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MOTINA
Motinos Diena mums prime

na ne vien Motiną — Gimdyto
ją, žmonijos tesėją, bet dar la
biau motiną kūdikio globėją, 
auklėtoją, jo ir visos šeimos ge
rąją dvasią, žemėje vaikštantį 
Gerojo Dievulio Angelą Sargą. 
Didžiojoje moterystės misterijo
je tai pirmoji ir . svarbiausioji 
paslaptis — niekieno dar pilnai 
neatspėta, neatskleista, bet visų 
juntama. Visi mes turėjome mo
tinas ir likimo nuskriaustas jau
čiasi kiekvienas, kas jos didžio
sios meilės bei rūpestingosios 
globos anksti neteko. Vaikas ga
lėjo būti nuklydęs, galėjo būti 
puolęs ir išbraidžiojęs visus gy
venimo purvynus, bet motinos 
vardo neatsižadėjo. Neatsižadė
jo net apie jį negalvodamas ir 
visada prisiminė savo sunkiausią 
valandą. Nevienas piktadaris su
silaikė nuo didžio nusikaltimo 
prisiminęs savąją motiną, ne 
vienas, motinos šaukėsi vedamas 
į kartuves...

Motina visada iškyla prieš 
akis ir tauriu sielų vaikams jų 
didžiojo susikaupimo valandą. 
Motinai kiekvienas drąsiai atve
ria savo širdį didžiam skausme, 
nes žino, kad tai tikimi nemeluo
ta. nesavanaudiška, viską su
prantanti ir viską atleidžianti 
meilė. Dėl to nqnuostabu. kad 
visame pasaulio kūygų lobyne, 
jautriausia, giliausiai žmogaus 
gelmes paliečianti knyga yra po 
pirmojo pasaulinio karo pasiro
dęs rinkinys fronte žuvusių vo- 
kiečių studentų laiškų savosioms 

/^-motinomj:. TaL.graudūs.-jšsikaL 
bėjimai su pasaulyje brangiau
siais ir artimiausiais asmenimis 
jaunuolių, prieš kurių akis sto
vėjo mirties šešėlis, kurie jau 
nebeturėjo vilties ištrukti iš ura- 
ganiškojo giltinės siautėjimo. Jie 
rašė savo skundą pasauliui.’sa
vąjį gyvenimo ilgesį ir jaunat
vės vilčių pakasinų raudas liejo 
ne bičiuliams ar mylimosioms.

. bet motinoms. Nes tik motinai 
kiekvienas galėjo pasakyti vis
ką. atverti visą savo širdį. Juto, ! ti 
kad su jomis reikia pirmiausia ■ ką dar gali.

atsisveikinti, nes jų mirtis tik 
jų vienų širdis sužeis neatšau
kiamai, kad tik jų rankose tas 
laiškas amžina relikvija liks.

O jei kas tada būtų paklausęs 
tuos jaunuolius, kodėl jie tais 
baisiųjų pergyvenimų momen
tais kreipėsi į motinas, jie gal 
būtų net nesugebėję atsakyti. 
Tai atrodo taip paprasta ir su
prantama. Juk tai Motina!... 
Ir viskas glūdi tame žody. Ne
aptariamą, paslaptinga, bet di
dinga. Viskas, kas tauru, kilnu. 
Visa paguoda ir tvirta atrama.

O jai kas? Ką motina gauna 
už savąją meilę, už vargus, pa
galiau už pasiaukojimą ir kan
čias? Kiekvienas ją atsimena 
sukrėtimuos, jos vardo graibs
tosi kaip tvirtos atramos, bet ar 
pastebi ją kasdienybėje, ar jau
čia jos budrią akį, ar saisto savo 
elgesi pagal jos lūkesčius? Mo
tušėlė — sengalvėlė ir tai atlei
džia. Nėra pasaulyje kaltės, ku
rios neatleistų savo vaikui mo
tina. Bet nėra pasaulyje ir di
desnio skausmo, koks ją prisle
gia dėl vaikų nuklydimų, nėra 
didesnio liūdesio, kokį ji pake
lia dėl savo vaiko nelaimių. Jos 
džiaugsmui nedaug ko reikia. 
Tik to trupučiuko tyros meilės 
ir vieno mažyčio jos įsakymo: 
“Būk geras vaikas!” Ir kaip tai 
paprasta. Ne dovanų motina lau
kia, net ne paramos savo var
guose. Tai, tiesa, sunkiai atski
riama, tačiau jai terūpi tas vie 
naspaprastutis ir mažytis: “Būk 
geras vaikas!” Gal ji to net ne
sakė- kaip Įsakyp^.o. bet-r ji - šito 
laukia, tai jos ilgesys, jos. paguo
da ir džiaugsmingai priimamas 
užmokestis už viską — už jos 
didžiąją, pasiaukojančią, nesava
naudišką meilę, už visus vargus, 
sielvartus ir kančias./

Ten štai rymo Motulė Sengal- 
j vėlė ir dumodama apie savo vai
kų ateitį, laukia. Laukia to vie
no vienintelio atpildo, vieninte
lio užmokesčio ir džiaugsmo. Pa- 

pasiryžus atiduoti viską,

. Išgelbėk nuo priešo baisaus .

Lietuviškasis ištižimas
Niujorko bendradarbio

. Savaitės įvykiai
Maskva taikingumo -demonstracijų vis nemažina. Dėl anos sa

vaitės prezidento Eisenhowerio kalbos partijos ir vyriausybės 
organai — Pravda ir Izvestijos — pasisakė gana palankiai. Esą, 

Į Maskva sveikinanti kiekvieną JAV žingsnį taikos labui. Abu laik
raščiai net išspausdino visą kalbos tekstą. Vašingtonas visa tai 
įvertino taip pat palankiai — esą, tai žadą gerų vilčių. Vadinasi, 
gaidžio ir gegutės giesmelės. O Churchillis vos po Eisenhowerio 
kalbos pradėjo trinti rankas ir džiaugtis, k-ad galbūt netrukus visi 
sėdėsim prie stalo šaltam ka- •---------- -----------------------------
rui užbaigti. ! listų pajėgas. Rezoliucija priim-

Tiesa, Maskvos gražūs žode-i ta visais balsais, tik pačiai skun
kai tuo tarpu visų vertinami tik; dėjai Buiinai ir skųst?, i kinų 
kaip taktiški ėjimai, tačiau šita. Formozos vyriausybe’ susilai- 
savo taikos ofenzyva ji jau daug ; kius. 
ką pasiekė. Taip pat keblus JAV reikala-

Vak. Vokietijos augštenieji rū- ■ vimas ištirti Maskvos kaltini- t 
mai, Bundesrat, ėmė ir nepatvir- ■ mus dėl bakterinio karo Ko re
tino Bundestago jau patvirtintų' joje priimtas 51 balsu prięš 5 ir 
sutarčių. Beabejo tai dėl to, kad 
norima išlaukti, kas gi išeis iš 
Maskvos taikos ofenzyvos. Ypač 
socialdemokratai daug tikisi iš 
Maskvos nuolaidumo ir nori iš
bandyti Rytų Vokietijos parla
mento pasiūlytąsias derybas dėl 
abiejų Vokietijų sujungimo. 
Kancleris Adenaueris taip pate-

Mes negalime tylėti
Ryšy su Maskvos varomąja I nija. Jai duoti teisingą krypti ir 

taikos ofenzyva VLIKas paskel- palenkti mūsų reikalų naudai 
bė atsišaukimą į viso pasaulio turime panaudoti radiją ir spau- 
lietuvius, kviesdamas reaguoti į į dą mūsų gyvenamų kraštų žmo

nių kalba bei savo asmenines pa
žintis ir įtaką.

Šiuo metu mums svarbiausia, 
kad laisvasis pasauis nebūtų bol
ševikų dar kartą apgautas ir su
klaidintas. Ypač mums svarbu, 
kad visame pasaulyje susidarytų 
vieninga nuotaika pateikiant So
vietams griežtus reikalavimus 
pirma pašalinti sovietų smurto 
pasekmes, vadinasi — pasitrauk
ti iš Lietuvos ir kitų jų pavergtų 
tautų žemiu, ir tik paskum kal
bėti apie taiką”...
' Pastaba: Visų kalbamu reika
lu raštų nuorašus ir informacijas 
apie padarytus žygius prašom 
tuqj atsiųsti šiuo adresu: Infor
macijos Tarnyba, Reutlingen, 
Lederstrasse 94, Germany.

Kur dingo Daumanto 
knygos vertimas? , •-
Prieš penkis ' mhttTs’^fupele 

lietuvių partizanų prasiveržė 
pro “geležinę uždangą”; didvyrių 
epas buvo aprašytas J. Dauman
to. Lietuviškojoje spaudoje 1950 
metais, po sterilizacijos dienraš
čiuose, pasirodė ir knyga. Tuoj 
sekė pranešimai: knyga verčia
ma į anglų ir prancūzų kalbas, i Informacijos Tarnyba iš savo pu-

' sės Tamstą (E.w J. Harrisoną, 80- 
mętį britu žurnal’stą ir rašyto
jų- A.) Sveikina su Tamstos iš
rinkimu į Lietuvių Rašytojų 
Draugijos garbės narius. Tai 
garbė, kurios Tamsta tikrai esi 
užsipelnęs savo dideliais litera
tūros darbais ir veikalais Lietu
vos labui. Tegul bus Tamstai 
lemta dar ilgai pasitarnauti lie-

gavo šitokio turinio laišką: 
“Šiandien Tamstos pageidavimu 
Tamstai pasiųstas vienas egzem
pliorius veikalo “Partizanai už 
Geležinės Uždangos” vertimo 
anglų kalbon. Už vertimą nuo
širdžiai dėkojame. šia proga ir

su puse metų vienas lietuviško
jo ištižimo ątvejis buvo likvi- 

’dūofaš'1.“
Yra ir daugiau atvejų
Kodėl, pvz., net 13 metais po 

Lietuvos pavergimo Lietuvos 
Respublikos įstaigos laisvajame 
pasaulyje nerado reikalo visomis

j sudaryta 5 komisija, į kurią įei- 
! na Brazilija, Egiptas, Pakista
nas, Švedija ir Urugvajus. Ta- 

j čiau ši komisija veikti negalės, 
i nes ir kom. Kinija ir Š. Korėja 
j pareiškė jos nepripažinsią. Tuo 
; tarpu JT savo darbus pertraukė.

Korėjoje. 1 gaudžiant fronto 
! patrankoms, pereitą savaitę vy-/ 

ko į gana nemalonią padėtį. Jei | ko pasikeitimas nesveikais karo 
jam pasisektų sutarčių ratifika-! belaisviais: komunistai grąžino 
vimą visdėlto pravesti, socialde- ! 684. t.y. 79 daugiau kaip buvo ža- 
mokratai tada žada iškelti to ak- ........................
to konstituęiškumo klausimą 
augščaiusiame teisme.

Š. Atlanto Sąjungos užsienių ir 
finansų ministerial Paryžiuje 
posėdžiavo taip pat Maskvos Grįžę belaisviai ame
“taikos’’ šešėly. Nors posėdžių 
pradžioje ir buvo deklaruota, 
kad Maskvos politika iš esmės 
tebėra nepakeista, kad rodomas 
taikingumas , vra. tik. taktinio po- 
'Ijūdžiė ėjim^,*taičau-k(^enffncT- 
jos nutarimai neabejotinai buvo 
paveikti dabartinio atoslūgio. 
Visų nutarimų galutinė išvada 
buvo ta, kad ginklavimasis sulė
tinamas. Pagal dabartinius nuta
rimus Š. Atlanto S. 1954 m. gale

dėję iš pradžių, ir sakosi daugiau 
sergančių nebeturį. JT taip pat 
jau artėja prie pabaigos trans
portų, grąžindamos maždaug 10^ 
kartų daugiau. \

' Tikinčiai
gyvenimą belaisyfų stovyklose 
ir jų traktavimą (nupasakoja taip / 
baisiai, kad JAVy^lėl tą kilo dį^ 
delis susijaudinimas? Belaisvių 
teigim.UMnek^

apgaulingus Krerhliaus manev
rus ir perspėti savo gyvenamų 
kraštų vyriausybes bei visuome
nę. Atsišaukimą gavę paskutiniu 
momentu, mes begalime išspaus
dinti tik svarbiausiąją jo dalį:

... Mūsų šios dienos šūkis — 
jokių derybų su sovietais, jokių 
jiems nuolaidų, kol Lietuvoje ir 
kitose jų pavergtose valstybėse 
bus baigta sovietinė karinė oku
pacija.

Šiam šių dienų mūsų pagrin
diniam šūkiui Įgyvendinti kiek
vieno krašto lietuviai per savo 
bendruomenių vyriausius orga
nus ar kitas turimas specialiai 
sukurtas Lietuvai laisvinti orga
nizacijas kreipiasi į savo gyve
namojo krašto vyriausybių gal
vas. vyriausybes, parlamentus, 
JTO raštu ar žodžiu per delega
cijas su šiais reikalavimais:

a. Sovietų kariuomenė turi bū
ti nedelsiant atitraukta iš Lietu
vos, o suvereninė Lietuvos Res
publikos valdžia grąžinta tautai.

b. Nedelsiant turi būti pasiųs
ta į Lietuvą Jungtinių Tautų ka
riuomenė tvarkai palaikyti, pi
liečių saugumui garantuoti ir jų. 
gyvybei apsaugoti nuo Sovietų ir 
jų agentų keršto veiksmų, y

c. Speciali Jungtinių Tautų ko
misija turi prižiūrėti, kad rinki
mai būtų vedami laisvai demo
kratišku būdu ir kad tuo būdu 
išrinkto Seimo sudarytoji Laiki
noji vyriausybė tuoj perimtų 
Lietuvos valdymą į savo rankas.

d. Kad įžengus į Lietuvą Jung
tinių Tautų kariuomenei, būtų 
sudarytos sąlygos tuoj grįžti Lie
tuvon visiems ištremtiesiems į 
Rusiją bei į laisvąjį pasaulį pa
sitraukusiems lietuviams.

Šiose grumtynėse dėl laisvės 
ir teisių mes neprivalome išleisti 
iš akių ir tokio svarbaus veiks
nio, kaip viešoji visuomenės opi-

Aukas dedanti lietuviškoji vi
suomenė laukė. Paskui sužinota, 
vertėjui jau ir pinigas sumokė
tas. O vertimo, su Lietuvos par 
tizanų- nuotraukomis, kaip nė» 
taip nėr. Žurnalistai pradėjo ne
rimti. Praėjusių metų pabaigoje 
“TŽ” pasiteiravo “kurgi tos kny
gos pelyja?” Vasario mėn. bu
vo pakeltas triukšmas: “ši, krau
ju parašyta, knyga dingo lietu
viškuose veiksniuose”. Nesiima
me čia aiškinti. Kolega Vyt. Ged
rimas prašė “TŽ” parašyti pla
čiau. Štai mūsų tyrinėjimo duo- 

xmenys: “J. Daumantas”, mūsų 
didvyris “nom de guerre”, auto
riaus teises “paliko nežinia 
kam”. Liūdni raportai sako, jog 
jo jau nebėra! Jei VLIKe nebū
tų buvę tų. visų sąmyšių, knyga 
“tikriausiai jau būtų išėjusi”. 
Šios knygos vertimo originalas 
buvo pasiųstas Amerikon (ne 
ALTui. ne LAICui) ir ten “mis
teriškai, taip pat dingo”. Spau
dai, kaip minėjom, vėl susirūpi
nus, 1952 metų viduryje, VLIKo 
Informacinė Tarnyba ' Reutlin- 
gene pasiteiravo per Londono 
Atstovybę ar negalima būtų gau
ti antrą kopiją. Ji buvo tuoj pat 
Reutlingenui pasiųsta. Praėjo 
vėl keli mėnesiai: nei vertimo, 
nei išleistos knygos. Staiga iš Vo
kietijos, lapkričio mėn., vertėjas

Ar padidins imigraciją?
šeimoms.’Atseit, tuo paaiškina
mas potvarkis šiuo metu iš kai- 
kurių kraštų neįleidžiąs jokių 
imigrantų, išskyrus Kanados gy
ventojų artimųjų giminių.

Iš oficialių sluogsnių jau kele
tą mėnesių imigracijos reikalu 
nesigirdėjo iokio pareiškimo. Tik 
balandžio 23 d., pradėdamas tuo 
reikalu debatus parlamente, 
imigracijos ministeris Harris pa
reiškė, kad Kanada savo paskir
ties su dabartiniu gyventojų 
skaičiumi negalinti atlikti. Jai 
esą reikalinga daugiau piliečių. 
Tačiau ministeris nepažadėjo 
jokios naujos imigracinės politi
kos, tik aiškino dabar vykdomą
ją, pavadindamas ją realistine. 
Pereitais metais atvykę 164.498 
imigrantų, Ly. 42.675 mažiau 
kaip 195į m. Esą, dedama pa
stangų padidinti imigrantų skai
čių iš D. Britanijos, tačiau tam 
esą ir kliūčių — šiais metais ir 
transporto kliūčių ryšy su turis
tų judėjimu karūnacijos metu. 
Bendrai dabar laikomasi nusi
statymo žymų imigracijos pro
centą paskirti anksčiau atvyku
siųjų imigrantų giminėms — Švedijos uostuose.

Laisvasis estų laivynas
Dar ir šiuo metu laisvajame 

pasauly yra apie 30 estų laivų. 
Karo metu jie plaukiojo sąjungi
ninkų vandenyse ir gerai uždir
bo. Kaikurie iš jų buvo nuskan
dinti, bet po karo savininkai vie
toje nuskendusių nupirko nau
jus. Laivų įgulos yra sudarytos

medicinos pagalbos apie 3000 be
laisvių.

Pereitą šeštadienį Panmunjo- 
me prasidėjo spalio mėnesį nu
trukusios derybos dėl paliaubų, 
pirmiausia dėl pasikeitimo be- 

Komunistai pateikė 
planą, kad grįžtantieji belaisviai 
turį būti grąžinti per 2 mėn., li
kusieji per 1 mėn. nugabenti į 
neutralų kraštą, kur per 6 mėn. 
juos dar bus galima kalbinti 
grįžti, o kurie ir po to negrįš, jų

kąlbomis paruošti ir išleisti prof. | neturės’nei to. ką’ pagal pernai laisviais. 
Krėves-Mickevičiaus Atsimini- rųetų pradžios Lisabonos nutari
mus Jš pasikalbėjirfių su Molo- mu turetų turėti šių metų ga- 

pilnai ne vien tik istrau je q nutarimai. Praktiš-
—- ir rasti milijoninio tiražo kai beabejo jie dar gali būti ne- 

žurnalą, kuris juos isspausdintų. įšpilčlvti
Prisimename vėl daugybę pa- g. Atlanto S. kariniam biudže- _____

te numatyta $885.000.000, kari- likimą tesprendžianti taiką pa
inėms medžiagoms, $550.000.000 sirašius susirinksianti taikos 
aviacijai. Patvirtintas 124 aerod- konferencija. JT delegacija pla-. 
romų tinklas, iki šių metų galo na atmetė svarbiausia dėl to, kad 
užbaigiant statyti 80. Turimas : visas reikalas perdaug užvilkina- 
dabar 50 divizijų nutarta iki šių I mas — negrįžtančių likimas bū- 
metų pabaigos padidinti iki 56. tų pradėtas, spręsti ne anksčiau 
Lėktuvų šiuo metu Sąjunga tu- kaip po 9 mėn., kai gen. Harri- 
rinti apie 3.500. Per 20 mėn. jų son buvo siūlęs viską sutvarkyti 
skaičius padidėsiąs iki 5.500. per 2 mėn.

Irane Mossadegh pozicijos lai
komos sustiprėjusiom, kai pasi
traukė Šacho rūmų ministeris 
Ala, buvęs šulas visos rūmų ak
cijos. Tačiau tuo pat metu pasi
reiškė teroristinių veiksmų, ku
rių auka krito Mossadegh gimi
naitis, viso krašto policijos šefas, 
Paslaptingai nužudytas. Jo lavo
nas rastas nuvežtas tolokai už 
miesto. Vedamas tardymas rodo, 
kad tai atsargos karininkų sąjun
gos darbas. Beabejo bus areštų, 
o gal ir naujų teroro aktų.

to vu ; 
kas

žadu lietuviams ir Lietuvos la
bui iš buuvsios “Patariamosios!
Grupės” ir dabartinio “Lietuvos 
Laisvės Komiteto”, kurį šiuo 
metu sudaro net... 12 asmenų.Itrnild Udl UddHdi lietuti 11^- ... .. į

tūviškajam reikalui”. Anglo- Tiesa, ne nuo jų viskas priklau- 
saksų džentelmenas neprašė, kad so: ^e?os’ ribos, kurių
jam būtu pasiusta jo išversta ir; nevalia peržengti. Ir visgi Euio- 
VLIKo “išleista” knyga, tačiau ; P°S Laisves Komitete lietuviai 
jis, savaime suprantama, jos i statomi pavyzdžiu. O kurgi za- 
laukė. Sunku atpasakoti jc savi-; dėtį vadovėliai pavergtai Lietu- 
įauta, kai praėjus dviems me-' vai-„Kurgi almanachas Lithu- 
tams iš Reutlingeno jis gavo ... į ania <Kur parama aktyviesiems

saksų džentelmenas neprašė, kad

žurnalistams padedant jiems 
prasprausti savo straipsnius į 
svetimtaučių spaudą? Kurgi 
aktualūs pamfletai, žinios iš pa
vergtos Lietuvos? Bene prieš du 
metus, kuris tai iš lietuvių žur
nalistų dar tala “nepavojingų” 
spaudos konferencijų metu pra
šė atkreipti tuometinės grupės 
dėmesį, kad iš esamų liet, filmų 
būtų parengtas trumputis spe
cialus filmas televizijos progra
mai. pirmoje eilėje Amerikos 
kontinente. Ne be šypsenos kai- 
kurių veiduosę (“televizijos žiū
ri tik vaikai!”) tebuvo atsakyta 
’’Pažiūrėsim, pasvarstysim”. Dėl 
to daug vilčių dėta į po metų at
siradusią “Tyrinėjimų ir Spau
dos Tarnybą”. Pagaliau paaiškė
jo, jog du vadovaują lietuviai 
žurnalistai turį perdaug “admi
nistracinio darbo“. O ukrainie- 

kiąs jos, kad galėtų ją persiųsti !Š’a*’ niekieno neremiami , kad 
savo premjerui Winston Chur-j1}- tarp savęs pesdamiesi — pa-

tą patį savo 2-jį rankraštį tik 
kietuose viršeliuose. Lietuviai 
Londone buvo pasipiktinę, skaitė 
tai už pajuoką. Žadėjo triukšmą 
pakelti. Vėliau nurimo. Kiti iš 
VLIKo persikėlė Amerikon. 
Daumanto knygos ištraukos pa
sirodė A.A. “Lithuanian Bulle* 
tin”, tūlas Amerikos lietuvis ku
nigas puikiai išvertė dalis (gal ir 
visą knygą) anglų kalbon ir 
spausdino tai “Marian” tai “Vy
tis”. Jūsų bendradarbis susisie
kė su p. Harrisonu, kuris apgai
lestavo, kad lietuvių išlaisvini
mo veiksniai, dėl įvairių priežas
čių praradę “tiek laiko” ir bai
minosi. kad šiuo metu, šie psi
chologiniai faktoriai nebeturėsią 
taip palankios dirvos, tačiau reiš
kė nuomonę, kad ji ir dabar Susi
lauktų plačiausio įvertinimo. 
Pats Mr. Harrisonas seniai lau- :

chiliui. Vienas iš geriausių lietu
vių britiškųjų bičiulių pareiškė 
tikis, jog šis “sheer mudle and 
lack of organization” reikalas 
būsiąs kuo greičiausiai sutvarky
tas. “TŽ” malonu pranešti, jog jų 
bendradarbis po kelių ryžtingų 
pastangų, netikėtai lokalizavo 
pirmąjį originalą vertimo Niu
jorke, vos prieš kelias dienas, 
visai naujose rankose. Almus 
šiuo kartu buvo užtikrintas, jog 

i knyga “peržiūrima” ir dar šią
iš estų, kapitonai taip pat estai. Į vasarą bus tikriausiai išspaus- 
Jie plaukioja su Anglų, Ameri- dinta ir lietuvių partizanų mi
kos, Liberijos ir kitų kraštų vė
liavomis. Tačiau pastaruoju lai
ku jiems užėjo nelengvos dienos. 
Dauguma jų yra maži laiveliai ir 
negali atlaikyti konkurencijos 
didžiųjų laivų, negauna ką vežio
ti ir stovi be darbo Anglijos bei

tas būsiąs paskleistas visais įma
nomais būdais, net per televizi
ją. Ir Mr. Harrisonui buvo kuo 
skubiausiai pranešta, jog pasak 
jo, “pasitarnavimas lietuviškam 
reikalui, pagal savo išgalėjimą 
ir nepaisant prakeiktos senat
vės”, nebuvo veltui Po dviejų

darė. Su didžiausiu susidomėji
mu, atsitiktinai, būrelis lietuvių 
stebėjo garsioj “The March of 
Tirųe” programoje Niujorke fil
mą, apie Ukrainą. Sukarpius so
vietinį filmą, pridėjus vaizdin
gus paaiškinimus ir iškarpas iš 
laisvųjų ukrainiečių gyvenimo 
buvo pasiektas puikus efektas. 12 
milijonų žmonių ją stebėjo. Mes 
gi turime žmonių: Motuzai, Me
kai ... Ir filmų būtų galima gau
ti. “Tarybų Lietuva” ir “Aušra 
prie Nemuno”, išmetus visą so
vietinį melą, būtų balzamas pa
vergtiesiems lietuviams ir duotų 
vaizdą, kad amerikiečiams Lie
tuva graži, kaip “Naujoji Angli
ja” Amerikoje. Viskas galima 
padaryti! Tik reikia entuziazmo 
ir noro. • .

Kai neseniai atsikūrusios žur- 
(Nukelta į 3 psl.)

Esąs taip pat jaučiamas trūku
mas mažųjų karo laivų, labai 
reikalingų sparnuose esančių 
Balkanų ir Skandinavijos kraštų 
apsaugai. Tai buvo aptarta, „bet 
su paslėpta viltimi: “O gal viso 
to nė nereikės”...

JTautij posėdžiuose taip pat 
vengta susidūrimų. Aštroku Bur- 
mos skundo reikalu rasta kom
promisinė išeitis. Rezoliucija 
kviečia visus kraštus paremti 
pastangas pašalinti iš Burmos 
ten susikaupusias kinų naciona-

IŠ VISUR TRUMPAI
— Londonas.—Karalienei Elz

bietai II balandžio 21 d. suėjo 27 
metai. Oficialiai jos gimimo die
na yra paskelbta birželio 11.

— Hamilton, Bermuda. — Ba
landžio 26 d. iš čia galutinai pa
sitraukė D. Britanijos karinės 
pajėgos, koloniją palikdamos vi
siškai savų organų valdžioje.

— Vašingtonas.—Sakoma, kad 
JAV ambasadorių į Varšuvą bū
siąs paskirtas advokatas T. Ce- 
rajewskis, pats lenkas, respub
likonų partijos veikėjas.

— Vašingtonas. — Senato tei
sių komisijoje Valst. sekretorius 
Dulles pareiškė, kad dabartinė 
vyriausybė Genocido konvenciją 
ratifikuoti nespausianti, nors 
pats Dulles anksčiau buvo už jos 
ratifikavimą.

— Berlynas. — Komunistų ak
cija prieš bažnyčias Rytų Vokie
tijoje vis dar stiprėja. Suimta 50 
protestantų dvasininkų ir 300 
jaunimo organizacijų narių. 4 
protestantų ir 2 katalikų kuni
gai nuteisti iki 10 m. kalėjimo. 
Rytų Vokietijoje yra 83% gy
ventojų protestantų, 13% katali
kų kiti dar kitokių religijų.

— Otava. — Naujų rinkimų 
data nebūsianti paskelbta anks
čiau. kaip ministeris pirmininkas 
St. Laurent grįš iš Londono po 
karūnacijos. Kadangi po karū
nacijos dar įvyks Common- 
wealtho ministerių pirmininkų 
konferencija, tai min. pirm, grįš 
greičiausia apie vidurį birželio. 
Kadangi nuo paskelbimo dienos 
iki rinkimų turi praeiti bent 60 
dienų, tai rinkimai vargu ar ga
lės įvykti, kaip buvo spėjama, 
rugpiūčio 10 d.

— Otava. — Prekybos ministe
ris Howe parlamente pareiškė, 
kad Kanada esanti pasiryžusi pa-, 
remti D. Britanijos pastangas 
sutvirtinti svarą. Kanada taip 
pat ruošianti' draugišką preky
bos sutartį su Japonija.

— Otava. — Karūnacijos pro
ga karalienės aktu Kanadoje bus 
paskelbta amhestija.. Kaliniams 
nuo kiekvienų metų bus nu
braukta po 30 d.

— Otava. — Sekančiais metais 
Kanada išleis naujus popierinius 
pinigus, jau su karalienės Elzbie
tos II portretu.

I
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SEIMĄ

MĄSTYMAI MOTINOS DIENAI,i

Kartą prof. Dovydaitis, kalbė
damas' Motinos Dieną, pasakė: 

. .’“turbūt dėlto mes dabar taip su- 
sigrįębėm garbinti motiną, kad 

i : .pajutome; jog motinų trūks- 
“•‘ta .; .” Juo pažangesni daromės, 

11 tuo’* labiau aktuelėja šita tema, 
• ji yra tarptautinė — kertinė pro- 

J • blema ’ * > civilizuotoms tautoms, 
••opa Bažnyčiai. Uitame, labiau 

; -negu sename Kontinente, jaučia
si svyravimaš- šeimos pamatų. 

; Susirūpinę valstybių vyriausy
bės premijomis, šeimyniais 

•priedais, kūdikių priežiūra masi
na motinystėm

Per Motinos Dieną vėl suso
dinsime į garbingas vietas gau- 

’ šių mūsų šeimų motinėles. Aš- 
tuoni, šeši, penki... Galvojant 
pagal fizikos ir ekonomikos 
mokslus:—jos “neturėjo teisės” 
leisti žemėn vaikų, kuriems jos 
“nieko negalėjo duoti”. Tas reiš
kia, kad daugumoje jos neturėjo 
savo vaikams “užtikrintos atei
ties”. O pasižiūrėkite, kai susi
renka draugėn, į tokių šeimų vai
kus ... Jos žinojo be didelių 
mokslų tai, ką teologai įrodinėja, 
kad didžiausias dalykas, ką jos 
galėjo duoti vaikui, buvo jo gy
vybė ir antras svarbiausias — 
brolių ir seserų gražus pulkas. 
Šitas yra senamadiškas galvoji
mas ir natūralu, kad būtų kriti- 

■' kuo j amas.
Viena motina, užauginusi aš

tuonis vaikus, sakydavo: “Aš ne-

Tarptautinės organizacijos au
ga. Galime pasakyti, kad tarp
tautinė .institucija yrą vienas 
charakteringiausių mūsų laiko 
požymių. Kiekvienas argumen
tas, kiekvienas interesų ir prob
lemų kompleksas, kiekviena as
menų kategorija jaučia reikalo 
išeiti iš savo aplinkos bendram 
susitarimui, iškeldama pastan
gas,. kurios būtų likusios nepa
kankamai išugdytos.

Šioj plačioj sąjungų, draugi
jų, įvairių sąjūdžių panoramoj 
Pasaulio Katalikių Moterų Or
ganizacijų Unija yra pionierė. 
(Unijai priklauso ir Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Organizacijų 
Sąjunga). Ji dirba jau 25 metai, 
didindama katalikių moterų įna
šą į žmonijos bendruomenę. Jos 
darbo ir įtakos galimumai vis di
dėja. Vis naujos perspektyvos 
ateina į pagalbą moters veiklai: 
šalpos, socialinės globos, sociali
nės tarnybos, taip pat studijų, 
mokslinių- tyrinėjimų, mokymo,

žinau, ko jie čia kelia tiek triukš
mo dėl motinų? Tas viskas atėjo 
savo keliu. Žinoma, būtų buvę 
daug lengviau, jei kas nors būtų 
tada padėjęs...” Išauginti vai
kus, karų niokojamam gyveni
me, išleisti juos į žmones žmo
nėmis — tai augščiausias hero- 
jizmas koks mums yra žinomas.

Motinos Diena yra tapusi šei
mos tradicine švente. Dovanos, 
kalbos, deklamacijos — tas vis
kas labai gražu ir savo vietoje. 
Minėtai motinai tačiau mieliau
sia buvo jos mažiausio dovana, 
kuris, pamatęs visus duodant do- 
vanas mamytei, nubėgęs pasky- 'technikos, meno ir* pilietinio ar 
nė pienių ir atnešęs sako: “Pa- ‘ J ’ 
imk šitas, mamyte, aš daugiau 
nieko neturiu”. Šitą ji atsiminda
vo kas Motinos Dieną ir, jeigu 
tebėra gyva, atsimins ir šią Mo
tinos Dieną, nors tas mažiausias 
gal su partizanais...

Taigi ne sentimentams pa
skirtas Motinos minėjimas. My
lime gausių šeimų motinas, my
lime jų vaikus ir norėtume, kad 
gausiose šeimose išaugusių vai
kų kuo daugiausia būtų. “Kaip 
vilyčios karžygio rankoje, taip 
išvarytųjų vaikai”. Ne namai, 
ne mašinos, ne šaldytuvai ir ne 
televizija — vaikai. Savo meilę 
ir pripažinimą didelių šeimų 
motinoms turime progos įrodyti 
tiktai per tas 364 dienas metuo
se, kurios 'nėra “Motinos Die
nos”, kitaip veltui būtų visi Mo
tinos Dienos minėjimai.

1 politinio gyvenimo srityse.
Daugiausia atitinkanti moters 

charakterį, jos palinkimus, mo
terišką genijų sritis glūdi inty
miame gyvenime, kuris yra tur
tingas gelmėmis, bet ribotas pa
viršiumi, dar apgaubtas misteri
jomis, dar neišstudijuotas, nors 
ir labai daug apie jį kalbėta, ir 
kuris koncentruojasi šeimos gy
venime.

Kas būtų iš šeimos, jei moteris, 
atitraukta nuo šeimos židinio 
darbų šalia šeimos, nustotų būti 
jo širdis? Mes žinome labai ge
rai, kas dedasi kraštuose, kur, 
vadovaujantis žinomomis ideo
loginėmis ir politinėmis sąvoko
mis, tapo įvesta santvarka, ran
danti moters buvimą šeimos ži
diny nereikalingu dalyku.

Pasaulis, kuriame gerasis Die
vas teikėsi pašaukti mus į gyve-

Juozapas Visarionovičius Džiugašvilis - STALINASi

(Pabaiga)
Revoliucija ir Stalino 
antros vedybos
Rašymas apie sovietinę revo

liuciją užimtų perdaug vietos. 
Čia tektų tik paminėti, jog revo
liucijos pradžipi visos raudono- 
šioš armijoš komrŠa&t p^siskėlbė

• Leonas Trockis, o Stalinui buvo 
pavesta vadovauti tik Caricino 
(vėliau pavadinto Stalingradu) 
sričiai. Taigi, vaidmuo ne iš di
džiųjų. Tose Rusijos pilietinio 
karo dienose Stalinas vedė ant
rą kartą, paimdamas neturtingą, 
jauną, bet gražia mergaitę, Na- 
dėždą Aliluevą, Petrogrado dar
bininko dukterį, kurio namuose 
kartą Stalinas buvo areštuotas.

Pasibaigus revoliucijai, Leni
nas nustatė, jog į komunistų 
partiją esą prisibrovę ypatingai Iš Politbiuro pradingo ir kitos

Pagal “Time” paruošė 
PRANYS ALŠSNAS

mirė. Tuo metu Trockis buvo 
pakeliui į vasarvietę Juodojoje 
Jūroj. Nors apie Lenino mirtį 
jam buvo pranešta, bet iš Stali
no telegramos Ji^ išskaitė, kad 
nepageidaujamais atvykti net į 
laidotuves. Trockis vasarojo ir 
laukė, kad draugai jį pakvies į 
diktatoriaus sostą, deja... ’

1926 m. Stalinas pilnu tempu 
pradėjo partijos valymą, Ypa
tingai buvo naikinami vadina
mi trockin inkai ir zinovjievinin- 
kai. Dar po metų Trockis, Ka
menevas ir Zinovjevas buvo vi
siškai išimti iš partijos apyvar
tos. Trockis, tuo metu buvęs 
Maskvoje, buvo išsiųstas į Alma 
Ata. Centrinėj Azijoj.

daug'nepageidaujamo elemento, itin įtakingos p’avardės, kaipBu- 
, o taip pat ir sovietinėse įstaigose j charinas, Rikovas, Tomskis ir 

vykstanti korupcija, kišininka-i daugybė kitų.
vimas, apgaudinėjimas piliečiui , ’ . ..
ir t. t. Tam reikalui sutvarkyti kolektyvizacija
buvo įsteigtos dvi institucijos: J^9 m. Stalinas pradėjo kitus 
“Rabkrin” — valyti ir teisti ad- ?u didelius darbus. Tais metais 
ministracijos personalo /nesąži- buv? paskelbtas pirmasis pel
ninguosius” ir “Orgbiuro” _ I mečio planas ir pradėta ūkių ko- 
peržiūrėti partijos sudiečiai. Ir, lektyvizacija bei “buožių” naiki- 
charakteringa, abiejoms nau- mmas. Is Stalino kabineto įsa- 
joms institucijoms pirminin
kauti buvo paskirtas “discipli
nuotasis vyras” — Juozapas Sta
linas. Tuomet jis ir pradėjo sa
vąją “karjerą”...

Leninui baigiant dienas
Po šešetos -metų nuo revoliu

cijos įsiliepsnojimo Rusijoj, Le
ninas pradėjo sunkiai negaluoti. 
Keletos paralyžiaus tipo smūgių 
jis buvo visiškai išblokštas iš sa
vo darbo srities. Tuomet greito
mis buvo sudarytas Sovietinės 
Rusijos valdymo triumviratas: 
Zinovjevas, Kamenevas ir Sta-, 
linas. Trockis tame valdomajam 
aparate jau nebefiguravo, nors 
Lenino paties diktuotame testa-

v mente į Sovietų Sąjungos valdy
tojus tebuvo rekomenduojami 
du žmonės: Trockis ir Stalinas. 
Deja, Leninui dar tebegulint li
gos patale, Stalinas jau ėmė 
“darbuotis” visame krašte, tary
tum savo namuose. Jis, kaip 
“Rabkrin” komiteto pirminin-

- kas, be to, pasikvietęs talkon če- 
kos vyr. “bosą” Dzeržinskį, pra
dėjo negirdėto masto valymą 
krašte ir žmonių žudymą bei ka
linimą. Leninas tą viską girdėjo 
ir sekė. Pagaliau, po jo anksčiau 
surašytu testamentu atsirado, ši
toks prierašas: “Stalinas pasida- kūmo bei pasigailėjimo jausmas 
rė netinkamas ir nebepakenčia- mano širdyje”...

—• —i—.—- 1934 m., įsisvyravusios dide
lės bolševikų neapykantos kraš
te pasekmėj, nuo pasikęsintojų 
kulkos žuvo didelis Stalino drau
gas, Leningrado komunistų par
tijos “bosas”, Kirovas. Stalinas 
tuč-tuojau įsakė 117 įtartinų as
menų 'Sušaudyti be jokio teismo 
ir apklausinėjimo. Tūkstančiai 
Leningrado partijos narių buvo 
išsiųsti į Sibirą. Tuomet ir vėl

1929 m. Stalinas pradėjo kitus

kymai buvo trumpi, bekompro- 
misiniai ir brutališki: “Neklau
žadas sunaikinti, ištremti, įkalin- 
ti”.*Deja, krašto gyventojai, ne
galėdami net savo protu suvokti 
tokių žiaurių pasekmių, kokias 
jie vėliau pajuto, ėmė priešintis 
prieš jų turto brutališką nusavi
nimą. Jie degino savo klojimus 
su javais, skerdė gyvulius ir ki
tokiais'būdais naikino turtą, kad 
jis nepatektų kolchozų nuosavy
bėn. Gyventojai naikino turtą, o 
Stalinas — juos pačius. Ir nai
kino be jokio pasigailėjimo, be 
jokios žmogiškos širdies. Milijo
nai žmonių tuomet žuvo nuo če
kistų kulkų ir bado, kuris vėliau 
ėmė siausti krašte. Toji baisi 
tragedija tęsėsi ketverius metus: 
nuo 1929 iki 1933 m.

“Kūlokų” naikinimo metu mi
rė ir antroji Stalino žmona, tu
rėdama 31 m. Dėl Stalino ant
rosios žmonos Nadeždos mirties 
yra visokiausių teigimų. Vieni 
sako kad ji pati nusižudžiusi, ne- 
pakęsdama vyro vykdomų bai
sių žiaurybių, kiti teigia, kad 
Stalinas ją nužudęs. Stalinas 
visdėlto iškėlė jai puikiausias 
laidotuves, kurių metu šis bai
susis tironas pasakęs: “Ji mirė. 
Su ja mirė ir bent koks žmoniš-

riausiojo prokuroro ir kaltinto
jo rolėj tuo metu buvo gerai da
bar žinomas JT posėdžiuose An
driejus Višinskis. Naudojant bol 
bolševikinius tardymo metodus, 
veik visi kaltinamieji prisipažin
davo. kaltais.

— Ką tamsta ęiąndien galvoji
apie savo straipsnius, kuriuos | 
rašei 1933 m. — klausia Višins-' 
kis kaltinamąjį Kamenevą. — 
Kaip tamsta manai, ar tai buvo 
lojalumo partijai pareiškimas, 
ar apgavystė?

Kamenevas: — Ne. Tai blogiau 
kaip apgavystė.

Višinskis:*— Neištikimybė?
Kamenevas: — Dar blogiau ...
Višinskis: — Blogiau kaip ne

ištikimybė, daugiau kaip apga
vystė. Tai kas, pagaliau, išdavi
mas? ....

Kamnevas: — Jūs radot tikrą
jį žodį, draugas prokurore, išda
vimas ...

Kas po tokio prisipažinimo 
laukia kaltinamojo Sovietų Są
jungoj — jau visiems gana aišku.

Didysis partijos 
valymas .
Jis pasiekė savo viršūnę 1937 

m. Senųjų bolševikų vadų, ar
mijos generolų ir kitų aukštų 
pareigūnų galvos ritosi nuo pe
čių, tarytum kopūstai. GPU siau
tėjo krašte be jokio poilsio, ne
aplenkdama net mažiausių gy
venviečių.

Buvo areštuojami partijos na
riai, daktarai inžinieriai ir kito
kį profesionalai, vyrai ir mote
rys. Jie mušami, stumdomi ir 
grūdami į kalėjimus. Tai pra
džiai, o vėliau jų kelias — žino
mas. Jie visi kaltinami sabota
žu, neištikimumu, išdavyste ir 
pan. Tuo metu GPU jau vado
vavo Jurgis Jagoda. Kai tas di
dysis uraganas praėjo — 7.000. 
000 žmonių buvo dingę iš šios 
žemės paviršiaus. Vieni jau il
sėjosi po velėna, kiti — ištremti 
Į Sibiro konclagerius. Ištremtų
jų buVo nedaug. Daugiausia su
šaudytų.

Ir po šių baisių skerdynių Sta
linas galėjęs miegoti ramiausiai. 
Jis net džiaugdavęsis savo dar
bu: “Jau bent kiek apsivalėm 
nuo sabotažninkų ir biurokratų” 
— sakydavęs šypsodamasis...

nimą, nėra šeimai palankus. . Ji 
tūri savyje ir aplink save visą 
eilę, apystovų, kurios įstato ją į 
krizę. Reikia ateiti jai į pagalbą.

Vienintelė katalikybė savo 
doktrinos vitališkumu ir virš- 
gamtiškais veiksniais gali neut
ralizuoti ardančius .šeimą veiks
nius ir padėti surasti šių dienų 
veidą, kuris nėra tas pats, koks 
buvo vakar.

Šiam darbui mes turime vis 
paduoti viens kitam ranką, vyrai 
ir moterys, kaip mes tai darome 
mūsų šeimos gyvenime. Vyrai, 
panaudodami savo jėgh, savo su
gebėjimus, vadoyų įtaką? repre
zentuoja šeimos instjtuciją viso-, 
se juridinio, moralinio^ ekonomi
nio, socialinio, auklėjimo, sani
tarinio gyvenimo srityse. Mes, 
katalikės moterys, privalome, 
kol dar nevėlu, tęsti maldų, stu
dijų, įtikinimų ir akcijos vajų, 
kad šeima, kertinis bendruome
nės akmuo, betarpiai Dievo įkur
ta visuomenė, saugotų savo es
minį charakterį ir leidžiančias 
i ai gyventi ir tarpti sąlygas vai- 
:ų gimdymo ir auklėjimo at

žvilgiu. . ; .
Pirmiausia mes tūlame persi

tvarkyti Vidujiniai mūsų organi
zacijose ta prasme, kad mes įti
kintume mūsų visuomenę, jog ir 
katalikiškos šeimos gynimas, jos 
kalorizacija yra skubi, esminė ir 
negali būti atidėta.

Šeimos charta, kurią čia že
miau duodame, mums duoda 
mūsų padėties ir akcijos pagrin
dus.

Bet pasaulyje ne vien katali
kai ir ne vien tikintieji. Toli nuo 
mūsų ir arti prie mūsų — tiek 
žmonių, kurie yra netekę ar ne
buvo turėję antgamtinio gyveni
mo sąvokos, nežinoję jo prasmės, 
vyrai ir moterys negalį žiūrėti 
augštyn dėl savo sielos invali- 
diškumo.. Gerasis Dievas atsiun
tė mus jiems padėti. Kiekvienas 
iš mūsų yra atsiųstas padėti sa
vo artimui. Jų buvimas Apvaiz
dos numatytas. Nors tarp šių vy
rų ir moterų, tikinčių ar netikin
čių, yra daugelis, kurie saugo 
šeimos dvasingumą. Šiuo dvasin
gumu gali remtis platus pasaulio 
atstatymo per šeimą darbas; jam 
reikalingas didelis geros valios 
žmonių sutarimas, tikinčių ir iš
keliančių šeimos idėją ekonomi
niu, socialirifti ir moraliniu at
žvilgiu.

Rytdienos šeima didele dalimi 
priklauso nuo to, ką mes iš jos 
padarysime individualine pras
me. Ji turėtų būti aktinga ir drą
si visur, kur sprendžiamos jos 
problemos, kur aptariamas jos 
likimas.

Gyvenimas yra gražiausia Die
vo dovana žmonėms. Jis duoda
mas per šeimą.

Katalikėms moterims, turin-

terystės tikslą yra nemoralus ir visiškai 
negarbingas aktas.

8. Teisinga nelegalių, vaikų teisių ap
sauga neprivalo statyti į pavojų bei pa
žeisti teisėtos šeimos prestižo.

9. Pajuokimas moralinių vertybių, su
sietų su moteryste ir vaikų gimdymu pa
žeidžia šeimq^ teises.

III. Šeimynieė. bterarcbije jr apyvokinė 
niorcri paSKIfTIS

10. Vyras yra šeimos galvą; žmona yra 
jo pagalbininkė.

Subordinuotam vyro tėviškos valdžios 
vykdymui, vyras ir žmona turi tarp sa
vęs tas pačias* teises ir prievoles.

11. Moteris pirmoje vietoje yra skirta 
"narnų apyvokai ir per tai ji atiduoda
bendruomenei savo didžiausi įnašo.

IV. Vaikų auklėjimas
12a. Šeimos pagrindinė pciskirtis ir tuo 

pačiu teisė auklėti vaikus yra nepanai
kinama ir nepažeidžiama teisė.

, 12b. Valstybė, rūpindamasi auklėjimu 
bei privačiu ir viešu švietimu, privalo ne 
tik užtikrinti paskirstomąjį teisingumo, 
bet taip pat respektuoti pirmesnę Šeimos 
teisę į vaikų auklėjimo ir Bažnyčios ir 
pastarosios išimtinę kompetencija religi
nio švietimo ir auklėjimo, srityse.

12c. Kiekvienas auklėjimo bei švietimo 
monopolis, kuris fiziškai ar morališkai 
priverčia šeimą leisti vaikus į valstybi
nes mokyklos ar kitos, priešingas krikš
čioniškosios sąžinės įpareigojimams ar jos 
teistam pasirinkimui/* yra neteisingas ir 
neleistinas.

V/Pajamos ir šeimyninė nuosavybė
13. Atlyginimas vyrui už darbą turi ati

tikti visos šeimos gyvenimo lygiui, nežiū
rint, koks bebūtų šeimos skaičius. Todėl 
valstybė, vystantis gamybos sistemai ir 
pajamų paskirstymui, 4tfri rūpintis, kad 
šeimai būtų laiduotas, paskirstomasis ir 
fiskalinis (mokestinis) teisingumas.

14. Šeima turi teisę įsigyti šeimos nuo
savybę, t.y. privatinį turtą, kuris užtik
rina vieningumą, tęstinumą bei saugumą, 
įgalindamas šeimos tėvui atlikti visas 
Dievo uždėtas prievoles šeimos gyvenimo 
pagerinimui.

VI. Šeimos atstovavimas
15. Atsižvelgiant į teisinę bendruome

nės santvarką, šeima privalo, būti oficia
liai atstovaujama vadovaujamuose vie
šojo gyvenimo organuose.

VU. Šeimos tautybė
16. Yra normalu, kad šeima turi tą pa

čią tautybę, ir kad ji, lygiai kaip jos na
rių gyvenimo vieta, gali būti suinteresuo
tųjų laisvai pasirinkta didesniam šeimos 
labui.

Red. pastaba. Ši 'Šeimos Charta" "T 
Ž" jau buvo spausdinta 1952 m. rugsėjo 
25 d., Nr. 38(143), "Moterų Žodžio" 
puslapyje. Ryšy su PLKOS oficialiu pasi
sakymu ją pakartofame Motinos Dienos 
proga.

ŠEIMOS CHARTA Pasaulio 
Katalikių Moterų Organizacijų 
Unijos šeimos komisijos paruoš
ta. Pasaulio Katalikių Moterų 
Organizacijų Unija, paskelbda
ma šį dokumentą, aiškiai pasisa
ko pačiu sunkiausiu moderniojo 
gyvenimo klausimu: šeimos in- 
stitucij os padėties. \.

Tai yra 'sąžininga ir rimta de
klaracija, įpareigojanti tiesiogi
niai 70 milionų moterų ir kvie
čianti susimąstyti visą krikščio
niškąjį pasaulį.

Tuo tarpu, kai pradedama abe
joti dėl pačios šeimos pagrindų 
ir kiekvieną dieną* statomi spąs
tai moraliniam ir materialiniam 
jos patvarumui, katalikės mote
rys pakartoja amžinos vertės 
principus, kuriais remiasi šeimos 
institucija ir nurodo sekimo ke

PAREMKIME DIDELI REIKALĄ
Kaip pranešama iš Vokietijos 1

balandžio 1 d. namai Vasario 16 
gimnazijai užpirkti. Sutartį pa* 
sirašė Vyr. liet, sielovados tvar
kytojas Tėvas Alf. Bernatonis 
ir Krašto Valdybos pirmininkas 
Pr. Zunde .Pradinė suma 45.000 
DM jau sumokėta. Namai yra 
netoli Heidelbergo prie Berg- 
strasse esančiame Huettenfeldo 
kaimelyje. Jie esą visiškai tin
kami gimnazijai bei bendrabu
čiui, patogūs ir kainuoja 200.000 
DM. Jie esą Reikalingi nemažo 
remonto, kuris'kainuos apie 100. 
000 DM, tad, kol bus-galutinai 
pritaikyti išviso kainuos apie 
300.000 DM. Pirkėjai tuo reika
lu ilgai rūpinosi ir tyrė visokias 
galimybes, bet geresnės progos 
nerado. Dabar jie visas viltis de
da į. lietuvius išeivius visame 
pasaulyje ir visus kviečia pasi
daryti gimnazijos fundatoriais.

Atsiminkime, tai didelis daly
kas, kad lietuviai tremtiniai Vo
kietijoje turės pastovų centrą 
ir veiksmingą kultūrinį židinį. 
' Vyr. L. Sielovados Tvarkyto
jas balandžio 14 d. išsiuntinėjo 
lietuviškai spaudai šitokį atsi
šaukimą: '

Tapkime Vasario 16 Gimnazijos 
Nuosavų Namų Fundatoriais!
Sena svajonė virsta tikrove! 

Mūsų jaunimas šią vasarą pra
dės mokytis nuosavuose namuo
se! Jų kaina, įskaitant remontą,
300.000 DM.

Šios sumos išmokėjimo riziką 
pasiėmė ant savęs: Pr. Zunde, 
kaip Krašto Valdybos Pirminin
kas, ir aš, kaip Vyriausias Sielo
vados Tvarkytojas.

Išdrįsome rizikuoti, pasitikė
dami visų lietuvių nuoširdžia 
meile savo Tėvynei.

Aukas, kad jas pavertus 
“Spermarkėmis”, kada doleris 
įgauna 7 DM vertę, prašau siųs
ti šiuo adresu:

Rt. Rev. Feliksas Kapočius, 
41 Providence St. Worcester 4, 
Mass., USA.

Kiekvienas lietuvis turi jaus
ti šventą pareigą savo sunkiai 
uždirbtu skatiku prisidėti prie 
šio taip didelio ir visiems su
prantamo reikalo. Duosniems 
aukotojams dėkinga bus lietu
vių tauta ir gausiai atlygins Ge
rasis Dievas!

P.S. Paties Tėvo A. Bernato- 
nio adresas yra: (16) Dieburg, 
Kapuzinerkloster, Germany.

GERA BŪTI JAUNiEWSS!
Gražus oras . . . puiki vieta . . .

ant laužo kepa dešrelės. ’ 
Bet šis laužas gali būti pavojingas, jei 

nežinai, kurioje vietoje jį kurti, ir kaip 
jį užgesinti. Ontario provincijoje 

kasmet milionai dolerių nueina dūmais 
tik dėlto, kad kad kas nors

■ buvo nerūpestingas.
Padėk miškų tarnybai, nepamiršdamas miškų ’ 

gaisrus... ir jų išvenk miškuose!

RANGER
V

■ - i . . ■ ■

rnas partijos gen’ sekretoriaus 
vietoje. Aš siūlau partijos drau
gams jį iš tos vietos išimti ir 
paskirti kitą vyrą, daugiau kant
rų, daugiau lojalų liaudies, ma
sėms, mandagesnį, mažiau kap
rizingą, ėtc'...”. Deja, buvo jau 
pervėlu, nes Stalinas buvo tvir
tai įsitaisęs savam poste. Gi Le
ninas — po poros mėnesių gavo 
trečią smūgį, kuris paliko jį vi
siškai pataližuotą ir nebegalintį
kalbėti... i eilių valymas. Nuo 1935 iki 1938

1924 m. sausio mėn. Leninas!m. vyko teismai ir teismai, vy

čioms neišmatuojamą privilegi- Jią, kad šie principai galėtų plė- 
ją matyti gyvenimą jo gamtinėj ' '' ~ .........................
ir antgamtinėj pilnumoj, yra 
skirtas uždavinys dirbti šeimos 
gyvenimo, jos gerbūvio kėlimo 
darbą. Tai jos galės atsiekti tik 
krikščioniškoj civilizacijoje, kuri 
yra vienintelė bazė, remianti jų 
veiklą.

ŠEIMOS CHARTA
1. jvadas

la. Šeima yra Dievo betarpiai sukurta 
bendruomenė, atitinkant specifinį jos už
davinį, t.y. gimdymp ir auklėjimą vaikų, 
kurie iš jos gema; ji turi prigimties pir
menybę, išplaukiančių iš jos teisinių san
tykių su pilietine bendruomene.

lb. Šeima savo esme priklauso nuo 
Dievo, savo buitimi nuo vedusiųjų valios, 
kurie duoda jai gyvybę per moterystės 
sutartį, išaugštinto per Jėzų Kristų krikš
tytiems ligi Sakramento, 'kurio okivaiz-

,doj Bažnyčią viena turi juridinę galią 
paliečiančiais jos prigimtį ir jos esmines 
savybes atžvilgiais.

lc. Valstybė privalo globoti namų ži
dinio bendruomenę, įstatymais užtikrin
dama laisvą jos teisių naudojimą ir jos 
uždavinių vykdymą.

II. Vedybos ir šeimos sukūrimas
2. Vedybos yra laisva sutartis, išaugš- 

tinta krikštytiems ligi vertės Sakremen- 
to,. kurio ryšys savyje yra amžinas, ne
išardomas, pastovus.

3. Vaikų gimdymas bei atitinkąs auk
lėjimas yra pirmasis moterystės tikslas.

4. Nuolatinė bei tarpusavė viens kito 
popildymui pagalba, ir priemonė prieš ais
tros yra antriniai moterystės tikslai.

5. Išsiskyrimas, t.y. moterystės ryšio 
panaikinimas, yra uždraustos ir pasmerk
tos.

6. Tiesioginiai ir laisvu noru padarytas 
abortas yra nusikaltimas.

7. Gimimų apribojimas priešprigimti- 
nėmis priemonėmis bei prieš specifinį mo-

Kanados “skraidančios lėkštės”
Prieš kėletą mėnesių mes pa

teikėme nedaugelio laikraščių 
teskelbtą žinutę, kad Avro Can
ada Ltd. Maltone prie Toronto 
stato visiškai naujo tipo lėktu
vą—maždaug “skraidančių lėkš
čių” tipo. Dabar tai antrą kartą 
patvirtina pranešimai apie feld
maršalo Montgomery lankymąsi 
Maltone. Kaip labai nedauga 
liam skaičiui lanktojų, taip ir 
jam tas naujojo tipo lėktuvo mo
delis ar pats statomasis lėktuvas 
buvęs parodytas ir jį labai nuste
binęs. “Fantastiška!” i— sušu-

taip slaptas, kad ten nebuvę leis
ta įeiti net feldmarš.alą nuolat 
lydintiems Scotland Yardo sek
liams. Jie turėję palaukti už du
rų. šiaip š. Atlanto Šąj. vyriau
siojo vado pavaduotojas labai do
mėjęsis CF-100 tolimojo skrai
dymo kovos lėktuvo savybėmis, 
kas jam buvo įdomu išskilausęs 
specialistų bei lakūnų. Jam taip

Tas skyrius, kuriame vykdo
ma naujojo lėktuvo statyba, esąs

veikimas — paskraidyta.

— Berlynas. Sovietų kont
rolės komisijos R. VoHietijoje 
160 karininkų atšaukti į Maskvą. 
Sakoma, kad jie perdaug pradė
ję “broliautis" su vokiečiais.

totis net mūsų laikų civilizacijo
je. Pagrindinė šios Šeimos Char- 
tos savybė yra jos pareiškimų 
bendrumas ir pastovumas; prie
šingai, kiti analoginiai dokumen
tai, norėdami nustatyti direkty
vas, kurios veiktų laike ir erdvė
je, gana dažnai apsiriboja pavie
niais arba pripuolamais daly
kais.

Mes čia sutinkame tikslius api
būdinimus, be kompromisų, ir 
visiškai, paruoštus orientuoti di- 
džiasiu tikslumu konkrečius 
sprendimus ir galimus pritaikyti 
įvairioms vietoms ir įvairiems 
momentams.

Charta nenaudoja demagogi
nių išsisukinėjimų dėl femifiis- 
tinių organizacijų. Ji neprakti
kuoja feministinių ideologijų, 
nes šeimos esmė, tiksliai paėmus, 
negali nieko atsisakyti nei vienų, 
nei kitų naudai.

Čia mes matome visame kame 
betarpį šios puikiausios šeimos 
konstitucijos atspindį, ryšių dar
numą, kuris saugo net labiausiai 
atitolusiose ir paprasčiausiose 
struktūrose dieviškąjį ženklą.

Galop randame šiuos kertinius 
akmenis pačiam Chartos įvade; 
jie glūdi iš tikrųjų pirmame pa
reiškime, pagal kurį “Šeima yra 
Dievo betarpiai sukurta ben
druomenė, atitinkanti specifinį 
jos uždavinį, t.y. gimdymą ir 
auklėjimą vaikų, kurie iš jos ge
ma; ji turi prigimties pirmeny
bę, išplaukiančią iš jos teisinių 
santykių su pilietine bendruo
mene”.

Šiam trumpam sakiny glūdi 
katalikų šeimos sąvoka, galio
janti asmens ir valstybės atžvil
giu. Kas dėl asmenų, galutinam 
analize, visi priekaištai ir įžeidi
mai, kuriuos jie gali sąmoningai 
ar nesąmoningai padaryt šeimai, 
išplaukia iš to faktą nepripažini
mo, kad šeimos pagrindinis tiks
las yra vaikų gimdymas ir auklė
jimas.

Kas jiėčia valstybę, jos įsikiši
mai ir net jos kaip šeimos globė
jos laikysena išplaukia iš visiško 
pamiršimo kitos, savaime su
prantamos, tiesos, t.y. kad šeima 
buvo pirm visos kitos organizuo
tos bendruomenės, ir iš čia iš
plaukia šeimos teisių pirmenybė 

(Nukelta į 5 psl.)
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MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

19 St. John’s Rd. (prieš 3131 Dundas SL W.)
Receptams naujiems ar seniems — tik paskambink ar parašyk— 
mes pristatysime kuo greičiausiai. Pristatymas visame mieste 
VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerids, ramunėlių, Celsi
jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko
lono, vitaminų ir tt.
TELEFONAS VALANDOS
MU. 9543 ' 9 a.m. — 9 p.m.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikštais mietai 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
1% Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

GALAS KOSULIUI!
Išbondykite tuojau tJfANA DROPS, europiškus vaistus, 

kuriuos jau daug metų vartoja kiekvienas europietis. 
Dabar šie vaistai yra pardavinėjami taip pat Jums arti
miausiose vaistinėse Kanadoje. ,

Poro DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kartus į dieną, tuojau gali iš
gydyti kietą kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo. 
Šie vaistui pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinku gurga* 
tiavimui ir kitokiam naudojimui. ♦

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

Kaina $U5 butelis.

LUSCOE PRODUCTS LIMITED 
559 Bathurst St., Toronto 4, Ont
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TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS HAMILTONO SKYR. 2 MET y SUKAKTIS

Augš-

jį idėjiniams tikslams, ir atkrei
pę dėmesį, kad šios sumos sukel
tos iš kolonijos, turinčios 1148 
lietuvius su vaikais ir seneliais, 
turime pripažinti, kad TF Hamil
tono skyrius sugebėjo ir mokėjo 
prieiti prie lietuvio širdies, kuri 
esmėje nėra abejinga šiam dide
liam ir gražiam tkslui.

Motto:
šis mūsų darbas tebūnie nors 

tūkstantoji dalis tos kovos ir var
gų, kurių neša mūsų Tėvyne. J. ji 
mes įdedamo savo gražiausias 
viltis ir nors truputėlį norime pri
sidėti prie Tavo laisvės ryto pa
greitinimo.

. . . Tepadedie mums 
čiausiosis!
1951 m. gegužės 27 d.

(Iš skyriaus kronikos įžangos).

Š.m. gegužės 27 d. sueina 2-ji 
metai nuo mūsų skyriaus įsistei- 
gimo. Laikas, palyginti, trumpas, 
bet skyriaus atlikti darbai ir jų 
rezultatai prašoko visas steigėjų 
viltis ir parodė, kad lietuvio šir
dyje tėvynės laisvės idėja yra 
stipri, nepalaužiama.

1951 m. gegužės 5 d. Hamilto
no A-kės V-bos raštu (V-bos pir
mininku tuo taiku buvo inž. St. 
Naikauskas, o sekretorių adv. E. 
Sudikas) St. Bakšiui buvo paves
ta atstovauti Tautos Fondo rei
kalus Hamiltone. Be abejo, to
kioje didelėje kolonijoje vienam 
asmeniui atsiekti geresnių vai
sių fiziškai neįmanoma. Gi rei
kalas aktualus ir svarbus visiems 
lietuviams. Šie ir kiti klausimai 
nulėmė, kad šjam tikslui buvo 
sudaryta valdyba iš kelių asme
nų. St. Bakšys, gavęs įgalioj i-

' mus, sudarė skyriaus valdybą, 
kurios pirm į sis posėdis įvyko 
1951 m. gegužės 27 d. Ši data ir 
taikoma mūsų skyriaus pradžia.

Pirmąją valdybą sudarė: Bak
šys Stasys — A-bės vedėjas, Sa
kalauskas Jonas — sekr., Jako- 
vickas Vacys — ižd., Šešelgis VI. 
— kartotekos ved., Dalius Sta
sys — metraščio red., Lazdutis 
'Motiejus ir Patamsis Alfonsas — 
paregimų vadovai. •

Pati pirmoji žinutė spaudoje 
apie mūsų veiklos pradžią pasi
rodė. “Nepr. Liet.” 22 nr., 1951 m. 
birželio 7 d., kur tarp kitko sako^ 
ma: “... Lauktina iš naujai su
daromos atstovybės bei visų Ha
miltone gyvenančių lietuvių įsi
jungimo į TF pastovų finansavi
mą”. Tos pat dienos “Tėv. Žib.” 
korespondencijoje iš Hamiltono 
trumpai konstatuojamas sky
riaus sudarvmo faktas.

Valdybos narių pasikeitimai
Per šį 2-jų metų laikotarpį iš 

valdybos yra pasitraukę 5 asme
nys, kurių vieton yra įėję nauji. 
Pirmasis iš jos išėjęs yra.Jako- 
vickas Vacys — 1951 m. rugpiū- 
čio 27 d. Nuo to pat mėnesio 31 
d. įeina Svitas Juozas, pasiimda
mas iždininko pareigas.

1952 m. vasario 4 d. valdybą 
palieka sekr. Sakalauskas Jonas. 
Į jo vietą nuo tos pačios dienos 
įeina Kazlauskas Vaitiekus.

« 1952 m. gegužės 5 d. mus palie
ka Dalius Stasys. Į jo barą ener
gingai stoja nuo gegužės 7 d. Ba
ronas Kazys.

Skyrius plečia veiklą, valdyba i reikalams skirti 10r č nuo paren- 
papildoma, pakviečiant Čerškft- gimų_ pelno ir perduoti juos Šal- 
tę Oną, kuri darbą pradeda 1952 
m. liepos mėnesi.

Inž. šešelgis Vladas palieka 
valdybą 1952 m. birželio 13 d. 
Nuo birželio 23 d. įeina Aselskis 
Bronius.

1952 m. liepos 15 d. išeina iš 
valdybos inž. Svitas Juozas. Lie
pos 16 d. mūsų jėgas sustiprina 
laisvės kovų veteranas ats. pulk. 
Giedraitis Juozas.

1953 m., renkant naująją KLB
A-kės V-bą, į ją išrenkami J. 
Giedraitis ir K. Baronas, kurie 
sutinka ir toliau pasilikti mūsų 
skyriuje. Kad išlaikyti pastovią 
TF veiklą, į skyriaus v-bą nuo 
1953 m. kovo 15 d. įeina Urbaitę 
Vincas. . •

Šiuo metu TF A-bės Kanadoje 
Hamiltono sk. valdybą sudaro 9 
asmenys^ kurie visi matomi.de
damoje nuotraukoje.

Lėšų telkimas
Pagrindiniu savo tikslu sky

rius pasistatė VLIKo veiklos rė
mimą. Pirmiau negu atgausime 
savo neprikausomybę, reikia, 
kad mūsiį laisvės idėja būtų nuo
latos populiarinama laisvųjų 
tautų ir jų vyriausybių tarpe. 
Tik tokiu būdu pasiruošę ateičiai 
mes būsime tikresni, kad lemia
mu momentu Lietuva nebus 
“terra incognita”, bet atvirkščiai, 
jos nepriklausomybės atstaty
mas niekam nekels abejonių.

Šiems tikslams siekti, be kitų 
lietuviškų veiksnių, tikriausiu 
mūsų tautos reprezentantu yra 
VLIKas. Rtad jis galėtų veikti, 
reikalingos lėšos, kurias ir su
kelia Tautos Fondas.

Mūsų skyrius šiam tikslui nau
doja visus prieinamus būdus ir, 
reikia pasakyti, pasiekė gražių 
rezultatų: 1951 m. gauta pajamų 
$1491.88; 1952 m. — 3356.88 ir 

•1953 m. iki balandžio 1 d. 1182.73. 
Viso $6031.49. Iš šios sumos pa
siųsta Centrui į Montrealį 4692.- 
37 dol.

Didžiausią pajamų dalį suda
rė parengimų f>elnas — minėta
me laikotarpyje $3988.70. Aukų 
gauta $2042.79. Iš parengimų ma
žiausia pelno davė koncertas 
1951. XII. 27 — $50.95; daugiau
sia — kaukių balius 1953. II. 14 
— $630.25.

Jeigu prisiminsime, kaip sun
ku Naujajame Pasaulyje žmogui 
atsisakyti nuo dolerio, paskiriant

KuKūrinė veikla
Skyriaus valdyba be savo pa

grindinio tikslo (lėšų telkimo) 
daug dėmesio kreipė į kitus gy
vybinius mūsų reikalus, kurie 
sudarė netiesioginę Tautos Fon
do sritį. Vienas tokių — pataiky
mas tautinių-kultūrinių verty
bių. Dėlto didesnę dalį parengi
mų valdyba stengėsi duoti su 
rimta ir stipria programa. Iš to
kių minėtini: tnūsų solistų kon
certai 1951. X. 27 ir 1951. XII. 27, 
Z. Šukienės dramatizuotas vaiz
delis “Kelias į Laisvę”, literatū
ros vakaras 1952. X 11 ir Bud- 
riūno vedamo kvarteto koncer
tas 1952. XI. 22.

Hamiltono šeštadieninė lie
tuvių vysk. M. Valančiaus vardo 
mokykla lankoma bemaž visų 
mokyklinio amžiaus vaikų. Mū
sų skyrius, suprasdamas didelę 
jos reikšmę, 1952 m. birželio 21 
d. apdovanojo visus lietuviukus- 
mokinius po lietuviška knyga. 
Tam tikslui išleista $83.28.

Skyriaus valdyba per du kartu 
bandė platinti svarbias, bet ma
žiau perkamas knygas. Augusti
no albumo “Tėvynė Lietuva” iš
platinta 20 egz., o “Mūsų Archy
vo” 10 egz. Pelnas $13.60 ir 4 
egz. “Tėvynė Lietuva” perduoti 
TFondui. f

Lietuvos laisvinimo byla
Be jau minėto mūsų tiesiogi

nio tikslo — sudaryti materiales 
sąlygas kovai už Lietuvos lais
vę, skyriaus valdyba pasiuntė 
1952. I. 28 Dean Acheson, tuome
tiniam JAV valstybės sekreto
riui, protestą dėl E. Rooseveltie- 
nės neigiamo okupuotų tautų at
žvilgiu pareiškimo žurnalistams.

1952 m. sausio 14 d. išsiuntinė
ti 14 valstybių delegacijoms prie 
Jungtinių Tautų peticijos, pra
šant iškelti Lietuvos pavergimo 
klausimą Jungtinėse Tautose.

1952 m. sausio 21 d. valdybos 
vardu parašytas VLIKui raštas, 
kuriame pavaizduotos mūsų ko
lonijos tautiečių neigiamos nuo
taikos jo atžvilgiu ir ten pat duo
ta keletas sugestijų VLIKo atei
ties veiktai. '

Mūsų kolonijos reikalai
TF vietinis skyrius visada 

kreipė daug dėmesio ir į savo ko
lonijos gyvybinius reikalus. Pa- 
kliuvusiems į nepriteklius tau
tiečiams buvo išmokėta $48 pa
šalpų, o 1953 m, balandžio 8 d. 
posėdyje nutarta ateityje šalpos

pos Fondui.
Prie bažnyčios statymo irgi 

prisidėta stamboka auka, jos 
statybai 1952. XI. 22 paaukojant 
$114.36.

Įvairūs kiti reikalai
Buvęs Tautos Fondo Valdyto

jas prof. Kaminskas 1952 m. va
sario 17 ir 18 dd. lankė mūsų ko
loniją. Ta proga augštajam sve
čiui buvo suruošta iškilminga 
vakarienė, kurioje dalyvavo 36 
asmenys: organizacijų ir visuo
menės atstovai.

Stambų lėšų papildymą davė 
pravesti 2 pagrindiniai aukų rin
kimo vajai: 1951 m. spalio mėn. 
— $535.00 ir 1952 m. spalio mė
nesį — $748.50. Į juos be v-bos 
narių aktyviai įsijungė didokas 
būrys mūsų kolonijos tautiečių, 
kuriuos šia proga norėčiau irgi 
prisirųinti. Šis darbas yra ypatin
gai sunkus, reikalaująs daug kie
tumo, ištvermės ir energijos, ku
rią mielai sutiko paaukoti kilnie-

iki 16 m. — 84, suaugusių 775, vi
so 954 asmenys (539 vyrai ir 415 
moterų). 1952 m. surašyta: vai
kų iki 6 metų — 131, vaikų 6-16 
metų — 109 ir suaugusių — 907, 
viso 1148 asmenys (vyrų 648, mo
terų 500).

Skyriaus kronika
Visus pasirodančius laikraš

čiuose straipsnius ir žinutes, ku
riose minima mūsų veikta val
dyba renka ir chronologine tvar
ka komplektuoja į skyriaus niet- 
raštį-kroniką. Į ją dedami visų 
aukotojų sąrašai ir asmenų, ak
tyviai prisidėjusių prie mūsų 
veiklos, nuotraukųs. Čia taip pat 
randame fotografinių -vaizdų iš 

kas, V. Verbcikas, J. Keženatiis. i visų mūsų parengimų. Per du 
Kartu su aukų rinkimu buvo Į metus šios medžiagos susidarė 

pravestas ir lietuvių surašymas, gražus pluoštas, o jos įvairus tu- 
Paaiškėjo, kad 1951 m.- buvo 
vaikų iki 6 m. — 94, vaikų nuo 6

siems reikalams šie tautiečai.
1951 m.: J. Pleinys, S. ir V. 

Verbickai, VI. Stabingis, A. Fi- 
ravičius, A. Povilauskas, J. 
Paukštys, J. Sadauskas, Br. Asels 
kis, J. Mačiukas, A. Kamaitis, 
D. * Lengnikaitė, M. Milkeraitis, 
A. Vizgirdaitė, J. Bajoraitis, J. 
Blekyš, A. Jusys. St. Yiiūnas, V. 
Kazlauskas, A. Kšivick'ienė.

1952 m.: G. Veraitytė, J. Ba
joraitis, K. Bungarda, A. La- 
niauskienė, J. Jackūnas, St. Ver
bickas, V. Sližys, V. Kvedaras, 
P. Bulkė, A. Petkevičius, J. Svi
tas, P. Leilionis, Kl. Dzevaltaus-

rinys duoda visiškai pilną mūsų 
(Nukelta į 4 psl.)

LIETUVIŠKASIS IŠTIŽIMAS
(Atkelta iš 1 pusi.) 

nalistų sąjungos narys, garsin
damas lietuvių vardą, bandė 
siuntinėti amerikiečiams pamf
letus, tūlos politinės lietuviškos 
partijos sekretorius užkirto: 
“Tai ne jūsų reikalas. Tai ALT, 
LLK ir lietuviškųjų politinių 
partijų reikalas”. O gyvenime? 
Vietoj, kad. pašau lis būtų išvy
dęs “Lithuania” žurnalas, saky
sim kurios partijos finansuoja
mas, lietuviškosios “Lietuvos” 
prenumeratoriai (ELK leidinys) 
“prievarta” turėjo skaityti ki
tos vadovaujančios lietuviškos 
partijos jubilėjinį žurnalą. To 
dolerio negaila, bet kaip tas iš 
Niujorko University, turbūt
smarkiai jau “suamerikonė-
jęs” studijozas pareiškė:. “Var
pais apie pavojų tai labai ,se
niai skambindavo. Dabar tam 
tikslui naudoja radijus, televi
ziją ... Tie mūsų politikai skun
džiasi saviems savo dalia ir gi
riasi praeitim savo. Bet ar mūsų 
nelaimėje jie neprivalėtų prare
gėti toliau, nei skurdi šios die
nos lietuviška kasdienybė?” 
Atydeąnius gąsdiną kasdieną vis 
didėjantis plyšys tarp jaunosios 
“išeivijos" ir ' “senųjų kadrų”. 
“Varpai” jų nevilioja, bet ar kas 
rūpinasi tuom, kas juos vilioja?

Čikagos įvykių atgarsiai 
Niujorke
Įdomu, jog į platesnę dirvą 

prasiveržia paskiri lietuviai. Ir 
labai dažnai kitų lietuvių ir jų 
susigrupavimų bei partijų jie 
paliekami vieni su svetimtau

šia kalba pasaulis gali optimis
tiškiau žvelgti ateitin. Tada ir 
lįetuviai Niujorke pilnai sutiko 
su NYTimes vedamųjų Toli- 
šium: “tai buvo kalba vyro “with 
ą firm grasp of his subject and 
an exceleint sense Qf direction 
and perspective”. Esmėje, prezi
dentas kartojo, nors ir jau labai 
švelniai, Atlanto Chartas prin
cipus., Komunistai Europoje šne
kėjo, jog dėlto prezidentas-išlais
vintojas su Dulles kiek, apsipy- 
kęs. Niujorke pas lietuvius vėl 
grįžo pilnas pasitikėjimas prezi
dentu, kurį charakterizuoja “ini
ciatyva, mokėjimas’ ’ pasirinkti 
taiką ir sugebėjimas vadovauti. 
Trumanas • rėmėsi; • “contain
ment”, negatyvia koncepcija, gi 
Eisenhoweris pasirinko patoges
nį šūkį: “peace on the. basis of 
freedom for people .to choose 
their own rulers”. Kad ;geriau 
didrusiams įtiktų ir indams.! Su 
šiuo šūkiu jam pasaulis daug 
platesnis. Kaikurie Amerikos 
publicistai netrukus taukia. Ame
rikos politinės ofenzyvos.

Opozicija “išlaisvinimui”, pa
čiose JAV-bėse, intelektualų ir 
“defeatistų” taip vadinamuose 
sluogsniuose, galėjo priversti 
Ike pakeisti savosios politikos 
vardus. Kai tuo pačiu laiku Vals
tybės Departamentas toliau va
lėsi nuo “Kennaninkų” svarbio
se vietose. Net Kennano žmonos 
sesuo Mrs. Olga Thayer praėju
sią savaitę “pasitraukė”.

Kiti lietuviai Niujorke baugi- 
’nbsi dėl “taikos” meliodijų. Be
laisvius, girdi, keičia. Bet ameri-

čiais rokuotis. Niekas neremia koniškos “Červenės” (9.000 yan- 
pečiais, kaip žydai. Kaikurie at- kių buvo išžudyta Korėjos be- 
laiko ir “judina žemę”. Vos prieš laisvių stovyklose) tik kelia JA 

j pusantrų metų “TŽ” bendradar- V-bėse neapykantą nelabiesiems 
ir gausina “išlaisvintojų” gre
tas. Iš dabartinės taikos, kaip iš 
tų šiaudų — nebus grūdų! Savų
jų “komunistiškų principų” so
vietai dar nei vieno nesulaužė! 
Kaipgi jie atsakė, kai preziden
tas priminė Rytų Europą: “Iš 
prezidento kalbos gaunasi įspū
dis, jog vyriausybės Rytų Eu-

ĮĮMlMyjgr 'bis Čikagoje Gediminas Galva 
J ' buvo “The American Friends of

Antibolshevist Block of Nations” 
■ vienas steigėjų. Praėjusią savai- 

; t?, šitokios organizacijos (bene 
\' y’ \.r. 'QSjSy I vienintelės Čikagoje) veiklą ra-

_ O • ?| ___ - . - • . - _____JHKmHHHM i. MI: portavo Niujorke ir aišku Mask-
Dabartinė TF Atstovybės Kanadoje Hamiltono skyriaus valdyba. Iš kairęs į dešinę sėdį: M. Laz- voje. Jos’neremia jokie “priva-
dutis, O. Čerškūtė, ats. pulk. J. Giedraitis. Alf. Patamsis; stovi: V. Kazlauskas, K. Baronas, St. tus asmenys , ta.d bolševikai jos i . „ .

Bakšys, Br. Aselskis ir V. Urbaitis. ’dabai bijo — užtenka tik pasi- ropos valstybėms buvę pnmes-
■/' - , j ' ...■■ - ■ . ~ - '■ ■ r' :• : į skaityti jų spaudą Niujorke, tos “iš šalies”, nors visi gerai ži-

; “National Guardian” antras po no faktus ir tikrąją padėtį. Jie 
“Daily Worker" pirmam pusta- gi rodo, jog tik kietai kovodamos 
py įsidėjo "Fascism Strikes in: liaudys'išsikovojo demokratines 

' Chicago; FDR Memorial Smash- valdymosi formas ir tik esant da- 
! cd by DP’s”; su didžiausia pa- bartiniai valdymosi formai sų- 
I gięža keikia visus, įskaitant JAV klestėjo jų kultūra ir ūkisL Tik

tų Sąjunga įsiterptų į tų tautų 
vdiaus reikalus, kad atstatytų re
akcionieriškas vyriausybes”. Ir 
štai kaip tik tuo, daugelis Niu
jorke remia savo tikėjimą grei
tu Lietuvos išlaisvinimu, nes 
amerikiečiai amžinąjį melą jau 
pastebėjo. Mr. Rounds knygo
je, išleistoje praėjusią savaitę, 
jau taip prabilo: “to my mind 
the thing hardest to take, day in 
and night out. is the lie — the. 
big meaningful lie and the glib 
........... ! . . .” '

Atitaisymas, Pr. numeryje bu
vo: “Egzilai Niujorke, gal iš 
amerikiečių spaudos, pritarė 
nuomonei, jog Baltuosiuose Rū
muose perdaug grynakraujų biz
nierių, politinių rašytojų ir gal- 
votojų”. Turi būti “...biznierių, 
pol. rašytojų ir galvotojų sąskai
ta”., - ' '

Dabartinė TF Atstovybės Kanadoje Hamiltono skyriaus valdyba. Iš kairės į dešinę sėdi:

' Lietuva ir federalizmas
, . . . •••,-. . . - . i gitz-a Aumia v jlouo, loįvcii vaikL u jhl v į nacoiuju ju rxuxiuia ix iin.-

Lietuvių Politiniu Studijų Pakšto paskaitos* N.Y. atgarsiai! preferenęine muitų sutartis, jei j Spaucja įr policija, kurie visi ta-! rai būtų keista laukti, kad Sovie- 
■Klubas Niujorke, (LLKomiteto v . 9f«WAT<rtn i ^1 - “• ■ • . i. ... . .. •.
globotinis) suruošė prof. Kazio nio g» 
Pakšto paskaitą Lietuva ir Fe- n“! .x - it.-* x. • • ■ U1JU ivunieiiiatunus u puuncistas
deralizmas”. Kai “išlaisvinimo Į stabose. priminė sakęs dar 1928.; konjunktūros, galbūt pateisina- 'Winchell. NYTimes. Jis tačiau 
politikos” nuotaikoj Pabaltijo.su- II. 16 Virbalio muitinėje, kad be- į ir Lietuvai ir Vokietijai. Tri- | vį£aį nesutiko su
sivienijimo klaus, darosi aktua- ne tiksliausia geopolitinė Lietu- j jų Pabaltijo valstybių federaci- i Guardian”,kad DP būtų užgavę 
lesnis, į šią, nors šiaip neaiškaus vos aptartis: tai kraštas, kur pa-! C" ' v

vojingiausia mažai tautai gyven- į tojų labai nežymiai tesustiprin-i Ągjsj dabartinis pirm 
ti. Tarp dviejų milžiniškų kolosų, tų ,šiuos kraštus ūkiškai ir vos Į f.3 r>,r>oa x->->
lietuviai privalo būti dinamiška apčiuopiama^ kariškai. 1 rijų šių 
tauta. Didžiausi niekdariai esą ” ~ * - -
tie, kurie skleidžia raminančias j žmogiškajam piktumui suskal-

pavadinimo, paskaitą susirinko 
apie 30 sąmoningesnių tautiečių. 
Tai bene pirmą kartą taip gau
siai. Prelegentas ir diskusijų da
lyviai pabėrė daugybę gražių, 
drąsių ir perdrąsių idėjų. 4 va
landų diskusijoms besibaigiant 
buvo padaryta išvada, jog' “kal
bėta apie viską, bet nieko apie 
reikalą”.

Pravažiuodamas iš tarptauti-

Proletariato diktatūros valdovai
(Tęsinys iš praeito nr.)

Teismai ir įstatymai 
prieš darbininką
III-čias visos Rusijos sovietų 

suvažiavimas 1918 m. savo prog
ramoje paskelbė: “betkokios 
žmogaus eksploatacijos panaiki
nimą, negailestingą eksploatato
rių sunaikinimą, socialinės vi
suomenės organizacijos sudary
mą" (A. J. Višinskis “The Law 
of the Soviet State” N. York 
1948, 133 psl.). Per 30 m. privati- 
nš žmogaus eksploatacija tikrai 
panaikinta, bet vieton privataus 
eksploatatoriaus atėjo naujas 
baisus eksploatatorius — vampy
ras — valstybė. Kapitalistinio 
eksploatatoriaus nuskriaustam 
žmogui yra dar trečia pusė — 
valstybė, kurioje jis gali ieškoti 
užtarimo ir teisingumo. Darbi
ninkų organizacijų kova už savo 
teises vadinamuose kapitalisti
niuose kraštuose priverčia vals
tybę imti dėmesin darbininkų 
interesus ir ginti 'juos prieš kapi
talą. SSSR valstybė yra kapita
lo savininkė ir kartu darbdavys, 
tad ji, žinoma, leidžia tokius dar
bo įstatymus, kokie yra patogūs 
ir naudingi savininkui — kapi
talistui. >

Viena XVI kompartijos (b) 
suvažiavimo rezoliucija aiškiai 
nurodo darbininkų interesų pa
vedimą valstybei: “Sudarant ko
lektyvines darbo sutartis sie
kiant pagerinti materiąlines ir 
kt. darbininkų gyvenimo sąly
gas... profesinės sąjungos pri
valo stebėti pramonės stovį, tres
tų, ūkinių koncernų ir įmonių, 
įskaitant duoto ūkio koncerno 
stovį ir interesus bendro valsty
bės ūkio išsivystymo, kuris yra 
darbininkų valstybės ūkis” (“So
viet. trudovoje pravo“ 31 psl.). 
.Didžiausias darbininkų ginklas 
prieš kapitalistų išnaudojimą 
yra streikai, tačiau SSSR strei
kai uždrausti, todėl — esą, jie 
nustoję reikšmės naujose sąlygo
se, nes valstybės - kapitalisto in

teresai ir darbininko, interesai tie 
patys. Teoretiškai darbininkams 
palikta teisė savo skundus prieš 
įmonės administraciją teikti teis
mui. Tačiau teismas taip pat yra 
valstybės organas. “Mūsų sovie
tinėje valstybėje padaryti žy
giai, kad teismas faktinai būtų 
kompartijos ir valdžios politikos 
vykdytojas. Teismų nepriklauso
mybė, apie kurią kalba 112 str. 
Staliniškos konstitucijos nereiš
kia jų nepriklausomybės nuo 
politinių problemų” (Vestnik, 
Mosk. Universitetą” XI t., 1940).

Darbininkas — vergas
Sovietų darbininkas, neturė

damas jokio gynėjo iš valstybės 
pusės, pasidarė ne tik faktiškai, 
bet ir formaliai naujuoju bau
džiauninku. Senoviškas teisinis 
baudžiauninko aptarimas “glebe 
adscriptus” (prirašytas prie že
mės) pilnai atatinka dabartinę 
sovietų darbininko padėtį. 1940 
m. birželio 26 d. Augšč. Tarybos 
įsaku uždrausta darbininkams 
savavaliai palikti darbą įmonėje. 
Darbininkas gali iš įmonės pasi
traukti tik įmonės administraci
jai sutikus. Tais pačiais metais 
spalio 19 d. Vyr. Tarybos Pre
zidiumas išleido įstatymą, duo
dantį teisę administracijai pri
verstinai kilnoti inžinierius, 
technikus ir kvalifikuotus darbi
ninkus ten, kur administracija 
(ministerija) randa reikalinga. 
1944 m. birželio 24 d. Augšč. Ta
rybos Prezidiumas išleido įsaką, 
kuriuo uždrausta valstybinių, 
kooperatinių ir visuomeninių 
įmonių darbininkams ir tarnau
toj ani s savavališkai apleisti dar
bą taip pat savavališkai persi
kelti “iš vienos įmonės į kitą”. 
Teisės fakulteto oficialus vado
vėlis “Administrativnoje pravo” 
(1946 m., 56 psl.), pabrėžia, kad 
administracija yra įpareigota 
atleisti dirbantį tik šiais atve
jais: išeinant į pensiją dėl senat
vės ir pervedant į specialisto 
mokslinimą arba vidurinę spe-

------ ;------ ‘-lygiai.atsižvelgtų Į abiejų kraš- i pę fa§istais> Niujorke apie de- 
— geografų kongreso Clevelan- j reikalus, o^ taipgi karinę, są-, monstraciją pranešė žymusis ra- 
de, prelegentas bendrosiose pa-j junga, prie tinkamos politines ; dij0 komentatorius ir publicistas 
ctnhnęp nrimino qqItaq rtar 1 Q9.R i kon]UnktŪrOS, galbūt pateisina-
II. 16 Virbalio muitinėje, kad be- j ma vai ir Vokietijai. Tri- į yį^į nesutiko su “National

’ ja, sųbur usi apie 7 mil. gyven-, yelionies; Rbosevelto atminima. 
* ‘ liniukas G.

----- ---------- į Galva ta proga yra pareiškęs: 
. - j "organizacijos tikslas: kovoti 

tautelių sambūris butų permazas rieš komunizma, bolševikinę 
...c . .------ cuioxYcxi- agresija, rušiškaji imperializmą

dyti n išsklaidyti. laciau bėn- įr įau’(u apsisprendimą ju etno- 
dravimas su giminingomis, bet / •
skirtingų kultūrų tautomis būtų.gaIi būti igvve!M|in(i llžsisk|ei. 
visiems akstinu kartu žengti kul- dusil| tau(;.bi„ tesiekiančių tik 
turos ir ekonominio progreso ke- Į savo (iksI ; Gvvenime sprendžia-

■nuotaikas: “Viskas praeis, visi 
pavojai". Lietuvių padėtis esan
ti net “visai kritiška". Tauta yra 
“karo stovyje” ir tai privalą su
prasti visi. Laisvėn tėvynėn grį
šią, jo spėjimu, nedaugiau kaip 
5% “dipukų" ir tie patys būsią 
atkakliausi intelektualai. Busi
mosios Lietuvos saugumą Pakš-
. . • • X /• 1 ■ • • • "X T

ir tautų apsisprendimą jų etno
grafinėse žemėse. Tie tikslai ne- i little lie

visiems akstinu kartu žengti kul
tūros ir ekonominio progreso ke
liais. Pakšto nuomone, nuo čia 
turėtų prasidėti natūralus Euro
pos vienijimasis. Pakštas reika- 

_ lauja, kad kaip tik mes, patys
taš"stiprintų federacijomis? Ne- lietuviai, susiburtume šiam žy- 
laikas būsią kalbėti apie federa- S1U1’ kad atliktumeme istorijos
cijas kada parlamentai bus iš
rinkti. Priminė kaip Čekoslova
kiją buvo I karo metu “pradėta” 
Pennsylvenijoje, JAV-bėse ir tai 
buvo puikiausias sprendimas. 
“Lietuvos saugumas ir truputį 
susiaurinta nepriklausomybė, tę
sia K. Pakštas, labai padidėtų 
jai esant- kelių tautų laisvoje fe
deracijoje. Tokioje federacijoje 
truputį susiaurėtų atskirų tautų 
laisvė horizontine kryptimi. Ke
turios sritys paprastai tampa 
bendromis: 1) užsienio politika, 
2) muitai; 3) karo vadovybė ir 
4) stambusis susisiekimas. Už tai 
labai padidėja tautų vertikalinė 
nepriklausomybė, nes tautos 
valstybės, amžius padidėtų, o jau
čiamas saugumas suintensyvin
tų kultūrinę kūrybą, paskubintų 
materialinę pažangą. Tačiau ma
žai valstybei federuotis su kita 
kelis kartus didesne valstybe 
pavojinga: ji atsidurianti didžio
sios šešėlyje ir gali tapti anos 
paprasčiausia provincija. Istori
ja rodo, kad dvilypė federacija 
nėra pastovi, baigiasi paprastai 
mažesniosios išnaudojimu arba 
susikaupusios skriaudos ir ne
apykanta užbaigia abiejų susi- 
federavųsių valstybių amžių. 
Skandinavai su pabaltiečiais į 
jokias federacijas nesidės (tą pa
rodė Pakšto “Baltoskandijos” 
idėjos nelaiminga užbaiga pačio
je Skandinavijoje), nes Pabalti
jo valstybės savo kūnu jas ap
saugoja. Lietuvai ir^jos kaimy
nams federavimasis su Vokie
tija ūkiškai gal naudinga^, bet 
kultūriškai pavojingas, o politiš
kai tiesiog neįmanomas. Tačiau

cialią mokyklą. Net jauni specia
listai, augštesnių ir vidurinių 
specialių mokyklų absolventai 
gali gauti darbą tik tose įmonė
se, į kurias juos skiria atatinka
ma ministerija.

(Bus daugiau)

džiamos kovos ir jėgų telkimo 
laikotarpi. Visur jėgos telkiamos 
ir rikiuojamos stoti i vieną fron
tą. Ir mes siekdami išlaisvinti 
savas pavergtas tautas kartą tu
rime susivienyti, palaidoti izo
liacini susiskaldymą ..."

“Iš tų šiaudų, 
nebus grūdų"
Pavergtieji, ir pati Amerika, 

ne tuoj perprato, kad Eisenho-. 
werio kalba balandžio 16 d , vos 
100 d. po inauguracijos, reiškė, 
kad “prezidentas-išlaisvintojas. 
pasiėmė vadžias".

Reikėjo kelių dienų reakcijos, 
kad kalba būtų prilyginta (ir 
kur, Lpndone!) Lincolno kalbai 
Gcttysburge, pažymint, jog su

mums duotą misiją ir progą. Esą 
gėda, jog tokių tradicijų tautos 
vadovaujantieji politikai ir net 
žurnalistai pastatyti prieš šią ei
gą, teišsteną: “Kad mes nieko 
negalim”. Pakštas, pradėjęs Bal
tijos Federaciją, išveda ją į Vi
durio Europos Federaciją. Fede
raciją, kuri nebūtų nei JAV, nei 
Šveicarijos, nei, pagaliau, britų 
pavyzdžio. Visiškai naujas ban
dymas, kuriai būtinai turėtų pri
klausyti Ukraina. (Kaip tik lie
tuviai privalėtų pasistatyti sau 
uždavinį Ukrainą įvesti į tautų 
šeimą ir patogiausia proga, kaip 
tik organizuojant šią federaci
ją). Girdi, ir patys amerikiečiai 
trokšta paremti ukrainiečių lais
vės aspiracijas, bet bijo rusų bei 
“kennaninkų”. Pakštas tiek, ti
ki Vidurio Europos sambūriu, 
jog kategoriškai pareiškia: “Jei; 
jos nebus, Lietuva žus”. Jis net'______
smulkiau ją detalizuoja: iš tuzi-I žeš^ gerb. prelegentas’ kurio idė- 
no ir daugiau valstybių su ne-: jos plačiai sklinda, ir tarp sve- 
mažiau šimto iki 160.000.000 gy- ■ timtaučiu ir kurio iniciatyva JA 
ventojų. Didumas apie 2.4000.-, V-bėse toks Vidurio Europos Fe- 
OOOkm-’. Metinė anglies produk- I Aeracijos sąjūdis veikia, reikala-

— Winnipegas. — Manitobos 
provincijoje rinkimai skalbiami 
birželio 8 d., Br. Kolumbijoje 
birželio 9 d., o Nova Scotia savo 
parlamentą renka gegužės 26 d.

— Otava. — Prekybos ir pra
monės ministerijos žiniomis, iš 
visoje Kanadoje numatytų $1.- 
464.000.000 statyboms daugiausia 
šiemet bus išleista Ontario pro
vincijoje—net $2.838.000.000, t.y. 
39' <. Toliau seka Quebec provin
cija su $1.649.000.000.

viams ir pritiktų kuo aktingiau- 
siai pasireikšti, suprantant, jog 
šio sąjūdžio tikslas ne tik pa
spartintų visos kontinentalinės 
Europos apjungimą, bet ir tikrai 
laiduotų Lietuvos išsigelbėjimą 
nuo gresiančios barbarijos ir 
skurdo. Išvedžiodamas šias te-

cija 180.000.000 to., kas reikštų vo vien3 fcartą užbaigti su esa- 
trečiąją^ pasaulio pramonės ga- maįs “čigoniškais” laisvinimo 

komitetais, o jų vietoje sudaryti 
visų gerbtinas egzilines vyriau
sybes. “Mes negalime ir neturi
me teisės ilgiau laukti!’, nes lais
vom pasaulio vadovai taukią iš.

lybę. Pagrindinėmis kalbomis 
galėtų būti anglų, o prancūzų 
kaip tarptautinė - literatūrinė.

Tokia federacija, esą, būtų 
Svarbus politikos Stabilizuojantis 
veiksnys ir kartu su Amerika 
lemtų taiką pasaulyje. 15 mil. 
šios “federacijos" kilmės ameri
kiečių JAV-bėse laiduotų artimą 
bendravimą, o pagaliau nebūtų

tas?”; Benderius. “Lietuviai 
mėgsta, laukti, kada sugrįš į tą 
patį namą ir į tą pačią tarnybą"; 
Sruoginis: “Rusai nėra tokie bai
sūs Lietuvai, kaip kad juos ma- 
liavoja”; Bielinis: “Pažįstu gerai 
baltus ir raudonus rusus. Rusų ' 
pavojus yra. Netiesa, jog rusai- 
sovietai taip sparčiai dauginasi. 
Jų statistikos duomenys — ble
fas. Jais negalima vadovautis. 
Apie jungimąsi su Vokietija — 
negali būti jokios kalbos. Vy
riausybes įgalina tautos intelek-. 
tas ir valia, .todėl kalbos apie 
“vyriausybes”... Vengti ben
drybių. Kalbėkim konkrečiai 
apie Pabaltijo valstybių federa
cijas. Sekantį kartą diskutuoki
me “Pabaltijo Valstybių“ Fede- 

mūsų “darbų, netik kalbų". Šito- į racijos Konstitucijos projektą", 
kios egzilinės vyriausybės visai i Nemickas: “Estai suka daugiau 
konkrečiai prisidėtų prie JAV prie suomių, kaip latvių su lie- 
“išlęisvinimo politikos”, steigtų tuviais"; Audėnas: “JAV ir Vo- 
savo karo mokyklas ir augštą- kietijos “draugystė” labai gali-

nei progos tarpusavio pykčiui. Ji sias akademijas paruošti naujau- ma. Komunizmas ir Rusija nėra 
kontroliuotų Europos galybes, j sios karo technikos “išlaisvinimo tas pats. Komunizmas šiuo metu 
Pakštas sako, jog ’’vijos Europos; kadrus". Galėtų ir visai konkre- baigia naikinti Lietuvą”. Užbaig- <-
sąjūdyje pabaltiečiams, kaip ne
gausingiems, tikrai būtų sunku 
pasireikšti savo pilnam kūrybin
gume. Gi Vidurio Europos sąjū
dyje tokių progų būtų kur kas 
daugiau. Jame mes jau šiuo mo
mentu galėtume pasijusti drau
ge su visais lygių rolėje. Todėl 
Vidurio Europos sąjūdyje lietu-

Čiąi aptarti federacijos ar kito- damas prelegentas papildė: “Kai 
kios formos sambūrių projektus, komunizmo nebus, Amerika neis 
Diskusijose pasisakė Sidzikaus- su mumis, bet su Rusija"; “Estai 
kas: “Idėja sveika, vietomis ne traukia šiaurėn, teisybė. Bet kas
< tie o i moli nPaAiai* rrnlnfinie f OKIvisai reali. Tačiau galutinis tiks
las ne Europos federacija, bet 
Atlanto bendruomenė“; Deve- 
nienė: “Ąr federalizmas tai pa
vergtų tautų išlaisvinimo recep-

juos ten priims?”.
Paskaitą ir diskusijas pravedė 

vietoj sergančio klubo pirminin
ko dr. Trimako p. Pažemeckas ir 
dr. V. Dambrava. Almos,
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Paversto j Tėvynėj

a bot prie TSRS vyriausias atstovas LT 
reikalauįa .atkreipti dėmesį j kol

ūkių kadru parinkitnq. Girdi, kur iš- 
renkami gert vadovai, kolūkiai klestė
ta klesti. Bet daugumoje jie vos judų. 

Ir netinkamų vadovų. Kurie
csį* kolūkines ‘santvarkos priešai, įvai
rūs perėjūnai. "Juk nereikia pamiršti, 
—• <dšo rusas perėjūnas, —jog. pas 
<pus dar yra ifcufržuazinių nacionalistų, 
bUa&uijpjyx:irių kitokių, kenksmingų 
elementų liekanų, kurios,: Amęnkos- 

karstomos, 
tiausi^^ūdfl^ bet kokia kaina sten
giasi pakenkti kolūkiams". Jo nusi- 
skuądįęiei taip pat paaiškėjo, jog kol
ūkiečiai' kolūkių pirmininkus' išsirenka 
"pritariant" rajono vadovauja nčioms 
ištaigi '

★ Vasalo ^tWbnesio’ viduryje Mosk- 
vofė VykoMtompožitorių plenumas, ku-

. riame buvo išpildyti Juzeliūno
šio* kūriniai. Dėka partijos patarimų, 
gražios pastangos rodę Klenicki, Ra- 
čiūnas Jr; kiH^ Tačiau neseniai įvy
kęs LKt? VU sąvažiavimas iškėlė, jog 
LTSR kompozitoriai su dideliu pasivė
lavimu atsiliepia savo kūryboje į jau
dinančius šjų dienų įvykius. Lietuvių 
kompozitorių veikaluose nesą meist
riškumo/ jaučiasi neteisinga 11 liaudis? 
kūmo supratimas, rašo "Tiesa", trūks
tą meninio ryškumo ir meliodinio tur- 
tingumoš Tai rodą, jog lietuviai kom
pozitoriai yra atitrūkę nuo pažangiau
sių muzikinio meno tradicijų, kuriomis 
pasižymi rusu muzikos klasikų kūri
niai, lietuvių realistinė muzika, geriau
sių tarybinių kompozitorių kūriniai. 
LTSR kompozitoriams praėjusiais me- 
tais buvęs duotas partijos uždavinys 
sukulti nacionalinę. operd, baletą ir 
kitus stambesnio masto kūrinius. "Ta- , 
čiaū tų kūrintų iki šiol nėra ^ . « o Lie
tuvos darbo, žmonės, kurių kultūriniai 
poreikiai ir meninio skonio lygis ne
paprastai išaugo, nori, kad mūsų kom
pozitoriai žymiai daugiau praturtintų 
visus muzikinės kūrybos žanrus, —- 
operos, baleto, simfoninės muzikos ir 
kiotse>srityse, tame tarpe atkreiptu di
delį dėmesį į masinę dainą. "Tiesa" 
dėlto puola kompozitorių organizaci
ją ir Meno Vafdybą, kuri nekovojon- 
ti prieš kaikurių kompozitorių užsida
rymą savo kiaute. "Tiesa" reikalauja, 
kad ryžtingai būtų demaskuojama 
šiuolaikinė buržuazinė muzika, ypač 
amerikinio imperializmo dvasios "mu
zika", kuri atspindi buržuazinės kul
tūros nusmukime, visiškų muzikinio, 
meno paneigtmąf!) Kruvinasis Ame
rikos imperializmas — šis civilizacijos 
priešas ir kultūros griovėjas, — at
ėmė pažangiems- m atikams galimybę 
laisvai kurti darbo žmonių labui".

★ P. Repšys, Panevėžio IV vidurinės 
mokyklos istorijos mokytojas išsipa
sakojo, ko dabar mokina istorijos mo
kytojas sovietinėje mokykloje. Jis tu-

- ri išauklėti ištikimus ir žvalius komu
nistus . .. "skiepyti meilę ir pasididža- 
Vimą tarybine tėvyne, išauklėti juos

karžtais savą tėvynės patriotais, lais
vais nuo bet kurių kapitalizmo pagim
dytų piktažeizdžių ir ydų. Tuo pačiu 
jiems turi būti aiškinamo, jog mūsų 
didžioji šalis yra apsupto kapitalisti
nių šalių, kad dar yra daug išorės prie
šų, kurie kėsinasi į mūsų laimėjimus. 
Mokytoja uždavinys, rašo Repšys, de
maskuoti Amerikos-Anglijos imperia
listų , ir jų pakalikų * buržuazinių na
cionalistų kėslus, parodyti jų nusikals
tamus darbus, U taip pat parodyti jų 
bejėgiškumą prieš nuolat augančią ir 
tvirtėjančią taikos ir demokratijos sto
vyklą. Svarbu įdiegti moksleiviams 
budrumą, aiškinti jiems, kad nusira
minimas ir žioplumas yra palankiausia 
dirva veikti tarybinė^?Mud:cs prie
šams •.. Dėstydamas Kiekvieną temą 
pamokose, aš stengiuosi pritaikyti drg. 
Stalino veikalų teigimus, pasinaudo
ju partijos 20-jo suvažiavimo medžia
ga bei faktais iš periodinės spaudos ir 
tuom remdamasis akivaizdžiau atsklei
džiu niekšiškas imperialistų užmačios, 
jų neišvengiamą žlugimą".

★ "Tiesos",korespondentas M. Vis
mantas vasario mėnesio pradžioje ra
šo, jog visame Raseinių rajone 4 mo
kytojai tėra kandidatai į kompartiją ir 
tik vienas tikras narys.

* K. Norkus rašo, jog Jurbarke, 
/ nors dar ir nevisi namai atstatyti, par

ke stovi didžiuliai Lenino ir Stalino pa
minklai. Esą įrengtas stadionas. Neto
liese pradėjęs veikti linų apdirbimo 
fabrikas. Netoli miesto Kalnėnuose 
įkurtos stambios laivų remonto dirb
tuvės. Žymiai padidėjus navigacijai 
Nemunu, pro Jurbarką dažnai laivai 
plaukia į Kauną, Sovietską, Tilžę.

* Maskvoje vykusiame Kompozito
rių Plenume jaunojo lietuvių kompozi
toriaus Eduardo Balsio, LTSR auklėti. 
nioy "Kvartetą" išpildė LTSR Filhar
monijos styginis kvartetas E. Paulaus
kas, K. Kalinauskaitė, J. Fledžinskis 
ir M. Šenderov. Kūrinys, parašytas 
1951 m. buvo nekartą išpildytas ir 
patraukęs Maskvos kompozitorių dė
mesį išpildytas per radiją.

★ Tarybinė Lietuvos spauda prane
ša, kaip, nepaprastą žinią, jog Liudo 
Giros gatvėje Vilniuje buvo atidaryta 
nauja firminė parduotuvė "Popierius", 
kurioj pardavinėjama rašomasis, tech
ninis, braižybos, ūkinis ir kitoks po
pierius, išmušalai, bloknotai ir daug 
kitų popieriaus gaminių. "Tiesa" ra
šo, jog Liudo Giros gatvėje esą daug 
naujų ir "rekonstruotų"(!) parduotu
vių. Praėjusių metų pabaigoje čia ati
daryta didelė "Ararato" tresto arme- 
r.iškų vynų praduotuvė. Be to, čia 
ankstyvesniais metais gerai įrengta 
pieno produktu, įuvelirinių. dirbinių, 
audinių, vaikų žaislų ir daug kitų par
duotuvių, išstūmusių mažytes, ankštas 
krautuves (kuriose tačiau laisvos Lie
tuvos laikais visko būdavo galimo gau
ti). Taip pat "Tiesa" laiko reikalin
ga, kaip neregėtą dyvą, pranešti, jog 
"kadaise ši tamsi gatvė apšviečiama 
dešimties šviesos reklamų".

S. DWORM
REAL ESTATE BROKER

/ Didžiausia Naujuju Kanadiečiu 
Pardavimo įstaiga

RONCESVALLES AVĖ. 
Toronto, Ont.

3210, KE. 3011, ME. 3311

< Pirkimo

373

Tel. OL.

Delaware — Dupont, 6 k., 
mūrinis, pus. atskiras, aly. šild. 
Užėmimas tuojau. Dvigubas ga-

* ražas; Įmokėti $3.000.
$14.000. Close Ave.-King, 7 k., mūr. 

atskiras, vand. šildomas, 2 virt, 
2 vonios. įmokėti $6.500.

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

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

$16.000 Galley — Roncesvalles, 8 k. 
mūrinis, pus. atskiras, geram 
stovyje iš oro ir vidaus, garažas, 
įmokėti $6.000.

$17.500 Wright Ave. — Roncesval
les, 9 k. mūr. atskiras, vand. 
šild., 2 virtuvės. Geras pirkinys

■ —balansas vienoje skoloje. Įmo
kėti $7.000.

$18.500. Evelyn—Annette. 8 k. mūr.. 
atskiras, kvadr, pi., olyva-vond. 
Šild., 2 virtuvės, mod. vonia, ga
limybė poilsio k. įrengimui, pui
kus vidaus įrengimas, garažas. 
Įmokėti $7.000.

$13.000

ATSTOVAUJA

V. JUČAS
Tel. KE. 3011.

Namu tel. ME. 2976

K. Wiles
REAL ESTATE

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

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

$12.900. $3.500 grynais. Concord— 
Bloor, 6 kamb. plytinis" pusiau 
atskiras, vandeniu-alyva šildo
mas. Garažas.

$15.500. $4.000 grynais, 10 kamb. 
atskiras, plytinis, šoninis įvažia
vimas. Clendenan prie Dundas. 

$16.000. $6.000 grynais. 10 kamb.
dupleksas po 5 kamb., dviejų 
augštų, plytinis pusiau atskiras 
nomas. Grenadier Rd. prie So- 
rauren.

$16.000. Runnymede—Bloor, 7 k., 
atskiras, plytinis, šoninis įvažia
vimas, du garažai. $6.000 gry
nais.

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

$19.000. High Park, 10 kamb., at
skiras, plyt., vond.-alyva šildo
mas. 3 virtuv., dideli kambariai, 
geras pirkinys. $8.000 grynais.

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

$30.000. Indian Rd.—Bloor. 18 k., 
atskiras, vand.-alyva šildomas. 
$12.000 grynais.

$50.000. $17.000 grynais. Parkdale.
33 kamb., 11 virtuvių, puikus 
visais atžvilgiais pajamų na
mas, didelis kjemas, virš $1.000 
pajamų į mėn.

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

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

' Nomi/tcl. LL. 8310

KLB-Hamiltono ap. valdyba 
š.m. gegužės 2 d., šeštadienį, rumunų salėje 

20 Murray St. W. (netoli CNR stoties) 
RENGIA

ŠOKIU VAKARA
Turtinga šalpos loterija!

Gėlių valsas! Premijuotas tango!
. Groja Benni Ferry orkestras. Pradžia 7 vai. vak.

KLB Hamiltono Valdyba.

A

HAMILTON, Ont.
J.E. vysk. Brizgys balandžio 19 

d. lankėsi Hamiltone, atnašavo 
šv. mišias ir pasakė pamokslą. 

-.Pagrindinė pamokslo mintis — 
“nepraraskim patys savęs”. Kaip 
priemonę tam, Ganytojas nuro* 
dė aukos reikalingumą ir būti
numą. Aukos—plačiaja prasme: 
kasdieniniame mūsų gyvenime 
ji yra nuolatinis mūsų bendra
keleivis. Jei jos laisva valia ne- 
prisiimsime — Dievas pareika
laus iš mūsų prieš mūsų valią.

Ekscelencija atkreipė tėvų dė
mesį į vaikų auklėjimą. Jei tė
vai ištikrųjų vaikus myli, — jie 
turį laiku pavartoti vaikams 
griežtas priemones, kad jų atei
tis būtų įstatyta į. gerą kėlią.

Po pamaldų Augštasis Svečias 
padarė trumpą pranešimą mūsų 
visuomenei apie tarptautinę pa
dėtį ir Lietuvos reikalus. Vaka
re Bendr. V-bos iniciatyva kle
bonijoje įvyko org. atstovų su
sitikimas su J.E. Kalbėjo čia kun. 
dr. J. Tadarauskas, inž. J. Kšivic- 
kas, J. Mikšys, ats. pulk. J. Gied
raitis, St. Bakšys ir Kl. Priel- 
gauskas. Atsakydamas,. Eksce- 
lencija pasidžiaugė pavyzdinga 
Hamiltono kolonija ir sulygino 
ją su Veneęuelos lietuvių solida
rumu organizaciniuose reikaluo
se ir visame kitame veikime.

Po oficialaus posėdžio, kun. 
dr. J. Tadarauskas susirinkusius 
pavaišino kuklia vakariene, ku
rios metu p-lė Prapuolenytė iš- 

i kėlė būsimos šią vasarą Hamilto
no apylinkėje lietuviškojo Kana
dos jaunimo stovyklos klausimą. 
Karštų diskusijų kilo dėl parink
tos vietos. Daugumas griežtai 
pasisakė prieš parinktą stovyk
lai vasarvietę. Kiti siūlė kompro- 

| misinę išeitį, kad vasarvietės 
■ savininkas turėtų stovyklavimo 
' metu kitų svečių neįsileisti ir vi
są biznį laikinai nutraukti.

Galutinį žodį* šiuo reikalu tarė

J.E. vysk. Brįzgys, pabrėždamas, 
kad jei parinktoji vieta neturi 
gero vardo, nors pašaliniams lan
kytojams ji būtų ir visai uždary
ta, jaunimo stovyklavimui ne
tiktų.

Išleidžiant Augčtąjį Svečią su
sirinkusieji sugiedojo jam “Il
giausių me'tų!”.

Čikagos Meno Ansamblio kon
certas praėjo su dideliu pasiseki
mu. Klausytojų .susirinko virš 
500. Tautiečiai reiškė nepasiten
kinimo dėl blogos salės parinki
mo ir dėl pusvalandžiu pavėluo
tos koncerto pradžios; taip pat 
hamiltoniečiai jaučiasi nuskriaus 
ti, negalėję pamatyti koncerto 
dekoracijų ir II dalyje artistų 
kostiumų. Tai buvo didelis trū
kumas, labai sumažinęs šio pa
statymo vertę.

Katalikių Moterų D-jos balan
džio 11 d. vakaras turėjo 250 
svečių ir davė $351 gryno pelno. 
Į šią gumą įeina ir loterijos pa
jamos $90.

Šokių vakaras su turtinga lo
terija šalpos reikalams, kurį ruo
šia Bendr. V-ba, įvyksta šį šešta
dienį, gegužės 2 d., 7 vai. vak., 
Rumunų salėje, 20 Murray St. 
W. Visi tautiečiai maloniai kvie
čiami atsilankyti.

TF vietinis skyrius gegužės 
mėnesį mini savo 2-jų metų veik
los sukaktį. Jai atžymėti rengia
mas gegužės 9 d., 7 vai. vak., 213 
James St. N., garsiojo Niujorko 
“Aitvarų” kvarteto tfSncertas, 
kuris "atsiveža geriausias ir la
biausiai publikos mėgiamas dai
nas.

“Galite nesibijoti mūsų kon
certą reklamuoti — mes Jūsų 
publikos tikrai neapvilsime”, — 
rašo savo laiške Vilius Bražėnas 
— “Aitvarų” I tenoras.

Skyriaus veikla taip gražiai 
mūsų buvo palaikoma per šiuos 
2-j is metus, tad ir sukakties pro
ga visi vieningai atsilankykime į 
šį puikų koncertą, priduodami 
tuo TF vietinio skyriaus valdy
bai energijos jos^tolimesniuose 
darbuose. i Sk. St.

Vienintelis Pavasarinis Lietuviškas

ŠOKIŲ VAKARAS WELLANDE
š.m. gegužės mėn. 2 d., šeštadienį, ukrainiečių salėje (po ukrai
niečių bažnyčia), 4th Street Crowland. Važiuoti King St. iki 
Arena Hali. Ją pravažiavus pirmoji gatvė iš dešinės. Veiks bufe
tas su įvairiais gėrimais, gros geras orkestras, bus turtinga lote
rija. Visi Wellando ir apylinkių lietuviai maloniai kviečiant 
dalyvauti. Pradžia 7 vai. vakaro.

KLTS Sk. Valdyba.

TF Atstovybės Hamiltono skyr.

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-

- Keele

Šios savaitės pavyzdžiai:
Dundas — Palmerston

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

Dundas
$ 1 1.500, 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.

1 apšildomas. 2 garažai, kietos 
r grindys, geros pajamos, skubiai 

turi būti parduotas.

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.

(Atkelta iš 3 psl.) . 
skyriaus darbų vaizda.

Baigiamosios mintys
Dvimetinėje mūsų veikloje pa

sitaikė ir keletas neigiamų ban
dymų iš šalies, galbūt turinčių 
slaptą norą pažeminti valdyboje 
dirbančiuosius asmenis, o tuo pa
čiu ir į TF veiklą visuomenės 
tarpe įnešti nepasitikėjimo. At
rodo, kad visi tie bandymai ar tai 
vieši (spaudoje), ar užkulisinės 
vieno kito tautiečio intrigos, vi
siškai supliuško nepasiekusios 
tikslo. Valdybos vedama atvira, 
tiesi ir atitinkanti krikščioniškai 
lietuviškas tradicijas linija ra
do visišką pritarimą lietuviškoje 
visuomenėje.

Mūsų veikime pagrindine baze 
mes imame prielaidą, kad lietu
vis yra geros širdies ir mūsų 
laši vės kovai nėra abejingas. Pas 
tautiečius mes einame be prie
vartos, be pykčia, be pamoky
mų. Mes laikome, kad visi lietu
viai darbininkai, ūkininkai ar 
valdininkai, praėję per pasaulį 
mėtyti ir vėtyti, mūsų bendruo
se reikaluose ne mažiau nusima
no ir supranta negu pati sky
riaus valdyba. Savo veikime mes 
atliekame tik paprasto, visuome
niškai organizuoto, tarpininko 
rolę. Kreipdamiesi į tautiečius 
mes einame tik su prašymu. Jei 
gauname — maloniai padėkoja
me, jei ne — išreiškiam'e viltį 
ateičiai. "

Kitas svarbus mūsų veikloje 
veiksnys — pilnas, tikslus ir vie- 
šas atskaitomybės davimas, žia

proga tenka didelė padėka mū
sų laikraščių redaktoriams— dr. 
A. Šapokai ir p. J. Kardeliui. Jų 
redaguojamieji savaitraščiai “T 
Ž“ ir “NL” visada mielai dėjo 
mūsų siunčiamą medžiagą, kas 
labai daug prisidėjo prie mūsų 
darbo gerų rezultatų.

Be abejo, didelė pagarba pri
klauso TF Kanadoje A-bės p-kei 
p-lei M. Arlauskaitei ir P Ada- 
moniui — sekretoriui, kurie pa
vyzdingai tvarkė visos Kanados 
TF pajamas ir išlaidas, tuo žy
miai palengvindami ir mūsų sky
riaus veikimą.

Savo kolonijoje mes patyrėme 
daugiau ar mažiau paramos ir iš 
vietinių o-jų. Minėdami dviejų 
metų sukaktį mes reiškiame jų 
valdyboms ir pavieniams na
riams nuoširdžią padėką. Nema
ža paramos per tą laiko tarpą 
patyrėme iš kun. dr. J. Tadaraus- 
ko 
gi-

JA VALSTYBES
BALFas, gavęs pagalbos šauks

mų iš tremtinių Vokietijoje, kad 
daugeliui jau gresia badas, pa
skelbė vajų surinkti lėšų nusiųs
ti tremtiniams bent 30.000 svarų 
riebalų ir tiek pat cukraus. Sa
vo atsišaukime BALFas rašo:

“...Todėl šiandien išeiname į 
vsiuomenę su konkrečiu skubiu 
prašymu: skirkite auką reikalin
gam maistui pirkti, kad netrūk
tų taip gražiai vykdomas artimo 
meilės darbas. Šis gyvybinės 
svarbos reikalas reikalingas vi
suomenės paramos. Jei geros šir
dies lietuviai ir lietuvės atsilieps 
į šį šauksmą, vėl ku<5 greičiausiai 
taip jiems reikalingas maistas ir 
kitoki pagalba plauks per vande
nyną. O jei šis skubios pagalbos 
šauksmas liktų neišgirstas, tūks
tančiams tremtinių gyvenimas 
vėl taps karčia našta ir vėl šim
tams augančio jaunimo sveika
ta bus pakirsta...”

“Argi atsiras bent vienas lietu
vis, kurio širdis būtų taip užkie
tėjusi, Jcad šiam skubios pagal
bos šauksmui liktų abejingas? 
Prašome ir laukiame jūsų aukų, 
kad kuo greičiau galėtume atito
linti vėl pakibusią virš tremtinių 
galvų bado šmėklą.

BALFas labai susirūpinęs, kad 
naujos maisto siuntos spėtų iš
eiti dar prieš liepos mėnesį, nes 
Kongreso suteikta lengvata, kad 
Amerikos valdžia sumoka šalpos 
organizacijų jūros transportą, 
baigiasi liepos 1 d. Šiandien dar 
neaišku, .ar toji lengvata bus su
teikta po liepos 1 d.”

Prof. kan. J. B. Končiaus svei
kata, kaip praneša gydytojai, ge
rėja. Yra vilties, kad jis netru
kus išeis iš ligoninės.

Liet, dailininkai — Augius, 
Dargis, Kurąuskas, Petravičius, 
Ratas, Vaičaitis, Valius, Vilimas 
ir Viesulas — dalyvauja Liet. 
Dailės Instituto d. parodoje Ro- 
chesterio Memorial Art Galeri
joje. Kiekvienas išstatė apie 10 
darbų. Paroda bus kilnojama po 
visą Ameriką. Rochestery tęsis 
nuo balandžio 15 iki gegužės 3 d.

Op. sol. Ip. Nauragis atšventė
25 m. scenos darbo sukaktį. Wor- 
chesteris tai paminėjo balandžio
26 d. specialiu koncertu.

’ Svarbių pranešimų BALF cen
tre yra šiems buvusiems trem
tiniams: K. Nastonui su šeima, 
atvykusioms 1951 m. kovo 13 d. 
laivu Gen. Muir; V. ir J. Sen- 
kams, atvykuseims 1951 m. lap
kričio 13 d. laivu Gen. Muir; P. 
Butinavičiui su šeima, atvyk. 
1951 m. sausio 20 d. laivu Gen. 
Muir; J. Panavūi, atvyk. 1950 m. 
gruodžio 13 d. laivu Gen. Muir 
ir Juozui Jakštui, atvykusiam 
atvykusiam 1949 m. rugsėjo 11 
d. laivu Gen. Ballon. '

Prof. B. Vitkus pasiėmė vado
vauti Nukryžiuotojo Jėzaus Se
serų vienuolyno ūkiui Broockto- 
nę ir jau persikėlė ten gyventi.

Lituanistikos Institutas jau 
pranešė gavęs pirmuosius savo 
rėmėjų įnašus — išviso $273.

Afidevitų laukia ir galėtų at
vykti į JAV: Jonas Gervinąs, 
klaipėdietis, buvęs sukilimo da
lyvis, su žmona Erika; Aleksas 
Stambergas su žmona ir 2 posū
niais; <abi šeimos Vokietijoje. Jo
nas Jonaitis iš Australijos. Darbo 
ir buto garantijų laukia VI. Ka- 
čėnas Anglijoje.

Liet, socialdemokratų c. komi
tetas suorganizavo literatūros 
fondą. Į jį išrinkti: pirm. A. Ži
linskas, nariais — K. Bielinis, 
J. Valaitis, A. Mačionis, dr. J. 
Repečka, dr. P. Grigaitis, S. Mi- 
chelsonas ir N. Januška. Europo
je pasilikusiems nariams šelpti 
sudarytas šalpos fondas.
VOKIETIJA

Ingolstadte, Muenchenerstr. 4, 
veikia vokiečių išlaikoma ama
tų mokykla tremtiniams> Moks
las tęsiasi pusę metų. Visi mo
kiniai gyvena bendrabutyje, ku
riame yra 300-400 vietų. Pirme
nybė teikiama tiems, kurie nu
mato išemigruoti ir todėl nori 
pasiruošti kuriam nors amatui. 
Mokslas ir pragyvenimas yra 
nemokamas. Kandidatai priima
mi iš visos V. Vokietijos.

Memmingeno vargo mokyklos 
vaikučiams Buffalo lietuvių klu
bas pasiuntė $70.

Memingene gyveną lietuviai 
netrukus bus perkelti iš stovyk
los į naujai pastatytas koloni
jas. Daug rūpesčio žmonėms 
sudarė aplinkybė, kad vokiečiai 
buvo nusistatę gyventojus nau
jose patąlptįse labai ankštai su
talpinti, o daugumą gyventojų 
sudaro ligonys, seneliai ir pan. 
Memmingeno ir Bavarijos kraš
to įstaigose buvo daryta žygių, 
kad tuo atžvilgiu būtų padaryta 
palengvinimų. “Savaitės Žinios” 
iš Memmingeno praneša, kad vo
kiečių įstaigos tuo reikalu pada
rė nuolaidų ir suglaudinimas nu
matytu mastu nebus vykdomas. 
Bus atsižvelgiama ir į Tbc ligo
nis. Dalį gyventojų numatoma 
perkelti į naujus namus dar • 
prieš Velykas.

WINNIPEG, Man.
— Balandžio 20 d. sumokėtas 

paskutinis mokėjimas už bažny
čiai statyti sklypą ir pas notarą 
sudaryti dokumentai.

— Lietuvių šeštadieninė pra
džias mokykla pamokas nuo šiol 
darys iš ryto 10 vai. iki 12.30 vai.

.Lietuvių Klubo salėje.
— Lietuvių Klubą išnuomavus 

biblistų sektai, jame nebegali- « 
ma daryti jokių lietuviškų minė
jimų, todėl Motinos Dienos mi
nėjimas Įvyks YMCA salėje, vi
sai netoli St. Paul’s bažnyčios, 
gegtižės 10 d. tuojau po pamoldų.

— Kazimiero Stankaus šeima 
prie Geenral Hospital parko nu
sipirko namus.

— Normanas Steponavičus, li
kusiu nuo studijų laiku, savo 
įrengtame garaže taiso automo
bilius. Iš jo tikimasi susilaukti 
gero specialisto-mechaniko ar 
inžinieriaus.

i

kuriam visada esame dėkin-

Dviejų metų sukakčiai 
atžymėti koncertas

Gegužės 9 d. TF vietinis sky
rius ruošia didesnės apimties 
koncertą, kurio programą išpil
dys muz. Al. Kačanausko veda
mas “Aitvarų” kvartetas iš Niu-' 
jorko. Gražios ir nuotaikingos 
lietuviškos dainos, beabejo, su
teiks hamiltoniečiams skaidrios 
nuotaikos! Tikimės, kad tautie
čiai, nustebinę mus savo visiška 
parama per praėjusius 2 metus, 
ir šį sukaktuvinį vakarą ypatin
gai parems mus savo skaitlingu 
dalyvavimu.SL Bakšys.

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

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

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

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

MOSSEY & SNIDER
REAL ESTATE BROKERS

832 Bloor Street West (near Shaw
$18.600. Vokoriniom rajone 8 kamb. 
atskiras mūrinis namas, kvadratinis 
plonas, 2 modemiškos virtuvės, van
dens šildymas, 2 garažai. Vienas mar
gintus balansui. Įmokėti $5.000.

$14.500. Bloor — Manning rajone, 
dupleksas: 2 butai po 4 kambarius, 
su modemiškom virtuvėm ir voniom, 
2 garažai. Įmokėti $5.000.
$8.500. St. Clair—Davenport rajo
ne, 6 k. namas. Galimybė garažui. 
Įmokėti $1.500.

St.) LA. 2849
$14.000. Christie—St. Cloir rajone, 
atskiras 8 kambarių mūrinis namas, 
vandens-alyvos šildymas. Galimybė 
garažui. Įmokėti $4.000.

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

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

VISKAS NAMAMSi
Miegamos sofos tik......  $49.50
Virtuvės komplektai .... $49.50 
(stalas ir keturios kėdės) 
Grynos vilnos kilimai tik $49.50 
(dydis 6 iš 9 pėdų) 
Philips radijo aparatai 
trumpoms bangoms nuo $57.50
“ADMIRAL” šaldytuvai visu šimtu dolerių pigiau ir daug kitų 

dalykų specialiai PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

Lloyds vaikų vežimėliai $29.50
Šaldytuvai Delux tik ... $287.00 
(9% kubinių pėdų)
Super Delux tik .......... $299.00
(9% Rūbinių pėdų)

Parduodant ar perkant namę ar biznius
> JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny AU I I I^
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

ROY BURBANK REAL ESTATE
1J85 QUEEN ST. W. Toronto (prie Lansdowne)

KE. 7904 Vakarais LL. 5143
_    . r* \    .   ,. '          

Daugybė galimybių naujiesiems 
kanadiečiams Hamiltono mieste -

PRAMONES MIESTAS SU BEVEIK 300.000 GYVENTOJŲ.
Mes turime pelningų nuosavybių. Po jūsų įmokėjimo, namo 
pajamos išmokės jums ratas ir veltui suteiks jums patalpas 
I-me augšte.
$11.000

$10.500 .

$12.500 .

. . WENTWORTH STREET — South of Barton. 6 kamb. -ir 
vieta 2 kamb. Ill-me augšte. Pilnai įrengtas* rūsys, šilto oro- 
alyvos šildymas.

. . WENTWORTH STREET — South of Barton. 6 kamb., 2Fž 
augšto mūrinis, šilto oro-olyvos šildymas — kartu parduo
dami ir baldai (toj pačioj sumoj) — taip pat nauja krosnis 
ir šaldytuvas.

. . KING WILLIAM STREET—netoli Wentworth Street. 9 kam
barių, mūrinis, pajamų namas. Pilnai įrengtas rūsys, šilto 
oro-olyvos šildymas.

MUMS REIKIA 2-JŲ PARDAVĖJŲ, KALBAN
ČIŲ KELIOMIS KALBOMIS — NUOSAVYBIŲ 

PARDAVIMUI.
Nereikalinga patyrimo nuosavybių pardavime. 
Mes išmokysime jus šio verslo. Geri procentai 
tinkamiems vyrams. Reikalinga turėti gerą au
tomobilį. Skambinkite tel. 7-0660.

t

7-0660______L

Albert A. 
Takefman

REAL ESTATE BROKER 
309 PIGOTT BUILDING ' 
HAMILTON - ONTARIO

X 7-0660
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MARIJA AUKSTAITĖ

IŠEIVĖ
(Iš mano dienoraščio) ♦ (Tęsinys iš praeito nr.)
— Ar ilgai dar neišsibaigs žodžiai? — aštriai paklausiau, ner- 

vuotai žasdama su mažu medali jonelių, kuris kabojo ant mano 
kaklo. .

— Marija, tai ne žodžiai, tai jausmas kankinantis, tai pačios šir» 
dies kalba. Ak, ir kam vyrus skirti tokiems darbams?! Kartais mo
terims tenka patarnauti labai gražioms, bet, be lėlės švelnumo tai 
ir viskas. Bet kam dabar... taip sudužau savo atviruipu, iš kurio 
be abejonės tik pasijuoksi!?

Eugenijaus veidas pradėjo blankti. Ašara nusirito jo skruostu 
ir jis siekė mano rankos.

— Ne! — griežtai jam tariau. — Esi vylingas žmogus! Tiesa, 
slaugei mane, bet dabar lyg atpildo reikalauji, mano artimo jaus
mo?! Aš nekalta, kad laivo vadovybė mane slaugyti tamstą pa
skyrė. Ir aš stebiuosi, kad į mano įdubusias,akis, galėjo susižeisti 
tokia graži prancūzo širdis!? Tada aš esu priversta reikalauti, kad 
laivo vadovybė man tamstą pakeistų kitu...

— Madame, prašau jūsų, nedarykite to. Mane pašalins iš vietos. 
Aš turiu žmoną ir vaikus Paryžiuje! Jie neteks duonos!

— Aš tamsta nepasitikiu.
— Prisiekiu, kad nepakartosiu savo žodžių nei veiksmų.
Tuomet aš nusikabinau mažą medalijonėlį nuo kaklo ir jo prie

saikai liepiau medalijonėlį pabučiuoti.
Eugenijus išraudo, bet nulenkė galvą ir pabučiavo. Po to su 

didele pagarba pataisė man pagalvę, atnešė vaistų, pakeitė karaf- 
koje vandenį, ir rimtai susikaupęs, liūdnas ir nesavas išėjo.

Be abejonės, kas nors ir gydytojui buvo prikalbėta. Ir kam dėl 
tos vargšės žuvėdros dar vieną asmenį turėjau įžeisti?... Gydy- 

_ tojas visai nepanašus į padykusį žmogų! Argi negalėjau rasti švel- 
.nesnės formos žodžių? Jis pamanys, kad aš neišauklėta, laukinė 
moteris, be kilnesnės dvasios, be takto ir žmogui be pagarbos. 
Bet ar jo elgesys buvo taktiškas? Ar jis taip pat moterį pagerbė? 
Gaila tik vaikų, nes jie pamatė mane tokią šiurkščią, kaip dar 
niekad! Bet mažučiai ^suprato, kad motinos dvasioj užvirė baisi ko
va, ' kuriai reikėjo stipresnio įrankio, negu žodis! Todėl Algiuko 
kumštelės buvo susirakinę, o Antanėlis piktai prakošė:

— Mamyte, tokie jūrpaukščiai, tai tikri jūrpaukščiai! Jie gąsdi
ną moteris ir pykdo vaikus... aš dabar juos pažinsiu, kai tik jų 
akys pasidarys didelės ir baisios. Ar tokius galėsiu vadinti jūr- 
paukščiais?

— Ne, mano kūdiki, žmogaus negalima pravardžiuoti. Nors pro 
jo akis žiūrėtų nuodėmė... atmink, kad už tų akių slepiasi siela 
panaši į Dievą... ji beldžia sąžinei ir žmogus padaręs klaidą pats 
save nubaudžia.

Ilgose išvakarėse tūnojom, tamsiais siluetais sugniužę, kajutės 
kampely, virš mūs snaudė prie kamino ant augšto padėklo ligonėlė 
žuvėdra, laivo koridoriais dunksnojo paskutiniai šio vakaro žmo
nių žingsniai. ‘ ,

Jūra šniokštė-ir dūko. Klabeno į kajutės langą rudens vėjas, 
vanduo daužėsi Į laivo sienas, o aš tyliai, tyliai užniūniavau:

A, a, a... A, a, a ...
Mik, mano vaikeli,
Tylu, gražu, akeles užmerk .. .
Vaikai sukišo galveles į mano glėbį, kaip paukšteliai, ir saldžiai, 

saldžiai užmigo. Taip ilgai su jais rymojau, lyg bijodama atsi
skirti, o siela bėgo per Atlantą į mažą Nemuno pakrantės lūšnelę 
ir bučiavo paliktą vargšą Jonelį. Viešpatie, suteik ištvermės ir 
jėgos mano neribotai tragiškam lūkesčiui ir kančiai.

Šiandien muš šaukė pas daktarą. Visa trečioji klasė susigrūdo į 
koridorių ir eilėmis išsirikiavo link daktaro kabineto.

Aš lyg tyčia, vėl antra diena, baisai suremta jūrų ligos. Ir 
dėlko ji mane taip ilgai kankina?! Maniau, kad nuo tąsymo• visos 
gyslos trūks. _

Ir, rodos, ar negalėtų man daktarą pakviesti į kajutę? Bet aš 
neturiu pinigų. Mano piniginėj tik 30 centų. O be pinigų — kas 
žmogaus paiso?

Keista, kad net tokiame susirgime buvo įsakyta stuartui išmes
ti žmones iš lovos. Jie mano, kad trečioj klasėj važiuoja gyvuliai.

Dėlto Eugenijus su stuartu net susiginčijo. Jis matė, kaip mane 
vėmimas ištąsė ir kaip mano kūnas pakilęs iš lovos vėl atgal gniu- 
žo ir virpėjo, jėgų visai nebuvo.

Daktarą pasiekti reikia —- kelionės dokumentų užtvirtinimui 
reikalingas jo parašas. Todėl Eugenijus įsukęs mane į šiltesni dra
bužį, beveik nešte nunešė į laukiančiųjų eilę.

Bejėgę ir Visą drebančią pastatė gale eilės ir pats pasiliko pri
žiūrėti. Eilėj pradėjo šnibždėtis moterys. Jos kuždėjosi lenkų 
kalba, kad aš vistiek “nedavešiu kojų” iki Kanados krantų.

— Ji atrodo kaip lavonas! — viena rusė drąsiai išsireiškus nu- 
sispiovė. Paskui iš padilbų į mane pasižiūrėjus tęsė: — Prakeikta 
buržujė! Be abejonės dvarininkaitė! Ir, matyt, jos tėvas įkišo ją į 
trečią klasę tik pinigų gailėdamas! Juk, deivaži, čia visi prasčiausi 
'gyvuliai! Uždusiu nuo česnakų čia prie šito* ukrainiško mulo pri
spausta.

Moterys nusikvatojo. Viena kitai alkūnėmis pasikumščiavo 
ir pradėjo eilę spausti į tikrą sūrį. Tada plačiaveidei rusei nutrūko 
žodžiai.

Tuo metu iššoko iš eilės susivėlus, nuogomis blauzdomis, perke
line trumpa ir aptempta suknele galicijonė. Ji, skerėsčiodama ran
komis, pradėjo keiktis ir koliotis:

— Tikri gyvuliai! Mano pilvas vos netrūko, kai šita pasiutus 
vengrė užsigulė eilę spausti visu svoriu. Ji mano, kad aš merga su 
vaiku, tai galiu viską pernešti? Tokias karves prie saitų pririšti. 
Ne su žmonėmis į eiles pastatyti, — mostagavo rankomis galicijo
nė, stiepėsi ant galų pirštų ir vis žiūrėjo į koridoriaus tolumas. O 
ten, pačiame užsisukime, pasirodė penkių metų mergaitė padrikais, 
palaidais plaukais apsileidus, susivėlus. Galicijonė, dar garsiau 
nusikeikus, visu balsu užriko:

— Ei, Felce! Atnešk'man trejonkės! Tą, kur ant buteliuko 
bulius! Tik greičiau, tu padramaizga, ar nematai, kad šitie gyvu
liai baigia tavo motiną trinti!

— Kokia gėda... — pastebėjo eilėj stovėdama jauna ir graži 
mergaitė, kreipdamasi į savo draugę, riebią ir kulšingą kaimietę.

— Taip, miela Vanda, tikrai gėda. Iš mūsų krašto važiuojame 
penkios mergšės, bet ši mergvaikė Zosė, visoms pridirbo gėdos ir 
negeistinų šposų.

— Hele, tu drąsi, subark ją, — paragino gražutė Vanda ir mud
viejų akys netikėtai susitiko. Vanda man šyptelėjo, gal dėlto, kad 
mes čia keleiviai visi, kaip giminės, kaip savi, nors ir iš visų kraš
tų, bet sugrūsti kaip vėžiai į vieną katilą... ir, tai savotiškas 
įdomumas, tai mažutis žmogaus istorijos žiupsnelis.

Mano akims ir skoniui — patiko Vanda. Ji buvo augšta, liekna 
ir Inteligentiška. Kiek pailgam, išbalusiam veidely, slypėjo kaž
kokia paslaptis, akys nors lydėjo priverstą šypsnį, bet buvo liūdnos 
ir ramios. *

Kai dar vienas eilės, pasistūmė) imas atsirėmė į daktaro duris, 
atbėgo su trejonkės buteliu Felcė. Uždusus padavė butelį sėdinčiai 
ant grindų motinai, ir ši užsigargaliavus kelis gerus gurkšnius, bu
telį grąžino mergaitei.
s — Imk, brude, ir nešk tu/ padla! Žiūrėk, kad nenutruktum 
sprando belakstydama! O jeigu jau į marias įkristum, tai aš tave 
užmuščiau!

Zosė paleido iš burnos dar keletą keiksmo gyvulėlių ir ligų, 
pakilus riugtelėjo kumščia mergaitei, ir atėjus atsistojo iš galo 
eilės šalia manęs. '

— Nepykite, kad aš tokia prasta merga... — kalbėjo prie sie
nos šliądamasi Zosė. — Aš neverta, kaip Dievą myliu, neverta... 
Viso laivo vyrai žino, kad aš neverta... O visdėlto turiu vaiką ir 
augmu... O toji, žiūrėkti, va toji! — rodė Zosė į gražutę Vandą 
ją teršdama ir švokšdama nesąmones. •— Na, aš kada ateisiu ir 
jums tik vienai pasiskųsiu. Aš nežinau, kaip jus visi gerbia, gal 
todėl, kad jums buvo lemta gimti kaip rusė sakė — dvarininkai- 
te. O aš, mužike, prasta mužike. Kaimo merga ir daugiau niekas. 
O toji... tai miesto paukštis! —Vėl su neapykęnta rodė Zosė į 
Vandą. (Bus daugiau)

A

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Hamiltono Šeštadieninės lietuvių vysk. M. Valančiaus vardo mokyklos mokytojai ir mokiniai,
1952 m. birželio 21 d. apdovanoti TF vietinio 'skyriaus lietuviškomis knygomis.

DEBESIUS,
Akmeny Slėny gegutė kukovo 
Ir pilkas granitas "ku-kū" kartojo 
Skambėdamas aidas po kalnus, prie upės. 
Tai skundės, tai balsiai kvatojo.
“Gegute raiboji, gegute kukuone!
Nulėk aplankyti seselės. 
Ją rasi besėdint prie seno namelio" 
Atsakė: — Ne savo žolelėj.
Gurgėjo upelis linksmai j pakalnę. 
Akmenėlius žarstydamas baltus; 
Dugne jo saulytė linksmai prisimerkus 
Prausės veidg į srovę šaltą.
"Upeli, Upeli! Neik žinią broleliui 
Ką nesiliauji murmėdamas".
"Nebėga upeliai kur tavo brolelis". 
Atsakė pakalnėn bėgdamas.
Padange žydra, padange gražia 
Debesėlis lengvutis sau plaukė.

' Su spinduliu žaidė, su vėju sūpavosi 
Lūkuriavo, delsė ir laukė.
"Pilkas Debesėli, lengvuti, pūkini, 
Nulėk aplankyti motutę..t 
Ją rasi prie lango berymąnžią liūdną 
Belaukiant mūs grįžtant namučių".
Ilgai lūkuriavo debesėlis pilkas. 
Bet prašymą mano išpildė: 
ištirpo toli padangėj — o grįžęs 
Akmenėlį rasomis virkdė...

VARGO MOKYKLOS 
VOKIETIJOJE

ARKIVYSKUPO METROPOLITO JUBILĖJUS
ruošimas ir jos išleidimas. Tam 
tikslui jau yra davę savo pasiža
dėjimus ir atitinkama medžiaga 
ruošiama. Tikimasi, kad atsiras 
ir ne viena auka monografijos iš
leidimo išlaidoms padengti.

Kadangi Arkiv. J. Skvirecko 
visas gyvenimas buvo pašvęstas 
tam, kad lietuvių tautai duoti 
pilną viso Šventojo Rašto verti
mą, kuriuo visi lygiai gali nau
dotis, tai Čikagos Komitetas 
kviečia ir prašo visą lietuviškąją 
spaudą neatsisakyti paskelbti šį 
atsišaukimą ir išviso deramai 
prisiminti tą retą sukaktį, pa
gerbiant pirmoj eilėj didįjį mūsų

Rugsėjo 18 dieną 1953 metais 
Kauno Arkivyskupui - Metropo
litui Juozapui SKVIRECKUI su
kanka aštuoniasdešimts metų 
amžiaus. Tai nepaprastai sukak
čiai — jubilėjui atminti,< J.E. vys
kupui Vincentui Brizgiui vado
vaujant, Čikagoje yra sudarytas 
iš Įvairių lietuviškų katalikiškų 
organizacijų komitetas, kurio pa
vedimu skelbiamas šis atsišauki
mas — kvietimas į visame pasau
lyje pasklidusius lietuvius — ka
talikus tam garbingam jubilėjui 
pasiruošti ir galimai tuo pačiu 
metu jį apvaikščioti.

Taikydamasis prie vietos sąly
gų, Čikagos lietuvių komitetas 
J.E. Arkivyskupo - Metropolito 
jubilėjų yra nutaręs minėti š.m. 
rugsėjo 13 d., sekmadienį. Ka
dangi .mūsų garbingo sukaktuvi
ninko gimtadienis išpuola darbo 
dieną, tai minėjimui sutarta pa
sirinkti sekmadienį prieš tą su
kaktį arba sekantį sekmadienį, 
rugsėjo 20 d., kur vietos sąlygos 
tai atlikti leidžia.

Jei kitose JAV lietuvių kolo
nijose ar išviso kituose žemės kaip jau buvo sakyta, atmeta vi- 
kontinentuose, kur šiuo metu lie- sus panašių dokumentų kompro- 
tuviai gyvena, kiltų mintis, kaip misus ir prieštaravimus, kurie iš- 
Čikagos lietuviai yra nutarę tą plaukia iš pastangų kaip nors su

taikyti skirtingus religinius bei 
filosofinius įsitikinimus, įvairias 
politines sroves ir civilizacijos 
lygius. Charta prieš šitą netvar
kingą pasaulėžiūrų mišinį stato 
bendrą ir nuolatinį pavyzdį, pa
grįstą natūralia teise, tinkančia 
visiems kraštams ir visiems 
šimtmečiams. Katalikui sakra
mentinė šeimos ryšio sąvoka 
tvirčiau pagrindžia vedybų ne- 
išardomybę; įsitikinimas, lęad tė
vams Dievas pavedė vaikų auk
lėjimą juos skatina šitą pareigą 
autonomiškai atlikti; bet ir kiti, 
jeigu tik jie skaito vaikų gimdy
mą ir auklėjimą svarbiausiu šei
mos tikslu, paprastu samprotavi-

jubilėjų minėti, tai keliais saki
niais to minėjimo planą galime 
taip atpasakoti:

1. Rugsėjo 13 d. ar 20 d., (kaip 
kam bus patogiau), visose lietu
vių katalikų bažnyčiose laiko
mos iškilmingos pamaldos Arkiv. 
J. Skvirecko intencija;

2. Tą pačią dieną surengiamos 
iškilmingos akademijos su ata
tinkama paskaita apie mūsų di
dįjį kultūrininką, pirmąjį viso 
Šventojo Rašto vertėją lietuvių 
kalbon, tam pašventusį visą savo 
gražųjį amželį; antroji akademi
jos dalis'meninė.

3-j u, bene svarbiausiu punktu, 
eina platesnės monografijos pa-

ES E I
(Atkelta iš 2 psl.) 

visų kitų pozityvinės teisės pasi
reiškimų atžvilgiu.

Taigi, parėmus šeimą šiais 
dviem principais, pagrindinis 
šeimos tikslas yrą vaikų gimdy
mas irau k Įėjimas? Tadir“valsty- 
bė turi pripažinti šeimos prigim
tas ir pagrindines teises. Charta,

ST. CATHARINES, Ont
Lankėsi J.E. vyskupas V. Briz- 

gys. Vysk. J. Brizgys, lankyda
mas Kanadą, užsuko nors trum
pam ir į St. Catharines, Ont., 
kur penkti metai darbuojasi Tė
vai Pranciškonai, aptarnaudami 
lietuvius visame Niagaros pusia
saly. Ganytojas atvyko į Tėvų 
Pranciškonų vienuolyną balan
džio 18 d. Čia susipažinęs su vie
tos pastoracijos reikalais, valan
dėlei užsuko pas pp. Radvilas 
Port Colborne, Ont., kurie gra
žiai įsikūrę ir ypač atvykstan
tiems lietuviams daug padėjo ir 
visur remia lietuviškus reikalus, 
nors jau daug metų kaip išvykę 
iš Lietuvos.

Balandžio 19 d. vysk. Brizgys 
turėjo progos nuvykti į Welland, 
Ont., kur su dideliu džiaugsmu 
buvo sutiktas vietos lietuvių bei 
pasveikintas vietos apylinkės 
pirmininko Stanaičio. Įteiktas 
meilės simbolis Ganytojui — ro
žių puokštė.

Ekscelencija ilgesnėje kalbo
je pabrėžė, kad visur būtume lie
tuviais ir jais pasiliptume bei iš
augintume lietuviškoje dvasioje 
savo vaikučius. Tik Šeimoje ga
lima vaikučiams įskiepyti lietu
viškąją dvasią. z

Paskum buvo privatus pasi
kalbėjimas su pavieniais bei vie
tos dienraščio korespondentais, 
kurie supažindino ir svetimtau
čius su lietuvių vyskupu ryto
jaus laidoje.

Pp. Bieliūnų ūkyje vyskupo 
garbei surengti ir skaniai pa
ruošti šaunių šeimininkių iškil
mingi pietūs, kurių metu Gany
tojas nuoširdžiai pasikalbėjo su 
vietos lietuviais. x

Pavakariais Ekscelencija ap
leido Welland lietuvius išvykda-

gausus lietuvių būrys sutiko sa
vo Ganytoją prie bažnytėlės, ku
rioje sekmadienais laikomos pa
maldos. Ilgokame pamoksle Eks
celencija pabrėžė pareigą jauni
mą auklėti lietuviškoje dvasio
je, nes tik susipratusi jaunoji 
karta duos Lietuvai atgimimo 
dvasią. Ypač išsilavinę žmonės 
bus labai reikalingi Lietuvai, 
tad skatino visus galinčius ne
mesti studijų. Po to Ekscelencija 
palaimino susirinkusius Šv. Sa
kramentu.

Po to J.E. trumpai aplankė 
vietos kleboną bei pasikalbėjo su 
vietos dienraščio koresponden
tais, kuriame rytojaus laidoj pa
sirodė gražus straipsnis apie Ga
nytoją, jo darbus Lietuvoje ir 
tremtyje. Taip pat tilpo nuotrau
ka Ekscelencijos bei ten dalyva
vusių kunigų: T. Parulio, T. Kul- 
bio, T. Baniūno ir T. Mikalausko.

Salėje Ganytojas buvo pasvei
kintas vietos apyl. pirm. Juoza
pavičiaus, kuris įteikė lietuvių 
adresą bei mažą auką kelionei.

Besi vaišinant kavute, mažieji 
lietuviukai pasirodė ’’žąsėle”, 
muzika ir eilėraščiais. Vakaro 
vedėjas Šatkus sumaniai davė 
progos daugeliui pareikšti mūsų 
Ganytojui gražių linkėjimų ir 
atsidavimo. Pakilioj nuotaikoj ir 
sutvirtinti dvasioje Niagaros pu
siasalio lietuviai visada dėkin
gi lieka Ekscelencijai už malonų 
vizitą. S. Y.

Gegužinės pamaldos St Catha
rines lietuviams vyks kasdien 
ukrainiečių bažnyčioje, kuri ran
dasi prie Niagara St arti Queen 
Elizabeth Way. Pradžia 6.45 vai. 
vak. Visi kviečiami lankytis į 
šias lietuviams brangias pamal
das. Tėvjįį Pranciškonai.

tautos kultūrininką, mokslinin
ką, Vytauto Didžiojo Universite
to profesorių, Lietuvos Bažnyti
nės Provincijos pirmąjį Metro
politą ir šimtų šimtais Lietuvos 
kunigų mokytoją ir globėją.

Čikagos Lietuvių Katalikų 
Arkiv.

jui ruošti Komitetas.’
P.S. Visi turintieji asmeniškų 

atsiminimų apie garbingąjį Su
kaktuvininką, medžiagą mono
grafijos papildymui prašomi 
siųsti Čikagos Komitetui- — 6812 
So. Washtenaw Ave., Chicago 
29, nr. '

MA
mu — su sąlyga aišku, kad šis 
būtų logiškas ir garbingas — pri
eina prie neardomumo, vieny
bės, hierarchijos ir auklėjimo 
autonomijos būtinumo išvados. 
Šios išvados galioja, nors mažiau 
akis rėžiančiu būdu, taip pat ir 
keblioje vaikų skaičiaus apribo
jimų it abortų srityje, lygsva
ros tarp nelegalių vaikų teisių 
apsaugos ir reikalingo legalios 
šeimos prestižo gynimo ieškoji
me, lygiai kaip ir pareiškime, 
kad moralinių vertybių, surištų 
su šeima ir vaikais paneigimas I 
yra šeimos teisių pažeminimas. Į 
Tą patį reikia pasakyti ir dėl i 
ekonominių, socialinių ir politi-' 
nių refleksų, puikiai Chartoje i 
apibūdintų.

Taip, pavyzdžiui, kas liečia 
šeimos pajamas, lanksčia ir labai 
patrauklia formule tikrinama, 
kad gamybos ir pajamų paskirs
tymo pažangume valstybė visuo
met turi užtikrinti šeimai ir pa
skirstymą ir mokesčių teisin
gumą. Arba įstaigų santykių 
klausimu charta skelbia, kad 
bendruomenės juridinėje tvar
koje šeima turi būti oficialiai 
reprezentuojama viešojo gyve
nimo vedamuosiuose organuose.

Tie, kurie prisimena panašius 
nuostatus Konstitucinių Chartų 
šeimą liečiančiuose paragrafuo
se — o tos Chartos sekė viena 
kitą nuo pirmo pasaulinio karo 
iki 1948 m. priimtos universali
nės Žmogaus Teisių Deklaracijos 
— lygindami šiuos dokumentus 
su Katalkių Moterų suformuluo
ta Charta, turės pripažinti pa
starosios augštesnę vertę; net di
desnę vertę (tai galima sąžinin
gai tvirtinti) už du kitus doku
mentus, kurie užsitarnauja augš- 
čiausios pagarbos; vienas dėl su
tapimo su katalikiška pasaulė
žiūra, kitas dėl šeimos galvose
nos aktualumo: čia turime gal
voje Malines Kodeksą ir Šeimos 
Teisių Deklaraciją, priimtą 1951 
m. liepos mėn. Briuselyje Gene
ralinės Tarptautinės Šeimų Or
ganizacijų Sąjungos suvažiavi
mo.

Taigi tenka padėkoti Pasaulio 
Katalikių Moterų Organizacijų 
Unijai ir palinkėti, kad visų 
kraštų įstatymdaviai, ypač, tie, 
kurie savo politinėje veikloje no
ri remtis mūsų religijos princi
pais, gerai apmąstytų šį doku
mentą ir rastų jame padrąsini
mą ir vadovą skatinti ir orien
tuoti įstatymus ta prasme.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizacijų Sąjunga.

J. Skvirecko Jubilė-

NAUJŲ “FORD” ' 
AUTOMOBILIŲ

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

V. PESECKĄ
1638 Bloor Street W., Toronto 

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

šeštadieniais 10-13 vai.
CHURCH MOTORS LTD.

Maldų novena
Malonus Lietuvi-e,
Antrą gegužės mėn. sekmadie

nį švenčiama Motinos diena. Ta 
proga kiekvienas stengiasi pa
reikšti savo Motulei dėkingumą 
— įteikdamas gėlių, parašyda
mas mielą laiškutį, o daugelis ir 
to negalėsime padaryti, nes vie
nų motinos jau mirusios, kitų at
skirtos paties gyvenimo, gal Lie
tuvoje ar Sibire.

Kai šiuo būdu ne visi galime 
Motinas pagerbti, yra kitas ke-, 
lias, tai Malda, kuria galime pa 
dėti savo mirusioms motinoms 
bei paprašyti gyvosios Dievo pa
laimos bei visų bendrajai Moti
nai Lietuvos Laisvės.

Mes patys esame silpni, o ga
lingiesiems mažai terūpime. 
Maldaukime Dangaus Motinos 
Marijos užtarimo, kad greičiau 
mums kristų vergovės pančiai, 
kad nebesikankintų tėvas, mo
tina, sesės, broliai, vyras, žmo
na bei miškų brolis-partizanas.

Šiomis intencijomis mūsų vie
nuolyne įvyksta šv. raišių bei 
maldų Novena gegužės 1-16 d.d. 
Maloniai kviečiame prisidėti 
prie virš minėtų maldų.

TT. Pranciškonai,
73 Rolls AVe., St.’CšitRaririėš, Ont.

Kovo mėn. duomenimis, vei
kia šios lietuvių tremtinių Var
go Mokyklos: ‘

1. ̂ Augustdorfe — 16 mokinių, 
mokytojas Dr. V. Lįterskis.

2. Augsburge — 12 mokiniu, 
mokytoja V. Augustaitienė.

3. Dillingene — 7 mokiniai, 
mokytoja O. Rauchienė.

4. Geesthąchte — 11 mokinių, 
mokytojas A. Midveris

5. Memmingene — 37 mokiniai
mokytojai V. Vykintienė ir S, 
Vykintas. , , ; .

6. Muenchene — 11 mokinių, 
mokytoja S. Laukaitienė

7. Neustadte — 6 mokiniai, 
mokytojas J. Pareigis

8. Rendsburge — 4 mokiniai, 
mokytojas Dr. L. Stelmokas. *■

9. Salzgitter-Lebenstedt — 93 
mokiniai, mokytojai F. Stončie- 
nė ir Masiliūnas.

10. Seedorfe — 6 mokiniai, mo
kytoja E. Beinarauskienė.

11. Hanau — 8 mokiniai, mo
kytoja B. Survilienė.

12. Wehnene — 45 mokiniai, 
mokytoja J. Atienė.

13. Wehnene — vaikų darželis 
su 25 vaikais, dėl lėšų stokos 
neveikia.

Redakcijai prisiųsta
Kazys Binkis, Baltasis Vilkas. 

Iliustravo F. Ušinskaitė. Trijų 
spalvų, didelio formato. 36 psl. 
leidinys. Kaina $1. Išleido “Ga
bija”, 335 Union Ave., Brooklyn 
11, N.Y.

Tai fotografinis persispausdi- 
nimas prieš trejetą metų Lietu
voje paskelbto leidinio su ilius
tracijomis, deja, nesiderinančio
mis su lietuviškųjų pasakų dva
sia. «

P. Kesiūnas, Tarp žalsvų pus
lapių, 3-jų dalių romanas, auto
riaus leidinys, Spaudė “Draugo” 
spaustuvė, Chicago 8, Ill., 292 
psl., Kaina $3.

Daktaro Jono Basanavičiaus 
Atminties Pagerbimui Argenti
nos Lietuvių Centro Metraštis 
1927-1952, Lietuvių Centro leidi
nys, Buenos Aires, 24 psl.

Knygų Lentyna VLIKo lei
džiamas Liet. Bibl. Tarnybos 
Biuletenis, Nr. 1-2(56-57) VI m. 
(Vol.), sausio-vasario mėn. 1953.

Šv. Kazimiero Aidai, 1953 m. 
balandis, XV m. Nr. 4(93), 28 p.

Laiškai Lietuviams, 1953 m. 
balandžio mėn., Vol. IV. Nr. 4, 
97-128 psl. ' ’*?

DAVINIAI APIE KANADOS MIESTUS

WINNIPEG. Manitoba
Gyventojų skaičius — Winnipegas su priemiesčiais 

1951 metais — 354,069.

Vieta -- 60 mylių į šiaurę nuo JAV sienos, 1216 mylios į 
vakarus nuo Toronto. ,

Pagrindinė pramonė — Manitobos provincijos sos
tinė. Didelis Prerijų apygardos prekybos centras, vi
durio vakarų kasyklų pramonės tiekimo punktas.
Skerdyklų ir konservų ..............
Transporto reikmenų .. ..............
Moterų rūbų
Vyrų rūbų ...?..... .
Mišrių maisto .................. .
Spaustuvių ir leidyklų ... .........
Sviesto ir sūrio ..................
Spaustuvių ir knygrišyklų .....
Baldų .....  ..........i.............
Spirito varyklų ....... .
Duonos ir kt. maisto ......... .
Kailių ............................. .....

• Medvilnės ir kt. maišų
Gazuotų gėrimų
Dėžių ir maišelių ....

4 įmonės
17
32
36 
19 
22

9
67
61

5
49
61

12

»>

n
s,

n
M
.»

n

The Canadian Bank of Commerce 
jūsų patarnavimui Winnipege turi 

II skyrių:
Centrinis skyrius — 389 Main Street
Blake ir Logan skyrius — 1521 Logan Avenue
Elmwood skyrius —
Kelvin Street skyrius — 
Main ir Alexander skyrius— 
North skyrius —
Norwood skyrius —
Portage ir Donald sk. — 
Portage ir Gary — 
Princess ir William sk. — 
Stafford ir Grosvenor sk. —

325 Naim Avenue
220 Hespeler
584 Main Street
844 Main Street
119 Marioh Street
315 Portage Avenue
245 Portage Avenue
138 Princess Street
932 Grosvenor Street

i

of Commerce turiThe Canadian Bank __
virš 625 skyrių visoje Kanadoje/kurie at* 
lieka pilnas bankines operacijas. Artimiau* 

sias skyrius Jums visuomet mielai 
patarnaus.

The Canadian Bank of Commerce
t r i t- _ * n- i i _ j* ”4 * • ' i ' < , | i, r . i —• t i i - u . - > • *.' 1 f J \ į ‘ a H , ' u *■ r *C'. ,<•*,» *'»' 1 . V
L/.’\ L.. * j l - Ai J ■-. r ' ..z .• - J,--. V - — ' Z -  {>



visuose miesto rajonuose!

$11.500.

$14.000.
$11.900.3.

$14.500.

$11.900.

$18.700.

5.
$12.000.

$18.900.
$12.800.

Bloor—Jane, mūrinis 6 k. 
nomas, vand.-alyva šildo
mas, su garažu.

Spadina—Dundas, 9 kam
barių mūrinis namas, vieta 
garažui, $50 pajamų sa
vaitei ir kambarys savinin
kui. Roncesvalles — Grenadier, 

atskiras mūrinis namas — 
dupleksas.

virtu- 
Savi- 
$200

$14.500. King—Jamieson, mūrinis 7 
kambarių namas, vandeniu 
šildomos, dvi virtuvės.

$14.900. St. Clair—Westmount. Mū
rinis 6 kambarių namas su 
2 virtuvėms ir garažu.

$15.500. Queen — Dovercourt, 10 
kambarių su baldais mūri
nis namas, vandeniu šildo
mas, dvigubas garažas, 2 
virtuvės.

High Park—Bloor. 8 kam
barių mūrinis namas dvi^ 
gubas garažas, įmokėti 
$4.500.

Runnymede-Annette, 10 k. 
atsk. mūrinis namas. Van- 
deniu-olyva šildomos. 4 
virtuvės, Garažas. Privatus 
įvažiavimas.

$13.600. Bloor—Lansdowne, 6 kam- 
. barių, atskiras mūrinis na

mas. Vandeniu-alyva Šil
domas. Garažas.

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

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

va Šildomas. j

$18.000.; St. Clair—Oakwood. Du
pleksas — 12 kambarių, 
vandeniu-alyva šildomas.

« PtJSLu TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI
, Į Į —- —, , ,
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NAMAI 
PARDAVIMUI

$29.000. Butų-opartamentų atskiros 
mūrinis namas — 6 butai 
su išilginiais koridoriais, 34 
kambariai, verandos, kiek
vienas butas turi pagalbinę 
virtuvę, butai patogūs 2 
dviem šeimom. Vandens 
šildymas. Gera išnuomavi
mui vieta. Namas ir butai 
geram stovy. Nedidelis įmo
kej imas. 72 metų anglas 
senelis labai nori šį namą 
parduoti; tik su vipnu mor- 
gičiu.

$15.000 įmokėti už 2Vi akrų že
mes, gazolino stotį, 1 1 
kabinų, restoraną; nuo To
ronto 10 mylių prie 7 High
way. Prašo apie $48.000.

$1.500 įmokėti. 6 kambariai, kie
tos grindys, namažas kie
mas, netoli Bloor, Concord 
g-vė. Kaino apie $7.000.

$13.000. Springhurst g-vėj, 8 kam
bariai; gerų plytų; išilgi
nis korid.; 3 virt., 2 vonios. 
Alyva kūrenamas; įmokėti 
$4.000.

£14.500. Galley Ave. prie Ronces- 
vales. 8 Šviesūs, švarūs k., 
garažas. Veinas morgičius. 
Įmokėti $4.500.

$19.000. High Park Ave., 9 kdmb., 
Solidus ir komfortiškas na
mas, atskiras, garažas, 
vandeniu šildomas; įmokėti 
$6-7.000.

$32.000. Sunnyside—High Park, at
skiras, nepaprastai komfor
tiškas namas, akmenų-pty-^,

- tų sienos, 14 kamb. su kei
kūnais baldais: 3 šaldytu
vai ir tt. 6 garažai blokų ir 
dirbtuvėlė; dalis kiemo iš
nuomojama 35 automaši
noms; pajamų į mėn. 575 
dol. Neturi morgičių.

KORĖJOJE KARAS 
gali pasibaigti, o namą Toronte per
daug nėbus! Todėl neverta Ir lauktu 
L $35.000 grynais, 

$80.000 pilna kaina.
16 butų — apartmentų! Pajamų 
mėnesiui $1.113,00. Išlaidų me
tams: mokesčiai $1.325; draudi
mas $159,76; kuras $1.120,20; 
viso kita $616,26 — viso 3.221,- 
22. Šildomos vandeniu ir anglimis. 
Visi butai išnuomoti. Show gatvėj 
virš Blooro. Gera kapitalo inves
ticija!
$1.000 grynais, 
$7.000 pilno kaino.
5 kambarėlių medinis gerokai ap
griuvęs namelis. Apšildymas kros
nele. Didelis, ilgas sklypas. Pri
važiavimas yra. Bristol gatvėje ne
toli Dovenpofto.
$16.800 — pilno kaina.
8 kambarių, švarus, atskiras, mū
rinis namas. Didokas kiemas. Pri
važiavimas yra. Margaretos gat
vėj netoli Bloor.
$3.000 grynais, 
$12.500 pilna kaina.
Krautuvė ir virtuvė I augšte ir 3 
kambariai 2-am. Namas mūrinis, 
bet vidury kitų. Ossington gatvėj 
netoli Queen.
$18.300 pilna kaino,
6 gražūs kambariai su mažu kam
barėliu prie virtuvės ir virtuvėle 
viršuj. Alyva ir vandens šildy
mas. Mūrinis, atskiras. Garažas. 
20 metų amžiaus. Prie Jane gat
vės, netoli Bfoor.
$5.000 grynais, 
$15.900 pilna kaina.
7 kambariai per 2 augštus, mūri
nis, atskiras namas. Alyva šildo
mas. Gerai užlaikytas. Įdomus pir-, 
kinys. Sorauren gatvėj prie Queen.
$6.500 grynais, 
$14.500 pilna kaina.
8 kambariai peP 3 augštus. Van
deniu šildomas. Nepereinami kam
bariai. Rūsy toiletds ir 'dušas". 
Mūrinis, pusiau atskiros namas.
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^ ? — grynais, 
$13.800 pilna kaina.
8 kambarių, mūrinis, pusiou atski
ras namas. Alyva apšildomas. Sie
nos tvirtos, bet vidus reikalingos 
gero remonto. Garažo nėra ir būti 
negali. Marchmount gatvėje netoli 
Davenport ir Ossington.

Skambinkite
Jonui Matulioniui

863 BLOOR ST. W., Toronto 

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER 

Įstaigos tel. KE 9459, namą LA 0248

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo Įstaiga.

SAUGU — PATIKIMĄ

Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šimtaus įvairiausių na
mų. pat duodame paskolas.

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo — 
pardavimo įstaiga

1052A BLOOR ST. W., 
Toronto

Parduodame ir perkame na
mus, biznius visuose miesto 

rajonuose.

NAMAI—BIZNIAI

Didžiausias namų 
pasirinkimas

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

rodysime Jums namą!

$13.000

Netoli Dundos 9 kombarių 
mūrinis namas. Dvi 
vės. Vieta garažui, 
ninkui butas ir apie 
nuomos į mėnesį.

B Ida r—Shaw, 7 kambarių 
mūrinis narnos, vandeniti- 
olyva šildomas, garažas.

Bloor—Shaw. 7 kambarių 
2 augštų mūrinis geras na
mas. Vandeniu-alyva šildo
mas. Garažas.

Bloor-—Indian Grove. 6 k. 
gerų plytų namas, garažas.

$17.700. High Pork-Bloor, 7 kamb., 
2 augštų, mūrinis, atskiras 
namas. Garažas.

$13.500. Bloor — Dufferin, mūrinis 
7 kambarių namas, oru- 
alyva Šildomas, kietmedžio 
grindys, gename stovyje.

$17.900. Parkdale, mūrinis 10 kam- 
— barių namas, vandeniu šil

domas, labai gerame stovy.

$21.000.

$21.000.

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

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

$12.000,. įmokėti $4.500, Salem — 
Davenport, 6 kamb., mūrinis na
mas, alyvos šildymas, 2 virtuvės. 
Patogus nuomavimui.

$12.500, įmokėti $3.500, Dundos — 
Rusholme, 6 kamb. namas, aly
vos šildymas, 2 virtuvės, gara
žas. Viena skola balansui.

$12.200, įmokėti $4.500, High Park'
* rajone. 6 kamb., mprinis, pusiou 

prijungtos namas, karšto van
dens šildymas. Garažas.

$13.000, įmokėti $4.000, Davenport 
— Shaw. 6 kamb. mūrinis, pu
siau prijungtas namas, alyvos Šil
dymas, moderni virtuve, neper
einami kambariai.

$14.000, su geru įmokej imu, 7 kamb. 
mūrinis, atskiras namas, High 
Park rajone, nepereinami kam
bariai, Dorketos.

$15.000, įmokėti $5.000, Bloor — 
Euclid, 8 kamb., mūrinis, pusiau 
prijungtas namas; alyvos šildy
mas, nepereinami kamb., 2 vir
tuves, garažas, 1 skola balansui.

$16.000, įmokėti $6.500, Pauline-— 
Bloor, 8 kamb, mūrinis, pusiau 
prijungtas namas, alyvos šildy
mas, nepereinami kambariai, šo
ninis įvažiavimas ir dvigubos ga- 

■ ražas. .

Visais nuosavybių pirkimo—pardavi
mo reikalais kreipkitės į

J. RUKŠA
v Tel. OL. 1793, OL. 5176 

’Namą tel. MU. 0746.

$10.500, High Pork rajone, prie Bloor, 
6 kamb., mūrinis, įvažiavimas į 
kiemą.

$13.500, High Park rajone prie Annette, 
8 kamb., mūrinis, įvažiavimas į 
kiemą, žemas įmokėsimas.

$14.800, Bloor—Runnemyde Rd., 7 k., 
mūrinis, atskiros, 2-jų augštų, van- 
deniu-alicjum šildomas, augstas 
įmokej imas.

$14.900, High Park rajone, prie Bloor, 
. 7 komb., mūrinis, atskiras, 2-jų 
augŠtu, įvažiavimas į kietna-

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

$15.900, Coll.ege—Dovercourt, mūrinis, 
10 kamb., garažas, 2 virtuvės.

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

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

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

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

8.

B. Serga ut isA. Kiršonis V. Morkis
Telef.: KE. 9272, KE. 0415, KE. 5465

1460 DUNDAS ST. WEST (prie Dufferin) - TORONTO

Dr. J. Kaškelis

CENTRINĖ ĮSTAIGA 1172 BAY ST., TORONTO, ONTARIO575 QUEEN STR. W. (prie Bathurst)

R. TESU
REAL ESTATE

L

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

Telef.: EM. 8-2646, EM. 8-2647, 
EM. 8-2648.

MIELI HAMILT0N1EČIAI!
Ernie C. Miles

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 
910 KING IR SHERMAN, HAMILTON, ONT.

ERNEST RIDOUT
Real Estate Limited Realtors

Dėmesio 
Hamiltoniečiai

Dėmesio 
Hamiltoniečiai

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

E. ISKCNAS

REAL ESTATE AND INSURANCE
1294 KING ST. EAST. HAMILTON, ONTARIO 

Tel.: 9-3558 — 2-9077

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

I

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. 

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

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

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

$15.500. Ossington rajone, 8 kamb., mūrinis namas, vandeniu šildomas. Įmo
kėti $4.000.

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

$27.500. 5 kamb. 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, 11 kamba
rių, visi išnuomoti menesiui už $400, 5 modernūs kambariai priklauso 
savininkui. Vandeniu-alyva šildomas. Balanse vienas morgičius. Įmo- 

* keti $15.000. Nepraleiskite progos apžiūrėti.

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
ME. 5725 - - - ME. 5726

Pirkdami namus ir kitokias nuosavybes kreipkitės Į

L KOWAL, Realtor
403 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ONTARIO

ME. 5725 - - - .... . ... . ME. 5726
Mes sudarome paskolas I ir II morgičiui ir skoliname privačiai iki $2.000

Mann & Martel

Savo Gerbiamiems interesantams praneša, 
kad savo įstaigą iš 1663 Bloor Street West

į naujas, gražias ir moderniškas patalpas

2336 BLOOR ST W
Bloor — Windermere gatvių kampas 

Tel. MU. 8255—8259

Taip pat turime naujų namų 
su žemu įmokė  j imu 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— 
Dundas, 4 dupleksai po 10 kam
barių kiekvienas, labai pigus šil
dymas, garažai.

$17.000, Dundos—Roncesvalles, 
pleksas, 10 kamb., pusiau 
skiras, vandens šildymas, 3 
ražai. *

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

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

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

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

J. KARPIS

at- 
ga-

10

▼ įsai® narnu pirxfmo •■■■- poraavimo rexaicis prašom

K. Wiles Real Estate
(Centrinė Įstaiga)

1 ST. CLAIR AVE. W. 
TORONTO

Tel. KE. 7941, namų tel. LL. 4744

Nerodė manės įstaigoje, malonėkite 
palikti savo telefono numerį.

$17.900, Erie Aye., -
1 kamb., 2 atskiri apartamentai. Kietos grindys, vandeniu šildomas. Gara
žas; įmokėti $5.000.

$12.500, Erie Ave.,
8 kamb. gerame stovyje namas. Keitos grindys, kambariai dideli ir švie-

* sūs; įmokėti $3.500.
$11.500, Cannon* St. E.,

9 kamb., 2 virtuvės. Gerų plytų mūrinis namas; įmokėti $4.000.
$11.500, Cedar Avė.,

6 kamb., geltonų plytų, kietos grindys. Prie Gage Parko; įvažiavimas; įmo
kėti $4.000.

S8.700, Beland Ave.,
8 kamb., 2 virtuvės, 2 vonios. 3 metų namas. Geras investavimas, $115 
pajamų į mėnesį; įmokėti $2.000.

$12.000 Belmount,
6 kamb.,, kietos grindys, naujas stogas, naujas pečuis; įmokėti $4.000.

Pirkdami ar parduodami, visuomet rasite sąžiningą patarnavimą mūsą Įstaigos, 
prityrusią pardavėju. Kalbame visomis Europos kalbomis. Parūpiname morgi- 
čius ir duodame paskolas.

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

(Salesman)

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

REALESTATE

John J. ELLIS
- VA T t’GT’A'TK’

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

CLAREMONT—DU N DAS
$7.500, įmokėti tik $1.500. Pusiou atskiros 6 naujai išdekoruotų kambarių na- 

mos. Koridorinė sistema. Rūsyje įrengto antra vonia.
CLINTON—BLOOR

$11.000, įmokėti apie $2.000. Pusiou atskiros, mūrinis 10 kdmb. amerikoniško 
plono namas, dviejų augštų. Dvi vonios, dvt virtuvės. Su gyventojais. Rei
kalingas remonto.

DUNDAS—KEELEST. CLAIR
$11.500, įmokėti apie $3.000. Pusiou atskiros 8 šviesių kambarių mūrinis na

mas. Koridcrinė sistema. Kietos grindys. Garažas.
ST. CLAIR—BATHURST

$12.900, įmokėti apie $4.000. Visai atskiros mūrinis 9 kambarių, 2 nebaigti, 
namas. Koridorinė sistema. 2 vonios. Kietos grindys. Vieta dvigubam ga
ražui. Tykioj gdtvcj, o arti didelio susisiekimo mazgo.

LISGAR—DUNDAS
$15.500, įmokėti $4-5.000. Proga patogiom išsimokėjimo sąlygom įsigyti 10 

kambariu mūrinį pusiau atskirą namą su 2 virtuvėm lietuviškom rajone.
PACIFIC—HUMBERSIDE

$15.500, įmokėti $6.500. Pusiou otskiros 10 didelių kamb. mūrinis namas su 
naujai įrengtu alyvos Šildymu. Dvigubos garažas su privačiu privažiavimu.

CLENDENAN — ANNETTE
$16.500, įmokėti opie $6.500. Visai otskiros mūrinis 11 komborių vondeniu- 

ertyva šildomos narnos. Dvigubos gorožos. Slypos 40x210 pėdų, su dide
liais medžiais

NEW TORONTO
$18.000, įmokėti opie $6-7.000. Visiškai naujos, otskiros 6 didelių ir šviesių 

kambarių prabangiai pastatytos narnos su dviem voniom. Didelis keknpinis 
sklypas prie Ontario ežero. Galimo laikyti laivelių ir turėti privačios mau
dykles. Gorožos prie nomo.

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

P. LEONAS
agentas, kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja!

1072 BtOOR ST. W. —. T< 2471, foto tek KE. 7425.
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SAUQU-PATIKIMA—SĄŽININGA!

Mann & Martel
1243 BLOOR ST\ VV. (prie Lansdowne)TeL OL« 2354 
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo— 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimų kainą. •
$10-12.000 įmokėti, $32.000; Indion 

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 pastatas rūpes
tingai prižiūrimas ir geriausiose 
sąlygose parduodamas naujam 
savininkui, senasis išvyksta į JA 
V-bių pietus apsigyventi. Dide
les pajamos, vertos dėmesio ob
jektas.

$7.06*> įmokėti, $17.500; Quebec— 
Bloor; 8 k.-(-saules šildomas k,, 
vandeniu šildomos, garažas, mo
derniška virtuvė, atskiras.

$7.500 įmokėti, $13.000; Indian Rd. 
Bloor; mūrinis, 9 k. namas, ga
ražas, 2 virtuvės; alyva ir van
deniu šildomas, dideli ir naujai 
dekoruoti kambariai, patogūs iš
nuomoti.

$4.500 įmokėti, $14.500; Runnyme- 
de-Annette; 6 k., atskiras,’mūri
nis, garažas, pilnoje tvarkoje, 
naujai dekoruotas, rezidencinis 
rajonas.

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

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

$4.000 įmokėti, $16.000. ‘ Bioor — 
Pacific, 9 dideli kambariai, visi 
atskiri, moderniška virtuvė ir II 
augšte taip pat virtuvė, vande
niu apšildomas, atskiras puikus 
mūrinis narnos, garažas ir pui
kus sodas.

Turime pasiūlymu: įvairiausiu biznių, farmų, gazolino stočių, žemės sklypų 
ir tt. Suteikiame paskolas ir morgičius.

MŪSŲ ATSTOVAS

mielai Tamstoms suteiks plačiu 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

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

Taupymas ateičiai
Jei jūs galvojate apie užtikrin

tą ateitį, savo šeimos apsaugą ir 
aprūpintą senatvę, jūs mažą dalį 
savo uždarbio pasidedate į ban
ką. Bankas jūsų indėlius saugoja 
iki ateina laikas tas sutaupąs su
naudoti. Bet jfei kuris bankas už 
jūsų laikomą sąskaitą jo banke 
pasiūlytų išmokėti nelaimės at
veju 20. kartų didbsnę sų^ną, ne
gu jūsų metiniai* indėliai, jūs 
beabejo savo sąskaitą perkeltu- 
mėte į tą banką, nes jis daugiau 
rūoinasi jūsų reikalais.

Bet panašias sąlygas tegali pa
siūlyti tik Continental Cq., kuri 
per 40 metų nelaimėse yra pa
dėjusi milionams žmonių. Toks 
taupymo planas yra pradėtas 
vykdyti tik nuo šių metų pra
džios. ’ , .

Kiekvienas suinteresuotas ši 
tą sutaupyti savo ateičiai, gali 

.pasiteirauti laišku dėl platesnių 
informacijų. Prašom rašyti mū
sų laikraščio administracijon ad-; 
resu c.o. Continental Co.

Kiekvieno asmeniškom proble
mom suteikiamas dėmesys. Jei 
jūs gyvenate šiaurinėje provin
cijoje, jums bus pranešta sekan
čiu savaičių laikotarpyje. .

____________ (Škelb.).

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
tos išaugimas 
Timminse ir kito
se Siaurės Onta
rio dalyse rodo, 
kad mes teikiame 
gerą, sąžiningą ir'. 
greito pafarnavi-*' 
ma mūsų klijen-F 
tams. Informaci
jai ir visais jūsų 
nekilnojamo turto pirkimo ir pardavi
mo reikalais prašau kreiptis pas mus. 
Mielai noris pasitarnauti sdvo tau
tiečiams

J. Krikštolaitis
asmeniškai arba teL 1400.

Arba rašykite viršuj minėtu adresu.

Tegul perdaug nesuprapta 
Matytė ateina pas fotografą. 
— Norėčiau padovanoti nuo

trauką savo draugui.
— Puiku. Prašau padaryti ma

lonesnę veido išraišką...
— Geriau ne. O tai jis dar per

daug supras...

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

LAI K RODI N IN K
turinti 30 metų profesinę praktikę

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

•i

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
naujai atremontuota ir padvigubinta 

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

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

Tel. KE.S3881

Pas gydytoją
Apžiūrėjęs pacientą, gydyto

jas sako:
— Tamstai draudžiu rūkyti, 

gerti alų ar degtinę, medžioti, 
irkluoti ir biliardu lošti.

— Man atrodo, Pone daktare, 
ar tik nebus buvusi prieš mane 
pas tamstą mano žmona ...

Pasiteisino
Svečias: — Ar rtepalydėsi ma

nęs, Jonuk, bent iki autobuso?
Jonukas: — Gaila, negaliu.
Svečias: — Kodėl?
Jonukas: — Dėl to, kad mes, 

kai tik jūs išeisite, valgysime 
vakarienę.
Moki už darbą, ne už skausmą
Pacientas: — Argi neperdaug, 

daktare: už dvi minutes — penki 
doleriai?

Dantistas: — Kągi, nenuma
niau, kad tamsta norėjote, kad 
dantį traukčiau visą valandą.

Teisme
Prieš teisėją stovi nepaprastai ■ 

nutukęs plėšikas.
— Kaip gi Tamsta ryžaisi pra

dėti plėšikauti?
— Matot, Pone Teisėjau, ma

no išvaizda tokia, kad elgetau
ti negaliu. Niekas nieko neduo
da. ,

Nevienoda diagnozė
Daktaras savo dukrelei:
— Ar pasakei ’tam jaunam po

nui, kad, mano nuomone, jis nie
kam tikęs?

Duktė: — Pasakiau, tėti, bet 
jis nekreipia dėmesio ir atsakė, 
kad tai ne pirmas kąstas, kai 
daktaras suklysta diagnozėje.

Turėk kantrybės
Apie vienos Prūsijos parapi

jos evangelikų kunigą pasakoja
mas toks anekdotas.

Vargingoje parapijoje su gau
sia šeima jis labai sunkiai tesi- 
vertė ir pagaliau- gerokai'prasi
skolino savo kaikųriems parapi- 
jonims. Tie ilgokgi laukė grąži- 
-nant~skoią;-" bet Mmiggy ■ 
galėjo. Kai skolintojai pradėjo 
viešai niurnėti ir ..jau: rengėsi )

griebtis kokių priemonių, kuni
gas nutarė paveikti juos pamal
dų metu.

Vieną sekmadienį jis pamoks
lui pasirinko evangelijos žo
džius: ‘Viešpatie, turėk man 
kantrybės — aš tau viską sugrą
žinsiu!” Pradėdamas pamokslą, 
jis pasisakė jį skiriąs į dvi da
lis: “Viešpatie, turėk kantrybės” 
ir “Aš tau viską sugrąžinsiu!”

Taip ilgai ir gražiai kalbėjo 
pamokslininkas apie krikščioniš
ką kantrybės dorybę ir po to 
tarė:

— Pagaliau, man tektų pereiti 
prie antrosios dalies — Aš tau 
Viską sugražinsiu!” — deja, šitą 
esu priverstas atidėti patoges
niam laikui. Tikiu kad mano 
mieli klausytojai kartu nuošir
džiai tars: Amen”...

Parapijiečiams pamokslas la- į 
bai patiko^ ypač pabaiga, kurios 
prasmė visiems buvo aiški. Po į 
pamaldų pas kunigą užsuko vi- ’ 
si skolintojai ir užtikrino, kad 
jo su savo reikalavimais nebe- ( 
spaus.

Neaiški aritmetika
Vaikinas, užpultas prašmat

nios poniutės, kad atspėtų jos 
amžių, atsakė:

— Nežinau, ar pridėti dešimt 
metų dėl tamstos išmintingumo, 
ar nuimt dešimt dėl grožio”.

Malda
Petriukas vakare meldžiasi:
— Dievuli, padaryk, kad aš bū

čiau geras ir paklusnus laikas. 
O jei to negali, suteik, Dievuli, 
mamytei stiprius nervus. ., į

Geras sapnas
Įstaigos viršininkas staiga įei

na į biurą ir mato, kad buhalteris 
užsikniaubęs ant stalo miega.

— Tamsta miegat darbo metu!
— Tik vieną minutę. Pone Vir

šininke. Be to, aš ir sapnavau 
apie knygų vedimą ... .

Paieškojimai
Juozo Misevičiaus, kilusio iš 

Birščių kaimo, Krosnos parap., 
Marijampolės apskr., emigravu
sio Kanadon apie 1925 m., ieško 
sesuo Elena Misevičiūtė-Launu- 
konienė iš Argentinos. Praneš-

nia, 11; Grenadier Heights, To 
ronto, Ont. ‘

Dr. A. Ratinow
L.MX.G .

Dirbęs Europos ir Kanodos ligoninėje.
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

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

TeL RA. 6798.

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 j

Telefonas ME. 2933
4

......................  ■■■ - n in

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

. YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

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

RENTGENAS; PHYSIOTERAPUA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

kasdien 11-12 vai., 2-4 yal. 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

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

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

Telef. EM. 8-1344 ’

Dr.

Dr. Rosalia Basior
Bendrų ir moterų ligų gydytoja su il

gamete praktika.
Šveicaru diplomas (Basei).

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

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

!■ 
i

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
f prie Huron gatvės 

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

EM. 6-5798

Dr. JOHN REKA1
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto bendrosios ligonines 
vyr. gydytojas.

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

.į

Dr. MICHAEL BALKAN*?
Moterų ligų ir* gimdymo specialistas. 
Buvęs Budapešto ligoninės vedėjas *ir 
vienas iš Miuncheno universiteto mp- 
teru klinikų asistentu.
202 ST. CLAIR AVE. W.,.TOROįnp 

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

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

telefonu. ’

Dr. F. Tičkett
Gydytojas 

. ir 
chirurgas

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

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

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

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

Europietė domų frizuotojo. Garantuo
tas darbas. Susitarti iš anksto telefo

nas Klngsdale 4585

KAPSFS HAIRSTYLING
113 McPherson Ave., Toronto, Ont.

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

| Tiesiog iš fabriko
5 metų garantija!

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

DĖM ESTO! DĖMESIO!

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

Sav. Feliksas Jonynas

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Tiesiog iš fabriko NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA parduodame 
vėliausio modelio

ELEKTRINES SIUVAMAS MAŠINAS
x 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

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND
Real Estate

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

Davenport lo|a (Chesterfield)
— $49.50

$12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

5
3

Kėdės (Hostess)

— 99.00
- $79.50

Mes dirbame 24 valandas

AKIU SPECIALISTAS

L. LŪNSKY. R.O.

Pritoiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College St. W. Toronto 

TeL RA 3924

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viskas nuo durų skambučio 
iki pilno namų instaliavimo. 

119 PERTH AVĖ.
Telefonas KE.7808.

M 1
DĖMESIO!
Lietuvis Elektros —r Radio 

Technikas
ANTANAS ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau:

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

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

techniškus oatarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO •
_ , ------------ --  - - - — g - -------- ------------•—

STANLEY SHOE SfORE :
AugŠčiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyru batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

prie Gladstone

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

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

nuotraukos ir spalvoti portretai.
Darbos pirmos rūšies.

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

1130 College St., 
Toronto, Ont.

rasssw*SS8

lUKŠtlMBIOS SŪŠ1I X_______ II m .irnm r i

FREEMAN’S 
rūbų nuomavimas 

Pilni vestuviniai 
komplektai 
vyrams ir 
moterims 

pigiausiomis 
kainomis mieste.

256 COLLEGE ST., KI. 0991 
(prie Spodina) z 

ir 556 YONGE ST. Kk 3270 
(prie Wellesley)

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
57« OUFEN ST. W. 

TeL EM. 3-1618

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
t atsiimant. Garantuojama.

Pasiimame ir pristatome.

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

Teisininkas — 
Advokatas — Notaras

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

DANIEL D. STOKAL

100 Adelaide St W.

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

valyti viską duokite žinomai 
< firmai:

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

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

30 metų valymo patyrimas-------—----------------- --------- ,,,....

Room 107

Telefonas EM. 6-4182

Toronto

LIETUVIS

BATSIUVIS
J. Jasiūnas > 

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

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

Room 204, 221 Victoria St 
Office EM 6-1753. Res. tel. LY 57^7

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

alynius, jei reikalinga 
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

. Tik pažvelkit Į šį modernų miegamąjį!
12 gabalų moderniško stiliaus miegamasis, j kurio komplektą jeina: 
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 vaL ryto iki 9 vai. vak.

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

\(

vfuino sidabro aapuosalai keramika \ 
lodąs ir meno išdirbiniaiLietuvifass\ 
Kjrttdųlautuklasikines muiikos^ 
ĮĮffiĮhZy plokštelės^

A.

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

Mes , gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, (vairias dešrai

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

I♦

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

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

7 Havelock, Toronto, telef. LL. 4576
ANT. JUOZAPAITIS
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Gegužinės pamaldos
Visą gegužės mėnesį 7.30 yaL 

vakare Toronto liet. kat. z bažny
čioje vyks gegužinės pamaldos.

Mokinių išpažintis .
Ši šeštadienį, Motinos Dienos 

išvakarėse, tuojau įx> lituanisti
nės šeštadienio mokyklos pamo^ 
Lų. mokinių išpažintis vyks lie
tuvių bažnyčioje. Mokinių šv. 
Komunija, — sekmadienį pusę 
dešimtos valajidos pamaldbse.

Prieš Motinos Dieną išpažin
čių klausoma šeštadienio vakare 
po gegužinių pamaldų.

Mokinių choro repeticija 
rengiantis Motinos Dienos minė
jimo programai įvyks šį ketvir
tadienį 5.30 vai. pp. Tėvai malo
niai prašomi išleisti vaikus šiai 
svarbiai repeticijai.

Tautos Fondui aukos 
iš Vasario 16 d. minėjimų per 
PLB Kanados Krašto Valdybą 
gautos iš šių apylinkių: Toronto 
$300. Winnipego $51.52 ir Otavos 
$14.50. KK Valdyba būvo pain
formuotą raštu, kad pinigai tie
sioginiai persiųsti TFondo At
stovybei šių apylinkių: Edmon- 
tono $209.50 ir Hamiltono $120.

’Dalis solidarumo mokesčio pri
klausančio procento Krašto Val
dybai ir švietimo reikalams gau
ta iš vėliausiais -susikūrusios To
ronto apylinkės valdybos.

Laukiama ir iš kitų apylinkių.
J. R. Simanavičius,

PLB Kanados Kr. V-bos ižd. -
Dail. Telesforas Valius,' 

po sėkmingai šv. Juozapo ligo
ninėje pavykusios operacijos, 
sveiksta ir tikisi greitu laiku 
grįžti į namus.

T. Kazakevičienei praėjusią 
savaitę General ligoninėje pada
ryta sunki galvos operacija. Gy
dytojų nuomone, operacija yra 
pavykusi.

Viešnia iš JAV’ E. Deyenicnš 
praeitą šeštadienį L. Namuose 
skaitė paskaitą, kurioje giliu 
nuoširdumu ir išsamia tema pa
lietė svarbesniuosius lietuvio iš
eivio uždavinius: organizuotu-! 
mą. susiklausymą, budrumą Lie
tuvos vadavimo reikalus spren
džiant, šalpos vykdymo reikalus 
ir gerą pasiruošimą ateities šal
pai jau atvaduotame krašte.

Šiuo metu, prieš įvykstant BA 
LFo kongresui, nusistatytą pra
vesti akcija, kad dar bent apie 
3.000 nepajėgių lietuviu iš Vokie
tijos galėtų įvažiuoti į JAV. Taip 
pat šiomis sugestijomis pataria 
pasekti ir Kanados B-nės Šalpos 
Fondą. E. Devenienė, BALFo vi- i 
cepirm.. iš patyrimo konkrečiais 
pavyzdžiais nurodė, kad leng
viau gauti valdžios paramą šal
pą vykdant centralizuotai, bet 
ne pavieniai.

Prelegentę paskaitai kvietė 
Toronto SLA 236 kuopa. Ji yra 
Susivienijimo Lietuvių Ameri
koje iždo globėja. Ši organizaci
ja šiais metais vykdo vajų nau
jiems nariams prirašyti. SLA 
veikia jau 67 m. ir dabar turi 
apie 400 atskirų vienetų, Kana- 
doje2 vienetus. Nuosavybės ver
tė siekia apie’2^ mil. dol. Ji 
veikią kaip draudimo ir savitar- 
pinėš’ pagalbos organizacija, bet 
didele dalimi prisideda ir prie 
lietuvybės išlaikymo.

Po paskatios ir pranešimų or
kestras “Trimitas”, vadovauja
mas Pijaigausko, pagrojo gražią 
liaudies dainų pynę. Atsilankiu
sieji pripildė salę. Po to sekė šo
kiai. L. Š.

Priėmė Sutvirt. Sakramentą
Žinomos visuomenininkės ir 

KL Moterų Bendruomenės vice
pirmininkės Onos ir Jono Indre- 
lių dukrelė Birutė Marcelė pra
eitą sekmadienį šv. Elenos baž
nyčioje priėmė Sutvirtinimo Sa
kramentą. Sutv. motina buvo Ie
va Monkienė. J. R.

Motinos Dienos minėjimas
Gegužės 3 d., 3 vai. pp., 62 

Claremont St., lenkų salėje, KLB 
Toronto Apyl. Valdyba rengia 
Motinos dienos minėjimą.

11 vai. Lietuvių parapijos baž
nyčioje laikomos už motinas iš
kilmingos pamaldos. Prie rengi
mo prisideda KL*Moterų Ben
druomenė, K. Liet. Kat. Moterų 
D-jos Toronto skyrius, skaučių 
“Šatrijos” Tuntas ir Toronto lie
tuvių parapija.

Paskaitą skaito Juozas Ber- 
žinskas. Meninę dalį išpildo Mai
ronio šeštadieninė mokykla ir 
skaučių “Šatrijos” Tuntas.

Lietuviškoji visuomenė prašo
ma į minėjimą skaitlingai atsi
lankyti.

KLB Toronto Apyl. V-ba
Toronto apylinkės Šalpos Ko! 

mitetui aukojo: Naikauskas Sta
sys $15 ir Girčys Bronius $f0. Už 
gausias aukas nuoširdžiai dėkoja

Toronto Šalpos Komitetas.
Pamaldos lietuviams 

evangelikams
Toronte, St. Andrew’s Church, 
Carlton & Jarvis Str., gegužės 3 
d. naujai nustatytu laiku—9 vai. 
rytą. Tą pat dieną įvyks Jauni
mo Ratelio sueiga bažnyčioje pa-1 
skelbtu laiku ir vietoje.

Dr. M. Kavolis.
“Dainos” grupės susirinkimas
Gegužės 2 d., 3.30 vai. pp. pas 

p. Šakalienę. 47 Glenlake Avė., 
kviečiamas visuotinas narių su
sirinkimas.

Tuo pačiu reiškiame nuošir
džią padėką Konsului V. Gyliui 
už piniginę auką, kun. kleb. Ažu
baliui už paskelbimus bažnyčio
je, pp. Grigaičiams, Simonavi- 
čiams. V. Pūgai, A. Augučiui. W. 
Pociui, Nixonui X iš Hamiltono, 
Kuzmickienei, ponioms, priėmu- 
sioms viešnias ir visai geros va
lios Toronto visuomenei, daly-

ruošia savo pirmąjį

MONTREAL* Cue.
Visų liet, organizacijų Mont-jti. Į jų tarpą įeina ir spaudos 

realy pirmininkus ar jų pava- žmonės, kurie, atseit, turi viską 
duotojus Apyl. Valdyba kviečia 
gegužės 9 d., šeštadienį, dalyvau
ti posėdyje, kuris įvyks AV pa-

žinoti ir gražiai aprašyti.
Mdntr. skaučių ir skautų tun

tai pereitą sekmadienį savo glo-

prašė AV bažnyčioje 10 vai. šv. 
mišias, kuriose dalyvavo organi
zuotai su vėliava. Po pamaldų 
salėje įvyko iškilminga tuntų 
sueiga.

Pianisto A. Kuprevičiaus kon
certas numatomas gegužės mėn. 
viduryje. Taigi artimu laiku. 
Tuo tarpu dar nėra pasiskelbę 
nei koncerto rengėjai, nei pra
dėta koncerto bei pianisto po
puliarinimas. Visuomenėje rū
pinamasi, ne rengėjų pasiseki
mu, o pianisto A. Kuprevičiaus * 

i koncerto pasisekimu jo išrekla- 
o u. o vai. v mavimu ir už lietuviškos V1SUO- 

tuoj po gegužinių pamaldų AV į • •.
parapijos bibliotekoje. Jaunieji!
at-kai ir rėmėjai kviečiami daly- AV parapijos bažnyčioje pagal 
vauti. Nariai primena nariams šv. Sosto leidimą kiekvieno mė- 
apie susirinkimą. Valdyba.

Motinos Dienos minėjimą ruo
šia Liet. Šeštadieninė Mokykla 
gegužės 10 d. AV parapijos pa
talpose.

Op. sol. E. Kardelienės moki
nių pasirodymas, tapęs tradici
niu, įvyko D’Arcy McGee salėję 
sekmadienį. Pradžioje E. Karde
lienė, aptarusi pasirodančiųjų 
nedrąsumą ir netikrumą prieš La Salle. 176, 8th Ave., Šulmistrų 
žiūrovus, galintį pasirodymą pa- " 
veikti neigiamai, bet patį pasi- 
rodytoją veikiantį tik auklėjan- ratelio sueiga Montrealyje, Ville 
čiai, užakcentavo viso kolektyvo r - °-1- *— *--i—
pagrindinį tikslą: išmokti pažin
ti lietuviškos muzikos grožį ir 
jo vietą muzikos pasaulyje. Kon
statavo, kad mokymasis muzikos 
neapsunkina mokinių nęp jie vi
si yra vieni ‘iš pirmųjų mokyk
lose. Praeitais metais vedybos 
išretino suaugusių .dainininkų 
eilės, tik beaugantis jaunimas 
paliko ištikimas savo užsimoji
mams.

Pasirodė iš eilės: V. Lukoševi- i 
! čius, ... ____________ ,—
kūnaitė, G. Stankaitis, R. Jurjo- 
naitč. A. Bulota, F. Petronytė, G. 
Vazalinskas, A. Gaurytė, R. Ur
bonas, D. Aneliūnaitė V. Baltuo- 
nytė, R. Keturka, V. Šipelis, R. 
Knystautas, S. Pakulytė ir I. Ši- 
pelytė. Tai pianino muzikos mo
kiniai, vėliau choru sudainavę 
tris liaudies dainas.

Solo, dainavimu pasirodė tik 
altas V.. Žiemelytė iškilmingais 
dainininkės rūbais — K. V. Ba
naičio “Siuntė anyta’’, B. Budriū- 

kaip spaudai pranešė ir Toronto į no “Kas bernelio sumislyta” ir 
arkivyskupjios kancleris, popie-' arija iš “Samsonas ir Dalila”. 

Akomp. I. Šipelytė ir N. Meilins.

' tas prašant kaikurių kraštų dar-: mokinių tėvų vardu dėkojo E. 
' bo unijoms, kur gegužės 1 d. yra Kardelienei ir įteikė gėlių. Ben- 
> darbo šventė.:

Išnuomojamas butas su ar be baldų iš 2 1 _ ‘Į’gronto

Koncertą - Krikštynas
t

Programoje daug įvairių naujų dainų, 
kurias išpildys mišrus ir vyrų chorai. 
Koncerte taip pot dalyvauja solistas 

BR. MARIJOŠIUS.

•
Po koncerto šokiai, grojant "Trimitdi". ‘ 
Veiks bufetas su įvairiais kietai^ ir 
minkštais gėrimais h užkandžiais. 
Maloniai kviečiame Toronto ir apylin
kių lietuvius kuo gausiau j Šį mūsų 

parengimą atsilankyti.

Bilietai po $1.50’ gaunami iš ankšto “Tulpės” valgykloje, “Baltic”restorane, p. Beržinsko krau
tuvėje, pas choro “dalyvius ir prie įėjimo. TL Choras.

Naujagimis paaugo - laikas krikštyti
... ■ ’ .

kviečiame svetelius iš visų parapijų į Hamiltono
Lietuvių Choro “RŪTA”

« ■ • ■ **

Krikštynas - Koncertą,
kuris įvyks š.m. gegužės mėn. 17 d. (sekmadienį) 6 vai. vakaro Westdale Mokyklos salėje, 

(ten, kur buvo Vasario 16 minėjimas).
Z '

D ALY VAU JA TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖ. CHORAS DI RIGUOJAMAS p. UNTULIO

Krikšto tėvai: Hamiltono miesto burmistras p. Jackson su ponia ir Lietuvos Generalinis 
Konsulas Kanadoje p. Gylys su ponia.

Šv. Jono Pašaipinės Draugijos į 
susirinkimas įvyks gegužės 3 d.,’ 
3 vai. pp., parapijos salėje. Svar-j 
būs reikalai. Narių dalyvavimas 
būtinas.

LAS KANADOS VIET1NTNKIJA
gegužės 2 d., šeštadienį, UNF salėje, 297 College Str. rengia

:ss b‘“j'i“<>» .p» r s**: j’urZo3 prčįs
gužinių pamaldų. Pirmoje eilė
je bus aptariama Lietuvių Die
nos Kanadoje ruošimas ir kitj 
bendriniai reikalai.

AV parapijos visuotinis susi
rinkimas šaukiamas gegužės 3 d. 
parapijos patalpose tuoj po pa
maldų. Bus padarytas išsamus 
pranešimas apie parapijos eko
nominę būklę ir naujos bažny
čios statymo fondą. Visi kviečia
mi dalyvauti ir pasisakyti dėl 
artimiausių parapijos užsimoji
mų.

Vyr. ateitininkų susirinkimas j 
šaukiamas gegužės 8 d. 8 vai. v.

at-kai ir rėmėjai kviečiami daly- AV parapijos bažnyčioje pagal

nešk) pirmą penktadienį bus lai
komos vienos šv. mišios vaka
rais — 8 vai. Tai pradedama nuo 

'.šio penktadienio.
Pamaldos lietuviams evange

likams Montrealyje, St. John 
Church, Jeanne-Mance & Prince 
Arthur Str.s gegužės 10 d. 12 vai.

L’etuviu evangelikų moterų 
ratelio sueiga Montrealyje, Ville

bute, gegužės 10 d. 4 vai. popiet.
Lietuviu evangelikų jaunimo

TLO “Trimitas” ruošiasi 
jubilėjui -

Pernai gegužės 2 d. iškilmin
game koncerte gimė pirmasis 

vavusiai koncerte ir tuo pačiu; Toronto lietuvių orkestras, Vin- 
prisidėjusiai sumažinti didelį nie ir Prano Kundrotų pakrikš- 
škurdą užjūrio broliams. tylas

Šį sekmadienį LNamuose bus 
rodomas filmas “The Hunchback 
of Notre Dame”. Pradžia 6 vai. v. 
Prie filmo įdomūs ir juokingi 
priedai.

KL Moterų Bendruomenės 
paskutiniame susirinkime nutar
ta pasiųsti $15 dovaną vaikučių 
Pirmajai Komunijai Memminge- 
ne, Vokietijoje.

Priimta naujomis narėmis: pp. 
Sližienė, Dailydienė, Tamošiū
nienė, Šenferienė, Dundurienė, 
Mašalaitė ir Pečiulytė.

Nutarta St. Gailėvičiaus cho
rui pirkto pianino išlaidų paden
gimui ruošti gegužės 2 d. Lietu
viu Namuose linksmą pavasario 
pobūvį.

Pajamų mokesčių pareiški
mams įteikti paskutinė diena yra 
šis ketvirtadienis.

Vedybos — krikštynos
Toronto liet. kat. bažnyčioj su

situokė: Stepas Petryla ir Mari
jona Steponaitytė, Jonas Gude
lis ir Marija Sakevičiūtė, Kazi
mieras Simbelis i 
Rombergaitė.

Pakrikštyta:

linksmą šokią vakarą
' Erdvioje salėje, grojant garsiajam TLO “TRIMITAS", jau

nimas galės puikioje nuotaikoje praleisti laiką, pasišok
damas ir atsigaivindamas alučiu bei kitais gėrimais.

Trimito" vardu. Metinių 
proga gegužės 8 d., penktadienį, 
UNF salėje ruošiamas jubilėji- 
nis koncertas ir šokių vakaras. 
Programoje komp. S. Gailevi- 
čiaus naujas lietuviškų dainų po
puri, Bizet operos “Carmen” iš
traukos ir sol. Vaclovas Verikąi- 
tis, kurio dainoms pritars visas 
orkestras papildytam sąstate.

Orkestro įsteigimo nuopelnas 
priklauso trims muzikams in
strumentalistams — Prialgauš- 
kui. Dūd^nįui ir Jokūbaičiui. 
Sunki buvo veiklos pradžia, ne
turint nei gaidų, nei muzikos in-| 
strumentu, nei. pagaliau., repe- | Išnuomojamas frontinis kambarys dviems 
ticijoms tinkamu patalpų, tačiau I asmenims Galima naudotis virtuve, (l-m. 
steigėjų entuziazmas jvetkeT vi- , , . .... ,  . .

^nuomojamas butas su ar be baldų iš 2 • — Toronto. — Ontario Pėda-
groja ne Vien ŠOKIU vaKaiUOoe, kambarių ir virtuves a^bo galimo komoa-: • c* ■■■ ;
bet ateina i talką ir kultūriniams H virtuvę. Tel. EM 6-3127, skambinti! gogū)es_ Sąjungos suvažiavime 

’ra parengimams. Taip jis paįvairi-! betkuriuo laiku. i provincijos specialaus mokslo
į no- programą Kariuomenės šven- 
I tės ir Klaipėdos kr. atvadavimo
minėjimuose. Pats yra spėjęs su- i nomuosc. Telef. KE. 3884. 
ruošti du koncertus Toronte ir j-----—— ---------------- —
Vieną Hamiltone. Savo eilėse tu- ! Išnuomojamas dvigubas kambarys l-me 
rėdamas Lietuvos konšervatori-į oūgšte, bendra virtuvė ir 3 kamb. ir vir- 
jas baigusiu muziku instrumen- ■ ,uve !?‘mc ou9**e- 176 Lansdowne Ave., 
talistų. nors ir palyginti, minia- Q-en .r Dundas.

Marija Birutė !tlūrimame s^state- suSeba Pa’ 
Leiberytė, Linas Tomas Cipli
jauskas ir Romanas Konstanti
nas Marijošius.

Pamąldos už a.a. B. Vaičiūną, 
mirusį prieš šešis mėnesius To
ronte, įvyks šį šeštadienį, gegu
žės 2 d. 8 vai. rytą. Toronto liet, 
bažnyčioje.

Stalo teniso turnyras
Gegužės 2 d., šeštadienį, įvyks 

Sporto Klubo “Vytis” stalo teni
so turnyras Lietuvių Namų pa
talpose. Stalo tenisininkai-ės no
rintieji turnyre dalyvauti, ren
kasi punktualiai 10 vai. rytą L. 
Namuose. Vyt. S.

’’TRIMITO” ORKESTRO MELODIJOS DŽIUGINS JUS

KIEKVIENA PENKTADIENI
Rietuvių Namų alučiuose ir ŠOKIUOSE nuo 8 vai. vak. 

Jjimos — 25 et. visiems.

Kvicčiomc visus remti savo orkestrą! TL Nomoi.

Nuo gegužės 10 d. REIKALINGAS TA-į Gegužės 1 d- ši penktadieni 
BAKO ŪKIUI NUOLATINIS DARBININ-! kain snaudai nranpšč ir Tnrnr 
KAS. Kreiptis: S. Kairys, RR 1, Vittorio,' 
Ont. žiaus yra leista valgyti su mėsa.

Popiežiaus sprendimas padary-! Po pasirodymo p. Vazalinskas

La Šalie, 176, 8th Avė., Šulmist- 
rų bute, gegužės 10 d. 6 vai. pp. 
' Dr. M. Kavolis.

Kanados didžiausia provincija '
Quebekb provincija yra di

džiausia Kanados politinė sritis, 
didesnė už kiekvieną Europos 
valstybę, išskyrus Sov. Rusiją. 
Jos plotas 594.000 kvadratinių 
mylių, 15'< visos Kanados ploto.

i Quebeko provincija vi a 2 kartus 
siroae is enes: v. už Ukrainą,;4 kartus di-
A. Lukoševičiūtė. S. Mor-iįesnc ,uz Lenkųa ir 2^ karto 

didesne uz Prancūziją.
Montrealis. Quebeko (kartu ir 

Kanados) didžiąsias miestas, yra 
34-tas savo dydžiu pasaulyje ir 
pasauly svarbiausias gėlo van- ■ 
dens uostas. CS 105-4

TILLSONBURG, Ont.
Auto nelaimė. Pusantros my

lios nuo Langton trečiadienio va
kare ant stovinčios Kazio Rulio 
mašinos užvažiavo kita mašina. 
Mašinoje buvusi p. Gužienė su 
dukrele ir vienas keleivis buvęs 
užlekiančioje mašinoje, buvo nu
vežti į ligonine. Rulys tik leng
vai sužeistas.

ir Eugenija

tiekti vertingų lietuviškos ir kla
sikinės muzikos dalykų: solo, 
trio, duetų ir kt. Pagaliau ir šo
kių vakaruose tikrai malonu iš

KINO “CENTRE 772 Dundas St. W. 
Toronto .

Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadienį — šeštadienį, balandžio 30 d. ir gegužės 1. 2 d.
1. TREASURE OF MONTE CRISTO '

2.

1.

Glen Langden, 
Adele Jergens 

—’ Abott & Costello
Pirmadienį — trečiadienį, gegužės 4, 5, 6 dd.

SEPTEMBER AFFAIR — Joseph Cotten, Joan Fontaine 
LUXURY LINER—spalvota—.lane Powell, Lauritz Melchoir

COMING ROUND THE MOUNTAIN

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

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

VEŽAMA IR J PROVINCIJĄ.
Kreiptis:

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

a

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalas Jums sutvarkys

X BERŽINS’KAS
1212 Dundas St. W. Toronto • - - Tel. LA. 9547 ir MU. 3940

SUDBURY, Out
Mokyklos tėvų komiteto pirm. 

A. Strakauskas gavo gražų padė
kos laišką iš Spąkenbergo lietu
vių vargo mokyklos, kuriame 
dėkojama šeštadieninei Tumo- 
Vaižganto mokyklai ir visiems 
aukotojams už medžiaginę ir 
moralinę paramą. Spąkenbergo 
(prie Hamburgo) vargo mokyk
la jau buvo įklimpusi į 300 DM 
skolą, bet. dėka mūsų kolonijos, 
jau pavyko tą skolą sulikviduo- 
ti. Spąkenbergo mokiniai atsiun
tė savo nuotrauką ir sveikinimus 
bei linkėjimus mūsų mokyklos 
mokiniams.

— Albinas Barkauskas prisidė- 
! jo prie Vasario 16 gimnazijos rė
mėjų. Įsirašė į S. Ppderienės bū
relį ir išsyk paaukojo $10.

' — Bažn. komiteto vakaras da- 
; vė daugiau kaip $120 gryno pel
ėno. ■ . ■
i —M. Petroviencs sveikata, 
buvusi beviltiška, pradėjo gerė
ti. Tikimės, kad ji vėl greitai 
grįš į savo šeimą.

! — j. Gatautienei kojos opera
cija puikiai pavyko ir jau grįžo 
namo.

— Mažajai Pctrėnaitei taip pat 
teko atsigulti į ligoninę. S.

druemenės vardu S. Kęsgailą ir 
B. Ciplijauskaitė sveikino E. 
Kardelienę kaip pirmąją ben
druomenės talkininkę, dirbančią 
daugelio parnirštam bare — mu
zikos menui. — ir įteikė gėlių. 
Žiūrovai širdingais plojimais 
pritarė.

“TŽ” Montr. korespondencijų 
skyrius paskutiniu laiku yra ga
vęs nemokamų kvietimų daly
vauti eilėje parengimų — pvz. 
neo-kanadiečių festivalis Foru
me, E. Kardelienės mokinių pasi
rodymas ir tt. Šia proga reiškiant 
dėkingumą už simpatijas spau
dai ir jos talkininkams, norisi 
priminti kad mūsų tarpe yra ei- 

, lė žmonių, kurie kviečiami ar 
metams pagal sutartis, kurios galioja • Jaukiami didesniam skaičiuje

- ... ---------- - ;parengimų ir sukaktuvių, negu
....... . . . >

ar savo šeimai, pajėgia dalyvau-

— ----- -— I superintendentas Rivers pareiš-
i (šnuomoįamas kambarys be baldų Bioor-! kė, kad Kanadai kasmet reikia 
. Batburst raione.^Sžjr jnėnėsiui, latvių; jgį naujų mokytojų. Mokytojų 

tik nuošaliose vie- 
’ tovėse, o centruose jų užtenka.

RETAI PASITAIKANTI PROGA. Įmokė- 
jimas grynais $20.000, o likę $25.000 
išmokėjimui 6’/i metų po $125 mėn. 
Dėl persikėlimo j kitą vietą skubiai par
duodu miesto centre labai pelningą namą 
iš 15 apartamentų — atskirų butų SU 
METINIU GRYNU PELNU (ne pajamo
mis) virš $5.000. Šildymas radiatoriais— 
garais, alyva. Vanduo plovimui šildo
mas irgi alyva. Du butai bus laisvi po 
mėnesio, o 13 butų išnuomota dviems 
i 
dar 20 mėnesių. Po to sudarant naujas! 
sutartis nuoma padidės iki $7.000 gryno -. . , . . ų ■
pelno metams. Jie praktiškai,.be skriaudos sau

Sov. A. Šmigelskis, ME. 6498.

Išnuomojama patalpa, tinkama krautu
vei arba ištaigai, didelis langas, plus 2 
kambariai. 1649 Bloor St. W. Telefo
nas LA. 4972.

girsti4ietuviškų, taip širdžiai ar
timų. meliodijų. “Trimito” diri
gentas Alfonsas Prialgauskas 
yra^specialiai sukomponavęs ke
turis naujus lietuviškus tango. 
Ateityje mėgins orkestro šokių 
repertuarą praturtinti naujais 
lietuviškais valsiukais ir polku
tėmis. Galvojama net įgroti ir 
keletą lietuviškų plikštelių.

“Trmiitas” yra pasiryžęs ir to
liau Toronto lietuvius džiuginti 
lietuviškos muzikos garsais. To 
dėl Toronto lietuviai turėtų gau-

“Trimitas” yra pasiryžęs ir to- j 
giamą jubįlėjinį koncertą. Tai' 
būtų didelė moralinė ir, žinoma,' 
materialinė parama pirmąjam 
Toronto Lietuviškam Orkestrui 
“Trimitui”7. Muzikos instrumen
tal ir gaidos šiame krašte kainuo
ja didelius pinigus. Koncerte 
taipogi laukiama ir daugiau sve
čių iš nelietuvių tarpo. Jie taip 
pat turės progos pasigrožėti lie
tuviškos muzikos garsais.

V. Kst.

Tuojau galima užimti — $11.500 
— puikus 100 akrų gero dirvožemio 
tinkamas traktorių apdirbimui skly
pas. Randasi B ca verto n o distrikte, 
Mara Township, netoli Simcoe ežero, 
65 mylios nuo Toronto. Geri keliai, 
netolu krautuvių, mokyklų ir bažny
čių. Kluonas 45'x90' dydžio, tvartai 
kiaulėms, vištoms, ekstra karvių tvar
tas, metaliniai stogai. 2-jų augštų, 
9 kambarių tikrų plytų, ąžuolinių si
jų, namas su 3 verandomis ir 2 neiš
semiamais šuliniais. Ekstra galimo 
uždirbti ik turistų. Turi būti parduo
tos. Siūlomas pardavimui pirmą kar
tą. Pranešama, kad šis sklypas randa
si gerame farmų rajone. Apžiūrėjimui 
skambinkite Mr. Bruce, tel. GErrard 
1115. James E. Smith, Realtor, 128 
Danforth Ave., Toronto. 34 metai be 
pertraukos Šiame biznyje.

lė žmonių, kurie kviečiami ar

- Pasiųsk gėlių Motinos Dienai

Gėlių krautuvė europietiškame stiliuje
854 BATHURST ST., TORONTO. Tel. KE. 3884

• Gėlės visais atvejais.
• Rožių daigai ir obelaitės.
• Gėlės siunčiamos į kitus kraštus.

i
Kalbame penkiomis kalbomis.

Šachmatininkų žiniai
Ateinantį sekmadienį, gegužės 
d.. 2 vai. pp.. Liet. Namuose 

įvyksta oficialus pirmenybių 
turnyro užbaigimas abiejose gru 
pese. Nesulošę dar turnyrinių 
partijų, privalo iki ateinančio 
sekmadienio jas sulošti. Nesuloš- 
toą partijos bus užskaitytos pra
laimėjimais. Be to, turnyro už
baigimo proga bus pravestas žai
bo pirmenybių turnyras abiejose 
grupėse. Visų turnyro dalyvių 
dalyvavimas pageidautinas. Be 
to, kviečiami atsilankyti svečiai 
— šachmatų mėgėjai.

Gegužės 15-16 d. Toronte įvyks 
pabaltiečių sporto šventė. Daly
vauja ir šachmatininkai. Šach
matų rungtynių datos bus nusta
tytos artimoj ateity. '• -

3

' DĖMESIO’!
Įtaisau virtuvėms 

spinteles
ir otlieku visus medžio do r bu potoi- 
svmus, užsokydomos reikalingas me- 
džiogos. Taip pot dirbtu pagal užsa
kymus paveikslams ar nuotraukoms 
rėmelius. '

Skambinti KE. 7824 - V. TIKUIŠIS 
351 Dovercourt Rd., Toronto

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

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

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

24 valandų tarnyba.

Garbenis rekomenduoja
$11.800, Hdian Rd., 6 kamb., atskiros, mūrinis narnos, be garažo. Įmokėti 

$4.000
$16.000, Roxton, Rd., 9 kamb., mūrinis namas, 2 garažai, vondeniw-olyvo šil

domos. Įmokėti $5.000. '
$17.500, Crawford St., 8 komb., atskiros, mūrinis namas, vondeniu-olyva šildo

mas. Įmokėti $6.000
Quebec—Glenfoke. $15 000 — 8 kambarių atskiras plytų narnos, nepereinami 

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

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

Klauskite A. SUKAUSKO
Vakarais OL 3287

Reikalingi namai pardavimui. Kreipkitės į

AL GARBENS
1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 

TeMonoi: LO. 2738, vokoroh HU. 9-1543

, WELLAND, Ont
Motinos Dienos minėjimas 

Wellande įvyks gegužės 3 d.-, 
sekmadienį, St. Mary’s bažny
čios patalpose, kur visuomet lie- ■ 
tuviams vyksta pamaldos.

10 vai. rytą pamaldos už mo
tinas, tuojau po pamaldų 11 vai. 
paskaita ir meninė dalis, kurią 
atliks apylinkės mokyklinio am
žiaus jaunimas.

Visus apylinkės lietuvius kvie
čiame Motinos dienos minėjime 
dalyvauti. Apyl. V-ba.

PATAISYMAS
“TŽ” Nr. 16 strp. “The Lithua

nian Agriculture. Inc.”, prieš tą 
vietą, kur kalbama apie išnuo
mavimo būdus, praleistas saki
nys: “Nupirktų farmų bene pa
togiausi eksploatacija būtų — 
jas išnuomoti”. ..

Ritoje vietoje dar išleistas sa
kinys: “Šeimoms su dideliu, dar 
nedarbingu, prieaugliu ar su se
niais, perėjimas į farmas sudary
tų vienintelę nepakeičiamą pro- 

ą išnaudoti tą pagalbinį darborfą išnaudoti tą pagalbinį darbo 
ijėgų šaltinį, kuriam mieste, de

rlia, nėra vietos”...
«




