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Mirtis ir prisikėlimas
1. “Tarp dviejų aušrų”

Mūsų poetas V. Mykolaitis- 
Putinas tokiu vardu išleido vie
ną savo eilėraščių ripkinį. Gra
žus ir prasmingas pavadinimas. 
Jis gražiai primena mūsų dalią, 
mūsų žmogiškąjį paskyrimą: 
mes praeiname tarp dviejų auš
rų, mūsų dienos prabėga tarp 
dviejų buities polių — gyvenimo 
ryto — gimimo ir gyvenimo va
karo — mirimo. Kai žmogus 
gimsta, jo lopšį apšviečia pirmo
sios aušros, šio gyvenimo ryto 
spinduliai, kai jis miršta jo sie
lą guodžia naujo gyvenimo vil
tis, mirties tamsą ima sklaidyti 
naujos, amžinosios dienos auš
ros spinduliai. Palaiminti, kurie 
mirdami gimsta laimingai am
žinybei! Mes gyvendami kasdie
ną mirštame, o mirdami laimi
me nemirtingą gyvenimą. Ko
kia paslaptinga ir nuostabi žmo
gaus dalia!

2. “Ne visas mirsiu”
Šitais žodžiais guodėsi vienas 

romėnų poetų. Visais amžiais 
žmonija tikėjo, kad žmogaus sie
la nemirtinga. “Tikiu į amžiną
jį gyvenimą” — kalbame tikė-

tarė Z Lozoriau, išeik laukan” ir 
Lozorius tuojau išėjo iš kapo, 
nors buvo miręs prieš keturias 
dienas ir jo kūnas gedo. Kristus 
grąžino gyvųjų tarpan ne tik 
Lozorių, bet ir Naimo jaunikai
tį,ir Jairo mirusią dukrelę, nes 
Jis gyvenimo ir mirties Viešpats.

Kristus ne tik kitus išplėšė iš 
mirties glėbio. Jis pats mirė ir 
kėlėsi vėl gyvas. Mirtis galuti
nai liko nugalėta Jo paties pri
sikėlimu. Jis parodė, kad ir mir
ties viešpatavimas žemėje nėra 
absoliutus: po mirties yra prisi
kėlimas, po žemiškojo gyveni
mo — amžinasis gyvenimas. Jis 
pergalėjo nuodėmę atpirkimu, 
mirtį ir kapus — prisikėlimu, 
melą ir abejones — dieviška 
tiesa, šios žemės sutemas — am
žina šviesa. Kristaus iš mirties 
prisikėlimas — visos Jo žemiš
kos pasiuntinybės iškėlimas ir 

; vainikas. Štai kodėl ir Velykos, 
. Kristaus iš mirties prisikėlimo
! priminimas, tokios didelės iri 
reikšmingos šventės.

4. “Linksma diena mums
nušvito”

Ir skambės ši šventoji giesmė
jimo išpažinime. “Tikiu, kad ma- į Ye^kH rY^a vY*sVr’ kYr *’k plaks
no Išganytojas gyvena, ir pas
kutinėje dienoje iš žemės prisi
kelsiu. Ir savo kūne matysiu 
Dievą, savo Išganytoją. Jį ma
tysiu aš pats, ne kitas, ir mano 
akys Jį stebės.” Šiais žodžiais 
kantrusis Jobas išreiškia tikėji
mą ne tik į sielos- nenurtingumą, 
bet ir į kūno iš mirties prįkėli- 
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kaip amžino gyvenimo, nieko 
taip nesiilgi, kaip ne'pabaigia-

lietuviškoji širdis, jei ne didin
goje procesijoje, tai nors sielos 
gelmėje. Ją prisimins ir požemy 
besislapstąs partizanas, ir kalė
jime sėdįs laisvės netekęs mūsų 
brolis ar sesuo, ir tolimame Si
bire atsidūręs tremtinys, ir lais
vės kraštuose gyvenąs lietuvis. 
Ji pasigirs prie okupanto užda
rytų bažnyčių durų, ji nuaidės 
'5ūif*žūvūšiūjų už Tėyyfiės''.Įaisvę 
kapų, ją giedos niūrioj kolūkie
čio pirkioje, kur gal stigs ne tik 
Velykės pyrago, bet ir paprastų 
margučių. Ji neš geros valios 
žmonėms suraminimą ir viltį:

i yra Prisikėlimas; kuris prasilau-
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Savaites įvykiai
Maskvos naujųjų valdovų laikysena, pilna svyravimų, pasauliui 

tebesudaro mįslę. Pereitos savaitės pradžioje Maskvos radijo ko
mentatorius Leontjev, tas pats, kurisz prieš savaitę kalbėjo apie 
galimą bolševizmo sugyvenimą su kapitalizmu, smarkiai puolė 
vakariečių “imperializmą”, pasireiškiantį Europos Armijos kū
rimu, kurios sutartį ratifikavo V. Vokietija. Bet po kelių dienų 
Maskva vėl grįžo į naująją taikos ofenzyvą, šeštadienį Malen
kovas paskelbė amnestiją kaliniams, nuteistiems iki 5 metų kalė
jimo ar darbo stovyklos “pataisomomis” bausmėmis.

Tuoj aus paleidžiamos moterys, turinčios vaikų iki 10 m. amžiaus, 
nėščios, nepilnamečiai iki 18 mt., vyrai senesni kaip 55 mt., moterys 
vyresnės kaip 50 metų ir ligo->---------------------------- -------- ——
nys. Eilė nusikaltėlių, nubaustų 
pagal 9 Baudžiamojo Kodekso 
klausules, paleidžiami, nežiūrint, 
kiek nubausti. Dar kitų bausmės 
sumažinamos per pusę, o bylos, 
kuriose gresia bausmės ne augš- 
tesnės kaip 5 mt., nutraukiamos. 
Pasak Izvestijų, tai esąs Sovie
tų santvarkos stiprybės ženklas. 
Pasauly šią naujovę linkstama 
komentuoti propagandiniais su
metimais, ypač, kad dar nežino
ma, kaip ta amnestija bus vyk
doma praktiškai. Be to, bausmės 
už “priešvalstybinius” nusikalti
mus iki 5 mt. yra labai retos. Sa
koma, būsią nutrauktos bylos, 
kur įstatymai numato bausmes i tė JAV protestą, teigdama, kad 
ne augštesnes kaip 5 mt. Bet so- : jis net du kartus pažeidęs Sovie- 
vietinėje praktikoje, ypač ypa- tų teritoriją. Vašingtonas į tai 
tingieji, teismai niekad neteisia pareiškė, kad tai išmislas savo 
pagal įstatymus. Pirma padaro- veiksmams pateisinti, 
mas sprendimas, o vėliau, kai . 
nelaimingasis ;

su Vokietija susitars dėl Saaro.
Iš Vašingtono premjeras Ma

yer ir užsienių r. min. Bidault 
atvyko į Otavą, kaip sako, pain
formuoti Kanadą apie Prancūzi
jos tarptautines problemas.

D. Brtianijos augštasis komi
saras Kirkpatrik priėmė gen. 
Čuikov siūlymą tartis dėl oro 
susisiekimo. Pasitarimai praside
da šį antradienį. JAV nepaten
kintos, kad britai sutiko derė
tis vieni. Buvo tikimasi, kad prie 
pastiarimų bus prileisti ir ame
rikiečiai su prancūzais.

Dėl apšaudyto lėktuvo paliai 
Kamčatką Sovietų Rusija atme-

damas mirties slėnyje, jis nuo
latos susiduria su mirtimi, su 
ics viešpatavimu žemėje. “La-. -
pai nukrinta ir vėl sužaliuoja”, i žia pro mirties vartus, yra Tiesa, 
masto žmogus, “saulė- nusileis Pne« kurią nublanksta kiekvie-
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žmogus, “saulė- nusileL Prieš kur’^ nublanksta kiekvie- 
,r vėl kas rytą išteka, dai- nas priešų skleidžiamas melas, 

na nuskamba ir vėl kita dainuo- '’ra krikščioniškoji. Viltis, kuri 
jama. kodėl mano dienos nėgrvž-1 išlieka gyva ir baisiausioj nevil
ta kaip saulė, kodėl mano va-i ty. yra amžinasis Teisėjas, prieš 
landos nesulaikomai mane neša 
prie kapo duobės?” Jis norėtų 
savo buvimą stabilizuoti čia že
mėje, nes mirtis jį gąsdina. Žmo
gus pamiršta, kad mirties nega
lima išvengti nuo jos bėgant, jos 
bijant; ji netenka savo baisumo 
krikščioniškai ją pergyvenant. 
Ji pergalima drauge su Tuo. ku
ris ištikrųjų ją pergalėjo.

3. “Aš esu prisikėlimas”
Aš esu prisikėlimas ir gyvybė; 

kas tiki į mane, nors ir būtų mi
ręs. bus gyvas, ir kiekvienas, 
kurs gyvas ir į mane tiki, ne
mirs per amžius. Ar tai tiki?” 
(Jon. 11. 25-26). Taip kalbėjo 
Kristus prie Lozoriaus kapo, 
guosdamas jo seserį Mortą. Jis

kurio sostą suklups kiekvienas 
nekaltųjų prispaudėjas, yra At
lyginimas, didesnis už kiekvieną 
iškentėtą skausmą.

Kaip po tamsios nakties užte
ka šviesi saulė, kaip po šaltos 
žiemos ateina linksmas pavasa
ris, kaip po Kalvarijos kalno 
mirties sušvito Velykų prisikė-; 
limas, taip po visų šitų kančios 
ir priespaudos dienų ateis ir mū
sų tautai prisikėlimo diena lais
vam ir nepriklausomam gyve
nimui.

Palaimintos rankos, kurios 
ruošia kelią šitam prisikėlimo 
rytmečiui, palaimintos akys, ku
rios pro dabarties tamsą mato 
prisikėlimo rytmečio aušrą.

Dr. J. Gutas.

NUĖMIMAS NUO KRYŽIAUS. Rembrondto paveikslas.

Lietuviai pas Eisenhower^

Taip nėra, kaip Malenkovas sako
Ryšium su “NYT" kovo 17 d. 

tilpusiu tekstu sovietų naujojo 
ministerio pirmininko pareiški
mo. kuriame tarp kitko sakoma, 

_ kad sovietų politika yra taikos 
politika, paremta gerbimu ki
toms tautoms priklausančių tei
sių. vistiek ar jos būtų didelės ar 
mažos, pasiremiant tarptautiniai 
priimtom normom; be to, kad so
vietų užsienio politika remiasi 
pildymu bei gerbimu visų sutar
čių Sovietų Sąjungos sudarytų
jų su kitomis valstybėmis, P. Ža- 
deikis? Liet. Min. Vašingtone, 
yra padaręs vietos įstaigoms ke
letą pastabų.

Pasak Lietuvos Ministerio, to
ji Maienkovo kalbos ištrauka pa
sako, kaip turėtų būti, bet ko nė
ra. Ją būtų galima pavadinti pir
mąja pavasario kregžde, jei ne 
toji krūva sulaužytų sutarčių, 
kurios barška vėjui papūtus 
kaip tie iškasti kaulai kapų kau- 
linyčioje. Kremliaus sulaužytos 
sutartys su Lietuva yra šios: 1920 
m. liepos 12 d. Taikos sutartis; 
1926 m. Nepuolimo Sutartis, pra
ilginta iki 1945 m. gruodžio 31 d.; 
Paryžiaus Paktas, labiau žino
mas Kebogo-Briando vardu, kurį 
pasirašiusių tautų vyriausybės 
pasižada nekariauti; Agresijos 
Apibūdinimo Sutartis, pasirašy
ta Londone 1933 m.; 1939 m. spa
lio 10 d. Tarpusavio Pagalbos

Sutartis, pagal kurią sovietai 
grąžino Lietuvai Vilnių, pridė
dami dar keletą valsčių į šiaurę 
ir į pietus nuo Vilniaus. Už grą
žintas Vilnijos žemes, kurios Lie
tuvai priklausė pagal Taikos Su
tartį jau nuo 1920 m., sovietai 
paglemžė sau teisę Lietuvoje lai
kyti raudonąsias įgulas. Įvedi
mas įgulų prieš Lietuvos valią 
rodė, kad Lietuvos okupacija jau 
1939 m. buvo prasidėjusi. Ta
čiau dabar išėjo aikštėn, kad 
kaip tos įgulos sovietų, taip ly
giai ir pati Tarpusavio Pagalbos 
Sutartsi bei Lietuvos akupacija 
ir jos inkorporavimas 1940 m. 
rugpjūčio 3 d. Maskvoje, tarp
tautinės teisės požiūriu yra nie
ko nevertos ir jokiu atveju Lie
tuvos nerišančios, nes kada dery
bos vyko Maskvoje dėl sudary
mo Tarpusavio Pagalbos Pakto, 
tai pasirodė, kad sovietai slaptai 
ir sauvališkai buvo perleidę visą 
Lietuvą Hitlerio Vokietijai pasi
rašydami 1939 m. rugpjūčio 23 
d. slaptąjį protokolą.

Dėl to tai yra bergždžias da
lykas, kai sovietai kalba ir bando 
remtis sutartimis bei pasižadė
jimais, kuriuos jie patys sulau
žė. Todėl, sovietų okupacija ir 
Lietuvos inkorporacija į Sovie
tų Sąjungą neturi nei šešėlio 
teisėtumo, bet yra tiktai bruta- 
liškos jėgos ir klastos aktas. Tad

Lietuviai visame pasaulyje ir 
pavergtoje tėvynėje laukė pir
mųjų komentarų apie ALTo vi
zitą pas Prezidentą — Išlaisvin
toją Eisenhowerj. Ši konferen
cija buvusi atkelta iš vasario 16. 
kuomet prez. turėjęs svarbesnių 
reikalų ir įvyko praėjusį ketvir
tadienį, prieš kitus pasaulinio 
masto tos dienos įvykius — ne
trukus įvykusią spaudos konfe
renciją ir pasitarimus preziden
tinėje jachtoje “Williamsburg” 
su prancūzų Renė Mayer. ALTa- 
rvbos vizitas buvo pirmasis lie
tuvių apsilankymas pas prezi
dentą, kuris yra tapęs pavergtos

Niujorko bendradarbio Alniaus .; Amerikiečių spaudoje vizitas
U___ ____ :_ _  ■ nrarin arba ktaidinanmis antras.-—*—;— ; praėjo arba klaidingomis antraš-

j temis, kaip Vašingtone, arba be
rneliais ir visa delegacija buvu- j veik nepastebimoje, po skelbi- 
si priimta paties prezidento. De- i mais vietoje, kaip NYTimes, ar- 
legaciją sudarė: L. Šimutis. P. ba visiškai tylomis. Tipiškas bu- 
Grigaitis, M. Vaidyla, Kalinaus- vo AP pranešimas: “Washington, 
kas. Kvietkus, S. Briedis, St. Pie- March 26 (AP)—Lietuvių 'Ame- 
ža. J. Ginkus (vietoj nedalyva- | rikiečių Taryba, vadovaujama 
vusio A. Olio), Gegužis ir LAIC Leonardo Šimučio iš New Yorko, 
vedėja M. Kižytė. Delegaciją ly- reikalavo prez. Eisenhowerj 
dėjęs Charles Kersten, žinoma-; šiandieną paspausti Senatą, kad 
sis Wisconsin© kongreso atsto- jis ratifikuotų Genocido Kon- 
vas. Politinės savaitinės apžval- I venciją tuo būdu įgalinant JAV 
gos “AB” komentatorius paverg- delegaciją JT jį panaudoti prieš 
tiesiems lietuviams “AB” klau- I Sovietinę Rusiją. Taryba pasakė, 
sytojų auditorijai Tėvynėje pra-; jog Rusija “yra pasirengusi su

mas sprendimas, o vėliau, kai JT politiniame komitete Ceko- 
nelaimingasis jau patalpintas slovakijos atstovas V. David 
kur reikia, surašomas sprendi- puolė JA Vdėl subversinio dar
nias ir parenkamas paragrafas., bo — savitarpio paramos akto 
Pagaliau, kur MVD gautų darbi-Skeliu su 100 mil. dolerių organi

zuojant šnipus ir diversantus. 
JAV atstovas Lodge į tai atkirto 
labai griežtai. Fsą, tiranija So
vietų SąjįSrgūjė ir''-jos'imperia-* 
lizmas užsieny verčia pasaulį gy
venti ginkluotą. Grįžtąs Višins
kis gal atvešiąs naujų šūkių, o 
reikią darbų, ne propagandos. 
Savitarpio paramos programa 
sustosianti tada, kai pasauly iš
nyks grėsmė. JAV norį taikaus 
susitarimo dėl ginklavimo ap
ribojimo, norį garbingo susita
rimo. Čekoslovakjios įteiktoji re
zoliucija buvo atmesta 41 balsu 
prieš 5. bet net 17 susilaikė — 
tai Azijos valstybių blokas ir 
Argentina su Guatemala.

Višinskis atvyko rodydamas 
daug linksmesnę miną, negu iš
vykstant, bet žurnalistams nepa
sakė nieko.

Korėjoje pereitą savaitę vyko 
pagriežtėjusios kovos dėl pozici
jų prieš Seoulą. Sekmadienį vi
sus nustebino komunistų prisiųs
tas raštas paskelbtas ir per radi
ją, kad jie priima JT vasario 22 
d. siūlymą tuoj aus pasikeisti su
žeistaisiais belaisviais ir atnau
jinti Panmunjamo derybas, nu
trūkusias spalio mėn. Gen. Clark 
tuojau pareiškė, kad ir sužeistie
ji bus grąžinami tik tie, kurie 
panorės, bet ne prievarta. Tą 
patį patvirtino Vašingtonas.

Nac. Kinija paskelbė esanti 
pasiruošusi išvaduoti kraštą sa
voms! jėgomis, nelaukdama JAV 
talkos. Tuo tarpu Burma žada 
skųsti Formozos vyriausybę JT 
dėl subversijos ir opiumo šmu
gelio.

ninku savo didiesiems darbams, 
vykdomiems pagal sutartis su 
įyairiomsi žipvbMftis;<jei paįeis- 
tų darbo stovyklų Kalinių 'daugu
mą? Be jų reikėtų pakeisti visą 
sovietų ūkį.

Prancūzijos premjerui ir už
sienių r. min. su didžiule delega
cija atvykus į Vašingtoną, buvo 
apsvarstyta ir tarptautinė padė
tis. Buvo konstatuota, kad Mask
va stengiasi pasiekti atoslūgio. 
Valst. sekret. Dulles mano, kad 
komunistinio pasaulio vidaūs 
santykiai riekalauja ramybės ir 
dabar Maskva nori taikoj. Esą, 
toks Kinijos Mao buvo pirma as
menybė po Stalino. Jis nenoriai 
tepripažinsiąs Maienkovo pir- 

■ menybę. Maskvos taiką, pasak 
Dulles, galima esą priimti, jei 
Vakarai laikysis vieningai. Bet 
sutinkama, kad tai tik laikinas 
reiškinys ir pasitarimų pabaigo
je prezidento Eisenhowerio ir 
premjero Mayer paskelbto ko
munikato pradžioje sakoma, kad 
Stalinui mirus ir Malenkovui at
ėjus pavojus nesumažėjęs.

Pasitarirhuose Vašingtone kaip 
ir Did. Britanijos ministerial, 
lankęsi kovo pradžioje, prancū
zai pasižadėjo neleisti savo kraš
to laivams gabenti prekes į Ki
niją. o JAV pasižadėjo paremti 
Prancūziją Indokinijoje. Tik pa
ramos dydis nenustatytas, atseit 
priklausys nuo tolimesnės Pran
cūzijos laikysenos. Buvo aptarta 
visa eilė kitų tarptautinių pro
blemų. Dėl Europos armijos 
prancūzai pareiškė jie galėsią 
sutartį ratifikuoti tik po to, kaitautos išsilaisvinimo simboliu. Į nešė, kad “ALTaryba padėkojusi naikinti lietuvių tautą”. (Geno- 

“Amerikos Balsas” dar tos pa- ‘ Prezidentui už Lietuvos inkor- cido konvencijos ratifikavimo 
čios dienos vakarą pranešė apie i poravimo į TSRS nepripažinimą, reikalas Senate yra tiek nepopu- 
lietuvių susitikimą su Eisenho-: painformavo apie savo pastan- liarus, jog net puikiai suorgani- 
weriu pavergtiesiems tėvynėje. Sas JAV Kongrese išprašyti Ko- zuota žydų psichologinė organi- 
Oficialus JAV Informacinės tar- kuri ištyrinėtų 1940 metų I zacija dėl tariamo “antisemitiz- 
nybos radiofono “AB“ komenta- “rinkimų” komediją. Charles mo-’ praėjusiais mėnesiais nei i Elzbietos II senelė, karaliaus 
torius šeštadienį, Lietuvoj 11 vai. Kersten supažindinęs L. Šimutį į vieną kartą jos neužsiminė). Jurgio V našlė, mirė pereitą ant- 
nakties girdimoj “Savaitinėje su Prezidentu pareiškė dėsiąs as- Patirta, kad dalyvavusieji vi- Į radienį, sulaukusi beveik 86 mt. 
apžvalgoje” tik po visos eilės ki- i meniškai visas pastangas tokią zitą laiko pasisekusiu, nors dėl D. Britanija paskendo gedule, 
tų įvykių galiausiai priėjo ir prie ■ komisiją Kongrese pravesti. Lie- išlaisvinimo politikos preziden- Į kuris oficialaii tęsis 1 mėnesį. 
ALTarybos vizito Vašingtone. * tuviams reikšmingiausio radio- tas pasakė ta patį ką respubliko-! Pagal jos valią karūnacijos iš- 
Ten buvęs ALT posėdis, Taryba ■ fono pasaulyje komentatorius nams lenkams — jis viską dary- klimės nebus sutrukdytos, nei 
matėsi su senatoriais ir kongres- radęs, jog “Delegacija buvusi su- 1 siąs, kad jo išlaisvinimo politi- pakeistos.

_ žavėta prezidento asmenybe ir ka pavergtoje Lietuvoje pade- Karalių motina ir senutė paly-žavėta prezidento asmenybe ir ka pavergtoje Lietuvoje pade-

MIRĖ KARALIENĖ MARY
Karalienė Mary, karalienės

I buvusi tikra, jog Lietuvos aspi-Jties nepablogintų. Dėl ALT me- dima į amžinybę su labai šiltu 
■ racijos laimės”. Nė vienu žodžiu ; morandurne minėtų “The Rigged piliečių jausmu, kaip pavyzdys
j v VAIDAM. |

ir Maienkovo taikos pareiškimas ' racijos laimės”. Nė vienu žodžiu __________
yra ir bus tik propagandos bur-' nebuvo cituotas pats preziden- į Elections in Lithuania” prezi-1 nareigingos ir motiniškos 'kara- 
bulas, kol jis nepadarys kito pa- tas. kuris delegacijai tarė žodį, dentas savo O.K. davęs C. Kers-1 lienės. ‘
reiškimo, paremto sovietų gera Nors delegacijos 6 nariai buvo; ten. lyg nustebės, kad tuo reika- j -------------
valia, kuris įrodytų laisvojo pa
saulio valstybėms, ypač Ameri
kai, kad po žodžiais seka darbai, 
kurie iki šiol vis atidėliojami. 
Tegu sovietai paskelbtų amnes
tiją politiniams kaliniams ir grą
žintų ištremtuosius ir atpalaido- 
tų Lietuvą nuo neteisėto inkor- ALT vienybe, jei vizite pas res- 
poravimo. Nors tatai yra panašu publikonų prezidentą nedalyva-1 „-----,--------- .---------w----- — , , .
į stebuklą, bet tik tokiu būdu šis vo ALT vicepirmininkas A. Olis, ’ vykiose ir kurie jam padarę balsais iš
tarptautinis banditizmas ir te tautininkas-respublikonas iš Ci- “proudest race” įspūdį. Tai esą -
gab būti likviduotas. Brutališkos kagos, kuris, esą, buvęs kitų AL
jėgos viešpatavimas turi gi ka-1 Tarybos bosų “ignoruotas”. Jis _ .... .. , ,
da nors užsibaigti. atsisakęs dalyvauti, teisindama- kovo^ dcl savo ldea,M;

Spec. Koresp. sis svarbiais reikalais Čikagoje. į (Nukelta į 2 psl.)

snaudos ir radijo žmonės, praėju-: ju dar nieko nepadaryta. Įdomu, 
sį savaitgalį apie vizitą Niujorke į jog kaip tik tą pačią dieną Kers- 
tebuvo žinomos tik nuobiros, ten ir pavergtos tautos buvo pla-
(“Veiksniai — visuomenė” pra
ėjusiam “TŽ” buvo ištiesų ne
paprastai naudingas rašinys!).

čiausiai minimos JTautose. Dele
gacijos narius nustebinęs gen.

Italijos komunistai kelia 
triukšmą

Kovo 29 d. Italijos senatas pri
ėmė naują rinkimų įstatymą, ku
ris partijai, gavusiai 50% balsųlUldoldl ildUUillgcu? ladinjo./. • • __ . •

Tačiau ten iau buvo suabejota E,senhoueri° nepaprastai siltas garantuoja 65% vietų. Tuo nori- 
t m •_____ _ • • • *a________ afcilwnimac lietuviu c nnhp. m »»♦ i Ir ♦ i AiifHrkA*'atsiliepimas apie lietuvius pabė į ma užtikrinti vyriausybės pasto- 

gėlius, kuriuos jis matęs DP sto- %umą. Įstatymas priimtas 174
i 3^0, komunistams ke

liant baisiausi triukšmą (komu-

dentui pareiškė protestą, kad įs
tatymas nelegalus, o visam kraš
te pradėjo ruošti protesto de
monstracijas.

— Vašingtonas. — JAV sena
tas Bohleną ambasadorių į Mas
kvą pagaliau patvirtino. Jis iš- 
vyksiąs kaip galima greičiau.

— Paryžius. — Veik tris metus 
gydęsis Maskvoje, Prancūzijos 
komunistų vadas Thorez grįžta 
namo. Jam jau paimta viza per
važiuoti geležinkeliu per Vokie
tiją.

— Frankfurtas. — Čekoslova- 
kų keleivinis lėktuvas, skrendąs 
iš Prahos į Brno, nutūpė aerod
rome paliai Frankfurtą. Nuo sa
vo kelio lėktuvą nukreipė 4 są
mokslininkai — pilotas ir 3 ke
leiviai. Kitas pilotas, radijo ope
ratorius ir 23 keleiviai buvo at
vežti prievarta, sąmokslininkams 
grasinant pistoletais. Dar du ke
leiviai taip pat prisidėjo prie są
mokslininkų ir atsisakė grįžti. 
Tai jau devintą kartą dviejų me
tų laikotarpyje iš Čekoslovaki-

■ . , • • L j a ’ nistai senate turi 68 vietas iržmones, kurie niekad nenustos prokomunistiniai socialistai 41).
Norėdami sutrukdyti įstatymo.

1 įsigaliojimą, komunistai prezi-į jos pabėgama su lėktuvu.
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GEDIMINAS GALVA.

Lietuviu bendruomenė JAV
Dirbk, kol paveiki kojas

PRISIKĖLIMO LAUKIMASt

“Kelkitės kaulai sudžiūvę, 
Dievas stebuklą padarė,

! Iš kapo jau kyla lietuviai”... 
J Jakštas.

Kalėdos — didžiosios -Tiesos Gimimas, Velykes — amžinosios 
Tamsos mirties nugalėjimas. Su pulsuojančiu gamtos atbudimu, 
su pirmųjų kuklių žiedelių pasirodymu švenčiamos Velykos. Tai 
džiaugsmo, pergalės ir didybės šventė. Gyvybės triumfo diena. 
Nugalėti mirtį ir rasti amžinos jaunystės gyvybės eleksyrą visų 
svajonė. Mes jau sugebam laikinai pakeisti širdį, plaučius, bet 
mirties nugalėti nemokam. Mūsų moderniškiausios laboratorijos 
neįstengia pagaminti nei vienos gyvos ląstelės, nors jų chemišką 
sudėtį puikiai žino. Ne. Gyvybės problema ne mūsų proto kont
rolėje. Čia, anot Kanto, yra sritis praktiškojo žinojimo, o ne gry
nojo. Tik Didysis Prisikėlimas įrodė savo dieviškumą.

Bet mes turime galios- į simbolišką prisikėlimą. Prisikėlimą 
gyvenimui. Kartais mes nejusdami merdime, o negyvename. Ne- 
jusdami aplink sėjame mirtį, o ne gyvybės grūdus. Nejusdami 
nuodijam aplinką bjauriausiais raupsais. Mūsų gražiausius po
lėkius, troškimus, viltis, jaunystės ugnį paraližuoja tamsiosios 
jėgos ir virstame ne amžinybės spinduliais, o pragaišties šešė
liais (Vydūnas). Siekimas pilno žmoniškumo, kova už bendras 

* didžiąsias idėjas neša mums prisikėlimą. Gyvenimas yra gražus ir 
juo “persisotinti” negalima. Apatija — mirtis. Savižudžiai yra 
gyvenimo dezertyrai, bailiai. Dažniausiai gyvenimui jie buvo se
niai mirę. Šių dienų kova prieš komunizmą iš pasaulio reikalauja 
gyvų, pasiaukojančių, savo pavyzdžiu patraukiančių asmenybių. 
Kova yra sunki ir laimėjimas pareikalaus aukų. Pasaulio prisi
kėlimas yra mūsų prisikėlimas. Kovoti, pasiaukoti ir net žūti gali 
gyvi, ištvermingi ir kovingi individai. Mūsų Tauta (nors su skaus
mu) turi didžiuotis, kad jos sunkiųjų valandų metu, visada ras
davos pasiryžėlių, kurie laisvės žiburį savo auka uždegdavo. Tai 
knygnešių, savanorių, partizanų, kelias, nešąs mūsų Tautai pri
sikėlimą. Dabar mūsų eilė. Okupanto mongoliškas batas nelei
džia mūsų laukuose pražįsti pavasario žiedams, neleidžia mūsų 
Tautai linksmo Aleliuja. Ten mirtis. “Kur nėra k/pų, ten nebus 
ir prisikėlimo”, sako Nietsche. Partizanų kraujas, Tautos lūkestis 
ir viltys laisto mūsų prisikėlimą naujam kūrybos gyvenimui. — 
be smurto, apgaulės ir klastos. Mūsų gretos turi būti kietos, glau
džios ir kovingos, nes jos neša prisikėlimą. Su atbudusio pasaulio 
vyrais, mes ant savo pečių nešim Tautai Prisikėlimą. Tai mūsų 
didžiausia garbė, prievolė ir ištesėjimas. R. Medelis.

Mes esame sutelkę dėmesį į 
pasaulinių įvykių raidą, kuri 
įgauna vis pavojingesnius ant- 
spalviūs. Net ir aklieji pradeda 
apčiuopti beartėjantį visuotinį 
karinį susirėmimą. Abejose sto
vyklose kreipiamas dėmesys į 
ateities galimybes. Politinis, ka
rinis, ūkinis ir psichologinis pa
siruošimas naujam karui yra pa-1 
siekęs naują lygį.

Ir tame netikrumo laikotar
pyje mes visdėlto nenorime at
sisakyti eilės tradicinių neigia
mybių, kurios jau lyg įsipilieti-.

mums išpuola.
LOK posėdžiai negalėjo įvyk

ti dėl perdidelio išsiblaškymo. 
Jis per tą laikotarpi, savo pa
syvumu, prisidėjo prie LB ma
rinimo. Nei vieno straipsnio, nei 
aiškaus paraginimo bendruome
niškai minčiai sustiprinti!

Apygardų organizavimas. Kai 
patrijotiško nusiteikimo asme
nys pradėjo baksnoti dėl suda
rymo apygardų organų, kurio
mis JAV teritorija paskirstyta, 
iš LOKo nesulaukė rimtos para
mos. Neretais atvejais iniciato-

nusios. Pradėkime organizacine į riai buvo nušalinti ir apygardi- 
sritimi. Mes turime eilę veiks- Į nis LOK sudarytas pagal centri
nių ir veiksnelių, kurie nesuge- ’ 
bėjo ne tik senų veiklos būdų 
atsisakyti, bet ir išmintingai sa
vo jėgas sutelkti. Kai daugelyje 
kraštų LB jau įsikūrė, JAV la
bai sunkiai organizuojama. Dau
gelis priežaščių lemia tą milži
nišką sustingimą.

Organizacinė nesąmonė. Veik 
prieš pusantrų metų Niujorke 
buvo įkurta LB JAV. Kodėl pa
kraštyje to milžiniško krašto? 
Kodėl ten, kur lietuvių telkinys 
yra labai nežymus?

Laikinojo Organizacinio Ko
miteto 4 nariai parinkti Čikago
je, kiti keturi išsklaidytose Niu
jorko apylinkėse. Aišku, kad či- 
kagiečiai negali nuolat važinėti 
į posėdžius. Tuomet prasidėjo 
derybos dėl antrininkų. Tie ant
rininkai pagaliau surasti Niujor
ko apylinkėse. Tačiau LOK vis 
dar nepabunda iš miego. Ap- 
sprendu's antrininkų reikalą po
sėdžiuose -pradėti svarstyti fi
nansiniai reikalai. LOK nesis
kubino Tremtinių Bendruome
nes pertvarkyti į LB, bet ieškojo 
būdų kuo didesnį % gauti iš 
apylinkių pajamų.

Apylinkės, atlikdamos aiškius 
uždavinius—remdamos mokyk
las, chorus ir net kaikur išlaiky
damos savo teatrą—pasirinko 
savo kelią: mūsų pinigai, mūsų 
reikalai, mes tvarkysimės, kaip

Lietuviai pas Eisenhower i
(Atkelta iš 1 pusi.)

Latvių kultūrininkų 
konferencija

j Kovo 21-22 d., Niujorke įvyko 
latvių kultūrininkų konferenci
ja paruošti balandžio 17-19 d. 
Grand Rapids, Mich., įvykstan
čiam Amerikos Latviškųjų orga 
nizacijų kongresui. Konferenci
joje patirta, jog net apie 70^ 
latvių mokslininkų yra laisvaja
me pasaulyje ir buvę nutarta 
įsteigti Latvių Institutą, kurio 
tikslas būtų Latvijos atstatymo 
problemos visose srityse. Kon
ferencijoje buvo nurodyta, jog 
lietuviai seniai tokį institutą tu
rį. Daug dėmesio buvę skirta 
taip vadinamoms “sekmadienio 
mokykloms”. Konstatavus, jog 
latviukai jų nemėgstą, neš ame-, 
rikoniškose esą daug įdomiau 
buvo siūloma latviams mokyto
jams susipažinti su amerikiečių 
pedagogikos metodais. Prisimi 
nūs lietuviškąsias mokyklas Či
kagoje, kalbėta dėl galimybės 
gauti didesnėje latvių kolonijoje 
valdžios mokykla, kur kaip pir
moji svetima kalba būtų latviš
koji. Laisvajame pasaulyje yra 
7 laikraščiai, kurių bendras tira
žas 22.000 ,kas rodo, kad latvišką 
laikraštį skaito kiekvienas penk 
tas latvis.

Vokietija tampa 
galybe
Jankiams labai patinka V. Vo

kietijos drausmingumas ir valia. 
Paktus ratifikavus tai įrodė veik 
visa Vakarų Vokietijos spauda 
ir politikai. Kancleris Adenau- 
eris, Velykoms atvažiuojąs pas 
Eisenhowerį, už savęs turi vie
ningesni užnugarį už prancūzus 
ir kit. Neveltui vokiečiai pilna 
gerkle jau šaukia, kad ameri
kiečiai girdėtų — žiū, koks pran
cūzų ūkis nepastovus,- vyriausy
bė be galios ir bailiai, — Europos 
armiją kliudo kurti. Vokietijos 
kaikuriems kaimynams, tokios 
meliodijos šiurpą kėlė. Jie pasi 
tikėtų dr. Adenaueriu, bet bijo
si, jog galią pajutus vokiečių 
tauta jį nustums šalin. Arba jis 
turėsiąs susiblokuoti su tokiais 
socialdemokratais, kas veiktų jo 
politiką, vokiečiams siekiantį iš
laikyti kuo didžiausį vieningumą 
jų ginklavimosi periodo metu, 
kada sovietų užpuolimas labiau
siai lauktinas. Prancūzai nežino, 
klausia, kas suvaldys vokiečius, 
kada jie turės savo kariuomenę, 
aviacija ir tikriausią sąjunginin
ką JAV. Jei jie pasiryžtų ”vie 
nyti Vokietiją” ir pradėtų žyg 
prieš Lenkiją atsiimti Potsdame 
nustotų teritorijų? Pats dr 
Adenauer savo politikos apžval 
goję jo partijos iš Rytų Vokie
tijos pabėgusiems nariams pr? 
ėjusią savaitę sakė galvojąs, jo 
vokiečiai “negali ir neprivalo jo 
kių problemų spręsti jėga”. Jc 
vyriausybėje tačiau žinomos dvr

grupes. Viena mūno ir, galimas kenkta dėka “incomnetence, stu- 
ialykas, skatina rytų vokiečius pidity bungling”. Dėlto Kongre- 
.ruversti komunistinę valdžią ir šas nutaręs, kad “AB” privalo 
- ’ | “to be junked”. Vietoj to būsian

ti sukurta nauja institucija, kuri

nuversti komunistinę
prisijungti prie Vakarų Vokieti- į 
:os(?). Kolkas-antrasis etapas te- j

bus pagimdyta išvadoje begaly-

nio išmonę.
Tačiau apygardos komitetai 

atsiduria nepavydėtinoje padė
tyje. Jų finansinė padėtis neper- 
tvirčiausia. Tremtinių apylinkes 
perorganizuoti ar naujas sukur
ti reikalingas LB statutas. Jį iš
spausdinti pasiėmė Centrinis 
LOK, tačiau iki šio meto jo nėra. 
Paskutinis LOKo nutarimas su
kurti naują Veiklos Komisiją, 
tos komisijos pavadinimas, ro
do, kad pats LOK žino, ko rei
kėtų.

Blogio šaknys. JAV kuriamo
ji LB svarbiausieji uždaviniai 
palaikyti lietuvybę, remti lietu
višką kultūrą ir Lietuvos laisvi
nimo kovą. Kiekvienam numa
nu, kad šie uždaviniai siekia su
telkti visus lietuvius krūvon, 
nes išsiblaškius neįmanomas 
joks rimtas darbas. Tuo tarpu 
mūsų LB organizatoriai pasirin
ko tikslui priešingas priemones. 
VLIKo ir kitų veiksnių tariamo
ji aritmetinė politinė proporcija 
buvo panaudota lietuviškam 
bendruomeniškumui organizuo
ti. JAV LB mintis sutripta, kai 
nepartinei, bendrajai organiza
cijai sukurti buvo pakviesti par
tijų atstovai. Jie ir šiandieną va
dovaujasi įvairiai^ samprotavi
mais. Tariamai gausesnės parti
jos kiek veikliau prisideda prie 
bendruomenės, tikėdamosios jo
je turėti tam tikros Įtakos. Smul
kesnės partijos nuogastauja dėl 
laimėjimo, todėl jų požiūrių ge
riau visai bendruomenės neturė
ti negu esančią kitos partijos Įta
koje. Daugelis, ypač iš senosios 
kartos, nuogastauja, kad jų se- 
r»cs, bet negausios, organizacijos 
dar labiau nenusilpnėtų.

kas reikalas priklauso mums, o 
kiti—Lietuvos piliečiams. Jie ty
li kai paklausiama: kąs gi dėsis, 
kai naujieji politiniai emigran
tai gaus JAV pilietybę? Kas tuo
met rūpinsis platesniais politi
niais reikalais?*

Asmenybės nuvertinimas. Šiuo 
sutemų metu mes laikome sun
kius egzaminus. Emigracinėje 
baloje mes užtinkame apsčiai 
patriotizmo, kuris paskęsta po
litinių spekuliacijų baloj.e Ir jei 
lietuviški veiksniai paskubomis 
neišsigydys tarpusavio erzelio, 
jei jie toliau svaidysis prievolė
mis kitiems, patys jų neatlikda- 
mi, jei bendruomenės reikalu sa
kys garsias kalbas apsigręždami 
jos kūrimąsi trukdyti, tegalime 
pasakyti, kad nūdienė karta emi
gracijoje toli neatlieka to gar
bingo uždavinio, kuris jai istori
jos skirtas. Geriausias įrodymas 
— tūpčiojimas JAV LB bare.

Sovietinio gyvenimo smulkme
nų dauguma yra paslėpta ir 
mums nežinoma. Daugiau suži
nome apie naujuosius, vad. sate
litinius, bolševizmo kraštus, kur 
dar ir viešai kaikas yra paskel
biama, kur žmonės dar neatpratę 
skųstis naujai įvedamomis baisy
bėmis.

Taip iš Vengrijos sužinome, 
kad ten darbininkui, kol jis dar 
pavelka kojas, neleidžiama net 
laisvai gydytis. Vasario 28 d. 
Budapešto radijas paskelbė di
delę naujieną, kad “pagal rusiš
ką pavyzdį” ir pas juos kuria
mos naktinės sanatorijos, kurio
se naktimis bus gydomi susirgę 
darbininkai, dienos metu dar ga
lį dirbti. Į darbą ir atgal į sana
toriją ligoniai būsią nuvežami 
autobuso. Taip gyvensią tie dar
bininkai, kurie visdėlto dar galį 
dirbti ir tie, kurie sveiksta po 
operacijų ar sunkių susirgimų.

Atseit, kol dar paveiki kojas, 
dirbk. O kaip traktuojami nebe
galintieji dirbti bei seneliai, pa-

rodo paaiškkėjęs faktas iš Čeko
slovakijos gyvenimo. Nebegalin
tieji dirbti buvę Čekoslovakijos 
nepriklausomybės laikų pensi
ninkai turi net išsikraustyti iš 
jų butų. Tuo reikalu būdinga 
yra š.m. sausio 11d. paskelbta jų 
premjero (dabar jau prezidento) 
Zapotockio kalba, kurioje jis 
tarp kitko pasisakė ir dėl pensi
ninkų iškraustymo: “Deja, nie
kas negali gyventi kur nori ir 
kaip nori. Asmeniškai norai tu
ri būti subordinuoti visai ben
druomenei. Ypač tai liečia asme
nis, kurie išlaikomi valstybės ir 
nebegali dirbti. Šitie žmonės, ku
rie visą savo gyvenimą tarnavo 
kapitalizmui ir rėmė jo režimą, 
socialinei statybai begali pasi
tarnauti tik ištuštindami savo 
butus”. Taigi viskas “socialistinei 
statybai”, tikriau ginklų kalvei, 
o žmogui nebėra nei kur nukarš
ti. Ir tai vadinamoje liaudies res
publikoje, proletariato diktatū
roje.

Sovietu, špionažo tarnyboje

vykdomas pabėgėlių formoje. Gi 
v. vokiečius tai rūpina, nes Ryti
nėje pasilieka arba komunistai 
arba pasyvus elementas. Juo la

bės šiuo metu tyrinėjimų ir ste
bėjimų. Žurnalas mano, jog 
programa svetimomis kalbomis 
gali būti net Kabai praplėsta, jei 
bus paklausyta nuomonės žmo
nių artimų prezidentui. Tyrinę- j

(Tęsinys iš praeito nr.)
Sovietų — nacių 
paktas sujaukia planus 
Atentato prieš Hitlerį jiems 

taip ir neteko įvykdyti. Maskva 
ir Berlynas pasirašė draugišku
mo paktą. Tai buvo didelis mo
ralinis smūgis Soniai, nes ji vi
są laiką tikėjo, kad Sovietų Są
junga nuoširdžiai kovoja su fa
šistinėmis valstybėmis. Visa jų 
tinklo veikla laikinai buvo su
stabdyta. Oficialiai nacių Vokie
tija pasidarė Sovietų Sąjungos 
bendrininkė. Alexander Foot su 
savo prieteliumi vos spėjo išsi
kraustyti iš Vokietijos, kada 
Anglija Įstojo į karą ir jiems, 
kaip Anglijos piliečiams, grėsė 
internavimas. Slinko nuobodžios 
dienos Ženevoje. Jiems būdavo 
laiku išmokamos algos nieko ne
veikiant. Tiktai tada, kai Vokie
tija užėmė Prancūziją, Maskva 
vėl atgijo, nes Prancūzijoje vei
kė gerai suorganizuotas Raudo
nosios Armijos žvalgybos tink
las. Žinios į Maskvą būdavo siun
čiamos per sovietų militarinę at
stovybę ir vieną nedidelę Pran
cūzijos trumpų bangų radijo sto
ti. Prancūzijos kritimas sovie
tus privertė špionažą perkelti į 
Šveicariją.

Sonia savo bute buvo Įsiren
gusi trumpų bangų siųstuvą. Ka
dangi Į Šveicariją atsikėlė rau-

Pogal Alexander Foot 
atsiminimų knyga 

"ŠNIPINĖJIMO VADOVĖLIS" 
paruošė

VYT. KASTYTIS

galbą. Antena buvo įrengta. Pa
laukęs porą savaičių ir, būda
mas tikras, kad saugumo orga
nai jo neįtaria ir neseka, Foot 
kiekvieną vidurnaktį, nustatytu 
laiku, ėmė siųsti Maskvai šauki
mo signalus: NDA NDA NDA ... 
Maskva ilgą laiką tylėjo, kol pa
galiau vieną naktį pasigirdo jos 
atsakymas: NDA NDA NDA OK 
QRK 5 — atseit, signalai puikiai 
girdimi... *

Kaip atrodo sovietiškas 
špionažo tinklas?
Alexander Foot paduoda so

vietinio špionažo tinklo schemą. 
Maskva turi išdirbusi aiškias tai
sykles špionažo tinklams organi
zuoti. Pagal šį modelį yra su
kirptas visas sovietų špionažo

ander Rado, vengrų tautybės, 
žinomas žemėlapių gaminimo 
specialistas. Jis buvo puikiai už
simaskavęs vienoje šveicariško
je žemėlapių leidykloje, kur tu
rėjo pilną darbdavių ir valdžios 
organų pasitikėjimą. Jo prane
šimai per Sonios siųstuvą iške
liaudavo į Maskvą. Alexander 
Footui buvo įsakyta paruošti 
minėtam asmeniui trumpų ban
gų radijo siųstuvo aptarnautoją.

Sonia, nusivylusi sovietų-na- 
cių paktu, pamažu pasitraukė iš 
špionažo eilių ir, ištekėjusi už | aparatas plačiajame pasaulyje.
Footo draugo Bill Philips, išva
žiavo į Angliją. Tai buvo 1940 m; 
pabaiga. Sovietų ir vokiečių su
sikirtimas artėjo sparčiais šuo
liais.

Signalai puikiai 
girdimi...
Alexander Footui Maskvą pa- 

leipė vykti į Lozaną ir įsireng
ti slaptą radijo siųstuvą. Tai bu
vo gana sunkus uždavinys. Visi 
užsieniečiai tuo laiku Šveicari
jos policijos buvo verčiami ap
sigyventi viešbučiuose. Privačių 
butų jiems neleisdavo nuomoti. 
Dėl liepsnojančio karo turizmo 
biznis buvo priėjęs liepto galą. 
Taigi. Šveicarijoje užkliuvę už
sieniečiai turėjo užpildyti ištuš
tėjusius viešbučius. Foot, nepai-

Sovietų špionažo centriniai pa
daliniai visada yra koncentruo
jami kaimyninėse valstybėse. 
Alexander Foot atveju, kada jų 
veikla buvo nukreipta prieš Vo
kietiją, šnipinėjimo centrinė 
būstinė buvo Šveicarijoje. Kitas 
sovietų šnipų tinklas, kuris, sa
kysime, rinko žinias apie Šveica
riją, galimas dalykas, radosi kur 
nors Vokietijoje. Kiekvienos 
valstybės saugumo organai, visa
da yra labiau suinteresuoti tais 
nelegaliais radijo siųstuvais, ku
rie teikia žinias apie jų pačių 
kraštą. Tačiau jiė dažniau pra
leidžia pro pirštus visus tuos as
menis ir jų pastangas, kurių 
veikla yra nukreipta prieš kurį 
nors kitą krdštą.

Šnipų tinklo viršininku būna 
rezidencir^s direktorius — daž
niausiai užsienietis, nes saviems ’ 
piliečiams kiekviena valstybė 
gali pritaikyti griežtesnius įsta
tymus. Rezidencinio direkto
riaus pagrindinė pareiga yra 
peržiūrėti iš agentų gaunamas 
žinias ir atrinkti tas, kurias rei
kia siųsti į Maskvą. Be to, jis 
rūpinasi visa šnipų tinklo orga
nizacija ir jos finansavimu. Re
zidencinio direktoriaus asmuo 
žinomas tik keliems šnipų tinklo 
asmenims. Kontaktą su savo pa
daliniais jis palaiko per ryšinin
kus. Visi raštai pas jį ir iš jo ei
na per kelias rankas. Jeigu kuris 
nors ryšininkas patenka į sau
gumo rankas, jis nežino siūlo 
galo ir todėl špionažo organiza
cija neatsiduria visiškos likvida-

(Nukelta Į 8 psl.)

rapijiniu patfijotizmu yra apsi- 
krėtę ne tik visuomeninės'orga
nizacijos. Povandeninėmis uolo- ____ t______ _______ _
mis, kurios sudaro didelį pavojų donosios 'armijos agentai netu 
bendruomeniškai valtelei, ; 
ir politinės organizacijos, besirū
pinančios Lietuvos laisvinimo

bendruomeniškai valtelei,biau atrodo neįtikima antrosios j 
ų'u^ės galvosena, jog V. Vokieti- j 
jai apsiginklavus sovietai patys • 
oasitrauktų- iš Rytinės.

“Amerikos Balsas”
panaikinamas
Užpraėjusią savaitę iš<

>asitarjmų su prezidentu Ėisen- 
loferių senatorius Robertas Tai- ( 
ąs iš Onio tiksliai išpranašavo.;jęS pateikti greito ir supratlyvo i 
og nuo vidurio metu ‘Amerikos komentaro. Tūla komisija radū-J 
Balsas dabartinėje formoje bū-! sj, jog Valstybės Departamentas! 
ūąs panaikintas, NYT vėliau pa-■ net ’ • • - - - •• 1
Virtino, jog naujajame biudžete j piVce” nevykėliams ir jauniems į 
‘AB” pinigai skiriami tik iki bir- diplomatams patalpinti. Ši komi- i vi-zitn rPTiiltamc r»avoikžrioma 
:ęjio 30 d. Spėliojama, jog. Va- i sija ir pats-Dullės dėlto norėtų į - " . , P

Psichologinės Karyoos departa-1 Valst. Departamento, diolbma- į 
nentas, kuriam vadovausiąs vie-:
įas kuris is Jacksonų. C. D., da- Buvusioje “AB” būstinėje, gir- 
oartinis Psichologinės Strategi- di, rasta daug nevykėliu ir tam 
os Tarybos pirmininkas ir spe- darbui nekvalifikuotų/ kurių 
•falus šiais klausimais patarėjas; darbą turėdavo atlikti kas nors 
Tie prezidento arba William va-Įeitas. Kongresas neduosiąs pi- 
lovaująs specialiam prezidento ■ nigu jokiam kitam radiofonui iki 

Komitetui šiems klausimams iš- j nebus įtikintas, jog nepasikartos 
tirti. Jei “AB” lietuviškoji prog-‘ “AB” istorija”, baigia Vašingto- 
rama kiek ir pagerėjo, iš mėgė-j no magazinas, 
jiškumo vis dar nepajėgiama iš-Į 
siplėšti. “TŽ” vasario 28 d. buvo 5 Atitaisymas: užpraeitame TZ 
užsiminta, jog esąs būtinas rei- j nr- Per klaidą prie Glinkos pa
kalas Lietuvos Veiksniams ne tik ; vardės vietoj “kompozitorius iš- 
“informuoti”, bet ir instruktuoti | spausdinta “komunistas”, 
pavergtą išblaškytą ir palaidą l 
tautą” ... Sekančią savaitę ap
žvalgoje JAV oficialus “AB” ko
mentatorius patarė lietuviams 
nesikišti i sovietų rietenas. Lat
viu “AB” teki pareiškimą pasi- buvo laukiama tradicinio Prezi- 
kvietė padaryti Latvijos atstovą 1 dento — Kongreso susikirtimo. 
Vašingtone Mr. J. Feldmanį.. Rezoliucijų reikalu Prezidentas,

- , nenusileido,
tai Senatas jas užšaldė. Antrasis 
roundas, liečiąs Mr. Bohlen klau-

yrą r ėjo jokios susisiekimo priemo
nės su Centru (taip buvo vadi
namo centrinė raudonosios ar-

tojai gi netgi neradę “aiškaus” i ’\os.’ tūriu gaivoje centrą ;.mijos špionažo įstaiga Maskvoj), 
“Amerikos Balso”. Girdi. “Bal-! Į1' psdalmius, tuo tarpų tesiver-į Sonia gavo įsakymą sueiti į są-'“Amerikos Balso”. Girdi. “Bal-J !1' P^^hūiūs 
so

,v ; iie kalba šiandieną, nesirūpinda- ; X 
ls mi. ką sakvs rytoj. Stalinui mi-;

; rus, o vėliau Malenkovui per : 
ėmus sostą. “Balsas” nesu gobė- L n ■ v I ■ ■ v- ■■Prieš bolševizmą ar prieš Rusiją

<• i •- uj • ; “Ukrainian Congress Commit- metu Tarvbu Sajungoie egzis-
niA,"® i !re °* oAmZ!”" viešumai paskel- tuoja bet koks pogrindžio akty- 

jos delegacijos Miunchene vus judeumas, Mr. Levine tvir- 
i . , —i, tina: “Visos partizanų grupės

ingtone bus' įsteigtas specialus i būsimaifradlofona atskirti“ nuo I g-nklU J?rię^in.usios di.ktatūri-
’sicholosrinės Karvbos denarta-; __ „ Rusijos lautoms islaisvmti sū- mam režimui jau seniai sunai-

organizuoto Ąntibolševikinio i kintes”. Sovietu didrusiu pabė- tams paliekant jų įsiėmimą. j Kcvos Centro prfsidėti negalės, [gėlių “globėjas”^Mr. Levine uk- 
uvusio e . u meie. ir didrusiu nenoro pripažinti i rainiečių žinomas “priešas” tvir- 

Ukrainos laisvės ir nepriklauso- tina, jog tarybinė visuomenė yra

i” propagandistai težinojo ką i pinigų rinkimu Lietuvai lais-! ryšį su raudonosios armijos žval- j sydamas policijos draudimo, iŠ- 
? kalba šiandieną, nesirūpinda- ■ crgsfūzacijų atstovai * gybos Šveicarijoje viršininku, sinuomavo butą vieno namo pa-

s: lietuvis-1 kuriuo pasirodė esąs tūlas Alex- stogėje. Policijai pasisakė esąst r

organizuoto

s Tarybos pirmininkas ir spe- darbui nekvalifikuotų/ kurių mybės aspiracijų. Dėlto UCCA įtikėjusi, kad vakariečiai (ypač 
direktorių Taryba yra pasiryžu- ų0 Hitlerio užpuolimo) siekią 
si steigti savąjį antibolševikinės j Rusija suskaldyti (Levinui “so- 
kovos centrą. Netiesioginis atsa-į vietas” ir “rusas” tas pats). Net 
kymas į šias jų pastangas iš į ir sovietų “emigres” esą tikį, jog 
Amerikiečių Komiteto Rusijos; ir britai finansuodami leidinius 
tautoms išlaisvinti buvo šio ko- “Caucasus” ir “Milyj Turkes- 
mit. Europos direktoriaus Isaac tan” kelioms kalboms, siekią So-
Don Levine straipsnis “Life” 
magazine, užpraėjusią savaitę. 
Kategoriškai paneigęs, jog šiuo

Bohlen, Jaltos susitarimai ir mes
Vašingtone nuo pat pradžios

Lenkų spauda gi praėjusiomis Į remiamas Dulles, 
dienomis pakėlė didžiausį triukš
mą, kad girdi JAV pavergtųjų 
Atžvilgiu vedanti dvigubą politi- Simą, atrodo, rado abi puses la
ką. Per “AB” pavergtieji lenkai I ' 
'.katinami sukilti, tuo tarpu per atrodė, jog jau viskas tvarkoj ir 
‘neoficialųjį” Europos Laisvės i sekančią savaitę Mr. Bohlen 
rediją sakoma visai priešingai. į skris Maskvon. Tačiau demokra- 
.enkai klausia, katra yra tikroji tas McCaran paskelbė, jog Dul- 

Xmerikos politika. “The Polish 
\merican Journal” prideda savo 
’.S. “Pavergtieji lenkai yra mū- 
ų propagandos tiek “sukonfū- 
vti, jog jie Amerika vis daugiau 
ustoja pasitikėjimo.”
Ernst Reuter, Berlyno burmis- 

ras, buvo bene pirmasis pareiš- 
es, jog “kiek liečia Vokietiją 
AB” - pasireiškė efektyviai”, 
irdi, visi Vokietijoje klausosi 
IAS stoties... (Bet prie ko čia 
Amerikos Balsas”?) Vašingtę- 
e gerai informuotas “US News 
: World Report” sakė, jog vy- 
iausybėje buvę pradėta abejoti, 
r propaganda buvusi efektingai 
jerduodama. Buvo stebimasi pa- 
tyrus, kaip labai “AB” buvę pa-

<ą. Per “AB"’ pavergtieji lenkai biau užsispyrusias. Vienu metu

les neva melavęs, kad Mr. Boh
len gavęs FBI (saugumo) teigia
mą atsakymą. Prie jo prisidėjo 
McCarthy. Kiti rimtesnieji se
natoriai dėl to piautis su admi
nistracija tikrai nenorėtų, bet 
visas reikalas užkliuvo. Niujorke 
lietuviai galvoja, jog šiuo metu 
jau velig Mr. Bohlen Maskvoje, 
negu nieko.

Veltui buvo laukta, jog didžio
joje Amerkios spaudoje arba 
nors lietuviškoje saviesiems dėl 
Jaltos ir Potsdamo sutarčių at
šaukimo ar sovietų apkaltinimo 
pasisakytų lietuviškieji veiks
niai, kurie jau du metai “šiuos 
reikalus įnirtingai sprendė”. Ta
čiau privačiai prabilo latvis

Waldmanis Žagars, Susquenhan- 
na Universiteto, Pa., docentas. 
Jis pareiškė, jog tiek Prezidento, 
tiek The New York Times tuo 
reikalu nusistatymas “yra klai
dingi ir priešingi Amerikos in
teresams”. Jis palaikė lenkų 
kongresmenų nuomonę, jog atsi
sakymas paneigti Jaltos sutartį 
papunkčiui Rytų Europoje te- 
iššauktų priešingą nusiteikimą, 
ne pu buvo tikėtasi. Mr. Žagars, 
reiškė savo nuomonę, jog “Pots
damo susitarimu JAV ir D. Bri
tanija tikrumoje sutiko su nuty
lėtu Pabaltijo Valstybių inkor
poravimu į Sovietų Imperiją. 
“Iki Vakarai neatšauks Rytprū
sių iki Lietuvos Vakarų inkorpo
ravimo i Sovietų imperiją, jie, 
tikrumoje, ne tik Pabaltijo vals
tybių, bet ir Lenkijos nepriklau
somybę daro praktiškai neįma
nomą”. Šitaip sąmoningai ar ne
sąmoningai paneigęs Lietuvos 
teises į Mažąją Lietuvą (Potsda
me ji Buvo gauta “LTSR” titulu, 
tik vėliau sovietų paversta Ka
liningrado sritimi). Mr. Žagars 
sutinka, jog priešingu atveju 
Vakarai verčiau iš vis šias rezo
liucijas paslėptų.

vietų Sąjungos suskaldymo . ir 
platiną idėją, jog ne komuniz
mas, bet senasis Rusijos impe
rializmas yra laisvojo pasaulio 
priešas Nr. 1... Tai jam liudiją 
ir amerikiečių valstybės vyrų 
pasisakymai. Tuom mes, esą, so
vietinei propagandos mašinai tik 
pilame alyvą. Ši baimė, jog vaka
riečiams rūpi ne “Rusijos tautos” 
išlaisvinimas, bet krašto padali
nimas privertusi daugelį Krem
liaus pavergtųjų, savo neapykan
tą despotizmui pakeisti patriotiz
mu ir ištikimybe Rusijai. Mr. Le
vine “Life” straipsnyje kriti
kuoja būdus, kaip sovietų dezer
tyrai yra priimami ir globojami 
šioj pusėj Geležinės Uždangos.

Tačiau iš Bonnos girdėjosi 
linksmiau. Tą pačią savaitę de
zertyravęs vyr. Įeit. Viktor Ma- 
jev, tipiškai atsakė: “Aš nepa
bėgau iš Rusijos, aš tik pasitrau
kiau nuo šio režimo”. Mr. Mac- 
Cormac iš Vienos savo ilgame 
straipsnyje “AU Russian Satel
lites Show Degrees of Unrest” 
manė, jog dabar esąs pats lai
kas Vakarams pradėti kampa
niją juos atplėšti nuo Maskvos. 
Jis apgailestauja, jog kaip tik 
šiuo metu Amerikos Psichologi
nio Karo įstaigos perreformuo
jamos. Jis mano, jog Albanija ir 
Čekoslovakija galėtų pirmos nuo 
Malenkovo imperijos atsiplėš
ti^). .Aim.

bi-itų pensininkas, turįs dideles 
pinigų sumas bankuose. Kadan
gi jo butas kainavo daugiau, ne
gu kambarys viešbutyje, buvo 
duotas leidimas šešiems mėne
siams. Vėliau snapso ir kyšių pa
galba tas leidimas visada būda- 
vo vėl pratęsiamas sekantiems 
šešiems mėnesiams. Kita trumpų 
bangų radijo siųstuvo telegrafis
to problema yra gerai įrengti an
teną. Čia jis vėl turėjo vaidinti 
didelį anglų turtuolį, kuris nori 
klausytis britų stočių. Oficialiai 
šveicarų valdžia buvo uždraudu
si įrengti antenas virš namų sto
gų, taip norėdama sustabdyti ne
legalių radijo siųstuvų veiklą. 
Pinigas ir čia atėjo Footui į pa-

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.
$2.500 įmokėti, $6.900. Bloor-Brun

swick; 5 k., olyvo šildomos, ga
ražas.

$4.000 įmokėti, $12.500. Lansdow
ne—St. Cldir; 6 k., plytinis, go- 
rožos, vondeniu ir olyvo šildo
mos, beveik noujos, prie gero 
susisiekimo.

$3.000 įmokėti, $11.500. Dundos W. 
—Brock; plytinis, olyvo šildo
mos, potogus išnuomoti.

$3.000 įmokėti, $11.900. Keele— H. 
Pork; 7 k., goražui vieto, ply
tinis, vondeniu šildomos, otviri 
morgičioi.

$3.500 įmokėti, $11.900. Dundos W. 
—Brock; krautuvė ir 5 k., oly- 
vo ir vondeniu šildomas, plyti
nis, garažas. Proga pradėti biznį.

$5.000 įmokėti. $12.800. H. Park 
—Bloor; 6 k., plytinis, garažas, 
olyvo šildomos, atskiros.

$5.000 įmokėti. $14.500. H. Pork— 
Quebec; 7 dideli k., garažas, 
vondeniu ir olyvo šildomos, nuo
šalioje gatvėje, lobai gerai už
laikytos, joukus, potogus išnuo
mavimui, 2 virtuvės, atskiros.

$6.000 įmokėti, $17.500. H. Pork— 
Indian Rd., 8 k., olytinis, atski
ros, dvigubos* garažas, vonde
niu ir olyvo Šildomos, patogus iš- 

$6.500 įmokėti. $17.000. High Pork 
nuomoti, 2 virtuvės.
9 k., atskiros, plytinis ir akmens, 
vondeniu ir olyvo šildomas, prie 
lobai gero susisiekimo, romioje 
gatvėje, pajamų opie $250-300 
mėnesiui, vieto dideliam goro
žui.

$3.500 įmokėti. $13.300. College— 
Dufferin, 10 k., plytinis, dvigu
bos garažas, lobai patogus iš
nuomoti.

Turime pusiulymę: jvoinoytiu biznių, formų, gazolino stočių, žemės sklypų 
ir tt. Suteikiame paskolos ir morgičius.

MŪSŲ ATSTOVAS

mįslei Tamsiem suteiks pločiu informacija, aprodys ir padės Hsirmkti.
* Proiom kreiptis j jį asmeniškai arba

TELEFu įstaigos OL. 2354 ......................... Namų KE. 5843
....... .............*.......................................
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ŽINIOSELTOSj LIETUVI,

TAUTOS FONDO VALDYBA.
5 LIETUVIO PASASTremtyje, 1951 m.

195.
METAI

Slovakų Tautinė Taryba Už
sienyje kovo 13 d., savo tautinės 

• suruo-

i

Kova už pavergtos Tėvynės ižląisvinimą yra Tavo, 
kaip ir mūmj visų, pirmutinė ir vyriausioji pareiga. 
Kova reikalauja iš mūsų pasišventimo ir kietos iš
tvermės. Niekas nežinome, kaip ilgam kova dar užsitęs. 
Kova reikalinga pastovių ir pakankamų lėšų jai vesti.

Šitai kovai vadovaująs Vyriausiasis Lietuvos Išlais- 
vinimo Komitetas kovai reikalingoms lėšoms pati
krinti yra Įsteigęs Tautos Fondą. Kova bus tiek sėk
minga, kiek Tautos Fondas pajėgs jam pavestą užda
vinį sėkmingai vykdyti.

Laisvės kovai reikalingas lėšas mes patys tegalime 
patikrinti. Dėl to Tautos Fondo Valdyba SaukiasiTavo, 
Lietuvi, nenuilstamos jam paramos.

Lietuvi! Niekuomet neužmiršk, kad esi atsakingas 
už Lietuvos likimą. Tavo pastovus ir nuoširdus do
snumas Lietuvos laisvinimo reikalui yra vienas 
svarbiųjų ginklų kovoj už Tėvynės ateitį. I Lietuvos 
išlaisvinimą yra sudėję visas savo viltis Tėvynėj pa
silikusieji ir po pasaulį išblaškytieji tremtiniai. Tad 
remk Tautos Fondą. Tavo auka tebūnie Tavo pa
teisinimas, kad palikai Tėvynę ir tautą joms tragiš
kiausioj valandoj.

LIETUVIO PASAS IR 
KVITUOJAMIEJI ŽENKLAI

TAUTOS FONDUI

Labai nepopuliaru kalbėti vi-Į iš 1200 lietuvių kolonijos suke- 
I liama TF nuo 2 iki 3 tūkstančių 
dolerių. Bet ir ši suma dar nėra 
pakankama priimant dėmesin, 
kad čia yra apie 700 dirbančių. 
Jeigu kiekvienas dirbantysis- 
vardan tos Lietuvos skirtų į me
tus vienos dienos uždarbį, susi
darytų apie $7.000.

Kartu su šiuo rašinėliu deda
ma Lietuvio paso ir kvituojamų
jų ženklų nuotrauka gal nors 
truputį mums sukels pasiilgimą 
mūsų krašto ir padės Tėvynės 
meilės jausmui iškilti į kanadiš- 
ką kasdienybę. Noriu tikėti, kad 
šie žodžiai ir ženklų vaizdai pa
lengvins mums atsisakyti nuo 
vieno kito dolerio, paskiriant jį 
retkarčiais ir mūsų idealiems 
reikalams — Tautos Fondui.

Visada lengviau panašiems 
reikalams atsisakyti tam tikros 
sumos, kada ji nusprendžiama ir 
įtraukiama j asmeninį biudžetą 
iš anksto. Mūsų egoistinis jaus
mas šiuo atveju, sakyčiau, per il
gesnį laiką labiau atbukinamas 
ir duodasi lengviau apvaldomas.

Mielas lietuvi! Kristus pa
klaustas, kuris įsakymų yra di
džiausias, užakcentavo labai aiš
kiai: “Mylėsi savo Viešpatį Die
vą visa širdimi, visu protu, vi
somis jėgomis, o savo artimą 
kaip pats save”. Duodami auką 
mes padarome patį didžiausi ge
rą darbą, nes ją skiriame savo 
artimui. Tautos Fondas remia 
mūsų vergaujančių ir vargstan
čių tėvynėje tautiečių išlaisvini
mo kovą, tuo pačiu.mes, paau
kodami TF, parodome savo mei
lę tiems žmonėms, kurie labiau
siai jos reikalingi.

Atkreipdamas tad dėmesį j su
minėtus motyvus, rekomenduo
čiau visiems lietuviams įsigyti 
Lietuvio pasą ir įklijuoti į jį visų 
ženklų kolekciją. Tai būtų gra
žus prisiminimas, kad mes nors 
maža dalele prisidėjome prie 
bendrų Lietuvos išlaisvinimo pa
stangų.

Šie pasai ir ženklai Kanadoje 
gaunami TF Atstovybėje Mont-i __ . v.
realy. 6642 3rd Ave., Rosemount, i ’J°f.™SL®S
Montreal 36, Que., arba TF sky- """ ’
riuose bei pas apylinkių atsto
vus, o kur jų nėra — Bendruo
menės Valdybose.

Remkime Tautos Fondą ne tik 
tautinių švenčių progomis, bet 
ištisai ir nenutrūkstamai. Tik ta
da mūsų auka bus efektyvi ir ga
linga. St. Bakšys.

sais tais reikalais, kur kreipia
mas lietuvio dėmesys prašant 
viekam. ar kitam reikalui aukų. 
Tema labai nedėkinga ir dauge
lio skaitytojų ramiai praleidžia
ma pro šalį, dažnu atveju tokių 
straipsnių net neperskaičius. 
Reikalo aiškinimas ir įtaigavi- 
mas dar pasunkėja, kada abso
liuti dauguma tautiečių savo šir
dies gelmėse jį pilnai supranta, 
bet veikiami kitų, stipresnių 
jausmų, šalto proto teigiamam 
sprendimui neturi pakankamai 
valios paklusti.

Kaip ten bebūtų, visdėlto, at
siprašydamas mielojo skaitytojo, 
bandysiu nors trumpai aukų rei
kalingumą (konkrečiai šiuo at
veju Tautos Fondui) iškelti ir 
nors truputį atkreipti tautiečių 
dėmesį į jų svarbą.

Pažvelgę į turtingąjį Kanados 
kraštą, į jo milžinišką produk
ciją, augštą pragyvenimo lygį, 
mes pirmojo įspūdžio veikiami 
pripažinsime, kad aukos čia tik
rai nereikalingos, — valdžia su
renka tiek pinigų, kad biudžetas 
balansuojamas su perteklium, 
atrodytų tad, jog ir visais šelp
tinais asmenimis galėtų valsty
bė rūpintis. Praktiškame gyve
nime turime visai ką kitą: ren
kama Raudonajam Kryžiui, džio
vininkams, luošiems vaikams ir 
eilei kitų. Tad, jeigu turtingos 
valstybės neišsiverčia be aukų, 
ką gi kalbėti apie mus. Tūkstan
čiai mūsų tautiečių skursta Vo
kietijoje, mūsų parapijų ir lie
tuviškų mokyklų egzistencija 
priklauso tik nuo mūsų. O kur 
mūsų kovos už Lietuvos laisvę 
finansavimas! Tai vis stambieji, 
degą reikalai, ir jeigu mes dar 
jaučiamės lietuviais, ramiai pro 
šiuos dalykus praeiti negalime.

Šio rašinėlio tikslas atkreipti 
tautiečių dėmesį į Tautos Fon
dą. Jis telkia lėšas, iš kurių iš
laikomas VLIKas ir finansuoja
ma jo vedama kova už Lietuvos 
išlaisvinmią tarptautinėje plot
mėje. Tai yra jo pirmojo svar
bumo pozicjios. Jeigu TF galė
tų sutelkti šimtus tūkstančių 
dolerių į metus, aišku, neturėtu
me vargo nei su lietuviškomis 
mokyklomis, nei su Vokietijoje 
likusiųjų šelpimu. O kad tas 
praktiškai pasiekiama, rodo Ha
miltono TF skyriaus veiklos 
konkretu? daviniai: per metus 

MASKVA BE KAUKĖS
rašo, kad ligi šiol i-Va-

i

Pasaulinė spauda vis daugiau vis bėga ir bėga j laisvę. “Neue 
atskleidžia tikrąjį bolševizmo Zeitung” rašo, kad ligi šiol į Va- 
veidą be kaukės. Amerikiečių ir I karus yra atbėgę per 135.000 vo- 
pabėgėlių laikraščiai ypač pla- ’ kiečių ir kt. tautybių gyventojų, 
čiai komentavo 13 nuteistų už m~; y_~ J'” :-'J—----
griaunamąją veiklą kom. agentų E i 
atsisakymą vykti j Rusiją: jie sigyrimai 
verčiau pasirinko amerikiečių g, ’ » -
kalėjimą, negu “sovietinį rojų”, l zonoje. Tarptautinė karo vetera ( . .
Nurodoma, kad ir kitur komu- nu organizacija, kurią sudaro iš į pažymiu Die Weltwoche ’, jo

verčiau pasirinko amerikiečių 

nizmo skelbėjams pasiūlytų vyk
ti į Rusiją. Ypatingą susidomė
jimą sukėlė masinis 10.000 pa
prasčiausių žvejų, kinų darbi
ninkų ir valstiečių pabėgimas į 
laisvę. Jie susėdo į 600 laivelių ir 
atplaukė į Hong-Kongą. Jų “ka
pitalistais” ir “Vakarų imperia
listų pakalikais” negali apšaukti 
nė sovietinė propaganda. Metė 
komunizmą ir italų komunistų 
vado Togliačio sūnus, kuris ne 
tik atsisakė bolševikinių “doktri
nų”, bet net grįžo į katalikybę.

Vengrijoje eina “čistka”. Apie 
30 pačių augščiausių pareigūnų 
paskutiniu laiku nusižudė, išėjo 
iš proto ar “dingo be žinios”. 
Lenkijoje pragyvenimo standar
tas norima sulyginti su Sov. Są
jungos. .Ten net ir Chopinas pa
darytas komunistiniu “taikos 
apaštalu”,' o jo gyvenimui ir kū
rybai pavaizduoti sukurta filmą 
šitokią “tiesą” turi skleisti už
sienyje. Iš Sovietų zonos žmonės

19 kraštų 16 mil. narių, pareika
lavo iš Eisenhowerio, jog Sov. 
Sąjungai būtų įteiktas reikalavi
mas paleisti iš Sov. Sąjungos 
1.200.000 karo belaisvių.

Ką padarys su 
“30 Stalinų”?

Vokiečių spauda reiškia baimi- 
nimosi, kas bus dabar padaryta 
su “30 Stalinų”, kurie buvo pa
gal sovietų biologo Franckelio 
direktyvas suvaryti į “Stalino 
kolchozą” prie Kislozavodsko ir 
ten turėjo didžiausioj gydytojų 
priežiūroj gyventi taip, kaip gy
veno “tėvas ir mokytojas”: tik 
antrą valandą po pietų keltis iš 

’ lovos, nuo devintos vai. vakaro 
reguliariai iki pusiaunakčio dirb
ti prie rašomojo stalo, nes taip 
dirbdavo ir tikrasis Stalinas, du 
kartus dienos metu švilpti au
tomobiliu 100 km greičiu, rūky
ti tas pačias cigaretes, kaip ir 
Stalinas, žodžiu, gyventi visiš
kai* taip, kaip Stalinas. Tačiau 
nepadėjo jokie “gyvybės elek
syrai”, nei tos teorijos — turėju
sios įgalinti Staliną gyventi 100 
metų — nei pačiam Bogomole- 
cui, nei jo mokiniui Franckeliui, 
nei jų globotiniu! Stalinui. Ar 
dabar turi mirti ir visi tie ”30 
Stalinų“, kai mirė jų prototi
pas...

TŽVISKŽS ŽIBURIAI

JALTA PADĖJO SUKURTI BOLŠEVIKU AGENTAS
Šveicarų savaitr. “Die Welt- 

woche” įsidėjo seriją straipsnių, 
kuriuose smulkiai pavaizduoja, 
kaip amerikiečiams pavyko iš
šifruoti Algerį Hissą kaip Sovie
tų agentą. Hissas yra buvęs JAV 
prezidento Roosewelto asmeni
nis patarėjas, o po jo mirties bu
vo tikra JAV valstybės departa
mento viltis. Drauge pavaizduo
ta,

kaip buvo sudaryta Jaltos kon
ferencija, kurios slaptųjų su
sitarimų kaip tik dabar nenori 
pripažinti Eisenhowerio vy
riausybė, kadangi jais pasirė
mus buvo pavergta visa eilė 
laisvų kraštų.

Drauge atskleista eilė Hisso ben
dradarbių, su juo išdavinėjusių 
bolševikams amerikiečių slaptąjį 
kodą ir slapčiausius jų doku- 

Tai yra dar vienas įrodymas, ko 
iš tikro verti visi bolševikų pa- 

i apie tariamai “gera 
gyvenimą" rytinėje Vokietijos

pasitarimai vyko Jaltoj, carų pi
lyje. kur buvo sprendžiami ne tik 
kariniai klausimai, bet taip pat 
milionų žmonių pokariniais lai
kais likimas. Rooseveltas, be- 
krėsdamas išdaigas su Stalinu, 
atsidėkodamas už jo “zakuskas”, 
pastebėjo, kad
nebeišrinktas daugiau JAV 
prezidentu ir pasitraukęs į pri
vatų gyvenimą pasidarys rusų 
šampano JAV-se atstovu.

Jam ypač patiko Stalino pasiū
lytasis Gruzijos sektas. Per pasi
tarimus buvo pristatytas jaunas 

i patarėjas, kurį Stalinas su Molo
tovu priėmė labai nuoširdžiai. 
Pristatydamas jį, Rooseveltas pa
žymėjo, kad juo visiškai pasitiki, 
o faktiškai Hissas visais reika
lais.ypač Tol. Rytų politikoj, bu
vo jo dešinioji ranka. Dėl to. kaip

reikšmė lyginama su Hopkinšo 
reikšme ir įtaka.

Jo kambarys buvo šalia Roo- 
sevelto kambario, Roosevelto 
telefono numeris buvo 1, o

Malenkovo “taikos balandžiai“ paspruko

Hisso 4. Hissas ypač daug pri
sidėjo prie sudarymo slaptųjų 
Jaltos susitarimų, Jungt. Tau
tų organizacijos sukūrimo ir 
Tol. Rytų politikos suformavi
mo.

Stalinas su Molotovu puikiai ži
nojo, kad Hissas jau daugiau 
kaip 10 metų dirbo kaip šnipas, 
užverbuotas raud. armijos 4-jo 
biuro. Jį minimo biuro šefas gen. 
Urickis buvo paskyręs į Vašing
toną, kur
jam buvo pavesta suorganizuo
ti šnipų tinklą pačiame valsty
bės departamente.

Daugiausia jo nuopelnu per Jal
tos pasitarimus Stalinas mėgin
tas pavaizduoti ne komunistu, 
bet daugiau nacionalistu, o Mao- 
Tse-tungas — moderniu “žemės 
reformatorium”. Dėl to netenka 
stebėtis, kad Livadijos rūmuose 
vykusioj konferencijoj buvo pa
siryžta Čiangkaišeką “nurašyti”. 
Apskritai, Stalinas Jaltos kon
ferencijos išdavomis buvo nepa-’ 
prastai patenkintas, o atsisvei
kindamas svečius gausiai apdo
vanojo kaviaru ir “vodka”, gi 
prez. Rooseveltą — garsiuoju 
Gruzijos sektu. Rooseveltas pa
prašė amerikiečių spaudą, kad 
apie Jaltą nerašytų absoliučiai 
nieko. Tik jų žurnalas ’’Time“ 
po kiek laiko įsidėjo melancho- 
linę Satyrą, kurios autorius Whit- 
takeris Chambersas su laiku at
skleidė visą špionažo JAV-se afe
ra. Chambersas irodė, kad “vy- 
riausybės sluogsniai yra prilindę 
komunizmo agentų, dirbančių iš
davikišką darbą”.

Iškilus Hisso istorijai į viršų, 
Chambersas apie JAV Valstybės 
Departamente veikiantį šnipų 
tinklą pranešė žymiam jo parei
gūnui A. Berlęi. Vėliau Berlė tą 
visą aferą referavo prez. Ropse- 
veltui, bet tas į ją tik numojo 
ranka: esą, kaltinamieji prama
nyti, o viskas panašu į vaikų žai- 

siekyje kovo 13 d., savo t 
šventės išvakarėse,- buvo 
šusi iškilmingą Slovakų Nepri
klausomybės paskelbimo minė
jimą Miuncheno rotušės salėje. 
Posėdyje vokiečių vyriausybei 
atstovavo dr. Schreiberis, Vokie
tijos pabėgėlių ministerijos vals
tybės sekretorius (seniau buvęs 
Klaipėdos Krašto Direktorijos 
pirmininkas), kuris ta proga pa
sakė ilgesnę kalbą, pabrėždamas, 
kad naujoji Vokietija pasmerkia 
vokiečių nacionalizmo vestąją 
politiką ir siekia bendradarbiau
ti su Europos tautomis. Savo vie
tą tarp Europos tautų vokiečiai 
nori sau užsitikrinti ne jėga, bet 
savo darbu ir įnašu į bendrą lais
vų Europos tautų šeimos gerovę.

Slovakų Tautinės Tarybos 
vardu kalbą pasakė slovakų mi- 
nisteris Černakas, pažymėdamas, 
kad trumpas slovakų nepriklau
somybės laikotarpis buvo gra
žiausias ir laimingiausias slova
kų istorijoje. Visos slovakų tau
tos pastangos yra šiandien nu
kreiptos išsivaduoti iš Maskvos 
okupacijos ir, atgavus savo lais
vę, bendroje Europos tautų šei
moje tęsti toliau Slovakijos ne
priklausomybės laikais taip sėk
mingai pradėtą Slovakijos ge
rovės kūrimą.

VLIKui ir V. Tarybai šventė
je atstovavo URT valdytojas dr. 
P. Karvelis, perdavęs ta proga 
lietuvių linkėjimus Slovakijai 
kuo greičiausiai atgauti laisvę.

Pažymėtina, kad slovakų tau
tinės šventės proga savo sveiki
nimus atsiuntė beveik visi vokie
čių federalinės respublikos ir at
skirų kraštų ministerial.

Maž. Liet. Tarybos prezidiu
mo posėdis įvyko kovo 4 d. Han- 
noveryje. Prezidiumas, apsvars
tęs darbus, plačiai panagrinėjo 
įvairius “Keleivio” reikalus, pa
sigėrėjo keliais apylinkių pati
kėtinių Įvykusiais sąskrydžiais ir 
nustatė tolimesnių skyrių lanky
mų ir ypač ryšių palaikymo su 
patikėtiniais planą. Dėl santykių 
su išvykusiais į užjūrius MLT 
nariais ir bičiuliais nutarta juos 
ir toliau laikyti MLT nariais, 
tik dėl tam tikrų aplinkybių 
(kaip gyvenančius kitame kraš
te) nedalyvaujančiais kvorume. 
Kartu labai pageidaujama, kad 
visi užjūriuose esą MLT nariai 
įsijungtų į bičiulių skyrius. To
liau buvo Svarstomas Vydūno 
paminklo klausimas. MLT laiko,

dimą. Reikalu susidomėjus spe
cialiai senato komisijai, vienas iš 
svarbiausių asmenų, įveltas į tą 
istoriją, Harry Dexter White, 
gavo širdies smūgį, Laurance 
Duganas iššoko iš teisingumo mi
nisterijos rūmų, vienas advoka
tas nusižudė, o N. Fieldas Čeko
slovakijoje dingo kaip į žemę, ir 
apie jį daugiau nebuvo nieko gir
dėti. Tačiau Hissą stengėsi visi 
teisinti. “Die Weltwoche” pažy
mi, kad
net ir prezidentas Trumanas 
mėgino jį pateisinti ir apginti 
nuo tariamai nekaltų puolimų.

Iš tolimesnių aprašymų paaiški,. 
kad JAV vyriausybėje ir jos ad
ministracijoje dirbo visa eilė vy
rų ir moterų, kurie buvo arba ko
munistai, arba jiems .simpatiza
vo. Jų didžioji dalis ir šiandien 
yra likusi nežinoma, tačiau jų 
veiklos rezultatai žymūs. Svar
biausiu jų “nuopelnu” laikoma 
kinų komunistams suteiktoji pa
galba, nulėmusi visą Azijos liki
mą. Ir pats Chambersas seniau 
yra buvęs komunistas, bet, pa
matęs, kaip šaltai Stalinas su sa
vo sekėjais leidžia išskersti mi- 
lionus žmpnių, nuo jų nusisuko. 
Visiems, kurie nuo komunizmo 
atkrinta ir mėgina atskleisti jo 
teroristines paslaptis, slaptieji 
bolševikų agentai keršija. Taip 
žuvo nuo jų pačiu rankų Šveica
rijoje Reissas, Amsterdame Kri- 
vickis, Sofijoje — Raskolniko-[ 
vas, o Niujorke vienam viešbu- J 
tyje buvo rasta nužudyta Juliet- j 
te Poynitz. To paties likimo grei
čiausiai būtų susilaukęs ir Cham- j 
bersas, jei nebūtų ėmęsis specia- ' 
lių apsaugos priemonių. Jo pa- j 
reiškimu, tą patį akimirksnį, kai

Lietuvių grupė Tarptautiniame Krikščioniu Demokratų Kongrese, įvykusiame i.m. 
kovo 13-15 d. Niujorke. Viduryje, iš kairės j dešinę: A. Paplauskas-Ramūnas, iš
rinktas Kongreso prezidiuman, V. Sidzikauskas, Lietuvos Laisvės Komiteto pirmi

ninkas, prof. K. Pakštas — Krikščionių Demokratų Unijos vicepirmininkas.

atsisakoma komunizmo, reikia 
įsiregistruoti policijoje. Kaip vė
liau paaiškėjo,
Berlės raportas apie “raudo
nuosius šnipus”, kuri jis buvo j 
įteikęs Rooseveltui, nebuvo 
perduotas patikrinti net ame
rikiečių slaptajai policijai FBI.

Apie Hissą ir kitus JAV tarny
boje esančius raudonuosius šni
pus net ir prancūzų min. pirm. 
Daladier įspėjo amerikiečių am
basadorių Paryžiuje Bullitą, bet 
tas tuos “gandus” paneigė. Tuo 
būdu Hissas galėjo ir toliau ne
kliudomas verstis šnipinėjimu.

Tačiau su laiku buvo sudaryta 
vad. antiamerikietinei veiklai 
patikrinti komisija, kurioj ypač 
pasižymėjo tuometinės Kalifor
nijos senatorius, o dabar vice- 
prez. Nixonas. Komisijai betar
dant įtariamuosius bei liudinin
kus, paaiškėjo taip pat įdomių 
dalykų, žinotinų ir platesnei vi
suomenei. Pasirodo, kad dirban
tieji kom. špionažo tarnyboje 
niekad nesivadina tikraisiais 
vardais, bet tik pravardėmis. Jie 
taip pat neturi komunistų parti
jos narių pažymėjimų. Jų nera
site nė bendruosiuose partijų są
rašuose, nors JAV-bėse esančių 
narių sąrašai yra laikomi slapto
je vietoje.

Už nuopelnus Sovietų žvalgy
bos šefas JAV-bėse pulk. Byko
vas Hissą “rusų tautos vardu” 
apdovanojo brangiu Bucharos 
kilimu. Jo suorganizuotas bolše
vikų šnipų tinklas Valst. Depar
tamente brangius keturis kitus 
kilimus, kaip “ženklą rusų liau
dies dėkingumo”, perdavė ki
tiems agentams. Panašių dovanų, 
kaip kaviaro dėžė arba vodkos, i 
buvo išdalinta ir kitiems “ben- 
dardarbiams”...

ALTo DELEGACIJA PAS PREZIDENTĄ
2. padėti Tarybai pravesti JAV 

Kongrese nutarimą, kuriuo būtų 
sudarytas specialus Komitetas 
apgavingiems Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos “liaudies seimų” rinki
mams ištirti, kad visam pasau
liui būtų parodyta, kaip biauriai 
Sovietų valdovai pasielgė su to
mis trimis Baltijos valstybėmis, 
kurias jie pavergė, tačiau nesigė
di skelbtis pasauliui, kad jie esą 
mažųjų tautų draugai ir išlais
vintojai.

Prezidentas, šiltai padėkojęs, 
atsakė į kiekvieną Tarybos pa
reiškimo punktą.

Baltojo Namo taisyklės nelei
džia delegacijai kartot Preziden
to žodžių. Galime pasakyti, kad 

gęs Sovietų imperializmas; kad Prezidentas parodė didelį palan- 
laisvinimo politika yra vienin
telė politika, kuri sutinka su 
Amerikos demokratijos pagrin
dais; kad tik politika žadanti iš
laisvinimą milijonams pavergtų 
žmonių anapus geležinės uždan
gos, padarys juos laisvo pasaulio 
sąjungininkais kovoje su komu
nistiniais agresoriais, kad, paga
liau grąžinti laisvę ir nepriklau
somybę tautoms, kurioms jos 
buvo išveržtos jėgos keliu, yra 
įsipareigojusios JAV ir daugelis 
kitų šalių, pasirašiusių Atlanto 
Čarterį,

Paskutiniu momentu gavome 
ALTo pranešimą apie delegaci
jos lankymąsi pas prezidentą. 
Jame sakoma:

10 asmenų delegaciją lydėjo ir 
pristatė Prezidentui Ch. J. Kers
ten. Audiencija tęsėsi netoli pu
sės valandos. ALT Vykdomasis 
Komitetas buvo paruošęs laiško 
formoje prezidentui memoran
dumą, kurio turinį išdėstė žodžiu 
ALT sekretorius dr. P. Grigaitis.

Savo rašte ALT stipriai pasi
sakė už Prezidentotpaskelbtą pa
vergtų tautų laisvinimo politiką. 
Taryba pareiškia, kad šita poli
tika suteikė naujų vilčių lietu
viams lygiai kaip ir žmonėms 
kitų tautybių, kurias yra paver- 

— Paryžius. — Prancūzijos 
parlamentas amnestavo 12 alza- 
siečių, kaltintų dėl Oradour 
miestelio 642 gyventojų nužudy
mo. 344 Alsais prieš 206 parla
mentas pripažino, kad jie, kaip 
mobilizuoti, veikę nelaisvai.

Savo memorandume ALT pra- Eisenhowerio asmenyje - lietu* 
šo dviejų konkrečių dalykų: ! viai ir Lietuva turi nuoSirdų

1. paraginti JAV Senatą rati j draugą. \
ūkuoti Genocido Konvenciją, ir | (Nukelta į 10 psl.)

kad Vydūnas buvo ne tik jos, bet 
ir visos tautos garbės narys, to
dėl norėtu jo atminimą įamžinti 
ypač gražiai. Tam tikslui MLT 
žadėjo imtis iniciatyvos.

< Labai pasigendama lietuvių 
atstovo Bonoje. Dabar, prave
dant Vokietijoje vad. “Lasten- 
ausgleich”, lietuvių atstovo ne
buvimas Bonnojė yra labai ža
lingas. Nutarta tuo reikalu ’ 
kreiptis į VLIKą ir LDŠ. MLT 
toliau pasitarė keliais esminiais, 
kaip vadinamojo Klaipėdos Kr., 
Mažosios Lietuvos, MLT ateities 
veiklos baro ir MLT bendradar
biavimo su VLIKu, klausimais.

MLT prezidiumo vicepirmi
ninku išrinktas M. Gelžinis.

Ūkinių ekspertų pasitarimas 
įvyko kovo 10 d. Stuttgarte, ku
riame dalyvavo vokiečių užsie
nio prekybos specialistai ir vals
tybių iš anapus geležinės uždąn- , 
gos atstovai. Daugiausia buvo 
pasisakyta dėl klausimų kom
pleksų, kokių pasekmių turės 
struktūriniai ūkio pasikeitimai 
ryšium su ūkio okupuotuose 
kraštuose susovietinimu. Visi 
dalyvavusieji pasirodė esą vie
ningos nuomonės, .kad normalių 
prekybinių santykių tarp Vaka
rų ir Sovietų satelitų negali bū
ti, neš jokios savitos užsienio 
prekybos politikos okupuotieji 
kraštai neturimo jų visi veiksmai 
vykdomi įsakymais iš Maskvos. 
Padaryti išvadoms, ką reiškia vi
sas susdvietinimo vyksmas, rei
kia arčiau sugretinti atskirų 
kraštų duomenis. Nusistatyta 
per bendrus posėdžius išsamiau 
panagrinėti atskirų kraštų pa
dėtį. Lietuviams šiuose pasita
rimuose atstovavo dr. P. Kar
velis.

Gudai kovo 25 d. šventė savo 
laisvės šventę. Lietuviai savo 
kaimynams Rytuose reiškia sim
patijų ir linki, kad jiems sėkmin
gai pavyktų iškovoti Laisvajai 
Gudijai nepriklausomybę, tik 
drauge taip pat pageidauja, kad 
gudai nereikštų pretenzijų į tik
rąsias lietuvių žemes ir nesisa- 
vintų Lietuvos istorijos, kaip tai 
mėgina daryti kaikurie jų vei
kėjai. Tokie dalykai tik gali su
drumsti lietuvių simpatijas gu
dams ir aptemdyti draugiškus 
abiejų tautų santykius. Juk sa
vaime aišku, kad pvz. dėl Lietu
vos sostinės Vilniaus negali būti 
einame į jokius kompromisus, ir 
šiuo reikalu visa lietuvių tauta 
yra vieninga.

kūmą Lietuvos išlaisvinimo rei
kalui, pabrėždamas, tačiau, kad 
jisai dės visas pastangas išvengti 
ginkluoto konflikto, kuris galėtų 
atnešti dar baisesnį vargą Lie
tuvos žmonėms, negu tas, kurį 
jie kenčia dabar.

Taip pat pasisakė pritariąs AL 
Tarybos sumanymui iškelti aikš
tėn klastingas priemones, kurio
mis Sovietų valdžia bandė pa
dengti savo smurto darbus prieš 
Lietuvą ir kitas Baltijos tautas.

Delegacija išėjo iš Baltojo Na
mo, jausdama, kad Prezidento

i
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★ Išrinkus prezidentu Eitenhowerj 
visiems LTSR agitatoriams buvo išsiun
tinėtos griežtos direktyvos pradėti 
prieš Ameriką griežčiausią propagan
dą, kurios metmenis paduodame: "Pa
saulyje šiuo metu yra susiformavusios 
dvi stovyklos — agresyvioji, antide
mokratinė, kuriai vadpvouja žmog
ėdros — JAV imperialistai . .. reak
cijos ir agresijos centras, iš kurio da
bar kyla pagrindinė grėsmė taikai, 
tautą laisvei ir nacionalinei nepriklau
somybei; demaskuoti agresyvią JAV 
politiką siekiančią sukelti naują karą 
prieš Tarybą Sąjungą; dešifruoti ko
rinius susivienijimus • . • Agitatoriai, 
kurie kaip reikiant "nedešifrucja", 
yra perspėjami apie skaudžios baus
mes." įdomu, jog šitokiuose kursuose 
maža klausytoją. Dažnai iš 18 ateina 
8 ir panašiai.

★"Tiesos" korespondentas iŠ Ne
menčinės rajono J. Požėra praneša, 
jog šio rajono didžiausiame kolūkyje 
"Raudonoji Vėliava" vasario mėn. 
dar nebuvo supilti sėklos fondai, ne
buvo įpusėtas kūlimas, sąskaityba ne
tvarkoje. Derlingumas buvo menkas, 
kaip ir gyvuliu produktingumos. Iš 
karvės buvę primelžta vos 60% nu
matyto plano. Revizijos komisijos pa
reiškimu, kolūkyje buvo neišnaudota 
praėjusiais metais apie 20.000 darba
dieniu. "Tai dėlto, kad apie 80 kol
ūkiečiu nedalyvavo gamyboje". Kol
ūkyje buvo apie 20 ha užsėta linais, 
bet visas Sėmeną derlius buvo sunai
kintas, palikus sėmenis lauke supūti. 
MEStotis į kolūkį siunčia taip pras
tai paruostus (mot, priešakinės tech
nikos) traktorius, kad jie didesnę dar
bo laiko dalį prastovėję sugedę ir bri
gadininkai ryžtasi verčiau visą darbą 
atlikti arkliais, negu šauktis MTS pa
galbos.

★ J. Švedas, Stalino premijos laure
atas džiaugiasi, jog LTSR saviveiklos 
meniniai rateliai uoliai ruošiasi Mas
kvos dekadai, "kur lietuviai parodys 
didžiajai mūsą šalies sostinei, visai 
broliškai tarybinią tautu šeimai ir my
limajam Stalinui lietuviškos tarybinės 
kultūros pasiekimus ir klestėjimus." 
Jis tik prikiša, jog daugumos chorą lie
tuviai dainininkai "neįsijaučia į atlie
kamųjų sovietiniu dainą turinį ir nuo
taiką." J. Švedas prikiša taip pat, jog 
"įsisavinti broliškąją tautu dainas, 
chorai nevisado pajėgia atskleisti ją 
(sovietu) charakterį ir dvasią, o taip 
pat klasiniu autorių stilių ir atlikimo 
tradicijas." Iš būdingesnių instrumen
talistu Švedas pažymi skaudvilietį A. 
Vyžintą, kuris tošele solo, pats sau 
akordeonu pritardamas, labai patrauk** 
|iai įgrojęs savo kūrybos "Kolūkietiš
ką polką."

★ V. Aleknavičius, Lietuvos TSR 
Valstybinės Plano Komisijos pirminin
ko pavaduotojas, pagrindiniame LTSR 
laikraštyje paskelbtame straipsnyje 
"Kolūkiu vidinis planavimas" nurodo, 
jog daugelis kolūkiu to planavimo 
kaip t»k neturėję. Girdi, "kažkurie kol
ūkiai 1952 m. pavasario sėją ir lau
ko darbus pradėjo be plano. Tai nei
giamai atsiliepė kolūkiu gamybai." 
Taip, girdi, Anykščių rajone 42 kol
ūkiai darbus^pradėję "savieigiai". Nuo 
pat lauko darbų pradžios rajone bu
vus sužlugdyta viena priemonė paskui 
kitą: nebuvo įvykdytas žemės ūkio 
mašinų remonto, trąšų bei durpių iš
vežimo planas, nebuvo įvykdytas kvie-

Šakniuvaisią, silosinią 
ir kit. kultūrą planui. 
Tytuvėnuose, kur pla

nai buvę padaryti po viskam ir buvę 
patvirtinti su visomis kladomis ir trū
kumais partinės organizacijos. "Senos 
klaidos neturi būti kartojamos šiais 
metais. Dabar, kada jau vis daugiau ir 
daugiau kolūkią suveda metą rezulta
tus ... reikia nedelsiant pradėti su
darymą gamybinių planą ir užduočią 
1953 ūkiniams metams."

★ J. Tamošiūnas, LTSR Politiniu ir 
mokslintą žinią skleidimo drogijos na
rys, straipsnyje "Imperialistą prie
spaudoje" agitatoriams nurodo, jog 
Stalinas savo veikale "Ekonominės 
socializmo TSRS problemos" nurodęs, 
jog lietuviai turi remtis konkrečiomis 
istorinėmis aplinkybėmis, t.y. "tuo 
faktu, kad Lietuvos ekonomika buvo 
anuo metu atplėšto nuo Rusijos eko
nomikos, su kuria ji buvo. organiškai 
suaugusi ir kas svarbiausio ... tai nu
lėmė visą Lietuvos ekonomikos smu
kimą buržuazijos valdymo laikais". 
(Ot kur puiki tema lietuviškajam 
"Amerikos Balsui", kuris iki šiol ven
gė prie tokią sovietą skleidžiamą ne- 
sąmonią kabintis). Tamošiūnas aiški
na, kodėl taip atsitikę ir išveda, jog 
"ant šios ekonominės visuomeninės 
santvarkos, besiremiančios susmuku
siomis gamybinėmis jėgomis, stūksojo 
reakcingas fašistinis bei klerikalinis 
anstatas, kuris visomis savo turimo
mis priemonėmis šią santvarką gynė". 
Girdi, šis anstatas savo tikslais išskai
dė Lietuvos ūkį į vienkiemius, turėjo 
taip vadinamą žemės ūkio produktu 
kainą "palaikymo" politiką, kurio 
naudojosi dvarininkai ir buožės, nes 
jiems priklausė 22% ūkią, kurie ga
mino daugiausia produktą eksportui. 
(Tamošiūnas neva remiasi 1930 m. 
statistika). O dabar, esą, LTSR respub
likos pramonė viršijo 1940 metu ly
gį 2,4 karto (per 12 metu laisvos Lie
tuvos pramonė būtą viršijusi mažiau
siai 10 kartu). Tamošiūnas tada džiau
giasi, kaip pramonė padidės per atei
nantį penkmetį, remdamasis "bolše
vikiniu busimuoju laiku". Bet jis tvir
tina, jog šiuo metu LTSR gaminama 
turbinos, metalui piouti staklės, sta
tybiniai mechanizmai, elektros moto
rai, elektros skaitykliai, dažymo apa
ratai, dviračiai, sudėtingos žemės 
ūkio mašinos, "kurią anksčiau nebu
vo ir nebuvo galima gauti". Jis džiau
giasi, jog daugiausia dėmesio bus tei
kiamo elektrifikacijai, nepažymėda
mas, jog Lietuva buvo prieškariniu me
tu šiuo atžvilgiu paskutinėje vietoje 
"dėkui močiutei Rusijai". Jis tvir
tina, jog bus pradėta Kauno hydro- 
elektrinės statyba prie Nemuno. (Nu
simanantieji mano, jog Tamošiūno 
pasigyrimas, jog LTSR elektrofikaci- 
ja pralenkė prieškarinį lygį per 12 me
tu vos 3,5 karto yra visiškai nereikš
mingas. A.). Tamošiūnas, palyginus 
stiprus propagandistas, tvirtina, jog 
šiuo metu LTSR yra 127 MTStotys, 
kuriose yra "tūkstančio:" traktorių, 
800 kombainu ir kit. 1952 m. ž. ū. 
darbu mechanizavimas padidėjęs 46 
%. Tačiau Tamošiūnas vėl duoda pui
kią temą "AB", jei jis kodą nors bus 
sutvarkytas, tardamas "Socialistinis 
žemės ūkis yra stambiausias, labiau
siai mechanizuotas, duodąs didžiau
sią prekinę produkciją žemės ūkis 
pasaulyje^)". /

tiy, paiorinių 
kultūrą, grikiu
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HAMILTON, Ont
uos tautiečius, kurie praėjusioVydūno mirties paminėjimas ‘i

MLB D-ja, kovo 22 d. Dainavo? udens aukų vajaus metu nebu- 
salėje surengė Vydūno minėji
mą. Jį atidarė MLB D-jos pirm. 
Kl. Prielgauskas, paprašydamas 
susirinkusius velionį pagerbti ty
los minute.

Paskaitą apie didįjį lietuvių 
tautos rašytoją, filosofą, poetą 
Vydūną skaitė svečias iš Toron
to dr. Anysas, gražiai išryškin
damas velionies nuopelnus mū
sų tėvynei, pabrėždamas jo di
džiuosius darbus mūsų tautai.

Minėjime dalyvavo apei 50 as
menų. Jį uždarydamas Kl. Pr. 
padėkojo svečiui už paskaitą, o 
susirinkusiųjų paprašė daugiau 
dėmesio skirti Mažosios ir Di
džiosios Lietuvos žmonių soli
darumo sustiprinimui.

Pirmosios aukos šalpai Prie 
naujosios apyl. v-bos sudarytas 
šalpos komitetas, kuriam vado
vauja pulk. J. Giedraitis, pradė
jo savo veiklą. Sekmadienį, ko
vo 22 d., gerb. klebono kun. dr.' 
J. Tadarausko leidimu, šiam 
tikslui bažnyčioje buvo pravesta 
rinkliava. Surinkta $81. Atskai
čius $9, kurie sumokėti italų pa
rapijai už bažnyčią, likusieji $72 
perduoti komitetui.

Reikėtų pabrėžti kun. dr. J. 
Tadarausko didelį atsidavimą 
mūsų visiems lietuviškiems rei
kalams. Gerb. Klebonas karts 
nuo karto atsisako rinkliavų pa
rapijos išlaikymo reikalams ir 
skiria surinktus pinigus įvai
riems kitiems geriems tikslams. 
Tai yra viena iš daugelio gerų
jų mūsų klebono savybių, kurių 
dėka Hamiltonas įėjo į Kanados, 
o gal ir į kitų kraštų lietuvių šei
mą, kaip vieningiausia, pozity
viausia ir daugiausiai besisielo
janti tėvynės reikalais kolonija. 
Ir ne vien tik žodžiais, bet ir 
darbais.

Sporto klubas “Kovas”. Kovo 
15 d. Dainavos salėje turėjo savo 
narių visuotinį susirinkimą, ku
riame perrinko valdybą. Į ją iš
rinkti Tėvelis Antanas, Stanai
tis -Kazys, Petrušaitis Egidijus, 
Bulionis Jonas ir Mickūnas Čes
lovas.

Senajai valdybai būta pasta
bų už kaikuriuos netikslius ir 
per didelius išmokėjimus.

Iš 45 “Kovo narių susirinki
me dalyvavo 21.

Pasikeitimai TF skyriaus val
dyboj. Vietinio sk. v-bos nariai J 
Giedraitis ir K. Baronas išrinkti 
į Bendr. V-bą. Jie prašyti ir to
liau pasilikti TF viet. sk. v-boj, 
nes šiuo būdu ateity bus galima 
išvengti bei suderinti eventua
lius nuomonių skirtumus, ir visą 
lietuvybės išlaikymo darbą, 
kiek sąlygos leidžia, sutartinai 
stumti į priekį, kol jis bus vai
nikuotas Tėvynės laisve. Nors ir 
dešimtmečiais tęstųsi šis darbas, 
— vistiek jam turi atsirasti ide
alistų! •

Kad išlaikyti TF vietinio sk. 
veiklumą atsiektam augšty, į jo 
valdybą pakviestas ir maloniai 
sutiko įeiti Urbaitis Vincas, 523 
Catherine St. Ns, tel. 3-9993. Jis 
pasiėmė tvarkyti skyriaus met- 
raštį-kroniką ir vadovauti Liet. 
Pasų ir kvit. ženklų platinimui. 
Norima šiuo metu aplankyti ir

. fo rasti namuose ar aplankyti.
V. Urbaitis yra jaunas, 26 m., 

energingas ir giliai suprantąs 
n ūsų didžiuosius reikalus lietu
vis, tad tikime, kad jo asmeny 
TF viet. sk. valdyba įgaus daug 
įaujos jėgos savo ateities planų 
vykdymui. Šiuo metu V. U. dir
ba Westinghouse bendrovėje 
braižytoju.

— Balio Krono pareiškimu, 
lietuviai Hamiltono oficialiose 
įstaigose turi geriausią vardą. 
Kilus kokiai abejonei, atliekant 
įvairius formalumus įstaigose, 
užtenka paminėti, kad lietuvis 
ir to pakanką pakreipti reikalą 
teigiamon pusėn.

B. Kr. verčiasi namų pirkimo- 
pardavimo tarpininkavimu ir tu
ri didžiausią pasisekimą. Šią tie
są jis patyręs iš savo vienų metų 
praktikos. 4

Pabaltiečių koncertas įvykęs 
kovo 21 d. Hamiltono Muzikos 
Konservatorijoje, turėjo labai 
mažą pasisekimą: iš trijų Pabal
tijo tautų dalyvavo vos 43 sve
čiai, jų tarpe apie 10 lietuvių. 
Lietuvius scenoj atstovavo solis
tė Radzevičiūtė iš Toronto.

Sk. St.
Dėl ko taip daroma? *TŽ” 26 

d. smulkiai aprašoma, kad Ha
miltono Bendr. Valdybos inicia
tyva įvyko “Dainavos” salėje 
kovo 15 d. Bendr. V-bos ir visų 
Hamiltono organizarijų posėdis.

Bendr. V-ba išsiuntinėjo vi
soms organizarijoms pakvieti
mus, tame skaičiuje ir Soc. De
mokratų kuopos pirm. B. Ereliui, 
kuris posėdyje dalyvavo.

Straipsnio autorius sąžiningai 
išvardino tas organizacijas, ku
rios matomai jam patinka, bet 
Soc. Dem-tų organizaciją kodėl 
tai pamiršo.

K. Lukoševičius.

JA VALSTYBĖS
Am. Tautinės Sąj. suvažiavi

me Philadelphijoje kovo 14-15 d. 
dalyvavo 45 atstovai Priimtas 
naujas statutas. Į Tarybą išrink
ta: A. Olis, J. Bačiūnas, K. Kar
pius, B. Gaidžiūnas, A. S. Tre
čiokas, V. Rastenis, V. Abrcfctis, 
J. Kasmauskas, dr. Kalvaitis, dr. 
Nemickas ir dr. .Colney. Į valdy
bą: pirmininku adv. A; Lapins
kas iš Čikagos (anksčiau buvo 
dr. Colney iš Waterburio) ir na
riais: dr. S. Biežis, P. Linkus, dr. 
Bartkus ir T. Blinstrubas. Kont
rolės kom.: M. Sims, dr. Gursky- 
tė ir V. Pauža.

Clevelando L. Tremtinių D-ja 
visuotiniam susirinkime nutarė 
savo veiklą sulaikyti, kad nebū
tų kliuviniu PLB. Kartu nutarė 
PLB apylinkės rėmuose suorga
nizuoti politinių emigrantų ■ or
ganą, kuriam vardas dar nenu
statytas.

Liet. T. Martirologijos skyrius 
pradeda sistematingai rinkti me
džiagą apie mūšų karių žudy
mus, areštus, kalinimą ir trėmi
mus. Tuo reikalu specialų atsi
šaukimą paskelbė Liet Sąj. “Ra
movė” C. Vald. pirm. gen. P. Ple
chavičius ir L. Tautinės Marti
rologijos skyriaus vedėjas J. Ri- 
mašauskas. Žinias prašo siųsti 
šiuo adresu: Lith. National Mar- 
tirology Section, P.O. Box 1202, 
Cleveland, Ohio.

Prel. J. Balkūno sveikata pa
staruoju metu pašlijo.

Gen. K. Musteikiui, buv. pas
kutiniam nepriklausomos Lietu
vos krašto apsaugos ministeriui, 
padaryta operacija.
VOKIETIJA

Belgija vėl verbuoja tremti
nius anglies kasyklų darbams. 
Būsią mokama nuo 196 iki 315 
belgų frankų (16-25 DM) per 
dieną. Šiuo metu Belgijoje dar 
esą 15.000 tremtinių, dirbančių 
kasyklose.

Vasario 16 gimnazija naujus 
mokslo metus pradeda balandžio

Lietuviai pasaulyje

Eugenia Pačkauskaijtė
AVON

Beauty Salon
380 Richmond Str., 

London, Ont.
Dorou masožus, kerpu, dažau plau
kus, darau Šaltas ir karštas ilgalaikes 
ir įvairias vienkartines šukuosenas.

Tel. 2-7393.

LINCOLN
ORĄ REGULIUOJANTI, 
ALYVA ŠILDOMA KROSNIS

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

Šildo,
Valo, 
Paskirsto švarų orą, 1 
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 ajtstovą Mr. AntiUlHS ŠIMKEVIČIUS 
1524 KING ST. E., HAMILTON, Ont. - Telef. 5 5423

Ši firma priima užsakymus ir iš torontiečių

Hamiltono Liet. Kat. Mot. D-ja atsigavėjimui ruošia

LINKSMA ŠOKIU VAKARĄ
balandžio mėn. 11 d. 7 vai. 30 min. vakare, St. Michael salėje 

213 James St. N., su įdomia menine programa.
Bus turtingas bufetas ir gausi fantais loterija. Gros visų 
mėgiamas Benny Ferri orkestras. Maloniai kviečiame atsi
lankyti visus Hamiltono, Toronto ir kitų apylinkių lietu
vius. Pelnas skiriamas Vokietijoje esantiems lietuviams 
šelpti? ..

Hamiltono Aušros Vartą Dievo Motinos 
Bažnyčiai statyti aukos. 3-čias sąrašas:

$300---- Rev. Ford;
$1 14.36 — Tautos Fondo Atstovybė;
$ 100 — Kažemėkų šeimos;
$72.87 . Hamiltono ateitininkai;
$70 — Janušauskų šeima;
Po $50 —— Jonikas Alb., Sakalauskas 

J , Jusytč E., Karaliūnas J., Mureikų 
šeima, Pilipavičius St., Žulių šeima, Miš
kinis VI, Urbaitis, Normantas S., L. D. 
Gutauskai, Jusiu, Celiauskų, Zurlių, Kve
darų, Mickūnų, Zubrickų, Gimžauskų 
šeimos, Tirilis Rob., Liškauskas Vai.;

$47 -— Adomavičius Ant.;
$40 — Gruodis P.;
$35 — Urbaitis V.;
Po $30 — Liskouskas Alf., Pauža, 

Petkūnas S., Parapijos Komitetas, Mi
lašius B.;

$28 — Šturmą i t is B.;
Po $25 — Jackūnas J., Liskouskas 

Br., Bacevičius, Dervaičių, Karalienų, An
tanaičių, Jasevičių, Meškauskų, Deks- 
nių, Sakalų šeimos, šimkeviČius, Butkus 
K., Ramanauskas J., Blekys Alf., Šle
kys Br., Arštikaičių, Lapinskų ir Kuda
bų, Jonikų, Jakimavičių, Leščių šeimos, 
Rimkus Pr., Mikšytė O., Miltenis Balys, 
Inkratas Jz. 2 auka, Bakšys St. 2 auka, 
Kelečius Alf. 2 auka;

Po $20 —- Mikšys K. antra auka, Sil- 
kons S., Tolis Jonas, Giriūnas Alb., Sal- 
Čiūnas Antanas, Matulionis St., Lenkaitis 
Jonas, Gutouskienė, Tėvelis Antanas, 
Kriaučiūnų, Petraškų, Šilgalių šeimos, 
Jurgaitis, Bočinskas V., Frank Aušra, 
Špakauskoite EI., Venslovos Br.;

Po $15 — Ausmonienė. J., Romo- 
nouskoitė R., Kalynų šeima, Rastursper- 
gienė;

St. Catherines, Ont.
— St. Catharines ir Wellande 

laukiama atvykstant vyskupo V. 
Brizgio balandžio 18 d.

— St. Catharines bažnyčios 
komitetas rengia pavasario šokių 
vakarą ukrainiečių ortodoksų sa
lėje netoli nuo St. Joseph mo
kyklos, Facer ir Augusta gatvių 
kampas. Vakaras įvyks bal. 11 d.

WELLAND, Ont.
Welland ir apylinkės lietu

viams rekolekcijos vyks Didįjį 
Penktadienį ir Didįjį Šeštadienį 
vakarais 8 vai. St. Marys salėje, 
kur vyksta sekmadieniais pa
maldos.

14 d. Pasibaigusiais mokslo me-, 
tais gimnazijoje mokėsi 153 mok.
PRANCŪZIJA

Tarptautinis komitetas krikš
čioniškajai civilizacjiai ginti bu
vo sušauktas Paryžiuje, posėdžių. 
Dalyvavo prancūzų, belgų, olan
dų, šveicarų, vokiečių, graikų, 
portugalų, rumunų, latvių ir lie
tuvių atstovai. Lietuviams atsto
vavo dr. S. A. Bačkis.

Free Europe radijo direkcija 
paprašė iš dr. S. A. Bačkio žinių 
apie lietuvių gyvenimą, drauge 
pareikšdama pageidavimą, kad 
tos žinibs būtų teikiamos kiek 
galint dažniau. Tos informacijos 
turi apimti ir žinias iš Lietuvos 
gyvenimo. .. . .
BELGIJA

Belgijos Hasselto radiofone ko
vo 8 d. 21.20 vai. buvo gauta tau
tos šventei liet, valandėlė. Ji bu
vo pradėta Nepriklausomybės 
laikų Kauno radiofono rytmeti
ne giesme “Dieve, laimink mū
sų šalį”, Belgijos lietuviams pri
taikintą šventėms žodį tarė kun. 
J. Dėdinas, o apie Lietuvą Bel
gijos gyventojus plačiai supažin
dino flamų kalba. Po lietuviškų 
meliodijų valandėlė buvo baig
ta tautos himnu. Rūpinamasi pa
našių valandėlių Belgijos radio
fonuose gauti ir dažniau.
ITALIJA

Italijos Tautinio Piliečių Ko
miteto organas “II Collegamen- 
to” įsidėjo VLIKo pirm. M. Kru
pavičiaus nuotrauką ir atvaizda
vo lietuvių kovą dėl savo laisvės. 
Apskritai, tiek Vasario 16-ios 
proga, tiek ir vėliau italų spau
doje plačiai rašoma apie Lietuvą 
ir lietuvių užseinyje kovą dėl 
savo krašto išlaisvinimo. Ypatin
gas dėmesys atkreiptas į užs. rei
kalų vicemin. Dominedo oficio
ze “II Popolo” Įdėtą atsakymą 
Italijos komunistų organui “L’ 
Unitą“, kurį Italijos radiofonas 
gavo įsakymą transliuoti viso
mis kalbomis net du kartus.

Į Lietuvos pasiuntinybę prie 
Šv. Sosto ir vėl buvo įsibrovę va
gys, išplaudami stiklus languo
se. Jie išnešė visą stalo sidabrą, 
kitus vertingus sidabrinius daik
tus ir tris geresnius paveikslus. 
Tuoj buvo pranešta policijai, ku
ri surašė protokolą ir padarė 
pirštų nuospaudas.
URUGVAJUS

K. Čibiras-Verax, Liet, pasiun
tinybės Urugvajuje spaudos ata- 
che, jau spausdina savo knygą 
“El imperio del genocidion” — 
Genocido imperija.

Išvyko Lietuvon. “Arg. L. Bal
sas rašo: “Darbas“ pereitą rude
nį paskelbė, kad iš Urugvajaus 
šiomis dienomis su būriu baltgu- 
džių ir ukrainiečių ruošiasi iš
vykti Sovietų Lietuvon gavę lei
dimus lietuviai: “Darbo” redak
torius Antanas Vaivuskas su šei
ma, Marija Janulioniėnė, Pranas 
Jusius ir Bronius Jurkevičius.

“Laisvės” redaktorius R. Mi- 
zara gavęs atsisveikinimo laišką 
iš Vaivusko, kuris pažymi, kad 
prancūzų laivu “Bretagne” V^i- 
vuskas su šeima išvyksta Itali
jon gruodžio 12 d., o iš ten saus- 
žemiu Tarybų Lietuvon. •

Vaivuskas yra Lietuvos rusų 
kilmės, kaip ir jo žmona. Lietu
viškai jis išmokęs Brazilijoje. Jis 
buvo Pietų Amerikos lietuvių 
komunistų autoritetas.

Gal ir okupuotoj Lietuvoj jis 
valdininkaus? Vienok yra fak
tas, kad išvykusieji lietuviai dar
bininkai nesižavi okupantų šei
mininkavimu.

Kelios Argentinos lietuvių 
šeimos taipogi gavusios leidimus 
vykti į Sovietus. Esą leidimus tai 
gavo, bet nevažiuoja, kadangi 
Argentinoje augę vaikai nesutin
ka važiuoti, negaudami jokių ži
nių net nuo tokių pasišventėlių, 
kokiais čia buvo Ulevičius ir Ta
mošiūnas, iš pilietinio Ispanijos 
karo ne Argentinon, bet nepri- 
klausomon Lietuvon grįžę ir da
bar prie Kauno laukią aušros...
KOLUMBIJA

Kolumbijoje laisvai prakti
kuoja šie dantų gydytojai lietu
viai: Petronėlė Leimonaitė-To- 
torjjitienė, Koste Jurkšaitė-Ty- 
lienė, Liuda Paulėnienė, Marija 
Zalevičiūtė-Holeckienė, Kotrina 
Baronaitė - Pikčilingienė, Elena 
Kalinauskaitė-Giedraitienė, Apo 
Jonija S. Nenertaitė-Pacevičienė 
ir VI. Gaurišius.

Med. kydytojas Domininkas 
Giedraitis eina tropiškų ligų 
kursą Bogotos universitete. Jį 
baigęs turės laisvos praktikos 
teisę, kaip kad ją turi visi lietu
viai dantų gydytojai.

— Dr. S. Sirutis, inž. Gabriū- 
nas ir Čiuderis nusipirko didelį 
ūkį Kolumbijoje.

— Dail. Eug. Kulvietis su šei
ma ruošiasi vykti Vokietijon 
pas savo sūnų ilgesniam laikui.

— Muz. Z. Jonušas mokytojau
ja Pereira konservatorijoje.

— Jonas Šernaitis mokytojau
ja mergaičių gimnazijoje.

—-P. Brazdys atidarė meniškų 
odos dirbinių dirbtuvę.
AUSTRALIJA

V. Kazokas išleido eilėraščių 
rinkinį “Sapnų pėdomis”.

Vyt. Žemkalnis Melbourne iš
leido 68 psl. knygutę “Kudirkos 
Sąjūdis”. V. Ž. yra Australijos 
apygardos Kultūros Fondo pir
mininkas. Jo knygutę išleido 
“Šviesa”.

“AROS” —- Australijos Oro 
Skautų Fondas jau yra surin
kęs 101 svarų sterlingų.

Delhi, Ont.
Padėka

Širdinga padėka visiems lietuviams, 
kurie lankėte mane ligoninėje ir namie 
ir įfeikėt man dovanų ir gėlių, taip pat 
už pasiųstus linkėjimus. Širdingai ačiū 
visiems. Jūsų visų lankymas suteikė man 
daug jėgų, sveikatos ir visiems laikoms 
paliks mano atminty. Visiems didelis 
ačiū; Teresė Astrauskas.

NAUJU “FORD” 
AUTOMOBILIŲ 

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

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

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

CHURCH MOTORS LTD.

Tu būsi mano 
liudininke

Po $10-— Sprundžiaus šeima, Niema- 
vičius L., Rizleris, Makuzo, Macevičiū
tė, M. Antanaitienė, E. Koris, Bekers, 
Rimkūnas P., Palelrūnas J z., Prielgaus- 
kos KL, Podžiūnienė O., Jurgelys KL, 
Žulys J z., Bulkė Petras, Rusinavičius, 
Bulionių šeima, Grigas, O. Vuikienė, 
Striku Šeima, Matulicz, Vaitkus Jonas, 
Olšauskas J z.;

$8 — Eidukaitis Jz.
Viso $3.320.23. Komitetas.

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta 

batų krautuvė *
Porduodu įvoirios 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

PRAŠOME PASINAUDOTI — GERA PROGA
’ ——* ■ ...... ...... I ■M ,

MES
PERKAME, 

KUR
VYRIŠKŲ RŪBŲ KRAUTUVĖ

Inventoriui sumažinti ligi š.m. gegužės 1 d. lietuviams 

25% nuolaidos: parduodamos visos prekės su ' 
paltai, kostiumai, skrybėlės, įvairūs švarkai, kelnės, 
megztukai, marškiniai, apat. baltiniai, kojinės, pirštinės, 
kaklaraiščiai ir kt

Sav. C. SALMONAITIS

DERBY MEN SHOP
2576 YONGE ST., TORONTO

* (arti Brian Hill Ave.) 
Telefonas HU 9-9624

RAŠOME PASINAUDOTI —RETA PROGA^

Ištrauka iš PAER LAGERKVIST “Barabas”
Kiškialūpė mergina negalėjo miegoti. Ji gulėjo, žiūrėdama į 

žvaigždes, ir galvojo, kas netrukus turės atsitikti. Ne, ji nenorėjo 
miegoti, ji norėjo budėti kiaurą naktį.

Ji gulėjo žabų ir šiaudų guolyje dauboje už Mėšlų vartų ir ap
linkui girdėjo sergančių dejavimus vartaliojantis per miegą, raup
suotojo varpelių skambesį, kai jis pakildavo iš skausmo ir vaikš
čiodavo aplinkui. Smarvė iš didžiųjų atmatų krūvų pripildė visą 
slėnį ir sunkino kvėpuoti, bet ji buvo taip apsipratusi su ja, kad 
beveik jos nejautė.

Rytoj saulei tekant... Rytoj saulei tekant... .
Kokia nuostabi mintis. Netrukus visi šie ligonys bus pagydyti. ’ 

visi alkanieji papenėti. Tai beveik neįtikėtina. Ir kaip tai atsitiksią? 
Tur būt, prasivers dangus, nusileis angelai ir papenės visus, tik
riausia, bent vargšus. Turtingieji, žinoma, valgys ir toliau savo na
muose, bet visi vargšai, visi alkanieji bus angelų pamaitinti. Čia 
prie Mėšlų vartų paties audeklus, baltus, lininius, apkraus valgiais, 
ir tada visi susės prie jų ir užkandžiaus. Ištikrųjų juk ne taip jau 
sunku visa tai įsivaizduoti, reikia tik pamanyti, kad viskas bus 
kitaip, negu iki šiol Nieko nebūsią panašaus į tai, kas ligi šiol 
matyta ar patirta.

Gal būt, ir ji bus kitais drabužiais, ką gali žinoti. Gal baltais? O 
gal mėlynu sijonu? Viskas turi pasikeisti, nes prisikels Dievo sū
nus ir prasidės nauja gadynė.

Ji gulėjo, galvodama apie visa, kas turi atsitikti.
Rytoj... Rytoj saulei tekant... Ir ji džiaugėsi, kad jai pra

nešė, kas turi rytoj atsitikti.
Raupsuotojo varpeliai suskambo žymiai arčiau. Ji tuojau pa

žino jį. Jis paprastai naktį prieidavo arčiau, nors tai buvo už
drausta. Jie turėjo gyventi savo užtvaroje pačiame slėnio užkam
pyje, bet naktį jis išdrįsdavo prisiartinti. Atrodė, kad jis ieško žmo
nių draugystės, o kartą jis taip ir prisipažino. Ji matė, kaip jis 
atsargiai vaikščiojo tarp miegančiųjų po atviru dangum.

Mirusiųjų karalystė!... Į ką ji panaši? Jie pasakojo, kad jis 
dabar esąs mirusiųjų karalystėje. Kaipgi atrodo? Ne, ji negali jos 
įsivaizduoti! •

Aklasis senis suvaitojo per miegą. Kiek toliau gulėjo tasai 
jaunas liesas vyras, kurį nuolat kankindavo sunkus dusulys. Prie 
pat jos gulėjo galilejietė. Ji buvo apsėsta piktosios dvasios, nes 
nuolat trūkčiojo jos ranka. Aplinkui buvo pilna ligonių, kurie 
tikėjo, kad jie pasveiksią nuo šaltinio dumblo, taip pat ir nelai
mingų vargšų, besimaitinančių sąšlavų krūvose. Bet rytoj niekas 
jau čia neslankios. Jie gulėjo ir vartėsi, bet ji daugiau jų jau ne
sigailėjo.

Gal būt, papūs angelas, ir vanduo pasidarys švarus. Gal iš tik
rųjų visi išgis, subridę į jį. Gal net ir raupsuotieji pagis. Bet ar 
juos leis bristi į šaltinį? Kažin? Niekas nieko tikra negali pasa-
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„Jehovos liudininkai”
, X SEKTOS- KILMĖ, MO KSLAS, VERTĖ

1. Kilmė tėvo rūbų krautuvėje. Beskai-
19-tasis šimtmetis, ypač antro- tydamas bibliją, priėjo išvados, 

ji jo pusė, be kitų dalykų pagar- i kad jo presbiterioniškasis tikė- 
sėjo religiniais sąjūdžiais, kurie jimas nėra pagal šv. Raštą. Iš- 
skelbė, kad žmonija jau baigiam | stojo iš presbiterijonų bažnyčios, 
ti savo dienas, kad čia pat jau j Ir toliau skaitė bibliją pagal jo 
esanti pasaulio pabaiga, šitą paties sugalvotą metodą. Kartą
_ • _ • . • y _ _ l _ * i 2 _ • _ 1  A. * J » 1 • -

tėvo rūbų krautuvėje. Beskai-

tvirtinimą įvairių' sektų vadai i jis užėjo į adventistų koplyčią ir 
rėmė šv. Raštu, užmiršdami mū-I išgirdo pamokslą apie pasaulio
sų Viešpaties Jėzaus Kristaus j pabaigą. Šis pamokslas jį stipriai 
įspėjimą, kad “anos dienos ir paveikė ir davė naują kryptį jo 
valandos niekas nežino, nei dan- mintims ir tolimesnėms studi- 
gaus angelai, tik vienas Tėvas” joms. Trumpu laiku jis priėjo 
(Mat. 24, 36). ' prie labai originalių išvadų, ypač

Nustatant pasaulio pabaigos ‘ kas liečia jį patį. Jis esąs ne kas 
datas kaikada remtasi tariamais į kitas, kaip 7-sis šv. Jono Apreiš- 
angelų apreiškimais. Taip J. i kime minimas angelas, kuris iš- 
Smith tvirtino gavęs specialų ap- lieja 7-ją Dievo rūstybės taurę 
reiškimą iš angelo Maroni. Iš ant žemės. Pažiūrėkime ką gi ra-

įmą Ch. T. Rusellį: “Aš ma
čiau kitą galingą angelą, nužen
giantį iš dangaus, apsiaustą de
besimi; oro rykštė buvo ant jo 
galvos, jo veidas buvo kaip sau- j 
lė. ir jo kojos, kaip ugnies šu- ■ 
lai; savo rankoje jis turėjo at-į 
virą knygelę. Jis padėjo savo de- ■ 
šinę koją ant jūros, o savo kairę į 
ant žemės ir šaukė dideliu balsu i 
kaip kad liūtas kriokia. Jam su
šukus, septyni griausmai atsilie
pė savo balsais” (Apr. 10, 1-3).

Charles T. Russell liovėsi pre
kiavęs ir kaip pastorius Russell 
ėmė skelbti savo mokslą. Jo už
davinys esąs liudyti Viešpatį ir 
surinkti kiek galima daugiau 
žmonių į Kristaus karalystę 
prieš Armagedono dieną, kuri 
esanti arti. Kad labiau įtikintų 
sekėjus savo angeliška pasiunti
nybe, jis sumini ir kitus šv. Jo
no Apreiškime minimus angelus, 
kurie buvę tikri žmonės. Jis ypa
tingai gerbė du tariamus ange
lus. Pirmasis jų buvęs Arijus, 
kurį pasmerkė pirmasis visuoti
nasis vyskupų susirinkimas 325 
m. Nicejoje už tai, kad atmetė 
Kristaus dieviškumą. Antrasis 
jo labiausiai gerbiamas “ange
las” buvęs Petras Valdo iš Lyo- 
ho, valdiečių sektos kūrėjas, ku
ris tvirtino, kad Kat. Bažnyčią 
įkūręs ne Kristus, bet Konstan
tinas Didysis 313 m. P. Valdo bu
vo paveiktas senųjų rytiečių 
klaidų, pvz. manichiejų. Jie tvir
tino, kad pradžioje buvę du pra
dai, vienas geras (Dievas) ir vie
nas blogas (piktoji dvasia). Rus
sell priėmė ir šitą klaidą. Jo tat 
“mokslą” sudaro Arijaus, Valdo 
ir manichieiu sektos klaidu mi
šinys. . 4 '

Nors Ch. T. Russell save laikė 
__  I 7-ju angelu' bet jo. gyvenimas ne- 

. I pasižymėjo angelišku nekaltu- 
. į mu. Teismas rado, kad jis neiš- 

j tikimas savo žmonai ir jai leido

čia atsirado marmonų sekta ir i šo šv. Jonas apie tą angelą, taria 
jų knyga (Book of Mormon).

Prieita prie to, kad net piktoji 
dvasia padaryta atsakinga dėl in
formacijų apie pasaulio pabaigos 
laiką. Ponią Shipton, tariamosios 
raganos duktė, piktosios dvasios 
pagalba nustačiusi, kad pasaulis 
pasibaigs 1881 m. Neva jos su
rašytos pranašystės vadinasi 
“Mother Shipton’s Prophesy”. 
Jos biografija, gerokai leidėjo 
perdirbta ir papildyta, pasirodė 
1860 m. Anglijoje. Daug menko 
išsilavinimo žmonių patikėjo, 
kad pasaulis pasibaigs 1881 m. 
Šimtai ir tūkstančiai naivių žmo
nelių laukė bažnyčiose ir lau
kuose, kada čia pasirodys dan
guje kryžiaus ženklas.

Aiškinant kaip kam į galvą at
eina šv. Raštą, panašių svaičio
jimų apie pasaulio pabaigą ir ki
tas nesąmones gausiai, gal dar 
gausiau pasirodė ir Amerikoje. 
Čia stipriau pabrėžta mintis, kad 
prieš pasaulio pabaigą ateisiąs 
Kristus ir įkursiąs žemiškąją 
karalystę, kuri . gyvuos 1000-ti 
m. Nuo lotynų kalbos žodžio mil- 
le (tūkstantis) toji klaida imta 
vadinti milenarizmu. Visus tuos, 
kurie laukė prieš pasaulio pabai
gą 1000-ties metų žemiškos Kris
taus karalystės ir kurie skelbė, 
kad pasaulio pabaiga esanti čia 
pat, imta vadinti adventistais. 
Jie turėjo ir turi keletą šakų: 
christadelfiečiai, mileritai, do- 
wietai ir kt. Jų tarpe reikia ieš
koti ir Jehovos liudininkų. Šiuo 
vardu jie pasivadino 1931 m., įsa
kius sektos vadui J. Rutherfor- 
dui. Mat jam atrodė, kad tai 
skambesnis ir reikšmingesnis 
vardas. Anksčiau jie vadinosi 
biblijos studentais. Kiti juos va
dino biblistais, russelitais (nuo 
sektos įkūrėjo Ch. T. Russell), 
tūkstantmetinės karalystės žmo
nėmis ir tt. 

■ 6
2. Sektos įkūrėjas
Charles T. Russell ■ nuo io atsiskirti. Teismo spren-įgybos Bokštą” 1909 m. New Yor-
Ir patys Jehovos liudininkai dime sakoma, kad “toks nuola-j ko valstybėje. Tarptautinę Bib- 

nesūtaria, kada jie buvo Įkurti, i tinis egoizmas ir savęs garbini- j lijos Studentų draugiją Didžio- 
mas gyvenimą krikščionei jaut-Į joje Britanijoje 1914 m. Visos tos 
riai moteriai padarytų nėpake- > draugijos, kaip teisėtai veikian- 
liamą našta”. Tai Įvyko 1897 m., į čios ir registruotos, galėjo Įsigy- 
i'o 21 m. evangelijos skelbimo ir j ti nuosavybę, daryti biznį, 
Jehovos liudininkų buvimo že-| (Bus daugiau)
mėj-c. Kiek vėliau jam ir vėl rei-1 »Dr. J. Glitas.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS
KELEIVIS IŠ EDOMO
Kristaus vizija
Kas tas, kuris ateina per gadynes — 
Nėra po kojų jam nei marių, nei kalnų. 
Nenoriu mirt, nenoriu, ne, jo gyvo veido nepažinęs 
Ir neišvydęs jo garbės ir jo dienų.
Kas tas, o kas, kuris ateina iš Edomo, 
Iš Bosros artinas drabužiais raudonais?...
Žvejai ir moterys, artojų ramios gentkartės su iuomi, 
Ir nusidėjėlis nė vienas šėtron jo neverkęs neįeis.
— Tai aš, tai aš, kurį šaukei tu, kaip nešaukei
Nei motinos, nei tėvo, nei brangiausios mylimos, 
Tai aš einu nenugalėtas iš karų ir frontų lauko 
Ir vėlų vakarą esu visų savų vaikų ramiuos namuos.
Pirštu nepaliečiau danguj mirties bombonešių — jie krito, 
Ir vandenynų gelmėse tarpedos bėgo nuo manęs, 
Nebuvo tankų mano ginkluos, nei minų, nei iperito, 
Vienok negrįžo niekas niekas sveikas žemėn po manęs.
Tariau balsu — drebėjo liūtai ir centaurai,
Nuo mano balso ėjo upės iš krantų,
Tariau tyliai — užmigo tulpių ir lelijų baltos taurės, 
Tariau vienai, o klausė tūkstančiai kartų...
Apie mane argi nebuvo parašyta,
Ar buvo neskelbta senųjų pranašų?... —
Šalton širdin, šalton kaip ledas mirė meilės žodžiai kritę, 
Todėl dabar jums pasiutimo jūsų pabaigą nešu!
Tai jis, tai jis, kuris ateina iš Edomo, z
Iš Bosros artinas drabužiais raudonais —
Žvejai ir moterys, artojų ramios gentkartės su juomi, 
Ir nusidėjėlis nė vieųas šėtron jo neverkęs neįeis.

Iš kultūros ir knygų pasaulio

Vieni mini 1872 m., antri 1874. 
treti 1876; Jehovos liudininkų tė
vas yra Charles-T. Russell iš 
Pittsburgh©, Pa. Apie 16 gyve
nimo metus jis pradėjo skaitytį 
šv. Raštą ir kartu tarnavo mažoj

Redakcijai prisiųsta
Dan Kuraitis, Atsiminimai, 

“Naujienų” leidinys, Chicago, III. 
19553. 208‘psl., kaina $2.

Eglutė, 1953 m. Kovas, Nr. 3, 
65-96 psl.

Numeris, kaip paprastai, iš-

kėjo pasirodyti teisme. Šiuo kar
tu užapgaulę ir sukčiavimą. Su
pykę farmeriai jį apskundė teis
mui, kad jis jiems pardavęs po 
$60 bušelį “stebuklingų kviečių”, 
kurie visai nebuvę stebuklingi. 
Teismas priteisė grąžinti pini
gus.

Jis mirė 1916 m. turėdamas 64 
m. amžiaus. Tai atsitiko kelionė
je važiuojant iš Los Angeles į 
Brooklyną miegamajame vago
ne. Jausdamas, kad greitai turi 
mirti, paprašė palydovo, kad tas 
jį pridengtų romėniška toga. Ne
gi mirs 7-sis angelas, kaip visi 
paprasti žmonės, be jokių iškil
mių! .

Nors jo galvoje nebuvo viskas 
tvarkoje, bet ūkinius, organiza
cinius reikalus vedė gerai. Para
šė nemaža knygų,^brošiūrų.- Sa
vo draugijas išplėtė į kelius 
kraštus, įsteigė daug spaustuvių, 
leidyklų. Jis įregistravo pagal 
veikiančius įstatymus savo “Sar
gybos Bokštą” Pansilvanijos 
valstybėje 1884 m. “Biblijos Sar-

leistas puošniai, gausiai ilius
truotas ir turiningas, vaikams 
nešąs daug džiaugsmo.

Dievas ir protas, Biblijos tyri
nėtoju Dr-tės leidinys, Chica
go, I1L

Laiškai Lietuviams, 1953 m. 
kovo mėn., Vol. IV, Nr. 3, 65-96 p.

Pelėda, visų neklystančių ir iš 
klaidų pasikelti negalinčių opo- 
zicijozas, Nr. 1(10), 1953 m. ba
landžio 1 d„ IV metai.

Parduodama po 30 centų.

. Lietuvio moksliški tyrimai
( “Schweicer Archiv fūr Tier- 
heilkunde” Bd. 95, Heft 1 1953, 
atspausdino Berne gyvenančio 
ir ten Šveicarų Serumo ir Skie
pų Institute dirbančio lietuvio 
veterinaro ir bakteriologo dr. P. 
Radvilos straipsni “Kiaulės rau
donligės bacilų hemaglutinaci- 
ja,_ autolizė ir imunizuojančios 
galios”. Šiame straipsnyje auto
rius iškelia 3 toje veterinarijos 
srity visiškai naujus dalykus, 
prie kurių jis priėjo mokslinių 
tyrimų eigoje:

1. Kiaulės raudonligės bacilai, 
augdami buljonuose, pagamina 
tam tikrus fermentus, kurie vė
liau tuos pačius raudonligės ba- 
cilus, taigi “šeimininkus”, ištir
pina. Bet tik vištų raudonus 
kraujo kūnelius aglutinuoją,rau
donligės bacilų kamienai gali 
pagaminti fermentus, gi neaglu- 
tinuojantieji tų fermentų nepa
gamina, o jei ir pagamina, tai 
labai mažam kieky.

2. Vokiečių tos srities moksli
nėje literatūroje pažymima, jog 
tokie aglutinuoją raudonligės 
bacilai po 3-4 dienų nustoja ag- 
lutinavę, kai kultūroje atsiranda 
rūgštingumo. Savo tyrimais dr. 
Radvila įrodo, jog aglutinuojan- 
čios galios pranyksta ne dėl at
siradusio rūgštingumo, bet dėl
to, kad fermentai raudonligės 
bacilus ištarpina ir tokiu būdu 
aglutinuojančias medžiagas su
naikina. ' '

3. Tokios ištirpintos ir pre’i 
aliumino hidroksido adsorbuotos 
kultūros dvigubai geriau gyvu
lius imunizuoja negu neištirpin
tos kultūros.

Jei ąnksčiau prieš raudonligę 
skiepindavo kiaules su gyvais 
raudonligės bacilais ir raudonli
gės serumu, tai dabar galima jas 
skiepyti vien tik užmuštomis

kultūromis, kurios adsorbuotos 
prei aliumino hidroksido. J;M.

Francois Mauriae “Gimdyto
ja”. Čikagiškė knygų leidykla 
“Terra” šiomis dienomis išleido 
įžymaus prancūzų rašyt. Fran
cois Mauriae veikalą “Gimdy
toja”.

“Gimdytojoj” sprendžiama 
šeimos problema. Veikalas gi
lus, intryguojantis šiurkščia gy
venimo realybe, puikiu stiliu
mi ir dideliu įsijautimu, kuriuo 
prieinama prie slapčiausių žmo
gaus sielos gelmių. Knygą į lie
tuvių kalbą išvertė Antanas Vai
čiulaitis.

Francois Mauriae laikomas 
vienu žymiausiųjų mūsų dienų 
rašytojų. Gimė jis 1885 m. ir ga
na iaunaš atsidėjo literatūrai. 
Būdamas gilus katalikas, jis vi
sur savo kūryboje ieško gyve
nimo prasmės ir tisklų. Deja, gy-’ 
venimas yra žiaurus, ir Francois 
Mauriae veikaluose daug šiurkš
tumų, daug gyvenimo purvų, 
kuriuose autoriui sunku išlikti 
ne pesimistu.

Francois Mauriae yra garsio
sios Prancūzų Akademijos narys. 
Jo kūryba augščiausiai įvertinta 
praėjusiais metais: Stockholme 
jam įteikta 1952 metų Nobelio 
literatūros premija.

Liet. Studentų Sąjunga kvie
čia visus įsijungti į studentų 
šalpos darbą per L. St. Šalpos 
Fondo Tarybą, įsteigtą vasario 
7-8 d. suvažiavime Niujorke.

Dr. Jurg’o Šaulio archyvą ža
da nupirkti Philadelphijos uni
versitetas, kuris nupirko ir bib
lioteką. Archyve, be rankraščių, 
korespondencijos ir dokumentų, 
yra ir senųjų Lietuvos žemėla
pių rinkinys.

“Laisvąją Lietuvą”, kurią iš 
Toronto buvo norėta perkelti į 
Worcesterj ir ten pervežta .jos 
spaustuvė, kaip rašo “Vienybė” 
norima perkelti į Čikagą. Jį no
rįs perimti J. Švaistas-Balčiūnas, 
kuris su “LL” leidėjais vedąs de
rybas.

“Draugo” romano konkurso 
jury komisijon L. Rašytojų D-ja 
paskyrė Pr. Naujokaitį ir Stp. 
Zobarską. Pats dienraštis kitus 
komisijos narius paskirs taip pat 
iš Niujorko.

Leonardas Žitkevičius parašė 
vaikams eilėraščių rinkinį “Sau
lutė debesyse”. Iliustravo J. Pi- 
lipauskas. Knyga spausdinama.

Vak. Australijos muziejaus 
meno galerija nutarė pirkti 4 
dail. V. Rato paveikslus. Tuo bū
du jis pirmasis iš lietuvių daili
ninkų atidarė duris į Australi
jos meno lobynus.

Upsalos un-te lietuvių k. kur
są skaito J. Lingis. Juo gyvai do
mimasi.

Šv. Kazimiero šventėje Vati-. 
kano radijas davė specialią trans
liaciją. Kalbėjo šv. Kazimiero 

j Kolegijos dvasios vadas kun. dr. 
| V. Balčiūnas, ateitininkų vardu 
i stud. J, Šeškevičius, skautų var- 
• du kun. A. Nekrašas, kuris drau- 
! ge suteikė savo primicijų palai

minimą. Tos pačios dienos vaka
re įprastoje programoje žodį ta
rė ir primicijų palaiminimą su
teikė t. Pr. Dauknys, MIC.

Wl. Studnicki — Lenkų val
dymo laikais buvęs Vilniaus 
valstybinio archyvo direktorius, 
didelis lenkiškumo Vilniaus 
krašte gynėjas, publicistas su is
torinių studijų palinkimu, lenkų 
laikytas vienu iš didžiausių Vil
niaus praeities žinovų, neseniai 
mirė.

Caracase kovo 7-8 d. įvyko lie
tuvių skautų. suvažiavimas. Pa
minėta Caracas© vietininkijos 16 
“Lituanica” draugovės 2 metų 
įsikūrimo sukaktis.

Vokiečiai tyrinėja Rytų 
Europą

Vokietijos parlamento — Bun
destag — užsienių politikos ko
mitetas . rekomendavo federali- 
nei vyriausybei, kad ji koordi
nuotų, sistematizuotų ir praplės
tų komunistų kontroliuojamos 
Rytų Europos mokslinį-istorinį, 
ekonominį ir socialinį tyrinėji
mą. Komitete nuoširdžiai tikima^ 
jog netrukus ateisianti diena, ka
da -vokiečių pramonei atsidarys 
Rytų ir Centrinės Europos rin
kos bei žaliavos. Vokiečiams šios 
rinkos, esą, būtų ypač svarbios 
— jei nepasisektų Europos su
vienijimas, prasidėtų pasaulinė 
krizė. Tam tikslui Komitetas 
siūlė, kad prie, pačios užsienių 
reikalų ministerijos būtų nedel
siant įsteigtas Rytų ir Centro 
Europos departamentas šioms 
problemoms kuo analitiškiąusiai 
aiškinti. Šiuo metu jos yra stu
dijuojamos Berlyno, Miuncheno, 
Giottingeno, Sttugarto ir Mar- 
biirgo universitetuose. Komite
tas savo rekomendacijoje perspė
ja, kad šiuo metu Vakarų Vo
kietijoje belikę “per maža Rytų 
ir Centro Europą pažįstančių 
ekspertų”(?). Aim.

Sudaužė premijuotą kūrinį
Tarptautinio Nežinomo Politi

nio Kalinio" konkurse pirmąją 
premiją laimėjo britų skulpto
rius Reg Butler. Kovo 15 d. va
kare vienas vengras menininkas 
tremtinys tą kūrinį sudaužė. 
Koks tai buvo kūrinys ir kodėl 
vengras Szilvassay jį sunaikino, 
tuo tarpu nepaskelbta. Pats But
ler sako, kad jo darbas buvęs rū
pestingai dokumentuotas ir foto
grafuotas, tad galėsiąs būti leng
vai atstatytas.

r-

i trukus nepasibaigs naktis? Taip, žvaigždės viršuj jau ne tokios, o 
^•"^ulio pusrutulis jau seniai nusileido už kalnų. Sargybos pasi
keitė jau paskutinį kartą, nes jau tris kartus ji matė žibintus ant 
miesto mūrų. Tikrai, naktis jau baigėsi. Paskutinė naktis...

Aušrinė žvaigždė užtekėjo viršum Alyvų kalno. Ji tuojau ją 
pažino, nes ji tokia didelė ir tokia šviesi, daug didesnė už kitas 
žvaigždes. Niekad ji nebuvo mačiusi jos tokios šviesios. Sudėjusi 
rankas ant savo įdubusios krūtinės, ji valandėlę žiūrėjo į ją savo 
degančiomis akimis. ’

kyti, kaip čia bus.... Na, bet daug kas -uk neaiškų.
O gal niekas nepasikeis šuliny ir niekas tuo nesusirūpins. Gal 

angelų būriai pasileis visu Gehinomo slėniu ir per visą žemę, savo 
sparnais nušluodami visas ligas, visus rūpesčius, nelaimes.

Ji gulėjo ir mąstė, kaip visa lai galėtų atsitikti.
Pakui ji prisiminė, kaip ji taoa suuko Dievo sūnų. Ir koks 

jis buvo malonus su ja. Niekad niekas su ja nebuvo toks malonus. 
Gal tada ji turėjusi paprašyti jį, kad jis pagydytų jos Kiškio lupą, 
tačiau ji to nepadariusi. Jam nebūtų buvę sunku tai padaryti, bet 
ji nenorėjo jį to paprašyti. Jis padėdavęs tiems, kuriems iš tik-i O paskui ji skubiai pakilo ir dingo tamsoje.
rujų buvo reikalinga pagalba. Jo darbai buvo labai dideli. Ji ne
norėjo jį varginti tokiu menkniekiu.

Ir koki buvo nuostabūs jo žodžiai, kai ji atsiklaupė į kelio dul
kes, o jis atsigręžė ir priėjo prie jos, klūpančios.

— Ar ir tu geidi iš manęs stebuklo? —... jis paklausė.

Jis tupėjo susitraukęs už tamariskų krūmų kitoje kelio pusėje 
tiesiai prieš kapą. Kai tik prašvis, jis gerai galėsiąs jį matyti. Iš.

v _ . v . - - čia kapas bus matyti visai aiškiai. Tik kad greičiau patekėtų saulė.
— Ne, Viešpatie, negeidžiu. Aš tik pamačiau tave praeinant. Jis gerai žinojo, kad mirusis tikrai neprisikels, bet jis norėjo
Tada jis švelniai, pilnu liūdesio žvilgsniu pažiūrėjo Į ją, paglos- ‘ - ............... - .

tė jos veidą, palietė jos lūpas, kurios tačiau liko, kokios buvusios, i
— Tu būsi mano liudininke, — dar tarė jis jai.
Kaip nuostabu! Ką jis norėjo tuo pasakyti? Būti jo liudinin

ke? Jai? Nesuprantama. Kaip ji galėsianti?
Jam nebuvo sunku suprasti, ką ji sakė. Jis iš karto ją suprato. 

Ir visai nenuostabu, nes juk jis Dievo sūnus.
Visokiausios mintys kilo jos galvoje, čia begulint. Apie jo žvilgs

nį, kalbantis su ja, apie jo »rankų kvapą, paliečiant jos lūpas... 
žvaigždės atsispindėjo jos atvirose akyse, ir ji galvojo, kaip nuo
stabu, kad juo ilgiau ji žiūri į dangų, juo daugiau mato žvaigž
džių. Nuo to laiko, kai jinegyveno namuose, ji mačiusi tiek daug 
žvaigždžių. Bet kas gi yra tos žvaigždės? Ji nežinojo. Aišku, jas 
sukūrė Dievas, bet kas jos, ji nežinanti. Dykumos pusėje jų buvo 
labai daug... Ir augštai kalnuose... Gilgalės kalnuose... Tik ne 
tą naktį, tik ne tą naktį...

Paskui ji prisiminė namą tarp dviejų kedrų... Motina sto
vėjo tarp durų ir žiūrėjo į ją, tolstančią ir prakeiktą... Taip, aiš
ku, jie turėjo.ją išvaryti, ir ji turėjo gyventi, kaip gyvulys ur
ve... Ji prisiminė, kaip žaliavo tada laukai pavasarį, ir motiną, 
stovinčią tamsoje tarpduryje, lydinčią ją akimis ir besisaugojančią, 
kad nepamatytų" -anas, kuris ją prakeikė...

Bet dabar visa tai nesvarbu, visai nesvarbu.
Neregys atsisėdo ir ėmė klausytis. Jis pabudo ir išgirdo raup

suotojo varpelių skambesį.
— Eik iš čia! — sušuko jis, grūmodamas kumščia tamsoje. — 

Pradink iš čia! Ko tau čia reikia!
Varpelių garsai ėmė tilti ir dingo naktyje. Senis vėl atsigulė, 

bambėdamas ir užsidengdamas rankomis savo tuščias akis.
Ar mirę kūdikiai taip pat eina į mirusiųjų karalystę? Taip, 

tik juk ne tie. kurie mirę motinos ysčiuje? Ar iš tikrųjų? Ne, taip 
negali būti. Argi jie galėtų ten vargti ir kentėti? Nors ji nieko 
tikra nežinanti... Nieko tikra apie nieką... Prakeiktas tavo 
ysčiatfs vaisius...

Bet dabar, auštant naujai gadynei, gal visi prakeikimai sa
vaime atpuls. Juk taip gali būti... Tiors ką gali žinoti... Pra
keiktas ... tavo ysčiaus vaisius..

Ji nusipurtė, lyg ir nuo šalčio. Kaip ji ilgėjosi šio rytmečio. 
Ar tik nepradės tuojau švisti? Juk ji ilgai čia gulėjo. Ar tik ne-

visa matyti pats savo akimis ir būti tuo tikras. Štai dėl ko jis atsi
kėlęs taip anksti, žymiai prieš saulės patekėjimą, ir dabar laukias 
casislėpęs už krūmo. Kodėl jis taip padarė, buvo keista ir jam pa
čiam; Ir iš tikrųjų,, ko jis dabar suka sau galvą? Ko jis rūpinasi 
tuo žmogumi? ‘

Jis tikėjosi čia rasti daugiau žmonių, atėjusių pasižiūrėti di
džiojo stebuklo. Kaip tik dėl to jis ir pasislėpė krūme, nenorėda
mas, kad Jkiti jį čia pamatytų. Bet aišku, jis čia buvo tik vienų 
vienas. Kaip keista.

Netikėtai jis pamatė kažką, klūpantį šiek tiek toliau nuo jo, 
prie to paties kelio. Kas tai galėjo būti, ir kaip tai atsitiko, kad 
jis nematė, kaip praėjo pro jį. Atrodė, kad tai moteris. Pilkąjį 
šešėlį voš buvo galima atskirti nuo tokių pat kelio dulkių.

Ėmė švisti, ir netrukus pirmieji tekančios saulės spinduliai 
atsimušė į uolą, kurioje buvo iškaltas kapas. Visa taip greit nu
švito, kad jis nieko negalėjo pastebėti, ir kaip tik tada, kai jis 
viską turėjo matyti. Kapas buvo tuščias! Akmuo buvo nuristas į 
šalį, o uoloje iškaltasis kapas tuščias, j f .

Jis labai nustebo ir kurį laiką žiūrėjo įsmeigęs akis į kapo angą, 
kurioje, kaip jis pats buvo matęs, jie buvo paguldę nukryžiuotojo 
kūną ir kurią jie užrito dideliu akmeniu. Pamažu ėmė aiškėti, kaip 
iš tikrųjų galėjo atsitikti. Nieko nuostabaus nebuvę atsitikę. Ak
muo greičiausia buvo nuritintas anksčiau, negu jis atėjo. O kas 
jį nuritino ir kas nusinešė nukryžiuotojo: kūną, atspėti buvo ne
sunku. Tai buvo padarę, žinoma, jo mokiniai. Tamsoje jie būsią 
pavogę savo mylimojo Mokytojo kūną, kad paskui galėtų sakyti, 
kad jis pats prisikėlęs iš mirusių, kaip pranašauta. Tai suvokt* 
buvo nesunku.

Štai kodėl šį rytą, saulei tekant, nei vieno iš jų nebuvo čia pa
sižiūrėti stebuklo. Dabar jie jau toli nito čia.

Barabas išlindo iš savo slėpynės ir nuėjo pasižiūrėti kapo. Ei
damas pro klūpančią ant kelio moteri, jis pažvelgė Į ją ir nustebo, 
pamatęs, kad tai ta pati kiškialūpė mergina. Jis stabtelėjo ir pa
sižiūrėjo į ją. Nuo bado išblyškęs jos veidas buvo nukreiptas į 
kapą, ir jos pastirusios akys nieko nematė aplinkui. Jos veidą 
bjaurinęs viršutinės lūpos įskilimas buvo pabalęs. Ji jo nepaste
bėjo.

Jis pasijuto labai nejaukiai, tartum susigėdęs, matydamas ją 
tokią. Jis kažką prisiminė, ko nenorėjo prisiminti: ir tada ji šitaip

atrodžiusį ir tada jo savijauta buvo tokia pat... Jis truktelėjo 
pečiais ir pasipurtė. -

Pagaliau ji praregėjo. Ji taip pat nustebo šiuo susitikimu. Ir 
visai suprantama, jei ir jis pats negalėjo suprasti, kaip jis čia 
atsiradęs. Ir koks jo čia tikslas?

Barabui atrodė geriausia apsimesti, kad jis šiaip sau, eidamas 
šiuo keliu, atsitiktinai atsidūrė šioje vietoje, visai nežinodamas,- 
kokia čia vieta ir kad čia yra kieno nors kapas. Ar jis mokėsiąs 
apsimesti? Gal tai būsią sunku, o gal ji juo nepatikėsianti, bet vis 
dėlto jis tarė: " ■

— Ko tu čia klūpai ant kelio? /
Kiškialūpė mergina nepažvelgė į jį ir nepajudėjo iš vietos, 

O klūpojo, kaip klūpojusi, nukreipusi žvilgsnį į kapo angą uoloje. 
Ir jis vos nugirdo jos žodžius, tariamus sau pačiai:

— Dievo sūnus prisikėlė ...
Šie žodžiai jį paveikė labai keistai. Vėl jis pajuto kažkokį 

nuostabų jausmą, tačiau jo negalėjo suprasti. Valandėlę jis sto
vėjo, nežinodamas, ką sakyti ir ką daryti. Paskui jis priėjo prie 
kapo, kaip ir buvo manęs padaryti, ir įsitikino, kad jis iš tikrųjų 

■ tuščias. Bet tai jis jau žinojo, ir tas jam nieko nepaaiškino. Jis vėl 
sugrįžo prie jos, vis dar klūpančios ant kelio. Jos veide buvo tiek 
nusižeminimo ir tiek svaigulingos laimės, jog jam iš tikrųjų jos 
pagalio. Juk tai, dėl ko ji laiminga, tėra tik įsivaizdavimas. Jis 
būtų galėjęs jai viską papasakoti apie tą prisikėlimą, bet argi 
nepakankamai ir taip jai buvo suteikęs širdgėlos? Ir jis negalėjo 
prisiversti-papasakoti jai visą teisybę. Jis tik atsargiai paklausė, 
kaip visa tai atsitikę irkaip, jos nuomone, prisikėlęs nukryžiuotasis.

Ji pažiūrėjo į jį labai nustebusi. Argi jis to nežino? O paskui ji 
savo švepluojančiu balsu ėmė smulkmeniškai pasakoti, kaip stai
ga pasirodė iš dangaus skrendąs angelas su ištiesta, tartum ieties 
smaigalys, ranka ir liepniniu' apsiaustu užpakalyje. Ir angelas 
įsmeigęs ietį tarp uolos ir akmens ir jį atritino. Visa tai buvo 
labai paprasta, nežiūrint, ksld tai buvo stebuklas. Tai štai kaip 
atsitiko. Argi jis to nematęs?

Barabas žiūrėjo į žemę ir atsakė, kad nematęs, o širdies gilu
moje džiaugėsi, kad jis iš tikrųjų nieko nematė. Tai reiškia, kad 
jo akys vėl sveikos, tokios pat, kaip kitų, ir kad jis nemato vaiz
duotės padarinių, o tik gryną tikrovę; kad tasai žmogus neturi jam 
daugiau jokios galios: jis nematė nei jo prisikėlimo, nei ko kito. O 
kiškialūpė mergina vis dar klūpojo toje pačioje vietoje blizgan
čiomis akimis, galvodama apie tai, ką buvo mačiusi.

Kai ji galiausiai atsistojo, nutarusi eiti iš čia, jiedu kurį laiką 
ėjo kartu į miesto pusę. Jiedu maža tekalbėjo, bet Barabas vis- 
tiek sužinojo, kad ji po ano jųdviejų išsikyrimo įtikėjusi nukry
žiuotuoju, kuris jai esąs Dievo sūnus, o jam — miręs žmogus. 
O kai jis paklausė, ko jis mokęs žmones, ii tylėjo ir nenorėjo at
sakyti. Ji tik žiūrėjo į šalį ir vengė jo žvilgsnio.

Pasiekus kryžkelę, iš kurios jinai turėjo pasukti f Gehinomo 
slėnį, o jis į Jeruzalę, jis vėl paklausė, ką skelbė nukryžiuotasis ir 
kuo ji tikinti, nors iš tikrųjų tatai jam maža terūpėjo. Ji stab
telėjo valandėlę, nuleidusi žemyn akis, paskui droviai pažvelgė 
į jį ir tarė savo švepluojančiu balsu:

— Mylėkite vienas kitą.
Ir taip jie išsikyrė.
Barabas stovėjo, ilgai sekdamas ją akimis.

nadai arkiv. Ildebrando Anto- 
niutti vieno vyskupo šventinimo 
proga St Boniface, Man., pasa
kėt “Žmonės be teritorijos turi £ 
tęisę į kraštą be žmonių”. Prieš 
niiosavybęs teisę eina teisė pasi
naudoti tais gamtos šaltiniais, 
kurie yra reikalingi žmonių gjr- 
vybei išlaikyti.

• 39-toji Prancūzijos sociali
nė savaitė šiais metais įvyko Di- 
jone liepos mėn. 22-27 dd. Svars
tyta tema: “Turtingumąs ir skur
das”. Tautinės ekonomijos augi
mas ir padalinimas. Pats popie
žius Pijus XII atsiuntė asmeniš
ką laišką šios socialinės savaitės 
pirmininkui Charles Flory, pa
brėždamas svarstomo klausimo 
aktualumą. Nežiūrint produkci- ' 
jos padidėjimo ir tam tikro eko
nominio pagerėjimo vis dar te
bėra perdidelis skirtumas tarp 
viskuo pertekusių ir skurstančių. 
Nauja problema: turtingieji ir 
skurdūs kraštai. ' • •

• Japonijoje katalikybė žydi. 
Šiais metais ruošiasi* priimti 
krikštą 12.178 japonai. Japonijo
je yra 973 kunigai, kurių 213 ja
ponų; seserų vienuolių yra 2869, 
kurių 918 japonių. Katalikų yra 
171.585, daugiausia' Nagasaki, 
Tokio ir Kioto miestuose.

• Vakarų Vokietijoje sparčiai 
atstatomos bažnyčios, vien Mun
ster vyskupijoj iš 180 subombar- x 
duotų, 160 jau atstatyta.

ima

SPALVOTŲ 
LIETUVIŠKŲ 
VELYKINIŲ 
ATVIRUČIŲ

KAINA >10 centu 
tu voku

Speudot Bendrovė "Žiburiai 
941 Dttndos St. WcV 

Toronto, Ont.
Conodo

- I ........,



rtVTIKCS ŽIBURIAIe puse

NAMAI 
PARDAVIMUI 

$32.00Č. Sunnyside-High Pork, at
skiras, nepoprostai komfor
tiškos namas, okmenų-ply- 
tų, 14 komb. Dalis baldų: 
3 šaldytuvai ir tt., 6 blo
kų garažai ir dirbtuvėlė; 
dalis kiemo išnuomojome 
35 automašinoms; pajamų 
j menesį $575. Neturi mor- 
giėių.

$2.000 (apie) už manufaktūros 
krautuvę (Manning-Euclid), 
5 m. nuoma. Prekės įpirki- 
mo kaina.

$14.500. Dundas gatvėj. Mūrinis na- I 
mos; krautuvė ir 4 dideli, 
šviesūs kambariai. Kieto 
medžio grindys, garažas, 
įmokėti $5.000.

$15.200. Sunnyside—High Pork. Pu
siau atskirtos, 11 komb. 
dupleksas; vandeni u-alyva 
šild., 2 vonios ir 2 virtuvės; 
dalis baldų; garažui vieta. 
Įmokėti apie $5.000. šį na
mą reikia tuojau pirkti.

$1.300 įmokėti. Visa kaina $5.000 
Queens-Bathurst; frontas 
plytų; 7 Švarus kambariai; 
garažas. Be morgičių.

$12.500. Atskiras, švarus, opynau- II 
jis mūro namas; didelis, 
sklypos-sodel is; cementuo
to lane; moderni virtuvė. 
Alyva šild. Prie parko, šva
ri ir rami aplinkuma. 514 
kamb. Įmokėti apie $3.000 

$14.500. Gladstone gatvėj. Atskiras, 
8 komb., moderni virtuvė; 
garažui vieta. įmokėti

i $5.500. ‘ I
$16.000. Galley Ave. Pusiau atsk.; I 

gerom stovy mūro namas; 
tuščios, 8 kamb., vand. Šil
dymas. 2 modernios vonios, « 
dvigubas garažas. Neturi Į 
morgič. įmok, apie $5.500. i 

$17.000. Alhambra gatv. 10 kamb., I 
kieto briedžio grindys; apie 
35 m. senumo, mūro na
mas. Oru alyva Šild, Lone. 
Įmokėti apie $6.500.

$8.500. Manning Ave. Atskiras, 5 
kamb., mūro namas. Vqn- 
deniu-alyva šild. Lane. Be 
morgičių. Įmokėti $3.000.

$7.300. Lisgar gt. 6 komb., garo- ■ 
žos. Įmokėti $2.000 Nori j 
skubiai parduoti.

Be šių pavyzdžių turime įvairia kai- j 
na . namų, krautuvių, valgyklų, ypač * 
lietuvių rajonuose. Parūpinu iš bankų J 
ir iš privačių asmenų paskolos.

Dr. J. Kaškelis i 
Tėlef.: EM.-8-2646. EM. 8-2647, 

EM. 8-2648.
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 naujom na
me. Namas atskiros, mūrin., raup
lėtų plytų. 2 garažai. Kingswoy 
Crescent gatvėj arti Dundas.

2. Grynais — $9.500, 
Pilna kaina — $18.500.
Namas ir krautuvė. Be patalpų 
krautuvei yra dar virtuvė ir 4 kam
bariai. Judri vieta. Garažas. Na
mas pusiau atskiras. Dundas g. 
netoli prie Runny mede.

3. Užkandinė
Grynam — $5.000, .
Pilna kaina $8.500.
35 kėdės. Patalpos -— užkandinė, 
virtuvė, 1 komb. pirmam augšte, 
2 kambariai ir vonia ll-am augšte 
ir rūsys — nuomojami 5 metams 
už $150 mėnesiui.

4. Užkandinė ir krautuvė.
Grynais — $5.300, 
Pilna kaina — $8.000.
20 kėdžių užkandinė. Namas — 
užkandinė, virtuvė ir 4 kambariai 
nuomojami už $175 mėnesiui, 
apyvarta į savaitę $700. Bloor gt. 
netoli Indian Rd.

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

6. Grynais — $5.500, 
Pilna kaina — $16.500.
8 kambariai per 3 augštus. Pusiau 
atskiros, mūrinis namas. 2 vonių 
kambariai. 2 virtuvės. Dvigubas 
garažas. Vandeniu Šildomas. Gal
ley gatvėj — Sunnyside rajone.

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

8. Grynais •— $7.000,
Pilna kaino — $17.500, (kainos 
be derybų!)
9 kamb. ir 2 vasariniai, 3 augš- 
tų, pusiau atskiros mūrinis namas. 
2 garažai. Pacific gatvėj netoli 
Bloor.

9. $3.500 — grynais 
$14.000 — pilna kaino 
8kamborioi 3 aukštuose. Priva
žiavimas yra. Reikalingas remon
to. Shaw 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 
ĮSTAIGA.

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais. 

MES TURIME SIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ

$11.000. Dovercourt—College, mū
rinis 6 komb. namas, dvi
gubas garažas, įmokėti 
$4.000.

$11.900. Spodino—Dundas, 9 kam
barių mūrinis namas, vieta 
garažui, $50 pajamų sa
vaitei ir kambarys savinin
kui.*

$12.700. Manning—Queen gerų ply
tų mūrinis namas, vieta 
garažui.

$12.000. Bloor—Shaw, 7 kambarių 
mūrinis namas, vandeniu- 
alyva šildomas, garažas.

$13.000. Bloor—Indian Grove, 6 k. 
mūrinis namas, garažas.

$17.700. High Park—Bloor, 7 kmb. 
2 ougštų, mūrinis, atskiras 
namas, garažas.

$13.900. Bloor — Lansdowne, 6 k. 
mūrinis namas, vandemu- 
alyva šildomas, dvi vonios, 
dvi virtuves, dviems maši
noms garažas, mažos įmo- 
kėjimas, vienas atviras 
morgič ius.

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

$14.500. Roncesvolles —- Grenadier, 
atskiras mūrinis namas — 
dupleksas.

$15.500. Bloor — Bathurst, 8 kam
barių mūrinis narnos, aly
va Šildomas.

$21.000. Dundas—Dufferin, didelė
krautuvė su prekėmis ir du 
butai po 3 kambarius, mū
rinis gar., įmokėti $9.000. i

Taip pat duodame paskolas.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės

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

1460 DUNDAS STREET WEST - TORONTO
(prie Dufferin)

EKMEST RIDCUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

Centrinė Įstaiga 1172 Bay St. Toronto, Ont.
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L BRKOVITCH
REAL ESTATE

IEŠKO SKYRIAUS VEDĖJO
IR TRUŲ AGENTŲ 

namų pardavimui naujam ati
darytam biure Parkdale raj. 

Agentams duodama 60% 
komisijos. 

Kreiptis: I. Brkovitch, Real 
Estate Broker KE. 3216 .

NICK KRAKANA
REAL ESTATE

Didžiausios Šiaurės Ontario realtor i us 
Mes apimame Hūrst, Kirklond Lake, 

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

Tel. 1400
Mūsų firmos grei
tas išaugimo
Timminse ir kito
se Šiaurės Onta
rio dalyse rodo, * 
kad mes teikiame 
gėrę, sąžiningų ir 
greitų patornavi-j 
mg mūsų klijen-,^ 
toms. Informaci
jai ir visais jūsų
nekilnojamo turto pirkimo 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.

S. Dworak
R^AL ĘSTATE BROKER , .

DIDŽIAUSIA NAUJŲJŲ KANADIEČIŲ NUOSAVYBIŲ 
PIRKIMO — PARDAVIMO ĮSTAIGA

373 RONCESVALLES AVE.. TORONTO. ONT.
Telefonai: OL. 3210 - KE. 3011 - ME. 3111

MES TURIME PARDAVIMUI APIE 300 NAMŲ
. SIŪLO ME: ■

$11.50C. Garden-—Sorauren, 6 k., atskiras, mūr. frontas, 2 vrrt., 2 vonios, 2 
atskiri įėjimai, privatus įvažiavimas, 3 garažai. Įmokėti $3.500.

$16.000. Clendenan—Annette, 10 k., mūr., atskiras, vand.-alyva šildomas, 
dvigubas garažas, gražus, didelis kiemas, užėmimas tuojau. Įmo
kėti $5-6.000.

$18.000. Northciiffe-^—St. Cloir, 9 k., atskiras, mūrinis, 2 mod. virtuvės, 2 vo
nios, puikus namas, garažas. Įmokėti $8.000.

$16.000. Pearson—Sunnyside, 8 k., mūr., pusiau atskiras, alyva šild., 2 virt.
2 vonios, garažas. Įmokėti $6-7.000.

ATSTOVAUJA:

VYTAS JUČAS
KE. 3011 .. .< •/. ME. 3111

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

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

St. Clair—Glenholme,
$6.000 įmokėti, $14.900 pilna 
kaina, 7 kamb., atskiras, mūrinis 
namas, moderni virtuvė. iŠIto von- 
dens-anglių šildymas, privatus įva
žiavimas ir garažas.

Huron—Bloor,
$5.000 įmokėti, $16.500 pilna 
koina, moderni virtuve, alyvos šil
dymas, privatus įvažiavimas ir ga- 
baldais.

High Park,
$7.500 įmokėti, $16.700 pilnoj 
kaino, 9 komb., atskiras, mūri-! 
nis namas, alyva šildomos, moder-1 
ni virtuve, didelis kiemas ir vieta •

■ goražuL /.

j Taip pat turime naujų namų 
j su žemu įmokėjimu nuo $2.500 

iki $3.000 šiauriniame Toronte. 
Meilai Jums parodysiu ir su
teiksiu daugiau informacijų

A. TAMULAITIS
Tel. MA. 1177

Namų tel. OR. 2657

A. W. FARLINGKR
Real Estate

2000 Yonge St., Toronto

JOHJ\ J. ELLIS
REAL ESTATE

Naujai atidarytas skyrius
I 383 RONCESVALLES — TEL LA. 8001'

Įgyto pasitikėjimo dėlei mūsų firma auga sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku čia rosite didžigusį namų ir kitokių nuosavybių pasi
rinkimų. Kiekvienu laiku šimtai namų visuose Toronto rajonuose. 
Ypatingos mūsų naujojo skyriaus dėmesys bus skiriamos patarnauti 
klijentoms norintiems įsigyti namus High Parko rajone.

Jūsų pasirinkimui:

$9.000, Žemos įmokėjimas. Annette. Pigus, 6 kambarių namas. Garažas.

$12.500, įmokėti $4.000. Garden—Roncesvolles. Jaukus, gero mūro, 6 kam
bariu nomas. Alyvos šildymas, garažas, nepereinami kambariai, geras 

"susisiekimas, graži vieto.

$120.00, įmokėti $3.000. Clinton Place—Bloor. Gero mūro, pusiau atskiros, 
10 kambarių, dviejų ougŠtų (5-|-5) namas. Naujas alyvos šildymas.

'$15.500, įmokėti $5.000. Indian Rd. — Garden. Mūrinis, 8 kambarių namas 
švarus namas, nepereinami kambariai.

$15.500. Garden—Indian Rd. Mūrinis, geltonų plytų, 8 kambarių namas. Von- 
dens-olyvos šildymas. Gražus ir Švarus namas.

$15.500, prieinamos įmokėjimas. Borden—College. Beveik naujas, šiurkščių 
plytų, visai atskiros, 8 kambarių namas. Vandeniu-alyvos šild. Garažas.

$15.500, įmokėti $5.000. St. Choreas—Bloor. Visai atskiras, rhūrinis, 8 kamba
rių namas. Nepereinami kambariai,' vandens šildymas, du garažai, sveikas 
ir stiprus namas.

$16.500, įmokėti $5.000. WH!erd. Visai atskiras, gero mūro, 7 kambarių na
mas. Vandens-alyvos Šildymas, garažas su bendru įvažiavimu. Namas išim
tinam skoniui

$20.000, įmokėti $10.000. Wright—Porkside Dr. 2-jų ougštų mūrinis, visai 
• atskiros, 8 kambarių liuksusinis namas. Vandens-alyvos šildymas. Garažas.

o

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

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

deniu-alyvo šildomos. Įmokėti $6.000.
$16.500. Dundas—Show, 9 kamb., mūrinis narnos, vandeniu-alyva šildomas. 

Įmokėti $5.000.
$13.000. Bloor—Dundas rajone, 7 komb., atskiras, mūrinis namas. Įmokėti 

$4.000. ,
$25.500. Roncesvolles g-veje, mūrinis 3-jų augštų namas su krautuve. Įmo

kėti $9.000.
Pajamų namas: 16 kamb , mūrinis, vienas blokas nuo High Parko, 1 1 kamba

rių, visi išnuomoti menesiui už $400, 5 modernūs kambariai priklauso 
savininkui. Vandeniu-alyva šildomas. Balanse vienas morgičius. Įmo
kėti $15.000. Nepraleiskite progos apžiūrėti.

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
Telefonas ME. 8036

Pirkdami namus ir kitokias nuosavybes kreipkitės į

L. KOWAL, Realtor
403 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ONTARIO

ME. 8036 - - -.......................................... - - ME. 8036
Mes sudarome paskolos I ir II morgičiui ir skoliname privačiai iki $2.000

Mann & Martel
REALTORS

1663 BLOOR STREET WEST. TORONTO

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

$15.900. Brock—Queen, 1 1 kamb., mūrinis namas, 2 geros virtuvės, alyva 
šildomas, ekstra tualetas rūsy, vieta garažui, žemas įmokėjimes.

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

$17.000. Geoffrey—Indian Rd., 8 kamb. atskiros mūrinis namas, kieto me
džio grindys, dideli kambariai, vandens-alyvos šildymas. Labai ge
ros namas.

Mes turime ir davgiou namu, velgyklų, benzino stočių ft krautuvių visose 
miesto dalyse. Taip pat duodame paskolos pod«dinvimii įmokėjimo grynais. 
Jei Jūs norite parduoti savo namų paskambinkite mums, mes pasisteng
sime Jums duoti gerą patarnavimą.

R. ŽULYS
383 Roncesvalles. • Telef. LA. 8000 • Buto tel. EM. 3-6711

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
f

J. TA M Ut I O N I S
Telefonas OL. 1106.

Visais turto pirkimo 

ir pardavimo reikalais
Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND
Real Estate

1130 College St., 
Toronto, Ont.

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
vos mokėjimas. Gardžas.

$18.000, įmokėti $4.000, Annette— 
Dundas, 4 dupleksai po 10 kam
barių kiekvienas, lobai pigus Šil
dymas, garažai.

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

$16.000, Dundas—Roncesvalles, 10 
komb., atskiros, mūrinis namas, 
geros pajamos.

$15.000, Lisgar—Queen, 9 kamb., 
pusiau atskiros namas, vieto ga
ražui, geros pajamos.

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

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

J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė (stoigo)

> 1 ST. CLAIR AVE. W.
TORONTO

Td. KE. 7941, mihw td. LL. 4744

Nerodę monęs įstaigoje, molondcite 
polikti sovo telefono numerį.

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkinio — 
pardavimo įstaiga

1052A BLOOR ST. W., 
Toronto

Parduodame ir perkame na
mus, biznius visuose miesto 

rajonuose.
•

NAMAI—BIZNIAI 
P A R D A V I MU 1 

visuose miesto rajonuose

$14.000, įmokėti $5.000, Dovercourt 
•—Churchill rojone, 9 komb., di- 
delis ir švarus namas, oru-ong- 
lim šildomas, nėra garažo.

$14.500, įmokėti $5.000, Dundas— 
prieš Bellwoods parkg, 9 kamb., 
dupleksas, yra galimybė įrengti 
krautuvę.

$10.500, įmokėti $2.500, Dundas— 
Markham, 7 kamb. per 2 augš
tus, oru-onglim šildomas, apgy
ventas nuomininkų, įėjimas po 
6 mėnesių.

Brock — Queen. $15.500, įmokėti 
$3.000, 10 kamb., oru-alyvo šil
domas, atskiros namas.

Išnuomojamo krautuvė, Dundas, prieš 
Belwoods Porkg, krautuve ir 2 
komb., 5-kių metų sutartis, ge
ras prekybos rajonas.

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

KLAUSKITE

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

Namų tel. LO. 6967

Didžiausias namų 
pasirinkimas

visuose miesto rajonuose!

Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te įmokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!

$9.500, Bloor—Dufferin, 6 k ’mb., ge
rame stovy, įvažiavimas į kiemą.,

$12.580, Roncesvalles—Dundas, 8 k.^ 
mūrinis, 2-jų augštų, aliejumi šildo** 
mos, 2 garažai.

$14.500. High Park prie Bloor, mūrinis, 
dažyti kombonoi, garažas.

$15.000, Sunnyside arjone, mūrinis, at
skiras, 8 k., gero plano, garožasį

$16.500, High Park—Pacific, mūrinis, 
atskiras, 8 kamb., garažas, alie
jum Šildomas.

Bloor—Indian Rd., 10 kamb., atskiras^ 
mūrinis/ 2 įvažiavimai į kiemą, ga
ražas, 3 virtuvės, šildomas vande
niu ir aliejumi. Prašomas įmokėji- 
mas apie $8.000. Likutis viename 
atskirame morgičiuje. 7

; $19.500, High Pork—Indian Rd., atski
ros, mūrinis, 1 1 kamb., vandeniu 
šildomas, garažas, 2 vonios, 2 vir
tuvės. Įmokėti apie $6-7.000. Ba
lansas viename atvirame morgr- 
čiuje. 1

*

Didelis pasirinkimas didesnių namų. *
*

Visais namų pirkinio ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

S. KUZMAS
». ■■ ■■' ■ • .

Į1675 Bloor St. W. Tel. KE. 7941 
' po darbo LA. 1250
! 7 ’

: K. WILES REAL ESTATE
* ėK

Dėmesio 
Hamiltoniečiai

Dėmesio
Hamiltoniečiai

Ernie C. Miles
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

910 KING IR SHERIDAN, HAMILTON, ONT.

S12.500, Queen S-.
6 komb., prie Herkimer/ kietos grindys, vandeniu šildomas, įvažiavimas 
ir garažas. įmokėti $4.000.

$10.500, Central Avė.,
6 kamb., naujas alyvinis šildymas, nemos naujai dekoruotas, 2 virtuvės, - 
įvažiavimas ir garažas. Įmokėti $4.000.

$7.200, Spring St.f
8 komb., mūrinis, pristatytas namas, nauja krosnis, naujas stogas. įmo
kėti $2.250

$14.900, Balsam Avė.,
9 kamb., geltonų plytų, kietos grindys, 2 virtuvės, įvažiavimas ir garažas, 
įmokėti $6.000.

$13.700, Winston St.,
6 kamb., vieno augšte naujas namas, moderniškai įrengtas, TV palieką 

“ pirkėjui. Įmokėti $4.000.
$19.000, James St.,

5 kamb. ir confectiory, soda bar, savaitinė apyvarto $700-800. įmokėti 
$5000
Visais namų Įtikimo ar pardavimo reikalais jums sąžiningai patars, 
patyrę mūsų įstaigos salesmanai. Skambink 9-3563.

( S a I e s m o n )

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

ERNIE C. MILES
REAL ESTATE

John J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W. — Tel. MElrose 2471
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų 
klijentams mūsų firma yra įsigijusi gerą vardą 
Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei ple
čiasi, atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo me
tu pas mus dirba virš 80 įvairių tautų agentų. 
Į dieną gauname apie 60 naujų namų pardavi
mui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas 
tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

CHRISTIE — BLOOR
$10.500, įmokėti $2.000 Pusiou atskiros 6 kamborių vondeniu-onglimis šildo

mos narnos. Didele ir šviesi virtuvė. Rūsys po visu namu. Dvigubos garažas. 
Su nuomininkais

NAUJAS NAMAS (Bungalow) WESTONE
$11.000, įmokėti $2.800. Naujai išstatytoj kolonijoj dailus 6 kambarių visai 

otskiros, mūrinis, kampinis namas. Papildomai rūsyje dar įrengtas šaita
nas, valgomasis ir virtuvukė. Vienos blokas iki mokyklos.

MARGUERETTA — COLLEGE
$11.900 su nedideliu įmokėjimu. 7 kambarių pusiau atskiras mūrinis namas su 

dvigubu garažu.
CLINTON — BLOOR

$12.000, įmokėti $3.500. Pusiou atskiros getu plytų amenkoniško stiliaus 10 
kambarių (dviejų ougštų) namas. Yro dvi vonios ir dvi virtuves. Šildymas 
oru-alyvo. Su nuomininkais.

GRANGE — SPADINA
$13.500, Įmokėti apie $4.500. Visai otskiros mūrinis 9 kambarių narnos su 

vieto garažui. Patogus nuomavimui ir pelningas.
CLENDENAN — ANNETTE

$16.500, įmokėti apie $6.500' Visai atskiras mūrinis 11 kambarių vondeniu- 
olyvo Šildomos namas. Dvigubas garažas. Slypos 40x210 pėdų, su dide
liais medžiais w

NEW TORONTO
$18.000, įmokėti apie $6-7.000. Visiškai naujas, atskiras 6 didelių ir šviesių 

kamborių prabangiai pastatytos namas su dviem voniom. Didelis kampinis 
sklvoos orie Ontario ežero. Galima laikyti laivelių ir turėti privačias mau-

. dyk les. Garažas prie namo. *
INDIAN RD. — BLOOR

Buvo $35.000, dobor tik $31.500. Įmokėti apie $13.000. Dailus ir didingas 18 
kambarių mūrinis, visai atskiros, komoinis namas su 4 vantom ir daug 
patogumų. Šildymas vandeniu-alyva. Mūrinis garažas. Ideali vieta.

Mielas Bičiuli! Jei nori pirkti namą, bet koki biznį, ūkį 
ar ieškai paskolos, pats atsimink ir savo pažįstamiems 
primink, jo? šiuose reikaluose Jums — be jokio įsiparei
gojimo iš Jūsų pusės—visada mielai patars ir patarnaus

P. LEONAS
agentas, kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja!

1072 BLOOR ST. W. — Tel. ME. 2471, buto tek JU. 09996
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Gyvenimo Aleliuja Siūlo užmegsti diplomatinius ryšius 
su Ukraina Ir GudijaPamažu gamta nauju gyvenimu nubunda. Keliasi žicmkentis - rugyj stiebiasi, žolelė kalasi pumpuras gyvybės vardan. Keliasi, kad primintų žmogui Prisikėlimą.Sunku kartais tikėti sunykusio gyvenimo prisikėlimu, kai mirties pabūklai vis labiau grasina, tautos neviltin grimsta. Mintimis grįžti tėviškėn ... Kas gi ten Ikapus suskaitys, skausmo gelmes išmatuos?!Atrodo, ne Aleliuja, bet Requiem Velykų rytą reikėtų giedoti, jei nebūtum krikščionis, pasitikėtum tik žemiška galybe, jos tikrove. Mes pripažįstam žmogaus galybę. Matom kultūros laimėjimus, bet ir nesuskaitomus kapus... Jų tarpe regim buvusį kapą uoloje, užverstą didžiuliu akmeniu, antspauduotą valdžios ženklais. Prie jo budi sargybos. Įsižiūri arčiau — uoloje kapas tuščias. Tenai buvo palaidotas Išganytojas: Meilė ir Tiesa, Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs, kape Jo nėra (Mat. 28, 1-8).Dvasios akimis stebime, kaip bėga nuo kapo klastingi sargai, kaip žydų vyriausi kunigai pas kareivius skuba, bruka jiems didelį pinigą ir melą: “Sakykite, kad jo mokytiniai atėjo naktį ir jį pavogė, mums bemiegant“ (Mat. 28, 13).Tiesa ir kape gyva. Negali ji būti užkasta visam laikui. Veltui priešų pastangos. Kristus prisikėlė, mirtis nugalėta — Aleliuja! Melas eina į kapą ir jame pasilieka. Tiesa keliasi, triumfuoja. Jos niekas negali pavogti... Jei Kristaus Kūnas būtų buvęs pavogtas, galingasis Pilotas jį būtų lengvai suradęs, nerūpestingus sargus nubaudęs. Pilotas tylėjo, nes nebuvo prasmės melu dangstytis. Kristaus Prisikėlimu jis neabejojo.Vėliau apaštalai buvo metami kalėjiman, žiauriausiai plakami, kankinami, bet niekas jiems i akis nesakė apie Kūno pavogimą, nes Prisikėlimo faktas pasklidęs visoje šalyje. Prisikėlęs Kristus dar 40 dienų gyveno žmonių tarpe: kalbėjo, valgė, vaikščiojo, stebuklus darė, aiškino šv. Raštą, rodė žaizdas (Luk. 

Laisvę, kurios neteko Latvijoje
JIS SURADO KANADOJE

Kai Raudonoji Armija užėmė Latviją, J. O. Berzins 
nepanoro gyventi tironijoje. Jis savo rankomis pasidirbo 

motorinį laivelį — perplaukė Baltijos jūrą... 
ir po ilgų vargų pasiekė svetingą Kanados žemę.

Šiame laisvės ir galimybių krašte Mr. Berzins surado 
naują gyvenimą—sėkmę. Čia jis įrodė esąs vertas 

Kanados pilietybės ir pasireiškė ne tik kaip sėkmingas butų 
dekoravimo reikmenų gamintojas, bet ir pasirodė su 

savu įnašu Kanados ateičiai.

24). Paskiau Jis pasirodė daugiau 500 brolių vienu kartu, pasirodė Jokūbui ir apaštalams (1 Kor. 15, 6-8). Šv. Tomas Dvynas nebuvo drauge su jais, kai Jėzus buvo atėjęs. Apaštalas pareiškė, kad jis tik tada į prisikėlusį Kristų tikės, kai matys jo rankose vinių perdūrimus, įdėjęs pirštą į vinių vietą, į perverto šono žaizdą. Kristus jam į tą galimybę suteikė, primindamas, jog palaiminti, kurie nematė ir tikėjo (Jon. 20, 24-30).Nei abejojimas, nei ištisų amžių papirkti sargai, budeliai Prisikėlimą — Gyvenimo Aleliuja paneigti nepajėgia ...Kristus prisikėlė, kelsimės ir mes. Žmogiškumas yra mirties priežastis, dieviškumas — prisikėlimo užtikrinimas. Juo giliau esame su Prisikėlimu ir Jame, tuo tikresnis gyvenime triumfas — Aleliuja.Keliasi ne tik kūnas, bet ir visas pasaulis Atpirkime dalyvauja. Prisikėlime viskas iš naujo turi sužydėti, klestėti. Velykos yra diena, skelbianti visuotiną Prisikėlimą. Prisikėlimas yra teigimas dvasinio ir materialinio gyvenimo, gyvenimo visumos. Pagrindinės gyvenimo sritys: gamtinis, kultūrinis, religinis gyvenimas.Gamta yra pirmoji pakopa augštyn. Tvėrėjas davė mums ją ne paniekinti, kaip dažnai kartojama, bet Į ją atsiremti: į žemę nepasispyręs — dangaus nepasieksi ... Gamtos neskriau- džiame ir jai nevergaujame, bet ją pritaikomę augštesniam gyvenimui, sukultūriname:' akmens šmotai tarnauja pastatui, marmuras tampa meno kūriniu, dirvonai — banguojančiu javų lauku: medžiaginis Dievo palikimas — kultūrinė prisikėlimo atrama.Kultūra—antroji sąlyga augštyn. Tuo nepabėgame nuo gamtos, bet joje, kaip laukų žvėrelis, nepasiliekame. Kultūra yra pro- duktingas žmogaus darbas, kūryba, kurioje telpa kiekvienas kukliausias ir didingiausias geras darbas. Bet kultūra, jos laimėjimai žmogaus nepatenkina. Prisikėlimas veržiasi dar augš- čiau — nemarybėm Kultūrinės

M

Kad JT daugiatr turėtų balsų, Sovietų Sąjunga dvi savo respublikas — Ukrainos ir Gudijos — išvedė j pasaulį kaip savarankiškas valstybes. Už tai Wisconsin atstovas žemuosiuose rūmuose L. Smith pasiūlė kongresui rezoliuciją, reikalaujančią užmegsti su anomis respublikomis diplomatinius santykius. Siūlymą pagrindžiant nurodoma, kad Ukrainos Sov. respublika 1921 m. greta rusų soc. resp. federacijos pasirašiusi su Lenkija Rygos sutartį, kad net sutarties tekstas buvęs paruoštas trimis kalbomis — rusų, ukrainiečių ir lenkų. Toliau nurodoma, kad jau primoji sovietų konstitucija Ukrainos ir Gudijos - suverenitetą patvirtinusi, deklaruodama, kad kiekviena sovietų respublika galinti iš Sov. Sąj. išstoti; nors tai buvusi bereikšmė popierinė deklaracija, tačiau tai buvo patvirtinta ir 1936 m. Sov. Sąj. konstitucijoje; konstitucija taip pat garantuojanti teisę užmegsti tiesioginius santykius su kaimynais, o sudarinėti sutartis, pasikeisti atstovais ir turėti savo karines pajėgas, visa tai paveda tvarkyti respublikinėm augšč. tarybom, o be to, leidžia turėti savus valstybinius herbus, sim- 
vertybės — ne amžinos. Žmogus, kaip Gdthės Faustas, išbandęs visas mokslo ir kultūros srtiis, kartais ir labai nuliūsta, neviltyje blaškosi...Religija — tas Dievo ir žmogaus ryšys — dulkėms suteikia gyvybę, gyvybei prisikėlimą. Religija nėra tik maldelės, bet malda, didinga, amžina — visais darbais, troškiniais žmogaus jungimasis su Tuo, kurs nugalėjo mirtį. Tai dalyvavimas Tiesos, Meilės ir Aukos tarnyboje, kurioje gamta pražysta kultūrinėm vertybėm, kultūra — žmogaus darbai — vertybių amž.inumu. nebojančių pasaulio galybių nei jų antspaudų mirties... Religijoje kultūra apjungia dangų ir žemę, tikrovę ir idealą, praeitį ir dabartį, laiką ir amžinybę, žmoniškumą ir dieviškumą, užtikrinantį visatos sužydėjimą, Prisikėlimą — Gyvenimo Aleliuja. Tomas Žiūraitis, OP.

Kuomet Mr. Berzins pabėgo iš Latvijos, jis susidūrė su daugybe sunkumų. Iš nieko pradėjo dirbti ir įsteigė smulkių papuošalų dirbtuvę, kuri greit įgijo pūikų vardą. Atvykęs Kanadon jis vėl įkūrė sėkmingą verslą.
Tol vienos iš serijos st|Qipsnių, podedončių pasiruošti 
pilietybei, spausdinamas* George Weston Limited, 
gaminančios, ougštos kokybės duoną, biskvitus, tortus 
ir saldainius.

VISUOMET PIRK GERIAUSIUS — 
PIRK WESTON’S GAMINIUS

bolizuojapčius nepriklausomas 
valstybes. Toliau sakoma, kad 
kadangi JAV pripažįsta Ukrai
nos ir Gudijos atstovus JT bei 
tų tautų teisę gyventi savaran
kiškai, tai esą visai nuoseklu, 
kad su jomis būtų užmegsti tie
sioginiai ryšiai ir į Kievą bei į 
Minską būtų paskirti atstovai.

Smith teigia, kad šitokia rezo
liucija ir šitokios vyriausybės 
pastangos labai pasitarnautų an- 
tisovietinei propagandai, nes pa
rodytų, kaip labai skiriasi jų de
klaracijos ir gyvenimiškieji 
klaracijos ir gyvenimiškoji prak
tika. Dabar gi reikią panaudoti 
visus ginklus psichologiniam ka
rui.
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Helikopterių grupė virš dūmų uždangos marinų desantų manevruose.

SOVIETINE ETIKA
Pavienių asmenų, šeimų ir 

valstybių moralė yra pagrįsta 
prigimtąja ir pozityviąja teisė
mis ir įsigyvenusiais papročiais. 
Šioji vakarietiška arba civilizuo
to pasaulio moralė buvo, yra ir 
tikimės bus valstybinio gyveni
mo ir tarptautinių santykių pa
grindu. Prieš 35 metus pasaulis 
susidūrė su visai svetima ir savi
ta sovietų morale bei etika, ku
rios turinys ir pradai ir bus šio 
rašinio tezė.

Žmogaus teisių 
paneigimasMarksui ir Engelsui žmogus tėra gamtos produktas, kurį apriboja jos įstatymai ir kuris pats sau užtikrina būvį. Pagal juos, žmonės “išsiskyrę nuo gyvulių, kai jie pradėjo suvokti subsisten- cijos būdus”.1 Tik tai, jų nuomone, tėra aktyvumas, kuris tikrovėje skiria žmogų nuo kitų tvarinių. Marksui neegzistavo koks nors individo taurumas, kuris jam tebuvo eilinis buržuazinio pasaulio prietaras ir individams jis neskyrė jokios reikšmės, nebent tuo atveju, jei žmogus priklausė “specialiai santykių ir interesų klasei”. O visi kiti, nepriklausę šiai “specialiai klasei”, Engelso yra pasmerkti likvidacijai: “... buržuazinio individualizmo panaikinimas tegali būti atsiektas ... ne per ką nors kitą, kaip buržujų, tos viduriniosios klasės, kokios nors nuosavybės savininką. Šis asmuo, ištikrųjų, privalo būti pašalintas iš kelio”.2Komunistiniai teoretikai, nepajėgdami paneigti žmogiškosios prigimties esmės, šaukiasi “žmogiškosios prigimties masinio pakeitimo”.3Marksas ir Engelsas tikėjo, jog žmogiškoji prigimtis esminiai keičiasi kartu su kiekvienu bendruomenės vystymosi tarpsniu: “... žmogaus sąmoningumas, keitėsi su kiekvienu jo materialinio gerbūvio vystymosi laipsniu, tarpusavio santykiuose ir jo socialiniame gyvenime”.4Žmogus marksizmui tiek tevertas, kiek jis tėra kolektyvo3 dalelė — instrumentas; nustojus jam priklausyti kolektyvui, automatiškai išnyksta ir jo kaip tokio vertė. Kolektyvo interesai tai nėra paskirų individų interesų suma. Kolektyvinis interesas jiems tėra visiškai subendrintas 

racionalumas: -vienodumaspries kur} neprlieidizamas joks empirinis skirtingumas. Tokioje viršžmogiškoje bendruomenėje žmogaus taurumas ir jo prigimtoji teisė negali prieštarauti bendruomenės reikalams, nes pati bendruomenė tėra žmonių kolektyvas arba visuma, gi-individas tėra įspaustas toje bendruomenėje. nors jis gali viršyti ir pačią bendruomenę. Kolektyvas via viskas, ir nesivaržo su tuo. kuris neprisitaiko jo sistemai, nes toks individas ne tik yra balastas visuomenei, bet ir pavojingas. Ne žmogus, bet kolektyvas yra visa ko tikslas. Tas kolektyvas turi savo tikslą, tiek didingą,, jog dėl jo visiškai pateisinamas atskirų individų sunaikinimas. Kolektyvui nerūpi žmogaus santykiai, jam tik rūpi jis tiek, kiek tai liečia individo santykius su juo pačiu.
Sovietų Sąjungoje, vadovaujant Vi- 

sasęjunginei Komunistų Partijai nau
jas žmogus — komunistinės bendruo
menės formuojamas ... Jis nėra indi
vidas užsidaręs savo k;oute. Dėlto jis 
nėra dvasiniai nei vargšas nei tuščias. 
Sovietinis žmogus yra pilnutiniai įsi
liejęs į tautos visuma ir socialinę tė
vynę. 6Išvadoje, žmogaus individuališkumas, jo asmfens laisvės, ir iki tam tikro laipsnio jo'taurumas yra pajungiami absoliučiai kolektyvo vadovybei ir nuosavybei.Marksas ir Engelsas laikė, kad natūralioji teisė ir visos pagrindinės žmogaus teisės (egzistavusios prieš kolektyvą ir tebe- galiojančios visiems, nežiūrint kokios pilietybės jis bebūtų, lyties, amžiaus ir rasės), kaip prieštaraujančios savo esme materializmui ir kolektyvizmui, yra visai svetimos. “Šiandieną mes žinome, kad šis natūralės teisės viešpatavimas yra niekas daugiau kaip tik idealizuota buržuazijos karalystė; kad natūralinė teisė buvo tikrumoje įgyvendinta buržuazinėje teisėje; kad vadinama lygybė tebuvo vien tik buržuazinė lygybė prieš įstatymus”.7
Engelso tvirtinimas: “jokio as

mens suverenumo”; Lenino — 
“individo teisės tėra buržuazi
nė fikcija”; sovietų teisininkų 
užsispyrimas, “jog žmogaus tei- 
sęs tėra tuščia deklaracija, savai
me nedemokratiška ir demago- 
gšika vartojama egzistuojančių 
įstatymų apibrėžimui”5 — visa 
tai liudija, kad sovietai yra vi
siškai paneigę prigimtąsias žmo
gaus teises, kuriomis yra pagrįs
tas krikščionybės mintijimas. 
Vakarų konstitucijos ir ta pati 
šiandieninė Visuotinė Žmogaus 
Teisių Deklaracija.9

Dr, K. GEČYS

Vakarų etikos 
atmetimasKomunizmo moralė bei etika tėra jo materialistinio tikėjimo nuosekli išvada. Ji nepripažįsta sielos ir sąžinės egzistencijos, tvirtindama, jog , pirmoji tėra kūno, antroji smegenų funkcija, kas tėra biologinės evoliucijos ilgo proceso gaminys. Nors žmogaus išmintis tėra fenomeno refleksas, bet tai ir yra tikrasis objektyvus pažinimas, sovietams gi, tiesos kriterijus tėra jos naudingumas ir praktiškumas. Kon- templiatyvinė išmintis yra atmetama. Ir, tuom pačiu, žmogui atimamas jo asmeniškumas.Komunistų etikos teorija sako, jog “visos moralinės teorijos tėra produktas, kaip rodo paskutiniai tyrinėjimai, ekonominio laipsnio, kurį tuo ar kitu metu bendruomenė buvo atsiekusi”.10 Ir kaip daugelis svarbesnių visuomeninių klausimų, pilnoji komunistų moralė tegalima, įgyvendinus tikrąjį komunizmą:

Tikroji žmonių morale, išbujojusi 
iŠ klasinio antagonizmo ir jų galvose
nos palikimo, įmanoma tik tokioj ben- 
ruomenės išsivystymo fazėje, kurioje 
ne tife kad yra panaikinti klasiniai 

. prieštaravimai, bet jie praktiškajame 
gyvenime yra pamiršti." 11Kalbėdamas 1920 m. komsomo- lams, Leninas iškėlė komunistų ir religinės moralės skirtumus:

Mes poneigiome etikę tokių kaip 
ji skelbiama buržuazijos, kuri išveda 
Šiuos moralus iš Dešimts Dievo Prisa- 

'kymų. Mes paneigiame bet kokių mo
ralę, pagrįstų ont-žmogiško ir ne-klasi- 
ne koncepcija. Mes laikome, jog tai 
tėra sufabrikavimas, apgaulė, darbi
ninkų ir valstiečių protų dūmimas, ku
riuo naudojosi žemvaldžiai ir kapita
listai." 13Jis primygtinai pabrėžė, jog “mūsų moralė yra visiškai pajungta proletariato klasinės kovos labui”.13Komunistinė etika motyvuojama principu, kad “proletariato klasinė kova pateisina visas priemones”. Sovietų Sąjungos moralinis auklėjimas yra grindžiamas komunistiniais idealais, veikimu, papročiais, siekiant asmenį pilnai pajungti kovai su išnaudotojais, su privatininkais, prieš Vakarų kultūrą ir nustatyti jo nuomonę revoliucijos ir kolektyvo atžvilgiu. J?*oletariąto klasinės kovos., reikalavimai’ “fčŠP muoja jų moralę; todėl viskas, kas artina kapitalizmo sunaikinimą, yra moraliai pateisinama; gi viskas, kas revoliuciją tramdo, pvz. atsisakymas klausyti revoliucijos vadų instrukcijų arba noras skirtingai galvoti, ne taip kaip įsakoma; yra moraliai blogas aktas. Žulikystėms, dviveidiškumui, nusižengimams, nesąžiningumui nėra ribų. Kada sąlygos pasikeičia, surandami nauji būdai, nauji metodai, bet lygiai teisūs it moralūs geram komunistui, iki jais siekiama pasaulinės revoliucijos. Pagal jų moralinį kodeksą neegzistuoja

Aktyvas

Tautos fondo Atstovybė Kanadoje 
1952 m. VEIKLOS APYSKAITA 

Balansas 1953 m. sausio mėn. 1 d.

Soldo 1953 m. sousio 1 d. $2,386.57
Išloidos .... ..........   14,962.57

Balansas ...............................$17,349.14

PAJAMOS:
Lietuvių Kolonijos Kanadoje:

35.01
18.59

149.66
27.69
19.81
79.52

1. Hamilton, Ont.............
2. Montreal, Que...........
3. Delhi, Ont............

$2,278.51
494.20
489.53

4. Toronto, Ont.......... ........ 476.40
5. Sudbury, Ont. ............ 381.40
6. Welland, Ont. ........... 324.55
7. Winnipeg, Man.............. 306.20
8. Ft. William & Kowskabh 219.50
9. Sault Ste. Marte, Ont. .. 204.75

10. Edmonton, Alta........... 202.55
11. Vancouver, BC................ 174.25
12. St. Catharines, Ont......... 146.03
13. Windsor, Ont. ............... 122.10
14. Rouyn & Neranda, Que. 117.25
15. London, Ont.................... 103.95
16. Sarnia, Ont................. . 79.75
17. Timmins, Ont.......... . ...... 68.50

Kitos kolonijos surinkę 
mažiau $50 ................. 422.05
Procentai banke ............ 179.21

Viso pajamų $6,790.68

1. Išmokėjimai VLIKui $14,632.29
2. Pašto, telegrafo, telefono
3. Rašomoj* medžiaga ......
4. Inventorius .....................

. 5. Muitas ...............................
6. Susisiekimai ...................
7. Kitos išlaidos ..................

Viso išlaidų $14,9^2.57 

$6,790.68
m. sausio 1 d. 10,558.46

Viso turėto pojomų 
Saldo 1952

Viso turėto

Soldo 1953

Viso $17,349.14 
iUoidų .............. $14,962.57

m. sousio 1 d. $2,386.57
Veiklos apžvalga

Lietuvio Pasai ir ženkleliai: 
Metų bėgy didelę dalį TF paja
mų davė Lietuvio Pasai ir ženk
leliai. - ’
Išplotinto viso L. Posų $1.00 
vertės 506 ............   $506.00
Išplatinta viso L Pasų $0.50

tokie dalykai kaip nekintamoji teisė ir teisingumas. Pagal tai, etika' tėra atitikimo jų grupės galvosenai ir praktiškumo reikalas. Pats Leninas išgyrė bolševikų toli gražu neetiškus būdus, kuriais jie siekė apvaldyti Sovietų Sąjungą.
Jokiame kitame krašte per pasku

tiniuosius 15 metų niekas neprilygo 
• mupis su taip plačiu revoliuciniu pa
tyrimu; tokiu įvairumu ir gausumu ju
dėjimo formų, teisiškų ir netęisiškų, 
taikingų ir audringų, viešų ir pogrindy
je, apimančių plačias mases ir mažus 
būrelius, panaudojant parlamentari
nes ir teroristines formas. Jokiame ki
tame krašte, tokiu trumpu laiku ne
būta šitokių formų įvairumo koncen
tracijos, įvairių pobūdžių, modernio
sios bendruomenės visų klasių kovos 
metodų ir skirtingumų". 14 Sovietinės Rusijos įkūrėjas — Leninas, komunistinei procedūrai davė kursą, pasisakydamas už “zigzagus” ir “pasitraukimus”, kaip neatskiriamas Sovietų strategijos dalis.

Griežčiousios lojolumos komunizmo 
idėjos privolo būti suderintos su su
gebėjimu podaryti visus reikalingus 
kompromisus, "buriuoti", daryti su
tartis, zigzoguoti, pasitraukti, ir taip 
toliau, siekiant komunistų valdžios 
įgyvendinimo.1 5

... kodo mes laikomės kuo tyriau
sios ir taikingiausios laikysenos, tuo 
pačiu metu turime pilnai būti pasi
ruošę karui.16Prie Lenino idėjų apie sovietinę socialistinę etiką, Stalinas prijaučiausiai pastebėjo: “Proletariato diktatūra yra vyriausybė, kurios nevaržo jokie įstatymai, ji remiasi jėga'. ..”’7 Neapykanta, smurtas, socialinis nepasitenkinimas — yra sovietų ideologijos neatskiriama dalis. 1946 metais Stalinas pabėrė šiuos žemčiūgėlius:

Sovietinis patriotizmas yra neišven
giamai susirišęs su neapykanta socia
listinės tėvynės priešams. Priešo ne
įmanomo nugalėti pirmiausia neišmo
kus jo visa siela neapkęsti. 18

Lenino - Stalino ideologija privalo 
įskiepyti neapykanta kapitalistinei 
santvorkai,’ir meluojančiai, hypokritiš- 
kai buržuazinei ideologijai, kurios tiks
las tėra masių apdūmimas . . .19

... Darbininkų auklėjimas neapkęs
ti savo priešų praturtina socialistinio 
humanizmo koncepcija . . .-<> Komunizmas skiriąs ekonomiką nuo moralės, paneigia etikos nepriklausomą egzistenciją. Jų etika yra paremta pilnu atmetimu moralės, kuri yra paremta natūraliąja ir žmogaus teisėmis Komunistams neegzistuoja artimo broliška meilė, užuojauta,' simpatij a, jjrisu aas a r idealiz- iiias.-* Asmens’moralės atmeti-' ’r* mas yra kompensuojamas visišku atsidavimu kolektyvinei moralei. Kolektyvinė sąžinė užima vietą buvusios asmens sąžinės.23 Neegzistuoja jokia sąmonė, kaip tik partijos, jokia moralė, bet tik klasinė, totaliniai apjungta komunizmo tikslams. “Pergalėje naujo pasaulio preiš seną, progresui prieš regresą, glūdi augš- čiausi moralės principai ir jų objektyvus istorinis turinys”.23Atmesdami dabartinę Vakarų moralę, kaip buržuazijos tvarinį save pateisinti ir apsaugoti, dabartiniai Sovietų Sąjungos teo-(Nukelta į 8 psl.)

Pasyvas

Aukotojai iki 1952 m. 
sausio 1 d. ..........
Aukotojai 1952 m.
Procentai 1952 m.

$10,558.46
6,611.47

. .. 179.21

Balansas .....................   $17,349.14

vertės 328 ...........   164.00
Išplatinta viso ženklelių 1133.75

Viso $1803.75Ateityje bus einama prie to, kad Lietuvio Pasą įsigytų kiekvienas lietuvis.1952 m. TF lėšos: Pirmoje vietoje surinktų Tautos Fondui lėšų didumu yra Hamiltono lietuviai. Prie apyskaitoje esamos sumos tenka pridėti Hamiltono sk. sąskaitoje saldo 1953 m. $720.88.Paeiliui sustojus prie kiekvienos lietuvių apylinkės ir gėrintis duosnumu, tenka išskirti didžiąsias lietuvių kolonijas: Montreal} ir Torontą. Atstovybės žmonės vietoje bedirbdami ir besilankydami yra patyrę, kad nesėkmės priežastis glūdi organizuotumo Stokoje. KLB-nės Apyl. K-tai turėtų susirūpinti atstovybės skyrių įsteigimu.
Vyriausios Lietuvos Išlaisvi

nimo K-to numatyta 1952 m. są
mata Kanados lietuviams $6.200 
sumoje yra išpildyta, už aukas, 
darbą, pasišventimą VLIKas, TF 
Valdyba ir Atstovybė Kanadoje, 
visiems yra nuoširdžiai dėkinga. 
Visa kas padaryta yra Jūsų — 
brangūs broliai ir sesės nuopel
nas. Mes didžiuojamės Jūsų nuo
širdumu ir supratimu. Apylin
kių aukos realiais skaičiais ar . 
pareiškimai atstovybės sekreto
riui lankant vasarą keletą apy
linkių maloniai stebina, kiek TF 
idėja yra įsišaknijusi kiekvieno
je apylinkėje, paskiro lietuvio 
širdyje.

Išlaidos: Metų išlaidose figu- 
(Nukelta į 9 psl.)
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Sovietu špionažo tarnyboje
(Atkelta iš 2 psl.) 

cijos pavojuje.
Pagrindinis agentų verbavimo 

šaltinis yra vietinė komunistų 
partija. Su ja per ryšininkus vi
sada palaikomas glaudus kon
taktas. Komunistų partija susi
rinkimais ir kongresais stengiasi 
prieiti prie jaunimo atstovų, iš 
kurių eilių vėliau išauga atsako- 
mingų pareigūnų kadrai. Už su
teiktą paramą jie vėliau dažniau
siai atsilygina savo “globėjam*s” 
žinių tiekimu. Tikrosios pavar
dės ir vardai špionažo tinklo na
rių tarpe nenaudojami. Vietoje 
pavardės kiekvienas gauna slap- 
tavardį. Paprastai jų tikrąsias 
pavardes žino tik rezidencinis 
direktorius ir Centras Maskvo
je. Susitikimai, skirti žinių rin
kimui ar jų perdavimui, visada 
organizuojami kavinėse, pašto 
įstaigose, muziejuose, kad agen
tai nesužinotų vienas kito gyve
namosios vietos.

Šveicarijoje veikusio raudono
sios armijos špionažo tinklo re
zidencinis direktorius žinių per
davimui turėjo tris trumpųjų 
bangų radijo siųstuvus. Alexan
der Rado buvo jų viešpats. Ta
čiau ryšį su radijo telegrafistais 
jis palaikydavo tik per ryšinin
kus. Savaime suprantama, kiek
vienas siųstuvas yra aprūpintas 
iš Maskvos atsiųstu šifru. Jeigu 
saugumo organai išdrasko špio
nažo tinklą, suimdami keletą jo 
narių, visiems likusiems visada 
yra parengta susitikimo schema, 
kad galima būtų nutrūkusius ry
šius vėl atstatyti. Radijo tele
grafistai ir kiti šnipai, kurių ran
kose randasi iš Maskvos atsiųs
tasis šifras, tokiu atveju turėda
vo teisę vykti į kaimyninę vals
tybę ir kreiptis į tenai veikiančią 
sovietų militarinę atstovybę. 
Jiems buvo uždrausta suteikti 
atstovybei žinių apie savo as- 

• menį. Jie tik įteikdavo atstovy
bės viršininkui savo nuosavu šif
ru šfiruotą telegramą, kuris ją 
privalėdavo išsiųsti į Maskvą. Iš 
Maskvos būdavo atsiunčiamos 
instrukcijos tokiam agentui ir 
nurodomos priemonės ryšiams 
atstatyti.

Špionažo meisteris Lucy
Alexander Foot atskleidžia vi 

sų sovietų laimėjimų rytų fron
te tikrąją priežastį. Tos priežas
ties vardas — ponas Lucy, per 
kurio rankas paslaptingu būdu 
ateidavo visos paskutinės naujie
nos ir pąskutįnieji plaiši iš yy- 

'* riausios vokiečių karinės būsti
nės. Kiekvienas vokiečių kariuo
menės pajudėjimas rytų fronte 
per 24 valandas pasiekdavo Mas
kvą. Lucy taipogi turėjo savo 
rankose siūlo galus, vedančius į 
vyriausią vokiečių aviacijos ir 
laivyno vadovybe. Dėl žinių ne
paprasto tikslumo ir greitumo 
Maskva pradžioje buvo linkusi 
įtarti, kad Lucy yra vokiečių 
Abwehro agentas, kuris šalia

tikslių žinių įterpia vieną kitą 
didelės strateginės reikšmės 
klaidingą pranešimą. Tuo juk 
galėtų pasinaudoti vokiečių ka
riuomenė Rytų fronte. Iš savo 
ryšininkų Lucy pareikalavo nie
kada neklausinėti jo, iš kur ir 
kaip jis gauna pranešimus. Tas 
slaptumas taipogi kėlė Maskvos 
nepasitikėjimą. Visi jo praneši
mai Maskvoje paprasčiausiai bū
davo metami į šiukšlių dėžę. Tik
tai tada, kai jis dvi savaites prieš 
vokiečių žygį į Sovietų Sąjungą 
paskelbė tikslų puolimo laiką ir 
kariuomenės išdėstymą ir kai vė
liau visi šie faktai pasitvirtino, 
Maskva pakeitė savo nuomonę. 
Nuo tos dienos ji ėmė maldauti 
iš Lucy vis daugiau ir daugiau 
informacijų. Įdomiausia, kad 
špionažo meisteris Lucy ne tik 
tiekdavo pranešimus, bet atsa
kydavo į visus Maskvos iškeltus 
klausimus, liečiančius vokiečių 
kariuomenės judėjimą Rytų 
fronte. Pvz., jeigu Maskvos ge
nerolai pamesdavo kurios nors 
vokiečių divizijos pėdsakus, ir 
Maskva paprašydavo Lucy suži
noti, kur randasi toji divizija, 
jis per pora dienų pristatydavo 
pranešimą, kuriame būdavo 
smulkiai nurodytas divizijos 
naujai užimtas fronto ruožas. 
Tik vienui vieną kartą Lucy pra
nešimai buvo klaidingi: 1942 m. 
Timošenko, remdamasis iš Lucy 
gautomis žiniomis, suplanavo 
Charkovo puolimą, nes pagal 
pranešimus tenai turėjo būti 
silpniausia tuo metu vokiečių 
fronto vieta. Tačiau galutinam 
rezultate Timošenkos kariuome
nės daliniai pasijuto patekę į 
spąstus. Jeigu tokių nesusiprati
mų būtų buvę daugiau, tada, be 
abejo, galima būtų manyti, kad 
Lucy dirbo vokiečiams ir tiekda
vo vokiečių Wehrmachto vado
vybės paruoštus pranešimus.

Nuostabą kelia Lucy žinių tie
kimo greitumas. Visi pranešimai 
atkeliaudavo į jo rankas per 24 
valandas, vadinasi, jie turėdavo 
jį pasiekti radijo bangomis. Kas 
buvo Lucy žinių šaltiniai ir šian
dien tebėra paslaptis. Supranta
ma, jais turėjo būti augšti vokie- į 
čių karininkai, dirbą centriniuo- j 
se štabuose.

Kaip Lucy su jais užmezgė ry
šius? Tas taipogi tebėra paslap
tis-. Žinoma tiktai, kad jis yra 
čekas—pavarde Seizinger. Prieš 
ateinant Hitleriui į valdžią Sei
zinger dirbo vokiečių teatruose. 
Vėliau pabęgo į Šveicariją ir čia 
ėmė tiekti :žinias šveicarų gene
raliniam štabui apie vokiečių ka
riuomenės susigrupavimą Švei
carijos pasienyje. Jis buvo laiko
mas geriausiai šiuo klausimu in
formuotu žmogumi Šveicarijoje. 
Šveicarų generalinis štabas visas 
savo žinias,'surinktas apie vokie
čių kariuomenės judėjimą, visa
da jam parodydavo ir jo atsi
klausdavo jo nuomonės. Taigi, 
Lucy-Selzingęr vedė dvigubą

LIETUVIU BALDU KRAUTUVĖ

Mohawk Furniture Co
2448 DANFORTH AVE., TORONTO. TEL. OpC. 4444

Admiral

Moderniškiausias 
ŠALDYTUVAS 

dabar tik 
$349.95

MODEL 9C7

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

2448 Danforth Ave., Toronto, Ont. 
Pasiuntimas veltui į betkurią Ontario provincijos 
vietovę.

žaidimą: viena ranka jis tiek
davo pranešimus šveicarams, ki
ta atiduodavo žinias Maskvai. 
Kai paaiškėjo jo dvigubas žaidi
mas ir jis buvo kartu su kitais 
sovietų agentais uždarytas į ka
lėjimą, iš Šveicarų generalinio 
štabo atėjo įsakymas Selzingerį, 
kaipo daug nusipelniusį Šveica
rijai, iš kalėjimo paleisti. Sovie
tams jo teikti pranešimai Švei
carijos nelietė ir tos žinios švei
carų generaliniam štabui buvo 
visiškai . bevertės.

Doleriniai vergai
Kiekvienas šnipų tinklas re

miasi gerai sutvarkytais finan- 
sasi. Sovietams buvo lengva fi
nansuoti savo šnipus Šveicarijo
je, kol Vokietija nebuvo įstoju
si į karą su Sovietų Sąjunga. 
Vėliau teko griebtis visokių 
kombinacijų. Iki pat paskutinės 
dienos pinigai ateidavo iš Ame
rikos. Alexander Foot buvo iš
dirbęs puikią schemą, paremtą 
juodąja birža. Amerikoniškos 
firmos turėjo savo skyrius Švei
carijos miestuose. Sovietai įneš
davo į tokių firmų sąskaitas JAV 
10.000 dolerių, skirtų firmos sky
riui Šveicarijoje. Pinigai būdavo 
persiunčiami į Šveicariją ir čia, 
firmos skyriaus vadovybė, susi
tarusi su Foot, juos išmokėdavo 
juodosios rinkos kursu, kuris bū
davo dvigubai žemesnis. Tuo bū
du — 5.000 dolerių likdavo fir
mos kasoje, o kiti 5.000 ateidavo 
į Foot kišenę ir per jį pasiekda
vo visus sovietų šnipus. Žino
ma, minėtosios firmos niekada 
ir nepagalvodavo, kad tokiomis 
savo operacijomis remia sovietų 
špionažą. Jos manydavo, kad vi
si pinigai eina Šveicarijoje už
kliuvusiam turtuoliui Foot.'

(Bus daugiau)

SUDBURY, Ont.
Rekolekcijos mūsų kolonijoje 

šįmet praėjo labai pakeltoje nuo
taikoje. Jas sėkmingai pravedė 
prityręs gimnazijos kapelionas, 
dabar einąs Toronte lietuvių pa
rapijos vikaro pareigas, kun. B. 
Pacevičius. Jautriais, švelniais 
ir iškalbingasi žodžiais palietė 
pačius aktualiuosius su mūsų sie
los išganymu susijusius klausi
mus. Sudburiškiai dar ilgai ir su 
malonumu prisimins jo gražius 
pamokslus. Tačiau, kaip nema
lonu, kad ne visi tinkamai Įver
tino dvasios vadų rūpestį ir pa
stangas. Atsirado dar ir tokių, 
ne tik viengungių, bet ir šeimų, 
kurios visdėlto labiau įvertino 
Juozapinių nugėrimą, negu di
džiąją metinę sielų puotą.

Širdingą padėką reikia pa
reikšti Rakščiams ir M. J. Kriau- 
čeliūnams, kurie tikru lietuvišku 
vaišingumu ir nuoširdumu išlai
kė visą lietuvišką kleboniją re
kolekcijų metu, o taip pat ir Ju
lijai Jasaitytei, papuošusiai alto
rių naujomis gėlėmis.

Lietuvių bažnyčios komitetas 
jau senokai pasiskirstė pareigo
mis: J. Kriaučeliūnas — vice- 
pirm., A. Jasiūnas — sekr., N. 
Paulaitienė —- ižd. Naujasis ko
mitetas balandžio 11 d., šešta
dienį, žinomoj kroatų salėj ruo
šia lietuvišką šokių vakarą. Pra
džia 7 vai. vak. Veiks lietuviškas 
bufetas su užkandžiais ir viso
kiausiais gėrimais. Gros šaunus 
ukrainiečių orkestras. Puiki pro
ga tautiečiams pabendrauti ir 
linksmai praleisti laiką. •

J.E. vysk. V. Brizgys aplankys 
mūsų koloniją balandžio 8 d-, 
trečiadienį. Visi lietuviai susi
renka Kristaus Karaliaus baž
nyčioje 7 vai. vak.

— Vladas Skripkus susituokė 
su Violeta Marija Caplik.

Mokykla sušelpė mokyklą. 
Sūdburio Tumo-Vaižganto šeš
tadieninė lietuvių mokykla, at- 
jausdama sunkią pasilikusiųjų 
Vokietijoje lietuvių būklęj Ve
lykų proga pasiuntė Spaken- 
bergo-Geesthachto vargo mo
kyklai $10. Be to, dar tai mo
kyklai aukojo L. Kriaučiūnienė 
$5. Po $2 aukojo: A. Bruškevi- 
čius, B. Daukšas, P. Kraujalis, J. 
Kriaučeliūnas, V. Montvilas, J. 
Pranckus. Po $1 — M. Antanai
tis, J. Bataitis, P. Būdvytis, B. 
Dūda, L. Franckevičius, J. Gab- 
rėnienė, S. Jackus, J. Jakubo
nis, A. Jasiūnas, V. Kriaučeliū
nas, A. Kusinskis, J. Martišius, 
P. Mazaitis, A. Milčius, P. Mikš- 
tas, D. Niekus, A. Raškevičius, 
kun. A. Sabas, J. Skėrius, V. 
Stepšys, J. Stapčinskas, A. Stra- 
kauskas, J. Striška, St. Tolvaišą, 
K. Ulys, J. Vabuolas, J. Vaičeliū- 
nas, M. Venckevičius, M. Zaka
revičius, K. Žukauskas. Viso pa
siųsta $57. K. A. S.

SOVIETINĖ ETIKA
(Atkelta iš 7 psl.) 

retikai, dėlto teigia, jog “sovietų 
tauta moraliai ir politiškai ne
palyginamai augščiau stovi ne
gu senasis pasaulis.”-4

P. A. Šatrija eina dar toliau ir 
skelbia, kad visoje žmonijos isto
rijoje tik sovietų tauta tėra mo
ralybės nešėja ir avangardas. 
Šito sovietinio moralumo geriau
si išreiškėjai esą “patriotizmas ir 
neišvengiamai su juo surištas 
Lenino ir Stalino tarptautišku- 
mas, prieš neapribotą šovinizmą, 
rasizmą ir našlaujantį kosmopo
litizmą”.23 Tačiau, sovietų perio
diniai laikraščiai “moralės augš- 
tą lygį” beveik kasdien neigia. 
Juose apsčiai žinių apie nesiliau
jančias vagystes, sukčiavimus, 
apgavystes ir panašiai.

Reikia pasakyti, kad sovietų 
etinė sistema principe rekomen
duoja tokių dorybių kaip drąsa, 
išmokslinimas, rasinės ir lytinės 
diskriminacijos panaikinimas ir 
panašiai. Tai nereiškia, žinoma, 
jog jie visada seka ir realizuoja 
šiuos puikius principus. Jie yra 
vien tik kolektyvo peršama do
rybių norma.

Išvada
Leninas ir Stalinas suskaldė 

pasaulį į dvi priešingas dalis. 
Šiandien tebėra apčiuopiami du 
pasauliai, du žmonės, dvi sąži
nės, dvi idėjos ir etikos. Sukur
toji sovietų etika yra Vakarų 
valstybėms, tautoms ir paski
riems žmonėms svetima, keista 
ir grasinanti. Ji yra daug pavo
jingesnė už Niccolo Machiavel- 
lio principus. Šios trumpos ana
lizės šviesoje suprantama Sovie
tų Sąjungos laikysena tarptauti
nių sutarčių ir pažadų atžvilgiu; 
jos Jungtinėse Tautose daug 
kam “neįkandama” taktika; “šal
tojo karo” galimos visos priemo
nės; penktos kolonos griovimas 
iš pamatų esamų valstybių san
tvarkos, jų šnipinėjimas, sabota-1 
žas ir kiti “naujojo pasaulio 
augštos moralės” aktai.
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K. Wiles
REAL ESTATE

S I Ū L O :

SPORTAS
Toronto stalo tenisininkams
Pranešame, kad susitarus su 

Lietuvių Namais, gauta klubui 
naudotis patalpa stalo teniso tre
niruotėms. Visi stalo tenisinin
kai prašomi už'siregistruoti pas 
sekcijos vadovą V. Senkevičių 
penktadienį prieš Velykas ir po 
Velykų nuo 7 vai. vak. Lietuvių 
Namų priestato apatinėje patal
poje. Registracija liečia visus 
klubo stalo tenisininkus — vyrus 
ir moteris. Registracija ir turny
ro pravedimas reikalingas sąry
šyje su artėjančia pabaltiečių 
sporto švente ir liet, sporto žai
dynėmis Čikagoje.

Sp. Kl. “Vytis”.

Draugo” Velykinė Dovana
Jei dar neprenumeruojąte 
“Draugo”, užsisakykite 
metams dabar ir gausite 
vieną mėnesį dovanai. 
Kaina metams (virš 300 
egz.) tik $8.00. Šis pasiū
lymas galioja ligi birželio 
mėn. 1 dienos.

V. AUŠROTAS, 
"Draugo" atstovas Toronte 

206 GILMOUR AVL, Tel. LY. 0345 
Sekmadieniais parapijos salėje.

U'

$19.900, $7.00b grynais, plytinis, at- 
skiras; 10 kamb. namas. Wright 
—Indian Rd., garažas.

$16.000, $4.000 grynais, 10 kamb., 
atskiras, plytinis, šoninis įvažia
vimas, Clendenan netoli Dundas.

$12.800, 8 kamb., pusiau atskiras, 
plytinis, Moria St., prie Dundas, 
$3.500 grynais.

$ 12.900. $3.500 grynais. Concord— 
Bloor, 6 kamb. plytinis pusiau 
atskiras, vandeniu-olyva Šildo-, 
mas, garažas.

$16.000. Apie $6.000 grynais. High 
Park rajone, 8 kamb. vandeniu 
šildomas, atskiros, kertinis, ply
tinis namas, mūrinis garažas. 
Labai patogus išnuomavimui.

$16.000. $6.000 grynais. Grenadier 
—rRoncesvalles, 10 kamb. du
pleksas po 5 kamb. Atskiras šil
dymas, rūsys ir įėjimas. Vieta 
garažui. Pajamų namas.

$14.500. High Park prie Bloor, 8 k., 
plytinis, gražiai dekoruotas, ga
ražas.

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

Nuosavybę perkant, parduodant ar 
keičiant visas informacijos Jums su
teiks ir mielai Jums patarnaus

Hamiltono sportininkų 
dėmesiui

Rugsėjo 5, 6, 7 dd. Čikagoje.nu- 
matoma suruošti Lietuvių Spor
to Žaidynes, tuo reikalu yra gau
tas raštas iš Vyr. FASK-to, ku
riame pabrėžta, jog tose žaidynė
se galės dalyvauti visų sporto 
klubų nariai, kurie bus užregis
truoti Vyr. FASK-te ir turės ata
tinkamą “Registracijos kortelę”.

Pagal gautą -raštą registracija 
turi būti pravesta iki kovo 30 .

Visuotiname HLSK “Kovas” 
narių susirinkime buvo išrinkta 
nauja valdyba, kuri iki minėto 
laiko negali pravesti šią registra
ciją. Manoma, jog Vyr. FAS 
K-tas supras dabartinę situaciją 
ir leis mums registracijos sąra
šus prisiųsti iki balandžio 15 d.

Lietuvių sporto Žaidynėse HL 
SK “Kovas” numato dalyvauti 
su krepšiniu, oriniu, stalo tenisu 
(vyrams ir mot.) ir lengva atleti
ka (vyrams ir moterims).

Visus sportininkus-es prašau 
skubiai registruotis pas A. Tėve
lį (stalo tenisininkai-ės) ir E. 
Petrušaitį (krepšininkai, tinkli- 
ninkai ir lengv. atletai-ės).

Laike registracijos jūs gausite 
visas informacijas dėl reikiamų 
dokumentų įvažiavimo Ameri
kon.

HLSK “Kovos” naujai išrink
toji valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirm. K: Stanaitis, vice- 
pirm. ir parengimų atst. Č. Mic- 
kūnas, sekr. A. Tėvelis, ižd. J. 
Bulionis, reik. ved. E. Petrušai- 
tis, vald. narys V. Dargis.

Revizijos komisijon išrinkti: 
E. Mickūnas, Čerškūtė ir S. Zub- 
r* i n Ir q

HLSK “Kovas” V-ba.

Krepšinio čempijonai
Ateinantis pavasaris Ameri

koje atneša krepšinio sezono ga
lą, o kartu išaiškina ir geriausias 
komandas,. Oficialaus “Meiste
rio” kaip tokio nėra, jisai yra 
nusprendžiamas turnyruose, pvz. 
svarbiausiuose “National Invi
tation Tournament”, ir univer
sitetų sporto organizacijos NC 
AA pirmenybėse. Šių dviejų tur
nyrų laimėtojai turi didžiausią 
teisę savintis mitišką “meisterio’’ 
titulą.

Kovo 14, New Yorko Madison 
Square Garden susirinkus 18.- 
496 žiūrovų (tai daugiausia žiū
rovų betkada stebėję krepšinį 
New Yorke ir jie liudija krepši
nio populiarumo atgijimą), buvo 
pravestos NITurnyro finalinės

rungtynės. Seton Hall Univer
sity (New Jersey) supliekė 
Brooklyno St. John’s University 
rezultatu 58:46.

Reikia pažymėti, kad iš St. 
John’s nebuvo laukta net tokio 
pasirodymo. Šiam turnyre St. 
John’s buvo tikra “Pelenė”. Lyg 
burtais ši jauna, neprityrus ko
manda sumušė tokius didžiūnus 
kaip St. Louis U. ir Pittsburgh’o 
Duquesne. Tačiau, dvyliktai va
landai suskambėjus, burtai pra
nyksta, taip ir St. John’s realy
bėje turėjo nusilenkti Seton 
Hall.

Seton Hall — rafinuoti žaidi- 
kai, praeitam sezone buvo lai
mėję 27 rungtynes iš eilės, kol 
dvi pralošė. Neveltui daugelis 
ekspertų juos laikė geriausia 
Amerikos komanda. Už tą jie 
turi dėkoti geriausiam Ameri
kos ir pasaulio krepšininkui, 
milžinui negrui Walt Dukes. Jis 
šiam turnyre per tris rungtynes 
sumetė 69 taškus ir buvo nubal
suotas turnyro “most valuable 
player”. Šio žaidėjo tikroji ver
tė įrodoma faktu, kad jam pro
fesionalai siūlę $20.000 už įsto
jimą į jų eiles baigus universi
tetą.

Jeigu NIT įrodė nepalygina-^ 
mą Seton Hall galybę vienpu
siškam -žaidime, kuriam St. 
John’s buvo ne savo klasėje, tai 
NCAA finalas buvo dviejų ly
gių komandų susitikimas. Kovo 
18, Kansas City įtemptame, per
mainingam žaidime, ' kuriame 
rezultatas keitėsi kas minutę, 
Indiana U. vos vos pralindo pro 
Kansas U., 69:68. Abidvi koman
dos agresyvios, įžūlios, greitos, 
dėl to žaidimas buvo pilnas bau
dų. Beveik buvo prieita prie 
rrjuštynių.
•Trečiame ketvirty Kansas 
žvaigždė B.H. Born, sumetęs 19 
taškų, buvo priteistas penkta 
bauda, kuri automatiškai paša
lina iš žaidimo. Kansas treneriui 
Allen užsispyrus, teisėjai nusi
leido. sumažindami baudų skai
čių į keturias. Tai buvo signalas 
Indianos treneriui ir jo žaidė
jams “šturmuoti” teisėjus. Born 
vistik pasiliko žaidime, bet In
diana galiausiai laimėjo 27 sek. 
prieš rungtynių pabaigą, Bob 
Leonard įmetus baudą.

Vašingtono U,, turnyro favo
ritas, turėjo pasitenkinti trečia 
vieta, nugalėjus Louisiana State 
U., 88:69. Šiose rungtynėse Va-' 
šingtono žvaigždė Houbregs su
pylė 42 punktus ir su Louisiana 
State žaidiku Bob Pettit, 36 pkt., 
turėjo tikrą dvikovą.

Įdomu, jog dauguma JAV ge
riausių krepšinio komandų pri
klauso katalikiškiems universi- 
tetamSj kuriuose šiam sportui 
teikiamalabai daug dėmesio. Iš 
12 NIT komandų, abu finalistai 
Seton Hall ir St. John’s, trečioj 
viertoj Duquesne, ketvirtasis 
Manhattan, vienas favoritų La 
Salle ir Georgetown bei Niaga
ra prasiveržė į šį turnyrą. NC 
AA turnyre žaidė Fordham, N.Y. 
Čikagos De Paul, Holy Cross 
(Worcester), Kalifornijos Santa 
Clara ir Notre Dame, visi kata
likų universitetai.

■ . Saulius Elisonas.

Jonas Baltakys
1675 BLOOR ST. W. Tel. KE. 7941 

Namų tel. LL. 8310
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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

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

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS
Kontraktorius K. TRUMP1CKAS

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

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

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

EUROPEAN

Parduodant ar perkant namę ar biznius 
^CSŲ PATARNAVIMUI 

Antanas-Tcny AiCLISIS 
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo 

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

KE. 7904 Vakarais LL. 3143

GALAS KOSULIUI!i

Išbandykite tuojau DIANA DROPS, europiškus vaistus, 
kuriuos jau daug metų vartoja kiekvienas europietis. 
Dabar šie vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Kanadoje.

Pora DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kortus į dienų, tuojau gali iš
gydyti kietę kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo. 
Šie vaistai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinka garga
liavimui ir kitokiam naudojimui.

Jūs galite įsitikinti, kad europiškus DIANA DROPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kanadoje. Šie 
vaistai jums padės lygiai žiemų, lygiai vasarę. Nėra 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

Kaina $1.25 butelis.

LUSCOE PRODUCTS LIMITED 
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont.

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

suteiksime sąžiningą patarnavimą.
Prašome kreiptis: TONY A. DAGELIS

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

t
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TAUTOS FONDAS

O. E. CARSON LTD
Stambiausias Toronte Realtorius

490 College St. PR. 3313
Mūsų firmos didelis populiarumas ir greitas išaugimas 
j 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 namas, garažas, namas ran
dasi nuošalioj gatvelei, prie pat Yonge ir būsimo susisie
kimo stoties. Getas pirkimas.

Wright—Roncesvalles,

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

Runnemyde—Annette,V ‘
6 Kpmb., gražus, atskiros, mūrinis namas, ramioje gatvėje 
Karšto vandens-alyvos apšildymas, garažas.

f

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

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

E

su

at-
Iš

DOMINION 
COAL & WOOD

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!

VYT. AUŠROTAS
priima

Jūsų kuro užsakymus
KASDIEN NUO 10 VAL. RYTO IKI 10 VAL. VAKARO

. . PUIKIAUSIAS KURAS KIEKVIENAM REIKALUI
206 Gilmour Ave. 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!
VALGYKLOJE ’’BALTIC”

STO DUNDAS ST.'.V„ TORONTO, Om
Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamina prityrusios virėjos. /

Sav. Feliksas Jonynas

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St. W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų. foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 1711 odeko
lono, vitaminų ir 11
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 9 a.m. — 9 p.m.

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

ELEKTRINES SIUVAMAS MAŠINAS
su garantija.

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

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

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

(Atkelta iš 7 psl.) 
ruoja didesnės sumos: išmokė
jimai VLIKui, išmokėjimai pa
daryti metų pabaigoje per ban
kus ir jų yra gauta JAV.dole
riais su skirtumo už Kanados 
dolerių primokė j imu.

Atstovybė įsigijo rašomąją 
mašinėlę. Kitos išlaidos darytos 
taupiai,* Atstovybė veda tikslią 
atskaitomybę. Ją patikrinti bus 
pakviesta KLB-nės kontrolės ko
misija.

Atstovybės darbo gairės: Susi
organizavus KLB buvo svarsty
ta keletą pakeitimų TF lėšoms 
telkti. Galutinai yra priimta, kad 
TF Atstovybė Kanadoje, pasista
čiusi sau vyriausiu tikslu Tau
tos Fondui lėšų telkimą lieka ir 
toliau veikti savarankiškai. At
stovybė pagal vietos galimybes 
glaudžiai bendradarbiauja 
KLB-nės Krašto Valdyba.

Tautos Fondo lėšas nusako 
stovybės aplinkraštis nr. 1.
KLB-nės Atstovybė gaus dalį 
40% solidarumo mokesčio, kas 
padidins TF pajamas.

Tautos Fondo Valdyba VLIKe 
ir Vykdomosios Tarybos 1953 m. 
darbui finansuoti planuoja są- 

' matą, pagal kurią iš Kanados lie
tuvių turėtų gauti $10.000.

Vienas iš būtinų ateities dar- 
: bų yra Atstovybės skyrių apy- 
. linkėse suorganizavimas. Sky- 
! riaus darbo apimtis yra: 1) TF 
Į idėjos propagavimas. 2) Minė
jimų ir parengimų rengimas. 3)
L. Pasų ir ženklelių platinimas. 
4) Vajų ir rinkliavų pravedimas, 
TF aukų rinkimas.

Tautos Fondo lėšos yra naudo
jamos Lietuvos išlaisvinimo dar
bui, kuriarh vadovauja VLIKas. 
Prie VLIKo veikia finansų sky
rius — TF Valdyba. Jos sudėtis 
yra ši: T. Šidiškis — valdytojas, 
dr. P. Karvelis ir P. Jakštyris — 
nariai. TF Atstovybę Kanadoje 
sudaro: pirm. M. Arlauskaitė, na
riai: L. Girinis-Norvaiša, D. Jur
kus ir sekr. P. Adomonis. Arti
mu metu atstovybė bus papildy
ta. Vienu iš pagrindinių tikslų 
Atstovybė yra pasistačiusi išlai
kyti TF idėją virš visų partinių 
įtakų ir asmeninių interesų.

Įvairūs reikalai: Metų laiko
tarpyje atstovybei yra pristaty
ta įvairių sugestijų: asmeniniai, 
spaudoje, raštu. Mes džiaugia
mės Jūsų dėmesiu, dėkojame ir 
laukiame daugiau. Kartu nori
me pasakyti, kad kaikada Tautos 
Fondo reikalai yra pristatomi 
visuomenei perdėtoj prasmėj, 
tam išvengti pirmiausia prašome 
pasitikrinti atstovybėje.

Vasario 16-tos išvakarėse “A. 
Balsas’’ perdavė nors ir apkar
pytą Atstovybės sveikinimą Lie
tuvai visu Kanados lietuviu var
du. '

Į ateiti žvelgiant: Mes esame 
visi atsakingi prieš Tėvynę, VLI 
Kas, Atstovybė, aukojantis ir ne
aukojantis, dirbąs, kalbąs ar tik 
kritikos teorijas mokąs kurti. I 
čia remiasi pareigos ir teisingu
mo jausmai. Suprantama, kad 
tik konstruktyvus jausmas gim
do darbus, bet ne rezervuotumas 
ir abejingumas.

Su gen. Eisenhowerio atėji
mu į JAV prezidentus mūsų vil
tys pamatyti Lietuvą laisvą di
dėja. Kaip tik ir artinasi laikas 
atiduoti Tėvynei kas pi įklauso. 
O kiek ir ką — pasakys Tavo šir- 

: dis, kurioje meilė savam kraštui 
i tebedega gaivia liepsna. Mūsų 
į brolių herojiškumas Tėvynėje 
j prašoka žmogaus jėgas ir neran- 
! da sau pavyzdžio. Šių faktų aki
vaizdoje ryžkimės ir mes!

Su gilia padėka kiekvienam 
aukojusiam, dirbusiam ar orga
nizavusiam TF lėšų telkimą kar
tu nuoširdžiai linkime visokerio
pos sėkmės!

Tautos Fondo Atstovybė 
Kanadoje.

M. Arlauskaitė
Įgaliotinė.
* TFondo Atstovybės Įgaliotinė ir kiti 

jos nariai dirba nemokamai.

P. Adamonis 
Sekretorius.

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

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

Tik kartą, bet taikliai
Aleksandras Durnas, žinomas 

Prancūzų rašytojas, garsėjo pik- 
| tu sąmoju. Kartą vienas ponas 
' pakvietė pietų Durnas ir tūlą 
I Vouband, kursi vengė Durnas są- 
: mojaus ir pareiškė ateisiąs su są
lyga, jei Dūmas pietų metu tik 
vieną kartą tekalbės. Kadangi 
šeimininkui Vouband dalyvavi
mas buvo labai svarbus, tai jis 
viską papasakojo rašytojui. Šei
mininko džiaugsmui tas sutiko.

Patenkintas Vouband visą pie
tų metą plepėjo be paliovos, o 
Durnas vis tylėjo. Kai buvo pa
duoti vaisiai, Vouband prisiver
tė visą krūvą, o kai jam dar dau
giau pasiūlė, jis tarė:

— Ačiū, bet aš jau suvalgiau! 
jų tiek, kiek Samsonas išmušė i 
filistinų.

Tada pasinaudojo savo teise 
prabilti ir Durnas:

— Ir tuo pačiu įrankiu — asi
lo žiauna...

Prisiminė
Karininkas per švietimo pa

mokas klausia:
— Kaip vadinasi vedybos tik 

su viena moterim?
— Nežinau... — atsako karei

vis.
— Na, prisimink. Tokios vedy

bos kaip pvz. tavo. Tai bus mo.. 
no...

— Monotonija ... — pabaigė 
kareivis.

Nebėra klapato
— Daktare, kaip su jūsų pa

cientu, kuris taip sunkiai sirgo?
— O, viskas tvarkoje.
— Ar jau visiškai pasveiko? ,
— Ne. Pasiunčiau į ligoninę.

Kariška drausmė
Puskarininkis eiliniui telefo

nistui, kuris sėdi įsitaisęs telefo
no stulpo viršūnėje ir dirba:

— O tu ten, ar neatsistotum j 
ramiai, kai su tavim kalbu!...

Iš laiško
“... Atvykę į Berlyną nuėjomePrastas gydytojas ...............................j --- -------------------j -------- j----

— Kodėl Mikuliai pakeitė šei- i į zoologijos sodą ir aplankėme gi
mos gydytoją? Į

— Už tai. kad anas neatpažino ; 
jų dukros ligos?

— Kaip tai?
—^Susižadėjo su Augužaite...

Nuoseklu
— Panele Onutę, ar leisite 

Tamstą nuo šiol vadinti vardu?
— Taip ... jeigu prie jo bus 

Tamstos pavardė ...
Vaišėse

Pas Miknaičius buvo svečių.
Tik neseniai atėjusi tarnaitė pa
tarnaudama nešioja pyragaičius.
Vienas iš svečių ima du. Tarnai
tė jį padrąsina:

■— Gal paimtumėte dar vieną?
Yra apskaičiuota visiems po tris.

Pasiutusiai nesiseka
Aktorius skundžiasi:
— Man pasiutusiai nesiseka. 

Vienintelė moteris, kurią mylė
jau,, ištekėjo.

— Ištekėjo! Už ko gi?
— Užmanęs...

' Jautri žmona
— Oi, oi. oi, — įeina dejuoda

mas vyras.
— Kas atsitiko, — klausia su

sirūpinusi žmona.
— Nukritau į rūsį.
— Sukūlei mano veko indus su 

uogomis?
— Ne!
— Tai ko taip jaudiniesi?

mines...”
Kai tėvas maudo kūdiki 

vanduo atsiduria ant sienų, ne
švarumai ant vaiko, švarūs bal- 
tinėliai vonioje, o vaikas karste.

Kultūringa pramoga
— Ką gi girdėjot vakar kon

certe? ' .
— O, žinai Tamsta, daug nau

jų dalykų. Pikalskiai jau skiria
si, Jonaitis nuo sūnelio pridaro
mą »k®lų visai pražilo, o Klapa- 
vičiua —■ žinai, tas kur turi ga
lanterijos krautuvę, — tuoj ban
krutuos. ..

Pakrypus
— Na, Jonuk, pasakyk ar žemė 

apskrita?
‘ — Ne.
— Ne? Tai ji plokščia?
— Ne.
— Hm. Jei ne apskrita ir ne 

plokščia, tai kokia gi ji?^
— Tėvelis sako, kad žemė pa

krypus ....,
Nematys

— Kas būtų, jei aš nuplaučiau 
jūsų ausį?

— Aš negirdėčiau.
— O kas būtų, jei nuplaučiau 

ir antrą?
— Aš ir nematyčiau.
— Kodėl gi?
— Skrybėlė užsmuktų ant 

akių...

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

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

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479Sk Euclid AveM Toronto 

Tel. RA. 6708.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundąs Str. West 
prie Huron gatvė* 

Toronto
Priimamos vai.: nuo 1-4 ir 5-3 
vai pp. Kitu laiku pagal su
sitarimą.

EM. 6-5798

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

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1791 
Toronto

Dr. WILLIAM J. ZINCHES1N
B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

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

Telef. EM. 8-1344

D r. Rosalia Basior
Bendrų ir moterų ligų gydytoja su il

gamete praktika.
Šveicarų diplomas (Basei).

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

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

Tiesiog is fabriko 
5 metų garantija!

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

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

— $49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

480 YONGE ST., TORONTO 
(1 blokas į šiaurę nuo College St.)

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

— $59.50
— 99.00

— $79.56

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804
57« OUF.EN ST. W. 

TeL EM. 3-1618

AKIU SPECIALISTAS

L. UiliSKL R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų »r nėr- 
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

Tel. RA 3924

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

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

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

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

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

g^ŪKŠČIAUSIOS RŪŠIES MtlCTĮįf/
^■-RRNHDfiRSIU 6AMlNiaį^P, Telefonas EM. 6-4182

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų. 
138-46 CLAREMONT STR.

30 metu valymo patyrimas .

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

TELEF. EM. 8-4557

M?" \f

V tom sidabro papuošalai keramika \ 
lodąs ir meno išdirbiniai.Lietuviskos \ 
k^ir kitų tautu klasikines muukosy^ 

ptokstelps^_^^>

Toronto

LIETUVIS

BATSIUVIS
J. Jasiūnas

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

YORK PACKING CO. LTD.
164-106 Trowell Ave., Tel.: JU. 2794. JU. 5197. Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.
Rink*os kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

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

, e

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

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

Dr. JOHN REKAI 4
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

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

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

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

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

telefonu.

Dr. F. Tickett
t' Gydytojas

ir
chirurgas 

Priėmimo valandos,2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampcs Euclid Ave.

Priima vakarais pagal susitauma.
Telef. EM. 8-9822

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viskas nuo durų skambučio
iki pilno namų instaliavimo.

119 PERTH AVĖ.
Telefonas KE. 7808.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros —. Radio 

Technikas '
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

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

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

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyru batai, normalaus dydžu) ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

prie Gladstone

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Telef. EM. 8-6849

615 Queen Sr. W. Toronto
Mūsų specialybė vestuvinės, šeimų; 

nuotraukos ir spalvoti portretai. | 
Darbas pirmos rūšies.

•=========.........    uuimri
DAŽAI IR SIENOMS .
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

TeL EM. 4-2715

Siuvėjas
A. BERESNEVIČIUS

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

visiems prieinamos
1004 Dundas Street W.

Toronto, Ont
Telefonas: LL. 3222

DANIEL D. STOKAL
B.A. -

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 
- NOTARAS

Kolbų slovų kolbomis
Room 2Q4. 221 Victoria St

Office EM 6-1753. R«. td. LY 5797

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373
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TORONTO. Ont.
Pamaįdų tvarka Didž. Savaitę
Toronto liet. kat. parapijos 

bažnyčioje pamaldų tvarka Di
džiąją Savaitę ir pirmąją Vely
kų dieną:

Did. Ketvirtadienį: 10 vaL šv. 
Mišios, 8 vai. vak. Švenčiausiojo 
adoracija;

Did. Penktadienį: 10 vai. Kry
žiaus pagarbinimas, 3 vai. Kry
žiaus Keliai, 8 vai. vak. Grau
dūs Verksmai ir pamokslas.

Did. šeštadienį: 8 vai. šventi
nimas ugnies, velykinės žvakės 
ir vandens, 9 vai. šv. Mišios, 8 v. 
vak. Kompletai ir pamokslas.

Velykų Pirmą dieną: Resurek- 
rjja 7 vai. ryto (pamaldos bažny-. 
čioje ir salėje), dienos metu pa
maldos 9.30 ir 11 vai.

Išpažinties did. Savaitę mine- 
torn dienom bus klausoma rytais 
ir vakarais. Šv. Komunija teikia
ma pamaldų metu Did. Ketvirta
dienį, Did. Šeštadienį ir Velykų 
rytą.

Papuoškūne Kristaus Karstą
Gražus bažnytines paprotys iš 

Lietuvos rengti, gausiai puošti 
gėlėmis ir adoruoti Kristaus 
Karstą, yra tęsiamas ir Toronto 
liet, bažnyčioje. Būtų gera, kad 
kolonijos lietuviai, ypač jaunimo 
organizacijos ir mokiniai, nuo
širdžiai prisidėtų prie Kristaus 
Karsto papuošimo gėlėmis ir Di
džiosios Savaitės paskutiniųjų 
trijų dienų adoravimo. Tomis 
dienomis zakristijoje bus suda
romas specialus, norinčių prie 
Kristaus Karsto valandėlę pa
klūpoti, sąrašas.

Ligoniai
Weston Sanatorium: Elzė Ivaš- 

kaitė — Queen Mary Bld., Ward 
“L”. Room 1; Sofia Meškauskie
nė, Ruddy Bld., Ward “G”, Room 
23; Ant. Vadakojis — Medical 
Bld., Ward “B”, Room 12; Vine. 
Puniuška — Ruddy Bld., Ward 
“H”, Room 21.

Our Lady of Mercy Hospital: 
100 Sunnyside Ave., Stanley 
White (Stasys Vaitiekūnas).

Queen Elisabeth Hospital: 130 
Dunn St., Aleksas Slanina.

Savo namuose sergą ligoniai: 
J. Samulevičius, 135 Gorevale 
Ave.. P. Greičiūnas, 5 Hickson 
St.; M. Motiejūnienė, 64 Ho
garth Ave.

Mokyklos atostogos
Praėjusį šeštadieni Toronto 

liet. Maironio vardo mokykla ir 
lituanistiniai kursai pradėjo Ve
lykų atostogas. Po Velykų mo
kykloje mokslas prasidės balan
džio 18 d., šeštadienį, o lituanis
tiniuose kursuose balandžio 11 d.

Organizuojasi medžiotojai
- ir žūklautojai . . . . . : ,

Kovo 20 d. Toronto Lietuvių į , b Pridėti pi’įę kovos 
Namuose įvyko medžiotojų ir 
žūklautojų iniciatorių susirinki
mas. Dalyvavo 25 asmenys. Pa
aiškėjo, kad Toronte tų sporto 
šakų mėgėjų esama virš šimto. 
Kad suėjus i kontaktą, pasidalin
ti informacijomis bei Susipažinti 
su Kanados medžioklės ir žūklės 
ūkiu, nutarta steigti Lietuvių 
medžioklės ir žūklės klubą 
(d-ją), kuris kaip atskiras vie
netas įeitų i Ontario Medžioklės 
ir Žūklės federaciją.

Surinkti reikiamų informacijų 
ir organizacijos darbui pravesti 
išrinktas 5 asmenų laikinas ko
mitetas, kuris, surinkęs duome
nis bei susipažinęs su Kanadoj 
vęikainčiais tos srities įstatymais 
bei taisyklėmis, sušauks steigia
mąjį susirinkimą.

Komitetas su pavestais jam 
darbais įpusėjęs ir už poros sa
vaičių tenka laukti steigiamojo 
susirinkimo.

Šį sekmadienį Liet. Namuose 
bus rodoma filmą “Prelude to 
Fame”, vaizduojanti jauno ber
niuko geniaulaus dirigento gy
venimą. Pradžia 6 vai. vak.

LIETUVI!
Būk solidarus h* pirk TLNamų 

šėrą. Čia įdėti piftįgąi Tavo 
pinigų sutaupymas. Dar trūks
ta didžiajam mokėjimui tęsėti 
apie $1.500. Tik kelios dienos be
liko. TLN

Šv. Jono D-jos susirinkimas
Toronto Šv. Jono Pašalpinės 

Draugijos narių susirinkimas 
|Vyks ne Velykų sekmadienį, o 
per Atvelykį, balandžio 12 d.

TLMMGišvykos
Toronto Lietuvių Meno Mė

gėjų Grupė su 4 v. drama “Val
kata” jau yra pakviesta pirmo
sioms išvykoms: balandžio 11 d. 
išvyksta į Windsor, Ont., ir ba
landžio 25 d. į Tillsonburg, Ont.

Pian. A. Kuprevičiui pagerbti 
vakarienė

Pr. Radzevičiūtės ir Senkuvte- 
vienės iniciatyva ir rūpesčiu bu
vo surengta A; Kuprevičiui pa
gerbti vakarienė. Jaukus p. Po
cienės butas ir geros vaišės suda
rė gerą ir gražią nuotaiką. Pia
nistas A. Kuprevičius ir čia ne
pagailėjo parodyti savo genia
laus meno išpildydamas keletą 
kūrinių.

Pobūvyje dalyvavo Toronto 
menininkai ir visuomenininkų 
gausus būrys. Tarp kitko, pianis
tas A? Kuprevičius pažadėjo, jei 
bus tinkamos sąlygos, atvykti 
Kanadon kitą žiemą ir duoti ke
letą koncertų.

Sol. Krištolaitytės ir Liepo 
koncertas

Pereitą šeštadienį šv. Kazimie
ro parapijos salėje įvyko solistų 
— sopr. J. Krištolaitytės ir ba
ritono St. Liepo, atvykusių iš JA 
V-bių koncertas, akompanuojant 
torontiškiui muz. komp. St. Gai- 
levičuii.

Abu solistai išpildė pp 10 da- 
lykų — liet, liaudies dainų ir op. 

lu Į arijų — ir tris duetus. Pirmoje 
Į dalyje buvo išpildyti lietuviš
kieji dalykai, o antroje dalyje 
pasaulinių kompozitorių kūri
niai. Atsilankę solistai torontiš
kių buvo išgirsti pirmą kartą, 
publikos buvo labai šiltai sutik
ti ir dažnai iššaukiami pakarto
ti. Solistai, nors pavargę, nepa
gailėjo virę programos padai
nuoti. Solistai ir akomp. gausiai 
apdovanoti gėlėmis. Koncertą 
ruošė LSB Vadija.

Iš atsilankiusiųjų į koncertą 
skaičiaus galima spręsti, kad to
rontiškiai dar kažkam susilai
ko, dar vis tikisi sulaukt? kaž
ko mandrėsnio ir prašmatnesnio.

Antibolševikinio tautų bloko 
kongrese, Įvykusiame prieš dvi 
savaites Toronte, dalyvavo 23 
tautybių atstovai. Kongrese nu

NEPAMIRŠKIM!
Šeštadienį prieš Atvelykį ba

landžio 11 d., didžiojoje ukrai
niečių UNF salėje, 297 College 
Str., įvyks pirmasis pavasario 
balius.

Bus puiki proga atsigavėti.
Rengia K. Liet. K. Kult. D-ja.
Kanados ateitininkų vasaros 

stovykla
Nuo liepos 26 iki rugpiūčio 9 

d. įvyks dviejų savaičių ateiti
ninkų vasaros stovykla prie Ha
miltono. Visus maloniai prašome 
pasirinkti darbovietėse atosto
gas tuo laiku, kad galėtume kar
tu susiburti ir jaukiai praleisti 
vasaros laisvalaikį. Stovykloje 
mielai laukiami ir amerikiečiai.

K. At-kų S. CV ba.
• K 1

Faulkner tęsia savo darbą
Prekybininkas Faulkner, ku

ris Massey Hall buvo suruošęs 
specialų mitingą-atsakyti raudo
najam Canterbury dekanui, Ro
yal York Kotely kalbėjo Empire 
Club, kviesdamas apsivalyti nuo 
komunistų ir rūpestingiau užsi
imti savo vaikų auklėjimu.

Po Faulknerio kalbėjo, pats 
ragavęs gyvenimo komunistinė
je-santvarkoje, estas Ants Ker- 
zon. Jis priminė, kad jo krašto 
augštųjų asmenų komunistams 
teiktoji globa buvo tuojau pa
miršta, kai tik kraštas atsidūrė 
jų valdžioje.

“Amerikos Balso”
Niujorko pirmoji programa nuo 
kovo 15 d. Lietuvoje girdima 
7 vai. vak., bus duodama tik 13, 
16, 19,25, 31,49 ir 251 metro ban
gomis. Toronte ji girdima 11 vai. 
ryto.

Ji kartojama trečią valandą 
ryto Lietuvos laiku 31, 41, 49 ir 
251 metro bangomis.

Antroji Niujorko programa 
girdima Lietuvoje 12 vai. naktį 
(Toronte 4 vai. pp.) duodama: 
19, 25, 31, 41 ir 49 metrų bango
mis. Ji Lietuvos laiku kartoja
ma: 7 vai. 15 min. rytą — 31,-41 
ir 49 metrų bangomis ir 12 vai. 
15 min. dieną — 19 ir 25 metrų 
bangomis.

Trečioji, iš Europos duodamo
ji programa, Lietuvoje girdima 
9 vai. 45 min. vakarą. Ji irgi 2 
kart kartojama.

— Niujorkas. —‘ Š. Atlanto S. 
vyriausiojo vado pavaduotojas 
feldmaršalas Montgomery atvy
ko į JAV. Balandžio 15 d. jis at
vyks į Kanadą. ■

— New Delhi. — Indijos vy
riausybė paskelbė sukurianti 28- 
tą valstybę, kalbiniu pagrindu. 
Tai komunistų dominuojama 
Andra, kalbanti' telegų kalba. 
Vadinasi Indijoje atsiras nema
ža plotu -ir turinti 20 milijonų 
gyventojų komunistinė valsty
bė. Ji pradės veikti spalio 1 d.

Visiems lietuviams

Aldonai Niauraitei - Rusinienei, mirus tėveliui

reiškiame gilią užuojautą

Dainos Grupės Valdyba.

Aldonai ir Karoliui Kusinams reiškiame nuoširdžią užuo

jautą' -
M. ir B. Povilaičiai.

prieš komunistinį judėjimą Ka
nadoje; 2) informuoti Kanados 
visuomene apie komunistų už
mačias ir pavojų kylantį dėl Ru 
sijos imperializmo po priedanga 
komunizmo; 3) palaikyti paverg
tų tautų pastangas dėl išsilaisvi
nimo; 4) remti Kanados vyriau
sybės pastangas taikai išlaikyti.

Išrinkta nauja valdyba: pirm, 
dr. J. Kaškelis, vicepirm. gudas 
M. Rachysky, bulgaras dr. A. 
Todoroff, kazokas A. Kotelni- 
kow, vengras P. Vargyasi, lat
vis J. Purmalis; lietuvis N. Lu- 
nis, rumunas M. Hojbota, slovė
nas J. Molcan ir ukrainietis M. 
Bazylewskyj.

Krikščiūnai sulaukė dukrelės.
Pp. Gvildžiams gimė sūnus. 

Anksčiau turėjo dvynukes dvi 
dukreles.

Dr. Danieliui Raliui
“TŽ” redakcijoje yra iš JAV la
bai svarbus ir skubus laiškas.

— Toronto. — Civilių apsau
gos įstaiga restoranų sąjungai 
pavedė pasiruošti, kad atominio 
puolimo atvejy galėtų gaminti 
valgį be elektros ir be gazd.

KINO “CENTRE
Kasdien nuo 6 vai. vak.

772 Dundas St. W.
Toronto

Jaukiai apšildyta — grynas oras

"TŽ" knygynas praneša
"Tėviškės Žiburių" knygynas Toron

te, kuris yra atdaras kiekvienų sekma
dienį po pamaldų, nori pranešti, kad yra 
gauti metaliniai kryžiai ir paveikslai: 
Žalgirio mūšis, Vytis, Aušros Vartų ir 
šventųjų. Paveikslai yra spalvoti.

Taipogi norėtumėm atkreipti gerb. vi
suomenės dėmesį, kad DELHI apylinkėje 
atsidarė naujas "TŽ" knygyno skyrius, 
kuris bus vedamos E. Abromaičio. Delbi 
apylinkės lietuviai visais spaudos reika
lais gali kreiptis į E. Abromaitį, c/o Au- 
gustine, La Solette, Ont.

Šia proga dar sykį duosim adresus ki
tų "TŽ" knygyno atstovų: SUDBURV: 
p. Montvila, 275 Bloor St. ST. CATHA
RINES : p. Dauginaitė ir WELLAND: 
Škaistys.

Naujos knygos "TŽ" knygyne: 
Romain Rolland — Petras ir Liucija.

Tragiškas meilės romanas. 112 
Išleido Gabija. Kaina $1.20.

Liudas Dovydėnas — — ~ 
ulytėlę, apysaka. 176 psl. Išleido Ga
bija. Kaino $2.20.

Karolė Pažėraitė -— Nusidėjėlė, roma
nas. 254 psl. Išleido "Australijos Lie
tuvis", II laida. Kaino $3.50. •

Birutė Pūkelevičiūtė — Metūgės. Eile- 
z rasčiau Iliustravo Juozas Akstinas. 95 

psl. Išleido Baltija. Kaina $1.00.
D. Pilla — Siela už sielą. Iš realaus 

gyvenimo paimtas atpasakojimas. Iš 
italų kalbos verte kun. A. Sabaliaus
kas. 300 psl. Išleido Saleziečių spau
dos studija.

Kun. Pranas Gavėnas — Jaunojo Ga
liūno kelionė. Pol. Domininko Savio 
gyvenimo bruožai. 153 psl. Išleido 
Saleziečių spaudos studija.

P. Kesiūnas —- Tarp žalsvą palapinių, 
romanas. 292 psl. Išleido "Draugo" 
spaustuvė.

Pulk. J. Petruitis — Laisvę ginant. At
siminimai iš kovų su bolševikais. Išlei
do Vaga.

Mykolas Vaitkus -
Nek> Pr. Seserų spaustuvė. 186 psl.

O. Swett Marden— Džiaukis gyvenimu. 
Vertė ir lietuviškomis mintimis papil
dė K. Lostėnos. Išleido spaudos platini
mo biuras Medellin, Colombia, SA. 
1953 m. 71 psl. Kaina 75c. Atkreipki
te dėmesį, kod šita knygele pasirodė 
pirmų kartų Kanadoj ir gaunamo tik
tai "TŽ" knygyne. Visi spaudos pla
tintojai šiuo reikalu gali kreiptis į "T 
Ž" knygynų.

p

psl.

—Per Klausučiu

Eilėraščiai. Išleido

Išnuomojamas frontinis kambarys ir vir
tuvė ll-me ougšte vedusių porai ir kam
barys l-nam asmeniui. 523 Euclid Ave. 
Tel. PR. 1089.

Išnuomojami 2 kambariai su virtuvėle 
ll-me ougšte, High Park rajone. Skam
binti po 6 vai. vok. LA. 5085.

Išnuomojamos frontinis kambarys dviem 
suaugusiems, galima naudotis virtuve. 
Kreiptis po 5 vo|. vak. 14 Indian Greve.

Išnuomojamas butas be baldų iš 2 kam
barių ir virtuvės ll-me augšte. Nuolat 
šiltas vanduo. Tel. ME. 4469.

Parduodamas akordeonas 80 bosų. Vo
kiškas Hohner 2, naujas. Skambinti po 
5 vol. vok. LO. 8157.

Rencesvallcs—211 Gorden Ave; išnu©- 
mcįames l-me augšte frontinis kambarys. 

,i 
porai. Telef. LO. ,3376

Išnuomojamas frontinis kambarys su baL 
dais ar be baldu. 204 Indian Grove. Tel 
JU. 9840.

2. CRY OF THE WEREWOLF

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

Charles Laughton 
Nina Foch, Stephen Crane 

Ketvirtadieni — šeštadieni, balandžio 2, 3, 4 dd.
1. CAPTAIN HORATIO HORNBLOWER — spalvota —

Gregory Peck, Virginia Mayo
2. A HAUNTING WE WILL GO — Laurel & Hardy_______-
LJNKSMI IR įDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga"

Svetainė “Tulpė"
dėl generolinio remonto

bus uždaryta
visą savaitę, t.y. nuo kovo 31 d. iki 
balandžio 7 d. Vėl atidaroma balan
džio 7 d.

Mieliems klijentoms linkime links
mų šventų Velykų!

Svetainė "Tulpė".

Lietuvis pigiai perveža baldus 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJA. 
Kreiptis:*

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828 .

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalas Jums sutvarkys

J. BERŽINSKAS t
1212 Dundas St W. Toronto * • * Tel. LA. 9547 ir MU. 3949

Pagyvėjusieji vėlesnieji pa
saulio įvykiai teikia visoms pa
vergtoms tautoms naujų ir gra
žių vilčių, o tuo pačiu stiprina 
mūsų lūkesčius ir žadina budru
mą eventualiam sugriauto mūsų 
ūkio atstatymui Todėl iškyla 
reikalas glaudžiau tarpusavy 
bendradarbiauti bei ryšius palai
kyti.

Dėl to Lietuvių Agronomų Są
junga Čikagoje kreipiasi į visus, 
plačiajam pasauly išsisklaidžiu
sius lietuvuis agronomus-es bei 
studijuojančius agronom. moks
lus, prašydama jai pranešti savo 
adresus bei pranešinėti jų pasi
keitimus.

Žinias siųsti šiuo adresu: An
tanas Verbickas, 4452 S. Mozart 
St., Chicago 32, lU.

Liet. Agr. S-ga Čikagoje.
Nutarė minėti Lietuvos 

700 metų sukaktį
Amerkios Lietuvių Tautinės 

Sąjungos C. Valdyba nutarė š.m. 
birželio 20-21 d. suruošti Vašing
tone didžiulį sąskrydį su kultūri
niais pasirodymais Mindaugo ka
rūnacijos 700 metų sukakčiai pa
minėti. Esą, tuo pačiu bus pami
nima ir Lietuvos 700 metų su
kaktis, viską panaudojant Lietu
vos propagandai.

Kažin ar ne per vėlai užsimo
ta? Niekas iš svetimtaučių nei 
nepagalvos, jog mes “tik dabar 
tesužinojom”, kad Lietuvai 700 
metų sukako ir visus pasirody
mus vertins kaip rimto ilgo dar
bo vaisius. O ką gi grandijoziško 
begalima per 2% mėn. suruošti? 
Be to, kodėl LTS mano galėsian
ti viską viena išvežti? Jei jau or
ganizuoti, tai visiems ir Liet. 
B-nės arba ALT vardu.

— Berlynas. — Kovo 23 d. iš 
Sovietų zonos į Prancūzų zoną 
pervažiavo bėglių šeima su 2 
pakrautais sunkvežimiais ir vil
kiku. Jie movė per sieną išlauž- 
dami barjerą. Subėgę “liaudies 
milicininkai juos rado jau anoje 
pusėje barjero, įklimpusius į 
griovį. Tuo pat metu supuolė 
ginkluoti vakarų vokiečių poli
cininkai. kurie tuojaus iškvietė 
vilkiką ir sunkvežimius nusi
tempė.

MONTREAL, One.
J.E. vysk. V. Brizgys atvažiuo

ja į A V parapiją šeštadienį prieš 
Atvelykį po pietų. Vakare J.E. 
laikys konferenenją einantiems 
prie Sutvirtinimo sakramento. 
Atvelykio sekmadienį pamaldos, 
pirmoji komunija, Sutv. sakra-

Velykos Montrealyje žada bū
ti pavasario gražume. Negausus 
sniegas ir ledai išnyko iš miesto 
anksti, "vienok apylinkėse upės 
ir upokšniai užliejo sodybas ir 
kelius. Daug šeimų laukia ato
slūgio, kad galėtų sugrįžti Vely-... 
koms namo. Prasidedantis pav'a- mentas, bus 10 vai. Po pamaldų 
saris kelia nuotaiką, šv. Velykos bus nešamas pašventintas kry- 
žadina Viltį, sveikatos sergan-; žius ant naujos AV bažnyčios že- 
tiems, geresnės dalios nelaimių mės. Kryžių padarė dail. J. La- 
paliestiems. Linksmų Velykų dyga. 5 vai. pp. AV salėje J.E. 
iveBČių! : vyskupo priėmimas - vakarienė.

A.a. Vydūno minėjimas buvo j Visi, parapijiečiai kviečiami da- 
gražus atitrūkimas nuo kasdie- i lyvauti. Ruošia parapija. Asme
ninių rūpesčių ir susimąstymas! niui $3. Pelnas naujos bažnyčios 
prie didelio lietuvio, tauraus 
mąstytojo ir kūrėjo palikimo.

A. Lymantas savo paskaitoje 
iškėlė būdingus Viliaus Storas- 
tos-Vydūno gyvenimo bruožus. 
Su meile ir pagarba palydėjo di
dį. t)ietayybės.„ kovotoją ir žmo
gaus tobulėjimo skatintoją per 
visą jo gyvenimo kelią, kuris bu
vo dažnai labai sunkus, jo gyve
nimo būdas nepaprastas, dauge
liui iš mūsų neįprastas.

Su Vydūno literatūriniu pali
kimu supažindino dr. H. Nagys. 
Vvdūno raštai nėra lengvi skai
tyti, jo mintijimas, simboliai; žymaus ledo rutulio žaidiko. 
nelengvai duodasi sugaunami. Tėvas jėzuitas Pečkys trims 

_Dr. H. Nagio pateiktas Vydūno mėnesiams išvyko misijų dar- 
pasaulėžiūros aptarimas apipa- bams Čikagos apylinkėje. Sako, 
vydalintas suprantama minties į gal teks išbūti ten ir ilgėliau. To- 
forma itin vertingas, norint nors ! je apylinkėje jau keletas mėne- 
kiek arčiau pažinti rašytojo lite-! siu dirba ir Tėvas jėzuitas J. 
ratūrinį palikimą ir jo asme- i Kulbis. Kun. A. Vilkaitis taip 
nyb?- , I pat dar nėra sugrįžęs iš JAV.

Menišku žodžiu Vydūno kū- j §v. Kazimiero parap. metinė 
rybos ištraukas perdavė iš “Pra- Į vakarienė davė pelno $325. Tai v' _____ ! t_______ ______ - y i- z • _

statybai. Pirmadienį numatyta 
vizitas J.Em. kardinolui P. E. 
Leger ir pasimatymas su spau
dos atstovais.

D’Arcy High School mokiniai 
kovo 19, 20 ir 21 dd. statė dviejų 
veiksm operetę ‘‘Meet Arizona” 
ir vaidylų tarpe buvo: kaubojus 
Ged. Žinaitis, gražuolė Julė Ju- 
konytė, muzikantas Ant. Popie- 
raitis. Tos mokyklos ledo rutulio 
komanda nugalėjo Catholic High 
komandą 5:2. Vieną įvartį įsuku 
Petras Jotkus, sūnus buvusio čia

Tėvas jėzuitas Pečkys trims

ALTo DELEGACIJA
(Atkelta iš 3 psl.)

Amerikos Liet. Taryba jau
čiasi labai padrąsinta tęsti savo 
darbą dėl mūsų tėvų krašto iš
laisvinimo. Mes dabar su pilnu 
pasitikėjimu imsimės vykdyti tą 
sumanymą, kuris jau buvo pa
skelbtas atsišaukime i visuome
nę dėl Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo pereitą vasario 
mėnesį, būtent: kreiptis į JAV 
Kongresą, kad jisai ištirtų ap
gaulingus rinkimus Sovietų oku
puotoje Lietuvoje ir kitose dvie-

bočių šešėlių” K. Veselka;*iš 
straipsnio “Iš Tamsos i Šviesą“ 
— L. Barauskas; iš “Amžinos 
Ugnies” — J: Akstinas.

Minėjimo nuotaiką pagilino A. 
Piešinos vedamo AV choro gies
mės: “Be motinos Tėvynės”, 
“Malda už Tėvynę” (Dambraus
ko) ir “Tėve mūsų” (Gruodžio), 
kuri išklausyta atsistojus.

Minėjimas pradėtas Mažosios 
Lietuvos himnu, užbaigtas Tau
tos himnu. Minėjimo prezidiumą 
sudarė M LB D-jos V-bos narys 
V. Pėteraitįs, MLB-nės V-bos 
narys S. Kęsgailą ir prelegen
tai.

LKM D-jos Montrealio skyrius 
savo metinės sukakties proga ko
vo 22 d. padarė metinę apyskai
ta. Skvrius iš įvairių parengimų 
ir nario mokesčio turėjo $1339,38 
pajamų, iš kurių liko apie $400 
pelno. Jis paskirstytas sekančiai: 
AV bažnyčios statybai $100, baž
nytiniams rūbams $69, 15 siunt. 
į Vokietiją už $120,32, Vasario 16 
gimn. Dicpholze $20, kasoje liko 
$102. Metinis susirinkimas iš li
kučio paskyrė $20 bažnytinių rū-

buvo pirma vieša lietuvių vaka
rienė parapijos salėje be svaigi
namųjų gėrimų, kurie vietos 
bažnyčios vyriausybės dabar 
uždrausti tokiose salėse teikti, 
sykiu su šokiai. Vakarienė paro
dė, kad lietuviams gėrimai ne
būtini patraukti kilnų dalyką 
remti. Gal tas padrąsins ir kitas 
organizacijas rengti blaivias va
karienes su kultūringesne prog
rama.

Lietuviams policininkams J. 
Astrauskui ir J. Vekteriui pavy
ko sugauti vieną vagių, apiplė
šusių ankstį rytą Berkeley vieš
bučio naktinį užvaizdą. Jie pat- 
rulaivo tuo metu radijo automo
bilyje.

Dein rastis Gazette kovo 28 d. 
paskelbė lietuvių B klasės šach
matininkų komandos paėmimą 
pirmos vietos rungtynėse. Lie
tuviai laimėjo 12, pralaimėjo 5, 
lygiomis 3, arba taškais: 131&: 
6%. Juos seka Montrealio Chess 
klubo komanda, laimėjusi 11, 
pralaimėjusi 7, lygiomis 2. arba 
12:8 taškai. Lietuviu komanda 
sudarė: A. Mylė, A. Pusaraus-

Galimo naudotis virtuve. Tinko vedusių jose BaltijoS Valstybėse. Kad Ši-
- ‘ “I tas mūsų žygis būtų sėkmingas,

mes kviesime talkon visas lietu
vių organizacijas, draugijų vei
kėjus. senuosius amerikiečius ir 
nauiakurius, — visus ir kiekvie
ną lietuvį, kuris gali vienokiu ar 
kitokiu būdu prisidėti savo pa
stangomis. kad būtų pagreitin-1 
tas Lietuvos išlaisvinimas.
PASKIRTA AIDU ŽURNALO 

PREMIJA
“Aidų” - mokslo premijos ko

misija, susidedanti iš pirm. dr. J. 
Girniaus, sekr. A. Vaičiulaičio 
ir narių — L. Dambriūno, T. B.

Išnuomojomi 2 kambariai, bendra virtu
vė ir garažas. 75 Sparkhall Ave. Tel. GL. 
4997. Skambinti po 6 vai. vak.

Išnuomojamos be baldų antros augštas: 
3 kambariai ir virtuvė. Vandens apšil
dymas, visa laiko šiltas vanduo. 87 Pine 
Crest Rd. — Quebec ir Glenlakc kampas.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė be 
baldų, High Park rajone, 211 Glenlakc 
Avė. Sužinoti po 6 vai. vak.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė 11-mc 
augšte su baldais. 144 Close Ave. Tele
fonas OL. 2633.

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

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.

Visuomenės patogumui atidaryta valymo, prosiiiimo, dažymo ir taisymo įmonė

Atlantic Cleaning & Dyeing 
and Pressing Store

2763 DUNDAS STREET WEST (prie Annette). TORONTO

Rūboi iŠprosinaiTH tuojau (palaukus). Geriausias darbas ir pigiausia kaina visame 
Toronte. Pamėginkit ir įsitikinsit. Rūbai paimami ir pristatomi į namus.

Skambinti M U. 2263/
Taip pat pnimomt skalbimai ir žieminio* rūbai j Šaldytuvus. Garantuoto nuo 

sugedimo ir ugnies.

Sov. B, NORKUS

bų sutaišymui ir $20 L. Akade-į kas, V. Sirvydas ir J. Zmuidzi- 
minio Sambūrio Stipendijų Fort-i nas. r 
dui. Ta proga LKM D-ja reiškia į šešias savo partijas. ' V. 
viešą padėką savo globėjui kun. i 
Pečkiui. visiems parengimų tai- ! 
kininkams. loterijai aukoju-! 
siėnis, rėmėjams ir dalyviams, 
davusiems šalpos darbui pajamų.

V. M. Koskai pakrikštijo sū
nų vardu Algirdas Vladas.

Šv. Kazimiero parapijoj misi
jos vyksta nuo kovo 27 d. iki Ve
lykų. Jas veda Tėvas marijonas 

! kun. V. Andriuška. keturis me- 
j tus studijavęs Vytauto Didžiojo 

> universitete.
Jau gerokas skaičius leituvių 

įsigijo televizijos aparatus ir vie
nas vyras sako: “Mano motėris 
dabar neturi laiko net bulvių va
karienei nuskusti”.

Grauslio. OFM ir S. Sužiedėlio, i -
savo posėdyje 1953 m. kovo 29 i _ 
d nremiia ‘Š'SflO visais balsais oa- I P^esdomt gerb. Toronto lietuvių vi- d. premiją 4>t>uv ' įsais oaisais pa suoniencj kod kovo 22 d. ontrosios bož-
skyrė UZ Antano Maceinos vei- i nytinės rinkliavos metu lietuviškos mo- 
kalą Saulės Giesmė, sklaistantį: kyklos reikolams surinkto $158,33, nuo- 

! Širdžioi dėkojome gerb. kun. klebonui už 
leidimę minėto rinkliovo posinoudoti, 
gerb. Tėviškės Žiburių ir Nepriklausomos 
Lietuvos redaktoriams už rinkliavos iš
garsinimų veltui ir visiems mieliems au
kotojoms už malonių paramų.

Ypatingo padėka tenka Viktorui En- 
\ dzeliui, aukojusiam 5 dol. šios rinklia- 

1 11 11 1 - ■ ’ vos metu ir pasižadėjusiam kitus penkis
Padėka i oukoti sekantį kortų už tai, kod mūsų

Toronto Lietuvių Choras reiškia gilių i T,cl'1 loiP4 nuošir^io,t moko
padėka Lietuviu Moterų Bendruomenės! d*'Ikreles — Grož.no .r Birutę. - *7 -t . AAticif v/icfi rvscMrvtii n/ieakrnoio miicii
Toronto apylinkei už podavanotus $110 
— pianinui įsigyti. Sis gražus Moterų 
B-nės gestos džiugina chorų ir skatina 
ryžtingom darbui.

Jūs buvote pirmosios, kurios mus su
pratote ir parėmėte moraliai ir materia
liai. Iki šiol mes tik dirbome, dabar ma
tome, kod mus pradeda išgirsti.

Nuoširdus ačiū Liet. Moterų B-nes 
Toronto Apylinkei.

Toronto Lietuvių Choras. 

P o d ė k o
Mielo* Poniai Marijai Pocienei, taip 

daug padėjusiai mums menininkams pa
gerbti retųjį svetį pianistų Andrių Kup
revičių, dalyvavusių vardu reiškiame šir
dingiausių padėkų.

Pr. Radzevičiūtė, Br. Marijoiius.

Padėka
kungui Juozui Margiui, MIC, 

gyvenančiam Argentinoje.
Pasiekę laimingai Kanados šalį, už 

visas dėtos pastangas mūsų reikalu dėl 
įvažiavimo į Konadų reiškiame gilių pa
dėkų kun. J. Margiui, MIC.

Atvykę iš Argentinos:
B. Kočiulis, Kęstutis Kečiulis, 

B. Kočiulienė, K. Kečnilis.

Viela padėka
Laimingai pasiekę šių šalį, dėka po

nui J. Juškoičiui, kuris dėjo pastangos 
dėl sutvarkymo dokumentų ir išgovimo i 
vizos dėl įvažiavimo į Kanada. Reiškia
me gilių podekg teisininkui ponui J. Juš- 
kaičiui.

Atvykę iš Argentinos:
B. KaJMh, Kęsfatis Ktfralit

šv. Pranciškų Asižietį. Premijos 
komisija atžymėjo kūrybinį au
toriaus originalumą, minties 
įžvalgumą ir visuotinių proble
mų sujungimą su gyvenamuoju 
amžiumi.

minio Sambūrio Stipendijų Fon-i nas. Pusaraūskas laimėjo visas: v.
Visuomeniniais klausimais gin

čytis ne visada malonu, bet būti
na dalykui geriau išsiaiškinti. B. 
A. pripažįsta, kad dėl tam tikros 
priežasties prieš du metu nepa- 
sistatyta Lietuvių Namo. Pasku
tinis sumanytojų sušauktas su
sirinkimas, tą žinodamas, vado
vams patarė šisirūpinti organiza
cijų ir parapijų pritarimą, neap
lenkiant nei Vytauto klubo. Šv. 
Kazimiero parap. ruošiasi staty
tis už $250.000 bažnyčią ir salę; 
Aušros Vartų parap. ruošiasi sta
tytis už $150.000 bažnyčią ir sa
lę; Vytauto klubas turi namą, 
kuriuo, rodosi, patenkintas. Ar 
pritars L. Namui? Gera raginti 
ne polemizuoti. <bet reikia gerai 
išsiaiškinti. Be leidimo gėrimų 
pardavinėti neišsiverčia šimtai 
Amerikos liet, salių, namų ir 
klubų. Jo negavus ir L. Namo 
pajamos būtų per liesos. Todėl ir 
kviečiama visus apsigalvoti. Be 
karčiamos, tiesa, namas būtų 
švaresnis, bet tada Montrealio 
lietuviai turėtų parodyti tokią 
kultūrinę veiklą, kurios pasku
tiniu metu nei mikroskopas ne
rado: koncertai, vaidinimai, pa
skaitos, minėjimai turėtų salę iš
nuomoti (net per vasaros karš
čius) kas šeštadienį ir sekmadie
nį, imant bent po $100 nuomos.

Mūsų visų postongų posekmeje mūsų 
vaikei eis Lietuvos keliu.

A6u’ Maironio v.rdo Pr. Mokyklos Per metus susidarytų $10.400 Ar
Tėvų Komitetas. užtektų? V.užtektų?

Garbenis rekomenduoja
Morgaructto—College, $12.000, 7 komb., pusiou atskiros plytų namas, ne

pereinami kambariai, be gorožo. Įmokėti nuo $4-5.000.

Pacific prie Bloor, $16.000, 9 komb., pusiou atskiros, garažui vieta, vandeniu 
apšildomas, 2 vonios ir 2 virtuvės. Įmokėti $6.000.

Roncesvolles rajone, $14.500, 8 komb., pusiou atskiros, vandeniu apšildomas, 
• 2 garažai, 2 virtuvės, Įmokėti. $5.000.

Peorson—Roncesvolles, $15.900, 8 komb. atskiras namas, modemiško vir
tuvė, garažui vieta, oru apšildomos, Įmokėti $6.500. •

Sunnyside rajone. $17.500, 10 komb., atskiros plytų namas, vandeniu šildomas, 
3 virtuvės, privatus įvažiavimas, arti .susisiekimo. Įmokėti $55.500.

Klauskite A. SUKAUSKO 
Vakarais OL 32B7

Reikalingi namai pardavimui. Kreipkitės į

AL GARBENS
REAL ESTATE

I486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
. ^ ToMoeol: LO. 2738, vokaroh HU. 9-1543
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