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IR JAUSMAS IR BŪTINYBĖ
Koks bebūtų gyvenimas išeivi- i mės žiburiai ant kalnų pasiekti 

joje, žmogaus visos dvasios jis ir tik čiupkim jų kibirkštis. Ta- 
neužvaldo. Visuomet išeivio šie- Į čiau tų “švyturių nešėjų” įsikū- 
loje lieka didesnė ar mažesnė rimas nebuvo sveikinamas. Jie 
kibirkštėlė ilgesio savojo krašto, Į taip pat negalėjo virsti mūsų 

bendruomenės visiškai savais>kiti ne—kvailystė. JAV-biųat-

Spragos atominiam išlaisvinime
Žinot, principai parūpo, geras 

dalykas. Kai jų yra konstituci
joje, bet nieks jų nesilaiko — 
kvaila. Bet kai vieni laikosi, o

Niujorko bendradarbio Atmaus

bendruomenės visiškai 
nariais, nors kaikurie ir didelių 
nuopelnų turėjo.

Tas pats yra ir čia. Ir- čia nei 
mes negalime visiškai sutapti su 
krašto visuomenės mase, nei mes 
esame linkę įsilieti į ją ir ištirp
ti, nei mūsų ten niekas nelaukia. 
Niekas rankų netiesia ir neties. 
Mes esame ir-liksime rytų Euro
pos ateivių kategorijoje.

Kartais kaikam dėl to gali būti 
skaudu arba ir nuostolinga — 
pvz. kai dėl kilmės kas negali 
“išlaikyti konkurencijos” į ge
resnius postus arba kai vaikams 
mokyklose “nebeatsiranda” vie
tos. Bet iš kitos pusės juk tas 
išskyrimas — dažnai nesąmonin
gas — turi ir didelį pliusą. Pade
da likti nesulaužytos dvasios 
žmonėmis, padeda išlaikyti savą 
charakterį, savą lietuvišką šei
mą •— lietuviškąją bendruome
nę. O kiek tai teikia džiaugsmo!

savųjų žmonių, savos aplinkos 
bei savųjų papročių. Išlieka ta 
kibirkštėlė, nors paviršutiniškai 
tas žmogus ir atrodytų visiškai 
pasinėręs naujojo krašto gyve
nime. Visdėlto jis. — jei ne visa
da, tai nors ramaus susimąstymo 
protarpiais — jaučiasi vienišas, 
prie naujojo krašto gyvenimo 

r nepritapęs.
\ Šitas ilgesys savosios dvasios 

bei savosios aplinkos, senatvėje 
išeivius parveda į tėvų žemę, ši
tas ilgesys svetimajame krašte 
suburia ateivius tautybėmis, su
kuria tautines bendruomenes, 
paakina organizuoti savą atskirą 
gyvenimą. Tai nėra nei maišta
vimas prieš juos priglaudusį 
kraštą, ne? kažkokio savo nacio
nalizmo puoselėjimas, bet natū
raliausia būtinybė, išplaukianti 
iš žmogaus noro išlikti žmogumi, 
išsaugoti visas, savąsias verty
bes. Tai yra būtinybė, nes kitaip 
žmogus palūžtų nei senatvės ne
sulaukęs. Žmogus negali išsiža
dėti visko, kas jo širdžiai miela, 
negali palikti savo širdyje tuš
tumos ir negali užpildyti jos sve
timomis vertybėmis, 
ten nėra paruoštos dirvos. Paga
liau tos naujosios dvasios jam 
niekas ir neduoda, jo į savąją 
šeimą nei nepriima, jo nelaiko 
pilnateisiu visuomenės nariu ir 
lygiai su savimi netraktuoja. Tą 
jaučia kiekvienas ateivis ne tik 

.^-^ismąjsiais.saijo ^ysįg^po:•'Įnę?.
tais naujajame krašte, net visą 
gyvenimą. Tą jaučia ir jo pali
kuonys.

Nesakome tai kaip priekaištą 
emigraciniams kraštams. Tai yra 

, gyvenimiška, žmoniška ir su
prantama. Naujas ateivis, stebė- _ ........

damas tokius reiškinius, gali jaus ra. Bloga yra būti vienišam-ma- 
tis nekaip, jį tas gali erzinti, bet sėjo, bet gera, kad taip išlieki 
piktintis nėra pagrindo. Negali-' sau žmogus, kad nesulaužai ša
lna reikalauti kitokių jausmų iš ; vosios dvasios, neatsižadi Įgim

tųjų vertybių, lieki surištas su i 
savaisiais ir savais keliais, beij ir .tam pačiam“išlaisvinimo po- 
savais metodais naujajame kraš- litikos” Tarpusavio Saugumo 
te kuri sau gyvenimą, praturtin- Pakto 100.000.000 dolerių fon- 
damas tuo ir patį kraštą. Nes dui, nors juo ir “gąsdina” pa
niekas nežūna, kas į gyvenimą i vergtą Lietuvą sovietinis proku-

stovas JT Mr. Gross visoj šitoj 
painiavoj pasakė: “Mes į jokius 
principinius kompromisus nesi- 
leisime”. Gi užsieniui, radijai tą 
pačią dieną skelbė, jog “įtakin
gas asmuo” (sako, pats Dulles) 
Valst. Departamente užtikrinęs, 
kad Korėja pasiliksianti kaip 
buvo. Su sovietais anapus 38 pa
ralelės. Iko “išlaisvinimo” poli
tikoj tokių kiaurymių gausu. 
Juk netiesa, ką kreivaakis Ona- 
ku Tokio spaudoje išvedžiojo... 
“manau, pagrindinis JAV politi
kos trūkumas tai “asence of any 
guiding principle in American 
nnlicy”. Korėjos prezidentas 
Rhee pareiškė, kad niekad nesu
tiksiąs su jokiomis “paliaubo
mis”, iki kraštas nebūsiąs “iš-, 
laisvintas” ir suvienytas, jei jis 
“turėtų valios”. Milijonai, esą, 
būtų išleisti niekais, jei sąjungi
ninkai “įgalintų!’ trečią valsty-

Tai leidžia puoselėti savąjį kul-|bę remti šiauriečius komunistus; 
tūrinį gyvenimą, veikti, lerikty-' " 
niauti savo tarpe ir su kitomis 
tautybėmis, leidžia ar priverčia 

’ domėtis kuo nors augštesniu. Ne 
kurioms i vien duonos kąsniu, gyvenimiš

kąja sėkmė bei malonumais. Ši
ta situacija pagimdo sąlygas iš
likti sau žmonėmis, žmonėmis su 
dvasiniu turinių, o ne vien su 
konkvistadorų grobuoniška dva
sia. Smulkiau panagrinėję savą
jį gyvenimą, palyginę .jį su kraš-

kario, šito neprisiminė, prezi
dentui pasakojo seniai žinomus 
visiems dalykus: genocidą, rinki
mus (Tepasižiūrį į ^Lietuvos Ar
chyvo” III t., jie ten pateikti — 
tik išverst). Dėl išlaisvinimo po
litikos galėję temptelt Eisenho- 
werį už rankovės: “Look, Mr. 
President... jei taip “išlaisvini
mas” bus ruošiamis, “God Save 
America”. Milijonai eitų mirti 
už Atlanto Chartos Ameriką, 
bet ne už Jai tinę, tikėkit mums”. 
Nesvarbu, kad ALT gal žino tei
sybę, kad “išlaisvinimo politika” 
buvusi įrašyta respublikonų par
tijos platformon ne dėl to, kad 
šalia sėdėjęs respublikonas A. 
Olis (Žiū: Bachūnas: A. Olis, 
brošiūrą) ir argumentavęs šios 
idėjos reikalingumą didžiaisiais 
JAV konstitucijos principais. 
Dėkui už tai tik vienam Charles 
Kersten, energingam Wisconsin 
respublikonui, kuris sužinojęs, 
jog. demokratų tautybių patarė
jai pravedė šį punktą savo ruo
šiamoje platformoje, viską me
tes skrido į Denverį ir išmaldavo 
Ike užbėgti demokratams už 
akių.

Jautė kartėli ir egzilų politi
kai Niujorke. Jie spyrėsi jau pra-

me daug pranašumo mūsų lietur 
viškoje bendruomenėje. Ir tai 
žymia dalimi dėl to, kad mūsoji 
išeivija galėjo išlikti neatsižadė
jus savo lietuviškųjų bruožų.

Taigi, teisingai sakoma, kad 
nėra to blogo, kuris neišeitų į ge-

kitų žmonių, kai mes patys ly
giai taip pat jaučiame. Kasgi vie
nodu jausmu sutinka savą tau
tieti ir visiškai svetimą prašalai
tį? Kasgi savajame krašte sve
timšalių ateivių atžvilgiu savo 
jausmuose prašoko toliau, sve
tingumo pareigos? Pvz. 'ar£i ir 
mes patys Lietuvoje nesibodėjo
me. kad ir ne taip gausiais, pra
šalaičiais, dažniausiai bėgliais iš 
Rusijos arba ir šiaip biznio su
metimais įsikuriančiais svetim
šaliais? Kukli lietuviškoji dva
sia net perdaug lenkėsi prieš už
sieniečius ir viskas, kas “iš už
sienio” ateidavo. Daug kam atro
dė, kad ten tai jau .kažkokių 
viršžmogių vaikštoma, ten lai-

jiems tebebūtų pripažįstamas 
suverenumas; jei kiniečiai neiš
sinešdintų iš Korėjos pusiasalio 
ir kiti komunistai nebūtų nu
ginkluoti. Rhee pakartotinai pra
šė, kad galiausiai ir pietų korė
jiečiai būtų įsileisti į “paliau
bų” pasitarimus. Amerikietis ko
respondentas baigdamas lakoniš
kai pastebėjo, jog tiesą sakant, 
Rhee žodžiai nesą “svarūs”, nes 
jo 14 divizijų tiesiogiai priklau
są ir esą - lojalios Aštuntai'JAV 
armijai! ? t

Sakoma, korėjiečiams karinin
kijos trūksta, civilizacijos. Bet 
atrodo, jog ši “Eisenhowerio” 
politikos spraga yra dar dides
nė. Čia susiduriame iš tiesų su 
kaikuriu neatsakomingu ameri- ■•. TATT1 .- , . , .,
kiečiu “vaduku” elgsena, kuri ; Pro.iJAV'bfs-?r V? ^ur,° 1aik<’ 
neleido ir neleis, sakysim, kad ir į egzilus nustebino Dulles nusista- 
lenku arba pabaltiečių tautu sa.; I mas, pei-ejimas prie demokra- 
ve gerbiantiems politikams ar I in ,.* :,.,a? “ .,talf.1* 

i karininkams užsiangažuoti, kad I nie^° f1? ^aip baisaus, tik tie 
!ir lom noAiom SOVietai CHC P’ SUlaUZC SUtai'tlS.

ir esą daug vilčių, jog visdėlto Š. 
Atlanto S. tautos suprasiančios 
pavojaus baisumą ir unisonu už
trauks savo atsakymą sovieti
niams '‘taikos galubčikarns”.%

Anglai bei prancūzai, teisybė, 
truputį lyg užsigavę ant Ike ir 
Dulles — kam su pamokinimais 
ir ką. Jie patogumo dėliai norė
tų Trijų Didžiųjų Komisijos 
bendrajai Globalinei Strategijai 
koordinuoti. Apie tai daug kal
bėjo Vašingtone maršalas Mont
gomery. Amerikiečiai manda
giai pasisakę “nereikalingi pa
mokslų” — arba pažodžiui — jie 
nenorį užgauti kitų ir tuo pačiu 
JT. Dar praėjusią savaitę Eisen- 
howeris pareiškė, Š. Atlanto S. 
turi' būti taip sustiprinta, kad 
sovietai nedrįstų nei pagalvoti 
apie ’’viso pasaulio proletariato 
išlaisvinimą” (tokia mažytė 
“kennaniška spragutė”). Visdėl
to reiktų atjausti jo padėtį. Ato
minė gadynė JAV prezidentui 
uždeda milžinišką atsakomybę. 
Gal teisingai sako tūla komen
tatorė, kad žmonijos istorija nie
kada nedovanotų, tiek sovietų, 
tiek amerikiečių vadovams, jei 
prieš pradėdami atominį karą jie 
nebūtų išbandę pačių menkiau
sių šansų taiką pratęsti nors ke
lioms dienoms (NYTimes, Mc-

... . ... ... ™ i Cor'mick). Bet išeities nei ji ne-
dzin1e. Del Dulles draugišku- surandanti. ypač Europoje. Ru
mo” mažiesiems abejonę buvo 
išsklaidžiusi Lietuvos Nepri
klausomybės proga jo deklara
cija, (spėjama, “Voice of Amer
ica” dėka). Nieks neabejojo, kad 
Eisenhoweris žin£p-ką uis daro, 
pirmutinėje savo kalboje Kon
gresui didžiu balsu apskelbęs, 
kad Jalta ir Teheranas tai gėda, 
ir jas reik išmest lauk iš Ame
rikos popierių. Bet štai, Chur- 
chillis ūmai užsimanė atostogau
ti Bermudose, į kurias važiavo

sija netversianti jausdama vis 
stiprėjančią kariškai Vokietiją 
pašonėje, kas pavers Rytinę jos 
dalį sovietų sferos “pūlių”. Vo
kietija suskaldyta irgi neliks. Ir

Savaitės įvykiai

įnešama. Viskas susikristalizuo
ja įnaują formą, kuri lemia kraš
to ateitį.

Mūsų lietuviškosios bendruo
menės pagrindas nėra vien jaus
mas. bet ir būtinybė ir, pagaliau, 
interesas. Kitaip neįmanoma, ki
taip žmogus gyventi negali ir ne
gyvena. Kaikas gal ir ne sąmo
ningai. bet kiekvienas yra savos 
tautinės šeimos — savos -ben
druomenės — narys. Buvo, yra 
ir liks.

roras Bacharov. Patyrę šitokį 
“britišką” traktavimą, augšto 
rango.mažųjų tautų kariai apgai
lestauja, jog labai dažnai per to
li nueinama. Pvz. lenkų oficia
liems organams siūlymą atme
tus, siūlytosios pareigos atite
kusios “pataikūnams, neatsako- 
mingiems” asmenims, kurių 
veikla iššaukusi skandalus. Tai 
esanti nemaloni ir būtina ištai
symo spraga. O ALTarybos de
legacija, pasak to seno Lietuvos

Atominę energiją paleis civiliniams reikalams
JAV Atominės Energijos Ko

misija, pritariant prezidentui ir 
Tautinei Apsaugos Tarybai, ruo
šiasi pasiūlyti kongresui atšauk
ti valstybinį atominės energijos 
monopolį. Sako būsią leidžiama 
tam tikromis sąlygomis priva
čioms firmoms pirkti ar pasisko
linti sprogstamas medžiagas, o 
taip pat pradėti pačioms atomi
nės energijos gamybą.

Tuo pat metu Kanados atomi
nės energijos centre vyko spe
cialistų konferencija, aptarusi ir

tuos pačius klausimus. Dalyvavo 
Kanados, JAV ir D. Britanijos 
atstovai. Jų reikalas buvo nusta
tyti, ką iš atominės energijos 
darbų galima atidengti, paleisti 
civiliams reikalams naudoti, ne
rizikuojant pakenkti krašto sau
gumui. Daugiausia esą susidomė
ta, kaip panaudoti atominę ener
giją šiluminių elektros jėgainių 
statybai. Apie tai jau galvoja 
daug firmų, tačiau, kol techniš
kos paslaptys neiškeliamos fir- 

I moą jokių darbų negali pradėti.

KUR NUEIS PIETŲ AFRIKA?
Kai Pietų Rhodozija nubalsa

vo įsijungti su Šiaurės Rhodezi- 
ja ir Nyasalaridu į vieną federa
ciją, kuri pati valdysis D. Brita
nijos protektorate, Pietų Afrikos 
nacionalistai šaukia balsuoti už 
juos, kad baltiesiems būtų išgel- 
gclbėtas nors šis kraštas. Rinki
mai įvyks šį trečiadienį, o nuo 
jų išeities priklausys Malano vy
riausybės ir jos norimo pravesti 
rasių atskyrimo įstatymo liki
mas. Iki šiol nacionalistai parla
mente neturėjo pakankamo skai
čiaus balsų, kad galėtų pakeisti 
konstituciją, kai augščiausias 
teismas tą įstatymą pripažino 
nekonstituciniu. Ryšy su tomis 
nacionalistų vyriausybės pastan
gomis krašte santykiai taip įsi- 
tempė/kad daug baltųjų jau jau
čiasi netikri dėl ateities ir dairo-

si kur galėtų emigruoti. Dauge
lis jų taiko į Kanadą ir aiškinasi 
įsikūrimo čia sąlygas.

Pagrobė mokslininką
Austrų chemikas W. Lassi* išra

do būdą kaip sunaudoti naftos 
rafinerijose gaunamas liekanas. 
Rusų valdomų Zistersdorfo rafi- 
nerijų vadovybė pasisiūlė nu
pirksianti išradimą už nemažą 
sumą. Tačiau laikas bėgo, o Lassi 
negavo nei skatiko. Rusai, ma
tyt, norėjo pasinaudoti išradimu 
nemokėję nieko. Bet ir Lassi bū
ta atsargaus. Jis, pasirodo, vieną 
reikšmingą smulkmeną nuslėpė 
ir pareiškė ją pateiksiąs tik tada, 
kai gausiąs pinigus. Bet štai nuo 
kovo 27 d. Lassi dingo, kaip že- 

jmės prarytas. Vienos laikraščiai 
I įsitikinę, kad jis pagrbotas rusų.

— Las Vegas. — Balandžio 6 
d. čia buvo susprogdinta ypatin
go galingumę atominė bomba 
5000 pėdų augšty, išmesta iš lėk
tuvo. Taip augštai atom, bomba 
nebuvo sprogdinta niekad. Anks
čiau augščiausia buvo 3.500 pė
dų. Po 20 min. po sprogimo 30.- 
000 pėdų augšty virš tos vietos 
praskrido du lėktuvai, vairuo
jami iš tolo, kuriuose buvo po 60 
pelių ir po 2 beždžiones. Ore, be 
to, buvo dar 80 lėktuvų. Tai bu
vo jau ketvirtas šio pavasario 
bandymas.

— Vašingtonas. — JAV atsisa
kė duoti vizą komunistuojan
tiems asmenims, norėjusiems 
vykti į JT posėdžius: Mrs. Rae 
Luckock, torontietei, Women’s 
International Democratic Fede
ration atstovei, ir J. Dessau, Pas. 
Darbo Unijų Federacijos atsto
vui iš ’Prancūzijos. JAV atstovas 
JT pareiškė, kad valstybė turinti 
teisę pasirūpinti savo saugumu.

— Otava. — Per du pirmuo
sius šių metų mėn. Kanados im
portas prašoko eksportą $42.100.- 
000. Šiemet prekybos sąlygos esą 
nepalankios — kainos krito, D. 
Britanija ir P. Amerika savo 
pirkimus Kanadoje susiaurino. 
O su JAV prekybos deficitas sie
kia $125.400.000. Tiek, kiek per
nai buvo eksportuota — už $4.- 
300.000.000 — šiemet nesitikima

Ir taip “išlaisvinimas” sustojo. 
Susi“containino”, brooklyniškai 
pasakytume. Nutilo viskas. Taf
tas su sėbrais lyg patriukšma
vo. Lenkai vieninteliai, šaukė vi
so svieto žiniai, jog tai “vos ne
išdavimas”. Iš pabaltiečių tai 
toks docentas Žagars iš PA jiems 
atsišaukė. “New York Times” jo 
laišką išspausdino. Bet nelaimei 
— praėjusią savaitę tas pareiški
mas dėl Korėjos “perkirpimo”. 
McCarthy ir Co pikti ant Dulles 
už Bohleną. Tiesą sakant, tai bu
vo Ike pasirinkimas, kuris su di
džiausiu pasigėrėjimu klausėsi 
sen. Knowland kalbos — persi
vertimo į jo stovyklą. Jiedu gi 
tik nesusimušė, kai pastarasis 
prieš savaitę teisino DuĮles-Boh- 
leną^ išvadindamas McCarthy 
gan plačiais vardais.

Niujorke per prof. Pakšto pa
skaitą “Lietuva ir Federaliz
mas” pasklido paskutiniai gan
dai, kad John Foster Dullles, 
nors-jo brolis yra žvalgybos vir
šininkas (tai bent būtų argumen
tas TSRS), greičiausiai pasi
trauksiąs, o jo vietą perimsiąs 
juokingos išvaizdos, bet kietas 
vyras, Niujorko gubernatorius 
Dewey.

Būrelyje apie Vaclovą Sidzi
kauską, kurio 60 metų Niujorke 
paminėjo gražus kviestinių bū
rys,x buvo šitaip aiškinama so
vietinės “taikos” variacijos. Iš
šaukusi Vakarų reakciją, Stalino 
užsienių politika neišvengiamai 
vedusi prie TSRS pražūties. Jau
nieji komtorgai susigriebę ir sa
vąja “teoretine” taika atkirtę 
“teoretinei” JAV išlaisvinimo 
politikai, mikliai parodydami, 
jog peranksti buvo džiaugtis “iš-, 
laisvinimo politikos” veiksmin
gumu. 7 metus rusai visaip ban
dę įginti laisvuosius į izoliacio- 
nizmą ir infliaciją; šiuo momen
tu, kaip atrodo, jų vienas tikslų 
yra užmyluoti geraširdžius ir 
nuoširdžius amerikiečius į nusi
ginklavimą, defliaciją, bedarbę 
ir neišvengiamą ūkinę krizę.

Kiti, gi mano, jog gal ir Stali
nui tebegyvenant šio posūkio 
būtų reikėję laukti^ nes jis gi 
skelbęs tezę “supiudyti vakarie
čius”. Tačiau rezultatai esą ge
resni, negu galima buvo tikėtis

pasaulio taikai.
Andriejus Višinskis, nors ir iš

guitas iš savo ministerijos, bet 
vis dar “ambasadorius”, visai 
“optimistiškai” žvelgia JTautų 
ateitin. Girdi, norėjot mūsų įro
dymų veiksmais... o ar negana 
Jums buvo jų praėjusiomis sa
vaitėmis?.
geri norai? Pasaulis, girdi, ma
to kas tikrumoje grasina karu ...

i Šovei a i net kuo mandagiausiai 
keliolikos amerikiečių prašymą 
įvažiuoti į TSRS buvo patenki
nę. Jų ten niekas nesekiojęs ir 
yankiai provincijos žurnalistai 
radę, kad ten geriau, negu jie 
rjianę. Pro Pabaltijį’ visdėlto jų 
neleido namo sugrįžti, o kai su
grįžo, rado vieno kolegos tele
gramą Niujorko aerodrome.

z (Nukelta į 2 psl.)

Maskvos taikos ofenzyva ir praeitą savaitę tebeapsprendė visus 
pasaulio politikos įvykius, nors tos ofenzyvos prasmė dar tebėra 
neišryškėjusi. Nesuprantamų reiškinių pasigirsta ir iš pačios Mask
vos. Vienas iš stambiausių partijos figūrų, paskirtas Centro Komi
teto sekretorių dar prie Stalino, Įgnatjevas paskelbtas žiopliu, 
kad būdamas ir saugumo ministeriu, davęsis apmaunamas savo 
pavaduotojo Riumino, iškėlusio išgarsėjusią gydytojų bylą. Jis, 
kaip ir Riuminas, atleistas, o gal ir suimtas. Manoma, kad tai Be- 
rijos galybės ženklas, nes įgnatjevas buvęs Malenkovo proteguo
jamas ir pastatytas vietoje kažkur nudėto Abakumovo, kurį pa
laikęs Berija. ri

Pereitą savaitę naujų taikos 
balandėlių Maskva nebepaleido, 
kaikuriais savo pareiškimais net 
grįžo atgal, tačiau bendrai tebe
šaukia tą patį. Berlyne prasidė
jusiose derybose dėl oro susi
siekimo rusai pasiūlė vietoje esa
mų trijų koridorių po 20 mylių 
padaryti vieną platesnį — 60 
mylių pločio. Vakariečiai nuta
rė siūlymą priimti derybų, ba
ze. Rusija taip pat pranešė tar
pininkaujanti dėl Britų civilių 
paleidimo iš Š. Korėjos nelais
vės. Tik korėjiečiai saką, kad jie 
teturį vos 7, o apie ieškomus ki
tus 6 nieko nežiną. Nei Austri
jos, nei Vokietijos reikalu Mask
va dar nepasiūlė nieko, nors 
spėjama, kad gali pasiūlyti Vo
kietijos suvienijimo planą, kuris 
labai sumaišytų dabartinę vaka
riečių politiką. Tuo tarpu kanc
leris Adenau^eris, atvykęs į JAV, 
kur tarėsi Baltuosiuose Rūmuo
se, pareiškė, kad Rusija savo tai
kingumą Vokietijos atžvilgiu te
galinti parodyti tik leisdama 
laisvus visos Vokietijos rinkimus 
ir grąžinėkjjr* belaisvius. Jie nie
ko' heatmet!RŠ ankstOT^et ven
gią visko, kas galėtų suardyti. 
Vakarų vienybę, ries V. Vokieti
ja esanti apsisprendusi eiti drau
ge su Vakarų demokratijomis.

remdamas JAV delegacijos na
rio Gross teigimą, kad Sovietai 
tebesiūflą tą fjatį, vos truputį 
tepakeistą, stalininį taikos pla
ną, pasakė, kad jis esąs ne tik 
miręs, Bet ir jau supuvęs. Sovie
tų atstovas Zorin pasiūlė bakte
riologinio karo Korėjoje klau
simą numarinti. Jei JAV ratifi
kuosiančios tokį karą draudžian
čią 1925 m. Genevos konvenci- 
ia. jie kaltinimų sutinką nebede- 
talizuoti. Aiškus dalykas, kad JA 
V-bės su tuo niekad nesutiks, 
nes tai reikštų prisipažinimą, 
kad ios tokį karą vedė. Tuo bū
du JT dar galima laukti naujų 
susikirtimų, o visų yra bendra 
nuomonė, kad Sovietai savo tiks
lų nei kiek nepakeitė, kad taikin
gumas tėra taktinis ėjimas, Mas
kvai naudingas vidaus santy
kiuose ir bandymas vakariečius 
suskaldyti, bei jų ginklavirnąsi 
sulėtinti. Kaip toli leisis į šį žai
dimą D. Britanija, kurios amba
sadorius po pasitarimų Londone 
jau grįžo į Maskvą, tuo tarpu dar 
neišryškėjo.

Korėjoje dienų derybų

ti sužeistais ir sergančiais belais
viais, pradedant tai vykdyti ne 
vėliau balandžio 21 d., pasikeiti
mą įvykdant pačiame Panmun-

Iš Europos įvykių dar paste- jome. JT atiduos 5000 š. korėjie- 
bėtina, kad amnestiją pažadėjo čių ir 700 kinų. Tuo tarpu komu- 
ir Vengrija — esą, tiems, kurie nistai pareiškė turį 600— 450 n.

- ., . .. , “šuklvdę” savo veiksmuose prieš^korėjiečių, 120 amerikiečių, 20O amerikiečių, kur r<^ -" - - - - *-■ • • . .....

Japonijos sosto 
įpėdinis

iAkihito, 19 m., atvyko laivu 
San Francisco, pereitą šeštadie
nį. Tą pačią dieną jis lėktuvu iš
skrido Į Victorią, iš kur pradėjo 
kelionę po Kanadą. Balandžio 17 
d. jis bus Toronte, aplankys pro
vincijos parlamentą, gubernato
rių ir nuvyks į Hamiltoną Steel 
Company įmonių apžiūrėti. Se
kančią dieną aplankys Niagara 
Falls, o sekmadienį vyks į Otavą. 
Jį lydi 22 japonų žurnalistai ir 6 
prie jo prikomandiruoti kana
diečiai.

Kolchozu nebėra!
Kai Tito paskelbė naują ūki

nės politikos dekretą, tarp kitko 
atsisakahtį nuo sovietinių kol
chozų, o jų vietoje siūlantį kurti 
laisvų ūkininkų žemės ūkio koo
peratyvus, kolchozai ėmė krikti. 
Valstiečiai, kuriems palikta tei
sė išeiti iš kolchozo arba likti 
naujojo kooperatyvo nariu, be
veik viši nori likti laisvais ūki
ninkais. Kaip pranešėjas rašo, 
kolektyve norį pasilikti tik tie, 
kurie dirbo kolchozo administra
cijoje. Ši žinia taip paveikusi 
valstiečius, kad jie ją atšventė 
iškilmingai, tam paskirdami vi
są dieną*.

Naujajame dekrete buvo sako
ma, kad kolektyvinių ūkių pa
naikinti nenorima. Esą, norima 
juos tik pertvarkyti naujais pa
grindais. Faktiškai jie dabar iš
nyksta, jėga suvarai ūkininkai 
grįžta į individualų ūkininkavi
mą. Tai labai keblion padėtin 
pastatė provincinę komunistų 
organizaciją, kuri sumišusi ir ne
žino ką pradėti.

režimą. Tai pažadėta propagan
doje prieš rinkimus, kurie įvyks 
šį penktadienį. Italijoje paleisti 
ao.en rūmai, o rinkimai paskir
ti birželio 7 d. Laukiama aršios 
kampanijos. Vėl pasigirdo neaiš
kių žinių apie įtampą Albanijo
je. kuri nesusisiekia su sovieti
niais kraštais, yra izoliuota. Ho- 
džos valdžia visdėlto tebesanti 
padėties viešpačiu. Kanclerio 
Adenauer pasitarimai Vašingto- 
ne pasibaigė sutarimu atstatyti 
abiejų kraštų normalius preky
binius santykius.

JT plenumas generaliniu se
kretorių patvirtino švedą Ham- 
marskjoldą, niekam nepasisa
kius prieš. Čia visus domino 
klausimas ar nesuklups Višins
kio taikngumas,. kai JT pradės 
svarstyti Čekoslovakijos siūlymą 
pasmerkti JAV akciją pagal Sa
vitarpio Paramos Aktą,, jos kva
lifikuojamą subversija, o taip 
pat svarstant JAV reikalavimą 
sudaryti komisiją Maskvos kalti
nimui dėl bakterinio karo Ko
rėjoje. Bet ir to nereikėjo lauk
ti. Višinskis užgiedojo seną 
giesmelę jau dėl belaisvių. Prie
šingai Kinijos siūlymui, prilei- 
dusiam laisvą belaisvių apsi
sprendimą, Višinskis pereitą ket
virtadienį kalbėjo apie reikalą 
pasikeisti visais belaisviais. Die
ną prieš tai jis šaukė “susitikti 
bičiulystės tunely”, priminda
mas, kad Maskva jau daug nuo
laidų padariusi ir kviesdamas 
vakariečius taip pat parodyti ge
ros valios. Po ketvirtadienio kal
bos JT sferose pasireiškė aiškus 
apsivylimas, o Peru atstovas, pa-

britų ir 15 kitų. Manoma, kad 
dalis yra nuslėptų, o grąžinamų 
tarpe spėjama būsiant patrauktų 
į komunistų pusę. Kad tokių yra, 
žinoma iš jų laiškų giminėms ir 
iš per radiją pasakomų kalbų. 
JT išviso turi apie 132.000 belais
vių, komunistai sako turį 3198 
amerikiečius, apie 1000 kitų ir 
apie 9000 p. korėjiečių. Šiuo me
tu ruošiamasi pradėti pasitari
mus dėl jų visų pasikeitimo.

Prez. Eisenhoweris pereitos 
savaitės spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad JAV sutiksiančios 
susitarti Korėjoje, paliekant dvi 
valstybes, bet sieną paleidžiant 
siauriausiu ruožu —- apie 90 my
lių į šiaurę nuo dabartinio fronto 
bei 38 paralelės. Be to, kartu tu
rį būti išspręsta visa eilė Tol. 
Rytų problemų- ir likviduotas 
Indokinijos karas. Prezidentas 
prileido, kad Formoza galinti 
būti paversta JT protektoratu. 
Atseit, Kinija būtų pripažinta 
komunistams, o Ciang-Kai-Šeko 
vyriausybė turėtų virsti egzili- 
ne ir užleisti vietą JT Mao at
stovui. Matyt, JAV Formozos 
vyriausybės pajėgumu nepasiti
ki, tačiau, spėjama, kad tokiam 
sprendimui pasipriešintų nema
ža respublikonų grupė senate ir 
kongrese. Visa tai beabejo būtų 
labai priešinga dar kovo 18 d. 
Dulles pareiškimui Prancūzijos 
premjero lankymosi proga, kad 
JAV dabar sumažinsiančios sa
vo paramą Europai, bet padė
siančios Indokinijai ir Formozai. 
Būdinga, kad šis pareiškimas tik 
dabar tepaskelbtas, matyti, blo
gam prezidento pareiškimo įspū
džiui susilpninti.

Išardė Sovietą šnipu tinklą
Vak. Vokietijos policija balan

džio 9 d. suardė nuo karo pabai
gos didžiausį šnipų tinklą —• su
ėmė 35 jos narius ir dar 7 tebe
ieško.

Šie sovietų šnipai daugiausia 
veikė kaip importo-eksporto 
pirkliai, kaikurie prekybines fir
mas vien šnipinėjimui ir tesu
darę. Sistema buvusi gana tobu
la, naujų narių užverbavimas 
priklausęs tik patiems augštie- 
siems grupės nariams. Visi jie 
buvę gerai apmokami. Kaikurios 
firmos, kurių žmonės suimti, 
protestuoja, teigia, kad kaltini
mas nepagrįstas ir kaikurios ža

da kelti bylą teisme, savo garbei 
apginti.

Vokiečiai Vašingtone kviečiasi 
Pabaltijo diplomatus

"Kanclerio Adenauerio apsilan
kymo Vašingtone proga, V. Vo
kietijos atstovas dr. Krekelers 
balandžio 9 d. surengė priėmi
mą, į kurį pakvietė Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos atstovus JAV- 
bėse. Tai pačiai dienai pakvieti
mai Pabaltijo atstovybėse buvo 
gauti ir į Luksemburgo ambasa
dą, kuri kvietė svetimšalius am
basadorius, pagerbdama savo 
kunigaikščių vedybas. (Aim.)
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Kremliaus žvilgsnis į JAV
Griauna Lenkijos Bažnyčią

KUR EINAME?
Kai pavergtoje tėvynėje mūsų 

• "broliai; seserys bei seni tėvai iki 
paskutinio atodūsio kovoja su 
“ipuriū okupantu už savo tauti
nes teises, už brangią tėvų reli-

, nią kpvą pamiršta, , pasinerdami 
į šios'žėiiiės abejotbius malonu- 

.’xpuš,'nukrypimus.
^ei ;*diieš’ penkiasdešimt "L ar 

?^daųgiaų‘metų mūsų tėvai bei se^ 
;'neližii.'šąyb gįliU tikėjimu ir pa- 
vyldinglfŠeimos gyvenimu lietu- 

.y Vių't'ąūtą’.iškėlė tarp kitų kata- 
: lukiškų tautų, tąi šiandieną tuo 
’ ihWjpasigirti nebegalime, o ypač 

patekusieji į Š. Amerikos konti- 
^’nen’tą,' kur pragyvenimo sąly

gos daug geresnės^ negu kur nors 
kitur. Gal, geras gyvenimas žmo
nes šfhųgdo. Nereikia imti pa
vyzdžių nei iš senosios Romos, 
kuri žlugo dėl savo lėbavimų.

Tenka/apgailestauti, kad šian
dieną šiapus Atlanto nemažas 
procentas lietuvių seka tuos į be
dugnę kritusius romėnus.

Jau stovyklinis gyvenimas 
Vokietijoje rodė, kad . lietuvių 
moralė krenta, bedievybė didė
ja. Nejau tai būtų nesąmoningas 
pritarimas šių laikų žmonijos pa
baisai,- nuo kurios mes turėjome ____ _____ r n _ ji _ _•• • !

šeimos iš 400 gyventojų, iš 90 šei
mų. Iš tų 26 šeimų — 18 sudaro 
tremtiniai, šešios šeimos eksko
munikuotos — iš jų dvi tremti
nių. Dvi* tremtinių poros gali at
sidurti teisme už dvipatystę.

Nenormalus susimetusių gy
venimas kartais sukelia ir savo 
tiško juoko, kai jų “vedybos” pa
šlyja: Viena susimetusiųjų pora 
susipyko, išsiskyrė. Susipyko 
taip smarkiai, kad vienas jų paš
tu pasiuntė antrajam virvelę pa
sikarti-. Bet tuo pačiu keliu gavo 
atgal storą ilgą virvę tam pa
čiam tikslui. Susimetusieji labai 
jautrūs ir kerštingi: kiekvieną 
suvalgysią be druskos, kas iš
drįs jiems priminti jų nenorma
lų gyvenimą.

Per dvidešimt porų sudarė 
mišrias šeimas tautiniu atžvil
giu. Kaikurie iš jų aiškinasi, kad 
jie yra geri lietuviai. Bet lietu
viškumas rodomas darbais, o ne 
žodžiais. Jei mes dažnai nusi- 
skundžiame mūsų sulenkėjusia 
bajorija, kuri pasidavė svetimai 
įtakai, tai ar ne tą patį darome 
mes dar didesniu mastu dabar — 
dvidešimtajame šimtmetyje. •

Nedidelė garbė, kai jaunikai
tis, grįžęs iš nakties “medžiok
lės”, savo draugams giriasi at
liktais “žygdarbiais”. O dėl to

laimės pabėgti? Kaikurie davi-;kaikam ir tam tikrų vaisių yra. 
niai labai liūdni. Jei Vokietijoje: Kaikam tenka šauktis gydytojo, 
vienoje kolonijoje, kur gyveno; dar kitiems ir pridedamus “mo- 
apie 1500 ; lietuvių, konkubinate j kesčius” mokėti. Visa tai nėra 
gyveno 13 šeimų, tai Kanados i mūsų tėvų stiliuje ir nesiderina 
vienoje lietuvių kolonijoje netei- : su mūs-ų dabarties uždaviniais 
sėtoje moterystėje gyvena net 26 i bei misija. J. J.

Vincas Krėvė, mūsų didysis 
rašytojas, mokslininkas ir buvęs 
ministeris pirmininkas “Aidų” 
Ns. 3, sun. kovo mėn., paskelbė 
savo atsiminimų nuotrupas: “Pa
sikalbėjimas Maskvoje su V. 
Molotovu”. Jis ten įprastu meis
triškumu piešia vaizdus vieną po 
kito Lietuvos sutemų tarpsnyje. 
Ir juose neužtiksime nei mažiau
sio . kryptelėjimo, kuriuo būtų 

.siekta patį autorių įstatyti į he- 
Įrojąus rėmus. Visa tai dar labiau 
•paveikia skaitytoją, nes jis yra 
įtikinamas beskaitąs atsimini
mus, o ne vaizduotės sukurtus 
vaizdus, kurių ganėtina kitų mū
sųjų autorių atsiminimuose.

V. Krėvės kultūros vertybių 
pajutimas, rusiškosios sielos pa
žinimas ir talento plunksna, lei
džia aptarti milžiniškas proble
mas, kurių vakariečiai iki šio 
meto nesugebėjo suprasti. Nū
dienis pasaulis reikalingas ne 
Arthur Koestler filosofinių sam
protavimų “Darkness at noon”, 
bet tikroviško aptarimo.
' Čia atsišliesiu nuo lietuviško

sios plotmės ir stabtelsiu ties So
vietų požiūriu į JAV.

Molotovo aptarimas JAV
Kai tuometinis -Sovietų užsie

nio komisaras V. Molotovas aki- 
rėžiškai aptarė Lietuvos padė
ti — ji negalinti likti sala so
vietinėje Europoje, — V.'Krėvė 
jo paklausė nuomonės apie JAV. 
Jei tas klausimas anuomet bu
vo įstrigęs politinių prielaidų 
klampynėje, šiandieną jis* da
rosi nepaprastai svarbiu. O vi
sų įdomiausia yra tai, kad Molo
tovo dėstymas prieš veik trylika 
metų, nekartą buvo patikrintas 
gyvenimiškos tikrovės.

Molotovas anuomet dėstė: 
’’Gerai žinome, kad JAV nori 
Įsijungti į šį karą ir visais bū
dais tą įsijungimą provokuoja. 
Nesitikim, ’kad mums pasiseks

Spragos atominiam išlaisvinime
Rusijos kaimynam? šitoj žinioj, gavimo dieną, pagrindiniame ve- plomatai,

įkalbėti mūsų tariamus draugus Į ti, visuomet mokėsime sutruk- 
nepasiduoti tai provokacijai, bet 
mūsų tai nebaugina. Mes geriau 
pažįstame tą kraštą, "negu tie, 
kurie jį valdo. Tamsta^bųvai ap
silankęs JAV?” ° '

— Neteko, prisipažirthū,'—bet 
skaityti apie šią valstybę esu 
daug skaitęs... '

— Vadinasi, neturite suprati
mo, kas yra toji palaida bala, 
kuri vadinasi JAV. ■Amerikos 
žurnalistai ir iš dalies rašytojai 
gudrūs (mastera)' mulkinti ‘ki
tais žodžiais kltūš ir save, kada 
kalba apie savo kraštą. Bet jais 
tikėti netenka. Nors ten kalba
ma apie humanizmą, laisvę, ly
gybę, demokratiją, bet visa tai 
šlykščiausias veidmainiavimas, 
taip charakteringas anglosaksų 
žmonėms. Ten >■ kiekviename 
žingsnyje bažnyčia, bet' neatsi
žvelgiant į tai, nėra kito (rriateria- 
listiškesnio pasaulio, •» kuriame 
vertinamas tik pinigas, pinigas, 
pinigas... Ten kiekviehaš parei
gūnas, nuo paprasto policininko, 
iki jų prezidento, yra? visuomet 
pasiryžęs apsirikti ir suklysti, jei 
tik tas paklydimas padidina jo 
einamąją sąskaitą banke. Mes — 
ne stačiokiški vokiečiai, pasiti
kį vien kumščiu. Mes rasime bū
dus padėti ?JAV vairuotojams 
paklysti, kai tas jų paklydimas 
bus mums naudingas; Todėl jų 
įsijungimas į karą mūsų visai 
nebaugina. Visi, kurie, deda į 
juos viltis, turės .skaudžiai nusi
vilti ...

Vasiljevo balsas
Kai V. Krėvė labai šaltai atsi

skyrė su V. Molotovu ir veik 4 
vai. pasikalbėjimo buvo ne tiek 
nuovargio, kiek nevilties per
blokštas, poC'kęlių Valandų vėl 
tūrėjo pasikalbėjimą su Dekana- 
zovu, Lietuvos okupaciniu komi
saru ir jo palydovu Vasiljevū.

V. Krėvei ir Dekanozovui ašt
riai susikirtus, Vasiljevas pasi
šovė juos sutaikinti vėl stabte
lėjęs ties JAV:

dyti, kad tos svajonės neįvyktų. 
Kai prįbręs reikalas, sugriausi
me tą valstybę iš vidaus, pačių 
josios gyventoją rankomis. Su to 
visagalio dolerio pagalba”.

Ši pažiūra, kuri yra analiti
nė, mažai kuo tesiskiria nuo J. 
Malenkovo apibendrinančio pra
nešimo, užsitęsusio per 5 vai., 19 
Komunistų partijos kongrese, 
1952. 10. 5. Jei dar ir šiandieną 
JAV nori “gelbėti taiką” susita
rimais su Maskva, palieku pa
čiam skaitytojui vertinti tokio 
polėkio prasmę.

Nepanaudotas ginklas
Vinco Krėvės paskelbti atsi

minimai turėtų būti paskleisti 
ne vien tik lietuviškai skaitan
čiai visuomenei. Ir šiandieną, 
veik po 13 metų, jie nėra nusto-Į 
ję, savo įdomumo. Tie ir kiti at
siminimai verti paskelbti plačio
je amerikietiškoje spaudoje. Jie 
nemažiau patarnautų lietuviškai 
bylai ir kitiems reikalamas, ne
gu memorandumai ar “diploma
tinė veikla”, kuria daugumoje 
tesitenkinome. Mes turime mil
žiniško naikinimo ginklų, kurių 
net nebandėme panaudoti.

Komunistinė Lenkijos vyriau
sybė, nepajėgdama priversti nu
silenkti vyskupų, bandė eiti ki
tu keliu. Vyskupus suima, o vys
kupijoms valdyti priverčia kapi
tulas išrinkti generalinius vika
rus, parinktus iš vad. kunigų pa
triktų, dažnai jau suspenduotų. 
Taip Katovicų (dabar perkrikš
tytų į Stalingrad) pašalino visus 
tris vyskupus, o generaliniu vi
karu privertė kapitulą išrinkti 
kun. F. Bednarz, jau anksčiau 
suspenduotą.

Krokuvos arkivyskupijoje bu
vo pašalinti abu arkivyskupai 
— Baziak ir Rospond. Kapitula 
gruodžio 13 d. generaliniu vika
ru išrinko Sandomiero vyskupą 
sufraganą Fr. Jop. Betgi vysku
pas Jopas sausio 26 d. buvo pri
verstas paskirti generalinius vi
karus nuo savęs — kun. dr. St. 
Hueta iš Varšuvos ir kun. B. 
Vozny iš Prokocimo. Pastarasis 
yra žinomas komunistinės kovo
tojų dėl Laisvės ir Demokratijos 
Sąjungos Vyriausios Kunigų Ko
misijos ^prezidiumo narys, su
spenduotas dar velionies kardi
nolo Sapiehos. Jis priklauso gru
pei kunigų, kurie nuo pat Len
kijos Liaudies respublikos atsi
radimo buvo įsijungę komunistų 
tarnybon. Dabar šis suspenduo-

i

tas kunigas valdo pirmąją Lenki
jos archidijeceziją.

Nėra abejonės, kad šitiems 
naujiems vyskupijų administra
toriams nebus lengva sulaužyti 
tikinčiųjų ir dvasiškuos masės 
pasipriešinimą.'Jie taip pat yra 
veikiami iš šalies, gal tyliu bū
du. Dėl to tai Katovicų vyskupi
jos naujasis administratorius 
Bednarz nuvyko pas kardinolą 
Wyszynskj ir, matyt, pasižadė
jęs saugoti Bažnyčios reikalus, 
susitaikė. Jo suspendavimas at
šauktas. Tik kažin savo veiklo
je ko jis daugiau klausys: vys
kupų nutarimų ar komunistų 
partijos reikalavimų. Apie Voz- 
ny dabartinius santykius su Baž
nyčia ir jo legalią padėtį tuo tar
pu nieko negirdėti. Bernarz pa
sielgimas visdėlto rodo, kad kar
dinolo autoritetas Lenkijoje dar 
tebėra labai didelis.

— Otava. — 1952 m. naujų na
mų statyba Kanadoje padidėjo. 
Tais metais pradėta statyti nau
jų gyvenamų namų 83.246, kai 
1952 m. buvo tepradėta 68.579. 
Tačiau užbaigta namų 1952 m. 
buvo tik 76.302, kai 1951 m. bu
vo užbaigta 84.810.

Proletariato diktatūros valdovai

(Atkelta iš 1 pusi.) 
sveikinančią... “stop, the edi
torial jackasses of the country 
for falling for this Soviet peace 
trickery Ston”. Anie, gerų no- 
■fų, tik išraudę. Amerikiečių, tau- 
ta, kaip suskaięiatto Gallųpo 
institutas, tik vienas- iŠ”8'"ff(5?,ė- 

» tų griežtesnės-akcijos. 59% pa- 
. sisakė už buvusią “patogią”. To

dėl;“ Vyriausybė, kuri yra tautos,
• tautai ir dėl tautos” turėjo būti 
, labai atsargi. .Nėra jokių davi- 
' nių^’ kškr ji bent kiek būtų pa
tikėjusi sovietiniams plepalams. 
Vašingtone buvo tik nervinama-

• si. Aišku esą, prasideda nauja 
j fazė. Tik nežinia, kokia: “pliki- 
t nanti” ar kitaip “šaldanti”. Vy- 
Į riausybė taip pat žinojo ir tokios 
į “taikinės” ofenzyvos išvadas.
Japonija jau -visa gerkle dejavo, 

i ką jie. darysią, jei Korėjos karas 
i pasibaigtų; jiems grės toli sie- 
'-kiančios ūkinės ir politinės išda

vos. Betūr pačiame pramoninia
me JA^.“mohsteryje”, parem- 

.lam..“frėė enterprise”, kur pra- 
į monė ;ttM/s1aįag^ma prisitaiky-
• ti karu^|ar^^ai^i#?/apyyarta 
j buvo pasiekusi” “mirties” taško.

; stabiliškumą.-— fabrikai kriokia, 
i žmonės pėrka’Jr^aihoš pastovios, 
. bei normalios. Visa tai susvyfuo- 
įtų Korėjoie pasibaigus. Vėl per-

išlaisvinimo” politikoj skylė, damajame,

Praėjusio šimtmečio ūkinė re
voliucija ir milžiniškas pramo
nės išaugimas buvo ne tik mūsų 
gyvenimo sąlygų, pasaulėžiūros 
ir politinio pasaulio gyvenimo, 
bet ir žmonijos socialinių santy
kių revoliucija. Naujoji visuo
menės klasė — pramonės darbi
ninkija paskutiniais dešimtme
čiais’ negirdėtai greitai išaugo į 
jėgą ir .dabar užima raktinę po
ziciją socialiniame — politinia
me pasaulio gyvenime. Vadina
mas visavaldis kapitalas pasida
rė mitu arba tokiu darosi, nes 
kovoje darbininkijos su kapita
lu paskutinis yra priverstas ka
pituliuoti ir ieškoti kompromiso 
su organizuota darbininkija.

Paskutinių dešimtmečių isto
rija, kad ir JAV, duoda ryškių 
pavyzdžių, kaip darbininkija 
palaipsniui užkariauja kaskart 
svarbesnes pozicijas valstybės 
gyvenime. Tą patį reiškinį gali
ma''pastebėti ir visoje eilėje ki
tų ‘kraštų, net ir ten, kur darbi-

‘-hinkijos veikla nėra pakankamai 
organizuota ir kur dar kapitalas 
naudojasi valstybės aparato pa
rama. ■

Lygiagrečiai su darbininkijos 
rolės augimu auga ir kova tarpe 
komunizmo ir kapitalizmo už 
įtaką į tą jėgą. Reikia stebėtis 
kaip gudriai komunistai stengia-! 
si pralįsti i vadovaujamas pozi- nintelis patikimas elementas, be 
ciias darbininku organizacijose > prieš jį buvo svarbūs -užda- 
visuose pasaulio'kraštuose, kad viniai: atstatyti ir išugdyti pra- 
atatinkamu laiku turėtų galimy- į monę. “pasivyti ir pralenkti Eu- 

ropą” ir įvykdyti tai. kuo gyre
isi Stalinas: “kai SSSR pasodin- 
Į sime ant automobilio, o kaimieti

DARBININKŲ PADĖTIS SSSR
visos trys visuomenės klasės 
SSSR yra lygios savo teisėmis ir 
pareigomis. Tačiau įdomu pa
stebėti, kad Kremliaus flirtas su 
darbininkija, kaip svarbiausia 
klase, vyksta ir toliau. “Darbi
ninkų klasė, kaip labiausiai išsi
skirianti klasė visuomenėje, per
ėmusi į savo rankas valdžią, nau
doja ją visų dirbančiųjų labui, 
o pirmoje eilėje — kaimiečių 
masėms. Sovietinė darbo klasė 
SSSR savo esmėie yra visai nau
ja klasė, panašios nežino dar 
žmonijos istoriia. Darbo klasė 
SSSR, vadovaujama savo avan
gardo— bolševikų partijos, ve
da visą tarybinę visuomenę į to
limesnius laimėjimus kelyje į 
komunizmą”, rašo oficialus, so
vietinis koristitucinės teisės va- 
dr»vėlis '(“Sov. valstyb. teisė” 
Maskva. 1948 m. 103. 109 psl.). •

Sovietinės konstitucijos 3-me 
str. rašoma: “Visa valdžia SSSR 
priklauso miesto ir kaimo dir- 
bantiemsiems, atsto vau j amiems" 
sovietuose darbininkų atstovų”. 
Tačiau mažą pastaba — “vado
vaujama savo avangardo — bol
ševikų partijos” rodo, kad ne 
darbininkai, o bolševikų partija 
valdo valstybę. Pvz. Vyr.‘ SSSR 
Taryboje (Soviete) 1946 m. 
vo: Sąjungos Taryboje 287 
/>) ir Tautinėje Taryboje 
(34.1' < ) darbininkai; iš tų 
“darbininkų”, kaip oficialiai
giama, 409 buvo partijos, vals
tybinių, ekonominių, karinių ar
ba partinių organizacijų tarnau- - 
tojai (Ananov, “Triumfas sovie
tų demokratijos”, žurnale “Sov. 
valstybės teisė”, 1946 m. 3-4 nr.). 
Kitaip sakant, tai buvo sovieti
niai biurokratai, o ne darbinin
kai. Be to, 84,4% S-gos Tarybos 
ir 77,6% Tautybių Tarybos atsto
vų buvo kompartijos nariai, kai 
partijoje tebuvo tik 2% visų SS 
SRgyventojų. Tai rodo, kad ne 
darbininkai ir kaimiečiai valdo 
valstybę, bet grupė partinių biu- 
rokratų.-Čia imami sausi skai
čiai, nekalbant jau apie tai, kad 
tos tarybos, net jeigu jos būtų' 
tikrų darbininkų atstovaujamos, _ 
neturi jokio balso sovietinės dik- ’ 
tatūros sąlygose.

• (Bus daugiau)

siektas 1917-1920 m.m. revoliu
cijos kovose. Rusijos darbinin
kai ir beklasinė kariuomenė fak
tiškai išnešė komunistų revoliu
ciją ant savo pečių ir, teoretiš
kai, tapo visų pramonės įmonių 
savininkais, krašto valdovais.

1921 m. Stalinas rašė: “Rusi
jos SFSR ir sąjunginės su ja res
publikos turi dabar apie 140 mi
lijonų gyventojų. Iš jų — 80'< 
kaimiečiai. Kad valdyti tokią 
valstybę, savo pusėje reikia tu
rėti stiprią darbininkijos para
mą, nes tik per darbininkijos 
klasę ir darbo klasės jėgomis 
galima tokią valstybę valdyti 
(Stalino Ršt. V t. 13 puslp.)

Ta išimtina ir privilegijuota 
darbininkijos padėtis buvo už
fiksuota - pirmose sovietinėse 
konstitličijose. Pav. pirmos RS 
FSR 1918 m. konstitūcijos 25 štr. 
nustatė, kad pramonės darbinin
kai 1 atstovą į visos Rusijos ta
rybų atstovų suvažiavimą ren
ka nuo 25.000 rinkėjų, tuo tarpu 
kaimiečiai vieną atstovą galėjo 
rinkti nuo 125.000 rinkėjų. Pa
kol sovietų vadžia nebuvo įsi
tvirtinusi. darbininkai buvo vie-

— Kas, liečia - JAV, kuriomis 
jūs asmeniškai, Visi Pabaltijo di- 

— mes tai gerai žino
me, — ir tų kraštų gyventojai la
bai pasitiki ir veltui pasitiki, tai 
jos mums nesudaro mažiausio

“išlaisvinimo” politikoj skylė, damajame, “Moscow zigžag Po- 
kaip visa špyga šviečia. Bene licy”, savo išvedžiajimūoSj lyg 
Pakštas pasakė: “Mums Rusija ! pasinaudojo lietuvio žurnalisto , .
pavojingesnė, negu TSRS. Ame- įmintimi, “..; from the days' of rūpesčio. Tiesa/ ‘ šiandien šioji
Pakštas pasakė:

valstybė atrodo milžinu. Tik vi
sas reikalas,/kad šis milžinas ne
pagydomai 'sfegąs/ Tamsta: gal 
nežinai, kad : JAV gyventojas, 
vistiėk kas jis bebūtų—-papras
tas darbininkas ar politikos va
dovas — nieku nesirūpina, nie
ku nesidomi, vien tik pinigu. 
Ten niekas nieko negerbia, ne
vertina, nei talento, nei mokslo, 
nei meno, tik dolerį. Doleris yra 

jektą, kuriuo atsiklausiama nuo- jų dievas, dėl kurio ten kiekvie- 
monės dėl ruošiamų įstatų, in- nas pasiryžęs parduoti ne vien 
formuojama dėl skyrių, kurie i savo krašto reikalus, bet Savo 
nesą privalomi, bet “steigtini; draugų, tėvų ir net vaikų gerovę 
vietinio bendravimo ir vietinės i ir garbę . . . x 
akcijos tikslu . Valdyba taip pat I Pasak Vasiljevo, JAV yra pa-

rika su komunistais hedraugaus,-. Lenin Soviet Strategy has called 
bet Rusijai nuo ąmžįų ji “jautė! for zizag policy in which there
tradicinį draugiškume’’.

Išryškėjo LŽS-gos
CV linija

praėjusios savaitės posėdy Niu
jorke. Būta nuomonių: l)žurna- 
lištai negali žiūrėti, tik, “savo 
profesinių reikalų”. Jie išsklidę 
Pasaulin ne dėlto. Bent“teore
tiškai”, būdami energijos, veik
los ir pastabumo žmonės, jie 
lengviausiai galėtų prieiti prie 
galingosios JAV ir kit. pasaulio 
spaudos. Kaip- pabėgėliams, jų 
šventa pareiga šaukti savo pasi- 
likusiems “SOS”.
talistai, jie privalo prisidėti sa
vo talentu ir profesijos žiniomis,

iš a time to advaiiceJand a time 
to retreat” (Žiū: Gečys, “Sovie
tinė etika“, TŽ, Nr. 13). O CV 
buvo girdėtis “Et, niekis. Ir mes 
patys tokių brošiūrų neskaito
me”, o tie laiškai “burbulas”. Mi
nėtam posėdyje CV, nedvejoda
ma, priėmė pirmininko paruoštą 
“Antrojo lašiko" nariams pro-

o kaip ąntito- pradėjo diskusijas “narių tarpe” siskaidžiusios atskiromis tauto-
aktualiaisiais lietuviškos spau- mis, kurios viena kitos neken 
dos etikos klausimais, kurių pir- “ Ą '-o™a,

prie kovos prieš baisiausiji im- masis sąrašas, kartu su “laišku”, 
pefializmą. Dėlto galvota, jog buvo išsiuntinėtas, prirašant, jog 
•būtina prasiskinti kelia lietuviš- “ju laiškai, nei ištraukų, nei 
kai politinei ir kultūrinei minčiai kompiliacijų forma nebus nau- 
i pasaulį’; :fcad pajėgūvlietuviai dojami spaudoje”. x

būtina prasiskinti kelią lietuviš-

žurnalistai privalo kuo aktyviau
siai įsijungti į JAV psichologi
nės ofgnzvvos iformavimo akci
ją; kad, iie, kaip maršalas Mon
ty pareiškė, savo “triuškinančia

; jungti milžinišką pramonės ma-; ralia”, paveiktų nors lietuviškos*
šiną į taikos, kad sovietai, vieną informacijos koordinacijos dar- 
kūrią valandą pradėtų naują ko
ki konfliktėlį. sakysim, na, to
kioje Suomijoje. Bėda dar ir tai, 
jog JAV “liaudyje” sunkiai bu- 

. vo suvokiama pati “išlaisvini
mo” politika. Štai L. B. Moses 
Niujorke skundėsi, jog ko čia 
stebėtis, kad sovietąi vadina “iš
laisvinimo politiką” “pagrindi
ne”, kad ir pati nesuprantanti 
šios politikos tikslo bei idėjų. 
Dulles atmetęs Kennan “stab
dymo” politiką, o McCarthy su
griovęs “Amerikos Balsą” — o 
kas vietoj to? Esą, geriau, lai 
JAV prezidentas ir užs. reik, mi
nisteris kiek pasimokytų prak- 
"tiškosios diplomatijos ... (be 
principų, žinoma).

Eurazijos valdovai ne 1953 m. 
apie “taiką” ir “sugyvenimĮą” 
pradėjo šnekėti ir tik reikia pasi
gėrėtino glušųmu žmonių jiems 
tikėti. Ir visdėlto yra. George 
Kennan, “vienintelis Rusijos ži 
novas”, jo idėjos draugas Bohler 
pakeitė jį Maskvoje, nežiūrint 
kad jis grįžtąs “mokslan”, pasi
siūlęs Valst. Dep. patarinėti Ru-. 
sijos klausimais ir Mr. Dulles su.

ba. 2) “vienbalsiai”, turbūt ir ne
užprotokoluota nuomone, buvo 
nusistatyta, jog Globalinė Lietu
viu Žurnalistų Sąjungą tesanti 
“profesiniams mūsų žurnalistų 
reikalams”. Dėlto ateityje nebus 
siuntinėjami jokie pamfletai 
oasaulio spaudai ir veiksniams— 
tai esanti ALT, LLK ir politinių 
lietuviškųjų partijų veiklos dir
va. Dėlto. Centro Valdyba taip 
oat nesutiko ruošti suinteresuo
tiesiems paskaitos tema: fTšlais- 
vinimo politikos psichologinė 
ofenzvva ir Lietuva (ar lietuviai 
.žurnalistai)“, ja papildant, už- 
’-ekorduota “AB” Lietuvoje gir- 
iima rvtine programa, kaip baze 
iiskusijoms, kuriose to radiofo
no tarnautojai gal būtų radę sau 
domių minčių. Manyta, jog Val- 
lybai “nedera kištis su tokiomis 
įskaitomis, tai greičiau vieti
nio skvriaus arba Politinių Stu- 
iiu Klubo reikalas.
Su neaiškiu CV narių prita- 

imu išsiuntinėtas pamfletas 
Komunistinė etika” — ameri- 
iečiu spaudai, JAV Kongresui, 
\dministracijai ir Jungtinėms

St. Catherines, Ont.
Šioj kolonijoj J.E vysk. Briz- 

gio sutikimas įvyks balandžio 18 
d., 5 vai. v., prie didžiosios baž
nyčios. Po trumpų pamaldų ir 
pamokslo parapijos salėje įvyks 
šeimyninis pasikalbėjimas ir už
kandžiai. Kviečiami visi lietu
viai dalyvauti.

WELLAND, Ont.
Welando, Port Colborne ir 

apylinkės lietuviai J.E. vysk. V. 
Brizgį sutiks balandžio 18 d., šeš
tadienį, 12 vai., Knight of Co
lumbus salėje, prie St. Mary’s

čiančios. “Anglosaksų kilmės gy
ventojai ten tikrai įsitikinę, kad 
jie yra pilnaverčiai žmonės, o ki
ti — tai tik juodo darbo gyvu
liai“;. Niekur pasaulyje nėra 
tokio aštraus pasiskirstymo į 
luomus, tokio aklo'atsiribojimo 
vieno luomo nuo kito ir dar la
biau nuo visų gyventojų masių, 
kaip JAV. Suprantama, luominis 
passikirstymas ten irgi paremtas 
doleriu. ... Jie su didžiausia pa
nieka žiūri į visus, mažiau pasi
turinčius, ir su didžiausia neapy
kanta į tuos, kurie turi daugiau, 
negu jie, ir į‘savo tarpą neįsilei
džia. Bendrai — dolerio gaudy
mas, neapykanta, pavji&as — tai 
pagrindiniai JAV visuomeninės 
santvarkos pamatai. 'Įylcia vals
tybė nėra mums pavijinga nei 
kaip priešas, nei kaip draugas. 
Be to, mes nenorime :!!’ niekuo-

tuo sutikęs, nors taip neseniai, Tautoms gavo keletą atsakymų, 
šūktelėjo, jog Kennan epizodas nors tai buvo tik “Printed Mat- 
esąs baigtas. Kennan, populiaru- i ter”. Senatoriai Pat McCarran, 
mas, ypač baltųjų rusų, žydų ir ■ Th. Green atrašė esą “happy to 
intelektualų tarpe, o tai© pat V. Į have it for my file” ir, kad “it is 
Departamente yra stebinantis. \ becoming a matter of general in- 
NYTimes, specialiame praneši- ’ terest and should receive care- 
me iš Maskvos rašė, kad “jau j fui consideration”. Sen. I.S. Ken- 
praėjusią vasarą privačiuose pa- uedv: “T realy enjoyed reading 
sikalbėjimuose Kennan .prana-1 it”. įdomiu jį laikė CIA, JAV De- 
šavęš, jog šaltasis karas užsitę-i jpukr. part. Tautybių,Taryba , 
siąs neilgiau pusantrų metų, nes! ysa eilė mihoninio tiražo laikras 
TSRS galiausiai nutarsianti, kad Į č;ų bendradarbių. ”Th* New 
su Vakarais grumtis nėra ko”. O York Times , antrą šio pamfleto •

bę suparaližuoti ūkinį krašto gy
venimą ir jį užvaldyti.

Darbininkija sovietinės 
valstybės struktūroje
Komunistų propaganda sten-

ant traktoriaus, tuomet tegul 
pamėgina mus pasivyti gerbia
mieji kapitalistai, kurie giriasi

giasi įrodyti' pasaulio darbinin- savo “civilizacija”. Mes dar pa
kams, kad komunistinėje SSSR ' 
darbininkai ir kaimiečiai pasi
darę tikrieji krašto' valdovai, 
pramonės įmonių savininkai, 
kas yra net garantuota “demo
kratiškiausia pasauly Staliriiška 
konstitucija”

Tie, kurie gyveno ir dirbo sta- 
liniškos konstitucijos sąlygose, 
žino iš karčios praktikos, kaip 
faktiškai atrodo darbininko da
lia sovietinės valdžios praktiko
je. Tačiau mums įdomu išanali
zuoti oficialius sovietų šaltinius, 
kurie ryškiai rodo, kad sovietų 
darbininkai tapo nauji beteisiai 
vergai naujo kapitalisto — sovie-

Rusijos komunistinės revoliu-
met neturėsime reikalo norėti cijos strategai dar prieš revoliu-

bažnyčios. Malonėkite laiku su- j kariauti su ja. O jei temšUsirastų, ciją tikėjo į Rusijos proletaria- 
sirinkti. ‘ kurie svajotų su murriiis. kariau- tą kaip į vienintelį elementą,

PRAŠOME PASINAUDOTI —GERA PROGA,

MES
PERKAME

KUR

galėjusį priimti ir paremti bol
ševikų tikslą ir programą. 1907 
m. birželio mėn. penktame bol
ševikų partijos suvažiavime ir 
po to visuose suvažiavimuose 
buvo pabrėžtas būtinas reikalas 
praplėsti savo idėjas darbininkų 
tarpe ir darbininkų profesinėse 
sąjungose. Tas tikslas buvo pa-

matysime, kuriuos kraštus ga
lima bus tuomet laikyti atsili
kusiais ir kuriuos pažangiais 
(Stalino Ršt. XII t. 135 puslp.).

Perėmus darbininkams val
džią, per 15 mt. sunaikinti visi 
“eksplotatoriai”, žiauriai likvi
duota “kontrevoliucinė išnaudo
tojų klasė” ir sudaryta nauja 
visuomenė “draugiškų klasių”— 
darbininkų, kaimiečių ir dirban
čios inteligentijos. 1936 m., įves
damas naują “demokratišką” 
konstituciją, Stalinas paskelbė 
socializmo įgyvendinimą SSSR. 
Atrodytų, kad įvykdyta tai, ką 
patetiškai paskelbė Leninas: 
“Nuvalius istorines šiukšles, mes 
dabar pastatysime milžinišką ir 
šviesų socialistinės visuomenės 
pastatą. Organizuojasi nebūtas j 
istorijoje valstybinės valdžios 
tipas, pašauktas revoliucijos va
lia, kad išvalytų žemę nuo viso
kios rūšies eksplotacijos, prie
vartos ir vergijos” (Lenino Ršt. 
X4I t. 223 pslp).

Kokia gi darbninkijos rolė to
je išvalytoj nuo “istorinių šiukš
lių” “socializmo statyboje”? Teo
retiškai, pradedant nuo 1936 m.
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ŽURNALISTAI PASISAKO:

Dėl Geopolitikos, Pabaltijo ir Europos unijų
Šios onketos iniciatorius prašo skai
tytojus žinoti: turėjo "daugiau drę- 
sos, kaip išminties" (Draugas, No.! 
40) šitokia anketa, bene pirmokar- 
tg lietuviškoje bendruomeneje,Mx>n- 
dydomas pravesti besiorgoniuojan’ 
čių žurnalistų sąjungos labui; kad 
daugumos atsakymų visdėlto grįžo 
jam asmeniškai ir nevordiniai; kad, 
tokiu būdu, Ši rašinių serija neturi 
nieko bendro su atgimusio LŽS-go 
ir kad šios sąjungos sekretoriaus ti
tulas, prie pirmojo šios anketos 
straipsnio buvo pridėtos be jo . ini
ciatyvos. A.

Klausimas buvo: ”Ar laisva
jame pasaulyje teisingai supran-

nės atsiekime sąlygbs; Pabaltijo 
vieta Europos Federacijoje, kaip 
ją pramato lietuviai žurnalistai”.

Čikagietis žymūs publicistas 
dėl to šitaip kerta: “klausimas 
visai sudarkytas. Apie Pabaltijo 
(geopolitinę) reikšmę težino tik 
specai, nes buvome (ir esame) 
pavydūs klausimą nušviesti. Pa
baltijo regionalinė unija yra 
utopija, nes estai jau seniai pa
sirinkę kelią su suomiais”.

Detroitiškis pirmąjam akom
panuoja: “Man atrodo, kad re
gionalinių unijų, kurios atitiktų 
Europos prigimčiai čia gal ir vi
sai nesupranta. Išaiškinimo dar
bas priklauso mūsų- propagandos 
aparatui. Atrodo, jog mus iš Eu
ropos pasiekiančios žinios apie 
būsimas Europos unijas, būsi
mus buvusių valstybių junginius 
ir sienų karpymus yra pilnos 
tendencijų, kiekvienam trau
kiant į save. Jei nebus budima it 
Lietuva gali patekti į Vyslos 
konfederaciją. Kąntonalinio po
būdžio junginys, kuris apimtų 
Lietuvą, Latviją ir Estiją būtų 
labai propaguotinas. Juk toji 
naujoji Baltija taip seniai turi 

z prototipą — Šveicariją. Tuo rei
kalu laisvajame pasaulyje atsi
dūrę lietuviai, latviai ir estai ne
delsdami turėtų susirūpinti”.

Iš Buenos Aires kolega mano, 
jog “reikia populiarinti dr. Šliū
po Lietuvių-Latvių Respublikos 
idėją, dr. K. Pakšto “Baltoskan- 
diją” ir susirūpinti Estų, Latvių 
bei Lietuvių suartėjimu tremty”.

CIevelandietis, vyresnės kar
tos lietuvių publicistas, šitaip 
samprotauja: “Man pačiam di
desnių abejonių sukelia taip va
dinamosios Europos federacijos. 

— - Kaikam ta projektuojama fede
racija gražiai atrodo. Bet man 
rodos, kad kaikurie mūsų žurna
listai perdaug susižavi tais nau- 
jaus projektais, manydami, kad 
tokiu būdu būsią galima ateityje 
apsiginti nuo komunistinių už
mačių. Man rodos, kad pagrindi
nis mūsų dėmesys būtų: išlais
vinti Lietuvą, kad ji ir vėl taptų 
visiškai nepriklausoma, oyie pri
klausyti kažkokioms federaci
joms, kurioje bebūtų tik viena 
valdžia, viena valiuta, viena ka
riuomenė ir tt. Gal prancūzams 
tokia federacija ir patiktų, bet 

, mažosioms tautoms tatai reikštų 
netekimą savos kalbos ir tt. Pa
vyzdžiui ir dabar Tunezįjoje 
(Tunise) prancūzai stengiasi įro- 

- dinėti vietiniams žmonėms, kad 
gyvenimas pablogėtų, jei jie at
sisakytų dabartinės federacijos 
su Prancūzija. Prancūzai kiek
viena proga dar drįsta girtis sa
vo demokratiškumu, kai tikru
moje visą Tunisą valdo prancūzų 
administracija per vietinius pa
taikūnus. Bet net ir, vietiniai, 
trokšta visiškos nepriklausomy
bės, kad tokiu būdu galėtų pa
kelti savo kultūrą, švietimą ir 
bendrai visą gerovę. Panašiai

janiu pasaulyje: ictotngcu ouptan-] -- , . . -
tama Baltijos geopolitinė reikš- Į dą. Bet butų gera, jei tie delega- 
mė: Pabaltijo Regionalinės Uni- J tai, įskilus klausimui sudaryti 
jos ir glaudesnio bendradarbia- bendrinę Europos valstybę, savo 
vimo reikalas; šios bendruome- argumentais stengtųsi įrodyti,

Liaudies Balsas” gal paaiškintu
Kas kartais pavarto torontiškį 

komunistinį “Liaudies Balsą”, 
pastebi, kad jame apie me
džiagos yra paprasčiausiai per
spausdinama iš dabar Lietuvoje 
leidžiamų bolševikinių laikraš
čių. Perspausdinama dažniau
siai iš “Tėvynės Balso”, kuris 
leidžiamas specialiai propagan
dai tremtinių tarpe varyti. Ten 
stengiamasi atvaizduoti šviesiau
siomis spalvomis dabartinį Lie
tuvos gyvenimą. Tik, deja, tai 
daroma taip nemokšiškai, kad 
melas visur matyti. “LB” Nr. 
1127 išspausdintas straipsnis 
“Estijos valstiečio likimas”, ku
riame ir 6 nuotraukomis pavaiz
duojamas pasikeitęs gyvenimas 
buvusio mokyklos sargo, dabar 
kolchozininko Aaldės. Straips
nis parašytas “Mart Raud, estų 
rašytojo”. *

Ką gi, viskas atvaizduota la
bai gražiai. Popieris juk viską 
pakenčia ir nešaukia: “Melas”. 
Bet draugai iš “LB” galbūt ma
tė to paties autoriaus straipsnį, 
dar gausiau iliustruotą apie tą 
patį Aaldę Maskvoje leidžiama
me propagandiniame labai puoš
niame žurnale “Soviet Union”, 
pereitų metų gruodžio mėn. nu
meryje. Ir ten Aaldė net lauke 
su kaklaraiščiu “dirba”. Ir ten 
stovi prie savo “naujų namų”, 
bet ten yra dar viena nuotrau-

Ahnaus anketos atsakymų 
šeštasis tęsinys

manau darytųsi ir vadinamojoje 
Europos federacijoje.

Manyčiau, jog nieko nėra blo
ga, jei mūsų delegatai dalyvauja 
įvairiose^ tautų organizacijose, 
kaip taip vadinamajam Laisvės 
Komitete ir kitur, nes tuo būdu 
plačiau išgarsina šiandien komu
nistų smaugiamos Lietuvos var-

kad kiekviena pasaulio tauta, di
delė ay maža, privalo turėti sa
vivaldą, tiek politiškai, tiek kul
tūriškai” ...

Tos pačios gentkartės kolega 
iš Naujosios Anglijos dėsto pa
našiai, bet plačiau: “Šiandien 
daugiau girdime kalbų apie Ry
tų ir Vidurio Europos valstybių 
būsimą federaciją, kaip Europos 
Federacijos regionalinę dalį. Tos 
minties ir siekimų autoriai mato 
toje federacijoje ir Baltijos vals
tybes, bent Liptųvą, Latviją ir 
Estiją. Mūsų siekimai nebūtų tai 
idėjai užsiangažuoti. Vid. Eur. 
daugiausiai dominuoja slaviška
sis elementas, kuris visai federa
cijai uždės tam tikrą antspaudą. 
Siekdami Baltijos valstybių re
gionalinės unijos, kuri apimtų 
Lietuvą, Latviją ir Estiją, mes 
kaip toliausiai .į šiaurę numaty
toje Šiaurės ir 'Vidurio Europos 
federacijoje esantieji, galime 
prie tos mums peršamos federa
cijos ir neprisidėti, tautiniais, 
kultūriniais, ekonominiais ir 
geopolitiniais sumetimais. Mes 
trys: Lietuva, Latvija ir Estija, 
sudarę regionalinę uniją savo 
tautiniais, kultūriniais linkimais, 
savo geopolitine padėtimi, savo 
ekonominio išsivystymo skati
nami, galime ir turime pasidai
ryti dar toliau į Baltijos jūros 
šiaurę (Suomiją) ir jos vakari
nius krantus (Švediją, Norvegi
ją, Daniją ir gal net Rytprūsius). 
Viso šito Baltoskandijos regiono 
federacija, kuri įeitų į Bendrą
ją Europos Federaciją šalia ga
limų kitų regioninių federacijų 
mus turėtų daugiausia vilioti”.

Brooklyniškis, žymus kultūri
ninkas ir publicistas, ši klausi
mą ypač plačiai paliečia: “Ne, 
Baltija dideliems ponams perma- 
ža, kad ją pamatytų, o svarbiau
sia neturtinga karinėmis ir kt. 
žaliavomis. Tegu tik atrastų kas 
nors aukso, volframo, uranijaus, 
platinos ... Baltijos geopolitinė 
reikšmė tuoj aus pasikeistų. Iš
moktus tuojau ir vardus ir mies- 
tus/užrašyti. Atsirastų ir tikslūs 
žemėlapiai laisvojo pasaulio at
lasuose. Arba nors gyventojų 
tankumas būtų Baltijos valsty
bėse ne 41-45, bet 180 viename 
km2, vėl kitaip būtų aptariama 
jų.reikšmė, ypač jei į tuos kraš
tus būtų galima eksportuoti to
kios prekės, tegu kad ir dantims 
krapštyti šiaudeliai arba būtų 
galima importuoti savo protin
gumui nustatyti mašinėlės. Kol 
galingiausia laisvojo pasaulio ša
lis tegalvoja tik ekonomiškai, kol 
jos kultūrinės vertybės tėra pel
nas, tai ir Baltijos geopolitinė 
reikšmė nebus suprasta ir pilnai 
įvertinta. Tačiau nepamirština, 
kad 1939 m. Pabaltijo kraštai ir 
Suomija, kiek prisimenu, daly
vavo pasaulio prekyboje ar ne 
tik tokia pat. prekių apyvarta 
kaip ir visa TSRS?

Pabaltijo geopolitinę reikšmę 
pilnai įvertino ir įvertina tik dvi

ka, kur propagatoriaus jau ap
sižioplinta. Ten yra dar nuotrau
ka Aaldės dukros, kuri neva sa
vo kambary ruošia pamokas su 
drauge prie padoraus rašomojo 
stalo, knygų spintos ir lango fo
ne. Bet tas langas ir viską išduo
da. Jo rėmai visai kitokie, negu 
tariamo “Aaldės namo”. Ue duk
ros nugaros matome didoką vie
no stiklo langą tik su vienu rė
mu, kuris atidalina viršų, o nuo
trauka to namo, rodo, kad jo visi 
langai turi bent vieną arba <Įu 
išilginius rėmus. Ir aklam aišku, 
kad tai ne to namo kambarys. 
Vadinasi, tie žmonės pavedžioti 
ir nufotografuoti įvairiose vie
tose, o norima įtikinti, kad tai 
jų gyvenmas. Ar “LB” mano, 
kad jo skaitytojai to melo nepa
stebės?

Minėtam “SU” numery yra 
dar kitas straipsnis, pavaizduo
jąs, kaip gyvena Sov. Sąj. dar
bininkas. Pavyzdžiu paimta lat
vių šeima Rygoje. Juk pasaulis 
žino, kad Latvija dar nespėjo vi
sai sunykti. Joje dar ir butą pa
doriai atrodantį galima rasti. O 
kodėl neparodoma, pvz. rusiško 
darbininko gyvenimas? Ar ten 
jau nebegalima rasti nei kur nu
fotografuoti? O kodėl nepaso
dinti darbininko kokio komisaro 
bute? Tai ir būtų “sovietiška tei
sybė” ...

valstybės ir Skandinavija. TSRS 
(senoji caristinės Rusijos politi
nė papėdininkė ir tolimesnio 
prasimušimo vykdytoja) į Balti
jos kraštus veržiasi, nes Liepo
ja yra pirmas neužšąlantis uos
tas. Ir nors TSRS turi galingus 
ledlaužius, nors Baltijos jūra 
jiems tik ežeras, kurio išėjimą 
saugo Danija, tačiau Liepoja, 
Klaipėda, Karaliaučius ir Dan
cigas (Gdynia) yra TSRS tikrie
ji Vakarų vartai. Ir ypač šių 
svarbiausias yra Klaipėda, nes 
Nemuną per Pripetės pelkes ga
lima sujungti su Juodąja jūra. 
Tai buvo senas projektas, o da
bar pavergtojoje Lietuvoje jau 
vykdomas. Laisvojo pasau
lio spaudoje pernai pasirodė ži
nios, jog “stalininėmis statybo
mis” šios pelkės bus nusausin
tos. TSRS žemės dar užtenka, di
džiausi plotai ir derlingiausios 
dirvos nėra išnaudotos. Tačiau 
prieita prie Pripetės pelkių. “Nu
sausinti” Pripetės pelkes, reiškia 
jas perkasti, taigi sujungti van
dens arterijas...

Vokietijai Baltijos kraštai yra 
tas “RAUM”. Ir nors kaip ūkio 
kraštas tokia Lietuva buvo gy
ventojais perpildyta, tačiau ji 
galėtų išmaitinti, pakėlus pra
monę, apie 8.000.000 gyventojų. 
Lietuva Vokietijai buvo “Drang 
nach Osten” vartai, pro kuriuos 
galima veržtis į Rusiją, lygiai 
kaip antrieji tokie vartai, tik 
platesni, yra Lenkija. (Aplenkia
mos iš abiejų pusių Prepetės pel
kės). Pabaltijo valstybės jiems, 
pagal Hindenburgą ir kairiojo 
sparno Krigsschauplatz — ma- 
nievrų laukas. -

Skandinavijai—Pabaltijys gy
vybinė erdvė, nes jis užtveria

AR JIE KALTI IR AR BUVO REIKALINGI
Policija— ‘
piliečių sargyba
Policija yra išaiškinusi dau

gybę, tiek kriminalinių, tiek po
litinių nusikaltėlių visame pa
saulyje. Pasaulyj e nėra tautos, 
kurioje nebūtų vienokių ar kito
kių nusikaltimų, o taip pat nera
sime tautos, kurioje nebūtų ko
vojama su nusikaltimais.

Taikos metu kariuomenės kaip 
ir nėra. Ji ruošia piliečius kraš
tui ginti. Policija paruošta dvi
gubai, nes yra perėjusi kariuo
menės mokyklą ir policijos ir yra 
labiau pritaikinta vidaus saugu
mui. Netikslu pakaltinti polici
jos pareigūną, ar šaipytis iš jo, 
kuris gatvėje prižiūri tvarkos ir 
saugoja piliečius nuo nelaimin
gų atsitikimų. Tik stabtelėkime 
gatvėje ir pamatysime,- kad jis 
nuoširdžiai saugo piliečius skers
gatviuose.’ Stabdo mašinas, pra- 
leidinėja pėsčiuosius, kad apsau
gojus juos nuo nelaimingo atsi
tikimo. Paklausk jo kelio, gat
vės, įstaigos visuomet gausi tei
singą atsakymą. Tačiau ar mes 
piliečiai su savo sargais teisin
gai elgiamės? Ar nemėtome jų 
žiauriais žodžiais bei nepelnyto
mis replikomis. Teisingas žmo
gus niekuomet nesibijo policijos 
pareigūno. Policijos pareigūno 
bijosi tiktai įvairūs nusikaltė
liai. Tad labai nuostabu, kad ir 
mūsų pabėgėlių tarpe atsiranda 
kurie visokiais būdais šmeižia 
buvusius Lietuvos policijos pa
reigūnus.

Argi jie verti 
įžeidinėjimų?
Labai stebėjausi perskaitęs 

Naujienose reklamą: “Tradicinis 
Winnipegiečių Naujų Metų suti
kimas”, kuri baigėsi šiais žo
džiais: “Tad visi lietuviai — į lie
tuvišką pastogę, o karjeristai, 
kolaborantai ir buvusieji už ne
švarą ar sugriautą tvarą proto
kolų rašytojai — svetimus skie
pus”. Neturiu tendencijos užgau
ti žmogaus, bet matyt, kad širdį 
ir šiendieną kažkas slegia. Įdo
mu, jei tokiam “vyrui” tektų bū
ti tautos vadovu ar apsieitų be 
policijos?'Prisiminsiu keletą at
sitikimų iš Lietuvos nusikaltėlių 
—padaužų ir ar tokie gali būti 
pateisinami?

1937 metais liepos mėn. Ario
galos miestely vieną rytą rasta 
išlaužyti 47 medeliai (liepos), 
kurie moksleivių prieš tris me
tus buvo pasodinti gatvei pagra
žinti. Nusikaltėliai buvo suras
ti. Tas “negeras” policininkas su
rašė protokolą ir pasiuntė Kė
dainių apskr. viršininkui nu
bausti. Nusikaltėliai Mykolas 
Zimkus (batsiuvys) ir Ant. Zim- 
kus (darbininkas) buvo nubaus
ti po *15 litų arba 4-rias paras 
arešto?

Taip’pat Ariogalos miest. nuo 
Lš S-gos pastatyto paminklo- 
kryžiaus nudraskyta tvorelė nu
nešta ir užmauta prie karčiamos 
ant vartų. Apskr. virš, nusikaltė
lius nubaudė 50 litų baudos arba 
po 15 parų arešto. Žinoma, tokie 
piliečiai nepatėnkinti policija ir 
vos rusams įžengus į Lietuvą 
Myk. Zimkus buvo paskirtas Kė
dainių apskr. Vykdomojo komi
teto pirmininku. Tuo tarpu JA 

Rusijai Baltijos jūrą, palikdamas 
ją daugiau ar mažiau Baltoskan
dijos ežeru. Istoriškai vieną kar
tą Baltija buvo švedų jūra, vė-

Rusijai. Jau nuo Petro Didžiojo 
laikų rusai kovoja dėl Baltijos 
jūros ir šia kova atžymėta visa 
Rusijos (TSRS) politika. Žvel
giant ateitin, po 70 metų TSRS 
(1939 metų sienose) turės apie 
400.000.000 mil. gyentojų,. o apie 
2030 metus ji remsis sienomis su 
Italija ir Ispanija. Prie šiandie
ninio prieauglio Skandinavija ir 
net Vokietija jau yra “mirusios”, 
jų reikšmė tokia kokia yra šian
dieninių Pabaltijo valstybių(!). 
(Sovietai šią statistiką “prama
to”, o vokiečiai jau nuo 1936-44 
m. drebėte drebėjo, plg. jų vita- 
listinę gimimų propagandą).

Kalbant apie “federacijas” ne
pamirština, jog reikia pradėti 
nuo vidaus. Pirma turėtų susi
prasti savo viduje Latvija, t.y. 
sužinoti, jog ir jų katalikas lat- 
galietis yra tas pats “latvietis”, 
bet ne “leišis” ir praktiškai į juos 
pradėti žiūrėti kaip į savus, o ne 
išstumti juos iš gyvenimo, kaip 
buvo iki šioliai. Turiu- pastebėti, 
jog “latvietis” jau mirė, o tik šis 
“leišis” ■— latgalietis — išlygin
davo latvių tautos nuotolius (gi
mimais). Toji atgaliečiui panie
ka neleido latgaliečiui ir atitaus- 
ti (buvo stipri lenkų įtaka per 
katalikybę; antra jiems buvo 
uždrausta drauge su lietuviais ir 
lotyniškas raidynas^ kas sudaro 
tokį pat “atsilikimo” laipsnį).

Tada latviams reikia susipras
ti lietuviais. Latgaliečiai jau se
niai prie Lietuvos linksta. 1943 
metais latgaliečių ištisos delega
cijos lankėsi, kad būtų suderin
tas pogrindžio prieš nacius veiki
mas ir jie patys pirmieji pradėjo 
šnekėti apie susijungimą.

(Bus daugiau)

liau(po švedų karo) atitekusi tas vad. Latvijos legionas, ko-

V-bėse vienas pilietis už medelio 
sunaikinimą pareikalavo 20.000 
dol. Įdomu, kokias bausmes būtų 
pritaikęs minėtos reklamos au
torius?

Policijos pareigūnas, būdamas 
tuo pačiu žmogus, taip pat galt 
daryti klaidų, kaip ir kiekvienas, 
tačiau jis už padarytą nusikalti
mą daug griežčiau baudžiamas, 
negu eilinis žmogus. Policija yra 
įstatymų vykdytoja, kuri nepri
valo kištis į politiką, bei į kitus, 
ne jo kampetencijos reikalus.

Tiesa, yra valstybių, kur ir iš 
policijos pusės pasitaiko netak
tiškumo, bet tai čia jau ne visos 
policijos kaltė. Pvz. Panamos 
valstijoje policijos vadas priver
tė atsistatydinti teisėtą prezi
dentą) ir jo vieton pastatyti vice 
prezidentą. Tačiau, atstatydinta
sis prezidentas atstatydinimu 
atšaukė, nes augščiausias teismas 
išaiškino, kad jis tebėra teisėtas 
prezidentas. Sukilimo vadas — 
policijos vadas Remon, norėda
mas užbėgti teismo sprendimui 
už akių, padarė kitą bekraujį po
licijos sukilimą ir prezidentu pa
statė savo buvusį priešą dr. A. 
Arias, jau anksčiau buvusį pre
zidentą, kurį jis pats padėjo nu
versti 1941 metais. Tai bene busz 
negirdėtas sukilimas, kurį pada
rė policijos pareigūnas.

Tūkstančiais išaiškintų nusi
kaltimų šiandien byloja, kad 
policijos pareigūnas sąžiningai 
nešė savo naštą savos tėvynės ri
bose. Paimkime, kad ir Klaipė
dos kraštą. Nacių agentai atsiųsti 
į Lietuvą, Klaipėdos krašte pra
dėjo organizuoti nacių organiza
cijas. Nacių dalį sudarė palikę 
vokiečių atsargos karininkai, 
puskarininkiai ir dalis jaunimo. 
Krašte užmaskuotai veikė vokie
čių politinės partijos: “Socialis- 
tische Volksgemeinschaft” ir 
“Christlich Socialistische Ar- 
beits Gemeinschaft”. Šios dvi 
partijos globojo vokiškąjį jauni
mą, teisingiau pasakius SS ir SA 
vyrus. Viskas buvo nukreipta 
prieš kas lietuviška. Dar vėliau 
krašte prasidėjo teroras ir žmo
nių žudynės. Pirmos aukos buvo 
nužudytas- lietuvis Jasutis, per
šautas Lopas ir kit. Žymiausi va
dai krašte buvo paskirti paties 
Hesso, kaip tai: dr. Kurt Neu
mann, Baron von Ropp, Frei
herr von Sass. Visas veikimui 
gaires jie gaudavo iš vokiečių 
gen Konsulato Klaipėdoje ir Ry
tų Prūsijos gauleiterio Erich 
Koch.

Aukos kraštui
Tačiau ir čia Lietuvos policijos 

budri akis atkreipė savo dėmesį. 
Ir pasėkoje 120 nacių atsisėdo į 
kaltinamųjų suolą. Jų kaltina
moji medžiaga apėmė 15.000 by
los lapų, o kaltinamasis aktas 
turėjo 530 puslapių.

1936 metais policijos nuovados 
virš. Vaigodas aiškiai suprato 
kas tai yra komunizmas ir kokią 
jis žalą nešė mūsų tautos atei
čiai. Vadovaudamasis slaptomis 
informacijomis kelyje Ylakiai- 
Židikai sulaikė moterį Taurins- 
kienę iš Gedrimų kaimo, kuri, 
paslėpusi po krūtimis, nešė ko
munistinę literatūrą, atgabentą 
iš Rusijos. Moterį su kaltinama

Latviai paminėjo 
savo legioną

1943 m. kovo mėn. buvo*sukur- 

vojęs greta vokiečių. Ir latviai 
tada svyravo ar nusilenkti vo
kiečių spaudimui, bet nulėmė 
mintis, kad reikia ginti savą že
me nuo bolševikų. 1944 m. lat
vių 2 divizijos jau sunkiai kovo
jo rytų fronte ir kovo 16-18 d. 
prie Velikaja upės atlaikė 10 ru
sų divizijų puolimą. Ryšy su tais 
dviem įvykiais latvių organizaci
ja “Dauguvos Vanagai” nutarė 
įvesti legiono šventę kovo 16 d. 
Šiemet ji jau daugely latvių ko
lonijų buvo atšvęsta, įvyko pa
maldos ir minėjimo aktai.

Dviejose latvių divizijose bu
vo ‘daugiau kaip 30.000 • karių. 
Viena tų divizijų buvo perkelta į 
Vokietiją, o antra liko iki galo 
Kurše ir pateko į rusų nelaisvę 
arba žuvo. Toji, kuri buvo per
kelta į Vokietiją, kovėsi Lenki
joje, o ten atsipalaidavus pasi
traukė į vakarus ir pasidavė va
karų sąjungininkams. Jų bebu
vo' 12.000 vyrų. Jie dabar yra va
karų pasauly, o iš tų, kurie pa
teko į rusų nelaisvę, kiek žino
ma, į kraštą yra labai mažai te- 
grįžę. (BTI)

Latviai savo invalidams 
Vokietijoje įtaisė prieglaudą 
Latvių organizacija “Daugavas 

Vanagi” Freiburge, Vokietijoje, 
invalidams nupirko prieglaudą. 
Pinigai buvo suaukoti laisvaja
me pasaulyje išsiklaidžiusių lat
vių, kurių dolerius iškeltus į 
markėmis buvo gauta 320.000 
DM. Iš tos sumos namai buvo ne 
tik atremontuoti, bet ir prapla
tinti. Ten būsią priglausta apie 
100 invalidų su jų šeimomis. Kai- 
kurie latvių dailininkai šiai prie
glaudai padovanojo savo pa
veikslų. (Aim.)

medžiaga perdavė teismui. Rusų 
daliniams įėjus j Lietuvą, Vai- 
dogas buvo Mažeikių policijos 
nuovados viršininku. Tuojau 
moteris paskubėjo paduoti skun
dą ir po neilgo laiko į nuovadą 
įsiveržia enkavedistai, nugink
luoja nuovados virš. Vaidogą, 
nuplėšia antpečius, ginklo vamz
džiais gyvam išbado akis, Sumu
ša veidą, išnarsto žandikaulius, 
sumuša lyties organus ir įmeta į 
rūsį. Nakties metu, privažiuoja 
nežinoma mašina ir žiauriausiai- 
sužalotą pareigūną išveža neži
nomą kryptimi. Jo likimo ir iki 
šiai dienai mes gyvieji liudinin
kai nežinome, nors sprendimas 
mums aiškus. Tuo nesistebėki
me, nes panašių kankinių šian
dien pilna mūsų Lietuvos že
melė..

Pačiomis pirmomis dienomis 
okupantas kibo į krašto saugu
mo organus ir 200 polįc. pareigū
nų buvo skubiai išvežti arba vie
toje sunaikinti. Pasienio polici
ja liko nustumta, kaipo nepati
kima į krašto vidų iki jos galu
tinio išformavimo, o jų vietas 
užėmė rusų pasienio žvalgybos 
daliniai. Jau 1949 metais Lietu
voje įkurdinama 27.000 MVD ir 
tarp 30-32.000 MGB vyrų. Kad 
“sovietinė demokratija” būtų 
užtikrinta Lietuvoje laikoma 

,100.000 MVD ir MGB vyrų, kurie 
tiesiogiai priklauso Vidaus Rei
kalu ministrui, sulietuvinusiam 
savo pavardę, rusui Bartašiūnui. 
Tai sudaro policijos dalinius, 
slaptąją policiją ir “stribus”.

Policijos visur yra k
1949 metais Vokietijoje sovie

tų zonos “liaudies policijoje” jau 
tarnavo 150-800.000 vyrų, o iki 
1950 m. pradžios turėjo būti su
formuotos dar šešios divizijos. 
Kiekvienoje po 14.500 vyrų. Po
licijos pareigūnų amžius 18-35 
metų. Rusų slaptosios policijos 
gen. Merkulovas, kuris po karo 
suorganizavo Rumunijos slaptą 
policiją, Sovietų Rusijos vidaus 
reik, ministerijos atstovas gen. 
Turmanievas ir rytinės Vokie
tijos vadas K. Fischer “parla
mentui” įsakė išleisti įstatymą, 
įvedantį dviejų metų privalomą 
tarnybą “liaudies milicijoje”. 
1949 m. gale “liaudies milicija’’ 
jau turėjo 45.000 vyrų ir geštape 
18.000 vyrų.

Iš paminėtų davinių matome, 
kad ateitis paliks policijos parei
gūnams dar daugiau neapykan
tos bei pravardžiojimų, nors tas 
vietas kada nors užims savos tau
tos sūnūs, kaimo ar miesto vai
kai, savos tautos tvarkos dabo
tojai bei piliečių apsaugos pa
reigūnai. Todėl ir šiandieną, bu
vusieji Lietuvos policijos parei
gūnai, neraudonuokite, kad į jus 
koks neišmanėlis pirštu parodo. 
Bet atvirkščiai, apgink buvusios 
Lietuvos Nepriklausomybės po- 
licisto garbę ir būk pasiruošęs 
grįžti savo tėvynėn su dar di
desniu bagažu žinių ir patyri
mais, nes būsi reikalingas kovai 
nusikaltimais, išaiškinimui oku
pantų įvairių parsidavėlių, kurie 
skundžia bei daro sąrašus ištrė
mimui savo brolių Sibiran, bei 
įvairiems katorgų darbams, kan
kinimams bei nužudymui.

VASARIO 16 GIMNAZIJ
Vasario 16 gimnazija pabaigė 

antruosius mokslo metus iškil
mingu aktu kovo 31 d. Baigiamo
sios klasės nėra, nes pagal vokie
čių augštesniųjų mokyklų tvar
ką atidaroma devintoji klasė, ku
ri išleis savo abiturientus tik ki- 
.tais metais.

Per aktą gimnazijos direkto
rius A. Giedraitis pateikė susi
rinkusiems mokiniams ir negau
siems svečiams trumpą mokslo 
metų apžvalgą.

1952-53 mokslo metus gimna
zija pradėjo 1952 m. balandžio 
17 d. su 109 mokiniais, o paruo
šiamoje klasėje (arba pradžios 
mokykloje) — 22, iš viso 131. Per 
metus į gimnaziją įstojo 16 mo
kinių, į paruošiamąją — 9. Šiuos 
mokslo metus gimnazija baigė su 
125 mokiniais, paruošiamoji kla
sė su 31, iš viso su 156 moki
niais. Vidutinis mokinių amžius 
— 11-17 m. ir tik 12 mokinių 18 
iki 21 m. (augštesnėse klasėse), 
paruošiamojoje klasėje — nuo 7 
iki 14. Berniukų gimnazijoje 67, 
mergaičių — 58; paruoš, klasėje 
bern. 14, merg. 17. Romos kata
likų gimnazijoje 61, evangelikų 
64; paruoš, klasėje R.K. 19, evan
gelikų 12. Gimnazijoje mokinių’, 
kilusių iš D. Lietuvos yra 87, iš 
Klaipėdos krašto 31, iš Rytprū
sių 7; paruošiamojoje klasėje iš 
Klaipėdos kr. 1, kiti visi iš D. 
Lietuvos.

Kiek. per tuos mokslo metus 
būta pajamų ir išlaidų, nesuspė
ta pateikti. Per 1952 m. pajamų 
tirėta 158.837 DM., o išlaidų 127.- 
513. Vieno mokinio išlaikymas 
per mėnesį (Įskaitant, žinoma, ir 
visas su mokslu susijusias išlai
das) atsiėjo daugiau kaip 20 do
lerių. Jei gimnazija per tuos me
tus dar sutaupė 30.000 DM, tai 
tik dėka tų viršaus esančių Rė
mėjų Būrelių, BALFo ir įvairių 
kitų aukų. Taigi šie'metai gim
nazijai buvo geri. Kažin kaip bus 
kitais mokslo metais? Gimnazija 
išleido naujus atsišaukimus į Rė- garsinę filmą iš visuose pasaulio 
mėjų Būrelius ir susirūpinusi i kraštuose esamų ukrainiečių gy- 
laukia, ką jie atsakys. Jau dau- venimo, padaryti antrą filmą iš 
gelis Būrelių ir kitų Bičiulių iš pačios ekspedicijos kelionių, pa- 
anksto pasižadėjo remti Gimna- rūpinti reportažų ukrainiečių 
ziją ateinančiais mokslo metais spaudai'apie įvairius kraštus bei 

j tenykščių ukrainiečių gyvenimą, 
Vai- į paruošti tais pačiais klausimais

anksto pasižadėjo remti Gimna- 

ir kiek tik reikės. '
PLB Vokietijos Krašto Val

dyba, sutartinai su gimnazija, 
jau kuris laikas ieško gimnazi
jai namų išnuomoti ar patogio
mis sąlygomis nupirkti. Buvo 
galvota ir apie statybą, tik tam 
daug reikia pinigų. O pirkti jau

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision

DAVINIAI APIE KANADOS MIESTUS

The Canadian Bank of Commerce

Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 
užbaigimas. VELTUI

Mūsų specialybė;— auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos Sureguliuojami ratai

561 - 567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773
(prieš Stock Yards) Namų tel. ME. 2354
TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

SUCEURY, €n tark
Gyventojų skaičius — 1951 m.— 42,410.

Vieta — 305 mylios. į šiaurės vakarus nuo Toronto ir 192 
mylioš į rytus nuo Sault Ste. Marie, prie C.P.R. ir 
C.N.R. pagrindinių gelež. linijų.

Pagrindinė pramonė — Nikelio, vario ir brangiųjų 
metalų kasyklų centras. Medžio apdirbimo pramonės 
centrinės Įstaigos.
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The Canadian Bank of Commerce
Sudbury jūsų patarnavimui turi skyrių

2 Elm Street, West.

The Canadian Bank of Commerce turi 
virš 625 skyrių visoje Kanadoje, kuri su
teikia pilna bankini patarnavimų. Arti
miausias jums skyrius visuomet pasiren

gęs patarnauti.

Todėl tautos matydamos poli
cijos svarbą, pradėjo skirti milži
niškas sumas jų išlaikymui. Lon
dono laikraštis Daily Miror pa
skleidė žinias, kad Sov. Rusija 
turi 12.500 žvalgybinės policijos 
ir jos išlaikymui išleidžia $15.- 
600.000. Amerika turi 6000 žval
gybinės policijos, kurios išlaiky
mui išleidžianti 565 mil. dolerių 
ir Anglija tokiems reikalams 
numatanti 7 mil. dol. tik viene- 
riems metams.

Matome, kad, pasaulyje vis ar
čiau rodantis karo šmėklai, žmo
nija dar didesniais žingsniais 
žengia į nusikaltimus, todėl ir aš 

i

ir nužiūrėtas namas Hesseno 
provincijoje, tarp Darmstadto ir 
Manheimo, už 10 km nuo Reino. 
Tam tikra komisija dėl tų namų 
.ariasi.

Diepholz# Lietuvių Labdaros 
Draugija pirmutinė paaukojo 
tam reikalui 1000 DM. Tai yra 
labai didelė dalis Draugijos san
taupų.

Apie numatytus pirkti namus, 
kai bus aiškiai susitarta, Krašto 
Valdyba su gimnazija praneš 
plačiai ir lietuvių bendruome
nei ir prašys paramos. Ką gi dau
giau galėtų daryti? Toje vietoje, 
kur dabar gimnazija, ilgai ne
beįmanoma pasilikti. P.G.

Žiaurus. dekretas 
prieš bėglius

Bulgarijos komunistinė vy
riausybė paskelbė dekretą prieš 
politinius bėglius. Pagal jį, Bul
garijos pilietis, apleidęs kraštą 
be valdžios žinios arba kas, le
galiai išvykęs, atsisakys grįžti, 
baudžiamas mirties bausme kaip 
išdavikas. Šeimų nariai arbą kiti 
asmenys, kurie apie pabėgimą 
žinojo, baudžiami 10 metų kalė
jimo ir 10.000 levų bauda. As
menys, kurie bėglio buvo išlai
komi, ne tik' netenka betkokio 
pragyvenimo šaltinio, bet ir iš
siunčiami į priverčiamojo darbo 
stovyklas.

■ Tokio barbariško įstatymo dar 
neturėjo ne tik jokia satelitinė 
valstybė, bet ir Sovietų Sąjun
ga, nors praktiškai joje taip ir 
elgiamasi.

Ukrainiečiai aplink pasaulį
Ukrainiečių Knygos Bičiulių 

Klubas Winnipege sugalvojo su
organizuoti originalią ekspedi
ciją — 5 asmenų kelionę specia
liu automobiliu aplink pasaulį. 
Jų tikslas būsiąs pakeliui aplan
kyti visų kraštų žymiąsias as
menybes, painformųeti juos apie 
Ukrainą ir jos bylą, padaryti 

venimo, padaryti antrą filmą iš 

rūpinti reportažų ukrainiečių 

knygą ukrainiečių ir anglų kal
bomis ir tt. Ekspedicijos nariai 
jau žinomi. Dar reikią pinigų, jų 
skaičiavimu $15.000. Knygos 
Klubas paskelbė aukų rinkimo 
vajų.

šį rašinį noriu užbagiti How ard 
Whitman žodžiais. Savo straips
nį “Stop Teror in the Streets”, 
išspausdintą žurnale “Colier”, 
autorius, aplankęs 70 miestų ir 
pagrindinai teoretiškai bei prak
tiškai susipažinęs su piliečių sau
gumo tvarka, baigią įdomia ir 
reikšminga pastaba:

“Kol tu, skaitytojau, perskai
tysi šį straipsnį, bus jau vienas 
asmuo užpultas ir nužudytas, 
trys apiplėšti ir penki sumušti ar 
išprievartauti — tai neginčija
mai seka iš FBI statistikos duo
menų”.

Kostas Strikaitis
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Paverstoj Tėvynėj Lietuviai pasaulyje

★ B. Einoris, Biržų rajono žemės 
ūkio skyriaus agronomas skundžiasi, 
jog kolūkiečiai neturį supratimo apie 
ūkininkavimų ir reikalauja kelti jų 
kvalifikacijas. Jis tačiau nusiskundžia,. 
JOS ir naujieji zootechnikai ir agro
nomai nesą tikri savo darbo spe
cialistai. Jie todėl nesugebu nė, kaip 
reikiant, pravesti trijų metų kursų pa
ruošti "tarybinius ūkininkus".

★ "Tiesa" vasario mėn. pradžioje 
kritikuoja Vilniaus universiteto laikraš
ti "Tarybinis studentas", jog jis ne* 
mokomai naudojamas propagandai. 
Girdi, kaip "parodžiusi 1952/1953 
žiemos egzaminų sesija, yra nemaža 
spragų ir trūkumų universiteto moko
majam darbe". Girdi, šio laikraščio 
redaktorius Kostelnicki "bendromis, 
tuščiomis frazėmis rašomo apie tokio 
svarbaus egzamino kaip dialektinio 
materializmo, laikymų ketvirto kurso 
lituanistų grupėje", kai tuo tarpu rei
kėję iškelti rėžiančius trūkumus. "Ja
me vis dar nėra aštrios, principinės kri
tikos prieš betkokius buržuazinės ideo
logijos pasireiškimus 'universiteto ko
lektyvo darbe. Kaikurie lietuvių kal
bos ir literatūros katedros dėstytojai 
(devintais bolševikinės okupacijos me
tais) neteisingai aiškino studentams 
buržuazinio - nacionalinio judėjimo 
klausimus ... tik labai blankiai buvo 
kritikuoti profesoriai Kaveckas, Po- 
karklis ir kiti. "Tarybinis studentas" 
beveik išleidęs iš savo akiračio tarybi
nio patriotizmo ugdymo, komunistinės 
studentų moralės, antireliginės propa
gandos klausimus". "Tiesa" už visus 
šiuos trūkumus puola komsomolą, rek
toratų ir partinį biurų. Esą, "tokia pa
dėtis nepakenčiama".

★ "Tiesos" vedamuosiuose vis daž- 
nau užtinkami Šitokio pobūdžio pri
pažinimai, jog "Eisenhowerio" išlaisvi
nimo šūkiai galingai skamba pa verg
tų ja me pasaulyje. "Imperialistinės 
valstybės, siekdamos pakirsti mūsų 
Tėvynės jėgų, — rašė "Tiesa" vos sa
vaitė prieš Stalino mirtį, — ir gamy
bini pajėgumų, siuntinėjo ir siuntinės 
ateityje Į Tarybų Sųjungų kenkėjus, 
diversantus, ieškos mūsų šalyje nepa
stovių žmonių ir priešiškų elementų, 
kad panaudotų juos savo šlykštiems 
darbams. Neseniai tarybiniai žmonės 
su didžia rūstybe sužinojo apie gaujų 
niekingų šnipų ir žudikų po gydyto- 
jų-profesorių kauke. Tie gydytojai — 
nuodytojai siekė kenkėjišku gydymu 
sutrumpinti aktyvių Tarybų Sųjungos 
veikėjų gyvybę, išvesti iš rikiuotės ei
lę vadovaujančių karinių darbuotojų 
ir tuo būdu susilpninti mūsų šalies gy

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota rr padvigubinta 

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

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

Tel. KE. 3881

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!

VYT. AUŠROTAS
priima

Jūsų kuro užsakymus
? KASDIEN NUO 10 VAL

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

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas St W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS
MU. 9543

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

Atlantic Cleaning & Dyeing 
and Pressing Store

2763 DUNDAS STREET WEST (prie Annette). TORONTO

Rūbai išprosinami .tuojau (palaukus). Geriausios darbas ir pigiausia kaina visame 
Toronte. Pamėginkit ir įsitikinsit. Rūbai paimami ir pristatomi į namus.

Skambinti MU. 2263
Taip pat priimami skalbiniai ir žieminiai rūbai į šaldytuvus. Garantuota nuo 

sugedimo ir ugnies.

Sov. B. NORKUS

MOSSEV & SNIDER
REAL ESTATE BROKERS
Randasi naujose modemiškose patalpose t

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

mų pirkimo ir pardavimo reikalais kreipkitės į mūsų atstovą

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

Veda ALMUS

KLB Hamiltono Valdyba.Pradžia 5. p.p

nybų. Dauguma teroristinės grupės da
lyvių buvo užverbuoti Amerikos žval
gybos per tarptautinę žydų buržuazi
nę nacionalistinę organizac. "Džoint" 
(Joint Distribution Committee). Kiti 
buvo Anglijos žvalgybos agentai. Štai 
kodėl partija ragina tarybinius žmo
nes nė minutei nepamiršti būtinumo 
visokeriopai kelti savo budrumų, aky
lai sekti visas karo kurstytojų ir jų 
agentų intrigas, nenuijstamai stiprin
ti mūsų valstybės gidkluotųsias pajė
gas ir saugumo (MGB-MVD) organus". 
... "Tarybų Sųjunga nebijo karo kurs
tytojų grasinimų, šlykščių provokaci
jų" . .. Taip rašė "Tiesa" tuo pačiu 
metu, kai Malenkovas dainavo apie 
taikų. i

* Kaip informuoja tarybinė Elta, 
Vartotojų Kooperacijos pramonės kom
binatai pernai pagamino plataus var
tojimo prekių daugiau kaip už 17 mi- 
lionų rublių. Prie kombinatų ir rajonų 
vartotojų kooperatyvų veikia apie 150 
įvairių dirbtuvių bei įmonių, gami
nančių statybines medžiagas, baldus, 
avalynes, siuvinius, molinius indus ir 
tt. Šiais metais numatoma padidinti 
plytų ir kalkių gamybų. Organizuoja
ma čerpių gamyba (negi po karo jų 
visai nebuvo?). "Pusantro karto bus 
pagauta daugiau žuvies. Bus žymiai 
daugiau iškepamo duonos ir bulkučių" 
(O kų dabar valgo?).

* Kokia čia^garbė? Kęstutis Puo
džiūnas, Kauno "Raudonosios Žvaigž
dės" baldų fabriko vienas viršininkų, 
rašo, jog jo fabrikas gavęs "garbin
gą uždavinį pagaminti Maskvos dau- 
giaaugščiams namams baldus, kuriuos 
įmonės kolektyvas gaminąs su didžiau
siu pakilimu".

* LKP Šiaulių srities komiteto ple
numo vasario mėnesį buvo apsvarstyti 
šie klausimai: srities laikraščio "Rau
donoji vėliava", gyvulių žiemojimas 
Joniškėlio ir Panevėžiu rajonų kol
ūkiuose bei tarybiniuose ūkiuose. LKP 
Kelmės politrukas Grebenikov ir kom- 
somolo vadas Smirnov puolė laikraštį, 
jog per maža apie kompartiją rašo. 
Drg. Jakovlevas detalizavo smulkiau. 
Straipsniar būna žemo idėjinio ir kul
tūrinio lygio. Maža spausdina, kokių 
pagalbą Tarybų Lietuvai suteikia di
džioji rusų tauta. Kad laikraštis silp
nai demaskuoja buržuazinį naciona
lizmą, supuvusių buržuazinę ideologi
ją, nepakankamai vysto ateitinę pro
pagandų. Dėl gyvulių žiemojimo paaiš
kėjo, jog minėtuose rajonuose ir šiais 
metais tarybiniai gyvulėliai neturėjo 
sočios ir šiltos žiemos.

Dr. Peter MORKIS 
PERKĖLĖ 

savo dantų kabinetą į 
1082 BLOOR ST. W. 

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

DOMINION 
COAL & WOOD

RYTO IKI 10 VAL. VAKARO

VALANDOS
9 am. —• 9 p.m.

HAMILTON, Ont.
Pranešimas

Pranešama Hamiltono lietuvių 
organizacijoms, kad KLB Ha
miltono apyl. Valdyboj parengi
mų kalendorėlyje yra užregist
ruotos sekančios datos:

Balandžio 19 d. — KLB Ha- 
miltonp valdybos (Čikagos me
no ansamblis); pegužės 2d. — 
KLB Hamiltono valdybos (šokių 
vakaras); gegužės 3d. — KLB 
Hamiltono valdybos (Motinos 
diena); gegužės 9 d. — Tautos 
Fondo Hamiltono sk.; gegužės 17 
d. — Hamiltono Lietuvių Choro; 
gegužės 23 d. — HLDMT “Auku
ras”. Birželio 6 d. — šeštadieni
nės mokyklos; birželio 7 d. — 
KLB Hamiltono valdybos (ge
gužinė) ; birželio 28 d. — Tautos 
Fondo Hamiltono sk. Liepos 12 
d. — Hamiltono Lietuvių Choro. 
Rugpiūčio 16 d. — TFondo Ha
miltono sk.

K. Baronas
KLB Hamiltono valdybos vice- 

pirm. ir parengimų vadovas.
Velykų šentės. Prisikėlimas 

italų bažnyčioje buvo 6 vai. ryto. 
Didelė bažnyčia buvo perpildy
ta. Vienintelė mums valandėlė, 
primenanti, ir sukelianti Tėvy
nėje išgyventą Velykų džiaugs
mą. Malonu pasidžiaugti pp. 
Šturmaičio ir Untulio vedamu 
choru, kuris savo gražiu giedoji
mu suteikia daug džiaugsmo

WINNIPEG, Man.
pege įvyko lietuviams rekolek
cijos, kurias pravedė kun. Jurk- 
šąs iš Edmontono. Rekolekcijų 
dalyviai yra labai dėkingi vedė
jui už gražius pamokslus ir ve
dėjo didelį pasiaukojimą jas pra
vedant.

— Šiais metais Wpg. _ pradeda
ma statyba didelės veteranų li
goninės praplėtimo darbai. Fe
deralinė valdžia tam reikalui pa
skyrė $4.500.000. General Hos
pital ir vaikų ligoninės praplėti
mui numatyta $8.000.000. Darbai 
bus pradėti gegužės 15 d. Naujo
se ligoninėse galės gauti darbo 
apie 1600 darbininkų.

Misericordia ligoninės 1Q. augš- 
tų pastatui paskirta $2.500.000 ir 
$1.000.000 gailestingųjų seserų 
rūmams. Šią ligoninę veda vie
nuolės. St. Bonifaco ligoninės 
priestatui numatyta $5.500.000. 
Ligoninę veda taip pat vienuo
lės. Darbai numatyti baigti 1954 
m. gale. Concordia ligoninės pra
plėtimui numatyta $150.000. Vic
toria ligoninės praplėtimui skir
ta $440.000. Grace ligoninės pra
plėtimui dabar dar bus išleista 
apie $85.000. .

— Iki šiol mieste keleivių su
sisiekimą aptarnaudavo privati 
Winnipeg Electric Co. Dabar su
sisiekimą perima miesto ir prie
miesčių savivaldybių Taryba.

— Wpg. yra sudarytas prieško- 
munistinis komitetas, kuriam 
vadovauja kun. Yuzik. Iš . lietu
vių į komitetą įeina J. Malinaus
kas, Numatyta sušaukti visos 
Kanados tokių komitetų atstovų 
suvažiavimą.

— Šių metų Kanados šachma
tų pirmenybės numatomos pra
vesti Winnipege. Tikimės, kad 
pirmenybėse galės dalyvauti ir 
P. Vaitonis. .«

— KcJvo 22 d., t.y. sekmadienį, 
Fort-Gery priemiestyje Jaučiu
kų bute įvyko LKMoterų D-jos 
susirinkimas, kurio metu buvo 
net dvi paskaitos: apie vaikų — 
vyresnio amžiaus mergaičių^— 
auklėjimą skaitė kun. J. Berta- 
šius ir apie' a.a. dr? V. Karvelie- 
nę skaitė Br. Bujokienė. '

Po susirinkimo Br. Jančiukie- 
nė pavaišino kavute ir visokiais 
skanumynais.

— A. Balbonas atidarė savo 
nuosavą apšildymo sistemos ir 
krosnių įrengimo dirbtuvę.

— Uršulė ir Povilas Jauniš- 
kiai, aplankę Čikagoje ir Nįijor- 
ke savo vaikus, pora mėnesių 
paatostogavę Floridoje, grįžo ir 
padarė didelę auką būsimai lie
tuvių bažnyčiai. Jie pasižadėjo, 
kai tik reikės, nupirkti geros ko
kybės monstranciją, kieliką ir 5 
arnotus (visas spalvas).

— Kovo 28 d., šeštadienį, Win
nipeg© muzikos-dainavimo mo
kyklos pasirodyme per radiją 
dainavo Saulė Šmaižytė. Tur
būt pirmas atsitikmas Winnipe- 
go muzikos istorijoje, kad pasi
rodymo metu dainuotų lietuviš
kai. Solistė labai gražiai sudai
navo “Kur vėjai pūtė”. Taigi, 
lietuviškos dainos grožį supranta 
ir svetimieji.

—-Pasibaigus miškų kirtimo 
darbams beveik visi vyrai grįžo 
į miestą. Gražu, kai prakaitas 
ne veltui išlietas. Nevienas grįžo 
su centu ir dairos, ką pastoves
nio įsigyti.

— Kun. J. Bertašius buvo iš
vykęs į Siaux-Lookout šiaurės 
miškų koloniją, kad ten gyve
nantieji lietuviai galėtų atlikti 
velykinę išpažintį.

Bažnyčios statybai aukojo: 100 
dol. — Marija ir Mykolas Januš-, 
kos $40 — Bronė ir Vytautas 
Jančiukai, $25 Dirsė, $15 kun. 
Danielius, po $10 — kun. Jurai- 
tis, kun. Ant. Račkauskas, Juoz. 
Lastauskas, Blizninkas, B. Kri- 
siūnas, po $5 — Tėvas St. Kul- 
bis, SJ, kun. Contons, kun. Mus
teikis, Nijolė Bartuškaitė, kun. 
Sabas, kun. Gerulis, Fr. Babusk, 
$1 Z. Gudaitis.

— Kovo 27, 28, 29 dd. Winni-

0IKAGOS ANSAMBLIS HAMILTONE!
KLB HAMILTONO VALDYBA

š. m. balandžio mėn. 19 dieną, sekmadienį, 
855 BARTON STR. EAST, Ukrainiečių salėje, rengia 

ČIKAGOS MENO ANSAMBLIO
' vad. A. STEPONAVICIENtS

■ - M. PETRAUSKO
“EGLĖ ŽALČIŲ KARALIENĖ” ir “BIRUTĖ” 

operų ištraukas.

kiekvienai tikinčiai lietuviškai 
širdžiai.

Prie progos reikėtų priminti, 
kad choras pirmąjį viešą pasiro
dymą, kartu ir savo krikštynas, 
rengia gegužės 17 d., sekmadie
nį, Westdale Collegiate salėje 
(ten, kur buvo Vasario 16 mi
nėjimas).

Sol. Verikaitis iš Toronto ba
landžio 4 d. 8 vv. dalyvavo Ha
miltono radijo stoties CHML 
transliuotame muzikos ir dainų 
festivalyje. Laimėjęs pirmą vie
tą kanadietis gavo $500 premiją.

Gaunamą įspūdžio, kad ne Ka
nados piliečiams pirmas vietas 
paimti Sunkiai įmanopna. Kad 
ir šiuo atveju — komisijos, atro
do, jau buvo iš anksto nuspręs
ta, kam premiją skirti. Iš daly
vavusių koncerto programoj 6 
asmenų kiekvienas jų, prieš pra
dėdamas atlikti programą, buvo 
šio to klausiamas. Ir ypač krito 
dėmesin, kad tik laimėjęs minėtą 
premiją dar prieš savo pasirody
mą buvo paklaustas, ką jis veik
siąs su pinigais, ir tik po sekun
dės klausėjas susigribo ir pridū
rė: “Žinoma, jei laimėsite!” 
Aišku, kad jis ir laimėjo, nors 
kaikurių koncerto dalyvių nuo
mone, jis pasirodęs silpnesnis už 
kitus. V. Verikaitis buvęs visai 
rimtas kandidatas premijai.

Čikagos Meno Ansamblis, ve

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MOKIAIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143

i krantus utMes siunčiame į £urop<j -ir įvainuS; 
■<3eiežihčs' Uždangos. ■ ■**** • K4MB OfTKJS

STARKMAN CHEMISTS
163 Bloor St. W. - Toronto

Nesiųskite.
heparėikąląv^ :rhūsų-,-haūjatisib kainarasčio. Rašykite 
darni 1953

• Mūsiį kainos yra pačios žemiausios Kanadoje?

damas Alice Stephens-Stepona- 
vičienės, šį sekmadienį, balan
džio 19 d., atvyksta į Hamiltoną.

Ukrainiečių salėje, 855 Barton 
Street East, hamiltoniečiai tu
rės retą progą pamatyti ir 
išgirsti Miko Petrausko Dairiti 
vaizdus. Programą sudaro trys 
dalys: solo dainos ir arijos — at
lieka solistai ir ansamblis; iš
trauka iš operos “Eglė žalčių ka
ralienė” II-ras ir IV-tas veiksm. 
(IV veiksme vaizduojamas Eg
lės atsiseikinimas su Žalčiu); iš
trauka iš operos “Birutė” — II 
veiksmas.

Ansamblis kartu atsiveža ir 
puikias šiam koncertui dekora
cijas. Pradžia 5 v v. punktualiai, 
nes tą patį vakarą ansamblis iš
vyksta. Įėjimas $1.25, mokiniams 
50 centų.

Šį įspūdingą koncertą ruošia 
Apylinkės Valdyba. Gi didžiau
siu “kaltininku” tektų laikyti K. 
Baroną, kuris padėjo nemaža 
pastangų, kad hamiltoniečiams 
nereiktų ištisai važinėti į To
rontą, norint pamatyti gražesnių 
lietuviškų programų.

Bilietus prašoma Įsigyti tuoj 
po pamaldų salėje po italų baž
nyčia.

C
— KLB Delhi apylinkės valdy

bos iniciatyva, Velykų antrą die
ną buvo surengta šios apylinkės 
vaikams “Velykų Margutis”.

Šioj apylinkėj yra jau tradi
cija kas metai Kalėdų ir Velykų 
švenčių proga rengti pasilinks
minimus mūsų atžalynui su jų 
pačių išpildoma programa.

Tai tikrai sveikintinas reiški
nys. Tai priemonės išlaikyti mū
sų jaunimą lietuvišką. Tuose pa
rengimuose girdėtos lietuviškos 
dainos, deklamacijos ir žaidimai 
bei didžiųjų švenčių lietuviški 
papročiai ilgai palieka jaunimo 
atminty.

Linkėtina (girdima ir kal
bant), kad tie jauniausiųjų su
buvimai dažnėtų, o pagaliau išsi
vystytų ir iki šeštadieninės mo
kyklos.

— Tillsonburgo-Delhi lietuvių 
apylinkė sparčiai auga: ne tik 
naujų lietuvių iš miestų bei ka
syklų atvyksta mėginti laimės 
tabaku “pralobti”, bet ir viduje 
farmerių šeimos didėja. Štai 
Verbų sekmadienį įvyko “show
er’s” pas Augaičius naujagimės 
dukros proga. O per Velykas pas 
Čaiką taip pat dukra. Be to, ne
tolimoj ateity numatoma -dar 
bent dešimts tokių progų.

Pabrėžtina — tabakininkams 
ypatingai sekasi dukros, gal ka
ras dar greit nenumatomas!?

Margutis.
Gražus lietuvių solidarumas. 

Kovo 29 d. P. S. Augaičių šeimai 
buvo kaimynų padaryta didelė 
staigmena — suruoštas balius gi
musiai dukrelei pagerbti. Augai- 
čiai yra iš naujųjų emigrantų. Į 
šią apylinkę atvyko prieš kelis 
metus. Jie yra padirbėję ir augi
nę tabaką pas kitus, o dabar jau 
antri metai turi pirkę nuosavą 
vertingą ūkį. Augaičių “šuolis 
į augštį” buvo auginimas taba
ko pas C. Matelį. Po to jau jie 
buvo pajėgūs pirkti gerą ūkį.

Augindami tabaką pas Mate
lius, ne tik gražiai uždirbo, bet, 
matomai, sugebėjo išlaikyti ir

JA VALSTYBĖS
Am. L. Bendr. Niujorko apy

gardoje šiuo metu veikia 5 apy
linkės: Rochester, White Plains, 
Niujorke-Manhatten, Brooklyne- 
Williamsburge ir Maspethe. Ki
tur dar rūpinamasi suorganizuo
ti. Suorganizuotos apylinkės jau 
vykdo lietuvių registraciją, už
veda kartotekas ir pradeda vie
šajame gyvenime reikštis.

Dr. A. Trimakas sunegalavo 
širdimi ir atsigulė į ligoninę.

Am. L. Bendr. Detroito Apyg. 
Laik. Valdyba jau suorganizuo
ta. Tai atliko Liet. Organizacijų | 
Centro sudarytas komitetas, pa- 
'kvietęs narius iš įvairių politi
nio charakterio liet, organizaci
jų. Pirmininku išrinktas Pr. Pa- 
dalis, vičepirm. F. Motuzas ir A. 
Naruševičius, sekr. A. Musteikis, 
ižd. J. Pilka; nariais liko Br. Ba- 
leliūnas, J. Baublys, J. Gliaudys, 
E. Paurazienė. Apygardos vald. 
nutarė pirmąją apylinkę organi
zuoti Detroite, tam reikalui ba
landžio 12 d. sukviečiant stei
giamąjį susirinkimą.

Wehnen Vargo Mokyklą pasi
ėmė globoti American Lithua
nian Ladies Club, Seattle, Wash. 
Pasižadėjo kas mėnesį aukoti 
per BALFą po $10.

Dr. P. Kuša išlaikė gydytojo 
egzaminus ir pradėjo, praktiką 
Port Jefferson, L.I.
VOKIETIJA

Mūncheno Vargo Mokykla pa
skelbė pagalbos šauksmą pir
miausia į buvusius kolonijos gy
ventojus .Apie mokyklos padėtį 
ten taip rašoma:

Mūncheno Vargo mokyklą lan
ko 10 mokinių. Imkime juos iš. 
eilės. Du pirmieji berniukai naš- 
lės-rentininkės vaikai, vienas 
berniukų ką tik "grįžęs iš vaikų 
TB sanatorijos. Trečio tėvas 
džiovininkas, pats vaikas maža-

gerus santykius su savininkais. 
O. Matelienė, pasikvietusi talkon 
Rušinskienę, suruošė Augaičių 
gimusios dukrelės garbei “par
ty”, kokią retai kas iki šiol buvo 
suruošę. Naujagimė, kartu ir 
motina, buvo apdovanotos gau
siomis dovanomis.

— Per Velykų šventes, S. By- 
kienės ir O. Balnienės iniciatyva 
buvo suruoštas balius O. ir B. 
Čaikų gimusiai dukrelei pagerb
ti. O. B. Čaikai dar tik antri me
tai kaip įsikūrę nuosavame, gra
žiame tabako ūkyje. Jiems buvo 
tikra staigmena toks gausus kai
mynų atsilankymas ir parodytas 
didelis nuoširdumas.

Lietuvis atidarė garažą. Lietu
viai labai veržliai kimba į savi
stovų darbą, kad nereikėtų 
dirbti kitiems. Šioje Ontario ta
bako augintojų apylinkėje T. 
Gaižauskas ir Co., 3 mylios nuo 
-Sįmcoe, prie 91to kelio, atidarė 
auto remonto dirbtuvę.

T. Gaižauskas Lietuvoje buvo 
karo lakūnas ir geras mechani
kas. Bolševikams sugriovus Lie
tuvos karinę aviaciją, Gaižaus
kas perėjo į auto mechaninę sri
tį. Būdamas tremtiniu Vokietijo
je, jis produktingai sunaudojo 
laiką specializuodamasis taip 
pat auto srityje. Išvykęs į Ang
liją, apie du metus dirbo auto 
garaže kaip mechanikas. Atvy
kęs Kanadon, greitai išlaikė eg
zaminus ir gavo leidimą verstis 
savistoviai, kaip kvalifikuotas 
auto mechanikas.

Nors dar neseniai Gaižauskas 
pradėjo biznį šioje apylinkėje, 
bet jau iš daug ko galima spręs
ti, kad jis sugebės susidaryti di
delę klijentūrą ir susikurti gerą 
ateitį. Štai vienas iš daugelio 
pavyzdžių: tvarkydamas auto
mobilio starterį randa volą iš
degusiais tarpikliais. Kiekviena
me garaže būtų jį išmetę laukan 
ir už $15 įdėję naują. Bet G. tą 
dalį nutekino iki giliau esamų 
nenudilusių tarpyklių ir starte
ris veikė kaip naujas. O tas visas 
remontas klijentui tekainavo tik

in vilčių. Tikisi įsigyti lėktuyą ir 
ateiti pagalbon tabako auginto
jams kovoje su kenkėjais.

Ieško alyvos. Prieš 25 metus 
šis šilčiausias Kanados kampas, 
esąs nuo pusiaujo lygiai su Či
kaga, nepasižymėjo jokiais savo 
turtais, o dabar garsėja savo di
dele ir augštos kokybės tabako 
produkcija.

Kaip žinoma, Kanados vyriau
sybė kasmet išleidžia šimtus mi- 
lionų dolerių žemės turtų ieško
jimui. Nebuvo aplenkta ir ši 
apylinkė. Prieš metus Amerikos 
plieno kompanija supirko augš- 
tomis kainomis daug tabako 
ūkių Simcoe, Ont., rajone (10 
ml. nuo Delhi), metalo kasyk
loms.

Prieš 18 mėn. The Royal Pet
roleum Co. of Montreal, tarp 
Delhi ir Cortlando atžymėjo 
1360 kkrų žemės plotą alyvos ieš
kojimui, bet iki šiol nieko neda
rė ir niekas apie tai nežinojo.
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kraujis, dažnai su temperatūra. 
Ketvirta — ligotos našlės dukra. 
Penktas — sveikas berniukas ir 
tėvai sveiki, šeštas — vaikas la
bai sflpno sudėjimo, tėvas džio
vininkas. Septinta — nervuota, 
mažakraujė mergytė, abu tėvai 
ligoniai. Aštunta — menkutė 
mergaitė, tėvas TB ligonis. De
vintą — mergaitė fiziniai svei
ka stipri, bet abu tėvai ligonys 
ir dešimtas — išbalęs, ištysęs 
berniukas, motina TB ligonė. 
Matome, kad iš dešimts šeimų 
tik viena yra sveika fiziniai, bet 
turim pridurti, kad ši šeima yra 
dar nelaimingesnė, nes pairusi, 
ir šios šeimos kūdikis, dar la
biau negu kiti, geros lietuviškos 
mokyklos yrą reikalingas, kad 
nebūtų nurašytas į nuostolius.

Vargo mokyklos mokytoja pa
rodė didelio pasišventimo. 3^ 
mėn., iki buvd gauta patalpa, 
mokė vaikus savo kambary. Ji 
dirba jau trečias mėnuo be at
lyginimo. Užlaiko keturių asme
nų šeimą (vyras TB ligonis) iš 
mažos bedarbės pašalpos. Ir jai 
praverstų nors kuklus 2 DM at-, 
lyginimas už valandą.

Broliai, sesės lietuviai! Ypa
tingai kreipiamės į Jus, kurie 
esate gyvenę Mūncheno stovyk
lose — Lohengrine, Laimoje, 
Warner kareivinėse, Schleiss- 
heime — ir pačiame Mūnchene. 
Padėkite mums mokyti mūsų 
mažuosius nors Vargo mokyk
loje. Prisidėkite prie jos išlai
kymo ... Tapkite mūsų Vargo 
mokyklos mokinių rėmėjais, 
skirdami ar surinkdami vienam 
vaikui kiekvieną mėnesį po 10 
dolerių, kurių pakaks kukliems 
vargo mokyklos reikalams ir pa
pildomam vaikų maitinimui.

Aukas prašoma siųsti per B A 
LFą: United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N.Y. '

Trečiadienį, balandžio 8 d., The 
Simcoe Reformer laidoje pasiro
dė didžiausiom raidėm žinia: 
“Lands Leased for oil west of 
Delhi”. Rights on 1360 acres 
baught by Montreal Petroleum 
Firm; believe part of US oil 
field.

Vienas žemės savininkų, kur 
bus ieškoma alyvos, A. S. Wag
ner, Delhi Imperial Banko ma
nager (čia jį vadina dipukų tė
vu), pasakė laikraščio reporte- _ 
riui, kad jis turįs tris žemės ga
balus po 50 akrų, užregistravęs 
Montrealio Petroleum firmoje.

A. S. Wagner patyręs iš C/ 
Smith, Mount Royal Petroleum 
vyriausios galvos, kad Pennsil- 
vanijos provincijos alyvos lau
kai turį takus apačioj Erie ežero 
į pietų vakarinę Ontario dalį. Pa
sak Smith, kompanijos, kurios 
šioje apylinkėje eksploatuoja 
gazą, būtų jau seniai suradę aly
vą, jei jos būtų pakankamai gi
liai gręžę.

Apie gegužės vidurį, 2 ml. nuo 
Delhi jau prasidės’ gręžimo dar
bai. Be Montrealio MR, yra ir 
daugiau firmų, kurios rodo dide
lio dėmesio čia alyvos ieškoji
mui. Todėl drįstama manyti, kad 
daugeliui tabako augintojų nusi
šypsos laimė, galbūt, vienam ki
tam ir iš lietuvių. Koresp.

Padėka
Brangūs kaimynai ir prieteliai,
Į mano amžiaus vainiko jūs įpynėte 

savo gražų ir nepamirštamą širdingumą, 
suruošdami man, mano gimtadienio pro
ga, staigmeną. Už prisiminimą šios die
nos ir vertingą dovaną jums visiems pri
klauso mano nuoširdžiausia padėka. At
skirai dėkoju iniciatorėms: p. S. Samienei 
ir p. S. Bykienei. Ona Matelienė.

Padėka
Už shower'j mūsų naujagimei dukrai, 

už taip gražias ir gausias dovanos, ren
gėjom: gerb. ponioms Matelienei ir Ru- 
šinskienei, taip pat visiems prisidėju- 
siems ir gausiai atsilankiusiems, reiškia
me nuoširdžiausią padėką.

P. ir S. Auga ičiai. '

Europietė damų frizuotojo. Garantuo
tos darbas. Susitarti iš anksto telefo

nas Klngsdale 4585

KAPSI’S HAIRSTYLING
113 McPherson Ave., Toronto, Ont.

Kalbu: anglų, vokiečių, rusų, estų ir 
švedų kalbomis.

LONDON, Ont
Atvyksta vysk. V. Brizgys. Ba

landžio 20 d., pirmadienį, J.E. 
vysk. V. Brizgys atvyksta į Lon
dono lietuvių koloniją. Augštojo 
dvasiškio sutikimą londoniškiai 
rengia Katalikų Kultūros salėje 
(anksčiau ten būdavo lietuviš
kos pamaldos), Colborne - Dun
das gatvių kampas. Pradžia 7 v. 
vak. Laukiama visų tautiečių at
silankymo. Taip pat artimesnių 
apylinkių lietuviai prašomi da
lyvauti. Apyl. Valdyba.

Linksmavakaris. Balandžio 25 
dieną, šeštadienį, londoniškiai 
turės smagų pasilinksminimą 
Stone Grill salėje, Clarence gt 
355 nr. Gros gera kapela. Veiks 
turtingas bufetas. Pradžia 7.w.
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Bolševikinis rusiškumo pamokslas Lietuvos
kultūrininkams

Bolševikinioi okupanto! šiandien 
Lietuvoje ne tik • sugriovė viso ūkinį 

' gyvenimo ir visuomeninę santvorkg, 
bet prievortoujo ir lietuvio dvasiq, 
verčia niekinti visa tai, kas lietuviui 
brangu, ypač praeitį, verčia kartoti 
melg. Mūsų skaitytojų dėmesiui čia 
įteikiame santrauka nepaprastai il- 

, gos dabartinio pirmojo Kremliaus 
agento Lietuvoje A. Sniečkaus kolbos, 
pasakytos Lietuvos inteligentijai š.m. 
sausio 29 d., išspausdintos "Tiesos" 
Nr. 25 (3008), sausio 30 d. Tai yra 
santrauka visos bolševikinimo bei ru
sinimo programos. Kalbos ilgumos 
mums neleidžia padaryti jokių komen
tarų, bet j visa tai lengvai įžvelgs 

* kiekvienas. Aim.

Pradžiom savo ilgos kalbos 
Sniečkus kalbėjo apie ūkinę pa
dėtį. Esą, džiugu pranešti, jog 
Visasąjunginė partija sutikusi 
papildyti penkm. planą Lietu
vai, prižadant papildomai super
fosfato gamyklos statybą, elekt
ros mašinų gamybos išvystymą. 
Kolūkinė santvarka nugalėjusi 
galutinai. Jis reikalavo “kuo 
daugiau įsisavinti pasėlių plotus, 
žymiai padidinti linų, cukrinių 
runkelių, pašarinių kultūrų, sė
jamųjų žolių plotus, sudaryti 
tvirtą pašarų bazę, o taip pat na
tūralių pievų plotą. Žemės ūkio 
elektrikavimo perspektyvos esan 

- čios didelės, ypatingai ryšium su 
hidroelektrinės pastatymu prie 
Nemuno. Reikią palaikyti pačių 
kolūkiečių iniciatyvą persikelti 
iš vienkiemių į kolūkines gyven
vietes.

Palietęs ideologinio darbo 
klausimą, Sniečkus sako, jog 
’’mes nesame apdrausti nuo sve
timų pažiūrų, idėjų ir nuotaikų 
prasiskverbimo pas mus iš už
sienio iš kapitalistinių valstybių 
pusės ir iš vidaus, iš nepribaigtų 
priešiškų tarybinei valdžiai gru
pių skeveldrų. Mes gerai žino
me,kaip įnirtingai priešinosi Ta
rybų valdžios žmonėms, socializ
mo statybai mūsų respublikoje, 
užsimaskavę tautininkai, krikš
čionys demokratai, sionistai, ese
rai ir kiti priešiški eelmentai. 
Buržuazinių nacionalistų liku
čiai visomis priemonėmis stengė
si ir stengiasi trukdyti socialisti
nę statybą mūsų krašte, kenkti 
mūsų įmonėms, kolūkiams. Burž. 
nacionalistų likučiai deda visas 
pastangas trukdyti bei kenkti ir 
ideologiniame fronte. Jie mėgina 
skleisti kosmopolitizmą, kelia
klupsčiavimą buržuaziniams va
karams, ideologiniu atžvilgiu 
trukdyti nepastovius mūsų vi- 

— suomenės elementas. Būdingas 
šiuo atžvilgiu buvo priešiškas 
veikimas seniau demaskuotos 
masonų-kosmopolitų grupės ... 
Falsifikuodami istoriją daugelį 
metų(!) burž. nacionalistai, bū
dami valdžioje, siekė apsimesti 
tautos reikalų gynėjais, dėjo vi
sas pastangas, kad pavaizduotų 
save kaip kovotojus už lietuvių 
tautos reikalus. Klastodami isto
rinę tikrovę, b. nacionalistai 
kartu stengėsi mažinti darbo 
žmonių kovos reikšmę... Jie 
stengėsi nuslėpti nuo liaudies 
tiesą, kad rusų tauta, jos prieša
kiniai revoliuciniai veikėjai, jos 
pažangioji kultūra atsvėrė tur
tingiausius šaltinius idėjiniam ir 
kultūriniam lietuvių tautos išsi
vystymui... Tačiau ne vien tai 
būdinga lietuvių buržuazijai ir 
jų spaudai. Augančios lietuviš
kosios buržuazijos ideologai kaip 
Basanavičius, Kudirka, Vileišis 
ir kiti, o taip pat ir jų spaudos 
organai kaip “Aušra”, “Varpas”, 
ieškojo susitarimo su carizmu,

taikstėsi su juo, nekalbant jau 
apie klerikalus, Jakštą-Damb
rauską, Vaižgantą ir kitus, o tai
pogi jų spaudos organus kaip 
“Apžvalga”, ‘Tėvynės Garsas”, 
kurie atvirai rėmė carizmą. Tik 
darbo žmonės, nuo seno kovojo 
prieš dvarininkiškąją santvarką, 
prieš carizmą. Didelį vaidmenį 
lietuvių tautos išsivadavimo ko
voje suvaidino ano meto pažan
gūs lietuvių visuomenės veikė
jai. Baudžiavinę santvarką de
maskavo didysis lietuvių tautos 
dainius K. Donelaitis, poetai D. 
Poška ir A. Strazdas. . Už liaudies 
švietimą, prieš klerikalizmą ne
nuilstamai kovojo Simanas Dąu- 
kantas(!). Demokratines idėjas 
savo kūriniuose reiškė J. Mačys- 
Kėkštas. Didžioji lietuvių tautos 
rašytoja Julija Žemaitė demas
kavo dvarą, kaip priespaudos ir 
smurto, supuvusios moralės ir 
tamsybės centrą, nuplėšė. kaukę 
nuo reakcinės dvasininkijos at
stovų. Iš’mūsų lietuvių rašytojų 
J. Biliūnas, pavaizdavo pirmuo
sius darbininkų kovos žygius 
kovoje prieš carizmą... Mokslo 
darbuotojų uždavinys — plačiau 
nušviesti ir labiau išryškinti vi
sų pažangiųjų rašytojų vaidme
nį vystant lietuvių kultūros de
mokratines tradicijas. Tai juo la
biau yra svarbu todėl, kad burž. 
nacionalistai stengiasi sumen
kinti pažangiųjų rašytojų vaid
menį arba nušviesti burž. nacio
nalizmui palankia dvasia.

Tyrinėjant kultūrinį palikimą 
reikia atminti, jog eilė ano meto 
rašytojų ir kitų kultūros darbuo
tojų, nors ir buvo burž. naciona
listinės ideologijos įtakoje, bet 
savo kaikuriais kūriniais, tuo ar 
kitu mastu išreiškė liaudies pe- 
pasitenkinimą carine priespau
da. Paimkime, pvz. Maironį. Jo 
pažiūros — klerikalinės, jis ne
kovojo ir neragįpo į kovą prieš 
kapitalistinę santvarką, prieš 
buožes ir dvarininkus. Tačiau, 
nepaisant šių jo pažiūrų, jo ge
riausiuose kūriniuose atsispin
dėjo liaudies neapykanta cariz
mui. Už tai mes vertiname Mai
ronio kūrybą. Panašiai mes turi
me vertinti ir kaikuriuos Ku
dirkos ir kitų rašytojų kūrinius. 
Uždavinys yra išryškinti tokius 
kūrinius, įvertinti juos. Lietu
vių tautos kova pakilo į naują 
pakopą, kai jos priešakyje atsi
stojo proletariatas. Kuo labiau 
aštrėjo klasių kova tarp buržua
zijos ir proletariato, tuo labiau 
lietuviškoji buržuazija ieškojo 
atramos pas carizmą’ kovai prieš 
kylantį revoliucinį darbininkų 
judėjimą. Lietuviškoji buržuazi
ja, jos veikėjai, jos spauda siekė 
nukreipti Lietuvos darbo žmo
nių kovą buržuazinio nacionaliz
mo linkme, siekė' atitraukti ją 
nuo bendros kovos prieš cariz
mą, kurią vedė visos Rusijos dar
bo žmonės su Rusijos revoliuci
niu proletariatu priešakyje. Lie
tuvos buržuazija siekė neprileis
ti, kad šios kovos priešakyje at
sistotų reoliucinis proletariatas, 
kurio vadovavimas tiktai galėjo 
užtikrinti laimėjimą kovoj prieš 
socialinę ir nacionalinę priespau
dą ... Buržuazinių nacionalistu 
tarpe buvo įvairių srovių. Bet 
skirtumai tarp jų buvo antraei
lio pobūdžio, o iš tikrųjų visi jie 
gynė savo klasinius interesus, 
kovojo prieš revoliucinį išsiva
davimo judėjimą. Tai liudija ne 
tik praeitojo amžiaus, bet ir pas
tarųjų dešimtmečių įvykiai. Lo
giškame savo išsivystyme 19 am
žiaus pabaigos ir 20 pradžios b.

nacionalistinė ideologija rado 
savo išraišką lietuviškosios burž. 
kovoje prieš Lietuvos darbo 
žmones, pvz. aušrininkas Basa
navičius kaizerinės tarybos prie
šakyje. Basanavičius, Smetona, 
Sleževičius, Krupavičius, Kai
rys ir visi kiti buržuaziniai na
cionalistai 1918-1919 metais pa
dėjo Amerikos ir Anglijos impe
rialistams atplėšti Lietuvą nuo 
revoliucinės Rusijos, užgniaužti 
Tarybų valdžią ir įtvirtinti bur
žuazijos diktatūrą Lietuvoje. 
19 pabaigoje ir 20 amžiaus pra
džioje buržuazinė-nacionalistinė 
ideologija rado savo išraišką žvė
riško nacionalizmo ideologijoje, 
kuria dangstydamiesi lietuviš
kieji burž. nacionalistai vykdė 
savo kruvinus nusikaltimus prieš 
tarybinius žmones hitlerinės 
okupacijos metais... Aušrinin
kas Šliupas iš vokiečių prašė sau 
sušaudytųjų Lietuvos darbo žmo
nių turto, motyvuodamas “nuo
pelnais” lietuvių tautai. Ši ideo
logija šiandien yra buržuazinių 
nacionalistų — Amerikos-Angli- 
jos žvalgybų samdinių ideologi
ja. Ir čia karo kurstytojams bei 
imperialistams tarnauja visų 
buržuazinių nacionalistų srovės. 
... Partinė organizacija rūpino
si ir rūpinasi teisingai nušviesti 
lietuvių ir rusų tautų draugys- 

/

tę... parodyti didžią, progresy
vinę, istorinę tos draugystės 
reikšmę, didžią progresyvią 
reikšmę to fakto, kad lietuvių 
tauta nuo 18 amžiaus pabaigos 
buvo vienoj valstybėj su didžią
ją rusų tauta... Lietuvos darbo 
žmonės yra dėkingi proletarinės 
revoliucijos vadams Leninui ir 
Stalinui už tai; kad jie padėjo 
Lietuvos darbo žmonėms supran
ti pragaištingą buržuazinio na
cionalizmo vaidmenį, padėjo de
maskuoti visokio plauko buržua
zinius nacionalistus, jų tarpe 
oportunistus Lietuvos socialde
mokratų partijoje, bundistus 
/žy-dų org.), sionistus, pepeesie- 
čius (lenkų socialistai —PPS) ir 
jų pardavikišką veiklą... Mes 
turime vesti griežtą kovą su bet 
kuriais buržuazinio nacionaliz
mo pasireiškimais, stiprinti ko
vą prieš Amerikos imperialistų 
skleidžiamą kosmopolitizmą. Rei
kalinga vesti griežtą kovą prieš 
sionizmą, kaip Amerikos-Aajgli- 
jos karo kurstytojų agentūrą. 
Reikią galutinai demaskuoti Va
tikaną kaip Amerikos-Anglijos 
imperializmo agentūrą. Nuolat 
gerindami ideologinį darbą, mes 
turime panaikinti visus plyšius, 
per kuriuos gali pasireikšti sve
timos buržuazinės - nacionalisti
nės įtakos, ryžtingai padaryti 
galą nerūpestingumui ir libera
lizmui šiuo klausimu”,

(Bus daugiau)
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Iš kultūros ir knygų pasaulio

■I5SC
Saw Momev Shopp/mg mail !

ŠEIMŲ GALVOMS! | 
Dabar! Taupykite, į 
kirpkite savo plau
kus namuose. Visiš
kai lengva! Iliustruo- | 
toje knygelėje paro- , 
dyta jums, kaip pui
kiai galima kirpti1 
plaukus namuose. i 

EKSTRA! Prie kiekvienos į 
"ŠEIMYNINĖS" kirpimo f 
mašinėlės duodame priedo 
šukas ir tikras chirurgines 1 
PLIENINES KIRPĖJO žirk- Į 
les. 4-Garantuotos be sg- '

lygų. 4-110 voltų, 25 arba 60 ciklų. -|-CSA patvirtintos. 4-Nesiųskite pinigų.

i
FAMILY HOME PRODUCTS. 
1072 St. Lawrence BhrcU Montreal.
Prašau man atsiųsti pilnų "Family" ! 
plaukų kirpimo mašinėlės komplektų. ’ 
Aš pasirinkau žemiau nurodytų planų. | 
Mono ciklas.............  .
Planas 1-1'— mokėti paštininkui $15 I 
ir pašto išlaidos. Į
Planas 2-1—pridėti* pilnų kainų $15.50 ‘ 
ir tuo sutaupyti pašto išlaidas.

ADDRESS
COUNTY .. .....................

SatbTaetto* HaraitaM ar aeoay rtfoaM

GALAS KOSULIUI!
tšbondykite tuoj o u DIANA DROPS, europi Skus voistus, 

kuriuos jou doug metų vartoja kiekvienas europietis. 
Dabar šie vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Kanadoje.

Pora DIANA tošelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kartus į dienų, tuojau gali iš
gydyti kietų kosulį, kur j Jus gavote nuo persišaldymo. 
Šie vaistai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krutinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinka garga
liavimui ir kitokiam naudojimui.

Jus gdlite jsitikinti, kad europiškus DIANA DROPS 
galite rasti beveik kiekvienuose namuose Kanadoje, šie 
vaistai jums padės lygiai žiemų, lygiai vasarų. Nėra 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

Kaina $1.25 butelis. f <

LUSCOE PRODUCTS LIMITED 
559 Bathurst St, Toronto^, Ont

Dauguma mūsų visuomeninin
kų ir rašytojų yra kilę iš kaimo 
pastogės, ir dėl to kaimo bakūžė 
su jos gyventojais ir aplinka yra 
artimiausia mūsų sielos įsijauti
mui. Dėl to ir daugumos mūsų 
beletristų pasirinktoji tematika 
yra kaimo buities atvaizdavi
mas. Ypatingai, kada mes esame 
išplėšti iš to mūsų mielojo so
džiaus ir nublokšti į tolimus už
kampius, tada dar labiau suvir
pa tėvynės ilgesys ir reiškiasi 
įvairiais pavidalais: drobėje, gip
se, medyje ir knygos puslapiuo
se.

Tarp kitų mūsų kaimo buitį 
vaizduojančių beletristų iškyla 
Marius Katiliškis su savo nau
juoju veikalu: “Užuovėja”, iš
leistu Terra leidyklos, 1952 m., 
362 p. Nors knyga yra gausi savo 
puslapiais, tačiau nenuobuodi. 
Autorius greitai užburia skaity
toją gražiais gamtos peisažais ir 
veda pro kaimo kapinaites į kai
mą pas senus ir jaunus, po javų 
pjovimo ,kūlimo ir linų mynimo 
talkas, kur šalia sunkaus darbo 
nuolatos girdisi dirbančiųjų są
mojus, linksma nuotaika ir įvai
rūs pokštai. Skaitytojas, sekda- 
autorių iš gryčios į gryčią, gėrė
damasis mūsų sodžiaus turinin
gais vaizdais ir pagautas gyve
nimo tempo, pasijunta priėjęs 
paskutinį knygos puslapį ir ne
norįs dar skirtis su nuoširdžiais 
ir vaišingais augštaičiais.

Literatūrinė forma
Reikia sveikinti autorių su la

bai gyva ir įdomia literatūrine 
veikalo forma. Jo atgaivinti 
gamtos ir sodžiaus vaizdai nėra 
atpasakoti, bet pilni energijos, 
judesio, gyvybingumo ir žais
mingumo. Autoriui sekasi pa
rinkti -trumpi ir aiškūs išsireiš
kimai, kurie taip taikliai atgai
vina bet kurį sodžiaus būties 
veiksmą, vaizdą, bruožą, kad bū- 
dingiau nusakyti ir galvodamas 
nesugalvotum. Žinoma, autorius 
laisvai žaidžia mūsų kalbos tur
tingumu, nevengdamas bendri
nės kalbos žodžius pakeisti savo 
krašto tarminiais žodžiais. Dėl 
to pasitaiko kito krašto — pro
vincijos skaitytojui daugel ne
suprantamų žodžių, kuriuos.ten
ka iš sakinio atspėt. Bet jeigu 
jau kartą užsimojo mūsų knygi
nę kalbą praplėsti V. Krėvė, A. 
Vaičiulaitis, P. Andriušis, tai ko
dėl negali tuo pačiu keliu ženg
ti M. Katiliškis, ar kiti. Juo la
biau, kad tai daroma ne iš “man- 
drumo”, bet taiklesniam ir trum
pesniam išsireiškimui.' Kartais 
tie žodžiai yra tokie būdingi, kad 
juos pakeitus įprastiniais žo
džiais, netektume vaizdo, ar ju
desio gyvybės. O jau tų palygi
nimų ir figūrų naujumas ir gau
sumas, kad šiuo atžvilgiu M.Ka- 
tiliškis gali drąsiai stoti greta 
A. Barono^

Personažai
Gerai, kad autorius nepašykš

tėjo kaimo būties pilnumui pa
vaizduoti daugiau ir įvairių vei
kėjų. Čia mes turime ištiso kai
mo gyventojus, pradedant eigu
liu, seniūnu ir baigiant įnamiu, 
piemenėliu. Veikėjai savo gal
vosena, kalbėjimo būdu, sąmo
jumi yra tikri ūkininkai, darbi
ninkai ir įnamiai.'Trumpai sa
kant, jie yra psichologiškai pa
grįsti. Tačiau jie visi yra seklūs 
ir pilkojo gyvenimo lygio ne
prašoką. Autorius puikiai stebi 
jų judesius, gyvus pokalbius ir 
įvairias nuotaikas. Bet jis nesi
leidžia giliau į žmogaus vidų ir 
neatskleidžia žmogaus dvasios 
gelmių. Jo veikėjai nėra prob-

Ryt. JAV Liet. Mokyt. Sąj. C. 
Valdyba mokytojų organizavimo 
darbą baigė. Jau veikia 4 apy
gardos — Bostono, Čikagos, Los 
Angeles ir /Niujorko, — turin
čios 38 skyrius. Sudaryta rinki
minė komisiją: K. Balėnas, A. 
Samušis ir J. Valakas, o kandi
datai kun. J. Pakalniškis, Boty- 
rius ir M. Ulėnienė.

Sąjunga ligi šiol rūpinosi vi
sais švietimo reikalais, nes ne
buvo atitinkamo organo. Ji jau 
paruošė programas lituanisti
nėms klasėms parapinėse mo
kyklose ir šeštadieninėms mo
kykloms. Sąjungos valdyba yra 
pasiūliusi LOKui sudaryti Švie
timo Tarybą. Po to ji pati liks tik 
pagalbiniu organu.

Liet. Bibliografijos Tarnyba 
savo gaunamą lietuviškąją spau
dą nuo 1951 m. gruodžio 3 d. per
siunčia Pasaulio Liet., Archyvui 
Čikagoje.

Studentų Ateitininkų Sąj. zo
ninis suvažiavimas, šaukiamas 
Centro Valdybos, įvyks balan
džio 18-19 d. Cevelande. Bus 
svarstomi organizaciniai reika
lai, referatai dienos bei 
veikimo klausimais, bus 
ir draugovių pranešimai.

Liet. Studentų Sąj. Centro 
Valdyba gavo Vidurinės ir Cent
ro Europos studijų centro sutiki
mą skiriant stipendijas išklausy
ti ir jos nuomonės.

Pasaulio liet. Skautų S-gos pir
mininku išrinktas vyr. skt. dr. 
V. Čepas. Rinkimai vyko kores- 
pondenciniu keliu.

St. Laucius, kuris neseniai lai
mėjo Kult. Fondo dramos veika
lo konkurso antrąją premiją, gy
vena Nottinghame. Rašytojo 
sveikata susilpnėjus ir jis jau il
gokai negali dirbti. Vis ką rašo 
ir senus raštus tvarko.

M. Šileikis, Ig. Šlapelis ir J. 
Pautienius dalyvauja Illinois© 
dailininkų organizacijos parodo
je Čikagoje Conrad Hilton vieš
buty, III augšte. Paroda tęsis iki 
rugsėjo mėn. galo.

TT Marijonai Argentinoje dir
ba dviejose lietuvių kolonijose: 
Buenos Aires Avellanedoje ir 
Bosario S.F. Avellanedoje jie lei
džia laikraštį “Laikas” ir jau su
organizavo savo spaustuvę. Ro
sario kolonijoje dabar pradeda
ma statyti lietuvių bažnyčia. Tuo 
rūpinasi kun. J. Jakaitis, MIC, 
padedamas kun. K. Vengrio, 
MIC, o jiems patalkina kun. J. 
Duoba, MIC, kuris profesoriauja 
Rosario kunigų seminarijoje. 
Lietuvių čia yra apie 1500.

Redakcijai prisiųsta
Francis Mauriac, Gimdytoja. 

Romanas. Vertė A. Vaičiulaitis, 
išleido Terra, 748 W. 33rd St., 
Chicago 16, Ill. 133 psl., kaina 
$1.75.

Mauriac yra vienas žymiausių 
šiandieninės prancūzų literatū
ros pajėgų, praėjusiais metais 
apdovanotas Nobelio, literatūros 
premija. Tai didelis problemati
kas ir gilus analitikas, ypač daug 
dėmesio kreipiąs šeimos proble
moms. Jo romanai įdomūs stip
ria intryga, ryškiais tipais ir di
deliu atvirumu, kuriuo liečiamos 
šiurkščiausios situacijos, o taip 
pat puikiu stiliumi ir dideliu 
svarstomų klausimų pažinimu.

M. Matukas. Ne visa miršta, 
Kūno mirtingumas ir sielos ne
marumas. Išleido Šv. Teresėlės 
Mažųjų Sielų Misijų Brolija, 
Spausdino Farum Press, Brūck- 
ton, Mass. 28 psl.

Tėvų Kelias, 1953 m. kovo 
mėn., Nr. 3(43), 811-830 psl.

Numeris paskirtas J.E. arki
vyskupo Skvirecko jubiliejui pa
minėti. Daug gražių nuotraukų
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lematiški. Jie plaukia kasdienos 
srovės pavandeniu. Dėl to neiš
sivysto nei gilesnių pergyveni
mų, nei veikėjų Intrigų. Šiuo at
žvilgiu M. Katiliškį lenkia N. 
Mazalaitė ir toli prašoka A. Ba
ronas. Kulminacine “Užuovėjos” 
veikėjų intriga yra ta, kad kai
mo bernai mergišių Valių užda
ro kiauliadėžėn, kad Vaitiškio 
Stepas atsistojęs prieš vyskupą 
prakalbos neišstena, kad kalvis 
keršindamas mašinistui į kulia
mąją įleidžia geležį, kuri pramu
ša leidėjui kaktą, kad pusdurnis 
Pranas su Kaziūne užkrečia ug
nimi daržinėje šiaudus ir patys 
vos nesudega, kad Vitkus eigulį 
apgauna ir pan...

Kūrybinis žanras ,
Iki šiol nevadinau Katiliškio 

“Užuovėjos” nei romanu, nei no
velių rinkiniu. Kas gi yra iš tik
rųjų ši knyga?.

Ji nėra romanas. Ir tai ne dėl 
to, kad autorius tituliniame pus
lapyje jos tok'tS nepavadino. Bet 
dėl to, kad šioje knygoje tilpu
sių dvyliką istorijų yra pilnai 
atbaigti vienetai. Kiekviena jų 
imta skyrium nepasigenda visu
mos. Kai tuo tarpu romano sky
riai yra vientiso veikalo pynė ir 
paskirai imti yra neatbaigti frag
mentai.

Nėra ši knyga taip pat ir no
velių rinkinys. Visos istorijos 
yra imtos iš to paties kaimo bū
ties ir daugumoj tais pačiais vei
kėjais. Kiekviena istorija kon
centruojasi apie vieną kurį to 
paties kaimo gyvenimo įvykį: 
vyskupo pravažiavimas, žydo 
Elijos su keliaujančia krautuvė
le apsilankymas, subatvakaris, 
pamestinukas gaisras linarūtė, 
linamynė, javų kūlimo talka, 
derliaus pardavimas, merginos 
pa viliojimas ir pabėgimas, už
drausta medžioklė. Taigi šios 
istorijos savo turiniu yra orga
niškai suaugusios ir remiasi to 
paties kaimo gyvenimu, tačiau 
formaliai jos yra autoriaus -at
baigtos pačios savyje ir kitų pa
ramos nereikalingos. Bet svar
biausia šios istorijos nėra nove
lės dėl to,- kad joms trūksta no
velių pobūdžio. Jos yra per daug^ir eilė straipsnių, 
ištęstos ir perkrautos smulkme
nų aprašymais, pastabomis ir 
nuo pagrindinio novelių vyksmo 
nukrypimais. Tačiau autorius ir 
nėra pasinešęs patiekti mums 
novelių rinkinio. Todėl ir minė
ti trūkumai nėra šios knygos kū
rybiniai trūkumai, bet, priešin
gai, jos literatūrinis grožis.

Skaitytojui tenka stebėtis, 
kaip autorius galėjo taip plačiai 
sodžiaus būtį atgaivinti ir taip 
gyvai perteikti. Sakau“plačiai” 
ne įvykių gausumu, bet pačio 
vyksmo turtingumu. Dėl to ši 
knyga nėra priskirtina nei prie 
novelių, nei prie romanų rūšies, 
bet ji yra autoriaus savitas kū- 
jinys, pagrįstas sodžiaus būties 
atvaizdavimu. Jos kūrybinę ga
lią sudaro ne reportažinis mo
mentas, bėt įvykių žaismingu
mas. Rasti ir paprastame įvykyj 
nepaprastumo ir mokėti atskleis
ti medžiaginėj vyksmų plotmėj 
į mūsų sielą įstrigusius įsijauti
mo'momentus — tai yra kūrėjo 
talentas. Toks yra mūsų naujai 
pasireiškęs Marius Katiliškis sa
vo “Užuovėjos” puslapiuose, t

Baigiamosios pastabos
Žvelgiant į Katiliškio “Užuo

vėją” kataliko auklėtojo aki
mis, galima' būtų autoriui pri
kišti nemoralaus kaimo gyveni
mo momentus: bernų lindimas 
pas mergas į klėtį, lindimas pro 
langą į seklyčią į daržinę... Bet

L. Enciklopedijos leidėjas J. 
Kapočius, buvęs “Darbininko” 
spaustuvės vedėjas, nuo balan
džio 1 d, persikėlė į Bostoną, kur 
turi nusipirkęs spaustuvę, ir pra
dės L. Encikl. leidimą.

„ Vasaros stovyklą berniukams 
ir šią vasarą pranciškonai ren
gia Kennebunk Port, Me. Ji vyks 
nuo birželio 28 d. iki rugpiūčio 2 
d. Tep pat praplėstos patalpos ir 
šiaip vasarotojams.

Dail. J. Penčyla, žinomas šar- 
žuotojas, žada iš Kolumbijos per
sikelti į JAV.

Aldona Šlepetytė pakviesta 
Carnegie Hall baleto studijų ve
dėja. Buvęs vedėjas Grand Mu- 
radoff išvyko ilgesniam laikui 
gastrolių į Europą. -

Vyt. Bagdonavičiaus, MIC, 
“Žmonijos likimas šv. Jono ap
reiškimo knygoje” jau surinktas. 
Jis turės per 300 psl.

“Pelėdos” leidimą iš A. Vilai- 
ni-Sidlausko perėmė M. -Zabloc- 
kas, liet, knygyno Bridgeporte 
savininkas.

“Lietuvių Žinynas” daugeliu 
atvejų JAV-bėse, Kanadoje nau
dingas ir vertingas leidinys. Tik 
stebina autoriaus, kaip diploma
to, neapdairumas. Nesupratimas, 
jog daugelis iš 10.000 lietuvių 
pabėgėlių nėra eiliniai pilvo 
imigrantai, bet kovojantis už sa
vo tautos laisvę elementas *— 
mirtini bolševizmo priešai. Prie 
jų priskirtini lietuviai žurnalis
tai. Palikę Tėvynėje savo arti
miausius gimines — motinas, tė
vus, jie buvo priversti slėpti sa
vo egzistenciją laisvajame pa
saulyje, juo labiau veikloje prieš 
bolševizmą, kurio agentai laisvai 
operuoja visur. Dėlto, jie slėpė 
savo tikruosius vardus ir adre
sus. O “Lietuvių Žinynas”, be jų 
žinios, visa tai atidengė. Nebu
vusiam sovietų tiranijoje šios 
knygos autoriui — “informacijos 
specialistui” ąet į galvą neatėjo, 
kad savo knygoje prie slapyvar- 
dės pridėjęs tikrąją žurnalisto 
pavardę ir adresą, jis ne tik, kad 
tuoj nutraukė iš Tarybų Sąjun
gos gaunamą spaudą, bet ir Die
ve neduok — miriop pasmerkė 
jų artimuosius Lietuvoje. Yra ir 
daugiau žymių, kaip “Liet. Ži
nynas” buvo naudingas “MVD 
politinių pabėgėlių — lietuvių 
sekimo skvriui”. Aim.

Tėviškėlė, Lietuvių vaikų laik
raštis', 1953 m. kovas, Nr. 3, 22 p.

Mūsų Vytis, PSSS vadų, vado
vių ir akademikų skautų-čių 
laikraštis, 1953 m. kovas-balan- 
dis, Nr. 2(52), 33-60 psl.

sunku rašytojui to išvengti, vaiz
duojant kaimo būtį, kur tie reiš
kiniai yra dažni. Tačiau man 
patinka, kad M. Katiliškis tuos 
neigiamus kaimo reiškinius pri
mena tik prabėgom, nesigilinda
mas nei į jų smulkmenas, nei į 
konkretesnį aprašymą, kaip da
ro L. Dovydėnas savo “Per Klau
sučių Ulytėlę”. Katiliškiui mi
nėti įvykiai reikalingi tiktai me
džiaginiam kūrybos pagrindui 
sudaryti, ant kurio jis pina kū
rybinius momentus. Tikrai, kai
me pagautas panašus faktas yra 
žmonių apipinamas humoristi
niu sąmojum, anekdotais, viso
kiais pokštais ir pan. Tai ir yra 
nemeniško įvykio meniškoji pu
sė. Taip padarė ir M. Katiliškis. 
Todėl jis kaip kūrėjas yra teisus.

Baigiant tenka pastebėti, kad 
M. Katiliškio “Užuovėja” yra 
knygos mylėtojams rekomen
duotina pasiskaityti ne tiktai 
laiko praleidimui, bet įsijausti 
į mūsų kalbos grožį, jos turtin
gumą; įsijausti į mūsų sodžiaus 
gyvenimą, papročius, sąmojų, 
menines nuotaikas.

Dr. P. Celiešius.

Smuikininkė E. Kuprevičiūtė 
kovo 22 d. koncertavo Londone 
Wigmor Hall.

E.Einstein paskelbė naują re
liatyvumo teoriją, kuri sakoma 
būsianti raktu į fizinio pasaulio 
struktūros supratimą. Naujasis 
74 metų mokslininko veikalas 
vadinasi “Traukos teorijos gene- 
ralizacija”.

Katalikų pedagoginė savaitė
Pereitą savaitę nuo pirmadie

nio iki ketvirtadienio Toronte 
Royal York Hotel vyko pedago
ginė trijų organizacijų konferen
cija — Ontario anglų katalikų 
mokytojų sąjungos, Ontario pri
vačių mokyklų Sąjungos ir On
tario katalikų tėvų bei mokyto
jų sąjungų federacijos. Konfe
renciją suorganizavo Ontario 
anglų katalikų pedagoginė są
junga. Buvo išdiskutuota eilė 
grynai pedagoginių ir organiza
cinių klausimų. Antradienį po
piet mokytojų sąjungos visuoti- 
tiniame metiniame susirinkime' 
dr. Agota Šidlauskaitė skaitė pa- . - 
skaitą “Vaiko vystymasis santy
ky su programa”, po kurios bu
vo gyvos diskusijos.

Dr. A. Šidlauskaitė ketvirta
dienį grįžo į Otavą, kur univer
siteto psichologijos skyriuj skai
to paskaitas ir veda specialią vai
kų psichologinę kliniką.

Toronto skautai
Balandžio 10 d. Universiteto 

auditorijoje įvyko Karalienės 
skautams diplomų įteikimo iš
kilmės. Trumpai to vakaro me
ninei programai buvo įJakviesti 
ir liet, skautai. Liet, dalyvavo 
tai šventei pritaikytame monta
že kartu su kanadiečių viene
tu, pašokdami Lenciūgėlį ir Ože
lius, žodinę dalį atliko sk. v. V. 
Abromaitis, akordeonu pagrojo 
ps. D. ‘Zubrickaitė. 197 skautams 
diplomus įteikė pats Ontario gu
bernatorius L. O. Brėithaupt, 
LLD. Vakaro kalbėtoju buvo 
CBC radijo dr. J. Fisher, iškil
mėse dalyvavo apie tūkstantį 
žmonių.

Balandžio 11 d. miesto sk. cen
trinė vadovybė suruošė užsienie
čių sk. vakarą — laužą. Be lietu
vių vakaro programoje dalyva
vo estų, latvių, lenkų, škotų, 
vengrų skautai. Po kiekv. gru
pės pasirodymų, dainų ir kalbų 
vyko šokiai ir arbatėlė.

SLCVAKIJCS
MOTERŲ KUBAI
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Šiame tradiciniame kostiume matome gražią, jauną 
panelę iš Vazec, Šiaurinėje Slovakijoje — pačioje 
Europos širdyje. Jos pačios pasigamintas puikus 
kostiumas susideda iš kvolduoto sijono, skoningai 
išsiuvinėtos priekaištės, gražios liemenės ir baltos • 
su išsiuvinėtomis gėlėmis bliuskutės. Dažniausiai 
vartojamos spalvos yra: balta, mėlyna ir raudona. 
Slovakijoje jūs galite rasti virš 100 įvairių moteriš
kų kostiumų rūšių. Šioje iliustracijoje matomos 
rūšies kostiumai nešiojami paprastai su augštais 
odiniais batais. *

šį straipsnį glaudesnio neokanadiečių bendradar
biavimo naudai skelbia Bradings Breweries Limited

BRADINGS
i

BRADING BREWERIES LIMITED 
OTTAWA AND WINDSOR

Tariama BREDINGS

*
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NAMAI 
PARDAVIMUI 

$32.000* Sunnyside-High Park, at
skiros, nepaprastai komfor
tiškos namas, akmenų-ply- 
tų, 14 kamb. Dalis baldų: 
3 šaldytuvai ir tt., 6‘blo
kų garažai ir dirbtuvėlė; 
dalis kiemo išnuomojama 
35 automašinoms; pajamų 
į menesį $575. Neturi mor- 
gičių.
(apie) už manufaktūros 
krautuvę (Manning-Euclid), 
5 m. nuoma. Prekės įpyki
mo kaina.
Dundas gatvėj. Mūrinis na
mas; krautuvę ir 4 dideli, 
šviesūs kambariai. Kieto 
medžio grindys, garažas, 
įmokėti $5.000.
Sunnyside—High Park. Pu
siau atskirtas, 11 kamb. 
dupleksas; vandeniu-alyva, 
šild., 2 vonios ir 2 virtuve/; 
dalis baldų; garažui vieta, 
įmokėti apie $5.000. Šį na
mą reikia tuojau pirkti.

$1.300 {mokėti. Viso kaino $5.000 
Queen—Bathurst; frontas 
plytų; 7 švarus kambariai; 
garažas. Be morgičių.

$12.500. Atskiras, švarus, apynau- 
jis mūro namas; didelis 
sklypos-sodelis; cementuo
to lone; moderni virtuvė. 
Alyva šild. Prie parko, šva
ri ir romi aplinkuma. 5!6 
kamb. įmokėti apie $3.000 

$14.500. Gladstone gatvėj. Atskiras, 
8 komb., moderni virtuvė; 
garažui vieta. Įmokėti 
$5.500.

$16.000. Galley Ave. Pusiau otsk.; 
geram stovy mūro namas; 
tuščias, 8 kamb., vand. šil
dymas. 2 modernios vonios, 
dvigubas garažas. Neturi 
morgič. įmok, apie $5.500. 
Alhambra gatv. 10 kamb., 
kieto medžio grindys; apie 
35 m. senumo, mūro na
mas. Oru alyva šild. Lane, 
įmokėti apie $6.500. 
Manning Ave. Atskiras, 5 
kamb., mūro namas. Van
deniu-alyva Šild. Lane. Be 
morgičių. įmokėti $3.000. 
Lisgar gt. 6 kamb., 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.

Dr. 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

$2.000

$14.500.

$15.200.

$17.000.

$8.500.

$7.300

1. Grynais — $4.500,
Pilna kaina — $10.500.
6 kambariai su pilnu apstatymu: 
šaldytuvas, '2 ei. virtuvės, 6 lovos 
etc. Pusiau atskiras mūrinis na
mas. Privažiavimas, šildomos aly
vos pečiumi. Pilnas rūsys. Mitchell 
gatvėj žemiau Queen.
Grynais — ? •
Pilna kaina — $9.500, t
7 kambariai per tris augštus. Na
rnos mūr., pusiau prijungtos, apy
senis. Grindys linoluemo. 3 gara
žai.. Rajonas nekoks: prie Miller 
gatvės netoli Davenport.
Grynais — $4.500.
Pilna kaina — $12.500.
6 kambariai. Pusiau atskiras, mū
rinis namas. Didelė gera virtuve. 
Garažui vieta. Davenport gatvėje 
netoli Old Weston Rd.
Užkandinė ir krautuvė. 
Grynais — $5.300, 
Pilna kaina — $8.000.
20 kėdžių užkandinė. Narnos — 
užkandinė, virtuvė ir 4 kambariai 
nuomojami už $175 mėnesiui, 
apyvarta į savaitę $700. Bloor g t. 
netoli Indian Rd.

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

6. 16 metų dviejų pilnų butų na
mas. 12 kambarių. Mūrinis, atski
ras namas. Didelis sklypas. 3 ga
ražai. Gerai dekoruotos vidus. 
Vandes šildymas. Kaina /apytik
riai) $22.500. Grynų turi būti 
$8.000. High Parko rajone netoli 
Bloor.

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

8. Grynais — $7.000, 
Pilna kaina — $18.500.
8 kambariai. 2 virtuvės. Vande
niu įr olyvo šildomas. Mūrinis, at
skiras. Garažas. Nepereinami k. 
High Parko rajone — Evelyn g.

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

• Skambinkite
Jonui lyiatulioniui

863 BLOOR ST. W., Toronto

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER

įstaigos tel. KE 9459, namų LA 0248

KANADOJ DIDŽIAUSIA ’ 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO 
{STAIGA.

380 Richmond Str.,
' London, Ont

Dorou masažus, kerpu, dažau plou- 
kus, darau šaltas ir karštas ilgalaikes 
it įvairios vienkartines šukuosenas.

Tel. 2-7393.

<

3.

f
SAUGU — PATIKIMA

PIRKDAMI AR PARDUODAMI 
pasitarkite su mūsų ekspertais.

MES TURIME ŠIMTUS {VAIRIAUSIŲ NAMŲ

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

$11.900. Spodina—Dundas, 9 kam
barių mūrinis nomas, 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 narnos, vandeniu- 
alyva šildomas, garažas.

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

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

S. DWORAK
REAL ESTATE BROKER

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių plikimo —- 
pardavimo įstaiga 

1052A BLOOR , ST. W., 
Toronto >

Parduodame ir perkame na
mus, biznius visuose miesto 

rajonuose.
IMAMAI—BIZNIAI

Didžiausias namų 
pasirinkimas

Tik paskambinkite kiek Jūs turi 
te {mokėjimui pinigų — n^s pa 

rodysime Jums namą! ,

$13.900.

$14.000.

$14.500.

$15.500.

Bloor — Lansdowne, 6 k. 
mūrinis namas, vondeniu- 
olyva šildomas, dvi vonios, 
dvi virtuvės, dviems maši
noms garažas, mažos įmo
koj imas, vienos .atviras 
morgičius.

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

Roncesvalles — Grenadier, 
atskiras mūrinis namas — 
dupleksas.

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

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

Taip pat duodame paskolas.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės

Didžiausia Naujųjų Kanadiečių 
Pirkimo — Pardavimo Įstaiga

373 RONCESVALLES AVĖ, 
Toronto, Ont.

Tel. OL. 3210, KE. 3011, ME. 3311

$13.500 Gorden, Ind. Rd. 7k 
mūrinis, pusiau atskiras, oru 
šild., 2 virt., gražus vidaus 
įrengimas, be garažo. Įmokėti 
$5.000.

$15.500 — Galley — Roncesvalles, 
9 k. mūrinis, pus. atskiras, 
angį, šild., 2 virt., dvigubas 
garažas. Įmokėti $5.500»

$15.500 — St. Clarens — College, 
8 k. mūrinis, pus. atskiras, aly
vos šild., didelis kiemas, priva
žiavimas, be skolų. įmokėti 
6.000.

$19.000 -

$5-

Visais turto'pirkimo 
ir pardavimo reikalais

- Jums patarnaus

NICK KRAKANA
REAL ESTATE

Didžiausios Šiaurės Ontario realtorius 
Mes apimame Hurst, Kirkland Lake, 

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

Tel. 1400
Mūsų firmos grei
tas išaugimo
Timminse ir kito
se Siaurės Onta
rio dalyse rodo, 
kad mes teikiame 
gerų, sąžiningą ir 
greitą potarnavi-t 
mą mūsų klijen-f 
tams. Informaci-* 
jai ir visais jūsų 
nekilnojamo turto pirkimo ir pardavi
mo reikalais prašau kreiptis pas mus. 
Mielai norįt pasitarnauti savo tau
tiečiams

J. Krikštolaitis
asmeniškai arba tel. 1400.

Arba rašykite viršuj minėtu adresu.

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND
Real Estate

1130 College St., 
Toronto, Ont.

JOffiV J. ELLIS
REAL ESTATE

Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 8001!

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

Jūsų pasirinkimui

$14.000, įmokėti $4.000. Mormoduke — Sunnyside. Gero mūro, pusiau atski
ras namas, 8 nepereinami ir erdvūs kambariai, alyvos šildymas, prie gero 
susisiekimo. Geras viduje ir iš lauko.

$16.000, įmokėti $5.000. Indian Rd. Cresc. Visai atskiras, gero mūro, dviejų 
• atskirų butų namas, 10 kambarių, garažas su privačiu įvažiavimu.

$16.500, įmokėti $5.000. Clendenon — Annette. Visai atskiros, mūrinis na
mas, 10 nepereinamų kambarių, vondens-olyvos šildymas, dvigubas ga
ražas. - *

$17.000. Pacific — Bloor. Gero mūro namas, 9 dideli kambariai ir 2 saules 
kambariai, geros plonas, vandeniu Šildomas, dvigubas garažas su priva
čiu įvažiavimu, be skolų. %

$17.800. Clendenon — Bloor. Visoi atskiros, gero mūro namas. 7 patogūs 
ir a erai išplanuoti kambariai, alyvos šildymas su vėsinimu vasarą, gara
žas? didelis kiemas.

$15.900, įmokėti $5.000. Grace — Bloor. Gero mūro namas, 8 nepereinami 
ir dideli kambariai, garažas, gražus kiemas.

$11.000, įmokėti $3.000. Gladstone — Dundas. Dviejų augštų, 8 nepereinami 
kambariai Dvigubas garažas. \ .

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokė j imą.

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

Centrinė įstaiga 1172 Bay St. Toronto, Ont.

MORTGAGES

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

1460 DUNDAS STREET WEST - TORONTO
(prie Dufferin)

ERNEST K1DCUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS

i

MES PARDUODAME NAMUS, BIZNIUS. ŽEMES IR MOTELIUS
$13.500. Parlament g-vėje, 8 kamb., 2-jų augštų, atskiras, mūrinis namas, 10 

metų senumo, vandeniu-alyva šildomas, privatus įvažiavimas. Ga
ražas. Įmokėti $4.000.

$16.500. Crawford g-včjc, 8 kamb., atskiros mūrinis, 2 virtuves, garažas, van
deniu šildomas. Įmokėti $5.000. * ?

Garažas, gazolino stotis, restoranas ir atskiras namas, 8 komb., puikus*biznis, 
prie pat plento, $62.5000, imoketi $20.000.

$27.500. 5 kamb. ir didelė fnaisto krautuvė, kampinis namas (prie Bloor— 
Christie), labai puikus biznio rajonas. Įmokėti $7.000 \

Pajamų namas: 16 komb., mūrinis, vienos blokas nuo High Parko, 11 kamba
rių, visi išnuomoti menesiui už $400, 5 modernūs kambariai priklauso 
savininkui. Vandeniu-alyva šildomas. Balanse vienas morgičius. Įmo
kėti $15.000. Nepraleiskite progos apžiūrėti. x

Klauskite:. V. Andrejausko-Andrews
Telefonas ME. 8036

Pirkdami no mus-, ir kitokias nuosavybes kreipkitės i

L KOWAL, Realtor
403 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ONTARIO

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

Mann & Martel
REALTORS

1663 BLOOR STREET WEST. TORONTO

Hallam—Dovercourt rajone, 6 kambarių, pusiau atskiras, mūrinis 
namas. 2 virtuvės, gražūs kambariai, kietmedžio grindys, vieta ga
ražui. įmokėti $3.000.

Bartlett—Devehport rajone, 9 ir saulės kambario namas, dideli kam
bariai, kietm. grindys, nauja krosnis, vieta garažui. Įmokėti $3.000.

Mountview—Bloor rajone. 6 ir saules kambarys, pusiau atskiras mū
rinis namas. Vidus gražiai dekoruotas, nepereinami kambariai, kiet
medžio grihdys. Garažas. Įmokėti $4.000.

$12.900. Morton—St. Clair rajone. 8 kambarių, pusiau atskiras, mūrinis na
mas. y i dus reikalingas remonto, nepereinami kambariai, kiemedžio 
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., pusiau atskiras mūrinis 
nomas. Vickis puikiai įrengtas, Jeietmedžio grindys, 2 gražios virtuvės, 
nepereinami komb., vandens šildymas, 2 garažai. Įrhokėti $10.000.

$19.500. Rogers Rd.—Blockthorne rajone, 15 komb., 5 butų atskiros mūro 
namas. Vandens-alyvos šildymas, atskiras įvožiovimos, vieta garažui. 
Geros pajamos. įmokėti $5.000.

$9.800.

$11.000.

$12.800.

Mes turime ir daugiau namų, valgyklų, benzine stočių 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 gerų patarnavimų. < .

Visai* namų pirkimo-pordovimo reikalai* mielai patemeaje

Telefoną* OL. 1106.

$19.000 — Wanda Rd., Ind.
Cresc. 9 k. -Į-did. saules 
atskiros, vand. alyva šild. 3 
.virt., 4 d. vonia, garažas su 
priv. įvažiavimu. įmokėti $8- 
9.000.

$15.500 — Beresford—Dundas, 7 
k. atskiras, mūr. kv. planas, 
dvigubas garažas. įmokėti $4- 
$5.500.

$12.900 — Runnymede — Annet
te, 6 k. mūrinis, atskiros, alyv. 
šild.', yra privažiavimas. įmo
kėti $4.000.

Rd. 
k.,

Beresford—Dundas, 7

ATSTOVAUJA

V. JUČAS
Tel. KE. 3011

didelis kiemas

$14.500 pilna 
mūrinis, atski-

Parduodami I
namai I

visose miesto 
dalyse.

Glenrose—St. Clair.
$5.00t) įmokėti, $15.000 pilna 
kaina, 7 komb. mūrinis, atski
ras namas, vandeniu-alyva šil
domos, 2 vonios, moderni virtu
vė, garažas ir pusiau privatus 
įvažiavimas.

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

Belsizc—Yongc St., 
$4.500 įmokėti, 
kaina, 7 kamb.,
ras namas, moderni virtuvė, oru- 
alyva šildomas, didelis kiemas ir 
garažas, visiškai arti Yonge St.

Longside—Wilson,
$7.000 įmokėti, $17.500 pilna 
kaina, 7 kamb., atskiras, mūri
nis namas, oru-alyva šildomas,

I moderni virtuvė, labai didelis 
kiemas, pastattas yra tik vienų 
metų senumo.

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

A. TAMULAITIS
Tel. MA. 1177

Namu tel. OR. 2657
A. W. FARLINGER 

Real Estate •
2000 Yonge St., Toronto

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

$24.000, Annette-Evelyn, 13 komb., 
atskiros, mūrinis nomas, vonde- 
niu-olyvos šildymas, 3 virtuvės 

< ir vonios. Didelės pajamos, leng
vos mokėjimas. Garažas.

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

$17.000, Dundas—Roncesvalles, 
pleksos, 10 komb., pusiau 
skiros, vandens šildymas, 3 
ražai.

$16.000, Dunda!

du- 
ot- 
ga-

I

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

$15.000, Lisgar—Queen, 9 komb., 
pusiau atskiras namas, vieta ga
ražui, geros pajamos.

$15.000, Bldor—Dundas, pusiau at
skiras namas, vondens-olyvos šil
dymas, garažas.

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

J. KARRIS

10

K. Wiles Real Estate
(Centrinė Įstaiga)

1 ST. CLAIR AVE. W. 
TORONTO

Tel. KE. 7941, namų tel. LU 4744

Nerodė manęs įstaigoje, malonėkite 
palikti savo telefono numerį.

$12.900, Įmokėti apie $5.000. 8 k., 
mūrinis, pusiau prijungtas na
mas, Huron-DUndas rajone, ge
ros pajamų namas.

$13.000, įmokėti $4.000, mūrinis, 6 
' kamb. pusiau prijungtas namas, 

Shaw — Davenport rajone, ne
pereinami kambariai, alyvos šil
dymas.

$14.500, Shaw—College, 6 kamb., 
mūrinis, pusiau prijungtas na
mas, alyvos šildymas, dideli ir 
gražūs kambariai'.

$15.000, įmokėti $5.000, Euclid — 
Bloor rajone, 8 kamb., pusiau 
prijungtas, mūrinis t namas, ne
pereinami kambariai, alyvos šil
dymas, garažas.

$16.000, įmokėti nuo $6-8.000, Pau
line—Bloor rajone, 8 komb., 
mūrinis namas, alyvos šildymas, 
šoninis įvažiavimas ir dvigubas 
garažas.

$23.500, apie pusę grynais, 12 k., 
l atskiras, mūrinis namas, High 

Park rajone, karšto vandens 
alyvos šildymas, didelis kiemas, 
garažas ir šoninis įvažiavimas.

Reta proga mechanikams, $2.500 pil
na kaina, Dundas—Pacific rajo
ne, pilnai įrengta auto remon
to dirbtuvė, 4 metų nuomos su
tartis, tik $30 mėnesiui.

Visais nuosavybių pirkimo-pardavi
mo reikalais kreipkitės į

J. RUKŠA
Tel. OL. 1793, OL. 5176 

Namų tel. MU, 0746.

$9.500, Bloor—Dufferin, 6 komb., ge- 
rome stovy, įvožiovimos į kiemą.

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

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

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

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

Bloor—Indian Rd., 10 kamb., atskiras, 
mūrinis, 2 įvažiavimai į kiemą, ga
ražas, 3 virtuvės, Šildomas vande
niu ir aliejumi. Prašomos {mokėji
mas apie $8.000. Likutis viename 
atskirame morgičiuje.

$19.500, High Park—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 
Ino reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

v
Dėmesio

Hamiltoniečiai
Dėmesio 

Hamiltoniečiai

Ernie C. Miles
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

910 KING IR SHERMAN, HAMILTON, ONT.

$18.000 Mount Royal,
9 kamb., prie Abordienė Avė., kietos grindys, naujos vandeniu ir alyva 
šildymas. Pristatytas garažas. Namas vertas dėmesio. Įmokėti $4.000-4.500.

$17.900 Erie Avė., ,. / < : f r
1 kamb., kietos grindys, vandeniu šildomas, 2 vonios, 2 virtuvės, įvažiavi
mas, ir garažas. įmokėti $5.000.

$80.000 King St. E.,
10 apartamentų, naujos statybos, vandeniu šildomas, gerame stovyje, me
tinės pajamos $8.282, 2 garažai. įmokėti $25.000-30.000.

$9.000 Muskokc Lakes,
160 akrų forma, 50 akrų miško, 7 komb. narnos, visi pastatai gerame 
sto^/jc. 4 kabinos, geros pajamos iš turistų. Įmokėti $3.000.

$15.800 Lome Avė.,
11 kamb., kietos grindys, vandenių Šildomos, 3 virtuvės, 2 vonios, 2 gara
žai. Įmokėti $5.000.

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

(Salesman )

910 KING ST. E. Tel. 9-3563 
ERNIE C. MILES 

REAL ESTATE

John J. ELLIS
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 kambarių namas. Priekis mūrinis, 

koridorinė sistema.
DUNDAS — BROCK

$11.500, įtnokėti $3.000. Pusiau atskiras, mūrinis, 6 kambarių namas, alyva 
apšildomas. Koridorinė sistema.

MONTROSE — BLOOR
$13.500, įmOKCti $5.000. Pusiau atskiras dviejų augštų 7 kambarių namas su 

dviem moderniom virtuvėm ir dviem voniom. Šildomas alyva.
GRANGE — SPADINA

$13.500, Įmokėti apie $4.500. Visoi atskiros mūrinis 9 kambarių namas su 
vieta garažui. Patogus nuomavimui ir pelningas.

MONTROSE — BLOOR
$14.900, ^mokėti tik $4.500. Pusiau atskiras mūrinis, olyvo apšildomas 8 kam

barių namas. Dailus iš lauko ir viduje. /
DOVERCOURT — QUEEN ‘ -

$15.000, įmokėti apie $6.500. Pusiau atskiros visas mūrinis 10 didelių ir švie- 
, šių kombgrių namas, šildymas vondeniu-onglimis. 2 ir 3 ougštas su bal

dais. Dvi virtuvės. Rūsy papildomai įrengto išvietė. Yra dvigubos gara
žas. Dideks kiemas. Lobči patdgus nuomavimui.

CLENDENAN — ANNETTE
$16.500, įmokėti apie $6.500. Visai atskiros mūrinis 11 kambarių vandeniu- 

alyva Šildomas namas. Dvigubas garažas. Slypas 40 x 210 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. Galimo laikyti laivelių ir turėti privačias mau
dykles. Garažas prie namo. ♦
Mielas Bičiuli! Jei nori pirkti namą, bet kokį biznį, ūkį 
ar ieškai paskolos, pats atsimink ir savo pažįstamiems 
primink, jog šiuose reikaluose Jums — be jokio įsiparei
gojimo iš Jūsų pusės—visada mielai patars ir patarnaus

LEONAS
agenta< kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja!

1072 BLOOR ST. W.— TeL ML 2471, b«to tel. KL 7425
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Mann & Martel
REALTORS

1245 BLOOR ST. W. (prie Lansdowne) 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, $17.000; Indian Rd. 

— Bloor; 8 k. -į- saulės k.; mū
rinis, atskiras, dvigubos gara
žas; 2 virtuves; puikus išnuoma
vimui; vandeniu ir alyva Šildo
mas.

$7.400 įmokėti, $17.900; High Pork; 
mūrinis, atskiras, garažas; 9 k. 
-Į- saules k.; 2 virtuvės; alyva 
ir vandeniu šildomos; ideali vie
ta išnuomavimui; namas šva- 

'rus, jaukus, nereikalingas jokių 
remontų ar dekoravimų.

$6.000 įmokėti, $18.000; 1 1 k., cen
triniame X£jone; dvigubas gara
žas, pajamų ir nuomavimo na
mas.

$3.000 įmokėti, $11.000; Keele — 
Clair; 7 k., alyva šildomas, mū
rinis, garažas; švarūs ir dideli 
kambariai, kietmedžio grindys.

I

$4.000 įmokėti, $12.900; Runny- 
mede — Annette; mūrinis, at
skiros, olyva Šildomos, 6 k., ga
ražui vieta, šoninis įvažiavimas; 
švarus ir jaukus.

$4.500 įmokėti, $13.000; gal kiek ir 
pigiau nusileistu; Swansea r. 
gražus mūrinis bungalow; 5 k. 

£ ir priedo užbaigtas gražiai ir 
brangiai įrengtos žaidimų kam- 

; berys su baru; alyva ir vande
niu šildomos; garažas.

$4.500 įmokėti, $14.500; Beresford 
— Annette; mūrinis, atskiras, 
garažas; naujai dekoruoti 6 k., 
rezidencinis rajonas.

$6.000 įmokėti, $16.000; gal kiek 
nusileistų; High Pork Blvd. —: 
Annette; 12 k., pelno namas, 
ideali vieta išnuomavimui. 3

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, formų, gazolino stočių, žemės sklypų 
ir ft. Suteikiame paskolos ir morgičius.

MŪSŲ ATSTOVAS

mielai Tamstoms suteiks pločių informacijų, aprodys ir padės išsirinkti. 
Prašom kreiptis į jį asmeniškai arba

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

I

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

suteiksime sąžiningą patamavirrųĮ.
Prašome kreiptis: TONY A. D A G E L 1 S

mielai-

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 

LAIKRODI NIK K A 
turinti 30 metų profesinę praktiką 

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO* 

.   1H nr—I, M — i it i

i

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

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

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

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

DĖMESIO!

870 DUNDAS ST. W .
Valgiai gaminami pagal lietuvių 
Gamina prityrusios virėjos.

Sav. f1'e i» a. .>

Tiesiog iš fabriko NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA parduodame 
vėliausio Modelio

ELEKTRINES SIUVAMAS MAŠINAS
su garantija.

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

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

Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus, miegamasis, į kurio komplektą Įeina: 
lova, komoda su talpiais stalčiais, spinta, spyruoklinis matracas, 
2 pūk. pagalvės, 2 kamb lempos su gaubtuvais ir Chenille lovos 
užtiesalas, Speciali žema kaina $125. Taip pat turime įvairių kom
plektų miegamųjų sofų, gazb 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
4M QUEEN ST. W- (prie SpadlnsO. Tel. EM 6 80M

$10 nnolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $5‘«

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

Namu tel. LL. 8310

NAUJŲ “FORD” 
AUTOMOBILIŲ 

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

X. PESECKĄ
1638 Bloor Street W., Toronto

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

šeštadieniais 10-13 vai.
CHURCH MOTORS LTD.

^Serijos N r. 7

Žinios apie Kanadą
Toi yra vienas iš serijos straipsniu, 
parašytų specialiai naujiesiems kana
diečiams. f

BANKAI

Kanadoje yra 10 čarteriuotų bankų, 
kurie turi virš trijų tūkstančių skyrių 
miestuose, miesteliuose ir kaimuose, 
nuo vandenyno iki vondenyno. Kana
dos bankai atlieka visą eilę įvairių 
patarnavimų savo klijentams. Kiek
vienas gali atidaryti Taupomąją są
skaitą, iš kurios pinigai gali būti iš
imti kiekvienu momentu. Už padėtus 
pinigus mokamos nuošimtis, kuris pe
riodiškai pridedamas prie sąskaitos. 
Čekinė arba Einamoji sąskaita, už ku
rią procentas nemokamas, dažniau-, 
šiai naudojama prekybininkų apmo
kėti sąskaitas už įvairius patarnavi
mus ir prekes. Jungtinė (Joint Ac
count) saskaita naudojama dviejų ar 
daugiau asmenų, ji labai patogi vyrui 
ir žmonai, nes kiekvienas atskirai gali 
pinigus išimti.

Bankai perveda pinigus iš Kanados į 
bet kurią valstybę pasaulyje už labai 
menką atlyginimą. Jie taip pat išduo
da kelionės tekius (Traveller's 
Cheques), kuriuos galima iškeisti ho^ 
teituose, geležinkelio įstaigose, ban
kuose ir didesnėse krautuvėse visur; 
tai patogu, nes nereikia nešiotis di
delių sumų grynais.

Bankai taip pat nuomoja už menką 
atlyginimą vertybių apsaugos dėžu
tes. Jos naudojamos vertybių popierių 
ir brangenybių apsaugai. Bankų vedė
jai ir jų štabas visuomet pasirengę pa
tarnauti . piniginiuose reikaluose ir 
daugumoje didesnių centrų laikomi 
‘tarnautojai, kalbą daugeliu Europos 
kalbu.

SEKANTĮ MĖNESĮ—ŠVIETIMAS

CALVERT HOUSE mielai laukia jūsų 
komentarų ir sumanymų dėl mūsų se
kančių straipsnių turinio. Juos prašo
me siųsti per šio laikraščio redaktorių.

Calvert DISTILLERS LTD
AMHERSTBURG. ONTARIO

DĖMESIO!

K. Wiles
REAL ESTATE

SIŪLO
<>!« INTO. Ont
skoni iš šviežių produktų

» b

$19.900, $7.000 grynais, plytinis, at
skiros, 10 kamb. namas. Wright 
—Indian Rd., garažas.

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

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

$12.900. $3.500 grynais. Concord— 
Bloor, 6 kamb. plytinis pusiau 
atskiros, vandeni u-alyva šildo
mas, garažas.

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

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

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

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

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

?mZ4Zr£/?UQPPIL

/ton sidabro papuošalai keramiką \ 
odos ir meno išdirbmiailietuvisros

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 7 PUSL.

• /• Geraširdis vaikinas
— Geraširdiškumas, — aiški

na mokytojas, — yra tada, kai 
mes atsižadame kartais to, kas 
mums yra būtinai reikalinga. Jo
nuk, ar negalėtumei pasakyti 
pavyzdį?

— Pone mokytojau, aš kartais 
esu geraširdis. Dažnai atsisakau 
yonies, nors tada ji man būti
nai reikalinga.

L Šokiai
Mikas, pašokęs moderniškų šo

kių, išvirto kėdėn ir atsipūtė.
— Pavargai?
— Atrodau, kaip tikras kok

teilis.
— Kaip tai?
— Suplaktas ...

Dabar mažiau rūpesčių
— Žinai, mieloji, apsidrau

džiau savo gyvybę. Net 10.000 
dolerių. Dabar jūs su dukrele bū
tumėt aprūpintos, jei'ir mirčiau, 
— sako vyras žmonai.

— Labai gerai padarei. Kas ži
no, kas gali atsitikti. Dabar ir 

i daktarą galėsi nevisada šaukti, 
j kai susirgsi...
! Mylėk artimą, kaip pats save'

Po didelio potvynio ūkininkui 
buvo pranešta nemalonios žinios. 
Potvynis pražudė visas jo kiau
les.

— O kaip su Jurgelionio kiau
lėm? '

— Ir jo nuskendo.
— O kas atsitiko pas Pama

taitį?
— Ir jo žuvo.
— Tai nėra jau taip bloga, kaip 

kad pradžioje aš maniau.

TORONTO. HAMILTONO Ui 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.

Atidaryta iki %; vai. yak.

FRANK BOCHULIS
’ Taiso ir parduoda Įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

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

— $49.50
Kėdes (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

Mes dirbame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
57e OUKFN ST. W.

Tek EM. 3-1618

I

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

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

Room 107

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

valyti viską duokite žinomai 
z firmai:

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

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

30 metu valymo patyrimas

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

Mės gaminamu geriausios 
kokybės produktus:

Šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešr*.-.
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

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

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

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

Dalybos
Dallas, Tex., teisme issikyrusi 

pora pasidalindama turtą sutarė, 
kad- automobilis tenka buvusiai 
žmonai, o šaldytuvas ir skalbia
moji mašina vyrui.

Sek mane
Riebulis: — Ar gerai matai, 

berneli, visą vaidybą?
Berniukas (kino salėje, užpa

kaly riebulio): — Nematau vi
sai nieko.

Riebulis: — Tai stebėk mane 
ir juokis, kai aš juoksiuos...

Kvailai elgiasi
Sūnelis sėdi ant laiptelių ir la

bai gailiai dūmoia savo veidą 
delnuose paslėpęs.

— Kas tau yra, sūneli, — klau
sia tėtis, — ar sergi?

— Ne, tėveli, nesergu.
— Tai ko taip užsimąstęs?
— Taigi matai, tėveli; argi ne

kvaila: ateina šalta žiema, gali
ma sakyti jau čia pat, o visi me
džiai nusivilko visus drabužius 
ir numetė į purvą.

Geradaris
Vienos policija neseniai 4 va-' 

landąs gaudė po miestą įkaušusį 
vyruką, kuris iš tramvajų gara
žo pačiupo vieną tramvajų ir 
pradėjo išvežioti į namus resto- 
nuose užtrukusius žmones, neim
damas jokio mokesčio.

Iš ko sprendžia
— Žinai, mūsų Jonukas juo to

liau, tuo labiau panašus į tave 
darosi.

— Šitaip? Na, kokius gi šposus 
jis iškrėtė?

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

— 859.50
— 99.00

— $79.50

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

Advokatas — Notaras

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukėfib goli^lskbud^ifną^k^er- 
vingumą. Kalba slavų kalbomis.

College St. W. 'Toronto 
Tel. RA 3924

........  ...... i A .. ■■■------

fe

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

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

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

TeL RA. 6708.

Dr. Aleksas Valadka 
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

susitarimą

Telefonas ME. 2933

Dr. A. Pacevičiūs
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST."

■ O • ’■ - Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyvės: 

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

U
i ’

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

(tarp Gladstone ir*Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794 
Toronto ,

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

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

.Telef. EM. 8-1344 ;
-—yimr1.? r. i yT - '■■■—

Dr. Rosalia Basior
Bendrų ir moterų ligų gydytoja su il

gamete praktike. 
’Šveicarų diplomas"4Basef>.
\ Telef. PR. 5368

572a. Bathurst Str., Toronto
Priėmimo valandos: 2-4 ir 7-9 p.p,, 
arba pagal telefoninį susitarimą.

M •

AKIU SPECIALISTAS

L LilNSKY. R.0.

Seymour Hermant
ADVOKATAS. NOTARAS 

ir tt.
■■■ ■. ’

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

Telef.: EM.4-9912

100 Adelaide St. W.

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIS

BATSIUVĮ*
J. Jasiūnas

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

Dr. K. Žymantienė 
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
prie Huron gotvės 

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

EM. 6-5798 i

Dr. JOHN REKA1'
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, »

buv. z JBudapesto bendrosios ‘'flgonfnės 
; ' vyr. gydytojas.

219 St. Clair Ave. W. Toronto, Onf.
Susitarti telefonu RA. 0237 
Kalbama lėnkiškai ir rusiškai •

Dr. MICHAEL BALKANY .
Moterų ligų gimdymo specialistai 
Buvęs Budapešto ligonines Medėjos 

.vienos iŠ MJuncheno universiteto met- 
,,terų klinikų asistentu. |
JĮ02 ST.. CLAIR AVE. W„ TORONTO 

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

. Priėmimo vol.: 3-6 vai pp., trečiadiei- 
niois 3-8 vaĮ PP- Priimamą >psitaju$ 

telefonu

■ į ■■ ■ ,.

D r. F. Ticket i
Gydytojas ' ;

.'.y,- : ■ ■■.■■ ' t

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir 

7-9 po pietų
11 Gore Vale Ave. Toronto

Telef. EM. 8.3754

Dr. Chas. OKUN
838 Dundas St. VV. Toronto
** kampas Euclid Ave.
Priima vakarais pagal susitarimą.

^def. EM. 8-9822

LICENZIJUOTI
elektrikai ;;

įi į į - J ' ‘-i. '
J. BįiRAkAŪSKAS ir CO.

Viskas, nuo.durų skambučio
iki pilno namų instaliavimo.

D.ĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio "

ANTANAS ČEPONIS
Taisau, patikrinu, prijungiu ar < 

perstatau: :
europietiškus įr vietinius radijo apara
tus, patefonus; visų paskirčių automa^ 
tus. Kintamos ar tiesioginės sroves 

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

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

--------- ;' - -- - •• - -----
STANLEY SHOE STORE ‘ r ' į

Augščiausios rūšies moterų, vaikų iį 
vyri/batai, normalaus dydžio •ir’platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toi;<»i>to ■

“EUROPA” FOTO STUDIO?
Telef. EM. £6849

6lt> Qifeek St. Wi Toronto 3 
į 

Mūsų specialybė vestuvinės, šeimų,
• nuotraukos ir spalvoti portretai. 

Darbas pirmos rūšies. !

DAŽAI IR SIENOMS 
-POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS“ ST. W.
Toronto, Ont,,

- Tel. EM. 4-2715

’ DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kolbomis * ? 

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

-(optometrist)
Patikriiia akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

✓
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Prasideda darbas mokykloje
Toronto Maironio vardo liet, 

šeštadieninė mokykla po Vely
kų atostogų pamokas pradeda šį 
šeštadienį, balandžio 18 d. 9 vai. 
ryto.

Mielas Lietuvi-e!
500 TL Namų šėrininkų lietu

vių vienybės vardan kviečia, 
broli, sese, ateiti į jų eiles, per
kant TLN šėrą. Tenelieka nei 
vieno susipratusio lietuvio To
ronte už TLNamų — lietuvybės 
centro — durų. Ateik dabar ar 
vėliau, nesišalink nuo jų. Gal ir 
Tau ateis sunki valanda, kada 
Tu šauksies tų lietuvių pagalbos. 
Susiprask, neapsamanok žaliais 
doleriais, skirk jų dalį ir savo bo
čių garbei palaikyti. Nesišalink 
nuo lietuvių organizavimosi, nes 
dėka jų Tu ir čia į “aukso šalį” 
patekai ir tapai išgelbėtas nuo 
tragiško gyvenimo už geležinės 
uždangos.

Dar trūksta didžiajam TLN 
mokėjimui virš $1000, terminas 
pratęstas tik 2 savaitėm. Lietu
vi. atnešk savo dalį į TLNamus, 
235 Ossington. Tel. KE. 3027.

TLN.
Toronto Lietuvių Namuose 

prie'skaityklos organizuojasi ir 
biblioteka. Būtų labai gražu, kad 
Toronto liteuviai, turintieji at
liekamų ir perskaitytų lietuviš
kų knygų, dalį jų paaukotų bib
liotekai. Tuomet plačioji lietuvių 
visuomenė galėtų jas pasiskai
tyti.

TLNamuose kas penktadienį 
per alučius, dabar groja liet, or
kestras “Trimitas”. Čia vieni alu
tį gurkšnoja, kiti salėje, kaip kad 
Lietuvos kavinėse buvo priimta, 
ir pasišoka.

Norima TL Natnūs papuošti, 
kas galėtų padovanoti paveiks
lų, skulptūrų, medžio išdrožinė- 
jimų, LN būtų labai dėkingi.

TLN.

TLN serus pirko 
Už $200 — John Margis. 
Ūž $100 — KL; Moterų 
druomenės Toronto apyl 
Už $75 — Toronto parapijos 

klebonas kun. Petras Ažubalis, 
Po $50 — Dargis Kazys, Kon

čius Antanas. Grigaitis Kęstutis, 
Po $25 kun. B. Pacevičius, 

Jonas Ališauskas. Juozas Ali
šauskas, Petras Bražukas, Pra
nas Kozūlis. Beržinskas Stasė, 
Dagilis Jadvyga, Didžbalis xJo
nas, Dūda Stasys, Dvilaitis Juo
zas, Grigaitienė Stasė, Kašponas 
Bronius, Katyčius Vincas. Krikš
čiūnas Vytautas. Mackevičius 
Brunardas. Paršelis Jon., Priel- 
gauskas Alf.. Švainauskas Ro
mualdas, Rusinas Karolis, Vai 
nauskas Jonas. Zenkevičius Juo
zas. Visiems ačiū. TLN I
KLB Moterų B-nės susirinkimas

KL Moterų B-nė kviečia ben
drą narių susirinkimą balandžio 
19 d.. 4 vai. pp.. Lietuvių Na
muose. Narių dalyvavimas būti
nas, kviečiamos ir viešnios. Bus 
aptariami aktualūs ateities dar
bai. .' ■ • '

Ben-

Medžiotojų ir žuklautojų 
susirinkimas

Balandžio 19 d., sekmadienį, 6 
vai. vak.. Lietuvių Namuose, II 
augšte. šaukiamas Lietuvių Me 
džioklės ir Žūklės Draugijos stei
giamasis susirinkimas. Kviečia
mi dalyvautų tų sporto šakų mė- 
gėjai-cs.

Organizacinis komitetas.
Laimingos šeimos

Pp. Maurukai Didįjį Penkta
dieni savo augančiai dukrelei su
laukė broliuko. Regina ir Petras 
Bražukai pereitą, šeštadienį duk
relei taip pat sulaukė broliuko. 
Aldona ir Vladas Šarūnai per
eitą sekmadienį sulaukė savo šu
neliui sesutės. Zelanskai sušilau* 
kė sūnaus, o Besasparai—dukros.

Pamaldos evangelikams
Balandžio 19 d. 2 vai. Toronte, 

St. Andrew Church, Carlton ir 
Jarvis gatvių kampe.

Balandžio 26 d. 8 vai. 15 min. 
r., Hamiltone, St. Pauls Church, 
Gore ir Hughson gatvių kampe.

Dr. M. Kavolis.
Naujų namų pašventinimas
Toronte Seserys Kotrynietės 

jau antras mėnuo dirba naujuo
se namuose, 46 Delaware Ave., 
tel. OL. 5773. Namai buvo už
pirkti prieš Kalėdas, bet reikėjo 

i daug ką perdirbti ir pritaikinti 
vaikų darželio reikalams. Namai 
yra erdvūs ir saulėti, tinkami 
vaikų darželiui. Jei kurią moti
ną ištinka nelaimė ar liga, vaikai, 
seserų yra globojami ištisą parą. 
Toks seselių pasišventimas ver
tas tėvų ir visuomenės dėmesio 
ir paramos.

Naujų namų pašventinimo ir 
atidarymo proga kviečiame tė
vus ir. gerbiamą lietuvių visuo
menę atlankyti seseris ir nors 
maža auka palengvinti namų iš
laidų naštą.

Balandžio 25 d. 3 vai. pp. na
mų pašventinimas. 3-7 vai. v.. 
lankymo valandos.

Balandžio 26 d. 12-6 vai. vak.1 
lankymo valandos.

Poniu rėmėjų būrelis svečius 
pavaišins skaniais kiškio pyra- į 
gaiš, o mažieji gaus laputės sal- Į 
dainių. Tie lietuviai vaikai, ku
rie dėl tolumo* nebegali lankyti 
darželio, turėtų atvažiuoti ir pa
matyti, kur jų draugai lietuviš
kai žaidžia.

Kaip kvapnios gėlės džiūsta be 
saulės ir lietaus, taip ir geriausi 
sumanymai neįvykdomi be sa
vų žmonių širdies šilumos.

Lietuvių Vaikų Darželio 
Rėmėjų Fondo Valdyba.

Pranešimas
Tėvų Komiteto skelbtas pobū

vis — pasilinksminimas iš gegu
žės 2 d- atkeliamas į balandžio 
25 d. 7 vai. vak. UNF salėje, 297 
College Str. Pobūvio programo
je bus šokiai, alutis, užkandžiai 
ir kiti paįvairinimai. Gros Tri
mito orkestras. lėj imas $1., Pel-, 
nas skiriamas lietuviškos mo- 
kyklos reikalams. Visuomenė 
nuoširdžiai prašoma sekti skelbi
mus, vieni kitus painformuoti ir 
šį reikalą paremti.

Tėvų Komitetas.
“Studentų Kvartetas”, 

vad. L. Jarošeko, negavęs skelb
tomis dienomis salių, savo kon
certų datas pakeitė. Toronte 
koncertas įvyks gegužės 22 d. 
UNF salėje, Hamiltone — gegu
žės 23 d. ir St. Catharines gegu 
žės 24 d.

Toronto šachmatininkų žiniai
Pirmenybės abiejose grupėse 

baigiamos gegužės 1 d. Nėsuioš- 
tos partijos bus įvertinamos nu
liais. ' 
pereinamosios rungtynės tarp 
paskutinių dviejų A grupės ir 
pirmutinių trijų B grupės žaidė
jų (pagal pirmenybių lentelį). 
Žaidžia kiekvienas su kiekvienu 
po 1 partiją. Du daugiausiai taš
kų surinkusieji pereina į A gru
pę. likusieji trys -4- į B grupę. 
Pereinamosios rungtynės turi 
būti užbaigtos iki gegužės 31 d.

Sekcijos Vadovas.
Vedybos —■ krikštynos

Praėjusią savaitę Toronto liet, 
kat. bažnyčioje susituokė: Alfon
sas Geidutis ir Emilija Šneide- 
rytė, Sigitas Račkauskas ir Meta 
Bormanditė, Juozas Melc’i’ižius 
ir Sherley Cormier. Vokiečių liu
teronų St. John, bažnyčibje susi
tuokė Tadas Krivickas su Marta 
Žemaityte.

Pakrikštyta: Arvydas Vitalius 
Zakarevičius, Eduardas Juozas 
Stravinskas, . Edmundas Algir
das Norkus ir Laima Elzbieta 
Bernadeta Simanavičiūtė.

Elenos Devenienės 
pranešimas

Balandžio 25 d. Liet. Namų di
džiojoje salėje Elena Devenienė 
— viešnia iš JAValstybių — pa
darys pranešimą aktualiais lietu
vių išeivijai klausimais. E. Deve
nienė-Vileišytė, žinoma visuo
menininke, puiki kalbėtoja, di
džiausios visame pasaulyje lie
tuvių fraternalinės ir apdraudos 
organizacijos — Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje — iždo glo
bėja ir BALFo vicepirmininkė, 
dabar einanti pirmininko parei
gas, tikrai turės daug ko įdo
maus ir naudingo pasakyti. To
dėl Toronto ir apylinkių lietu
viai kviečiami gausiai dalyvauti.

Po kalbos, šokiams gros “Tri
mitas”. Veiks bufetas su karštais 
užkandžiais ir įvairiais gėrimais. 
Pradžia 7.30 vai. vak.

SLA 236 Kuopa.
— Otava. — Per Velykų šven

tes Kanadoje žuvo 26 žmonės, 
daugiausia automobilių nelaimė
se. Iš jų 15 žuvo Ontario prov.

Toronte švenčių metu suimta 
156, sužeistų buvo 21, gaisrų bu
vo 35. Viena mergaitė užmušta 
automobilio.

Maloni staigmena
-----------o...........

PIRMĄ KARTĄ TORONTE

MONTREAL, Cue

KINO “CENTRE”
Kasdien nuo 6 vai. vak.

“Eglė žalčių Karalienė” ir.“Birute^
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. 

Be to, “Tulpės” ir “Atlantic” valgyklose, Jono Beržinsko krau
tuvėje ir A. Narbuto rūbų valykloje.

Pradžia 7JO vai. vak. punktualiai.
Šalpos Grupė “Daina”.

lyje. AV parapija sulaukė pirmą Pirmas pavasario 
kartą lietuvio vyskupo, kuris di- i §OKIŲ VAKARAS 
jecezijos vyskupo J. Em. kardi- i 
nolo P. E. Leger pritarimu atli- . r ° * . fVm PaIcLw 1 RAz wrilina.ko vyskupo patarnavimą.

Šeštadienį 7 vai. v. parapijie
čiai susirinko į bažnyčią sutikti i 
garbingą ir labai lauktą svečią. 
Klebonas, pasveikinęs J.E. para- ’ 
pijos vardu, trumpai nušvietė 
parapijos rūpesčius. Pirmą kartą 
oficialiai išgirdome, kad šiuo me-

: "Dom Polsky" salėje, 1862 Welling
ton Str. įdomia šokiu programa išpil
do B. Vaitkūnaitės šokių studijas mo
kiniai. Veiks bufetas, bus labai gausi 
loterija, kuriai fantus suaukojo rėmė
jų būrelis. Šokiams groja "Mdiodijos" 
kapela, vedama A. Pipšinos. Mont- 
realiečius gausiai kviečia atsilankyti 

Sporto Klubas "Tauras".

Smagūs šokiai ir alutis
įvyks Lietuvių Namuose PENKTADIENI, balandžio 17 d. 8 vai. vakaro

* ., <
Visi maloniai kviečiami. Bilietai Ponioms ir Panelėms 500 

vyrams 75f. Šokius ‘ rengia ir groja TLO TRIMITAS

šį šeštadienį, balandžio 18 d., 7.30 vai. vakaro
U N. F salėje. 297 College Str.

RENGIAMAS LINKSMAS ŠOKIŲ VAKARAS

BUFETE ALUTIS Šokiams gros LTO TRIMITAS

LAS Toronto Skyrius.

Organizacijų pirmininkų 
susirinkimas

^Apylinkės Valdybos sukvies
tas, susirinkimas įvyko Toronto 
Lietuvių Namuose, balandžio 12 
d. Atstovavo: Račys Jurgis — 
Toronto lietuvių chorą, Čepas — 
KLK Kultūros D-ją, Zubrickai- 
tė Danutė — skautų “Šatrijos” 
tuntą. Rimbutienė Janina — KL 
Moterų Bendruomenę, Kaknevi
čius Kazys — Ateitininkų kuopą, 
Butrimas — LAS, Kaunas Pra
nas — KKarių S-gą, Taseckas 
Vytautas — Meno Mėgėjų grupę, 
šfrka Julius — TLŠ Maironio v. 
mokyklą, Jonaitienė—KLK Mo
terų D-ją, Mankus J. —- CCF, 
Vekteris — SLA 236 kuopa, Sli
žys — PLIAS ir K. Kr. V-bą, Mi-

REIKALINGAS VYRAS krautuvės dar 
bams turįs šoferio teises vairuoti sunk
vežimį. Skambinti KE. 7200.

valdybos nariai.
Susirinkimas, plačiai išdisku

tavęs visus klausimus, nutarė:
1. Visos organizacijos kiekvie

ną viešą parengimą užregistruo
ja apylinkės valdyboje. (Priim
ta vienbalsiai).

2. Tautos Fondo Atstovybės , ____ _ ___ __ _ _ _
reikalu organizacijų pįrminin- i vai. vak. Kreiptis tel. LO. 6868 po 5 w. 
kai įsipareigojo vieno mėnesio ~ ~ "
laikotarpyje išrinkti iš savų or- r 
gamzacijų tam darbui tinKamus  —___— --------- —_
atstovus, O apvlinkės valdyba'Į Ossington - Bloor rajone išnuomojami du 
praneš laika ir vieta tu atstovu : kambariai, virtuvė ir saulės kambarys H 
^ncirinkitniii kiirip ' ir' sudarvs »u9Jte- Arti mokykla. Galima su ir be susirinkimui, hune n suaarjs baWu TeJ LA 4370, po 5 y<jI yok 
TFondo Atstovybe. !—--------- -----------------------------

"BALTIC" VALGYKLAI, 870 Dundas 
St. W., reikalinga moteris virtuvės dar- 
bams... ’

REIKALINGA MOTERIS galinti prižiūrė
ti vaikščiojantį vaiką nuo 8 vai. iki 5

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte. 47 Fern Ave., tel. LL. 1026.

vusios 376 šeimos. J.E. vyskupas : 
paaiškino, kad šv. Tėvo pagei- i 
davimu ir pavedimu tapęs ke-i 
liaujantis vyskupas, lankąs lie
tuvius Amerikos kontinentuose. 
Jo uždavinys patarnauti tautie-i 
čiams, kaip jis randąs reikalin- j 
ga ir kaip lietuviams reikalinga.

Įsidėmėtini vyskupo žodžiai, 
kad AV parapija savo didumu 
esanti vidutinė ir kad jos užsi
brėžti uždaviniai pasistatyti baž
nyčią ir viską kas reikalinga 
parapijai nesą per dideli. Staty
ti bažnyčią be mokyklos, tai ly
gu kurti parapiją vienai genera
cijai. Parapija be mokyklos, lyg 
šeima be vaikų. -

Sekmadienį 10 vai. J.E. laikė 
šv. mišias, suteikė Pirmąją šv.

kramentą. Pamoksle priminė J kli- AteityJe b?s parūpintas svie- 
mūsų uždavinius tremtyje ir ka-: s°s aparatas, kurio pagalba pa- 
taliku misiją dabartinėje pašau- * Yeikslai bu« ekrane. Kiek 
lio dvasios krizėje. į?iau Prie tem?,s kalb+e3° coįL .?•

Po pamaldų, kuriose daly va- Nagys ir pasiūlė tęsti paskaitų 
vo daugiau negu kada nors anks- clkĮ^ aPie imPresijonizmą Įme
čiau žmonių, visi procesijoje su jaturoje muzikoje ir skulptu- 
J.E. vyskupu nužygiavo.šventin- 
ti kryžiaus, iš vakaro pastatyto 1<tur« . .
naujos bažnyčios sklype Dauge- antrąsias draugiškas rungtynes, 
lin viofa na„iai ha->. si kartą su Willebroard koman-

Pavasarinis klumpių 
sunešimas

įvyks balandžio 19 d. 5 vai. 1220 Dc 
La Montagne (prie St. Catherine). Tai 
Neringos Skaučių Tunto VAKARAS. 
Programoje: žaislu krautuvė—paukš
tyčiu išpildomas vaidinimas, komiški 
numeriai, loterija, bufetas ir šokiai 
grojant Lithuanicai.
Visi montrealiečiai — dideli ir maži 
— kviečiami skaitlingai dalyvauti. Tė
vai maloniai prašomi atvesti savo vai
kučius.

* "Neringos" Skaučių Tuntas.

L. Akademinis Sambūris pa
skutiniame susirinkime išklausė 
coli. J. Akstino paskaitos “Im- 
presijonizmas tapyboje” ir susi- 

I pažino su paveikslų albumais to 
Sutvirtinimo^ Ša- i Įaikotarpio žymiausių meninin- 

Pamoksle priminė 1 kli- AteityJe b?s parūpintas svie-

ratūroje, muzikoje ir skulptū-

ti kryžiaus, iš vakaro pastatyto

lio nustebimui, vieta naujai baž
nyčiai tikrai ir graži ir gera, di->' 
dėlė ir atdara į didelį kelią ir(' 
kanalo erdvę, dabar papuoštai 
lietuvišku didžiuliu kryžium, i 
simbolizuojančiu parapijos pasi-i 
ryžimą pasistatyti Dievo namus 
ir lietuviškumo tvirtovę.

5 vai. pp. AV salėje įvyko J.E. 
pagerbti parapijos vaišės. Svei
kino kun. klebonas J. Kubilius, 
A V parapijos k-to vardu G. Ruk
šėnas. šv. Kazimiero parap. kle
bonas kun. J. Bobinas, KLB

“Tauro” jauniai laimėjo savo

da. Kaip žinome, jauniai ruošia
si dalyvauti sekantį rudenį mies
to turnyre. Tiesa, jiems be tech
niško pasiruošimo, teks dar įsi- .

' gyti uniformas, bet tikimasi, kad 
visuomenė ir toliau bus palanki 
ir parami mūsų sportuojančiam 
jaunimui.

Padėka montrealiečiams
L" taip širdingę priėmimą, už vaišes ir 

neužtarnautą mūsų pagerbimą pp. A. 
Vilimams, J. Lcknickams, Stepaičiams, 
Pyragiams, Virbalams ir Grcibams taria- 

wxrao • j-pė bičiulišką CClŪ.
Montrealio Apylinkės V-bos pir-1 Ono ir CHras Mateliai.
min. L. Balsys ir LK Moterų 
Montr. skyrius įteikė sveikinimo, 
adresą (aut. J. Akstinas). J.E. j 
vyskupas, B-nės V-bos paprašy-j 
tas, padarė platų pranešimą apie 
Lietuvos laisvinimo bvlos eiga.

Į Specialiai Kanados lietuviams ir

I. BRKOVITCH
REAL ESTATE

IEŠKO SKYRIAUS VEDĖJO 
IR TRIJŲ AGENTŲ 

namų pardavimui naujam-ati
darytam biure Parkdale raj.

Agentams duodama 69% 
komisijos.

Kreiptis; I. Brkovitch. Real 
Estate Broker KE. 3216 .

T^iinirno auklėjimui lėšoms i Išnuomojome® didelis kambarys, galimo j montrealiečiams priminė būtina 
įteikti visos Toronte veikian- ■ ir šaldytuvu, dalinai su i reikalą organizuotumo ir susi-
os organizacijos skiria iš su- *2T* : klausymo, kaip vienintelį būdą,

sutelkti visos Toronte veikian 
čios organizacijos skiria iš su 
rengtų parengimų 10'< pelno.

liauskas Ed. — “Caritas”. Vaido- Nutarimas priimtas 16-ka balsų 
tas— Liaudininkų klubą, Jokū- 3 susilaikius. Prieš nebuvo.
Haitis — TLO ‘•Trimitas'', Str^z ; 4. Kadangi Lietuvių Namų val- 
jąš _ Lietuvių Namų V-bą. Ja-i dyba nutarė prie jau veikiančios 

i sinevičienė — MŠ grupę "Dai- ■ skaityklos steigti biblioteką, tai 
. . na”. Taip pat susirinkime daly- i laikyti ją bendruomenės biblio-

Gegužės 1 d. pradedamos į vavo apyl. V-bos nariai: Beržins-i teka ir šį darbą visomis išgalė- 
.-i,..' jęas Juozas, Jasinevičius Juozas.! mis paremti. t

Šakalys Vvtautas, Vaidotas Vac-1 5. Kadangi Moterų Šalpos gru- 
lovas, Dvilaitis Juozas ir keletas pė “Daina” rūpinasi šelpimu 11- 
svečių. kusių Vokietijoje, o šalpos orga-

Apie KLB Toronto Apylinkės i nizacija “Caritas” čia vietoje šel- 
valdybos veiklą ir ateities gai- pia patekusius į sunkią materia- 
res pranešimą padarė V-bos pir- linę padėtį, tai paėmus tų abiejų 
mininkas Beržinskas. Valdyba šalpos organizacijų darbą kartu 
yra numačiusi veikti politinėje, pilnai sutampa su Šalpos Komi- 
lietuvybės išlaikymo ir šalpos tėto paskirčia. Todėl tų abiejų 
srityje.

Politinė sritis: sueiti į sąlyti su 
kanadiška spauda, joje kelti Lie
tuvą liečiančius klausimus; suei
ti į glaudų bendradarbiavimą su 
kitomis tautybėmis, prisidėti 
prie rengiamų antikomunistinių 
minėjimų ir tt.

Lietuvybės išlaikymo sritis: 
visapusiškai remti lietuviškas 
mokyklas, mokytojams mokėti 
atlyginimą, nes iki šiol mokyto
jai dirbo tik iš pasišventimo, o 
nepasiturintiems mokiniams pa
dėti įsigyti reikiamas mokslui 
priemones. Prisidėti prie rengia
mų jaunimui vasaros stovyklų. 
Tam reikalingus lėšos. Lėšoms 
sutelkti valdyba yra numačiusi 
surengti keletą parengimų, 
kreiptis į lietuvišką bendruome
nę, o ypač į prekybininkus, su 
aukų lapais, prašyti organizaci-

772 Dundas St W.
Toronto

Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadieni, balandžio 16, 17. 18 d.d.
1; CALL ME MISTER — spa Iv. — Dan Dailey, Danny Thomas
2. FURY OF CONGO — Johny Weissmueller

Pirmadienį — trečiadienį, balandžio 20. 21, 22 d.d.
1. TOMORROW IS TO LATE — Pier Angeli
2. NEPTUNES DAUGHTER — spalv. — Esther Williams.

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

Lietuvis pigiai perveža baldus; 
bagažą, prekes ir kit. 

VEŽAMA IR I PROVINCIJĄ.

9 Pearson Aven 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

organizacijų valdybos ir apylin
kės narys Vaidotas Vaclovas su
daro Toronto Šalpos Komitetą, 
bet tiek “Daina” tiek ir “Caritas” 
ir toliau dirba taip kaip dirbo iki 
šiol.

6. Solidarumo mokesčio rinki
me organizacijų pirmininkai su
tiko. pagal išgales, patalkinin
kauti. (

Susirinkimas praėjo darnioj 
nuotaikoj. Gyvi lietuviškumo 
reikalai visų buvo tinkamai įver
tinami. Gaunasi išvada, kad To
ronto LB apylinkė eina tikruoju 
KLBendruomenės keliu.

Mokytojų dėmesiui
Londone, Ont., trūksta, 

vio mokytojo šeštadienio 
nistinei mokyklai. Sutinkančiam 
mokytojui keltis į Londoną vie
tos lietuviai parūpintų darbą. 
Londone lengviau gauti darbą

lietu- 
litua-

. .°------------ jLAJiiuuue lengviau g d u u udiučį
ias iš surengtų parengimų pelno moterims. Kiekviena-as mokyto- 
bent 1054 skirti šiems reikalams, ja.as, nori vykti į Londoną pa
rinkti solidarumo mokesti, kurio dėti lietuvių vaikams, prašomi 
dalis lieka apylinkės valdybos į kreiptis šiuo adresu: L. Eiman- 
žimoje. Kad sol. mokesčio rin- ’ taS, 450 Dufferin Ava, London, 
kimas būtų našesnis, apylinkės j Ont.
valdyba prašo organizacijų talki
ninkavimo. Kad tėvynės meilės 
ugnelė mumyse negestų, apylin
kės valdyba yra numačiusi su
rengti visus svarbiuosius minė
jimus. Valdyba taip pat yra nu
tarusi įsteigti Toronte Tautos 
Fondo Atstovybę.

Šalpos klausimas taipgi* labai 
aktualus, nes dar daug mūsų na
rių yra likę Vokietijoje, kurių 
gyvenimo sąlygos nepavydėtinos 
ir jų šelpimas būtinas ir neatidė
liotinas. Toronte jau veikia dvi 
šalpos organizacijos — “Daina” 
ir “Caritas”. Šalpos Fondo Centr. 
Komitetui įsipareigojant, apylin
kės valdyba nutarė įsteigti Šal
pos K-tą. Pirmininkas prašė vi
sus šiuos klausimus išdiskutuoti 
ir pasiūlyti sprendimus. Atski
rais dienotvarkės punktais papil
domus pranešimus padare kiti

Švedijoje gyvenusių bėglių 
klubas

Kelių taiitybiųnniciaforių gru
pė Toronte organizuoja Švedi
joje gyvenusių bėglių kklba. Jo 
tikslas būtų nagrinėti švediško
jo gyvenimo teigiamąsįąę puses 
Europos tautų sugyvenimo dva
sioje. If U •

Kas tuo reikalu susfflothėjęs, 
prašoma susisiekti su F. Andrei
ka TLNamuose, tel. KE. 3027.

Pp. J*liui ir Pranui Bakšiams ir visai 
margučių draugijai už Velykų margučius 
nuoširdus ačiū. E. (vaikaitė.

Pareiškimas
Turiu pareikšti gerb. Toronto lietuvių 

visuomenei, kad man, kaipo sužeistam, 
jokios aukos nebuvo renkamos. Aš pats 
asmeniškai tokiu reikalu niekur nesu 
kreipęsis. Skleidžiami gandai apie au
kų rinkimų man yra neteisingi ir pra
manyti. B. Morkeviįius.

Skambinti 9-12 ryta ir 7-9 vai. vak. te-; . ,. . ,. . - p’
icf. LY. 1682. I įgalinanti įgyti svorio ir respek-
-——— ———J to Kanados valdžios ir visuome- 

fšnuomojamas ll-me augšte frontmis i nė:S akyse. PavvzdŽlU pastatė 
k»mb°rys su. boldais ir bendro virtuvėle. ! Amerik“s Lietuviu Taryba.
---------- ----------------- ------------------- -—į. Po vaisių daugelis turėjo pro- 
išnuomojoma.s butas iš 2-jų kambarių į gos asmeniškai pasveikinti ir 
ir virtuvės ll-mc ougšte. Adresas: 977A pasiLaIbČti SU SVeČlU.
Dufferin St., kreiptis po 6 vai. vok. i » i*. t • • i j -________________ K__  ______ _ j J.E. vysk. Brizgi palydėjo i 
išnuomojamas būtos iš dvieju komb. ir į Montrėalį visiems gerai pažįsta- 
virtuvės. 474 Ronccsvolics Avc., prie. mas Tėvas Stasys Kulbis. SJ, ir 
Pu"d<,s-_______________________ kun. V. Parulis, MIC. Jie kartų
Išnuomojamos kambarys ir virtuvė, go-i SU Vyskupu pasiliko porą dienų 

AV parapijoje.
T. Kazimieras Pečkys,. S J, il

gesniam laikui apleido Montrea- 
lį. Jo naujas adresas: 5541 S. 
Paulina St., Chicago 36, Ill.

Neo-kanadiečių tautiniai pasi
rodymai^ šiais metais skirti J.E. 
kard. P. E. Leger pagerbti, įvyks 

__________________________ i balandžio 24 d. Forume. Ta pro- 
Plečiont lietuviškųjų Sprinhurst vosorvie-' ga Neo-kanadiečių komisija ba
tų ir norint pasekti 38 tautiečių povyz- ! landžio 16 d. 4 vai. pp., 4225 Ber- 
džiu, įmokėjus $50, galimo įsigyti ne- rį šaukia spaudos konferencija i 
blogų Sklypų. Jdomoujontis rošyti orbaj R pakvietė įr “TŽ” MoiTtrea- 
ford St., Toronto 3, Ont., EM. 8-2039,1 bo koresp. skyrių, kaip laikras- 
EM. 8-8865.__________________________ ’ čio atstovą.

limo su ir be baldu, Davenport—Bathurst ’ 
rajone, tel. RA. 8674. Jei motina dir
banti, yra asmuo pasaugoti vaiką.

Išnuomojami kambariai ll-me ir lll-me 
augšte ir garažas. Teirautis po 4.30 v.v,, 
15 Keele Str., prie Bloor.———.—,----e—.—_— ---------- _
Išnuomojamas kamb. II augšte. Galima su 
maistu arba pačiam virtis. 523 Euclid 
Ave. Tel. PR. 1089.

285 AUGUSTA EM. 8-1950

Oxford Grocery
FRUIT & MEAT MARKET

Priimami užsakymai telefonu ir pristatoma 
bet kur Toronte.

Lietuviai Sav

Garbenis rekomenduoja:
High Park rajone. $12.900 — atskiros 6 kambarių namas, plytinis, su gara

žu. Įmokėti $4.000.
Glcnlake. $17.500 — 8 komb. mūrinis narnos, vandeniu - alyva šildomas, su 

garažu. Įmokėti $7.000.
Quebec—Glcnlake. $15.000 —-8 komborių atskiras plytų narnos, nepereinami 

komborioi, su gorožu. Įmokėti $6.000.
Weston. $13.800 — atskiras 7 komb. plytų namas, 2 augštų, vandeniu alyva 

šildomos, plotos žemės 125 kv. pėdos su sodu. Galima statyti dar kitų 
namų. Įmokėti $6.000.

Sunnyside rajone. $17.500, 10 komb., atskiros plytų namas, vandeniu Šildomas, 
3 virtuvės, privatus įvažiavimas, arti susisiekimo. Įmokėti $4.500.

Klauskite A. SUKAUSKO 
Vakarais OL. 3287

Reikalingi namai pardavimui. Kreipkitės į

AL GARBENS
1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
’ Tųlefonoi: LO. 2738, vokoroh HV. 9-1543

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

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

Stambiausias Toronto 
Rcaltorius

383 Konccsvallcs Avė.
LA. 8000

Mūsų firma su keturiomis 
kontoromis Toronte ir virš 100 
tarnautojų tikrai gali pasiūly
ti patį didžiausi namų ar biz
nių pasisirinkimą.

c t

Šios savaitės pavyzdžiai:
Dundas — Palmerston

$9.500 pilno kaina, atskiras, 
alyva apšildomas, 6 komb. na
mas be morgičių.

Dundas — Keele
$11.500, 8 komb. kietos grin
dys, garažas, gražus didelis kie
mas, tylioj gotvej, prie gero $u- 

* sisiekimo.

Indian Grove
$5-7.000 įmokėti, dkielis, mo
demus atskiros dupleksas, 12 
kamb. Karštu vond. š»ld. 2 ga
ražai.

College St.
$5-7.000 įmokėti. 16 kamb. ir 
krautuvė namas, karstu vand. 
apšildomos. 2 gorožoi, kietos 
grindys, geros pajamos, skubiai 
turi būti parduotos.

Visus Jūsų nekilnojamo turto 
pirkimo, pardavimo ir iškeiti
mo rūpesčius patikėkite kreip
damiesi į 1

Vytautas LUNYS
asmeniškai artelef. LA. 8000 

JButo tel. LY 2048.




