris pietauda
vo atskirame kambaryje, už ku
rio sienos buvo restorano svečių 
drabužių kabykla. Patogiausia 
jiems atrodė pastatyti tenai pbrt- 
felį su bomba ir išeiti iš resto
rano. Kadangi siena tebuvo tik
tai iš plonų lentų, sprogimas bū
tų turėjęs nutraukti Hitlerio gy
vybės siūlą. Bet iš kur gauti 
bombą? Sonia atsisakė padėti. 
Girdi, bombą reikia patiems pa
sigaminti ... Prisipirkę chemi
kalų, jie ilgoką laką specializa
vosi bombų gaminime. Kada vie
ną išmėgino nuošalioje pievoje,

KLB Apylinkių pirm, suvažiavimas*
(Atkelta iš 1 pusi.) 

vargo mokyklas ir studentai. Rū
bų rinkliavos neapsimoka, ge
riausia siųsti pinigus. Šalpos 
Fondas registruosis Kanadoje 
kaip oficiali šalpos įstaiga.

A. Rinkūnas: Jaunimo išlai
kymas yra vienas iš pagrindinių 
mūsų tikslų. Pradžios mokyk
lų srityje — mokyklų programos 
gatavos, mokytojų atlyginimas 
reguliuojamas, registracija įpu
sėjusi. Keltinas mokinių lanky
mo %. Dar ne visos vietovės turi 
mokyklas. Augšt. lituan. švieti
mo srityje — organizuojami li
tuanistikos kursai ir paskaitos 
per radiją. Bibliotekoms orga
nizuoti nėra pinigų. Vasaros, sto
vykla organizuojama Ontario 
apygardai prie Hamiltono.
. B. Marijošius: Menininkai da
bar organizuojasi.

K. Lukošius: Ką tik įvyko 
sporto klubo atstovų suvažiavi
mas ir sudarytas Kanados Spor
to Komitetas. Sportininkai dirba 
didelį lietuvybės darbą, tad yra 
reikalingi ne mažesnio dėmesio 
ir paramos.

M. Arlauskaitė: TFondo apy
skaita už 1952 m.

K. Grigaitis: KLB Statutas jau 
paruoštas spaudai. Tarybos rin
kimo taisyklės bus išleistos at
skirai. Yra trys projektai Tary
bai rinkti: a) vienas sąrašas vi
sai Kanadai; b) apygardomis ir 
c) apylinkėmis.

Po to sekė apylinkių pirminin
kų pranešimai iš vietų ir pasi
sakymai girdėtų pranešėjų iškel
tais klausimais.

Išvados: a) solidarumo mokes
čio $6 metams rinkimas pertvar
komas taip, kad iš jo surinkimo 
atskaitoma Tautos Fondui 40%. 
Tuo būdu Bendruomenės reika
lams liktu surinkti iš kiekvie-
no dirbančiojo metams $3,50.

IR HIDROGENINIU PAVĖSY
sas” padarytas: kiekvieno kario 
mūšio lauke užmušimas buvęs 
apmokėtas net 50.000 dol. Bet 
dabar vėl atpigsią. Pasak vieno 
Didž., Britanijos mokslininko, 
naudojant hidrogeninę bombą 
karo metu,žmogaus užmušimas 
tekainuojąs tik ... $2.80 ...

Truputis apie
“pasenusias” atomines
Atominę bombą, kaip žinome, 

pirmieji išrado ir pasigamino 
amerikiečiai. Su ta bomba jie 
sutramdė ' iponus. Žinoma, po 
to, atstačius taiką, ir sovietai pa
leido į darbą visą savo šnipinė
jimo mašiną, kad tik atominės 
bombos paslaptis išvogti ir jiems 
panašų “žaisliuką” pasigaminti. 
Tas bolševikams pavyko. Jie ato
minę bombą turi. Deja, šiuo me
tu atominės jau skaitomos “pa
senusiomis” ...

Tačiau vis dėlto ir toji “senu
tė atominė” prieš aštuonetą me
tų daug padarė Hirošimoj. Buvo 
sunaikinta 600 namų blokų, už
mušta 60.000 ir 100.000 sužeista ir 
apie 200.000 gyventojų liko be 
pastogės... -

Dr. Oppenheimer, kuris yra 
dalyvavęs atominės bombos ban
dyme N. Meksikoj, sako, jog ato
minių bombų “lietus” JAV per 
vieną naktį galėtų sunaikinti 
apie 40.000.000 žmonių ir didžia 
dalimi palaužti Amerikos gink-, 
lavimosi potencialą... Be to, 
nepamirština, jog šiandien ato
minės bombos yra patobulintos 
ir keturis ar penkis kartus ga
lingesnės už pirmąsias...

O kaip su
hidrogeninėmis?.

Teigiama, jog JAV mokslinin
kai, kurie gamino tą bombą ir 
stebėjo jos sprogdinimą Enive- 
toke, buvę patys nustebinti jos 
galingumu ir ardomąja jėga. To
kio galingumo jie nesitikėję. 
Esą, hidrogeninė bomba galin
gesnė už atominę apie 150 kartų. 
O kas gali iš anksto pasakyti, 
jog, laikui bėgant, jos nepatobu
lins tiek’ kad būtų 1.000 kartų 
didesnio destruktyvumo?...

Koks Sovietų 
progresas atominėj srity?
Į šį klausimą niekas labai tiks

liai negalėtų atsakyti. Tačiau, 
pagal Vakariečių surinktas ži
nias, bolševikai jau turį apie 100 
atominių bombų. Spėjama, kad 
jų skaičius santykiauja su ame
rikiečių turimomis 1:10 JAV 
naudai. Esą, Sovjetai daro prog
resą ir hidrogeninių tyrimų sri
ty, o taip pat — toli pažengę ir 
kosminių spindulių išradimų ke
lyje. Reikia manyti, kad NKVD 
šefas — Berija, atominių ir kitų 
baisiųjų ginklų vyriausias pri
žiūrėtojas savo pareigose neuž- 
snūs...

Iš naujojo Sovietų Sąjungos 
diktatoriaus — Malenkovo tai
kingų intencijų, toli gražu, nesi
mato. Ne bereikalo Stalino lai
dotuvėse jis išgarbino kinus, 
šiaurės korėjiečius bei Vietna-

lus bei amuniciją Tolimųjų Ry
tų raudoniesiems, o taip pat ne
užmirš ir Europoj savo satelitų. 
Ryškus pavyzdys — 500 tankų 
pristatymas komunistinei Rytų 
Vokietijos armijai. z

Gi Vakarai, kaip matome, dar 
ir šiandieną nesusitvarko ir, at
rodo, nesusitvarkys ligi tol, kol 
Sovietai jiems dar didesnį “pokš
tą” iškrės. Europos Armijos Pak
tas dar tebėra neratifikuotas, Va
karų Vokietija neginkluota, kai 
tuo tarpu Rytų — jau turi visiš
kai reguliarią armiją...

Veik dviejų dienų bėgyje nu- 
mušimas dviejų lėktuvų: ame
rikiečių ir anglų — taipogi paro
do provokuojančias Sovietų in
tencijas. Gi amerikiečiai su ang
lais ką gi į tai pasakė? Tik pava
dino bolševikus žmogžudžiais.. ..

Atrodo, kad vakariečiai per

jos sprogimas pasirodė esąs juo- mio raudonuosius, kovojančius 
kingai silpnas, tesukėlęs tiktai prieš JT karines jėgas ir prieš
juodų dūmų ir labai nemalonų 
kvapą... (Bus daugiau)

prancūzus. Kaip matyti, Sovie
tai kaip teikė, taip ir teiks gink-

Išeivija planuoja laisvinimo darbą
Balsavime dalyvaujant tik sky
rių pirmininkams, Tautos Fon
do 40% surinkimo atskyrimas 
buvo išspręstas 8 balsams pasisa
kius už atskyrimą ir 1 prieš. Dėl 
likusios sumos $3.60 nuo dirban
čiojo metams buvo įvairių pasiū
lymų. Balsuojant už palikimą 
$3,60 balsavo 5 ir už sumažinimą 
5 (du buvo jau išvykę). Tuo bū
du šis reikalas liko tik kaip su
važiavimo nuomonė. Vienbalsiai 
nutarta rinkti skaitant nuo sau
sio 1 dienos 1953 m. Apylinkių 
valdvboms leidžiama išlyginti 
solidarumo mokesčio sumą iš sa
vo kasos.

b) įsteigti kiekvienoje apylin
kėje Tautos Fondo atstovybę iš 
vieno ar kelių asmenų. Asmenis 
parenka apylinkės valdyba ir 
siunčia patvirtinti TF Kanados 
Atstovybei.

c) Šalpos Fondui surinktus 
pinigus ir daiktus siųsti betar
piai į Europą, tačiau adresus 
duoda Šelpimo Fondo Centro 
Komitetas. Jis taip pat veda ir 
visą tuo reikalu atskatiomybę.

d j Statuto reikalu pridėtas dar 
vienas pasiūlymas: dalį Tarybos 
rinkti apygardomis,. o kitą dalį 
sudaryti iš apylinkių atstovų. 
Balsuojant 8 balsais pasisakyta 
už projektą rinkti Tarybą vien 
apylinkėmis.

e) Visais būdais remti lietu
viškojo, kultūros, meno ir spor
to reikalus.

f) Paremti Hamiltono pasiūly
mą suruošti propagandinę visos 
Kanados Lietuvių Dieną, kuri 
šiais metais bus Hamiltone. Taip 
pat paremti Montrealio pasiūly
mą atžymėti 50 metų nuo pirmo
jo lietuvio atvykimo į Kanadą.

Po tokiu antgalviu svarbiau
sias JAV dienraštis “New York 
Times” plačiai aprašė kovo 13*15 
dd. vykusio Niujorke Beekmans 
Tower viešbuty, Centrinės Euro
pos Krikščionių Demokratų Są
jungos Pirmo Kongreso darbus.

Kongresui sveikinimus atsiun
tė valst. sekretorius John Foster 
Dulles, kardinolas Spellman, 
Prancūzijos užs. reik, ministeris 
George Bidault ir buvęs užs. r. 
min. Robert Schuman, Belgijos 
užs. reikalų ministeris Van Zee- 
land, visa eilė augštų dvasinin
kų, vadovaujančių Europos ir 
Amerikos politikoj asmenų.

Rengėjais buvo lietuviai, lat
viai, čekoslovakai, vengrai, len
kai ir slovėnai. Lietuvius rengė
jų tarpe atstovavo Pranas Vai
nauskas ir dr. Vladas Viliamas. 
Tai buvo milžiniškas darbas, ku
rio rezultatai pralenkė visus lau
kimus. Minėtos Centrinės Eu
ropos tautos atsiuntė 90 delega
tų (lietuvių buvo 14 — kun. V. 
Bagdanavičius, Petras Balčiūnas, 
Mons. Jonas Balkūnas, Antanas 
Benderius, dr. Domas Jasaitis, 
Stasys Lūšys, Petras Minkūnas, 
prof. K. Pakštas, prof. A. Ra- 
mūnas-Paplauskas, dr. Antanas 
Šerkšnas, dr. Antanas Trimakas, 
Pranas Vainauskas, K. J. Valiū
nas. Be to, dar dalyvavo: M. Gal
dikienė, Simas Sužiedėlis, prof. 
J. Brazaitis, Narkeliūnaitė, E. 
Vainauskienė, spaudos fotogra
fas Vyt. Maželis, Marijona Kižy- 
tė) Dalyvavo 160 stebėtojų at
stovaujančių mažne visas lais
vojo pasaulio tautas. Kardinolo 
Spelmano ir Vašingtono arkivys
kupo vardu kalbėjęs J.E. vysku-

Jūsų reikalas-mūšy reikalas
Federalinio parlamento opo

zicijos ir konservatorių partijos 
vadas G. Drew, kalbėdamas Ki- 
sirinko labai įdomią temą: “Pa
saulio taika prasideda savuose 
namuose”.

Priminęs, kad tautų ir žmonių 
brolybės ir lygybės idėja Kana
doje darosi vis populairesnė, pa
stebėjo, kad komunizmas iš es
mės yra tos idėj os paneigimas. 
JT Chartoje, priimtoje 1945 m. 
San Francisco, sakoma, kad 
kiekviena tauta turi teisę pasi
rinkti tokią valdymosi formą, 
kokios nori, kokia jai tinka. Tuo 
tarpu rusai, kurie tą chartą taip 
pat pasirašė, rytų ir centro Eu
ropai primetė komunistinę san
tvarką, tuo sulaužydami chartą. 
Atsiminkim, kas įvyko, kai buvo 
pamiršti Tautų Sąjungos princi-

vėlai tai sužinojo. Jeigu jie mū
sų tremtinių būsų paklausę, mes 
jiems tai būtume pasakę prieš 
keletą metų . Pranys Alšėnas.

wanis klubo suorganizuotuose 
pietuose pasakė kalbą ,kuriai pa
pai, tos klaidos nebekartokim.

“Pasakykim lenkų, ukrainie
čių, čekoslovakų, bulgarų, rumu
nų, lietuvių, latvių, estų, kinų ir 
kitoms pavergtoms tautoms: Jū
sų reikalas yra ir mūsų reikalas. 
Deklaravome, kad kiekviena 
tauta turi teisę į laisvę, kad kiek
viena tauta turi teisę pasirinkti 
tokią valdymosi formą, kuri ge
riausiai jai tinka ir kad visų tau
tų sujungtos jėgos stos ginti ši
tų teisių, kurios yra neginčija
mos. Kurdami savo ginkluotas 
pajėgas nepamirškime, kad lais
vė yra tik dalis to didelio reika
lo, kurio ėmėmės”. Tokie žodžiai 
palaikys pavergtųjų tikėjimą ir 
viltį ilgam sunkiam kely į laisvę. 
Toks pareiškimas tikrai nepri
ves prie karo, bet prie taikos. 
1939 m. įrodė, kad bereikalingas 
nuolankumas ir kompromisai ve
da ne į taiką, bet į karą. Nebe- 
pakartokim tokios fatališkos 
klaidos.

KANADA JUS MIELAI PRIIMA Į SAVO ŠEIM|
KAIP TAPTI KANADOS PILIEČIU

pas J. A. Griffiths pareiškė: “Ką 
jūs darote čionai bus išgirsta ne 
tiktai visose pasaulio sostinėse, 
bet pasieks tolimiausius mies
tus ir net kamius”. “Jūsų kova 
yra mūsų kova”, pareiškė Foster 
Dulles. ’’Jūsų čionai pateiktos 
žinios yra neįkainojamos vertės 
laisvajam pasauliui”, tarė Ko
nektikuto gubernatorius J. E. 
John Lodge. “Kova už laisvę 
šiandierf jau yra apėmusi visą 
žemės rutulį”, tarė Henry For
das II. Ir taip šiame kongrese, 
kurį jungė viena universali 
krikščioniškos meilės mintis, 
be jokių rezervų laisvos Euro 
pos ir abiejų Amerikų tautų at
stovai tiesė savo ranką paverg
tųjų Europos tautų link. Pirmo
sios dienos plenumo sesijoje kal
bėjo 22 atstovai. Jų tarpe H. E. 
dr. Tingfu F. Tsiang, Kinjios am
basadorius prie JT, prof. Amo- 
rozo Lima — Brazilijos, Lenki
jos Mikolaičikas, vengrų Mons. 
Kozi-Horvat, Unijos pirminin
kas, mūsų ministeris V. Sidzi
kauskas, prof. K. Pakštas. Tarp 
kitų kalbėtojų buvo Georges 
Assan, Liberalų Demokratų Uni
jos pirmininkas, kun. dr. Tho
mas A. Meehan, kat. Žurnalis
tų Sąjungos pirmininkas JAV, 
Venecuelos, Kostarikos ir net 
baskų atstovai.

Prezidiuman buvo išrinkti: 
Boleslav Beiga, lenkas, Belą 
Kovrig, vengras, Alojz Kuhar, 
jugoslavas, prof. A. Ramūnas- 
Paplauskas, dr. Fr. Schwarzen
berg, čekoslovakas ir dr. Izidors 
Vizuls, latvis. Po to vyko dele
gatų pranešimai. Prof. K. Pakš
tas kalbėjo lietuvių vardu.

Vakarę kovo 13 d. plenumo po
sėdis nagrinėjo temą: “Krikščio
nišką Demokratiją įgyvendi
nant”. Šiai sesijai pirmininkavo 
dr. G. N. Shuster, Hunter Kole
džo rektorius, kalbėtojais buvo 
prof. A. Lima, brazilas, dr. L. 
Morino, italas, prof. F. E. Mc
Mahon, amerikietis filosofas, 
Mr. W. C. Speers, ir visa eilė ži
nomų Centr. Europos žmonių.

Kovo 15 d. priimti komisijų 
pranešimai ir išrinktas Egzeku- 
tyvinis Komitetas. Vakare bu
vo suruoštas bankietas, kuriame 
dalyvavo keletas šimtų žmonių. 
Kalbas pasakė JAV senatoriai: 
Theodore F. Green, Ralph E. 
Flanders ir Mr. Whitney H. She- 
pardson Europos Laisvinimo Ko
miteto (Free Europe) pirm.

Kongresas sutraukė daugelio 
tautų intelektualus, politikus, 
visuomenininkus ir biznierius, 
kuriuos vienijo viena idėja — 
kova prieš materialistinį komu
nizmą, pavergtų tautų išlaisvi
nimas ir atkūrimas krikščioniš
kais ir demokratiniais pagrin
dais ne tik Centrinės Europos, 
bet ir kitų pavergtų kraštų.

Kovo 14 d. šv. Patriko kated
roje buvo atlaikytos šv. Mišios 
už pasaulio išlaisvinimą nuo ma
terialistinio komunizmo. Cele- 
bravo Rygos vyskupas J.E. Juo
zas Rancans. Pamokslą sakė jė
zuitas John LaFarge vienas iš 
katalikų savaitinio laikraščio 
“America” redaktorius. Tą die
ną darbas buvo tęsiamas komisi
jų — Įstatų, Ideologinės ir Fi
nansų. (S. P.)
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1. Paduok pareiškimą apie norą 
(declaration of intention) tap
ti Kanados piliečiu. Gali tai 
padaryti bet kuriuo metu po 
atvykimo į Kanadą, bet šitas 

/ pareiškimas turi būti paduotas 
mažiausiai vienerius m fe t u s 
prieš paduodant prašymą pi
lietybei gauti.

2. Paduok prašymą pilietybei 
gauti. Gali tai padaryti išbuvęs 
penkerius metus Kanadoj.

3. Prancūzų ir anglų yra oficia
lios Kanados kalbos, dėl to iš
mok vieną iš jų ir susipažink 
su Kanados istorija ir valsty
bine santvarka, kad būtum 
pripažintas vertu Kanados pi
lietybės, kai nuvyksi į teismą 
egzaminams.

Kad galėtum naudotis visom 
teisėm ir laisvėm, kurios Tau 
gali būti suteiktos Kanadoj, 
planuok jau dabar tapti Kana
dos piliečiu. Jei Tau yra 18 ar 
daugiau metų amžiaus ir jei 
esi Kanadon atvykęs imigran
tas, imkis dabar pirmų žygių 
pilietybės gavimui.
Tapęs Kanados piliečiu, nusto
si buvęs svetimšaliu. Keliausi 
su Kanados pasu. Tu būsi at- » 
-stovaujamas valdžioj, galėsi 

. balsuoti ir kandidatuoti į vi
suomeniškas vietas.

DEPARTMENT 
OF CITIZENSHIP

Užpildęs ir nusiuntęs sekantį 
kuponą į Pilietybės ir Imigra
cijos Departamento Pilietybės 
Skyrių, 
muotas, 
piliečiu.

būsi pilnai painfor- 
kaip tapti Kanados

CIHxentMp Branch,
Department o* Gtfzenehlp and frnmlfraHan, 
Ottawa.

Heaee tend me the booklet oil the slept to 
Canadian citizenship.

- AND- 
IMMIGRATION

Hon. Wolter E. Morris Lovol Fortier
Minister Deputy Minister

Name

Addnu
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Atgal prie Dievo
Amerikoje kilo staigus sąjū

dis, šūkiu: Back to God — grįž
kime prie Dievo! Šią mintį iš
kėlė Amerikos Legionas. Pavyz
di davė prezidentas Eisenhowe- 
ris, pašvęsdamas savo darbą Die
vui ir pradėdamas kiekvieną 
konferenciją malda.

Priskaitoma nuo 65 iki*75 mili
jonų amerikiečių, neišpažįstan- 
čių jokios religijos. Dvylikoje 
valstijų tūkstantis valsčių netu
ri jokio kunigo. Bažnyčių yra, 
bet jos apleistos. Rašytojas Ed
ward W. Smith sako, kad kai
miečiai ten. yra geri žmonės, bet 
laikomi toli nuo Dievo, be tikė
jimo, jų siela tuščia, be vilties.

Niekas negali nei paneigti, nei 
atmesti Dievo. Jokia tauta pa
saulyje negali gyvuoti, progre
suoti be religijos. Ateizmas nie
kados nebuvo jokios visuomenės 
įstatymu. O jei šiandien Rusija 
ir skelbiasi be Dievo, visdėlto 
jos valdžia jaučia reikalą išlai
kyti bažnyčios metropolitą Mas
kvoje ir garbinti ką nors — Le
niną, Staliną, dabar Malenkovą. 
Ir štai išvyta religija per duris, 
grįžta pro langą.

Ateizmas šimtu nuošimčiu ne
įgyvendinamas. Visur mes mato
me Dievą, religiją, sielą. Dievas 
yra politikoje, moksle,* tautų is
torijoje, poezijoje, mene, muzi
koje, civilizacijoje.

• Liverpool, Anglijoje, kated
ra, pradėta statyti 1932 m., bus 
antroji didumu pasaulyje, tru
putį mažesnė už šv. Petro Romo
je. Įdomu tai, kad anglikonų 
Westminster katedrą statė ar
chitektas katalikas, Sir Giles 
Gilbert Scott, o katalikų Liver- 
pooly katedrą stato architektas 
protestantas, Sir Edwin Lutyens.

T. B. Mikalauskas, OFM.



Pavergtoj Tėvynėj
Veda ALMUS

*Nuo pavasario semestrų visose 
LTSR respublikos augštosiose mokyk
lose j visų fakultetų ir kursų paskaitų 
tvarkaraščiu* įtrauktas TSKP 20-įo 
suvažiavimo nutarimų ir J. V. Stali
no kurinio "Ekonominės Socializmo 
TSR Sąjungoje problemos" studijavi
mas. Kursų sudaro 30 valandų teo
retinių ir seminarinių užsiėmimų, ku
riuos proves filosofijos, marksizmo- 
leninizmo ir politinės ekonomijos ko- 
A- J — f 'veoros*

• ★ Kauno "Tiesa" praneša, jog prieš 
peękis metus Įsteigtasis žemės ūkio 
akademijoje žemės ūkio organizacijos 
ir ekonomikos fakultetas greitu laiku 
išleidžia pirmąją laidą. Diplominių 
darbų temos buvo: kom. Bočkio "Kol
ūki© nedalomieji fondai — pagrindinė 
visuomeninio ūkio augimo šaltinis", 
Gabrilavičiaus "Darbadienis, kaip dar
bo ir apyskaitos metas kolūkyje";

★"Tiesa" rašo iš Mažeikių, jog vie
tinis Vartotojų Kooperatyvų sąjungos 
pirmininkas Gelfer su savo sėbrais ap- 
si vogė/300.000 Kiblių sumai. Jis ta
da .buvęs paskirtas Mažeikių koopera
tyvo ir restorano vedėju. Gelfer pasi
kvietęs iš Vilniaus Volmon griebėsi 
dar energingiau "prekiauti". Ši Get- 
ferio ir Volmano veikla atsiėjo Lietu
vos Vartotojų Kooperatyvų^ Sąjungai 
500.000 rublių. Už tai atsakė koo
peratyvo buhalteris Vainoris. Volma- 
nos gi skubiai išvyko atgal į Vilnių, 
iš kur Respublikinės Vartotojų Koope
ratyvo Sąjungos pirmininko pavaduo
tojas l&voliov. jį pasiuntė pirminin
kauti Rudaminos Vartotojų Koopera
tyvui. Vien tik per oštuonius mėne
sius Volman ten padaręs 13 išeikvo
jimų, ir sėkmingai darbuojasi toliau. 
Gi Gelfer pasiliko Mažeikiuose ir ne
trukus tapo paskirtas pirmininku. Vien 
tik per 1952 metus, rašo "Tiesa" 
Gelfer su naujais sėbrais išvogę pre
kių 600.000 rublių sumai. Pagalbinin
kai tačiau greitai buvo pagauti ir 
skaudžiai nubausti. Tai Martinkus, 
Noreika, Rimkus, Petrašis ir kiti. Jų 
tarpe nebuvo nei Gelfer nei Volmon. 
"Tiesa" randa, jog Klaipėdos srities 
prokuroras Punys jų niekaip negalįs 
sučiupti. Prieš metus jis buvo pasiun
tęs srities vyr. prokurorą Zaks. Bet šis 
atvykęs į Mažeikius ėmė girtuokliau
ti ir byla dingo. Zaksas buvo atleistas 
iš darbo, bet bylas niekas rierdnda. 
"Tiesa" reikalauja pasiaiškinti Lie
tuvos VKS valdybos pirmininką Jan
kevičių ir jo pavaduotojus Tarachovs- 
ky ir Kovaliov. Tokie ątrodo "antise
mitizmo" Lietuvoje užkulisiai.

★ Toss iš Vienos "praneša", jog 
amerkieciai užkrėtę šiltinės epidemi
ja Austriją. Girdi, amerikiečių bakte

riologinėje loboratprijoje, kuri pri
klausanti armijai, netoli Stuttgart o, 
Vokietijoje, per neatsargumą užsikrėtę 
amerikiečių kareiviai, kurie ligą išpla
tinę tarp gyventojų. "Vienas vokiečių, 
dirbančių amerikiečių specialioje įstai- 
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goję, kuri yra Stuttgart© rajone, pa
tvirtino, kad ši ištaiga daugiausia tiria 
aktyvią bakteriologinę priemonę karui 
Europoje". Tame pačiame "Tiesos" 
numeryje rašoma? jog Korėjoje, belais
viu stovykloje amerikiečiai vėl panau
doję kažkokį slaptą cheminį ginklą 
numalšinti belaisviams .. • "ši nuodin
ga medžiaga, matyt, yro lipnus nuo
dingas skystis, kuris degina žmogaus 
kūną".

★ Lietuvos baidų fabrikai laikomi 
geriausiais visoje TSRS. Tik Lietuvą 
pagrobę sovietai pradėjo eksploataci
ją jos pramonės gaminių. Lietuvos 
fabrikai gamina ne tik baldus Mask
vos daugiaaugščiams pastatams, uni
versitetui. Užsakymus moderniam dan
goraižiui viešbučiui Kalančiovskoja 
gatvėje šiuo metu vykdo Vilniaus, 
Kauno ir Jonavos baldų Įmonės.

★ V. Dausa, ragindamas balsuoti 
už Staliną, LTSR vasario 22 d. įvy
kusiuose "rinkimuose" prisiminė kraš
te esančią stiprią "opoziciją". Jis ra
šo: "Bet pas mus yro išlikę buržuazK 
nes ideologijos likučių, privačio-savi- 
ninkiškos psichologijos jr moralės lie
kanų, prieš kurias reikia griežtai kovo
ti .. . Užsienio imperialistai — pikti 
Tarybų valstybės priešai mėgina ir 
ateityje mėgins pratempti savo prie
šišką ideologiją, krikdyti nepastovius 
mūsų visuomenės elementus . . . Vi
sas savo istorines pergales komunis
tų partija, Tarybinė liaudis pasiekė 
nesutaikomojoje kovoje su Amerikos- 
Anglijos imperialistams parsidavusiais 
socializmo priešais, su kapitalizmo res
tauratoriais, išdavikais, siekusiais pa
jungti mūsų šalį į kapitalistini vysty? 
mosi kelią, su trockifeinkais, buchari- 
ninkais, buržuaziniais nacionalistais ir 
kitais valstybės priešais . .. Antai 
prieš kelias savaites tarybiniai žmo
nės su didžia rūstybe ir pasipiktinimu 
sužinojo apie gaują niekingų Ameri- 
kos-Anglijos agentų, šnipų ir žudikų 
po gydytojų profesorių kauke. Tary
bų Lietuvoje dar yra sudaužytųjų kla
sių bei partijų likučių. Mūsų respub
likoje yra likusių gyvų žmonių, i isto
rijos sąšlavyną išmestų -— tautinin
kų, socialdemokratų, krikščionių de
mokratų, liaudininkų, sionistų ir kitų 
buržuazinių nacionalistinių partijų nie
kingos atplaišos. Parsidavę Amerikos 
imperializmui, šie slapti priešai, re
miami savo šeimininkų, kenks ir atei
tyje". Tai yra puikus įrodymas kaip 
veikia "išlaisvinimo politike" Lietu
voje.

★ Zarasų MTS direktorius Cacūra 
nurodo, jog stotis traktorius gaunanti 
iš Charkovo, Lipecko ir Vladimiro fab-

r rikų, o kuliamąsias iš Rygos ir Char- 
>; kovo. Stoties remonto dirbtuvės stak

les gavusios iš Maskvos, Kalačo, Vi- 
nicos ir kitų miestų. Visdėlto dauguma 
pramonės randasi ne pačioje Rusijo
je, bet jos užgrobtose tautose.

HAMILTON, Ont
Rekolekcijos lietuviams prąpi- 

deda kovo 26 d., ketvirtadienį, 8 
vai ryta italų bažnyčioje, Bar
ton St. W. ir bus tęsiamos kovo 
27 ir 28 dd., o baigsis sekmadienį 
kovo 29 d. Pamaldos minėtomis 
dienomis bus 8 vai. ryto ir 8 vai. 
vakaro. Tuo pat laiku bus klau
soma ir išpažinčių. ’ ‘

Rekolekcijas praVes tėvas 
pranciškonas iš JAV.

Bendruomenės valdybos ir. or
ganizacijų posėdis, Bendr. V-bos 
iniciatyva, įvyko kovo 15 d. Dai
navos salėje. Jame dalyvavo B. 
V-bos nariai, org. atstovai: E. 
Kačinskienė — katalikių mote
rų, E. Kudabienė — “Aukuro”, 
V. Panavaitė — tautinių šokių 
grup., Al. Astravas — at-kų, Č. 
Mickūnas — .skautų, K. Stanai
tis—sp. klubo “Kovo”, Kl. >Priel- 
gauskąs MLB D-jos, Firavičius 
— choro ir St. Bakšys — TF vie
tinio skyriaus.

Pirmininkavo inž. J. Kšivic- 
kas, sekretoriavo St. Dalius. Dis
kutuoti šie Įdomesni klausimai:

1. Šalpa. Katalikių Mot. D-jos 
pirm. E. Kačinskienė pranešė, 
kad jų valdyba savo darbų veik
loj pasilieka ligonių lankymą ir 
mažesnės apimties šelpimą kolo
nijos ribose. Vokietijoje likusių 
šalpą perėmė prie Bendr. V-bos 
įsteigtas šalpos komitetas. Jį or
ganizuoja pik. J. Giedraitis, pa
našiu pagrindu, kaip kad iki šiol 
veikia TF skyrius.

Paskutinėje kat. mot. vykdy
toje rinkliavoje surinkta apie 
1000 svarų drabužių ir apie $100. 
Yra tam tikrų sunkumų su dra
bužių persiuntimu į Vokietiją. 
Didokos persiuntimo išlaidos.

2. Tautos Fondo klausimas bu
vo ypatingai gyvai svarstytas ir 
prieita vieningos išvados, kad 
tiksliausia jį palikti tokį, koks jis 
dabar yra. Visas jo naudai rink
liavas išimti iš Bendruomenės 
V-bos kompetencijos ir perduoti 
esantiems kolonijose TF sky
riams ar TF atstovams. Bendr. 
V-bos pirmininkas įgaliotas šią 
nuomonę palaikyti ir Apyl. pir
mininkų suvažiavime kovo 21 d. 
Toronte.

3. Nario mokestis $6, nustaty
tas Krašto atstovų suvažiavime, 
turėtų būti transformuojamas: 
40% arba $2,40 iš minėtos sumos 
turėtų būti atimtas ir perduotas 
savistoviam TF Atstovybės Ka
nadoje vykdymui. Likę $3,60 rei
kėtų sumažinti iki- $2 ir jį priim
ti, nes tai būtų labiausiai atitin
kantis dabartinėms lietuvių nuo
taikoms mokestis ir bendroje su
moje duotų daugiausiai pajamų.

Svarstant šį klausimą, daly
vavusių posėdy teisininkų buvo 
pasisakyta, kad šio mokesčio nu
statymas yra Krašto Tarybos 
kompetencijoje, o ne apylinkių 
pirmininkų suvažiavimo.

4. Lietuvių dienos rengimo rei
kalu inž. Kšivickas prašytas išsi
aiškinti ir gauti pritarimą suva
žiavimo metu iš kitų kolonijų. 
Teigiamu atveju ją rengti šešta
dienį Hamiltone po atviru dan
gum. dalyvaujant visiems Kana
dos lietuvių chorams, taut, šo
kių grupėms ir sportininkams. 
Šiuo sąskrydžiu kuo plačiau iš
eiti į kanadišką visuomenę, de
dant pastangas galimai daugiau 
jų į šį lietuvių pasirodymą pri
traukti.

5. Klausimuose ir sumanymuo
se inž. J. Kšivickas priminė or
ganizacijoms ateity sąžiningai 
vykdyti pasižadėjimą — 10% 
nuo parengimų gryno pelno per
vesti Bendr. V-bai. Jis pasiūlė, 
kad po kiekvieno parengimo B. 
Revizijos Kom. patikrintų gautą 

pelną. Tautos Fondo skyrius ir 
Katalikių Moterų D-ja su tuo su
tiko, bet kitos org. tai atmetė, 
motyvuodamos, kad joms tas 
techniškai nepriimtina. Gautus 
tokiuos įnašus B-nės V-ba perda
vė Šalpos fondui.

J. Mikšys prašė visų organiza
cijų piniginės paramos numato
mai vasarą vaikų stovyklai, ku
rią organizuoja Krašto Valdybos 
Švietimo Komisija. Konkretų 
pažadą $80 davė Bend. V-ba, su 
sąlyga, kad minėta suma bus at
skaityta iš nario mokesčių tos 
dalies, kuri bus persiunčiama 
Krašto yaldybai. Stovykla nu
matyta pas Narušį. Buvo-pagei
davimų vietą pakeisti.

J. Mikšys, prie progos, papra
šytas nušviesti mokyklos finan
sinę padėtį, pareiškė, kad nuo pr. 
mokslo metų pabaigos ji turėjo 
pajamų: iš vakaro birželio 21 d. 
$150 ir iš Vasario 16 proga baž
nyčioje buvusios rinkliavos $84. 
Berods, p. mokyklos vedėjas pa
miršo priminti pajamas iš tėvų 
mokesčio — po 50c nuo mokinio. 
Pagrindines išlaidas sudaro mo
kestis mokyklos sargui po $8.75 į 
savaitę.

Kl. Prielgauskas pirmasis Ha
miltone sumokėjo nario mokes
tį $.6.

Posėdis praėjo darbingoje nuo- 
taikojet ir B-nės V-ba gavo įvai
rių kitų sugestijų, kurios, tikė
kim, Įneš daug darnumo į visą 
kolonijos gyvenimą.

Perstatomos bažnyčios centra- 
linį apšildymą alyva įvedė lie
tuvis Antanas Šinąkevičius. Nors 
šildymo įrengimams palikta vie
ta neatitiko standartiniams rei
kalavimams, buvo per maža, vią- 
dėlto Šimkevičiaus energijos dė
ka, firma, kurioje jis dirbo, pa-- 
statė specialią krosnį, nepaimda- 
ma už šį darbą jokio atskiro at
lyginimo.

A. Šimkevičius, gyv. 1524 King 
St. E., tel. 5-5423, mielai patar
nauja visiems tautiečiams, no- 
•rintiems pakeisti savo namų šil
dymą Į alyvos krosnis. Savo dar
bu naujai statomoje mūsų baž
nyčioje jis užsirekomendavo, 
kaip geras savo srities specialis
tas, atliekąs pasiimtą darbą už 
žemiausią kaina. Jis skelbiasi 
“TŽ”. Sk. St.

LONDON, Ont
Rekolekcijos:;- Londono miesto 

ir jo apylinkės lietuviams ka
talikams rekolekcijos Įvyks šio 
mėnesio 27, 28 ir 29 dd.. Reko
lekcijos Įvyks Londono mieste 
St. Mary’s bažnyčioje 345 Lyle 
Str. 27 d. rekolekcijos prasidės 
8 vai. vakaro. 28 d. — 7 vai. va
karo. 29 d. 11.45 vai. Blessed 
Sacrament bažnyčioje, Oxford 
St., kur visuomet įvyksta lietu
vių pamaldos sekmadieniais.

Po konferencijų bus klausoma 
išpažinčių.

Kun. Pr. Jokūbaitis.

Eugenia Pačkajiskaitė
AVON

Beauty Salon
380 Richmond Str., 

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

Tel. 2-7393.

— Otava. — Kanados atominės 
energijos bendrovės vykdomieji, 
darbai, sako, apmokami iš isoto- 
pų preparatų pardavimo paja
mų.

JA VALSTYBĖS
L. Rašytojų D-jos šių metų li

ter. prem. buvo $500, o jaunimo 
lit. premija $100. Abi įteiktos 
kovo 8 d.

Amerikos Lietuvių Vardynas 
— žinios apie žymesnius vaka
rinėse JAV gyvenančius lietu
vius — jau spausdinamas. Lei
dinio žinios aprobuotos pačių 
minimųjų asmenų.

Kun. Ylai, Worcester, Mass., 
ligoninėje padaryta operacija.

Illinois universitete Čikagoje 
mokosi apie 70 lietuvių studentų. 
Jie turi savo d-ją “Lituanica”.

Liet. Jūrininkų Sąj. įsisteigė 
Čikagoje. Į vald. įeina: S. Dagys, 
B. Krikštop^itis ir L. Kublickas.

Marijos augštesn. mokykloje 
Čikagoje esančios lietuvaitės 
tremtinės susibūrė į atskirą ra
telį “Rūta”.

Dail. A. Varnas piešia paveiks
lą Mindaugo krikštas, 
ta ir įrišama.

Kultūros Taryba. ALB Čika
gos apygarda suorganizavo Kul
tūros Tarybą, kurios laik. valdy- 
bon išrinkta: prof. A. Varnas, A. 
Nakas ir A. Rūkas.

Dr. St. Paulauskis, Lietuvoje 
vertęsis gydytojo praktika Pa- 
kruojuje, išlaikė gydytojo egza
minus Illinois valst.
VOKIETIJA

Gautingo sanatorijoje dabar 
yra 63 lietuviai ligonys.

Memmingeno lietuvių koloni
ja leidžia savo laikraštėlį “Sa
vaitės žinios”. Apylinkės pirm, 
yra Noreika. Kolonija turi savą 
chorą - ansamblį, vadovaujamą 
Jurgučio.

Kaiserlauteno lietuviai, dau
giausia dirbą amerikiečių darbo 
kuopose, nusprendė susiburti į 
vieną krūvą ir gavę sklypą pa
sistatyti namus. Miesto burmist
ras sklypą pažadėjo. Lietuvių 
čia yra apie 200.
BELGIJA

Belgijos / lietuviai nepraleido 
nė vienos tautos šventės, jos tin
kamai nepaminėję. Kai paskuti
niu metu pritrūko sopranų balsų 
ir dailiosios išraiškos programė
lių ruošėjų, susirinkę lietuviai 
pasitenkindavo bent lietuviško
mis plokštelėmis, paskaičiukė- 
mis. Nors mes ntienki, bet tai 
mums buvo vistiek nemenka.

Šiemet Įvyko staigmena.
Vasario 16 ir šv. Kazimiero 

šventę Belgijos lietuviai atšven
tė pirmaklase programa. Čia pa
sirodė puikus išsiblaškiusių lie
tuvių susiklausymas ir bendra- 
darbaivimas.- Neseniai įšventin
tas kun. Juozas Lukošiūnas, ga- 
ous muzikas nenuilstamai važi
nėjęs iš Liuveno universiteto į 
Belgijos kitą pakraštį Limbur- 
gą, kur surinko gražiai dainuo
jančius balsus ir po nuoširdaus 
darbo scenoje pasirodė graži-lie
tuviška operetė “Tėviškės so
džiuje”.

Operetės siužetas paimtas iš 
lietuvių kaimo gyvenimo, kur 
tėvučiai užsiauginę dukrelę, jai

rinko už ko ištekėti.
Prie lietuviškais motyvais pa

dabintos pačio režisieriaus kun. 
J. Lukošiūno scenos vykusiai de
rinosi tautiškais drabužiais pa
sipuošę vaidintojai, choristai 
Operetė patraukė akis ir širdis

MOSSEY & SNIDER
REAL ESTATE BROKERS
Randasi naujose moderniškose 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 mūsų atstovą

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

Lietuviar pasaulyje
Felipe mieste, Yaracuy valsty
bėje.

Marija ir Adolfas Delertai turi 
stambų paukščių ūkį Caracase.

Kun. A. Perinimas, neseniai 
nuvykęs Venecuelon salezietis, 
buvęs misijonierius Kinijoje, Ca- 
racaso saleziečių seminarijoje 
dėsto anglų kalbą. Jis yra ir liet, 
skautų kapelionas.

Roma Jaloveckaitė, poetė, dir
ba Caracase Norvegijos konsu
late.

Ant Šulcas trečius metus stu- • 
dijuoja Maracaibo univ. inžine
riją ir dirba universiteto rašti
nėje. Jis yra vietos liet, bendr. 
pirmininkas. Jo dvi seserys per
nai čia pat baigė augšt. gail. se- 
ser4 kursus ir dirba ligoninėse.

čiai sukviestų belgų svečių.
Pergyvenę išvažiuojančių į ki

tas šalis atsisveikinimo ilgesius, 
Belgijos lietuviai pradeda vėl su 
savo dalia susitaikinti ir ieškoti 
gražesnio, kūrybingesnio gyve
nimo. Zwartberge atgimė skau
tai, visa skiltis pilnai uniformuo
ta įneša tenykščiam lietuvių gy
venimui šviežesnės atmosferos. 
Vykusiai skautai pasirodė Vasa
rio 16 d. šventėje Lieže, sugie
dodami bažnyčioje ir suvaidinę 
“Šių dienų Lietuva”.

Liežo apylinkėje lietuvių jau 
negausu. Visdėlto ir čia pavyks
ta sudaryti šį tą iš nieko. Minėto
mis šventėmis liežiečiai pastatė 
vaizdelį Laisvės belaukiant — 
prisiminimą iš tos gadynės, kuo
met dvaras slopino atgimstan
čius lietuvius kaimiečius. Drb.
D. BRITANIJA

Liet. Namų akcininkų b-vės 
susirinkimas įvyko vasario 28 d. 
Pasirodo, kad namai davė pelno, 
bet jį surijo spaustuvė ir rezul
tate metai baigti su nuostoliu. 
Direktorių perrinktas Bajorinas, 
greta baublio ir Žukausko. At
lyginimo palikta 200 svarų, ku
riuos pasidalina trys direktoriai. 
Revizoriams atlyginimo paskirta 
52 sv. metams.

“Londono Vaidila” vasario 28 
d. paminėjo savo 3 metų veiklos 
sukaktį.
KOLUMBIJA

Zenonas Jonušas, prieš treje
tą metų atvykęs Kolumbijon, 
Medelinan, dirbo vietos savival
dybės orkestre, o pereitą rudenį 
konkurso keliu laimėjo Cali 
miesto orkestro dirigento vietą, 
nukonkuravęs daugelį varžovų, 
atstovavusių eilės Kolumbijos 
miestų konservatorijų profesū
rą, daugumoje taip pat europie
čių. Dabar jo vadovaujamas or
kestras Kolumbijoje yra laiko
mas vienas iš geriausių.
VENECUELA
' V. S. Petras Neniškis pakvies
tas instruktorių skautų vadų 
ruošimo skyrium

Iš Kanados Venecuelon atvy
ko ir apsigyveno Caracase St. 
Andrius su šeima.

Liet, sporto klubo “Vytis” 
krepšininkų komanda Caracase 
sėkmingai pasirodo ir venecue- 
liečių spaudos augštai vertina
ma. z.'..

Br. ir Ve. Deveikiai Venecue- 
los miestelyje Chivacao turi di
delę krautuvę ir kino salę. Šie
met jie pastatė kino teatrą San

SPORTAS
Lauko tenisininkų-kių žiniai
Artėjant lauko teniso sezonui, 

pranešame visiems “Vyčio” teni
sininkams užsiregistruoti pas 
lauko teniso sekcijos vadovą V. 
Pundzių, 57%A Delaware, tel. 
LO. 4004 iki balandžio mėn. pa
baigos. Ta pačia proga kviečiame 
visus lauko teniso mėgėjus bei 
pradedančius įstoti Į mūsų klu
bą. Yra numatyta išrūpinti ke
letą teniso aikščių klubo narių 
naudojimuisi. Toliau pažengu
siems teniso sporte numatyta su
daryti klubo komandą ir Įstoti 
į atitinkamą mūsų pajėgumui 
miesto tarpklubinį turnyrą.

Sporto klubas “Vytis”.
Hamiltono sportas

Kovo 15 d., sekmadienį, Dai
navos salėje buvo sušauktas me
tinis Hamiltono sporto klubo 
“Kovas” narių susirinkimas.

Daug diskusijų buvo sukėlęs 
revizij os komisij os pranešimas. 
Bet tai turbūt nenaujiena, kad 
apie pinigus kalbant,-kas nors, 
ką nors nebandytų pasodinti ant 
iešmo. Klubo kasoje šuo metu 
yra $117,12, kas atrodo ne per 
blogiausia lyginant su kitais, tos 
pat veiklos, kaimyniniais viene
tais.; Vienas iš svarbiausių punk
tų buvo naujos valdybos rinki
mai. Iš pasiūlytų 10 kandidatų 
valdybon išrinkti: Bulionis, C. 
Mickūnas, Tėvelis, K. Stanaitis, 
E. Petrušaitis. Valdyba pareigo
mis dar nepasiskirstė. Revizijos 
komisijon išrinkti: E. Mickūnas, 
Čerškūtė, S. Zubrickas.

Per klausimus ir sumanymus 
buvo nutarta paimti krepšinin
kams, jei susidarys pakankamas 
skaičius, trenerį, kad visas ligi 
šiol turėtas nesekmes (o jų tas 
pats skaičius kaip ir rungtynių) 
būtų galima sušvelninti.

Sekančią vasarą manoma išju
dinti lengvaatletus ir futbolinin
kus. E. Nuokalnis.

LINCOLN
r

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVE

ORĄ REGULIUOJANTI, 
ALYVA ŠILDOMA KROSNIS.

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

Šildo,
Valo,
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 RIMKEVIČIUS
1524 KING ST. E^ HAMILTON, Ont - Telef. 5-5423

Sr firma priima užsakymus ir iš torontiečių

mcrt&ages arranges
Mohawk Furniture Co

2448 DANFORTH AVE., TORONTO. TEL. OX. 4444

Admiral
,w.

#?<w'■wit

MES PARDUODAME NAMUS, BIZNIUS. ŽEMES IR KOTELIUS
$14.500. High Parke, 8 kamb., mūrinis namas, garažas. Įmokėti $5.000.
$16.800. Runnemyde—Bloor rajone, 6 komb., atskiros, mūrinis nomos, van- 

deniu-Olyvo Šildomas. Įmokėti $6.000.
$16.500. Dundas-—Show, 9 kamb., mūrinis nomos, vandeniu-olyvo šildomos.

Jmokėti $5.000.a o
$13.000. Bloor-—Dundos rajone, 7 komb., otskkos, mūrinis namas. Įmokėti 

$4.000. . T,
$25.500. Roncesvolles g-v^fė, mūrinis 3-jų ougštų nomos su krautuve. Imo- 

, keti $9.000.
Pajamų namas: 16 kamb., fnįįrinis, vienas blokas nuo High Parko, 11 kamba

rių, višl išnuomoti rh^peslui už $400, 5 modemus kamborioi priklauso 
savininkui. Vandeniu -alyva šildomas. Balanse vienas morgičius. Įmo
kėti $15.000. Nepraleiskite progos apžiūrėti.

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
z ■ Telefonu* Ml 8036 -

Pirkdami namu* ir kitokias nuosavybe* kreipkite* j

L KOWAL, Realtor
403 KONCBSVAUIS AVENUE, TORONTO, ONTARIO

ME. 8036 ................................................................................... ME. 8036
---------M«kola* I ir O moraUiui ir skoliname arivožiai iki 82.000

vnr»

Moderniškiausias
ŠALDYTUVAS 

dabar tik 
$349.95

Užsakymus siųsti (pažymint ciklus: 25 ar 60) 
MOHAWK FURNITURE CO.

2448 Danforth Ave., Toronto, Ont 
Pasiuntimas veltui į betkurią Ontario provincijos 
vietovę.
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Išlaisvinimas
“Containment or Liberation”, by James Burnham, 1953, John„ Day Company, New York;Longman, Green Co, Toronto, 256 psi.■ Praėjusio mėnesio gale pasirodė seniai pranašauta James Burnham, žinomo Amerikos politinio rašytojo, knyga, tarytum jo visos serijos “The Manegerial Revolution”, — “The Machiave- lians”, “The Struggle for the World“, “The Coming Defeat of Communism” — logiškas tęsinys — “Containment or Liberation”. Išlaisvinimą bet kuria kaina pasirinkę, pabėgėliai įdėmiai stebėjo kokias nuotaikas iššauks ši knyga Amerikos “kaikuriuose” sluogsniuose ir gerbė tą šalį, kurios tikroji spaudos laisvė įgalino šitokią knygą pasirodyti. Jei

Rašo A1 m u s

pirmosios knygos plačiosioms masėms prieinama, patrauklia kalba aiškino, “kodėl” komunizmas turi būti pašalintas, paskutiniojoje bandoma paaiškinti ir “kaip”. Mr. Burnham ne vien tik Kanados ir JAV laisviems “mirtingiesiems” girdimas. Jo didelėm žiniom ir patyrimu, nežiūrint palyginus jauno amžiaus* pastaruosius penkis metus plačiai naudojosi Vašingtonas, išsišaukęs jį iš profesūros New York University, įgalinęs septynis kartus aplankyti Europą ir apvažinėti pasaulį — pro Indiją, Burmą, Thailandą, Japoniją. Mr. Burnham idėjos plačiai sklido pranašaudamos ateinančią “išlaisvinimo” erą pagrindinėse Vašingtono karo ir diplomatų akademijose, kuriose Mr. Burnham reguliariai lankėsi su paskaitomis. Gal dėlto ši knyga kiek ir pavėlavo, tačiau dar ne persek- - mingiausias “išlaisvinimo politikos“ startas rodo, kad Mr. Burnham mintys dar daugeliu atveju pravers.Mr. Burnham savo knygoje atviras ir nuoširdus. Jis pradeda nuo “Containment” politikos apibūdinimo, kritikos ir politikos rezultatų, aiškindamas “amerikiečiams, kurie savo politine nuovoka atsilieka nuo visų kitų”. Pasak jo, “containment” buvusi pirmoji — Mr. X — George Kennan sukurta — JAV “užsienių politika”. Politikos, kurios, jos garsiakalbis “Amerikos Balsas” turėjęs pasaulį ir sovietus įtikinti, jog pas mus Amerikoje gyvenimas toks mielas, jog Kremliaus užsipuldinėjimai tokie neteisūs, jog sovietai patys verčiau pakeistų savo režimą. Savosios politikos išvedžiojimuos Mr. Kennan griežtai paneigęs “Amerikos Balsui” politinės ofensyvos instrumento rolę. “Containment” buvusi “patogi poltika — bizniui, vietiniams politikieriams”. Ji garantavo 1947 metų geležinės uždangos sienas, dėl savaip suprantamos “taikos” sutikdama mielai užmiršti milio- nus ex-laisvųjų — “rumunus, baltus, slovakus... įgalindama sovietus organizuoti užimtuose kraštuose kolosalinę karo pramonę, aklinai užtverti pavergtąsias tautas nuo Vakarų, kurių pasieniais nuo amžių gyvenusias krikščionių europiečių tautas jie trėmė, kad pakeitus jau kolek- tyvizuotais Sibiro tundrų mongolais... senąsias Rumunijos, Ukrainos, Lenkijos, Lietuvos, Bohemijos kultūras rusino”. Amerika nieko negalėjusi padėti nes neturėjusi nei “tiek inteligencijos, nei drąsos, nei pasiryžimo sutikti sovietinę problemą su ryžtingai atmestomis galvomis”. Mr. Burnham tiksliai kaltino “containininkus” nesuvokus šio pavojaus revoliucijos esmės. Kad rusiškasis-komunistinis kolosas negalėjo būti_ apsprendžiamas senosios diplomatijos terminais, kad 1917 metais ’’bolševikinė revoliucija modernųjį pasaulį perjungė į visai kitus bėgius”. “Vadovaujantis Rusijos šiame krašte ekspertas” Mr. Kennan tačiau savo raštuose net

nesugebėjęs skirti “Rusiją” nuo “Sovietų Sąjungos”, ką gal galima būtų atleisti eiliniam rašeivai. Kaip ir “visiems kitiems Valstybės Departamento ir Žvalgybos įstaigų” oficialiems ekspertams (knyga rašyta Trumano administracijos metu. A.), sako savo knygoje Mr. Burnham, “rusiškojo komunizmo esmė nėra ’nei suprantama nei pagaliau įdomi”. Sovietų Sąjunga nėra paprasta -tautinė valstybė, kurios sostinė Kremlius. Tai “nebūto bandymo bazė, kurioje randame sekuliarinės religijos, savotiškos armijos ir pasaulinės konspiracijos bruožus”. *Tuo metu, kai šios “Containment” politikos didvyriai kartojo neatsisakysią “taikos”, kraujas sunkės žemėn Burmoje, Indokinijoje, Malajuose, Tunise, Kinijoje, Korėjoje, Tibete, Pabaltijy “beprasmiškai mirė vyrai ir moterys”, nebuvo imtasi jokios iniciatyvos, nebuvo jokių planų šiam košmarui užbaigti. Ironizuoja Mr. Burnham — “Vakarų didvyriai nedrįsdavo su šiais įvykiais net sovietų vardo" surišti”. Jei kas reikalavo griežtesnės sovietų atžvilgiu politikos, “State Department” .konstatavęs: “Mes nesiduosime išprovokuojami” — pasistengdavo, kad generolai kaip Anderson, Wedemeyer, McArthur ir oro ministeris Symington būtų pasiųsti pensijon.Vak. Europa, rašo Mr. Burnham, tolimesniuose ; skyriuose, tuo laikotarpiu gavusi keturius penktadalius pasauliui skirtos pagalbos, nes “if America has enough material strenght to go it alone, her cultural and spiritual resources remain. inadequate”. Užtat, kokia jos užsienių politika bebūtų, Amerika, net Europai visai supasavus, turėtų ją ginti savuoju krauju.Įsileidęs į geopolitiką, Mr. Burnham mano, jog šiandieninė Europa Sovietų Sąjungai joks balansas. Todėl ir Vakarų (tik) Europos vienijimas, užmirštant Rytų pusę, tiek ir dabartinė Vakarų Europos karinė perspektyva, kaip tokia, esančios nelogiškos ir nerealios. “Vakarų Europa tegalės egzistuoti tik tada, kada ji turės kur plėstis, ką nors “produkuoti”. Mr. Burnham užjaučia “rytiečius”, kurie buvusios JA\ užsienio politikos rėmuose nebuvo įsileidžiami nei į konferencijas, nei gavo jaučiamos pagalbos, nei jų žymūs generolai nebuvo kviečiami į SH APE. Kodėl, klausia autorius, NATO kariuomenėje ukrainiečiai, lenkai negalėjo stoti gretose petys į petį su liuksemburgiečiais? Kodėl net Europos sąjūdyje ar Strassburgo institucijose, tebesančiose daugiau propagandinės ir simbolinės reikšmės, vengiama į savo tarpą įsileisti “rytiečius”?Mr. Burnham atmeta Azijos- Amerikos strategiją, neszji įgalintų sovietus įsistiprinti pasaulio gyvybinėje erdvėje (the Heartland), kuri geopolitikos teorijos kūrėjų kaip McKinderio nuomone apsprendžia pasaulio likimą. Eurazija, bet ne Azija ar. Europa, šių dienų geopolitikoje vaidina kokią rolę. O Eurazijoje sovietai tiek išsiplėtę, jog jų apsupimas nebeįmanomas, juo labiau — kaip šį didįjį kontinentą pats išstudijavęs autorius tvirtina, — jokia Eurazijos tauta prie “containment” politikos nebūtų rizikavusi kariauti dėl “Amerikos interesų”.
Mr. Burnham siūlytų “atkreip

ti dėmesį geopolitiniam fokusui 
— Rytų Europai — nuo Geleži
nės Uždangos iki Uralo... kuri 
geriausiai pasitarnautų Ameri
kos tikslui”. Ši sritis Kremliui 
daugiausia nervų pagadinanti, 
kai tautos nepaliaujamai veržia
si į laisvę. Įdomiai ir nuosekliai 
išvedžiodamas, Mr. Burnham iš
dėsto, savo nuomonę, kaip “iš
laisvinimas” turėtų būti ten pra
vestas. “šioje strategijoje sovie
tų užnugaryje 10 partizanų at
stotų 100.000 fronte”. JAV stra
teginė atominė aviacija, kaip tik 
šioje strategijoje galėtų būti 
. . .r,., panaudota. Dabar va-

kariečius gąsdinančios satelitų 
armijos neitų mirti už-sovietus, 
nebent “jei patys amerikiečiai su 
savo užsienių politika juos prie 
to priverstų”. Burnham perspė
ja, jog Rytų Europos strategija 
privalėtų būti suderinta su visa 
globaline JAV politika ir jokiu 
būdu neturėtų būti pagrįsta vien 
karine galia. O laisvasis pasaulis 
turėtų ją tiek įsisąmoninti, kad 
“diplomatai, lygiai lankytųsi 
Lietuvos pasiuntinybėje tautinių 
švenčių proga, kaip kad jie lan
kosi Solvietų Ambasadoje, pa
gerbdami bolševikų prieš demo
kratiją pasisekusią revoliuciją”.Labai įdomus jo samprotavimas dėl kaąįnių laisvojo pasaulio pajėgų reformos būtinybės, pagrindinę rolę atiduodant oro pajėgoms, laivynui ir kariuomenei glaudžiai jas remiant. Būtų labai įdomi mūsų karininkijos nuomonė šiuo reikalu, kai jau 1950 m. tūlas Lietuvos generalinio štabo karo aviacijos augšto laipsnio karininko savanoriškas projektas išvaduoti Pabaltijo valstybes bazuojantis oro pajėgomis, esą, nesusilaukęs nė “menkiausio amerikiečių dėmesio”.Mr. Burnham tačiau. pirmiausia reikalauja “politikos primato”. Atominės nieko nereiškia, jei politinė vadovybė neturi nei linijos, nei išminties. Jis norėtų, kad kuo daugiau dėmesio būtų skiriama “šaltajam, ar psichologiniam karui”, kuris iki šioliai, Burnham nuomone, nebuvo tinkamai vedamas. Apie vienas mi- liardas dolerių buvo skirta “tiesos” kampanijai, kuri turėjusi įtikinti pasaulį tik, kad mes esame verti jo meilės, kai tuo tarpu sovietinė psichologinė ofenzyva buvo vedam su griežčiau
sia “valia sunaikinti priešą”. Mr. Burnham klausia... “ar gali mus mylėti baltai.už nuolatinius tvirtinimus, jog Amerika išlaisvinimo karo niekados ne- pradėsianti?” ’’Amerikos'Balso” ilgos, sunkios pastangos būdavo sugriaunamos vienu Valstybės Departamento pareiškimu, jog su Maskva ar Peipingu jis yra pasiruošęs kiekvienu momentu derėtis dėl “taikos” (Galas nematė tų Geležinių Uždangų!). Ryžtingos pastangos “containi- ninkų” buvo paverčiamos niekais. Kaip pvz. Europos Laisvės Universitetas, vietoj ruošęs išlaisvintai Europai kadrus, tapęs “labdaringa įstaiga”. Mr. Kennan dėl to nesijaudinęs, o užklaustas apie šitokios politinės ofenzyvos reikalingumą, jis atsakydavęs: “that’s impossible. We don’t have people with the kind of know-how to conduct sophisticated political warfare”. Mr. Burnham tiksliai panaudoja šiuos žodžius tvirtinimui: “jei Mr. Kennan turėjo galvoje, kad šitokie specialistai nedirbą mūsų (Trumano. A.) vyriausybėje, aš manau jo pareiškimas buvo tikslus”. Autorius dėl to tvirtina, jog tiek JAV-se, tiek “mums draugiškose tautose (įskaitant pavergtųjų tautų pabėgėlius) randasi asmenys su tinkamiausiu šiam tikslui pasiruošimu. Nedaug kas iš jų dirba JAV vyriausybės įstaigose, ypač vadovaujančiuose postuose... kai pagrindinės psichologinės karybos, politikos ir ofenzyvos įstaigos didžia dalimi yra aptarnaujamos eilinių biurokratų ir asmenų pertrauktų iš visai skirtingų užsiėmimų”. Mr. Bumham, užbaigdamas šį ypač įdomų skyrių, kuris iškelia trūkumus, taip pat nuvertinusius ir lietuviškąją “A.

Balso” programą pavergtajam 
kraštui, sako: “Norint, šiai poli
tinei karybai tikrai tinkamų 
žmonių galima būtų rasti bei 
juos paruošti”, tik jis nežinąs ar 
“mūsų valstybėje rasis pakan
kamai temperamento, įžvalgu
mo ir pasiryžimo”. (Eisenhowe- 
rio rezoliucijos dėl Rytų Euro
pos tautų pavergimo Kongrese 
užmetimas rodo, jog Mr. Burn
ham baimė buvo visai pagrįs-

akan-

Kultūrinė kova prieš mūšy krašto pavergėjusApie Lituanistikos Institutą, kuris Lietuvių Profesorių Draugijos Amerikoje įkurtas ir turi sudaręs mokslininkų lituanistų branduolį, daug kartų plačiai buvo rašyta spaudoje apie jo apimtį bei reikšmę. Kad instituto planai būtų įgyvendinti, išeinant, su neiškraipyta lietuviška kultūra į pasaulinę kovos plotmę, yra vsų mūsų lietuvių reikalas. Suprantama visiems, nes šiandieną toje kovoje grumiasi iš vienos pusės demokratinė santvarka už tautų ir žmonijos laisvę, o iš antros komunizmas, kaip pikto jėga naikinanti be jokio pasigailėjimo tautų ir individų laisvę, griaunanti kultūros bei pasiektos civilizacijos laimėjimus.Todėl Lituanistikos Institutą, kaip lietuviškosios kultūros židinį ir autoritetingą mokslinę instituciją, reikia laikyti mūsų visų pasididžiavimu, o jo steigėjus sveikinti. Tiesa, kad jis sėkmingai veiktų ir galėtų atlikti tinkamai savo paskirtį, yra reikalingos lėšos.Džiugu, kad paskutiniu laiku Instituto laikinasis prezidentas dr. P. Jonikas suėjo į nuoširdų bendradarbiavimą su lietuviais amerikiečiais, kaip įtakingais biznieriais, profesionalais, visuo-

Toliau Mr. Burnham prikiša amerikiečiams “savigarbos stoką”. Jis sakosi .neįsivaizduojąs, jog senieji Amerikos didvyriai derėtųši, kalbėtųsi ir kratytų rankas su žmonėmis, apšaukiančius juos “bakteriologiniais žmog žudžiais”. (Arba net “žmogėdromis” kaip rašo LTSR “Tiesa”. A.). Mr. Burnham yra tikras, jog vienintelis būdas išvengti hydrogeninio karo tėra psichologinė ofenzyva.Iš “containment” tebuvusios dvi išeitys — “appeasement”, prie kurio vedęs Achesonas, ir “išlaisvinimas” (kurį pasirinko dabartinis JAV prezidentas. A.). Burnham, Rytų Europos ir visos Sovietuos išlaisvinimą supranta kaip nacionalinį, socialinį ir asmeninį. Laisvė visoms Sovietijos tautoms — ukrainiečiams, lygiąi kaip rusams. Mr. Bumham prašo didžaiusio atsargumo dėl per- ankstyvo tautų sukėlimo pavergtose šalyse. Baigdamas savo kny-- gą, kiekvienam lietuviui inteligentui būtiną, jei jis nori orientuotis dabartinėje JAV politikoje, Mr. Burnham nusistebi “tais”, kurie balsiausiai šaukę už kryžiaus karą prieš nacius, dabar tyli ir ignoruoja tokio pat karo reikalingumą prieš sovietus. Jis mano, jog Berlynas, Yalu ofenzyva, Kinijos blokados klausimas parodęs, kiek Vak. valstybių vyrai suvokę rusiškojo komunizmo pavojaus aktualumą. Jis net visai gąsdina: “Jei sovietams bus duotos laisvos rankos ir laiko galutinai sukonsoliduoti užgrobtais tautas — laisvojo pasaulio pražūtis neišvengiama”. Jis perspėja “amerikiečius, prancūzus, vokiečius negalvoti, jog pavergtųjų tautų išlaisvinimas būtų jų džentelmeniškumo ir pasišventimo gražiausias gestas... “Jūsų pačių skvernai svyla, broliukai”. Sovietiniai vadai žiną, jog laikas dirbąs jų naudai, laisvajam pasauliui naiviai džiaugiantis “trumpalaike taika”. Lygiai kaip jie gerai suvokę ir tai, jog išlaisvinimo politika reiškia jiems neišvengiamą ir greitą galą. Knygą baigia: “Neturime laiko. Šiuo kartu amerikiečiams nebuvo suteiktas šis patogumas, nors kaip paskutinę priemonę jie turi bombas. Perilgai užtrukus su psichologine, ir su bombi- ne ofenzyva gali būti pervėlai”.Tai tik kelios ryškesnės mintys iš-, bene pirmos aiškiai ir-nedvejojančiai už išlaisvinimą pasisakančios knygos, kuri gali net tapti “išlaisvinimo” politikos trumpuoju katekizmu, mokinąs didžiąsias pasaulio demokratijas “modernios politikos” ir strategijos, kurių jos taip nemėgtų. Bet išsekus kantrybei — jos vieną kartą išeis į žygį, kurio būtinumą kiekveinas net ir neprityręs JAV užsienių politikos stebėtojas, remdamasis šia knyga, mokėtų paremti.
' • Amerikoje 1952 m. parapiji
nių mokyklų statybai išleista 
321 milionas dolerių.

Lituanistikos Institutą, menininkais ir kitais. Pagal JAV santvarkos įstatymus jau išrinkta ir sudaryta iš įvairių asmenų instituto patikėtinių (trustees) valdyba, kuri organizuos ir rinks institutui lėšas, padės įgyvendinti tikslus bei uždavinius, tinkamai išsaugoti lietuvių tautos dvasines vertybes. Taip pat labai svarbu duoti ir kitų tautų mokslininkams medžiagos apie lietuvių kultūrą.Štai kaip LI instrukcijose rašoma: “Lituanistikos Instituto gyvavimu rūpinasi įvairių rūšių jo nariai. Jų . visų pastangomis veikia ir išlaikoma ši Vakarų pasaulyje esančių lietuvių augš- čiausia mokslo įstaiga.Vieni yra moksliniai nariai, kiti rūpinasi Lituanistikos Instituto finansine sritimi — lėšų telkimu ir jų valdymu. Į pastarąją rūšį, be Instituto prezidento, įeina instituto iždfti nusipelnę bei ypatingai vertingi asmenys.Toliau į tą instituto narių grupę, kuri valdo iždą, įeina asmenys ar organizacijos bei kitokie junginiai, paaukoję Lituanistikos Instituto reikalams tam tikras sumas, būtent:nariai fundatoriai, paaukoję ne mažiau kaip $1.000,nariai globėjai, paaukoję ne
A.A. kun. V. ČEGISKovo 15 d., vos tik grįžęs po pamaldų iš bažnyčios, stąiga nuo širdies smūgio atidavė savo kankinio sielą į Dievo rankas visų labai mylimas ir gerbiamas kųn. Vladas Čegis, atvykęs į JAV 1949 m. ir ėjęs kunigo, pareigas pas kun. J. Čepukaitį šv. Andriejaus parapijoj Filadelfijoje.Kunigas Vladas gmė 1884 m. rugp. 13 d. Obeliuose, Rokiškio apsk., iš tėvų Antano ir Jėvos Stočkaitės. Pradžios mokslus ėjo Obeliuose iki 1900 m. Paskui persikėlė į Petrapilį ir ten mokėsi gimnazijoje iki 1907 m., kada įstojo į tenykštę kunigų seminariją ir sausio 8 d. 1912 metais vyskupo Roppo buvo įšventintas kunigu. 17 metų apaštališkos dvasios kunigas nenuilstamai darbavosi Petrapilyje-Leningra- de. 1929 m. jis suimamas. Išlaikytas 2 m. Leningrado sunkiųjų darbų kalėjime, visam gyvenimui ištremiamas į koncentracijos stovyklą Uralo kalnuose. Ten iškenčia sunkią katorgininko dalią iki 1933 m., kai pagaliau bolševikai sutinka su Lietuvos valdžios pasiūlymu pasikeisti kaliniais, ir štai kun. Vladas, kartu su vysk. Teof. Matulioniu ir kitais 10 draugų kunigų, pagrįžta išdžiūvęs, išbadėjęs su palaužta sveikata Į Lietuvą. •_Truputį pailsėjęs tuojau pradeda darbuotis iš pradžių kaip vikaras Šiauliuose, 6 . 1936 m. gauna klebono vietą ramioj Meškuičių parapijoj. Ten būtų ir pabaigęs savo amžių ir gal būtų ilgiau gyvenęs, jeigu bolševikų tironiška ranka vėl nebūtų užgrobusi Lietuvos. Daug baimės ir nerimo patyręs pirmosios okupacijos metu, bolševikams vėl artėjant, 1944 m. spalio 8 d. jis žengia per Lietuvos sieną į Vokietiją, į nežinomą ateitį.Dabar vėl prasidėjo tremties kryžiaus keliai. Kelionių vargas, tremties dalia, nežinoma ateitis, valgio, kambario trūkumai, rūpesčiai patekti į saugesnę šalį — Ameriką, paveikė ir taip išvargintą širdį. Tremtyje kun. Vladą

l^uetonqjepTsaq įbįįou auiojeui įvairiose stovyklose, kaip Mem- mingene ir kitur, iki kun. Čepu- kaičio rūpesčiu persikelia į Ameriką, pas kurį ir išbuvo iki pat mirties, padėdamas dirbti parapijos darbą.Geras maistas, jo giminaitės, sesers dukters Emilijos Plavičiū- tės, klebono Čepukaičio ir kitų kunigų bei pasauliečių rūpestinga globa kun. Vlado palūžusiai sveikatai davė daug vilties dar sugrįžti į nepriklausomą Lietuvą. Bet Dievo kitaip lemta, nes štai staiga pašaukia jį pas Save.Brangusis Kunige Vladai, Tu jau gavai kankinio vainiką, nepasieks daugiau Tavęs persekiotojų ranka. Mes už Tave meldžiamės, bet greičiausiai Tu, Kunige Vladai, už mus meldiesi. Ilsėkis ramybėje užbaigęs sunkią kankinio kelionę.Bolševikų kalėjimų bendra- . dalis j. Brūžikas, SJ.

KNYGA, KURIOS REIKĖJO
Dėdami pastangas išlaikyti 

plačiam pasauly išsklaidytų lie
tuvių tautinę sąmonę, daug rei
kalingų tam priemonių pasigen
dame. Bet pirmiausia tam reika
lui tinkamos knygos. Tad džiu
gu, kai tokia knyga pasirodo.

Taip mus šiomis dienomis nu
džiugino naujai pasirodžiusi A. 
Bendoriaus “Lietuva” — Lietu-

“Lietuvos sritys ir žymesnės vie
tovės”, kaiptik ir sudaro ta me
džiaga, kuri ne tiek skiriama 
mokykloje išeiti kaip kurso da
lis, bet daugiau pasiskaityti. Čia 
aprašinėjama Rytų Lietuva, Vi
durio Lietuvos žemuma, Žemai
čiai,’ Panemunių vietovės ir Sū
duva bei šių sričių paskiros dau
giau dėmesio vertos vietovės. 
čius, bet gyvu stiliumi ir su ši
lima aprašymus visų tų sričių 
ir vietovių ne tik grynai geo
grafiniu atžvilgiu, bet ir papil
dytus istorinėmis bei šiaip etno
grafinėmis žiniomis. Beveik 
kiekvienas lietuvis šioje knygos 
dalyje ras, jei ne tiesiog jo gim
tinės aprašymą, tai bent jos apy
linkių ir artimųjų vietovių.

vos geografija, kuri puikiai tiks j Skaitytojas čia ras kad ir nepla- 
ir vadovėliu mūsų mokyklose, 
ir pasiskaityti kiekvienam, ku
ris norės panaujinti savo žinias 
apie gimtąjį kraštą.

Kaip autorius savo žodyje pa
stebi, knyga parašyta laikantis 
lituanistikos programoms ruoš
ti komisijos Niujorke priimtos 
programos. Tačiau, atsižvelgda
mas į savo gimtajam kraštui pa
žinti literatūros stoką, jis taip 
pat pridėjo dalykų, kurie į mo
kyklinę programą neįeina, ta
čiau gali būti įdomūs kiekvie
nam Tėvynės pasiilgusiam lie
tuviui.

Knygą sudaro dvi pagrindinės 
dalys. Pirmojoj daly randame 
įprastinį geografijos vadovėliuo
se krašto aprašymą — vietą, plo
tą, žemę ir vandenis, augmeniją 
ir gyvūniją, gyventojus. Ji dar 
papildyta ketvertu skyrelių apie 
nepriklausomą Lietuvą — Ne 
priklausomos Lietuvos gyven
tojus, švietimą, kariuomenę ir 
gerovės kilimą nepriklausomy
bės laikais.

į gražiųjų Lietuvos vietovių paveikslus, istorinius paminklus, žymiuosius pastatus, Lietuvos žmones darbo ir poilsio bei pramogų metu.
(A. Bendorius, LIETUVA— kraštas, gyventojai, kultūra. Iš- leido“Sūduva”, Liet. Tremt. Dr- jos III. valst C. Valdybai padedant. Aplankas dail. K. Varnelio. 176 psL ir žemėlapis. Kaina nepažymėta). .-'A. Gražiūnas.

papildo ir padaro vaizdesnę pri
dėtas žymesnių Lietuvos vieto
vių žemėlapis, gausios ilustraci- 
jos ir diagramos.

Už šią knygą tenka tik padė
koti tiek autoriui, tiek leidė-
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Tėvų Kelias, Mėnesinis kata- 
likiškai-tautinės minties leidi
nys, Caracas, Venezuela, 1953 m. 
Vasario mėn., Nr. 2(42), 787-806

šią spragą, kurią jautė ypač Ii-

jaunuomenę su Lietuvos kraštu.

Girios Aidas, miško kultūros 
žurnalas, 1952 m. sausio-gruodžio 
mėn., Nr. l-2(6-7), 120 psl.

Numeris skirtas moksl. miški
ninko R. Rukuižos 65 m. amžiaus

t jei jisai jo jau nebeprisimin- 
Jb galės apie Lietuvą ne tik 

bet ir susidaryti ga
na pilną jos vaizdą, žiūrėdamas

tis, J .Žebrauskas ir K. šcesnule- 
vičius.

Skautų Aidas, 1953 m. kovo 
mėn., N r.3, 28 psl.

mažiau kaip $500, nuolatiniai nariai, paaukoję ne mažiau kaip $100,nariai rėmėjai, paaukoję ne mažiau kaip $25 per metus,metiniai nariai, paaukoję ne mažiau kaip $10 per metus.Paaukojusiems institutui didesnes sumas teikiamas Lituanistikos Instituto garbės nario vardas.Šie Lituanistikos Instituto nariai, be kitko, bus skelbiami spaudoje, o garbės narių ir didesnėmis sumomis prisidėjusių prie Lituanistkios Instituto pavardės bus dar ypatingu būdu sužymimos bei įamžinamos leidiniuose bei dokumentuose.”Niekad nepamirškime, kaip jautriai amerikiečiai lietuviai nepriklausomybės laikotarpyje įvairiais būdais rėmė ir siekė tėvų žemei gerovės. Šiandieną, nors mes jų pačių esame priglausti, naudojamės jų vaišingumu ir laisve, jie kartu su mumis ryžtingai kovoja politinėje plotmėje už Lietuvos laisvę. Nemažiau supranta ir rūpinasi, kad lietuviška kultūra, vadovaujant Lituanistikos Institutui, būtų puoselėjama, ugdoma ir liktų nesužalota Lietuvos kultūros istorija. Todėl visų mūsų pareiga prisidėti, remti Lituanistikos Institutą, kad jis tinkamai galėtų atlikti savo paskirtį.
St Džiugas.

Kun. St. Ylos maldaknygė “Sveika Marija” jau išspausdinta ir įrišama.
Dail. Tamošaitienė baigia austi kilimą Jūratė ir Kastytis.

Katalikiškoji spauda 
Šiaurės AmerikojeAmerikoje šiuo metu spausdinama 523 periodiniai katalikų laikraščiai, Kanadoje 26, kurių bendras tiražas yra 17.252.000. Šiais metasi dviem milijonais egzempliorių padidėjo.Iš 130 vyskupijų, 106 leidžia savo oficiozus. Tiražo atžvilgiu pirmąsias vietas turi šie mėnesiniai žurnalai: Mission 950.000; Columbia 776.000; Extension 563.000 ir Catholic Digest 522.- 000 skaitytojų. ;

Universitetų Kanadoje yra 32. iš jų 2 prancūziški, 3 dvikalbiai, visi kiti angliški.
LIETUVOS

MOTERŲ llJEAl

Uf

Į|

I

Ši nerūpestinga mergaitė nešioja tipišką lietuvišką 
tautinį kostiumą — vilnorfls languotas sijonas, kik
likas ir tradicinis žiurstas, išpuoštas tautiniais orna
mentais. Kuo rūpestingesnė ir gabesnė mergaitė, 
tuo gražesnius ornamentus išsiuvinėja. Drobiniai 
marškiniai nešiojami su plačiomis ir apsiuvinėtomis 
rankovėmis. Gintariniai karoliai užbaigia šį tautinį 
aprėdą. Kostiumuose dažniausiai naudojamos mė
lynos, žalios, raudonos ir geltonos, o rečiau juodos 
ir baltos spalvos.

Šį straipsnį glaudesnio neokanadiečių bendradarbiavi
mo labui spausdina Bradings Breweries Limited.

BRADINGS
BUDINO BREWERIES LIMITED 

OTTAWA AND WINDSOR

Tariamo BREDINGS
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PARDUODAMI
NAMAI ir BIZNIAI

$8.000 grynais. 30 kambarių, 6 butų, 
muro namas, kietos grindys; iš
ilginiai koridoriai, 6 vonios, 6 
standartinės virtuvės, 6 pagalbi
nes virtuvėlės. Šilto vand. šil
dymas. Prie dabartines nuomos 
(atskaičius visokiausias išlaidas) 
lieka per metus grynų pajamų 
$4.580. Gero proga su mažu 
jnešimy didelę nuosavybę įsigy
ti. Dabar nėra morgičių.

$3.500 grynais. Nemaža krautuvė ir 
x 5 kambariai, kieto medžio grin

dys; 2 virtuvės, alyva šildomas, 
į gero mūro namas. Lietuvių rajo

ne (Dundos-Mantrose). Kaina 
$14.500.

$4.500 grynais. 6 kambarių, pusiau 
atskiros, labai geram stovy; ga- 

* ražas, lone, be morgičių. ętun- 
nymede-Annette. Kaina $ 14.000 

$8.000 grynais. Shaw Str. 16 kamba
rių, atskiras, kertinis mūro na
mas, vidus naujai atremontuo- 

* tos; išilginis koridorius, kieto 
j * medžio grinays; didelis kiemas 

i / /trzmūro garožas-dirbtuvele. Kai
na tik $20.000.

$1.000 grynais. 6 komb. mūro, pu
siau atskiras, dvi virtuvės, kieto 
medžio grindys; nei viduje nei 

f išorėje nereikalingas remonto; 
' oru-anglim šildomas. Netoli eže- 
. ;ęo ir parodos. Visa kaina $8.500 

Parduoda skubiai ir pigiai, nes 
išvyksta į JAV.

$4.000 grynais. Maisto krautuvė. 
Dundos-Roncesvalles. Savaitinė 
apyvarta $2,500, gryno pelno 
per metus gaunama apie $9.000 
geri įrengimai, mėnesinė nuoma 
$100 įskaitant kurą. Didelis rū
sys. Nuoma 8 metai. Kaina apie 
$9.500. Nuolatinis darbas 4 
žmonėms. Proga, be rizikos, pra
dėti savistoviai biznį, ypač susi
dėjus dviem šeimom.

$7.000 grynais. Tuščia krautuvė, 10 
kamb. (2 atskiri butai). Kieto 
medžio grindys, vand.-anglim 
šild. Garažas. (Dundas-Ronces- 
valles). Viso kaina $21.000.

$5.000 grynais. Beatrice St. Pusiau 
atskiras, 8 komb išilg. korid., 

z gero mūro, alyva <£>ši!d., kietos 
grindys. Dvigubas garažas. Kai
na $15.500.

Be šių pavyzdžių turime įvoiriakai- 
na namų, krautuvių, valgyklų, ypač 
lietuvių rajonuose.' Parūpinu iš ban
kų ir privačių paskolų. I

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

WA, 2648 
(nebūnant biure prašome palikti 

adresų ar telefoną)
575 QUEEN STR. W. (prie Bathurst)

R. TESLIA
REAL ESTATE

Dar liko ir Jums 
namas

* >

1. 5.000 — grynais
$15.000 —pilna kaina
6 gražūs kambariai naujam na
me. Namas atskiras, mūri n., raup
lėtų plytų. 2 garažai. Kingsway 
Crescent gatvėj arti Dundas.

2. $4.000 — grynais
$12.000 — pilna kaina
9 kambariai. Pusiau atskiras na
mas. Mūras tik iš fronto, šiaip 
viskas tvarkoj. Garažas. Broch 
gatvėj tarp College ir Bloor.

f

3. $5.300 — grynais, 
$8.000 — pilng kaina. 
Restoranas — krautuvė. 20 kė
džių. Patalpos išnuomotos—$175 
mėnesiui. Yra: restoranas, virtu
vė, 4 kambariai antrame augšte ir 
didelis rūsys. Bloor ir Dundas.

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

5. $6.000 — grynais, 
$16.000 — pilna kaina.
7 kambariai per 2 augštus. Šva
rus, apynaujis, atskiras namas. I 
ougštas rauplėtų plytų. Svansea 
rajone — Lovinio gatvėje.

6. $5.000 (o gal ir mažiau) grynais, 
$15.000 — pilna kaina.
10 kambarių, visi baldai esantieji 
2 ir 3-me augšte. Komercinis na
mas.

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

8. $1.500 — grynais, 
$7.000 — pilna kaina.
4 kambariai. Namas vieno augšto, 
be rūsio. Šildymas alyvos krosnele. 
Visa kita yra net ir garažas. Pen- 
drith gatvėj virš Bloor.

9. $3.500 — grynais 
$14.000 — pilna kaina 
8kambariai 3 aukštuose. Priva
žiavimas yra. Reikalingas remon
to. šhaw str. netoli College.

Skambinkite '
Jonui Matulioniui

863 BLOOR ST. W., Toronto

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER

įstaigos tel. KE 9459, namų LA 0248

KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
{STAIGA. '

.PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

MES TURIME ŠIMTUS {VAIRIAUSIŲ NAMŲ

$9.900. Jone — Annette, mūrinis, 
atskiras vieno augšto na
mas. Vandeniu šildomas, 
garažas. Įmokėti $3.500.

$10.250. Davenport - Ossi ng ton, reto
rinis, atskiras, 5-kių kamb. 
namas, šiltu oru-alyva šil- 

f domes, vieta garažui, įmo
kėti tik $3.000.

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

. e $4.000.

$11.900. Spodina—Dundas, 9 kamb. 
mūrinis narnos, 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.

$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. Btoor—Bothurst, 8 kamb., 
mūrinis narnos 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.

NICK KRAKANA
KCAL ESTATE 

Didžiausias šiaurės Ontario realtorius 
Mes apimame Hurst, Kirkland Loke, 

Kopuskasing ir Timmins. 
Centrinė įstaiga 
147 Third Ave. 
Timmins, Ont. 

Tel. 1400
Mūsų firmos grei- 
tas išaugimo* 
Timminse ir kito-3 
se Siaurės Onta
rio dalyse rodo, 
kad mes teikiame 
gerą, sąžiningąjr 
greitą patornavi-Ą 
mą mūsų klien
tams. Informoci-d 
jai ir visais jūsų" 
nekilnojamo turto pirįįmo ir pardavi
mo reikalais prašau kreiptis pas mus. 
Mielai norįs pasitarnauti savo tau
tiečiams

J. Krikštolaitis
asmeniškai arba tel. 1400.

Arba rašykite viršuj minėtu adresu.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta 

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

taus EE—EEE dydžio.
Lietuviams nuolaida! Prašom įsitikinti
1414 Dundas St. West. Toronto

Tel. KE. 3881 ’

Taip pat duodame paskolas.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
^reikalais kreipkitės

B. SERGANTIS A. KIRŠONiS
Telef.: KE. 9272 ir KE. 0415

1460 DUNDAS STREET WEST - TORONTO
< (prie Dufferin)

EKNEST RIDOET
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

. Ceritrinė Įstaiga 1172 Bay St. Toronto, Ont.

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 
PARDAVIMUI 

z visuose miesto rajonuose

P'—™..I", ■ . ...

Didžiausias namų . 
pasirinkimas

visuose miesto rajonuose!

Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te {mokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!

$9.500, Bloor—Dufferin, 6 komb., ge
rame stovy, įvažiavimas į kiemą.

$12.500, Roncesvalles—Dundos, 8 k., 
mūrinis, 2-jų augštų, aliejumi šildo
mas, 2 garažai.

PARDUODAMI NAMAI:

įmokėti $3.500, 7 kamb. namas, Lisgar, netoli Queen, šilto oro-alyvos 
Šildymas, dvigubas garažas, pilna kaina $11.5500, kreiptis skubiai.

Įmokėti $3.500, 6 kamb. namas, šilto oro-alyvos šildymas. Galimo 
užimti per 60 dienų, kieto medžio grindys, Howland Ave., netoli 
Hallam. Pilna kaina $ 1 1.000.

Įmokėti $3.000, pilno kaina $10.500, 5 kamb. ir sųnrūmis, garažas, 
galima užimti per 60 dienų. Davenport, netoli Osler Ave. Puikus 
namas.

U/.\l K Y & S ON
431 RONCESVALLES AVE., TORONTO. - Telef. LL. 1112

Mann & Martel
REALTOR-S

1663 BLOOR STREET WEST. TORONTO

$12^00. Bloor—Lansdowne, 6 kambarių mūrinis namas, gražūs kdmb., kito 
medžio grindys, vieta garažui. Esami name baldai priklauso prie 
perdavimo kainos. Namas lobai geras.

* ■>

$15.900. Brock—Queen, 11 kamb., mūrinis namas, 2 geros virtuvės, alyva 
šildomos, ekstra tualetas rūsy, vieto garažui, žemas įmokėjimos.

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

$17.000. Geoffrey—Indian Rd., 8 Itomb. atskiras mūrinis namas, kieto me
džio grindys, dideli kambariai, vandens-olyvos šildymas. Labai ge
ros namas.

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

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja

J. T A M U LI O N IS
* »

Telefonas OL. 1106.

LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BOCHULIS

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

Atidaryta iki 7 vai. vak. . - 272% QUEEN ST. Toronto

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

suteiksime sąžiningą patarnavimą.
: Prašome kreiptis: TONY A. D A GfĖ LIS

■J .'. V:/. ... ■ '

Atstovauju:
JOHN MACDONALD REAL ESTATE 
Office, 202 James St. S., Hamilton, Ont. 

Phone 7-4220 arba 2-1470, Res. 3-4915

1 .-■■ ■■ J.L-._-     J . .. -------- I I. -------------- . - -rT- -1 - ~

Parduodami 
namai .

visose miesto 
dalyse.

Spadino—Eglinton,
$3.500, įmokėti, $11.900, 6 k., 
mūrinis atskiras namas, gerame 
stovyje, 2 virtuvės.

St. Clair-—Glenholme,
$6.000 įmokėti, $14.900 pilna 
kaina, 7 karrjb., atskiros, mūrinis 
namas, moderni virtuve. iŠIto van- 
dens-anglių šildymas, privatus įva
žiavimas ir garažas.

Huron—-Bloor,
S5.000 įmokėti, 16.500 pilna 
kaina, moderni virtuve, alyvos šil
dymas, privatus įvažiavimas ir ga- 
baldcis.

High Park,
$7.500 įmokėti, $16.700 pilno 
kaina, 9 kamb., atskiras, mūri-į 
nis namas, alyva šildomas, moder-h 
m virtuve, didelis kiemas ir vieta J 
garažui.

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. J177

Namu tel. OR. 2657

A. W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St., Toronto

$23.500, įmokėti $12.500, High 
Park — į šiaurę nuo Bloor, 12 
kamb., atskiros, mūrinis nomos, 
vondemu-alyva šildomas, dvigu
bas gOražas, arti susisiekimo.

$22.000, {mokėt i$8.000, Winderme
re—Sunnyside, 10 kamb. per 2 
augštus, atskiras, mūrinis na
mas, vandeniu-olyva šildomas, 
garažas, tik 2 metų senumo.

$14.500, įmokėti $5.000, Dovercourt 
—Churchill rajonę, 9 kamb., di
delis ir švarus namas, oru-ang
lim Šildomas, nėra garažo.

$14.500, įmokėti $5.000, Dundos— 
prieš Bellwoods parką, 9 komo., 
dupleksas, yra galimybe įrengti 
krautuvę.

$10.500, įmokėti $2.500, Dundas— 
Markham, 7 komb. per augš
tus, oru-anglim šildomos; opgy-^ 
ventos- nuomininkų, įėjimas po 
6 menesių.

Turime didelių ir gražių. namų High 
Park rajone su didesniais ir mažes
niais įmokėjimafs. Paskambinus tuo
jau parodysim pagal jūsų pageidavi
mus.

KLAUSKITE

VL Jankaitis
Tel. OL. 1793, OL. 5176 

Ncmų tel. LO. 6967

$14.500. High Pork prie Bloor, mūrinis, 
dožyti kambariai, garažas.

$15.000, Sunnyside ar jone, mūrinis, at
skiros, 8 k.,»gero plano, garažas.

$16.500, High Pork—Pacific, mūrinis, 
atskiras, 8 kamb., garažas, alie
jum šildomos.

Bloor—Indian Rd., 10 kamb., atskiras, 
mūrinis, 2 įvažiavimai į kiemą, ga
ražas, • 3 virtuvės, šildomas vande
niu ir aliejumi. Prašomas įmokėji
mos apie $8.000. Likutis viename 
atskirame morgičiuje.

$19.500, High Park—Indian Rd., atski
ras, mūrinis, 11 komb., vandeniu 
šildomas, garažas, 2 vonios, 2 vir
tuves. Įmokėti apie $6-7.000. Ba
lansas viename atvirame morgi
čiuje.

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

. S. KUZMAS
1675 Bloor St. W. Tel. KE. 790 

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

Dėmesio 
Hamiitoniečiai

Ernie C. Miles
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

910 KING IR SHERIDAN, HAMILTON, ONT.

$11.5000, Cedar Ave.,
6 kamb.. geltonų plytų, prie Maple ir Gage parko, kietos grindys, įvažia
vimas ir garažas, įmokėti $4.000.

$11.500, Simco St.,
9 kamb., 2 virtuvės, kietos grindys, įvažiavimas ir garažas, įmokėti $4.000. 

$17.000, Foirletgh Crescent,
9 kamb., Koliforrrij'os fipb, kietos grindys, alyva šildomas, įvažiavimas ir 
garažas, įmokėti $6.000.

$12.900, Borons S.r , ,
5 kamb., nuojas mūrinis namas, vandeniu šildomas, kietos grindys, įvo-

ižiovimoš ir garažas, įmokėti $3.500. . t
$15.000 Grant S.r

10 komb., 2 atskiri apartamentai, kietos grindys, naujas šildytnos, įmo
kėti $4.500 *

$9.500, Garside N.. '
6 komb., vieno augšto mūrinis narnos, kietos grindys, įvažiavimas ir ga- 

** <ražas, įmokėti $3.500. r K*/
. . < ; V A •

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

(Salesman)

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

ERNIE C. MILES
REAL ESTATE

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

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

$18.000, įmokėti $4.000, Annette-^— 
Dundos, 4 dupleksai po 1.0 kam
barių kiekvienas, labai pigus šil
dymas, garažai.

$17.000, Dundos-—Roncesvalles, du
pleksas, 10 kamb., pusiau at
skiras, vandens šildymas, 3 ga
ražai.

$16.000, Dundos—Roncesvalles, 10 
komb., atskiras, mūrinis namas, 
geros pajamos.

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

$15.000, Bloor—Dundos, pusiau at
skiras nomas, vandens-alyvos šil
dymas, garažas.

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

K. Wiles Real Estate
(Centrinė Įstoigo)

1 ST. CLAIR AVE. W. 
TORONTO

Td. KE. 7941, namų fel. LL. 4744

Nerodę manęs įstaigoje, malonėkite 
palikti savo telefono numerį.

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

? ’i ’Jnms-'patamaus > 
. \ f? t

Feliksas Senkus
, ; Tel. LL. 3744 o

WILLIAM BOLLAND 
Real Estate

1130 College St, 
Toronto, Ont

JEI REIKALINGA GĖLIŲ, KREIPKIS Į

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

Gėlės Jaunamartėms europietiško ir konodiško stiliaus.
Didelis gėlių ir vazoninių, augalų pasirinkimas. Pristatome gėlės telegrafu ir 

į kitus miestus.. Kolboms angliškai, vokiškai, rusiškai, švediškai.
* " UtSAKYKnTGtLES VELYKOMS IS ANKSTO

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

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

Tel. EM. 4-3925
Kalbame vokiečių ir sl^vų kalbomis 

IŠ&IMOKrjIMAS 24 MĖNESIAMS

REAL ESTATE BROKER

DIDŽIAUSIA NAUJUJU KANADIEČIU NUOSAVYBIŲ 
PIRKIMO — PARDAVIMO IŠTAIGA

V ,

373 RONCESVALLES AVĖ.. TORONTO, ONT.
Telefonas OL. 3210 - Toronto, Ont.

* . ’ • • . ■ • '

MES TURIME PARDAVIMUI APIE 300 NAMŲ
. ’ • K. • ’ • .. . . .• ;

SIŪLOM E :

$11.500. Gilpin—Rogęrs, Keele, bungofovv, 6 k., moderni virtuvė, 4 d. vonia, 
oru šild., 12 m. kaip pastatytas. Prijungtas garažas. Įmokėti $4.000.

$11.900. Mullock—Keėle, Dundas. 7 k., pusiau atskiras, 2 augštų, vandens 
šildymas, pereinamas kambarys. Geras ir pigus namas — nelabai 
mielas rajonas. Galimybė garažui. Įmokėti $3.000.

$12.500. Symington—Bloor, 6 k., pusiau atskiras, modern, virtuvė, naujai de
koruotas, užėmimas per 2 sov., privatus įvažiavimas. Įmokėti $4.000.

$12.500. Maria—Runnymede. 8 k,, pusiau atskiras, mūrinis, oru šild. Užėmi
mas tuoj pat. Netoli geležinkelio. Įmokėti $3.000.

$14.000. MUIcrson—St. Clair, Oakmount, 7 k., mūrinis, atskiras, vand. šildy
mas,, kvadr. planas. Garažas. Įmokėti $5.000.

$14.000. Kenneth—Indian Rd., Dundas, 8 k. ir saules kambarys, pusiau at
skiras, oru Šild. Be galimybes garažui. Įmokėti $4.000.

$15.500. Garden—-Ridley Gans. 8 k., pusiau atskiras, alyva-varid. šild, 2 vri- 
tuvės, be golšimybės garažui, geras plytų namas. Įmokėti $5-5.500.

$15.500. Parkway-—Grenadier, 8 k., plytų, pusiau atskiras, orų šild., 3 vir
tuves, garažas. Įmokėti $6-6.500.

$17.000. Robert-—Spodina, Bloor, 10 k., aštrių plytų, pusiau atskiras, kvadr. 
planas, Vand.-alyva šild.,ž 2 virtuves, 2vonios, galimybė garažui.

$17.500. Clcndcncn—Bloor, Pacific, 7 k., atskiras, plytų, mod. virtuvė, olyva 
šild., didelis kiemas, garažas. Pankus namas. įmokėti $7.000.

\ A TSTO V A U JA:

VYTAS JUČAS
KE. 3011 ME. 3111

NAMAI
LIETUVIAMS TINKAMUOSE 

RAJONUOSE

Dundas—Keele,
$11.900, įmokėti $3.500. Mūrinis, 7 

kamb. nomos, vandens šildym., 
garažui vieto.

Dundas—Runnymedc,
$12.900, įmokėti $3.500. Mūrinis. 

8 komb. namas, garažas.

Bloor—Symington,
$12.500, įmokėti $55.000. Mūrinis, 

8 komb. namas, garažui vieto.

Euclid—Dundas,
$13.500, įmokėti $4.000. 8 kamba

riai per du augštus, naujas aly
vos šildymas. 2 virtuvės.

Wright,
$14.500, įmokėti $4.500. Atskiros 8 

komb. namas, vandens Šildymas. 
Nepereinami kambariai, dvi vir
tuvės, ^garažus.

McKenzie Cres.—Dundos,
$15.500, Įmokėti $8.000, mūrinis 8 

k., namas, alyvos šildymas, dvi 
virtuvės, garažas, MorgiČioi 8 m.

Porkside Dr.,
$16.000. Visai atskiros, mūrinis, 2-jų 

augštų, 8 komb. namas, dvi vir
tuves, saulės komb., vondens- 
olyvos šildymas, daug patogumų.

Yro gerų ir didelių nomų High,Parko 
ir kituose rajonuose ougšteniu įmo

kėjimu. Tinko pirkti susidėjus.

R. ŽULYS
Tel. ME. 2471; nomų tel. EM.3-6711

J. J. ELLIS
RIALTO*

1072 BLOOR ST. W., TORONTO |

NAMAI 
LIETUVIŠKAME 

~ RAJONE
$10.000 su nedideliu įmokėjimu ir 

labai palankiom išsimokejimo są
lygom. Naujos statybos 6 kamba
rių mūr. namas su garažu. Bron- 
don—Lansdowne.

$10.500, įmokėti apie $3.000, visiš
kai atskiras mūrinis namas. Sienos 
be mažiausio įtrūkimo. Įrengti 6 
komb. Atikoje galima įsirengti dar 
2 kamb. Yra garažas. Durie arti 
Dundos.

$11.000, įmokėti $3.700. Visai at
skiros, 6 didelių k. namas. Priekis 
mūro. Kietos grindys. Dvigubas ga
ražas. Lengvos išmokėjimo sąly
gos. Argyle—Dovercourt.

$1 1.950, įmokėti $2.950. Pusiau at
skiros, 6 kamb, mūro namas su 
gprožu. Millicent—Dufferin.

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

$12.500, įmokėti apie $6.000. Pu
siau atskiras, gražių presuotu ply
tų, 7 komb. nomos. Koridorinė sis
tema. Centralinis šildymas vande
niu. High Park rajone. Gorden — 
Indian Rd. *

$13.800, įmokėti $6.000. Pusiau at
skries mūrinis 10 kambarių no
mos. Rūsy papildomai įrengtos tuo- 
eltas. Howland prie Bloor.

Ir daugiau nomų lietuvių rajone — 
vakariniame Toronte Jums mielai ap
rodys ir padės Hsirinkti

P. LEONAS
Td. ME. 2471, birt® tel.: JU. 0996

J. J. ELLIS, Realtor
- 1072 BLOOR ST. W., TORONTO
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Stambiausias Toronte Reaitorius
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:

Yonge—Davenport,

$11.8000, 8 kamb. mūrinis nomas, garažas, namas ran
dasi nuošalioj gatvelei, prie pat Yonge ir būsima susisie
kimo stoties. Geras pirkimas.

Kaikada ir tai naudinga
Vieno Petrapilio laikraščio re

daktorius buvo nepaprastai ne? 
tvarkingas. Jo kabinetas ne tik 
visas buvo užverstas knygomis, 
bet ir ant grindų darbo metu bu
vo sunku rasti švarią pėdą, nes 
redaktorius visus nereikalingus 
popierius be jokios tvarkos metė 
žemėn. Bolševikų revoliucijos 
metu “revoliucijonierių” gauja 
įsiveržus į redakciją pradėjo vis
ką daužyti, vartalioti baldus, 
draskyti rankraščius, bet redak
toriaus kabinetas liko nepalies
tas. Kai siautėjanti banda pri
ėjo prie redaktoriaus kabineto, 
pirmasis atidaręs duris šūkte-

Wright—Roncesvalles,

$14.500, 8 kamb., gerame stovyje mūrinis namas, karšto 
vandens apšildymas, garažas.

— O, čia mūsų jau būta! — ir 
visi nugarmėjo į sekančius kam
barius.

Runnemyde—Annette,

6 kamb., gražus, atskiras, mūrinis namas, ramioje gatvėj 
Karšto vandens-alyvos apšildymas, garažas.*

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

Kas benorės
— Jau 10 metų, Eduardai, esu 

tavo meilužė...
— Kaip greit laikas bėga.
— Ar nereikėtų mums apsi

vesti?
—" Teisingai. Bet kasgi 

! rėš su mumis vestis? ...
beno-

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

■ ■ ■ • t

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
/

VYT. AUŠROTAS 
priima

Jūsų kuro užsakymus

DOMINION 
COAL & WOOD

KASDIEN NUO 10 VAL. RYTO IKI 10 VAI. VAKARO

. . . PUIKIAUSIAS KURAS KIEKVIENAM REIKALUI
206 Giliriour Avė. Telefonas: LY. 0305

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

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

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

Savininkės: G, Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

DĖMESIO! DĖMESIO!

870 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont
Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamina prityrusios, virėjos.

Sav. Feliksas Jonynas '

OROiS 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, m.:zų Valkų valgių, 47fl odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS
MU. 9543

VALANDOS
9 a.m. — 9 p.m.

Dėmesio! Dėmesio!
Tiesiog iš fabriko NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA parduodame 
vėliausio modelio

ELEKTRINES SIUVAMAS MASINAS
su garantija.

Siūti galima ir pirmyn ir atgal ir viską siuvinėti.
/ Veritas Sewing Machine Co. of Canada

.' .. Sav. J. Tumosa
880 QUEEN ST. W. (antram augšte), Toronto. Tel. OL. 4717

Ar jau geri laikai?
i Pomirtinio pasaulio vartus 
peržengė vienas Maskvos gyven
tojas. Jį sutikęs žemėje buvęs jo 
kaimynas klausia:

— O, ir tu čia! Kaip čia atsi
dūrei?

—Na, paprastai, — numiriau 
ir patekau.

— Tai ar Rusijoje jau galima 
ir pačiam numirti?

Gyvuliai
-- Šiurpiausią pergyvenimą 

teko pajusti Budapešte, — pasa
koja į Vakarus patekęs pabėgė
lis. — Policija apsupo visą rajo
ną. Man teko sprukti į zoologi
jos sodą. Bet ir ten vienas agen
tas mane atpažino. Paskutine 
akimirką dingtelėjo mintis ir, 
išvertęs žieminio apsiausto kaili
nius, šoviau i plėšriųjų žvėrių 
narvą. Susiriečiau kampe ir nu
daviau miegantį lokį. Kiek apri
męs tariau, kad mane sekęs 
agentas bus mano pėdsakus pa
metęs. Staiga šalia manęs pasi
rodė milžiniškas liūtas. Pajutęs, 
kad mano gyvenimas už kelių se
kundžių baigsis, pradėjau kalbė
ti “Tėve mūsų”.

Urnai prašnabždėjo liūtas:
— Jei tu, gerbiamasis, neužsi

čiaupsi, tai jie vistiek mus su
čiups.

Sporto įrankiai
Propagandos sumetimais Ry

tų Vokietija rodo atvykusiems 
svečiams atstatytą fabriką. Prie 
išėjimo vieno svečio žvilgsnis 
įsminga į sargybinio šautuvą.

— Tai sporto įrankis! — trum
pai sušvokščia policininkas.

Svečias kiek stabtelėja, bet po 
akimirkos jo akys nušvinta ir 
jas įremia į policininką:

— Na, jei jau Tamsta taip ge
rai susivoki sporte, tai gal gali 
pasakyti, kada baigsis olimpia
da Korėjoje?

Paslaptį laiko
— Marytė sakė, kad tu išdavei 

s paslaptį, kurios aš prašiau ta
vęs jai nepasakyti.

— Fui, kaip negražu! O aš jai 
sakiau, kad ji tau nepasakytų, 

: kad aš pasakiau.
i — Na, tiek to. Ne taip jau blo
gai. Aš jai sakiau, kad tau nepa
sakysiu. Tik tu jai nepasakyk, 
kad aš tau sakiau.

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 susitarimų.

$10 nuolaidos, .kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai' rūbai 
B '"netinkamai laikomi sugenda. Mū-

/ZujAlt? sM sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
▼v baj ^us rūpestingai saugomi. Kai

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

rūšių užuolaidų. « firmai:
138-46 Claremont Str. - Tel. WA. 4557

30 metų valymo patyrimas

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadlna). Tel. EM. 6-8094

YORK PACKING* CO, LTD.'
Toronto 9. Ont.164-106 Trov ell Ave., TeL: JU. 2794. JU. 5197.

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešra.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

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

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

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

.-A' . ..

TĖVISKŽS 2IBUBIA1
saa

7 PUSL.

Matyt, kad girtas
Eina sau iš turgaus tėvas su 

sūnum. Sūnus ir klausia:
— Tėveli, kaip pažinti, kad 

žmogus jau girtas?
' — Na, kaip čia tau pasakius... 
Matai, ten eina du žmonės. Jei 
tau atrodys, kad keturi, aišku 
būsi girtas.

— Tėveli, bet ten tik vienas 
žmogus eina ...

Tik nieko nedovanok
— Mamyt, rytoj tavo Ordinės.

Ką tau nupirkti? *
— Dėl Dievo meilės, tik nieko 

nepirk. Aš dar nebaigiau mokėti 
už tavo pernykštes dovanas...

Tarp studentų
— Žinai, aš netikiu, kad tu pats 

save išlaikai. Ąš girdėjau, kad 
tave aprūpina dėdė.

— Na jau. Dėdė duoda tik pi
nigų, o jau apsirūpinu aš pats.

Išlaikyti ramybę '
— Tamstos vyrui reikalinga- 

visiška ramybė. Čia štai miego 
tabletės.

— O kada jam jas duoti?
— Ne jam. Tai. Tamstai.

PARDUODAME
Naujus ir vartotus vyr. gabar
dino paltus, naujus ir vartotus 
kostiumus, tropinius kostiu- f 
mus, marškinius ir kit. įvairių 

rūšių.
Pinigai įmokami iš karto.

HOLLYWOOD CLOTHING
270 Queen St. W., Toronto 

(kampas Beverley)

Lietuviškai kalbąs kailininkas
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymų kailiai 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokėjimUi 
BERGMAN FUR CO TORONTO

197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

i

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

LAIKRODI NIN K
turintį 30 metų profesinę praktikų 

Kalbu lenkiškai
M. MALINA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

gab. virtuvės chromo komplektas - 
gab. fotelis (chesterfield)
gab. miegamojo komplektas 

Davenpo’rt lova (Chesterfield)
— $49.50
— $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

5
3

Kėdės (Hostess)

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804

WELLAND, Ont
Aukos Tautos Fondui Vasario 16 proga

Welland ir apylinkes lietuviai suauko
jo $143,25.

Po $10 — X Klipčius A. Abramo
vičius, B. Andriušis, M. Kuzovas ir B. 
Lomonas. $6 A. Smolskis. Po $5 — V. 
Karalius, J. Staškevičius, Anna Chop- 
piek, J- L. Stanaitienė. Po $4 — J. Paą
žuolis ir M. Salčiūnas. Po $3 — V. Mar
kūnas, R. Trampa ir A. Naidiškevičius. 
po $2 — K. Stankevičius, K. Čepaitis, 

! G. Šimkūnas, J. K. Žukauskai, J. Baliu
kas, V. Bajoraitė, A. Kalvaitis, A. Bie
liūnas, P. Linkevičius, O. B. CXitkai, V. 
Zinaitytė, J. Kutka, K. Šerėnas, A. Še
putis, J. Mašauskas ir P. Tomulėnas. Po 

, $1.50 — A. Cepukos ir O. Kazlauskas. 
! $1.25 — V. O. Mitrikoi. Po $1 — P. 
Šidlauskas, P. Marčiauskos, V. Surka, J. 
Blužas, F. Ašminskienė, J. Skudutis, J. 
Butkus, St. Zabarauskos, J. Paurys, A. 
Jokavičienė, J. Lekavičius ir Valė Leka
vičiūte. Dar $2 paaukojo F. Briedis.

Rinko K. Žukauskas ir L. Trampienė.
Pt. Colborne- ir apylinkės/lietuviai su

aukojo $136. Po $20 aukojo J. Radvi
las ir S. Stonys. Po $ 10 — G. Skois'tys, 
A. Stankevičius, J. Šimkus ir Simonai
čiai. $9 Pivoriūnas. Po $5 — P. Mockus, 
S. Meškys, A. Pivoriūnas. $6 A. Igna
tavičius. $4 V. Pivoriūnas. Po $3 — N. 
Giedraitytė, Plegertai ir M. Steigys. Po 
$2 — Meškiai, Pamataitis ir Paurys Jo
nas. Po $1 — Rūta Skaistytė ir Vlados. 
$5 J. Steigys.

Rinko Gediminas Skaistys ir B. Simo
na i tienė. . *

Niagara Falls ir apylinkės lietuviai su
aukojo $24,75. Aukojo $4 Stasys MoČi- 
kas. Po $2 — L. Ulbinas, A. Ulbinas, J? 
Miškinis, VI. Nbsėda, P. Petraitis ir Gus
tas Jonaitis. $2,50 St. Gudaitis, $1,75 
Paulius Pretkųs. $1,50 Petras Bridic- 
kas. Po $1 — Pranas Surblys, Rosa Ul
binaite ir Kazys Grūnys.

Rinko B. Jackevičius ir L. Ulbinas.
Viso aukų surinkt $304.
KLB VVellando Apylinkės valdyba au

kotojoms ir aukų rinkėjams reiškia šir
dingą padėką.

KLB Wellando Apyl. V-be.

Tarptautinė konvencija pabė
gėlių reikalu, sudaryta 1951 m. 
liepos 28 d. įr pasirašyta 20 kraš
tų vyriausybių, šiomis dienomis 
pateikta vokiečių parlamentui 
ratifikuoti. Danija tą konvenci
ją jau ratifikavo.

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

- $59.50
- 99.00
- $79.50

i
•!

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumų. Kdlba slavų kalbomis.
410 College St. W. Toronto 

TeL RA 3924 *

Seymour Herman!
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

“EUROPA” FOTO STUDIO
TeL WA 6849 ■

615 Queen Si. W. Toronto ’ 
Mūsų specialybė vestuvinės/ šeimų 

nuotraukos ir; spalvoti portretai.
j Dirbęs pirmos ifiši^s.:

STANLEY SHOE STORE , 
Augščiousios rūšies moterų, vaikų ir 
vyru batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE^-EEEį <
1438 Dundas St. W. Toronto ■ 

prie Gladstone , . >.

576 QUEEN ST. W.
EM. 3-1618

Advokatas — Notaras

dirbiniai. 100 Adelaide St W.
Room 107?W4Z7£/?WPi(

MURŠČIAU5I0S RŪŠltS NEMOlgfi?

** \f
Ąvmo. sidabro papuošalai ktramka \ 

odos ir meno išdirbiniai Lietuviškos \

Dr. A. Ratinow
L.M.GC.

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

mos, reuipotizmo, sEITvio ir kt.
479ii Euclid Ave^ Toronto 

TeL RA. 6708.

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. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas^ ■ 

j YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSI©TERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

Dr. Jonas Yčas i
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. Z IN C HES IN
B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

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

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

AKIU SPECIALISTAS

L LŪNSKY. R.O.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont 

Telef.: EM.4-9912

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

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIS

BATSIUVIS
J. Jasiūnas

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
prie Huron gatvės 

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

EM. 6-5798

bu v.

Dr. JOHN REKAI 
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI •
Vidaus ligų specialistas, ■ '

Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

219 St. Clair Ave. W. Torontą, ,Qnč 

Susitarti telefonu RA. 0237 
Kalbama lenkiškai ir rusiškai

Dr. MICHAEL BALKANY !
Moterų ligų ir gimdymo specialistai 
Buvęs Budapešto ligoninės vedėjas ir 
vienas iš Miuncheno universiteto mo
terų klinikų asistentu.
202 ST. CLAIR AVE. W., TORONTQ 

prie Avenue Road
<el. RA. 9632 ir HU. 7841

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

telefonu.

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

Priima vakarais pagal slisitarimę.
Tel. WA. 9822.

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BAĘAKAUSKAS 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

DAŽAI IR SIENOMŠ 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont *

Tel. EM. 4-2715

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 W. 

Toronto, Ont
Telefonas: LL. 3222

DANJEL D. STOKAL

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis

Room 204, 221 Victoria St
Office EM 6-1753. Re,, tel. LY 5797

J 
i

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

V
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TOKONlTO, Cnt.
Rekolekcijos

Praėjusį sekmadienį 9.30 vaL 
pamaldomis Toronto liet. kat. 
parapijoje buvo užbaigtos para
pijos mtoerims vykusios reko
lekcijos, kurias pravedė Tėvas J. 
Vaišnys, S J. Šią savaitę Tėvas J. 
Borevičius, SJ, veda rekolekci
jas vyrams. Konferencnjos vyks
ta 9 vai. rytais ir 7.30 vai. vak.

Apyl’nkės Valdybos pranešimas
Balandžio 12 d., 3 vai. pp., To

ronto apylinkės Valdyba, Lietu
vių Namuose — 235 Ossington 
Avė., šaukia visų Toronte vei
kiančių organizacijų pirmininkų 
ar įgaliotų atstovų susirinkimą 
bendros veiklos koordinavimo ir 
kitiems klausimams aptarti. Vi
sų organizacijų dalyvavimas bū
tinas. Toronto Apyl. V-ba.

Mieli Lietuviai!
Tordįnto Lietuvių Namai šau

kiasi jūsų pagalbos. Tik viena 
savaitė beliko iki didžiojo mo
kėjimo — galutino nuosavybės 
dokumentų sudarymo, o dar 
trūksta apie $3.000. Dalis tau
tiečių į mūsų šauksmą atsiliepė, 
bet dar daug tyli ir laukia. Tau
tieti, nesvyruok, pirk TLNamų 
šėrą ir pabaigsi įkurti lietuvy
bės išlaikymo centrą — lietuvių 
vienybės laimėjimą. Vieno šėro* 
kaina $25. Juos platina: LNamų 
raštinėje II augštas, tel. KE. 
3027, “Tulpės” svetainėje, ’’Bal
tic”, “Atlantic” restoranuose, 
pas J. Beržinską krautuvėj, 1212 
Dundas W. Jei asmeniškai ne
gali atvykti į pamylėtus punk
tus, tai skambink i ENamus ir 
bus atsiųstas pas Tamstą mūsų 
atstovas, kuris paims pinigus 
vietoje. TLN

TLN šėrus pirko: už $100 E. ir 
P. Jankauskai; už $50 Pūga Vin
cas; už $25 — Dilkus Antanas, 
Justinas Bakutis, Vėlyvis Algir
das, Kozeris Juozas, Paulikaitis 
Jurgis, Stanevičius Vaclovas, B. 
Jackevičius, Justas Punkris, Jo
nas Žaldokas, Albinas Andriušis, 
Benediktas Rinkevičius, Henri
kas Lukauskas, Alksnis Jonas, 
Rinkūnas Antanas, Vilkauskas 
Jonas. Visiems ačių. TLN.

Įdomi paskaita
Kat. Moterų D-jos iniciatyva 

Kančios sekmadienį parapijos 
salėje kun. dr. J Gutauskas skai
tė įdomią paskaitą apie “Jehovos 
liudininkus”. Prelegentas plačiai 
ir išsamiai auditoriją supažindi
nęs su šia ganą Įkyria sekta, pa
darė išvadas, kad “Jehovos liu
dininkų” mokslas yra savotiškas 
arijanizmo ir valdeizmo miši
nys. savo pagrinduose su aiškiu 
negatyviu nusistatymu bet ko- 

' kiai civilinės valdžios formai, o 
taip pat kovojąs prieš visas 
krikščioniškąsias religijas. Savo 
turiningą paskaitą daktaras pa
žadėjo paskelbti ir spaudoje.

Apylinkės V-bos parengimas
Gegužės 23 d. 8 vai. vak., KLB 

Toronto apylinkės V-ba, Lietu
vių Namuose rengia šokių vaka- 

' rą su minkštais ir kietais gėri
mais bei užkandžiais. Šis paren
gimas vyks visose LN patalpose.

Apyl. V-ba.
Komunistų nebeleis 

bažnyčion
Bathurst gatvėje esanti Unit

ed Church .buvo pagasėjusi įvai
rių komunistinių organizacijų 
susirinkimais. Pereitą savaitę 
bažnyčios komitetas nutarė ko
munistinėm organizacijom nebe
leisti naudotis bažnyčios patal
pomis.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju gerb. pp. Strimai

čiui, Reginai, Juknevičiui, Demeikiui, 
Strumilai, Kriaučiūnui, Šakaliui, Abroma
vičiui, Šimkui, Kairiui, Urbonavičiui, Mi- 
kučioniui, Pundziui, Valaičiui, Kudir-

rengiamas sekmadienį, kovo 29 
d. 5 vai. pp. LNamuose. Progra
moje apibūdinimas dr. Vydūno 
asmens bęi veiklos ir meninė da
lis. kuria išpildys solistai St Ma- 
šalaitė ir Br. Marijęšius, smui
ku orof. Kairys, akomp. St Gai- 
levičius, be to, bus padeklamuotą 
iš dr. Vydūno kūrybos. Minėji
mą rengia MLBD-jos Toronto 
skyrius ir Toronto skautai.

“Dainos” susirinkimas' 
įvyks kovo 28 d., šeštadienį, 2.30 
vai. pp. pas Nijolę Kaveckienę 
— 429 Brock Ave.

Per “Dainos” grupės sukaktu
vinį pobūvį kovo 7 d. surinktieji 
$125.50 paskirstyti šitaip: BALF 
įgaliotiniui Bugieniui, Miunche
ne, vargo mokykloms ir vargin
gom* šeimoms sušelpti $100; Va
sario. 16 gimnazijai Diepholze — 
$10; J. Gudai $10, Vincui Gabar- 
tui $5.

Tautininkų susirinkimas
Kanados Lietuvių Tautinės 

Sąjungos Toronto skyrius šau
kia visuotinį susirinkimą kovo 
28 d. 15 vai. Lietuvių Namuose. 
Narius ir prijaučiančius prašo
me atsilankyti. Sk. V-ba.

Baltų Federacijos nauja V-ba
Kovo 13 d. Jarvis ir Carl

ton g-vių kampe, latvių ir estų 
bažnyčios patalpose įvyko meti
nis Baltų Federacijos atstovų su
sirinkimas.

Federacijos pirm. p. Markus 
padarė metinį veikimo praneši
mą. Praėjusiais metais visos trys 
Pabaltijo tautos: latviai, estai ir 
lietuviai gražiai bendradarbiavo 
visas tris tautas liečiančiuose 
reikaluose. Buvo gražiai ir iškil
mingai paminėta birželio 14-oji 
1941 m. deportacijų prisiminimai 
iš šių kraštų. Buvo rasta tam tik
ro pritarimo ir užuojautos iš to 
paties likimo tautų, kaip ukrai
niečių. ■

Susirinkimas, atsidėkodamas 
pirmininkui už vadovavimą, pa
siūlė min. Markų ir prieš jį bu
vusį pirm. min. Gylį būti gar
bės nariais ir prašė ir toliau rū
pintis federacijos veikla.

Naujon valdybon išrinkta: 
pirm. Luisis, sekr. Stešans — lat
viai; ižd. Arturas Paulaitis.

Moterys ir toliau padeda dirb
ti Kanados Moterų Baltų S-goje, 
palaikydamos ryšį su federacija. 
Prezidiuman įeina kiekvienos 
tautybės rinkta pirmininkė.

Ponia Pats padarė moterų .vei
kimo pranešimą. Buvo pri sidė- 
ta pries birželio 16-osios minėji
mo ir 1952 m. lapkričio 29 d. su
ruošta draugiška pgbaltiečių ar
batėlė su menine programa. Mo
terų B. S-ga yra narys Tarptau
tinio Moterų Organizacijų Klubo 
Amerikoje. Šiais metais numa
toma sušaukti baltų atstovių 
konferencija Toronte.

Naujai išrinktas pirm. Luisis 
perskaitė ateinančių metų dar
bo planą:

1. Užmegsti ryšius su Kana- 
I dos valdžios žmonėmis. Daugiau
informuoti apie Pabaltijo tau
tas Kanados spaudoje. Stengtis 
užkirsti kelią tolimesnėms, de
portacijoms Pabaltijo kraštuose.

2. Artimesnis baltų tautų kul
tūrinis bendradarbiavimas. Ben
dri koncertai, parodos, minėji
mai. Rūpinimasis mokyklomis, 
kur būtų mokomas jaunimas sa
vo tautų istorijos, kalbos ir au
ginti visų trijų tautų bendradar
biavimo idėją. Suruošti 1953 m. 
bendrą meno parodą Toronte.

3. Sekti pasaulio spaudą bal
tu tautas liečiančiais klausimais. 
Užkirsti kelią neteisingai infor
macijai apie mus ir mūsų tautas. 
Visais galimais būdais ir visokio
mis progomis priminti pasauliui

PIRMĄ KARTĄ TORONTE!
KONCERTUOJA VILNIAUS OPEROS SOLISTAI.

L KRISTOLAITYTĖ - sopranas ir ST. LIEPAS? baritonas, 
prie fortepiono muz. komp. St. Gailevičius

KONCERTAS
įvyksta š.m. kovo 28 d., 8,30 vai. vak., šeštadienį, šv. Kazimiero parapijos salėje (Roncesval
les — Garden g-vių k.).-
Bilietų kainos: $1.50 ir $1.00. Bilietai gaunami “Tulpės“ ir “Atlantic” svetainėse ir prie įėji
mo. Visi kviečiami pasiklausyti lietuvišku dainų ir operų arijų. Nepraleiskite progos!

L.S.B. Vadija.

kraštų laisvės.
Baltų Federacijos konferenci-1 

ja numatoma sušaukti šį rudenį.
Dr. Anysas siūlė išdirbti šių 

trijų valstybių bendradarbiavi-j 
mo konstituciją, kokias turi vi-. 
dūrio ar vakarų Europos tau- J 
tos.Prof. Zubrys siūlo tam rei
kalui su daryti komisiją.

P. Ekbaum (estas) pritaria 
abiems pasiūlymams, nes tokia 
sekcija pagyvintų politinę ir kul
tūrinę informaciją.

.Andrius Kuprevičius Toronte ,
Sekmadienį, kovo 22 d., To

ronto ir apylinkės lietuviai, 
Sporto klubo dėka, turėjo progos 
išgirsti Andriaus Kuprevičiaus 
piano koncertą. Programoj dau
gumoje buvo Bacho, Bramso, Šu
mano Debusy ir Šopeno kūri
niai. Dvi valandas šis augštos 
muzikinės kultūros lietuvis, pui
kia technika ir giliu savo auto
rių supratimu, vedžiojo klausy
tojus po abstraktinį muzikos pa
saulį, atskleisdamas savo stebė
tinus sugebėjimus puikiai pa- 
rinktoj ir balansuotoj progra
moj.

Paliekant muzikams vertinti 
šitą anksti išsivysčiusį ir subren
dusį mūsų talentą, eiliniam mu
zikos mėgėjui atrodo, kad Kup
revičius yra toli pakelyje į pa
saulinio garso pianistus: kaip" 
Moisievič, Kentner, Myra Hess 
(iš tikrųjų šiai jo klausytojai at
rodė, kad jis ir dabar gali išsi
laikyti greta jų). Visi dalyvavu
sieji pajuto, kad čia esama artis
to, kokių paieškoti reikia toli ir 
ilgai. Programai pasibaigus, 
Kuprevičius ilgu plojimu buvo _
pakartotinai iškviestas prie pia- nas būdamas šokęs, 
nino ir tiktai salės savininkams pasirodė jaunimo tau
prašant koncertas buvo užbaig
tas.

Graži buvo gėlių įteikimo ce
remonija. Savo vietoje buvo J. 
Gaižučio sveikinimas ir padėka

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”

MCSTIIAI. Cue
A.a. Vydūno minėjimas bus

' ' 11110 MlVCVlllilJ JUAZllAZliV*

™ ų d° eli ' i ir Kanados spaudai Pabaltijonoujas patalpos. , • r i • I1 kraštų neteisėtą okupavimą, tų
tautų naikinimą ir kovoti dėl tų

Dėkinga vedejo
 Sesuo Gabrielė.

KINO “CENTRE” 72
Kasdien nuo v vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, kovo 26, 27, 28 dd.
1. SON OF MONTE CHRISTO — Louis Hayward, Joan Benett
2. KEEP ’EM FLYING — Abott & Costello

Pirmadienį — trečiadienį, kovo 30, 31, balandžio 1 d.
1. HUNCHBACK OF NOTRE DAME — tik suaugusiems —

Charles Laughton
2. CRY OF THE WEREWOLF — Nina Foch, Stephen Crane
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Lietuvis pigiai perveža baldus
bagažą, prekes ir kit.

VEŽAMA IR I PROVINCIJĄ. - 
Kreiptis:

9 Pearson Ave., Toronto
Telefonas LO. 8828

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalas Jums sutvarkys

J. BERŽINSKAS
1212 Dundas St. VV. Toronto - - - TeL LA. 9547 ir MU. 3940

Pavergtųjų tautų koncertas
Praeitą šeštadienį Eaton au

ditorijoje įvyko pavergtųjų tau
tų koncertas surengtas Tarptau
tinio Antibolševikinio Bloko. 
Prieš koncertą radijo komenta
torė Mrs. Edith Hyder tarė ati
daromąjį žodį, pateikdama žinių 
apie ABN organizaciją ir jos už
davinius. Scenoje matėsi paverg
tųjų tautų vėliavos, vidury ABN 
emblema. Auditorija pilnutėlė 
žmonių. .

Ukrainiečių moterų choras, 
dramatinis sopranas, plastiniais 
judesiais pavaizduotas vaizdelis 
pilyje, liūdinčios kunigaikščio 
Igorio žmonos,'moterų kvartetas 
dažnai dainuojąs per radiją, dvi 
tautinių šokėjų grupės ir mišrus 
choras. Iš viso dvylika atskirų 
rūšių dalykų.

Latvių mišrus choras “Daina”, 
vadovaujamas E. Freimane, pa
dainavo šešias tautines dainas.

Bulgarų žymus virtuozas su 
piemens vamzdeliu pagrojo 5 
tautines dainas, o 4 šokikės pa
šoko tautinių šokių. Be to, ir pats 
virtuozas parodė kaip ir jis jau-

Išnuomojami du kambariai ir bendra vir
tuvė, 461 Dovercourt Rd., tel. LL. 3567, 
skambinti po 6 vai. vdk.

Išnuomojamas kambarys viengungiui vy
rui ar mergaitei. 350 Oakmount Rd., 
tel. ME. 0746;

Išnuomojamas kambarys vienugungiui 
pirmame augšte, frontinis. Galima' nau
dotis virtuve. Tel. OL. 1206. 369 Do
vercourt Rd.

Išnuomojomas butas, naujai atremon
tuotas iš 2 kamb., nuolatos šiltos van
duo. Tel. MU. 8496.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė be 
baldu. 127 Mąrion St. TeL LA, 5782.

High Park Blv. rajone išnuomojamas pir
mas augštas didesnei šeimai. Skambin
ti po 6 vv. LA. 5085._ — _ _____ __z_ ___
Buvusioje real estate patalpoje išnuo
mojo atskirą kambarį, langą ir seną te
lefono numerį. Kreiptis tuojaus, tel. LL. 
7354, 1046 Dundas St. W.

Parduodamo vandeniui šildyti krosnelė— 
anglinė ir gazinė ir tankas su vamz
džiais ir kit. priedais. 167 Westmore
land Ave. Tel. LL. 5511.

Sprlnghurst vasarvietės lietuviams už 
prieidami kainą pastatysiu pageidauja
mo dydžio vasarnamį. Building Contrac
tor: E. W. Stanford, RR 2, Stayner, Ont. 
Telef. 12-W-1.

tinių šokių grupė, mažas broliir- 
kas su sesute ir po to dar solo 
pašoko vengrų mėgiamus plas
tinius šokius.

ax Programoje buvo numatyti ir
jaunam virtuozui, betgi gražiau rumunų tautiniai šokiai, bet jų 
būtų buvę matyti salę prikimš- nebuvo.
ta klausytoju, kaip vertas yra to- Lietuvių, komp. St. Gailevi-ta klausytojų, kaip vertas jrra to- Lietuvių, kbmp. St. Gailevi- 
kio rango menininkas. Rengėiai ■ čiaus vadov., vyrų choras išpil- 
su trupučiu reklamos būtų leng- dė 3, o mišrus 5 dalykus: Sugrį- 
vai patraukę tą. kad ir ne lietu- zimas. Dramta du. du. Maža ma- 
višką, Toronto publiką, kuri no viltis. Jaunimo giesmė, Gie- 
neina į operas, bet savo vaikus da gaideliai. Neklausk bernelio, 
moko mylėti muziką iš mažens. • Vaikščiojau aiit augšto kalno ir 

[ Kur giria žaliuoja.
Jūros skautų grupė vadovau

jama E. Šadeikienės, pašoko Gy- 
vatarą ir Malūną.

Choras ir tautinių šokių šokė
jai šiais metais jau antrą kartą 
dalyvavo kartu su kitomis tauty
bėmis bendrose programose, bu
vo maloniai žiūrovų sutikti ir 
palydėti gausiais plojimais, o 
taip pat ir gausiu atsilankymu.

Nors lietuviai programoje bu
vo paskutiniai, bet išpildyme ne
nusileido pirmiesiems — ukrai
niečiams. L. Š.

JThe Ensign 
pereitą savaitę išspausdino kli
šę. vaizduojančią seselę Apoli
narą su 4 vaikučiais lietuvių Ne
kalto Prasidėjimo seserų- laiko
moje vaikų prieglaudoje.

Neaiški įmonės ateitis
. Valdžiai padedant Scarboro 

yra įrengtas fjtjhn Inglis karo 
lėktuvams turbinų fabrikas, kai
navęs $8.000.000. Gautuosius val
džios užsakymus — 14 lydimųjų 
laivų turbinas, kurių kiekviena 
kainuojanti po $1.CK)0.000. Šis 
fabrikas baigs gaminti 1954 m. 
gale. Nejaugi po to fabrikas tu-, 
rėš užsidaryti? klausia j<5 vado
vybė, darbininkai ir ūkio vado
vai. Turima vilčių, kad įrengi
mai ir personalo patyrimas gal 
galės būti išnaudotas kitaip — 
ęal bū£ gauta užsakymų preky
binių laivų statybom, bet čia yra 
didelė konkurencija iš JAV ir D. 
Britanijos tokių įmonių pusės. 
Taip tuo tarpu įmonės ateitis dar 
neaiški.
/—Torontas. — Naujumam On^ 

torio .biudžete $153.^0.000 pa
skirta keliams. $9.7000.006 elek
trifikuoti 25.000 žemės ūkių, $10.- 
000.000 - gyvenamų nanu| 1 staty
bai, . $78.600,000 švietirųo Reika
lams, $121.200.000 toftvivaldy- 
bėms.

— Toręntas. — Prie Don upės 
numatytas per 6 metus pastatyti 
priemrestik su 32.000 gyventojų.

ŠĮ SEKMADIENĮ Liet. Na
muose filmą “Karavan”. Bus ro
doma tik vieną kartą 7 vai. vak. 
Įėjimas tik suaugusiems.

K. Wiles
REAL ESTATE

SIŪLO

$12.900. $3.500 grynais. Concord— 
Bloor, 6 komb. plytinis pusiau 
atskiras, vandeniu-alyva šildo
mos, garažas.

$16.000. Apie $6.000 grynais. High 
Park rajone, 8 kamb. vandeniu 
šildomas, JOtskiras, kertinis, ply
tinis namas, murini^ garažas. 
Lobai patogus išnuomavimui.

$16.000. $6.000 grynais. Grenadier 
—Roncesvolles, 10 komb. du
pleksas po 5 kamb. Atskiros šil
dymas, ru>ys ir įėjimos. Vieta 
garažui. Pajamų namas.

$14.500. High Pork prie Bloor, 8 k., 
plytinis, grožiai dekoruotos, ga
ražas.

$15.000. Dovercourt—Bloor, 8 k., 
dviejų ougŠtų, plytinis, atskiros 
aliejum šildomos. Vieto garažui.

$15.000. Bloor—Manning, 9 kmob., 
atskiras, plytinis, alyva išld., 2 
garažai, apie $5.500 grynais.

$15.400. Pacific — Annette, 8 k., 
plytinis, atskiras, šoninis įvažia
vimas. $5.000 grynais pakaktų.

ir daug kitų namų, didelių ir mažų, 
įvairiomis kainomi^ visuose lietuvių 
mėgiamuose rajonuose.

♦ ; J - «« 
Nuosavybę perkant, porduftdonp or 
keičiant visos informacijas Jums su
teiks ir mielai Jums patarnaus

Jonas Bal^akys
1675 BLOOR ST. W. Tel. KE. 7941 

Nomy tel. LL. 8310

Parduodamas ūkis
100 akrų labai geros žemės. Dviaugštis mūrinis namas, elek
tra visuose pastatuose. Vaisių ir kitokių medžių apie namus. 
Ūkis randasi 70 mylių nuo Toronto. Kaina $8.000, įmokėti 
$4.000. Skambinti Toronto, KE. 3884.

REIKALINGA MOTERIS prie 2'/i metų 
berniuko, ateinanti j namus. Kreiptis bet 
kuriuo laiku tel. OL. 4166, 52 McKen
zie Crs.

J S I D Ė M Ė TJ N A :
Lietuviai, kurie dar nesate atsilygi

nę už paimtas prekes iš a.a. Jono Jurk- 
šaiČio krautuvės, 846 Dundas St. West, 
prašomi pinigus sumokėti iškarto Jono 
Jurkšaičio palikimo tvarkytojo įstaigo
je: 394 Bay St. Telef. EM. 4-9912.

Švenčių proga pristatau įvairius šaldytu
vus $100-$110 ir pigiau; radijo elektr. 
įrengimus, patefonus 20% pigiau. Gry
nais ir išsimokėjimui. Gamintojų garan
tijos. Taisau tuojau dirbtuvėje nuo 12-3 
ir 5-9 vai. pp., taip pat įrengiu auto ra
dijus nuo 7-10 vai. ryto. Taisymas na
muose pagal susitarimų. Kreiptis telef. 
LL. 7354, 1046 Dundas W., radiome- 
chanikas RICKUS.

A.a. Feliksas Niaura. Pereitą 
.......... ....  ' ' mirė

amžiaus.
Velionis buvo linkuvieiis, iš 
tremties Kanadon atvyko 1948 
m. ir nuolat gyveno Montrealy- 
je. Pastaruoju laiku pradėjo sir- 

Nagys, apyl. šviet. k-još pirmi-: guliuoti, tad dukra p. Ru anienė 
ninkas. Vydūno kūrybos frag- jį parsivežė pas save į Torontą, 
mentus skaitys aktoriai J. Aks- kur po kelių dienų staiga mirė, 
tinas, L. Barauskas ir K. Vesel-, Paliko Toronte dukrą Aldoną 
ka. Muzikinę dalį išpildys Pie- Rusinienę, Montrealy sūnų Albi- 
šinos vedamas AV parapijos ną ir brolį su šeima. Į laidotuves 
choras. atvyko ir kitų giminių iš JAV.

Rengėjai, MLBD-ja ir Apyl. Palaidotas šį pirmadienį Vilties 
V-ba, kviečia skaitlingai daly- Kalno kapinėse, 
vauti tauraus lietuvio ir rašyto
jo paminėjime.

Apylinkės Valdyba praneša 
Vasario 16-tos minėjimo apy
skaitą. Gauta pajamų: aukos prie 
įėjimo $354,71, už TF ženkliu
kus $62, aukos už programas 
$55.23. Viso $471,94. Išlaidos: 
nuoma už salę $50, dekoravimas 
$38,85, programos ir pakvietimai 

'$31,15, propagandos reikalams 
$64.83, akomp. Karl Steiner $20 
ir pianisto K. Smilgevičiaus iš
laidos $15, Viso $211.83. Tautos 
Fondui perduota $260.11.

Padėka. LB-nės Apyl. V-ba dė
koja AV ir šv. Kazimiero para
pijų klebonams, E.- Kardelienei, 
K. Smilgevičiui, A. Dikiniui, L. 
Barauskui, J. 'Akstinui, A. Pieši- 
nai, AV chorui, B. Vaitkūnaitei 
ir jos mokinių grupei, K. Vesel
kai, Z. Lapinui, Juknevičiui, 
skautėms ir visiems kitiems Va
sario 16-tos minėjimo talkinin
kams.

Liet. Namų pirkimo reikalu 
trečias susirinkimas iniciatorių 
buvo sušauktas A V parap. salėje 
tuoj po pamaldų. Pasirodė, tuo 
laiku vieta buvo nepatogi susi
rinkimui. Susirinkimą pravedė 
A. Navickas ir J. Trumpa, sekr. 
J. Parojus.

Informacijai buvo perskaity
tas numatyto pirkti namo De- 
lūth Avė inž. J. Bulotos vertini
mas, kur teigiama ir sutinkama 
su bendra nuomone, kad pasta
tau $50.000 vertas.

Kiek namas bus ekonomiškai 
pajėgus išsilaikyti, B. Katilius 
bandė paaiškinti provizorine me
tų sąmata. Šiam klausimui to
liau išstudijuoti buvo siūlyta 
bus. valdybai sudaryti komisiją.

Būs Leit. Namų akcinės b-vės 
statuto projeką paruošė ir skai
tė B. Katilius. Pabaigoje buvo 
išrinkta valdyba, į kurią Įėjo ini
ciatoriai J. Trumpa, A. Navic
kas, L. Gudas, S. Jaspelkis, A. 
Matulis ir naujai išrinkti B. Ka
tilius, Janušaitis ir Narbutas.

V-bai ir toliau tenka organi
zacinis ir pirkimo paruošiama
sis darbas. Susirinkimas reko
mendavo v-bai išsirūpinti liet, 
org-jų ir parapijų pritarimą, kad 
namai galėtų tikrai vadintis visų 
Montrealio lietuvių, užtikrinti 
liet, organizacijų paramą ben
drai ir Vytauto Klubo atskirai. 
Susirinkimo nuomonė buvo, kad 
v-ba pasiūlytų $40.000 žydų ben
druomenei kaip tolimesnių de
rybų bazę.

kovo 29 d., sekmadienį, po pa- penktadienį Toronte staiga mi 
maldų AV bažnyčios patalpose. Feliksas iNaura, 64 m. amžiai
Paskaitą — Vydūno gyvenimas 
ir veikla, skaitys MLB D-jos pir
mininkas A. Lymantas. Vydūno 
kūrybos apžvalgą padarys dr. H.

atvyko ir kitų giminių iš JAV.

— Varšuva. — Specialiu Len
kijos vyriausybės dekretu Kato
wice miestas pavadinta Stalin
grad. Statomi kultūros rūmai — 
Rusijos dovana Lenkijai — pa
vadinti Stalino rūmais, o be to, 
prieš tuos rūmus nutarta pasta
tyti paminklą Stalinui. Tai vis 
nutarimai, padaryti dar prieš 
Stalino mirtį. Kažin ar laikai ne
pasikeis, kol visa tai bus įvyk
dyta?

— Berlynas. — Iš rytų Berlyno 
Į vakarinį pabėgo 500 tonų eks- į 
kursijų laivas. Jį bolševikai ža
dėję nacionalizuoti. Kad nesulai
kytų ar nesugadintų, laivas bu
vo namų priemonėmis apšarvuo
tas, tad policijos šūviai jam bu
vo. nepavojingų- Kol kanalų sis
tema jis atplaukė, 4oir norėjo, tu
rėjo praplaukti apie 200 mylių, 
nors nuo Berlyno tebuvo vos už 
10 mylių.

— Londonas. — Churchill pa
reiškė, kad rusų nušautasis Vo
kietijoje britų lėktuvas skridi
mo metu gal ir buvęs iškrypęs iš 
kelio, bet tuo metu, kai jis bu
vęs užpultas, jis tikrai buvęs ko
ridoriaus ribose.

— Otava. — Premjeras St. 
Laurent pareiškė parlamente, 
kad rinkimai būsią už nedauge
lio mėnesių. Tik neaišku, kiek 
bus nedaug. Spėjama, kad ru
deniop.

— Vašingtonas. — JAV gyven
tojų skaičius per 1952 m. padi
dėjo daugiau pustrečio miliono 
ir yra 158.657.000.

— Otava. — Kanados vyriau
sybė nesutiksianti leisti ekspor
tuoti Albertos natūralines dega
mas dujas į JAV tol, kol nebus 
aprūpinti Kanados reikalai. Pir
miausia turi būti nutiesti vamz
džiai į Ontario ir Quebec pro
vincijas.

— Otava. — Kanados brigada 
Vokietijoje ir du kovos lėktuvų 
junginiai yra išlaikomi iš Vokie
tijos mokesčių karo laimėtojams.

— Otava. — Pereitais metais 
kariuomenėn priimta 30.000 nau
jų karių, o karinės tarnybos rek
lamai išleista $2.222.933, t.y. vie
no kario reklama kainavo per 
70 dolerių.

— Winnipegas. — 7 komunis
tinės mokyklos Winnipege nau
dojasi net Rusijoje spausdintais 
vadovėliais. Tu mokyklų klausi
mą policija aiškinasi.

Velionis troško sulaukti die
nos, kada galės grįžti į tėvųtže- 
mę ir ten gal būt sutikti žmoną 
su kitais dviems vaikais, kurie 
1941 m. okupantų buvo depor
tuoti, bet Augščiausiojo valia ki
taip lėmė. Tebūna lengva jam ir 
šio krašto žemelė.

AV parapijos kantinės ir bili
jardo vedėjui a.a. F. Niaurai mi
rus, vedėju bus A. Piešina, talki
namas savo sūnų.

Sporto klubo ’’Tauras” jauniai 
praiamiėjo pirmąsias rungtynes 
su latvių jauniais 76-34.

Liet' Kat. Moterų D-jos Mont- 
realio skyrius šventė savo meti
nes. Buvo atlaikytos šv. Mišios 
už mirusias org. nares, turėta 
bendra komunija ir bendri pus
ryčiai. Po to sekė metinis susi
rinkimas. Išrinkta nauja sky
riaus V-ba pasiskirstė pareigo
mis pirm. E. Navikėnienė, vice- 
pirm. Gražienė, sekr. O. Stankū
naitė, ižd. Barčauskienė ir narys 
A. Mališkienė.

AV bažnyčioje pradėti užsakai 
Valerijos Danutės Daniliauskai- 
tės su Liudu Stankevičių.

Liet. Kat. Moterų D-ja už $69 
nupirko AV bažnyčiai violetinį 
ir raudoną arnotus bei kelias stu
las. Marija Žemaitienė padova
nojo stalo užtiesalus.

AV parapijos biblioteka atda
ra kiekvieną sekmadienį tuoj po 
pamaldų. Norintieji pasiskaityti 
knygų yra prašomi šią bibliote
ka pasinaudoti. Kas buvo pasi
skolinęs knygų ir dar negrąžino, 
o taip pat kas turėtų knygų šiaį^ 
bibliotekai paaukoti, maloniai 
prašomi artimiausiu laiku jas 
atnešti.

“Lietuvių Namai”. “TŽ” Nr. 10 
Montrealio kronikoje “Statyti 
Tautinį Namą!” korespondentas 
p. V., nežinia kokiais sumeti
mais, netiksliai aprašo. Ištikimų
jų prieš du metus geros valios 
lietuviai norėjo pasistatyti Lie
tuvių Namą (ne Tautinį, kaip 
mini p. V.). Dėl tam tikros prie
žasties savo gerų norų negalėjo 
realizuoti. Kad Montrealio lietu
vių visuomenei reikalingi savi 
namai, netenka aiškinti. Dabar 
pasitaikė gera proga pigiai ir ge
romis sąlygomis pirkti labai -ge
ram stovyje, kapitaliniai pasta
tytus iš plytų žydų maldos na
mus. miesto centre, tad reikia 
ne polemizuoti, bet bendromis 
jėgomis juos nupirkti. Pradžia 
jau padaryta ir daroma ne slap
tai, daug kartų per Spaudą bu
vo kviesta visuomenė pasitarti ir’ 
dalyvavo, tik gaila, kad p. V. ne
žinojo ir siūlo padaryti tai, kas 
jau padaryta ir daroma. Lietuvių 
namą kaip nors (?) sujungti su 
Vytauto klubu, buvo ir yra se
na idėja, bet jos įvykdyti neįma
noma dėl tam tikrų aplinkybių ir 
lietuviui būtų labai dėkingi p. 
V., jeigu jis tą padarytų arba nu
rodytų kokiu būdu tai padaryti!? 
Dėl alaus ir degtinės leidimo 
nėra ko sielotis, nes be karčia- 
mos būtų švaresni namai ir lietu
vio vardas, o atskiriems pobū
viams, reikalui esant, rengėjai 
galėtų gauti vienkartinius leidi
mus. Mano manymu, lietuvių na
mai galėtų išsilaikyti be Ameri
kos ir Kanados lietuvių namų is
torijos, kurią mini p. V. (Kana
dos lietuviai iki šiol savo namų 
neturėjo, juos pavaduodavo baž
nytinės salės. Toronto lietuviai 
1952 metais atidarė pirmą lapą 
Kanados liet, namų istorijoje).

Ne iniciatorius, 
iš visuomenės B. A.

Garbenis rekomenduoja

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

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

24 valandų tarnyba.

Indian Rd., 511.500, .6 komb., atskiras namas, 2 virtuvės, nepareinami kam
bariai, labai švarus namas, oru šildomas, nėra garažo. Įmokėti $4.000.

Roncezvolles rajone, $14.500, 8 komb., pusiau atskiros, vandeniu apšildomas,
2 garažai, 2 virtuvės, Įmokėti $5.000. ,

Pearson—Roncesvalles, $15.900, 8 kamb. atskiros namas, moderniška vir
tuvė, garažui vieto, oru apšildomos, Įmokėti $6.500.

Sunnyside rajone. $17.500, 10 komb., atskiras plytų namas, vandeniu šildomos,
3 virtuvės, privatus jvožiovimos, orti susisiekimo. Įmokėti $55.500.

Indian Rood Crete., $17.500, 8 komb., atskiras namas, per 2 ougšt t, von- 
deniu-olyvo šildomos, garažui vieta. Įmokėti $7.000,

Klauskite A. SUKAUSKO 
Voko-oH OU 3287 *

Reikalingi namai pąrdavimui. Kreipkitės į

A L G ARBENS
1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 

Telefonai: LO. 2738, vakarais HU. 9-1543.




