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gali- Į 
ne-"Aušros” jėga

Maskva taikos ofenzyvą plečia
Wiiaw'iiMihfa

kruopščiu darbu, . reikalingu 
toms “teorijoms” paremti, nes 
visa tai rodo užsiderėlišką pa
triotizmą, savojo krašto ir sa
vosios tautos karštą meilę.

“Aušra” turėjo aiškią idėją ir 
ją gaivinančią Lietuvos legen
dą, kuri buvo perduodama iš 
kartos į kartą ir atliko didelį va
riklio vaidmenį. Šiandien mes 
esame vėl kovoje. Remiamės tau
tos apsisprendimo teise, demo
kratijos principais ir nepriklau
somybės laikotarpio prisimini
mais. Bet ar tuos veiksnius ga
lėsim perduoti ateinančioms kar
toms? Ką duosime vietoje ne
priklausomybės ir tėvynės pri
siminimo, ką duosime vietoje lie
tuviškajai dvasiai taip artimos 
mūsų krašto idilijos prisimini
mų? Mums, ten augusiems, visa 
tai atneša palaimos valandėlių. 
Kas pakeis šią jėgą mūsų vaikų 
dvasioje? O mes gi norime, kad 

i jie paveldėta viską, ką gera tu- 
> rime savo dvasioje. Naujoji kar
ta realizuoja mūsų nemarumą

“Aušros” pirmojo numerio ti
tuliniame lape skaitome: “Ausz- 
ra, laikrasztiš iszleidziamas per 
D-ra Bassanawicziu ... Ragainėj 
Kovinis 1833m .. .n Vadinasi, jau

• sukako nuo jos pasirodymo 70 
metų. '

' Septyniasdešimtis metų nuo 
pasirodymo pirmojo lietuviško. 
Didžiajai Lietuvai skirto, laik
raščio, kurį mes mokyklinėje 
plotmėje vadiname tautinio at
gimimo pradininku, stulpu, nuo 
kurio tyso gijos i visą vėlyves
nę lietuvišką veiklą.

Pavarčius tą pirmąjį Didžio
sios Lietuvos laikrašti dabar ste
bimės jo bėdinumu. Kokio pa
prastučio būta laikraštėlio tos 
mūsų “Aušros” — ir apimtimi 
bei forma ir turiniu. O visdėlto 
ji buvo didi. Ne vien dėlto, kad 
tai buvo pirmasis laikraštis, bet 
(lėlio, kad iškėlė didele mintį, 
didelę idėją; Lietuvi, būk išdi
dus. ries tu esi didžios ir vertin
gos tautos vaikas, dideli lobynai 
slepias: tavo tautos praeity, di
dingoje istorijoje, tavo kalboje, 
kuria stebisi pasaulis, tavo tau
tosakoje, kuria žavisi didieii au- 
i ori; et a; — skelbė “Aušra”.

Aušros” bendradarbiai nebu- Pasaulis vis dar nesusigaudo, 
vo eruditai, bet entuziastai; ku-i ką reiškia Kremliaus pradėtoji 
rie -- jai tebeinant ir vėliau — 
romantiko akimis stebėjo Lietu
vą ir laukė aušros, tvirtai karto
dami Baranausko “Kad tu gūde 
nesulauktum!” Lietuva jiems 
buvo viskas, graži svajonė ir il
gesys ją apleidus. Buvo sukurta 
visa eilė teorijų bei svaičiojimų, 
pagal kuriuos. Lietuva bei lietu
vių tauta buvo visos Europos pa-

. • taikos ofenzyva, kokios dar nėra 
buvę — visais frontais. Kinijos 
ir Š. Korėjos pradėtą akciją už 
išjudinimą derybų Korėjoje 
Maskva remia be rezervų. Per
eitos savaitės vidury Kinijos 
premjeras Čou-En-lai pirmąjį 
pasiūlymą dėl pasikeitimo ser
gančiais belaisviais papildė pla
tesniu siūlymu išspręsti visą be

jų, būta Lietuvoje, o be lietuvių 
niekur neapsieita.

Šiandien mums tai atrodo nai
vu ir šypsnį iššaukia, bet tada 
tai buvo impulsas, buvo varyk- 
lis ir jėga. Ir šypsodamies, mes 
visdėįlo tūrinio sutikti, jog ge
riau, kad buvo pradėta ne rim
tomis mokslinėmis studijomis, 
bet. ideja.Tvirtos mokslinės stu-. 
dijos tokio entuziazmo nebūtų 
sukūlusios, kaip išugdyta savi
garba, savos vertės pajautimas.

Vos tris metus teėjo “Aušra”, 
ir dar nereguliariai, tačiau jos 
įneštoji idėja jau nemirė. Prie
šingai, ji įėjo į lietuvio sąmonę 
ir raudonu siūlu tęsiasi net iki 
mūsų laikų. Ta dvasia gyveno 
visas tautinio atgimimo sąjūdis, 
net ir tie patys, kurie jau tada 
iš naivutėlių entuziastų šaipėsi. 
Ir mes dabar šaipomės iš dar te- 
bepasirodančių naivių filologi
nių “išvedžiojimų”, tačiau nega
lim nesigėrėti ta kantrybe bei

Prezidentas, nusikaltėlis
Naujasis Čekoslovakijos prezi

dentas Antonin Zapotocky yra 
senas komunistas, ilgai veikęs 
profsąjungose. 1939 m. jis buvo 
vokiečių suimtas ir laikomas vie
noje koncentracijos stovykloje. 
Ten jis sugebėjo prisitaikyti ir 
stovyklos administracijos buvo 
paskirtas vyreOliuoju ir, kaip 
po karo paliudija kiti kaliniai, 
buvo kaltininkas dėl grupės 
olandų mirties. Olandijos vy
riausybė po karo ne kartą reika
lavo jį išduoti teismui, kaip nu
sikaltėli prieš žmoniškumą, bet 
Gottwaldas. žinoma, jo neišdavė. 
Kažin ar Olandai dar reikalaus 
žudiko “prezidento”?

sus belaisvius pervežti į neutra
lų kraštą, kur jiems būtų leista 
galutinai apsispręsti grįžti į sa
vo kraštą ar ne. Iš esmės tai yra 
buvęs Indijos siūlymas, kurį bu
vo atmetus Kinija ir prieš kurį 
stojo Višinskis JT. Be to, tai reiš
kia. kad komunistai priima JT 
reikalavimą leisti belaisviams 
apsispręsti. Tik tame siūlyme —- 
jis buvo pareikštas Čou-En-lai 
radijo kalboje, o vėliau pateik
tas raštu per ryšininką Panmun- 
jome—lieka neaišku, kaip komu
nistai supranta neutralų kraštą.

Gen. Clark tuojaus pasisakė 
už siūlymą ir pasiūlė tuojaus 
paskirti ryšininkų komisiją iš
dirbti sergančiųjų repatriavimo 
taisykles, o dėl komunistų siūly
mo atnaujinti Panmunjome pa
liaubų komisijų plenumo posė
džius pareiškė, kad tai galį įvyk
ti tik išsprendus belaisvių klau
simą. Taip ryšininkai pradėjo 
posėdžiauti šį pirmadienį.

Molotovas Korėjos reikalais 
paskelbė specialų pareiškimą, 
kuriame paremia Kinijos siūly
mą ir pakartoja seną Maskvos 
siūlymą, kad Kinija ir Š. Korė
ja būtų priimtos į JT, nors ir ne
sako, kad tai būtina sąlyga. Gal 
būt, ji pasidarys tokia būsian
čiose derybose. *

Tuos komunistų siūlymus pa
saulis sutiko labai nevienodai. 
Britai džiūgauja. Churchillis 
parlamente pasisakė labai entu
ziastingai, kad taikos viltys labai 
padidėjusios. Esą, buv. darbie- 
čių užsienių r. ministerio Morri
son teigimas, kad su komunistais 
galima sugyventi, esąs teisingas. 
Girdi būtų bloga, jei ideologi
niai skirtumai neleistų valsty
bėms sugyventi. Parlamento na
rių dauguma plojo. Tai rodo, 
kad D. Britanija kiekvieną Mas
kvos nuolankesnį gestą priima 
su džiaugsmu, o Maskvai tai duo
da vilčių ją atskirti nuo JAV li
nijos, ypač kai Churchillis taip 
pasisakė nelaukdamas, ką pasa
kys Vašingtonas.

Kiek padelsęs, Vašingtonas 
pasisakė sveikinąs taikingumą, 
tačiau džiūgauti dar nesą ko. 
Maskva ne pirmą kartą tokias 
taikos ofenzyvas pradeda, o gink
lavimosi nemažina, tad nemažė
ja ir paojai. Pasak paties prezi
dento Eisenhowerio, Maskva dar 
turi įrodyti, kad jos siūlymai 
verti rimto svarstymo/ Valsty
bės sekretorius Dulles spaudai 
pareiškė, kad, kol Sovietų Rusija 
tebėra ginkluotas totalitarinis 
kraštas, pavojus nėra praėjęs, 
vistiek kokie pareiškimai būtų 
padaryti. Dėl to niekas negalį su- 

j trukdyti nei Europos Gynimo

■
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oje žemėje. Nejaugi mes l 
ne pasitikėti tik biologiniu ne- 
narumu. tik palikę duona min
ančių būtybių, be mūsų dva

sios, be nieko, kas mums patiems 
»raneu? v.

“Aušra” su savo dvasia mums 
ra rodyklė. Mes tremtyje, iš

eivijoje, taip pat turime kurti 
.•ietuvos legendą. Ne tokią, kaip 
ada — tokios jau nebesukurtu- 
ne, — bet naują. Gražią, nekal-' 
ą, tyrą ir kenčiančią Lietuvą. į 
Ii jaunajai kartai turi pasidary- i 
Ii svajonių saulute, ilgesių šalim, j 
Jei to nepajėgsim, iš jaunosios 
kartos išliks tik tie, kurių dva- Į 
šia atstums juos nuo mechani- ' 
zuotojo gyvenimo tempo. Bet ir i 
iš šių ne visi išliks, nes atsigai- i 
vinimo ieškodami ne visi tepatai- i 
kvs i tėvu žemės sferas — kiti; 
kitur nukryps. O neprivalo nu- I 
krypti niekas. Ir nenukryps, o į 
nukrypę grįš, jei mes būsim pa
dėję laimės švyturį ten ant augš- i 
ta kalno už vandenynų. Tam ; 
švyturiui įruošti turi būti su- ■ 
telktos visoar mūsų jėgos arba : 
mūsų gyvenimas liks vežimu be : 
variklio į kurį tik poilsio iešką ; 
tesės.

Bendruomenės kūrimo, nei kitų 
priemonių, nors Korėjoje būtų 
pasikeista belaisviais, pasiekta 
taikos ir taip pat sudaryta taikos 
sutartis su Austrija. Š. Atlanto ; 
S. pajėgų vyr. vadas gen. Ridg
way, komandos sudarymo trime
čio proga taip pat pabrėžė, kad | 
budrumo negalima mesti, nors 
Maskva ir pradėjo saldžiai kal
bėti. Ridgway štabo viršininkas 
gen. Gruenthiąr, viešėdamas Va

ši joje pastebėjo, Kad taikingais 
siūlymais Maskva tik nori su
skaldyti Vakarus. Kanados už
sienių reik, viceministeris Wil- 
gress taip pat mano, kad tai tik 
laikinas dalykas, o atoslūgis 
Maskvai esąs reikalingas vidaus 
santykiams stabilizuoti. JT de
legacijų sferose taip pat tai ver
tinama skeptiškai ir manoma, 
kad iš to nieko neišeis.

Visoje taikos ofenzyvoje Azi
joje yra neaiškus vienas esmi
nis klausimas — ar tai Maskvos 
iniciatyva ar gal Kinijos, kuri 
juk aukščiau paslapčiomis buvo 
sutikusi su Indijos siūlymu. Gal 
Maskva tik neberasdama išeities 
taip elgiasi, gal tai Mao-Tse- 
Tungo pirmas savarankumo pa
sireiškimas?

Maskva visą pereitą savaitę 
demonstravo savo taikingumą ir 
kituose frontuose. Pirmiausia į 
Berlyne vykstančias derybas dėl 
oro susisiekimo pakviesti ir JAV 
bei Prancūzijos atstovai. Paleng
vintas taip pat susisiekimas sau-
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sumos keliais. Maskvoje buvo su
rengtas, jau seniai nebuvęs, pri
ėmimas užsienio spaudos atsto
vams, per kurį jau buvo geriami 
tostai už prez. Eisehhoweri ir 
Malenkova. Taip pat pereitą Sa
vaitę paleistas iš kalėjimo britų 
jūrininkas; buvęs nuteistas “už 
chuliganizmą" Onegą uosle. Iš 
Š. Korėjos paleista 14 prancū
zų, buvusių konsulato tarnau
tojų. Ruošiamasi paleisti ir bri
tus, tik iš 9 esą 2 jau mirę, o apie 
trečią ten nesą jokių žinių. Kai 
pereitą šeštadienį paskelbė am
nestiją ir Rumunija — iki 2 m t. 
— pradėta laukti, kad tas pats 
bus- ir kituose satelitiniuose 
kraštuose ir rūpinamasi ar bus 
paleisti vakariečiai — Čekoslo
vakijoje nuteistas Oatis, Veng
rijoje britas Saunders, Berlyne 
pagrobtasis advok. Linse ir kt.

Beabejo ne be ryšio su taikos 
ofenzyva yra ir Maskvos prane
šimas, kad į karūnacijos iškilmes

ji pasiųsianti karo laivą. Žinoma, 
jei iki birželio 2 d. nepapūs nauji 
vėjeliai.

Pereitą šeštadienį Maskva pa
skelbė dar vieną sensaciją, kad 
prieš Stalino mirti suimtieji gy
dytojai, kaltinti bolševikų vadų 
žudymu, apšaukti Sionistais; pri
pažinti nekaltais, paleisti ir nu
baudžiami jų skundikai bei per
sekiotojai. Pasirodo, kad jų būta 
ne 9, kaip buvo skelbta, bet 16.

Tad iš Maskvos papūtė — nebe 
padvelkė, bet papūtė — smarkūs 
nauji vėjeliai. Ryšy su tuo pa
sauly vėl pasklido gandai, kad 
Stalinas miręs ne sava mirtimi, 
bet buvęs pašalintas Malenkovo 
su Berija vadovauto sąmokslo, 
kurio tikslas atleisti įtampą ir 
pradėti naują politikos liniją, 
kuri leistų Sovietų Sąjungai su
stiprėti ne tik kariškai, bet ir 
ūkiškai ir tik po to savo tikslus 
vykdyti. Ar taip, turės parodyti 
ateitis.

Savaitės įvykiai

Kanados miestai neturį jokios naikintuvu apsaugos
Neseniai atsistatydinęs Toron

to apsaugai skirtų dviejų eskad
rilių naikintuvų vadas R. H. 
Rohmer, kalbėdamas C. Progress 
Club susirinkime Toronte, pa
reiškė, esą, jau laikas pasakyti 
Kanados visuomenei, kad ji ne
turinti jokios apsaugos. Oro ap
sauga esanti paremta 9 pagalbi
nėm naikintuvų eskadrilėm, te
turinčiom nebevartojamus lėk
tuvus ir tik pripuolamai, tik da
lį savo laiko tam skiriančius, la
kūnus. Kanada negalinti savo 
apsaugai panaudoti nei vieno 
moderniško lėktuvo, tad yra vi
sai be apsaugos. Pirmaklasiai 
sprausminiai lėktuvai esą išsiųs
ti Europon.

Rohmer klausytojams savo 
mintis dėstė rodydamas šiauri
nio pusrutulio žemėlapį. Pasak 
jo nuo Sovietų oro bazių-prie 
Murmansko, Čuchotsko pusiasa
lio, Naujųjų Sibiro Salų, Naujo
sios Žemės ir Franz Josef krašto 
iki Kanados esą apie 3500 mylių. 
Nesą abejonės, kad sovietai turi 
pakankamai toli skrendančių 
lėktuvų, kurie kuru galį būti pa
pildomi dar ir ore. Rusai žiną, 
kad Kanados šiaurės nesaugo jo
kie naikintuvai. Visi tai žiną, iš
skyrus kanadiečius, nes Otava 
skelbianti, kad tokių lėktuvų 
esą. Daug buvo'kalbama apie ra
daro tinklą, bet juk radaras dar 
nesąs gynimas. Dabar esą sako
ma, kad 9 eskadrilės naikintuvų 
saugą Kanadą. Bet tie lėktuvai

pasenę Mustangai ir britiškieji 
Vampirai, kurie nepasiektų jo
kio bombonešio 30.000 pėdų 
augštyje. Be to, lakūnai jų tik 
pripuolamai teskraidą — savait
galiais. Argi tai gynimas? Iš tik
rųjų reikią Sabre lėktuvų, kurie 
tesą Europai paskirti. 9 eskadri
lės jau ten ir 3 dar čia apmoko
mos. Britų aviacijai esą pažadė
ta 400 Sabre. Kas už juos užmo
kės? — klausia Rohmer. Iš tik
rųjų jie pačiai Kanadai reika
lingi. Kahados saugumo negali
ma, esą garantuoti pažadais ir 
visuomenės klaidinimu* netei
singų žinių skleidimu.

tančiai komunistų buvo suimti. 
Prancūzų kom. vadas Thorez 
grįžta iš Maskvos po 3 mt. gy
dymosi ir, beabejo, atsiveža nau
jos taktikos instrukcijas. Ar ne
prasidės vėl “liaudies frontų” 
gadynė?

D. Britanija pereitą antradienį 
iškilmingai palaidojo karalienę 
Mary, o užsienio politikoje rodo 
aiškių ženklų artėti su Maskva. 
D. Britanija atrodo linkusi pa
bandyti išsiveržti iš JAV supre- 
mi’os ir bandyti vesti atskirą po
litiką. Norėdama išsiaiškinti 
Maskvos valdovų nuoširdumą, 
D. Britanijos vyriausybė skubo
tai išsikvietė pasitarti savo am- 

: basadorių Maskoje Gascoigne.
Prancūzijos premjeras Mayer 

| ir Kanados premjeras St. Lau- 
I rent po vienos dienos pasitarimų 
j Otavoje paskelbė komunikatą, 
i kuriame iškeliamas reikalas iš- 
i plėsti abiejų kraštų prekybinius 

Turbūt,“Tam? kad" rusaiJVgalėtų • santykius. Tam reikalui sudaro-

Europa visą pereitą savaitę buvo atslūgusios įtampos ženkle. 
Maskvos taikos ofenzyva (žr. atskirai) sumaišė kortas net Europos 
komunistams. Jie jau nebežino ar tebešaukti apie “kapitalistinio 
pasaulio agresingąsias užmačias” ar džiaugtis, kad ir su jais galima 
sugyventi. Šį penktadienį turėjusi prasidėti taikos konferencija 
Budapešte, beabejo, Maskvos nurodymu, nukelta į gegužės vidu
rį. Matyt, nebetinka visos paruoštos ir Kremliaus prieš porą sa- 
aičių patvirtintos kalbos.

Italijos komunistai tebekelia triukšmą prieš naująjį rinkiminį 
įstatymą, kuris laimėjusiai 50'< partijai užtikrina 65% vietų par
lamente. Tačiau jų ruoštas 24 vai. protesto streikas nebuvo efek
tingas, o suruoštos demonstracijos miestuose, virtę riaušėmis, po
licijos buvo išsklaidytos. Tūks->----------------------------------------

Paklaustas dėl šitų Rohmcrio 
teigimų krašto apsaugos ministe- 
ris Claxton pareiškė, kad Kana
da turinti pirmučiausia įvykdyti 
savo įsipareigojimus Š. Atlanto 
S-gai. o be to, tiksliau esą pavo
jų atmušti kuo toliau nuo Ka
nados.

Ta proga iškilusio ginčo buvo ■ 
paskelbta, kad Kanada esanti už
planavusi 40 eskadrilių, o dabar 
turinti 31 — iš jų 19 nuolat vei
kiančių ir 12 pagalbinių. Išvardi- i 
narnos net vietovės, kur jos yra. į 
■Z . J. . , . . ____ o .
lengviau patkirinti, kiek tikslūs ; ma speciali komisija, 
yra jų agentų pranešimai... J jt posėdžiuose taip pat pajus-

si kliūčių, stojusi prieš kiekvieną 
jo žodį. Esą, dar gerai, kad sovie
tų atstovas nesakęs, jog ir jo at
sistatydinimas neteisėtas ir ne
priimtinas. Dėl šito sąmojaus nu
sijuokė net pats Višinskis, kuris 
dabar labai taikus dedasi.

Kai tik buvo gautas Kinijos 
siūlymas belaisvių reikalu, Indi
jos atstovas ir Višinskis ėmė rei
kalauti, kad Korėjos klausimas 
JT būtų pradėtas tuoj aus svars
tyti. Dėl to ir Velykų pertrauka 
nutarta labai trumpa— vos tik 
iki šio antradienio. Višinskis 
kartu pasiūlė atnaujinti nusi
ginklavimo komisijos darbus. Šį 
kartą jis jau nereikalavo tuojaus 
pat sumažinti % ginklavimąsi ir 
uždrausti atominių ginklų gamy
bą. Atseit ir šiuo atžvilgiu Mas
kva tylomis sutiko su vakariečių 
pozicija. Tik kažin ar neiškils tie 
patys ar panašūs reikalavimai, 
kai apie tai bus pradėta kalbėti.

Vidur Rytuose D. Britanija 
sulaukė naujų komplikacijų. Iš
kilo konfliktas su Saudi Arabi
ja dėl Buraimi oazės naftos. Dėlt ja aei miraimi oazes naiios. uei _ _ _ mu » a t a i w i a nau^o;*i taikingoji Maskvos j įos srities seniai ginčijosi SaudiTARYBŲ DEPUTATAI • dvasia. Taip ilgai buvęs įklim-ĮArabijairMuscatirOmansulto- I nu I M V w fa ■ v ■ n l n 1 pęs Tr. Lie įpėdinio klausimas j natai esą Britų protektorate.

Jadvyga Gailiušylė. 1 Vilniaus . pagaliau išspręstas. Maskva taip Pereitą vasarą ten įžygiavo Sau- 
f9rvi»- F.itac Harhinin.' knieo^ ,.4 „4cinni.. dl Arabijos kariuomene, o dabar“Liaudies Baisas” perspausdi

na iš kažkurio bolševikinio laik
raščio (“LB” paprastai nežymi, 
iš kur ką perspausdina) K. Di
džiulio straipsnį “Kaip praėjo 
rinkimai į vietinius valdžios or
ganus Tarybų Lietuvoje”. Ten 
tarp kitko suminima dalis iš
rinktųjų.

Į Kauno srities Tarybą išrink
ti: gelež. mašinistas Klemas Poš
kus, pradžios m. mokytojas And
rius Mačiūnas, Kėdainių MTS 
kombainininke Apolonija Ben- 
kauskaitė. Į Vilniaus srit.: Uk
mergės rajono kolūkio “Lenino 
keliu” brigadininkas Jonas Jo
vaiša, Kovarsko ra j. “Paryžiaus 
komunaras” kolūkio pirmininkė

/«.

miesto tarybą: Elfos darbinin- pat balsavo už Švedijos užsienių 
kas Liudvikas Rėklaitis; į Vii-1 reikalų viceministerį ir žinomą 
niaus miesto Dzeržinskio rajono į finansininką Dag Hammarsk- =

pasiuntė ten savo šarvuočius ir 
britai, paskelbdami, kad sudary

ta r. — ligoninės gydytoja Genė jold, kuris išrinkimu jau priėmė, j sutartl ,aiko nebegahojan- 
Armelytė; į Šiaulių miesto tarJ vi. c,a-
— “Elnio” odos kombinato inž. 
Bronė Stankevičiūtė ir to pat 
kombinato darbininkė St. Šim
kienė. - *

— Vašingtonas. — JAV išleido 
pirmą laidą jūrininkų, paruoštų

telegrama pranešdamas tai Vi
šinskiu!, kuris šį mėn. pirminin- Korėjoje kovos tebevyksta, 
kauja Saugumo Taryboje. Už jį nors derybos dėl sergančių be- 
balsavo 10 Saug. Tarybos narių, laisvių pasikeitimo jau eina. JT 
susilaikius vien nac. Kinijai, ku- belaisių stovyklose pastebėtas 
riai švedas nepriimtinas dėl to, didelis antplūdis laiškų. Per 2 
kad Švedija yra pripažinusi kom. savaites jų gauta daugiau kaip 
Kinijos vyriausybę. Atsistatydi- j anksčiau per 3 mėn. JT techniš-

dirbti atominiame povandeni-1 nęs gen. sekretorius Tr. Lie pa- Į kieji daliniai, ruošdamiesi ser- 
niame laive. Pirmas toks laivas | reiškė pasitenkinimo, kad įpėdi- 
turėtų būti baigtas statyti kitais nis jau surastas, kvietė visus jį gančių belaisvių sutikimui, jau 
mitrių uuvi iratguid statyti nitais uis jau sutastas, n v it: te visus ji . • • i
metais. Tada jie jau turės 1 me- J remti ir pareiškė džiaugsmo, kad P®state Py,e Munsan specialų 
tus praktikos ir bus paruošti teo-' ir Sovietų Rusija pasisakiusi už palapinių “Laisvės kaimą” ir pa- 
retiškai. < jį, kai jam pačiam visada dariu- ruošė transporto priemones.
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| TĖVŲ KOMITETO LAIŠKAS TORONI^ JJETUVIAMS

KLB šalpos Fondo atsišaukimasBrangūs Tautieciai-ės! Dar fenais laikais, kada dauguma mūšų gyvenome Vak. Vokietijoj ir kitose svetimose valstybėse UN . RRos bei IRO išlaikomi ir kito
kiu būdu turėdami galimybes savo vargą sumažinti, JAV gyveną lietuviai, supratę ten gy- . yenaučių tautiečių ,vargą, suor- iigani8atfo BALFą:kuris dešimti- i mis Jtūksiančių dolerių, tonomis maišto fr rūbų kasmet išsiunčia Vaki .Europoj likusiems varge 
lietuviams- AišelptL Vien> perei- 

;; tais .-.metais tam tikslui , surinko 
$5Q.69O,?9;.Ąišku, į šį šalpos darbą įsijungė įr naujai atvykusieji iš jEuropos taXitieciai. Tik Ka- riadojfe''sibję šrytyje iki šiol beveik* hiėkb neveikta. Tiesa, dar3 prieš metų senosios imigrantės fronte iš Vietinių tautiečiu šalpai suorganizavo “Dainos” Draugiją, kuri sėkmingai iki šiol veikia; bet šiąiį> plačioji Kanados lietuvių visuomenė organizuotai į likusių Europoje varge tautiečių šalpos darbą nebuvo įsijungusi.Gi vien Vak. Vokietijoj yra gal arti 16.000 lietuvių (vien įsiregistravusių Vok. Krašto B-nėj yra 7861). Tai daugiausiai seneliai, ligonys, našlės su vaikais. Iš jų % yra vaikų. Jų gyvybė beveik" hųo mūsų malonės priklauso, nės gaunama šalpa beveik išeina už butą, kurą ir sviestą užsimokėti. Už tai baisiu procentu auga jų tarpe įvairios ligos. Jau dabar vien džiovininkų sanatorijose daugiau kaip. 1% yra, o daug dar jų gydosi stovyklose. jų laikomose vargo mokykloje vaikučių tėvai neturi kuo net pieštuko ar sąsiuvinio nupirkti. Prašo net tam tikslui paramos.Vargas ir skurdas daug didesnis, negu tų iš mūsų, kurie anksčiau Vokietijoj stovyklose gyveno.Tad jąu vien tas reikalas vertė, ir Kanados lietuvius susiorganizuoti šalpai, kad kiekvienas

FONDĄ, kurio C. Komitetas veiks prie PLB Kan. Kr. Valdybos, o prie PLB Kanados Apyl. Valdybų veiks ŠF Apylinkių Komitetai arba jo įgaliotiniai. Apylinkių Komitetai bei įgaliotiniai, rengdami įvairius parengimus, rinkdami aukas ir kitokiais būdais telks pinigus, rinks rūbus vargstantiems tautiečiams sušelpti. Jie šalpai aukojusiems išduos* pakvitavimus, kurie tiks pridėti prie pajamų mokesčių deklaracijos atskaitymui. Šalpos Fondo Komitetų veiklą revizuos PLB Kan. Apylinkių ir Centro Revizijos Komisijos.Pranešdami apie Šalpos Fon- 'do suorganizavimą Kanadoje, kviečiame visus tautiečius, nors ir gerokai pavėluotai, nuo dabar įsijungti į šį šalpos darbą. Tikimės, kad dabar, kada Kanados Lietuvių Bendruomenė tapo stipriai atmiešta tais pačiais prieš keletą metų Vak. Europoje vargusiais tautiečiais, ten likusių dar didesniame varge,ir čia vargau patekusių tautiečių būklė bus nuoširdžiai suprasta ir kasmet paskirsite iš savo pajamų tain tikrą dalį Šalpos Fondui, kad planingai, labiausiai šalpos reikalingiems ji būtų paskirstyta. :Tebūnie kiekvieno lietuvio pareiga, kaip Tautos Fondui taip ir Šalpos Fondui atiduoti savo metinę duoklę.KLB Šalpos Fondo C.Koniitetas

praskaidrintų tų išbadėjusių tautiečių į Amerikos kontinentą nukreiptus veidus.Gi dar tūkstančiai tokių šalpos reikalingų yra Austrijoj,

Amerikiečiu ginklavimosi penkmetis“Neue Zūricher Zeitung” Nr. 51/1953 rašo, kad amerikiečiai yra numatę vykdyti plačios apimties ilgam perijodui skirtą ginklavimosi programą, kuria norima atsverti rusu ginklavimąsi. Baltuosiuose Rūmuose buvo sušauktas pasaulio politinės padėties apsvarstyti pasitarimas, kuriame, be kitų, dalyvavo taip pat JAV jungtinį^ štabo šefas gen. Bradley, naujasis saugumo vedėjas Alienas Dulles ir biudžeto direktorius Dodge. Buvo aptarti svarbiausieji amerikiečių ginklavimosi penkmečio metmenys. Amerikiečių skolos užsie-Šveicarijoj, Belgijoj, Prancūzi- j niui dabar siekia 275 rųiliardus joj. Mes matom, kad dažnai iš-!dolerių. įvykdžius penkmečio tinką ir čia mūsų kolonijose to- planą, jos prašoks 300 miliardų. kios nelaimės, kad reikalinga sušelpti, paremti kokį asmenį! DTA žiniomis, amerikiečiai šiuo ar šeimą. Taip pat nemažai mū-! metu turi -100 oro eskadrų ir ak- sd jaunolių, nežiūrint sunkiau-'
Vokiečių telegramų agentūros

šių sąlygų ir didžiulio vargo, ryžtasi studijuoti, bet dažnai aplinkybių esti verčiami studijas nutraukti dėl lėšų stokos, nors būtų ir gabiausi ir Neprikl. Lietuvai naudingiausi. :
! tyvioj tarnyboj apie 19.000 lėktuvų. Tačiau jų skaičius yra vis tiek dar mažesnis už Sov. Sąjungos, kuri turi apie 20.000 lėktuvų. Amerika užtat gamina kokybiškai vertingesnius lėktuvus. Iki 1955 m. pabaigos ar 1956 m.Todėl visiems tiems reikalams 1 pradžios JAV turės aktyvioj tar- tėnkinti PLB Kanados Krašto nyboj 143 oro eskadras su 25.000- Vsildyba suorganizavo ŠALPOS 127.000 lėktuvų.

Visa tremties dienų lietuviškoji veikla daugumoje vyksta laisvės kovos fronte. Lietuvis laisvės ilgisi, apie laisvę kalba, dėl laisvės kovoja. Yra dar ir kitų sričių, kuriose vyksta antraeilės, trečiaeilės ir net nenaudingos reikšmės veikla.Viena, tačiau, veiklos sritis, labai svarbi, yra daugiau.ar mažiau apleista. Tai yra sritis, kurioje reiškiasi mūsų tautos dvasinės ir fizinės galios, sritis, kurioje glūdi tautos ateities gyvybinė perspektyva. Tauta, kuri yra kupina dvasinės ir fizinės gyvybės jėgų, dažniausiai yra ir laisva. Gi pati laisvė tautai šių jėgų neteikia. Šias jėgas prarandanti tauta pamažu miršta. O mirštantis ir begalis kūnas bei paliegusi dvasia daug lengviau yra sudorojama svetimų jėgų, daug lengviau pavergiama.Mūsų tautos dvasinės ir fizinės jėgos greitu tempu senka. Taigi mūsų tauta miršta. Šiandien ji yra ligonis, gulįs mirties patale, nedaug kieno slaugomas, apleistas, neprižiūrimas. Jos nykstantis kūnas ir silpstanti dvasia, naujomis gyvybės jėgomis nepapildomas ir jos gyvybiniai nareliai vienas po kito vis atkrinta ir atkrinta. Ir jeigu šis mirties procesas greitu laiku bus nesustabdytas, tai nepraeis nei kelios kartos ir mūsų tautos liks tik vardas.Štai kur mūsų yisų dėmesys, štai kur tautinės veiklos smaigalys pirmoje eilėje turi būti nukreiptas: gelbėti savo tautą. Pirmiausia jos dvasinė it fizinė gyvybė, o paskui visi kiti svarbieji uždaviniai. Priešingu atveju mes būsime jos mirties arba bent didelės jos kūno dalies atkritimo vieni iš kaltininkų.Čia mes nesame pasišovę nagrinėti visų tų pašalinių veiksnių, kurie žudo mūsų tautą. Jie visi mums yra labai gerai žinomi. Ir pagaliau jie jos nenužudys, nes dar nėra girdėta pasaulyje, kad pašalinės jėgos, nors ir brutaliausios, nužudytų tautą. Jos gali tik pavergti, o tautos žūsta pačios. Žūsta savo bedvasiškume, ištižime, bejėgiškume. Jos žūsta dėl naujos gyvybės ne- gimdymo, kai viršija Mirties An- i gėlo agresingoji veikla, jos žūsta ir tautinės sąmonės praradimo, svetimų dievų garbinimo ir visų kelių, skirtų'tautinės dvasios žygiui į kiekvieno tautiečio širdį, įvairiausioms piktžolėms užleidimo išdavoje. -Apie pastaruosius, tat, kelius mes ir norėtumėm trumpai užsiminti. Jie, tiesa, nėra visiškai pamiršti. Piktžolės nuo jų yra ravimos ir jie yra tiesinami. Tačiau svarbu yra tai, kad šiame darbe mūsų pastangos yra nepakankamos ir jos dažniausiai yra sunaudojamos ten, kur nutautėjimui pavojaus nėra. O pavojus negresia, arba gresia labai mažai, mums, suaugusiems ir seniams, kurie yra pakankamai prisigėrę tautinės gyvybės sulčių savo žemėje, savo laukuose, pievose ir miškuose. Mes lietuviais gimėme, lietuviais ir mirsime. Bet kaip gi bus su mūsų

Taigi jiems, mūsų vaika 
mažai kel
riuose tautinė dvasia f

Per- 
ąte,ku- 
aklygta, 

nesurasdama jų širdies ir pąįpio- 
*’> spausdinamenės. Mes rašome ir . knygas, mes leidžiame eibes laikraščių, dažnai net nereik^ihgų, mes ruošiame-į vairiausftjsįpa- rengimus ir minėjimus, meŠ' gi-I riamės ir gėrimės lietuviška daina ir savo mintimis, sužadintomis mftsų kūrėjų plunksnų; ar nuosavų prisiminimų, mes nu- skrendame į tėviškės padangę ir atsinaujjnam savo dvasioje. Bet tai darome daugumoje mes,'o ne mūsų vaikai Jų tenai labai maža. Jie palikti čia. Įr čia jie linksta prieš svetimo dievo veidą, prarasdami savo tautinės dvasios spalvas.Vadinasi, mes kuriame tautos vardą, bet ne tautos gyvybę. Ir mūsų kūryba ateities khygose gali būti įrašyta aukso raidėmis, bet gali atsitikti, kad nebus kam tas raides skaityti. Kitaip tariant, mes gyvename daugiau tautos dabartimi, kaip ateitimi. Ir, tarp kita ko, mūsų tauta amžiais ateities nekūrė. Dėltd.ir nenuostabu, kad ji daugumoje amžiais ir buvo tuo žirniu prie kelio, kurį lengvai skabydavo kiekvienas praeivis. Taigi mūsų veikla, mūsų kūryba privalo daugiau bazuotis tautos ateities perspektyvoje. Kad bent kelios mūsų ateinančios kartos galėtų gyventi iš praeities procentų, o pačios kurtų naujus kapitalus ateičiai.Ateities perspektyvos pirmoje eilėje stovi mūsų vaikai ne tik fizinės, bet ir tautinės dvasios gyvybės atžvilgiu. Mūsų vaikai bus ateities tautos pagrindas, o mes privalome būtr to pagrindo statytojai.Musu vaikai yra ne tik tėvų viltis ir džiaugsmas, bet ir tautos j 
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nės kartos, kuri šimtus tūkstančių savo vaikų pražudė savo tautai Amerikoje, Anglijoje, Kanadoje ir kitur, nes jie patys buvo neprisotinti lietuviškos dvasios, kuria esame prisisotinę mes anais netolimos nepriklausomybės metais. Dėlto mūsų nusikaltimas šiuo atžvilgiu negalės būti paslėptas ar pateisintas.Visuomenės dalyvavimas tautiniame vaikų auklėjime nėra įvairus. Ji negali atlikti tas pareigas, kurias atlieka tėvai ir mokytojai, kurie šiuo atžvilgiu yra itin nusipelnę mūsų pagarbos ir dėkingumo. Tačiau jos dalyvavimas yra būtirias. Ji dalyvauja netiesioginiu būdu, kuris reiškiasi dvasine ir materialine parama. Be šios paramos neišsilaikys lietuviškos mokyklos, nežydės vaikų tautinė literatūra, neklestės jų organizacijos ir tt. O šito pasekmėje vaikai eis ten, kur šio vaikiškos dvasios peno ras, kur jo yra daugiau ir kur jis yra įdomesnis. Kur jie nueis, ten ir paliks. Tautai jie bus mirę. O tauta; vieno po kito netekdama savo vaikų, mirs taip pat. Štai šita prasme, mūsų, kaip visuomenės, nedalyvavimas bei kaikurių visuomeninių organizacijų veiklos nesuintensyvini- mas tautiniame auklėjime ir bus ateityje vertas pasmerkimo.Mums, kaip visuomenės daliai, yra žinotina, kad mes, gyvenda-

mi ir savą valstybinį gyvenimą, netiesioginiu būdu dalyvavome visose gyvenimo srityse, taigi ir auklėjime. Mes mokėjome valstybei mokesčius, ir netokius juokingai mažus, kaip dabartiniai mūsų solidarumo mokesčiai, o .Valstybė visas gyvenimo sritis rikiavo pagal savo išmanymą. Vadinasi, visur, visados ir visos veiklos sritys be visuomenės dalyvavimo nebuvo, nėra ir nebus įmanomos. Taigi ir mūsų, o ypač tremties visuomenė, jeigu abejingai laikysis mūsų kalbamu klausimu, mūsų žaidimas tautos ateities perspektyvoje bus praloštas pačiu žiauriausiu rezultatu. : •Toronto Lietuvių Maironio Vardo Pradinės Mokyklos Tėvų Komitetas, turėdamas prieš akis faktą ir norėdamas užkirsti jam kelią bent savo mažos kompetencijos ribose, ryžtasi šio miesto lietuviškąją -visuomenę įtraukti į netiesioginę mūsų jaunų tautos atžalų auklėjimo veiklą ir tuo būdu gelbėti jas, o kartu ir mūsų tautą nuo dvasinės ir fizinės mirties. Be dvasinio visuomenės bendradarbiavimo, kuris reiškiasi įvairiomis formomis, šiam užsimojimui yra reikalingos ir lėšos, kurias mes tikimės sutelkti taip pat tik su visuomenės pagalba. Jos yra reikalingos išlaikyti ir sustiprinti lietuvišką mokyklą, įgyti lietuvišką knygynėlį, paakinti vaikų literatūros kūrimą ir knygų beilaikraštėlių leidimą, paremti vai- ■ reaguotn kų vasaros stovyklų organizavi- i mą ir tt. Šiuo reikalu mes krei-'

piamės į visus torontiečius lietu
vius, o ypač į pavienius asmenis, 
bevaikes bei mažavaikes šeimas ir labi*u pasiturinčius tautiečius, kurie dėl kokių nors priežasčių 
neturėjo progos savo geros valios pareikšti, mūsų pastangas 
paremti. Taip pat kreipiamės ir 
į lietuviškas organizacijas, draugijas, sambūrius, bendroves, kooperatyvus, prekybininkus ir tt. Kad ir nedidelėm sumom, bet bendrom pastangom mes būsime pajėgūs sulaikyti tą liūdną procesą, vykstantį mūsų tautos gyvybiniuose nareliuose. Mes dabar tariame iš anksto tik kuklų ačiū, o didžiąją padėką pajusite, kai mūsų atžalyną išvysite einantį Lietuvos Keliais. Aukas prašome siųsti ar įteikti bet kuriam Tėvų Komiteto nariui: 1) Juozas Tamulįonis, 1405 King Str. W.,_ 2) Vytautas Skrinska, 230 Brunshwxck Ave., 3) Elena Dailidienė, 669 Richmond W., 4) Vladas Rušas, 67 Essex Str., 5) Antanas Gurevičius, 56 Wallace Ave., arba bet kuriam iš mūsų parapijos lietuvių kunigų.. Kiekvieno aukotojo pavardes skelbsime lietuviškoje spaudoje. Taip pat per spaudą informuosime visuomenę, ką mes už gautas lėšas nuveikėme.Šiuo savo laišku mes “nemušame” į tautinius visuomenės jausmus. Mes tik konstatuojame faktą, kurį kiekvienas iš mūsų gali saviškai persvarstyti ir pagal savo supratimą, reikalą ir išgalesMaironio Vardo Pradinės Mokyklos Tėvų Komitetas.

Sovietų špionažo tarnybojeKiekvieną naktelę prie radijo siųstumo..*.Šnipo gyvenimas nėra labai poetiškas. Dieną Alexander Foot miegodavo, nes kiekvieną naktį jam tekdavo praleisti prie radijo
Pago! Alexander Foot 

atsiminimų knygę 
"ŠNIPINĖJIMO VADOVĖLIS" 

paruošė
VYT. KASTYTIS

VISAS 
■ NAUJAS

DAILIŲ LINIJŲ GRAKŠTUS DIDELIS AUTOMOBILIS- 
EKONOMIŠKAS IR LENGVAI VALDOMAS!Apžiūrėkite naują 1953 metų Hillman Minx — tai iš tikrųjų naujas automobilis. Ne mažiau kaip 33 nauji pakeitimai vien tik rėmuose. Lengvas pastatyti (nereikalinga automatinio vairavimo įrengimo). Stebuklingai lengvai važiuoja... Važiuoja, kaip prikibęs prie žemės (tai dėl tobulo išbalansavimo). Be to, jis yra labai ekonomiškas — Minx pasižymi tuo, kad galima nuvažiuoti iki 35 mylių su vienu galionu... Be to, iškeičiant už jį gaunama geresnė suma

Daugiau mylių už dolerį!* Daugiau nuperkama už dolerį.* Daugiau nuvažiuojama už dolerį.

Nępamirškit, kad septyni šio fabriko skyriai ir virš 700 pardavimo agentų Š. Amerikoje užtikrina jums gerą patarnavimą ir dalių pakeitimą, kur tik važiuotumėt. The New2f ANNIVERSARY

Ar važiuojate užsienin? Pasitarki! su agentu dėl ekonomiško mašinos aptarnavimo užsieniuose.
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ir atskiros visuomenės ir kiekvieno tautiečio. Dėlto, ypač tautiniu atžvilgiu, mūsų visų yra ne tik teisė, bet ir pareiga jais, kaip būsimais mūsų tautos pijo- nieriais, labiau susirūpinti, ir tai tučtuojaus. Pirmoje eilėje, be abejo, privalo susirūpinti patys tėvai, ir ypač tie, kurie savo vaikų neleidžia į lietuvišką mokyklą (tokių vaikų tik Toronte yra apie 100), kurie namuose su jais kalba angliškai, kurie vietoje lietuviško laikraštėlio ar knygos į jtj rankas-bruk^komiką ar-pan., kurie vietoje lietuviškos vaikų organizacijos juos mieliau siunčia į kitatautiškas ir tt., kad savo vaikams užtikrintų geresnę ateitį šiame krašte. Gal savo vaikui geresnės asmeniškos ateities užtikrinimas yra ir nesmerktinas daiktas, tačiau atsimintina, kad žmoguje dviejų tautinių prigimčių būti negali. Ji yra tik viena, ir tai tik ta. kurią jis perėmė iš savo tėvų. Ir tiktai geras, susipratęs ir sąmoningas lietuvis, neiškeitęs savo tautinio rūbo i svetimus kailinius, gali kurti laimingą buitį ir sau ir kraštui, kuriame jis gyvena. Vadinasi, čia užtenka savo prigimties priderinimo, paklusnumo, lojalumo, bet ne jos išdavimo. O juoba, kad naujiems kraštams, kaip Kanada, kurie savo tautinį veidą kuria ant įvairių tautų kultūrų sintezės pagrindo, yra labai svarbu šioje sintezėje turėti, o mums -—į ją įnešti—ir mūsų gražiosios lietuviškos kultūros dalelę. Ką tat, galės duoti kad ir Kanadai svetimšalis, kurio paties tautinis veidas yra dulkinas, bespalvis, bereikšmis. Nieko, išskyrus vienokią ar kitokią darbo jėgą, kuri, tačiau, jokio krašto dvasinių vertybių neformuoja. Vadinasi, toks svetimšalis daro mirtiną skriaudą ne tik savo tautai, bet ir savo laikinai ar antrajai tėvynei, nes jis joje ieško tik asmeniško gėrio, jai atsilygindamas tik dulkėmis ir prakaitu nuo savo nublukusio veido. < H ,Nemažiau pareigų mūsų vaikų tautinio auklėjimo atžvilgiu turi ir visuomenė. Mūsų visuomenės šiuo atžvilgiu t pastangų nepakankamumo piasek’mėje mūsų lietuviška mokykla, ta tautinės dvasios gyvybės ugdytoja, skursta, lietuviškų mokslo priemonių trūksta, vaikų literatūra nepakankama ir tt. Dėl to ir netenka stebėtis, kad mūsų net ir susipratusių tėvų vaikai pamažu grimsta į svetimus vandenis, kad jų lietuviška sąmonė blėsta ir kad jų tautinės dvasios merdėjimas tik pratęsia mūsų tautos mirties agoniją, bei jos nesulaiko. .Ir jeigu mūsų tūli tėV džioji visuomenės dalisį žvilgiu bus ir toliau abej .likusieji pasišventėliai | pajėgūs sulaikyti tą srbvefkuri neša mūsų vaikus vis tbrfeu Ir toliau nuo tautos kamieno*. Ir ateis laikas, kada gal netolimos ateities mūsų neskaitlingos kartos mus, savo protėvius, minės blogu žodžiu. Ir mes būsime to verti. Mes negalime šiandien pakaltinti apsileidimu mūsų senes-

Ir d*“ 
H?at‘ 

tai

pranešimus. Vokiečiams priartėjus prie Maskvos ir pradėjus ją beveik kiekvieną naktį bombarduoti, radijo ryšys pasidarė dar komplikuotesnis, nes, užskri- dus vokiečių lėktuvams, visos Maskvos radijo stotys nutraukdavo darbą. Dieną tekdavo pašvęsti miegui, jos likučius atiduodant naujų žinių perėmimui. Šveicarijoje, kaip minėta, sovietų raudonosios armijos žvalgyba turėjo, tris siųstuvus vieną Lozanoje (ir du Ženevoje. Visi trys siųstuvai ’ buvo perkrauti darbu. Ilgas ryšys ore labai pavojingas, nes visi trys siųstuvai turėjo du didelius priešus: šveicarų saugumo organus ir vokiečių kontržvalgybą, vadinamą Abweh ru. Šveicarai, tiesą pasakius, nesistengė per daug siųstuvus susekti ir sulikviduoti. Jie manė, kad siųstuvai priklauso britų žvalgybai. Tuo tarpu Ab- wehras nėrėsi iš kailio. Surinktas informacijas apie siųstuvų veiklą Abwehro agentai pakišdavo šveicarų saugumo organams ir, tuo būdu, juos versdavo noromsi nenoromis griebtis akcijos.Abwehras medžiojaAlexander FootVieną dieną A. Foot gavo pranešimą iš Maskvos sueiti į kontaktą su senais sovietų špionažo agentais Laura ir Lorencu, kurie taipogi gyveno Lozanoje ir ilgesnį laiką neturėjo ryšio su sovietų špionažo centrinėmis. Footui ši pora pasirodė gerokai įtartina. Kiekvienas soviet, špionažo agentas susitikimus su kitais agentais rengia viešose vietose. Lorencas jam pasiūlė atvykti į jo vilą. Vila buvo labai prabangi. Tas dar padidino Foo- to įtarimą. Kol Footas su Lorencu salione keisdavosi žiniomis, ponia Laura visada išsmukdavo į prieškambarį, kur būdavo paliktas jo paltas. Gavosi aiškus įspūdis, kad ji krausto palto kišenes, norėdama nustatyti tikrąją Foot pavardę. Taip būdavo per visus susitikimus. Pagaliau, nieko^nelaimėję su Foot paltu, jie nutarė apžiūrėti švarko kišenes. Tą dieną salionas buvo labai prikūrentas. Lorencas pasiūlė Footui nusiimti švarką ir pasikabinti ant kėdės. Tada išsikvietė jį pasivaikščioti į sodą, sąmoningai užtrenkdamas prancūzišku užraktu aprūpintas vestibiulio duris.Visi šie manevrai Footui neleido abejoti, kad Laurenc ir Laura yra vokiečių agentai. Kada jis apie tai užaliarmavo Mas- kVą, iš ten atėjo atsakymas—ne, begali būti, mes juos per daug gerai pažįstame. Maskva įsitikino klydusi jau karui pasibaigus, kai okupacinė sovietų kariuomenė priėjo prie vokiečių Abwehro 
atehyvų. .

Kadabj 
tityti F< 
ras griebė^ naujos gudrybės. 
Iššifravę Maskvos planuojamą 
Footo susitikimą su nauju ryši
ninku, jie mėgino telefonu pa-i

?ms nepavyko nus- 
tapatybės, Abweh-

darni ją prie pat Vokietijos sienos. Pianas buvo paprastas: Foo- tą per sieną reikėjo pervežti į Vokietiją ir čia kankinimų pagalba išgauti visas informacijas apie sovietų špionažą Šveicari- į joje. Tačiau Foot, laiku įtaręs Laurenc ir Laurą, atspėjo Abwehro planus ir į pinkles nepapuolė.Vėliau Abwehras pradėjo atakuoti kitą siųstuvą, kurio telegrafiste buvo tūla Margarita Bolli. Ši kartą-vokiečių pastangos buvo sėlpningesnės. Jie pasiuntė gražiai nuaugusį agentą, kuris trumpu laiku sugebėjo Margaritai apsukti galvą.
I«Maišas užsitraukiaAtakuojami Abwehro agentų pranešimais apie nelegalią trijų siųstuvų veiklą, Šveicarijos saugumo organai griebėsi akcijos. Pirmiausia krito Margaritos Bolli siųstuvas ir antrasis, taipogi veikęs Ženevoje, kuris priklausė rezistenciniam direktoriui Alexander Rado. Pats Rado pasislėpė. Kartu su siųstuvais pateko į šveicarų rankas dalis medžiagos ir šifras.Kadangi Foot turėjo kitą šifrą, jis galėjo ir toliau tęsti savo pranešimus, nors dabar jau ir į jo siųstuvą buvo atkreiptas šveicarų saugumo dėmesys. Protingiausia, be abejo, būtų buvę kuriam laikui darbą nutraukti, bet Maskva jam įsakė kiekvieną naktį siųsti žinias nepaisant elementariausių atsargumo taisyklių, girdi, žinios esančios perdaug svarbios. Apie asmeninį saugumą netenka kalbėti. 1943m. lapkričio mėn. tamsią naktį šveicarų policijos organai išlaužė Foot buto duris. Jam dar laiku pavyko sudeginti visą turėtą medžiagą ir< sugadinti siųstuvą. Toks Maskvos bukaprotiškumas turėjo katastrofiškas pasekmes, nes visi trys siųstuvai buvo išvesti iš rikiuotės ir tolimesnis Žinių tiekimas pasidarė neįmanomas.

Pakeliui Į MaskvąŠveicarų policija Footui pasiūlė pasirašyti prisipažinimą, kad jis dirbo sovietų špionažui ir pasisakė sutinkanti jį paleisti. Tačiau Foot prisiminė kad pirmasis sovietų žvalgybos vir- . šininkų reikalavimas yra niekada ir niekam neprisipažinti dirbus sovietų špionažui. Be to, jam atrodė geriau pasėdėti keletą mėnesių kalėjime. Tada Maskva jo negalės įtarti išdavimu. Jeigu Maskva ką nors įtaria išdavimu, išdavikui nėra lengva pasislėpti nuo jos rankų. Iš kalėjimo Foot buvo paleistas sekančių metų rugsėjo mėnesį, kada pasirašė raštą, jog dirbo vienos iš jungtinių ; tautų, špionažui. Tai buvo savotiškas kompromisas.išėjęs* p laisvę, Alex. Foot ■vi- - ' są šnipinėjimo tinklą rado laikinai paraližuotą. Rezidencinis direktorius Rado jau buvo išrū- . kęs į Prancūziją, net nemėgindamas sutvarkyti aptraukytus ryšius, kad kitiems sovietų agentams tinklą vėl galima būtų greitai atgaivinti. Šį darbą už jį atliko Foot ir 1943 m. lapkričio mėn. slapta per sieną persi- • kėlė į Prancūziją, kur Paryžiuje suėjo į kontaktą su Sovietų pasiuntinybe, įsikūrusia buv. Lietuvos Respublikos atstovybės rūmuose. Iš Maskvos buvo gautas įsakymas atvykti ir vietoje viską išsiaiškinti. Radijo pagalba Foot Maskvai nušvietė visą padėtį ir net pasiuntė nemažą pluoštą išsaugotų ir per sieną slaptai persineštų žinių. Beveik tuo pačiu metu pasiun- . tinybėj atsirado ir rezidencinis direktorius Alex. Rado. Kartu su kitais sovietų pareigūnais jie pirmuoju lėktuvu buvo išsiųsti į Maskvą.Rezidencinis direktorius, atrodo, nepramatė savo liūdnos padėties. Jis, mat, Maskvai buvo pranešęs, kad šnipinėjimo tinklas yra galutinai sulikviduotas. Tuo tarpu Alexander Foot savuosiuose pranešimuose buvo netgi nurodęs galimybes, kaip ryšius vėl atstatyti, vadinasi, Maskva gavo du griežtai skirtingus pranešimus. Be to, Alex. Rado į Prancūziją išbėgo išsi-(Nukelta į 3 psl.)
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JT - tarptautinis teatras iMNESTIJA AR PROPAGANDA?
Kiekviena valstybė pasaulyje, 

be abejonės, turi daugiau ar ma
žiau savo tautinių teatrų, <tažiau 
kad kas nors būtų sugalvojęs 
steigti tarptautinį teatrą, dar ne
sigirdėjo. Tačiau toks teatras at
sirado, tai Jungtinių Tautų Or
ganizacija. Čia daugiau 50 vals
tybių artistų vaidina komedijas 
arba tragikomedijas. Žymiausių 
artistų rolėse — sovietai.

Šnipai, šnipai 
ir šnipai...
Ir ko jie nesugalvoja tie bol

ševikai arba’jų satelitai JT posė
džiuose? Visko, ko net sveikas 
protas nebegalėtų aprėpti. Štai, 
visiškai neseniai raudonosios 
Lenkijos ir tokios pat Čekoslo
vakijos atstovai stengėsi apkal
tinti JAV už negirdėtai didelį 
“šnipų rėmimą” ir nesiliaujantį 
šnipinėjimą Rytų “demokrati
nėse respublikose”...

Žinoma, jeigu tai vyktų tik JT 
scenoje, sakytume taip reikia, 
nes toji organizacija ir pasida
rė tik vaidybos arena. Deja, pas 
raudonuosius ir praktikoje to
kios komedijos vyksta savose 
valstybėse. Juk komunistinės 
Čekoslovakijos partijos genera
linis sekretorius Rudolf Slansky 
ir užsienių reikalų ministeris 
Vladimir Clementis neseniai bu
vo pakarti, kąip ... “kapitalisti
nių valstybių” arba JAV slapti 
agentai...

Čekoslovakijoje JAV 
“šnipinėja” nuo 1948 m.
Pagal parodomuosius Čekoslo

vakijos raudonuosius teismus ir 
jų spaudą, JAV tame krašte pra
dėjusi šnipinėjimo darbą 1948 
m., t.y. nuo tada, kada raudonie
ji užgrobė valdžią. JAV-bėms 
šnipais vadinami visi jiems ne
pageidaujami asmenys, kurie 
seniau užėmė ir labai augštas 
vietas, buvo demokratinės Čeko
slovakijos garbingiausi vyrai. 
Netgi Eduardas Benešąs, .buvęs 
prezidentas ir Jan Masaryk — 
užs. reikalų ministeris, esą, bu
vę Amerikos šnipai. Prezidentas 
Benešąs, čekoslovakų didvyris, 
spėjo numirti sava mirtimi, gi 
Masarykas buvo nužudytas ir iš
mestas pro trečio augšto namo 
langą. O. buvo paskelbta, jog jis

Sovietų špionažo tarnyboje
(Atkelta iš 2 psl.) 

nešdamas didoką sumą Šveica
rijos komunistų partijai priklau
susių pinigų. Komunistų partija 
tuojau užaliarmavo Maskvą.

Nusileidus lėktuvui Kairo ae
rodrome, Rado užšnekino Foot’ą 
ir iš jo sužinojo nelabai jam ma
lonius faktus. Kada sekantį ryt
metį lėktuvas pakilo tolimesnei 
kelionei į Maskvą, Rado lėktuve 
jau nebebuvo... Senas sovieti
nio špionažo vilkas buvo pada
ręs reikiamas išvadas.

Kalėjimas be grotų
Maskvoje Alexander Foot bu

vo maloniai sutiktas savo virši
ninkų. Apgyvendino jį puošnio
je viloje, pirmiausia, žinoma, 
atėmę jo britiškus dokumentus. 
Kiekvieną dieną jam buvo at
siunčiamos vis naujos anketos, 
kuriose jis turėjo atsakyti į 
tūkstančius klausimų apie savo 
veiklą Šveicarijoje. Toks tardy
mas tęsėsi pora mėnesių. Žmo
gus, kuris būtų davęs į anketų 
klausimus melagingus atsaky
mus, per tą laiką būtų spėjęs 
susimaišyti ir pradėti pats sau 
prieštarauti. Tačiau Foot neme
lavo. Jam buvo sviestas absur
diškas įtarimas, kad jis esąs bri
tų žvalgybos karininkas ir už 
tai Kaire nudaigojęs savo buvu
sį viršininką Rado, kuris tada 
buvo dingęs, kaip į vandenį. Vė
liau sovietų agentai vis dėlto su
ieškojo Alexander Rado ir, ža
dėdami jam tūkstančius dolerių 
Maskvoje, atsiviliojo į Sovietų 
Sąjungą. Nuo to laiko Foot nie
kada jo nematė ir negirdėjo, kur 
pradingo jo buvęs viršininkas. 
Atrodo, MVD spėjo su juo susi
tvarkyti. Apsileidimas špionažo 
agentams niekada nedovanoja- 
mas, o Rado savo nelaimingo ne- 
stropumo dėka šveicarų saugu
mo organams buvo palikęs radi
jo siųstuvo naudojamą šifrą. 
Nuodėmė pakankamai didelė, 
kad už ją atsidurtumei kartuvių 
kilpoje.

Su Rado atvažiavimu į Mas
kvą baigėsi Foot tardymas. Tar
dytojai įsitikino jo nekaltumu. 
Bėgo dienos, mėnesiai — per tą 
laiką Foot suskubo pažinti tik
rąjį Sovietų Sąjungos veidą. Jo 
vienintelis norąs buvo kaip ga
lima greičiau išsprukti iš sovie
tinio “rojaus” į laisvąjį pasaulį.

Foot važiuoja organizuoti 
šnipinėjimo JAV
Išvažiuoti iš Sovietų Sąjun

gos jam tebuvo likęs vieninte
lis kelias — prašytis, kad jį vėl 
išsiųstų į kurį nors kitą špiona
žo postą. Maskva nesiskubino. 

buvęs JAV auka, įsiklampinęs į 
jų šnipinėjimo tinklą, to nebe- 
pernešęs ir... “nusižudęs”...

Kitur taipogi
JAV įkyriai šnipinėja...
Ir ne vien tik Čekoslovakijo

je, bet Vengrijoje, Bulgarijoje ir 
kitose satelitų valstybėse, esą, 
visur randama augštuose postuo
se JAV šnipų. Šiuo metu, pagal 
naują madą, daugiausia apkalti
nami tų valstybių aparatuose 
dirbą žydai. Esą, jie yra tarp
tautinės sionistų organizacijos 
nariai, kurie visiškai priklausą 
nuo Amerikos kapitalistų.

Giliau panagrinėjus reikalą, 
gal'išeitų, jog ir Leo Trockis ka
da nors buvo Amerikos agentas, 
kad turėjo bėgti iš Sovietų Rusi
jos ir* galą gauti Meksikoje? Ži
noma, nuo pačių bolševikų ran
kų...

Pagal raudonųjų išvedžioji
mus, netgi Hitleris buvęs JAV 
šnipas, slaptas agentas. Šiuo me
tu Rytų Vokietijoje yra rodoma 
sovietinė filmą, kur Hitleris 
vaizduojamas tik silpnutis pada
ras, kuris vėliau iškyla... I. G. 
Farben Industries Du Pont ir ki
tų Amerikos chemikalinių firmų 
remiamas.

Visiškai neseniai raudonosios 
Lenkijos vienas iš delegatų dr. 
Katzsuchy, JT posėdyje pareiš
kė, jog JAV yra atsakingos už 
Hitlerio agresiją prieš Lenkiją 
ir kitas valstybes. Žinoma, jis ne
prisiminė, kad iš kitos pusės 
Lenkiją puolė ir bolševikai, nes 
tarp jų buvo taip susitarta.

Kas gi yra tas 
dr. Kutz-Suchy?
Ir jis vargšas yra iš tų, kurį 

kiekvieną dieną raudonieji gali 
apšaukti sionistu ir pakarti, — 
žydas. Ir jis gali kiekvienu mo
mentu pasidaryti JAV agentu, 
nes raudoniesiems “perkrikšty
ti” yra nesunku...

Galimas dalykas, kad ateis lai
kas, kada jie sugalvos, jog ir mi
ręs Sovietų Sąjungos diktatorius 
Stalinas buvo.JAV agentas. 
Pagrindo tokiam sugalvojimui 
būtų. Juk jam mirus, buv. prez. 
H. Trumanas su didele širdgėla 
jį pavadino “mielu žmogum”, o 
W. Churchillis taipgi reiškė savo

Tiktai 1947 m. pavasarį jam bu
vo pasiūlyta organizuoti špiona
žo tinklą JAV. Pirmiausia Mas
kva mėgino gauti Footui kana- 
dišką pasą, bet, kadangi tuo me
tu Gouzenko byla jau buvo pa
didinusi kanadiečių atsargumą, 
iš to plano nieko neišėjo. Tada 
Foot buvo aprūpintas vokiečio 
Josef Mueller dokumentais ir 
pasiustas į Berlyną, kur jis tu
rėjo užsiregistruoti vokiečių 'ka
reiviu, gryžusiu iš karo belais
vės Sovietų Sąjungoje. Pagal iš 
anksto paruoštą planą jam bu
vo įsakyta emigruoti į Argenti
ną ir iš ten pradėti špionažo 
veiklą, nukreiptą prieš JAV. Ta
čiau Foot perbėgo į britų sekto
rių Berlyne ir kreipėsi į savo 
konsulatą, tuo galutinai nutrauk 
damas ryšius su raudonosios ar
mijos špionažu.

Be abejo, sovietų špionažas 
dirba ir toliau. Jo pagrindinis 
dėmesys dabar tikriausiai yra 
JAV, kur kalami ginklai laisvo
jo pasaulio • gynybai. Alexander 
Foot istorija tėra tik nežymus 
epizodas, gana vaizdžiai paro
dantis, kaip dirba sovietų agen
tai ir kaip yra organizuojami 
sovietinio špionažo tinklai pla- 
čiąjame pasaulyje.

(Pabaiga)

— Geneva. — Čia suimtas ru
sų šnipas Rudolf Roesler. Jis su
imtas prieš 3 savaites, bet apie 
tai tik dabar tepaskelbta. Jis bu
vo kilęs iš Čekoslovakijos ir ver
tėsi šnipinėjimu jau pereito ka
ro metu.

Mūsų spausdinamoje Al. Foot 
knygos santraukoje jis vadina
mas Lucy slapyvardžiu.

IM

Ii Kanados kovos lėktuvo CF-10 O paleista raketų salvė nufotografuota nustatyta 0.001 sekundės laiku

didžiausią pagarbą bestingstan- 
čiam diktatoriaus kūnui.

Taigi, JT forume 
tekalbama tik apie 
šnipus...
O daug, rodos. JT delegatai 

turėtų apie ką kalbėti.
Tepakalbėtų apie Sovietų or

ganizuojamus “taikos kongre
sus” ir tepaklaustų vyriausius 
vaidinimo artistus — bolševikus, 
kodėl jie tuose kongresuose ne
iškelia klausimo, kaip greičiau 
baigti Korėjos “apykarštį” karą 
ir lokalizuoti ant visados “šalto
jo karo” židinius pasaulyje, ku
riuos organizuoja Kremlius?

Ar nevertėtų pakalbėti, kodėl 
bolševikai dar nepaleidžia iš be
laisvės apie 300.000 vokiečių ir 
dvigubai tiek japonų, kurie tebe
dirba sunkius darbus Sibire ar 
kur kitur ir kurių namuose lau
kia žmonos ir vaikai?

Kodėl niekas nesiima pakelti 
balso prieš Barbariškus Sovietų 
žygius užimtuose kraštuose? Ko
dėl kasdien iš Rytų Vokietijos 
perbėga į Vakarus apie po 1000 
pabėgėlių, kurie atsisako visko, 
kad tik patektų į laisvę?

Kodėl niekas ir niekad nepa
kelia balso prieš tai, kad šimtai 
tūkstančių nekaltų žmonių yra 
ištremta į'Sibiro koncentracijos 
stovyklas iš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos?

Kodėl nuodugniai nepakalba
ma apie Katalikų Bažnyčios ir 
kitų tikybų negirdėtą persekio
jimą už geležinės uždangos?

Pr. Alšėnas.

AR JIE KALTI IR AR BUVO REIKALINGI
Nerasime pasauly krašto, ku

riame nebūtų sudaryta’ tam tik
ra jėga vidaus reikalams tvarky
ti. Nuo nebeatmenamų laikų, gy
venimas yra parodęs, kad žmo
nės ne visi yra vienodi. Ne visi 
yra vienodai pasiekę kultūringo 
žmogaus gyvenimo lygį kul
tūrą. Vieni yra linkę į gerą, kiti 
į blogą—nusikaltimus. Kad įvai
rioms blogybėms užkirtus kelią 
ir apsisaugojus nuo jų¥ valstybės 
leidžia įstatymus. Tuos įstaty
mus paruošia atsakingi valsty
bės vyrai ir juos paveda vykdy
ti sudarytoms iš tų pačių žmo
nių grupėms, kurios įgauna ati
tinkamą savo pavadinimą — po
liciją, arba kaip kitaip.

Neigiama pažiūra 
paveldėt-’ iš 
rusų laikų
Nuo rusų caro laikų policijos 

vardas, mūsų krašte, buvo kri
tęs, nes to paties krašto žmonės, 
ilgus metus išbuvę vergijos pan
čiuose ir svetimos jėgos (polici
jos) draskomi, tremiami ir ver
čiami atlikti įvairias bausmes, 
priverčiamuosius darbus etc., sa
vo sąmonėn įrėžė gilias žaizdas 
tos profesijos pareigūnams ir 
ateities gyvenime. Net augšto- 
sios mūsų inteligentijos tarpe 
užsiliko žiaurūs prisiminimai 
apie rusiškuosius žandarus, slap
tuosius agentus etc., kas ir nepri
klausomybės laikais įnešė dide
lę nepagarbos dalią ir mūsų vi
daus policijai. Daug kartų ir mū
sų policijos pareigūnams teko iš
girsti nemalonių komplimentų 
kaip faraonai, budeliai etc.

Čia grynas iš okupacijos laikų 
užsilikęs žodis savai policijai, 
kurios eilėse nebestovėjo rusų 
žandaras, mongolas-aziatas, bet 
tos pačios tautos sūnus — mies
tietis ar ūkininko vaikas.

Buvo ir savų
blogybių
Tačiau, negalima pasakyti, kad 

ir pas mus praeitis neturi juodų 
dėmių-. Nors teisingai sako pa
tarlė: “Kieno suole sėdi, to ir 
giesmę giedi”. Buvo neteisingų 
parėdymų ir iš augštsnių instan
cijų. Tie parėdymai, potvarkiai, 
bei įstatymai ir žemesnių parei
gūnų galėjo būti vykdomi švel
nesnėmis priemonėmis. Čia, kaip 
tik pasireiškia stoka išsilavinu
sių tos srities pareigūnų arba per 
daug didelis pataikavimas, pa-

Pasaulio Lietuvių Archyvo bylos, saugomos buv. Šv. Kazimiero 
akademijos patalpose. Archyvo vedėjas yra\V. Liulevičius.

Lenkai būgštauja dėl vokiečių
“The National Committee of 

Americans of Polish Descent” 
prieš. Verbas visiems JAV Kon
greso nariams išsiuntinėjo pam
fletą, tvirtindama, jog “JAV po
litika tebėra paremta klaidingu 
Rytų ir Centro Europos — su 
Lenkija priešakyje — problemų 
supratimu”. Lenkai perspėja, 
kad “apsiginklavusi Vokietija 
gali Susinešti su rusais prieš pa
čią Ameriką”. Kad JAV-bės yra 
pakankamai stiprios ir pačios 
vienos gali išvaduoti Maskvos 
pavergtas tautas ir be vokiečių 
militaristų pagalbos. Girdi, pa
vergtosios tautos mažiau pasiti
kėsiančios Amerika žinodamos, 
jos ji jas laisvina remdatnasi vo
kiečių armija. “Lenkų tauta yra 
labiausiai susirūpinusi praneši
mu, jog vakarinės Lenkijos sie- 

linkimas į karjerą ir per didelis 
persistengimas.

Ypatingai to trūkumo stoka 
reiškėsi politinės policijos, bei 
sekimo pareigūnuose. Čia neten
ka minėti eilinio seklio (detek
tyvo), kuris buvo ir bus tik įran
kis, grįžęs iš savo sunkaus dar
bo, pateikia savo teisingą rapor
tą, iš kurio palankia ar nepalan
kia prasme įstaigos vedėjas pa
daro išvadas apie sekamąjį. Ne
teisinga uždėti sekimą laisvam 
piliečiui dėl jo priešingų politi
nių įsitikinimų, kuris kovoja už 
savo kilnias idėjas, trokšdamas 
savo tautai geresnės ateities, pa
darant jį tautos priešu arba išda
viku. Toks-pifiečio -suvaržymas 
ir atėmimas iš fo teisių, kurias 
laiduoja jam konstitucija yra de
moniškas. Ar jis buvo krikšč. de
mokratas, socialdemokr., valst. 
liaudininkas, voldemarininkas 
etc. (išskiriant Kremliaus tar
nus), turėjo teisę laisvai galvoti 
ir nebūti persekiojami, čia kaip 
tik tektų paminėti prof. M. Mac
kevičiaus žodžius: “Apskritai, aš 
neįsivaizduoju demokratinės 
santvarkos be politinių grupių 
bendradarbiavimo, pagrįsto to
lerancija ir tarpusavio santykių 
kultūra. Kiekviena demokratinė 
grupė, o taip pat ir paskiras jos 
narys, turėtų suprasti ir sutikti 
su teisingomis valstybės mokslo 
ir politinės praktikos išvadomis, 
kad demokratija yra ne tik dau
gumos valdymas, respektuojant 
ir mažumos nuomonę, bet kartu 
yra nuolatinė diskusija, moks
las ir išmintinga politika”. .

Tam tikri piliečio suvaržymai, 
atskirais potvarkiais, piktina vi
suomenę, o dėl jų tenka nuken
tėti tų potvarkių vykdytojui.

Bet be policijos 
neapsieisi
Buvo nusikaltimų, policijos 

tvarkomų, kurie jokiu būdu ne
pateisins nusikaltėlio, nors jis ir 
kažkaip kaltu neprisipažintų. 
Pvz. naminės degtinės gamini
mas Lietuvoje buvo draudžia
mas, nes tuo buvo daroma 
skriauda valstybei, o dar dides
nė skriauda pačiam darytojui. 
Ne vienam iš mūsų teko girdėti, 
kas darėsi tose vietovėse, kur 
daugiausiai buvo degtindarių. 
Daugybė užmušimų, sužalojimų 
peiliais, nesugyvenimai šeimų, 
paleistuvavimas, abortai, skur-

nos bus dar kartą peržiūrėtos, 
nors lenkai jas laiko nekeičiamo
mis ir pastoviomis, vistiek, kaip 
Sovietų Rusija šiuo klausimu be
galvotų”. NCAPD pakartotinai 
savo laiške kongresui prašė pa
veikti Amerikos vyriausybę ir 
nepradėti jokių sukilimų anapus 
geležinės uždangos iki pati Ame
rika nebus pilnai pasiruošusi “iš
siaiškinimui su Sov. Sąjunga”.

Tuo tarpu Amerikos Lenkų 
• Karo veteranų atstovas pulk. 
Benjaminas Anuszkievicz, kal
bėdamas su JAV delegacijos prie 
JT nariu Wadsworth, prašė, kad 
būtų specialiai rūpinamasi len
kais amerikiečiais ir naujaisiais 
ateiviais kariais JT armijoj^ Ko
rėjoje patekusiais į nelaisvę, nes 
sovietai galį juos sunaikinti kaip 
“išdavikus”.

das ir šeimos visiškas pakriki
mas. x

Prisigėręs žmogus lieka nebe- 
atsakingu prieš save, - nustoja 
lygsvaros, bereikalingi išsiplepė- 
jimai, paslapčių neišlaikymas, 
padaryti veiksmai- neblaiviame 
stovyje priveda net prie savi
žudybių. Todėl girtuokliavime 
mūsų priešas randa didžiausią 
ginklą.

Piliečių apsaugos atžvilgiu 
mes, atvykę iš tėvynės, čia ran
dame didelį skirtumą. Ten poli
cijos pareigūnas saugojo pilie
čių gyvybę ir turtą, prižiūrėjo 
viešosios tvarkos. Tam miestuo
se ir miesteliuose buvo policijos 
būstinės, o gatvėse viešai ėjo tar
nybą policijos pareigūnai, kad 
saugojama auka galėtų jį greit 
prisišaukti, o nusikaltėlis jo bi
jotų. Čia retai kur didesnėse gat
vėse pamatysi policijos pareigū
ną, o nakties metu ir tuos sun
kiai surasi, nes tada pėsčiuosius 
pakeičia motorizuota policija. Jei 
pažvelgsime į nusikaltimus vien 
tik Amerikoje, Čikagos mieste, 
tik kovo mėnesį buvo užregist
ruota: 15 nužudymų, 34 išprie
vartavimai, 77 kitoki nusikalti
mai, 5527 plėšimai, 75 pasikėsi
nimai nužudyti, 227 ginkluoti už
puolimai, t.y. virš 1000 įvairių 
nusikaltimų.

Tai reiškia, kad policija nepa
kankamai atlieka savo pareigas, 
turėtų būti daugiau išplėsta po
licijos organizacija, daugiau pa
ruošta policijos kadrų. >

Nusikalstamumas 
didelis
Kad policija valstybėje yra ne

pamainomas organas ir neįverti
namas mums rodo kiekviena 
žmogaus gyvenimo pėda. Štai ke
letas pavyzdžių, kas atsitinka, 
jeigu skubiai nesurandame po
licijos. Pvz. Čikagoj per vasario 
mėnesį: 1) Smuklės savininkui 
vakare įleidžiant į kambarį katę 
kartu įsiveržė plėšikas, atėmęs 
650 dol. 2) Nežinomi piktadariai 
įsilaužė į vieno turtuolio namą 
išnešdami brangenybių už pusę 
miliono dol. Už suradimą siūlo 
20.000 dol. 3) Policininkai, bū
dami sargyboje, staiga išgirdo 
pagalbos šauksmą. Įėję vidun ra
do' jaunuolį su peiliu rankoje, 
kuris kėsinosi išniekinti moterį. 
4) Policija gavo slaptą praneši
mą, kur nuvykusi rado ginklų

Maskvos radijas pranešė, kad 
Malenkovas paskelbė visiems ka
liniams. kurie nesudaro valsty
bei dideliu pavojaus, amnestiją. 
Pagal šią amnestiją kalėjimo 
bausmės būtų sumažinamos 
penkeriaiš metais arba išleidžia
mi kaliniai i laisvę, jei bausmės 
dydis neviršija penkerių metų.

i Spėjama,- kad Malenkovas tai 
paskelbė, norėdamas įsigyti ru
sų liaudies simpatijas.

Tačiau tame pačiame įsakyme 
yra išimtys: jei kaliniai yra pa
vojingi valstybei, jei jie bausti 
už veikimą prieš valdžią, jei di
desnės bausmės skirtos už ken
kimą valstybiniam turtui, už plė
šimus ar žudymus.

Ką reiškia didesnis nusikalti
mas Sov. Sąjungoje? Už trečio 
karto pavėlavimą Į darbą, kaip 
sabotavimą valstybės pramonei, 
baudžiama nuo 5 ligi 10 metų. 
Už pardavimą turguje menkiau
sio drabužio ar saujos javo be 
leidimo — 5-10 metų. Kas ne
gieda kartu su kompartija, kas 
neskundžia savo artimųjų polici
jai, tas eina prieš valdžią. Tie 
prapuola naktimis ir jų bausmės 
pobūdis bei laikas tik vėliau pri
segamas prie pagautojo bylos.

Kanados oro sienos nesaugios
Kovo 15 d. amerkiečių lėktu

vą, iš Aliaskos bazės skraidžiusį 
oro tyrimo tikslais, 25 mylios į 
rytus nuo Kamčatkos pusiasa
lio, 2000 mylių nuo jo bazės Edi
son aerodrome užpuolė du rusų 
MIG-15 naikintuvai. Vienas jų 
pradėjo šaudyti. Amerikiečių 
B-50 atsilygino jam tuo pačiu. 
Jis grįžo į bazę sveikas. Įvykis 
buvęs apie 100 mylių į rytus nuo 
sovietų karinės bazės Kamčatko- 
je-Petropavlovsk. Rusai, matyt, 
nenori nieko prileisti arti savo 
krantų, nors pagal tarptautinius 
nuostatus jūra neutrali praside
da už 3 mylių, o patys rusai yra 
paskelbę 12 mylių savo vande
nimis.

Ryšy su vis ryškėjančiu sovie
tų agresyvumu ore Kanadoje ke
liamas balsas, kad jos visą vaka
rinį krantą tesaugo vien ameri
kiečių naikintuvų eskadros. Į va
karus nuo Ontario provincijos 
nėra jokių tarnybas nešančių 
Kanados naikintuvų. Tuo ypač 
susirūpinus Br. Columbia. Joje 
tesanti vos ^bombonešių ęskad-

20 metų už papietavimą
D. Britanijos delegatas JT pa

pasakojo politiniam bei saugu
mo komitete kaip pereitais me
tais jį paskelbė šnipu ir dėl jo 
nuteisė du čekus. Ištikrųjų, mir
ti nuteistojo B. Reicim jis niekad 
nepažinęs, o su W. Haida, kuris 
nuteistas 20 metų kalėti, buvęs 
susitikęs Paryžiuje, kaip užsie
nių reik, viccministcri. Tai bu
vęs komunistas, inteligentiškas 
vyras. Jį sutikęs 1946 m. taikos 
konferenenjoje Paryžiuje ir su 
juo pora kartų išsigėrę, vieną 
kartą pakvietęs jį pietų. Vadi
nasi, jo visas nusikaltimas buvo, 
kad jis leidosi traktuojamas 
žmoniškai.

Susiginčijo dėl pabėgėlių
Berlyne iškilo naujas klausi

mas: kaip turi būti elgiamasi, 
kai iš Rytų zonos atbėga koks 

sandėlį. Visi ginklai paimti poli
cijos laboratorijon. 5) Staiga 
plėšikai priartėję prie teatro ka
sos, ginklais pagrasino kasinin
kams ir paėmę 5000 dol. ramiai 
sau nuėjo.

Policijos statistika rodo, kad 
JAValstybėse vien tik spalio mė
nesį buvo tiek pat piktadarybių, 
kaip ir pirmaisiais mėnesiais. 
Tik vienų kriminalinių bylų Či
kagoje buvo viso 4711. Dauginu
sia nusikaltimų užregistruota 
Wabash Ave., policijos distrikte, 
kur daugiausiai gyvena negrai.

(Bus daugiau)
Kostas Strikaitis.

Kas nepavojingas valstybei? 
Jei net kompartijos viduje si
jojami ir kariami vadai, jei se
nutės motinos bei kūdikiai ant jų 
rankų masiškai tremiami į Sibi
rą už “priešvalstybinę” veiklą, 
tai kas nenusižengė prieš tą 
punktą?

Jei plėšia ir žudo. MGB-istai 
bei kiti valdžios pareigūnai, tai 
jie daro “tvarką”. Tačiau pagau
tieji, gindamiesi nuo jų užpuo
limų, laikomi banditais ir žmog
žudžiais. • > -

Kas bus amnestuotas ir kiek . 
jų bus iš tų 20 milionų, esančių 
tik koncentracijos stovyklose, <• 
kiek dar yra kalėjimuose?

Sovietų Sąjungoje mėgstami' 
girtis skaičiais. Laukiame pasi 
gyrimo, nurodant amnestuoti 
kalinių skaičių, o taip pat ir--li
kusių. Tikrai tie skaičiai turėtų 
būti rekordiniai visame pasauly.

Kada bus paskelbta amnestija 
nuo baimės būti naktį suimtu 
ir be žinios artimiesiems išvež
tu be jokios kaltės? - ■ /

Tikėkime, kad gal nereikš taip 
ilgai laukti, kol amnestijas duo
dantieji bus jų patys reikalingi.

P. A.

rilė, apmokoma jūroje konvojų 
paramai ir veiklai prieš povan
deninius laivus. Vancouveryje 
esanti dar pagalbinė kovos lėk
tuvų — 16 Mustangų ir 4 Vam- 
pirų — kuriais skraidą specialiai 
paruošiami Vancouverio uniy. 
studentai.

Tačiau šis tas yra daroma, tik, 
ž?noma, kariškiai apie planus 
nelabai linkę kalbėti.

Atrodo daugiausia dėmesio 
skiriama šiaurei. Taip į šiaurę 
nuo Echnontono statoma oro ba
zė už $23.000.000, o pačioje šiau
rėje Albertos dalyje, paliai Sa
skatchewan sieną, prie Cold 
Lake statoma aviacijos bazė už 
$35.000.000. Ji užimanti 5.928 ak
rus ir dar 4.000 kv. mylių pra
timams bei šaudymams. Tai 
esanti labai nuošali, negyvena
ma vietovė. Bet esą tyčia parink
ta tokia vieta, nes lėktuvų tak
tiniams uždaviniams reikia di
delio ploto.

Taip aiškinama. Bet kodėl apie 
tai buvo paskelbta po to, kai pa
sirodė žinia apie užklydusį so
vietų lėktuvą j Kanados šiaurę?

žymus komunistų buvęs veikė
jas. Klausimas iškilo, kai atbėgo 
Rytų Vokietijos prezidento W. 
Pieck sekretorius Leo Zuckėr- 
mann. Jį tuojau pasiėmė ameri
kiečiai ir nusigabeno į Frankfur
tą apklausti. Berlyno vokiečių 
valdžia dėl, to nepatenkinta, esą, 
su visais turi būti elgiamasi vie 
nodai, t.y. visi turi patekti į vo
kiečių rankas. Sąjungininkai 
betgi su tuo nenori sutikti, nes 
kaikurie asmenys yra svarbūs 
karinei valdžiai, kurios tuo tarpu 
vokiečiai nei neturi. Dėl to te
besiaiškinama.

v Rusų kalba diplomatinėje 
korespondencijoje

Kaip plačiai -žinoma, daugelis 
satelitinių valstybių diplomatų 
Jungtinėse Tautose demonstra
tyviai kalba tik rusiškai. Bet su
sirašinėjime ir satelitų kraštai 
iki šiol ir savo tarpe naudojo 
tradicinę diplomatijoje prancūzų 
kalbą. Bet štai dabar Čekoslo
vakijos vyriausybė, dėkodama 
už pareiškimus užuojautos dėl 
prezidento Gottwaldo mirties 
Austrijos vyriausybei atsakė ru
siškai. Beabejo, rusiškai bus at
sakiusi ir satelit. valstybėms.

Korėjos gandai
Amerikiečių žurnalas “Time” 

rašo, kad garsusis šiaurės korė
jiečių gen. Nan II yra Sovietų pi
lietis ir būv. raud. armijos kari
ninkas. Viens iš jo svarbiausių 
padėjėjų, gen. Paė Chol, rūpina
si sovietinių agentų infiltracija 
pietų Korėjoje ir suruošė riaušes 
karo belaisvių stovykloj. “Time” 
mano, kad karas Korėjoje bus 
baigtas tada, kai bus paruošti 5 
milijonai žemyno kovotojų. Juos 
vakariečiai tikisi daugiausia su
telkti iš įvairių Azijos tautų. Tuo 
tarpu vokiečių spaudoje pasirodė 
žinių, kad vakariečiai pradėję 
pasitarimus su raudonaisiais at
stovais Portugalų kolonijoje Ma
cao. Pasitarimai vykę labai slap
tai. Esą, iš pietų Korėjos pasi
trauktų Jungt Tautų daliniai, 
jei iš Šiaurės Korėjos pasitrauks 
kinai ir šiaurės korėjiečiai pasi
žadės bent 10 metų nepulti P. 
Korėjos. Karo belaisviai būtų pa
siųsti namo tie, kurie nori patys 
laisvai grįžti, kiti po tūkstantį 
vyrų JT lėšomis pargabenti į Ma- 

* cao, kur juos dar kartą patikrin
tų tik vienų raudonųjų komisi
jos. Portugalija savo ruožtu įsi
pareigotų žiūrėti, kad nebūtų jo
kių smurto veiksmų.

4 I
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Paverstoj Tėvynėj
Veda ALMUS *

*S. Juozapavičius, Šiaulių srities 
Vykdomojo Komiteto pirmininkas, va
sario mėn. pradžioje pronežė, jog jo 
srityje iiuo metu yra 37 MTS stotys, 
kurios atlikę 48% visi* darbų. Jis pa- 
sidGaugiė, jog mokini? yra 1,5 karto 
daugiov, nesu srityje buvo 1939 me
tais (per 12 mehj palyginus menkas 
pagerėjimas!, o "pedagogu skaičius 
padidėja J kartus ir budinga tab i<>9 
didesnė mokytojų pedagogų specialy
bė jsigiįą tarybiniais metais. (Štai dar 
viena priežastis, kodėl **ižia»svijiimaso 
turi spkii swdeUjOnt). Juozapavičius 
sako, jog srityje "toliau plečiamas dvi
račių fabrikas Panevėžyje prasi
dės!) gtainbųs linų apdirbimo. kombi
nato ^atyba, Daugėliuose bus stato
mas ^pirmos respublikos šiferio fab
rikas“ ("Tiesoje" niekad nėra rašo
ma apie kokias 'nors karo pramonės 
įmonėj Taip; Išspasokoj^s, kas bus, 
Juozapavičius konstatuoja, jog 1952 
Šiaulių .srities pramonės planai dau
gumoje! Įieįrovę {vykdyti. Panevėžio ir 
Pavenčių ^ikrairs fabrikai, "Elnio" 
odos-atyalynės, /'Stumbro" odos-velti- 
nių kombinatai gavo daugiausia vel
nių. ^ęmės dkyje gi "yra“ ir "buvo" 
nepakankamai kovojama už derlingu
mų, nebuvo didinamas gyvulių skai
čius, nebuvo keliamas jų produktin- 
gurnas. Daug kur buvo pavėluota nu
imti derlius, ir laiku nebuvo pradėta 
sėja. Taigi, vargšai lietuviai žino, 
koks gražus gyvenimas jų laukia atei
tyje, bet dabartis ir netolima praei
tis neduoda jiems jokių vilčių, jog 
ateitis bus kitokia".

* V. Miklaševičius, Daugų viduri
nės mokyklos direktorius, prašo LTSR 
spaudoje, jog Vilniaus operos spektak
liai butu transliuojami per radijų, nes 
Vilnius .provincijos gyventojams re-, 
čiou pasiekiamos ir tuo būdu operų 
pastatymai sunkina prieinami; (Lais
voj Lietuvoj operos būdavo pertrans
liuojamos).

★ Vasario 6 d. Vilniuje V. Peda
goginiam institute įvyko mokslinė- 
metodinė konferencnja politechninio 
mokymo klausimais. Pranešimų "Mark 
sizmo-leninitmo klasikai apie pol(tech
ninį mokymų" padarė Vilniaus univer
siteto prorektorius doc. K. Mitropols-

ki, paaiškindamas, jog šio "lavinimo 
esmė — supažindinimas su pagrindi
niais visų gamybos procesų principais, 
įgūdžių ugdymas, sugebėjimas naudo
tis paprasčiausiais gamybos įrankiais, 
Lenino žodžiais •. • "nereikalauja mo
kyti visko, bet reikalauja mokyti šiuo
laikinės industrijas pagrindų bendrai". 
Stalinas manė, jog šiuo lavinimu, ga
limas panaikinti "esminis skirtumas 
tarp protinio ir fizinio darbo". Savuo
sius pranešimus padarė Pedagogikos 
moJcslų kandidatas L Artskin, doc. 
J. Laužikas, RTFSR Pedagoginių moks
lų akademijos tikrasis narys fizikos- 
matematikos mokslų daktaras prof. 
A. Kalašnikov, dėstytoja M. Karčiaus
kienė, dėsi. V. Mikėnas, dėst. M. Got- 
ler, dėst. J.‘ Bartašūnas, dėst. Č. Mor- 
tusevičius, o diskusijose dėl to pasisa
kė Naujosios Vilnios mokytojų insti
tuto direktorius Zajančiovski, Klaipė
dos mokytojų instituto dėst. Umbra
sas, mok. Karvelis, Rubaževičienė, 
Kauno srities metodinio kabineto ve
dėjos Ruzgas, dėst. Stražas, Auryla, 
Kovaliov, Lochem, Jokovičtus ir kt.

* Vilniaus universiteto rusų kalbos 
katedra žiemos atostogų metu buvo 
suorganizavusi kalbinę ekspedicijų į 
Zarasų rajonų, kuriai vadovavo kated
ros vedėjas G. Nefiodov. Ekspedicija 
patyrusi Zarasų rajone gyvenusių ru
sų kalbos ypatybes ir rinko medžiagų 
rusų kolbos dialektologiniam atlasui,, 
kurį ruošia TSRS Mokslų Akademija. 
Ekspedicijoje dalyvavo studentai ir 
dėstytojai, mokų rusų, gudų,' lietuvių 
ir lenkų kalbos. Kaikurie iš jų tokio
se ekspedicijose buvo dalyvavę anks
čiau. Ekspedicija tyrimus vykdė De
gučių, Grybinės ir Stelmužės apylin
kėse, kai praėjusiais metais ekspedici
jos metu buvo tyrinėjama Degučių, 
Rasteniškių, Ūminių, čtžovkos, Pali
varko ir kitos apylinkės.

★ Maskvon buvo išvykę LTSR kom
pozitoriai kurių kūriniai išpildyti TS 
RS tarybinių kompozitorių valdybos 
plenumo proga suruoštuose koncer
tuose. (Juose buvę išpildyti geriausi 
1952 m. tarybinių kompozitorių kū
riniai). Lietuvių buvo išpildyti: S. Vai
niūno "Koncertas forte p i on ui su or
kestru" ir E. Balsio "Styginis kvarte
tas".

’ > ; Lietuviškai kalbąs kailininkas
Parduodam! gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai.

• Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokė j imui 
BER6MAN FUR C0 TORONTO

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

Nesiųskite vaistų Europon, 
neparėikąiavę musų Naujausio kainaraščio. Rašykite rėi 
darni 1953Įn^tų Jcatalpgd '
Mūšų kainos yra pačios žemiaūsios Kartadoje: Z
Z n IMIF O N — $2.10 — 100 taBOtf'

Mes sidncicme ji Europą^^33  ̂ ; kraštus už

463 Bloor St.W. -

LIETUVIŲ BALDŲ KRAUTUVE

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

Admiral

Moderniškiausias 
ŠALDYTUVAS 

dabar tik. 
$349.95

: S:

Mooaw
Užsakymus siųsti (pažymint ciklus: 25 ar 60) 

MOHAWK FURNITURE CO.
2448 Danforth Ave., Toronto, Ont 

Pasiuntimas veltui į betkurią Ontario provincijos 
vietovę

Didieji pavasario šokiai Niagaroje!
Tautiečiai, nepraleiskite Šios retos progos ir atsilankykite į Nia
gara Falls, Ont. lietuvių rengiamą šokių vakarą. Čia bus geriau
sia proga susipažinti su užsienio lietuviais. Šių metų balandžio 
18-tą dieną, 7 vah vak., St PATRICK’S salėje, Victoria ir Queen 
gatvių susikirtime, NIAGARA FALLS, ONT., rengiamas

ŠOKIU VAKARAS
vadovaujant P. Armonui, St. Ilgūnui ir Vyt. Žmuidzinui, trumpą 
programą išpildys Rochesterio, N.Y., lietuviai skautai. Laike šo
kių veiks skrajojantis paštas, loterija bei kitos staigmenos!

Turtingas bufetas patarnaus visiems!
Salė atidaryta nuo 6 vdt. vak. Programa 7 vai. šokiai 8-12 vai. 
Gros BENNY FERRY kapela. Kviečiame visus atsilankyti!

■ Niagara Falls, Ont. Lietuvių Klubas.

HAMILTON, Ont
Rekolekcijos, vestos Tėvo Mo

desto Stepaičio OFM, baigėsi 
sekmadienį, kovo 29 d. iškilmin
gomis pamaldomis ir bendra šv. 
Komunija. įspūdinga, kada ma
tai šimtus lietuvių, susikaupu
siai besiartinančių prie Dievo 
Stalo! *

Savo baigiamajam žody Tėvas 
Modestas pasigėrėjo pavyzdinga 
Hamiltono parapija ir pažymėjo, 
kad dažnu atveju ji statoma pa
vyzdžiu Amerikos lietuvių pa
rapijoms. Taip pat jis šiltais žo
džiais padėkojo klebonui kun. 
dr. J. Tadarauskui už suteiktą 
progą apsilankyti Hamiltone.

Pažymėtina, kad Tėvas Modes
tas redaguoja “Šv. Pranciškaus 
Varpelį“, kuris savo skaityto
jams duoda gražių pasiskaitymų. 
Būtų mūsų geriausia padėka re
kolekcijų vadovui, jei užsipre
numeruotume jo redaguojamą 
“Varpelį”, kuris metams tik 1.50 
dol. tekainuoja tiems, kurie jį 
užsisakys iki š.m. balandžio pa
baigos. Norintieji jį užsiprenu
meruoti, prašomi tik paskambin
ti tel. 8-4834.

Pataisymas. Papildydami “TŽ” 
12 nr. žinutę iš Hamiltono apie 
Bendr. Apyl. V-bos ir organiza
cijų bendrą posėdį pažymime, 
kad, be išvardintų koresponden
cijoje organizacijų atstovų, daly
vavo ir socialdemokratų org.

pirm. Br. Erelis. Gerb. Erelį už 
šią klaidą atsiprašau.

Toje pačioje žinutėje yra kita 
klaida, kur kalbama, kad “svars
tant šį klausimą ($6 nario mo
kestį. Sk. St.), dalyvavusių po
sėdy teisininkų buvo pasisakyta, 
kad šio mokesčio nustatymas 
yra Krašto Tarybos kompeten
cijoje, o ne apylinkių pirminin
kų suvažiavimo”,

Tikrumoje gi posėdy buvo tei
sininkų pasisakyta, kad nario 
mokesčio konkretus nustatymas 
būsų Krašto Valdybos kompe
tencijoj, o ne Krašto Tarybos vi
suotino suvažiavimo.

Loterija šalpos reikalams. Ge
gužės 2 d.‘Bendr. V-bos rengia
mame šokių vakare Rumunų sa
lėje bus turtinga loterija, ku
rios pelnas skiriamas lietuviams 
Vokietijoje sušelpti Šalpos k-tas

kreipiasi į visus tautiečius, pra
šydamas paaukoti šiai loterijai 
fantų. Aukojamus daiktus prašo
ma pristatyti J. Mikšiui - 
Barton St. W.;,J. Giedraičiui — 
117 Eastbourne Ave.; J. Kazlaus
kienei — 2 Fife St. arba Kšivic- 
kienei — 491 Dundurn St. S.

Šalpos k-tas, neseniai įsistei
gęs, jau parėmė $25 tautiečio Ja- 
kučinsko šeimą, kuri jau metai 
laiko yra nedarbinga: šeimos 
galva — vyras yra išėjęs iš ligo
ninės, ir jam gydytojo uždraus
ta dirbti 6 mėnesius. Motina tu
ri naujagimį ir kitą mergaitę 
trijų ar keturių metų.

Tautiečiai, gavę anksčiau pa
šalpos iš Bendr. V-bos, dabar 
truputį prasigyvenę, maloniai 
prašomi nors dalimis ją grąžinti, 
kad būtų galima kitus sušelpti.

Visais šalpos reikalais prašoma 
kreiptis pas J. Giedraitį, 117 
Eastbourne Ave., tel. 4-4956.

Sk. St.
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LINKSMĄ ŠOKIU VAKARĄ
balandžio mėn. 11 d. 7 vai. 30 min. vftkare, 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.

St. Catharines, Ont.
PIRMOJI PAVASARIO ŠOKIŲ ŠVENTĖ/

Delhi, Ont.
Atvyks teatras “Aukuras”. KL 

B-nės Delhi apylinkė balandžio 
11 d., 7 vai. vak., Delhi miesto 
salėje ruošia vakarą.

Hamiltono LDM Teatras “Au
kuras” vaidins: - “Buhalterijos 
klaidą”. • KLB V-ba.

įvyks Atvelykio šeštadienį.
BALANDŽIO 1 DIENĄ, ’ 

ortodoksų ukrainiečių salėje
— Augusta Avė. ir Facer St. kampas.

Pradžia 7 vai. vak.

Visi kviečiami atvykti.

Bažnyčios Komitetas.

WINDSOR, Ont.
— Kovo 12-15 d. mūsų koloni

joje vyko rekolekcijos. Jas vedė 
iš Čikagos atvykęs Tėvas Vaiš- 
nys, čia labai mėgiamas, tad veik 
visas 100% parapijiečių jom pa
sinaudojo.

— Visuomeninis darbas gavė
nios laiku lyg ir stabtelėjo. Pa
lengva ruošiamasi Motinos die
nos ir Birželio tragedijos minė
jimams. Balandžio 25 d. užbaigia 
mokslą specialybėms įgyti kur
sai. Ta proga ruošiamos užbaig- 
tuvės, į kurias kviečiami visų 
augštesnių įstaigų viršininkai, 
taip pat radiofono ir redakcijos 
atstovai. Programai atlikti kvie
čiamos visos tautybės, o tarp jų 
ir lietuviai. Tai pirma proga 
mums pasirodyti platesnei miš
riai Windsoro visuomenei. Apy
linkės valdyba laiko labai nau
dinga pasirodyme dalyvauti ir 
kviečia visus choristus, dalyva
vusius Vasario 16 minėjime, už
miršti visus asmeniškumus, at
gaivinti chorą ir vėl taip gražiai 
pasirodyti jau augštų pareigūnų 
ir kitų tautybių gausiam būry. 
Apylinkės valdyba padės kiek
vienam nugalėti turimus pini
ginius ar kitus sunkumus.

— Šeštadieninė mokykla, nors 
ir neturėdama pakankamų są
lygų — bloga patalpa rūsy ir 
dažnai dar šalta, nėra lentos, va
dovėlių, programos ir reikalin
giausių mokslo priemonių —

MOSSEY & SNIDER
REAL ESTATE BROKERS
Randasi naujose modemiškose patalpose

Street West (near Shaw St.) LA. 2849832
Mes parduodame namus vakarinėje Toronto dalyje. Skubiam ir maloniam patarnavimui na

mų pirkimo ir padavimo reikalais kreipkitės į mūsų atstovą

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

patyrusios ir pasišventusios mo
kytojos p. Statkevičienės dėka, 
veikia. Mokslas ir lietuviškumo 
įkvėpimas jaunučiams eina pasi
gėrėtinai. Mokykla ruošiasi iš
pildyti Motinos Dienos progra
mą. Ją - paruošti talkininkauja, 
taip pat turinti gerus norus, bet 
blogas šeimynines sąlygas iš na
mų išeiti, mokyt. Emilija Bari- 
sienė.

Praeitą savaitę per žaidimų 
pamoką paslydo Zita Petravičiū
tė, 10 m. amž., ir griūdama ant 
grindų nulūžo dešinės rankos 
abu kaulus. Linkime greit pa
sveikti.

— Apylinkės valdyba paskuti
niam savo posėdy nutarė įsteig
ti savo kolonijai knygynėlį ir 
aprūpinti vietos bibliotekas ir 
žymesnes įstaigas anglų kalba 
išleistom knygom. >

— Gavę geresnį darbą, į Osha- 
vą išvyko Zofija ir Henrikas But 
kevičiai. Tai viena iš gražiai su
gyvenusių šeimų tiek tarpusavy 
tiek su visuomene. Apylinkės 
valdyba dėkinga jiems už nuola
tinį talkininkavimą visuomenės 
darbe, linki gerai įsikurti ir įsi
jungti į visuomeninį darbą nau
joje vietoje.

— TVlus šios kolonijos gyven
tojas Čepaitis Juozas nupirko ir 
padovanojo parapijai — bažny
čiai brangų kieliką. Apylinkės 
Valdyba džiaugiasi ir dėkinga J. 
Čepaičiui, kad jos didelėm pa
stangom įsteigtą lietuvių katali
kų parapiją parėmė. *

— Laukiama, kad į šią koloniją 
atvyktų apsigyventi asmens, ga
lį groti bet kokiu instrumentu. 
Trūksta poros asmenų sudaryti 
savą orkestrą. Apylinkės valdy
ba pasirūpintų padėti įsikurti ir 
susirasti patenkinamą darbą. 
Būtų progų namažai uždirbti ir 
dalyvaujant orkestre. Apylinkės 
vald. adresas: Mr. Petras Januš
ka, 1133 Moy Street, Windsor.

— Balandžio 11 d., 3 vai. vak., 
2585 Seminole St, rumunų sa-

vakaras.

Lietuviai pasaulyje
parapijos salėje. Visi turės pro
gos pamatyti įdomų A. Audro
nio režisuotą veikalą “Negrįši- 
me .

Juozas Grišius (Grish) nese
niai išlaikė egzaminus ir gavo 
advokato teises Kalifornijos stei- 
te. Tai jau antras lietuvis advo
katas Los Angeles mieste. J. Pe
ters (Petraitis) šiuo metu turi 
teisėjo vietą. Abu atsikėlę iš Či
kagos ir aktyviai reiškiasi lietu
viškoje veikloje.

Lietuvių Dienų balandžio nu
meris jau išėjo iš spaūdos. Gau
siai iliustruotas nuotraukomis iš 
viso pasaulio lietuvių gyvenimo. 
Randame tame numery • įdomių 
straipsnių, beletristikos ir įvai
rios informacijos. Įdomus ir ang
liškasis skyrius. Prisiuntus savo 
adresą vienas numeris siunčia
mas susipažinti nemokamai. Me
tinė prenumerata $5. Adminis
tracijos adresas: “LD”, 9204 S. 
Broadway, Los Angeles 3, Calif.

“Žinomieji Lietuviai” nusista
tyta leisti “Amerikos Lietuvių 
Vardyno” vardu. Knyga linoti- 
puojama, suredaguoti tekstai 
apie įtraukiamus asmenis siunti
nėjami aprobavimui. Jei kas dar 
nėra užpildęs klausimų lapų, pa
skubėkite tai atlikti. To leidinio 
reikalais rašyti: “Amerikos Lie
tuvių Vardynas”, 9204 S. Broad
way, LA 3, Calif. Knygą leidžia 
“Lietuvių Dienos”.

Laisvųjų Žurnalistų Federa
cijos Amerikoje regionaliniam 
skyriui, kurio pirmininku nese
niai išrinktas dr. V. Dambrava, 
kaip praneša “The Polish Amer
ican Journal”, leidžiamas Scran
ton, Pa., E. Laisvės Kom duoto
ji pašalpa po $500 mėnesiui nu
traukta. Neseniai Šis skyrius 
“taupumo sumetimais” buvo 
perkeltas į to paties komiteto 
finansuojamas pabaltiečių gru
pės patalpas, lenkas sekretorius 
buvo atleistas, o dabar štai jis 
paliktas visai be paramos.

Pasak minėto laikraščio, to 
reikalavęs Z. Nagurski, kurio 
iniciatyva tas skyrius buvęs su
kurtas. Arkai nebe lenkas vado
vauja ir skyrius nebereikalin
gas?

“Lietuvis -Teisininkas”, reda 
guotas teis. J. Gliaudžio Detroi
te, kurio išėjo 5 nr., sustojo ėjęs, 
nes L. Teis. D-jos suvažiavimas 
nutarė leisti savo periodinį laik
raštį.
VOKIETIJA

Maž. Liet. Taryba žada imtis 
iniciatyvos pastatyti ant Vydū
no kapo paminklą.

Šveicarijos LB Kr. V-bos rū
pesčiu nemažai lietuvių tremti
nių vaikų galės atostogauti 
Šveicarijoje.
D. BRITANIJA

Baltų Taryba Londone jau pa
skelbė atsišaukimą į pabaltiečius 
visiems ruoštis birželio įvykių 
minėjimui. '

“D. Britanijos Lietuviui” pa
remti DBLS gegužės mėn. ruošia 
didelę loteriją, kuri bus praves
ta visoje Europoje.

J. Tutinui viename Londono 
fabrike mašina sužeidė dešinę 
ranką. Bevardį sutrintą pirštą 
teko net nuplauti.

F. Vaškys, gimęs 1925 m. rug
sėjo 5 d. Lenkimų kaime, Kre
tingos apskr., vasario 11 d. mirė 
Birminghame. Spėjama, kad jis 
turi kažkur brolį.
VENECUELA

Lietuvišką importo bendrovę 
Maracay mieste suorganizavo 
Jurgis Bieliūnas, St. Aušrota ir 
dr. Bleimeyeris. Bieliūnas lan
kėsi Europoje ir, užmezgęs ry
šius su stambiomis gamybinė
mis firmomis, pradėjo importuo
ti prekes iš Vokietijos ir Italijos.

Maracay mieste lietuvis St. 
Koskauskas turi maisto prekių 
krautuvę ir kartu užkandinę.

JA VALSTYBES
Prof. A. Galdiko 60 metų su

kakčiai paminėti grupė dailinin
kų sutarė balandžio mėn. suruoš
ti meno parodą. Ją globoti su
tiko vysk. V. Brizgys, L. konsu
las P. Daužvardis, A. Olis, P. 
Gaučys, L. Šimutis, P. Grigaitis 
ir M. Vaidyla. Parodai rengti ko- 
mitetan pakviesta: inž. Mu- 
lokas, M. Katiliškis, Z. Juškevi
čienė, A. Kučiūnas, I. Motiekai
tienė ir L. Kublickas. Katalogas 
ruošiamas dviem kalbom. Paro
da bus atidaryta balandžio 11 d. 
Marijos augštesnės mokyklos rū
muose. Ją atidarys konsulas dr. 
P. Daužvardis. -

TT 'Marijonų Bendradarbių 
metinis suvažiavimas kovo 26 d. 
nutarė pradėti statyti “Draugui” 
naują spaustuvę. Dalyvavo 154 
atstovai ir daug svečių. Aukų 
surinkta $5.105. Naujon valdy- 
bon išrinkta: pirm. Ig. Sakalas, 
vicepirm. K. Mickienė ir E. Bra
zauskienė, raštin. A. Semaitie- 
nė, ižd. kun. V. Parulis, dvasios 
vadu prašyta paskirti kun. dr. V. 
Andriušką.

Ged. Galva atskiru raštu rea
gavo į “Life” straipsnį “Weapon 
for the West”, pateisinantį rusų 
imperialistinę politiką.

Moksleiviams šelpti draugija 
“Žiburėlis” 1907 m. įkurta Bitės- 
Petkevičaitės, prieš 5 metus at
gaivinta Čikagoj, suaktyvina sa
vo veiklą. Aukos siunčiamos 
“Naujienų” viceredaktoriui K. 
Augustui.
-Kovo 29 d. įvyko metinis “Ž” 

susirinkimas, daugiausia svars
tęs lėšų telkimo klausimą ir val- 
dybon pririnkęs dar du narius. 
Prof. Pr. Čepėnas susirinkime 
skaitė paskaitą apie diktatorius 
ir tiranus.

Liet. Filatelistų D-ja ruošia 
savo 6-tąją ženklų parodą balan
džio 25-26 d. Lietuvos Vyčių sa
lėje Čikagoje.

Inž. V. Bardzilauskas, gimęs 
1907 m. liepos 24 d., Plymouth, 
Pa., lietuvių angliakasių šeimo
je, dirbęs laivyno Material De
partment tyrimų laboratorijoje, 
pastaruoju metu kaip vyr. inži
nierius, kovo 20 d. mirė nuo 
kraujo išsiliejimo. Palaidotas ko
vo 25 d. iš Angelų Karalienės 
parap. bažnyčios šv. Jono kapi
nėse, Niujorke.

Los Angeles LB apylinkės stei
giamasis susirinkimas šaukiamas 
balandžio 19 d. šv. Kazimiero

Wehneno lietuvių gyvenimas
Vakarų Vokietijoje, 7 km nuo 

Oldenburgo miesto, yra Wehnen 
kaimas, kuriame Hitlerio val
džios laikais, buvo įrengtas mo
komasis aerodromas ir prie jo 
pastatyta dešimts medinitį ba
rakų. Po karo rado čia priglaudą 
lietuvių ir latvių pabėgėliai. Vė
liau latviai iškeldinti kitur, o į 
jų vietą iš kitų stovyklų sukel- 
dinti lietuviai ir ligi šiol išliko 
vienintelė grynai lietuvių sto
vykla Vokietijoje. Pernai vokie
čių vyriausybė suteikė jai kaip 
didžiausiai lietuvių stovyklai 
Vokietijoje Lietuvių Kolonijos 
teises ir įteikė Kolonijos Valdy
bai oficialų antspaudą.

Dabartiniu metu Wehnen Lie
tuvių Kolonijoje gyvena 430 
žmonių. Dauguma jų emigraci
nių komisijų pripažinti netinka
mi emigracijos reikalavimams — 
Tbc ligoniai, kiti chroniškai ser
gantieji, dar kiti įvairūs invali
dai ir našlės su mažais vaikais. 
Visi turi pragyventi iš gaunamos 
bedarbių ar viešosios globos pa
šalpų, kurias moka darbo įstai
gos ar valsčių ir miestų valdy
bos. Ta pašalpa yra tokia “kū- 
da”, kad didesnės šeimos rimtai 
turi susirūpinti, nors ir pusbadį 
gyvenimą pratęsti. Iš tų pašalpų 
apie fūbų ar kitų stambių daik
tų įsigijimą, negali būti ir kal
bos. Todėl rudenį po apylinkės 
kaimo laukus matosi būreliai iš
vargintais veidais žmonių ir pa
auglių vaikučių su krepšeliais ir 
maišeliais betenkančių nuplau
tose ražienose užsilikusias javų 
varpas ar bulvienose ieškančių 
pasislėpusių bulvių. Kasdien 
matosi net ir nuo amžiaus sulin
kusių senelių, traukiančių ant 
vaikiškų kaimo ratukų glėbį ša
kų iš netolimo miškelio arba naš
lė moterėlė ant kupros nešanti 
pundą žabų pašildyti vėjo perpu
čiamą barako kambarėlį, kuria
me laukia koks trejetas ar ket
vertas pusalkanių vaikučių.

Klimatas Čia labai nesveikas. 
Veik kasdien vėjai pučia nuo 
Šiaurės jūros ir po truputį lietus. 
Kuro kiek reikalinga iš gauna
mų pašalpų neįmanoma prisi
pirkti, todėl ieškoma išeities ne
tolimame miškelyje.

Kol buvo vaikų darželis, ma
žamečiai vaikučiai būdavo ati
duodami pusdieniui į darželį, 
kur Šiltoje patalpoje praleisdavo 
laiką žaisdami ir dar priedo gau-

naudinga. Tačiau nuo -1953 m. 
vasario 1 d. darželis neveikia, 
nes iš BALFo gautos lėšos vai
kų darželio išlaikymui pasibai
gė, o naujų lėšų iš niekur nenu
matoma, nors darželio išlaiky
mui mėnesiui susidaro tik 150 
DM išlaidų.

Paskutiniuoju laiku, jei pasi
taiko gauti iš užsienio nuo gera
širdžių giminių ar draugų siun
tinėlis, tai tikra sensacija. Visa 
viltis yra BALFas. Be jo para
mos tikrai būtų skurdas ir jau 
nevienam vargšui jis nušluostė 
tremties ašarą. Praėjusią vasarą 
lankantis BALFo pirm. prof. dr. 
kan. Končiui Vokietijoje, jo pa
tvarkymu išrinkta BALFo Šal
pos Komisija, kad gautos gėry
bės būtų tikrai teisingai ir rei
kalingiems išdalintos. Šiems me
tams kom. perrinkta. Ją sudaro: 
pirm. Vincas Vasiliauskas, vice- 
pirm. Jonas Gustainis, sekr. Fri- 
cas Šlenteris, kasin. Petras Klei- 
naitis ir sandėlininkas Vaitiekus 
Federavičius. Ši komisija priima 
gėrybių siuntas ir stengiasi pa
skirstyti kuo tiksliausiai ir sąži
ningiausiai bei labiausiai pašal
pos reikalingiems. Didelė padė
ka tenka broliams lietuviams 
Amerikoje, kurie savo aukomis 
per BALFLą mums padeda.

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNES!

DOMINION 
COAL & WOOD

VYT. AUŠROTAS
priima

Jūsų kuro užsakymus
KASDIEN NUO 10 VAU RYTO IKI 10 VAU VAKARO

.. PUIKIAUSIAS KURAS KIEKVIENAM REIKALUI
. 206 Gilmour Ave. Telefonas: L Y. 0305

tės bent kelias valandas be rū
pesčio, o vaikučiams malonu ir

Dėmesio! Dėmesio!
Visuomenės patogumui otideryta valymo, prosinimo, dažymo ir taisymo įmonė

Atlantic Cleaning & Dyeing 
and Pressing Store

2763 DUNDAS STREET WEST (pri« A»nett«). TORONTO

Rūbo! ilprosinomi tuojau (palaukus). Geriausias darbas ir pigiausia kaina visame 
Toronte. Pamėginkit ir įsitikinsit. Rūbai paimami ir pristatomi j namus.

Skambinti M U. 2263
Taip pat priimami skalbiniai ir žieminiai rūbai j Šaldytuvus. Garantuota nuo 

sugedima ir ugnies.

Sev. B. NORKUS
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”Jehovos liudininkai”
SEKTOS KILMĖ, MOKSLAS, VERTĖ
(Pabaiga)

" 3. Ch. T. Russellio įpėdinis 
Juozapas F. Rutherfordas
Mirusio pranašo apsiaustas, 

simboliškai kalbant, atiteko J. F. 
Rutherfordui. Tikrumoje į sek
tos vado sostą taikė dar keli pre
tendentai, tik J. F. Rutherfordas 
juos nugalėjo, nes buvo geresnė
je padėty: jo rankose buvo drau
gijos spaudos aparatas, jis buvo 
jos administratorium dar prie 
Russell gyvos galvos. Jis juos 
apipylė visais Biblijoje mini
mais, priešus smarkiančiais pa
vadinimais, kaip “balaamitai”, 
“edomitai” ir laimėjo. Išėjęs iš 
kalėjimo pirmo pasaulinio karo 
pabaigoje, pasivadino teisėju ir 
ėmė vadovauti sektai. Nebej^a- 
lėdamaę pasivadinti 8-ju angelu, 
nes tokio Apreiškilhas nemini, 
jis tenkinosi teisėjo vardu. Ėmė 
pranašauti, kad pasaulio galas 
turįs būti 1916 m. Kai praėjo 
1916 m., tada pasaulio pabaigą 
nukėlė į 1918 m. Neįvykus ir da
bar, reikėjo datas kiloti nuo 1920 
į 1924-sius, nuo 1924-jų į 1928-tus 
metus. Blogai, kai Jehova ne
klauso savo rinktinio vyro-pra- 
našo, ypač kad kiekvieną kartą 
buvo skelbęs, jog pasaulio pa
baigos metas esąs absoliučiai tik
ras, kaip iš paties Jehovos bur
nos išgirstas. Užtai ir platino vi
sur knygą “Milijonai dabar gy
venančių daugiau nebemirs”. 
Visdėlto pats mirė 1942 m. Apie 
26 m. jis vadovavo draugijai kaip 
absoliutus valdovas. Jis nepa
kentė varžovų..Tik jo vardas tu
rėjo skambėti paskaitose, knygų 
puslapiuose, radijo žiniose, fo
nografų plokštelėse. Knygos, 
brošiūros, straipsniai plaukė iš 
jo lengvos plunksnos nenutrūks
tama srove. Į jo raštus ir žodžius 
Jehovos liudininkai žiūri kaip į 
Dievo apreiškimą (pig. Hansard 
Reports, 1934).- Jo įpėdiniu iš
rinktas Nathan Homer Knorr. 
Jis yra pirmininkas visų trijų 
korporacijų. W. E. Van Amburgh 
yra generalinis trijų korporaci
jų sekretorius. Kiekviena korpo
racija turi po vicepirmininką.

4. Į ką jie tiki?
Pagrindinės Russell ir Ruth- 

erfordo mintys sukosi apie reli
giją, prekybą, valdžią. Jos trys 
sudarą šėtono karalystę, kaip Je
hovos Dievo Karalystės priešin
gybę. “Valdydamas pasaulį vel
nias visada panaudojo tarp žmo
nių tris faktorius, kad sukeltų 
gedumą — religininkus, biznie
rius ir politikierius ir per juos 
Šėtonas ėmė kontroliuoti žmo
nes” (Choosing, p. 4).

Russell, Rutherford ir kompa
nija pabrėžia, kad jie neturi jo
kio credo, t.y. ‘‘Tikiu”. 1934 m. 
Rutherford radijo komisijai pa
reiškė: ‘‘Mes neturime formalaus 
credo taip formuluoto ir paskelb
to, kaip kitų organizacijų. Mes 
tikime Biblijai ir tai .yra mūsų 
credo” (Hansard Reports).

Ištikrųjų yra kiek kitaip: jie 
tiki Biblija, bet tik taip, kaip 
supranta ir aiškina Russell ir 
Rutherford. Nė vienas Jehovos 
liudininkas neturi teisės abejo
ti tuo, kas parašyta sektos išleis
tose knygose. Kiekvieną tvirtini
mą privalo priimti kaip įkvėptą 
Dievo žodį (Hansard Reports). 
Jehovos liudininkai turi eilę reli
ginių įsitikinimų arba principų, 
kuriuos gina ir į kuriuos tiki. 
Pažiūrėkime jų nusistatymo 
įvairiais krikščioniško mokslo 
klausimais.

Pirmiausia keli žodžiai, kaip 
jie žiūri į religiją bendrai. Cituo
siu jų pačių pasisakymus iš įvai
rių leidinių, kurie yra jų pačių 
išleisti. “Žmonės, kurie nėra in- 

. formuoti, kalba apie Jehovos 
liudininkų draugiją tokiais žo
džiais, kaip šie: ’Religinė sekta 
arba kultas’, ’kita religinė ben
druomenė’. Šitame dalyke jie vi
si klysta. Jie (Jehovos liudinin
kai) nėra religininkai” (Watch

FREEMAN’S 
rūbų nuomavimas 

Pilni vestuviniai 
komplektai 

a vyrams ir 
' moterims 

pigiausiomis 
kainomis mieste.

256 COLLEGE ST., KI. 099) 
(prie Spodina)

ir 556 YONGE ST. Kl. 3270 
(prie Wellesley)

Jau trisdešimts metų Ba
landžio Pirmą išeina ypatin
gas organas 

KULTUVĖ.
Satyrinė eiksmų ir veiksnių 
apžvalga. Visiems lygiai, vi
siems pagal nuopelnus. Vie
na Kultuvė — 25 centai. 
Kultuvė už 25 et siunčiama 
tiesiog į namus. Rašykit to
kiu adresu: Kultuvė, 373 So. 
2nd St, Brooklyn, N.Y.

Tower Bible and Tract Society, 
p. 3). Religija, kaip ją Jehovos 
liudininkai aptaria, yra “vergija 
demonams garbinti”. Jehovos 
liudininkai tvirtina, kad visų re* 
ligi jų tėvas yra velnias. “Šėto
nas, velnias, ja (religija) pradė
jo Edene... Religija yra platus 
kelias prie sunaikinimo”. Jeho
vos Dievas jai padarys galą — 
šiam nešvariam dalykui, vadina
mam religija” (Theocratic Aid 
to Kingdom Publishers, p. 356).

Jehovos liudininkai nekenčia 
ir krikščioniškųjų religijų; ypač 
Kat. Bažnyčios. Krikščioniškoji 
Bažnyčia buvus'i įsteigta ne 
Kristaus, bet šėtono, kuris pasi
naudojęs Konstantinu, kad šita 
Bažnyčia padėtų demonus gar
binti trim šimtais metų vėliau 
po mūsų . Išganytojo mirties 
(pig. Theocratic Aid to King
dom Publishers, p. 287).

Tiesa, Jehovos liudininkai la- 
biasiai puola Kat. Bažnyčią, bet 
neaplenkia ir protestantiškųjų. 
Apie reformaciją taip sakoma: 
“Reformacija, priešingai negu 
tai bendrai laikoma, neatnešė 
žymesnių pakeitimų bažnyčios 
moksle, kuris pasiliko pagoniš
kas. Demoniški mokslai, tokie 
kaip Trejybė, “pragaro ugnis”, 
žmonių ir tvarinių garbinimo 
tradicijos, paliko nepakeisti. Ši
tie dalykai buvo palikti sunai
kinti tikrąją šviesą paskutinėje 
19-tojo šimtmečio dalyje ir pra
džioje 20-jo, kada Elijaus (Rus
sell) ir Eliziejaus (Rutherford) 
darbas buvo dievišku paskyri
mu įvykdytas” (Theocratic Aids 
to Kingdom Publishers, p.* 310). 
Į klausimą, ar protestantiškųjų 
bažnyčių nariai, tapdami Jeho
vos liudininkais, gali pasilikti 
savose bažnyčiose,'randame .šį 
atsakymą: “Jokiu būdu, nes to
kios organizacijos yra velnio 
planas pridengti tiesą ir apakin
ti žmones. Organizacijos, kurios 
vadinasi bažnyčios, netarnauja 
Dievui” (Choosing, p. 51). 
Jehovos liudininkų vadovėlyje 
“Theocratic Aid to Kingdom 
Publishers” 355 puslapy yra ap
skritimas suskirstytas į dalis, 
kurios vaizduoja pasaulio reli
gijas: budizmą, sintoizmą, maho- 
metizmą. Viena skiltis pavesta 
“taip vadinamiems krikščio
nims”, atseit katalikams ir pro
testantams.

Pažiūrėkime ką. Jehovos, liu
dininkai fantazuoja atskirais 
krikščioniškojo mokslo klausi
mais.

Žmogus. “Religininkų tvirtini
mas, kad žmogus turi nemirtin
gą sielą ir todėl skiriasi nuo gy
vulio, nėra pagal šv. Raštą”. 
“Mokslas apie įgimtą sielos ne
mirtingumą yra pagrindas, kurį 
demonas panaudojo amžių bėgy
je apgauti žmonėms ir laikyti 
juos religijos vergovėje” (Let 
God Be True, pp. 55-67). Pagal 
Jehovos liudininkų mokslą kai 
žmogus miršta, miršta su siela ir 
kūnu. Tiesa, jie kalba, kad bus 
prisikėlimas iš mirties, bet ne 
tame pačiame kūne ir sieloj kaip 
gyveno žemėje (pig. The-Watch
tower, April 15, 1946).

Dievas. Liudininkai tiki į vie
ną Dievą. Russell net nurodė, 
vietą, kur Dievas gyvenąs “Su
sibūrimas septynių žvaigždžių, 
kurios sudaro Plejadų žvaigž
dyną, yra Jehovos buveinė“ 
(Reconciliation, p. 101). Liudi
ninkai -neigia Švč. Trejybės pa
slaptį. Jų išsireiškimai apie Švč. 
Trejybę yra biaurūs, piktžo
džiaujantieji, kaip, atleiskite už 
išsireiškimą, “trigalvis Dievas”, 
“trys galvos ant vieno kaklo” ir 
tt. (Let God Be True, p. 83). Tre
jybės mokslas esąs paskolintas iš 
demonizmo (Let God Be True, 
p. 83).

Jėzus Kristus pagal jų moks
lą nėra amžinasis Tėvo Sūnus, 
Jam lygus, vienos su juo esmės, 
tos pačios dieviškos prigimties, 
kaip moko Evangelija ir kaip 
krikščionybė tikėjo - ir tebetiki 
iki šiol, bet tik Dievo minties 
tvarinys, visų tvarinių pirmasis. 
“Kaip angelų galva ir artimiau- 
sias.Tėvui, Jis (atseit Jėzus Kris
tus) buvo žinomas kaip arkan
gelas Mykolas” (Atonoment, p. 
84).

Sakramentai. Jie neturi sakra
mentų, nė krikšto reikiamai su
prasto ir tinkamai teikiamo. Visi 
tie “ženklai“ esą demono darbas.

Sekmadienio šventumas turįs 
būti panaikintas. Jėzaus Kris- 
tads pavyzdys, kuris laikė žydų 
subatą jo sekėjams neprivalo
mas (Let God Be True, ch. 13, 
The Sabbath).

Kitos šventės. Velykų nereikia 
švęsti, nes pagal Jehovos liudi
ninkų mokslą Kristus neprisikė
lė, bet Jo kūnas liko kape.

Kalėdos. “Tokios šventės kaip 
Kalėdos nebuvo anksčiau girdė
tos kaip nuo 3-jo šimtmečio. Tai 
pagoniškos šventės”. “Nuo pat 
pradžios iki galo Kalėdos yra 
pagoniškos ir demoniškos... Pa
sakykite savo vaikams, kad Ka
lėdos yra Dievą įžeidžianti ap
gaulė, kuri pavergia tautas min-

tiškai, morališkai ir fiziškai 
(Awake! Dec. 22,1946, p. 8). Net 
civilinės šventės, tokios kaip Mo
tinos diena, yra laikomos velnio 
išradimu.

Dangus ir amžinasis gyveni
mas irgi savotiškai suprantami. 
Dangaus neregės visi tie, kurie 
netaps Jehovos liudininkais. Įsi
dėmėtina, kad ir J. liudininkai 
ne visi pateks į dangų, bet mažas 
būrelis. Kas lieka kitiems Jeho
vos liudininkams? Jie turi pa
ruošti kelią 1000-ties metų Kris
taus karalystei žemėje ir džiaug
tis jos džiaugsmais. “Jų gyveni
nio viltis yra visiškai žemiška” 
(Richės, p. 146). Jie gyvens ža
liuose slėniuose, amžinoje saulės 
šviesoje, giedant paukščiams. 
Avinėliai šokinės kartu su vil
kais, vaikai važinės vežimėliais, 
kuriuos trauks liūtai. Visi gy
vens gražiuose namuose, skam
bės prancūzų ragas, cimbolai ir 
tamburinai. Lengvas darbas. Iš
nyks ligos ir skausmai, visi bus 
žydinčios sveikatos, nebebus vė
žio ar gripo, net dantys neskau
dės. Nebebus susiraukšlėjusios 
odos ir žilo plauko” (Let God Be 
True, Chapters 20, 21). Visa tai 
tik Jehovos liudininkams. Tiesa, 
jie sako, kad tie, kurie nebuvo 
blogi ir mirė prieš 1914 m. ir tie, 
kurie mirė po 1914 m., bet nebu
vo girdėję liudininkų evangeli
jos, — tiems bus duota galimy
bė paskutinėje dienoje likti liu- 
dininkasi ir išsigelbėti. Kas gi 
pasipriešins liudininkams,. tie 
po baisių kančių bus sunaikinti. 
Toks pat baisus likimas laukia 
tų, kurie neglobos Jehovos liu
dininkų.

Savo socialinės doktrinos Je
hovos liudininkai neturi. Jie 
puola prekybą, turtą, turtingus 
žmones, prieš juos kursto varg
šus, todėl pasitarnauja komunis
tams. Mūsų socialinės struktūros

trūkumai jiems duoda progos va
ryti subversinę akciją.

Valstybė, valdžios forma. Je
hovos liudininkai tepripažįsta 
teokratinę valdžios formą, kurio
je žmones Dievas valdo tiesio
giniai per savo pranašus, pana
šiai kaip tvarkėsi izraelitai prieš 
pašaukiant karalius. Jie nori 
įsteigti visą pasaulį apimančią 
doktriną, pirmiau sugriovus vi
sas valstybes, nežiūrint to, ar jos 
valdytųsi monarchine, demokra
tine ar aristokratine forma, ši
toj naujoje valstybėje tariamą 
valdžią turėtų Jehova, o faktiš
kai visus valdytų Jo liudininkai 
iki Kristus ateis ir įsteigs savo 
žemišką 1000 m. karalystę. Pagal 
krikščioniškąjį mokslą teisėta 
valdžia paeina iš Dievo. Jehovos 
liudininkai tai neigia: pagal juos 
kiekviena valdžia, kaip. velnio 
padarinys ir jo instrumentas, 
neigtina ir atmestina. Įstatymai 
neturi saistomosios galios. Jų ne
reikia klausyti, kur tik jie prieš
tarauja-; Jehovos paliepimams 
kaip juos aiškina liudininkai 
(Riches, pp. 220, 221).

5. Išvados
1. Jehovos liudininkai yra vi

suomenės gyvenimui pavojinga 
organizacija, kurios mokslas nu
kreiptas prieš teisėtas vyriausy-

2. Jų mokslas yra manichejiz- 
mo, valdiečių sektos, Arijaus 
klaidų, žydų legendų ir blogai 
suprastų kaikurių šv. Rašto vie
tų mišinys.

3. Jehovos liudininkai nėra 
krikščionys, nes paneigia krikš
čionybės pagrindus: atmeta Švč. 
Trejybės tiesą, Kristaus dieviš
kumą, Jo iš mirties atsikėlimą, 
sakramentus, Jo įsteigtą Bažny
čią, žmogaus sielos nemirtingu
mą, pagrindines krikščioniškas 
šventes — sekmadienius, Kalė
das, Velykas. Dr. J. Gutas.

Lenkai mini Vilniaus universitetą.
■

ma jėzuitų akademija, kai ordi
nas buvo uždarytas, buvo pava
dinta Vyriausia Lietuvos mokyk
la, paskum Vyr. Vilniaus mo
kykla, o 1803 m. Vilniaus uni
versitetu. Su tuo vardu ši augš- 
tojo mokslo įstaiga ir mirė, buvo 
uždaryta 1832 m. Tiktai po Pir
mojo Didžiojo karo, užgrobę Vil
nių, lenkai 1919 m. įkūrė tuose 
pačiuose jėzuitų akademijos rū
muose universitetą, pavadinda
mi jį Batoro universitetu. Kiek - 
yra žinoma, šiuo metu Lenkijon ’ 
je likę buvusio lenkų Vilniaus 
universiteto profesorių, daugunla 
yra sukaupta Torunėje (Thoris) ' 
ir tylomis laiko tęsią Vilnietis 
universiteto darbą “tremtyje”.;

Londone veikia vad. “Spųlecz- .... 
nose Akademipka Uniwersytetu 

• Stefana Batorego”, kuri prieš po
ra metų išleido net savo “darbų” 
knygą, tuo pačiu vardu, , kaip 
Vilniuje būdavo leidžiama “Aįf>> >•-1 
ma Mater Vilnensis”, kurioje ap- ' • • 
žvelgiamas “pertraukto darbo ' f 
dešimtmetis”, t.y. 1939-1949 vx:j s 
Ši “Bendruomenė” Londone daž
nai ruošia viešas paskaitas ' ir 
stengiasi įrodyti, kad “Batoro ; 
universitetas” tebėra gyvas.

Bet įdomu — tai beabejo |ino- : 
ma ir Fordhamo lenkams, — kad 
minimajam leidiny Vilniaus 
augštosios mokyklos įkūrimo da
ta nurodyta teisinga — 1579 m. 
Fordhamiškiai savo propagan
dai — tai propaganda prieš Lie
tuvą ir už “lenkiškus rytus”, — 
matyt, nebeišgalvojo kitos pro
gos. Net nepalaukė dar vienų 
metų. A. Š.

Redakcijai prisiųsta
Kazys Binkis, Lyrika, pirmasis 

pilnas Kazio Binkio poezijos rin
kinys. Redagavo ir įvadą para
šė Jonas Aistis, išleido Terra, 
748 W. 33rd St., Chicago 16. Ill. 
Kaina $2.00, gaunama leidykloje 
ir pas platintojus.

Bįnkio literatūrinis palikimas, 
nedidelis, bet svarus ir saugus 
nuo laiko dulkių. Pirmuoju ei
lėraščių rinkiniu, “Eilėraščiais”, 
jis, J. Aisčio žodžiais tariant, mū
sų liaudies kūrybos elementus 
iškėlė į nepasiekiamas augštu- 
mas, antruoju “100 pavasarių”, 
parodė puikių formos ieškojimo 
pavyzdžių. “Lyrikoje” telpa vi
si eilėraščiai iš pirmosios ir iš 
antrosios jo poezijos knygų, pa
pildyti eilėraščiais, surastais pe- 

■ riodiko
Prof. Sfc Šalkauskis, Skautai 

ir pasaulėžiūra, trečioji laida, 
Akad. Skautų Sąjūdis, tiražas 
400 egz., Spaudė Morkūno spaus
tuvė, Chicago, Ill, 1953, 28 psi.

Leidinys gaunamas Akad. Sk. 
Sąj. Valdyboje: Br. Kviklys, 631 
W. 54th PL, Chicago 9, Ill. < 

Aidai, 1953 m. balandžio mėn., 
Nr. 4(60), 145-192 psl.

Šiame numery rašo: kun. dr. 
V. Balčiūnas, J. Girnius, M. Vait- /- 
kus, A. Merkelis, J. Grinius, v. 
Jankauskas, T. dr. Kl. Žalalis. 
Platūs apžvalgos skyriai, nume
ris iliustruotas dail. V. K. Jony
no darbais ir aktualiomis nuo- * 
traukomis. • V V.

Eglutė, 1953 m. balandis, Nr. 4, 
97-128 psl.

Teisininkų Žodis, 1953 m. kovo 
mėn. Nr. 3,12 psl.

Fordham universiteto Insti
tute of Contemporary Russian 
Studies balandžio 10 d. ruošia 
Vilniaus “Stepono Batoro uni
versiteto” 375 m. sukakties minė
jimą. Taip paskelbė “American 
Association of Teachers of Sla
vic East European Languages of 
USA” biuletenis.

Fordham susimetę lenkai pro
fesoriai išviso aktyviai reiškiasi 
ir šį kartą taip pat demonstruoja 
lenkiškąjį imperializmą. Įdomu 
ar kas nors padarys ten nors pa
stabą vadovybei? Ištikrųjų juk ir 
ne šiemet išpuola Vilniaus aka
demijos 375 m. jubiliejus. Len
kų istorikai Fordhame, kaip O. 
Halecki ir kt., juk puikiai žino, 
kad Vilniaus akademija buvo 
įkurta dviem aktais. Pirmas jų 
tiesa buvo duotas Stepono Bato
ro Lenkijoje 1578 m., bet Lietu
voje jis neturėjo jokios galios, 
nes čia negaliojo joks valdovo 
aktas be Lietuvos kanclerio ar 
vicekanclerio antspaudo. Su ši
tuo aktu jėzuitai akademijos ne
galėjo atidaryti ir jos neatidarė, 
•o tęsė mokslą savo kolegijoje.

Akademijos įkūrimo aktas iš
tikrųjų buvo duotas Vilniuje se
kančiais 1579 metais, kai St. Ba
toras čia atvyko žygiuodamas į 
karą su Maskva.

Ta proga prisimintina, kad 
šiam aktui buvo ir kliūčių. Ka
dangi šiuo metu didieji Lietuvos 
ponai buvo protestonai-kalvinai, 
tai jie buvo prieš akademijos 
įkūrimą. Jie bijojo, kad jėzuitai 
perdaug įtakos įgaus Lietuvos 
gyvenime ir nusuks ją nuo pro
testantizmo, kaip ištikrųjų ir 
įvyko. Lietuvos senatoriai, va
dovaujami kanclerio ir Vilniaus 
vaivados, o kartu ir hetmono,

Juodo katino medicina
Liga — nemalonus reikalas. 

Tokia nelaimė ištiko ir respubli
kinių medicinos kursų vyr. bu
halterį Fursą. Jis susirgo klausos 
nervo uždegimu. Tokiais atve
jais į pagalbą ateina medicina, 
kuri mūsų šalyje prieinama vi
siems. Tuo labiau ji prieinama 
Fursui, kuris ar šiaip ar taip, 
sveikatos įstaigos darbuotojas. 
Bet nekantrus buhalteris numo
jo- ranka į nuobodžius- gydytojų 
patarimus ir nutarė savaip atsi
kratyti liga. O padaryti tokią iš
vadą jį paskatino kaikurie įta
kingi žmonės, pasiūlę jam kreip
tis pas stebuklingą daktarą, išgy
dantį visas ligas.

Štai kodėl vieną gražią dieną 
Fursas atsidangino į Naująją Vil
nią ir pasukp į “Gegužės Pirmo
sios” kolūkį. Kiek-paklaidžiojęs, 
jis pasiteiravo pirmą sutiktą kol
ūkietį:

— Sakykite, kur gyvena Ke
žūnas?

— A ... — nusišypsojo kol
ūkietis, — mūsų kolūkio sargas.

— Aš ne sargo, bet daktaro Ke
žūno ieškau.

— Tas pats, — nuramino jį kol
ūkietis. Šituo va, mašinom iš
važinėtu keliuku eik. O ten jau 
pajusi — iš tolo samagonu atsi
duoda... Ek jūs, miestiečiai, — 
nusispiovė kolūkietis ir nužings
niavo tolyn.

Nepaisydamas tokios nepalan
kios charakteristikos, Fursas nu
žingsniavo mašinų išmaltu keliu
ku. Nors jau buvo vėlu, bet dak
taro sodyboje stovėjo keletas 
“Pobiedų”. Po kiemą, erzindami 
šunis, slampinėjo šoferiai. Fursas 
nedrąsiai pravėrė gydyklos du
ris ir įėjo į didėlę, pilną garų 
seklyčią. Atsisėdęs kamputyje, 
jis ilgai trynė ašarojančias akis 
ir čiaudėjo, kol priprato prie oro.

— Jums kas, nervai? — pasi
teiravo šalia sėdinti apkūni da
ma. _

— Ne, žinote, — atsiliepė Fur
sas, — ausis netvarkoje.

— Nesvarbu, — nuramino jį 
dama. — Viską gydo, ir moteriš
kas ligas.

— Sekantis... — dusliu balsu 
tarė įėjęs į seklyčią vidutinio am 
žiaus, stambaus sudėjimo vyriš
kis ir kreipėsi į buhalterį:

— Jūs — naujas? Užsiregis
truokite. — Ir pakišo jam storą, 
taukuotą knygą.

Lėtai vartydamas storą knygą, 
Fursas susidarė įspūdį, kad ilga
me sąraše figūruojantys pacien
tai yra pagarbos verti pareigū
nai, kaip rajono prokuroras bei 
rajono vadovų žmonos. Pagarbos 
jausmas daktarui vis labiau au
go, kai jis skaitė dar įtakingesnių 
žmonių pavardes, kaip Lietuvos 
geležinkelio magistralės inspek
toriaus ir jo žmonos šafranovų 
autografus, teko susipažinti ir su 
kitų piliečių reikalais, kuriems 
likimas nunxie stebuklingą dak
tarą. Kažkas iiž durų suvaitojo 
ne savu balsu.

— Kas tai? — išsigandęs pa
klausė Fursas.

— Tai “Tarybinės moters” žur
nalo redaktoriaus pavaduotojas 
Krinickaitė. — Procedūrą atlie-

ka, — kalbėjo apkūni dama. — 
Vargšė sunkiai serga. Kas antra 
diena jai ant krūtinės karštą mo
lį su garstyčiomis krauna. Sako, 
kad labai skaudai

Neužilgo daktaras pasikvietė 
Fursą.

— Kiek uždirbate? — sausai 
pasiteiravo jis ir, išgirdęs atsa
kymą, liepė nusirengti. Ilgai 
daktaras, vartaliojo nešvarioje 
lovoje pliką Fursą ir pagaliau 
tarė: -

— Štai kas. Jūsų skilvis kiau
ras. O kad dėl ausies, tai uosty
kite tabaką ir valgykite pipirus.

Paskui prasidėjo apeigos. Li
goniai, atkišę tuščius buteliukus, 
ėjo prie virtuvės, o daktaras, 
skęsdamas^garuose, kalbėjo kaž
kokius užkeikimus, mosavo ore 
rankomis ir retkarčiais spiaudė 
į verdantį katilą, iš kurio smar
kiai trenkė samagonu. Su ypa
tingu ceremonialu buvo įteikia
mi Vaistai. Apeigose ypatingą 
vietą užėmė juodas katinas. Kai 
atėjo Furso eilė, daktaras ant jo 
pečių užlaipino tą riebų katiną, 
kuris, lyg žinodamas, ėmė laižy
ti jo nesveiką ausį. Kai Fursas 
padėjo po buteliu su vaistais 50 
rublių ir pabučiavo kreivą veid
rodį, daktaras, dėdamas pinigus į 
užantį, tarė: 1

— Vaistai išgydys nuo skilvio, 
katinas — nuo ausies. Tikėk, ir 
būsi išganytas.

Su panašiomis apeigomis vais
tai buvo pagaminti ir žurnalistui 
Krinickaitei.

— Na, duktė mano, — tarė 
daktaras, jai įduodamas butelį, 
pripiltą kažkokio smirdančio 
skysčio. — Keliauk su dievu!...

“Tarybinės moters” žurnalas 
kaip tik padeda kelti moterų są- 
monignumą,’ išsilavinimą, skie
pija pasitikėjimą priešakiniu ta
rybiniu mokslu, smerkia kenks
mingą ir nemokšišką pažiūrą į 
mediciną, kovoja prieš bet kokį 
atsilikimą, tamsumą”. Taip rašo 
žurnalas. O kaip elgiasi žurnalo 
redaktoriaus pavaduotojas Kri- 
nickaitė?

Nuo pirmo vizito praslinko po
ra mėnesių.

— Ar išgijo ligoniai? —< pa, 
klaus skaitytojai. Kai iškilo rei
kalas apginti “daktaro” reputa
ciją prieš teisingumo organus, 
Fursas štai ką pareiškė: “Geriu 
jau devintą litrą vaistų. Kai dėl 
ausies, tai dar neišgijo, o skilvis, 
pasirodo, tikrai kiauras. Dabar 
tai jau smarkiai gelia”.

— Nejaugi mūsų laikais gali 
veikti toks šarlatanas?—paklaus 
skaitytojas. Nejaugi niekas apie 
tai nežino? Kaip nežinos!

Šių metų rugsėjo mėnesio 20 
d. žurnale “Krokodil” (Nr. 26) 
buvo demaskuoti ir išjuokti šar
latano Kežūno darbeliai. Aštrios 
kritikos susilaukė ir to šarlata
no pacientai-globėjai, kaip rajo
no prokuroras Smirnovas bei ki
ti Naujosios Vilnios rajono va
dovai.

— Kur tai matyta, — supyko 
rajono prokuroras Smirnovas.— 
Žmogus gera daro, o čia juo
kiasi ...

Su didžiausiu atsidėjimu ir su-

sirūpinimu Smirnovas surinko, 
supokavo šarlatano “vaistų” pa
vyzdžius ir, apsaugai lydint, nu
gabeno juos į respublikinę kon- 
trolinę-analitinę laboratoriją. Il
gai laborantai suko galvas ir ty
rė šarlatano eleksyro paslaptį. 
Surašė 12 tyrimo aktų. Leidžia
me sau, pažodžiui, paskelbti nors 
vieną tyrimo dokumentą: “Ne
žinomas ’ skystimas, pažymėtas 
sutartiniu ženklu Nr. 3, gautas iš 
1. e. Naujosios Vilnios rajono 
prokuroro. Įpokavimas puslitri- 
nis butelis, aprištas popierium ir 
užantspauduotas laku su etike
te “Vermutas desertinis”. Bute
lyje — nežinomas skystis. Svoris 
— 120 gramų. Fizinės savybės: 
skystimas bespalvis, drumstokas, 
atsiduoda spiritu. Lyginamasis 
svoris 0,8216. Skystimas turi 86, 
25% spirito. Reakcija į spiritą— 
teigiama. Išvada: Ištirtas pavyz
dys yra žalias spiritas, seka pa
rašai.”

Nepaprasta šarlatano asmeny
be susidomėjo Sveikatos apsau
gos ministerija. -Pas Kežūną at
vyko didelė delegacija. Kežūnas 
nė kalbėti ‘ nenorėjo su augštaja 
komisija. Kai Kežūno veikiau 
susidarė nepatogios aplinkybės, 
ginti jo stojo prisiekę pacijentai. 
Jų priešakyje peticijos autorius 
ir organizatorius — gydytoja 
Zareckiėnė. Peticiją parašė atsa
kingų darbuotojų žmonos Kar- 
penkienė, Čikilevskienė ir pan. 
Vėliau šį reikalą perėmė Vil
niaus miesto prokuratūra. Ir ga
lų gale, kai buvo kruopščiai su
balansuoti visi Kežūno nuopel
nai, atėjo atmintina šarlatano 
teismo diena. Ypatingą pagyvė
jimą prie liaudies teismo tą die
ną stebėjo N. Vilnios gyvento
jai. Prie teismo rūmų išsirikiavo 
Kežūno pacientų “Pobiedos”. Sa
lė buvo sausakimšai pripildyta 
Kežūno interesantų bei globė
jų. Tarp dviejų advokatų iškil
mingai sėdėjo teisiamasis Kežū
nas. Teismas paskelbė nuospren
dį: “Už nelegalų gydymą per 6 
mėnesius išskaityti iš “Gegužės 
Pirmosios” kolūkio sargo Kežū
no atlyginimo 25 proc. valstybės 
naudai arba sumokėti 500 rublių 
pabaudos”. Kežūno pacientai pa
sveikino savo gelbėtoją griaus
mingomis ovacijomis.

Ką gi dabar Kežūnas veikia? 
O gi ir toliau mulkina lengvati
kius žmones, kaip Gogolio kome
dijos herojus Artiomas Filipovi- 
čius Zemlianika. “Žmogus pa
prastas: jeigu mirs, tai ir taip nu
mirs, o jeigu pasveiks, tai ir taip 
pasveiks”. Taip jis nugydė pilie
tį Rževuckį, kuriam jis liepė iš
leisti pneumotoreksą, paaštrino 
ligos procesą Krinickaitei ir tt.

— Na, ar ilgai, — klausia “Ge
gužės Pirmosios” kolūkio valstie
tis, — šarlatanas Kežūnas mul
kins savo pacientus?

Deja,.šio klausimo niekaip ne
išgirsta Naujosios Vilnios, o taip 
pat Vilniaus miesto partiniai va
dovai, kurie Įvairiomis progomis 
gan garsiai kalba apie kovą prieš 
praeities liekanas 
nėję, bet nemato, kad šių liekanų

biržiškio Mikalojaus Radvilos 
Rudojo (Mikalojus Juodasis jau 
buvo miręs, o jo vaikai buvo iš
auginti katalikais) nutarė pasi
priešinti. Kai St. Batoras surašė 
privilegiją, kancleris Radvila 
pareiškė, kad jis antspaudo ne- 
prispausiąs. Tokia esanti Lietu
vos senatorių valia. Kai senato
riai argumentavo, kad Liublino 
unijos aktas bei kitos privilegi
jos garantavusios Lietuvai teisę 
tvarkytis savarankiškai ir pa
tiems spręsti, kas kraštui reika
linga, Batoras sušuko: “Kas 
jums davė privilegijas gyventi 
tamsoje?” Tačiau Radvila nenu
sileido ir antspaudo prie akto 
neprispaudė.

Batoras buvo griežtas valdo
vas, su didžiūnų užsispyrimais 
nebuvo linkęs skaitytis. Len
kams vieną kartą išdrožė: “Aš ne 
arklidėje gimiau, kad būčiau at
vykęs pas jus malonių maldau
ti!” Savo nusistatymą jis praves
davo nesivaržydamas. Tačiau jis 
žinojo, ką reiškė Lietuvoje Rad
vila. Žinojo, kad čia Radvilai ne
padarysi nieko. Dėl to jis paliko 
Radvilą ramybėje ir nusprendė 
sutvarkyti reikalą per Vicekanc
lerį, kurio, antspaudo galia bu
vo tokios pat reikšmės, kaip ir 
kanclerio.

Vicekancleriu tada buvo Eus
tachijus Valavičius, taip pat kal
vinas. Batoras pasikvietė jį ir 
įsakė antspaudą prispausti. Šis 
taip pat atsikalbinėjo, aiškinosi 
negalįs eiti prieš Lietuvos sena
torių valią, bet Batoras su šiuo 
poneliu jau . kitaip elgėsi. “Tad 
duok man atspaudą ar aš pats ją 
prispausiu, bet tu atgal jos jau 
nebegausi”, tarė Batoras. Vala
vičius gerai žinojo, kad valdovas 
iš jokio pareigūno vietos atimti 
negali, žinojo, kad tai būtų ne
teisėtas žygis, savavaliavimas, 
bet dėl šitokios neteisybės jis 
visos Lietuvos nesukels ir galuti
noje sąskaitoje bus pralaimėjęs, 
tad nusprendė nusikalsti sena
toriams, bet neįžeisti perdaug 
valdovo. Jis prispaudė savo ant
spaudą ir akademijos įkūrimo 
aktas įgavo juridinės galios. Pa
gal šį aktą surašė savą akademi
jos įkūrimo privilegiją ir popie
žius. Mat, visos jėzuitų augšto- 
sios mokyklos tada būdavo įku
riamoms popiežiaus aktu.

Taigi tikroji Vilniaus akade
mijos įkūrimo data yra ne 1578, 
bet 1578-ia» Batoro 1578 m., be
rods Lvive, duotasis aktas tebu
vo tik pažadas, valdovo įsipa
reigojimas, kuris neturėjo jokios 
juridinės galios Lietuvoje.

Pastebėtinas dar vienas daly
kas, kuris rodo “jubiliejaus” ren
gėjų politinius imperialistinius 
tikslus.

Vilniaus augštoji mokyklą se
naisiais laikais Batoro vardu ne
buvo vadinama. Ji buvo vadina-

yra dar ir kaikurių atsakingų 
darbuotojų šeimose.

L. Kiauleikis
Red. pastaba: Šį feljetoną per

sispausdiname iš “Tiesos”, žino
ma, nevertindami jo literatūriš
kai, bet kaip būdingą sovietinio 
gyvenimo vaizdelį, kad tą gyve
nimą geriau perprastume.

į TARP MŪSŲ KALBANT
Rašo LAIMA KUTVĖLIENĖ

Pavasaris -— džiaugsmo laikos. Darbo metusustok keletą 
minučių ir pajusi šiltus saulės spindulius bei švelnų orą 
ant savo veido. Ne stebuklas, kad žmonės visuomet švęs
davo pavasario atėjimą. Pavasaris yra gyvenimo atsinau
jinimo simbolis, tai gamtinis tęstinumas. Žemės išsiva
davimas iš žiemos glėbio reiškia mums kartu ir gilesnę 
prasmę — mūsų užšalusios viltys staiga vėl atgyja. To
dėl kartais vidury pavasario valymo darbų, staiga pa
sijuntame šluota pasirėmę bežiūrį į tolį ir besidžiaugiu 
atgimstančiu gyvenimu. 

------------------------ .------
Nebloga gyventi Kanadoje. Džiaugiamės esą saugūs de
mokratiškoje šalyje. Aiškiau sakant, mes džiaugiamės to

buliausia pasaulyje bankine sistema. Nuo vaikystės įpratę taupyti, esame ramūs, 
žinodami, kad mūsų santaupos nežus. Mūsų bankas vadinasi IMPERIAL BANK 
OF CANADA, jį mes jums ir rekomenduojame. Paslaugūs, mandagūs tarnau
tojai jums mielai paaiškins kaip atidaryti Taupomąją (Savings) Sąskaitą ir dar 
įvairiais būdais IMPERIAL BANK OF CANADA ‘gali jums padėti. Pavyzdžiui, 
IMPERIAL BANK OF CANADA jūs galite saugiai laikyti savo pinigus ir visas 
kitos vertybes, galite siųsti pinigines perlaidas į visas pasaulio valstybes, atida
ryti Einamąją (Current) Sąskaitą, kuri patogi sąskaitų apmokėjimams čekiais, 
mūsų banke galite pirkti ir vyriausybės bonų.

... ............... ’fr’Črfr-------w-—

Štai puikus namų apyvokos dalyko pavyzdys. Tai mūsų graži nauja GURNEY 
gozo krosnis. Turėdama šią krosnį, kiekviena šeimininkė gali didžiuotis! Ir kaip 
puikiai ji verda! Virdama GURNEY krosnyje jokiu būdu nepadarysi klaidos, nes 
ši krosnis turi pilnus automatiškai kontroliuojamos šilimos Įrengimus: kros
nies centre ir kampuose. Ji taip pat puikiai sukonstruoto, kad jūsų virtuvėje 
užims tik mažą kamputį. Ant viršaus yra vod. "Virimo plotas", žemiau, be šil
dymo, kepimo ir virimo įrengimų, yra dar specialus skyrius virtuvės dalykams 
sudėti. Mūsų šeima ypač džiaugiasi specialiu langeliu krosnyje, per kurią ga
limo matyti, kas gaminamo pietums. Pasakykite visiems, kad GURNEY krosnis 
pataisė musu apetito ir virimą pagerino.

------------☆☆☆------------
Su pavasario džiaugsmais ateina ir pavasario slogos. 
Mūsų motto yra "Jeigu negalite išvengti slogos, 
stenkitės ją persirgti kaip galima lengviau". Pirmam

x asmeniui mūsų šeimoje suslogavus, tuojau. šiom ne
laimingą jam įteikiame FACE-ELLE lignino nosinaičių 
dėžutę, didelį vaisių sunkos stiklą ir paguldome lo
von. Šie dalykai atrodo būtini slogą gydant. Poilsis ir 
geriami skysčiai pravalo sistemą, o FACE-ELLE nosi
naitės skiriamos ligonio patogumui. Kadangi šios nosi
naitės yra sugeriančios, nereikia bijoti bakterijų, per 
orą užkrėstų kitus šeimos narius. Žinomo, kod mes 
visuomet savo namuose turime abiejų rūšių — 3-play 
(ruž. dėžutė) ir 2-ptay (žalio dėžutė) FACE-ELLE no- 
Sinoičių. Pavasaris! Džiaugsmas? E-k-ehehe?
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$32.000. Sunnyside-High Pork, ot- 
skiros, nepoprastoi komfor
tiškos namas, akmenų-ply- 
tų, 14 komb. Dalis baldų: 
3 šaldytuvai ir tt., 6 blo
kų garažai ir dirbtuvėlė; 
dalis kiemo išnuomojama 
35 automašinoms; pajamų 
j menesį $575. Neturi mar
ginių.

$2.000 topic) už manufaktūros 
kraūluvę (Manning-Euclid), 
5 m. Quoma. Prekės įpirki- 
ryio kaina.

$14.500. Dundas gatvėj. Mūrinis na
mas; krautuvė ir 4 dideli, 
šviesus kambariai. Kieto 
medžio grindys, garažas, 
įmokėti $5.000.

$15.200. Sunnyside—High Park. Pu
siau atskirtas, 11 kamb. 
dupleksas; vondeniu-alyya 
Šild., 2 vonios ir 2 virtuvės; 
dalis baldų; garažui vi^ta.

IX v ~~ f mokėti apie $5.000. šį na-
? ' ** " ’ mg reikia tuojau pirkti.

$1.300 įmokėti. Visa kaina $5.000 *
Queen—Bathurst; frontas 
plytų; 7 švarūs kambariai;

i garažas.. Be morgičių.
$12.500. Atskiras, švarus, apynau-

jis mūro namas; didelis 
sklypas-sodelis; cementuo
to lone; moderni virtuvė.

< Alyva šild. Prie parko, šva
ri ir romi aplinkuma. 51^2 
komb. įmokėti apie $3.000 

$14.500. Gladstone gatvėj. Atskiros, I 
j 8 komb., moderni virtuvė;

garažui vieta. įmokėti 
$5.500.

$16.000. Galley Ave. Pusiau otsk.; 
gerom stovy mūro narnos; J 
tuščios, 8 komb., vand. Šil- : 
dymos. 2 modernios vonios, į 
dvigubos garažas. Neturi 
morgiČ. įmok, apie $5.500. I 

$17.000. A hombra gotv. 10 komb., I į 
kieto medžio grindys; apie I 
35 m. senumo, mūro na- J 
mos. Oru alyva šild. Lone. 
Įmokėti apie $6.500.

$8.500. Manning Ave. Atskiras, 5 
komb., mūro namas. Van- 
deniu-alyvo šild. Lone. Be 
morgičių. Jmokėti $3.000.

$7.300. Lisgor gt.' 6 komb., gara
žas. Įmokėti $2.000 Nori 
skubiai parduoti.

Be Šių pavyzdžių turime įvairia kai
na namų, krautuvių, valgyklų, ypač 
lietuvių rajonuose. Parūpinu iš bankų 
ir iš privačių asmenų paskolas.

Or. J. Kaškelis
Telef.: 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 naujam na
me. Namas atskiras, mūrin., raup
lėtų plytų. 2 garažai. Kingsway 
Crescent gatvėj arti Dundas.

2. Grynais — $0.500, 
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 Runnymede. ,

3. Užkandinė
Grynais — $5.000, 
Pilna kaina $8.500.
35 kėdės. Patalpos — užkandinė, 
virtuvė, 1 kamb. 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, virtuve ir 4 kambariai 
nuomojami už $175 mėnesiui, 
apyvarta j savaitę $700. Bloor g t. 
netoli Indian Rd.

5. $6.000 — grynais, 
$16.000 — pilna kaina.
7 kambariai' per 2 augštus. Šva
rus, apynoujis, atskiras namas. I 
augštas rauplėtų plytų. Svansėo 
rajone — Lavinia gatvėje.

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

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

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

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

Skambinkite
Jonui Matulioniui

863 BLOOR ST. W., Toronto

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER 

įstaigos tel. KE 9459, namų LA 0248

KANADOJ DIDŽIAUSIA
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO
ĮSTAIGA. '

• f

Eugenia Račkauskaitė 
AVON 

Beauty Salon
380 Richmond Str., 

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

Tel. 2-7393.

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

MES TURIME SIMTUS

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

t
$11.900. Spūdina—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, vondeniu- 
alyva šildomas, garažas.

$13.000. Bloor—Jndian Grove, 6 k. 
mūrinis namaš, garažas.

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

ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ
$13.900. Bloor — Lansdowne, 6 k. 

mūrinis namas, vandeniu- 
alyvo šildomas, dvi vonios, 
dvi virtuvės, dviems maši
noms garažas, mažos įmo- 
kėjimas, vienas atviros 
morgiČ ius.

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

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

$15.500. Bloor—-Bathurst, 8 kam
barių mūrinis namas, aly
va šildomas.

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

Taip pat duodame paskolas.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės

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

1460 DUNDAS STREET WEST - TORONTO
(prie Dufferin)

ERNEST ĖIEOLT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

Centrinė Įstaiga 1172 Bay St. Toronto, Ont.

S. Dworak
REAL ESTATE 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
SIŪLOME:

$11.500. Garden^—Sorauren, 6 k., atskiros, mūr. frontas, 2 virt., 2 vonios, 2 
atskirt 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. Northcliffe—St. Clair, 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

MES PARDUODAME NAMUS, BIZNIUS. ŽEMES IR MOTELIUS

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

Glenrose—St. Clair.
$5.000 įmokėti, $15.000 pilna 
kaina, 7 kamb. mūrinis, atski
ras namas, vandeniu-alyva šil
domas, 2 vonios, moderni virtu
ve, garažas ir pusiau privatus 
įvažiavimas.

Belsize Dr.—Mt. Pleasant, 
4.500 įmokėti, $16.000 pilna 
kaina, 6 kamb., mūrinis, atskiras 
namas, vandeniu-alyva šildomas, 
moderni virtuvė, didelis kiemas 
ir garažas.

Belsize—Yonge St.,
$4.500 įmokėti, $14.500 pilno ‘ 
kaino, 7 kambį mūrinis, atski- ( 
ros namas, moderni virtuvė, oru- ’ 
alyva šildomos, didelis kiemas ir 
garažas, visiškai arti Yonge St. j«

Longsioc—Wilson, I*
$7.000 įmokėti, $17.500 pilno 
kaino, 7 kamb., atskiras, mūri
nis namas, oru-alyva šildomas, j 
moderni virtuvė, labai didelis 
kiemas, pastattas yra tik vienų1 
metų senumo.

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

A. TAMULAITIS
, Tel. MA. 11'7
Namu tel. OR. 2657

A. W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St., Toronto

TIMOSENKO
Vokiečių įtakingas savaitraš

tis “Rheinischer Merkur” rašo, 
kad Maskvos padangėj vėl suži
bo Timošenkos žvaigždė. Minint 
bolševikinės revoliucijos 35 metų 
sukaktį, tradicinį paradą Raudo
nojoje aikštėje pravedė marš. Ti- 
mošenko, ilgą laiką nesirodęs vie
šumoje. Primą kartą jo žvaigždė 
sužibo, kai šis buvusis 1937 m. 
sušaudyto marš. Tuchačevskio 
artimas bendradarbis pasižymėjo 
per karą su Suomija ir parėmė 
raud. armijos reorganizaciją. 
Paskiau apie jį vėl nebuvo nie
ko girdėti, spaudoj buvo pasiro
dę netikrų žinių, kad jis paskir
tas SSRS atstovu Adis Abeboje, 
bet toji klaida greitai paaiškėjo, 
nes ten paskirtas sov. diploma
tas buvo Timoščenko. Pasirodė 
taip pat netikri gandai, kad jis 
kritęs auka 1948 m. Sov. Sąjun
goj Įvykdytų karinių valymų. 
Šį kartą jis nepaprastai entuzias
tingai pasisakė už Staliną.

— Vašingtonas. — JT gen. se
kretoriaus T. Lie dukra Gurie 
Lie paprašė JAV pilietybės. Ji 
JAV gyveno nuo 1946. m.

— Praha, — Naujasis Čeko
slovakijos prezidentas perkyrė 
du naujus vicepremjerus: O. Be
ran ir R. Barak, Prahos ir Brno 
komunistų vadus.

I. BRKOVITCH
’ REAL ESTATE

IEŠKO SKYRIAUS VEDĖJO 
IR TRIJŲ AGENTŲ 

namų pardavimui naujam ati
darytam biure Parkdale raj.

Agentams duodama 60 % 
komisijos.

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

Didžiausias namų 
pasirinkimas

visuose miesto rajonuose!

Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te įmokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!

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

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

$14.500. High Park pris Bloor, mūrinis, 
dažyti kambariai, garažas.

$15.000, Sunnyside arjone, mūrinis, at
skiros, 8 k., gero pfano, garažas.

$16.500, High Park—Pacific, mūrinis, 
atskiros, 8 komb., garažas, olie- 
jum šildomos.

Bloor—Indian Rd., 10 komb., atskiros, 
mūrinis, 2 įvažiavimai f kiemą, ga
ražas, 3 virtuvės, šildomas vande
niu ir aliejumi. Prašomas jmokėji- 
mas apie $8.000. Likutis viename 
atskirame morgičiuje.

$19.500, High Pork—Indian Rd.,, atski
ras, mūrinis, 1 1 kamb., vandeniu 
šildomos, garažas, 2 vonios, 2 vir-

< tuvės. Įmokėti apie $6-7.000. Ba
lansas viename atvirame morgi

čiuje. ‘

Didelis pasirinkimas didesnių namų:

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

JOII\ J. ELLIS
REAL ESTATE

Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 800C

$13.500. Parlament g-vėje, 8 kamb., 2-jų ougštų, atskiros, mūrinis ndmos, 10 
metų senumo, vandeniu-alyva šildomos, privatus įvažiavimas. Ga
ražas. Įmokėti $4.000.

$16.500. Crawford g-vėje, 8 komb., atskiras mūrinis, 2 virtuves, garažas, van
deniu šildomas. Įmokėti $5.000. \

Garažas, gazolino stotis, restoranas ir atskiros namas, 8 kamb., puikus biznis, 
prie pat plento, $62.5000, įmokėtį $20.000.

$27.500. 5 komb. ir didelė maisto krautuvė, kampinis namas (prie Bloor— 
Christie), lobai puikus biznio rajonas. Įmokėti $7.000

Pajamų namas: 16 komb., mūrinis, vienas blokas nuo High Parko, 11 kamba
rių, visi išnuomoti mėnesiui 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 paskolas I ir II mergišiui ir skoliname privačiai iki $2.000

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND 
Real Estate

1130 College St, 
Toronto, Ont.

Įgyto pasitikėjimo dėlei mūsų firma augo sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku čia rosite didžiousį nomų ir kitokių nuosavybių pasi
rinkimų. Kiekvienu laiku šimtai namų visuose Toronto rajonuose. 
Ypatingas mūsų naujojo skyriaus dėmesys bus skiriamas patarnauti 
klijentams norintiems įsigyti namus High Parko rajone.

Mann & Martel
REALTORS

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

Jūsų pasirinkimui:

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

$12.500, įmokėti $4.000. Garden—Roncesvalles. Jaukus, gero mūro, 6 kam
barių namas. Alyvos šildymas, garažas, nepereinami kambariai, geras 
susisiekimas, groži vieta.

$12.000, įmokėti $3.000, Clinton Place—Bloor. Gero mūro, pusiau atskiras, 
10 kambarių, dviejų ougštų (5-4-5) 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 kambgrių namas. Von- 
dens-alyvos šildymas. Gražus ir švarus namas.

$15.500, prieinamas įmokėjimas. Borden—College. Beveik naujas, Šiurkščių 
plytų, visai atskiras, 8 kambarių namas. Vandeniu-alyvos šild. Garažas.

$15.500, {mokėti $5.000. St. CUrens—Bloor. Visai atskiras, mūrinis, 8 kamba
rių namas. Nepereinami kambariai, vandens šildymas, du garažai, sveikas 
ir stiprus namas.

$16.500, įmokėti $5.000. Willard. Visai atskiras, gero mūro, 7 kambarių na
mas. Vandens-olyvos šildymas, garažas su bendru įvažiavimu. Namas išim
tinam skoniui

$20.000, {mokėti $10.000. Wright—Porkside Dr. 2 -jų ougštų mūrinis, visai 
atskiros, 8 kambarių liuksusinis narnos. Vandens-olyvos šildymas. Garažas.

♦

1663 BLOOR STREET WEST. TORONTO t *

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

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

$9.800. HaHom—-Dovercourt rojonc, 6 kombarių, pusiau atskiros, mūrinis 
namas. 2 virtuvės, gražūs kambariai, kietmedžio grindys, vieta ga
ražui. Įmokėti $3.000,

$11.000. Bartlett—Dcvcnport rojonc, 9 ir jautės kambario namas, dideli kam
bariai, kietm. grindys, nauja* krosnis, vieta garažui. Įmokėti $3.000.

$12.800. Mountvicw—Bloor rajone. 6 ir saules kambarys, pusiau atskiras mū- 
. rinis namas. Vidus grožiai dekoruotas, nepereinami kambariai, kiet-

medžio grindys. Garažas. Įmokėti $4.000,

$12.900. Morton—St. Clair rajone. 8 kambarių, pusiau atskiras, mūrinis na
mas. Vidus reikalingas remonto, nepereinami kambariai, kicmedžio 

_ grindys. Vieta garažui. Įmokėti $4.000.

$15.500. Indian Rd.—Gorden rajone, 8 kambarių pusiau atskiras mūrinis na
mas. Dideli ir gražūs kambariai, kietmedžio grindys. Įmokėti $5.000.

$17.900. Pacific—Bloor rajone. 9 ir 2 saulės komb., pusiou atskiros mūrinis 
nomos. Vidus puikiai įrengtos, kietmedžio grindys, 2 gražios virtuvės, 
nepereinami kamb., vandens šildymas, 2 garažai. Įmokėti $10.000.

$19.500. Rogers Rd.—Blacljthome rajone, 15 komb., 5 butų atskiras mūro 
namas. Vondens-afyvoš šildymas, atskiras į vaitavimas, vieta garažui. 
Geros pajamos. Įmokėti $5.000.

* Mes turime ir daugiau nomų, valgyklų, benzino stočhf ir krautuvių visose
' miesto dalyse. Taip pat duodame paskolas padidinimui {mokėjimo grynais. 

Jei Jus norite parduoti savo namų paskambinkite mums, mes pasisteng
sime Jums duoti gerą patarnavimą.

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja

J. TAM U LION IS
Telefono* OL 1TD6.

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

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

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

$ 16.000, Dundas—Roncesvalles, 10 
kamb., atskiras, mūrinis namas, 
geros pajamos.

$15.000, Lisgor—Queen, 9 kamb., 
pusiau atskiras nomos, vieta ga
ražu^ geros pajamos.

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

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

J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė fstoigo)
1 $Y. CLAIR AVE. W. 

TORONTO

Tel. KE. 7941, nem, tel. LL 4744

Nerodę manęs įstaigoje, malonėkite 
palikti savo telefono numerį.

Dėmesio / / I Dėmesio
Hamiltoniečiai Į r" I IT1 j Hamiltoniečiai

Ernie C. Miles
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER. L

910 KING IR SHERMAN, HAMILTON, ONT.

$17.000. Fairlcight Cresent,
9 komb., prie Delaware ir Sherman S. Privatus įvažiavimas, garažas, van
deniu ir alyva šildomas. Kietos grindys. 5 kamb. apačioje ir 4 viršuje. 
,įmokėti $4.000-3.500. - - ’ ^ 7^

$15.800. Lome Avė., ' ,
11 kamb., kietos grindys, alyva šildomas, 3 virtuves, 2 vonios, 2 gara
žai. įmokėti $6.000.

$17.900. Erie Ave. S.,
11 kamb., kietos grindys, 6 kamb. apačioje ir 5 viršuje. 2 virtuvės, 2 vo
nios." Įmokėti $4.300. Atviri morgičiai.

$11.000, Barton E. Fruitland,
10 komb., naujas nebaigtas viduje, 2 apartamentų namas. 100x300 skly
pas, 2Vi mylios nuo Hamiltono. įmokėti $2.500.

$10.500, Central Avė., ’
6 komo., 2 virt., alyva šildomas. Įvažiavimas ir garažas. Įmokėti $4.000. 

$10.500, Cedar Avė.,
6 kamb., geltonų plytų. Prie Gage parko, kietos grindys. Įvažiavimas ir
garažas. Įmokėti $4.000 
Visais namų pirkimo ar pardavimo reikalais jums sąžiningai patars, 
patyrę mūsų įstaigos salesmanai. Skambink 9-3563.

(S a I c s m a n)

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

ERNIE C. MILES r
REAL ESTATE

John J. ELLIS
REALESTATE

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:

PORTLAND — KING
$8.000, Įmokėti tik $2.000. Visoi atskiros 8 komborių nomos. Priekis mūrinis, 

koridorinė sistema.
EMERSON — BLOOR

$13.500, įmokėti $4-5.000. Visai atskiras geru plytų 8 kambarių namas. Šil
dymas oru-alyva. 2 virtuves. Rūsy papildomai įrengtas kambarys kaip 
trečia virtuvė. Koridorinė sistema. Yra garažas.

GRANGE — SPADINA
$13.500, įmokėti ^pic $4.500. Visai atskiras mūrinis 9 kambarių namas su 

vieta garažui. Patogus nuomavimui ir pelningas.
BLOOR — KEELE (High Park rajone)

$14.500, įmokėti $4.000 ar daugiau. Pusiou atskiras 7 kambarių, dviejų ougš
tų su sunrūmiu namas, šildymas oru-alyva. Kietos grindys. Švaru ir dailu.

DOVERCOURT — DUNDAS — QUEEN
$15.000, įmokėti apie $5.000. Lengvos išsimokėjimo sąlygos. Pusiau atskiros 

9 kambarių, dviejų ougštų, mūrinis namas. Gerom stovy. Dvigubas garažas.
CLENDENAN — ANNETTE

$16.500, įmokėti apie $6.500. Visai atskiras mūrinis 11 kambarių vandeniu- 
alyva šildomas namas. Dvigubas garažas. Slypas 40x210 pėdų, su dide
liais medžiais

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

kambarių prabangiai pastatytas namas su dviem voniom. Didelis kampinis 
sklypas prie Ontario ežero. Galima laikyti laivelių ir turėti privačias mau
dykles. Garažas prie namo.

INDIAN RD. — BLOOR
Buvo $35.000, dabar tik $31.500. {mokėti apie $13.000. Dailus ir didingas 18 

kambarių mūrinis, visai atskiros, kampinis nomos su 4 voniom ir daug 
patogumų, šildymas vandeniu-alyva. Mūrinis garažas. Ideali vieta.

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

P. LEONAS
agehtas, kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja!

1072 BLOOR ST. W. — Tol. ML 2471, torto toL KL 742S.



7 PUSL.

Dr. A. Rati now

T£VX£K2S ŽIBURIAIA—

Dirbęs Europos ir^Kanados ligoninėse. 
Vidaus l>gų specialistas: širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
4194 Euclid Ave., Toronto 

TeL RA. 6708.
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SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA! NAUJŲ “FORD 
AUTOMOBILIŲ

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos' 
atstovą

1245 BLOOR ST. W. <p«. Tel. OL. 2354 
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo-— 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$6.000 įmokėti, $15.500. High Pork;

9 dideli k., 2 virtuvės, sinko ir 
tiečiam augšte; vonia ir tualeto 
k. atskiri; mūrinis ir atskiras; 
garažas; vieta ir antram gara
žui pastatyti. Narnos labai ver
tingas, tik truputį apleistas; že
mai Įkainuotas dėl skubaus iš
vykimo. Puiki proga darbščiai 
Šeimai!* Gal eitų ir $5.500 ar net 

' $5.000 įmokėjus.
$5.000 įmokėti, $15.500. High Park;

' • 10. k., gražus su gražiu kiemu; 
•' * mūrinis, atskiras, visur kiefme-

džio grindys. Narnos neoptvar- 
kytas, todėl žemai Įkainuotas. 
Turi taip pat 2 virtuves. Patar
tina pasidomėti darbščiam ir na
gingam vyrui!

$4.000 įmokėti, $12.500; St. Clair— 
Lansdowne; 6 k., 2 virtuvės; 
mūrinis, beveik naujas, puikių 
plytų, alyva šildomas, prie gero 
susisiekimo.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, formų, gazolino stočių, žemės sklypų 
ir tt. Suteikiame paskolas ir morgičius.

MŪSŲ ATSTOVAS

$6.000 įmokėti, $17.500. High Pork 
—Indian Rd.; 8 k., 2 virtuvės, 
mūrinis, atskiros, vandeniu ir 
olyva šildomos, dvigubos gara
žas, prie gero susisiekimo, pato
gus išnuomoti, nereikalingos jo
kio remonto, tik apšvarinimo.

$3.000 įmokėti, $12.5500; Runny- 
mede—Maria St.; 8 k., mūrinis, 
garažas, atskiri kambariai ir ge
ra vieta išnuomavimui.

$5.000 įmokėti, $14.500. Keele — 
Eglinten rajone; prie gero susi
siekimo, 3 visai nauji namai, 
kiekviename po 2 atskirus apar
tamentus iš 3 k., olyva šildomi, 
turi po 2 moderniškas virtuves 
ir vonios, garažai, atskiri, gerų 
plytų, puikios kietmedžio grin
dys, aliejiniais dažais dekoruoti.

$3.000 Įmokėti, $11.000. St. Clair- 
Keele, 7 k., mūrinis, geras gara
žas, dideli kambariai, gražiai 
dekoruoti.

V. PESECKĄ
1638 Bloor Street W., Toronto 

TeL OL. 2371
Informacija vakarais 18-21 v., 

šeštadieniais 10-13 vai.
CHURCH MOTORS LTD.

SPORTAS

Klaida
Miknęnas į darbą pirmadienį 

atėjo šii praskelta kakta.
— Kas atsitiko? — klausia 

draugai.
— Vakar vėlai grįžęs namo pa

dariau mažą klaidą — panorau 
kalbėti, kai reikėjo tylėti...

Teisme
Teisėjas klausia:
— Panele, kiek tamstai metų?
— Jau suskaičiau trisdešimt 

pavasarių....
— Prašau skaičiuoti toliau...

mielai Tamstoms suteiks plačių informacijų, aprodys ir padės išsirinkti. 
Prašom kreiptis i jį asmeniškai arba

TELEF.: įstaigos OL. 2354 - - - - - Namų KE. 5843

JEI NORITE PIRKTI AR PARDUOTI
namus, apartmentus, hotelius ir kit. bjznius, 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

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

LftlKRCDININKA
turinti 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
120^ DUNDAS STREET WEST. TORONTO

Toronto “Vyčio” klubo narių 
dėmesiui Klubo turto revizijai, 
perėmimui, bei stovio patikrini
mui prašome visus narius, turin
čius pas save klubui priklausan
čią aprangą bei sporto priemo
nes, nęatidėliojant grąžinti klu
bo būstinėn, Lietuvių Namai, po 
Velykų ketvirtadienį ir penkta- 

į dieni nuo 7 vai. vak. arba susita- 
Į rus su turto valdytoju J. Gaižu- 
• čiu, tel. EM. 6-3951.

Stalo tenisininkams-ėms. Su- 
I sitarus su Lietuvių Namais, išrū
pinta stalo tenisui žaisti bei tre
niruotis patalpa. Artėjant pabal- 
t iečių bei lietuvių sporto šventei 
Čikagoje, prašome visus narius 
bei norinčius būti klubo nariais į 
registruotis pas sekcijos vadovą kad moterims nereikia viską ži- 
V. Senkevičių Liet. Namuose 
penktadieniais nuo 7-8 vai. vak.

Jau dabar galima pradėti nau
dotis patalpa: pirmadieniais — 
mergaitėms, trečiadieniais — vy
rams nuo 7 vai. vak. Patalpa 
laisva šeštadieniais iki 6 vai. v. 
ir sekmadieniais iki 2 vai. pp. 
Sviedinukus ir raketes reikia tu
rėti nuosavas. Sp. Kl. “Vytis”.

Trečias meisterio vardas. Ak
tyviausias “Vyčio” klubo narys 
ir visų lietuvių pasididžiavimas 
— Pranas Gvildys kovo 28-29 dd. 
vykusiame Ontario provincijos 
stalo teniso turnyre užsidėjo tre
čią laurų vainiką. Jis, iš 100 da
lyvių, nepralaimėjęs nė vieno 
susitikimo, pelnytai pripažintas 
Ontario provincijos meisteriu. 
Dabar Pranas turi šiuės titulus: 
Toronto miesto. Centrinio Onta
rio ir dabar laimėtas visos On
tario provincijos. Jam priklauso 
ir yru dvejeto titulas, kurį su 
Steve Kraus lengvai iškovojo iš 
C. Mercer ir Rathlan.

K. Lukas.

Draugiškai
— Tu nepatikėsi, kokias mela

gystes jis pasakoja apie mane.
— Dėkok Dįevui, kad nepasa

koja teisybės...

Gali būti

Puikios atostogos
— Kur praleidote atostogas?
— Dvi dienas kalnuose, ketu- j 

rias valandas prarajoj ir tris sa- j 
vaites ligoninėje...

Krikštijo ne visą
Jonukas sulaukė broliuko. Po. 

kurio laiko įvyko krikštynos. Jo
nukas stebėjo labai atsidėjęs.

— Kaip tau patiko? — vėliau 
paklausė teta.

— Buvo labai gražu, — atsakė 
Jonukas. — Bet pakrikštijo tik 
jo galvutę, o visą taip ir paliko.

Mandagus vyras
Nelabai įgudęs jaunuolis iškil

mingos vakarienės metu buvo 
pasodintas greta jaunos nepažįs
tamos gražios mergaitės. Susi
jaudinęs, iš tolo draugų stebi, 
mas, jis visai sumišo ir sėdėja1

— Tamsta nieko nevalgai, —• 
pastebėjo gražioji kaimynė.

— O kas neprarastų apetito at
sidūręs greta tamstos? — tarėsi 
komplimentą sakąs jaunuolis. ;i

Amerikoje
— Ar dar vis streikuojat?

. —Ne, šiandien mano laisva 
diena.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA Jv CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West' 
prie Huron gatvės 

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

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

susitarimą .

Telefonas ME. 2933 I 
’ *;

Dr. A. Pacevičius ji
Gydytojas ir Chirurgas ' t

I 
* 

Dr. JOHN REKA1 Į

■ Chiryrga* ir okufefęi s' 

Dr. PAUL REKAI. f
Vidaus ligų specialistas, *

buv. Budapešto pendrosios ilgonint 
. . vyr„ gydytojas. |

219 St. Ctoir AVe. W. Toronto. O<i
. . Susitarti telefonu RA. 0237 

7 KpUxyna lenkiškai ir rusiškai

EM. 6-5798

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

— Kairas. — Ekskaraliaus Fa- 
ruko žmona kartu su motina at
skrido—į Egiptą ir.- lieka gyventi 
eilinės pilietė? teisėmis, specia
liai jai suteiktomis premjero Na
guib.

DĖMESIO! DĖMESIO!

K. Wiles
REAL ESTATE

870 DUNDAS ST W„ T< IKONTO. Ont
Valgiai gaminami pagal lietuvių sk> n i iš šviežių produktų 
Gamina prityrusios virėjos.

Sav. Feliksą 4

Tiesiog iš fabriko NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA parduodame 
vėliausio modelio

ELEKTRINES SIUVAMAS MASINAS
■ ■ t 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

SIŪLO

$19.900, $7.000 grynais, plytinis, at
skiras, 10 kamb. narnos. Wright 
—-Indian Rd., garažas.

$15.000, $4.000 grynais, 10 kamb., 
atskiros, plytinis, Šoninis įvažia
vimas, C lehdenan’hetol i Dundas.

$12.800,x8 kamb., pusiau atskiras, 
plytinis, Maria 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 
Pork rajone, 8 kamb. vandeniu 
šildomos, atskiros, kertinis, ply
tinis namas, mūrinis garažas. 
Lobai patogus išnuomavimui.

$16.000. $6.000 grynais. Grenadier 
—Roncesvalles, 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 dekoruotos, ga
ražas.

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

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

»

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

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

Namu tel. LL. 8310

ytflMLTER KOPPEL
iŪUŠČIAUSIOS RŪŠIES MIMOĮįr 
^fRAHKDAUMU GAMINIAI <41

OTleno dirbiniai

J Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško fetiliaut> miegamasis, į kurio komplektą įeina:, 
lova, komoda su tąlpiais 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

T \i
t tow sidabro papuošalui keramika' 
odos ir meno išdirbiniai Lirtumskas 
sjr kitų tauto klasikines muzikos^

i 1.

— Jonuk, kaip. mes vadiname i nežinodamas ką pradėti, 
žjnogų, kuris vis kalba ir kalbą,' 
nors klausytojai jau nenori klau
sytis?

— Ar tai gali būti mokytojas?

Seka tėvą
— Jonuk, kodėl nepasakei ma

mai, kad tave mokytojas šian
dien nubaudė?

— Bet tėvelis juk visada sakai,

noti...

Minta bulvėmis
— Kokią dietą tamstai nustatė 

gydytojas?
— Bulves ir duoną.
— Bet tai ne taip jau skanu.
— O nieko. Aš bulves pirma

duodu suėsti kiaulėm, o paskui 
jas suvalgau su duona. i

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta 

batų krautuvė
Parduodu Įvairios rūšies vaikų, mote
rų ir vyrų botus — normalaus ir pla

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

Tel. KE. 3881

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

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

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

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

•FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. 

Darbag garantuojamas. Kainos prieinamos.
Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272^ QUEEN ST. W.,Toronto

— 99.00'
- $79.56

gab. virtuvės chromo komplektas — S59.50 
gab. fotelis (chesterfield) 
gab. miegamojo komplektas

3
3 _
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

DIRECT FURNiTHRE
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 V AL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

Mes dirbame 24 valandas
Suite 410

394 Bay St., Toronto, Ont 
Telef.: EM.4-9912

Seymour. Hęrmant
ADVOKATAS. NOTARAS 

ir tt.

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
57R nUFFN ST. W.

TeL EM. 3-1618

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

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

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

DYE
jQmited

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių -užuolaidų.
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557

36 metų valymo patyrimas

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą Ir virtą mėsą, įvairias dMm,

Priimami užsakymai vestuvėms 
piknikams, pokyliams.

E

YARMEY clinic 
314 BATHURST ST. 

Toronto , .

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAMJA, j’i 
LABORATORINIAI TYRIMAI !!
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

< t

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

(tarp Gladstone ir Rushplme Rd.)

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

Telefonas LO. 1791
Toronto z-

4

t

PP'
f

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

Priėmimo vai.: 2-4.30 ir 7-9 vai.
. į 386 .Bathurst St. -Toronū>

Telef. EM. 84344- i į

Dr; RoWlfe Efesiod
Bendrų ir moterų ligų gydytoją su il

gamete praktika.^ 4
Šveicarų diplomas (Basei).

Telef. PR/5368
572a. Bathurst Str.z Toronto

Priėmimo valandos: 2-4 ir 7£ p.p.; 
arba pagalite!efoiyinį siisiforirifa.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA 

Priėmimo vol. 10-12, ^2-6. "PiVmaaie- 
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9. 

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUHSKY. O.

Pritaiko akinius visiems akių 'defek
tams. Ištiria akiųr.ner?&s, Ūiiurį? dai
nai sukelia galvos skdtr<3ejimę >r nėfr- 
vinguma. Kolba slavų kolbomis.

College St. W. Toronto 
TeI.-RA3924-

W. A. LENCKI, B.A., L.L.B.
> t-

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIS

BATSIUVIS
J. Jasiūnas

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

į

5,

br. MIClUFt balkany
'Moterų iigų,44^ gimdymo specialiste i. 

>Buvęs Budapešto ligoninės vedėjas " 
vienas iš^Miortcheno universiteto m - 

• terų klinikų asistentų. '
‘ 202 ST. CLAIR AVE. W., TORONT >

i m prie Avenue Road
;. TėL *A. 9622 Ir HU. 7841

.Priėmimo vai.: 3^6 vai. pp., trečiadii - 
niais 3,?B vai pp. Priimama susitaręs 

telefonu.
I'P Ii J Į

f

D r. F. Tickett
Gydytojas 

ir
• chirurgas

Priėmimo valandos 2-3
7-9 po pietų - •

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

I
ir

Dr. Chas. OKUN \ 
DANTISTAS ? • 

838 Dundas St. W. Toronto | 
kampas EucŲd Avė. ' 

Priima vakarais pagal sūsitaumg. • 
‘ TęįęL EM. 8-9822. ' VZ

LICENZIJUOTI
ELEKTRIKAI -

KASsir CO. •
Viskas mib' dtirų skambučio .
iki pilno namu instaliavimo. <

119 PERTH AVE.L_._ .
Telefonas KE. 7808.

tlĖMESIO?’ ' I

- Lietuvis Elektros — Radio 
jt’u<t». Technikas '

ANTANAS ČEPONIS ,
Taisau, patikrinu, prijungiu ar 

perstatąu: >
europietiškus ir vietinius radijo apara
tus, patefonus, visų paskirčių automa-į 
tus. Kintamos ar tiesioginės srovėj 

motorus. j
Be to, apimu namus pilnam instalįaj 
vimui ar pakeitimui srovės/' duodu 

techniškus patarimus. <
Skambinti telef. K E. 1080 1 j
190 Wright Aye., Toronto !

STANLEY SHOE,STORE* j 

Augščiaušios rūšies moterų, vaikų ij 
vyru batai, normalaus dydžiS ir platūs 

EE—EEE J
1438 Dunda^St. VV. Torouto į 

prie Gladstone }
......... ............................................................... .......

I ■■ ■    i.. - ■ J ! , ■ J--- -J-

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

61| Qtteeh W. Toronto • 
Mūsų spėįafybifc vestuvinės, šeimųi 

7 nuotraukos ir spalvoti Vyrėtai. ’ 
Darbas pirmos rūšies.

!, DAŽAI IR SIENOMS 
IpOPIERIS! ’

Vaškas, ’ šepečiai, terpentinas f 
Sky’s Paint & Wallpaper , 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont. . 

TeL ’EM. 4-2715
’..... .. 1'''/jt • " '"-"'j

DANIEL D. STOKAL <
B.A.

TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

Room 204.221 Victoria St.
Office EM 6-1753. Re*, tel. LY 5797

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko- 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building ;

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

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

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

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

9



TOKONTC. Cut. ■
Or 'anizacijų aULuvų posėdis
Balandžio!^ <£, 3 vai. pp., To

ronto Apylinkes Valdyba, Lietu
vių Namuose, 235 Ossington 
Avė., šaukia visų Toronte vei
kiančių organizacijų pirminin
kų ar įgaliotų atstovų susirinki
mų veiklos suderinimo ir kitiems 
klausimams aptarti. Visų organi
zacijų dalyvavimas būtinas.

Apylinkės Valdyba.
Ruoškimės retai progai

“Dainos” grupės nepaprastas 
koncertas, kurį išpildys Meno 
Ansamblis, vadovaujanti. A. Ste
ponavičienės, jau visai artėja. 
Pats laikas susirūpinti įsigyti bi
lietus. O kad koncertas bus ver
tas gausaus lietuvių visuomenės 
atsilankymo, tai liudija pasigėrė
jimas tų, kurie jau turėjo progos 
jį matyti. Štai išsireiškimai dvie
jų žymių lietuvių visuomeninin- 
kių Čikagoje: Ponia’Juzė Dauž- 
vardiėnė (Liet, konsulo dr. P. 
Daužvardžio žmona) mums ra
šo:. “Naujomis gastrolėmis, ma
nau, torontiečiai bus daugiau ne
gu patenkinti. Ši Stephens Sin
gers programa nepaprastai, gra
ži ir, kas man ir kitiems patiko, 
— grynai lietuviška! Apsieita be 
jokių setimybių. Mūsų rekomen
dacija, visa programa buvo įre- 
korduota Voice of America ir

Velykų šventės
Toronte praėjo palyginus gra
žiam orui esant. Visas tris di
džiąsias dienas bažnyčioje buvo 
susirinkę gausiai tikinčiųjų, o 
per prisikėlimo pamaldas dauge 
lis nebetilpo nei bažnyčioje, nei 
salėje, kur taip pat buvo atlai
kytos šv. mišios. Tiems jau te 
ko pereiti šv. mišių išklausyti 
italų bažnyčioje antroje gatvės 
pusėje po pusvalandžio.

Čionykščio papročiu, ypač D. 
Ketvirtadieni, tikintieji, gausiai 
lanko bažnyčias. Ir šiemet kai- 
kurios katalikų mokyklos jas 
lankė net autobusais. Keletas 
tūkstančių žmonių aplankė ir lie 
tuvių bažnyčią.

Velykų dieną torontiečiai pra
leido besivaišindami pas bičių 
liūs ar savo namuose. Viešų ko
dų didesnių pobūvių nebuvo 
Tik jaunimas vakare buvo susi
rinkęs pasišokti parapijos salė 
ie. Na, mūsų čia pat skelbiama? 
sąrašas pakrikštytųjų vaikučių 
rodo, kad nemažai būta ir šaimv 
švenčių.

Krikštai
Velykų pirmąją dieną Toron

to lietuvių kat. bažnyčioje pa
krikštyta: Stepas Kazimieras 
Mačerinskas, Rasa Joana Mažei-

bus transliuojama į visą pasaulį i kaitė, Paulfis Petras Aiišausi- 
keletą kartų”. į kas. Arūnas Kazimieras jacevi-

Ponia Gugienė (muzikos kriti- čius, Edvardas Vladas Walen- 
kė ir BALFo generalinė sekre- ciej, Ramūnė Kazimera Undery- 
torė) entuziastiškai rašo: “Bėga- ■ tė, Birutė Veronika Dubininkai- 
lo džiugu, kad “Daina” susitarė tė, Algimantas Jonas Vaišnoras, 

'su Alice Stephens dėl koncerto.: Edmundas Jonas Petravičius, 
Neisgailėsite pastangų, nes prog- Walter Mathew Maskeliūnas, 
raina Petrauksko kūrinių tikrai i Dalia Angelė Kairytė, Teresė 
žavinga ir tik ponia Stephens ga- > Vida Gataveckaitė, Raimundas 
Įėjo ją tokia sutvarkyti ir su sa- Bronius Kastytis Zabulionis, Vy- 
vo ansambliu pravesti.”. tenis Tomas Grybauskas, Linas

Taigi, ruoškimės balandžio 18 Bronius Saplys, Mykolas Kęstu- 
d. Eaton Auditorijon. Priminti- tis Simukaitis, Bernadeta Biru- 
na, kad p. Steponavičienė prog- tė Aušrotaitė, Vytautas Mykolas 
ramas pradeda punktualiai. Kad Augustinavičius, Algis Kazimie- 
būti laiku, tiksliau įsigyti bilie- ras Puzeris ir Ramutė Anelė Bir- 
tus iš anksto. M.F.V i gėlytė.

Scena iš Miko Petrausko operos “Birutė”, kurią balandžio 18 d. 
Eaton auditorijoje išpildys Čikagos Meno Ansamblis, vadovaujant
, Alice Stephens Steponavičienei.

Pasprukę iš Jugoslavijos 
7 sportininkai Toronte

Jau Helsinkio olimpiadon vyk-| 
darni nutarę negrįžti, bet gavo 
progos pasprukti tik būdami Es- 
sene, Vokietijoje, kur įvyko 
rungtynės sustojus pakeliui į 
namus, septyni Jugoslavijos 
spor tin inkai jau atvyko į Kana
dą ir pereitą savaitę buvo Toron
te. Jie ieško darbo, norėdami 
likti visi kartu. Jų tarpe yra 2 
mechanikai, 1 pramonės darbi
ninkas. 1 ekonomistas, 1 elekt
ros inžinierius ir 2 studentai.
t

Serga nuo saulės
Nuo dažnų ir ilgų saulės vonių 

ėmimo praėjusios vasaros metu, 
keletas lietuvių Toronte -gana 
sunkiai serga. Vienai poniai pa
daryta net plaučių operacija.

Gydytojai mano, kad saulės 
spinduliai Kanadoje yra galin
gesni, kaip Lietuvoje ir kad ne 
čia gimusiems ir nespėjusiems 
aklimatizuotis asmenims jie gali 
būti kenksmingi.

Dėl giedojimo bažnyčioje
i Laikome save dainininkų-gies- 
, miriinkų tauta, tačiau ar taip 
pasakytų setimtaučiai, išgirdę 
mūsų dainavimą bei giedojimą. 
Taip, mūsų chorai neblogi, bet 
pasiklausykime mūsų žmonių 
giedojimo bažnyčioje. Ta mūsų 
gražiausia giesmė “Pulkim ant 
kelių” taip iškoneveikiama, taip 
ištęsiama, atrodo, pradininkai 
prisispyrę nori ištęsti, kad tos 
giesmės užtektų per visas mi
šias. Atjaučiu vargonais grojan
tį, kuris mėgina bent iš pradžių 
duoti normalų toną-tempą, duo
dantį iškilmingumą ir grožį. Bet 
kur tau. Keletas įmantrių “pra- 
vadninkų” užšaukia ir nugali. 
Ar ne laikas būtų susiprasti ir 
duoti giesmėms bei bendrai mi
šioms daugiau grožio, iškilmin
gumo ir tuo pačiu pamaldumo.

L. L.

Geru vartotų daiktu pardavimas balan
džio 14 d., 9.30 iki 2 vai. pp. Lietuvių 
Namuose, 235 Ossington Avė.

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

Ketvirtadieni — šeštadienį, balandžio 9. 10. 11 d. d.
1. SINGING IN THE RAIN — spalvota — Gene Kelly,

Donald O’Connor
2. ROLL ON TEXAS MOON — RoyRogers

Pirmadienį — trečiadienį, balandžio 13, 14, 15 d.d
J. SARABAND—spalvota—Stewart Granger. Joan Greenwood
2. SANDS OF IWO IIMA — John Wayne, Adele Mara
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Lietuvis pigiai perveža baldus, ,
\ bagažą, prekes ir kit

VEŽAMA IR J PROVINCIJĄ. 
Kreiptis:

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

VISADA IR VISUOMET 
įvairius apsidraudimo reikalas Jums sutvarkys 

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

VISI SMAGIAI ATSIGAVĖSIMI 
šį šeštadienį, balandžio 11 d. didžiuliame pirmajame

MONTREAL, Cue

Pavasario
Baliuje

ukrainiečių UNF salėje, 
297 College Str.

Tad iki pasimatymo visiems.

Alus ir kt. gėrimai.
' Bufetas.

Gros puikus čekų orkestras.
Pradžia 8 vai. vak.

Įėjimas $1.

KLK Kult. D-ja.

Kun. d r. V. Skilandžiūnas 
ipsigy veno pas Tėvus Bazilijo-! 
ms, vedančius šv. Mykolo kole-. 
iją, Toronte. Didžiosios Savai- 
3S metu ir Velykų šentėse dak

taras uoliai talkininkavo pamal- 
ose, pasakydamas keletą pa

noksiu, Toronto liet, bažnyčioje.
Vertingi filmai

Šiuo metu Toronto kinuose ro- 
’omi du dėmesio verti filmai: 
T confess” (“University” kine 
Bloor Str. prie Bay). Filme į 
sprendžiama katalikų išpažinties 
Problema. “The quiet Man”. 
Towne kine — Bloor prie Yonge, i 
spalvotas filmas iš Airijos gyve- 
limo. Šis filmas 1952 m. buvo 
premijuotas.

SEKMADIENĮ Liet. Namuo- 
■e rodoma filmą “The seventh 
Vail” su James Masson. Pradžia 
3

Pirmieji povelykiniai šokiai ir alutis
Įvyks Lietuvių Namuose PENKTADIENĮ, balandžio 10 d. 8 v. v.

Visi maloniai kviečiami. Bilietai Ponioms ir Panelėms 50< 
vyrams 75<. Šokius rengia ir groja TLO TRIMITAS

Maloni staigmena!
•'-ii-;rO ,,, ■■ ■ •

PIRMĄ KARTĄ TORONTE

“Eglė Žalčiu Karalienė” ir “Birutė”
Miko Petrausko Dainų vaizdai

(Ištraukos iš operų)
Vadov. A. STEPONAVIČIENĖS Meno Ansamblio

BALANDŽIO 18 D. EATON AUDITORIJOJE
Bilietai gaunami Eaton Auditorijoje nuo’balandžio 10 d.

Pradžia 7.30 vai. vak. punktualiai.
Šalpos Grupė. “Daina”.

val. vak.
Atnaujinamas Jarošeko 

kvartetas
Kadaise Lietuvoj ir vėliau Vo

kietijoje pagarsėjęs studentų 
kvartetas, vadinamas Jarošeko. 
po ilges petraukbs vėl atgijo ir 
’reit pradės savo gastrolės.

Prasidėjus emigracijai kvarte- 
to dalyviai išsiskirstė ir vyko j” 
kur kam likimas lėmė. Taip Ja- 
‘dšekas. Mrozinskas ir Zmuidzi- • 
įas pateko į Ameriką, o Paulio-!_ 

nis ir Dargis i Kanada. Padedant 
Toronto Muzikos studijai, šis — Londonas. — Opozicijos ly-Į 

vėl susiorganizavo, tik deriai atstovų vardu paprašė Į
Churchillio pakelti parlamento 
narių algas, nes 1000 svarų neuž
tenką pragyvenimui.

— Vašingtonas. — Prezidentas 
Eisenhoweris pasirašė dekretą, 
ęuris įgalina jį atleisti kelis Šim
us tarnautojų, kurie demokratų

Iš VISUR TRUMPAI

kvartetas
vieton Žmuidzino dalyvaus te
noras A. Peškys (iš Čikagos), ir 
vieton muz. Mrozmsko muz. Gai- 
levičius.

Taip atsinaujinęs šis meno

. Į —Otava. — 150 kanadiečių 
vų vardu paprašė j aviacijos karių specialistų iš-

Atvyksta vyskupas. Atvelykį 
laukiama pirmojo oficialaus ir 
iškilmingo lietuvio vyskupo J.E. 
V. Brizgio apsilankymo Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje.

Sis vyskupo sutikimas turi bū
ti visų parapijiečių ir Montrea- 
lio lietuvių kuo nuoširdžiausiai 
paruoštas ir laukiamas.

Šeštadienį, balandžio 11 d. 7 v. 
v. vyskupas atvyksta į bažnyčią. 
Žmonės jo laukia, choras gieda 
“Ecce Sacerdos”. AV parapijos 
klebonas pasveikina Ganytoją. 
J.E. vysk. Brizgys taria žodį į su
sirinkusius, ir seka palaiminimas, čius katalikus, prieiti išpažinties 
šv. Sakramentu. / į ir šv. Komunijos, kad Dievas su-x

Sekmadienį šv. Mišios 8, 9 ir į teiktų sutvirtinimo vaisių: tikė
jo vai. Tai iškilmingos Vyskupo ; jimo stiprybės ir šventos Dvasios 
Mišios, per kurias vaikučiai pri- į dovanų.
eis prie' Pirmosios Komunijos. Ir i Šv. Velykų diena išaušo graži, 
tuojau po Mišių suteikiamas Su-' protarpiais saulėta, džiuginanti, 
tvirtinimo Sakramentas. Kitų kad oro specialistų apsiniaukę 
Mišių daugiau nebus. spėliojimai neišsipildė.

Pasibaigus sumai 10 vai. tuoj Žmonės skubėjo į šv. Kazimie- 
ruošiama procesija ir nešamas ro ir AV bažnyčias Prisikėlimo 
lietuviškas kryžius (kurį paruo- | ankstyvoms pamaldoms. Retai 
šė dail. Jonas Ladyga) ir pasta-Į tiek žmonių suplaukia, ir vis 
tomas žemėje, ant kurios turės J kiekvieną kartą daugiau važiuo- 
išaugti Aušros Vartų bažnytėlė. ■ tų. Gavėnios rimtis atliko savo 
Kryžius bus mūsų Ganytojo vys- ’ paskirtį. Kaip girdėti, daug gra- 
kupo Brizgio pašventintas vie-' žiu pažadų buvo sudėta ir išlai- 
toje. - j kyta, giliaus Prisikėlimo esmė

Vakare 5 vai. vakarienė AV pajausta, religinis jausmas atgai 
parapijos salėje atvykusio Gany- vintas.
tojo pagerbimui. Vakarienėje Likusioji dienos dalis praėjo 
dalvvaus pats vysk. V. Brizgvs. svečiavimosi ženkle — sunku bu- 
Įėjimas sujungtas su auka — $3, vo rasti žmogų savo namuose.

i kuri skiriama naujos bažnyčios Velykos čia trumpos — tik vie- 
statybai. j na diena. Netaip kaip kadaise

Visi maloniai kviečiami kaip gimtuos namuos. Ilgai lauktos — 
galima skaitlingiau dalyvauti greit praėjo.
atvykstančio Ganytojo sutiki- j Pavasario šokių vakarą ruošia 
me, pagerbime ir garbės vaka-Į sporto klubas “Tauras” balan- 
rienėje. | džio 18 d. 8 vai. .vak. 1862 Wel-

Pirmoji Komunija. Vaikučiai,' lington Str., jaukioj “Dom Pols- 
kurie ruošiasi Pirmajai komu- ki” salėje. Programoje pasiro- 
nijai, turi turėti maldaknygę dys B. Vaitkūnaitės šokių studi- 
(kųrių parūpins kiosko vedėjas jos mokinės. Veiks bufetas ir lo- 
p. Jurkus), rožančių ir medali- tėrija. Šokiams gros A. Piešinos 
kėli ar kryželį, ir juos atsinešti vedama “Meliodiia”. Įėjimas $1. 
šeštadienį po pietų į bažnyčią,' Visi kviečiami atsilankyti links- 
kur jie bus palaiminti, šeštadie- mai praleisti vakarą.
nį prieš Atvelykį 5 vai. po pietų * Liet. Akademinio Sambūrio 
visi vaikučiai renkasi pirmai iš- visuotinis narių susirinkimas 
pažinčiai AV bažnyčioje. Po iš- ivyks ateinantį penktadienį, ba- 
pažinties galės palaukti iki vys- landžio 10 d. 8 vai. vak , 3703De 
kupo atvykimo. Atvelykio sek- Bullion St., Skautų būkle. Die- 
madienį 10 vai. iškilmingom Mi-i notvarkėje: coli. J. Akstino pa- 
šios, per kurias jie prieis Komu-1 skaita “Impresionizmas tapybo- 
nijos. Baigiantis Mišioms jiems i je”. einamieji reikalai ir links- 
bus suteiktas taip pat Sutvirti-' moji dalis su vaišėmis.
nimo Sakramentas. Tuojau po I Svečiai, kaip visuomet, mielai 
Mišių viršuje salėje bendra ka- ; laukiami: Valdyba.

vutė priėjusiems Pirmos Komu
nijos. bus paruošta. Vaiku
čių motinos tik prašomos prisi
dėti sausainiais ir kitais užkan
džiais.

Sutvirtinimo Sakramentas. Vi
si vaikai ir suaugę, kurie ne
priėmę ir nori priimti Sutvirti
nimo Sakramentą, prieš Atvely
kio 10 vai. Mišias turi pasirū
pinti priėmimo kortele, kurią 
galima gauti pas kun. Aranaus- 
ką. Prieš Mišias renkasi arčiau 
altoriaus. Reikia pasirūpinti Su
tvirtinimo tėvus, praktikuojan-

dys B. Vaitkūnaitės šokių studi-

tėrija. Šokiams gros A. Piešinos

plaukė i Europą dirbti prie ten 
esančių eskadrilių.

— Otava. — Krašto apsaugos 
ministerija paskelbė, kad North 
Bay organizuojama CF-100 nai
kintuvų eskadrilė, skirta pačios 
Kanados gynybai. Tai' bus pir
moji eskadrilė iš numatomos su
organizuoti oro divizijos. Euro
poje esančios 12 eskadrilių suda- 
do I oro diviziją, o Kanadoje bus 
antroji.

— Otava. — Otavos arkivys
kupas Alex. Vachon. 67 jn., mirė 
nuo širdies smūgio Dalias. 
Texas, laukdamas išskrendant 
lėktuvo. Jis buvo pakeliui j Syd- 
nejų. kur įvyks Eucharistinis 
kongresas.

— Otava. — Karachi, Pakista
ne, Kanados keleivinio lėktuvo 
katastrofa, pasirodo, įvykusi dėl 
lakūno klaidos.

— North Bay. — Čia sufor-

vienetas vėl pradės darbą ir pir- i $ 
ma karįą koncertuos gegužės lį t’— ------- -------------------- ----- --z,
diena Hamiltone, gegužės 2 d. ( valdymo metu buvo pastatyti 
Toronte ir gegužės 3 d. St. Ca- kaip nepakeičiami ir neatlei- 
tharines..- L. džiami.

Balandžio 22 d. Masey Harris į ^rd.es smūgio buvęs Rumunijos 
salėje ivvks Toronto Konservą-^afahus Kar^ sosto atisakęs 
tori jos orkestro koncertas diri i .m<?terS; ^25 ™ a slsakc 
guo ant Konservatorijos diri-! \e‘sul kaiP soslot JPe'
gentui dr. Ettore Mazzolini. Bus į«nis: Kąi 1927 m. mirė jo tėvas 
Išpildyta solo įvairiais muzikos F erdinandas, karalių buvo pa- 
instrumentais ‘ akompanuojant j fkf‘^a« Karolio sūnūs Mykolas, 
visam orkestrui. Orkestre daly-;bcl 1.9?0 f ai/a ^J1S P3t§
vaus ir mūsų tautietis buv. Lie- valde.iki 193/ m. 1947 nv.Rio 
tuvos valst. operos orkestro foJ de Janeiro jis formaliai vede H. 
gotistas J. Pažemys. Patartina ( Lnpescu, su kum nelegaliai bu- 
lietuviu visuomenei šiame kon-; ™ Pagyvenęs 23 metus, kai is- 
certe dalyvauti. L. ■ siskyre su žmona Elena Graikų

' kunigaikštyte. Lupescu buvo bu-
I Didysis Torontas , ; vusi vieno karininko žmona.

Pereitą ketvirtadienį Ontario: —Varšuva. — Per šių metų 
provincijos parlamente pagaliau ; pirmuosius 2 mėn. Lenkija iš 
buvo priŲntas vad. Bil 80, t.y. į Krokuvos srities perkėlė 100 šei- 
įstatymas apjungiąs visus Toron- rnu j vakarines sritis. Tai esanti 
to prieipieščius; kartu su miestu tik‘ dalis šių metų plano. Išviso 
į vieną savivaldybinį, adminis- esą užplanuota šiemet įkurdinti ______ ________ _______
tratyvinį ir ūkinį vienetą. Tuo 2.700 šeimų atskiruose ūkiuose automobili sturi būti gatavas 

ir 2.000 darbininkų sovehozuose.
—Tapei. — Ciang-Kai-Šekas

— Lisabona. — Čia mirė nuo

BĖGLiy IŠRADINGUMAS
Pastaruoju metu ypač padi-l anglių Vienoje 

dėjo bėgimas i Vak. Berlyną. At- užtroškę. Vien

k

būdu Toronto miestą/ visose sta
tistikose užims jau visiškai kitą 
vietą — padidės ir ploto, ir gy
ventojų skaičiaus ir visais ki
tais atžvilgiais. (Montrealis yra 
apjungtas tik finansiškai). Įsta
tymas parlamente užtruko 7 sa
vaites. Balandžio 7 d. ten pat. 
parlamento rūmuose, susirinks 
oirmo posėdžio apjungto miesto 
taryba.

rodo, kad bolševikai Berlyną’no
ri aklinai atskirti nuo viso pa
saulio, taip pat nuleisti geležinę 
uždangą iš šiaurės į pietus per 
visą Vokietiją. Kitur taip pat pa
bėga žmonių į laisvę, bet žymiai 

! rečiau. Bėgama įvairiausiais bū- 
j dais. Prieš kiek laiko Vakarus 
i pasiekė 2 vengrai, įlindę į vyno 
i statines. Sakosi laisvę užuodę 
; net iš sargybinių žingsnių: jie 
Vakaruose skambą visai kitaip, 
kaip Sovietų užimtuose kraštųo- 

muota CF-100 lėktuvų eskadrilė;“į-j ė] g Rumunijos Vaka- 
b>rzeho men. apstas visus Ka-; siekė ž^ona ir 2
nados miestus. Bet tai esą moko- ™. vaikai su anglių transportu, pasi- miPii I Ir t 11 i tornvninioi ,v ° r 1darę sau is lentų lindynę po ang

limis. Kai juos ištraukė iš po

i, visi buvo vos ne- 
užtreškę. Vienas Prahos studen
tas pasiekė Vakarus pats atsigu
lęs vietoj turėjusio Austriją pa
siekti mirusio jos piliečio. Kars
tas buvo užeinuotas, bet studen
tas prasigręžė naktį jame sky
les, ir jo niekas nepastebėjo. Štai 
vėl Budapešto darbininkas me
talistas per pasieny sudėtus mi
nų laukus pasiekė Vakarus su 
didžiuliais, bet užtat plonučiais, 
kaip stygos, metaliniais 3 metrų 
augščio kojūkais. Tik perbėgęs 
sužinojo, kad minos buvo naujai 
išdėstytos, pagal naują planą. 
Laimei, nė viena jų nesprogo.

mieji lėktuvai, ne tarnybiniai.
-—Oakvilė. — Fordo fabrikai 

čia balandžio gale pradės dirbti 
—sustatinėti automobilius, paga
minamus Windsore. Pirmasis OTTAWA, Ont.

Penktadienį, balandžio 10 d 
laukiama atvykstant į Otavą J.E

Trūksta dantų gydytojų
Ontario šveikatos ministeriš 

Phillips provincijos parlamente 
pareiškė, kad po 10 metų labai 
trūksią dantų gydytojų, nes da
bar dirbančiųjų daugiau 50% 
jau turį per 60 metų.

Didelis gailestingų seselių trū
kumas esąs dalinai nugalėtas, 
kai buvęs padidintas jų paruo
šimas. Pastaraisiais 5 metais bu
vę vietoj 9.0b0 išleidžiama po 17.- 
000. Bet ir dabar jų daug išeiną, 
kai išteka. '

Kanadiečiai neskuba į 
karūnaciją

Karūnacijos iškilmėse kana
diečiams yra paskirta 8.800 vie
tų. Iš jų 2000 po stogu, kitos at
virame lauke. Pirmosios kainuo
ja $17, antrosios $11.25. Tuo tar
pu dar yra 1800 laisvų vietų ir 
užsakymų plaukimas sustojo.

gegužės 11 d.
___ o________  —Toronto. — Buvęs Kanados . . 

rūpinasi, kad JAV vyriausybė grafikų sąj. pirmininkas dail. W. vyskupo V. Brizgio. 
atšauktų 1949 m. išleistą. Baltą- Newcombe apkaltino dabar 
ją Knygą, pasmerkiančią jo re- vykstahčios grafikų sąj. parodos 

jury komisiją, kad parinkdama 
išstatymui darbus ji vadovasusis 
politiniais sumetimais ir pirme
nybę davusi komunistinės dva
sios darbams. Paroda jau atida
ryta. o dėl priekaišto aiškina
masi.

— Toronto. — Speciali 5 asme
nų komisija nesutiko su New 
combe priekaištu, kad paveiks
lai parodai parinkti favorizuo- 
jant komunistines idėjas. Iš 75 
paveikslų tik 3 esą tai matoma. 
Newcombe betgi tebetvirtina 
savo.

žimą.
— Teheranas. Amerikiečiai 

esą pasiruošę nupirkti už 100 
mil. dol. Irano naftos, kai tik 
įvyks susitarimas su?D. Brita
nija. ‘ >

—-Vašingtonas. — JAV kariai 
Korėjoje netrukus hūsią aprū
pinti nylono šalmu vietoje plie
ninių.

— Otava. — Kanadbs išlaidos 
kariškiems užsakymains 1952 m. 
pasiekė $1.385.204.000. Daugiau 

išleista aviacijai.
— Otava. — Kanados atominių 

Hauomajamr i su Įyrimii jS^a skundžia^, . kad
baldais. Tinka 2 ar 3 suaugusiems asme-, JOS specialiai mokslininkai per 
nims. 276 Wcstmordond Ave. OL. 5785. mažai teapmokami. Jie gauną

-------------- —------- —----- ------  $6.000-6.500 metams. Privačios
............ “. firmos kurios „ori keikūnas ty- Į 

.....................................................I rimų fazes išnaudoti duodančios i
Ižnuomojamas kambarys II augite vyrui. ! bent dvigubas algas ir jie perei- 
Galima naudotis virtuve. 5’/s McKcnsie dirbti fon 
Cres. Tel. KE. 9222. Kreipti* po 5 v. v. ną airDU len-

PARDUODAMA gerai sutvarkyta rūkytų 
dešrų dirbtuvė, turinti keliasdešimt* nuo
latinių klijentų. Kaina už visus dirbtuvės 
įrengimus ir sklypų $15.000, įmokėti 
$8.000. Kreiptis "TŽ" administracijon. 
Mūsų Palangos pajūrį primenančiai Geor
gian Bay pakrantėje, kur lietuviai turi 
pirkę 87 sklypus vasarnamiams statyti, 
jau pardavinėjami nauji plotai. įdomau
jantis rašyti arba skambinti: Sigitas 
Pranckūnas, 92 Crowford St., Toronto 3, 
Ont., td. EM. 8-2039, EM. 8-8865. 
Švenčiu proga pristatau įvairius šaldytu
vus $100-5110 ir pigiau; radijo dektr. 
įrengimus, patefonus 20% pigiau. Gry
nais ir išsimokėjfrtlut. Gamintojų garan
tijos. Taisau tuojau dirbtuvėje nuo 12-3

Podėka - .
Mūsų gilaus liūdesio valandoje vi

siems, poreiškusiems užuojautos, atsiun- 
tusiems gėlių, lankiusiems ir palydėju- 
siems į kopines mūsų mylimų tėvelį, bro
lį ir uošvį o.o. Feliksg Niourg, nuoširdžiai 
dėkojame. Niaurų ir Rusinu šeimos.

Pirmame augšte išnuomojamas kamba
rys ir virtuvė, 7 Havelock Str. Tel. LL. 
4576, skambinti betkuriuo laiku.

8 vai. vak. yra numatyta suei- 
ga-susirinkimas su Augštuoju 
Svečiu Sister of Service patal
pose. Susirenkama punktualiai 
7.45 vai. vak. Tikimasi, kad J.Ę. 
tų patalpų II augšte esančioje 
koplytėlėje suteiks susirinku
siems palaiminimą. Prašome 
vieni kitiems priminti tą dieną 
apie įvykstančią sueigą.

J.E. vyskupą V. Brizgį kelio
nėje lydi kun. Cinikas ir kun. 
Kulbis. Į Otavą svečiai atvyksta 
iš Pembroke, o šeštadienio rytą 
išvyksta į Montrealį.

Apylinkės pirmininkas.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena .baldus, .specialistai 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.
InformaciĮų kreiptis OL. 1403

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

Dėmesio! Naurjo, knygos "TT" 
knygyne: *

Aug. Gollit, Tome, Nipernadis, novelių 
romanas, išleido Terra, 314 psl. kai-

I no $3.50.
i Ant. Škėma, Šventoji Inga, novelės, iš

leido Terro, 221 psl., koino $2.50.
Česl. GrincevKiut, Vidurnakčio vargonai, 

neįtikėtini atsitikimai. Išleido Liet. 
Knygos Klubas, iliustravo doil. Teles
foras Valius, 131 psl., kaino $1.50.

Kasys Cirtaustas, Skausmo pergalė, die
noraščio fmgmentai. Išleido outoriaus 
draugai. Spaudė "Amerikos Lietuvio" 
spaustuvė, 186 psl.

“Draugo” Velykinė Dovana
Jei dar neprenumeruojate 
“Draugo”, užsisakykite 
metams dabar ir gausite 
vieną mėnesį dovanai.
Kaina metams (virs 300 
egz.) tik $8.00. Šis pasiū- 
1X8^88 galioja ligi birželio 
mėn. 1 dienos.

V. AUŠROTAS, 
"Draugo" atstovas'Toronte

206 GILMOUR AVE., Tol. LY. 030Smuo*e pogol tutiforimų. Kreipti, telef.
LL. 7354, 1044 Puodo, W„ rodiome- 

chonikc RICKUS.

1

Garbenis rekomenduoja
Margaructta—College, $12.000, 7 kamb., pusiau , atskiros plytų nomos, ne

pereinami kambariai, be garažo. Įmokėti nuo $4-5.000.

Pacific prie Bloor, $16.000, 9 komb., pusiau atskiras, garažui vieta, vandeniu 
apšildomos, 2 vonios ir 2 virtuvės. Įmokėti $6.000.

Roncesvalles rajone, $14.500, 8 komb., pusiau atskiras, vandeniu apšildomas,
2 garažai, 2 virtuvės, Įmokėti $5.000.

Pearson—Roncesvalles, $15.900, 8 kamb. ctskiras narnos, moderniško vir
tuvė, garažui vieta, oru apšildomos, Įmokėti $6.500. . ,

Sunnyside rajone. $17.500, 10 komb., atskiros plytų nomos, vandeniu šildomos,
3 virtuvės, privatus jvožiovimos, arti susisiekimo. Įmokėti $55.500.

Klauskite A. SUKAUTO
Vakarais OL 3287

Reikalingi namai pardavimui. Kreipkitės į

A L G ARBENS
I486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 

Telefonai: LO. 2738, vakarai* HU. 9-1S43




