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KANADOS LIETUVIU DIENA
Kanados lietuvių bendruome

nė nėra jau taip maža, tačiau di
desnio masto pasirodymų bei su
sitikimų dar nebuvo suruošusi 
nei karto. Žymesnieji koncertai 
ir pirmosios metų gegužinės tė
ra sukaupę po kokį 1500 ar kiek 
'dau'giau žmonių. Bet tai vis lo
kalinio pobūdžio susitikimai. Są
skrydžio visos Kanados arba 
bent jos žymios dalies mastu lig 
šiol dar nebuvo. O tokio sąskry
džio suorganizavimo reikalas 
jau yra pribrendęs. Mūsoji veik
la jau iškerojo, i 
barus ir pagyvėjo. Kad ji išliktų 
neatslūgusi, bet dar plėstųsi, rei
kalinga naujų impulsų, reikalin
ga gyvesnio kontakto tarp atski
rų kolonijų. Susirašinėjimo bei 
spaudos ryšių tam nepakanka, 
reikia gyvo asmeniško ryšio, su
sitikimo ne tik atstovų suvažia
vimuose, bet ir plačiųjų masių. 
Dėl to “prieš Velykas įvykusiame

< KLB apylinkių pirmininkų' su
važiavime hamiltoniečių iškeltas 
Lietuvių Dienos drganiząvįmo 
reikalas neturėtų būti paliktas 
vein jų rūpesčiu. Apylinkių pir
mininkai, tiesa, nutarė sumany
mą remti, tačiau nei LD pobū
džio. nei kaip pasireikš kitų apy
linkių parama hamiltoniečiams, 
neaptarė. Apie tą reikalą po to 
daugiau- ir nebegirdėti. O suma
nymas vertas plataus pasvars
tymo ir didelių pasiruošimų.

Hamiltono judrioji kolonija 
šitam dideliam įvykiui, gal būt, 
ruošiasi, gal tariasi. Užbėgti už 
akių nesinorėtų, bet mums atro-

pranešti tikslią datą ir veitą, kad 
kitos kolonijos galėtų savo veik
lą atitinkamai pertvarkyti ir iš 
anksto pasiruošti ilgesnei kelio
nei kuo didesniu būriu. Iš inicia
torių bei vykdytojų jau tuojau 
pat lauktina paskelbiant nors 
schematinę, o netrukus ir detali
zuotą, imonuojančią programą, 
kuri patrauktų ne tik Kanados, 
bet ir JAV lietuvius, kurių bū
riai pasipila po Kanadą nuo lie
pos mėn. pradžios (įsidėmėtina 
tai parenkant datą).

užėmė plačius į Antrajam tikslui — Lietuvos 
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Šimo ir pravedimo sėkmingu
mas priklauso pirmiausia nuo 
sumanymo išgarsinimo bei nuo 

/ lietuviškosios visuomenės susi
domėjimo juo. Dėl to ir siūlytu
me padiskutuoti jį plačiau, o šia 
proga .norėtume pareikšti kai- 
kuriu samprotavimų;

Platesnio masto lietuvių .susi
tikimai tėvynėje buvo jau įpras
tas dalykas. Kadaise jie vyko ra
jonais kermošių metu, o nepri
klausomo gyvenimo laikais dai
nų švenčių arba organizacijų 
kongresų forma. Daug kas* atsi
menam — būdavo daug vargo, 
bet kiek įspūdžių, kiek malonu
mų! Kaip užvirdavo visas orga
nizacinis gyvenimas! čia plates
nio masto sąskrydį suruošti, ži
noma, sunkiau, neš žmonėms 

* sunku gauti ilgesnį liuoslaikio 
tarpą, tačiau tiksliai parinktas 
laikas ir vieta gali užtikrinti 
gražius vaisius.

Kokio pobūdžio Lietuvių Die
ną turi galvoje hamiltoniečiai, 
mums nėra žinoma. Manytume, 
kad tik jau ne vietinio pobūdžio 
iškylą su skambiu vardu. Mums 
atrodo, kad jos turėtų būti du 
pagrindiniai uždaviniai — kuo 

• daugiau ir iš kuo didesnio skai
čiaus kolonijų sutraukti savų 
tautiečių ir išgarsinti tai visų ka
nadiečių tarpe.

Kad pirmasis uždavinys būtų 
pasiektas, pirmiausia reikia tą 
LD išgarsinti, išpopuliarinti, iš 
anksto, bent prieš 2-3 mėnesius,

ir lietuvio vardui visų kanadie
čių tarpe iškelti — reikia taip pat 
didelio pasiruošimo. Laikotarpis 
šios vasaros tam yra labai palan
kus, nes rudeniop numatomi rin
kimai, tad ir didžiuosius politi
kus prisišaukti nebūtų sunku. O 
kur jie yra, atsiras ir spaudos at
stovai, net jei ir nebūtų kviesti. 
Jeigu jiems — kviestiems kal
bėtojams bei spaudos atstovams 
iš anksto būtų parūpinta atitin
kamos informacinės‘medžiagos, 
jei dar užimponuotų programa ir 
lietuviškosios publikos laikyse
na, atgarsių spaudoje būtų pa
kankamai. Bet tam, žinoma, rei
kia kruopštaus pasirengimo — 
laiku pakviesti žmones, parūpin
ti literatūros, vietovės papuoši
mų. plakatų, numatyti visą tvar
ką ir tt.

O reikią vieną kartą tokio gra
žaus. gražaus ir didingo kermo
šiaus!

Suruošti ką didingo reikia ir ’ 
laiko. Tad, mūsų galva, skubintis 
nereikėtų. Tegul tas įvyks vasa
rai besibaigiant, bet tik" didin
giau.

Viena iš parankiausių datų 
liuoslaikio atžvilgiu gal galėtų 
būti liepos pradžioje, kai šven
čiama Dominijos diena Kanado
je ir nepriklausomybės šventė 
JAV. Bet čia būtų ir vienas mi
nusas — minusas ir be tos die
nos artumo. Dominijos dieną juk 
netiktų išeiti su grynai lietuviš
kais šūkiais. Kaikas tai galėtų 
suprasti, kad lietuviai dar nėįsi- 
gyvenę į naujojo krašto dvasią. 
Nebent tai būtų vykdoma loja
lumo Kanadai bei jos atstovauja
miems laisvės ir demokratijos 
principams dvasioje. Be jokio 
šūkio juk neapsieisi. Mes turime 
žinoti, ko ten renkamės.

Šiuo ir kitais, net techniškais 
LD organizavimo klausimas! bū
tų labai lauktina platesnių pasi
sakymų, o dėl pagrindinio šūkio 
mes dar grįšime kitą kartą. Čia 
dar norėdami nors trumpai pri
minti, kad tai visų Kanados lie
tuvių reikalas. Visi į hamiltonie
čių organizuojamą LD nesuva- 
žiuosim. Čia susitiks gal tik pietų 
Ontario lietuviai su retesniais’ 
svečiais iš tolimesnių vietovių 
bei iš JAV. Užtat eikime prie 
organizavimo rajoninių Lietuvių 
Dienų prie bent kiek didesnių 
centrų. Kai įprasim sąskrydžiau- 
ti rajonais, po poros metų gal ir 
iš visos Kanados pajėgsime su- 
skristi. Tai yra judėjimas. O ju
dėjimas yra mūsų lietuviškojo 
gyvenimo laidas.

Stalinizmas jau su dėmėmis
Kaip greit praeina tironų gar

bė! Stalino vardas iš liaupsina
mųjų tarpo. atrodo, jau išslysta. 
Jau anksčiau buvo pastebėta, 
kad Malenkovas savo kalboje 
A. Soviete buvusį dievaitį vos 
vieną kartą teprisiminė. Balan
džio 16 d. pasaulį nustebino 
“Pravda”, išspausdinusi straips
nį prieš vieno asmens vadovybę 
partijoje. Esą, koks bebūtų va
das. vsitiek kokį bagažą žinių tu
rėtų ir kokio talento būtų, jis 
vistiek negalįs atstoti viso kolek
tyvo. Kur kolektyvo valios ne- 
bojama. vadai pradedą elgtis 
kaip autokratai. Jie laikąsi taip, 
lyg jie vieni viską žiną, kad jie 
vieni turį ką pasakyti kiekvie
nu klausimu, o kitų reikalas tik 
juos paremti. Tai sudarą sąlygas 
beprincipiškumui, nemorališku
mui, pataikūniškumui bei servi
lizmui. Ištkirųjų gi vieno asmens 
sprendimai visada esą vienaša
liški. Sprendimai turį būti pa
remti daugelio patirtimi, turį bū
ti kolektyvinių pastangų išvada.

Šauksmas, kad vadai turi nu
silenkti kolektyvo valiai, beabe-

jo yra pasmerkimas visos stali
ninės sistemos. Pasmerkimas vos 
spėjus jam numirti. Kartu gal tai 
yra ženklas partijos viduje vyks
tančios kovos prieš kurio nors 
vieno asmens, greičiausia Ma- 
lenkovo, pastangas pasiimti vi
są stalinišką valdžią. Ne be rei
kalo gal jis ir partijos genera
linio sekretoriaus vietą užleido. 
Kaip toli eis ši kova, šiandien dar 
niekas nežino, nes Kremliaus ka
tilas kunkuliuoja tebeprideng- 
tas. Tačiau dar galima laukti-ir 
sensacingų naujovių. Tik kažin 
kaip funkcijonuos diktatoriškas 
aparatas “kolektyvinėje vadovy
bėje”. Ar kokia spyruoklė neiš- 
svies kurio ratelio?

— Maskva. — Prof. A. V. Rus- 
sakov, vienas iš 9 gydytojų, pa
sirašiusių pranešimą apie Stali
no mirtį, staiga mirė.

— Buenos Aires. — Kai netoli 
Perono sprogo bomba, jo šali
ninkai mieste «ukėlė riaušes, so
cialistų būstinių pogromus. 6 as
menys užmušti.
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Egzilai atominiarfi išlaisvinime
Siekdamas pasaulį užvaldyti. 

Kremlius jau .seniai rūpinosi sa
vo kadrų visom, tautybėm orga
nizavimu. Šiandieną jam nėra 
galvosūkio sukelti Indokinijoje 
Laos “pažangiuosius”, ar Combo- 
dijoje paskatinti nacionalizmą, 
pasiųsti Mau Mau, Kenijoje, va
dukus, kurie būdami “tautinio 
išsivadavimo” didvyriais, tebūtų 
sovietinių kolonizatorių iškamšo
mis. Kremliui nebuvo lengva 
paruošti savų tautų budelius ir 
maurus — iš šimtų vos vienas 
kitas praėjo.

Laisvam pasauliui šiandieną 
Apvaizda vadovauti lėmė tautų 
mišinį JAV. Gal visai prasmingai 
ir JT Niujorke įsikūrė. Ten da
bar buriasi laisvos tautos ir pa
vergtųjų SOS šaukliai — politi
niai pabėgėliai. Deklaravusi At
lanto Chartą su mažųjų pasiti
kėjimu ir meile, Amerika tapo 
pasaulio galybe. Egzilai iš ana
pus Geležinės Uždangos neegzis
tavo Jaltos, ^Teherano ir Pots
damo laikais. Juos vadino, Roo- 
sevelto noru, “išvietintais asme
nimis”. 1949 kennanizmo žydėji
mo metais Niujorke, gal knygos 
“The Coming Defeat of Com
munism“ įtakoje, buvo įsteigtas 
Europos Laisvės Komitetas (be 
Pabaltijo “patariamųjų Gru
pių”). Per tokį keistą nesusipra
timą atsiradęs, “privačių asme
nų” finansuojamas, subūrė apie 
save šalia gabiausių egzilų poli
tikų, žurnalistų, ekonomistų ir 
rašytojų, ir įvairiaspalvių per-
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legijas baigusiems gerų norų 
jaunikaičiams. Šiandieną jau ne
sivaržoma “Free Europe Komi
tetą” vadinti “egzilų šalpos ko
mitetu”, o kaikurie piktesni jį 
vadina tiesiai — “egzilų balaga
nas”. Parūpo jis ir JAV laik
raštininkams, dėl tų milžiniškų
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sumų, bet ne darbų. Retkarčiais 
išgirstamas Europos Laisvės ra
dijas, kaikas gauna žurnalą, ku
ris tačiau mažai ką turi bendro 
su egzilais ir savo pavadinimu 
“News from the Behind the Iron 
Curtain”. Šios nesėkmės priežas
tys ieškomos: “amerikiečių ne
sugebėjime ar nenore išpildyti 
savo kaip laisvojo pasaulio vadų 
vaidmenį” ir “neturėjime nuo
seklios užsienių politikos linijos 
Vašingtone”. Žinoma, “globoja
mi” egzilai, atstovaują daugybę 
politinių partijų, sambūrių bei 
organizacijų, o kiti tik savo glo
bėjus, greit būdavo sutramdomi 
aiškiu: “kieno duoną valgąi, to 
ir giesmę giedok”. ;

“Išlaisvinimo politika” egzilų 
buvo pasitikta su nuoširdžiu en
tuziazmu. Tarė jų laikas atėjo. 
Frakus ir smokingus išsidulkino, 
lakierkas nųsipirki, kiti subriz- 
gusius paltus pakeitė naujais. 
Centriniame komitete pasikeitė 
direktoriai - biznieriai, o vienas 
iš anksčiau buvusių, C. D. Jack- 
son, didžiausiam visų džiaugs
mui patapo net pačio Preziden
to patarėjas psichologinės kary
bos klausimais. Tuoj po inaugu
racijos egzilai, buvę žymūs vals
tybininkai ir politikai, užsiprašė 
audiencijos pas Prezidentą - Iš
laisvintoją. 60 dienų praėjus 
Prezidentas priėmę pirmąją vie
nos Amerikos tau' ‘’ iš/“ana-

išsipūtė — dabar jau. jų eilė. Pa
vergtosioms tautoms ši audien
cija bus labai padrąsinanti ir 
paneigianti komunistų pajuoką. 
Bet koks Prezidento pareiškimas 
šiems egzilams būtų lygus At
lanto chartai arba Jaltai. Bet 90 
dienų po inauguracijos prasidėjo

REIKIA DARBU-NE ŽODŽIU
Pereitą ketvirtadienį JAV-bių i ventojų. Už vieną kovos lėktuvą 

galima esą nupirkti % miliono 
bušelių kviečių, o už vieną nai
kintuvą pastatyti 8.000 gyvena
mus namus.

Tarptautinio 'fondo primini
mas beabejo buvo taikytas JAV 
ūkiniams sluogsniams, kurie jau 
drebėjo, kas būtų ginklavimą 
susiaurinus. Dėl to biržoje akci
jos tuojau pašoko. Politinę kal
bos pusę pasaulis taip pat įver
tino teigiamai, net Maskva iš jos 
iškėlė pirmiausia esminį pasisa
kymą už taiką, nors vėliau ir 
pradėjo priekaištauti, kad jų pa
rodytas nuolaidumas -nesąs su
tiktas nuolaidomis JAV pusės. 
Britų kairiųjų darbiečių vadas 
Bevan taip pat priekaištavo, ko
dėl esą paskelbti vien tik reika
lavimai ir nieko iš savo pusės. 
Tuo tarpu Churchillis savo kal
boje Glagove ‘prezidento kalbą 
svekiino. Esą, reikia įsitikinti ar 
naujieji Maskvos vadai ištikrų- 
jų taikingi ir nuoširdūs ar tik 
propaganda teužsiima.

Mes ir visos sovietų pavertgos 
tautos šitoje kalboje pasigenda
me rinkimų kampanijos metu 
pažadėtos išlaisvinimo politi
kos. Prezidentas nepalietė nei 
sovietų piliečių vergijos su ka- 
cetų sistema, nei pavergtųjų tau
tų. Tiesa, jis kalbėjo apie pilie
čių teisę apsipsręsti savo krašto 
valdymosi formą, valstybių tei
sę palaikyti santykius su visu 
pasauliu, taikydamas tai rytų 
Europos satelitinėms valsty
bėms. Pavergtiesiems, matyt, pa
likta “teisė apspręsti savo valdy
mosi formą Sovietų Rusijos ribo
se”. Dėl to pavergtieji gali pasi
guosti tik išvirkščiai pakartoda
mi Churchillio žodžuis: “Kol ne
pasitikime Rytų gera valia, viltis 
nežuvo”... Mes tikime, kad ir 
suktasis Churchillis ir pats pre
zidentas Eisenhoweris ištikrųjų 
taip pat galvoja.

laikraščių leidėjų draugijos pie
tuose prezidentas Eisenhoweris 
pasakė reikšmingą kalbą, išreiš
kiančią JAV nusistatymą naujo
sios sovietų taikos ofenzyvos at
žvilgiu.

Kalba sukėlė labai didelio su
sidomėjimo pasauly, nors ištik- 
rųjų tai buvo jau anksčiau per 
smulkiuosius Vašingtono parei
gūnus pareikštų nusistatymų 
santrauka, suvesta į aiškią siste
mą ir tvirtu aiškiu generolišku 
žodžiu išreikšta. JAV sveikina 
betkokį taikos aktą, kalbėjo pre
zidentas. Tačiau reikia ne taikin
gumo įrodinėjimų, bet dąrbų. 
Sovietų Rusijos naujieji vadai 
teisingai nurodę esamą pasauli
nę krizę. Jie turį progos įrodyti 
ir savo taikingumą. Pirmiausia 
tai galį įrodyti panaudodami sa
vo įtaką Korėjos karui baigti ir 
taikai visoje Azijoje pasiekti. 
Taika Korėjoje—pirmasis žings
nis į pasaulinę taiką. Ar sovie
tai pasiruošę leisti visoms pasau
lio tautoms — įskaitant ir Rytų 
Europos tautas — laisvai apsi
spręsti savo valdymosi formą ir 
bendrauti su pasauliu, ar pasiry
žę nusiginkluoti prisiimant JT 
kontrolę, klausė prezidentas, pri
mindamas pačius opiuosius klau
simus. Taikingumas galįs būti 
įrodytas taika Korėjoje, Austri
jos taikos sutartimi, Europos 
vienybėje, į kurią būtų įjungta 
ir suvienyta Vokietija, valdoma 
laisvai išrinktos vyriausybės. 
Toliau esą 5 dideli uždaviniai: 
apriboti karines pajėgas, kariš
kų medžiagų gamybą, atominių 
bombų gamybą, ktių didelės nai
kinamosios galios ginklų gamy
bą ir tam viskam įvesti JT kont
rolę. Kol to visko nėra, Vakarai 
turi išlikti ginkluoti, pajėgūs ir 
pasiruošę karo rizikai. O pasau
lis būtų daug laimingesnis, jei 
nereikėtų ginkluotis, galėtų pa
kelti visų kraštų gerbūvį. Gink
lavimąsi susiaurinus reikėtų su
kurti pasaulio atsitikusių tautų 
ūkiui pakelti fondą. O padaryti 
būtų galima labai daug, nes vie
no bombonešio kaina galima esą 
pastatyti 30 mokyklų arba 2 
elektros jėgaines, galinčias ap
tarnauti du miestus po 60.000 gy-

— Londonas. — Sovietų amba- 
dorius Gromyko staiga atšaukia
mas į Maskvą, o Malik, buvęs de
legatas JT, skiriamas jo vieton.

Taip pat pakeičiamas Lenkijos 
ambasadorius Londone — veitoj 
Michalowskio skiriamas Milni- 
kiel iš Stockholmo.

! toks nepatogus “šaltosios taikos” 
periodas, dar dalinamas į “ofen- 

; zyvirię ir defenzyvinę” taikas.
Pora dienų po prezidento kalbos 
Amerikos laikraščių redakto
riams, jiems kalbėjo John F. 
Du lles:“Mr. Prezidentas atidarė 
sovietams duris į taikos rūmus. 
Šis pakvietimas ne tuščia retori
ka, nei tuščias atsitiktinumas. 
Tai buvo, numatyta prezidento 
Eisenhowerio užsienio politikos 
evoliucijoje, (rūpestingai išveng
ta “išlaisvinimo politikos” evo
liucijoje. A.). Šis pakvietimas, 
teisybę sakant, buvo jau numa
tytas tik Prezidentui perėmus 
pareigas”.

Niujorke stebėtasi atbuvo ta
da taip pat numatyta, kad kaip 
tik šiuo momentu, bus “užmirš
tos” Jaltą smerkiančios rezoliu
cijos? Kad vietoj “sovietų pa
vergtųjų tautų” bus minimi tik 
“satelitai”? '

Nemaža amerikiečių norėtų, 
jog egzilams iš anapus atomi
niam išlaisvinime būtų suteiktas 
kur kas svarbesnis vaidmuo, nei 
iki šiol. Bet jie baiminosi “neap
čiuopiamos” tarp egzilų “balka- 
nizacijos” ne tik tautiniais, bet 
ir savitarpio klausimais. Jie ci
tavo tris “Egzilinės Lenkijos vy
riausybės Londone vadus: Au
gust Zaleski, Kazį Sosnkowski 
ir gen. W. Andersą”. Net ir JAV- 
bėse egzilus lenkus atstovauja 
kelios grupės, labai nesutarian
čios. Mikolaičiko grupė, neseniai 
savę biuleteny pasididžiavo, jog 
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“nepriklausomumą, nei Europos 
Laisvės Komiteto pašalpą”. Mi- 
kolaičikas, pasikvietęs dar dvi 
“partijas”, įkūrė net “neprigul- 
mingą Lenkų Tautinį Demokra
tų Komitetą”. Nors lenkų egzilų 
santykiai su kaikuriais kaimy
nais pakenčiami, juos* skiria se
ni ginčai su slovakais, čekais, 
ukrainiečiais, gudais, lietuviais, 
jei nekalbėti apie vokiečius. 
(Niujorko lietuviuose buvo gal
vojama. jog jau esąs pribrendęs 
reikąlas, nelaukiant kol įsiterps 
koks “komitetas”, bandyti suda
ryti privačią lietuvių-lenkų ko
misiją Vilniaus klausimui ge
riausiam Sprendimui rekomen
duoti, kad išlaisvinimas neatneš
tų naujų “želigovskiadų”, juo la
biau, jog šiuo kartu, lietuviai už 
savęs turės pasaulio opiniją). 
Amerikiečius dar labiau rūpi
na didrusių aspiracijos ir ginčai 
su Rusijos pavergtomis tautomis: 
ukrainiečiais, kaukaziečiais, mon 
golais, kurie nei vieni nežada 
nusileisti remdamiesi savaisiais 
svariais argumentais. Tikriau
siai, suinteresotiems amerikie
čiams yra žinoma ir “lietuvių” 
plonai dengta vienybė.

Bet kaip bebūtų: “egzilų para- 
pi j iškurnąs”, “siaurakaktišku- 
mas” ir “nesugebėjimas eiti su 
atominiu amžiumi”, lygiai kaip 
Vašingtono klaidos yra priežas
tys, kad vienas iš pavojingiausių 
Sovietiniam Imperializmui gink
lų —< politiniai pabėgėliai — nė
ra pilnai išnaudojami.

“Vidurio Europos Tautų Išlais
vinimo Komitetas”, remiamas 
“privačių asmenų” specialiai tam 
sukurtos draugijos ir patariamas 
specialios “išlaisvinimo“ progra
mos agentūros”, o susidedąs iš 
rinktinių visų 10 tautų egzilų, 
turėtų pakeisti dabartinį “Euro
pos Laisvės Komitetą”, buvo ma
noma Niujorko įvairiataučių 
publicistų tarpe. “Tiesa” paverg
tame Vilniuje kaltina lietuvius 
“buržuazinius nacionalistus — 
tautininkus, krikščionis demo
kratus. liaudininkus, socialde
mokratus, kaip Amerikos impe
rialistų agentus”, o Čikagoje WF 
JL radijo komentatorius dr. Ri- 
pa (lenkas) pareiškė: “Ne egzi
lai, kaip asmenys, bet jų darbas, 
išlaisvinimo akcija, gali būti re
miami”.

Niujorko egziluoše nekantriai 
buvo laukiama Williamo Jack- 
sono Prezidentinės Komisijos 
studijų rezultatų, tikint, jog ji 
neabejotinai palietė ir egzilų 
“pagalbos laisvajam pasauliui” 
problemą, kad ji prie kokio nors 
Departamento įsteigsianti “Iš
laisvinimo Agentūrą”, kuri, aty- 
džiai sekdama pavergtųjų kraš- 

(Jiukelta į 2 psl.)

aizdanukentėjusi dėl-

t

*

Savaitės įvykiai
Maskvos taikos ofenzyva pereitą savaitę naujų balandėlių nebe

paleido, jei neskaityti Rytų Vokietijos parlamento oficialaus pa
siūlymo Britų parlamentui pradėti 4 didžiųjų derybas dėl Vokie
tijos suvienijimo. Matyt, Maskva nori pradėti skambinti šia styga. 
Tuo tarpu V. Vokietijos kancleris Adenaueris Vašingtone ir Otavoj 
aiškinosi ūkinių santykių išplėtimo galimybes, Otavoje — dar ir 
pabėgėlių iš rytų Vokietijos imigraciją į Kanadą. Tuo pat metu Š. 
Atlanto Sąj. vyrausiojo vado pavaduotojas Britų maršalas Mont
gomery Vašingtone ir Otavoje aiškinosi karinius reikalus, o JAV, 
Britų ir Prancūzų štabų viršininkai Paryžiuje paruošė Europos 
ginklavimosi planą, kuris, pa- < 
tvirtintas visų 14 sąjungos narių 
kariškų atstovų, bus pateiktas 
šią savaitę susirenkančiai užsie
nių r. ministerių konferencijai. 
Planas laikomas paslapty, tačiau 
žinoma, kad numatoma šių rrfetų 
gale turėti 60 divizijų ir 5000 
sprausminių lėktuvų, o 1954 m. 
gale — 70 divizijų ir 5.500-6000 
lėktuvų. Dabar esą turima 45 
div. (nuo Norvegijos iki Turki
jos) ir 3000 lėktuvų, neįskaitant 
1000-1500 lėktuvų, skirtų Pran
cūzijai. bei D. Brtianijai ginti. 
Per sekačius 2 metus lėktuvų ga
mybai esą numatyta išleisti 400.- 
000.000 dol.; iš kurių $225.000.- 
000 padengs JAV.

Sovietiniam taikingumui bū
dingas yra Čekoslovakijos prem
jero Siroky- pareiškimas: viską 
galima išspręsti taikiu būdu, bet 
Čekoslovakija ugdys savo armi
ją bendrai su didžiąja Sovietų 
armia.

D. Britanios iždo kancleris pa
teikė parlamentui biudžetą, pir
mą kartą po karo ne tik nepake
liantį mokesčių, bet. kaikuriuos

Korėia viešai jau pasisakė prieš 
Šveicarijos pakvietimą.

Kovos ore ir žemėje tebevyks
ta. JT karinės žvalgybos žinio
mis, pasinaudodami belasivių 
grąžinimo sukeltu judėjimu, ko
munistai traukia į frontą naujas 
pajėgas ir karines medžiagas.

Irane padėtis tebėra įsitempu
si dėl Mossadegho užsimojimo 
atimti iš šacho karuomenės val
dymą. Savaitės pradžioje Tehe
rane po nakties pasirodė lapelių 
grąsinančių Mossadeghą jėga pa
šalinti, jei jis savo užmačių neat
sisakys. Sekančią dieną miestą 
sukrėtė komunistų demonstraci
ja, kurią sklaidant 1 užmuštas ir 
3 sunkiai sužeisti. Gatvėje, kur 
yra šacho ir Mossadegh rūmai, 
buvo pastatyti tankai. Kalbamo
jo įstatymo likimas dar neaiškus, 
nes jam svarstyti sušauktas par
lamento posėdis neturėjo kvoru
mo ir negalėjo spręsti. ■

Naftos byloje Iranas Britų nu
sistatymą bando laužyti parduo
damas naftą japonams; Brtiai iš
vežimo nesutrukdė.

hr tik hertian 
skelbti rinkimų.

Korėjoje šį pirmadienį paga
liau pradėtas pasikeitimas ne
sveikais belaisviais. Komunistai 
visą laiką reiškė nepasitenkini
mą, kodėl nepriimamas jų siūly
mas atnaujinti dar rudenį nu
trūkusias derybas dėl paliaubų 
Panmunjome. Višinkis dėl to 
priekaištavo ir JT posėdžiuose. 
Pereitą šeštadienį ryšininkai pa
galiau sutarė tas derybas atnau
jinti nuo šio šeštadienio. JT ka
rinė vadovybė siūlo pirmiausia 
susitarti dėl pasikeitimo belais
viais. neutraliuoju kraštu, kuris 
perimtų belaisvių globą, paren
kant Švecariją. Belaisvių likimą 
siūlo išspręsti per 60 dienų. Iš 
komunistų pusės tuo reikalu ofi
cialaus atsakymo dar nėra, bet Š.

et‘pareiškė

Indokinijoje komunistai viet- 
minhiečiai visai netikėtai pradė
jo didelį puolimą ir, palaužę 
prancūzų linijas, žygiuoja į Laos 
sostinę. Tuo tarpu Burma iškėlė 
JT bylą Formozai, kuri remianti, 
vadovaujanti ir apginkluojanti 
amerikoniškais ginklais naciona
listus kinus, susimetusius Bur- 
mos teritorijoje. Tuo tarpu For- 
mozos vyriausybė aiškina, kad 
ten susimetę kinai nacionalistai 
partizanai, kurių ji nekontro
liuojanti.

P. Afrikoj rinkimus laimėjo 
Malano vadovaujami nacionalis
tai, o tai reiškia, kad šis kraš
tas dar labiau nutols nuo D. Bri
tanijos arba net virs respublika, 
kaip Indija. Rasių atskyrimo po
litika taip pat bus tęsiama.

“Raudonųjų priešai puola”
Šitokiomis ir panašiomis ant

raštėmis Čikagos dienraščiai iš
garsino balandžio 12 d. triukšmą 
Peoples Audtiorium, kur Sovie
tų bičiulių draugija surengė F. 
D. Roosevelt 8 m. ir Stalino mir
ties paminėjimą, o Antibolševi- 
kinė Tautų Santarvė nusprendė 
šią demonstraciją sutrukdyti, 
nes jos tikslas buvo skatinti JAV 
ir Sovietų Rusijos suartėjimą 
pavergtųjų tautų sąskaiton.

Kai antibolševikmiai demon
strantai įėjo salėn, raudonieji 
juos pasitiko kėdėmis ir kitais 
kietais “pabūklais”. Salėje iška
binta sovietinė vėliava, demon
strantus uždegė, nors vadovybės 
buvo nuspręsta jėgos nevartoti, 
ir jie atsilygino puolėjams tuo 
pačiu. Rezultate — sulaužytos 8 
kėdės ir išdaužyti salės langai.

Nusižudė estų išdavikas
Estai praneša, jog Estijoje ne

seniai nusižudė Alexander Joear 
su žmona, kurie labai uoliai bu
vo prisidėję prie Estijos sovieti- 
nimo 1940 metais. . '

— Otava. — Kanados vyriau
sybė yra nutarusi visiems kana
diečiams, kurie karo metu buvo 
kankinami vokiečių ar japonų 
kalėjimuose ar stovyklose, išmo
kėti po $1 už kiekvieną ten pra
būtą dieną. Karo Belaisvių Tary
ba, remdamosi tuo nutarimu bu
vo pareikalavusi išmokėti tokias 
kompensacijas visiems buvu
siems karo belaisviams. Vyriau
sybė prašymą atmetė. Esą, ne vi
suose lageriuose buvo kankinami 
baliniai, o kompensacijos skirtos 
esą tik kankintiems, kurių svei
kata nukentėjo. ,

— Vašingtonas. — Pragyveni
mo indeksui kritus, JAV geležin
kelių atlyginimai sumažinti 3 
centais valandai.

Bet išdaužyti iš vidaus, pačių 
raudonųjų tyčia.

Apsuptas energingų moterų. 
Sovietų bičiulių pirmininkas 
Rossen pareiškė: “Mūsų tikslak 
buvo ne vien paminėti mirusius 
Rooseveltą ir Staliną, bet ir pa
skatinti, kad Eisenhoweris su
sitiktų su Malenkovu”. Virš kal
bėtojų tribūnos didelis plakatas 
skelbė: “Už taptautinę draugys
tę, Malenkovo ir Eisenhowerio 
susitikimą!”. Mitingas beabejo 
buvo organizuotas Maskvosagen- 
tų. Antras toks organizuojamas 
po dviejų savaičių. Antibolševi- 
kinė Santarvė laiko, kad ji vi
suomenės akis į šią bolševikinės 
veiklos sritį jau atkreipė ir to
limesnę reakciją laiko grynai 
amerikoniškų organizacijų rei
kalu. Antib. S. viešosios tvarkos 
taisyklių nepažeidė šį kartą, dėl 
to nei vienas nebuvo ir suimtas, 
nepažeis ir ateity. Ir šį kartą jie 
tik gynėsi. Čikagos “Sun-Times” 
juos puola už tai, kad esą duoda 
medžiagos Maskvos propagan
dai, bet pamiršta, ką gi buvo no
rima pagerbti — Staliną, kuris 
Korėjoje pražudė 130.000 ameri
kiečių, korėjiečius padarė elge
tomis, kuris išžudė milionus pa
vergtųjų tautų narių, kurio, au
komis yra ir daugelis demon
strantų. “Sun-Times” sako^kad 
minios teroras yra ginklas tota
litarinių kraštų. Tai rodo, kad 
vedamojo autorius nežino, 
yra diktatūra, kur minia negali 
nei piršto pajudinti be diktato
riaus žinios. Raudoniesiems pasi
tarnaujančiam laikraščiui Antib. 
Sant jau atsakė specialiais pa
aiškinimais, išsiuntinėtais žinių 
agentūroms, kur nurodo, kad A. 
Santarvės tikslas perspėti JAV

I apie ir joms gresiantį pavojų.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
MBBQ

ELTOS žiniosSt Steponjitis.I Straipsnis diskusinis
«Lithuanian Agriculture, Inc

1953. IV. 23. — Nr. 16 (173)2 PUSK

Tėviškės Žiburiai
THE LIGHTS OF HOMELAND

Published by Lithuanian R.C. Cultural Society of Conoda 
SAVAITRASTIS

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

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

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

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

IR VĖL PAVASARIS
• Jaunos dienos neprotingos, 

paklydimais gan turtingos...
Maironis.

Ir vėl pavasaris. Gležni daige
liai žaliuoja, kuklūs, per daug 
pavasariškai kuklūs, žiedeliai 
kelia galvutes saulei išbučiuoti. 
Daug mano pavasarių nubanga
vo Nemunu, keletą jų ilgesingų 
nunešė Reinas... Nei nepajutau, 
kad galva sidabru dengiasi. Jau
nų dienų polėkiai liko ten toli 
prie Nemuno. Ir širdį pavasario 
burtai mažiau bekuteha.

O prisimenu vaikystės pavasa
rius. Vos tik saulutė skaisčiau ir 
šilčiau nusišypsodavo, niekas 
namuose neišlaikys.'Basas, nors 
kojos nuo šaltos žemės degdavo, 
išbraidydavau pelkes, krūmus. 
Nei antys, nei pempės nuo mū
sų vaikėzų neturėdavo savo liz
duose ramybės.- Retai grįždavom 
net pietų. Užtekdavo duonos plu
tos užantyje. O jaunystės dienos! 
Jų stebuklingas kerėjimas pava
sariu. Ne viena žibutė jos akimis 
žydėdavo. Meilė. Meilė. Ir visada 
ja alkanas. Visada statai burtų 
pilis, skrendi į pasakų šalis. Kiek 
pergyvenimų, nusivylimų, skaus
mų, bet kiek džiaugsmo, svajo
nių, vilčių. Dabar atrodo, buvo 
kvailos išdaigos, bereikalingas

kų jaunimas rimtesnis • buvo. 
Gal? Jaunystės nusižengimai 
mūsų pergyventi kaž kodėl prie 
širdies, bet ne dabar kitų karto

jami. Gal tai pavydas? O gal 
patirtų išgyvenimų praktiškas 
balansas? Tik vieną turime prsi- 
minti, kad mums nereikia pase
nusios jaunystės. Ne laiku suse
nęs -jaunikaitis yra gyvenimui 
miręs. O aš kaip mėgstu save įti
kinėti (net draugus!), kad sens
tu, bet troškimai jaunyste pul
suoja. Ir norisi su K. Binkių su
šukti: “Gulbės kelią, gervės ke
lią. Vieškeliu — pačiu didžiuo
ju, aš važiuoju” ... (laisvas ci
tavimas). O kaip nesmagu, kada 
koks “žalias” jaunikaitis praby
la: “Ei, tėve” ... Ot, kaž kodėl 
nesinori nukirpti saitų su jau
nyste. Bet palengva junti, kad 
praraja didėja, jaunimas tolsta, 
junti, kad jie turi jau paslapčių 
nuo tavęs. O taip norėtųsi dar 
viena pavasarį jaunu pabūti!

Kad galima būtų gyvenimo 
laikrodį bent dvidešimt pavasa
rių atgal atsukti! Ant plikos uo
los, rodos, pastatytum tvirčiau
sią pilį! Praktiškas protas, pa
tirti išgyvenimai ir jaunystės ug
nis, sukrautų senatvei ne mažą 
kraitį (tik ne dolerini). Būtų iš
vengta daug klaidų, daug nema-

laiko eikvojimas. Bet... ne kar-; lonumų, nes kelionės tikslas bū
tą tas kvailybes, saldžius atsimi- tų aiškūs ir koncentruotas, 
nimus. praleidi be aštraus proku
roro žodžio. j 
viskas leidžiama’'... Stebėda
mas jaunimą žygiuojantį mūsų 
pramintais takais, ne kartą jam

Taip. Žydėk, pavasari, puošk 
io.. Et, jaunystė. Jai jaunystę ir man nepagailėk savo 

burtų, kad nors kartą ir aš ga
lėčiau tau nusišypsoti, nerūpes- 

tari kartoką žodį, pamokai ir pri- tingai, jaunuoliškai.
mygntąii pastebi, kad mano lai- ; ♦ R. Medelis.mygntąii pastebi, kad mano lai-;

Mūsiškai—“Lietuviška ūkinin
kavimo b-vė”, kurią turėtume" 
suformuoti, parodydami daugiau 
dėmesio žemės ūkiui, kad ir čia 
Kanadoje. Bet — kodėl ir kaip?

Prieš tai, nesileidžiant į per
nelyg plačiai praktikuojamą tuš
čiažodžiavimą, galėtume tik pa
brėžti didesnio dėmesio ekono
miniuose reikaluose būtinumą, 
bendrai imant, bei mūsų sude
rintom (o ne blaškytam), pa
stangom siekiant gerbūvio ba
zės, bei saugesnės ateities lietu
viams po Kanados stogu įsikū- 
rusiems, kur toli gražu nevi- 
siems užtikrinta ateitis šypsosi. 
Visi galėtumėm daugiau rasti 
bendros kalbos, užmiršdami ne
retai įgrisusias politines intri
gas ar pernelyg išpūstas asmeni
nes ambicijas, kurios kaip pikt
žolės dygsta iš tuščios bendros 
dirvos, kurioje niekas nieko ligi 
šiol neišėjo — nespėjo. Tačiau 
naujoji, mus visus vienijanti, 
KLB organizacija eina stipriais 
žingsniais į priekį, tai ir atrodo, 
kad čia ji gaus dar vieną darbą 
(kurį siaurai -apibrėšime že
miau) ir kuriam pavykus, daug 
tautiečių turėtų būti dėkingi už 
našų apsaugojimą jų sutaupų vis 
didėjančioje infliacijos perspek
tyvoje, o gal nemažiau ir už 
“perkirpimą kaspino” į naujus 
darbo bei uždarbio laukus,1 šalia 
miesto dūmų bei dulkių.

Reikia neužmiršti, norint iš
kelti visuomenės pasitikėjimą, 
naujam reikalui, kiek ji giliai ir 
nebe šiandien nusivylusi labai 
nepraktišku, perdėm paviršuti
nišku tremties laikraščių turiniu, 
tarp kurio ir realaus gyvenimo 
plyšys eina vis platyn, pvz. kai
kurie iš jų kone visko centran 
deda senstančių buv. (operos) 
žvaigždžių bei visokių parengi
mų-pobūvių aprašinėjimą, neuž
miršdami suminėti net kuria ko
ja tolimam Montrealy tas ar 
anas užlipo į sceną, lyg tai bū
tų labai svarbu čia tremty, kur

Egzilai atominiam išlaisvinime

s

(Atkelta iš 1 pusi.) j JAV pasiuntinys Maskvoje 
Bohlen jau kelis kartus matėsi 
su Molotovu. Britas Gasčogne 
neatsiliko. Bet užtat vargšai Pa
baltijo pasiuntitiMi Londone tai 
aiškiai nepritapo su savo noto
mis gąsdindami sovietų klasta, o 
eventualaus “susitarimo” atveju, 
melsdami neužmiršti Pabaltijo 
valstybių. Londono spauda ypač 
entuziastiškai laukė' “keturių di
džiųjų” nepuolimo pakto ir Vo
kietijos neutralizavimo. Bet šiuo 
kartu “šaltoji taika” nei kiek ne
atsiliepia -į sąjungininkų ginkla
vimąsi. NATO ponai tęsė savo 
darbą planuodami “popierines 
divizijas”, o šaltai galvojanti Ka
nada, kad ir po keturių dienų de
batų, nedvejodama priėmė 2 mi- 
iiardų karinį biudžetą.

Egzilai Niujorke, gal iš ameri
kiečių spaudos, pritarė nuomo
nei, jog Baltuosiuose Rūmuose 
perdaug grynakraujų biznierių, 
politinių rašytojų ir galvotojų. 
Lenkai ir lietuviai jau senokai 
vylėsi, jog ten būsiąs pakviestas 
James Burnham “Containment 
or Liberation” autorius. Kaiku- 
riuos neramino, jog Prezidentas 
tebelaiko vadovaujančiais gene-

tų nuotaikas ir įvykius, žinoda
ma amerikoniškus faktorius ir 
bendradarbiaudama su vienin
gais ’ eg2»ldi§r^Vefksmingai' “iš
laisvinimo” < politiką realizuotų. 
“Šaltasis taikos” periodas galįs 
greitai pasibaigti su dar dides
niu nusivylimu, galinčiu iššauk
ti dar greičiau III Atomini Kara, 
buvo perspėjama. Šitokia “Agen
tūra” atstatytu vis labiau oa- 
žliungančią “išlaisvinimo politi
kos” reputaciją ir užtikrintų ge
riausių Amerikos sąjungininkų, 
pavergtųjų tautų talką.

“Šaltoji Taika”
Kaip laukta, ‘‘šaltoji taika” pa

keitė “šaltąjį karą”. Vašingtone 
buvo tikima, jog amerikiečiai tu
rį “iniciatyvą” — “jų puolamoji 
taika”, o “Maskvos tik apsigi
namoji”. “US News & Wordl Re
port” šaipėsi. Girdi, priešingai. 
Malenkovo “puolamoji taika 
Baltuosius Rūmus tiek išmušė iš 
pusiausvyros, jog ten pradžioje 
buvo skelbiama, jog “išlaisvini
mo politika” privertė Malenko
va šaudyti lėktuvus, kad sateli
tus ir save “padrąsintų”. Tikru-
moję, M a lenkovas norėjęs savą-, polais asmenis, kurie esą “atsa- 
jai taikos ofenzyvai stipresnį i komingi” už praėjusių metų ne
betektą suteikti. Šio žurnalo ve-; sėkmės ir perdaug apsipratę 
dejas Lawrence rašė: “Mes pri- I “containment” politikos direk- 
valome įsitaisyti kompasą. Tai tyvose. Neigiamai vertinama, 
būtų, — principas. Juk negalime kad Niujorko gubernatorius 
su. kiekviena nauja problema Dewey stiprėjąs Baltuosiuose 
i a. i ą,.. Nė Malen- Rūmuose. Priešingai — senatb- 

’ beturėtų mūsų j rjus Taftas, senas kongresme- 
nukreipti nuo mūsų principinio ■ nas, padedąs Eisenhoweriui išsi- 
kurso ...’ Nuo Franklino laikų sukti iš administraciniu bėdų.
“Saturday Evening Post”, savai-1
te prieš Eisenhowerio kalbą, i Adenaueris Amerikai
kvietė Prezidentą padaryti tik-į patiko
rai pozityvų pareiškimą. Siūlė ■ Lankąs Amerikos muziejus, 
i Malenkovo medum sulaižytus' Vokietijcs kancleris “golfinin- 
“taikos” žodžius ne atsikirsti: kus” piešiančiam Prezidentui at- 
“Yeah! Neapgausi manęs dau- vežęs dovanų klasikinių dailinin- 
giau, gangsteri!”, bet kuo švel- k« paveikslų. Taktiškas ir išmin- 
niausiai pasakyti: “JAV vyriau- ■ tingas Adenaueris patraukė net 
sybė... tikisi, jog Sovietų vy-' Amerikos žydų simpatijas, kurie

keisti savo kursą 
kovo “taikos

riausybė tokiu atveju nedelsda
ma praves laisvus rinkimus Len
kijoje. kaip kad buvo susitarta 
Jaltoje”...

NYTimes James Reston, visa
da už “išlaisvinimą”, rašė iš Va
šingtono keistai. Prezidento kal
ba liudijusi, kad Eisenhoweris 
nesivaikąs jokių partinių plat
formų, bet sprendžiąs Amerikos 
politiką atsižvelgdamas į šio 
kontinento geografiją, filosofiją, 
istoriją ir psichologiją. Dilema 
esanti, jog tie patys keturi fak
toriai apsprendžią ir Sovietų 
ėjimus, ne koks Stalinas, ar Ma
lenkovas. Todėl “labai išmintin
gi ir labai gudrūs” žmonės neti
kį “Šaltaja taika”. Nors Valsty
bės Departamente'buvo tikima, 
kad Sovietijoje “smarkiai braš
ka bei pleišėja” Prezidento kal
boje yisas dėmesys buvęs su-

už praėjusių metų ne-

jį Niujorke vizitavo. Jei prancū
zai grįžę iš Vašingtono sakė, ot. 
imsią ir nesiginkluosią, tai Lie
tuvos kaimyninės galybės kanc
leris garantavo, kad Rapallo su
tartis tikrai nepasikartosianti. 
Latvijos ' atstovui Feldmaniui 
priėmimo Vašingtone metu dr. 
Adenaueris pareiškė, jog ir jo 
“troškimas esąs, kad latviai, kaip 
tik bus galima, prie Vokietijos 
vyriausybės pasiųstų savo atsto
vą. Mr. Feldmanis stebėjęsis, 
kaip gerai Vokietijos kancleris 
orientavęsis Pabaltijo klausi
muose. (Vok. Užsienių reik. Mi
nisterija steigianti net specialų 
departamentą, Rytų ir Vidurio 
Europos problemoms studijuoti). 
NYTimes, gi kancleriui sugrįžus, 
stebėjosi, kaip ryžtingai Vokietr- 
ja seikianti savo tikslo. Jokios 
“taikos” ofenzyvos jų nekvarši-

kauptas pataikyti kiniečiams ko- ną. Esą, amerikiečiai ir britai da- 
munistams į taktą—dėlto ir apie bar lenktyniaują, dėl vokiečių 
išlaisvinimą” vengta, užsiminti, karininkijos palankumo. Ame-<4.

rikiečiai vokiečiams lakūnams, 
garsiosios “Richthofeno” eskad
rilės nariams, kurios vadu buvo 
maršalas Goeyingas. suruošė 
specialią parodą, o buvę Werh- 
machto karininkai lahkėsi britų 
poligonuose, kur jie domėjosi 
“Centurion” tankais, kuriais jie 
norėtų apginkluoti savąsias šar
vuočių divizijas. Vokiečių kari
ninkai “vaidiną svarbų vaidme
nį” generalinio štabo karininkų 
kursuose,1 kuriuos lanko kitų Eu
ropos tautų karininkai. Nors 
krašto apsaugos Ministerijos ir 
nėra, plačiai kalbama, jpg iš 12 
Wehrmachto divizijų 4. būsian
čios “Panzer Divisionen”, o 2 
“Panzer Grenadiere”. Pusė Vo
kietijos armijos būsianti puola
mojo pobūdžio, kai tuo tarpu JV 
V-bės šiuo metu teturinčios vos 
1 šarvuočių diviziją. Kas žino, 
kokiomis sferomis dabar buvo 
dalinamasi?

Vaiduokliai ir
lavonai Kremliuje
“Rusų gyvenimo' būdo” trage

dija vyksta už dantuotų Krem
liaus kuorų. Neaiškiai ją jaučia 
pavergtoj Lietuvoj ir laisvajame 
pasaulyje. Komunistai — gruzi
nas, didrusis, ukrainietis, žydas, 
armėnas ir kiti kaunasi dėl bū
vio, kaip tai vyko nuo 1917 metų 
(žiūr. Life, NKVD gen. Orlovo 
atsiminimus). Tarp jų trynęsis, 
Tito sako Chruščiov reikia da
boti. Jis pasinaudosiąs kitų 
rungtynėmis. Apie Beriją šneka
ma daugiausiai. Tapęs visagaliu 
MVD-MGB bosu, jis atsiskaitąs 
su žmonėmis, kurie drįsę jį kal
tinti “neapsaugojus liaudies nuo 
gydytojų-žudikų” ir privertę jį 
Gruzijoje pašalinti nuo valdžios 
žmones, kuriuos jis pats buvo pa
skyręs. Dabar jis “neteisybę” ati
taisęs. ’’Pravda” praėjusią savai
tę “protestavo” dėl vieno žmo
gaus bandymo primesti kitiems 
savo valią. Amerikiečių spauda, 
manė jog tai Stalinui prikiša, 
bet atrodo, jog ar nedaugiau čia 
Chruščiov ar Malenkov taikė Be
rijai, kurio policija gal į partijos 
spaudą dar nepraėjo. O Malen- 
kdvo nesigirdi jau beveik 1.5 
mėnesio. Sakoma, jog jis, laimi
nant Stalinui, užvedęs kampani
ją prieš žydus. Esą charakterin
ga, kad Malenkovo nutilimo lai
kas sutampa su daktarų paleidi
mu iš kalėjimo. Praėjusią savai
tę “mirė” vienas Staliną numa
rinusių gydytojų prof. A. Rusa
kov. Gal jis perdaug žinojo? Lon
dono radijas pasakojo, jog gir
di “taika” maskoliams reikalin
ga, nes jie dabar uoliai kovoją su 
Stalino šmėklomis. Londonas 
daug dėmesio skyrė Gromyko 
paskyrimui Molotovo pirmuoju 
viceministeriu. Sunku susigau
dyti rusiškuose galvosūkiuose. 
Galit tikėti, galit ir betikėti eg- 
zilo ruso Boris Nikolaevski laiš
kui, kuriuom jis neigė NYTimes

visi ^kietai dirbame sunkų fizi
nį darbą; “kaktos prakaite sau 
kasdieninę duoną pelnydamiesi”.

Daugiau ekonominių straips
nių, o tai kaip tik atitiktų rea
laus gyvenimo ir momento rei
kalams! Iš esmės, mes žemdirbių 
tauta, bet čia, tremty, pasidarėm, 
tikriau išviriom į pernelyg dide
lius miesčionis. Kažin ar neap
gailestausime kada nors “ryšio 
su gamta” nutraukimo. Susilai
kymas nuo farmų kol kas su
prantamas, nes žemės ūky maži 
uždarbiai (išskyrus tabako, vištų 
ir kit. spec, kultūrų) ir ilgos dar
bo valandos. Tai tiesa. Tačiau,— 
yra ir antras kelias į farmas, ku
rį neturime užrpiršti, būtent, ne 
beteisio darbininko-bernof o sa
vininko, ar kompaniono-partne- 
rio.

Seną dainą sulaikius apie “su
darymą lietuviško kaimo užuo
mazgos” kur nors tolimuose Va
karuose, už tūkstančių mylių, 
kur niekas iš tautiečių nenorės 
listi (nebent kraštut. atveju), 
apsidairykime gerai, ar negali
ma to padaryti ir visai arti di
džiųjų miestų — Montrealio, To
ronto, Hamiltono?

Nors sunku spręsti, tikrų skai
čių po ranka neturint, atrodo, 
kad tokių šansų yra ir tai nema
žai, o gal net daugiau, tik, deja, 
niekas nesirūpina, neužyeda 
minties, o paskiri tautiečiai bei 
Ryt. Europos kaimynai, kaip pa- 
tvs neretai matome, kone iš nie- 
kų ar jš mažų sutaupų įsikuria 
ir dasigyvena iki modernių, ren- 
tabįliškų farmų, tų didž. centrų 
kone priemiesčiuose, sujungda
mi kaimo laukų laisvės ir did
miesčio patogumų pliusus. Ei
nant prie to, kažin ar vien kieto 
darbo užtenka, rgikia planų, rei
kia smegenų ir daugiau koordi
nuoto darbo. Ar negali mūsų 
ekonomistai Toronte, ar kur ki
tur. išdirbti kokius projektus?.

Iš anksto susitarkime, kad ne
propaguosime visiems ir iškart 
mestis į farmas masiniai suki- 
šant ten visas sutaupąs, bet ko
dėl mes negalėtume Šerais, pvz. 
po $100. įdėti į šitą reikalą, — 
akc.-b-vės būdu? Sakysim, pro- 
jektan dedame Lithuanian Agri
culture, Inccrp. — po SI00 1000 
šėrų, o tiek, reikalą išaiškinus, 
ne tik visi Kanados lietuviai kar
tu* o net Tafonto, ar Montęealis 
atskirai, pajėgtų sumesti sumą, 
už kurią galima ir 10 farmų už
pirkti ir tai ne užkampiuose (kur 
kainos ne taip jau žemos, kaip 
kaikas" klaidingai sau įsikalba, 
dėl didesnių trobesių statybos iš
laidų). o kone priemiesčiuose, ar 
1 vai. nuotoly nuo centrų, vasarą 
norintiems savaitgalį praleisti, . 
pabėgant nuo miesto dulkių. Ži
notina. kad provincijų vyriausy
bės duoda paskolas ilgam išsi- 
mokėjimui, net ligi 20 metų ir tai 
ligi 60', i farmos kainos (taigi 
perkant farmą už 10 tūkstančių 
dolerių, užtektų savų turėti tik 
$4.000). Tiesa, palūkanos gana 
augštos, “ . .... _
ganizuotai imant, gal pasisektų, 
kaip tautiniam vienetui, gauti 
federalinės valdžios Otavoje pa
skolą. per federal inę žemės ūkio 
ministeriją (ne per provincinę), 
kur tektų mokėti apie 2r/< me
tams. labai lengvom sąlygom. 
Kodėl nepabandyti?

Išviso, manau ne vienas sutiks, 
kad farmes pirkimas šioje prieš- 
depresinėje eroje, turintiems 
kiek sutaupų, yra viena iš ge
resnių pinigų investavimo prie
monių, neturint baimės net ABC 
(atominio, bakterinio, cheminio) 
karo perspektyvoms, nei vienu 
atžvilgiu. Visų pirma dolerio 
vertė smunka. Taigi po 20 metų 
tų, sakysime, $10.000 vertė, ku
riuos įmokėsime, bus smarkiai 
sumažėjusi, o dėl imigracijos 
smarkiai didėjant Kanados gy
ventojų skaičiui, farmų kainos 
irgi turės pakilti Žinoma, tos, 
kur arčiau miestų— ypatingai, 
nekalbant apie farmų pirkimą 
provincijų užkampiuose, kur no
rint kada nors parduoti bus sun
ku surasti pirkėją, o tai — dide-

net 5'< metams, bet or-

lis minusas (jo nėra priemiesčių 
ūkiams).

Išnuomoti, bene ir būtų ge
riausia išeitis, numatant sekan
čius galimumus:

a) vienam iš akcininkų, b) ne
būtinai akcininkui, net nebūtinai 
tautiečiui, o bet kam ir tai var
žytynių keliu (augščiausią nuo
mą pasiūliusiam), c) kraštutiniu 
atveju, sudaryti nuomininkų ak
cinę b-vę, t.y. mylinčių (ar už- 
interesuotų) dirbti žemę, bet ne
labai pinigingų tautiečių, d) iš
nuomoti ne kam kitam, o pačiai 
KLB, užinteresuotai senių, be
darbių, darbo ir kit. invalidų, ku
rie nepajėgia gauti * sau darbų 
įmonėse, likimu.

Paskutiniu atveju gerai būtų 
palikti atskirus sklypelius ir pa
tiems akcininkams (pagal jų pa
geidavimą) daržovėms, medu
kams ar dekoratyvinei sodinin
kystei bei vaistažolių kultūroms 
specializuoti, žinoma, pagal norą 
ir išgales. Jūs atleisite, kad kas 
augščiau dėstyta, tebuvo grubus 
projektas, tikriau jo metmenys. 
Bet kodėl mes negalime pridėti 
savo smegenų kiekvienas ir iš
dirbti detales. > Ar tai mažiau 
svarbu nuo genocido išsklidusiai 
tautos skeveldrai čia, tremty, bei 
jos egzistencijai į ateitį, negu 
amžinai aprašinėti “visuomet 
nusisekusius” šokių vakarus, po
būvius, posėdžius, su “dideliais” 
tautos veikėjais bei plunksna- 
graužom, tris metus griausmin
gai kalbėjusiems ir vis dar ne- 
prisiruošusiems ką nors apčiuo
piamo pradėti, tuo tarpu labai 
mokantiems kitus sekti ir daug iš 
jų norėti, net vos bepradedant 
darbą.

KLB centrui, kuriam, be abe
jo, teks iniciatyva ir dėl “Lith. 
Agriculture, Inc2’, užsimojant 
jei ir ne 100 x 1000, tai bent 100 
dol. x 100, kooptuojant iniciato
rius, reikėtų labai apsisaugoti 
nuo viršaprašytų “ilgų kalbų en- 
tuzistų”, kurie reikalo jei ir ne
pagadina, tai labai ištęsia, vien 
ieškodami progų pasižymėti sa
vo gražbylystėm.

Šiaip jau, iš visko atrodo, rei
kalas labai konkretus, prieina
mas ir visai galimas. Tereikia or
ganizacijos ir stiprių pagrindų. 
Nei lėšū, nei mėgėjų — netrūks, 
nes tokių, pasikalbėjus, atsiran
da net' čia pas mus Didž. Ežerų 
užkampy, norinčių ir labai sutin
kančių, “be mokslinių diskusi
jų”, prisidėti savo šimtinėm, ku
rių vertė bankuose labai tirpsta, 
o taip eis ir toliau Trečiojo karo 
įkarščio dėka.

Baigdamas norėčiau pareikšti 
savo sugestijas, kad, deja, dėl 

„kooperatyvams neperdidžiausio 
"palankumo šioje stambaus kapi
talo žemėje, populiariau, bene, 
būtų steigti akc. b-vę (a la Lie
tuvių Namų — miestuose), tuo 
išvengiant nepalankaus kolcho
zų įspūdžio valdžios ponams, be 
to, taį ir teisingiau: kas daugiau 
kapitalo (sutaupų) įdės, tegul ir 
turės didesnį balsą reikalus 
sprendžiant. Vėliau, išplėtus rei
kalą, gal tiksliau būtų atskirose 
kolonijose steigti savarankiškus 
skyrius, besirūpinančius savo ra
jono f armomis, bet vistiek su-

Dėl senosios karalienės Ma
rijos mirties D. Britanijos kara
lienei Elzbietai II-jai VLIKas 
pasiuntė užuojautos telegramą.

— Dėl asmeninių sumetimų 
karo attache Paryžiuje pulk. J. 
Lanskoronskis toliau eiti VLIKo 
kariškojo patarėjo funkcijas at
sisekė.

— Kovo 30 d. Stuttgarte Pietų 
Vokietijos radiofono patalpose 
buvo suruošta Oswaldo Kostrba- 
Skalickio paskaita: “Rytų ir Vi
durinės Europos vienijimas”. Po 
paskaitos buvo gyvos diskusijos, 
kuriose dalyvavo Pabaltijo kraš
tų, čekų, bulgarų, rumunų ir vo
kiečių visuomenės bei valdžios 
įstaigų atstovai. Diskusijų pra
džioje buvo pranešta apie “Euro
pa Union” Speyeryje įvykusį in
teresantų sąskrydį. Į jį dalyviai 
buvo sukviesti privačiai. Iš lie
tuvių pusės į paskaitą ir disku
sijas buvo nuvykę K. Žalkaus- 
kas, Gelžinis, Banaitis ir Šim- 
kaitė.

— VLIK pilnaties posėdis šau
kiamas balandžio 10-11 d.

— JAV-se Jungtinių Tautų 
Klubo būste buvo sukviestas Va
šingtone veikiančių diplomati
nių misijų atstovų kultūriniams 
reikalams pasikalbėjimas. Į jį 
atsilankė daugiausia kultūros at
taches ir kultūros reikalais rū
pintis skirti dipl. misijų valdi
ninkai. Iš lietuvių dalyvavo Lie
tuvos pasiuntinybės Vašingtone 
patarėjas J. Kajeckas, latvių — 
Dinbergs ir kt. Posėdžiui pirmi
ninkavo suomė, pranešėju buvo 
pakviestas dr. Kenneth Holland, 
anksčiau dirbęs Valst. Departa
mente ir UNESCO, dabar Inter
national Education Instituto 
Niujorke pirmininkas. Jis papa
sakojo apie jo vadovaujamo in
stituto istoriją, finansavimą, dir
bama darba, keitimąsi studentais 
ir tyrinėtojais. Pabaltiečiai stu
dentai, pasirodo, laikomi visai 
skirtingos rūšies studentais ir 
gauti stipendijų nukreipiami į 
tokias organizacijas kaip, pvz. 
Friends ir kt. Per pasikalbėjimą 
Lietuva daugiausia domėjosi 
Egipto, Irako, Ceilono. atstovai.

— Prof. K. Pakštas, vėl išrink
tas Vidurio Europos Federacijos 
Klubo pirmininku, lankėsi Va
šingtone ir Valst. Departamente 
matėsi su kaikuriais jo pareigū
nais, kur šnekėjosi Vidurio Eu
ropos federacijos klausimais. Vi
durio Europos federaciniai klu
bai veikia Pittsburge ir Čikago
je. Jie nori, kad Vid. Europos 
federacija, pradedama nuo Ne

jungti į vieną centrą bendradar
biavimui reikaluose į provinci
nes ar į Otavos valdžią, o taip 
pat informacijų bei patyrimo

muno žiočių ir Dunojaus, su lai
ku išsiplėstų į visos Europos fe
deraciją. Pageidaujama, kad Vi
durio Europa pirma susijungtų 
ir sudarytų federacinį organą, 
kuris planuotų bendrą išlaisvini
mo kovą.

Centro Europos Komiteto su
sirinkime buvo apsvarstytas ir 
priimtas memorandumo projek
tas, kuris bus įteiktas prez. Ei- 
senhoweriui. Šio komiteto pirmi
ninkas yrą buv. vengrų premje
ras F. Nagy. Posėdyje, be to, da
lyvavo iš lenkų Mikolaičikas ir 
Popiel, bulgarų Dimitrovas, če- 
koslovakų Osusky ir kt. Tikima
si, kad su .JAV prezidentu pa
vyks užmegzti dar artimesnį ry
šį, o JAV atstovų rūmai ir sena
tas artimiausiu laiku nustatys 
svarbiausias gaires, kokios JAV 
laikysis politikos bekovodama už 
pavergtųjų tautų išlaisvinimą.

Mažosios Lietuvos Taryba 
suaktyvino veiklą

ML Taryba dabar pastoviai 
kas mėnuo išleidžia po vieną 
“Keleivio” numerį. Pradėtas 
skyrių lankymas. Kol kas lan- 
komos' lietuvių ^tirščiausiai gy
venamos vietovės. Lanko MLT 
prezidiumo pirm. E. Simonaitis. 
Jis surengė prieš Velykas 5 pa
tikimųjų sąskrydžius. Paskuti
nieji 3 buvo Holsteino krašte: 
Eckernforde je, Neustadte ir Spa 
ckenberge.

Kovo 21 d. E. Simonaitis buvo 
nuvykęs į Eckernforde, kur bu
vo suruoštas su MLT skyrių pa
tikėtiniais pasitarimas, o paskiau 
— su tautiečiais bendras pobū
vis, kuriame dalyvavo 80 asme
nų, jų tarpe keli iš Labguvos 
krašto. Skyriui vadovauja A. 
Šušelis iš Klaipėdos, jam daug 
padeda D. Bandžė. Pažymėtina, 
kad čia ypač taikiai sugyvena 
Mažosios Lietuvos gyventojai 
lietuviai ir vokiečiai. Ir vokiečiai 
supranta, kad Klaipėdos kraštas 
liks Lietuvos, jie nori grįžti į tė
vynę, kuri jiems taip pat bran
gi, kaip ir lietuviams. Ir jiems 
aišku, kad tarp piliečių, ar jie 
būtų tokies ar kitokios tauty
bės, nesantaikos neprivalo būti, 
nes dėl to susidaro tik nuostolių 
tautai ir valstybei. Net ir nacių 
šalininkai jau nebe taip piktai 
žiūri į lietuvius. «

Visi'tikisi, kad galės grįžti į 
laisvą tėvynę. Per pobūvį buvo 
užmegzta eilė naujų pažinčių, 
taip pat baigti kaikurie nesusi
pratimai. E. Simonaitis sutiko vi
są eilę pažįstamų iš senesnių lai
kų, tarp jų M. Naujoką iš Smel
tės, su kuriuo yra išbuvęs Klai-j 
pėdoje geštapo kalėjime 2 sa
vaites vienoje celėje.

Kovo 22 d. aplankė Neustadtą, 
kur yra taip pat nemaža tautie
čių iš Klaipėdos krašto. Čia ypač

persidavimui, kas išeitų tik į ge-I savo veikla pasižymi Pareigis. 
ra mums patiems. Jei kas mano, | Spackenberge sutiko daug senti 
kad tai reikalas labai smulkus, gerų draugų iš Plikių, Šilutės 
užmiršta, kiek tautiečių būtų pa
jėgūs (ir norėtų!) patys, kiek 
vėliau, pirmųjų įspūdžių padrą
sinti, pavieniui ar bent 2-3 susi
dėjus, kibti į nuosavas farmas, 
panaudodami tą 60', '<> valdžios 
paskolą, o tos centr. b-vės dar
bai duotų daugiau davinių ne

ir Rusnės, taip pat kelis stambes
nius prekybininkus vokiečius iŠ 
Lietuvos. _

V. Berlyne šiuo metu yra apie 
30Jietuvių. Ten- buvo nuvykęs 
Vok. LB Kr. Valdybos pirm. p. 
Zunde, kuris matėsi su lietuviais 

t ir tarėsi su radiofonu dėl panąu-
vien ryžtingumui, bet ir patyri-! dojimo transliacijoms lietuvišką 
mui, žodžiu, neįkainuojamos me- medžiagą, ypač per birželio de- 
džiagos Kanados sąlygomis. portacijų minėjimą.

DAILIŲ LINIJŲ GRAKŠTUS DIDELIS AUTOMOBILIS - 
EKONOMIŠKAS IR LENGVAI VALDOMAS!

sovietinio eksperto išvedžioji
mus. Girdi, drg. Ignatjev, buv. 
MGB bosas, nesąs Malenkovo 
žmogus ir bylą prieš žydus užve- i 
dęs paties Stalino liepiamas. Ig- Į 
natjev buvęs Stalino sekreto
riaus Poskrebyševo “protege”, 
kuris buvęs ir esąs Malenkovo 
didžiausias priešas ir dingęs iš 
scenos kai tik Stalinas mirė. Ni- 
kolaevski mano< jog šiuo metu 
nei Chruščiov, nei Berija su Ma- 
lenkovu nesipykstą. Jie vienin
gai kovoją su Stalino vaiduok
liais ir poskrebyščevistais, gerai 
žinodami, jog jų susipiovimo 
perdaug geidžia laisvasis pasau
lis ir pavergtosios tautos. Gal 
praeis dar daug dienų iki iškils 
sensacijos. Bet dalykai klostosi 
greit.

Jaltos rezoliucijų atgarsiai
Rezoliucijų atšaukimo reika- 

(Nukelta į 10 psl.)

Apžiūrėkite naują 1953 metų Hillman 
Minx — tai iš tikrųjų naujas automobilis. 
Ne mažiau kaip 33 nauji pakeitimai vien 
tik rėmuose. .Lengvas pastatyti (nereika
linga automatinio vairavimo įrengimo). 
Stebuklingai lengvai važiuoja... Važiuo
ja, kaip prikibęs prie žemės (tai dėl tobulo 
išbalansavimo). Be to, jis yra labai ekono
miškas — Minx pasižymi tuo, kad galima 
nuvažiuoti iki 35 mylių su vienu galio
nu... Be to, iškeičiant už jį gaunama ge
resnė suma

Nepamirškit, kad septyni šio fabriko sky- 
„ riai ir virš 700 pardavimo agentų Š. Ame

rikoje užtikrina jums gerą patarnavimą ir 
dalių pakeitimą, kur tik važiuotumėt.

Ar važiuojate užsienin? Pasitarkit su agen
tu dėl ekonomiško mašinos aptarnavimo 
užsieniuose. ■

Daugiau mylių už dolerį!
* Daugiau nuperkama už dolerį.
* Daugiau nuvažiuojama už dolerį.
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ŽURNALISTAI PASISAKO:

Dėl Geopolitikos, Pabaltijo ir Europos unijos. II
Vokiškasis latvių išdidumas 

"" neleidžia žiūrėti į “leišį” kaip į 
savo tautos brolį (mus išskyrė 
skirtingas politinis likimas; jis 
perskyrė ir kalbas; jei tuo metu 
būtų atkirtę mums žemaičius ar
ba jei šiandien pradėtume “Auš
ros” laikus, apie Žemaitiją ir 
Lietuvą (Augštaitiją) turėtume 
kalbėti, kaip apie dvi politines 
sąvokas, kurias skirtų net ir kal
bos). Latviai jau apie 1936 m. pa
rodė noro susiprasti. Jų kalbi
ninkai, valydami savo kalbą nuo 
germanizmų ir slavižmų, pasuko 
prie lietuvių kalbos. Naujoji lat
vių mokslinė terminologija bu
vo kuriama lietuvių kalbos pa
vyzdžiais, kartais pasigaunant ir 
lietuvišką žodį. Jei tuo metu bū
tų buvusios suderintos mūsų mo
kyklos, įvesta latvių-lietuvių 
kalba, būtų buvusi abipusė nau
da (čia ir patys kalbininkai galė
tų rasti vienos kalbos kompro
misą, nes lietuvių-latvių kalbos 
iš esmės juk niekuo nesiskiria, 
tik viena yra išlaikiusi didesnę 
senovę — lietuvių, o kita fonetiš
kai toliau pažengusi). Į abi kal
bas pažiūrėjus kaip į dvi tarmes, 
išeitis lengvai surandama, tik, 
deja, lietuvių kalbos naudai. Čia 
latvių didybė gali užsigauti. Ly
giai kaip ir su istorija. Latviai 
verčiasi tik proistore ir legen^ 
dariniais “lacpleši” bei keliais 
vokiškais baronais. Suvedus vie
ną istoriją, latviai įsisavintų tik
rą istoriją, nes Lietuva visą lai
ką latvių žemes laikė savomis, 
tik priešo pasisavintomis. Vytau
to pasisakymas “ir prūsai yra 
mano tėviškė, o kur ordino?” tin
ka ir latviams. Pagaliau ir 1919 
m. mes jiems padėjome atgauti 
iš bolševikų tam tikros teritori
jos dalį prie Daugpilio, kai jie 
mus užpuolė ties Eglaine. Žo
džiu, iš mūsų istorijos latviai 
daugiau laimėtų, ne mes iš jų. 
Jie savaime taptų istorine tauta. 
Tuo keliu XIX a. ir buvo iš da
lies eita, nes pragarsėjus lietu
vių dainomis, savo leidiniams 
latviai netruko pasiskolinti tą 
vardą, kad galėtų išeiti su ja į 
pasaulį. Kadangi jie neturėjo 
spaudos uždraudimo ir buvo mo
kytesni, jie nustelbė mus ir kai- 
kas net ėmė suprasti, kad lietu
viai yra latvių tautos dalis ir 
tarme. Tik senoji lietuvių tautos 
istorija išgelbėti lietuvius nuo 
“sulatvinimo” tarptautinėje erd
vėje.

Į “lietuvių-latvių vienybės 
draugiją” žiūriu kaip į tolimą 
prošvaistę, kada šios tautos, ne
išvengiamai grasomos priešų, su
sijungs. Konkrečiai Svarstant 
Latvijos-Lietuvos vienavalsty- 
biškumą, tuojau iškyla keli pa
grindiniai klausimai, deją, labai 
sunkiai sprendžiami.

a) Valstybinė kalba ar kalbos. 
Jau esu'išsitaręs, jog iš abiejų 

> kalbų galima sudaryti vieną. Ji 
pradžioje atrodytų gana keista ir 
savotiška kerėpla. Tačiau po 20- 
30 m. pasidarytų sava, bendrinė. 
Toks gana gyvas pavyzdys yra 
šiandieninė mūsų bendrinė kal
ba. Ji daugeliui tikras .gremėz
das, nes tik suvalkiečiui ji tėra 
sava. Dauguma šios kerėplos mo
kėmės mokykloje, ir tik su dide
liu vargu ją šiaip taip pramoks
tame raštu, bet kalbame pusiau 
tarmiškai (plg. kiekvieną žemai
tį). Būtų galima abi kalbas lai
kyti valstybinėmis, tik mokinti 
per mokyklas. Po ilgesnio laiko 
jos abi savaime pradės susigy
venti ir pasidarys viena, nes abi 
perdaug artimos, kad neveiktų 
viena kitos ir “lygiai šalia viena 
kitos gyventų”.

Almaus anketos atsakymų 
septintas tęsinys

b) Sostinė. Sunkiau spręstųsi 
negu kalbos klausimas. Latviai 
turi labai seną Rygą, o lietuviai
— Vilnių. Vienus iš Rygos valdė 
visokie ateiviai, kiti iš Vilniaus 
valdė daugelį tautų, išskyrus 
paskutinį priespdudos laikotar
pį ir želigovskiadą. Istoriškai 
žiūrint, Vilnius turėtų būti ben
drosios valstybės sostinė, nes tai 
giliai suaugusi net su Latvija 
(Vilniuje būdavo spausdinamos 
ir latviams katalikams knygos, 
deja, tik katalikams; iš Vilniaus 
buvo valdoma vienu metu ir Lat
gala, tačiau valdė “leišis”, kas' 
latviečiui bus sunkiai suvirški
nama ...). Galima būtų tokia 
sostine pasirinkti ir Rygą, nes 
tai langas į Vakarus (diduostis). 
Tačiau čia geriausia ieškoti visai- 
naujos išeities, pasekti amerikie
čių pavyzdžiu. Jie savo valsty
bėlių sostines išvijo iš didmies
čių į miestelius. Mums reiktų su
sirasti abiems priimtiną mieste
lį prie sienos (geografiškai nei 
Ryga nei Vilnius nėra dėlto pa
togios) ir jį pavadinti “sostine”. 
Tokių miestelių, kurie rišasi su 
vienų ar kitų praeitimi galima 
būtų surasti. Čia gali būti pvz. 
Biržai (jie net tautiškai mišrūs. 
Kiti vargiai gali apsispręsti ko
kios tautos jie žmonės. Vienas 
vaikas lietuvis, kitas laiko save 
latviu...) Galima būtų, saky
sim, sukurti ir visai naują Sau
lės miestą. Saulės kautynių vie
tos mes nors dar ir neįstengiame 
lokalizuoti. O toji istorinė vieto
vė miela abiems tautoms. “Lo
kalizuokime” ir įsteikime, pa
versdami “sostine” kokį pasienio 
kaimelį, tarp Joniškio ir Lielvir- 
cavos...

c) Fed. valdžios ir savivaldos 
klausimai. Čia prasideda pati di
džiausioji maišatis. Latvis neno- 
rėš leišių valdžios, o lietuvis — 
latvių. Bus sunku surasti abiems 
patenkinamą sprąpdimą. Reikės 
gi “prezidento”, ministerių. Sei
mo ir Senato. Čia susidurs ne tik 
tautinės, bet ir religinės, net 
partinės aritmetikos. Prisimenu, 
kad ir 1943 m. (kai buvo leidžia
ma “Baltija” ir tariamasi su lat
viais daugeliu klausimų) ne tik 
latviai, bet ir mes patys, nebuvo
me vieningi. Mūsų kaikurie so
cialdemokratai norėjo tokios 
bendros valstybės, nes jautėsi 
“sustiprėsią”. Kitos srovės ožia- 
vosi, nes jautė prarasiančios bu
simosios valdžios “macę”. Jei lat
viai katalikai žiūrėjo labai pa
lankiai, tai latviai protestantai
— baidėsi, nes bijojo tapsią “ma
žuma” ir prarasią teises, kurio
mis tvarkė latvius katalikus. Ir 
jie tada kėlė būdus, kaip sustip
rinti Lietuvoje protestantų prie
auglį. Būdas buvo surastas — 
Rytprūsiai.

Man atrodo, rašo brooklyniškis 
kolega, kad nesudarius vienos 
Latvijos-Lietuvos valstybės, t.y. 
nesuradus bendro sprendimo, 
reikėtų jau dabar pradėti žygiai 
panaikinti kaikuriuos varžtus... 
Laisvoji Latvija ir Lietuva gali 
atsisakyti buvusios “sienos”, t.y. 
lietuvis gali laisvai apsigyventi 
Latvijoje ir priešingai, su savo 
valdžios pasu. Siena teturėtų 
tiek reikšmės, kaip paprasta ap
skrities siena, pvz. mokesčiams, 
rinkimams, adminstracijai... 
Muitus, jei šie iš viso dar Euro
poje būtų, būtina suvienodinti 
visiems daiktams, t.y. bendri.

Reikėtų prieiti ir prie bendros 
baudžiamosios teisės, gal prie 
tokio pat lygio valiutos, kuri 
kursuos savaime per abu kraš
tus, jei nebus pasų ir muitų sie
nos. Mokyklose būtų įvestos abi 
kalbos.

Savo laiku ir dabar yra kelia
mas Pabaltijo valstybės klausi
mas, kur be dviejų seserų būtų 
dar Estija. Man atrodo, kad šian
dieną tokia trilypė valstybė tėra 
fikcija. Mes negalime susitarti 
dėl vienos valstybės su latviais, 
o trims susijungti dar sunkiau. 
Iškils bendros valstybinės kalbos 
klausimas, bus trys sostinės, na 
ir dėl vyriausybes bus tada dar 
sunkiau susitarti Geografiškai 
Estija, Latvija, Lietuva ir Ryt
prūsiai, net ir Gudija turėtų 
sudaryti vieną federalinę valsty
bę, jei jos nori išlikti šimtme
čiams. Bet kaip? Šveicarija su 
savo kantonine sistema vargiai 
pakartojama kitur.- Šiaip, mano 
nuomdne, turėtų Estija susijung
ti su Suomija. Giminės jos buvo 
ir tebėra, todėl joms kalbos klau
simas kaip ir neprfeblema. Tik ta
da reikėtų iš latvių globos išimti 
likusius libius ir juos atiduoti 
estams. Čia turėtų įvykti dalinis 
žemės pasikeitimas ir repatria
cija.

Patikimesnė federacija gali sū

I sicįaryti iš Latvijos - Lietuvos - 
Prūsijos ir Gudijos. Su vienais 
jungia giminystė, su kitais ben
dra istorija.

Ši federacija turėtų sudaryti 
dar savotišką ryšį su Skandina
vijos kraštais paverčiant Balti
jos jūrą savuoju ežeru. (Danija, 
Skandinavija, Suomija - Estija, 
Balto-Gudija). Kaip išspręsti di
džiosios federacijos klausimus, 
apie kuriuos dabar svajoja Euro
pos Vidurio Federacijos žmonės, 
nežinau. Čia susiduria tokie pik
tybiniai klausimai, kaip čekų- 
lenkų, gudų-lenkų, ukrainiečių- 
lenkų, lietuvių-lenkų... Iš vir
šaus prievarta galima daug kas 
suderinti, bet tik paviršiumi (TS 
RS). panaikinti tautines indivi
dualybes (sena lenkų svajonė) 
ir jų mišiniu savąją šerti, galbūt, 
galima kolonijų kraštuose ir 
Amerikos katile. Tačiau Europo
je — ne. Perdaug mes visi esame 
seni ir turime perdaug istorijos 
ir savitos kultūros. Pirma reikia 
nuasmeninti žmones ir tautas, 
tada visus “federuoti”. Galima 
tik ūkinė federacija, bet ne kul
tūrinė. Tačiau visi tie “federan- 
tai” galvoja mažiesiems primesti 
ne tik ūkinę, bet ir kultūrinę 
diktatūrą. Kol joje norės diri
guoti lenkas, iš jos nieko nebus. 
Jei nebūtų piktybinio lenkų una- 
ro ir valdžios troškimo tai ši fe
deracija savaime susidarytų. Če
kai nebijo lietuvių, su jais mes 
randame daug ir istorinių šnek
tų. (Baus daugiau).

Pabaltijo Katynai
Balandžio 11 d., ketvirtadienį, pirmos programos metu “Ameri

kos Balsas” perdavė ANTANO AUKŠTAIČIO pastabas apie Pa
baltijo Katynus (arba — apie sovietinį terorą Pabaltijy).

Štai tos pastabos (ištraukos), kaip jas pavyko užrašyti (išklau
syti) programos metu:

Diena iš dienos laisvasis pasau
lis atverčia vis naujus, krauju iš
rašytus sovietinio teroro lapus.

Štai speciali Amerikos Kon
greso Komisija baigė Katyno žu
dynių tyrinėjimą. Komisija pri
ėjo išvados, jog kaltė už tūkstan
čių lenkų karių išžudymą Katy
no girioje krenta sovietams.

Prieš pora savaičių šios Komi
sijos pirmininkas Ray Madden 
kalbėjo Niujorke. Jis pažymėjo, 
kad ateities istorija patvirtins, 
jog paskutiniųjų dvidešimties 
metų laikotarpyje tironas Stali
nas su savo emvedistais nužudė, 
nukankino, ištrėmė ar į kalėji
mus sugrūdo daugiau žmonių, 
negu visi pasaulio istorijoj anks
čiau žinomi despotai, sudėjus į 
krūvą.

Dėl-Katyno žudynių Kongreso 
narys Maddenas šių metų vasa
rio 24 d. pasiuntė tuolaikiniam 
sovietų užsienio reikalų minis- 
teriui Višinskiu! netoli pustrečio 
tūkstančio puslapių turintį šios 
bylos egzempliorių. Jame yra 
liudininkų parodymai ir kita 
kaltės įrodomoji medžiaga, ku-

J.E. Vysk. V. Brizgys su palydovais Sudburio lietuyių tarpe (žiūrėk korespondenciją 4 puslapy)

ria remiantis Komisija padarė 
savo sprendimą.
, Prie bylos Komisijos pirminin
kas Maddenas prijungė lydraštį, 
kur Višinskiu! pateikiami septy
ni klausimai, septyni “kodėl jūs 
melavote?” Šie “kodėl” esmėje 
yra kaltinamasis aktas sovie
tams.

Ir Višinskis, ir Molotovas, ir 
Berija ir Stalinas — visi tylėjo. 
Ir ką gi žudikai galėjo pasakyti? 
. Toliau: Katyno žudynių tyri

nėjimo Komisijos pirmininkas 
pabrėžė, jog šalia šito didžiulio 
Katyno dar esama daugybės kitų 
Katynų. Nužudytųjų skaičiumi, 
tiesa, gal ir mažesnių, bet bruta
lumo priemonėmis nė kiek ne
menkesnių.

Čia Kongreso narys Maddenas 
prisiminė ir Pabaltijo Katynus. 
Estijoje rusai paliko ąpie du 
tūkstančius nužudytų. Didžiau
si masiniai kapai užtikti centri
niame Tartu kalėjime, kur bu
vo užtikta du» šimtai nekaltai 
nukankintų estų. Tas pats Vil
jandi, tas pats Koše vietovėse. 
Apie sovietų terorą byloja ir Es
tijos Petseri, kur Kremliaus žu
dikai sušaudė 110 estų karių.

Panašiai dėjosi ir Latvijoje. 
1941 m. liepos 2 dieną Rygos 
centrinio kalėjimo kieme buvo 
užtikti 98 sušaudytųjų lavonai. 
Liepos pabaigoje prie Baltezers 
(netoli Rygos) — 113 sušaudytų
jų. Tokių masinių kapų buvo už
tikta ir kitur.

Pažvelkime į Lietuvą.
Štai 1941 m. birželio 24 d. Rai

nių miškelyje (netoli Telšių) bu
vo nukankinti 76 lietuviai. Po 
kelių dienų, rusams atsitraukus, 
tie lavonai buvo lietuvių parti
zanų atkasti ir atpažinti.

Kitoje skerdynių vietoje — 
Pravieniškėse vėl buvo surasta 
412 bolševiku nužudvtu lietuviu

lavonų.
Prasidėjus karui dalis suimtų

jų buvo išvežta iš Lietuvos į Ru
siją, bet pakelyje buvo sušaudy
ti. Viena iš tokių šiurpių žudy
nių vyko prie Červenės, netoli 
Minsko. Rusams besitraukiant, 
Lietuvoje buvo nukankinta—su
šaudyta virš 3000 žmonių.

Tai tik dalis faktų apie sovie
tinį terorą Lietuvoje, kuris aiš
kiausiai byloja^ kokią “taiką” 
maskoliai nešė pirmosios okupa
cijos metais.

New York Times dienraštyje 
Laisvosios Lietuvos, Latvijos ii 
Estijos komitetai šiomis dieno
mis iškėlė pasiūlymą sudaryti 
Jungtinių Tautų priežiūroje • 
tarptautinę komisiją ir jai paves
ti ištirti visas masines žudynes, 
kurias maskoliai pravedė pa
vergtose valstybėse. Tarptauti
nis sovietų teroro tyrinėjimas, 
apklausinėj ant gyvus liudinin
kus (kaikurie gyvi išlikę mirti
ninkai yra Amerikoje) dar aiš
kiau parodytų bolševikinės “tai
kos” veidą.

Neseniai Amerikos Lietuvių 
Tarybos delegacija, lydima Kon
greso nario Kersten, lankėsi pas 
prezidentą Eisenhowen. Ji pasi
sakė prašysianti Amerikos Kon
gresą ištirti visas Lietuvos pa
vergimo aplinkybes. Viso to tiks
las — demaskuoti sovietų melą, 
esą lietuvių tauta pati laisvai iš
reiškusi norą prisijungti.

Šiandien lietuviai okupuotame 
krašte negali nei protestuoti, nei 
pagalbos šauktis, o žmonių nai
kinimas Pabaltijy tęsiamas — 
tęsiamas be jokio pasigalėjimo, 
nežiūrint sovietų “taikos” pro
pagandos.

Klysta, tačiau Kremlius, jeigu 
jis mano, kad sovietinės tiranijos 
aukų balsas laisvojo pasaulio 
nepasieks, o nekaltųjų kraujas 
pro geležinę uždangą nepersi
sunks.

Lietuvos draugai Amerikoje 
deda pastangas, kad Lietuvai pa
darytoji skriauda būtų galimai 
greičiau atitaisyta.

“AMERIKOS BALSO” PROGRAMA

Proletariato diktatūros valdovai
Socialinės nelygybės
Įstatymai
Pagriebęs i savo rankas vai- 

džią “darbo klasės avangardas” 
paliko darbininkams teisę ir pa
reigą dirbti. 12-sis SSSR konsti
tucijos straipsnis sako: “Dafbas 
SSSR yra pareigos ir garbės da
lykas kiekvieno tinkamo dirbti 
piliečio — principu “kas nedir
ba, tas nevalgo”. SSSR vyksta 
socializmo principas: “nuo kiek
vieno pagal jo gabumus, kiekvie
nam pagal jo darbą”.-Ar galima 
rasti didesnę priešingybę kaip 
dviejų sąvokų suderinimą: dar
bas — garbės pareiga ir darbas 
principu “kas nedirba — neval
go”. Tiesa, sovietų propaganda 
stengiasi paskutinį principą iš
aiškinti tuo, kad jis būk tai tai
komas visuomenės parazitams, 
išnaudotojams, kurie naudojasi 
kitų darbu. Bet pats principas 
“kiekvienam pagal jo darbą” ro
do, kad net tie, kurie dirba, ne
gauna vienodo atlyginimo ir, 
kad kapitalistinė “lazdos ir bado 
disciplina”, prieš kurią kadaise

DARBININKŲ PADĖTIS SSSR 
(Tęsinys iš pr. numerio)

šaukė Marksas, nemažesniu mas
tu naudojama “laimėjusio socia
lizmo krašte”. Čia mes užtinka
me sovietinės dialektikos Achi
lo kulnį. Pagal oficialų sovietų 
mokslą, socializmas paremtas 
. 7 pagal
jo gabumus, kiekvienam pagal 

kuris

principu: “nuo kiekvieno

VOKIEČIAI IR KLAIPĖDOS KRAŠTAS
Vokiečių vyriausybė Klaipė

dos krašto klausimo iki šiol nie
kur nekelia. Taip pat ir Vakarų 
Vokietijos vokiečiai juo maža ir 
nevienodai pasireiškia. Žemėla
piuose kaikur Klaipėdos kraštas 
priskiriamas prie Vokietjos, kai
kur prie Lietuvos. Tačiau pabė
gėlių spaudoje, šventėse, susirin
kimuose ir minėjimuose klausi
mas pastatomas visai kitaip. Ten 
griežtai ir besąlyglnai Klaipėdos 
kraštas skelbiamas vokiečių že
me ir Vokietijos dalimi. Dauge
lyje Vokietijos miestų atsirado 
gatvių pavadintų ’’Memeler 
Strasse” arba “Memellandstras- 
se”. Mannheimo miesto tarybos 
administracinis skyrius 1953 m. 
kovo 10 d. posėdyje vienu balsu 
sutiko būti Klaipėdos miesto ir 
klaipėdiečių kūmu (Patenstadt). 
Ten ateityje vyks klaipėdiečių 
vokiečių sąskrydžiai, bus kom
plektuojamas Klaipėdos archy
vas, steigiamas klaipėdiečių vai
kų našlaitynas, ten numatomas 
spaudos ir leidėjų centras.

Klaipėdiečių, kaip ir kitų vo
kiečių pabėgėlių, vokietinė pi
lietybė, kuri iki šiol ne visų 
įstaigų buvo vienodai tvarkoma, 
ateityje įgaus tvirtą statusą. Ko
vo viduryje Vakarų Vokietijos 
ministerių kabinetas perdavė 
parlamentui naują pilietybės įs
tatymo projektą, kuriame pasa

kyta, kad, neatsižvelgiant į tarp
tautinės teisės aiškinimus apie 
galiojimą ar negaliojimą Mūn- 
cheno sutarties, įsipilietinimo 
pertvarkymą buvusiame Bohe
mijos ir Moravijos protektorate, 
įpilietinimo dekretas Augštuti- 
nei Silezijai, Klaipėdos kraštui, 
Dancigui. etc., dabar kabineto 
paruoštasis įstatymas bus pa
grindu nustatyti vokiečių pilie
tybei ir tada, jei vėliau taikos su
tartis arba kitokios tarptautinės 
sutartys nustatytų, kad nacių pa- 
grindan paimti dėsniai kolekty
viniam įsipilietinimui būtų pa
skelbti negaliojančiais.

Klaipėdos krašto vokiečiai ir 
šiaip dar būdingai reiškiasi: 
prieš 3 metus Mūnchene įsteig
tas studentų ir filatelistų sam
būris “Ordensland” (Ordino že
mė) sukaktuvių proga pakėlė, o 
solenizantai sutiko būti garbės 
nariais dr. Ottomarą Schreibe- 
rį (buvusį Klaipėdos krašto di
rektorijos pirmininką), dabarti
nį viceministerį pabėgėlių mi
nisterijoje ir Rytprūsių rašytoją 
Agnes Miegel.

Išskyrus Klaipėdos klausimą, 
visais kitais atžvilgiais lietuvių 
ir vokiečių santykiai' yra 'drau
giški, n^t labai draugiški. Tėvy
nėje esančių lietuvių krikščio
niškas priėmimas badaujančių 
atbėgėlių vokiečių iš Rytprūsių,

mūsų partizanų besąlyginė kova 
su raudonuoju slibinu, mūsų 
veiksnių objektyvus nusistaty
mas dėl vokiečių Rytų politikos 
ir eilė asmeninių pažinčių sukė
lė mums vokiečių eilėse malo
naus prielankumo. Pastaruoju 
laiku vokiečių spauda gana daž
nai mini Lietuvos vardą ir at
žymi jos dabartinę nelaimę, o į 
Vasario 16 d. nepriklausomybės 
minėjimą įsijungė ir 4-rios Vo
kietijos stotys. Neseniai dr. Gil
les pasakytieji lietuviams malo
nūs padėkos žodžiai tokius drau
giškumo ryšius tik sutvirtina.

Vokiečių pabėgėlių laikraš 
čiuose nekartą rasime Klaipėdos 
kraštą, Kuršių Neringą ir kitas 
sritis atžymint kaip “vokiečių 
žemę”. ”Mem. Dampfbooį” visai 
atvirai skelbia, kad nacių lai
kais įvykdytas Kialpėdos krašto 
prijungimas prie Vokietijos bu
vęs ne nacių smurto aktas, bet 
tiktai “atitaisymas senos netei
sybės”. Keista tik, kaip panašiu 
būdu kaikurie vokiečiai dar ne- 
sisavina kaip “vokiškų sričių” 
Rygos, Talino ir kt vietovių. 
“Die Stimme” Nr. 11/1953 skel
bia apie “vokiečių tėvynę tarp 
Vislos ir Nemuno”, kur neseniai 
išleistame tonje “Tėvų žemė“ 88 
vaizdais stengiamasi taip pat pa
vaizduoti Klaipėdos krašto vo- 
kiškumaą. ELTA.

jo darbą”, komunizme, 
kažkada bus įgyvendintas, veiks 
principas: “nuo kiekvieno pagal 
jo gabumus, kiekvienam pagal 
jo reikalavimus”. Bet Stalinas 
paneigė to principo įgyvendini
mą, pareikšdamas, kad “sulygini
mas neturi nieko bendro su ko
munizmu. Marksizmas išeina iš 
principo, kad žmonių skonis ir 
reikalavimai nebūna ir negali 
būti vienodi ir lygūs kokybe ir 
kiekybe, kaip socializmo taip ir 
komunizmo perijode” (Stalinas, 
“Leninizmo klausimai” II leid. 
470 psl.).

Dar autoritetiškiau ir aiškiau 
tuo reikalu Stalinas pasisakė pa
sikalbėjime su rašytoju Emill 
Liudwig: “Sulyginimo kilmė yra 
kilusi iš kaimiečių galvojimo bū
do, visų valstybių dalybų į ly
gias dalis psichologija, primity
vaus kaimiečio komunizmo psi
chologija, sulyginimas — netu
ri nieko bendro su socializmu” 
(Stalin, “Pasikalbėjimas su E. 
Liudwigu”. Maskva, 1938).

Didžioji Sovietų Enciklopedi
ja 1947 laidoje nedviprasmiškai 
pareiškia, kad propagandiniai 
balionai apie absoliutinę, ne tik 
politinę, bet ir ekonominę lygy
bę komunistinėje visuomenėje 
yra blefas. Ten rašoma: “Mark
sas ir Engelsas tvirtino, kad so
cializme yra tik formali lygybė: 
už tą patį darbą toks pat atlygi
nimas. Toji formali lygybė yra 
iš pagrindų nelygybė, nes čia 
vienodas mastas taikomas įvai
riems žmonėms, žmonėms su 
įvairiais gabumais, įvaisiu mo
kėjimu dirbti ir su įvairiais rei
kalavimais. Gaudami atlyginimą 
už darbą, dirbantieji gali labai 
įvairiai ir nevienodai patenkin
ti savo reikalavimus. Tokiu bū
du lygybės teisė savo pagrinde 
tampa nelygybės teise (“Didž.

gai slepia visus davinius apie tai 
kaip toli ta ekonominė nelygy
bė siekia SSSR, bet daviniai, ku
riuos kartais galima sugauti so
vietų leidiniuose, rodo, kad toji 
nelygybė yra labai didelė. Pw.

pagal “Bolševiko” davinius, vi
dutinis mėnesinis darbininko at
lyginimas 1944 m. buvo 517 rub
lių, tuo tarpu kai inžinierius 
gaudavo 1200 rublių, o fabriko 
direktorius 3000 rb. ir daugiau 
(“Bolševik” 1949 m. 3 t.). Per
žiūrint paduotus skaičius, reikia 
turėti galvoje, kad vidutinis dar
bininko atlyginimas “Bolševi
ke” paduotas labai padidintas. 
Pvz. 1946-1950 m. penkmečio 
plane buvo numatyta “darbinin
kų atlyginimą padidinti iki 6000 
rb. (metams) arba 48% augščiau, 
kaip 1940 m. Reikia nepamiršti, 
kad apskaičiuojant vidutinį at
lyginimą įskaitomi stachanovie- 
čių ir udarnikų atlyginimai, ku
rie yra žymiai didesni už papras
tų darbininkų atlyginimus. Tik
rasis vidutinis darbininko atly
ginimas, kaip galima spręsti iš 
sovietų socialinio dradimo įsta
tymo, yra 300 rublių per mėnesį.

Akordinis darbas ir 
lenktyniavimas
Nei viename pasaulio krašte 

nėra taip plačiai naudojamas 
surikus akordinis darbas, kaip 
SSSR. Sovietų Enciklopedijos 
žiniomis, 1928 m. akordinė siste
ma apėmė 57,5% išdirbtų valan
dų, pirmo penkmečio gale — 
63,7% ir antro penkmečio gale 
— 75% (D. Sov. Enciklopedija 
117 psl.). XVIII Visasąjunginė 
VKP(b) konferencija 1941 m. 
pabrėžė būtinumą “pasiekti to, 
kad akordinė ir premijavimo sis
temos dar daugiau būtų naudo
jamos darbo produkcijos pakėli
mui”. Po karo partijos spaudi
mas į šį reikalą dar daugiau pa
didėjo ir pvz. akordinė sistema 
buvo dirbama staklių—statybos 
įmonėse 71%, medvilnės popie
riaus pramonėje 84%, mėsos per
dirbimo — 92% (Sovietų darbo 
teisė. 1949 m. 203 psl.). Sovietų 
propagandos ekvilibristikai ilius
truoti čia siūlosi viena ištrauka 
iš to paties veikalo: “Ypatingai 
nepakeliama darbininkui yra 
kapitalistinė akordinė sistema, 
kuri iščiulpia visas jų gyvybi
nes jėgas, sudarydama netikrą 
vaizdą apie tai, kad uždarbis di
dėja proporcingai pagamintam 
gaminiui. Gi socialistinė akordi
nė sistema yra gražiausia forma 
darbininkų asmeninio materiali
nio intereso sujungimas su ben
drais valstybiniais interesais. Ji 
neturi nieko bendro su kapita
listine sistema” (ten pat 202-203 
psl).

Įdomu pažymėti, kad sovieti
niai dkrbo įstatymai nenumato

Mūsų spauda dažnai pilna tik 
neigiamybių. Kandame viens ki
tą, kur tik randame kokį kabliu
ką, o džiaugsmo, padėkos mus 
priglaudusiam kraštui, įvertini
mo savo žmonių darbų bei pa
skatinimo naujiems, didesniems 
darbams, taip maža.

Imkime kad ir “Amerikos Bal
są”, duodamą 8 kartus į dieną 
Lietuvon, trimis skirtingomis 
programomis iš Niujorko ir Eu
ropos. Ar daug kas mūsų para
šėme apie jo dirbamą jau trečius 
metus darbą? Kaip valdiška 
Amerikos įstaiga, “Am. Balsas” 
negali pats apie save rašyti ar 
vertinti. Jo sąskaiton gi nevienas 
korespondentas perrašo Ameri
kos spaudoj užtiktas-visas blo
gybes, pastebėtas apie kitus 
“Voice of America” 50 kalbų 
skyrius, nenurodant, jog tos nei
giamybės dažniausiai lietuviško 
skyriaus neliečia.

gos, atpasakojimai vizito ketu
rių srovių Amerikos Liet. Tary
bos atstovų pas prezidentą Ei- 
senhowerį Baltuosiuose Rūmuo
se, Lietuvos min. Žadeikio notos 
Amerikai dėl Malenkovo suktos 
kalbos — visa buvo lyg tikros 
velykinės dovanos Lietuvai.

Štai pasižymėjau svarbesnius 
dalykus ir Atvelykio savaitgalio 
trijų transliacijų. <

Į Urugvajų grįžtantis Tėvas 
Bružikas, perduodamas Pietų 
Amerikos lietuvių linkėjimus 
Lietuvai pažymėjo, kad ir Lie
tuvos prisikėlimo jokie antka
piai nei antspaudos nesulaikys. 
Išsamioj pasaulio įvykių apžval
goj Kostas Jurgėla papasakojo 
daug dalykų retai užtinkamų net 
daug laikraščių skaitančiam.

Atvelykio sekmadienį minint 
90 metų Lietuvos 1863 m. sukili
mo sukaktį iškelti vieno sukili
mo vadų Sierakausko pergyve-

Išklausykime ne vieną progra- nimaį retai kam mūsų žinomi.
mą ir kritikuodami (“A; Balsas” 
neretai kviečia klausytojus pa
sisakyti) priminkime visuome
nei ir gerąsias puses, geruosius 
išgirstus dalykus.

Klausausi “Amerikos Balso” 
jau greit bus du su puse metų, 
dažniausia tik šeštadieniais ir 
sekmadieniais, pagaudamas^ tik 
Niujorko transliacijas 4 vai. pp. 
ir 11 vai. rytą, kartais 11 vai. 15 
min. naktinį pakartojimą iš Tan- 
žyro, Afrikos.

Imkime pavyzdžiu Velykų ir 
Atvelykio savaitgalio transliaci
jas. Kiek daug dvasios, vilties, 
meilės tėvų žemei, kiek daug pa
saulyje išblaškytųjų lietuvių 
darbų Lietuvai atpasakota, per
duota. Vieną kitą programą esu 
užsirašęs į juostą ištisai.

Velykų didžiąją savaitę Lietu
vos kančia buvo vykusiai su
jungta su Kristaus kančia ir pri
sikėlimu. Aktorius H. Kačinskas 
ir kiti buvo žavūs, įspūdingi, o 
velykinės giesmės iš Amerikos 
lietuvių bažnyčių spaudė ašaras. 
Vyskupo Brizgio žodis iš Čika

jokio minimumo uždarbio. RSF 
SR 51 str. kodekse apie darbą 
pažymima, kad “jeigu atsitinka, 
kad darbininkas neišpildo nu
statytų normų, jam mokama už 
kiekį ir rūšį išdirbtos gamybos, 
nenustatant kokio nors minima
laus uždarbio”. Uždarbiui nu
statyti bazė yra normos, nusta
tomos kiekvienais metais vals
tybės. Tos normos kasmet kei
čiasi “prisitaikant prie naujų 
technikos pagerinimų”. “Be tech
niškų normų“ — rašė Stalinas 
“Leninizmo klausimuose”, “ ne
galimas planingas ūkis. Techniš
kos normos, be to, reikalingos 
dėl to, kad pritraukti atsiliekan
čias mases prie pirmūnų” (502 
psl.). Stachanovo judėjimas nu
kreiptas normų perviršinimui ta
po eiliniu botagu darbininkams, 

(Nukelta į 9 psl.)

Jie, kaip ir advokato Antano 
Olio, kadidato Į Čikagos bur
mistrus, žodis apie Lietuvos vals
tybės 700 metų sukakties prasmę 
klausytojui suteikė daug pastip
rinimo ir paraginimo mylėti ir 
pasauliui iškelti Lietuvos (Įidin- 
gą praeitį.

Panašiai pastipriną buvo ir 
dail. Jonyno žodžiai apie Lietu
vos dailininko dalią tremtyje, ži
nios apie lietuvių dailininkų pa
rodas Kolumbijoje, Čikagoje, 
apie lietuvių veiklą Australijoje 
ir kitur, ištraukos iš visų srovių 
spaudos, pasikalbėjimai su adv. 
Briedžiu, Vincu Kvietkum ir Inf. 
Centro vedėja Marijona Kižyte 
apie įspūdžius iš lankymosi Bal
tuosiuose Rūmuose.

Tai tik trumpai suglaustas pa- ’ 
vyzdys, ką “Am. Balsas” kalbė
jo keliose Velykų savaitgalio 
programose. P. R.

Kėsinasi į Pabaltijo 
pinigus

Pora savaičių prieš Velykas 
daug kas atkreipė dėmesį į tai, 
kad staiga pakilo Pabaltijo kraš
tuose investuotų kapitalų akci
jos. Iš pirmos pažiūros buvo spė
jama, kad tai gal ryšy su naujai
siais įvykiais Maskvoje bei So
vietų Sąjungoje, bet ištikrųjų 
būta paprastesnio reikalo.

Londone veikia užsieniuose 
kapitalus investavusių finansi
ninkų taryba. Ši taryba buvo 
pradėjusi derybas su D. Britani
jos finansų ministerija, kad D. 
Britanijoje esą Pabaltijo kapi
talai būtų panaudoti atlyginti 
tiems, kurie Pabaltijo kraštuose 
Žra savo kapitalų investavę. įš

ėlus šitokias sugestijas minėto
sios akcijos ir pakilo. Bet kai fi
nansų ministerija pranešė, kad ji 
neturinti teisės Pabaltijo kapi
talų panaudoti kompensacijom 
už investicijas, akcijos vėl {aidė.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI4 PUSL. 1953. IV. 23. — Nr. 16 (173)

SUDBURY, Ont
Lietuviai pasaulyjePa verst© J Tėvynėj

Veda ALMUS

% •

★ Toj pačioj dvasioj priversti kalbė
ti ir maskoliikieji lietuviai, štai Va
cys Reimeris informavo šimtatūkstanti
niu tiražu išeinančio "lietuviško" dien
raščio skaitytojus, jog "Puikiai visas 
pasaulis žino nenugalimos tarybinės 
armijos jėgg. Milijonai žmonių viso
se žemės kampeliuose su meile ir su 
pagarba taria jos vardų. Ištisos Euro
pos tautos giliai išjaustais širdingais 
žodžiais, dainom, sėkmėm šlovina savo 
išlaisvintojos — tarybinės armijos ko
rius. Tarybinė armija otrėmė Amerikos 
organizuotų intervencijų . . . bet ome- 

> rikiniai imperialistai greitai pamiršta 
istorijos pamokas. Bet kokie užpuoli
kai, kokios jie spalvos ir padermės be
būtų, visais laikais buvo mušami nar
sios rusų liaudies, laisvų tarybinių 
sūnų". J. Žiburkus, kitas maskolber- 
nis, rašydamas opie "nenugalimųjų" 
armijų, konstatuoja, jog tik ji, o nie
kas kitas, net per 10 dienų sumušė 
Japonijų, kai Amerika su Anglija ne
sugebėjo Japonijos Įveikti metais. 
"Amerikos imperialistai, rašo toliau 
Žiburkus, užsibrėžę tikslų Įsiviešpatau
ti visame pasaulyje, vysto pašėlusias 
ginklavimosi varžybas, stato karines 
bazes visose pasaulio dalyse, didina 
armijų ir laivynų, lipdo agresyvius ka
rinius blokus, militarizuoja ir fašizuo- 
ja valstybinį gyvenimų ne tik savo ša
lyje, bet ir nuo jos priklausomose kapi
talistinėse šalyse. Dėdami savo viltis 
j vokiško imperializmo atgaivinimų, jie 
paverčia Vakarų Vokietijų kariniu 
placdarmu. Azijoje sparčiais tempais 
atkuriamas japoniškasis imperializ
mas". Žiburkaus žiniomis, amerikie
čiai Korėjoje jau neteko 320.000 ka
rių ir virš 7.000 lėktuvų . .. Milijo
nai paprastų žmonių visose šalyse su 
meile kreipia savo žvilgsnius j Tary
bų Sųjungų, kuri yra neĮvcikioma tai
kos tvirtovė" . . .

Argi laisvajam pasauliui ar nors 
Amerikai nėra reikalingas specialiai 
šiai melo kompanijai atremti departa
mentas su savo radijais ir kitomis in
formacinėmis priemonėmis?

+ Kviesdamas vilniečius balsuoti už 
velionį Džiugašvilį, M. Gedvilas pa
reiškė (vasario 22) "Visos LTSR pra
monės bendroji produkcija per dvejus 
metus padidėjo beveik pusantro karto. 
Šiais metais turi būti statoma ir dir
bamo dar daugiau. Kapitalinės inves- 
tacijos šioms statyboms padidinamos 
32%. Lietuvos,liaudis didžiuojasi tuo, 
kad ji dalyvauja stalinėse statybose. 
Toms statyboms Lietuva siunčia me
talo apdirbimo stakles, dažymo apara
tus, radiatorius, kanalizacijos vamz
džius ir tt. Girdi, šiais metais LTSR 
pagamino produkcijos kaip turbinos, 
cementas, elektros motorai, elektros 
skaitikliai, metalo plaunamosios stak
lės, dviračiai, statybiniai mechaniz
mai, motoriniai upių laivai ir tt. . . 
Respublikos gyventojai dabar perka 
daugiau pusantro karto negu 1948 m. 
(Gedvilas visdėlto nepasako, jog tris 
kartus mažiau negu 1940 metais). 
Štai, koks buvo "Stalininis rūpinimasis 
lietuvių tauta". Žiūrėsim, koks bus 
malenkovinis. Tik norėtųsi dar kartų 
pailiustruoti, kaip atrodo tos viskas 
tikrame gyvenime. Jou 1952 m. pava
sarį LTSR buvo nusiskundžiama, jog 
Kauno priemiesčio Petrošium/' gyven
tojai neturi turgavietės (pagrindinis 
tiekimas pavergtojoje Lietuvoje, kaip 
ir prie caro, yra tas, ką pristato spe
kuliantai ir kofūkininkai iš savo dar
žu), nėra mėsos parduotuvėse ir tevei
kia vos pora kitokiu krautuvių. Ir šių 
metų vasario pabaigoje padėtis nebu
vo nė kiek pasikeitusi. Petrašiūnuo
se nebuvo nei turgavietės, nei mėsos 
parduotuvės ir darbininkai norėdami 
įsigyti reikalingų prekių turėdavo vyk
ti ištisus, kilometrus gaišdami laiką. 
"Tiesa" dargi užtikrino, jog tuomi su
daromos sąlygos spekuliacijai plisti.

★ Vasario 26 d. Vilniaus operoje 
gastroliavo armėnų solistas P. G. Li- 
siciano išpildęs pagrindinę rolę "Maze- 
poje". Sekančią dieną jis dainavo 
"Carmen".

★ Vilniaus "Dailės" kombinato dai
lininkai A. Motiejūnas ir G. Žilys "pra
šo daugiau dėmesio pritaikomajai gra
fikai". Girdi, prekės .pardavinėjamos 
"ncįformintos". Dėl to esą kaltos 
spaustuvės, kurios dailininkų sukurtus 
ir meno tarybų priimtus eskizus daž
nai iškraipo ir sudarko. Todėl jie ma
nytų, jog reikia specialios spaustuvės 
etiketėms spausdinti. Girdi, dabar gė
rimų etiketės esančios skandalingos. 
Jie taip pat iškelia viešpataujanti 
LTSR biurokratizmą. Girdi, dailininko 
nupieštą vyno bonkai etiketę tvirtina 
net trys tarybos: Dailės kombinate. 
Maisto pramonės ministerijoje ir LT 
SR ministrų taryboje. (Ką gi jie kitą 
beveiks, jei už viską galvoja Maskva?)

★ Apskelbus gydytojus nuodytojais, 
TSRS spauda nedelsė atstatyti jų pro
fesijos orumą. Veik visi provincijos 
laikraščiai turėjo persispausdinti iš 
"Pravdos" Olgos Čečiotkinos rašinį 
Lidijos Timašuk paštas", kurioje apra
šomo vieno iš pasmerktųjų žydų gydy
tojų žmona Timašuk, kuri neva sekusi 
savo vyro pragaištingą veiklą ir jį pa
skendusi MGB. Jai buvo "suteiktas or-

MOSSEY & SNIDER
REAL ESTATE BROKERS

832 Bloor Street West (near Shaw St.) LA. 2849
$18.600. Vakariniam rajone 8 kamb. 
atskiros mūrinis namas, kvadratinis 
planas, 2 modemiškos virtuvės, van
dens šildymas, 2 garažai. Vienas mar
gučius balansui, [mokėti $5.000.

dinas už pagalba demaskuojant tris 
kortus prakeiktus gydytojus-žudikus". 
Visos rašinys persunktas negirdėta ne
apykanta amerikiniams-angliŠkiesiems 
karo kurstytojams.

★ Dabar, pasiskaitęs LTSR spaudą, 
stebėtojas pastebi, jog po praėjusiu * 
metų lapkričio mėnesio, kuomet Mas
kvoje įvyko kompartijos suvažiavimas, 
šalia Stalino dožnausiai- minimas ir 
Malenkova vardas, kas leidžia spėti, 
jog Malenkovas galėjęs būti išrinktas 
jau tada.

★ A. Bulota, Medžiotojų Draugijos 
Respublikinės Tarytos pirmininko pa- • 
vaduotojas, nusiskundžia, jog pokari
niais metais respublikoje pastebėti kai
linių žvėrelių, ypač lapių tarpe epide
miniai susirgimai. O biologijos institu
tas • nepadėjo didesnių pastangų tų 
ligų židiniams išaiškinti ir juos loka
lizuoti. Dėl periodiškai pasikartojan
čių rudųjų lapių susirgimų niežais dau
giau negu abejotini yra respublikoje 
daromi bandymai aklimatizuoti juodsi- 
dabrines* lapes. Kaip žinoma, šios la
pės tokiems susirgimams yra daug 
jautresnes negu rudosios ir, susirgu
sios niežais, greit nustimpa. Galiau
siai Bulota pripažįsta, jog ligšioliniai 
bandymai išplėsti kailinių žvėrelių au
ginimą nuėjo niekais.

★ G. Žukovas, Teisės mokslų kandi
datas, LTSR Mokslų Akademijos isto
rijos ir teisės instituto mokslinis ben
dradarbis, rašydamas a0ie "Vietinių 
valdžios organų fašizavimą imperialis
tinės stovyklos šalyse", bando Ameri
kai ir laisvai Europai primesti tai, kas 
vyksta TSRS — ir visas straipsnis tėra 
nevykęs "melo" kampanijos produk
tas.

HAMILTON, Ont.
Pamaldos evangelikams įvyks 

balandžio 26 d., 8.15 vai. rytą, 
St. Paul’s Church. Gore ir Hugh
son gatvių kampe.

Dr. M. Kavolis.
Pranešimas. KLB Hamiltono 

Aylinkės Valdyba jau pradėjo 
rinkti solidarumo mokestį. Šio 
mokesčio rinkti, pas kiekvieną 
dirbantį ir sukakusį 18 m. am
žiaus užeis Apylinkės Valdybos 
įgaliotas rinkėjas, kuris sumo
kėjusiam mokestį išduos kvitą 
patvirtintą . Bendruomenės ant- 
spauda. Nuo surinkto solidaru
mo mokesčio daug priklausys 
mūsų visų Bendruomenės pasi- 
sėkimase ir darbas, o taip pat 
prisidėjimas prie vadavimo ir 
laisvinimo Lietuvos. Todėl nuo
širdžiai prašome visų neatsisa
kyti sumokėti solidarumo mo
kesčio ir šiuo įnašu prisidėti 
prie Bendruomenės darbo su
stiprinimo.

Apylinkės Valdyba.
Tekstilės fabriko “The Can

adian Cottons Ltd.” darbininkų 
streikas, trukęs vos vieną dieną, 
šiame fabrike dirbančių lietuvių 
nuomone, davęs naudos tik pa
čiai bendrovei, o iš darbininkų 
atėmęs dviejų dienų uždarbį.

Didįjį Ketvirtadienį, balandžio 
2 d., susirinkusiems į darbą, uni
jos buvo įsakyta pradėti sėdėji
mo streiką. Dieninė pamaina iš
buvo darbovietėje visą dieną, o 
popietinė — tris valandas. Did. 
Penktadienis, pagal sutartį, ap
mokama nedarbo diena, bet tik 
su sąlyga, kad darbo dienos prieš 
jį ir po jo darbininkas nepraleis
tų. Kadangi dėl streiko ši sąly
ga neįvykdyta, tad bendrovė 
darbininkams ir nemokėjo nei už 
ketvirtadienį, nei už penktadie
nį. Unija streiką paskelbė dėl to, 
kad bendrovė atleido 6 seniau
sias darbininkes. Priėmus jas 
atgal (į darbą grįžo, berods, tik 
3). streikas atšauktas ir balan
džio 6 d. fabrikas vėl pradėjo 
darbą.

Lietuvių nuomonė įtartinas 
unijos elgesys, nes streikas taip 
staiga buvo paskelbtas ir taip 
pat* greit baigtas, o svarbiausia 
tokiu darbininkams nuostolingu 
laiku. Apytikriu spėjimu bend
rovė šiuo unijos žygiu sutaupė 
$10-15.000, o darbininkai ne tik 
kad be reikalo nustojo po $15-20, 
bet priede dar neramūs šventė 
Velykas. Ar nereikėtų tekstili
ninkams daugiau dėmesio at
kreipti į savo unijos vadovus?

Katalikių Moterų D-jos ruoš
tas balandžio 11 d. vakaras pra
ėjo su pasisekimu. Programą pa
rengė ir režisavo p. Vilimaitienė. 
Ją išpildė pats jauniausias kolo
nijos jaunimas: 12-15 metų mer
gaitės. Įdomiai paruošta loterija,

$14.500. Bloor — Monning rajone, 
dupleksas: 2 butai po 4 kambarius, 
su moderniškom virtuvėm ir voniom, 
2 garažai. Įmokėti $5.000.

ne, 6 k. nemos. Golimybė goražui. 
Įmokėti $1.500.

Vysk, V. Brizgys aplankė mū
sų koloniją. Balandžio 8-9 d. J.E 
vysk. Vincentas Brizgys, lydimas 
Lietuvos vyskupų delegato Ka 
nadai kun. St. Kulbio SJ, ir 
“Draugo” administratoriaus kun. 
V. Parulio, MIC, iš ičkagos, ap
lankė mūsų mažą, tarp kalnų 
gyvenančią koloniją. Lietuviai 
huvo jau iš anksto apie tai pa- 
nformuoti per lietuviškas pa 
maldas. Be to, žinia buvo išne
šiota CKSO radijo .bangomis ir 
per vietos dienraštį “The Sudbu
ry Daily Star”. Tuo būdu galėjo 
sužinoti ir tie lietuviai, kurie gy
vena Sudburio apylinkėje.

Trečiadienį, 7 vv., tikrai gra
žus lietuvių būrys susirinko į 
Kristaus Karaliaus bažnyčią gar
bingo ir brangaus svečio sutikti. 
Vyskupas pasakė labai gražų ir 
įdomų, religiniais ir patriotiniais 
motyvais persunktą, pamokslą. 
Pabrėžė mūsų tremtinių misiją 
laisvajame pasaulyje, reikalą bū
ti lojaliems irnaudingiems tam 
kraštui, kuriame gyvename. 
Ypačiai ragino likti ištikimais 
savo tautai ir, nežiūrint politi
nių bei religinių įsitikinimų, vie
ningai dirbt mūsų brangosios tė
vynės išlaisvinimui įsijungiant į 
vieną stiprią Kanados lietuvių 
bendruomenę. Paskui sekė pa
laiminimas su Švenčiausiuoju 
Sakramentu.

Antroji sutikimo dalis įvyko 
tos pačios bažnyčios salėje, kur 
lietuviams būva kas sekmadie
niais lietuviškos pamaldos.

Nijolė Indrulaitytė ir Audronė 
Poderytė, pasipuošusios tauti
niais drabužiais, visų Sudburio 

kuri davė apie $150 pajamų.
Ši draugija savo kukliomis pa

jamomis remia likusius Vokieti
joje ir lanko bei padeda ligo
niams vietinėse ligoninėse.

Niujorko kvartetas “Aitvarai” 
Gegužės 9 d. St. Michael salėje, 
jau skrenda Hamiltono, kryptimi. 
213 James St N., pasirėdys su 
savo pirmuoju dainų koncertu 
Hamiltone. Kvartetą veda žino
mas mūsų visuomenei muz. A. 
Kačanauskas,' gi dainuoja jame 
pažymėtinus balsus turį mūsų 
tautiečiai: Vilius Bražėnas — I 
tenoras, Juozas Nakutavičius — 
II tenoras, Izidorius Ališauskas
— baritonas, Vincas Savukynas
— bosas. Kvartetas pasiryžęs pa
sirodyti Hamiltone su stipriausia 
programa, nes “Aitvarai” dar tik 
pirmą kartą atvyksta į Kanadą ir 
nori suteikti mūsų tautiečiams 
nors vienai valandai tą aitvariš- 
ką laimę, kurią mūsų senoliams 
dažnu atveju atnešdavo tikrieji 
aitvarai!.. i.

Šį šaunų koncertą rengia TF 
Atst. vietinis skyrius savo 2-jų 
metų sukakties proga.

Nuotaikinga ir lengva kaip’ pū
kas lietuviška daina sklindanti iš 
galingų “Aitvarų” krūtinių, su
teiks kiekvienam lietuviui tą gai
vų jausmą, kokio kitokiose pra
mogose niekur nepajuntame!

Maloniai kviečiame visus at
vykti ir įsitikinti! Sk. St.

lietuvių vardu įteikė Vyskupui 
gražią raudonų rožių puokštę, 
krjp meilės, pagarbos ir dėkin
gumo ženklą. Ta proga vietos 
dienraščio reporteris padarė ke
letą nuotraukų. Gėlių įteikimo 
momentas buvo rytojaus dieną 
atspausdintas pačiame pirmame 
puslapyje. Tuo būdu lietuvio 
vyskupo apsilankymas Sudbury- 
ie išgarsino Lietuvos ir lietuvių 
vardą daug efektingiau negu bet 
kuris iki šiol įvykęs mūsų kolo
nijos pasirodymas.

Po gėlių įteikimo ir nuotrau
kų, sukalbėjus maldą, visi sėdo- 
mės prie paruoštų stalų kavutei. 
Ta proga sveikino Vyskupą ko
lonijos kapelionas kun. A. Sabas 
ir bendruomenės pirmininkas K. 
Poderys. Po sveikinimų visi su
giedojo Vyskupui “Ilgiausių me
tų”. Toliau, kavutės metu, daž
nai privačius pokalbius per
traukdavo gražios lietuviškos su
tartinės. J.E. vysk. Brizgys bai
giantis kavutei tarė padėkos žo
dį. Kavutė buvo baigta Tautos 
himnu. Dirbantieji naktinę pa
mainą išsiskirstė, o kiti pasiliko 
dar ilgiau salėje pasikalbėti, pa
sidalyti įspūdžiais.

Rytojaus dieną 9 vai. vyskupas 
atlaikė šv. mišias. Jų metu buvo 
matyti ir tų, kurie trečiadienį 
negalėjo dalyvauti.

Viskas praėjo labai pakilusio
je nuotaikoje ir paliko gilų įspū
dį. Jei būtų buvęs sekmadienis 
ar šventadienis, tai būtų dar 
daugiau tautiečių susirinkę.

Šia proga reikia pareikšti šir
dingą pagarbą ir padėką Sudbu
rio lietuvių bažnyčios komitetui, 
J. ir M. Kriaučeliūnams, N. Pau- 
laitienei, R. Bagdonienei, J. Vai- 
čeliūnui, A. Strakauskui, V. 
Montvilai, St. Tolvaišai, K. Po- 
deriui, S. Poderienei ir kit. pri- 
sidėjusiems prie visų parengimų.

Vietos klebonas F. J. C. Hum
phrey priėmė svečius labai ma
loniai ir parodė lietuviams, kaip 
ir seniau, didelio prielankumo.

Krikštynos. Per Velykas mūsų 
kolonijoje buvo dvejos krikšty
nos. J. ir S. Petrėnai pakrikšti
jo savo dukrelę Janinos Viktori
jos vardais. Honorari kūmai 
buvo b\olis ir brolienė Petrėnai. 
Ta proga buvo suruoštas tikrai 
jaukus pobūvis.

Kairovičiai * pakrikštijo savo 
dukterį Janinos Viktorijos var
dais.

— Petrovienė sunkiai susirgo 
ir atsigulė Sudburio General 
Hospital ligoninėje.

Puikiai pavykęs vakaras. Ne
žiūrint vieno kito piktos valios 
pavyduolio šmeižtų per kairiąją 
spaudą tiek prieš Liet. Bažnyti
nio komiteto vakarą, tiek ir prieš 
VyskujX) pagerbtuvės, šokių va
karas praėjo tikrai geroje nuo
taikoje ir sutraukė daug maine- 
rių ir jų draugų. Salė buvo ori
ginaliai papuošta vainikais, įvaL 
riais balionėliais, tikromis vyn
uogių kekėmis, bananais, apelsi
nais, obuoliais ir šokolado plyte-

WINNIPEG, Man.
Bažnyčios statybai aukojo: Mo

tiejus Petrauskas $100, Antanas 
ir Ona Balčiūnai $25, Elizabeth 
Blass $15, Magdelena Gedutienė 
$10, Jonas ir Ona Slickiai $5, 
kun. P. Kmita $1 ir kun. T. Nar
butas 30 egzempliorių knygos 
“Who ir worse Stalin or Hitler?”.

Antanas Kuncaitis grįžo iš 
miško ir turtingųjų rajone Mc
Millan gatvėje nusipirko gražius 
trijų augštų namus su dideliu 
kiemu užsodintu alyvom.

Ambrazevičius, daugelį metų 
dirbęs kasyklose, grįžo į miestą 
ir Kennedy gatvėje, prie St. Paul 
Collegijos nusipirko didelius, tri
jų augštų namus.

“Tėviškės Žiburius” galima už
sisakyti, prenumeratą pratęsti ir 
už laikraštį atsilyginti pas Aldo
ną Mikalauskaitę.

Televizijos stotis Winnipege 
pradės veikti jau šiais metais.

Tėvas Andrei Ouroussoff, rytų 
apeigų jėzuitas, neseniai pabė
gęs iš Rusijos, kovo 13 d. St. 
Paul’s College salėje padarė pla
tų pranešimą apie religijos per
sekiojimus Rusijoje.

$14.000. Christie—St. Cloir rajone, 
atskiros 8 kambarių mūrinis namas, 
vondens-olyvos šildymas. Golimybė 
garažui. Įmokėti $4.000.

lėmis. Koks patogumas! Tikrai 
kaip rojuj! šokdamas pakeli ran
ką ir nusiraškai, kas patinka. Jei 
tam skirtas prižiūrėtojas nepa
matė — tavo laimė, o jei sugavo, 
džentelmenas šokėjas su šypsena 
maloniai sumoka mažą pabaudė- 
lę. Tai įnešė daugiau gyvumo ir 
jumoro. Orkestrui užgrojus pre
mijuotą rožių valsą “Dunojaus 
bangomis”, daug gražių porų 
grakščiai šoko, tačiau penkių 
žmonių komisija pripažino, kad 
gražiausiai sušoko valsą Aleksas 
Kusinskis su Lfone Remeikie
ne, ką patvirtino ir publikos gau
sios katutės. Tuoj pat buvo įteik
ta K. ir I. Balčiūnų skirta premi
ja: šokėjui $10, o šokėjai $15 ver
tės dovanos. Įvyko tik vienas 
mažas nesklandumas, kad apati
nėj salėj nebuvo paskelbta, kada 
bus šokamas premijuotas valsas. 
Bet ta smulkmena geros vakaro 
nuotaikos nesudrumstė, priešin
gai, visa publika buvo labai pa
tenkinta, o skirstantis į namus 
pasigirdo daug skatinančių bal
sų, kad ir dažniau įvyktų panašių 
pasilinksminimų, pragiedrinan
čių mūsų kolorftjos pilką kasdie
nybę. Maineris.

Grįžo vėl į savo ūkį. Laima ir 
Justas Kriaučiūnai, kurie prieš 
dvejus metus pirko vaisių ūkį 
prie Hamiltono, praleidę atosto
gas pas savo gimines, grįžo vėl į 
ūkį. Laima čia išbuvo pas savo 
tėvelius net daugiau kaip pus
penkto mėnesio. Tenka su pasi
gėrėjimu pastebėti, kad Kriau
čiūnai, kaip ir Laimos mamytė 
Sofija Rakštienė, yra susipratę 
ir nuoširdūs lietuviai, pavyzdin
gi katalikai, visuomenininkai, 
aktyviai prisideda prie kiekvie
nos sveikos lietuviškos iniciaty
vos, duosniai visuomet aukoja 
labdaros tikslams ir bažnyčiai. 
Jų geru pavyzdžiu yra pasekęs 
visas namas, kur gyvena beveik 
visada vien tik lietuviai. Koks 
bebūtų ruošiamas’lietuviškas pa
rengimas — bendruomenės, lie
tuviškos mokyklos^ar bažnytinio 

j liet, komtieto — tų namų gyven
tojai yra vieni iš pirmųjų tal
kininkų.

Padėka
Liet. Bažnytinis Komitetas širdingai 

dėkoja valso premijų fundatoriams Irę- 
nai ir Karoliui Balčiūnams už $25 vertės 
dovaną ir už salės papuošalus, M. Kriau- 
Čeliūnienei, S. Rakštienei, L. Remeikie
nei, A. Strakauskui, J. Vaičeliūnui, St. 
Tolvaišai, J. Bataičiui, J. Paulaičiui, V. 
Jasiūnienei, Kasperiūnienei, Jakubonte- 
nei, P. Mazaratčiui, X. -Valaičiui, Ra- 
činskienei, N. Indrulaitytei, A. Podery- 
tei ir kitiems nuoširdžiai prisidėjusiems 
prie parengimo.

Liet. Bažnytinis Komitetas.

Lietuviškas grožio salionas. 
Karolis ir Irena Balčiūnai, tikrai 
nuoširdūs ir duosnūs visuomenių 
niams reikalams, atidarė miesto 
centre, Larch St. 23, prieš Eatono 
krautuvę, vyrų ir moterų kir
pyklą — grožio salioną (Char
lie’s Barber Shop ir Irene’s Beau 
ty Salon). Tad savieji pas savus 
ir atsiveskite dar savo draugus!

Diepholzo lietuvių gimnazijai

I SEIVE
(Iš mano dienoraščio)

Aplinkui ūkanos ir vanduo. Visą naktį jūra ūžė ir šniokštė. 
Mano kajutėj braškėjo sienos, švaistėsi vėjas kamine, kurs riogso 
šiame ir taip.mažame urvely kaip didžiulis piliorius ir unkščia 
keista rauda ištysęs į laivo pagaires. ,

Ši naktis tikrai man buvo nelaukiamai baisi... Kai dar krykš
tė ir švebeldavo Algiukas su Antanėliu, kai ugningi, žvilgantys jų 
akių žiburėliai dar atklysdavo ir skęsdavo mano širdy, dar vis 
jaučiau malonią dvasinę šilimą, džiaugsmą ir viltį.

Rūpestingai pataisiau jiems lovutes, juodu prausėsi ir kvato
jo ... Vėliau, susiėmę rankeles atsiklaupė ir Antanėlis pasakė:. Vėliau, susiėmę rankeles atsiklaupė ir Antanėlis pasakė:

- Mamyte, čia maža spragelė, klaupkis šalia manęs ...
O Algiukas padaręs keistą grimasą pažvelgė į brolį ir kalbėjo:
— O čia. žiūrėk, Antanai, kokia didelė, didelė spraga be Jone

lio, — jis kažkaip dramatiškai tuos žodžius pratęsė ir pažvelgė į 
mano akis.

— Taip, tu tikiesi, kad čia Jonukas ateis?... Per tokias ban
gas jis nei su valtimi mus nepasivytų. Čia tau ne Nemunas, ne 
Revuona!

Šie žodžiai į mano širdį sukrito kaip kartšos geležys, pradegino 
didesnę žaizdą, priminė mano vargšą sūnų Jonelį, kurį palikau' 
Lietuvoje vos trylikos metų.

— Aš, daugiausia melsiuosi už Jonuką, — rimtai papūtęs aku
tes nulenkė galvą Antanėlis. Algiukas man įkibo į rūbus ir pra
dėjo verkti:

— Mamyte, kam palikome Jonuką vieną?... Jis vienas verks, 
negaus valgyti, jį visi muš, jis nepakels knygų, nes pas močiutę — 
sriubelė visuomet nebaltinta...

Mano širdį persmeigė jau ir taip įkliuvęs skausmo peilis, jis 
dabar perrėžė visą kūną, įsiskverbė į sielos gilumas, ir atidengė 
vaizdus, kur menka mokinio uniformėlė nešiojo paliktą mano 
sūnų.

— Kam jį palikau?! — suriko dvasioje.visų jautriausių jausmų 
gaidos, akys apsivilko tarytum visų naktų šešėliais, ir aš gyvenau 
ne laivo kajutėje, bet skurdžioj tėvelių lūšnelėj tūnančioj Nemuno 
pakrantėj ir čia, rodos, mačiau prie žibalinės rūkstančios lempelės 
rymantį ant knygos savo sūnaus šešėlį ir kenčiau, kaip niekas kitas 
daugiau negalėtų kentėti.

Laivas kriokė nuo bangų nerimo, audros staugė stiebuose, į 
langą daužėsi vanduo, kajutė paskendo mirtinoj tyloj, tik mano 
išsigandusios akys vaikėsi baisius, neaiškius šešėlius įplaukiančius 
nuo bangų pro lango rozetę — tik nebuvo ašarų.

— Ai, kad galėčiau išsiverkti... tarsi palengvėtų... Arba, kad 
išaugtų man tokios rankos, kuriomis apvyniočiau visą žemę ir pa
siekčiau tave, Joneli, savo motinišku glėbiu apkabinti... ir, tavęs 
jau man niekas neišplėštų, neišvogtų! Ir kam pasileido šis laivas 
iš krantų?! Kam pirmais jo motorų urzgimais pravirko siela ir 
gimta miela žemė pasiliko, o mane, kaip nereikalingą šapelį neša

šelpti K. Rimkevičiaus būrelį su
daro šie asmenys: M. Antanaitis, 
A. Baltis, J. Čipkus, B. Dženkai- 
tienė, P. Gustas, P. Gurklys, S. 
Jackus, V. Juška. P. Jutelis, A. 
Katelė, V. Maizuk. D. Niekus, 
A. - Raškevičius, L. Remeikienė, 
J. Rimkus, K. Rimkevičius, V. 
Skilandžiūnas, A. Staškevičius, 
J. Šleinys, M. Venckuvienė, J. Z..
V. B. Sudburiškis.

JA VALSTYBĖS
BALFui iš Kanados kovo mėn. 

prisiųsta St. Catharines surinktų 
105 svanĮ rūbų. Pinigais prisiųs
ta J. Bakšio $20 iš Toronto.

BALFas per pirmuosius tris 
šių metų mėnesius išsiuntė trem
tinių šalpai: pinigais $12.163,05, 
10.000 svarų taukų už $1.582,87, 
54.496 svarus. rūbų, batų, lovoms 
baltinių už $60.782, CARE pakie- 
tų už $234 ir už Amerikos vysku
pų skirtus $225 užsakė vaiku
čiams Vokietijoje metams 100 
egz. vaikų laikraštėlio “Eglutė”. 
Tokiu būdu pirmą ketvirtį per 
BALFą suteikta tremtiniams pa
galbos už $74.986,92.

Šv. Tėvas, paprašytas BALFo 
pirm. kan. prof. J. B. Končiaus 
suteikti asmenišką, kad ir ma
žą, dovanėlę, kuri būtų kaip ir 
užuojautos išraiška vargšams lie
tuviams tremtyje,’ per savo nun
cijų Vokietijoje J.E. arkivysku
pą A. J. Munch perdavė BALFo 
centrui Vokietijoje 5.O0O DM su
šelpti lietuvius Vokietijoje ir 
Austrijoje ir kartu kiekvienam 
jų' suteikė apaštališką palaimi
nimą. ,

Liet. Prekybos Rūmai ruošiasi 
pagaminti spalvotą filmą iš Či
kagos lietuvių gyvenimo. Rūmų 
bankete gegužės 17 d. padarytos 
nuotraukos būsią taip pat įjung
tos į tą filmą. Rūmams pirminin
kauja inž. Ant. J .Rudis.

Mėlynąja armija, vadinasi 1917 
m. susikūrusi organizacija, sie
kianti vykdyti Fatimoje pasiro
džiusios Dievo Motinos Marijos 
pasauliui nurodytus uždavinius. 
Jos centras yra Fatimoje, o pri
klauso jai daugelio kraštų kata
likai. Neseniai į šią organizaciją 
priimti ir lietuviai. Liet. Sąjū
džio vadovybę sudaro: kun. Alb. 
Kontautas, dvasios vadas, dr. P. 
Kaladė, pirmininkas ir dr. J. 
Leimonas sekretorius. Adresas: 
665E 7th St., So. Boston 27, Mass.

Nek. Prasidėjimo Seserų vie
nuolynas, Putnam, Conn., savo 
Gildos seimo metu gegužės 17 d. 
pradės statyti ♦ savą bažnyčią. 
Renkamos tam tikslui aukos. 
Tenka pastebėti, jog seserys dir
ba didelį- kultūrinį darbą: vado
vauja senelių prieglaudai, auklė
ja našlaičius, globoja mergaites, 
ruošia vasaros mergaičių stovyk
las, ruošia uždaras mergaičių ir 
moterų rekolekcijas, spausdina 
laikraščius ir knygas.

Gydytojo egzaminus išlaikė

Illinois valstybėje dr. Jonas Kar
velis ir dr. Gediminas Grincevi- 
čius, abu studijas pradėję Lietu-
voje, baigę Tuebingene, Vokieti
joje, ir dirbę Brooklyno St. Ma
ry’s ligoninėje.

Gydytojai Jakševičienei su 
šeima pervažiuoti iš Pakistano į 
JAV sudaromas specialus fondas 
iš aukų.

Lietuvių ūkiniam stiprėjimui • 
skatinti ir geresnėms įsikūrimo 
bei pelningesnių verslų sąlygoms 
studijuoti Clevelando LB apylin
kės visuotinis susirinkimas iš
rinko specialią 12 asmenų Eko
nominę Tarybą. Jai pavedama ir 
imtis konkrečių darbų: į verslus 
einantiems lietuviams teikti mo
ralinę ir materialinę’ paramą, 
sekti vietos darbo rinką bei in
formuoti lietuvius, informuoti 
apie galimybes pasiruošti pelnin
gesnėms specialybėms, remti 
studentus, skatinti bendruome
nės tarpe ūkinį solidarumą, su
organizuoti bendr. narių santau
pų pelningesnį išnaudojimą ir tt.
BELGIJA

Belgijoje gyvenimas daugeliu 
atžvilgių sunkesnis nei kitose 
lietuvių kolonijose, tačiau lietu- 
yiai nenutausta. Gal dėl to, kad 
čia nėra galimybių įsikurti. Vi
sa, kas kelia rūpesčio, tai kiek 
galint arčiau susiburti visiems į 
krūvą. Šiuo metu Belgijoje lie
ka apie 300 lietuvių, bet paskli
dę po visą kraštą. Ligi šių metų 
tarpusavio ryšį palaikė entu- 
zistų savanoriškai leidžiama 
“Gimtoji Šalis”. Lietuviškos 
spaudos Belgijoj skaitoma daug. 
Kas metai išsirenkama krašto 
valdyba, į kurią susibėga tauti
niai, ekonominiai ir visi kiti BLB 
reikalai. Lieže įvykusiame lie
tuvių susirinkime 1953 BLB pir
mininku buvo išrinktas Pr. Sek-. 
morias (53 Chaussee de Verviers, 
Chaudfontaine, Lg), sekretorių 
— K. J. Dėdinas (97, rue de la 
Brabanęonne, Louvain) ir iždi
ninku — J. Braziūnas (18, Bos- 
randstr. Waterschei/L.). Suma
žėjus Įeituvių bendruomenei, bu
vo pakesitas k. v. sąstatas. Gar
bės teismą sudaro: 
čius, Ed. Cinzas, M 
nė.
AUSTRALIJA

Melburne Verbų

VI. Mulevi- 
Šidlauskie-

Melburne Verbų sekmadienį 
buvo suruošta loterija Vokieti
joje pasilikusiems šelpti. Ją ruo
šė Melburno Soc. Globos Moterų 
D-ja. Gausiai suaukota įvairių 
daiktų, tarp jų dail. Vaičaičio ir 
Simankevičiaus paveikslų.

Geelonge sausio 25 d. įsikūrė 
Liet. Atgimimo Sąjūdžio sky
rius. Išrinkta valdyba: pirm. V. 
Raginis, sekr. K. Šimkus, ižd. K. 
Mackus, kultūros r. vad. -M. Ky
mantas. korespond. A. Pranaus- 
kas. Kontrolės kom.: J. Deckys, 
V. Ališauskas ir P. Riškūs. Anks
čiau jau veikė L AS skyrius Syd- 
nejuje.

MOSSEY & SNIDER Real Estate ■ Tel. LA. 2849, LA. 2840
Vis dėlto reik save nugalėti. Tuo labiau, kad štai dar iš patalų

pūpso dvi gražios galvutės, užspaudę akeles tokios ramios, ir už 
pasaulio visus turtus dabar jų niekur nepalikčiau.

Susiriečiau į kamuoliuką lovoje, ir praleidau baisią, tragišką 
savo sieloje naktį. Tik dabar pajutau, koks gražus motinos ilgesio 
kančių vainikas, kai ją atplėšia likimas nuo savo mylimo vaiko.

Rytas. Viskas aprimę kaip niekur nieko. Rodos ir siela gied
resnė. Vistiek, klaida nepataisoma, kad palikau Jonuką. Betgi, aš 
norėjau, bent į širdį jį uždarius išsinešti, tik kad buvo atsiųstos 
dvi laivokartės... o ir iš gimnazijos jį ištraukti iš ketvirtos kla
sės buvo nepatogu, net autoritetų — nepatariama. Bet ką autorite
tai žino apie motinos, širdį?! Ar taip pat ją galima bet kur palik
ti? . . . Ar galima užgniaužti liepsnojantį, štai, kaip ši tekanti sau
lė ilgesį? .

Ne, ne... jie, turbūt, nežino, kas yra kenčiančios motinos šir
dis?... Atsiskirti prie jūros — tai ne prie kapo. Ten jau amžinai 
užgęso viltis ir nėra troškimų siekti gyvo. O čia?... Verčiasi 
vulkanais jnenumarinami siekiai būti viename lizdely, venoj šei
moj, vienam motinos meilės apsupime.

Jūra nurimus. Kad taip nurimtų širdis... Toly blizga tekė
dama saulė, ji, rodos, kyla iš vandens žalsvumos... Kaip žaviai 
gražu... Aš pasiryšiu gyventi! Aš užtekėsiu saule savo vaikams, 
aš juos supsiu saulėtais meilės spinduliais, ir tikiu, kad vėl susi
rinksim į vieną likimo išardytos šeimos lizdelį, būsim visi drauge, 
Jonuką kaip galėdami greičiau atsiimsim.

-------- ------------
Dar mes vis pilnai neišsiblaivėm iš jūrų ligos. Įsisukę chala

tais — nuvirtame kas sau, į savo lovas. Kaip keista... balta
sparnė žuvėdra iš tolių atplasnojo, kaip kulka atšovė, sparnais ap
glėbė visą kajutės langelį ir klykia! Ir ko ji klykia? Ko blaškosi? 
Negi ir jai kas išplėšė jos vaiką?...

Prie pat šio langelio, augštai ant antrų narų — mano lova. Aš 
guliu su bloknotėliu rankoje ir šypsausi. O žuvėdra vis dar blaško
si, vis sparnais plaka į stiklus. Tada man kyla noras įsižiūrėti į jos 
pilkas pasparnes ir aš atsisėdu. Artėju veidu prie stiklo, o ji nemaž 
nenusigąsta. Dar smarkiau sumuša sparnais, šiurpulingai suklykia, 
ir mano ranka atidaro langą, pailsus žuvėdra — stačiai įpuola į 
mano lovą.

Suimu jos sparnus, paglostau pailgą slidžią galvutę, ir ji nunyra 
žemyn, sucirpia, ir krapšto snapu kruviną kojytę.

— Ak, sužeista vargšelė! — jausmingai pratariu, ir mano vaikai, 
galvotrūkčiais išsiritę iš lovelių, pasilipa kopėčiomis ir sutūpia 
mano lovoj.

— Mamute, kas čia do pantarkėlė? — smalsiai akis įsmeigęs į 
žuvėdrą klausia Algiukas.

— Čia ne pantarka! Čia jūrpaukštis! — profesoriškai atlošęs 
galvą aiškina Antanėlis.

— Koks čia tau “jūrpaukštis”? Bene vandenys deda kiaušinius 
ir perina vaikus kaip vištos? Mamyte, juk čia ne jūrpaukštis? A, 
mamyte?...

— Sūnau, sužeista žuvėdrėlė, — paaiškinau Algiukui apžiūri
nėdama sužeistą žuvėdros koją.

— Mamyte, tegu bus jūrpaukštis! — maldauja prisispyręs An
tanėlis, o Algirdas tvirtina, kad tokios vilnys lizdus išdraskytų, 
ir kad vieversėlio kiaušinis — vistiek nuskęstų, neišsiristų iš jo 
nei joks paukštis. Bet kiek patylėjęs, pasikrapštęs pakaušį, Algir
das nusileido.
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olševikinis rusiškumo pamokslas Lietuvos kultūrininkams i KASTYTIS

Vasario 16 gimnazija pradeda 
ketvirtuosius mokslo metus. Pa-

- šaulio lietuviai, kurių aukomis 
, ji išlaikoma, gali didžiuotis. Reta 

tauta tremtyje pasirodė tokia są
moninga, kad- taip, kaip mes, gi
liai įvertintų tautinio švietimo 
reikšmę, ir tokia solidari ir or
ganizuota, kad pajėgtų pastoviai 
telkti lėšas gimnazijai išlaikyti.

Šiais metais Jūs mokslinate 
ir aprūpinate Vasario 16 gimna
zijoje 170 vaikų, kad su laiku tas 
jaunimas, tvirtas dvasia ir kūnu, 
stotų į darbą už Lietuvą, mūsų 
Tėvynę.

Aplinkybės dabar verčia susi
rūpinti gimnazijos pasioge.

Dabartinės patalpos kareivinė
se, eilę metų netaisytos, yra to
kios prastos ir ankštos, kad būtų 
žala jose toliau vaikus laikyti. 
Netinkama gimnazijai ir pati 
vieta. Antra vertus, atsikurianti 
vokiečių armija kiekvienu metu 
gali kareivinių pareikalauti sau 
ir gimnazija visai netektų pasto
gės. Dėl pastarosios priežasties 
nebūtų tad prasmės dabartinių 
patalpų remontuoti, nes reikėtų 
išleisti daug pinigo, nežinant, 
kaip ilgai tektų tomis patalpomis 
naudotis.

Mūsų visos pastangos gauti iš 
vokiečių tinkamesnes gimnazijai 
patalpas buvo bergždžios. Kad 

■ trijų metų gimnazijos darbas ir 
Jūsų aukos nebūtų veltui, išeitis 
tebuvo arba patiems gimnazija . . x.. __ ,z , i gijastatytis arba įsigyti jau gatavus PLB Vokietijos Krašto Valdyba! 
namus. Jei ir būtų mūsų tarpe: Pr. Zunde, E. Simonaitis, J. Lu- j 
cfol-tm-ionAiu oim i o ci-i J Irnchic. A VAndaiiskaS- K. ^Žilinę. ' 1

laiku turės užsidaryti, toks pa
statas visuomet būtų panaudo
tinas ir kitiems naudingiems rei
kalams, pvz? lietuvių senelių ir 
invalidų prieglaudai, kaip kad 
turi įsirengę latviai, ar pan. Ir 
Lietuvos valstybei atsikūrus, tas 
turtas jai būtų naudingas.

Ilgai ieškojus/pagaliau pavy
ko rasti gimnazijai ir bendrabu
čiui tinkamus rūmus prie Mann- 
heimo - Heidelbergo. Kadangi jie 
yra ne paties miesto ribose, tai 
ir eventualaus karo atveju ma
žiau pavojaus, kad jie nukentė
tų. Namai kaštuoja 2000.000 mar
kių ir apie 100.000 markių reika
linga jų remontui ir pertvarky
mui. Taigi, iš viso 300.000 markių 
arba 75.000 dolerių, kuriuos 
mums reikia metų bėgyje sumo
kėti. Namų pirkimo sutartis jau 
pasirašyta. Turint galvoje, kad 
naujos gimnazijos pastatymas 
kaštuotų per vieną milioną mar
kių, kaina, palyginti, nėra didėlė.

TAUTIEČIAI! Mes kviečiame 
Jus į šią didelę talką. Mes prą-

(Tęsinys iš praeito nr.)
Taip reikšmingai aptaręs ideo

logines klausimo puses, A. Snieč
kus palietė lietuviškąją inteli
gentija. “TSRS KCK nuolat nu
rodo, kad reikia teikti visoke
riopą pagalbą seniems specialis
tams, mokslininkams, kultūros 
ir meno darbuotojams, darbais 
įrodantiems savo siekimą prisi
dėti prie socialistinio ūkio, moks
lo ir kultūros išvystymo. Čia 
galima pažymėti, kad atskirų 
draugų tarpe esama neteisingų 
pažiūrų į senąją inteligentiją”...

Sniečkus, tačiau randa, jog 
ruošiant tarybinę x inteligentiją 
yra daug trūkumų. Pagrindinis 
trūkumas dėstant visuomeninius 
mokslus yra dar ir žemas idėji
nis teorinis daugelio paskaitų ir 
seminarų lygis. Paskaitose daž
nai silpnai parodomas buržuazi
nės ir proletarinių pasaulėžiū
rų priešingumas rimtai nekriti- 
kūojamos šiuolaikinės idealisti- 
nės-reakcinės teorijos, nepakan
kamai parodomas tarybinės vi-

SVAJOTOJAS
žinimor . jų sukurti tarybinių 
žmonių paveikslai išeina skur
dūs, neryškūs... Neįvertinimas 
temos apie darbininkų klasę yra 
rimtas idėjinis Tarybų Lietuvos 
literatūros ir meno atsilikimas. 
^Pai yra savotiška liekana bur
žuazinės* nacionalistinės pažiū
ros, jog esą “lietuvių tauta esan
ti “grynai valstiečių” tauta, jog 
ji neturinti proletariate, jog jai 
esančios svetimos darbininkų 
klasės idėjos”.

Sniečkus toliau prikiša rašyto
jams, jog jie rašę apie kolūkių 
kūrimosi bėdas, kai tikrumoje jų 
nereikėję kelti, nes jų “jau ne
bėra”. Prikiša ir dailininkams te
mų neįvairumą. “Respublikos 
kompozitoriai neleistinai mažai 
sukuria naujų tarybinių lietuviš
kų dainų, šokių naujų meliodi- 
jų”. Teatrai nieko naujo neparo
dę. “Vienas iš stambiausių visų 
mūsų literatūros ir meno šakų 
darbuotojų trūkumas kaip tik ir 
yra tai, kad dar vis nekreipia
ma dėmesio į kovą prieš Ameri
kos imperializmą ir agentūrą — 
buržuazinį nacionalizmą”. Įdo
miausia, kad pats Sniečkus ste
bisi, jog, girdi, dargi tada, kada 
Lietuvoje buržuazijos buvo ide
alizuojama Amerika, — Petras 
Cvirka drąsia ranka atskleidė 
buržuazinių melagių sukurtą ap-' 
gaulės uždangą ir parodė visą 
biaurią kapitalistinio Amerikos 
gyvenimo tikrovę. Tuo tarpu 
šiandieninėje mūsų respublikos 
literatūroje ir mene vis dar per- 
maža veikalų, kurie demaskuotų 
imperialistinę Ameriką, kaip 
žiaurios miliardierių diktatūros 
šalį, kaip rasinės diskriminaci
jos šalį, kaip pasaulini žandarą 
ir budelį, visur slopinantį pažan
gą, demokratinį judėjimą. Dari 
maža yra veikalų, demaskuo
jančių Amerikos-Anglijos impe
rialistų pakalikus - lietuviškuo- “Draugo” ______ _______ ______  ____ ___ ________
sius :)• žydiškuosius buržuazi- ■ konrisijon, kaip buvo pranešta,ipervad.SteigėjųDienąkovolO- 
nius - nacionalistus, klerikalizmą i l Ragy to jų D-ja paskyrė Pr. i 14 buvo suruošę taip pat lietu- 
(Apie šį užsipuolimą rašė “The Naujokaitį ir Stp. Zobarską. Pats į viskas parodėles ir gražiai pasi- 
Nęw York Times” išleidęs “kle- dienraštis komisijon dar pakvie- i rodė tautinių programų metu, 
rikalizmą”). Neturime veikalų, ; ««

meno reikšmę, partija reikalauja; 
kovoti su literatūros vulgariza- Į 
toriais, kurie sako, kad, esą, ta- j 
rybinei literatūrai svarbu tik tei- Į 
singa idėjinė kryptis, o menini© j 
meistriškumo klausimai — ant-! 
raeilis dalykas. Partija nurodė, 
k-i panašios pažiūros veda prie 
idėjinio ir meninio kūrinių lygio | 
sumenkinimo... Dar turime | 
faktų, kad senosios kartos lite
ratūros ir meno darbuotojų tar
pe pasireškia neteisingos pažiū
ros į jaunąsias kultūrines pajė
gas. Reikia taip pat pašalinti dar 
vienur-kitur pasireiškiančias ne
sveikas tendencijas priešpasta
tyti jaunąsias kūrybines pajėgas 
senesnės kartos rašytojams ir 
menininkams...

Vystant lietuvių tarybinę lite
ratūrą, aktyviau turėtų pasi
reikšti lietuvių kalbos ir litera
tūros institutas, kuris iki šioliai 
dar nepakankamai nagrinėja lie
tuvių tarybinės literatūros vys
tymosi problemas. Institutas tu
ri skirti daugiau dėmesio lietu
vių literatūrinės kalbos vysty
mosi klausimams drg. Stalino 
kūrinio “Marksizmas ir kalbos 
mokslo klausimai” . šviesoje ... 
Reikia ryžtingiau iškelti patrio
tizmą V. Kapsuko-Mickevičiaus, 
J. Janonio, J. Biliūno, P. Cvir
kos, Salomėjos Neries, V. Mont
vilos ir kitų proletarinės ir de
mokratinės lietuvių literatūros 
atstovu, savo kūriniais padėju
sių kelti lietuvių liaudies kovą 
prieš socialinę priespaudą, ku
rios panaikinimas tiktai ir galė
jo užtikrinti visiška lietuvių tau
tos išsivadavimą. Ryškus tautos 
dvasinio ir kultūrinio gyvenimo 
rodiklis vrą meninė saviveikla”.

Visi gyventi skuba,

Ir skundžiasi, kad jiems dienų nedaug. 
Tu vienas palieki. Ranka sugrubusia 
Ugnaikuro nuodėgulius .žarstai

... Jau daug dienų, daug metų sudegė 
Ir daug gražių idėjų virto pelenais, 
O tu vis lauki, kol diena praėjusi 
Dar kartą pas tave ateis...

Ir bus tada didžiulė džiaugsmo šventė: 
Įžiebsi žiburius širdies seklyčioje, 
Nuplausi melancholijos nuodus. Gal būt, tada, 
Kaip žarija tamsiam vidurnakty sublykčiojusi. 
Atgims troškimas kurti, juoktis ir gyvent...

Aš pakeliu nuvargusias akis 
I tolimą ir augštą dangų 
Ir ilgesy giliam 
Nušvitusias žvaigždes stebiu:

Tai mano tėviškės dangaus tos pačios žvaigždės 
Juodoj nakty virš svetimų nuoboduliu užklostytų kelki 
Skaidraus sidabro žvilgsnį ir savo nuostabų mirgėjimą 
Kas naktį žemėn siunčia...

šome visų lietuviškų organizaci-' suomenės santvarkos pranašu- 
jų paramos. Vasaroi 16 gimnazi- mas su kapitalistine, dėstymas 
ją sukūrę, pasiryžę ją išlaikyti, nepakankamai rišamas su socia- 
nesustokime pusiaukelėje. Šutei-; listinės statybos uždaviniais ir 
kime reikalingas lėšas ir baiki-1 praktika. Kaikuriose paskaitose 
me tą lietuvybės paminklą, kuris nėt -pasitaiko rimtų ideologinių 
visam pasauliui liudys mūsų iškrypimų. Buvo dargi atsitiki- 
tvirtą tikėjimą į šviesią Lietuvos mų, kad atskiri profesoriai ir 
ateitį, kuriai mes dirbame ir ruo- dėstytojai tiesiog pratempdavo 
šiamės. I mums svetimą priešišką ideolo-

" ~j... Augštųjų Mokyklų pro
fesorių silpnai išvystyta kritika 
ir savikritika yra viena iš šio 
trūkumo priežasčių ...” Esą, 
1952 m. buvo parašyta Vienuo
lio “Puodžiūnkiemis”, keletas 
pjesių. Pastatyti filmai “Tarybų 
Lietuva” ir “Aušra prie Nemu
no”, kurios scenarijų parašė Bal
tušis ir Gabrilovičius. Kaikurie 
rašytojai nesą persiėmė suprati
mu tų politinių uždavinių, ku
riems Įvykdyti partija mobili
zuoja darbo žmones. “Dėbkaiku- 
rių rašytojų ir menininkų nemo-
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galvojančių, kad gimnazija sūJ košius, A. Venclauskas, E. Žilius.1

Liet. Enciklopedijos leidykla
praneša, kad skelbtas pirmojo to
mo pasirodymas dar šį pavasarį 
nusidels. Dėl spaudoje kilusios 
polemikos daugelis uždėlsę su 
apsisprendimą ir nesiskubinę LE 
užsiprenumeruoti. Dabar padėtis 
esanti jau paaiškėjusi, leidykla 
įsikūrusi Bostone, kur taip pat 
baigiama įrengti jos spaustuvė.

“Bostone kuriasi ir Enciklo- i 
pedijos redakcija. Vyr. red. prof.! 
Vaclovas Biržiška jau prieš ke-j 
lėtą savaičių atvyko iš Vašing- Į 
tono ir pradėjo dirbti. Čia pat 
gyvena LE redaktorius dr. J. 
Girnius ir sekretorius St. San
tvaras. Bostone ir jo apylinkėse 
gyvena irdaugiau enciklopedijos 
bendradarbių, kurie taip pat jau 
įsijungė į darbą. Vyr. redakto
rius ir leidykla tariasi su kitais 
redaktoriais, kurie artimiausiu 
laiku turėtų atsikelti į Bostoną. 
Redakcijos branduolys skubama 
sudaryti, kad redakcinis darbas 
galėtų būti dirbamas sklandžiai 
ir visu rimtumu. Reikia atžymėti 
ir tą faktą, kad Bostone gyvena 
nemažas būrys lietuvių intelek
tualų, kuriuos tikimasi po trupu
tį įjungti į Liet. Enciklopedijos 
leidimo darbą. Žinoma, .kviečia
mi " ir kitur gyveną lietuviai 
mokslininkai Liet. Enciklopedi-j

joje bendradarbiauti”.
LE skyrių retiaktoriai, bendra

darbiai, platintojai ir visi tautie
čiai, kurie LE turi vienokių ar 
kitokių rekialų, prašomi nuo šiol 
nerašyti laiškų į Brooklyną, o 
Kreiptis šiuo pastoviu adresu: kėjimo atskleisti tipiškus mūsų 
Lietuvių Enciklopedija, 366 W. gyvenimo reiškinius, dėl pavir- 
Broadway, So. Boston 27, Mass, šutiniško tarybinės tikrovės pa-

I

Šitie dabar “bosauja” Lietuvos kultūriniame gyvenime, nors 
ir jiems kartais kliūna. Iš kairės į dešinę: T. Tilvytis, V. Val- 
siūnienė, mums nepažįstamas ir A. Venclova. (Nuotrauka 
daryta 1952 m. rudenį Vilniuje).

t

Kai aš žiūriu į jas, prisimena balti tėvynės sodai 
Žiedais nukarusias obels rankas augštan dangun iškėlę, 
Senelio Nemuno ramus didybės kupinąs tekėjimas, 
Žalių laukų banguojantis alsavimas vidurdeinio kaitroj 
Ir mano brolio skambanti linksma daina pirmos vagos 
Juodu garuojančiu brūkšniu žalian pavasario veidan Įrėžta.

Ir aš girdžiu, tamsiam vidurnakty tarp mūsų svetimų sustojęs, 
Kaip, rodos, grįžta paukščiai iš pietų •— padangės dykumoje, 
Tartum maži taškai, jie iriasi į gimtą krantą, ir aš matau, 
Kaip jie nuvargę žemėn krenta ir kaip paskui, linksmai klegėdami, 
Pašoka paliktų lizdų jieškoti... Ir mėlyno dangaus beribiam ploty 
Nubunda aštrūs ryto spinduliai ir užgesina tėviškės dangaus 
Išblyškusias žvaigždes...

Iš kultūros ir knygų pasaulio
romano konkurso Bostono Univ. liet, studentai

riis.čiiiz.nių j. įseiunme vemaiu, y Dabuši, dr. Šešplauki-Ty-i Susivienijimas Liet Am. pa- 
nagrinėjančių jaunosios kartos j ruolį ir A. Vaičiulaitį. ' ! - ~ —-«---

- - I Arkivvsk. J. Skvireckas rugsė-
mą. Kritikai literatūros ir meno j0 l8 d ‘minės savo 80 metų su- 
Srity1--eLdar sllPnai Ead,eda išgy- kaktį. Arkivyskupas gyvena 
.—-- ——-— -——-•* Zamso vienuolvne prie Landeck,
jie privalo isgyvendihti ir ręfe- Austrijos Tirolyje.

komunistinio auklėjimo proble-

vendinti esamus trūkumus

tingai kovoti su chaltūra rašyto
jų ir dailininkų darbe, turi padė
ti nugalėti buržuazinių koncep
cijų liekanas. Vieną iš buržuazi
nių nacionalistinhį koncepcijų 
savo laiku dema'skavo “Pravda” 
straipsnyje apie Sosiūros eilė
raštį “Mylėk Ukrainą”. Respub
likos partinėje spaudoje jau bu
vo iškelta, kad ši kancepcija bu-

Vysk. Antanas Urbšys, vienas 
iš trijų Latvijos vyskupų, šiuo 
metu gyvena Ispanijoje Monser- 
rato abatijoje, kur kovo 22 d. at
šventė savo kunigystės 50 metų 
sukaktį.

Bernardas Brazdžionis Bosto
no vienoje amatų mokykloje bai
gė linotipininkų kursus.

Dail. Ant. Navickas- suruošė 
savo darbų parodą Braganzo

skelbė naujų narių verbavimo 
vajaus taisykles, pagal kurias 
studentams, užrašiusiems 25 
naujus narius, skiriama $700 sti
pendija," mažiau užrašiusiems — 
mažesnė. Siūloma taip pat pa
sinaudoti ir studentų grupėms, 
kurios gautą stipendijų sumą pa
tys pasidalintų arba įneštų į spe
cialų stipendijų fondą.

Estų laikraščio Londone leidė
jas E. Jacobson buvo paskelbęs 
romano konkursą su 100 svarų 
št. premiją. Ji teko rašytojui A. 
Viirlaid už romaną “Kapai be 
kryžių”, kuriame vaizduojama 
gyvenimas Estijoje po praeito 
karo. (BTI). . *

Lenkai ruošiasi minėti
į A. Mickevičiaus 100-tj

The Polish Institute of Arts & 
I Sciences in America, Inc. jau 
i pradėjo ruošti savo būstinėje 
Niujorke planus paminėti šimt
mečiui nuo poeto Adomo Mic-

— Aš sutinku, kad būtų jųrpaukštis, bet jeigu ir mamytė duos Už kiek laiko žuvėdra atkiuto. Pradėjo viena koja spardytis 
jam tokį vardą, — su šiais žodžiais, abu laukė mano nusprendimo.: ir snapu sugnybo basą Antanėlio koją.

— Taip. Galėsime ją vadinti “Jūrpaukštėle”, bet tai būtų taip, i —Mamyte, jau ji žaidžia! — džiaugsmu netvėrė vaikai, žu-
kaip kad Algiuką kas vadintų “friceliu”. Ištikro, kaip pirma jums ' vėdra. pakraipius galvelę, vėl užvožė savo karolines akis ir nurimo, 
sakiau: ji yra žuvėdra! j

— Ne. Aš nenoriu, kad Algirdą kas vadintų “Fricu”. Man būt i 
gėda, kad mano brolis būtų “Fricas”! Geriau ir paukštis tegu pa- I 
silieka žuvėdrėle.., ar taip, mano balanduke? — užsikabinęs! 
už kaklo prilipdė savo lūputes prie mano veido Antanėlis. '

— Taip, jau taip, — šypsodamosi patvirtinau. Ir susėdę visi 
lovoje rūpestingai aprišome plonu skurleliu žuvėdrai sužeistą

■ kojelę. \ ' :v -
Pasibeldęs įėjo Eugenijus. Jis atnešė švarių rankšluosčių ir

apelsinų.
Eugenijus — mūsų patarnautojas. Jis prižiūri dešimts kaju

čių, kad visos būtų švarios ir tvarkingos.
— Kas čia?... — paklausė nustebęs Eugenijus, pamatęs mus 

visus susivėlus į vieną lovą.
■i ' —Čia paukštelė! Žuvėdra! Atlėkė, kad mes jai aprištumė 

kojelę! — čiulbėjo Algiukas pasviręs žemyn pro lovos kraštą.
— Madame, ar tikrai žuvėdra? Ir kaip ji čia pateko? — pasilip

damas kopėčiomis klausinėjo Eugenijus.
— Taip, jos kojytė beveik nulūžus, — paaiškinau. — Gaila pil

kosios. Ji taip daužėsi sparnais į langą...
— Mūs mamytę myli paukšteliai! — džiūgavo Algirdėlis visą 

laiką neatitraukdamas akių nuo žuvėdros.
— O taip! Jūsų mamytę ir aš myliu! — pajuokavo Eugenijus, 

krusteldamas Antanuką už smakro. •
— Vargšė žuvėdra... — išklydo man žodžiai sugelti, mintis 

pakišo: “Gal ir jos kur nors paliktas vaikas?“...
— Čia jūs tik vargą įsileidote, — tąrė Eugenijus. — Žuvėdros 

kartais visą laivą apninka klykdamos. Jų vienos sužeistos, kitos 
alkanos, klykia, šaukia, kai kam, sako, net šiurpu. Betgi žuvėdros 
— ne žmonės. Kiek žmonėse skausmo, alkio, įvairių kančių ... kad 
ir jūsų, argi veltui tokios liūdnos akys?

— Ko čia Eugenijus atėjo?! — pagalvojau. — Kam jis paju
dina manąjį skausmą?! — suviriau apmaudu. O jis vistiek dar
ant rankų rymodamas dėstė:

— Madame, perdaug tamstai rūpesčio: išmeskite žuvėdrą pro 
langą ir baigta.

Antanėliui akys išsprogo, kaip mėlynos slyvos. Algirdėlio vei
deliai nubalo ir lūpa pradėjo trūkčioti, abu kaip susitarę įsmeigė į 
mane akis, laukė mano veiksmo.

— Tamsta, Eugenijau, manai motina daro ką ji nori, ar kas jai 
patinka? Jeigu aš išmesiu šį sužeistą padarėlį — nutrauksiu^ vieną 
gražią jausmo giją savo vaikų sielose... Kas ją vėliau suriš? Kas 
sugrąžins jiems gailestingumo jausmą?

Eugenijus nuraudo ir susigėdo. Vaikai nemaž nesuprato gi
lesnės žodžių prasmės, žuvėdra tyliu gumulėliu kiurksojo ant 
mažos pagalvėlės.

— Pašauksiu gydytoją, — beveik su ironija pasakė Eugenijus 
ir išėjo. Vaikai susiglaudė į kupetėlę, gailesčio akelėmis glostė žu
vėdrą.

Aš šokau nuo narų, apsitaisiau, vaikų loveles sutvarkiau, bet 
taip svaigo galva, kad rodės visas laivas verčiasi ir jau, jau... 
nugrimz/iėsi gilybėn, arba tavo visa krūtinė atsivers ir išpuls su 
siela ir širdžia.

mitetas, kuris susidės vien tik iš 
Amerikos lenkų, būsiąs sudary
tas netrukus. Minėjimo proga 
planuojama išleisti 1955 metais 
Mickevičiaus kūrinius anglų kal
ba ir Mickevičiaus Jubiliejaus 
knygą. (Aim.)

Įsidėmėtinos knygos
JAV Valstybės departamentas 

išleido: Foreign Relations of the 
United States. Diplomatic pa
pers. The Soviet Union 1933— 
1939.Washington, United States 
Government Printing Office,
1952, 1034 psl.

Čia yra vienas skyrius apie Pa
baltijį 1939 m. Pabaltiečių politi
kų pasisakymai Sovietų Rusijos 
reikalu aiškiai rodo, kaip trūko 
tada suderintos Pabaltijo politi
nės linijos.

Walter Kolarz, Russia and her 
Colonies, New York, Praeger,
1953, 334 psl.

Pasinaudodamas oficialiais da
viniais, autorius pavaizduoja ru
sų ir vad. mažumų santykius So
vietų Sąjungoje. Pasak jo 1927 
m. Sovietų Sąj. pabaltiečių buvę: 
estų 154.704, latvių 135.880, lietu
vių 41.564. Įdomu, kad iš šitų 
8,98ri latvių^ 6,2/i lietuvių ir 
2,38%’ estų priklausė komunistų 
partijai, kai pačių rusų partijai 
tepriklausė vos 0,88% . Iš šitų,*be- 
abejo, buvo parinkti tie “lietu
viai” (kartais lietuviškai nemo
ką), kurie 1940 m. buvo susodin
ti Į augštas vietas greta grynų

vo propaguojama ir kaikuriuose ___ _ __
Tarybų Lietuvos rašytojų kuri- mieste^111 r ^perkeltaTJun- 
muose. Kova su šia žalinga kom; djaj miestą, o iš čia bus perkelta 
cepciia turi būti sistematingai ■ į Sao 'paulo 
vedama. Tarybinio patriotizmo, ' Eugen Ginvill-Kulvie- 
tautų draugystės idėjų propaga-' č.ui< dabar gyvenančiam Me’del- 
vimas yra vienas is pagrindimų Une Kolumbijoje, balandžio 10 
tarybinės literatūros ir meno uz- > d suėįo 70 metu
davinių,.!) Pabrėždama idėjinę Smuik. E. Kuprevičiūtė, po

sėkmingų koncertų Londoną ir i.kevįčiaus mirties. Tam tikslui 
Manchestery, per Paryžių vyksta suorganizuotas specialus komi- 
i Šveicariją, kur balandžio pa-jj.e|.as “The Polish - American 
baigoje bus suruošti jos keli kon- ■ Committee for the Commemora- 
certal , ; tion of the 100th Anniversary of

Philadelphijoje yra susibūręs į įbe Death of Adam Mickewicz“.
nemažas skaičius mūsų kultūn-; Komitete lygiomis teisėmis da- 
ninkų: universitetuose profeso- f

— Mamyte, jau ji žaidžia! — džiaugsmu netvėrė vaikai, žu-

— Mamyte, jau užmigo... — kuždėjo Algiukas risdamasis 
kopėčiomis žemyn; jis greitai apsitaisė ir susišukavo. Paskui pro 
duris kyščiojo galvelę gal dešimt kartu, “ar dar neateina dakta
ras?” ■ ' : ‘ ..

Ivvauja tiek senieji, tiek naujieji
Jurskis, Romeika, universiteto 
bibliotekoje dirba dr. V. Maciū
nas, vienoje draudimo firmoje; 
— dr. J. Puzinas, bibliotekoje dr. 
M. Krasauskaitė ir kt. Iš seno čia į

1 profesoriauja buvęs Vyt. D. uni
versiteto profesorius A. Senas, 
daug padėjęs ir lietuviams į uni
versitetus įeiti.

Kompoz. P. Sarpalius, pereitų 
metų pabaigoje sunkiai susižei
dęs koją, jau stiprėja. Jam teko ' 
gulėti ligoninėje ir pakelti ope
raciją. Trejetą mėn. neišeidamas 
iš namų, komp. parašė eilę nau-

- „ . -i.- a „t- i . j -..............i iu muzikos kūrinių ir ištaisėKada musų laivas plauke pro Anglijos krantus, daužėsi juroj: įaU<Jeli ankstvvesniu
baisi audra, bangos stačiai jojo aplink laivą - mes tada dar labiau j bibįioteka Paryžiuje
sirgome jūrų liga. _ • v : pradėio leisti sutrumpintą enci-

Eugenijus mus visus rūpestingai slauge: svarindavo kajutę, klo (lij tikriau sve^imyju žo.
keite ranksluoscius, parūpindavo ledo, nese geresni ma:stą, pa-; dži^ egįrafini ir biografinį žo- 
taisydavo pagalves. , . , ’ dvną/šį kontinentą jau yra pa- i i

Vaikai susveiko greičiau, negu as. Gulėjau išbalus kaip mar- Į siekę dt, irmieji ?asiuvi<ai.
mūras, buvau menka ir liekna — visai pasidariau isdziuvus kaip į ‘

Gydytojas atėjo tik vakare. Jo išvaizda labai simpatiška ir pa
traukli. Jis buvo apsirengęs tamsiai pilku kostiumu, kup buvo 
grakščiai apgulęs gražią, augštą figūrą, kaštaniniai plaukai į viršų 
užmesti, jo kakta baltutė ir rodos švelni, kaip aksomas.

Jis daugiau dėmesio kreipė į mane, negu į žuvėdrą!* Man tas 
nepatiko. Kai jis apžiūrinėjo žuvėdros kojelę, man pasirodė, kad 
jis ijet perdaug šiurkštus.

Kada jam padaviau rankšluostį kai jis apsiplovė rankas — aš 
nusigandau jo akių. Jos žiūrėjo į mane didelės ir ugningos ... nu
tvėręs mano ranką jis virpėjo ir traukė prie savęs... Tada aš 
griežtai surikau: “Atsitrauk!” ir tokio mano žiaurumo nustebęs 
Algiukas — atidarė jam duris.

Eugenijus už durų kvatojo ir tuo labiau mane įžeidė. Nes pa
jutau sąmokslą, juk panašiai buvo ir su Eugenijum.’

nendrė, nepakėliau kūno, pati bijojau sayo atsikišusių kaulų, 
pirštai pasidarė ploni ir ilgi.

Taip vieną kartą Eugenijus, taisydamas mano pagalvę, pra
dėjo keistai dūsauti. Aš tylėjau ir nebyles akis pasukau į langą. 
Tada jis prisėdo ant lovos krašto, ir, žiūrėdamas į mano išdžiū
vusias rankas, tylėjo. Ir kaip aš nustebau, kai jis pašaukė mane 
vardu:

— Marija, tu manai, kad mano širdis akmuo? Kada jau aš tave 
slaugau! Nesistebėk, kad įsimylėjau! Tu taip graži, kaip jauna 
išbėgus pušelė. Laibutė, smulkiu veideliu, o tos akys... dėl jų 
kiekvienas vyriškis netektų galvos! Jos kažko maldauja, ilgisi, net 
rodos meldžiasi kažkam... aš taip norėčiau į šias akis amžiais 
žiūrėti ir semti kažko kilnaus... ko, nei’ aš pats nesuprantu. Jos 
užmuša many visas piktas aistras, primena dievybę, ir aš norė
čiau šią dievybę tik glausti, bučiuoti, be piktos valios, be prastų 
iroškimų, tik norėčiau jai melstis, melstis...

— Kai pamačiau tamstą laive pirmą kartą — nusigandau sa
vęs. Bijojau, kad manęs nepaskirtų į šį laimingą kampelį, kuria
me dabai- tu esi...

— Aš kovojau su savim, o tu rami.v.’Gal dėlto, kad turi ber
niukus, su kuriais gyveni nežinau ar kaip slaugė, ar kaip motina, 
nes laive niekas netiki, kad čia tamstos, vaikai! Bet man — ne
svarbu. Būk motina, slaugė, tarnaitė ar karalienė — jau mano 
širdis susižeidė į tavo užburiančias akis, aš jas branginu ir drauge 
bijau... Jas sieloje pasivogęs nešuosi, bučiuoju ir velkuosi sužeis
tas, kaip niekam nežinomas invalidas. «- (Bus daugiau)

riauja V. Krėvė, A. Salys. A. Įenku kilmės ateiviai. Kitas ko- rusu 
T S _ • • 1 • • > / . . **

Ro*o LAIMA KUTVĖLIENĖ

Redakcijai prisiųsta
Juozas Grušas. Pabučiavimas. 

Novelės. Išleido Gabija, 335 
Union Ave., Brooklyn 11, N.Y., 
155 psl., kaina $1.550.

Tai vienas geriausiu J. Grušo 
novelių rinkinys. Autorius yra 
vienas stipriausių Lietuvos no- 
velistu. gabiai iškeliąs žmogaus 
dvasini pradą, gausus charakte
riais, žodingas kalboje ir stiprus 
intrigoje.

E. J. Harrison, Lithuania’s 
Fight for Freedom. Published by 
Lithuanian American Informa
tion Center, New York 1952, 96 
pusi.

Tai nauia, jau ketvirtoji, pa
pildyta laida šios gražios knygu
tės. apžvelgiančios Lietuvos ne
priklausomybės žuvimą ir lais
vės kovas iki 1951 m. Autorius 
yra buvęs D. Britanijos konsu-i 
las Kaune ir Vilniuje, bolševikų 
okupacijos metu buvęs Lietuvoj. |

Nuoširdžioi dėkoju visoms už molonius laiškus, kuriuos gavau po pirmojo mano 
straipsnio. Nors dar visai neseniai mūsų mažoji šeima pasiekė laisvę Kanados 
žemę, bet jums, taip pat naujai otvykusiems, tikiuosi galėsianti nors truputi 
lydėti įsikuriant svetimoje žemėje. Aš prisimenu, kaip buvo sunku pirmą kartg 
nuvykti krautuvėn, bet. . . šiandien tai tik malonumas. Kas vakarę savo vyrui 
papasakodavau apie naujus atradimus ir naujai išmoktus 
jau laukdavau progos naujoms "ekspedicijoms". 

- --------------------------- --

Viena iš mūsų pirmųjų problemų buvo, kaip susitvarkyti 
su pinigais, kuriuos mes uždirbdavome. Liko truputis, 
bet tai ir buvo mūsų vienintelė garantija ateičiai. Truputį 
varžydamas! pirmę kartę įžengiau į IMPERIAL BANK 
OF CANAĘ>A bonkę, bet aprimau, kai mandagus tar
nautojas rūpestingai paaiškino, kaip Šitame banke ve
damo Taupomoji Sąskaita ir koks procentas mokamas. 
Mūsų smulkiomis santaupomis IMPERIAL BANK OF 
CANADA rūpinasi, lyg tai būtų daug kortų didesnė 
suma. Dabar su pasididžiavimu galime sakyti, kad 
IMPERIAL BANK OF CANADA yra MŪSŲ bankas.

* w
------------ -------------------

Ar galite įsivaizduoti? Daug mėnesių praėjo, kol aš sužinojau, kad čia esama 
do?yku, kaip lignino nosinaitės. Aš parsinešiau pirmę kartę pakeli FACE ELLE 
ir visai šeimai parodžiau |ę. Nuo to momento mes vartojome FACE ELLE įvai
riomis progomis—abiejų rūšių—trigubas nosinaites ružavoje ir dvigubas žalioje 
dėžutėje. Ir koks skirtumas mono skalbimo dienomis—nereikia skalbti nešvarių 
nosinaičių, nei lyginti jų. Sekantį kartę būdomi krautuvėje nupirkite pokeli FACE 
ELLE lignino nosinaičių. Išbandykite jos! 

------------------- ------------

Atrodo, kod šiame noujome kroŠte galimo atrosti daugybę įvairių dalykų. Ir kiek 
daug jų specialiai pogammtų pagelbėti mums moterims. 
Savo tėvynėje niekuomet nesapnavau apie tokię krosnį, 
kaip GURNEY—oš net nebūčiau patikėjos, kod krbsnis 
70I1 atlikti tokius uždavinius. Jei dienos metu turiu išeiti

I 5 namų, oš galiu įdėti pietus krosnin, užstatyti outomo- 

J inį laikrodį, kod jis pradėtų virti man norimu laiku—ir 
'kai grįžtu namo—pietūs išvirti! Mono GURNEY mon 
suteikia daugiau laisvo laiko, kaip turėjau per eilę metų. 
Linkėčiau ir jums tokių malonumų!

žodžius. Netrukus oš

i 
4 
I
*
1 
1 
4
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NAMAI
• PARDAVIMUI

$32 000. bunnyside-High Pork, at
skiros, nepopiastai komfor
tiškas namas, okmenų-ply- 
tų, 14 komb. Dalis baldų: 
3 Šoldvtuvoi ir tt., 6 blo
kų garažai tr dirbtuvėlė; 
dalis kiemo išnuomojama 
35 automašinoms; pajamų 
I menesį $575. Neturi mor^ 
gičių.
iapie) už manufaktūros 
krautuvę (Manmng-fcuclid), 
5 m. nuoma. Prekės įpirki- 
mo kaina.
Dundos gatvėj. Mūrinis na
mas; krautuvė if 4 dideli, 
šviesūs kambariai. Kieto 
medžio grindys, garažas, 
įmokėti $5.000.
Sunnyside—High Park. Pu
siau atskirtos; I I komb. 
dupleksas; vandeniu-alyva 
šild., 2 vonios ir 2 virtuvės; 
dalis baldų; garažui vieta. 
Įmokėti apie $5.000. Šį na
rna reikia tuojau pirkti, 
įmokėti. Visa kaina $5.000 
Queen—Bathurst; frontas
plytų; 7 švarūs kambariai; 
garažas. Be morgičių. 
Atskiras, švarus, apynau- 
jis mūro namas; didelis 
sklypos-sodelis; cementuo
ta lane; moderni virtuvė! 
Alyva šild. Prie parko, švo- 
'ri ir romi aplinkuma. 5)6 
kamb. įmokėti apie $3.000 

$14.500. Gladstone gatvėj. Atskiras, 
8 kamb., moderni virtuve; 
garažui vieta. įmokėti- 
$5.500.

$16.000. Galley Ave. Pusiau atsk.; j 
geram stovy mūro namas; 
tuščias, 8 kamb., vand. šil
dymas. 2 modernios vonios, 
dvigubos garažas. Neturi 
morgič. įmok, apie $5.500.

$17.000. Alhambra gotv. 10 kamb., 
- kieto medžio grindys; apie 

35 m. senumo, mūro na
mas. Oru alyva šild. Lane. 
Įmokėti apie $6.500.

$8.500. Manning Ave. Atskiras, 5 
kamb., mūro namas. Van
deniu-alyva Šild. Lone. Be 
morgičių. Įmokėti $3.000. .

$7.300z Lisgar gt. 6 kamb., gara
žas. Įmokėti $2.000 Nori 
skubiai parduoti.

Be šių pavyzdžių turime įvairia koi
ne namų, krautuvių, valgyklų, ypač 
lietuvių rajonuose. Parūpinu iš bankų 
ir iš privačių asmenų paskolos.

Dr. <LKaškeiis
Telek: EM. 8-2646 ĖM. 8 2647, 

EM. 8-2648.
575 QUEEN STR. W. (prie Bathu^t)

R.TESL1A
REAL ESTATE

cxjuuL.. -ueegĮggrarM^iir*ns■ ■ f w l ifujl"

KORĖJOJE KARAS

$2.000

$14.500.

$15.200.

$1.300

$12.500.

1. $37.000 — pilna kaino, 
$20.000 — grynais! (ne mažiau!) 
Tik 8 kombepų per 2 ougštus na
mas. 3 vonios. 4 toil etai. 2 gara
žai. Didelis — dvigubas sklypas. 
Visi įrengimai — daugiau negu 

pirmos rūšies. High Parko rajone.
2. $5.000 — grynais,

$15.500 — pilna kaino.
9 kamb. per 3 augštus namas. 3 
virtuves. Didelis sklypas. Garažas. 
Vidus reikalingas remonto. Gil
mour gatvėje netoli Dundos.

3. $16.800 — pilna kaina.
8 kambarių. Švarus, atskiras, 
nnts namas. Didokas kiemas, 
važiavimas yra. Margaretos 
vej netoli Bloor.

4. $4.000 — grynais, 
$14.000 — pilna kaina.
8 kambariai. 2 virtuves, 2 vonios. 
Kambariai nedideli. 2 garažai. Sa
vininkai nori būtinai parduoti. Pal
merston Ave. -visai arti Bioor.

5. $7.000 — grynais, - 
$.18.500 — pilna kaina.
8 kambariai. Liuksusinė virtuvė. 
Vonia taip pat. Dušas jr toiletas 
rūsy. Gražus kiemas. Garažas. 
Vandeniu ir alyva šildomas. Na
mas atskiras, mūrinis. Netoli Bloor 
— Dufferin gatvėje.

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

7. $3.000 — grynais, 
$10.500-—pilna kaina.
6 kambarių, medinis, vidury ki
tų namas. Šiaip viskas yra net ga
ražas. Indian Rd. Cresc. netoli An
nette.
Grynais — $7.000, 
Pilna kaina — $18.500.
8 kambariai. 2 virtuvės. Vande
niu ir alyva šildomas. Mūrinis, at
skiros. Garažas. Nepereinami k. 
High Parko rajone----Evelyn g.
$9.000 grynais, 
$24.000 — pilna kaina.
9 kambariai per 2 augštus. Liuk
susinis namas su kilimais ir veid
rodžiais. Viskas yra. Lauder Ave. 
virš Blooro.

8

9

mū- 
Pri- 
gat-

KANADOJ DIDŽIAUSIA 
NUOSAVYBIŲ PARDAVIMO

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinto 

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

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

Tel. KE. 3881

F. N. PREBBLE
/ REAL ESTATE

SAUGU - PATIKIMA
PIRKDAMI AR PARDUODAMI, 

pasitarkite su mūsų ekspertais.
MES TURIME ŠIMTUS ĮVAIRIAUSIŲ NAMŲ

$11.500. High Park—Bloor. 8 kam
barių mūrinis namas dvi, 
gubas garažas, įmokėti 
$4.500.
Spadino—Dundas, 9 kam
barių mūrinis namas, vieta 
garažui, $50 pajamų sa
vaitei ir kambarys savinin
kui.
Netoli Dundos 9 kambarių 
mūrinis namas. Dvi virtu
ves. Vieta garažui. Savi
ninkui butas ir apie $200 
nuomos į mėnesį.
Bloor—Shaw, 7 kambarių 
mūrinis namas, vondeniu- 
alyva šildomas, garažas. 
Bloor—Shaw. 7 kambarių 
2 augštų mūrinis geros na
rnos. Vandeniu-alyva šildo
mas. Garažas.

$13.000. Blpor—Indian Grove. 6 k. 
gerų plytų namas, garažas. 
Bloor — Dufferin, mūrinis 
7 kambarių nomos, oru- 
alyva šildomas, kietmedžio 
grindys, gerame stovyje. 
Bloor—Lansdowne, 6 kam
barių, atskiros mūrinis no
mos. Vondeniu-alyvo šil
domas: Garažas.
College — Havelock, 8 k. 
mūrinis namas, išnuomo
tos, vieta garažui.

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

$11.900.

$11.900.

$12.000.

$12.800.

$13.500.

$13.600

$14.000,

$14.500. King—Jomieson, mūrinis 7 
kambarių nomos, vandeniu 
šildomos, dvi virtuvės.

$14.900. St. Clair—Westmount. Mū
rinis 6 kambarių narnos su 
2 virtuvėms ir garažu..
Queen — Dovercourt, 10 
kambarių su baldais mūri
nis nomos, vandeniu Šildo
mas, dvigubas garažas, 2 
virtuvės.
Bloor — Bathurst, 8 kam
barių mūrinis namas, aly
va Šildomo^.
High Park-Bloor, 7 komb., 
2 augštų, mūrinis, atskiras 
namas. Garažas.

$17.900. Parkdale, mūrinis 10 kam
barių namas, vandeniu šil
domas, labai gerame stovy.

$18.000. St. Clair—Oakwood. Du
pleksas — 12 kambarių, 

' ‘ vandeniu-alyva šildomas.
$18.700. Runnymede-Annette, 10 k. 

atsk. mūrinis namas. Van
deniu-alyva šildomas. 4 
virtuvės, Garažas. Privatus 
įvažiavimas.

$18.900. Bloor—Jane, mūrinis 6 k. 
nomos, vand.-alyva šildo
mos, su garažu.

$21.000. High Park —- Roncesvalles 
10 kamb. atskiras mūrinis 
namas. Vandeniu-alyva šil
domas. 2 garažai.

$21.000. Dundos—Dufferin, didelė
krautuvė su prekėmis ir du 

* butai po 3 kambarius, mū
rinis gar., įmokėti $9.000.

S. DWORAK
REAL ESTATE BROKER

Nuosavybių pirkimo — 
pardavimo įstaiga 

1052A BLOOR ST. W., 
Toronto

Parduodame ir perkame na
mus, biznius, visuose miesto 

rajonuose.
NAMAI—B1ZNLAI

Didžiausias namų 
pasirinkimas

Tik paskambinkite kiek -lūs turi
te {mokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!

$15.500.

$15.500.

$17.700.

Taip pat duodame paskolas.
Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 

reikalais kreipkitės
A. Kiršonis, V. Merkis, B, Sergautis

Telef.: KE. 9272 ir KE. 0415
1460 DUNDAS STREET WEST - TORONTO

(prie Dufferin)

ECNIzST KIDOIJJ 

REAL ESTATE LIMITED REALTORS 
Centrinė įstaiga 1172 Bay St. Toronto, Ont.

Didžiausia Naujųjų Kanadiečių 
Pirkimo — Pardavimo {staiga

373 RONCESVALLES AVĖ. 
Toronto, Ont.

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

$14.000. Close Ave.-King, 7 k., mūr. 
atskiras, vand. Šildomos, 2 virt, 
2 vonios. Įmokėti $6.500.

6 k., mūrinis, alyva šild., pus. 
atskiros. 2 virt., 2 vonios. Gali
mybe garažui. Įmokėti $6.000. 

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

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

$18.500. Evelyn—Annette. 8 k. mūr. 
atskiras, kvadr, pL, alyvo-vand. 
šild., 2 virtuves, mod. vonia, ga
limybė poilsio k. įrengimui, pui
kus vidaus įrengimas, garažas, 
įmokėti $7.000.

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

$12.900 — Runny mede — Annet
te, 6 k. mūrinis, atskiras, alyv. 
Šild., yra privažiavimas, 
keti $4.000.

$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 
komb. pusiau prijungtai namas, 
Show — Davenport rajone, ne
pereinami kambariai, alyvos Šil
dymas.

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

.$15.000, įmokėti $5.000, Euclid —
- Bloor rajone, 8 kamb., pusiau 

prijungtas, mūrinis namas, ne
pereinami kambariai, alyvos šil
dymas, garažas.

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

$23.500, apie pusę grynais, 12 k., 
atskiras, mūrinis namas, High 
Park rajone, karšto vandens 
alyvos šildymas, didelis kiemas, 
garažas ir šoninis įvažiavimas.

Reta proga mechanikams, $2 500 pil
na kaina, Dundos—Pacific rajo
ne, pilnai įrengto auto remon
to dirbtuve, 4 metų nuomos su
tartis, tik $30 mėnesiui.

Visais nuosavybių pirkimo-pardavi
mo reikalais kreipkitės į

J. RUKsA
Tel. OL. 1793, OL. 5176 

Namų tel. MU. 0746.

$10.500, High Paik rajone, prie Bloor, 
l 6 komb., mūrinis, įvažiavimas į 

kiemu.
$13.500, High Pork rajone prie Annette,

8 komb., mūrinis, įvažiavimas į 
k iemo, žemos Įmokei imas.

$14.600, Bioor—Runnemyde Rd., 7 k., 
mūnnib, atskiras, 2-ju augštų, van- 
deniu-ohėjum šildomas, augštas 
įmokei imas.

$14.900, High Park rajone, prie Bioor,
7 komb., mūrinis, atskiras, 2-jų 
ougštu, įvažiavimas į kiemą-

$15.500, Bloor^—^Shaw St., mūrinis, at- 
skiros, 10 kamb > garažas, geros 
pajamos.

$15.900, College—Dovercourt, mūrinis, 
10 kamb , garažas, 2 virtuves.

$16.000, Indian Rd.—Wright Ave., 8 k., 
mūrinis, vondeniu-aliejum šildomas, 
2 garažai.

$18.000, High Pork rajone, mūrinis at
skiras, 8 kamb. per 2 augštus, van
deniu šildomos. Garažas.

$18.500, Bloor—Indian Rd., mūrinis, at
skiras, 10 kamb., 3 virtuvės, van- 
deniu-olieįum šildomas. Garažas.

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkinio ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

Įmo-

ATSTOVAUJA

V. JUČAS
Tel. KE. 3011

MIELI HAMILTOHiEčIAI!

-Skambinkite
Jonui Matulioniui

863 BLOOR ST W.. Toronto

H. TESLIA
REAL ESTATE BROKER 

įsteigęs tel. KE 9459, namų LA 0248

Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

' 1294 KING ST. EAST. HAMILTON. ONTARIO 
Tel.: 9-3558 — 2-9077

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

Atidaryta iki 7 vai. vak. • 272H QUEEN ST. W., Toronto

jom J. ELLIS
REAL ESTATE

Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 8000

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

rajonuose, 
patarnauti

Jūsų p e s i r i n k im u ? :

$15.000, įmokėti $4.500. Humbemde—Indmn Rd. Labai gen
nu namas, alyvos šildymas. 2 gražūs mūriniai garažai. Narnas be skolų.

$15z500, įmokėti $5.000. Gorden—Sunnyside. Mūrinis 8 kambarių namas, 
vandens alyvos šildymas.

$12.800, įmokėti $3.000. Axiel—Annette—Keele. Mūrinis, presuotų plytų 
namas, 6 kambariai, alyvos Šildymas, poilsio kambarys rūsyje, ištisai švarus.

$20.500, įmokėti $7.000. Indian Rd. Visai atskiras, gero mūro, geltonų plytų 
romas, 10 erdv»ų kambarių, square planas, vandens šildymas, garažas. 
Gražus namas — geros pajamos.

$17.000, įmokėti $6.000. Beresford netoli Bloor. Visai atskiras geltonu plytų 
namas, 7 kambariai, square planas, vandens-alyvos šildymas, garažas su 
bendru įvažiavimu

$12.500, įmokėti $3 000. Ossmgten—Manchester. Pusiau atskiras, mūrinis, 
6 nepereinami kombcnai ir 2 sanrūmiai, garažas su privačiu įvažiavimu

$17.000, įmokėti $6.000. Hevdon Pr. Rd.—CoWeoe. Visa* atskiras, Šiurkščių 
plytų namer. 8 kambario’ per du augštus, vandens-alyvos šildymas, ga
ražas. Ištaigingas namas.

$15.000, įmokėti $5.000. Beatrice. Visai atskiros gero muro namas, alyvos šil
dymas, dvi virtuves, geros išplanavimas, gorožos.

mūro 9 komba-

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokė j imą.

Parduodami 
namai

visose miesto 
dalyse.

Turime didelį namu pasi
rinkimą tarp St. Cloir—Eg- 
linton — Lansdowne — Mt. 
Pleasant, nuo $12.000 iki 
$16.000 (pilna kaina), mūr 
riniai, atskiri namai, dau
giausia vand. - alyva šildo
mi su privačiu įvažiavimu 
ir garažais. Arti prie susi
siekimo ir krautuvių, labai 
gerame stovyje.*

Dėmesio
Hamiltoniečiai

Miles

Dėmesio
Hamiltoniečiai

Ernie
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

9J0 KING IR SHERMAN, HAMILTON, ONT.

$12.900 Erie S.
8 kamb. kietos grindys, naujai dekoruotas, 2 komb. nebaigti It! augšte. 
Savininkas isvažuoįo i JAV. Įvažiavimas. Įmokėti $4.000-3.500.

$57.000 Cannone ir Ottawa,
1 apartamentų, kietos grindys, vandenių ir alyva šildomas, geros metines 
pajamos. Įmokėti $20.000.

Dėmesio, ieškantiems biznį!
Tarp Sirnco ir Brandford taboko ūkių apylinkėje 60 pėdų fięntasųnj Moir.t St. 
Mėsos ir 
avalvnės, 
prekes. 4 
$65.000 
dama dėl

valgomų produktų krautuvė, vaistine, vyriškų rūbų, moteriškų »ūbų. 
sodo bar, geležies »r indų krautuvės su visais įrengimais $9.000 olus 
komb' modemiškas apartamentas pirketuf. Mėtine apyvarta $50.000- 
Dabartiniš savininkas sutinka duoti 10 melų nuėmęs Sutartį. Parduo- 
ligbs. '■

Be te, turime biznių v»soiė Ontario prėvinc’joie.
ar parduodami. visuomet rasite sąžiningą patarnavimą mu?u 'staiges

MES PARPUODAME NAMUS, BIZNIU-- 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

$15.500. Ossirgton rajone, 8 komb., mūrinis namas, vandeniu šildomas. Įmo
kėti $4.000.

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

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

Pajamų namas: 16 kamb., mūrinis, vienas blokas nuo High Parko, 1 1 kamba
rių, visi išnuomoti menesiui už $400, 5 modernūs kambariai priklauso 
savininkui. Vandeniu-alyva Šildomas. Balanse vienas morgičius. Įmo
kėti $15.000. Nepraleiskite progos apžiūrėti.

Klauskite: V. Andrejaiisko-ftndrews
Telefonas ME. 8036

Pirkdami namus ir kitokias nuosavybes kreipkitės į

L KOWAL, Realtor
403 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ONTARIO

ME. 8036 - - - - - - ... - ME. 8036
Mes sudarome paskolos Į ir 11 morgičiui ir skoliname privačiai iki $2.000

Pirkdami L. r_________ . . . ... .
prityrusių perdavėjų. Kalbame visetnis Europos kolbomis. Parūpinome margi 
Čius ir duodame paskolos.

Mann & Martel
REALTORS

1663 BLOOR STREET WEST. TORONTO

Ha’lam—-Dovercourt rajone, 6 kambarių, pusiau atskiras, mūrinis 
narrtbs. 2 virtuves, gražūs kambariai, kietmedžio grindys, vieta ga
ražui. Įmokėti $3.000 * ♦

Bartlett—Devėnport rajone, 9 ir saules kambario namas, dideli kam
bariai, Lietm. grindys, nauja krosnis, vieta garažui. Įmokėti $3.000.

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

Morton—St. Clair rajone. 8 kambarių, pusiau atskiras, mūrinis na
mas. Vidus reikalingas remonto, nepereinami* kambariai, kiemedžio 
grindys. Vieta garažui. Įmokėti $4.000. 

f
$15.500. Indian Rd.—Gorden rajone, 8 kambarių pusiau atekiras mūrinis na

mas. Dideli ir gražūs kambariai, kietmedžio grindys. Įmokti $5.000.

$17.900. Pacific—Bloor rOjonė 9 ir 2 saulės komb , pustau atskiros mūrinis 
namas Vidus puikiai įrengtas, kietmedžio grindys, 2 gražios virtuvės, 
nepereinami kamb., vandens šildymas, 2 garažai. Įmokėti $10.000.

$19.300. Rogers Rd—Blockthome rajone, 15 komb., 5 butų atskiras mūro 
namas Vandens-alyvos Šildymas, atskiros įvažiavimas, vieta garažui. 
Geros pajamos. Įmokėti $5.000. .. r -

$9.800.

$11.000.

$12.800.

$12.900.

Mes turime tr dengiau namų, valgyklų, benzino stočių iv krautuvių visose 
miesto dalyse. Tam pat duodame paskolas padidinimai (mokėjimo grynais. 
Jei Jus norite perduoti savo namą paskambinkite mums, mes pasisteng
sime Jums duoti getą pato movima.

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

A. TAMULAITIS
Tel. MA. 1177

Namų tel. OR. 2657

A. W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St., Toronto

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

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

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

$17.000, Dundas—Roncesvalles, 
pleksas, 10 kamb., pusiau 
skiros, vandens šildymas, 3 
ražai.

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

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

$15.000, Bloor—Dundas, pusiau at
skiros namas, vondens-olyvos šil
dymas, garažas.

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

du- 
ot- 
ga-

10

J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė Įstaiga)

1 ST. CLAIR AVE. W. 
TORONTO

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

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

(S a I e s m a n)

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

REAL ESTATE

John J. ELLIS
1072 BLOOR ST. W. — Tei. 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. Visai atskiras 8 kambarių namas. Priekis mūrinis, 

koridorinė sistema.
DUNDAS — BROCK

$11.500, įmokėti $3.000. Pusiau atskiros, mūrinis, 6 kambarių namas, alyva 
apšildomas. Koridorinė sistema.

MONTROSE — BLOOR
$13.500, įmoKeti $5 000. Pusiau atskiros dviejų augštų 7 kambarių namas su 

dviem moderniom virtuvėm ir dviem voniom, šildomos alyva.
GRANGE — SPADINA

$13.500, įmokėti opie $4.500. Visai atskiros mūrinis 9 kambarių namas su 
vieta garažui. Patogus nuomavimui ir pelningos.

MONTROSE — B LOO i!
$14.900, įmokėti tik $4.500. Pusiau atskiros mūrinis, alyva apšildomas 8 kam

barių namas. Dailus iŠ lauko ir viduje. <
DOVERCOURT — QUEEN

$15.000, įmokėti opie $6.500. Pusiau atskiros visos mūrinis 10 didelių ir Švie- 
ir 3 ougštos su bol- 
Yro dvigubos gora-

šių komaorių nomos. šildymas vorxfeniu-anglimis. 2 
dais. Dvi virtuyės. Rūsy papildomai įrengta išviete, 
žas. Didelis kiemas. Lobai patogus nuomavimui.

QENDENAN — ANNETTE
$16.500, įmokėti opie $6.500. Visai atskiras mūrinis 11 kambarių vandėniu- 

a‘yvo šildomas narnos. Dvigubos gorožos. Slypos 40x210 pėdų, su dide
liais medžiais

NEW TORONTO
$18.000, įmokėti apie $6-7.000. Visiškai naujos, atskiras 6 d»dehų ir šviesių 

kambarių prabangiai pastatytos nomos su dviem voniom. Didelis kampinis 
sklypas prie Ontario ežero. Galimo laikyti laivelių ir turėti privačios mau
dykles. Gorožos prie namo.

Mielas Bičiuli! Jei nori pirkti namą, bet koki 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 /

P. LEONAS
agentas, kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja!

r^fCroo^ rTfOff^s jstokjoic, mofoncK.itc

1072 BLOOR ST. W. — Td. ME. 2471, beta M. KE. 742$.Telefonas MU. 8256583 Roncesvalles. Telef. LA 8000 - Buto tel. EM. 3-6711
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Juozapas Visarionovičius Džiugašvilis-STALINAS
Masių žudiko atviri 
žodžiai
Dar visiškai neseniai žiauriau 

sias pasauly diktatorius, milio
nų žmonių žudikas, išklampo
jęs savo gyvenimo kelią nekaltų 
žmonių kraujuje ir ašarose, Juo
zapas Stalinas. užmerkė akis, pa
likdamas žmonijai tik klaikų ii’ 
žiaurų atsiminimą. Dar 1931 m., 
kada Stalinas be jokio pasigailė
jimo naikino vadinamuosius 

. “kulckus” ir steigė kękhozus, 
buvo duotas sukrečiantis ataras 
interview dviems užsieniečiams 
anglams- George Bernard Shaw 
ir įtakingai Anglijos moteriai 
Lady Aster. Kaip visuomet. Nan
cy Aster buvusi iabai atvira ir Į 
užklausiusi Štaiiną:

— Kada iūs nustosite masiniai 
žmones žudęs?

— Kada būsiu įsitikinęs, kad 
jau to pakanka, — atsakęs Stali
nas. — Tuojau, aš tikiu . .. — pa
galiau pridūręs,

1942 m., karo metu, W. Chur
chillis. būvėdamas paskutinę 
naktį Rusijoje. Stalino buvęs pa
prašytas praleisti vieną kitą va
landėlę su juo ir išgerti rusiškos 
“vodkos". Įmetus, kai paslaptin
gieji ledai jau buvo pralaužti, 
Churchillis užvedęs kalbą apie 
kruvinąjį “kulokų” likvidavimą. 
Pradžioje Stalinas nenorėjęs leis
tis į tokį pąšnekėsį, bet dar išgė
rus po vieną-kitą, jis pradėjęs:'

— Dešimt milionų. — ištarė 
Stalinas gniauždamas kumščius 
pastyrusiąis pirštais. — Tai bu
vo visdėlto baisus dalykas. Ket- 
veris metus tęsėsi likvidacija ...

Šiaip Stalinas niekam ir nie 
kad panašių pasikalbėjimų nėra 
davęs. Tai buvę tiesiog “išvogti” 
jo prisipažinimai apie masines 
žmonių žudynes, nors jis žmones 
užmušinėjo visą gyvenimą, ligi 
pat mirties. Užmušinėjo meto
diškai. Galima būtų pasakyti: 
“Niekad dėl asmeniško reikalo, 
visuomet savojo režimo išlaiky
mo tikslams”...

Ar taip ištikrųjų buvo? — Toli 
gražu: “Stalino būdas — žiau
riausias, kokį aš kada nors gyve
nime mačiau", — kadaise rašė 
Leninas. “Šėtoniškas bruožas jo 
politikoj — jo žiaurumas”, — 
teigė Trockis. — “Stalinas — tai 
oportunistas su paruošta sprogi
mui bomba rankoj" ...

Deja, anais laikais, kaip ir 
šiandien, naivėlių pasauly netrū
ko. Buvo žmonių ir net augštų 
intelektualų, kurie Stalinui tas 
baisiąsias žudynes buvo atleidę, 
sakydami, jog tai neišvengiamas 
žingsnis kuriant žemėje komu 
nistinį rojų.

Šalti ir gudrūs
pateisinimai
Stalino būdo ir jo žiaurių dar 

bų vertintojai praeityje buvo 
daugiausia atlaidūs jo atžvilgiu. 
Užsieniečiai ir daugelis net to
kių, kurie patys dirbo su juo ran
ka rankon, vadinamų “kom-pa- 
triotų”, kurie vėliau paspruko 
iš komunistinio “rojaus5’, kalbė
jo apie tą baisųjį žudiką gana 
palankiai. . . w

pvz., vienas iš garsiųjų JAV 
prekybininkų, Donald Nelson,

organizuoti Tifliso geležinkelie
čių streikus ir vykdyti sabotažo 
aktus. Caro policija jį suėmė ir 
ištrėmė į Sibirą.

Sibiras, žinoma, ne toks, koks 
jis padarytas pagal paties Stali
no įrengimą (tuomet jame nebu
vo spygliuotomis vielomis ap
tvertų koncentracinių stovyklų, 
o ištremtieji laisvai galėdavo pa
sirinkti gyv. vietas ir pragyveni
mo šaltinį), ir buvo Džiugašvi- 
.liui tarytum-reyoliuc^kįfuųniver- 
sitetas. Tenai jišįškt^pūiingai iš
studijavo Socialistų partijos gru
pes. skirdamas jas į dvi dalis: 
menševikus (dešiniuosius) ir 

' bolševikus (kairiuosius). Taipogi 
11 jis išstudijavo ir apsvarstė savo 

. kitais šimtais taikstančių Stalinėje stipriąsias ir silpnąsias 
n.a. i 51-JPatlkimu^ buvo sunalklntas | puses, nes iš anksto tikėjosi, kad 

metais. . . _ su jais reikės vesti kovą. Po ne-
Bųv. JA\ arnbasadenus 1.-as- pavvkusio 1904-5 m. Rusijos ka- 

kvoje, Joseph E. Davies, eharak-j ro įu japoniia< Džiugašvilis iš 
tei uuodamas tą masinį z.mogz.u-, gįį,įj.o paspruko ir grįžo į Tif- 
di. buvo šitaip pareiškęs. Stall-1 Tenai jjs vedė .-nęturtingą 
no tamsios akys ir dzentelmenis- ■ jr į,eraštę mergina Kateriną Sva
rinąs daro Ji žmogumi ant ku-1 nidzę kuri j-emg pagimdė sū. 
r* j llIkIekyienas ' aiku^ls no" i nų Jakov. Džiugašvilių gyveni-
1 eVa ‘ , „r-.. t-. : mas buvo sunkus ir pilnas pavo-

JAs -bių admirolas W illiam ; jų. nes vyras, kaip karštas revo-
kcab-\ P° susitikimo su Stall-, ijucionierius< policijos nuolat bū
nu Teherane, šitaip apie j j pasą-, vo persekiojamas. ’ 
kojo: Dauguma is musų Staliną 
vaįzdavomės kaip banditų vieš

Pagal “Time” paruošė- 
PRANYS ALŠĖNAS

kuris vedė su Stalinu pasikalbėk 
j imtis dėl Lend-Lease sumų, ra
dęs Staliną “reguliarų draugą ir 
partnerį, labai nuoširdų ir reto 
gerumo žmogų". Tai “reto pado
rumo žmogus žemėje”, — teigė 
amerikietis prekybininkas.

Leonidas Serebriakovas, ka
daise buvęs Stalino artimiausiu 
draugu, apie-jį labai tėisiėigciį iš
sitarė: “Stalinas gyvens gana il-: 
gai ir jis visiems mums tinkamai 
atkeršys, kurie jį bent kada žo
džiu ar veiksmu įžeidėm”... 
Taip ir buvo. Serebriakovas su

Revoliucijos išvakarėse
patį, tik per jėgą ir žudynes Įsi- Kai Leninas, gyvendamas Ze-
veržusį valdžion, tačiau toks mū
sų galvojimas buvo klaidingas. 
Stalinas yra augštos inteligenci
jos žmogus". ..

Ir Churchillis, nors žinodamas 
apie Stalino “herojišką darbą"'— 
dešimties milionų nekaltų žmo
nių išžudymą, tačiau po visų

AR PERSEKIOJA ŽYDUS?
Šveicarų žurnalas “Der Auf- 

bau” Nr. 36 mėgina aiškinti prie
žastis, kodėl bolševikai pradėjo 
Sov. Sąjungoje persekioti žydus. 
Buvusis žydų kilmės raud. ar
mijos karininkas M. Eršovas ru
sų socialdemokratų organe “So
cialistų pasiuntinys” rašo, kad 
rusų įstaigos ne tik neevakūavo 
žydų iš nacių užpultų sričių, bet 
naciams net padėjo žydus nai
kinti Ukrainoj, Vilniuj ir Kry
me. Kaikur mėginę bėgti žydai 
į Rytus buvo NKVD pareigūnų 
sėšaudyti. 1941 m. liepos mėn. 
daugely Ukrainos vietų ginkluo
tos 30-40 žmonių bandos vykdė 
tikrug^žydų pogromus, o jų ap
saugoti policija pasirodydavo tik 
po trijų dienų. Oficialiai antise
mitinis kursas buvęs Sov. Sąjun
goj pradėtas 1944 m. balandžio 
mėn., kai bolševikų CK pareika
lavo visus žydus pašalinti iš at
sakingų vietų. 1948 m. Gudijoj ir 
Ukrainoj buvo pravesti dideli 
valymai. Tada iš kom. partijos 
buvo išmesta šimtai tūkstančių 
komunistų ir komjaunuolių, 
prieš tai fiktyviai apkaltinti, kad 
buvę sionistai. Antisemitiniai va
lymai pravesti ir raud. armijoj. 
Gen. ęuikovas, marš. Sokolovs- 
kio pavaduotojas, per savo in
spekcinę kelionę 1948 m. pirma
jam pusmety daugybei susirin
kusių karininkų viešai pareiškė, 
kad žydai esą kalti, jei divizija 
pasirodžiusi nepakankamai ko
vinga, nors iš 1185 karininkų žy
dų tebuvo vos 23.

Tuo tarpu “Sūd-West Beo- 
bachter” Nr. 4/1953 skelbia, kad 
dabartiniai žydų persekiojimai 
Sov. Sąjungoje esą tik tariami, 
surežisuoti žmonių akims dum
ti. Laikraštis deda savo kores
pondento iš Buenos Aires prane
šimą, kuriame nurodoma, kad 
Argentinos sostinėje leidžiamas 
ispanų k. žurnalas “America y 
Oriante” paskelbė tvirtinimą, su
kėlusį didelį susijaudinimą, jog 
žydai persekiojami Sov. Sąjun
goje tik dėl akių, o visas reika
las esąs išpūstas. Iš tikro sionis
tų centrinės, organizacijos esan
čios tyliai susitarusios su komu
nistais, kaip 2.500.000 žydų, gy
venančių už gel. uždangos, iš ten 
ištraukti ir jų 2.000.000 įkurdin
ti Palestinoje, o kitus 500.000 pa
skleisti po Vak. Europą, JAV ir 
kt. Amerikos kraštus, kad jie

ten, patekę kaip komunizmo au
kos, faktiškai dirbtų komunisti
nių agentų ir šnipų darbą. Jau 
šių metų sausio 18 d. sionistų 
organizacija JAV-bėse priėmė 
rezoliuciją, kuria kreipiamasi į 
Sov. Sąjungą, kad 2,5 mil. žydų 
būtų leista iš Sov. Sąjungos iš
vykti į Palestiną. Žurnalas, nu
rodęs, kokią iš to naudą turėtų 
patys žydai, toliau pažymi, kad 
Sov. Sąjunga tuo būdu galėtų 
tarp žydų pabėgėlių paskleisti 
po visą pasaulį tūkstančius savo 
agentų ir šnipų, kuriuos visur, 
kaip nukentėjusius nuo komu
nizmo, mielai priimtų. Užplū
dus Palestiną iš Lenkijos kilu
siems žydams, Sov. Sąjunga ga
lėtų busimajame kare lengvai 
užvaldyti visą Izraelį ir tuo bū
du Artimuosiuose Rytuose san
tarvininkams kirsti skaudžiau
sią smūgį. Žurnalas stengiasi sa
vo tezes pagrįsti daugybe įrodo
mosios medžiagos. Būdingu lai
komas taip pat dalykas, kad dau
gelis Pietų Amerikoj gyvenan
čių slovakų su užsispyrimu tvir
tina, jog Prahos byloje nuteisti 
komunistų vadai, kurie, išskyrus 
Clementį, buvo žydai, iš tikro 
buvę visai ne pakarti, bet išga
benti į Rusiją. Prie jų egzeku
cijos nebuvę jokių liudininkų, 
nors jie šiaip dalyvauja visuo
met. Tokiais fantastiniais tvirti
nimais sunku patikėti.

Europos Laisvės Kolegiją pertvarkys
Europos Laisvės Kolegijos 

Draugija (7, Rue de la Paix, Pa
ris 2, France, Association du Col
lege de FEurope Libre) kreipėsi 
į Lietuvos atstovą Paryžiuje, 
prašydama kiek galint greičiau 
suteikti šių informacijų: praneš
ti, kiek, yra lietuvių studentų 
pabėgėlių atskirai kiekviename 
Europos krašte, taip pat kiek iš 
jų galėtų atitikti kolegijos nu
statytas, sąlygas ir galėtų prašy
ti stipendijų iš kolegijos per at 
einančius 5 metus, taip pat nuro
dyti skaičių tų lietuvių studen
tų, su kuriais palaikomas tiesio
ginis ryšyd Su studentų sąrašu 
drauge paprašyta, kad būtų nu
rodytas skaičius tų, kurie kalba 
vokiškai ir kurie kalba prancū
ziškai. Mat, numatyta atidaryti 
antrą kolegijos šaką su vokiečių 
dėstomąja kalba krašte, kur kal
bama vokiškai, be to, padidinti 
pačią kolegiją Strasburge, nes 
studentų skaičius yra palyginti 
didelis.

Lietuviai studentai, kurie nori 
gauti stipendijas, turi atitikti 
šias sąlygas: 1) turėti oficialiai 
pripažintą brandos atestatą, 2) 
būti kilę iš Lietuvos ir gimę po 
1922 m. gruodžio 31 d., 3) pasi
žadėti grįžti į savo tėvynę, kai 
tik ji bus išlaisvinta, 4) mokėti 
prancūzų ar vokiečių kalbą ir 5) 
prašymus minimajai kolegijai 
įteikti ligi nustatyto termino

(balandžio 1 d.). Draugija atsi
žvelgė į prašymus tų studentų, 
kurie gyvena Europos žemyne, 
bet nenori studentų nei iš JAV, 
nei iš Kanados. Tuo reikalu dr. 
S. A. Bačkis susisiekė su VLIKo 
Vykd. Taryba, diplomatais, dr. 
J. Grinium Strasburge ir atski
rų kraštų lietuvių bendruome
nių vadovybėmis, prašydamas, 
kad iš jo reikalaujami duomenys 
būtų pristatyti skubiausiu laiku. 
Drauge apie tai painformuotas 
VT Lietuvybės Išlaikymo Tarny
bos valdytojas K. Zaikauskas. 
Reikalingi duomenys pasiųsti.

L. Europos Kolegijos vokiečių 
kalba, gautosiomis iš Prancūzi
jos žiniomis, prie kurio nors ne 
prancūzų un-to šiemet greičiau
siai dar nebus. Todėl studentai, 
kurie^moka prancūziškai, tegali 
tikėtis stipendijų Strasburge.

Lenkų veteranų suvažiavimas 
Otavoje balandžio 10-12 d. pra
ėjo su didele pompa. Kadangi tai 
priešrinkiminis sezonas, tai bu
vo daug kalbėtojų iš pozicijos ir 
opozicijos vadų. Imigracijos mi
nisters Harris ta proga pranešė, 
kad CBC transliacijose Europai 
netrukus busianti pradėta varto
ti ir lenkų kalbą. Iki šiol lenkai 
jaučiasi labai įžeisti, kad ukrai- 
nietiškos transliacijos jau yra, o 
lenkiškų vis dar ne.

«*

“The Telegram” apie mažumu spaudą
Toronto dienraštis “The Tele

gram” balandžio 14 d. laidos ant
ros sekcijos pirmajame puslapy 
išspausdino E. Geigerio ilgoką 
straipsnį “41 Europe—Tongue 
Papers Active Against Reds 
Here”. ' ; ' . /

Straipsnyje įsakmiai apibūdi
nami 10 Toronte išeinančių imi
grantų savomis kalbomis leidžia
mų antikomunistinių laikraščių. 
Jų tarpe ir “Tėviškės Žiburiai”. 
Prie straipsnio pridėta didžiulė 
klišė — montažas visų paminėtų
jų laikraščių vinječių.

Skaitytojams betgi lieka ne
aišku, kodėl antraštėje kalbama 
apie 41 laikraštį, o po kliše para
šyta, kad tai pavyzdžiai iš 50 
laikraščių. Ištikrųjų 41 antiko
munistinis mažumų laikraštis iš
eina visoje Kanadoje. Bent tiek

priklauso arba yra kontakte su 
prieš pora metų suorganizuotu 
“Ethnic Press Club”. Tie patys 
laikraščiai yra užregistruoti ir 
aptarnaujami agentūros “Can
adian Scene”, kuri kas savaitę 
visiems lakiraščiams išsiuntinė
ja specialius biuletenius visomis 
laikraščiu kalbomis.

— Otava. — Išaiškinta, kad 5 
gumos fabrikai buvo nustatę sa
vo gaminių kainas. Tai yra prie-, 
šinga laisvos konkurencijos įs
tatymui, dėlto valdžios atstovai 
reikalauja didžiausios bausmės 
— $25.000. -

— Otava. — Šiemet oro sąly
gos ilgai neleido pradėti statybos 
darbų. Dėlto ir statybos darbi
ninkų dar didelis skaičius tebė
ra be darbo.

“TŽ” RĖMĖJAI
Garbės pren. dr. J. Sungaila, 

Wakaw, Sask., $10.
Aukojo: J. Giedraitis, Hamil

ton, Ont. $10; J. Stulgys, London, 
Ont. $5; po $2 — G. Lumbys, 
Garson, Ont., K. Zaras, Riondel, 
B.C., J. Dolmenas, Fort William, 
Ont.; po $1 — P. Šutas, Toronto, 
Ont., S. Petrošienė, Hollywood, 
Cal., J. Aukštakalnis, Kowkash, 
Ont., J. Butkus, Bridgeport. 
Conn., A. Stankevičius, Snow 
Lake, Man., kun. A. Baltinis, 
Chicago, Ill., A. Vilimas, Mont
real. Que., M. Arlauskaitė, Mont
real, Que., J. Laugalys, Toronto, 
Ont., J. Yokubynas, Toronto, 
Ont., J. Švagždys, Brockton, 
Mass., B. Šalkauskienė, Kow
kash, Ont, J. Aleliūnas, Forget, 
Sask., J. Onaitis, Port Burwell, 
Ont., St. Vaškys, Brooklyn, N.Y.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

Administracija.

Švagždys, Brockton,

nevoje. davinėjo iš tęn direkty
vas į Rusiją, Trockis St. Peters- 
burge jau sudarė pirmąjį darbi
ninkų sovietą, Stalinas tuomet 
rašinėjo įvairius pamfletus ir 
kurstė liaudį sukilti. Deja, pir
mieji žygiai nepavyko. Revoliu- 

, ‘ *■.*' i cinis židinys buvo užgesintas,
siąptyjų konferencijų apie jį s1-i Trockis išsiųstas į Sibirą, o Džiu- 
taip paieiske: Stalinas paliko i gašviliui pavvko pasislėpti. Tuo 
manyje gilų įspūdį. Tai salta,! - r - -
tvirto charakterio ir be nerei
kalingų iliuzijų asmenybė"...

Stalino biografiniai ' 
metmenys
Jis gimęs 1879 m. gruodžio 21 

d., mažoj trobelėj, nedideliame 
Gori miestely, Gruzijoje. Tai is
torinė trans-Kaukazo provinci
ja. Juozapas Džiugašvilis, vėliau 
virtęs Stalinu, buvo ketvirtasis 
vaikas neturtingoje šeimoje. Ki
ti vaikai mirė vaikystėje. Jo tė
vas — batsiuvis ir pakinktų dir
bėjas, prasigėręs alkoholikas, 
kuris savo sūnų dar mažystėjt 
negailestingai mušdavo. Gi mo
tina — jį labai mylėjo, vadinda 
vo mažybiniu vardu “Soso” (kas 
reikštų — visuomet geras ber 
niukas). Motina, dirbdama skel 
ąėjos darbą, pradėjo mokinti 
Juozą ir pagaliau išsiuntė į Tif- 
iso Ortodoksinę kunigų semina
riją, norėdama savo mylimą sū
nų išmokslinti kunigu.

Deja, neilgai trukus, jaunasis 
Džiugašvilis iš seminarijos buvo 
pašalintas už skaitymą nelega- 
ios literatūros. Tuomet jis jau 
visiškai pasijuto laisvas ir įstojo 
į slaptą socialistų organizaciją. 
Gavo darbo Tiffliso Geofiziškoj 
observatorijoje, o jo bute susi
darė slaptas pogrindinis sueigos 
lizdas. Policija tą lizdą išdraskė, 
o Džiugašvilis pasislėpė. Po to, 
pasivadinęs Slapyvardžiu Ko- 

!ba” (“nesuvaldomas”), pradėjo

metu džiova mirė jo jauna žmo
na. Tai buvo sunkios dienos 
Džiugašviliui

Susipažinęs su pamfletais, Le
ninas panoro su juo susitikti. Su
sitarta vieta — Suomija, kur vy
ko komunistų partijos konferen
cija. Deja, pirmą kartą sutiktasis 
Džiugašvilis Leninui nepadarė 
tero įspūdžio. Vėliau jis apie jį 
šitaip rašė: “Aš buvau manęs, 
jog pamatysiu mūsų partijos kal
io viršūnę, tačiau begaliniai ap
sirikau. kei prieš mano akis at
sistojo labai paprastas žmogelis, 
žemiau vidutinio ūgio, be jokios 
nteligencijos ir visiškai neimpo- 
auojantis”...

Kiek vėliau Leninas Džiugaš
vilį visdėlto pamilo už vieną “ge- 
■ą savybę” — disciplinuotumą. 
Jam buvo pavestos Kaukazo biu- 
?o vedėjo pareigos. Tačiau biu
rui vesti reikia gi pinigų, o iš 
niekur jų negalima gauti. Džiu
gašvilis sumanė pinigų pats pra
simanyti: sudaręs keletą kovos 
vienetų—banditinių grupių ėmė 
olėšti bankus, laivus ir valdžios 
staigas. Vienas iš didžiausių Sta
lino grobių buvęs vieno stam
baus Tifliso banko apiplėšimas, 
kuris davė banditams apie ket
virtį miliono rublių “pelno”.

Nežiūrint gudrių slapstymosi 
metodų, Džiugašvilis praleido 
apie septynis metus caro kalėji
me. Vėliau jis metė Kobos "Sla
pyvardį ir pasivadino Stalinu.

(Bus daugiau)

kad sukurtų gyvenimę
Kanadoje

Jis prasilaužė pro

geležinę uždangą

Ne pasisekimo, bet laisvės siekė profesorius 
Paplauskas-Ramūnas, bėgdamas nuo komunistų 

 įsiveržėlių iš Lietuvos draugingon Kanadon.

Šiame galimybių krašte profesorius 
rado abu dalykus: laisvę ir pasisekimą... 

laisvę gyventi, melstis ir dirbti be baimės 
...puikią sėkmę tolimesnei savo 

mokslinei karjerai.

Šiandien profesorius Paplauskas- 
Ramūnas atsiteisia geru už gerą. Dirbdamas 

kaip asso. profesorius pedagogikos srityje 
/Montrealio ir Otavos universitetuose, 

jis prisideda prie augančios kanadiečių 
generacijos švietimo ir jų paruošimo 

tapti gerais piliečiais.

GEOR8E WESTON L

I 'a--s4: v?.

Dr. Paplauskas-Ramūnas yra puikaus 
mokslinio išsilavinimo, nes jis studijavo 
garsiuose Vokietijos, Prancūzijos, 
Austrijos, bei savo gimtosios Lietuvos 
universitetuose.

Toj vienos iš serijos straipsnių, padedančių pasiruošti 
pilietybei, spausdinamas George Weston Limited, 
gaminančios augštos kokybes duoną, biskvitus, tortus 
ir saldainius.

VISUOMET PIRK GERIAUSIUS — 
PIRK WESTON’S GAMINIUS

Sft
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Fort William, Port Arthur, Ont. Ottawa, Ont. RUSĮĮ KOLONIZACIJA PABALTIJY
Sekanti skyriaus svarbūs dar-Motinos Diena. Šiemet čia Įtė

viai atšventėme Motinos dieną bai: suorganizuoti sekmadieninę 
balandžio 11 d., kiėk anksčiau už 
kitus, nes norėjome atšvęsti 
drauge su vyrais prieš jų išvyki
mą į tolimus miškus darbams.

9 vai. rytą atlaikytos šv. mi
šios už mirusias ir kenčiančias 
motinas tėvynėje ir Sibiro tai
gose. Vakare minėjimą pradėjo 
KLB vietos skyriaus pirmininkė 
trumpai apibūdindama didžiulį 
motinos vaidmenį žmogaus ir 
žmonijos gyvenime. Mirusios ir 
tėvynėje bei Sibire kenčiančios 
motinos buvo pagerbtos tylos ir 
susikaupimo momentu.

Dienos garbės prezidiuman pa
kviesta seniausiai atvykusios į šį 
kontinentą ir daugiausiai vaikų 
išauginusios motinos: Druktenie- 
nė, Bružienė, Jonaitienė ir mc^ 
kyt.'Mitalienė. Jas papuošė pri
segdama rožes Nijolė Kašinskie- 
nė. Dienai pritaikintą paskaitą 
skaitė Simonaitis.

Gražiai deklamavo Motinai 
skirtus eilėraščius Jūra Mitalai- 
tė ir Irutė Bružaitė. Pianinu 
skambino Jonaitytė ir Bružaitė. 
Smuikavo Tribaudytė. Minėji
mui labai gražiai pirmininkavo 
B. Kašinskas (anglų laikraščio 
redaktorius ir oficialus fotogra
fas Geraldtone). Sekret. Kajutis. 
Baigta Tautos himnu. (- - - -- r7-

Po to sekė draugiškas pobūvis, i V1- ^uvo net septynių tautybių 
Šio metu padėkota vyrams iš-T Ben. Kasinskas.
vykstantiems į miškų darbus už 
j ų bendradarbiavimą ir talkinin- 
kavimą vietos Liet. B-nėje ir pa
linkėta jiems geriausios kloties. 
Taip pat nuoširdžiai padėkota 
nuolatiniams skyriaus darbuoto
jams: Druktenienei, Bružienei, 
Kaminskienei, Jonaitienei, Kuo- 
laitienei ir kt. Taip pat Bružas 
ir Kaminskas labai daug padeda 
kiekvieno parengimo metu. Be 
to, skyriaus darbe daug priside
da Kajutis, mokyt. Žadeikis. ma
joras Mitalas ir kt. Mūsų pobū
viuose. muzikinę dali atlieka ga
na gražiai Kajutis ir Leonas 
Druktenis su savo draugais.

Visa dienos programa praėjo 
gražiai ir jaukiai dalyvaujant 
daugeliui tautiečių.

liet, mokyklą jaunuomenei ir da
lyvavimas Fort William ruošia
moj metinėj parodoj rugpjūčio 
mėn.Į tą darbą labai prašome vi
sus, kuo tik kas gali įsijungti. E.

Lankėsi J.E. vyskupas V. Briz- visiems darnaus sugyvenimo, su- 
gys. Balandžio 10 d. čia lankėsi siklausymo ir vieningo sutelkti- 
J.E. vyskupas V. Brizgys, lydi- nio darbo, kiekvienam atskirai 
mas kunigų S. Kulbio ir V. Pa- asmeninės laimės. P-kui padėko- 
rulio. Jo priėmimu rūpinosi Apy- jus J.E. už žodį, oficialioji dalis 
linkės v-ba ir Bažnytinis k-tas. tuo ir baigėsi. Po to buvo kuklios 
Nors tai išpuolė eilinė darbo die- j vaišės, kurių metu buvo pagrota 
na, tačiau visų būta pakilioj šių metų Vasario 16 d. translia- 
šventiškoj nuotaikoj. J.E. susiti- cijos per vietos radiofoną įgro- 
kimas su vietos lietuviais įvyko ta plokštelė ir visų nusifotogra- 
Sister of Service patalpose, ku- fuota.
rios buvo papuoštos vainikais ir i Labai didelį nuoširdumą Augš- 
“Sveikas, Ganytojau” parašu. tajam Svečiui parodė ir vietos 

8 vai. vakare visi susirinkusie- Sister of Service Vyresnioji su 
ji suėjo į II augšte esančią koply- i savo padėjėjomis.
čią. Atvykęs Ekscelencija, asis-! J.E. vaišių metu pasikalbėjo 
tuojant abiems kunigams paly- su pavieniais tautiečiais ir Baž- 
dovams, susirinkusiems giedant, nytinio k-to atstovais; pastarųjų 
palaimino su Šv. Sakramentu. Po ' kronikos knygoje padarė atatin- 
to visi suėjo I augšte esančion karną įrašą. Esant jau vėlyvam 

laikui, J.E. atsisveikinęs su vi
sais ir išlydėtas Apyl. pirm, iš
vyko į vietos arkivyskupiją, iš 
kur rytojaus dieną vyko toliau į 
Montrealį. J.E. vizitas buvo pa
minėtas ir vietos k.anadiškoje 
spaudoje.

Vietos lietuviai yra didžiai dė
kingi J.E. už atsilankymą, ka- 

i dangi čia tėra nedidelė lietuvių 
Jo Ekscelencija savo žody kai-i kolonija, todėl nedažnai kas ją

Pirmas Lietuvos Ganytojo čia 
; vietos lietuvių 

Stella.

Dr. E. Jasevičiūtė, vietos ko
miteto pirmininkė, šiuo metu at
lieka svetimšaliams privalomą 
praktiką sanatorijoje ir laiko eg
zaminus. Dalį egzaminų jau sėk
mingai išlaikė. Linkime sėkmės 
ir ištvermės tolimesniuose egza
minuose.

Vietos sanatorijoje gydosi ke
li lietuviai ir visi baigia sveikti. 
Tikimasi, kad greitu laiku visi 
apleis sanatoriją. . ' salėn. Įeinantį Augštąjį Svečią

Fort William psichiatrinėje Ii- pasitikta visiems -sustojus muzi
kinėje kehnti metai gydosi kos dajykėiiu; “Vivat Pastor Bo- 
Aloyzas Bačiulis kurj, atrodo, nus„. 0‘mažytis šimanskių Ber-! 
pamiršo visi jo buvusieji drau-. nardas įteikė gyvų gėlių puokš- 
gai. Jis turi dėdę gyvenanti JAV J tę Augštąjį Svečią sveikino LB 
bet nežino jo adreso. jr BažpVtinio k-to vardu apvlin-

Čia jaučiamas ypatingas lietu-; kės pirmininkas A. Paškevičius, 
vaičių trūkumas. Jaunų vyrų padaręs trumpa vietos- lietuviš- ‘ 
yra gražus būrys, bet lietuvai- kojo gyvenimo apžvalgą, 
čių — nei vienos! Gaila, bet mo- J _ 
terims gerų darbų čia veik nėra, ba ne tik į tikinčiuosius, bet ypač ir prisimena.

Jonaičių namuose šiomis die- kaip i lietuvius; nurodo nūdie- i 
nomis įvyko įdomios vestuvės, nius kelius, būdus, galimybes ir vizitas ilgai bus 
kuriose jaunasis buvo latvis, jau- į pareigas lietuvio išeivio, palinki minimas, 
noji — anglė, o 18 pokylio daly- ;

i pareigas lietuvio išeivio, palinki' minimas

M
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SAULT STE. MARIE, Ont.
Balandžio 7 d. mus aplankė ; va Kulbį pabūti

l vysk. V. Brizgys. Jo Ekscelenci- mininku. Pastarasis paprašė J.E. 
ja vyko į Montrealį lydimas kun. sukalbėti maldą. Vėliau kun. Ke- 

__ __  ______  ___ a___ t____ Kulbio ir amerikiečio ‘‘Laivo” j mėšis padarė viešą mūsų gyveni- 
rengejams ir dalyviams už suruošta party ; bei “The Marian” žurnalų admi- j mo apžvalgą, supažindindamas
kams, Balniams,

čiui, Simučiams, indriulėnams, Tomo- ’tai. buvo ypatingas įvykis. Jau j Tėvas V. Parulis, nors Amen- 
--  1 pries ^ora dienų, vadovaujant koje gimęs ir augęs, Lietuvos vi- 

, Morkūnams, Normantui, Au- i vietos kun. L. Kemešiui, ėjo pasi- j sai nematęs, bet kalbėjo tikra su- 
gaičiams, Augustinavičiams, Gurkliams, - ruošimas Ekscelencijai priimti.: valkiečiu eražiaia kalba (Ir tai 

SS. S ‘ Ta™ ^i darbinei .išlaidų nepa- / pavyzdys Vsiiems kurie augino 
Dumšoms, Veiveriui, Grinsevi-! gaiJ^° seimininkes. Taip jaunąją kartą). Vysk. Brizgys 
Aleliūnams, L. Balniui, Mozei- [ salėje, kurioje gerbiamieji sve-; savo ilgoje, turiningoje kalboje 
Vorkevičioms, Daugelei, Mikelė-■ čiai buvo priimti, stalai lūžo nuo j nukreipė mūsų mintis i tėvyne,

i Vyskupą pagerbti susirinko di-: kūpąs nedaro išimčių dėl reli- 
desnė .pusė mūsų kolonijos gy-: ginių kiekvieno individo įsitiki- 
yentojų. o ir kiti, kurie dėl dar- mų. jam visi esą brangūs, kas 
bo sąlygų negalėjo dalyvauti, • myli tėvynę. Tik einantieji Ta- 

! labai apgailestavo. Vyskupą pa- • rybų Lietuvos keliu yra pilnai 
į sveikino visų vardu St. Grige- sugedę, tiek tautiniu, tiek reli- 
i laitis. Prieš pradedant vakarie- , giniu atžvilgiu. Ekscelencijos 
nę, kun. L. Kemėšis paprašė Tė- kalba sklido Į besiklausančiųjų

Delhi, Ont.
Padėka

Simcoe ir Delhi apylinkės tabako ūki
ninkams reiškiame Širdingiausią padėką 
r
mūsų dukreles gimimo proga. Pp. Bi-' nistratoriaus kun. V. Parulio, i svečius su kolonijos rūpesčiais 
kams, Balniams, Mateliams, Dadur- ■ Mums šio užkampio lietuviams i bei džiaugsmais.
čiui, Simučiams, Indriulėnams, Tarno-buvo ypatingas ĮVyklS. 
šauskoms, Paleikiams, Rugieniams, 
maičiams,

šio vakaro ser

liams,
kams, 
čiams, 

F kams,
noms, - - ~ ____ ,
sinskams ir Mrs. Dugsyko. Svarbiausią 

j padėką reiškiame rengėjams: pp. Bikams 
i ir Balniams. Širdingiausias ačiū!

PERKAME
KUR

Mozei-. saleje, kurioje gerbiamieji sve-; savo ilgoje, turiningoje kalboje 
- . -čiai buvo priimti, stalai lūžo nuo j nukreipė mūsų mintis į tėvynę,

Ignoičioms, Augustnavičiams, Ru-; gausių valgių, padabintų tortais.; pabrėždamas, jog jis, kaip vys- 
I ! \ / tt zv i-v I—. 4, t v • v i v-v 1________ _ ' J    Y. ? Y -  JY1  1 t

padėką reiškiame rengėjoms: pp. Bikams 
ir Balniams. Širdingiausias ačiū!

Br. ir Ona Čeikai su šeima.

. f

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

gegužyje. Po vakarienės svečiai 
išsiskirstė nakvynės: vyskupas 
pas kun. L. Kemešį, kun. Kulbis 
pas K. Galinį ir kun. Parulis pas 
A, Motuzą. '

Kitos dienos rytą svečiai, paly- 
j dėti kun. L. Kemėšio, išvyko Į 
; Sudbury. Dalyvis.

VYRIŠKŲ RŪBU KRAUTUVĖ
Inventoriui sumažinti ligi š.m. gegužės 1 d. lietuviams

. . ,. 25% nuolaidos:parduodamos visos prekes su 7 
paltai, kostiumai, skrybėlės, Įvairūs švarkai, kelnės, 
megztukai, marškiniai, apat. baltiniai, kojinės, pirštinės, 
kaklaraiščiai ir kt.

Sav. C SALMONAITIS

DERBY MEN SHOP
2576 YONGE ST., TORONTO

(arti Briar Hill Ave.)
Telefonas HU 9-9624

Feliksas Senkus
Tol. LL. 3744

WILLIAM BOLL AND
Real Estate

1130 College St, 
Toronto, Ont.

: Esassas

“ĮTEMPTI VEIKSMAI”
Rašo NAT TUROFSKY

“Ši grumtynių mano nuotrauka parodo, kodėl 
ristynes taip mėgsta minia. Pripuolamai, 
ant nugaros gulįs vyras ne tik pajus 
šias kojas ant savo krūtinės, bet 
ir kaukėtas ristikas bus taip 
pat ant jo užstumtas”.

O’KEEFE’S BREWING
COMPANY LIMITED

Ieškau žmonos
Esu 36 metų, nevedęs, turiu 

1953 m. Fordą, uždirbu $75 sa
vaitėje, manau periskelti Į far- 
mą. Prašau pašyti pridedant fo
tografiją: Joe K., 302 Margue- 
retta St., Toronto, Ont.

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

nas Klngsdale 4585

KAPSIU HAIRSTYLING
113 McPherson Ave., Toronto, Ont.

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

K. Wiles
REAL ESTATE

$10.500. $3.000 grynais, plytinis pu
siau atskiros, 6 kamb. High Park 
rajone.

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

$12,900. $3.500 grynais. Concord—- 
Bloor, 6 kamb. plytinis pusiau 
atskiras, vandeniu-afyva šildo
mas. Garažas.

$15.500. $4.000 grynais, TO kamb. 
atskiras, plytinis, šoninis įvažia
vimas. Clendenan prie Dundas.

$16.000. $6.000 grynais. 10 kamb. 
dupleksas po 5 .kamb., dviejų 
ougŠtų, plytinis pusiau atskiras 
namas. Grenadier Rd. prie So- 
rouren.

$16.000. Runnymede—Bloor, 7 k., 
atskiras, plytinis, šoninis įvažia
vimas, du goražor. $6.000 gry-> 
ndis.

$17.900. High Park. 9 kamb., atski
ras, plytinis, šoninis įvaž., gara- 
žas. 3 virtuvės

$19.000. High Park, 1.0 kamb., at
skiras, plyt., vand.-alyva šildo
mos. 3 virtuv., dideli kambariai, 
geras pirkinys. $8.000 grynais.

$20.000. St. Clorens—Bloor, 10 k., 
atskiras, labai tvirtas plytinis, 
didelis kiemas, pajamų namas. 
$7.500 grynais.

$30.000. Indian Rd —Bloor. 18 k„ 
atskiras, vend.-olyva šildomos. 
$12.000 grynais.

$50.000. $17.000 grynais. Parkdale.
33 kamb., 1 1 virtuvių, puikus 
visais atžvilgiais pajamų na
mas, didelis kiemas, virš $1.000 
pajamų j mėn.

ir daug kitų namų, didelių ir mažų, 
įvairiomis kainomis visuose lietuvių 
mėgiamuose rajonuose.
Nuosavybę perkant, parduodant ar 
keičiant visas informocijas Jums su
teiks ir mielai patomous

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

, Nomę tel. LL 8310

Vienoj ir Salzburge leidžia
mas žinių biuletenis “Interreport 
-Ost” paskelbė žinią: “Naujas 
Sovietų apgyvendinimo planas 
Pabaltijy — esą, sekančiais me
tais rusai numato apgyvendinti 
trijuose Pabaltijo kraštuose — 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
— 3 milionus rusų: 1 mil. Estijoj, 

mil. Latvijoj ir 1% mil. Lie
tuvoje. Šitomis priemonėmis Pa
baltijy gyvenančių rusų skai
čius numatyta padidinti net iki 
4 milionų. Tuomet Pabaltijy bus 
9 mil. žmonių, iš jų 5 mil. pabal- 
tiečių ir 4 mil. rusų. Apgyven- 
dint numatomi didesnieji mies
tai ir lenkų, vokiečių, žydų ir pa

bėgusių pabaltiečių sodybos. 
Apgyvendinti norima Talinas, 
Ryga, Ventpilis, Liepoja, Klaipė
da, Kaunas, Vilnius, Daugpilis ir 
rečiau gyvenamos sritys, kaip 
Klaipėdos kraštas, Vilniaus kraš
tas, Latgali j a”.

Šią žinią komentuodama, pa
baltiečių spauda ta proga iškelia 
a&štėn, ką bolševikai skelbia 
savo propaganda ir kaip elgiasi 
iš tikro. Tokios plačios rusifika
cijos, jei ji bus įvykdyta, nesiti
kėjo net ir didžiausi skeptikai.

NAUJŲ “FORD” 
AUTOMOBILIŲ

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

1638 Bloor Street W., Toronto 
TeL OL. 2371

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

CHURCH MOTORS LTD.

WINDSOR, Ont.
Skaudi nelaimė. Balandžio 12 

d. 1 vai. rytą šios kolonijos gy
ventojas Siminkevičius Viktoras, 
22 metų, ant plento nr. 2 prie 
Tillsonburg kelio tūrėjo avariją 
su savo lengva mašina. Važiuo
jant greitai, netikėtai buvo ap
šviestas stipriom šviesom dide
lės mašinos ir apakintas. Jo ma
šinos ratai nuėjo nuo grindinio, 
neteko lygsvaros, atsitrenkė į 
stulpą ir sugniužo. Pats Simin- 
kevičius labai sunkiai sutrenk
tas, neteko sąmonės ir paguldy
tas Windsoro Hotel Dieu ligoni
nėje. Dabar atgavo sąmonę, girdi 
ir mato. Siminkevičius turi ga
bumų muzikoj. Yra vedęs or
kestrą ir savo kūrinių turi įgro
jęs plokštelėse.

Lietuviška muzika per CBE- 
CBC radijo Windsore. Prieš Va
sario 16-tą Apylinkės valdybai 
pavyko susitarti su CBE-CBC ra
dijo stotim, ta proga davė radijo 
valandėlę ir pažadėjo daugiau 
tokių progų sudaryti, jei mes pa- 
rūpinsim lietuviškų plokštelių. 
Po ilgų pastangų gauta keletas 
tinkamesnių plokštelių. Per tą 
pačią radijo stotį, banga 1550, šio 
mėn. 25 d., 6.15-6.30 vai., vėl bus 
lietuviška radijo valandėlė.

Kviečiame visusx pasiklausyti, 
radijo stotis galinga — girdisi ir 
toliau gyvenantiems. Prašome 
po to parašyti radijo stočiai pa
dėką ir pageidavimą daugiau to
kių pusvalandžių.

— Gegužės 2 d., 7 vai. 2520 Se
minole, Kroatų salėje, ruošiamas 
lietuviškas pobūvis. Kviečiame 
gausiai atsilankyti.

Apyl. v-bos įgal.
J. Ražauskas.

Latviai turi Pabaltijo 
Kooperacijos Biurą

Amerikos Latvių Sąj. įsteigė 
biurą, kuris palaikytų kuo glau
džiausius santykius su estais ir 
lietuviais. Biuro vedėju pakvies
tas Mr. V. Lambergs. Pirmoje ei
lėje turėtų būti palaikomi bend- 
roš“ propagandos ir kultūrinės 
bei ekonominės informacijos ry
šiai. Biuras taip pat turėtų ska
tinti Pabaltijo santarvės ar uni
jos idėją, turint galvoje, jog pa
čios tautos po išsilaisvinimo ap
sispręs šitokios unijos formą. 
Įdomu, jog beveik tuo pačiu me
tu glaudesnio pabaltiečių ben
dradarbiavimo reikalas buvo iš
keltas tiek latvių, tiek ir lietu
vių spaudoje. Latviai padarė, 
lietuviai derinasi tarpusavyje.

(Aim.)

PLANINGAS 
TAUPYMAS

Beveik kiekvienas iš mūsų tau
pome po keletą centų tamsesnei 
dienai. Nelaimės atveju kiekvie
nas sutaupytas centas atneša de- 
šimteriojai daugiau naudos, nei 
jis būtų išleistas būnant svei
kam. Taupymo formų šiame 
krašte galima rasti įvairių: ban
kų sąskaitos, investavimai į ak
cijas ir pan. Nuo šių metų kaiku- 
rios bendrovės priima gyvento
jų reguliarias taupymo sąskai
tas, apdrausdami indėlininką ne
laimės atvejuje maždaug dvide
šimt kartų daugiau nei metiniai 
jo indėliai. Be to, nelaimės atve
ju išmoka apie 50% palūkanų 
(po 2 metų). Sąskaitos priima
mos normalios sveikatos asmenų 

tarp 18-45 metų amžiaus.
Norint daugiau informacijų pra
šau paskambinti A. Dūdai telefo
nu HU. 8-6654 i Savings and Se

curity Department.

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

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

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

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

KANADA RŪPINASI SAVAISIAIS — 
STENKIS DAUGIAU ŽINOTI APIE JĄ.

Beveik visur yra įrengtos klinikos padėti pasi
ruošti būsimoms motinoms. Čia mokoma, kaip 
prižiūrėti naujagimį . . . kaip maudyti, suvys
tyti ir maitinti ... kaip žiūrėti, kad kūdikis 
būtų sveikas ir linksmas. Čia skiepijama nau
jagimius nuo pavojingų vaikų ligų ... čia- rū
pinamasi kūdikių ir jų motinų gerove.

KANADA RŪPINASI
savo kūdikiais

NICK KRAKANA
REAL ESTATE

Didžiausias 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 Šiaurės Onta
rio dalyse rodo, 
kad mes teikiame 
gerą, sąžiningą ir 
greitą patarnavi-/ 
mą mūsų klijen-< 
toms. Informaci
jai ir visais jūsų
nekilnojamo turto pirkimo ir pardavi
mo reikalais prašau kreiptis pas mus. 
Mielai norįs pasitarnauti savo tau
tiečiams

J. Krikštolaitis 
asmeniškai arba tel. 1400.

Arba rašykite viršuj minėtu adresu.

Stambiausias Toronto 
Realtorius

383 Roncesvalles Avė.
LA. 8000

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

Šios savaitės pavyzdžiai:
Dundos — Palmerston

$9.500 pilna kaina, atskiros, 
alyva apšildomas, 6 kamb. na
mas be morgičių.

Dundos — Keele
$11.500, 8 kamb. kietos grin
dys, garažas, gražus didelis kie
mas, tylioj gatvėj, prie gero su
sisiekimo.

Indian Grove
$5-7.000 įmokėti, didelis, mo
dernus atskiras dupleksas, 12 
kamb. Karštu vand. šild. 2 ga
ražai.

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

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

Vytautas LUNYS
asmeniškai ar telef. LA. 8000 

Buto tel. LY 2048.

Dabar! Taupykite, [ 
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 | 
^ŠEIMYNINĖS" kirpimo f 
mašinėlės duodame priedo 
šukas ir tikras chirurgines1 
PLIENINES KIRPĖJO žirk-J

FAMILY HOME PRODUCTS, 
1072 St. Lawrence Blvd., MontreaL

Prašau man atsiųsti pilną "Family" Į 
plaukų kirpimo mašinėlės komplektą.
Aš pasirinkau žemiau nurodytą ploną. | 
Mano ciklas.'.......... j
Planas 1-1 —- mokėti paštininkui $15 < 
ir pašto išlaidas. I
Planas 2-1—pridėti pilną kainą $15.50 
ir tuo sutaupyti pašto išlaidas. |
NAME •• •••••• *•.••»«•••««»»<••••••••*»•«•**••••*•• :
ADDRESS Į
COUNTY .............................. . PROV.............. .  1

S*tUfactba laaranteed m* noney retoeded. .

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
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

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

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

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

» i
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SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Mann & Martel
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.
$4.500 įmokėti, $14.500; Runnyme- 

de-Annette; 6 k., atskiros, mūri
nis, garažas, pilnoje tvarkoje, 
naujai dekoruotas, rezidencinis 
rajonas.

$3.000 įmokėti, $10.800; Concord— 
Bloor; 6 k.-j-s. k., pusiau at
skiros, dvigubas garažas, kam
bariai dideli, patogūs išnuomo
ti, kietmedžio grindys.

$3.000 įmokėti, $10.500; Bloor — 
Dundas; 7 k.-j-s. k.; mūrinis, 
garažas, nauja šildymo sistema, 
patogu išnuomoti ir pigu gy
venti.

$3.500 įmokėti, $12.500; Manning 
—Bloor; 7 k., alyva Šildomas, 
labai patogus išnuomoti, gara
žas, švarus ir jaukus.

$10-12.000 įmokėti, $32.000; Indian 
Rd.—Bloor St. W.; 18 d., pui
kaus mūro ir įspūdingos staty
bos pastatas; vandeniu ir alyva 
Šildomas, .3 vonios ir 3 atskiri 
tualetai; garažas; kambariai di
džiuliai, vonios ir virtuvės mo
derniškos, visas pastotas rūpes
tingai prižiūrimas ir geriausiose 
sę lygose parduodamos naujam 
savininkui, senasis išvyksta į JA 
V-bių pietus apsigyventi. Dide
les pajamos,, vertas dėmesio ob
jektas.

$7.O0n įmokėti, $17.500; Quebec- 
Bloor; 8 k.-Į-saules šildomos k., 
vandeniu šildomos, garažas, mo
derniška virtuvė, atskiras.

$7.500 įmokėti, $ 1 8.000; Indian Rd. 
Bloor; mūrinis, 9 k. namas, ga
ražas, 2 virtuvės; alyva ir van
deniu šildomos, dideli ir naujai 
dekoruoti kambariai, patogūs iš
nuomoti.

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

MŪSŲ ATSTOVAS

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

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

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

suteiksime sąžiningą patarnavimą.
Prašome kreiptis: TONY A. DAGELIS

Atstovauju:
JOHN MACDONALD REAL ESTATE
Office, 202 James St. S., Hamilton, Ont.
Phone 7-1220 arba 2-1470, Res. 3-4915

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

LAiKmmm
turinti 30 metų profesinę praktikų

, ■ Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

M

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

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

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

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

DĖMESIO ! DĖMESIO!

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

Sav. Feliksas Jonynas

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

ELEKTRINES SIUVAMAS MAŠINAS
su garantija.

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

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

Proletariato diktatu 
ros valdovai 
(Atkelta iš 3 psl.) 

kuris veda prie nuolatinio nor
mų didinimo, tuo pačiu palie
kant senų išdirbio normų atly
ginimą.

“Nuo darbo apmokėjimo prin
cipas reiškia nustatymą tiesio
ginės priklausomybės uždarbio 
nuo išdirbio normos... Stacha- 
novo judėjimas... atmetė pase
nusias išdirbio normas, privertė 
peržiūrėti senas techniškas nor
mas, pritaikant jas prie stacha- 
noviečių pasiektųjų” (Sovietų 
Darbo Teisė, 1949 m. 39 psl).

Teoretiškai normos nustato
mos pačių’darbininkų taip vadi- ^“buhalteris savo šefą' 
narnose darbo sutartyse, kurios' 
kiekvienais metais pasirašomos 
įmonės profesinės sąjungos dar
bininkų vardu ir direkcijos — 
įmonės vardu. Čia sovietų darbo 
įstatymai aiškiai pabrėžia darbi- 
jėgos, o ne kaip savininko, tvir- 
ninkų rolę kaip samdomos darbo 
tinant, kad darbo sutartis yra 
“susitarimas, kurio pagrinde vie
na pusė (toji, kuri samdoma) 
duoda savo darbo jėgą kitai pu
sei (tai, kuri samdo) už atlygi
nimą” (Kodeksas įstatymų apie 
darbą, 27 strpsn.), o “Sovietų. 
Darbo Teisė” pažymi, kad tie, 
kurie samdo, sovietų darbo su
tartyje, kaip taisyklė yra sovie
tinės valstybinės įmonės” (“Sov. 
Darbo Teisė” 1949 m. 123 psl.). 
Be to, pagal darbo įstatymą ko
lektyvinės darbo sutartys gali 
būti pasirašytos tik po to. kai 
gaunamos direktyvinės instruk
cijos iš ministerijų ir Prof. S-gų 
Centro komiteto, o vietinėms 
prof, s-goms palikta teisė tik di-» 
dinti ministerijų ir prof, s-gų 
CK sutartyse nustatytas normas, 
bet jokiu būdu nemažinant ju 
(“Sov. D. Teisė” 1949 m. 169-170 
psl.). Tokiu būdu valstybė nu
stato normas, kurias darbinin
kų susirinkimai įmonėse “vien
balsiai” siūlo įrašyti į kolektyvi
nę darbo sutartį, geriausiu atve
ju nepakeičiant jų, bet paprastai, 
kaip taisyklė “savarankiškai” 
padidinant jas, ir įsipareigojant 
jas dar perviršyti.

Prieš 100 metų Marksas “Kapi
tale” rašė: “kapitalistinis vam
pyras neišleidžia jo (darbinin
ko) tol, kol dar lieka iščiulpti 
nors vienas raumuo, viena gys
la, vienas kraujo lašas”. Pakeis
kite žodį “kapitalistinis” “bolše
vikiniu” ir turėsite stebuklingą 
darbininkų iščiulpimo ir eksplo
atacijos vaizdą SSSR.

Kaip tik prie tokio darbinin
kų iščiulpimo paskutinio lašo 
kraujo prisideda sovietų “eko
nominio pakėlimo” sistema su 
savo akordiniu darbu, stachano- 
viniu lenktyniavimu ir normų 
perviršijimo “politika”. Kiek to
ji darbo sistema yra nepopulia
ri darbininkų tarpe, rodo faktas, 
kad vyriausybė buvo priversta 
stachanoviečius paimti ypatin- 
gon globon. 69 str. Ukrainos SSR 
Kriminalinio kodekso nustato: 
“sumušimas arba koks nors ki
toks jėgos panaudojimas prieš 
visuomenės aktyvistus, udarni
kus Įmonėse” baudžiamas kalė
jimu iki 5 m., tuo tarpu už tuos 
pačius nusikaltimus padarytus 
prieš valdžios Įstaigų tarnauto
jus —■ iki 3 m. Be ordinų ir pini
ginių premijų Centr. V. Komite
to ir L. Komisarų Tarybos nuta
rimu 1931 m. birželio 23 d. ’’su
daromos geresnės darbo sąlygos, 
pirmoje eilėje duodami leidimai 
i poilsio namus, sanatorijas, vai
kų darželius, kad paskatinti pa
grindinius darbininkų kadrus — 
prof, s-gų narius ir pirmoje eilė
je “udarnikus” įmonėse... pa
skirtos skirtingos globos normos; 
globos dydžio nustatymas pri
klauso nuo priklausymo prof, 
s-gai, darbo stažo ir normų per
viršijimo” (Sov. Darbo Teisė”, 
1938 m. 72 psl.). Kaip matome, 
sovietų darbininkas neturi lygy
bės net socialinėje apsaugoje. 
_______ (Bus daugiau)

FREEMAN’S 
rūbų nuomavimas 

Pilni vestuviniai 
komplektai 
vyrams ir 
moterims 

pigiausiomis 
kainomis mieste.

Gavo, ko norėjo
Berniukas, kietai įsitvėręs pa

vadžio, vedėsi asilą pro kareivi
nes. Kariams tik to ir betrūko. 
Jie pradėjo šaukti:

— Kodėl taip kietai laikai 
vo brolį?

— Bijau, kad nepabėgtų 
miją, — atšovė vaikinas.

Nori pirmenybių
— Prašyčiau,, Pone direkto

riau, pakelti nors kiek mano al
gą. Su dabartiniu atlyginimu aš 
jokiu būdu neišsiverčiu, — pra-

sa-

I ar-

— Jei kiti išsiverčia, tai kodėl 
tamsta negali išsiversti?

— Neišsiverčia ir kiti, Pone 
direktoriau.

— Tai kodėl tamsta nori turėti 
pirmenybių?

Elgeta pagal receptą
Šeimininkė: — Žiūrėk, kodėl 

tu tik čia ir čia laikaisi? Negalė
tumei kur kitur pabandyti?

Elgeta: — Daktaro įsakymas, 
ponia. Jis liepė man kai tik at
rasiu sau tinkamą maistą, tai tik 
jo ir laikytis.

Neapsižiūrėjo
Memphis, Tenn., įsikūręs sto- ■ 

rųjų merginų klubas iš pirmo 
vakaro susidūrė su sunkumais — 
pasirodė, kad paskolintos svars
tyklės nebeveikia virš 300 svarų. 
Taip įstojimo ceremonijos buvo 
suardytos. .

Ko bosas nežino?
— Ar tamsta niekada nepagal

vojai kitaip. negu tamstos bosas?
— Kartais pagalvoju, bet bo

sas niekada to nežino.
Aišku, dėl ko

Turistai, važiuodami per Ok
lahoma indėnų teritoriją susiti
ko išdidžiai sau ant risto žirgo 
jojantį plunksnomis pasipuošusi 
indėną, kai jo žmona su dideliu 
ryšuliu ėjo pėsčia.

— Kodėl neleidi savo žmonai 
joti? -— riktelėjo indėnui vienas 
iš turistų.

— Kad ji neturi arklio, — at
sakė pasukęs galvą Į kalbantį 
raudonodis džentelmenas.

Priežastis skyrybom
— Tamsta nori su savo vyru 

skirtis? Dėl kokių priežasčių?
— Gyvenimas nepakeliamas 

su juo, Pone Teisėjau.
— Kodėl?
— Aš noriu skirtis, o jis ne, dėl 

to amžinai ir baramės.

Su juo nekalbėk
Aštuoniametis Jonukas eina 

su mama pasivaikščioti. Priešais 
ateina jaunas ponas, kuris aiš
kiai juodu stebi.

— Mamyt, — taria Jonukas 
baugiai, — tik tu su tuo ponu 
nesikalbėk.

— Vaikeli, kaip aš galiu su ne
pažįstamu ponu kalbėtis.

— Tai nėra nepažįstamas po
nas — tai mano mokytojas, — 
sušnabžda vaikas.

Turi pagrindo
Paskui turtuolio karstą eina 

moteris ir griaudžiai rauda.
— Kodėl tamsta taip raudi? 

Juk velionis nebuvo tamstai gi
minė.

— Taigi, dėl to ir liūdna ...
Kodėl tu negali?

2mona: — Mūsų kaimynas yra 
tikras vyras. Jis pabučiuoja ją 
kiekvieną rytą. Kodėl tu negali 
tai padaryti?

Vyras: — Labai gaila, bet aš 
jos dar gerai nepažįstu.

Galite būti ramus
Į Svečias: — Padavėjau, esu al- 
! kanas, kad, rodos, galėčiau pra- 
! ryti arklį.

Padavėjas: — Ponas galite bū
ti ramus — pataikėte kaip tik į 
tikra vieta.

Taip pat
Žinai, mama, koks

no vyras? ’
— Taip, dukruže ir

i svajojau. Bet pasirodė 
vas ir aš ištekėjau.

bus ma-

aš daug 
tavo tė-

Aferistai su pelėmis
Prieš kięk laiko Belgijos Char- 

lėrois atsirado bendrovė balto
sioms pelėms auginti. Ji paskel
bė parduosianti po 80 frankų pe
lę tam. kas norės užsiimti jų au
ginimu bei veisimu, iš tokių au
gintojų naujas pelikes supirk- 
sianti po 18 frankų. Kadangi pe
lės yra labai vislios, tai daug kas 
susigundė geru bizniu ir auginti 
pasišovė net 2500 belgų. Jie už 
veislines peles sumokėjo apie du 
milionus frankų. Praėjo dar kiek 
laiko ir į Charlerois stotį suplau
kė tūkstančiai dėžių su pelėmis, 

! kurių betgi niekas neatsiėmė ir 
augintojams nesumokėjo. Sako, 
tomis dienomis ten negalima bu
vo apsiklausyti nuo alkanų pe
lyčių cypimo.

Teismas suvedžiotojus nubau- 
dė nuo 3 mėn. iki 5 mt. kalėjimo.

mMI

b
3

Tiesiog iš fabriko 
| 5 metų garantija!

gab.
gab.
gab. miegamojo komplektas

Davenport lova (Chesterfield)
— S49.50

Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 V AL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

virtuvės chromo komplektas — 859.50 
fotelis (chesterfield)

Dr. A. Ratinow
L.AA.C.C.

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

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

TeL RA. 670&.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

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

susitarimą

Telefonas ME. 2933

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPUA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1791 
Toronto

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS

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

Telef. EM. 8-1344

Dr. Rosalia Basior
Bendrų ir moterų ligų gydytoja su ilt 

gamete praktika.
Šveicarų diplomas (Basei).

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

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

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

L

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

Dr. K. Žymantienė 
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
prie Huron gatves 

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

EM. 6-5798

Dr. JOHN REKAl
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAl
Vidaus ligų specialistas, 

bu v. Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

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

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

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

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

telefonu.

Dr. F. Ticket!
ir

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto

Telef. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampos Euclid Ave.

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

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BARAKAŲSKAS ir CO.

Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namu instaliavimo.

119 PERTH AVE.
Telefonas KE. 7808.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

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

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

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

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

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

IMTER KOPPEL
Tik pažvelkit į šį modernų miegamąjį!

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
43S QUEEN ST. W. (prie Spadina). Tel. EM. t-SM,

SAUGIAUSIOS RŪŠIES MINO IfiĮ/
RIU GAMINIAI

Ertų tautoj!ositirtts nuautos

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
4/0 College St. W. Toronto 

TeL RA 3924

. ....................................................n...............  nirmTr

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W- Toronto 

prie Gladstone

— 99.00
• $79.50

57« OUFF.N ST. W.
TeL EM. 3-1618

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

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

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

nuotraukos ir spalvoti portretai.
Darbas pirmos rūšies.

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804

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

/r Garantuotas saugojimas. Mokama
atsiimant. Garantuojama.

9 Pasiimame ir pristatome.

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų. 
138-46 CLAREMONT STR.

30 metų valymo patyrimas

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

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

TELEF. EM. 8-4557

T

YORK PACKING CO. LTD. t
104-106 Trowel! Ave., TeL: JU. 2791. JU. 5197. Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus: '

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešrai.
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

L1ETUVIS

BATSIUVIS
J. Jasiūnas

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

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)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

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

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

7 Havelock, Toronto, telef. LL. 4576
ANT. JUOZAPA1TIS

f
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Pasukami laikrodžiai

Nuo šio sekmadienio Kanado
je įvedamas vasaros — dienos 
šviesos taupymo — laikas 2 vai. 

; rytą laikrodžiai pasukami 1 vai. 
saki arnentą. Toronte lankėsi J.E. {pirmyn.

MONTREAL, Cue
Lankėsi vysk. V. Brizgys

Vizituodamas Kanados lietu
vių kolonijas, pakeliui į St. Ca- 
t‘<arines iš Montrealio, kur AVj 
parapijoje suteikė Sutvirtinimo j 

vyskupas V. Brizgys. Atvykęs 
trečiadienį, J.E. išbuvo Toronte 
iki penktadienio popiečio. Buvo - .
apsistojęs klebonijoje. Jo Eksce- į . pamaldos Toronto liet. kat. 
lencija ypatingai akcentavo ver
bavimą kandidatų kunigo pašau- 
kiniui ir siuntimą jų studijoms į Pirniyn- 
iv. Kazimiero kolegiją Romoje.

Dėmesio ateitininkams
Šių metų balandžio 26 d., 4 vai. 

pp.. “T. Žiburių” patalpose šau- 
' kiamas susirinkimas. Narių da

Ivvavintas'būtinas.' AK V-ba.
’ į •

KLB Šalpos Fondas 
eavo pirmą auką iš KLK Moterų 
D-jos Toronto skyriaus $25, ku
riuos tuoj Fondas, aukotojų pa
geidavimu, persiuntė į Vokietiją 
Huntlosen Tbc sanatorijos lie
tuviams. Tikimės, kad ir dau
giau organizacijų bei pavienių 
asmenų tuo pavyzdžiu paseks.

ŠFondas adresas: 235 Ossing
ton Avė., Toronto. Gi čekius ir 
“Money order” rašyti O. Indre 
lienei. 202 St. Clarens, Toronto,

KLB Šaipos Fondas.
Čikagos Meno Ansamblis

Toronte i. Penktadienį, balandžio 17 d..
Pereitą šeštadienį Toronto lie-j Toronte staiga baigė savo gyve- 

tuvių visuomenė turėjo vėl ma- • nimą jaunas; vos 32 metų, lietu- 
lonios progos išklausyti p. Alice Į vis a.a. Antanas Kartavičius. -Į 
Stephens vadovaujamo Meno i Kanadą velionis atvyko prieš 
Ansamblio koncertą, skirtą kom- į penketą metų kartu su kitais sa-

• pozitoriaus Miko Petrausko ąt- i vo dviem broliais. Maždaug vie-
minimui pagerbti. Dėl to ir is- į nerius metus velionis nusiskųs- 
pildyta buvo tik M. Petrausko į davo dideliais skausmais galvo- 
komponuotos dainos (pirmoje i je ir pastaruoju metu gydėsi, 
daly) ir jo operų — “Eglė žalčių j Velionis po iškilmingų gedu- 
karalienė” ir “Birutė' — iširau-, lingu pamaldų liet, bažnyčioje 
kos (antroji dalis): Koncertą . - . - — • — ■
rengę vietos moterų šaipos grupė 
“Daina”. Publikos prisirinko be
veik pilnutėlė didžiulė Eaton 
Auditorium.

Vadinasi koncertas pasisekimu 
ne eilinis. Ir niekas neišėjo apsi
vylęs. Alice Stephens pasirodė 
su tvirtai sucementuotu, kolek
tyvu. turinčiu sava originalų sti
lių bei savą išraišką, sugebantį 
nugalėti tolimų trumpalaikių 
gastrolių sunkumus. Išlyginti, 
nepretenzialūs balsai ir Įsceni- 
zavimas darė malonų Įspūdį, o 
visiems taip artima lietuviška 
patetika, klausovus sujaudino iki 
gelmių ir paliko gilų padėkos 
jausmą šiam meno kolektvvui. 
lietuviška dvasia išaugusiam 
svetimoje aplinkoje.

Taip ir kyla amžinasis nesu-
• tarimu klausimas — kuria gi 

linkmę geriau mūsų meninę 
veiklą sukti — savojo krašto 
dvasią puoselėti ar meniškųjų

Pamaldos naujuoju laiku 
Sį sekmadienį, balandžio 26

bažnyčioje įvyks pagal naują 
laiką, laikrodžius pasukus 1 vai.

Įsisteigė mokinių choras
Kun/ B. Pacevičiui vadovau

jant prie Toronto liet, parapi- L= 
jos įsteigtas mokyklinio amžiaus 
mokinių choras. Jo tikslas: lavin
ti lietuvių jaunimą giesmių ir 
dainų. Sekanti choro repeticija 
ivyks ketvirtadienį, balandžio'23 d., 5.30 vai. parapijos salėje.i įį?įe ^i- 
Lietuvių tėvų pareiga paskatin- 
ti savo vaikus įsijungti į jaunimo 
chorą.

Serga T. Kazakevičienė
Pasitarus keletai gydytojų, to- 

rontietė Tamara Kazakevičienė 
buvo pergabenta į General Hos
pital didesnei galvos operacijai.

KVIEČIAME ATSILANKYTI
Į TĖVŲ KOMITETO RENGIAMĄ

PASILINKSMINIMĄ
kuris įvyks šeštadienį, balandžio 25 d., 7 vai. vak. UN F salėje, 

. 297 College Street
Pelnas skiriamas Toronto Maironio vardo Lietuviškai Mokyklai

Geras orkestras, šokiai, turtingas ir pigus bufetas ir 
kiti paįvairinimai.

UNF salė
Toronto liet, parapijos dispozi-

mais: birželio 6 d., liepos 4 d., 
rugsėjo 12 ir spalio 24 dienomis.
Ukrainistikos studijos Toronte
Kanados .Ukrainiečių Komite

tas Toronte ilgai vedė derybas 
su Toronto universitetu dėl uk-j 
rainistikos studijų jame. Univer
sitetas pagaliau sutiko tokį sky-jjuai uivicoiici gaivus uuciavijar. .. - .

Ligonė jaučia fizinį galvos skaus j?U įkurti, tačiau nesutiko pa
imą, kuris, gydytojų manymu 
Į yra. susijęs su galvos kaulų 
į diniti.

A.a. Antanas Kartavičius

ge.
dengti su tuo susijusių piniginių 
išlaidų. Jas prisiėmė patys uk
rainiečiai ir pradėjo organizuoti 
atitinkamą fondą — $100.000. 
Iš to fondo bus apmokama pro-i 
fesūra, o universitetas duos ne
mokamai patalpas, pilnas teises 
naudotis biblioteka ir kit. mokslo 
priemonėmis.

Ukrainistikos Studijų fondui • 
rinkliava jau pradėta ir, reikia 
manyti, planas bus įvykdytas. 
Tai dar vienas įrodymas ukrai
niečių susipratimo ir pasiryžimo 
puoselėti savąją kultūrą išeivi- 
joje. '

Karališkoji muzikos 
Konservatorija šį ketvirtadienį, 
balandžio 23 d., 8,15 vai. v., kon
certų salėje (University Avė. ir 
College Str. kampas) ruošia in
strumentalistų koncertą. Progra
moje dalyvauja irlietuyis violen- 
čelistas Leonas Koscialkauskas, 

Įėjimas nemokamas. Pakvieti

MALONI STAIGMENA!
Š.m. balandžio 25 d.. Lietuvių Namų didžiojoje salėje .viešnia iš J A Valstybių 

PONIA ELENA DEVENIENĖ
padarys pranešimų aktualiais lietuvių išeivijai klausimais. Gerb. .prelegentė yra 
žinoąpa visuomenininke, žmoniškumo teisių gynėja; BALFo vicepirmininkė ir 

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje iždo globėja.
VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI JĄ IŠGIRSTI.

Po kalbos, šokiams gros “TRIMITAS” pilname sąstate
Veiks bufetas su karštais užkandžiais ir įvairiais gėrimais. Įėjimas: moterims 75c 
Vyrams $1.00 - - - Pradžia 7 vai. 30 min. vak.

SLA 236 Kuopa.

LAS KANADOS VIETIN1NKIJA
gegužės 2 d., šeštadienį, UNF salėje, 297 College Str. rengia

linksmą šokių vakarą
Erdvioje salėje, grojant garsiajam TLO “TRIMITAS”, jau
nimas galės puikioje nuotaikoje praleisti laiką, pasišok

damas ir atsigaivindamas alučiu bei kitais gėrimais.

palaidotas Toronto Vilties Kal
no katalikų kapinėse.
Pamaldos ūž a.a. Mikalauskienę

Lygiai prieš vienerius metus 
tabako ūkiuose prie Port Bur
well automobilio mirtinai buvo 
užmušta lietuvė a.a. Bronė Mi
kalauskienė. Už jos sielą žuvimo . .. 
metinėse, balandžio 26 d., sekma- j mų galima gauti pas V. Verikai- 
dienį, J I vai rytą Toronto liet, i ti, susitarus telefonu: Kl. 2449. 
bažnyčioje bus atlaikytos pamal- ———' —— - ' 
dos. Velionės vieneriu metu sū-! REIKALINGA šeimininkė taboko ūkiui, 
nelis Gediminas šiuo metu augi-i Kre;>>tis: 2> Ddhi, Ont.

seselių lopšelyje | RE!1(AliNGA stenografistė advokato 
Wellesley Place 9.

Ši sekmadieni L. Namuose bus 
rodoma filmą “Sands of I wo Ji- 
ma” su John Wayne. (Japonų— 
amerikiečių karas). Pradžia 6 v. 
vak. Prie filmo dar įdomūs prie
dai. ■ i.;

L-B.tvių radijo programa
Latvių organizacija “paugavaš

i REIKALINGA STENOGRAFISTĖ advokato 
i įstaigai. Kreiptis į W. A. Lene k i, B.A., 
! L.L.B., 100 Adelaide Str. W., Room 107, 

tel. EM. 6-4182/

•Sužeisti auto nelaimėje
Praeitą sekmadienį auto nelai

mėje sužeisti “TŽ” eksped. talki
ninkai tėvas ir sūnus Vytautas 
Bubeliai. Automobilį vairavo ne
seniai iš Anglijos atvykęs anglas. 
Dėl nesiorientavimo Kanados 
susisiekimo taisyklėse dideliu 
greičiu važiavo kaire puse ir at
sitrenkė kairėn pasirengusią 
sukti- mašiną. Visi paguldyti Šv. 
Juozapo ligoninėje. Savo talki
ninkams Tinkime skubiai pa
sveikti.

— Toronto.—Karūnacijos pro- 
! ga Toronte didelių iškilmių ne- 
! bus. Miesto taryba tam tėra pa-

Išnuomoiamas butas iš dviejų kambariu | skyrusi $5.000. FaierVėrkų ne- 
ir virtuvės, H-me augšte. Galima nuomoti DUS, nCS tol esą perdaug brangu. 
Hk kambarį ir virtuvę. Butas be baloų.
Skambinti K£. 4506, po 4 vai. pp.

Podėka
Velykų švenčių proga J. Pikčilingis pa

rinko Mažosios Lietuvos reikalams aukų. 
Aukojo: J. J. Pikčilingiai $10, po $5 — 
S. Gipas, E. J. Gipai, M. F. Noreika, P. 
Budreika; $3 — Pr. Jankauskas; $2 —- 
J. Adomaitis iš JAV ir $1 — A Rasčius.

J. Pikčilingiui už gražias pastangos ir 
visiems aukojusiems nuoširdžiai dėkoja
me. ML Bičiulių D-jo.

— Otava. — Gynybos ministe- 
ris Claxton parlamente pareiš
kė, kad Kanada aiškinasi gali
mybes pastatyti visiškai naujo 
tipo tolimo skridimo lėktuvą. Jis 
būsiąs statomas maždaug už 2-jų 
metų.

— Otava. — Penhold, Alberto
je, oro stoties statyba bus baig
ta tik po dviejų metų. Statyba 
kainuos $6.334.664.

Vasario 16 gimnazijos atsišaukimas
Išnuomojam! 2 kambariai virtuvė ll-mė 

’ augsfe be b*?Įdi« ir vieees kambarys i» 
...-c. virtuvė U! sagstė be bafdi*. 59 Mariet* Št.

Vanagi” nuo kovo 30 d. per St. ————-———————
Catharines radijo stoti, kur bū-i ’šnuomej-mos fre-tmis kemb-rys su si- 
na JT hetuvjštaai programa. ban-; irti KE. 7425; ; - laik -
ga 620. pradėjo transliacijas, ku- __ _ _ ___ w av,

abejo, turi savą vertę kiekvie į ries, vyksta kas pirmadienį 10-j hmibmejama nuo gegulės i <L: lll-me 
nas kelias -ir nei vienas, nei ant- -j 10 15 vai. vak. Ju tikslas supa jougšte virtuvė kambarys, ll-me —
ras neužmestinas, tačiau lietu-( žindinti kanadiečius su komuniz- l kemb. virtuvė ?r sanrumw ', l-me 
viskoji mase visada gyviau įsi-Į mu. Kalbėtoju kviečiama iš visų ^onfiV ke^ry$T,7 
jaučią J savosios dvasios išraišką. Pabaltijo tautų. (BTI) Beaconsfield Avė. prie Pundas.
Tai dar.kartą }rcdę entiiz;astm- Link&mas nuotykis ————— ■

-----------------s Alice btephens į Fereitos savaites ketvirtadieni I H«uomojomi <iu d-deli Umbariai su vir- Į
viena Toronto he«.uve važiavo įC)orens_0uHetin rQione> skambinti p® o dalis i vokiečių mokyklas patė- 

6 vol. vok. crbo šeštadieniais ir sekma- j kusių būtų pamiršę S3V0 tėvų

r v Jr r 
gaus

Linksmas nuotykisgai sutiktas šis____ _ ±___
ansamblio pasirodymas. Tos gė
les. kurios buvo, išneštos i sceną 
ir padėkos adresas, kuri ‘‘Dai
nos" vardu perskaitė jos garbės 

reiškė nemeluotą jausmą, lygiai 
kaip publikos gyvas pritarimas, 
išreikštas gausiu plojimu

Nė čia ir ne reporteriui ver-!
tinti M. Petrausko kūrybą — ją Į Naujos rūšies alus, 
jau įvertino pasisavindama jo

. danas tauta. — lygiai kaip aptar
ti ansamblio vadovės bei viso ko- Peller Brewing Co. Ltd.. Ham ii-’ 
lėktyvo darbo charakteri Mums tone, paleisti j rinką naujos rū- 
tik džiugu, kad jų puoselėjamas į sies alų “Special Coronation 
lietuviškasis dainas menas, pasi- Brew , kuris oficialiai vadina- <snwmoiomos a>ac>» »min>tp
rodo tebėra dar taip artimas ir mas Peilers Brew ’53 — Old | : Davercourb-Blcar rajone, netoli nau- 
tcrcntiečių masei. Tai rodo, kad Stock Ale. Leidimas duotas 1952 ’°' om ,Bt’ • '
' '' ■ ' m rugpiūčio mėn. ir šis alus —--------- I—_—_—_l——_—

iau vra pardavinėjamas alaus Išnuomojamos didelis kambarys ir virtu- 
parduotuvėse. ‘ I ve yra cinko. Kreiptis tel. ME. 6174,
1 6 Spencer Ave.

su savo mažąja dukryte tramva-1 
junii. Tuo tarpu Įlipo kažkoks

. , , u- ■ . vvras su ūsais. Visiems buvo
pirrnminke M F ĄoKubyn.ene gardaus juotc. kai niergalte štai- 

ga pradėjo saukti, rodydama į tą 
poną:

Mama, žiūrėk. Stalinas ...

torcntiečių masei.
dar esam gyvi, o ansmabliui lin- 
kėkim nenailsti savojoje “vaidi- i 
los’’ šauklio misijoje.

dieniais tel. KE. 8622.

Ontario Svaiginamųjų Gėrimų 
Kontrolės Komisija suteikė teisę

KIRO “CENTRE” ‘72D'^‘-'V-
Kasdien nne f> vaL vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, balandžio 23. 24. 25 d.d.
J. RANCHO NOTOR1AUS — spalv. — Marlene Dietrich 

Arthur Kennedy
2. TRIPPLE TROUBLE — Bowery Boys

Firmadieni — trečiadienį, balandžio 27, 28. 29 d.d.
1. THREE LITTLE WORDS — Fred Astaire, Red Skelton
2. QUEBEC — spalvota Corine Calvet. John Barrymore. J r.
LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Lietuvis pigiai perveža baldus 
bagažą, prekes ir kit 

VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LQ, 8818

VU

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalas Jums sutvarkys

J. BERŽINSKAS
12’2 Dundas St. W. Toronto - - - Tel. LA. 9547 ir MU. 3940

Vasario 16 gimnazijos direkto
rius rėmėjų būrelių nariams iš
siuntinėjo šitokį laišką:

; “Brangus-i musų Rėmėjau-a.
r’5". b=!-«- i Jau baigiasi ar pasibaigė ištisi

kai Jūs savo 
sunkiai uždirbtų pinigų dalį kas 
mėnuo aukojate šiai gimnazijai 
išlaikyti. Šičia gimtąja kalbo mo
kosi ir ruošiasi laisvai Lietuvai 
156 vargstančios mūsų tautos 
jaunuoliai-ės. Be Jūsų pagalbos 
didžiausioji dalis jų būtų likę be- 

! moksliai šio krašto ūkio tarnai,

Išnuomojamas kambarys ll-me augšte 
vienam asmeniui. Galima naudotis vir
tuve. 5Vj McKenzie Cres., prie Dundas 
—Dovercourt. Tėl. KE. 9222.

Išnuomojamai 2 kambariai ir virtuvė. 
Tel. LA. 5813. Kreiptis kiekvienu laiku.

Išnuomojamas butas 2 kambarių ir vir
tuvės iki pirmo rugsėjo. 96 Pine C^est 
Rd., High Pork. Kreiptis rytais iki 11 
vai., antradienį betkuriuo metu visą 
dieno.

Išnuomojamos didelis kambarys ir virtu- 
—Bloor rajone, netoli nau-

Gerų vartotų daiktų pardavimas gegužės 
Į 5 d., 9.30 iki 2 vai. pp., Lietuvių Na

muose, 235 Ossington Avė. >

RETAI PASITAIKANTI PROGA. Jmokė- 
jimos grynois $20.000, o likę $25.000 
išmokėjimui 6 Vi metų po $125 mėn. 
Del persikėlimo j kito vietų skubiai per
duodu miesto centre loboi pelningų namų i 
iŠ 15 apartamentu — atskiru butų SU 
METINIU GRYNU PELNU (ne pajamo
mis) viri $5.000. Šildymas radiatoriais— 
garais, alyva. Vanduo plovimui šildo
mos irgi alyva. Du butai bus laisvi po 
mėnesio, o 13 butų išnuomoto dviems 
metams pagal sutartis, kurios galiojo 
dar 20 menesių. Po to sudarant naujas 
sutartis nuoma padidės iki $7.000 gryno 
pelno metams.

Sov. A. Šmegelskis, ME.-6498.

kalbą ir tėvų žemę, ir visi jie 
gal butų dingę svetimųjų tarpe, 
darydami nuostolį ir taip jau 
labai naikinamai Lietuvių tautai.

LV 16 gimnazijos vardu pra
šau priimti nuoširdžią visų mū-

DĖMESIO!
Įtaisau virtuvėms 

spinteles
ir atlieku visus medžio darbų patai- 
švmus, užsakydamas reikalingas me
džiagos. Taip pat dirbu pogal užsa
kymus paveikslams ar nuotraukoms 
rėmelius.

Skambinti KE. 7824 - V. TIKUIŠIS 
351 Devercourt Rd., Torontą

BALTIC CARTAGE &
MOVERS z 

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

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

24 valandų tarnyba.

MOHAWK FURNITURE 00,
2448 Danforth Ave., Toronto. Tel. OX. 4444

• VISKAS NAMAMS! “Į .
Lloyds vaikų vežimėliai $29.50
Šaldytuvai Delux tik $287.00 
(Qty kubinių pėdų)
Super Delux tik ........ $299.00
(9% kubinių pėdų)

Miegamos sofos tik $49.50
Virtuvės komplektai $49.50
(stalas ir keturios kėdės)
Grynos vilnos kilimai tik $49.50 
(dydis 6 iš 9 pėdų) 
Philos radijo aparatai 
trumpoms bangoms nuo $57.50
“ADMIRAL” šaldytuvai visu šimtu dolerių pigiau ir daug kitų 

dalykų specialiai PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

Neo - kanadiečių pasirodymai 
Forume, skirti J.Ę. kardifiolui P. 
E. Leger pagerbti, bus balandžio 
24 d., penktadienį; 843 yal.’ vak. 
Programoje pasirodys 14 tautų, 
su daugiau kaip 500 dalyvių, tau
tiniais drabužiais, 6 chorai, 6 or
kestrai, 13 šokio ansamblių. 
Programa tęsis apie 2 vai., įėji
mas 25 c., Forume vietų apie 
10.000 Lietuviai kviečiami gau
siai dalyvauti.

Neo-kanadiecių komosija pra
eitą savaitę sukvietė Montrealio 
laikraščių atstovus painformuoti 
apie neo-kanadiečių festivalį Fo
rume. Ta proga, buvo peržvelgta 
komisijos veikla ir uždaviniai. 
Komisija veikia prie Katalikų 
mokyklų komisijos. Tikslai: 
įjungti naujuosius ateivius į ka
talikišką aplinką, pagelbėti mo
kykliniam jaunimui įstoti į mo
kyklas ir suartinti ateivius su 
vietos gyventojais. Veikla: vei
kia nuolatinis sekretorijatas, ne
mokamas vertimų biuras, leidžia 
biuletenius įvairiomis kalbomis, 
rengia nemokamus anglų ir 
prancūzų k. kursus, skatina jau
nimo organizacijas, kaip skau- 
aus, sportininkus ir kultūrinin
kus. Konkrečiai Neo-kanadiečių 
k-jos parama gauta — liet, šeš- 
tad. mokyklai, anglų ir prancūzų į ,,ersil_lo studen(u 
k. kursams, bažnytiniam biulete-

Į niui “Ecclesia”.
Komisija mielai padės pagal 

galimybę kiekvienam asmeniš
kuose sunkumuose, kaip darbo, 
buto, gydymosi reikalais. Ko
misijai vadovauja kanauninkas 
Raoul Drouin. Įstaigos direkto
rius Renė Gauthier. Čia dirba ir 
yiena lietuvaitė. Irena Kibirkš- 
tytė. Adresas Service dės Neo- 
Canadians, 4225, rue Berri, Tel. 
CH. 9214.

Sporto Klubo “Tauras” pava
sario šokių vakaras praėjo geroj 
Nuotaikoj prie geros “Meliodija” 
šokių muzikos. Veikė ala’us bu
fetas ir turtinga loterija. Prog
ramoje pasirodė Vaitkūnaitės šo
kių studijos mokinės su pakarto
jimais. Dalyvių skaičius buvo vi
dutinis, bet nešykštus. Girdėti, 
jog “Tauro” jauniai visai tikri, 
kad jiems uniformas klubas jau 
galės nupirkti iš parengimo 
pelno.

“Neringos” skaučių t. “Klum
pių sunešimo vakaras” — tai jau 
savų jėgų pasirodymų vakaras.. 
Pradėtas “Žaislų krautuvė” pa
veikslu, kurį paruošė Gailevi- 
čiūtė ir Šarkaitė, o muziką Z. La
pinas. Išpildė paukštytės, radu
sios didelį Cpritarmią. ypač ma
žųjų žiūrovų tarpe. Toliau Jane 
Pauliūtė padainavo Suphlsiu 
dainužę ir Sorento, akomp. S. 
Lapinas. Dainų ir poezijos mon
tažą “Man vistiek pat” atliko 
pats “Neringos" tunto štabas — 
buvo juoko iki valiai. Šatrijos 
Raganos draugovė inscenizavo 
Skautę įvairiose profesijose, o 
Vaivos ir jūrų skautės pašoko 
komišką šokį Pas de quatre.

Programą pranešinėjo S. Pa
liulytė, bičiuliams ir dalyviams 
padėkojo tuntininkė I. Lukoše
vičienė. Po to sekė užkandžiai, 
mažųjų ir didžiųjų šokiai, loteri-

sų padėką už J ūsų sudėtas aukas 
ant lietuvybės išlaikymo aukuro, 
kurio šventąją Lietuvos meilės 
ugnį. Jūsų remiami ir patys kiek 
sugebėdami ir įstengdami, kūre
name irsaugome čia besimokan
čių jaunuolių širdyse jau dveji 
metai. Mūsų visų didžiausias 
troškimas — išsaugoti šį aukurą 
neužgesusį, iki jo degančią ugnį 
galėsime parvežti į laisvę atga
vusią tėvynę Lietuvą. Be Jūsų 
Brangus-i Tautieti-e, pagalbos 
nepajėgūs esame mūsų visų troš
kimus įvykdyti. O dėl to labai 
prašom ir toliau remti gimnaziją, 
liekant jos Rėmėjų Būrelio na
riu talkininku..

Linkiu Jums viso geriausio, ti
kėdamasis ir toliau Jūsų para
mos Vasario 16 gimnazijai.

Jūsų
A. Giedraitis 

Gimnazijos Direktorius.”
Prie KLB Kr. Valdybos vei

kianti gimnazijai remti komisija 
prie šio jungia savo žodį:

“Prašome skaitytojus neatsi
sakyti gimnaziją, kurie rėmė, ir 
toliau remti, o kurie dar nega
lėjo iki šiam laikui prisidėti prie 
jos išlaikymo, tai padaryti dabar.

Kanadoje veikia prie Krašto 
Valdybos sudaryta Gimnazijai 
Remti Komisija. Jos iždininkas, . .
kuris aukas priiminėja ir veda nis rašytojas David Lawrence, 
piniginę apyskaita vra Pranas jau 1945 m. rašė: “Jalta pasuko 
Šimelaitis. gvv. 1271 Allard Ara., i istoriją. Iš kolektyvinio saugu- 
Verdun. P.Q.”.

Pr. Šimelaitis, ižd.

ja. Šokiams grojo brolių Lapinų 
“Lituanica”.

Lėktuvų fabrikas Canadair 
numato sumažinti produkciją 
vienu ketvirčiu. Yra pagrindo 
manyti, kad dirbančiųjų skaičius 
bus sumažintas tuo pat santykiu.

Pranciškono Rafaclio Šakalio 
šventinimai į kunigus numato
mi birželio 21 d., sekmadienį. Bu
simam kunigui pagerbti tą dieną 
ruošiama vakarienė.

Iš Čikagos lankėsi Monrtealy 
Tėvas Br. Krištanavičius, SJ. lie
tuvių jėzuitų vyresnysis, susipa
žinti su jėzuitų vedama Aušros 
Vartų parapija, jos darbais ir 
naujos bažnyčios galimybėmis.

Vedybos, šeštadienį, balandžio 
18 d., AV klebonas J. Kubilius 
suteikė moterystės palaiminimą 
Valerijai Danutei Daniliauskai- 
tei su Liudu Stankevičių ir at
laikė iškilmingas jungtuvių mi
šias.

Moterystei ruošiasi Irena Juo
dytė su Petru Navaselskiu, Zosė 
Vizgirdaitė su Juozu' Rickum, 
Anelė Jokubauskaitė su Povilu 
Rutkausku.

A Vartų parapijos susirinkimas 
šaukiamas gegužės 3 d. AV para
pijos patalpose.

— Montrealis. — McGill uni- 
mokesčiai

nuo liepos l d. pakeliami $50 vi
suose fakultetuose, išskyrus že
mės ūkio. Kartu pakeliamos pro
fesorių algos. Taip dabar profe
soriai gaus metams $6.000, asso. 
prof. — $5.000, asistentai $4.000 
ir lektoriai $3.100.

— Quebec. — Provincijos vy
riausybė paskelbė imsiantis 
griežtų priemonių prieš margari
no nelegalią prekybą. Tai daro
ma ūkininkų interesų apsaugai, 
kad nebūtų konkurencijos ypač 
sviestui.

Lenkas Cieslia pakartas
Sausio 22 d. Sorel, Que., pri

siekusiųjų teismas 21 metų lenką 
imigrantą M. Cieslia pasmerkė 
mirti kartuvėse už nužudymą 
Yamaska, Que., garažo laikytojo.

Beveik visos Kanados lenkų 
organizacijos, prieky su Kana
dos Lenkų Kongresu ir vetera
nais buvo Įteikę malonės prašy
mus, kuriuos rėmė net keli par
lamentarai iš Montrealio, tačiau 
jis buvo atmesti ir kovo 26-27 d. 
naktį sprendimas įvykdytas Bor
deaux kalėjifne prie Montrealio.

Malonės prašymuose buvo mo
tyvuojama tuo, kad Cieslia augo 
be globos, be jokio auklėjimo 
nuo 8 metų. Kai jo tėvai buvo 
nužudyti vokiečių, jis pabėgo į 
mišką ir augo tarne partizanų, 
kovojusių pirma su vokiečiais, o 
vėliau sū rusais. Buvo suimtas, 
pabėgo iš kolėjinio Lenkijoj, at
sidūrė Danijoje, o iš ten Kada- 
don. Trumpas gyvenimo laiko
tarpis normaliose Kanados są- 
lygose negalėjęs atstatyti jo dva
sinės lygsvaros ir suteikti mora 
lės principų. Jis ir išpažinties ir 
šv. Komunijos pirmą kartą pri
ėjęs tik kalėjime. Prašytojai 
reiškė vilties, kad jaunystė yra 
laidas, kad jis pasitaisys. Vyriau
sybė betgi kitaip nusprendė.

EGZ1LAI ATOMINIAM IŠLAISVINIME
(Atkelta iš 2 psl.) 

las, mažai liečiamas mūsų spau-
diktatūros erą . . . Pirmoji kapi
tuliacija Jaltoje buvo: Nr. 1; Jai

doje, vis susilaukia didesnio dė- ta patvirtino Latvijos, Estijos ir
mesio. rimčiausioje Amerikos 
periodikoje. ”US News & World 
Report” vedamajame “Mr. Boh
len as a Symbol”, ūžpraėjusiame 
numeryje, šitaip rašo: “Senatas 
Amerikos istorijoje įrašė tragiš
ką skyrių — nepravedė rezoliu
cijos panaikinančios Jaltos kon
ferencijos nutarimus. Praleido 
Bohleną Maskvon, lyg sutikda
mas su jo filosofija, kad, girdi, 
esmėje Jaltos susitarimas nebu
vo blogas, tik netinkamai sovietų 
interpretuotas. Tačiau faktai ro
dę ką kita... Šio žurnalo politi-

mo eros “the pendulum” buvo 
permestas į didžiųjų valstybių

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

žu. Įmokėti $4.000.
Glenloke. $17.500 — 8 komb. mūrinis namas, vandeniu - alyva šildomos, su 

garažu. Įmokėti $7.000.
Quebec—Glenloke. $15.000 — 8 kambarių atskiros plytų namas, nepereinami 

kambariai, su garažu. Įmokėti $6.000.
Weston. $13.800 — atskiros 7 komb. plytų namas, 2 ougšfų. vandeniu alyva 

šildomos, plotas žemes 125 kv. pėdos su sodu. Galima statyti dar kitę 
namo. Įmokėti $6.000.

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

Klauskite A. SUKAUSKO 
Vaka-aH OL 3287

Reikalingi namai pardavimui. Kreipkitės į

AL GARBENS
REAL ESTATE

i486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO
Triefotwh. LO., 3738,,.<rqkcmnt.mi!'.?y.S43

Lietuvos, Stalino pasidalinimą 
su Hitleriu 1939 m.; . . . mes pa
prasčiausiai buvome apmaniev- 
ruoti bei apgauti ir mes jau tada, . 
pradėjome nusileisti,. aukodami 
savuosius idealus ir principus... J

“The Saturday Evening Post” 
pritarė: The Iniquities of Yalta 
were real. Not just Republican 
Nightmares”. Stebimasi, kad de- » 
mokratai “pasiryžę mirti", bet 
neleisti sutepti Roosevelto at
minties, nors kiekvienas mato jo 
nusižengimą principams, kaip 
tik šių rezoliucijų atveju. “Post” 
klausia, kaip galima nematyti 
juodu ant balto surašyto punkto, 
jog specialiu priedėliu, visi DP, ’ 
karo belaisviai privalėjo būti 
prievarta sugrąžinti į TSRS: 
“pledged to give every assistance 
with operational requirements 
to help to insure that' all these 
prisoners of war and civilians 
are speedily repatriated”. Toks 
nežmoniškumas esąs nedovano
tinas. Esą juokinga, kai Truma- 
nas-Achesonas tvirtino, kad so
vietai vistiek, girdi, jau viską x 
valdę. “Esmė yra... ne ką Sta
linas paėmė ar galėjo užgrobti, 
bet tai, su kuo buvo sutikta. Jal
tos susitarimas Staliną paskatino 
tolimesniems puolimams Azijo
je”... “Post” apgailestauja, kad 
rezoliucijos tapo užmestos ir pa
sauliui neparodyta, kad Ameri
ka su šitokiais susitarimais ne
nori turėti nieko bendra.

— Roma. — V. Vokietijos vy
riausybei prašant. Italijos vy
riausybė suėmė Horstą Wagne- 
rį, kaltinamą dėl 1500 žydų išžu
dymo gazo kamerose. Jis buvo 
atvykęs į Romą kaip Argentinos 
laikraščių atstovas Peter Lud
wig pavarde, bet buvo atpažin
tas gatvėje vokiečių.




