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Mes negalime lylęti „Šaltoji taika” įstrigo
Į tarptautinių santykių raidą 

pastaruoju metu žiūrime su nu
sistebėjimu ir su susirūpinimu? 
Didysis pasaulio nusikaltėlis, 
kuris visų jau buvo pasmerktas, 
štai tik mostelėjo savo riebia 
kruvina ranka ir visi džiaugs
mingai sužiuro: “Žiūrėkit, tai- 

- ką siūlo! O gal ir galima su jais 
sugyventi? Taip gražiai kalba!”

Maskva dar nepadarė nei vie
no realaus taikingo . žingsnio. 
Tik pabėrė saują gražių žode
lių. Tokia taikinga taktika Mas
kvai nenaujiena. Ne pirma kar
tą jos griebiamasi. Jos tikslas 
aiškus — “nubovyti” vakarų 
demokratinį pasaulį, išnaudo
jant jo nedarnumo spragas, su
kiršinti suskaldyti, išardyti 
ginklavimosi bei strateginius 
planus, o patiems pilnu tempu 
ginkluotis ir stiprintis užimto
siose pozicijose. Nors dar nepa
darė Maskva nei vienos nuo
laidos, nepasiūlė nei vieno pla
no iki šiol viską trukdžiosioms 
problemoms išspręsti, o visdėl- 

' to daug kur matome ženklų, 
kad jos vylingais žodeliais be- 
veikveik tikima. Beftt elgiamasi 
taip, lyg būtų tikima.

Šitokie svyravimai politikoje 
yra ne naujiena. Mes per gerai 
pažįstame bolševizmą ir jo 
kremliškuosius valdovus, kad 
tikėtume jų taikos balandžiais. 
Mes žinome, kad ir norėdami 
jie jau nebegali eiti taip toli, 
kad demokratiškasis pasaulis 
pagaliau pasijustų viską išsi
aiškinęs ir visiškai saugus be- 

ęStjs|s.-'3d sū"virėimap«*etų:MMSrasi-.' 
užsidariusi nuo laisvojo pasau
lio, išauginusi naują kartą (prie 
jos priklauso ir pats Malenko
vas), kuri apie Vakarų pasaulį 
tiek ir težinojo, kad ten buržu
jai ir kapitalistai gyvena, ku
riuos vieną karta reikės sutvar
kyti, šitokia Sovietų Sąjunga i 
laisvą bendravimą su Vakarais 
negali leistis — net ir Berijos 
mgebistų durtuvais pasirėmusi. 
Vadai, kurie šitokia kryptimi 
pasuktų, patys pražūtų, nes bol
ševikinėse masėse susidarytų 
nesuprantamo pasitraukimo įs
pūdis. Vakarai gi niekad nesi
jaus saugūs prie kitoniškų san
tykių formos. JierAs nėra pras
mės užmesti visą pradėtąjį dar-

zuoti jėgą bolševistinei agresi
jai atlaikyti, vien dėl to, kad 
ten gražiai pakalbėta, išąnksto 
gerai žinant, kad Eisenkowerio 
reikalavimas — “Darbų — ne 
žodžių!” — nebus įvykdytas. 
Jau per toli nueita, perdaug bi
lijonų išleista, kad dėl poros 
gražių žodelių būtų visko atsi
žadėta. Ištikrųjų tėra vien, lai
ko — pasiruošimų tempo klau
simas. Nuilsęs, demokratinis pa
saulis džiaugiasi galįs tempą su
lėtinti ir pradeda kalbėti tary
tum tikįs tais gražiaiis žodeliais.

Ištikrųjų mes neikiek neabe
jojame, kad pasaulis mūsų ir 
visų pavergtųjų tautų laisvės 
reikalą, nežiūrint visų užtikri
nimų, be jokių skrupulų išduo
tų,-jei jam tai būtų naudinga, 
bet esame tikri, kad to jau ne
begali. Sovietų Rusija negali 
įsijungti į pasaulio valstybių 
normalaus bendravimo ratą, o 
laisvasis pasaulis be šito niekad 
nesijaus saugus ir nuo pradėtos 
kurti saugumo sistemos nebe- 

. atsisakys. Dvi jėgos stos prieš 
viena antrą. Ar amžiams?...

Bet šitokie reiškiniai, ■ kaip 
kad dabar, mus žinoma, jaudi
na. Kaip pigiai žaidžiama prin
cipais. Kaip lengvai dezorien
tuojama demokratinių kraštų 
visuomenė! Vos betrūksta So
vietų bičiulių ar- kultūrinio 
bendravimo draugijų!

Pažinę bolševizmą teoretiškai 
ir praktiškai, mes šitokiais svy=" 
ravimų bei delsimų momentais 
turime pareigą liudyti pasau
liui tiesą apie bolševizmo pavo- 
jų, kattu gaudami progos vėl ir 
vėl iškelti lietuvių tautos skriau
das ir laisvės reikalavimą. Be- 
išleidžiant pereitą numerį gavę 
tuo reikalu VLIKo atsišaukimą, 
raginantį kreiptis į vyriausybes 
ir visokiomis priemonėmis in
formuoti apie bolševizmo pavo
jų savo gyvenamojo krašto vi
suomenę. . mes begalėjome iš
spausdinti tik jo esminę dalį — 
patį raginimą. VLIKo šauks
mas atėjo pačiu laiku. Išnaudo
kime tam visas progas, o ypa
tingai dideliai demonstracijai 
ruoškimės genocidinės politikos 
pradžios — birželio 14 minė
jimui. Tebus tai demonstraci
jos tokio masto, kurias visi pa
stebėtų. • Atminkim, kad tiesą

“Šaltoji taika” grasina užsi
baigti greičiau negu tikėtasi. So
vietai iš inercijos laikė iniciaty
vą Laos įr Vietnam, Afrikoje bei 
satelituose. Iš Vašingtono grįžę 
lietuviai — “veiksnių papildi
niai” — sakė, Vašingtonas yra 
ryžtingai nusiteikęs: įvairios — 
slaptos ir viešos prezidento stu
dijinės komis, baigiančios savo 
raportus, kurių turinys bus skau
dus Maskvai, o šiame krašte biu
rokratams ir šiaip niekadėjams. 
Ar gegužis ir birželis atneš pa
vergtiesiems jų meldžiamą iš 
Dievo “išlaisvinimą” — Ike žo
džiais, “taiką, įgalinančią tautų 
apsisprendimą” — lems eilė fak
torių, kurių tarpe lemtingi: — 
galybių ekonominis bei jų karo 
pramonės pasiruošimas, opozici
ja ir pozicija valdančiose partijo
se Vašingtone ir Kremliuje, plius 
JAV inteligentijos nusiteikimas. 
Ir ne vien tik JAV. Vakarų pa
saulyje egzilus gąsdino daug kur 
ryškus vakariečių inteligentijos 
keistas savimi nepasitikėjimas, 
defetizmas. Nikalojaus Danilevs- 
kio, Spenglerio ir dabartinio 
Toynbee išvedžiojimai, kad Va
karų krikščioniškai civilizacijai 
jau galas, turėjo įtakos šių dienų 
įvykiams. Šie “intelektualai” pa
syviai laukė to galo. Jų buvo ir 
JAV-bėse. kur japonai juos va
dino “quixotiškais utopistais”, 
kurie viską matė per savo, neži
nia kaip paspalvinius, akinius. 
JAV naujoji administracija juos 
jau aptildė. Senatoriaus McCar
thy išsigando! (Mr. Kennan, 
’’containment“ politikos kūrėjas

versity “rusiškąjį ekspansioniz
mą”). Tačiau jie akiplėšiškai šo
ko prieš kiekvieną drąsesnį pasi
sakymą už “išlaisvinimą” ir Va
karų civilizacijos pilnutinį su-

bą, sugriauti pradėtąją, organi- Į liudyti mes turim pareigą.

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

grąžinimą pasaulin. Visais įma
nomais būdais ir šūkiais jie kurs
tė kaikuriuos provinciškos gal
vosenos respublikonus Vašingto
ne prieš prezidentą |>ei jo arti- 
muosiuš patarėjus. Šie, prispaus
ti, nukirpo biudžetą net 8,5 mi- 
liardų dolerių, bet’ su likusiais 
pinigais jie pereisią “į nuolatinį 
parengties stovį”, kad ateity ne- 
^ikartotų tokie dalykai kaip 
Laos, Indokinijoje. Juk jau prieš 
du mėnesius Amerikos spauda 
skelbė naujieną, jog štai, tarp 
Kinijos ir Indokinijos pastatytas 
tvirtas strategais želiąs ir kad 
juomi be pertraukos iš TSRS rie- 
aanti karinė medžiaga “sukilė
liams”. Taikingų nuotaikų Pen
tagono generolai apie tai skaitė 
ir Dulles patarėjai Valstybės De
partamente. Buvo Ir premjeras 
Renė Mayer Vašingtone. Bet 
reikėjo užgriūti ant Laos sosti
nės, kad ūmai visi pradėtų šaukt 
ti: “Pavojus! Razbaininkai Pran
cūzijos imperiją plėšia”. Tada, 
žinoma, amerikiečiai turi ateiti 
pagalbon. Yarikiai esi gelbėti ir 
Cambodijos, ir Maroko, ir Tuniso 
ir visos Afrikos. Bet Niujorke 
dėl to pyko.

Sovietai atrėmė I-jį yankių 
“psywor” bandymą
Naujasis Eisenhowerio kalbų 

rašytojas Mr. X kurkąs geriau 
pataikė “išlaisvinimo” politikos 
linijon parašęs garsiąją balan
džio 16 d, deklarajįįą. Pravda”

orinėje Mongolijoje ar Kinijoje, 
kam tas jankis kalba apie naujas 
vypeasybes Rytų Europoje, jei 
Tassas (ir tik Tassas) jau 13 me
tų pranešinėja, jog pati liętuvių 
laiudis dabar ten valdėsi. Niu
jorke susidarė įspūdis, kad lais
vojo pasaulio psichologinė ofen
zyva, nors ir žymiai patikslėjusi 
toli neatsieks, jei nebus suprasta 
psichologija žmonių, kuriems 
šios idėjos yrą skiriamos. Iki ne
bus suprasta, jog skirtinos trys 
žmonių grupės: laisvieji, paverg
tieji arba “sovietiniai” ir “neut
ralieji”. “Pravda” gabiai ir šiai 
trečiajai grupei praėjusią savai
tę pataikė. “Visi yra pavargę”, 
girdi, ’’nuo to “šaltojo karo”, 
ginklų žvanginimo, neapykantos 
propagandų, kryžiaus karų šauk
lių išlaisvinti įvairius kraštus 
nuo žmonių, “kurie ten gyve
na” ... Sovietai saviesiems įrodi
nėjo, jog jie darą viską su ame
rikiečiais susitaikinti. Net JAV 
ambasadorius Bohlen su visa sa
vo svita buvo rodomas Maskvos 
televizijoje gegužės 1 d. proga. 
O amerikiečiai ką? Toks pat bu
vo maršalo. Bulganino Raudono
joje aikštėje kalbos motyvas. 
Vengrų laikraštsi “Szebad Nep” 
jų buvo cituojamas, kad, žiu- 

(Nukelta į 3 psl.)

Savaitės įvykiai
Maskva savo “taikos ofenzyvą“ praeitą savaitę užakcentavo nau

ju, šįkartą Molotovo, pareiškimu Tautų Taikos Gynimo Kongresui
Paryžiuje, kurio prieky stovi tokie vyrai kaip žinomasis sovietinis 
rašytojas Fr. Joliet-Curie, italų kairiųjų socialistų vadas Petro 
Nenni arba sovietinis rašytojas I. Ehrenburgas. Molotovas atsi
liepė “užklaustas” tos organizacijos, pasisakė už reikalą sudaryti 
penkių didžiųjų taikos paktą. Į jo balsą pritariančiai atsiliepė Ki
nijos diktatorius Mao ir satelitinė Bulgarija. Kiti satelitai kažkodėl 
tylėjp. Bet Vašingtonas vis^ tai įvertino kaip eilinę propagandą, 
be to, dar seną. Šitoks paktas siūlomas jau trečią kartą, o jis ištik

spausdinti, tačiau neišvengiamai 
su komentarais saviesiems, ku
riems daugelis Eisenhowerio 
minčių nebuvo suprantamos, 
tikro, turėjo galvoti mužikai 1S-

Pabėgėlių problema vėl iškyla
JT Augštojo Komisaro politi- Ypač aktualus pasidarė politinių 

nių pabėgėlių reikalams Pataria- pabėgėlių kinų, suplaukusių į 
moji Taryba, posėdžiaujanti Ge- Hong Kongą, klausimas, 
nevoje, susidūrė su painiu naujų Niekas nežino, kiek jų ten yra 
pabėgėlių klausimu. Prancūzijaniekas nenori prisiimti jų glo- 
ir D. Britanija laikosi nuomo
nės, kad JT komisariatas yra su
darytas Europos pabėgėlių reika
lams, o tuo tarpu iškilo Tol. Ry
tų pabėgėlių problema. Jų ten 
daug ir nėra kas jais rūpintųsi.

suplaukusių į

Niekas nežino, kiek jų ten yra

KANADOS ORO APSAUGA STIPRINAMA
Pastaruoju metu Kanadoje 

buvo sukelta didelio triukšmo 
dėl nepakankamos krašto apsau
gos iš oro. Buvo nurodoma, kad 
krašte nėra moderniškų lėktu
vų nei pakraščių apsaugai, nei 
miestų gynimui, nes naujaisiais 
geriausiais lėktuvais aprūpintos 
naikintuvų eskadrilės vos apmo
kytos išsiunčiamos į Europą, o 
krašte paliktos tik seniai, dar 
nuo pereito karo išlikusiais, lėk
tuvais aprūpintos 9 eskadrilės, 
kurių ir laūknai vos tik atlieka
mu laiku teatlieka pratybinius 
skridimus, o šiaip dirba savo dar
bą ar studijuoja universitetuose. 
Šitas' priekaištas labai plačiai 
vartojamas opozicijos dabartinė
je priešrinkiminėje propagando
je. Krašto apsaugos ministeris 
dėl to pasisakė jau ne vieną kar
tą. nurodydamas, kad vyriausy
bė pasiruošusi pirmučiausia 
Įvykdyti savo įsipareigojimus Š. 
Atlanto Sąjungai, nes ištikrųjų 
tiksliau esą Kanados sienas pra
dėti ginti kuo toliau nuo jos pa
čios, bet esanti užplanavusi ir 
pačios Kanados oro gynybą, tik 
negalima esą vienu metu viską 
įvykdyti. Dabar pasirodė oro ap
saugą liečianti “Baltoji Knyga”, 
kurioje nurodoma, kad viena es
kadrilė moderniųjų CF-100 nai
kintuvų jau esanti sudaryta 
(anksčiau buvo pranešta, kad ji 
aplankys visus didesniuosius Ka
nados miestus. Prieš rinkimus?), 
o po metų būsfa jau daug tokių 
eskadrilių. Sabre lėktuvų dar 3 
paskutinės eskadrilės netrukus 
išskrisią į Europą (ten yra jau 
9). Jų vietą užimsią CF-100. Jei 
jų bus tiek pat, kiek Sabre iš
siunčiama, tai turėtų būti sufor
muotos 3. Viena jau yra. tad bū
tų 4 eskadrilės. Atsarginės, mies
tų gynybai 'skirtos, eskadrilės,

vietoje dabar turimų Mustangų 
ir Vampirų, gausią CF-100 lėk
tuvus. Reikia spėti, kad būtų 9 
eskadrilės, nes tiek dabar yra re
zervinių. Išlaidos aviacijai šiais 
metais biudžete esą pakeltos, 
siekia 41,7%, kai armijai skirta 
23,7%, laivynui 14,8%, kt. kraštų 
paramai 15,3% ir kt. išlaidom 
2.6%. Karo išlaidom biudžete, 
pagal trimetį 5 bilionų planą, 
paskirta $2.000.795.000. Be to, dar 
kariškomis išlaidomis tenka lai
kyti $327.700.000 gynybos minis
terijos ir $121.900.000 skirtų Š. 
Atlanto S. ir pan. išlaidom.

“Baltoji Knyga” Kanados ka
riškus pasiruošimus šiaip api
būdina:

Kanados gaunamieji ameriko
niškieji F-86E SaBre spraustuvai 
Korėjoje pasirodę daug prana
šesni už rusų MIG, dėlto Kanada 
gaminsianti Sabre lėktuvus su 
savais Orenda motorais.

Kanados kariuomenės skaičius 
nuo 47.000 vyrų 1950 m. esąs pa-

kilęs iki 104.000, o jos pajėgumas 
pakilęs dar daugiau negu skai
čių santykis.

Vakariečiai neprivalą leistis 
užliūliuojami Rusijos naujomis 
uvertiūromis. Korėjoje esą 23.- 
000 kanadiečių, o tai iškėlę dide
les transporto poblemas.

Kanadoje esą 1400 europiečių, 
paruošiami aviacijos tarnybai. 
Greta pilotų ir lakūnų dar pra
dėtas paruošimas radaro stebė- 
bėtojų. Tarnyboje esą 56 laivai, 
o 52 dar ruošiami.

Apie kokius nors susitarimus 
dėl Kanados teritorijos apsaugos 
su JAV knygoje nesakoma nie
ko, nes .vyriausybę puolant dau
giausia ir šaukiama, kad Kana
dos % krašto apsauga esanti pa
likta JAV. Vyriausybei, matyt, 
nepatogu JAV vaidmenį paneig
ti, bet nepatogų ir prisipažinti.

“Baltoji Knyga” buvo lyg ir 
įvadas į diskusijas dėl apsigink
lavimo, kurias pradėjo gynybos 
min. Claxton.

bos. Britų kolonijos vadovybė 
norėtų jais atsikratyti, nes kolo
nijos gyventojų skaičius ir taip 
jau padvigubėjo pastaraisiais 
metais, bet nėra kur juos išsiųsti. 
Britai manytų, kad juos turėtų 
priimti nacionalistų kinų vyriau
sybė Formozoje, bet toji sako ne
galinti. Jos žiniomis tokių bėglių 
esą 141.000.

Iškyla dabar ir dar naujas 
klausimas. O kur dėsis tie dešim
tys tūkstančių kinų ir š. korėjie
čių belaisvių, kurie, manoma, at
sisakys grįžti į namus. Vakarie
čiai skelbia garantuoją jiems tei
sę įsikurti laisvuose kraštuose. 
Bet juk dar nėrę nei vieno kraš
to, kuris būtų pasiruošęs juos 
priimti, kuris būtų paskyręs ko
kių sumų jiems įkurdinti.

Jei jie neturės kur pasidėti, 
jie bus priversti grįžti, o komu
nistai iš vakariečių ilgų derybų 
dėl belaisvių teisės apsispręsti 
tik pasijuoks ir gabens juos į 
koncentracijos stovyklas.

— Vašingtonas. — Prez. Eisen- 
hoferis pasiūlė parlamentui pri
imti įstatymą, įleidžiantį į JAV 
240.000 pabėgėlių imigrantų.

— Berlynas. — 120 Rytų Vo
kietijos jaunuolių būsią tuojaus 
pasiųsti į Rusiją, kur būsią ap
mokyti skraidyti sprausmihiais 
naikihtuvais.

KVIEČIA PABĖGTI LAKŪNUS SU SOVIET. LĖKTUVAIS
JAV Tolimųjų Rytų karinė 

vadovybė paskleidė Š. Korėjoje 
lapelius ir paskelbė atsišauki
mą per radiją, kuris buvo gir
dimas ne tik Š. Korėjoje ir 
Mandžūrijoje, bet ir ryt. Sibire, 
kad kiekvienam pabėgusiam la
kūnui, kuris atgabens MIG-15 
arba kitą modernišką sovietų 
lėktuvą, bus suteikta priegloba 
ir išmokėta $50.000. Tam, kuris 
pirmasis pasinaudos šiuo pasiū- 
limu, bus išmokėta dar kiti $50. 
000.

Atsišaukime pateikiamas vi
sas planas, kaip atskristi ir nu
tūpti be rizikos, kad amerikie
čių lėktuvai ar priešlėktuvinė

artilerija nesunaikintų.
Karinės vadovybės kalbėto

jas nurodo, kad šio kvietimo 
pagrindinis tikslas yra sdkelti 
įtampą komunistų tarpe — esą, 
jie dabar negalės leisti skraidy
ti nevisai patikimiems, turės 
suorganizuoti specialų sekimą 
lakūnų tarpe kils nepasitikėji
mas vienu kitais, nes bus įpa
reigoti vienas kitą sekti ir tt

Skietai pasinaudojo
Britų paslaptimis

Vienas darbiečių atstovas par
lamente prikišo, kad visi Britų 
aviacijos išradimai per keletą 
mėnesių pasidarą žinomi sovie-

tams ir esą jie panaudojami 
patobulinant MIG-15 kovos lėk
tuvus. Aprūpinimo ministerfs 
Sandys į tai atsakė, kad paslap
tys dabar esą stipriai saugomos 
ir sovietai jų negauną. Bet kai 
buvusioji darbiečių vyriausybė 
pardavusi sovietams Nene jėgai
nę, tai sovietų techninis išvys
tymas buvęs pastūmėtas bent 
2 metus pirmyn.

Kiek žinoma, 1947-48 m. Didž. 
Britanija pardavė Sovietų Ru
sijai 30 Rolls Royce Derwent 
spraustuvų ir 25 Rolls Royce 
Nenes. Šie pastarieji buvę pa
naudoti MIG-15 prototipui pa
statyti.

šiandien
Vokietijoje išeinąs “Memeler 

Dampfboot” pateikia žinių apie 
-padėtį KJ^toėdos. krašte, pagal iš 
ten gautus laiškus.

Šilutės kapinės esą sulygintos 
ir paverstos rusų kariuomenės 
apmokymo aikšte. Paleičių baž
nyčia paversta vietinio kolchozo 
javu sandėliu, o Kaukiemio baž
nyčia rusai pavertę arklidėmis.

Iš Šilutės ir Pagėgių apskričių 
rasa, kad ten- labai privisę vil
kų ir šernų. Nemuno lankos ap
augusios varnalėšais, dagiliais 
bei karklais ir virtusios dykra. 
Ibenhorsto ir Neringos briedžiai 
visiškai išnykę.

Pietų Afrikos Unijoje
Malano nacionalistų partijai 

laimėjus rinkimus, Natalio pro
vincijoje, kurioje vyrauja britai, 
kyla sąjūdis kaip pasipriešinti 
augščiausiam būrų nacionaliz
mui, kuris jau kalba apie Pietų 
Afrikos respubliką- ir pasitrau
kimą iš Commonwealtho. Jau 
pradedama kalbėti, kad Natalio 
provincija gali iš P. Afrikos uni
jos pasitraukti ir likti su Britų 
Commonwealtbu.

Ar Strasser jau grįš 
Vokietijon?

Kanadoje, viename Nova Sco
tia kaime gyvenąs buvęs Hitle
rio bičiulis, paskum nuo jo pa- 
pabėgęS'-Dr. Otto Strasser, jau 
kelinti metai negauna leidimo 
grįžti į Vokietiją. Dabartinės 
vyriausybės nuomuone, Stras- 
serio grįžimas iššauktų naują 
nacistinį sąjūdį, tad .vizos jam 
neduoda, nors iki šiol jis nėra 
atsisakęs Vokietijos pilietybės 
ir jokios kitos pilietybės neturi

Strasseris vidaus reikalų mi- 
nisterio sprendimą apskundė 
teismui. Koelno teismas vyriau
sybės argumentus atmetė ir 
Štrasserio pretenzijas pripažino 
teisėtomis. Teismas pasirėmė 
konstituciniu nuostatu kad kiek
vienas vokietis, kurio teisės na
cių valdymo laikais buvo su
siaurintos dėl polįtinių, rasinių 
ar religinių priežaščių, turi tei
sės reikalauti, kad jos būtų at
statytos.

Po teismo sprendimo vidaus 
reikalų ministeris pareiškė, dar 
žiūrėsiąs ar negalima būsią su
trukdyti Štrasserio grįžimą, o 
jis pgts jau neabejoja netru
kus gausiąs vizą, o nuvykęs 
Vokietijon pradėsiąs politinę 
veiklą, kursiąs naują partiją.

— Karlsruhe. — Štrasserio ad
vokatas pareiškė, kad išsikovojęs 
sau teisę grįžti, Strasseris pir
miausia aplankysiąs savo šeimą 
Šveicarijoje, o į Vokietiją grįšiąs 
tik po sekančios vasaros rinki
mų. Esą, tai dėl to, kad vyriausy
bė, kuri nepageidaujanti jo poli
tinės veiklos, nedarytų vėl ko
kių kliūčių.

rųjų esąs bereikalingas, nes 
Jungtinių Tautų charta yra to
kio paties pobūdžio instrumen
tas, įpareigojęs ne tik 5, bet dau-s 
gumą pasaulio tautų. Žino tai ir 
Maskva, bet jai rūpėtų ta proga 
iškelti komunistinę Kiniją, kuri 
JT nepriklauso.

Antrą ■ kartą pereitą savaitę 
taikingumą Maskva pademon
stravo gegužės 1 iškilmių proga.* 
Jos šiemet nebebuvo nukreiptos 
į sovietų karinės galybės pade
monstravimą, bet į masių šven
tiškas iškilmes bei pasilinksmi
nimus. Maskvos Raudonosios 
Aikštės tradiciniam parade ka
riuomenei tebuvo skirta % vai., 
o civilėms demonstracijoms vie
na valanda. Paradą priėmęs 
krašto apsaugos ministeris mar
šalas Bulganinas pasakė kalbą 
labai primenančią prezidento Ei- 
senhowerip paskutiniąją kalbą 
laikraščių leidėjams. Esą, mes 
sveikiname kiekvieną žingsnį 
pasaulinei įtampai atpalaiduoti, 
bet rūpinamės Soveitų Sąjungos 
saugumu ir pajėgumu, kad ji bū
tų pasiruošus kiekvienu momen
tu atmušti agresorių puolimą.

Maskvos įvykių stebėtojai pa
sigenda viešč&ibje^ Malenkcve. 
Nuo Stalino laidotuvių ir Augšč. 
Tarybos posėdžio, kur pasakė 
kalbas, jis daugiau niekur nepa
sirodė ir niekur niekieno nepa
minimas. Ne taip kaip Stalino 

■ laikais, kuris būdavo pagarbina-, 
mas kiekvienoje viešoje kalboje) 
ir kiekviename laikraštiniame 
straipsnyje. Laikraštininkai jau 
sprendžia sunkiai atspėjamą 
mįslę: ar Malenkovas kažką di
delio dirba' ir ruošia pasislėpęs 
užkulisiuose, dr jis yra nustum
tas kažkurių jėgų?

Ši taikos ofenzyva, nors už ge
rą pinigą ir nepriimta, bet vaisių 
duoda. JAV prezidentas savo 
pirmtako paruoštą biudžeto pro
jektą pasiūlė sumažinti beveik 8 
bilionais. Esą, klaidinga buvusi 
ankstyvesnės administracijos 
prielaida, kad reikią skubintis 
ginkluotis, nes Sovietų Rusija 
būsianti pasiruošusi ir galinti 
pulti 1954 m. gale. Ištikrųjų nie
kas negalįs žinoti, kada S. Ru
sija galinti pulti. Dabartinis iš
laidų sumažinimas krašto pajė
gumo nepaliesiąs, nes tai liečią 
tik užsakymų pertvarkymą.

Vak. Vokietijos vyriausybė se
nato atidėtą sutarčių ratifikavi
mo klausimą vėl žada iškelti tik 
gegužės 22 d., kai kancleris 
Adenaueris būsiąs grįžęs iš ke
lionių į Paryžių ir Londoną. Bū
damas Vašingtone, Adenaueris, 
pasirodo, kėlė reikalą peržiūrėti 
nuteistų nacių bylas, kas beabe- 
jo teigiamai paveiktų kaikuriuos 
vokiečių visuomenės sluogsnius.

Tolimuosiuose Rytuose vyksta

• komunistinio pasaulio taikos 
ofenzyvos praktiškas patikrini
mas.

Korėjoje derybos dėl belaisvių 
sunkiai vyksta. Vis dar neranda
ma sprendimo. kas turėtų perei
namajame laikotarpyje globoti 
belaisvius. Nerandama abiems 
pusėms priimtino neutralaus 
krašto. JT pasiūlytą Šveicariją 
ir Švediją komunistai atmetė, 
reikalaudami kurio nors Azijos 
krašto, bet patys nieko nepasiū
lė. JT delegatai tada pasiūlė Pa
kistaną ir parekialavo sutikti ar
ba nesą nė ko gaišti. Komunistų 
atsakymo šiuos žodžius rašant 
dar nebuvo.

Išviso Korėjoje dar daug prob
lemų, kurias išspręsti nebus 
lengva. ^Pasirinkus neutralų ne- 
grįžtančių belaisvių globėją dar 
bus sunkiai išsprendžiamas klau
simas, kur juos laikyti — išvežti 
ar čia pat tvarkyti ir per kiek 
lakio.

Iš komunistų nelaisvės grįžu
siųjų žiniomis sergančiųjų be
laisvių stovyklose tebesą dar 
sergančių — 141 p. korėjietis ir 
234 nek or ė j iečiai. JT delegacija 
perefl<a«jl ve belaisvius. 51.
grąžinti. Ar ką nors grąžins, tuo 
tarpu dar neaišku.

Bolševikinės taikos ofenzyva 
pasitikėjimą dar labiau griauna 
vietnamiečių komunistų pradė
tas žygis prieš Indokinijos Laos 
valstybę, kurios sostinė jau di
deliam pavojuje, kiekvieną dieną 
Luang Prabang gali būti užimta.

Prancūzijai prašant, JAV jau 
pasiuntė į Indokiniją kažkokios 
paramos, žada ją ir toliau siųsti,- 
sumažindama paramą Europai, 
nes, pasak Valst. sekretoriaus 
Dulles, žygis į Laos yra pasauli
nės komunistų ofenzyvos dalis. 
Tik klausimas ar ta pagalba ateis 
laiku. Yra pavojaus, kad perėję 
Laos, komunistai puls Thailan- 
dą (Siamą), kai kom. Kinija jau 
kelia balsą, kad Thailandas JAV 
ir Prancūzijos vadovybėje ruo- 
šiąsis įsikišti į karą. Apskritai 
atrodo, kad Idnokinija, kaip se
nai laukta, jau žada galutinai 
virsti nauju kariniu židiniu.

Egipto ir Britų delegacijos ba
landžio 27 d. Kaire pradėjo dery
bas dėl Sueso zonos. Sunkiausia 
bus išspręsti karinių bazių liki
mo ir Viduriniųjų Rytų gynimo 
organizacijos klausimus. Mat, 
britai nežada pasitraukti, kol ne
bus sutarta, kaip šis pasaulio re
gionas bus ginamas ir kol nebus 
garantuota, kad karo atvejy jie 
vėl galės grįžti į savo įsirengtą
sias > bazes, o Egiptas nesutinka 
pasirašyti jokios sutarties, kuri 
neperdu'otų Sueso zonos jo visiš- 
kon valdžion. Tuo tarpu posė
džiauja delegacijų komisijos.

Kova su pacifizmu R. Vokietijoje
Pereitų metų lapkričio mėn. 

Rytų Vokietijos Bibliotekų Cen
trinis Institutas paskelbė nuro
dymus: “Visos ne mokslinės, 
ypač pacifistinės, militaristinio, 
kosmopolitinio, objektyvistinio 
ir oportunistinio turinio knygos, 
turi būti išimtos iš bibliotekų 
lentynų be išimties”. Išimtinų 
knygų sąrašo nebuvo pateikta, 
bet tik pavyzdžiai, esą, tokios, 
kaip Remarque “Vakarų fronte 
nieko nauja”, John Dos Passos 
“Trys kareiviai”, B. Suttner “Ša
lin ginklus”, kurios pirma laida 
išėjo dar 1889 m. Toliau sekė il
gas sąrašas knygų, išleistų Rytų 
Vokietijoje 1947-1950 m., kai ru
sai vykdė savo planą sunaikinti 
vokiškąjį militarizmą. Tai labai 
derinosi su pacifistinėmis tradi
cijomis socialdemokratų, kurie 
kartu su komunistais buvo sulie
ti į vieną Vokiečių Vienybės 
Partiją. Nauja linkmė prieš pa
cifistinę dvasią prasidėjo maž
daug prieš" metus, kai oficialiai

buvo paskelbta apie karinių pa
jėgų organizavimą.

B. Instituto-instrukcijoje sako
ma, kad knygos turi būti pakeis
tos laikantis tikslo: “sustiprinti 
bičiulystę su mums draugingais 
kraštais, ypač Sovietų Sąjunga, 
ir išugdyti darbo klasės karštą 
neapykantą karo kurstytojams 
ir agresoriams”.

— Geneva. — Šveicarijos fede
ralinis teismas Bazelyje parla
mento narį komunistų vadą Emil 
Arnold nuteisė 8 mėn. kalėjimo 
ir ? metams atėmė civilines tei
ses. Jis buvo pripažintas nusi
kaltęs valstybės saugumui, kai 
1951 m. savo kalboje Budapešte 
pasakė, kad Šveicarija pasidariu
si JAV špionažo centru, kžd da
bartinė vyriausybė (koalicija vi
sų partijų išskyrus komunistus) 
parsiduodanti amerikiečiams ir 
tradicinį Šveicarijos neutralu
mą jau palaidojusį
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Puola žydus ir Lietuvoje KLB ŠALPOS FONDAS
“Tiesa” kovo 24 d. numeryje 

įsidėjo B. Pušinio straipsnį “Sio
nistai—Amerikos ir Anglijos im
perialistų agentai”.

Jie ilgus metus veikę ir Lietu
voje. “Dar iki šioliai tebėra mū
sų respublikoje šių niekšų liku
čiu, kurie nesiliauna vkenkę so
cializmo statybai Tarybų Lietu
voje. Sionistų veikla padarė ne
paprastai daug žalos darbo žmo
nėms. Sionistai kartu su« kitais 

,__ ______________ . buržuaziniais nacionalistais pa-
žiavimas beveik vienbalsiai pasisakė už technišką įšjungimą ren- • dėjo imperialistams nuslopinti 
kant pinigus, kurie procęntaliai priklausytų Tautos Fondui nuo! Lietuvoje Tarybų valdžią. Jie
1— - x — t 1 __ —. a X JL ’ L* t r i > i liti i A 1

KLB APYLINKĘ VALDYBOMS
SOLIDARUMO MOKESČIO REIKALU

Kanados Lietuvių Bendruomenės apylinkių pirmininkų suva-

kitų pinigų. Kanados Krašto Taryba nustatė solidarumo mokesčio 
į metus 6 dol. Tautos Fondui priklauso pagal PLB statutą solida
rumo mokesčio 40$<. Taigi išeitų, kad $2.40 iš $6 priklauso Tautos 
Fondui,' kurie tutėtų būti surenkami pačių Tautos Fondo atsto
vybių. Kiti’6d£4 ,'ty. $3.60, kurių 90 centų eina švietimo reikalams, 
$1.35 — apylinkės reikalams ir $Į.35 Krašto Valdybos reikalams, 
turėtų būti surenkami pačių apylinkių valdybų.

; Krašto1 Valdyba apsvarsčiusi šitą apylinkių pirmininkų pasi
sakymą, randa, kad Solidarumo mokesčio išrinkimo būdas yrė 
daugiau ^echmškbą reikšmės reikalas, ir todėl nutarė pritarti šiai 
nuomonei ir solidarumo mokesčio rinkimą suskaldyti: tas, kas 
priklauso' Tautos. Fondui, renka Tautos Fondo atstovybės, visa 

. Kįta’ręnka apylinkių valdybos.
(š surinkto ligi šiol-solidarumo mokesčio apylinkės valdybos 

40C! atskaito ii persiunčia Tautos Fondo Atstovybei Kanadoje arba 
perduoda vietos Tautos Fondo Atstovybei.

Antras aiškus apylinkių pirmininkų pasisakymas buvo, kad 
solidarumo mokestį reikia skaityti pradedant nuo 1953 m. sausio 
mėn. 1 d.

Krašto Tarybos priimtas biudžetas skaitomas nuo rugsėjo mėn. 
1 d. Kr. Valdyba neturi galios pakeisti Tarybos nutarimo, bet turė
dama galvoje, kad ligi šiol nei viena apylinkė šito mokesčio neiš- 
riiiko, bent Krašto Valdybai nei vieno cento neprisiuntė, antra, 
kad dauguma apylinkių persiorganizavo iš LOKų tik pačioj pabai
goj pereitų mėtų, taigi rinkti iš nesamų, narių už praeitą laiką 
nebūtų jokios racijos, trečia, atsiskaitymas kalendoriniais metais 
yra ir patogesnis ir suprantamesnis, Kr.. Valdyba yra priversta 
sutikti su faktine padėtimi ir skaityti, kad solidarumo mokestis 
bus skaičiuojamas kalendoriniais metais. _

Todėl dabar ir prašome apylinkių valdybas mokesčių renka- 
lu pradėti judėti:

• a—pasirūpinti kuo greičiau įsteigti vietos Tautos Fondo atsto
vybę, jpasiunčiant reikalingą skaičių kandidatų Tautos Fondo At
stovybei Kanadoje, kuri pati pasirinks ir juos tvirtins;

b—pradėti visai rimtai rinkti kitą dalį solidarumo mokesčio;
c—siųsti Krašto Valdybai ir švietimo reikalams priklausantį 

procentą;
d—pinigus siųsti adresu: J. R. Simanavičius, 994 Dundas St. 

W., Toronto, Ont.
Inž. J. Sližys

PLB KKr. V-bos I vicepirm.
J. R. Simanavičius

Iždininkas.

KLB ŠVIETIMO KOMISUOS
. INFORMACIJA Nr. 9

Registracija i v
vasaros vaikų ir jaunimo stovyklą.

Bendros, sąlygos. Stovyklos vieta —
miltono, Ont Laikas ■— nuo.liepos mėn. 5 d. iki to pat mėn. 18 d. 
imtinai. Gyverfema bus palapinėse ir, jei būtų Reikalo, kluone. 

. .Stovyklautojai-turi atsivežti savo guolį, baltinius ir kitas smulk- 
. menas, kurios bus nurodytos vėliau.

■Mokestis. Už maistą reikės mokėti $1 į dieną vienam asmeniui. 
Be maisto, dar susidaro kitų išlaidų apie 4-5 dol. už visą laiką asme- 
niui; tačiau dalį tų išlaidų pažadėjo padengti KLB Toronto ir Ha
miltono- Apylinkių Valdybos. Mokestį už stovyklavimą reikės su
mokėti į stovyklą atvykus.

Registracija. Registruojama berniukai ir mergaitės nuo 7 iki 14 
>metų imtinai. Registruojantis reikia Įmokėti $2 mokesčio, kuris 

. bus Įskaitytas Į pinigus už stovyklavimą, tačiau negalės būti grą
žintas, jeigu užsirašiusis į stovyklą neatvyktų. Registruotis gali
ma Toronte — pas J. Šilką, šeštadeinio lit. mokykloje, informacija 

..telei. LY. 1535; Hamiltone — pas J. Mikšį, šėštad. lit. mokykloje, 
informacija telef. 3-8593. Kitose vietose — Apylinkių Valdybose. 
r. Registraciją baigiama birželio mėn. 1 d. Sąrašai su pinigais 
perduodanii Komisijos sekretoriui J. Gaižučiūi, 135 Gorevale Ave., 

. tęlęf .E.M., 6 3951, Toronto, Ont., ne vėliau birželio mėn. 5 d.
’ KLB Švietimo Komisijos kreipimasis Į mokytojus 

ir jaunimo vadovus
, . . Mieli jaunimo Bičiuliai!

Nemanpme, kad reikėtų dar kartą prisiminti vasaros jaunimo 
stovykloj reikšmę, ypač tremties auganČiąjąi- kartai. Nemanome,, 
kad:reiktų šioje vietoje išskaičiuoti tuos visus vargus, su kuriais 
tenka ^Švietimo. Komisijai susidurti, organizuojant šią pirmąją 
plataus masto lietuviškosios moksleivijos stovyklą Kanadoje. Ir 
Jums, ir mums, ir visiems, aišku, kad stovykla yra reikalinga, ir 
kad jai suorganizuoti trūksta pagrindinio dalyko — lėšų. Šią pa
grindinę kliūtį galima tačiau įveikti — lietuviškuoju entuziazmu. 
Nors ir žinodami, kad esate pavargę, bet pasitikėdami Jūsų nepa
ilstančia Lietuvos meile drįstame dar kartą kreiptis į Jus, pra
šydami pagalbos. Patalkininkaukite, būdami vasaros stovyklos va
dovais! Laukiame Jūsų malonaus atsiliepimo, pasiryžę suteikti 
visas reikiamas informacijas: Toronte — Šviet. K-jos pirmininkas 
A. Rinkūnas, 146 Close Ave., telef. LL. 9397; Hamiltone — Šviet 
K-jos stovyklų vadovė S. Prapuolenytė, 194 Charlton Ave. W., te
lefonas 8-2378.

Atžymėkime gerus ir darbščius mokinius!
'Artojas, nuvaręs dirvoje vagą, sustoja ir grožėdamasis žvelgia 

atgal, o taip pat ir į tą plotą, kuris dar reikia aparti. Baigdami šiuos 
taip vargingus Itiuanistinės mokyklos metus Kanadoje, žvelkime 
į tai, kas kruopščiai ir sąžiningą! padaryta, o 1 
prisiminsime, kas turėtų būti padaryta sekančiais mokslo

Būtų gražu, jei kiekviename lituanistinės mokyklos skyriuje 
būtų surandami tikrai, noriai ir sąžiningai mokęsi, pavyzdingai 
lankę pamokas (be praleidimų bei pavėlavimų), gero elgesio moks- 
leiviai-ės, išskiriami ir nurodomi kitų pavyzdžiui sekantiems 
mokslo metams.

Būtų naudinga pažymėti ir tuos mokinius-es, kurie drąsiai ir 
gražiai reprezentavo gerą lietuvio vardą angliškose mokyklose, 
bei supažindinimą su lietuvių kovomis dėl laisvės. Žinoma, pir
moje eilėje esantį geru mokiniu toje mokykloje.

KLB apylinkių valdybes ir tėvų komitetai prašomi surasti šiek 
tiek lėšų ir tokiems pavyzdingiems mokiniams- skirti dovanoms 
(lietuviškomis knygomis, vasaros stovyklos apmokėjimu ar pan.). 
Šios mažos dovanėlės tebūnie geroji sėkla į derlingą dirvą.

Vaikų vasaros šventė,
KLB Šviet. K-ja yra nutarusi Ontario apygardos vasaros sto

vyklos metu š.m. liepos mėn. 12 d., sekmadienį, p. Narušio ūkyje 
prie Hamiltono, Ont., įvykdyti lietuvišką vaikų vasaros šventę, su 
pačių vaikų išpildoma programa — sportu, tautiniais šokaiis, dai
nomis, deklamacijomis ir tt.

Visos lituanistinės mokyklos prašomos iš anksto tai šventei 
ruoštis, dalyvaujant joje su savo programa.

KLB Švietimo Komisija.

buvo vieni iš pirmųjų imperialis
tų intervencijos organizatorių. 
Žinomi sionistų vadeivos Solo- 
veičikas, Rozenbaumas ir pan. 
padėjo Voldemarui, Sleževičiui 
ir kitiems lietuvių tautos išdavi
kams pardavinėti Lietuvą ... 
Sionistai savo rankose turėjo ei
lę stambių bankų, stambias pre
kybos įstaigas, pramonės įmon- 
nes... Kaip yra žinoma, sionis
tai nevengė ryšių net su naciais.
‘Lietuvos sionistų Komercijos 

bankas buvo Dresdeno ir Deut
sche bankų filialas... Hitlerio 
okupacijos laikais sionistai, žudė 
savo tautiečius... Kai tarybinė 
armija sutriuškino hitlerinin
kus .. . sionistų organizacijos sto
jo į slaptą kovą prieš Tarybų 
valdžią. Užsimaskuodami, sionis
tų likučiai ėmė slaptai atkurti 
savo organizacijas... Sionistai 
nedelsdami užmezgė nusikalsta
mus ryšius su Amerikos Anglijos 
imperialistų žvalgybomis ir sto
jo jiems tarnauti. (Gal tai turi 
ką nors bendro su faktu, kad po 
karo tūkstančiai LTSR žydų per
sikėlė į Vakarus, kai neprasmu
ko nei keli lietuviai). Būdami 
Amerikos pakalikai, sionistai 
stengiasi skleisti nacionalistines 
ir šovinistines idėjas... Taip 
Valstybinėje Grožinėje leidyklo
je buvo susisukę lizdą buržua
ziniai nacionalistai; jų tarpe vei
kė sionistas Štukarevičius ir im
perialistų agentas buržuazinis 
nacionalistas Kaplanas. Sveika
tos Apsaugos ministerijojesveikė 
aršus...' imperialistų agentas 
Rubinšteinas... Tos pačios mi- 
nisterijos įstaigų ssitemoje veikė 
užsimaskavęs vadovaujančiose 
pareigose ir kitas užkietėjęs ta
rybinių žmonių priešas — Koga-

niekšiškus planus”. • k. .:. •
R. Šarmaitis dar balandžio 2 

d., vos kelios dienos prieš Beri
jo^ paskelbtą žydų daktarų palei
dimą, straipsnyje “Sionistai — 
Tarybinės liaudies priešų agen
tūra”, aprašė Lietuvos sionistų 
organizacijas. (Jei taip būtų kaip 
jis rašo, tai kodėl “Amerikos Bal
sas” lietuvių kalba, kuris taip 
dažnai duoda programas evange
likams, neranda reikalo nors ke
lias religines programas per me
tus paskirti žydų rabinūi?).

“Žydiškieji buržuaziniai na
cionalistai neriasi iš kailio norė
dami įtikti Smetonai, Galvanaus
kui, Draugeliui ir kitiems Lie
tuvos darbininkų klasės bude
liams”. Taip rašiusi komunistų^ 
spauda... Sionistai veikėjai dar' 
prieš II Pasaulinį karą buvę nau
dojami Amerikos-Anglijos žval
gybos Lietuvoje. Zaksas Tobias 
iki 1940 m. buvęs anglų atstovy
bės Kaune bendrądarbiš;ir kartu 
anglų žvalgybos Lietuvoje agen
tas. Tarybinei armijai' Lietuvą 
išvadavus 1944 m., sionistai dar 
rugpjūčio mėnesį sukūrę Kaune 
savo centrą/‘Žydų Tautinio Ko
miteto“ varau, kai jų plahai su
griuvę, tada jie išvystę pogrin
džio veiklą. “Maskuodamiesi lo
jalių tarybinių darbuotojų kau
kėmis, — tęsia Šarmaitis, — sio
nistų vadeivos Goldbur, Raich- 
man, o vėliau sveikatos apsaugos 
ministerijos sistemos darbuoto
jas S. G. Gefen ir kiti susirišę 
su “Joint Distribution -Commit
tee”, atliekančiu- Amerikos žval
gybos filialo vaidmenį, ir jo nu
rodymu ėmę organizuoti čia pla
čią antitarybinę veiklą. Greta 
antitarybinės--propagandos vys
tymo, nacionalistinės ideologi
jos skleidimo’ sionistai’ pradėjo 
organizuoti nacionalistinių ele
mentų pabėgimus į užsienį, o 
taip pat valstybinio turto grobs
tymą, kad iš spekuliacijos gautas 
lėšas panaudotų sionistinio po-

l.Nustaty-grindžio.darbui plė^i. Nustaty
ta, kad sionistai plačiai naudoja
si lietuvių ir lenkų buržuazinių 
nacionalistų patarnavimais, už 
ką sionistai “atsilygindavo” per
duodami jiems dalį pagrobto 
turto... Kupini neapykantos ta
rybinei santvarkai, sionistai sto
ja tarnauti Amerikos-Anglijos 
žvalgyboms, tampa jų šnipais ir 
agentais. Tokiu Amerikos žval
gybos agentų pagalbininku bu
vo savo metu buvęs LTSR Tary
binių rašytojų sąjungos narys G. 
S. Ošerovičius, dirbęs buržuazi
jai valdant Lietuvą sionistų laik
raščio “Idiše Štime” korespon
dentų, skleidęs savo rašiniuose 
nacionalistinę ideologiją. Ame
rikos žvalgybos talkininku buvo 
taip pat ir Poligrafijos, leidyklų 
ir knygų prekybos aparato tar
nautojas A. D. Štukarevičius, bu
vęs iki 1940 metų sionistinės žy
dų studentų korporacijos narys. 
Dėka tarybinių organų budru
mo atbukimo Šiaulių juvelirinės 
parduotuvės driektoriumi buvo 
M. Chazenas, žydų buržuazinių 
nacionalistų draugas”...

Dar keisčiau Šarmaičiui, kad 
Chazen dar ir dabar tebesąs ko
munistų partij’os narys. Esą dau
gybė panašių. Respublikinio au- 
to-moto klubo viršininku dirbąs 
A. Tominas. Kilęs iš turtingos 
buržuazinės šeimos. A. Tomimas 
priklausęs sionistinėms organiza
cijoms. Atsikūrus tarybinei san
tvarkai, Tomimas nedelsiant iš
vertęs savo kailį (gal net tapo 
NKVD tardytoju?) ir apsimetęs 
tarybiniu žmogumi. Šarmaitis 

‘sako, jog juo negalima pasitikė
ti — jau vien dėlto, kad jis buvo 
kadaise turtingas, nors kokių ki
tų kaltinimų jis4r neturi. Lygiai 
panašiai jis puola ir “Silvos” fab
riko direktorių komunistą Blo- 
chą. - •

Kažin ar dar nekliuvo Šarmai
čiui už šiuos straipsnius nuo Be- 
rijos?! Aim.

KLB APYLINKIŲ 
VALDYBOMS

Jau Š.m. vasario mėn. pradžio
je KLB Krašto Valdyba kanadiš- 
koje spaudoje (II. 5 d. Tėv. Žib. 
ir H. 4 d. Nepr. Liet.) buvo pa
skelbusi KLB Šaposl Fondo laik. 
taisykles ir raginimą Apylinkių 
Valdyboms suorganizuoti ŠFon- 
do komitetus arba paskirti jo 
įgaliotinius ir pranešti jų są
statą bei adresus centrui. Tačiau 
iki šiol beveik nei viena kolo
nija to nėra dar padariusi. Todėl 
pakartotinai prašome KLB Apy
linkių Valdybas galimai greičiau 
suorganizuoti ŠFondo Apylinkių 
komitetus, o mažose kolonijose 
paskirti jo įgaliotinius ir iki š.m. 
gegužės 25 d. pranešti ŠFCKomi- 
tetui, adresu 235 Ossington Avė., 
Toronto, jų sąstatus ir adresus, 
kad žinotume kam siuntinėti raš
tus.

KLB ŠFondo CKomitetas tiki- 
ąi, kad KLB Apylinkių Valdybos 
nedelsiant pradės Šalpos Komi
tetų organizavima ir įsijungimą 
į šalpos' darbą. Nepamirškime, 
kad į vargą patekę broliai lie
tuviai laukia mūsų geros valios 
bei paramos!

KLB Šalpos Fondo 
Centro Komitetas.

NEPAPRASTAS POSĖDIS
Balandžio 26 d. įvyko nepa

prastas Šalpos Fondo posėdis, 
dalyvaujant E. Devenienei — 
BALFo vicepirmininkei (dabar 
einančiai pirmininko pareigas).

Gerb. viešnia sveikino Kana
doje susiorganizavusį Šalpos 
Fondą, linkėdama sėkmės ir ne? 
sigailėjo nei laiko, nei pastangų 
pasidalinant patyrimu, įspū
džiais ir dideliu reikalu šelpti 
pasilikusius tremtyje, labiausiai 
nuskriaustus mūsų brolius lie
tuvius.

Dirva plati, talkos reikia pla
čios ir intensyvios. Neužtenka 
tuo rūpnitis tik Toronte ar tik/ 
Centro Komitetui. Tuo rūpesčiu

turi gyventi kiekvienas sveikas 
ir dirbąs lietuvis, vistiek kuria
me Kanados kampelyje J is būtų. 
Ten, kur jau yra susidarę Šalpos 
Fondo komitetai prie apylinkių 
vladybų — kiekvieno pareiga 
prisidėti darbu ir auka, gi toliau 
nuo lietuviškųjų kolonijų gyve
nantiems pavieniams visuomet 
kelias atviras Centro Komitetan 
Toronte. i

Štai pirmosios kregždės šį pa
vasarį buvo KLK Moterų D-jos 
Toronto skyrius, prisiuntęs $25. - 
Jas pasekė Windsoro Liet. Ben
druomenės apylinkė su $100. To- 
rontiečiai: J. Beržinskai, V. Va
siliauskai ir J. Matulioniai su
dėjo $12.

Salos Fondo Centro Komite
tas širdingai dėkoja už aukas ir 
pasiųs jas pageidaujama krypti
mi, kartu praneša didelį suma
nymą, kuriai! pritarimo laukia 
iš visų Kanadoje esančių lietu
vių. Būtent: yra galimybė aprū
pinti šią vasarą didesnę dalį 
tremtinių Vokietijoje cukrumi 
arba taukais. Šie produktai ga
lima bus užpirkti ir persiųsti pu
se kainos, jeigu suskubsime su- 
kelti reikiamą sumą pinigų per 
pusaiftro mėnesio, t.y. maždaug 
iki birželio mėn. 15 d. Minimali 
suma šiai dovanai — vienas tūks
tantis dolerių!

Brolau, sese Kanadoje, juk tu 
norėsi suteikti tą malonumą, pa
didinti ar paskaninti masitą iš 
sanatorijos išėjusiam, jo šeimai, 
našlei su vaikučiais ar vargo mo
kyklą lankančiam mokiniui?

Jeigu taip, tai nieko nelaukda
mas siųsk savo auką tam tikslui 
per skyrius arba tiesiog KLB 
Šalpos Fondo Centro Komitetui, 
235 Ossington Avė., Toronto, 
Ont. Pašto perlaidą ar čekį rašy
ti Mrs. O Indrelė vardu.

Geros sėkmės! M. F. Y-nė. -

,asaros stovyklą. Šiuo skelbiama registracija į nas (buvęs‘pirmasis LTSR Svei
katos komisaras?). Yra nemaža 

p. Narušio ūkis netoli Ha- politinio nerū. tįggumo faktų 
Kauno srities .ądvokatų kolegijo
je. Iki pastarojo laiko T^auno sri
tyje advokatu dirbo tūlas Cha- 
ritas, kuris mokėsi sionistinėje 
augštojoje mokykloje Palestino
je. Dirbdamas advokatu, Chari- 
tas sužlugdė darbą, amorališkai 
elgėsi. Gi dabar jis advokatų 
tarpe varo biaurias intrigas. Sri
ties advokatų tarpe dar ir šian
dien yra žmonių nevertų politi
nio pasitikėjimo, praeityje akty
viai rėmusių fašistinę santvar
ką ... Neseniai spaudoje buvo 
rašyta apie kenkėjišką veiklą 
Šiaulių prekybinėje organizaci
joje... Lietuvos geležinkelių li
goninėje augštosė pareigose dir
ba buvęs sionistų studentų or
ganizacijos narys Elfrosas. Kitas 
toks narys Stražas, šiuo metu 
dirbąs vyr. dėstytoju Vilniaus 
Pedagoginiame institute, net 
priimtas į komunistų partiją... 
Tol, kol egzistuoja kapitalistinis 
apsupimas, tol bus ir kenkimo, 
nes imperialistai stengiasi siųsti 
į mūsų šalį šnipus, diversantus 
ir žudikus”.. .

B. Pušinis, šį labai savotišką 
ir ūmios neapykantos persunktą 
rašinį tautybei, kuri komunizmą 
ir bolševizmą išnešė ant savo pe
čių, užbaigia sekančiai: “Lietu
vių tautą žygiams į naujus pa
siekimus įkvepia įsitikinimas, 
kad mūsų galingoji šalis yra ne
įveikiama imperialistiniams ag
resoriams, kad taikos jėgos nesu
laikomai auga visame pasaulyje 
ir sužlugdys karų kurstytojų

tuo pačiu laiku mes 
čiais mokslo metais.

Lietuviškai kalbąs kailininkas <
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

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

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

Proletariato diktatūros valdovai
Nepaklausiusiems tų įsakų 

jauniems specialistams keliamos 
bylos, nežiūrint ar jie gaudavo 
stipendijas mokslinimosi metu 
ar negaudavo1 (Sov. darbo teisė, 
1938, 80 psl.). Pagal Augštesnio 
Mokslo Ministerijos 1948 m. bir
želio 10 d. įsaką nusikaltę minė-

nemažiau 3 m. kalėjimo.
Darbininkas, pradėjęs dirbti 

įmonėje tampa prirašytas prie 
įmonės, nustoja betkokios teisės 
ieškoti sau. betkokio kito geres
nio «ar geriau apmokamo darbo. 
“Sovietų įštatymdavystė”, rašo 
“Sov. darbo teisė”, negali leisti, 
kad darbininkų, tarnautojų ir 
kolchozininkų tarpe dar randasi 
atskirų, asmenų, kurie neatsikra
tė kapitalistinių likučių ir pasi
ryžta laužyti socialistinę draus
mę, kaip pvz. atskiri nesąmonin
gi asmenys siekė išnaudoti so
vietų visuomenėje darbininkų 
trūkumą ... rodydami veržlumo, 
pereidami iš vienos įmonės į ki
tą, siekdami geresnio uždarbio, 
praleidinėdami darbo dienas ir 
tt.” (“Sov. darbo teisė”, 1949 m,,. 
40 psl. Maskva).

Kad sustabdyti darbininkų 
perbėgimą ieškant geresnio už
darbio, be jau minėtų vergiškų 
įstatymų, sovietų valdžia išleido 
visą eilę konkrečių parėdymų. 
1949 m. gegužės 19 d. Augšč. Ta
rybos Prezidiumas išleido įsaką, 
pagal kurį darbininką galima 
priimti tik tuomet, kai jis pri
stato darbo knygelę, kurioje yra 
įrašomas darbininko priėmimas 
ir atleidimas iš darbo. Ten, kur 
yra įvesta pasų sistema, darbi
ninkai privalo pristatyti'įmonei 
pasą, kuriame taip pati i atžymi
mas į darbą priėmimo .ir atleidi
mo laikas, o ypatingai ekonomi-

iT Pasiųsk gėlių Motinos Dienai

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

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

Kalbame penkiomis kalbomis.

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

BOEHNKE'S 
MEAT MARKET

TORONTO, ONT730 QUEEN ST. W.
Telefonas EM. 4-8080

Mes turime europiečių skoniui:. Krokuvos, ožio, kraujines, liežuvių ir kt. rūšių 
dešrų, Westf. kumpio ir jv. toukų. Didelis mėses ir kt. mėsos gamintų pasirinki
mas. Speciali karšta dešra kasdien. Importuoti europietiški delikotesoi, olond. 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir ralmopsoi, Ementholer i* šveicoriškos sūris, 
aviečių sunko, morciponoi, romo pupos ir tt. ' -

DARBININKŲ PADĖTIS SSSR 
(Tęsinys iš pr. numerio)

nes svarbos Įmonėse, administra
cija iš darbininkų pasus atima, 
išduodama vieton jų specialius 
laikinus- pažymėjimus (L. Ko
misarui Tarybos nutarimas iš

“Leninizmo klausimuose” Sta
linas rašė, kad“labiausiai pažy
mėtinų, veiksniu socialistiniame 
lenktyniavime yra tai, kad soc- 
lenktyniavimas veda prie pilno 
perversmo žmonių galvosenoje į’ 
darbą. Jis paverčia darbą į gar
bės, populiarumo, drąsos ir lai
mėjimo reikalą”. Kaip matome 
per 15 m. laikotarpį kai buvo pa
rašyti tie žodžiai, daugumas so
vietų darbininkų vis dar nepri
ėmė savo priverstino darbo kaip 
garbės ir laimėjimo reikalo, nes 
kitaip nebūtų įstatymų apie dar
bininkų prirašymą prie įmonių 
ir nebūtų garsaus Augšč. Tary
bos Prezidiumo 1940 m. birželio 
26 d. įsako, kuris už 20 min. pa
vėlavimą į darbovietę skiria 6 
mėn. priverčiamųjų darbų baus
mę. Tas sausas sovietų darbo įs
tatymo straipsnis slepia savyje 
ne vieną žmogaus tragediją so
vietų gyvenime. Maža to, kad 
darbininkas pavėlavęs 20 min. 
priverstas atlikti 6 mėn. bausmę 

•koncentracijos stovykloje. Jam 
yra atimamas butas, tokiu bū
du šeima atsiduria gatvėje be jo
kios globos, nes rasti butą so
vietų sąlygose yra labai sudėtin
ga problema. Be to, darbininkas 
automatiškai nustoja ne tik sa
vo buvusio darbo, bet taip pat vi
so užtarnauto stažo. Atlikęs 6 
mėn. bausmę jis priverstas pra
džioje dirbti kaip naujokas, kad 
gautu konstitucijos garantuotą 
pensiją, nors nusikaltimo dieną 
būtų turėjęs 20 m. darbo stažą.

Nebūt4 reikalo nuolatos dar
bininkams priminti nelaužyti 
darbo drausmės, nes kaip paste
bi žinomas prokuroras Višins
kis, “betkoks darbo drausmės 
susilpnėjimas mūsų įmonėse, 
kolchozuose ir įstaigose patinka 
socialistinės valstybės priešams. 
Prieš tuos, kurie nesilaiko sovie
tinių įstatymų, darbo drausmės, 
partija ir vyriausybė veda nuo
latinę kovą” (Višinskį, The Law 
of the Soviet State, N. York, 1948 
m., 57Ū psl.). Kokia žiauri ta 
“nuolatinė kova”, matyti iš 
Augšč. Tarybos prezidiumo 1942 
m. balandžio 15 d. įsako, pagal 
kurį kolchozininkas, kuris nega
li išdirbti nustatyto darbo dienų 
minimumo, automatiškai nusto
ja buvęs kolchozo nariu ir teisių 
į sodybinį sklypą. Savo laiku tai 
nebuvo tokia didelė tragedija — 
kolchozininkas galėjo susirasti 
darbo pramonės įmonėse. Tačiau 
dabar tas kelias jam yna užda
rytas, nes “darbo jėąos iš kaimų 
į miestus” plaukimui sustabdyti 
L. Komisarų Taryba 1938 m. lie
pos 21 d. išleido įsaką apie* taip 
vadinamą organizuotą parinki- *

mą darbo jėgos iš kolchozų. Tas 
“organizuotas parinkimas” yra 
20 amž. atnaujinta vergų preky
ba. Pagal tą įsaką įmonės kasmet 
sudaro su kolchozais sutartis 
apie “atleidimą” reikalingo kie
kio • kolchozininkų pramonei. 
Dabar kolchozininkas nustojęs 
būti kolchozo nariu nustoja ga
limybių patekti į pramonės' įmo
nę ir jam lieka vienas kelias: 
kaip laidokui - tinginiui būti iš-

Fort William, Ont.
KLB Fort William apylinkė 

kviečia susirinkimą gegužės 10 
d., sekmadieni. 2 vai. p.p. Ka
minskų bute, 845 N. Brodie St., 
Fort William, Ont. Yra daug 
svarbių reikalų. Tad maloniai 
prašome visus kuo skaitlingiau
siai dalyvauti., Valdyba.

' Patikslinimas
• “TŽ” ir “NL” p. E. korespon

dencijoje apie Fort William ir 
Port Arthur yra paminėta mano 
pavardė su neužtarnautais titu
lais. Vietoj sakinio “Anglų laik
raščio redaktorius ir oficialus fo
tografas Gerald tone” turėtų bū
ti “Geraldtono angliškojo savait
raščio administratorius ir foto
grafas”. Ben. Kašinskas.

WELLAND, Ont.
Visuotinis susirinkimas. Wel- 

lando Apylinkės Valdyba š.m. 
gegužės mėn. 10 d., sekmadienį, 
2 vai. pp. lenkų salėje, 610 Onta
rio Rd , Welland, Ont., kviečia 
apylinkės lietuvių susirinkimą.

Susirinkimui numatyta ši die
notvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas 
(atidaro p. Stanaitis),

2. Susirinkimo pirmininko rin
kimas, ' ,

3. Praeito susirinkimo proto
kolo skaitymas ir priėmimas,

4. Valdybos veiklos praneši
mas ir valdybos atsistatydinsi
mas,

5. Revizijos komisijos praneši
mas.

10 minučių pertrauka.
6. Valdybos rinkimai, ž
7. Einamieji reikalai,
8. Klausimai ir sumanymai,
9. Susirinkimo uždarymas.
Valdyba renkama slaptu bal

savimu. Atvykę į susirinkimą 
lietuviai bus užregistruojami ir 
išduodamas vokas su balsavimo 
lapeliu.

Apylinkės susirinkimas skaito

kaip laidokui - tinginiui būti 
vežtam į Sibirą perdirbimui 
“na perekovku”.

Profesinės sąjungos 
valstybės organas 
darbininkams pavergti 
125 Stalino konstitucijos : 

darbininkams, “ryšy su darbinin
kų interesais, organizacinio vei
kimo ir dirbančiųjų masių poli
tinio aktyvumo paskatinimu” — 
garantuoja teisę organizuotis į 
profesines sąjungas. Laisvuose 
kraštuose tinkamai suorgani
zuotos profesinės sąjungos yra 
galingas ginklas kovoje už -pa
gerinimą jų darbo sąlygų ir ger
būvio. Sovietų prof, s-gos turi 
tik panašų pavadinimą, bet fak
tiškai s^a valstybės organas, 
valdąs darbininkus taip, kaip 
reikalauja valdantieji diktato
riai. Nuo 1933 m. tos s-gos teisi
niai perėmė valstybinio organo 
rolę, kai buvo likviduotas Dar
bo Komisariatas, o jo funkcijos 
perduotos prof, s-goms. Tas s-gų 
perorganizavimas į valstybinį 
organą yra surištas su ilga prof, 
s-gų kova už nepriklausomybę, 
prieš ką kovojo Leninas, tvir
tindamas, kad “socialistinės kū
rybos sąlygose negali būti net 
kalbos apie bet kokią prof, s-gų 
nejfriklausomybę”, kad “bet ko
kia neutralumo propaganda yra m“rStu d“a*įyvalant nema-

str.

arba apgaulinga kontrevoliuci- 
jos priedanga arba visiško nesu
sipratimo reiškinys” (“Didž. So
vietų Enciklopedija” 1947. 746 
psl.).
Jau 10-sis VKP(b) 1921 m. su
važiavimas priėmė rezoliucijoje 
tezę, kad “sovietų prof, s-gos tu
ri būti komunizmo mokyklos”. 
Įdomu pastebėti, kad net opozi
ciją prof, s-gose likvidavus, par
tija nebuvo tikra tos “komuniz
mo mokyklos” ištikimybe ir dė
jo pastangų prof, s-gas suskal
dyti. 1930 m. buvo 23 prof, s-gos, 
1931 m. — 45, 1939 m. — 168, 
o 1944 m. — 176 (“D. S. Enciklo
pedija, 1754 psl.).

Dabartinius prof, s-gų uždavi
nius geriausiai nusako 15-to Vi
sasąjunginės Prof. S-gos Prezi
diumo plenumo 1946 m. balan
džio mėn. nutarimas: Reikia lai
kyti svarbiausiu prof, s-gų už
daviniu organizuoti milijoninį 
darbininkų skaičių kovai už iš
pildymą ir perviršijimą atstaty
mo fr išvystimo SSSR tautos 
ūkio plano... soclenktyniavimo 
baze”. Todėl prof, s-gų Komite
tai sudarydami su fabrikų admi
nistracija kolektyvines sutartis 
turi pareigą ne tik išpildyti, bet 
dar perviršyti planą. “Kdlekty-

žiau kaip pusei apylinkės lietu
vių.

Kviečiamu laiku reikalingam 
skaičiui nesusirinkus, po valan
dos susirinkimas įvyksta, nežiū
rint pilnateisių dalyvių skai
čiaus, bet jis gali tarti tik tuos 
dalykus, kurie pažymėti susirin
kimo kvietime (KLB Krašto 
Statutas str. 9).

Visus lietuvius kviečiame kuo . 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Apylinkės Valdyba.

vinė sutartis, konkretizuodama 
tą bendrą pareigą, priduoda fa
brikų komitetams atskirus kon
krečius įsipareigojimus, nukreip
tus padėti išpildyti ir perviršyti 
ūkinį planą” (“Sovietų '"darbo 
teisė”, 1949. 168 psl. Maskva). 
Ryšy su tuo, kaip toliau rašoma 
“Sovietų darbo teisėje”, fabrikų 
komitetai yra įpareigojami ves
ti nuolatinę akciją darbininkų 
tarpe už darbo drausmės sustip
rinimą, už aukštos rūšies gamy
bą ir tt, kitaip sakant, fabriko 
prof, s-gų komitetas turi būti 
prižiūrėtoju, kuris nuolatos sto
vi su botagu rankoje už darbi
ninko pečių.

(Bus daugiau)
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Dėl federacijų,
.. .ukrainiečiai ieško lietuvių 

paramos ir lietuvius , valdžiu
sius jų žemes, geru vardų mini; 
su gudais įstengsime susiprasti 
ir “Vytim” pasidalinsime, juos 
ir su ukrainiečiais suderinsime 
(jie turi savų teritorinių ginčų), 
o mes pabaltiečiai, pasibarę ir 
gerokai pasipešę, visados susi
tarsime. Bet kai tik įsiterps tas 
“istorinis” lenkas, nieko neišmo
kęs (tą rodo paskutiniai įvykiai 
jų egzilinėje vyriausybėje Lon
done), tas pats bajoriškas len
kas su savo neapčiuopiamu una- 
ru ir vaksuotais pentinais, joks 
susitarimas nebus įmanomas. 
“Šitoks” lenkas norės visus val
dyti ir kitus išnaudoti tiek ūkiš
kai, tiek ir “savo” kultūrą pri
mesdamas; jis eis su savo polo
nizacija, ko nepakęs nė viena 
laisvai įsijungianti valstybė ir 
tauta. Kaip susiderintų pietinis 
šios federacijos (Vidurio Euro
pos) rajonas, neturiu jokio su
pratimo, nes. ten didesnis širšė- 
lynas, net negu šiaurėje, kur 
“ponauja” lenkas.

Kaip iš lietuviško taško 
žiūrint turėtų būti 
sprendžiama TSRS ateitis? • 
Visi rašiusieji vienbalsiai at

sako: “Tautų apsisprendimas”. 
Į platesnius išvedžiojimus lei
džiasi brooklyniškis: Tik laisvas 
apsisprendimas. Sovietinis kolo
sas ir panslavizmas turi subirėti. 
Nereikia pamiršti, kad Ukraina 
nėra Rusija; 'Gudija, Pabaltė, 
Kaukazas... nėra Rusija, bet 
kardu ir smurtu jos buvo įves
dintos į “močiutę” Rusiją ir pa
darytos “slavų žeme”. Amerika, 
turėdama tuščių plotų ir tegalė
dama pasidžiaugti labai trumpa 
savąja istorija (jei istoriją su
prantame tūkstančius ir dešim
tis tūkstančių metų) visur ir vi
sada vis galvoja kontinento są
vokomis. Todėl daugeliui ame
rikiečių TSRS tereikia “demo
kratizuoti’’. Jiems Europa, Eur
azija, Azija yra rinkos ir “Point 
Four” sąvokos. Jei ten yra tau
tos, tautos su savo kultūra, ku
rias sovietai rusifikuoja ar iš 
vis naikina, ar tas jiems svarbu? 
Tokioms “Amerikos Revoliuci
jos Dukroms” ar pagarsėjusiam 
senatoriui Bricker, pasiskelbu
siam mirtinu genocido konven
cijos priešu? Ko jum jaudintis 
dėl kažkokių “tautelių” tirpdi- 
nimo TSRS, tautinės individu
alybės naikinimo. Tautos ir tau
tybės juk tirpsta ir šiam konti
nente. Savaime.

TSRS “demokratizavimas” ky
la iš senosios Rusijos emigraci
jos pašnibždų. Amerikoje jos 
daug ir ji įtakinga; kapitalistai, 
profesoriai, dukros, apvesdintos 
su žymiais JAV “užsienio politi
kos” planuotojais kaip George 
Kennan ir tt. Jie pakankamai ži
no būdų, kaip pravesti vyriausy
bėje savuosius planus, nors at
ėjus naujai vyriausybei, kuriam 
laikui, jų įtaka buvo sumažėjusi. 
Kiekvienas pardavėjas ar preky
bininkas norėtų turėti stambų 
klientą, negu keliolika kampi
ninkų. Kitiems kapitalistams, 
net sugrįžtų revoliucijos metu 
prarastos investacijos Rusijos 
imperijoje. Sąmoningesnių ame
rikiečių balsai “tuoj pamurkdo- 
mi” balon. Net toks intelektuališ- 
kas “The New York Times” leido 
siavo skiltyse “principfnius iš
laisvintojus” suniekinti. Sienų 
klausimai Amerikoje nemėgsta
mi ir nesuprantami. Kaip leng
vai Rooseveltas sprendė Korėjos 
ir Karaliaučiaus sienų proble
mas! Viens ir du. O dabar be
laisviais keičiasi. Taip lengvai 
sprendėsi, priėmus tuščių plotų 
sąvokas ir savo “patyrimą” (jie 
patys savo “valstybines” sienas 
dažnai' liniuotėmis sprendė, taip 
elgiasi todėl ir Europoje). Čia 
ir prasideda tas nelaimingas 
amerikiečių Europos nepažini
mas, dėl kurio neseniai didžiojo
je Amerikos spaudoje, tūlas 
Amerikos gydytojas, grįžęs iš 
pasivažinėjimo Europoje, reika
lavo bent amerikiečių diploma
tus prieš išleidžiant Europon pa
mokyti kiek europinės geografi
jos ir istorijos, kad Amerikai gė
dos nedarytų. Jie taip pat turį 
žinoti skirtumą tarp vakariečio 
žmogaus — individo ir sovieti
nio, kolektyvo nario; kad ir Va
karų sąvokos nevienaip supran
tamos Europoje ir Amerikoje. 
Europiečiui doleris nėra visaga
lis dievas (nors rėkia, kai kiti 
jam jo neduoda), jis badmiriau- 
jąs prie Senos krantų ir žavisi 
menu... Kol amerikiečiai ne
supras (ir jiems nebus sudaryta 
sąlygų suprasti), jog doleris nė
ra tikslas, bet tik priemonė, jie 
nesupras Europos nei jos kul
tūros. Jie neturės savų meninin
kų, didžiųjų genijų intelektualų 
ir jų medžiosis po elgetos Euro
pos badaujančius kvartalus. (Vo
kiečiai inžinieriai vadovauja V— 
raketų tyrinėjimams, imigrantai 
rusai vadovaują televizijos pro
gresui JAV-se ir aviacijoje; uni
versitetai perpildyti svetimtau
čiais profesoriais). Vieną, kitą

TSRS ateities ir išlaisvinimo šūkiiį
Almaus anketos atsakymų 

aštuntasis tęsinys

atsiveš, palaikys metus kitus, bet 
jau daugelis sekantiems metams 
nepasiliks ir greičiausiai grįš, 
kaip dabartinis Anglijos atomi
nių tyrinėjimų vedėjas, prie Se
nos, Themsės, Dunojaus, kur 
plaka širdys, ne vien tik “have 
a good time” jausmai, kur žmo
nės trokšta žinijos (net Maskvos 
studentai nepaprastu šituo smal
sumu nustebino amerikiečius 
žurnalistus). Man yra žinoma, 
jog profesorius europietis atsi
sakė pasilikti JAV kolegijoj, kai 
jam nebuvo leista naudoti sava
sis metodas skatinantis studen
tus galvoti, — vietoj daug kur 

I JAV naudojamos sistemos “yes” 
arba “no” su anketiniais pabrau
kimais ...” »

Kitas kolega net pasipiktina, 
kad girdi, pats klausimas keis
tas. “Mes esame atskira, nepri
klausoma valstybė ir užtat nega
li būti jokios kalbos apie TSRS 
“pasienio” valstybių “laisvo ap
sisprendimo teisę”. Ji yra pri
gimtinė ir nediskutuotina. Lie
tuviai todėl savaime aišku trokš
ta, kad ir kitos pavergtosios tau
tos būtų išlaisvintos. Net ir Ru
sijai turi būti suteiktas demo
kratinis režimas, kuris paliktų 
lasivas rankas kiekvienai dabar 
totalistinio režimo pavergtai 
tautai apsispręsti ir pasiskelbti 
nepriklausomai arba su tam tik
rais rezervais likti demokratinė
je Rusijos respublikoje. TSRS 
“demokratijos” mitas, kaipo su
kurtas totalistinio režimo propa
gandos turi bjlti atkakliai 'de
maskuojamas”. "...

Lietuvos visiškos nepriklauso
mybės atstatymo reikalavęs ko
lega rašo: “kalbant apie Sovie
tų Rusiją reiktų rasti būdą, kad 
ji pirmiausia atsitrauktų iš visų 
po karo okupuotų sričių, ir kad 
kiekviena tauta įgytų visišką ne
priklausomybę, o pati Rusija sa
vo etnografinėse sienose lai pa
sirenka sau valdymosi formą, 
kokią ji nori, kad ir komunisti
nę”.

. Torontiškis patvirtina dauge
lio nuomonę:'’’TSRS turėtų būti 
pritaikytas tautų apsisprendimo 
principas. Skaldyti, kai yra ten
dencijos jungti — nepopuliaru. 
Bet kaikurios tautos, gavusios 
nepriklausomybę, galėtų įeiti į 
kitų junginių sudėtį? Šiaip galė
tų vsikas likti, kaip buvę”.

Išvadoje — lietuviai žurnalis
tai, kurių tauta “nuo 18 amžiaus 

i pabaigos buvo vienoje valstybė
je su didžiąją rusų tauta” (A. 
Sniečkus) vieningai sutaria tik 
vienu: laisvas Rusijos pavergtų
jų tautų apsisprendimas, o pas
kui kaip Dievas duos.

Tolimesnis klausimas buvo dėl 
“išlaisvinimo“ šūkių partinėse 
JAV platformose ir jų atgarsiai 
pavergtose tautose. Kanadietis 
dėl to manytų, jog gal ir never
tėjo taip lengvabūdiškai žaisti 
su žodžiais, kurie vertė ir verčia 
širdis plakti greičiau anapus ge
ležinės uždangos, betgi “rinki
miniai šūkiai negali būti suval
domi. Jie gali duoti ir duoda ge
rų progų įsikišti su savo žodžiu”.

Kairiųjų įsitikinimų kolega 
mano, jog obalsis “Liberation 
versus containment” ir visos jo 
variacijos... skamba kaip patai
kavimas patikrinti JAV piliečių 
asmenišką gerbūvį, neužsianga
žuojant jokiems veiksmams 
augštuosius žmonijos idealus 
ginti, kurie pareikalautų rinkikų 
aukos. Šis šūkis tebuvęs palai
kymas tautinio ir asmeninio ego
izmo, užmerkiant akis į kitų tau
tų kančias už geležinės uždangos. 
Atsižadėjimas pažadų, kuriuos 
JAV prezidentas davė Amerikos 
veteranų suvažiavime paverg
toms tautoms už geležinės už
dangos yra didelis smūgis. Tai 
ne tik atitolina jų išlaisvinimo 
viltis, bet tai paremia bolševiki
nę propagandą, kad “kapitalisti
nis” pasaulis yra savanaudiškas 
ir tegu niekas nesitiki iš jo nie-

ko, bet greičiau beatodairiškai 
šoka į komunistinio niveliavimo 
katilą”. . •

Kitas publicistas, nenorėda
mas vertinti tik užsimezgusios 
“išlaisvinimo” politikos, randa 
reikalą priminti, kad “betkoks 
“containment” tėra, politinių 
trumparegių klausimas. Net pats 
tos teorijos kūrėjas buvo išspir
tas iš Maskvos”.

Kitas gi mano, kad jei pats 
“išlaisvinimo” šūkis būtų ir “to
leruotinas, jis kartu turi būti 
kontroliuojamas, kad tikrai pa
sitarnautų mūsų krašto naudai”. 
“Aštrialiežuvis” iš Brooklyn© tik 
pečiais trūktelėjo: “Kaip kas iš
mano, taip save gano. Galima 
lengvai prilaidyti visokių šūkių, 
bet paskui visai kitaip juos vyk
dyti. Rinkiminėje kampanijoje 
paprastai su žodžiais nesiskaito
ma. ’Juos paskui koreguoja su 
degutu, archyvuose, na, ir pritai
kymu “naujai susidariusiai situ
acijai” ... “Stalinas numirė, nau
ja era prasidėjo” ar kaip nors 
kitaip. Prezidento Rooseveto iš
mokimas “valdyti” pasauliui jau 
kaštavo milionus žmonių ir tur
to; vieną gražią dieną tai kaštuos 
labai brangiai ir pačiai Ameri
kai; III-jo Pasaulinio ir Atomi
nio karo grėsmė ir aukos glūdi 
Teherane, Jaltoj ir Potsdame ... 
Prezidentiniu patarėju pasida

ryti labai lengva (Alger Hisso, 
dabar kalėjime, istorija) ir da
bartiniai prezidento Eisenhowe- 
rio pagrindiniai patarėjai tai vis 
gabūs biznieriai, advokatai, ka
pitalistai, politikieriai, tik vie
nas kitas su politika ir geopoliti
ka susipažinęs kiek arčiau. Net 
patys amerikiečių magazinai su- 
gestijonuoja, kad prie preziden
to butų pritraukta daugiau poli
tinių galvotojų, su principais ir 
žinojimu. Pasaulio istoriją rašy
ti atsakomybė didesnė nei “Gen
eral Motors” akcijos. Panašūs 
planuotojai pravedė jCorėjos 
“paliaubų” derybas, jie išvijo 
MacArthurą. Šie planuotojai tur
būt nė vienas' nė šautuvo nėra 
nešiojęs — persunkus ir neįdo
mus. Tam yra plebėjai, kurių gy
vybes įvertinam 10.000 dolerių, 
o jei korėjiečiai — ryžių žiups
niu. Grįžusiems galima leisti su
sidaryti veteranų draugijas, iš
sikovoti .tam tikrų teisių iš savo 
krašto finansinių institucijų”....

Gaunasi įspūdis, jog lietuviai 
žurnalistai, kurių daugelis vege
tuoja fabrikuose ir skerdyklose, 
netiki JAV politikų 'žodžiams. 
Juos priglumino tas beprinci- 
pingumas ir siauraprotiškumas, 
kuriuo paskutiniu dešimtmečiu 
laisvasis pasaulis vadovavosi. 
Tačiau, nors slepiama, juose, 
kaip matyti iš kitų atsakymų, 
slypėjo Lietuvos išlaisvinimo 
viltis ir visi jie žinojo, jog tai 
įgalins tik JAV-bių vadovauja
mas anglosaksų ir germanų pa
saulis.

Šaltoji taika” įstrigo
(Atkelta is 1 pusi.) 

rėk, vengrų tauta ir be amerikie
čių pagalbos pasirinkusi 
pati sau tvarkyti^...

Sovietų ir pavergtųjų 
doleriais nenupirksi
Niujorko “Daily News” džiau

gėsi, kaip geležėlę radęs, ameri
kiečių generolų Korėjoje susi
galvojimu už dezertyrų jiems 
pristatytą MIG-15 sumokėti 100 
tūkstančių dolerių. Arčiau pažįs
tą sovietus ir jų pavergtuosius 
lažinosi, kad šitoks siūlymas 
žmonėms, kurie jau eilė metų 
veikiami “idėjomis ir teroru”, 
tesąs tik naujas įrodymas, kaip 
mažai amerikiečiai pažįsta savo 
mirtiną priešą. O sovietai jau 
šaukia, štai kaip jie nori, mūsų 
lėktuvų, kokiomis “nemorališko- 
mis” prierrionėmis kapitalistąi 
kovoj ą ir kaip nesėkminga esan
ti ČIA veikla anapus geležinės 
uždangos. Europiečiai ir net pats 
Churchallis neigiamai pasisakė 
dėl šios akcijos. Girdi, nei laikas 
nebuvęs tinkamas

Neseniai pabėgęs su MIG-15 
Ibnkas Jarecki mano, kad jei ši 
akcija būtų globalinė ir daugiau 
pabrėžtų ideologinę bėgimo pu
sę, o tik tarp kita ko paminint 
“piniginę dovaną”, jei būtų su
teiktos smulkios direktyvos, bėg
lių atsirastų.

būdą

siToronto lietuvių choras, vadovaujamas komp. St. Gaileviciaus, kurio kr 
nį, gegužės 9 d. (žiūr. skelbimą 8 psl.).

Deportacijos Pabaltijy
Pagal paskutines žinias iš 

krašto, var.wio ir kovo mėn. vyk
domos def ortacijos šiaurinėje 
Estijoje. Daug žvejų ir valstiečių, 
iš pajūrio kolchozų buvo perga
benti vieni į Onegos ežero apy
linkes, kiti į Permes sritį arba į 
Komi. Nuo ankstyvesniųjų de
portacijų išsiskyrusios tuo, kad 
buvę vykdomos ne naktimis, bet 
dieną.

Estijos žvejams paskelbtas 
griežtas įsakymas neišplaukti iš 
apibrėžto jūros ploto, kitaip bū
sią šaudoma be perspėjimo. Taip 
neseniai vienas bombonešis ap
šaudė ir nuskandino vieną žve
jų laivą netoli Talino. Turbūt, 
jis vargšas bus pataikęs įplaukti 
į “kariškų paslapčių” sritį.

Latviai pakeisti rusais
AP ^balandžio 21 d. paskelbė 

žinią, kad,, kaip pranešė Rygos 
radijas, sovietinėje Latvijoje 8 
ministerial latviai pakeisti ru
sais. Rusai perėmė visą policinę 
valdžią krašte. Sujungtos į vie
ną saugumo ir vidaus reikalų 
ministerijas ir formaliai dabar 
priklauso stačiai Berijos vado
vaujamai visos Sovietų Rusijos 
ministerijai.

Ši reforma dabar vykdoma vi
sose sovietų “respublikose”, 
pradėta po Stalino mirties.

Pabaltijoyiostai 
laisvos estų spaudos žiniomis, 
dabar esą suskirstyti į tris rūšis. 
Į vieną neleidžiama įplaukti jo
kiam svetimam prekybiniam lai
vui, į antrą leidžiama įplaukti 
tik satelitų laivams, o į trečią rū
šį — leidžiama įplaukti betko- 
kiems laivams. Bet pastarosios 
rūšies tesą vos du uostai visame 
Pabaltijy — Ryga ir Pernu. Ka-

Baltu Federacija Toronte veikia
Kovo 13 d. Baltų Federacijos 

metinio susirinkimo išrinktoji 
naujoji valdyba jau kelis kartus 
posėdžiavo. Nutarta ir šiais me
tais rengti birželio 14 dienos mi
nėjimą. Tam tikslui jau išnuo
mota Massey Hall salė Toronte. 
Nusistatyta rengti paminėjimą 
vakare 7 vai., kad jame galėtų 
dalyvauti ir asmenys dienos me
tu išvykę į užmiestį. Valdyba 
veda pasitarimus su keliais žy
miais kanadiečiais, kurie minė
jime pasireikštų kaip pagrindi
niai kalbėtojai. Po kalbų, ku
rioms numatyta viena valanda, 
bus koncertinė dalis, kuriai nu
matyta taip pat 1 vai. Lietuviai 
čia nori pasirodyti su St Gaile- 
čiaus vedamu vyrų choru. Lat
viai ir estai dar nėra galutinai 
nusistatę ar pasireikšti chorais

Ji

arba solistais.
Nusistatyta karalienės Elzbie

tos II karūnavimo dieną pasiųsti 
jai Baltų Federacijos vardu pa
sveikinimo telegramą.

Baltų Federacijos sekretoriaus 
p. Stasens vadovaujama propa
gandos komisija baigia ruošti 
atitinkamą pamfletą, kuris iš
spausdintas, bus išsiuntinėtas 
įvairioms Kanados įstaigoms, 
oficialiems asmenims ir dalina
mas susirinkimuose.

Vicepirmininkui dr. M. Anysui 
valdybos pavesta paruošti Baltų 
Federacijos statuto projektą, su
einant į kontaktą su tautinėmis 
teisių draugijomis, kitose valsty-

dangi Pernu yra mažas uostas, 
tai praktiškai pasaulio laivams 
Pabaltijy tėra atviras vos vie
nas uostas — Ryga.

Religijų persekiojimas 
Pabaltijy

“Die Glocke” skelbia iš Stock
holm© gautą žinią, kad Pabalti
jo kraštuose pradėtas naujas ku
nigų ir religinių bendruomenių 
persekiojimas. Evangelikų nau
joji Gertrūdos bažnyčia Rygoje 
paversta komjaunuolių klubu, o 
Mikalojaus bažnyčia Daugpily
je — grūdų sandėliu. Latvijoje 
kat. bažnyčiai vadovauja 76 me
tų vyskupas Springovičs. Evan
gelikų vyskupu buvo paskirtas iš 
bažnyčios išskirtas GustaVs 
Tursa. . f " • 

« Laikraščio žiniomis, iš Lietu
vos 2000 katalikų kunigų bėra li
kę einančių pareigas tik apie 100, 
likusieji buvę deportuoti. Orto
doksų bažnyčia Latvijoj priskir
ta prie Maskvos patriarchato, 
jos vadovybę perėmė rusas Fila
retas. Kadangi visų religijų dva
sinės seminarijos uždarytos, tai 
yra nepaprastai sunku su dvasi
ninkų prieaugliu. Tą pačią žinią 
patvirtino savo pranešimais iš 
Stockholm© ir “Allgemeine Zeit- 
ung der Luneburger Heide”.

* / I •

Koks bolševikų pagrobto 
Urbanavičiaus likimas?

Hofe- leidžiamas “Oberfrank. 
Volksaeitung” įsidėjo platų apra
šymą, kaip lietuvis Vincas Urba
navičius buvo išduotas bolševi
kų agentams. Svarbiausieji išda
vikai, paskiau patys išduoti tu- 
Pėjusio žmoniškesnę širdį agen
to, dabar atlieka bausmę Braun- 
schweigo kalėjime: tai Wilfrie- 
das Sandigas ir Gustavas Mar- 
shallis, kurie nubausti po trejus 
metus sunk, darbų kalėjimo, o 
penkiems metams atimta jiems 
garbė. Laikraštis pažymi, kad 
tai švelni bausmė, palyginti su 
tuo likimu, kurį dabar sovietinis 
teroras yra skyręs šiam “vyrui 
iš Lietuvos miškų”. Apie pačią 
bylą Eįeeniau informavo. Dabar 
po ilgų55tyrinėjimų slaptais ke
liais 'pavyko apie Urbanavičių 
gauti daugiau žinių. Šiandien jis 
laikomas vienoje Sovietų darbo, 
vergų stovykloje Karagandoje, 
kur tik dėl to, kad buvo tokia jo 
išdavikų valia, vienatvėje lau
kia žiauraus galo.

Laikraštis tuo išdavimu yra 
nepaprastai > pasipiktinęs, kad 
žmogus, ieškojęs laisvės ir pagal
bos, rado tik išdavikus.

bėse veikiančiais panašiais orga- — Varšuva. — Iš paskutinių 
nais ir žurnalais, reikalą gvilde
nant ir Federacijos valdyboje.

Bieruto ir Radkievičiaus kalbų 
paaiškėja, kad buvęs komunisti
nės Lenkijos kariuomenės šulas,

šaukiant karo su sovietais”. Jis 
reikalavo, neatsižvelgiant į bri
tus, kuriem vadovauja “meilė 
pinigams”, užblokuoti sovietinę 
Kiniją. Jei JAV dabar neperim- 
sią tikros iniciatyvos, galį būti 
nublokštos nuo žemės veido, nes 
sovietai niekad nesustos... “Jei 
mes turėtume pakankamai drą
sos ir valios ryžtingai akcijai, 
mes galime priversti sovietus 
kapituliuoti be karo”...

Mes ištikro negalime 
tylėti
Žurnalistams JAV-bėse pra

dėjus ir susilaukus kaikurių lie
tuviškųjų politikierių “pasmer
kimo”, sveikintina VLIKo ape
liacija į viso pasaulio lietuvius 
reaguoti į apgaulingus Maskvos 
“šaltosios taikos” manievrus ir 
dėlto perspėti savo gyvenamųjų 
kraštų vyriausybes.- VLIKas pa
geidavo, kad nuorašai būtų jiems 
prisiųsti. Manoma, jog kaikurie 
ryškesni atsakymai bus įdomūs 
ne vien tik lietuviškiesiems po
litikams Vlįkingene. Štai į JAV- 
se gyvenančių žurnalistų išsiųs
tą Sąjungos, nario straipsnį 
“Communist Ethics” JAV-bių 
senatoriaus Robert C. Hendrick
son atsakė: ”... It will be, I am 
sure, of real assistance in helping 
me formulate the best approach 
of which I am capable toward 
the Communist menace in the 
Senate deliberations”. Jis yra 
“Committee on the Judiciary” 
narys.

Niujorko žuralistai 
nori platesnės veiklos 
Nors ir netvarkingai sukvies

ti, Niujorko žurnalistai susirin-

Pabaltiečių bičiulis paskirtas
augštu JAV pareigūnu
Jei lietuviai savo “patronu” 

šiuo metu laiko patį Charles 
Kersten, 100.000.000 fondo inspi
ratorių, bei įtakingą Wisconsino 
respublikoną, latviai gabiai pri
sitaisė prie Orland K. Arm
strong, anksčiau buvusio atstovo 
iš Missouri, kuris paskutiniuose 
rinkimuose nebuvo perrinktas. 
Su jo paskyrimu Valstybės De
partamento Viešųjų reikalų di
rektorium tenka laukti didelio 
įnašo į “psywar” amerikiečių 
ofenzyva. Dar nepradėjęs eiti 
pareigų jis Atlantic City paskel
bė, jog vienas iš pirmųjų šios ini-. 
ciatyvos žygių būsiąs visų neno
rinčių grįžti pas komunistus, š. 
korėjiečių paleidimas, kad “kovo
tų už Korėją”. Kiniečiai belais
viai, pareiškę noro pereiti pas 
Čiang-Kai-Šeką, turėtų tuoj pat 
būti persiųsti Formozon. Mr. 
Armstrong buvo vienas iš pir
mųjų “išlaisvinimo” administra
cijos pareigūnų įvertinusių, jog 
“America’s secret power” glūdi 
jos psywar (psichologinio karo) 
ginkle. Jis siūląs keturis punk
tus: 1) laikytis “išlaisvinimo” po
litikos idealų; 2) skatinti pavie
nių dezertyravimą; 3) suorgani
zuoti masinį Raudonosios armi
jos karių dezertyravimą Europo
je, užtikrinant jiems globą, ap
rūpinimą ir galimybę kovoti už 
savo kraštų išlaisvinimą; 4) ne
delsiant pradėti formuoti pa
vergtųjų kraštų išlaisvinimo ka
riuomenę, kurią sudarytų kiek
vieno krašto pabėgėliai, ir kuri 
būtų inkorporuota į Europos ar
ba Azijos gynimosi sistemą. Niu-,, .. . , .
jorke lietuviai su entuziazmu ;';ime Praėjusį sekmadienį pagei- 
sveikino Mr. zXrmsfrongo pasky- J ^avo,kad Centro Valdyba nepa- 
riųi£, lygiai kaip iie laukė sūenkmtų vien tik profesiniu 
Charles Kersteno žadėtosios pa
galbos Amerikos Lietuvių Tary- •

veikimu”,a la Vidmontas “Nau
jienose”, tyčiodamasis pats iš sa-

bai suorganizuoti JAV Kongre- j v?s> perdaug jau įprastu Kul
ise sovietiniu rinkimu LTSR ty- tuves stiliumi Buvo prašoma
i rinėjima. " " daryti žygių, kad Amerikos

‘ Balsas” suteiktu pirmenybe lie-
JAV-se reikalauja | tuviams žurnalistams priimda-

Rokossowskio kvartiermeisteris, 
gen. Komar yra “demaskuotas 
išdavikas” i ’ 
demaskuotųjų tarpe jau nebemi
nėtas • buvęs vicepremjeras Go
mulka, o su juo kartu už “titiž- 
mą” bei nukrypimus į dešinę su
imtas Spychalskis vis tebemini
mas, spėjama, kad Gomulkos gal 
jau nebėra nei gyvo.

.— New Delhi. — Indijos prem
jero dukrai Indra Ghandi ruo
šiantis vykt$ į Maskvą kaip Indi
jos ambasadoriaus Menon vieš
niai, Malenkovas ją pakvietė ap
lankyti ir kitas Sovietų Sąjungos 
sritis, kur tik jai patiksią. .

Žydo kankinio paminklas
Pasaulio žydų lėšomis Pary

žiuje pastatytas paminklas pa
gerbti žydams, nukankintiems 
Hitlerio laikais.

! “ką nors daryti” “
i Trys jau gerai pažinę sovieti- 
i nius komunistus amerikiečiai 
praėjusią savaite perspėjo ir rei
kalavo savo tautą budėti ir veik
ti. Šios savaitės “Life” numery
je gen. Van Fleet, buvęs JT vadu 
Korėjoje, šitaip rašė: “In the pre
sent peace talks with Chinese 
Reds, I am absolutely convinced 
we run the risk of throwing 
away the future of our nation“; 
gen. McArthur: “neleidimas su-x . ---- --------------- ---------------------

ir suimtas. Kadangi i naikinti komunistų Korėjoje iš
Trumano administracijos pusės 
(Achesono-Co.) ,.. iššaukė “re
zultatus, kurie “were disastrous 
byond imagination and are still 
incalculable... it was lack of 
the will for victory which has 
profoundly influenced both our 
strategic concepts in the field 
and our supporting action at 
home”... Delsti, esą negalima, 
nes esą aišku, jog sovietai siekia 
pasaulio užkariavimo. William 
C. Bullitt, buvęs ambasadorius 
Maskvoje, viens iš pirmųjų šauk
lių prieš komunizmą, praėjusį 
sekmadienį kalbėdamas vanden
tiekio įrengmių gamintojams 
Čikagoje perspėjo, jog šie metai 
“duodą paskutinę galimybę JAV 
ištikro perimti iniciatyvą, neiš-

tuviams žurnalistams priimda
mas juos kaip tarnautojus ir nau
dojant jų straipsnius, taip pat, 
kad skyriaus nariai gautų mūsų 
informacijos įstaigų spausdina
mus biuletenius. Skyriaus val
dyba žadėjo nariams suruošti pa
skaitą, su “alučiu”.

Penicilinas nenaudotinas 
persišaldymui gydyti
Niujorko lietuvius nustebino 

Sir Alexander Fleming pareiški
mas išlipus iš laivo spaudai, kad 
jo išrastasis penicilinas netvar
kingai naudojamas visame pa
saulyje. Dėlto dažnokai buvę 
gauta visai kitokių rezultatų ne
gu tikėtasi. Jis pareiškė: “Šis 
vaistas yra naudojamas per daž
nai, gydymui mažiausios infekci
jos, ne.t persišaldymo (lietuvių 
gydytojų silpnybė Niujorke) kas 
visai nepadeda”.

Atitaisymas: Pr. Nr. Almaus 
straipsnyje buvo: “... po sterili- 

: zacijos lietuviškuose dienraš
čiuose, pasirodė ir pati knyga”. 
Turi būti: “... po serializacijos 
(spausdinimo tęsiniais)“.

— Otava, —z Šių metų potvy
ni^ Anglijoje, Olandijoje ir Bel
gijoje nuostoliams padengti iš 
Kanados paskirta $2.877.708.

GINČU”
Rašo NAT TUROFSKY

“Žaidėjai kartais gali ginčytis, bet “umpiro” 
žodis nusveria viską. Nėra ginčų šioje 
mano nuotraukoje. Po ilgo bėgimo 
žaidėjas spėja pasiekti ribą, 
kol garsusis Bill De Mars 
pagauna sviedinį.”

“NĖR

O’KEEFE'S BREWING
COMPANY LIMITED
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Paverstoj Tėvynėj
Veda ALMUS

Griežčiau negu betkada anksčiau, 
G. Bocharov, LTSR prokuroras, užri
ko ant lietuvių pramonės, kuri Mask
vai gaminanti prastus gaminius. Jis 
grasina, jog įmonių direktorius pasiu
siąs katorgon 5-8 metams, o taip 
pat nukertėsią ir prekybinių organi
zacijų vadovai, kurie šitokias prekes 
pardovinėh "darbo žmonėms'4. Jis 
išskaičiuoja įmones, kurios gaminan
čios menkos vertės gaminius: "Triny
čiai" Klaipėdoje (blogi verpalai), drg. 
Čudikov direktorius; "Gulbės'* fabri
kas; "Aušros trikotažo fabrikas; Vi 
tenbergo vardo fabrikas, buv. direkto
rius Gustaitis, dabart. dir^ lljinski, 
buv. vyr. rnž. Kuznecov ir buv. kont
rolės skyriaus viršininką Gusarov, ku
rių apsileidimo dėka buvo išleista žy
mūs kiekiai visiškai blogos kokybės ga
minių, Vilniaus srities teismas skau
džiai nuteisė; .Vilniaus "Viktorijos" 
avalynės fabrikas išleido vartotojams 
20 % avalynės, kurios negalima bu
vo sunaudoti dėl žemos kokybės; Vil
niaus elektros skaitiklių fabrikas ir 
N. Vilnios dažymo aparatų gamykla 
dirbo neritmingai, neįvykdydama to
dėl sausio mėnesio plano. O ministe
rijoje j visus šiuos įvykius, pasak Bu- 
charovo, žiūrima pro pirštus. Sacharo
vas nuostolius rusiškojo imperializ
mo veistybei apibūdina šitaip. Pvz. 
Lengvosios LTSR pramonės įmonės 
vien tik 1952 m. III ketvirtyje pagal 
orbitražinių organų sprendimus su
mokėjo už blogos kokybės produkci
jos išleidimą 1.090.000 rublių baudą, 
iš kurių 816.000 — odos-avolynės 
įmonės. Ministerija neperdavė teis
mui nė vieno žmogaus (juk visi rusai), 
kalto dėl tokių didelių nuostolių. Li
berališkai, pagal Bachorov į brokda
rius žiūrima ir Vietirtės Pramonės mi
nisterijoje. Buvo žinoma, kad "Prie
kalas" gamykla sistematingai gami
na blogas vinis, kurios, kaip nurodyta 
ekspertyzės išvadoje, neišleido dau
giau kaip vieno, dviejų perlenkimų,

Pakvietimas
Norėdami įspūdingiau atžydtė- 

neažtri°s ir surūdijusios. Ministerija tį mQsu sk riaus 2_jų met veik_ 
xmojus. .r ta. kad Kauno Laumes pagerbdami mie.
fabrikas pristatė Šiaulių srities varto- - . o „ ---- ---
toju kooperatyvų sąjungos bazei blo
gą batų kremą, kuris, kaip pažymėta 
prekinės ekspertyzos akte, valant duo
da ne blizgesį, bet riebią dėmę . * . 
Ministerija nieko nedariusi ir Gorgž. 
du rajono Pramonės kombinato vado
vams Fedorčiuk, Širvaičiui ir Normai- 
čiui už jų įmonės išleistų matavimo 
prietaisų blogą kokybę. Valstybei tas 
kainavę apie 100.000 rublių ir jie ' 
buvę suimti tik įsikišus policijai. Bo
charov pasakojasi toliau, jog Klaipė
doje "daugverslinės sąjungos" "Per
galė" artelė paleidusi rinkon niekam- 
tikusius vatinukus, kurių atmetimas 
įmonei kainavęs apie 30.000 rublių, 
bet už tai niekas nebuvęs patrauktas 
atsakomybėn? Bocharov pakartotinai 
perspėja krautuvių vedėjus broką tuoj 
pat grąžinti atgal įmonei, bet nesi
stengti jos įkišti pirkėjams.

★ Pavergtojoje Lietuvoje nežiūrint 
"tiek daug pristeigtų mokyklų ir to
kio didelio skaičiaus studentų" labai 
trūksta inžinierių. Be paliovos "Tie
soje" spausdinami skelbimai, kaip šis: 
"Vyriausios linų paruošos valdybos — 
"Glavzagotiion" — Lietuvos Respubli
kinei Kontorai reikalingi inžinieriai: 
technologai/ statybinnkai ir mechani
ka darbų srcių kontorose ir linų ap
dirbimo fabrikuose".

* Komunistai Lietuvoje džiaugiasi, 
jog gerai dirbąs Radviliškio stiklo fab
rikas, kuris gaminęs virš normos. "Di
deli laimėjimai pasiekti kovoje už stik
lo kokybę, už žaliavų medžiagų ir 
elektros taupymą. Fabriko kolektyvas 
10% sumažino produkcijos savikainą, 
įmonė davė valstybei beveik 700.000 
rublių pelno *— beveik keturis kartus 
daugiau negu buvo užplanuota.

S. DWORAK
REAL ESTATE BROKER

Didžiausia Naujųjų Kanadiečių 
Pirkimo — Pardavimo įstaiga

373 RONCESVALLES AVĖ. 
Toronto, Ont.

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

$14.500 — Pearson—Sorauren, 6 k., 
pusigu atskiros, alyva šild., 2 
mod. virtuvės, geras saulės kan> 
borys. Lengvo skola, užėmimas 
tuojau. Įmokėti $4.500-5.500.

$13.000 Delaware — Dupont, 6 k., 
mūrinis, pus. atskiros, aly. šild. 
Užėmimas tuojau. Dvigubas ga
ražas; įmokėti $3.000.

$14.000. Close A ve.-King, 7 k., mūr. 
atskiros, vond. šildomas, 2 virt, 
2 vonios. įmokėti $6.500.

$15.500 — Galley —- Roncesvolles, 
9 k. mūrinis, pus. atskiras, 
angį, šild., 2 virt., dvigubas 
garažas. įmokėti $5.500.

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

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

, Įmokėti $6.000.
$17.500 Wright Ave. — Roncesvol

les, 9 k. mūr. atskiros, vond. 
šild., 2 virtuvės. Geras pirkinys 
—balansas vienoje skoloje. įmo
kėti $7.000. ’ ’

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

ATSTOVAUJA

V. JUČAS
Td. KE. 3011.

Komu tel. ME. 2976

"Kauna Tiesa" neseniai buvo pa
talpinusi LKP Stalino rajono komite
to sekretoriaus G. Bogatyriov rašinį 
"Kadrai — partijos ir valstybės aukso 
fondas". Bogatyriov "teisingai" pažy
mėjęs, jog buvusis Pram prekybos Kau
ne direktorius Dalinskis, "pasinaudo
damos vadovo padėtimi, ten buvo su
daręs šeimininkiškumo ir bičiuliškumo 
atmosferą, globojo išeikvotojus ir pa
taikūnus, užgniauždavo kritiką ir sa
vikritika". Tačiau Vilniaus "Tiesa" 
užsipuolė netrukus patį Bogatyriov, 
jog tai jis visą laiką, stengęsis Dalins
iu išsaugoti. Girdi, jis buvo užėmęs 
"neprincipingą poziciją".

★ J. Maniušis, LTSR Statybos mi
nistras užsipuola Valstybinį Statybos 
trestą Nr. 1, kuriam vadovavo Andrie- 
jev, sužliugdžius skirtąsias valstybines 
užduotis, neįvykdžius metinio staty- 
bos-mor.tavimo darbą plano ir turėjus 
daugiau kaip... 1.000.000 riubliu 
nuostoliui) Blogiausiai šiame treste 
dirbęs drg. Prochorov, vadovavęs val
dybai. Maniušis reikalavo budrumo ir 
uolumo, nes šiais metais darbai dar 
padidėję. Reikia, girdi, vienęĮ kortą už
baigti žuvų šaldytuvą, pastatyti Klai
pėdoje duonos kepyklą. Respublikos 
sostinėje statomas 400 vietų bendra
butis universitetui, nauji dideli gyve
namieji namai Neries pakrantėje, bus 
pastatyti Centriniai Bibliotekos rūmai. 
58 butų namas šiemet bus statomas 
Šiauliuose. Girdi, šiais metais minis
terija gausianti iš broliškųjų respubli
kų (įskaitant Didžiąją Britaniją) 6 
ekskavaterius, 4 buldozerius, 2 skre- 
perius, 11 betono maišytuvų, iš jų 8 
stambaus tūrio, 10 skiedinio maišytu
vų, nemaža sunkvežimių. (Brooklyne 
eilinis rangovas rastų reikalo iš šių 
skaičių pasijuokti).

HAMILTON, Ont.

• Juosius tautiečius už didelę pa- 
I ramą mūsų darbe, šia proga mes 
j išsiuntinėjome asmeniškus pa- 
j kvietimus visiems Hamiltono 
lietuviams. -

J Mes jaučiame, kad ir prie ge- 
! riaušių mūsų norų, dalis tautie- 
įčių šių pakvietimų negaus, nes 
.„ne visų, naujai atvykusių arba 
pakeitusių butus, adresus mes 
spėjome laiku sužinoti.

i Atsiprašydami tad, ta proga 
*meš maloniai kviečiame VISUS 

TAUTIEČIUS į šį puikų koncer- 
j tą, kuris įvyks gegužės 9 d., 213 
James St. N. Programą atliks 

j garsieji Niujorko “Aitvarai”.
TF Atst. Hamiltono sk. V-ba.

LKat. Moterų Draugijos BAL 
Fo rinkliava pradėta praėjusiais 
metais, buvo užbaigta prieš pora 
savaičių naujosios valdybos, ku
rią sudaro: pirm. Tumaitienė, vi- 
cępirm. Vilimaitienė, sekr. Pašr 
kevičienė, ižd. Dockaitienė, šal
pa ir ligonių lankymas — Ka
činskienė ir vald. narė — Pyra
gienė, Bendruomenės valdybai 
padedant išsiųsta BALFui į Niu
jorką 1020 svarų rūbų ir batų.

‘ Pinigais surinkta išviso $154. Ap
mokėjus rūbų persiuntimo išlai
das, BALFui pasiųsta $130.

Rinkliavą atliko Danutė Kaz
lauskienė, Kačinskienė ir Albi
na Grajauskaitė. Daugiausia rū
bų ir pinigų surinko A. Grajaus- 
kaitėj kuriai daug patalkininka-

K. Wiles
REAL ESTATE

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

$12.800. $3.500 grynais, 8 kamb. 
pusiau atskiras, 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. Clendenon prie Dundas. 
$16.000. $6.000 grynais. 10 kamb.

dupleksas po 5 kamb., dviejų 
augštų, plytinis pusiau atskiras 
namas. 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
ras, plytinis, šoninis jvaž., gara
žas. 3 virtuvės

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

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

$30.000. Indian Rd.—Bloor. 18 k., 
atskiros, vond.-alyva šildomas. 
$12.000 grynais.

$50.000. $17.000 grynais. Porkdale.
33 kamb., 11 virtuvių, puikus 
visais atžvilgiais pajamų na
mas, didelis kiemas, 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 informacijas Jums su
teiks ir mielai patarnaus

Jonas Baltakys
167$ BLOOR ST. W. T«l. KE. 7941 

Nomif td. LŪ 8310

WINDSOR, Ont
J.E. Vysk. Brizfcys balandžio 

2 1d. aplankė Windsoro lietuvius. 
Apylinkės Valdyba buvo užsi
mojusi plačiu mastu suruošti su
tikimą. Deja, planas įvykdytas 
tik. dalinai, nes pasitaikė antra
dienis — darbo'diena, o be to, 
nepavyko iš anksto sužinoti, ka
da tikrai J.E. atvyks ir išvyks.

Pirmiausia J.E. sutiktas para
pijos bažnyčioje. Po trumpų pa
maldų persikelta į tos bažnyčios 
oarengimų salę. Valdybos pirm.’ 
Petras Januška, pasveikinęs su
sirinkusiųjų vardu, pateikė pra
nešimą apie kolonijos lietuvių 
gražų religinio, tautinio ir kultū
rinio gyvenimo bendravimą. 
Po to J.E. pasakė virš pora va
landų užtrukusią kalbą. Jo žo
džiais, pirmas faktorius tautinės 
vienybės išlaikyme — tai šeima, 
toliau bažnyčia, organizacijos ir 
tt. Šis tarptautinis politinis mo
mentas iš mūsų reikalaująs kaip 
tik kuo daugiau vienybės. Tautų 
šeimoj svaresnį balsą turinti ta 
tauta, kuri vieningesnė ir kultū
ringesnė, negu skaitlingesnė. To
liau apžvelgė mūsų lasivės by
los stovį, pabrėždamas ALTo 
nuopelnus. Susirinkusieji kalba 
buvo labai patenkinti ir išlydė-, 
jo J.E. entuziastingai traukdami 
Ilgiausių Metų. Po to seno kana
diečio Jurgio Kairio namuose — 
Marijos ir Vytauto Leparskų bu
te buvo suruoštos vaišės. Jose 
be Ganytojo ir Jo palydovo kun. 
Kulbio dalyvavo dar vietos kle
bonas kun. Danielius, buvęs tos 
kolonijos pirmas kapelionas kun. 
Dagilis, kroatų bažnyčios kle
bonas kun. Ivandic, Detroito liet, 
veikėja E. Paurazienė, prof. Pi- 

vo jos brolis Bronius su savo 
mašina. Rūbams patalpas ligi jų 
išsiuntimo parūpino Kačinskie
nė. Rinkimo darbui vadovavo D. 
Kazlauskienė.

Pinigai? aukojo: po $10: dr. Le- 
vinskas ir Svilas Juozas; po $5: 
Sasnauskas Vladas, Ivanauskas 
Jurgis, kun. dr. Tadarauskas, 
Čerškus Kostas; Kamaitis Anta
nas, Girvainis Juozas, Pleinys 
Jeronimas ir daugelis kitų ma
žesnėmis sumomis.

Ypatinga padėka priklauso 
The Hamilton Cotton Co. Ltd. 
vadovybei, kuri, įvertindama 
mūsų rinkliavos kilnų tikslą, 
mielai sutiko paaukoti reikalin
gą kiekį drobinės medžiagom rū
bams supakuoti.

Praėjusis L. Kat. Mot. D-jos 
šokių vakaras davė $350 pelno, 
kuris buvo šitaip paskirstytas: 
$25 švietimo reikalams, $25 pirk
ti bažnyčiai vieną staciją, $25 
perduoti bažnyčios statymo ko
mitetui, $200 Vokietijoje vargs
tantiems tautiečiams. Likutis 
įneštas į D-jOš kasą. M. M.

NAUJŲ “FORD” 
AUTOMOBILIŲ 

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

V. P ES EC KĄ
1638 Bloor Street W., Toronto

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

šeštadieniais 10-13 vai.
CHURCH MOTORS LTD.

J. J. Ellis
X *

Stambiausias Toronto 
Realtorius

383 Roncesvalles Avė. 
LA. 8000

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

Šios savaitės pavyzdžiai:
Dundas — Palmerston

$9.500 pilno kaino, atskiras, 
alyva apšildomas, 6 kamb. na
mas be morgičių.

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

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

College St.
$5-7.000 įmokėti. 16 kamb. ir 
krautuvė namas, karštu vond. 
apšildomas. 2 garažai, kietos 
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. 

kūnas ir mūsų valdybos atstovai 
— P. Januška ir Zatorskis. Sve
čiai, Ganytojas ir palydovas 
kun. Kulbis, daug papasakojo iš 
lietuvių gyvenimo plačiam pa
sauly, o mūsiškiai jiems apie 
Windsoro ir Detroito lietuvius ir 
jų gyvenimą. Ekscelencijai suti
kimą ir vaišes suruošė Apylin
kės Valdyba, o gardžią vakarienę 
pagamino Juškauskienė.

Lietuviai tautų pasirodyme. 
Specialybių kursų uždarymo 
proga, savo dėstytojams pagerb
ti, balandžio 25 d. kursantai su
ruošė parengimą su oficialių as
menų kalbom ir menine dalim. 
Dalyvavo: Kanados sveikatos 
min. Paul Martin, apyg. parla
mento ats. Brown, miesto bur
mistras Reume, CBC radio sto
ties tautybių programos vedėjas 
John Jeannette (jis paruošia sto
čiai ir lietuviškas programas), 
visa eilė valdininkų, keli šimtai 
kursantų su dėstytojais, išviso 
apie 600 asmenų. Ministeris, par
lamentaras, ir burmistras pasa
kė kalbas užjausdami mūsų tė
vynių ir giminių tragišką likimą, 
džiaugėsi mūsų kultūriniais dar
bais ir ragino nepamiršti ir to
liau savo kalbos ir gražių -tauti
nių papročių.

Meninę dalį atliko vokiečiai, 
italai, lenkai, ukrainiečiai, veng
rai, olandai ir lietuviai.

Mūsų kolonija maža ir sunku 
suorganizuoti kokią meninę gru
pę. Tačiau paraginta Apylinkės 
Valdybos kolonija, sujudo, per 
pora savaičių susiorganizavo 
choras, bet pasirodymo laukėm 
nedrąsiai. Nuotaikos pakilo, kai 
buvo sužinota, kad P. Petruičio 
pakviesta atvyksta Toronto Jūrų 
Skautų šokėjų grupė ir mums 
talkininkaus pasirodyme. Abe
jonės eiti ar neiti į pasirodymą 
dingo, jau gimė pasitikėjimo 
dvasia — laimėti, geriau pasiro
dyti už kitas tautybes. Taip ir 
buvo. Mūsų šokėjai ir choras nu
stelbė kitų pasirodymus. Berods 
šokėjai pakviesti > Prince Ed
ward hotėlį su programa. O ten. 
kviečiamos tik , žymiosios pajė
gos ar kolektyvai. Vietos dien
raščio reporteris pakvietė mūsų 
šokėją Aušrą Liaudinskaitę nuo
traukai su ministeriu, kursų ve
dėju ir parengimo organizato
rium, kuri sekančią dieną pasi
rodė dienrašty. ,

Mūsiškiai išpildė didesnę pusę 

VENCPIJCS
MOTERŲ LOBAI

Šį puikų tautinį kostiumą jūs galite matyti nešiojant 
gražias jaunas moteris šiaurinėje Vengrijoje. Bliuskutė 
yra ryškiai raudona su plačiomis pasipūtusiomis ranko
vėmis, papuoštomis raudonais kaspinais. Ant kaklo ne
šiojama balta skarelė, žalių siūlų apsiūtais pakraščiais. 
Apsiaustėlis yra išsiuvinėtas mažomis raudonomis tul
pėmis arba panašiais motyvais. , Kad suteikus sijonui 
krinolino Išvaizdą, mūsų Vengrijos mergaitės nešioja 
aštuonius apatinius. Odos batai yra šviesiai raudoni. 
Kostiumo apvainikavimui ji nešioja tūlio galvos apdan
galą, Apkaišytą gražiomis laukinėmis gėlėmis. x

Šį straipsnį glaudesnio neokanadiečių bendradar
biavimo naudai skelbia Bradings Breweries Limited

BRADWGS
Tariama BREDINGS

BHADINO BREWERIES LIMITED
OTTAWA AND WINDSOR

orogramos. Po atidarymo kalbos 
choristė Marytė Čiuprinskaitė 
buvo pakviesta į sceną, kurioje 
buvo išsirikiavęs vokiečių cho
ras, ir sugiedojo “O Canada”. 
Mūsų chorui išsirikiavus, šeštad. 
mokyklos mokinė Mildutė Pa- 
kauskaitė, pasipuošusi tautiniais 
rūbais,, labai vykusiai padekla
mavo angliškai eilėraštį “Yra ša
lis kur upės teka”.

Choras padainavo: Kur giria 
žaliuoja, Kai aš grėbiau viena, 
Aš mergytė kaip rožytė, Namo 
broliukai. Šokėjai programos vi
dury ir pabaigoj pošoko: Givata- 
rą, Polkutę, Apgavikus ir Ma
lūną. .

Apyl. Valdyba, šio pasirodymo 
organizatorė, džiaugiasi, kad vis
kas taip gražiai pasisekė, nuošir
džiai dėkoja Toronto skautų 
“Laivas” šokėjų grupei (tuo la
biau, kad nesudarė mums išlai
dų, kurias turėjo atvykstant ir 
grįžtant) ir jos vedėjai p. Lič- 
kūnaitei-Šadeikienėi. Taip pat 
mūsų'choristams, kantriam cho
ro vadovui p. Sinkevičiui ir vi
siems prie šio pasirodymo prisi- 
dėjusiems.
Apyl. V-bos vardu J. Ražauskas.

— Gegužės 16 d. 6 vai. Seminol 
2520, kroatų salėje, ruošiamas 
vakaras. Detroito BALFo teat
ras suvaidins “Pinigėliai”. Po 
to šokiai, graži muzika ir bufe
tas. Kviečiame visus atsilankyti.

KLB Windsoro A. V-ba.

SUDBURY Ont
metai į Sudburio lietu-1953

vių gyvenimą įnešė daugiau įvai
rumo. Praėjusieji metai apie 
bendruomenės gyvenimą aprašy
mais bei korespondencijomis bu
vo šykštūs. Šiemet pasipylė visa 
eilė korespondencijų, k.a. “Nau
jienose”, “Nepriklausomoje Lie
tuvoje” ir kt. Pastangos sveikin
tinos, jei korespondentai nors 
dalinai laikytųsi elementariausių 
etikos dėsnių. Bet, to nėra. Dau
giausia žinios netikslios ir net 
šmeižtai.

“Naujienų”' koresp. ^Mainie- 
ris”, nežinodamas ir net nepasi
teiravęs apie tikrą padėtį, rašo: 
“Norint siųsti į katalikiškų^orga- 
nizacijų suvažiavimą Toronte, 
buvo rinktos aukos ir atstovai. 
Dėl nepalankių darbo pamainų 
niekam nenuvykus, surinkti pi
nigai nusirašė į neaiškias sąskai
tas. Apie ką tik žino tas pats 
kunigas”.

Lietuviai
JA VALSTYBĖS

BALFas nuo gegužės 1 d. pa
skelbė piniginių aukų vajų, už
sibrėžęs šiemet surinkti $195.800. 
aukų.

J.E. vysk. V. Padolskis, pa
kviestas Kunigų Veiny bės valdy
bos, gegužės 19 d. atvyksta į JA 
V-bes. Ekscelencija apsistos pas 
prel. Balkūną, o vėliau aplankys 
daugelį lietuvių kolonijų.

Kun. Vk. Dabušis yra pakvies
tas Ateitininkų Federacijos ge
neral. sekretoriaus pareigoms. 
Iš “Darbininko” redakcijos jis 
pasitraukė pereitą rudenį, o iš 
“Darb.” ir “Aidų” administraci
jos nuo š.m. balandžio 1 d .Jis dar 
tebeina ir ’’Ateities” administra
toriaus pareigas.

“Am. Balsas”, kaip pranešė 
naujasis Valst. Dep. informaci
jos šefas, susiaurins savo prog
ramas į kitus kraštus, bet bolše
vikų okupuotų kraštų programų 
nesiaurins. Taupumo sumeti
mais ryšy su tuo būsią atleista 
830 tarnautojų, daugumoje sve
timšalių, jų tarpe tik 133 ameri
kiečiai.

Lietuvos Vyčiams Amerikoje 
balandžio 27 d. suėjo 40 metų. 
Šios liet, organizacijos pirmasis 
vienetas susikūrė Lawrence,

Nemalonu kartoti tos nesąmo
nės, bet neteisingai paliečiant 
gerb. kolonijos kunigo asmenį, 
tenka patarti tokiems korespon- 
denttamš“ pirmiausia pažiūrėti 
bažnyčios komitete surinktų au
kų aktą su komiteto narių para
šais ir atsiklausti kasininko. Ten 
“Mainieris” atras tuos “nusavin
tus” 12 dolerių”.,O jei jis būtų 
garbingas asmuo,' tose pačiose 
“Naujienose” savo šmeižtus at
šauktų.

Labai gerai, kad dar Lietuvo
je buvo privalomas mokslas ir 
visus išmokė rašyti. Tik labai 
gaila, kad tie patys rašeivos ne
išmoko teisingumo ir pilietinės 
drąsos po korespondencija pasi
rašyti. Po šmeižtais /pasirašo: 
Mainieriai, Sudburiečiai ir-kt.

Sudburio kolonija nemaža. 
Gyvena visokių pažiūrų žmo
nės, todėl suprantama, kad opo
zicija reikalinga. Bet ji galėtų 
reikštis viešai, drąsiai, nesislaps- 
tydama ir saVo bendruomenės 
ribose. O jei yra reikalas siekti 
spaudos, tai nebūti “zuikiais”, 
bet drįsti pasirašyti savo pavar
dę. ' J. Kručas.

— A. Staškevičiui padaryta vi
durių operacija. Ligonis dar te
beguli Sudbury General Hos
pital. -

— Mažoji Petrėnaitė jau grįžo 
namo iš ligoninės. Maineris.

SIMCOE, Ont,
Balandžio 18 d. Simcoe miest. 

lietuviško viešbučio “Norfolk 
Hotel” savininkai atšventė Onos 
Dumšienės gimtadienį. Dumšų 
šeima populiari vietos leituviš- 
koje visuomenėje ir svetimtau
čių tarpe. O. Dumšienės gimta
dienio proga susirinkusių iš pla
čios apylinkės artimųjų draugų 
ir bičiulių apdovanota atitinka
momis dovanomis. Visi atsilankę 
svečiai buvo šeimininkų gausiai 
pavaišinti. Vaišių metu sukaktu
vininkei linkėta viso ko geriau
sio ir sulaukti dar daug daug 
saulėtų ir. laimingų gimtadienių.

Svečių tarpe dalyvavo: Stra- 
domskiai iš Delhi, Ont. ir Tuiny- 
los iš Simcoe, Ont. Šios dvi šei
mos praeitų metų l'udenį poilsio 
ir turistiniais tikslais išvyko į 
Meksiką bei JAV pietines sritiš 
ir grįžo tik šį mėnesį. Vaišių me
tu jie visus suįdomino papasako
dami daug patirto ir matyto savo 
ilgoje įdomioje kelionėje. Ne 
vienam iš besiklausančių gal ki
lo noras ir pačiam kada nors tą 
malonumą turėti.

Tikimės ir linkime, kad Stra- 
domskiai ir Tuinylos, kelis mėne
sius pailsėję, vėl gyvai įsijungs 
į vietos lietuvių visuomeninį gy
venimą. J. M.

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.

Ugglįf '-fĮoilipMle į "
^pareikalavę mūsų naujausio kainaraščia Rašyiute ^

iMaišši ■Milws yra -jciHra. itgataM*

S T RBJhtW M Y CIN — 50 centų gramas. - 
įž; Męs jmt'tWblMS
' Geręžinęs Uždangos. -— Kartu (skaitomos ir poJto iUatdos

STARKMAN CHEMISTS
! • .'•■    1 : •- . i ., ............ •< ’ •». ' ■  ■ -■ . ' \ . •• ' i  - . .' ’ ... . . •• , _2■ ,..^u

pasaulyje
Mass., 1913 m. balandžio 27 d., 
šv. Pranciškaus liet, parapijos 
salėje. Iš pradžių tą organizaciją 
buvo norėta pavadinti “Liet, sa
kalų” vardu, bet vėliau pakeis
ta į “L. Vyčius”. Šiandien yra 
137 LV kuopos. Pati pirmoji bu
vo Brocktono kuopa. Rugsėjo 28 
-30 d. Bostone organizacijos jubi- 
lėjinis kongresas. Jubilėjui pa
minėti bus išleistas specialus 
“Vyčio” Nr., kuriame bus ap
žvelgta visa organizacijos isto
rija.

Latvijos žvejai, neseniai pabė
gę iš Liepojos, netrukus iš Šve
dijos atvyksta į Niujorką. Jie 
važinės po JAV, kalbėdami lat
vių kolonijose, kaip kad važinė
jo bėgliai iš Lietuvos.

Liet. R. Kat. Labdarių Sąjun
ga, kuri išlaiko senelių prieglau
dą, balandžio 21 d. suruošė Con
rad Hilton viešbutyje Čikago
je bankietą, kurio bilietas buvo 
$25. Bankete numatyta buvo 
1000 svečių. Pagrindinę kalbą 
pasakė kardinolas S. A. Stritch.

Šv. Kazimiero seserys buv. šv. 
Kazimiero Akademijos rūmuose / 
įkūrė mokytojų seminariją, ruo
šiančią mokytojas savoms mo
kykloms. Šiuo metu yra 22 stu
dentės. Seminarijai vadovauja 
sesuo Liudvika. z

Lietuvių Teatras Čikagoje pra
deda ruoštis naujo veikalo pasta
tymui.

Šv. Pranciškaus Lawrence, 
Mass., liet, parapija šiemet šven
čia savo 50 metų sukaktį.

Liet. op. sol. Al. Kutkus vado
vauja Brooklyno operetės chorui.
VOKIETIJA

Vok. LB Kr. Valdybai nupir
kus Vasario 16 gimnazijai na
mus, VLIKas paskyrė 5000 DM 
grynais ir nubraukė 5700 DM 
skolos.

Į Liet. Raud. Kryžiaus Vyr. 
Valdybą vietoje mirusios dr. 
Karvelienės išrinkta dr. N. Bra
žėnaitė.

Užsieniečių tremtinių stovyk
los Bavarijoje baigiamos likvi
duoti. Perkūno j imai eina į galą.

Daugumas lietuvių sutelkti 
Memmingeno, Schongau ir kt. 
vietovėse. Iš Schleisheimo prie 
Miuncheno stovyklos beveik vi
sos šeimos perkeltos į užsienie
čiams tremtiniams pastatytas so
dybas Ludwigsfelde^ Miuncheno - 
priemiestyje, kur išdygo ištisas 
naujų namų miesčiukas su 690 
butų, Apie % butų buvo perleis
ta vokiečiams pabėgėliams. Li
kusieji, daugiausia viengungiai, 
iškelti į Valkos, stovyklą prie 
Niurnbergo. Į buv. tremtinių sto
vyklas atkeliami vokiečiai pabė
gėliai ;š Berlyno, arba jų senieji 
būstai panaudoti spec, reika- . 
lams. Stuttgarto apylinkės lietu
viai taip pat perkelti į naujai 
pastatytas kolonijas Steinhal- 
denfelde ar prie Kornwestheimo.
D. BRITANIJA

Manchesterio lietuviai kapinė
se pastatė lietuvišką kryžių, kurį 
pašventins gegužės 3 d. vysk. Pa- 
dolskis, atvykęs iš Romos ir at
švęs Motinos dieną ir 700 m. 
krikščionybės įvedimo Lietuvoje 
jubilėjų. ’

Sporto ir Social klubas veikia 
ryt. Londono dalyje, įkurtas se
nųjų išeivių. Jis turi savas patal
pas su sale, turinčia neblogą sce
ną. Per pereitus metus kl. galėjo 
savo skolą sumažinti 587 svarais. 
Balandžio 19 d. susirinkime iš
rinkta nauja klubo valdyba: pir
mininkas P. Mašalaitis, sekr. Ju
ras, ižd, V. Zdanavičius. Reviz- 
kom.: Babilius, Bulaitis ir Šal- 
čiūnas.

St. Catherines, Ont.
Motinos Dienos minėjimas 

įvyks šį sekmadienį, gegužės 10 
d. Rytą 10 vai. šv. mišios už mo
tinas, 4 vai. pp. minėjimas ukrai
niečių rytų apeigų katalikų salė
je po bažnyčia Niagara St. Po 
I. Matusevičiūtės paskaitos ir kt. 
programos dar įvyks pamaldos 
už motinas toje pačoije ukrainie
čiu bažnyčioje. ApyL V-ba.



MARIJA AUKŠTAITĖ

IŠEIVĖ
(Iš mano dienoraščio) (Tęsinys iš praeito nr.)
Į kabinetą įleidžia po kelias moteris. Aš su Zose patekau pa

skutinė. Zosė nelaukus nusirengė ir pusnuogė atsistojo egzami- 
nacijai.

— Daktare, išžiūrėkite mane gerai, — ji pareiškė. — O kad ne,
tai viso laivo vyrai bus ligoniai Aš žinau, kad aš turiu ligą. Turiu 
ir... ir dėlto jūsų komisaras taip gremžias!. Tuoj pusė laivo ims 
zulytis. .

— Tas jau gerai, kad tamsta prisipažįsti, — pagyrė Zosę se
nutis, žilas daktaras. — Čia išrašiau receptą, bet pirmiau tamsta 
nueik į kirpyklą, kur tamstai nukirps plaukus...

— Ar tu iš galvos išėjai, senas kerėpla! Tokias kasas duočiau 
kirpti?! Niekados, niekados! - Aš negraži, kaip velnias! Kojos 
pilnos sutrauktų gyslų Mane vyrai myli, tik dėl mano ilgų ir gra
žių kasų! O kai jas nukirpsiu?... Manai mano mergaitė turės stipt 
badu?! Nesulaukė!...

Zosė koliojosi garsiai ir šiurkščiai. Popiety, jau visi žinojo, kad 
ji turi negeistinų būželių. O kai suskambino vakarienės, ji pasi
rodė su plika, kaip pavėsy augusiu dyneliu galva, kuri blizgėjo 
ištepta dvokiančia mase.

--------

Taip ilgas šis vakaras, nuobodus ir kankinantis. Štai koks žings-- 
nis išeivio takely. Zosė papasakojo kas dedasi laive... baisūs da; 
lykai. O, kaip pavojinga jaunoms moterims tokios kelionės! ‘ Reik 
geležinės valios, užgrūdinto atsparumo.

Aplink aidi triukšmas. Ten kelia ovacijas ispanai, kažkokiai 
grakščiai šokėjai. Kitur tyliuoja škotų “maišinės pypkės”, salione 
iš visų jėgų skamba užsikirsdami pianinp klavišai, kajutėse mer
gaičių juokas, pilasi kalbos ir dainos. ’ ' < ■

_ Aš sėdžiu viena ir džiaugiuosi savo šventa vienuma. Vaikai su
migo, ir net girdžiu, kaip jų kvapelis skriodžia kajutės tylą.

Rodos girdžiu, kaip kiekvienas jūros lašelis į mane kalba, kad 
išeivis apsikaustytų geležinės patvaros lankais valią ir širdį, nes 
nuo gimtinės slenksčio. — prasideda pirmi žingsniai ne į laisvę, 
bet į kovą, į kasdieninį pavojų ir nežinią.

Girdžiu už kajutės durų žingsnius. Iš karto jie buvo greitesni, 
paskui sulėtėjo, ir dabar kažkas šlama už durų. Lengvas bildėsėlis 
sutūkseno keletą kartų, ir aš beveik nejutau, kai pašaukiau:

— Prašau! '
Duris pravėrė laivo pasiuntinys ir padavė man laišką. Jis grei

tai vėl užspaudė duris, ir nudunksėjo jo žingsniai koridoriais.
Smalsumas sėmė širdį: “Kas man rašo?” Bet įtarimas įsiterpė 

ir laišką atidėjau rytojui. Galvoju, kas būtų, jeigu vėl kas nors 
pinkles pakištų?...

— Bet kas? Juk aš dabar visokiai kovai pasiruošus, — pasisiū
lė atspari mintis ir man prisiminė baisi kelionė traukiniu į Ber
lyną. ' ' •

Iš Kauno mane išlydėjo Jonukas ir Juozas. O, Dieve! Nepa
miršiu to momento! Kančios, virusios tada mano sieloj. Ta skurdi 
mokinio - uniformėlė sukuria didžiausius skausmo laužus mano 
dvasioj, ir tos kankinančios liepsnos degina motinos širdį, kuriai 
nuo troškulio nei sudegti, nei gyventi.

Išverkčiau visas ašaras, iškentėčiau visas kančias! kad tik dabar 
galėčiau Jonelį turėti prie savęs. Kam jį likimas atplėšia iš mo
tinos, kam?...• :•

Stoties perone aš buvau beveik pamišus. Žiūrėjau į tą kūdikį 
trylikos metų ir jutau, kad aš su pirmais į išeiviją žingsniais slys
tu nuo kažkokio tvirto pagrindo į amžinas motiniškų kančių 
prarajas, iš kurių jau amžiais neišsikasiu .....

O jis man lengvai šypsojosi. Nežinau, kas dėjosi jo krūtinėlėj, 
bet nemačiau nei vienos jo ašarėlės, nei mažiausio nusiminimo.- 
Negirdėjau vaikiškų lementacijų, nei skundų. Jis buvo ramus? 
net drąsus.

Už pečių rankas sumetęs, vaikščiojo perone kaip suaugęs vy
ras, tvarkė su Juozu mano bagažus, drąsino mane keistais posa
kiais, juokavo kaip subrendęs džentelmenas.

Juozas gi — buvo liūdnas ir tylus. Jo pilkos gražios akys nuolat 
atsimušdavo į manąsias, jis stengėsi visas tuščias spragas užpildyti 
užsiėmimu, kad mums nepasirodytų ašaros.

Nežinau, kada aš su vaikais- įlipau į traukinį, ar mane čia 
kas atvedė... tik atsikvošėjusi pamačiau, kad kupėj, kur aš sėdė
jau — tūno prieš mane storas, bet kilnios išvaizdos kunigas, ir 
kitoj pusėj, apsiaustą ant rankos užsimetęs — riogso senyvas 
ponas. Šalia manęs stovi Juozas. Jis lyg nusigandęs, jo akys man 
sako paskutinį “sudie”, o lūpos klausia: _

— Sesute, ar tai jau viskas?... — aš beprotiškai pajuntu šių 
žodžių prasmę ir, rodos, visa siela surinku: '

— Ne! Neviskas! Kurgi Jonelis?!. . .
Juozas susimaišė. Matyt, juodu susitarę, kad aš Jonelio pasku

tinį kartą neapglėbčiau, kad nebūtų sunku iš motinos rankų 
išplėšti brangiausią turtą — jos vaiką. Jonelis, matomai pasi
slėpė... pasislėpė jau amžiams... «

Išsigandusiomis, ašarotomis akimis apmečiau kupę, čia jo 
nebuvo. Siekė širdis ir plyšo sopuly, bet jis — nesirodė.

— Joneli!!! — sušuko mano dvasia ne ašaromis, bet širdies kan
čia, pajutau savo ranką Juozo delne, jo lūpos prisispaudė prie 
mano galvos, ir jis išnyko. ,

Akys man aptemo... bet sukaupus-visas paskutines jėgas, 
šaukė sielos troškulys, kad dar pamatyti savuosius.

Prišliaužiau prie lango. Pirštų nagai sulindo į medį, trūkčiojo 
mano kūnas nuo baisios kančios konvulsijų, ir apsemtoj akyse 
ašaroj — pasivaideno Jonelis.

— Taip, tai jis! — sušuko krūtinės balsas ir mačiau, kaip Juozas 
vedasi Jonelį prie mano lango.

— Jėzau, ar man užteks dabar jėgų?... Ar širdis netrūks iš 
sopulio?!... Bet dar dvi gyvybės sušuko šalia manęs skardžiai ir 
džiaugsmingai:

— Mamyte, Jonukas!
— Taip, Jonukas... — laukiau išsiilgusiu sopulingu glėbiu 

ištiesus rankas pro langą, pro ašarotą sielą.
Juozas paėmė Jonelį ant rankų prie lango, ir aš jį bučiavau, 

bučiavau ... paskui jis nusileido ant Juozo rankų, o aš susmukau 
traukiny prie lango.

Kada atsibudau, prie manęs sėdėjo kunigas ir laikė prie mano 
galvos šlapią skarelę, o traukinys šniokštė, bėgo.

Išsigandę, vaikai stovėjo ir verkė, senyvas ponas juos ramino ir 
glostė.

Dabar pabudo visos baisiausios haliucinacijos mano sieloj ir 
aš savęs nusigandau, nes pats likimas išeivei atsistojo visu ūgiu 
prieš akis ir sielą.

Šokau iš baisaus apsvaigimo ir sėdėjau kaip mumija, kaip ak
meninis padaras. Many neliko dabar jausmo nei kančios, tik su
kauptas kažkas baisaus... o į sielą kuždėjo tik šiurpus vėjas 
pro langą:

— Juk tu išeivė, išeiyė... išeivė!
Ir tolo vis traukinys, tolo nuo Tėviškės, nuo savųjų... nešė 

kaip šiaurys sudraskytą lapą rudenio keliais, ir vis labiau džiūvo, ‘ 
gelto mano svajonės, kaip nužydėjusių gėlių galvelės.

Senyvas ponas su kunigu- — gražiai susibičiuliavo. Šis ponas 
buvo berlynietis, įžymios svarbios įstaigos direktorius. Jis kunigui 
užsirekomendavo esąs Vilius Kurdoša.

Kunigas pasisakė esąs iš provincijos, gyvenąs netoli Vokietijos 
sienos, kur gražiai liepomis apaugęs jo tylaus šusikaupimo kam
pelis.

Jie kalbėjo įvairiomis temomis, lietė dienų klausimus, politiką.
Kunigas į mane nuolat pasižiūrėdavo, kai aš gumšojau tyli 

ir bežodė. Vilius Kurdoša neatitraukė akių nuo mano kojų. Nors 
aš jas kryžiavau, kišau po suolu, traukiau suknelę žemyn, galų 
gale, paėmus apsiaustą ant kelių — kojas uždengiau.

Pro langą bėgo rudenio vaizdai. Širdis glostė ir bučiavo pasku
tinius Tėvynės vieškelius, šilus ir laukus, siela verkė, nuolatos 
suklupdama šalia pasiliekančių Smūtkelių.

(Bus daugiau)
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LAVO MARIJA FATIMOJE

JONAS NEVARDAUSKAS 
e •

POEMA APIE MOTINĄ
(Skiriu savo motinos atminimui)

% •

Rašiau tau keletą laiškų, motule,
Bet nepasiekė jie tavęs — sudėtas sielvartas sūnaus, 
Ir nežinau, gal tavo akys jau kalnely guli, »
Gal verkia po našta gyvenimo sunkaus.
Kur tu šiandien? Kur tavo: “Auk, mažyti, laime mano”, 
Kur sukdama ratelį, pūgom siaučiant dainavai 
Ir šaltis beldės, ir lemputė gęso, mama mama, 
Lopšeliuvgirgždant dainą liūliavai...
Praėjo metai, kaip per kaimą šienpjoviai.
Praskrido vasaros, kaip sakalai.
Ką šimtmečiais lietuvis kūrė, svetimi išgriovė, 
Ir mus išskyrė nedalia gal amžinai.

Nevaržė rankų auksu tau žibėdamos grandinės, 
Tavęs nepuošė perlai svetimos šalies pirklių. 
Prie klevo gonkų vargui traukiant sutartinę, 
Septyni rudenys nusinešė jaunystę ant sparnų.
Varginga mano tėviškė, vien akmenys ir smėlis, 
Pavasariop sūnelis tuštų svirną saugo naktimis. 
Laukuose geltonuoja svėrės, žydi ramunėlės, 
Kaip žvaigždės viltys auštant gęsta vis.
Menu pavasarį, kaip tėvas kėlė žemės saują, 
Prašydamas prieš dangų derliui palaimos.
O žemė prisisunkus ašarų ir kraujo, x
Vien duobės sviedinių, tiek maža lygumos...
Ten baltas vyšnių sodas, melsyas rugiagėlių laukas, 
Ten ąžuolas su liepa per saulėtas Sekmines, 
Virš jų viršūnių šilkui plaukiant, 
Prie kryžkelės praleido šaunias vestuves.

‘Suktini šoko busimosios jaunamartės, 
Su tėviškės vaikinais nuostabiai gražiais. ♦ 
Tris dienas dūdas pūtė, piršlį vedė karti, 
Tris dienas pilstė alutį uzbonais žaliais.
Laukuos’ dainavo sesės švento Jono naktį.
Daug metų jos, užburto žiedo dar jieškos. 
Ir miela širdžiai jaunai nerimu vien plakti, 
Su daina ėjo jos, prie rugiagėlės mėlynos.
Aušra per rūką skina saulei taką, 
O motina prie rėksnio budi štai. 
Jau gale kaimo vyrai dalgius plaka 
Ir laikas rugiapjūtėn žengti jai.
Motulės kojos basos, pasišiaušęs rugienojų ražas, 
Audra... o nestatyta dar visa rugių dirva...
Prie pėdo gailiai verkia vyras mažas, 
Jo nuraminti nebemoka rainis, nei šuva.
Taip augom. Keitės pasakos: Jūratė ir Kastytis.
Kai kartą grįžo mūsų Baltijos žvejai,
Balti laiveliai gintaro geltono prisagstyti,
Saulėlydžiu papuošta man tarei: ? r
— Atšlaitės’ anemonai, žydi, senka Varduva ir Venta, 
Per klonius ir miškus takeliai sausi jau.
Šiandien už mokslą atnešiau tau paskutinį centą, 
Kur tolimą kelią pėsčia atėjau..
— Šiuos rūmuos, tau sūnau, šviešir skaityti,
O aš vis laukiu kolei dienos prailgės... •
Ir tavo laiško jau nebegaliu matyti,
Viskas taip liejas akyse... Kas kelią man nušvies? w
— Sūnau iš skausmo kilęs, kai išeisi tu į žmones,
Tik vieno, būk žmogumi, prašau?’ 
Tau atiduodu jautrią širdį ir svajones, 
Ir ašarom žodį “neužmiršk” įrašau.
Bujojus laisve savanoriais krašto, >
Smūtkeliais, kryžiais ir kapais,
Vesta prie kartuvių, pilotų ir vergijos rašto, 
Vėl griūva ji suremta durklais svetimais.
Motulė bėga, bėgdama suklumpa,
Prie veido glaudžias išsigandę dobilėliai dulkini.
Nuo tankų vieškeliai ir kloniai dunda. 
Per vasarojų jūrą brenda žmonės svetimi...
— Vaikeliai, reikia ginti savo kaimą,
Iš miąptų kyla dūmai, ugnys jau antai... 
Sruvena upės, ašaros ir motinos palaima, 
Pačiam vidudieny sublykčioja šilai...
O saulė kepina taip baisiai,
Kaimyną šaudyt varo atėjūnai keturi.
Nauja sodyba, sode tarpsta vaisiai, 
Jis lieka vienas rugiagėlių lauko vidury.
Eini, motule, nuskriausta visų^ sunykus,’ 
Gyvenimo keliu nuo ašarų slidžiu.
Apreiškia Dievas vargo žmogui didelius dalykus, 
Juos slėpdamas nuo išdidžių.
Jau sutemos. Lyg raganų laiškai sudegę, „
Į kaimo liepą krinta juodvarnių būrys.
Ir kruvinais sparnais jie, rodos, visą žemę slegia, 
Snapuose jų pagrobtas saulės spindulys.

Keturi Marijos reikalavimai 
Fatimoje'turi būti išpildyti, jei 
norime, kad Jos pranašystė apie 
Rusijos atsivertimą ir pasaulio' 
taiką įvyktų. Marija pasakė ta
da, kad įvyks baisus pasaulio 
karas, kad bolševizmas išsiplės, 
kad net ištisos tautos bus sunai
kintos, bet jei žmonės išklausys 
Jos prašymo, tada ateis taika, 
Rusija atsivers, išnyks bolševiz
mas. Kokie buvo tie Jos reika
lavimai?

Pamaldumas Į Nekaltąją 
Marijos Širdį
Tas pamaldumas yra ne kas 

kita, kaip speciali pagalba, pa
ties Dievo nurodyta, nusidėju- 
siųjų atsivertimui. Birželio mė
nesio apsireiškime Fatimos vai
kams Marija pasakė: “Jėzus no
ri, kad aš būčiau labiau žinoma 
ir žmonių mylima.- Jūs turite 
pasirūpinti, kad pamaldumas į 
Nekalčiausiąją mano Širdį būtų 
išplatintas.” Liepos mėn. apsi
reiškime Ji sakė: “Kad išgelbėti 
sielas iš pragaro, Dievas nori, 
kad mano Nekalčiausioj i Širdis 
Būtų garbinama. Aš pažadu iš
gelbėjimą visiems, kurie prak
tikuos šį pamaldumą”.

Kelias savaites prieš mirtį ma
žoji Jacintą pasakė Liucijai, ku
ri dar tebėra gyva: “Kai ateis 
laikas^, kad Jėzaus norai būtų 
visiems žinomi, pasakyk visiem, 
kad Dievulis užtikrina savo ma
lones per Nekalčiausiąją Mari
jos Širdį. Pasakyk jiems, kad 
nesvyruotų prašyti tų malonių”. 
Nors Marija aiškiai pasakė, kad 
Šv. Tėvas turi paaukoti Rusiją 
Jos .Širdžiai (tą Šv. Tėvas- jau 
padarė), bet aišku, kad Ji norė
jo, kad kiekvienas iš mūsų pa
siaukotų Nekalčiausiai Širdžiai, 
taip pat paaukotų savo artimuo
sius, šeimas. Kad tas pasiauko
jimas visada būtų atmintyje, ge
ra nešioti Marijos medalikėlį ir 
dažnai kartoti: “Nekalčiausioji 
Marijos Širdie, būk mano išga
nymas!”

Rožančiaus kalbėjimas
Antrasis Marijos Fatimoje rei

kalavimas buvo, .kalbėti rožan
čių. Ji kartojo: “Kalbėk nuolat 
rožančių”. Nuolatos reiškia kiek
viena proga, kai tik yra laisvo 
laiko. Rožančius' turėtų tapti 
bendra šeimos malda kasdien. 
Daug yra gražių maldų, bet ro
žančius bene bus pati gražiau
sioji-malda, o Rusijos atsiverti- 
fmui bene stipriausias ginklas; 
Lucija mano, kad rožančius yra 
pati geriausia priemonė patrauk
ti į Dievą tuos, kurie nemoka 
susilęaupti, mąstyti. Fatimos Ma
rija reikalavo, kad po kiekvie
nos paslapties būtų pridedama: 
“O, mano Jėzau, atleisk mūsų 
kaltes. Išgelbėk mus iš pragaro 
kančių. Patrauk sielas į Dangų, 
ypač tas, kurios labiausiai yra 
pavojuje”. Šitaip kalbamas ro
žančius yra vadinamas Fatimos 
rožančiumi ir jau labai paplitęs 
lotynų bei anglosaksų kraštuos. 
O kodėl mes lietuviai atsitiko
me? Mums gal labiausiai rei
kalingi Marijos Fatimoje duoti 
pažadai.

Darykite atgailą už 
nusidėjėlius
“Darykite atgailą už nusikal-

tusiuosius, nes daugelis eina į 
pragarą, kai niekas už juos ne
atgailauja”, sakė Marija vai
kams Fatimoje. Vaikai matė 
pragarą ir taip buvo sujaudinti, 
kad niekada to vaizdo neužmir
šo. Jie savo valgį atiduodavo 
avims, kad pasniku galėtų at
gailauti už nusidėjėlius. O to 
valgio anais laikais ir taip jau 
nedaug buvo. Maitinosi karčio
mis šaknelėmis ir žolėmis, ty
čia, kad tik galėtų atgailauti.

Ką gi reiškia atgaila?
Pirmiausia, uolus Dievo ir baž

nyčios įsakymų vykdymas. Yra 
atgaila, kai visu uolumu vyk
dome, kas Dievo įsakyta. Tai 
vadinama būtinos atgailos for- 
pia. Mes turime ir laisvai at
gailauti. O yra visa eilė atgai
los formų: kantrybė, 'nusižemi
nimas, gailestingumas vargšams, 
susilaikymas valgyje ir gėrime 
ir tt. Kąi darome panašias at
gailas, turime būtinai pridėti 
intenciją,!kad ir tokią ar pana
šią: “O Jėzau, tebūna tai iš mei
lės Tau, už nusikaltėlių atsiver
timą ir atgailą pagal Nekalčiau
sios Širdies troškimą”.

Atgailos šv. Komunijos
Marija prašo, kad kiekvieno 

mėnesio pirmą šeštadienį per
maldavimo intencija priimtume 
šv. Komuniją. Tai pati svar
biausioji permaldavimo priemo
nė. Čia mes jau aukojame ne 
savo malonumus, ne duoną ar 
vyną, bet tikrą Kūną ir Krau
ją paties V. Jėzaus. Paaukoji
mą Rusijos Marijos Širdžiai ir 
šeštadienio Komunijas Marija 
minėjo daugelį kartų.

Marija reikalavo Šventąją Ko
muniją primti kiekvieną pirmą
jį šeštadienį. Tai labai daug, sa
kysite. O ar nedaugiau ryžomės 
daryti Lietuvos laisvei, kai iš
girdome apie jos pavergimą, ar
ba tie, kurie apleidome per prie
vartą savo kraštą. Bolševizmas 
yra globalinė, viso pasaulio pro
blema, ir čia menkais dalykais 
nieko nepadarysi. -Tik pats Die
vas gali dalykus iš esmės pa
keisti. Komunijoj pats Dievas 
ir veikia per žmogų.

Čia paminėjau tik pačius pa
grindinius reikalavimus kuriuos 
Marija pareiškė Fatimos vaiku
čiams. Dabar jau yra ir daugiau 
praktiškų nurodymų Fatimos 
garbei kelti. Lietuva paaukota 
Marijai. Gegužės 13 d. yra Fa
timos garbei skirta. Reikia mum 
tą dieną ypatingai susiklaupti, 
reikia grąžinti į šeimas bendro 
rožančiaus kalbėjimą, reikia or
ganizuoti Fatimos Marijos Są
jūdžio būrelius, rengti 
nėjimus,’ akademijas, 
kad visi turėtumėm ir 
me Marijos medalikėlį 
lierių, nešiotumėm jį 
nuslėptą piniginėje, bet ant kak
lo, o ir Marijos paveikslas turė
tų būti kiekvienoje šeimoje ir 
pačioje garbingiausioje vietoj, 
ne virtuvėj ar miegamajame. 
Gal pats svarbiausias dalykas, 
tai pirmųjų 5 šeštadienių Ko
munijos, jos labai svarbios, kaip 
permaldavimai už Rusiją, bet 
kartu duoda daug vilčių ir 
asmeniškai laimei.

Mirtis yra lemianti mūsų li
kimą visiems amžiams. Tuo 
momentu jokia pasaulio galybė 
mums padėti nebegali. Ir kara
liai ir diktatoriai ir vyskupai tu
ri padėti savo valdžios ženklus 
ir eiti į mirties vartus nuogi ir 
vieniši. Niekas tų gerų darbų 
pertekliaus neturi, bet užtary
mo ir pagalbos visiems reikia. 
Čia vėl Fatimos Mergelės paža
dai: Ji bus prie mūsų, jei tik 
uoliai ir nuoširdžiai vykdysime 
Jos prašymus.

Kun. L. Jankus
Los Angeles

Jos mi- 
Reikia, 

nešiotu- 
ar škap- 
ne kur

Dail. Viesulas gavo atžymėji- 
mus — “Honorable Mention” už 
“Stabat Mater” (vario raižinys) 
Philadelphijos The Print Club v 
surengtoje parodoje ir už “Vasa
rą” (litografija) Kriieckerbocker 
Artists parodoje Niujorke. Abie
jose parodose buvo išstatęs tik 
po vieną darbą. Pastarojoje at
žymėtas tik jis vienas, o pirmo
joje skirtos 3 premijos ir apie 
tiek pat atžymėjimų.

VįJ TARP MŪSŲ KALBANT^
Rašo LAIMA KUTVĖLIENĖ

Vienišumas, man rodos, yra viena didžiausių problemų, su kuria tenka susidurti 
neokanodiečiams. Kartais atrodo, kad viskas svetima mūsų aplinkoje ir sunku be- 
pakehi. Mes susiburiame krūvon vienišumui nugalėti. Tai yra nebloga, bet ar to 
pakanka? Mes galbūt priklausome tokiai grupei, bet mes taip pat priklausome 
visuomenei, provincijai ir mūsų didžiajam kraštui. Kad atsikratytame vienišumo 
jausmo, mes turime tapti tų didesniųjų bendruomenių aktyviais nariais. Kai aš 
savanoriškai pasisiųliau bendruomenės labdaros fondui aukų rinkėja, oš padariau 
tą žingsni ir staiga pasijutau nebe svetima -— aŠ "priklausiau" bendruomenei. 
Dabar jei žmonės klausia: "Ar jūs esate DP?" Aš galiu juoktis ir sakyti: "Galbūt 
aš buvau kadaise, bet dabar aš esu savame krašte".

Redakcijai prisiųsta
Lietuvos Ūkio Atstatymo Stu

dijų K-jos Darbų 9-tas Sąsiuvi- 
nys. Turiny: Ged. Galvos—Ūkio 
gyrimas ir dr. J. Budzeikos — 
Ūkio Tyrimo Institutas.

Autoriai pateikia pagrindines 
tezes ir jas analizuoja, kaip atei
ties Lietuvoje turėtų būti veda
mas ūkio tyrimas. Tyrimas rei
kalingas užsienio ir vidaus rin
kų, gamybos, paskirstymo, algų, 
investicijų ir kt. Tiktai turint 
gerą tyrimo instituciją, bus leng
va ne tik greičiau Lietuvos ūkį 
atstatyti, bet ir tinkamiau jį ri
kiuoti. Šitie klausimai mūsų 
spaudoje ligi šioliai išsamiau dar 
nebuvo pajudinti.

Leidinys gaunamas pas platin
tojus ir LŪASK: 701 E. 5th St., 
So. Boston, Mass.

Ateitis, 1953 m. balandis, 73- 
96 psl.

Velykinis numeris, kaip ir vi
sada, gražiai iliustruotas ir turi
ningas. Be rimtų straipsnių, pla-

Dalintis maistu yra seniausias ir geriausias susibičiuliauti būdas. Jeigu aš specia
liai ką skanaus pasigaminu, *visūomet paragauti truputį pasiunčiu savo artimie
siems kaimynams. Jie panaudoja mano receptus— aš panaudoju jų. Bet mano 
vyras sako visuomet viskas skanu, vistiek pagal kokį receptą , gaminu — ir tai 
dėka mūsų geros GURNEY krosnies. Kas konstruktavo pirmąjį GURNEY, iš tikrųjų 
pagalvojo apie viską: puiki krosneis šilumos kontrolė garantuoja gero virimą, bet 
aš galiu patenkinti savo smalsumą ir, įsijungus krosnies lemputę, pažvelgti per 
langeiį į vidų. Kas galėtų padaryti klaidą, gamindamas su GURNEY.

Mano kaimynai, kurie mažai težino apie kraštą, iš kurio mes atvykome, dažnai 
nustemba mano "atradimais" —* tų dalykų, kurie jiems yra seniai įprasti. Mane 
tačiau jie kortais stebina. FACE-ELLE lignino nosinaitės pri
klauso prie šių atradimų — mano kaimynai netiki, kad aš 
to nesu niekada mačiusi. Aš atradau visą eilę progų abiejų 
rūšių — trigubas (ružavoj) ir.dvigubas (žalioj dėžutėj) FACE- 
ELLE nosinaites panaudoti. Jos visuomet laikau savo na
muose. x

Kartais gali sutikti draugų Kanadoje visai netikėtose vietose. Aš niekuomet nesiti- 
e a. kėjau, kad galima būtų banką pavadinti draugu, bet

dabar, IMPERIAL BANK OF CANADA aš vadinu savo 
draugu. Neseniai mano vyrui prireikė paskolos — IM
PERIAL BANK OF CANADA vedėjas viską sutvarkė jam, 
net neteko ilgai laukti. Čia duodama įvairių paskolų, 
įvairiems laikotarpiams su įvairiais procentais ir išmo
kėjimo terminais, žiūrint kuriam tikslui ir kuriam laikui 
paskola imama. Kiekvienu atveju IMPERIAL BANK ve
dėjas yra kompetetinąas suteikti patarimus, ir jis tai 
daro su .malonumu. Ar gali draugai padaryti daugiau?

tūs apžvalgų skyriai. 19 iliustra
cijų ir eilė vinječių.

“Lithuania” Philatelic Society 
Bulletin — Filatelistų Draugijos 
“Lietuva” Biuletenis, Nr. 4, 1952 
m. balandžio mėn., 14 psl.

Skautų Aidas, 1953 m. balan
džio mėn., Nr. 4,24 psl.

gsscssaaas."== -- - ' . ' "tTTT.-T- ;

Ktir žvelgsi vien gaisrų pašvaistės aušta. 
Prie vartų pasitinka motina sūnaus draugus. 
Ji lūžta, kaip balta gėlė audros palaužta.
Prie tilto žuvo mylimiausias jos sūnus.
šalia graži mergaitė šviesiaplaukė, 
Apgaubta juodo skausmo ir nakties.
Abi sugrįžtant jojo laukė, 
Tik vienai skausmas niekad neišblės.
★ * *

Mamyte, tėviškės laukai tavim grožėjos, 
Kai tu ėjai bažnytkaimio alėjomis beržų. 
Jieškojau, bet neradau svetimų kraštų muziejuos 
To veido panašaus, minioj tų bruožų be dažų.
Kasdien kaip girios medį vėtra lenkia.
Iš lėto gelsta dienos,, lieka nerimas sunkus. 
O motina, kada sugrįšim sielvartą užtvenkę, 
Kada vėl su tavim skaistus pavasaris pabus?...

SVEIKA
MĄR.13A

MĄŽĄSIS 
A\Ąt,DV.h/ĄS

P A. R, E 17 <3 Ė 
KUtf. S TĄSYS ALĄ

IMMACULATA'LEIPIIAS
19 5 3

Naujo maldaknygė—plono popieriaus, 
patogaus formato, 371 psl., su Mari
jos paveikslais, kaino $2.50. Užsaky
ti: Nek. Pr. Seserys, R.F.D. 2, Putnam, 
Conn.



1953. V. 7. — Nr. 18 (175)

, NAMAI 
PARDAVIMUI

$2.500 grynais. 8 kamb., mūrinis, sie
nos ir medžio dalys geros ko
kybės. Kieto medžio grindys. 
Rūsys po visu namu; oru-ang
lim šild. Romioje ir lengvai iš
nuomojamoj vietoj — Shaw 
Str. Kaino $12.000. Šalia par
duodamas toks pat kitas na
mas tokiomis pat sąlygomis, 
šie namai yra pigesni, nes su 
men. nuomininku. Patartina 
ilgai negalvoti.

$9.000 įmokėti. 6 butų, 34 komb. at-_ 
skiras mūro noms. 12 virtuvių 
vand. šild. Be morgičių. Kai
na $39.000. Dundas Str. Gerų 
pajamų namas.

$1.800 grynais, atskiras mūro, 5 k. 
namas. Rūsys po visu namu; 
oru-anglim Šild. Kieto medžio 
grindys, nemažos kiemas, ga
ražui vieta. Kaino. $9.900. 
Manning Str. į šiaurę nuo Col
lege Str.

$8.000 grynais. Boosted—High Park. 
Atskiras, 13 kamb. ir 2 šild. 
verandos ir kambarys rūsy; 3 
virtuvės, kieto medžio grindys, 
2 vonios; vondeniu-alyvo nau
jos Šildymas, garažui vieta; 
morgičių. Normali rinkos kaį- 
na.

$14.900 visa kaina. Netoli High Park 
—Pacific Ave., 10 šviesūs, di
deli ir naujai išdažyti kamb.
’2 virtuvės; alyva šild., dvigu
bos garažas, privatus įvažia
vimas. įmokėti virš $5.000.

Dėmesio! 11 did. šviesūs, švarūs, da
žyti kambariai, atskiras mūro 
namas. 3 vonios: dvi keturių 
dalių*— modernios. Vandeniu 
-alyva šild., kieto medžio grin
dys; sodas, garažas, be morgi
čių. Kaina apie $18.500, įmo
kėti $6.000. Grace Str. prie 
College.

3 krautuvės. Dundas gatvėj, lietuvių 
rajone. Kertinis namas; 3 
krautuvės; 8 kambariai švie
sūs ir dideli ir veranda; kieto7 
medžio grindys; 2 modernios 
virtuvės; 4 vonios kamb.; van- 
deni u-ai y va slid. Rūsys perda
lintas ir didelis kambarys, 
įmokėti $10-13.000. Ši nuo
savybė turėtų tik lietuviams 
patekti. Kreipkitės pavieniai 
arba keli susidėję.

Be Šių pavyzdžių turime įvairia kaina 
ytamų, krautuvių, restoranų ypač 
tuvių rajonuose. Trūkstant įmokėjimui 
pinigų parūpiname paskolas. Susiriški- 
te sir

J. Kaškelis
Telef.: EM. 8-2646, EM. 8-2647, 

575 QUEEN STR. W. (prie Bathurst)

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER

KORĖJOJE KARAS 
gali pasibaigti, o namų Toronte per
daug nebus! Todėl neverta ir laukti.

L Grynais $2.000,
Pilno kaina $11.000.
6 kambariai, mūriniame, pusiau 
atskirame name. 2 virtuves. Pri
važiavimo nėrg. Brock ir Dupdas 
rajone. ’ '

2. $1.000 grynais,
• $7.000 pilna kaina.

5 kambarėlių medinis gerokai ap
griuvęs namelis. Apšildymas kros
nele. Didelis, ilgas sklypas. Pri
važiavimas yra. Bristol gatvėje ne
toli Davenporto.

3. Grynais $10.000, 
Pilna kaina $24.000.

2 atskiri butai: po 5 kambarius. 
Vandeniu ir alyva šildomas. Mū
rinis, atskiros, 20 metų narnos. 3 
garažai. Su baldais ll-me augšte, 
kuris išnuomotas už $ 150 mė
nesiui. Pearson gatvėj netoli Ron- 
cesvalles. i

4. Grynais $3.500, 
Pilnoekaina $11.500.
6 kambariai visi naujai atremon
tuoti. Namas mūrinis. Šildymas 
pats moderniškiausios. Kambariai 
nepereinami, dideli, šviesūs. Di
dokas kiemelis įsu privažiavimu. 
Arti krautuvės ir gatvėkaris. Park
dale — prie Queen.

5. Grynais $2.500, 
Pilna kaina $10.000.
7 kambariai su vasariniu per 2 
augštus. Su visais baldais. Narnos 
atskiros su garažu. Mūrinis tik 
frontas. Rūsio tik !4. Bet šildymas

. vandeniu ir alyva. Reikalingas stip
raus vidaus remonto.

6. $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.

7. Grynais $7.700, 
Pilna kaina $18.700.
7 kambariai per 2 augštus. Geras 
namas tiek iš lauko, tiek iš vidaus: 
mūrinis, atskiras, garažas. Gerai 
sutvarkytos hyp. skolos. Colbech 
gatvėj virš Blooro netoli Runny- 
mede.

8. Grynais $6.000 (o gal ir mažiau), 
Pilna kaina $19.500.
9 kambariai. Mūrinis, atskiras, 
kampinis namas. ‘ Garažas. Šildy
mas -— moderniškiausias, naujai 
įrengtas. Liekasi viena hypotekinė 
skola i— lengvos išsimokėjimos. 
Proga įsigyti už palyginamai ne
didelius pinigus didelę nuosavybę.

Skambinkite
Jonui Matulioniui

863 BLOOR ST. W., Toronto

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER 

įstaigos tel. KE 9459, namų LA 0248

* iVInVnfl Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo įstaiga.

SAUGU-U PATIKIMA • •

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

$13.000. College—Rusholme Rd., 7 
kambarių atskiras mūrinis 

. namas, kietmedžio grindys, 
labai ramioje vietoje, įmo- 
kėjimas $3.500. Skubiai 
parduodamas dėl išvažia
vimo.

$14.000. Bloor—Mountview. 8 kam
barių mūrinis namas, Van- 
dens-alyvos šildymas, arti 
mokyklos gražiame rajone.

$15.000. Bloor—Glenloke. 7 kamba- 
borių, dviejų augštų mūri
nis namas, dvi virtuvės, lo
bai gerame stovyje, vieta 
garažui.

$15.000. Bloor—Lansdowne. 8 kam
barių mūrinis namas, aly
vos šildymas, kiemedzio 
grindys, garažai

$16.000. Lansdowne—Dundas. 8 k. 
atskiras mūrinis namas, 
kietmedžio grindys, gerame 
stovyje, su garažu.

SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
KE. 9272

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo — 
pardavimo įstaiga

1052A BLOOR ST. W., 
Toronto

•F

Didžiausias namų 
pasirinkimas

visuose miesto rajonuose!

MIELI HAMILTONIEČIAI!
Perka t, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

E. ISKONAS .

•i

R, TESLIA
REAL ESTATE AND INSURANCE

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

LIETUVIS LAIKRODININKAI
FRANK BOCHULIS

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

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 272% QUEEN ST. W., Toronto

JOHA J. ELLIS
REAL ESTATE*

Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 8000

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

Jūsų pasirinkimui: ♦

BATHURST — KING
$11.000, įmokėti $1.800. Mūrinis 7 kambarių, nepereinami kambariai, naujas 

šildymas, didelė virtuvė, garažui vieta.
CLINTON — BLOOR ’

$11.000. įmokėti $3.000. Pusiau atskiras dviejų augštų namas, 7 nepereinami 
kambariai, frontas mūrinis, yra garažas. •

GARDEN — RONCESVALLES
$12.000, įmokėti $3.000. Pusiau atskiras, nemūrinis, bet gražus ir patogus 6 

kambarių namas. Lobai patogus išnuomoti, yra 3 garažai su privačiu 
įvažiavimu.

INDIAN GROVE—BLOOR
$14.000, įmokėti $4.000. Gero mūro, 8 kambarių namas, alyvos šildymas, gara

žas, geras planas.
SHAW—HARBORD

$11.500, įmokėti $4.000. Gero mūro, 6 kambarių namas, garažui vieta, mo
derniška virtuvė, be skolų.

PALMERSTONE—BLOOR
'$14.000, įmokėti tik $3.000. Visai atskiros gero mūro namas, 8 kambariai per 

du augštus, alyvos šildymas, 2 virtuvės, garažas.
LISGAR—DUNDAS

$15.000, įmokėti tik $4.000. Gero mūro namas, 10 kambarių, 2 virtuvės, ge
ros pajamos.

QUEBEC—BLOOR
$17.000, įmokėti $6.000. Visai atskiras gero muro namas, 8 kambariai ir Šil

domos sonrūmis, vandens šildymas, 2 virtuvės, geras planas, garažas. Na
mas be skolų.

INDIAN RD. — HOWARD PARK
$20.000, įmokėti $6.000-7.000. Visai atskiras, mūrinis, geltonų plytų narnos, 

vandeniu-olyvo šildomas, 10 didelių kambarių. 3 virtuvės, garažas. ,

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

R. ŽULYS .
383 Roncesvalles. • Telef. LA. 8000 - Buto tok EM. 3>€711

$11.500. High Pork—Bloor, 8 kam
barių dviejų augštų na
mas, oru-anglim Šildymas, 
didelis sodas, dvigubas ga
ražas, įmokėjimas $4.000.

$18.900. Bloor—Jone, Mūrinis, at
skiras, 6 kambarių namas, 
didelė virtuvė, graži didelė 
vonia, gražus kąmbarys 
skiepe.

$19.900. High Park—Bloor. 9 kam
barių mūrinis namas, van
dens šildymas, dvi virtuves, 
garažas, labai gerame sto
vyje.

$27.000. High Park—Howard Park, 
mūrinis atskiros, 12 kam
barių namas, vondens-aly- 
vos šildymas, 2 virtuvės ir ' 
3 virtuvėlės $klepe, atskiras 
įvažiavimas, dvigubas ga
ražas. Parduodamas su bal
dais. Pajamų apie $4.000 
metams ir 3 kambariai sa
vininkui. įmokėjimas apie 
$12.000.

SKAMBINKITE:

V. Morkis
KE. 0413

$9.000. Dundas — Gladstone, 6 k. 
namas; įmok, apie $3.000. 
Vieta garažui.

$10.000. Dundas — Gladstone, 6 k. 
atskiras • npmas. Alyva šil
domas. Vieta garažui. Di
delė moderni virtuvė.

$13.900. Bloor — Lansdowne. Atski
ras mūrinis namas. Vande
niu alyva šildomas. Dvi mo
demiškos virtuvės. Garažas. 
Mažas įmokėjimas.

$13.700. Roncesvalles— High Park, 
mūrinis 6 kambarių na
mas, alyva šildomas. Dvi 
modernios virtuvės.

$15.300. Indian Road—Wright Ave. 
8 kambarių mūrinis namas, 
vandeniu šildomas. Moder
ni virtuvė.

$15.500. High Park — Humberside.
10 kambarių mūrinis na- 
mas, alyva šildomas. Du 
garažai, privatus įvažiavi
mas.

$17.800. High Park. Septyni kamba
riai ant dviejų augštų — 
modernus namas. Garažus.

SKAMBINKITE:

B. Sergaųtis
KE. 5465

i

Telef.: KE. 9272, KE. 0415, KE. 5465

Parduodame ir perkame na
mus, biznius visuose miesto 

rajonuose.
NAMAI—BIZNIAI 

PA R D A V I M UI
$9.000, įmokėti $3.500/ Quebec — 

Dundas, mūrinis, 5 kamb. na
mas, televizijos aparatas, radi
jo, naujas did. elektr. šaldytu
vas, skalbimo mašina, soliono 
komplektas ir visi kiti baldai.

$11.500, įmokėti $4.300, Salem gt., 
6 kamb., mūrinis, pusiau pri
jungtas, 2 virtuves, alyvos šildy
mas.

$13.000, įmokėti $4.000, Shaw — 
Davenport, 6 kamb., mūrinis, pu
siau pijungtas, moderni virtuvė, 
alyvos šildymas.

$16.500, įmokėti apie $7.000. Run- 
nemyde rajone, 6 kamb., mūri
nis, atskiras 2-jų metų senumo 
namas, karšto vandens šildymas, 
2 modernios virtuvės, šoninis 

• įvažiavimas.
$18.000, įmokėti $4.000, netoli liet, 

bažnyčios, 8 kamb., mūrinis na
mas, 2 modernios virtuvės, aly
vos šildymas, dvigubas garažas.

$19.500, įmokėti $6.000, Rusholme 
Rd. -— Dundas, 10 kamb., mūri
nis namas, karšto vandens — 
stokerio šildymas, 3 virtuvės, 
garažas ir šoninis įvažiavimas. 
Labai gerų pajamų namas.

Reta proga a utomecha nikams — 
$2.000 pilna kaina, pilnai įreng
tas auto mašinų remonto gara
žas, 4 metų nuomos sutartis po 
$35 mėnesiui. '

Visais nuosavybių pirkimo—pardavi
mo reikalais kreipkitės į

J. RUKŠA
Tel. OL. 1793, OL. 5176

Tik paskambinkite kiek Jūs turi
te įmokėjimui pinigų — mes pa

rodysime Jums namą!

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

$12.900, High Pork rajone, prie Bloor,
7 kamb. per 2 augštus, mūrinis, 
aliejumi šildomas.

$13.700, High Pork — Pacific, 9 kamb., 
mūrinis, aliejumi Šildomas, 3 ga
ražai.

$13.800, College — Grace, 6 kamb., 
mūrinis, aliejumi šildomas, 2 mo
dernios virtuvės, įvažiavimas į kie
mą.

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

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

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

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

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

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

1460 DUNDAS ST. WEST (prie Dufferin) - TORONTO

ERNEST RIDOUT
• Rea! Estate Limited Realtors

CENTRINE ĮSTAIGA 1172 BAY ST., TORONTO, ONTARIO

MES PARDUODAME NAMUS, BIZNIUS- ŽEMES IR KOTELIUS
$17.500. Annette rajone, 15 kamb., atskiras mūrinis namas, 3 garažai, 3 vo

nios ir 3 virtuvės; įmokėti $5.000.
$1§.500. Indian Rd. — Bloor., atskiras mūrinis namas, 9 kamb., vandeniu-aly- 

va šildomas, garažas, 3 virtuvės; įmokėti $7.500.
$17.500. Roncesvalles rajone, 9 kamb., atskiras mūrinis namas, alyvos šildy

mas, 3 virtuvės, 2 vonios, garažas; įmokėti $6.000.
$27.000. Roncesvalles gatvėje, biznio namas, 3 augštų su krautuve; įmokėti 

$8.500. • '

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

Pirkdami namus ir kitokids nuosavybes kreipkitės j

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

OLIVER REAL ESTATE
2273 BLOOR STREET WEST. TORONTO

Queen — Muchcl! St. $8.500. 6 komb. mūro nomas ir vieta garažui. Įmokėti 
$l.’300. Nomas su nuomininkais. ,

Concord — Bloor. St. $7.5007 7 kamb. gražioj vietoj nomas. Įmokėti $1.500.
Grenadier — Roncesvalles St. $19.500. 12 kamb. vandeniu apšildomas duplex 

ir vieta garažui. Įmokėti apie $5.000. *
Glanloke — Indian Gr. $14.500. 7 kamb. 2-jų augštų vandeniu apšildomos na

mas ir vieta garažui
Mountview — Bloor. $17.800. 9 kamb. namas, geram stovy iš lauko ir vidaus.
Grenadier Rd. — Roncesvalles. $14.500. 7 komb. namas ir mūro garažas. Įmo

kėti apie $5.000. Vieno skola balansui.
Jane — Bloor. $18.000. 8 kamb. vandeniu alyva apšildomas labai geram stovy 

namas ir mūro garažas. z •
Indian Gr. — Howard Park. $25:000. 14 kamb. vandeniu apšildomas namas 

ir mūro garažas

P. LEDAUSKAS
TELEFONAS RO. 2301

2273 BLOOR ST. W. (prie Runnymede)
—        '*   1 1 ............ ...... ...——■ g  ...........

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

VISKAS NAMAMS!
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

Lloyds vaikų vežimėliai $29.50
Šaldytuvai Delux tik ... $28?.00 
(9% kubinių pėdų)
Super Delux tik .......... $299.00
(9% kubinių pėdų)

“ADMIRAL” šaldytuvai visu šimtu dolerių pifiau ir daug kitų 
dalykų specialiai PAPIGINTOMIS KAINOMIS. . •

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

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.

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

A. TAMULAITIS
Tel. MA. 1177

Namų tel. OR. 2657

A. W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St., Toronto

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

$24.000, Annette-Evelyn, 13 komb., 
atskiros, 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 kiekvienos, labai pigus šil
dymas, garažai.

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

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

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

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

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

J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė Įstoigo)

1 ST. CLAIR AVI. W. 
TORONTO »

TN. KE. 7M1, tel. LL 4744

iNerooę monęs |sroięojer moioneKire 
Z Bą-A a W MitepanKTi savo reieTono numerj.

Namų tel. MU. 0746. ~

0
Ernie C. Miles

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

$16.000. Aberdeen Ave.,
10 kamb. Kambariai dideli ir Šviesūs, kietos grindys, įvažiavimas ir ga
ražas; įmokėti $4-5.000. • , „

$16.000. James St. S., ’ ?
8 kamb. Kietos grindys, vandeniu ir alyva šildomas. Dvigubas garažas. 
Sklypas 68x186. Atviri morgičiai; įmokėti $4.000.

$11.300. Simico St. E.,
9 kamb. kietos grindys, 2 virtuvės, įvažiavimas ir garažas. Atviri morgi
čiai. $75 į mėnesį ir $4.000 įmokėti.

$13.500. Gladstone Ave. S.,
8 kamb. naujai dekoruoti, 2 virtuvės, įvažiavimas ir garažas; įmokėti
$4-5.000. , '

$13.000. Herkimer,
9 Komb. Gero mūro, alyva šildomas, 2 garažai. Mėnesinių pajamų $163; 
įmokėti $3.000.

$15.000. Lome Avė.,
t 11 komb., 3 virtuvės, 2 vonios, 2 garažai, kietos grindys, alyva šildomas; 

įmokėti $4-5.000.
Pirkdami ar parduodami, visuomet rasite sąžiningų patarnavimų mūsų įstaigos 
prityrusių pardavėjų. 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)
L. MACKEVIČIUS
910 KING ST. E. Tel. 9-3563

ERNIE C. MILES
REAL ESTATE

Dėmesio 
Hamiltoniečiai

Dėmesio 
Hamiltoniečiai

John J. ELLIS
REAL ESTATE

. 1072 BLOOR ST. W. — Tel. MElrose 2471
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų 
klijentams mūsų firmą 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—DUNDAS
$7.500, įmokėti tik $1.500. Pusiau otskiros 6 naujai išdekoruotų kambarių na

mas. Koridorinė sistema. Rūsyje įrengta antra vonia.
CLINTON—BLOOR

$11.000, įmokėti apie $2.000. Pusiau atskiros, mūrinis 10 komb. amerikoniško 
plono narnos, dviejų augštų. Dvi vonios, dvi virtuvės. Su gyventojais. Rei
kalingos remonto.

EMERSON — BLOOR
$13.800, įmokėti $5.000. Visai atskiros mūrinis 7 kambarių, 2-jų augštų na

rnos. Koridorinė sistema. Šildomas alyva. Dvigubas garažas.
SHAW — DUNDAS

$15.000 su didesniu įmokėjimu. Visai atskiros mūrinis 9 kambarių napos su 
, dvigubu garažu. Koridorinė sistema. 9

GLADSTONE — HALLAM
$15.800, įmokėti apie $6.300. Visai atskiras ir gerom stovyje 9 šviesių kamba

rių namas su dviem voniom ir alyvos šildymu. Koridorinė sistema. Garažas. 
Tuščias — galima tuojau pat kraustytis.

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

kambarių mūrinį pusiau atskirą namą su 2 virtuvėm lietuviškom rajone.
CUNDENAN — ANNETTE

$16.500, įmokėti apie $6.500. Visai atskiros mūrinis 11 kambarių vandeniu- 
alyva šildomos namas. Dvigubas garažas. Slypos 40 x 210 pėdų, su dtde- * 
liois medžiais

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

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

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

P. LEONAS
agentas, kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja! į

• 1072 BLOOR ST. W. — T«L ML 2471, bato tai. KL 742S.
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' SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

Mann & Mattel
REALTORS

1245 BLOOR ST. W. (prie Lansdowne) Tel. OL. 2354 
Daugelio lietuvių išbandyta — patikima nuosavybių pirkimo- 
pardavimo įstaiga turi pasiūlymų visuose Tamstų pageidauja

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.

TĖVIŠKES ŽIBURIAI 7 PUSL.

55.000-6.000 įmokėti, $17.350 H.gh 
Park—Rpncesvalles Ave., 9 k. 
4-3 s. k., vandeniu ir alyva šil
domas, parketas, 2 virtuvės, ga
ražui vieta, mūrinis, puikiai de
koruotos, labai patogiai išnuo
moti išplanuotas, pirmos rūšies 
narnos.

$6.000 įmokėti, $18.000, High Park 
Quebec, 8 k. 4-1 s. k., vandeniu 
ir alyva šildomas, didžiuliai, 
brangiai dekoruoti kambaraii, 
moderniška virtuvė ir prausykla, 
2 šildomi garažai, atskiras, labai 
gero mūro namas, "iš pirmų ran
kų".

$5.000 įmokėti, $15.500, High Pork 
—Clendenan, 10 k. 4-1 s. k., 
vandeniu ir alyva šildomas, vi
sur kietmedžio grindys, gražiai 
išdekoruotį kambariai, dvigubas 
garažas, lobai gražus sodas, at
skiras tvirto mūro narnos, labai 
patogus nuomavimui.

$5.000 įmokėti, $15.500, Bloor — 
z ’ Crawford, 9 k. 4-1 s., kietme- 

džio grindys; dideG, saulėti k., 
mūrinis, pusiau atskiras, gara
žui vieta, 2 virtuves, pajamų 
namas.

$10.000 įmokėti, $18.300; Bloor -— 
Kingsway; ultramodernus 7 k. 
bungalow, 2 vonios, žaidimų k. 
kaip salė, moderniškiausia vir
tuvė, antro virtuvė rūsy, gara
žas, vandeniu ir alyva šildomas, 
Kalifornijos stiliuje pastatyta, 
vienų metų senumo rezidencija

$3.500 įmokėti, $12.000; High Park 
Lincoln; 7 k. atskiras muro na
mas, garažui vieta, nedideli mo- 

t kesciai.
.$3.000 Įmokėti, $12.000, Holmsdale 

Rd., 3 nauji bunkolpw, po 5 k., 
moderniškos virtuves ir prausyk
los su dušais, tuojau galima už
imti.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių, farmų, gazolino stočių, žemės sklypų 
ir tt. Suteiktame paskolas ir morgičius.

MŪSŲ ATSTOVAS

mieloi Tamstoms suteiks plačiu informacijų, aprodys ir padėt išsirinkti. 
Prašom kreiptis į jį asmeniškai arba

TELEF.: įstaigos OL. 2354 - - - - - Namų KE. 5813

GERIAU PAS LIETUVI, NEGU SVETIMTAUTI!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti .

Imperial Aute Collision
PilnasDUCO 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 Namu tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

i O gal?... ! juk spausdinami ne
Lenkijos dabartinis‘preziden- puslapy! XI Tamsta t 

tas Bierut ir saugumo viršinin- ' siūs teperžiūri, — 
kas Radkievzicz nusprendė ap- 1 davėjaSh3- ’ 
lankyti valdines įstaigas Varšu-| —Nekrologas, kurio aš laukiu 
voje.' Tarp kitko jie aplankė Mo- į bus pirmajame puslapy 
kotovo kalėjimą. Bierut ypatin-1 A-’-_ 
gal susidomėjo kalinių gyvenimo į nekrologas bus pirmajame pus- 
sąlygomis ir abu augštieji sve- lapy.... i- atsiduso pardavėjas, 
čiai nusprendė, kad sąlygos tra- * 
giškos.

— Kodėl taip kaliniai laikomi? 
i— paklausė Bierut viršininką.

— Trūksta pinigų.
Bierutas tuojau išsitraukė če

kių knygutę ir išrašė 200.000 zlo
tų čekį, Įsakydamas pinigus su
naudoti kalinių gyvenimui pa
gerinti.

Tą pačią dieną popiet Bierutas 
su Radkiewicziu aplankė vieną 
vaikų darželi. Ten taip pat pasi
rodė didelių trūkumų ir vis dėl 

' stokos pinigų. Bierut ir vėl išsi- 
! traukė čekių knygutę ir išrašė 
’ čeki — šj’kartą tik 20 zlotų.

Išėjus, Radkiewiczius ir klau
sia: . •

— Kodėl tiek daug davei kalė- 
; jimui ir taip mažai vaikų darže- 
i liui?
! —Matai, reikia pagalvoti ir 
; apie ateitį-. Vaikų darželio aš tik- 
; rai niekad nelankysiu...

Turi pieno
Mokytojas: —- Vaikai, išvar- 

i dinkite penkis padarus, kurie tu
ri pieno.

Vaikas: — Sūris, šviestas, le-; 
dai ir... dvi karvės. *

I ir nešiosiu iki mirties?
Ko jis laukia?

Vilniuje prie vieno laikraščių Į § 
kiosko kasdięji ateidavo nepa-( 
žištamas žmogus, kuris peržiū
rėdavo visus laikraščius ir nuei
davo nepirkęs. Vieną kartą par 
davėjas pagaliau neiškentė: Motina: — Vaje, kad graži!

— Kogi Tamsta kasdien taip - Dėkui, Irute. Bet kur aš, vaikeli,
ieškai ir niekad neperki? i tokią permatomą nešiosiu?

— Ko ieškau? maloniai at- i Duktė: — Tai nieko, mamyte,
sakė nepažįstamasis. — Aišku ’ bet man labai tiks .eiti į vakaruš- 
ko ieškau. Nekrologų! ’

— Nekrologų ? Bet nekrologai j

pastebėjo par-

— Ach, taip. .•. žinoma... tas

Paieškojimai
Ieškoma Elena (Elytė) Vasi

liauskaitė, kilusi iš Baltriškių 
parapijos, Antalieptės vis, Eže
rėlių (Zarasų) apskr. Turimomis 
žiniomis, ieškomoji 1950-1951- m.
yra atvykusi iš Anglijos į Kana
dą. Ji pati arba žinantieji jos ad
resą, prašomi rašyti: Mr. Vincas 
Kalitis, 3936 Risdon St., Detroit 
16, Mich., USA.

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

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

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
479^2 Euclid Ave., Toronto

TeL RA. 6708.

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

LfilKHODIHlHKfi
turinti 30 metų profesinę praktikę 

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

t

961-A BLOOR ST. W,, (prie Dovercourt) Telef. LL. 8871
“Clare’s Beauty Parlour”

daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa ir 
dažo plaukus, darę galvos ir veido masažus.

Dirba kvalifikuoti specialistai. Prašoma užsisakyti iš anksto 
Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

DĖM ES IO D ĖMĖS1 O !

NICK KRAKANA
REAL ESTATE

Didžiausios Šiaurės Ontario rcoltorzus 
Mes apimame Hurst, Kirkland Lake, 

Kapuskasing ic-Timmins.
Centrinė ištaiga 
147 Third Ave. 
Timmins, Ont. 

Tel. 1400
Mūsų firmos grei
tas išaugimtrs^ 
Timminse ir kito-' 
■se Šiaurės Onta
rio dalyse rodo, 
kad mes teikiame 
gera, sąžiningą ir 
greitą patarnavi-, 
mą mūsų klien
tams. Informaci 
jai ir visais jūsų® 
nekilnojamo turto pirkinio ir pardavi
mo reikalais prašau kreiptis pas mus. 
Mielai norįs pasitarnauti savo tau
tiečiams '

J. Krikštolaitis
asmeniškai arba tel. 1400.

Arba rašykite viršuj minėtu adresu.-

870 DUNDAS ST. V. .. TORONTO. Ont
Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų. 
Gamina prityrusios virėjos.

z Sav. f eiiKsas .i »» n v n a s

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

ELEKTRINES SIUVAMAS MAŠINAS
su garantija.

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

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

.. t- atsiduso pardavėjas. B
-Taiklūs vardai

Lenkijoje vienoje šeimoje gi
mė trejetukas — du berniukai ir 

į mergaitė. Prisitaikydami prie 
■ laiko dvasios, tėvai parinko var- 
i dus: Bierutas, Stalinas ir Tauta.

Kartą kaimynė teiraujasi, kaip 
laikosi vaikai.

— Bierutas miega, Stalinas 
čiulpia,.© Tauta verkia, — atsa- 
kė’motina.

Nenuostabu
Jonukas stebėjo berėkiantį 

broliuką: Klyksmo buvo pilnas 
namas.

— Ar jis čia dtsirado tiesiai iš 
dangaus?

— Taip. Jonuk,—atsakė tėvas.
— Nenuostabu, nenuostabu, j 

kad jį iš ten išvijo.
Pas dantų gydytoją

— Bet po paibelių tamsta man 
ištraukei sveiką dantį.

— Tai džiaukitės, kad jo jau 
nebėra — jis nesuges ir neskau
dės. ?■ '■

Pavyzdys
I —Kaip tau atrodo, brangusis, 
: ar aš tuos kurmio- kailinius taip

Dr. Aleksas Vaiadka
Gydytojas ir chirurgas 

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

. 430 Dundas Str. West 
prie Huron gatvės 

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

EM. 6-5798

ne-— Nežinau. Kurmiai tai 
i šiojo... \

' Naudingos dovanos
' Duktė: — O šičia, mamyte, tau 
skarelė. *

kas..

Ar ne perdaug? ;
i Teatro trupės vienas narys bu

vo labai augštos nuomonės apie 
1 $avo pasisekimus. Po*vienų gas- 

i trolių svetimame mieste eina jis 
i gatve su kolega pasivaikščioti, 
i Staiga nuo vieno balkono krenta 
i gėlių vazonas ir pataiko kaip tik 
I išdidžiaiam aktoriui i galva.

— Na, kaip tau atrodo, ar en
tuziazmas jau neiš'‘na iš ribų? 
— tarė iis draus

THIS HANDBOOK
FOR AMBITIOUS MEN

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akužeris

Dr. PAUL RĖK Al
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto bendrosios ligonines 
vyr. gydytojos.

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

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

susitarimąme/
Have you had 
your copy?

120 pages of guid
ance to best-paid 
positions. Up-to- 
the-minute /infor
mation for men 
who want to climb 
to the top. Tells 
how to get promo
tion. security and 
better pay through 

home study courses. This hand
book “Engineering ‘Opportuni
ties” is free and entirely with
out obligation. Send the cou
pon. Make this your big year! 
Describes over 
including:

į Civil
? Mechanical 
5 Electrical 
Č A.MJ.C.E.

A.M.I.Meeh.E.
> B.Science

SEND COUPON

J

t4d

Telefonas ME. 2933

Z 
o 
t- c* 
c 
SL 
a 
O 
e

oi
AM
Ui

Z
0
Z

ninety courses

Structural 
Aeronautical 
A.M.Brit.l.R.E. 
Electronics 
A.F.R.Ae.S. 
Building

TODAY—
Canadian Institute of Science and Tech- 

■ nology Limited, Garden Building,
I 263 Adelaide Street West, Toronto, 
I Please forward free of cost or obligation 
I your handbook, "ENGINEERING OPPOR-

:

I 
I 
I

I 
I

TUNITIES".
Name.......
Address.........

interested in

I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 

••••••••••••a- | 
I

Course Į

293

£.
Europietė damų frizuotojo. Garantuo
tas darbas. Susitarti iš anksto telefo

nas Klngsdole 4585

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

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

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. 3881 -

II Tiesiog iš fabriko 
į 5 metų garantija!

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

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Tcl. LL. 3711

D r. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

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

prie Avenue Rood
Tel. RA. 9632 ir HU. 7341 ’

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

. telefonu.

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

(tarp Gladstone it Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794 
Toronto

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

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

Telef. EM. 8-1344 >

Dr. Rosalia Basior
Bendrų ir motęrų ligų gydytoįa su il

gamete praktika.
Šveicarų diplomas^ (Basei).

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

Priėmimo valandos: 2-4 ir 7-9.P-P-/ 
arba pagal 'teleforvinį- susitarimą.^

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 10-12, 2-6. Pirrrtodie- 
nidis, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

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

Dr. F. Ticket!
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
x kampas Euclid Ave.

J Priima vakarais pagal susitanma.
Telef. EM. 8-9822

LICENZUUOTI
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viska& nuo durų skambučio 
iki pilno namu instaliavimo. 

119 PERTH AVĖ.
Telefonas KE. 7808.

5 gab.
3 gab.
2 gab. „ _
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIOCTFmnDRE
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 V AL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.O.

D^.MESIO! - > '
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u:

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

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

techniškus Datarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

/$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $5;!>
1130 College St.
Toronto, Ont

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

WILLIAM ROLLAND 
Kcal Estate ' Mes dirbame 24 valandas

DYE

•J

rfeno dirbiniai J
II'WALTER UūPPJl1

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai, laikomi sugenda. Mū-256 COLLEGE ST., KI. 0991.

(prie Spadina) ' 
ir 556 YONGE ST. KI. 3270

(prie Wellesley)

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

ThL EM. 3-1618

bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rjj&U užuolaįjių.
138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557 

30 metu valymo patyrimas

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

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

FREEMAN’S 
rūbų nuomavimas 

Pilni vestuviniai 
komplektai 
vyrams ir 
moterims 

pigiausiomis 
kainomis mieste.

Aukščiausios rūšiis mino i 
rankdarbiu. gaminiais

/ĄuMiiėOro paoMšaįai kiram 
odos ir meno išairoirriai Lirii/v 

tania kiaStkints

t

— 99.00
— $79.50

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

Advokatas — Notaras

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimų ir ner
vingume?. . Kolba slavų kolbomis.

u College St W. Toronto 
Tek RA 3924- -- - -

Seymour Hėrmant 
ADVOKATAS, jį)TARAŠ 

ir tt

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

Telef.: EM.4-9912

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

•f YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trowell Ave.. Tel: JU. 2794. JU. S197. Toronto 9. Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešra*.

'•

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIS

BATSIUVIS
J. Jasiūnas 

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

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams; pokyliams. I

STANLEY SHOE STORE
Augščiausios rūšies; moterų, valkų, iri 
vyru batai, normalaus dydžio ir platūs

EE—EEE
. 1438 Dundas St. W. Toronto

prie Gladstone

“EUROPA” EOTO STUbjfd
Telef. EM..8-6849 .. „

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

nuotraukos^ ir ^spalvoti portretai.
y Darbas pirmos rūšies.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
■ Toronto, Ont. s ■’ 
TėL EM. 4-2715

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 
. NOTARAS

Kalbu slavų kalbomis
Room 204, 221 Victoria St.

Office EM 6-1753. Res. tel. LY 5797

AKIŲ SPECIĄLISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst Telef. EM 3-6373

Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju Senas. t

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

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

!
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”4Uvarai” skrenda i Hamiltonai

GROS BENNY FERRI ORKESTRAS.

Turįs didelį pasisekimą Amerikoje, Niujorko vyrų Įtaisų kvartetas ’’AITVARAI” vedamas Alg. Kačanausko,

š.m. gegužės 9 d. St. Michael salėje, 213 James St. N., Hamiltone, duos savo

PIRMĄJĮ KONCERTĄ KANADOJE!
į.,. Visus lietuvius iš arti ir toli maloniai prašome atsilankyti!
VEIKS BUFETAS. ■ PRADŽIA 7 VALANDĄ V AKA RO.
_________________________________ ___________________ TF Atstovybės Kanadoje Hamiltono sk.
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Savo šiuc pasirodymu kvartetas atžymės TF Hamiltono skyriaus 2-jų metų sukaktį 
PO PROGRAMOS SMAGŪS ŠOKIAI!

rOfcOlMTO, ©nt
Parapijos susirinkimas • » Viktorijos diena, 

Ateinantį sekmadienį, gegužės kuri būdavo švenčiama gegužės 
10 d., tuojau po 12 vai. pamaldų 24 d., nuo šių metų pradedama 

švęsti pirmadienį prieš gegužės 
24 d. Šiemet tai išpuoli gegužės 
18 d. Daugumas įmonių tą dieną 
švenčia.

Augšt. lit, kursus perima 
Toronto Apylinkės Valdyba 
KLB Švietimo Komisijai ir 

KLB Toronto Apylinkės Valdy
bai susitarus, Augšt. Lit. Kursus 
Toronte perima globoti Toronto 
Apylinkės Valdyba.- Švietimo 
Komisijos žinioje toliau lieka tik 
mokomojo personalo kvietimas.

Tautininkų suvažiavimas
Kaip praneša “Dirva” Kana

dos Tautinės Sąjungos suvažia
vimas įvyks Toronte birželio 
13 dieną.

Korespondencijoje iš Montrea
lio pranešama, kad tenykščio 
skyriaus atstovais į suvažiavimą 
išrinkti: K. Andriuškevičius, S. 
Kęsgailą, Z. Lapinas, J. Juodvir- 
šienė ir A. Lapinas. Visi jie, iš
skyrus Juodviršienę, skyriaus 
valdybos nariai (penktąja yra 
A. Drevinskienė).

ŠĮ SEKMADIENĮ LN rodomas 
filmas “Magfc SS face” su Luter 
Adler. Iš Hitlerio gyvenimo. Pra
džia 6 vai. vak.

parapijos salėje Bažnyčios Staty
mo Fondo Valdyba šaukia para
pijos susirinkimą, kuriame bus 
daromas pranešimas bažnyčios 
statybos reikalais. BŠF V-ba.

Lankysis vysk. V. Padolskis
Šiomis dienomis į Ameriką at

vyksta lietuvių šv. Kazimiero 
kolegijos rektorius Romoje J.E. 
vysk. Vincentas Padolskis. To
ronto liet. kat. parapija per Ame
rikos Kun. Vienybės pirm. prel. 
J. Balkūrią yra pakvietusi gar
bingą Svečią atsilankyti į Toron
to liet, parapiją suteikti sutvir
tinimo sakramentą.

LKMD susirinkimas
< Kanados Liet. Kat. Moterų 

D-jos Toronto skyriaus visuoti
nis susirinkimas įvyks gegužės 
9 d. 4 vai. pp., Vaikų darželio pa
talpose, seserų Kotiyniečių na
muose, 46 Delaware Ave. Kvie
čiame nares ir prijaučiančias. 
Bus priimamos ir naujos narės.

Valdyba.
Liet, evang. parapijos 

susirinkimas
_ organizaciniams reikalams ap

tarti įvyksta Toronte sekmadie
nį gegužės 10 d., 2.30 vai. pp. Lie
tuvių .Namuose, Dundas ir Os- 
sington gatvių kampe.

Dr. M. Kavolis.
Inžinieriams ir architektams
Gegužės 8 d., penktadienį, 8 v. 

vak., Lietuvių Namuose, priesta
te, įėjimas iš Dundas g-vės, šau
kiamas PLIAS Kanados sky
riaus, Toronto m., visuotinis ną- 
rių susirinkimas šia dienotvar
ke:

1. Susirinkimo atidarymas ir 
prezidiumo rinkimas;

2. Valdybos pranešimas ir dis
kusijos;

3. Valdybos rinkimas ;
4. Kandidatų statymas į PLI 

AS Centro Valdybą;
5. Medžiagos sudarymas “Tech

nikos Žodžio” rugsėjo mėn. nu
meriui;

6. Sumanymai.
Nariai maloniai kviečiami da

lyvauti. Skyriaus V-ba.
Didelė naujiena Toronte

Gegužės 9 d. įvyksta Toronto 
Lietuvių Choro krikštynos. Ta 
proga choras, vad. muz. St. Gai- 

• lėvičiaus, — mišrus ir vyrų — 
su didžiausiu atsidėjimu ruošia
si dideliam koncertui. Bus labai 
įdomi programa.

Kviečiami visi Toronto ir apy
linkės lietuviai atsilankyti į tą 
ddielę šventę — krikštynas. Gau
siu dalyvavimu duosite dar dau
giau vilčių bei jėgos nenuilsta
mai, nors ir sunkiose sąlygose, 
dirbti. D. K.

Sol. V. Verikaitis 
pakviestas 6 mėn. dainuoti CBC 
kvartete. Šis kvartetas išpildys 
rusiškas, lenkiškas, čekiškas ir 
lietuviškas dainas. Kvartete da
lyvauja žymus čekų solistas bo
sas Jan Rubeš. Programa vyksta 
kiekvieną penktadienį 9.30 v. v. 
per Toronto CBL stotį.

V. Verikaitis taip pat dalyvau
ja Toronte televizijos stoties 
programoje gegužės 14 d. 8 vai. 
vak. statomoje Mozarto operoje 
“Don Giovanni”, o gegužės 6 d. 
dalyvauja CBC programoje Ver- 
di operoje “Falstaff”

Mielus

“TRIMITAS” KVIEČIA! ! !

$i PENKTADIENĮ, t.y. gegužės mėn. 8. d.
8 v. v. punkt., gražioje UNF salėje, 297 College Str., įvyks iškilmingas Toronto Lietuviško 
orkestro Jubiliejinis

FCNCEKTAS - BALIUS
Programoje: Bizet operos “Carmen” ištraukos, komp. St. Gailevičiaus nauja lietuviškų dainų 
popuri ir solistas BR. MARIJOŠIUS, kuriam pritars, visas orkestras—13 asmenų sudėtyje. 
Po koncerto linksmi šokiai, grojant naują repertuarą. Turtingas valgiais ir gėrimais bufetas. 
Loterija. Biliątai tik 1 dol. Visus maloniai kviečiame ,ir laukiame.

TLO “Trimitas”.

Š.m. gegužės mėn .9 dieną, ŠEŠTADIENĮ, 7.30 vai. v 4 jaukiose “Victoria Auditorium” salėse,
53 Queen St E., TORONTO LIETUVIŲ CHORAS, vedamas muz. ST. GAILEVIČ1AUS, 

ruošia savo pirmąjį
<į ' ______

Koncertą - Krikštynas
Programoje daug įvairių naujų dainų, 
kurios išpildys mišrus ir vyrų chorai. 
Koncerte taip pat dalyvauja solistas 

BR. MARIJOŠIUS.

Po koncerto šokiai, grojant "Trimitui". 
Veiks bufetas su įvairiais kietais ir 
minkštais gėrimais ir užkandžiais. , k 
Maloniai kviečiame Toronto ir apylin
kių lietuvius kuo gausiau į šį mūsų 

parengimų atsilankyti.

Bilietai po $t.5O gaunami iš anksto “Tulpės” valgykloje, “Baltic’’restorane, p. Beržinsko krau
tuvėje, pas choro dalyvius ir prie įėjimo. TL Choras.

MARIJĄ SAKEVIČIŪTĘ ir JONĄ GUDELĮ 

sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina

P. Ledauskas.

Kun. dr. J. Gutauskas 
nuo balandžio 26 d. yra išvykęs į 
Quebecą baigti tvarkyti savo 
antrojo daktarato formalumų: 
gegužės 2 d. išlaikė reikalauja
mus egzaminus, <5 iškilmingas di
sertacijos gvnimas įvyks šį šešta- 
deinį, gegužės 9 d.

Liet. Muzikos Studija 
nuo gegužės 4 d. priima naujus 
mokinius į dainavimo klasę. Su
interesuotieji prašomi skambinti 
tel. LO. 2401 nuo 11-3 vai. pp. ir 
šeštadieniais, sekmadieniais 2-4 
vai. p.p.

Stalo teniso turfiyro tąsa įvyks 
gegužės 9 d., šeštadieūį, 10 vai. 
rytą Lietuvių Namuose. Vyt. S. •

Toronto Lietuvių ŠOlpos-Lobdaros S- Prapuolenytei iš Hgmiltono; ateitinin-
Komiteto "Caritas"

1953 m. sausio-balandžio mėn. piniginė 
apyskaita:

Pajamos:
1. Kaukių balius sausio 31 

Išlaidos:
1. Skola už 1952 m. ....
2. Adolfui Protopiejui ....
3. Vandai Miniotienei ....
4. J. Sungailienei .............
5. A. Morgevičiui ... . .....
6. Eug. Sfaškevičienei ....
7. A.
8. A.

Vodokojui 
Slaninoi ....

d.

-MONTREAL. One.
Visų liet, organizacijų pirmi

ninkus ar jų pavaduotojus Apyl. 
Valdyba kviečia gegužės 9 d., 
šeštadienį, 8 vai. dalyvauti posė
dyje, kuris įvyks AV parapijos 
bibliotekoje 8 vai. vak., tuoj po 
gegužinių pamaldų. Pirmoje ei
lėje bus aptariama Lietuvių Die
nos Kanadoje ruošimas ir kiti 
bendriniai -reikalai.

Gegužinės pamaldos AV para
pijos bažnyčioje vyksta keikvie- 
ną gegužio mėnesio dieną 7.30 

i vai. vak.
Vyr. ateitininkų susirinkimas 

šaukiamas gegužės 8 d. 8 vai. v., 
tuoj po gegužinų pamaldų AV

statutas numato narių pasikeiti
mo tvarką — kasmet iš naujo 
darenkant du narius. v

Kun. klebonas J. Kubilius pra
nešė metines parapijos pajamas 
ir išlaidas. Pažymėtinos paja
mos: rinkliavos bažnyčioje $3493, 
parap. mokestis $1277, jungtuvės 
$85, gied. šv. mišios $280, lempu
tės $279, dovanos $1479 ir pri
puolamos aukos $1895, kasoje bu
vo $1419. Viso pajamų $10.207. 
Išlaidos: klebonijos išlaikymui — 
$1408. Čia įeina maistas klebo
nui ir vikarui, svečių priėmimai 
ir alga šeimininkei $60 mėnesiui. 
Algo? bažnyčios aptarnautojams: 

parapijos bibliotekoje. Jaunieji 
at-kai ir rėųaėjai kviečiami da
lyvauti.* Valdyba.

Motinos Dienos minėjimą ruo
šia Liet. Šeštadieninė mokykla 
gegužės 10 d., sekmadienį, 4.30 

i D’Arcy McGee salėje, 220 Pine 
! Avė. Programoje V. Giriūnienės 
paskaita ir vaidinimas “Motulė 
paviliojo” — Lazdynų Pelėdos 
įscenizuota novelė. Atlieka L. 
Šeštad. mokyklos mokiniai. Vi
suomenė kviečiama gausiai da
lyvauji, tėvai prašomi atvesti 

Į savo vaikus. Prie įėjimo bus ren- 
■ karnos aukos tik iš suaugusių pa- 
: rengimo išlaidoms padengti. 
: LAS Montrealio skyrius per
rinko senąją vaidybą naujai ka
dencijai. Valdyboj pareigom pa
sikeitė pirmininkas su nariu 
kultūros reikalams. Tokiu būdu 
LAŠo skyriaus pirmininkas yra 
P. Baltuonis, 1834 Secard, Mont
real. Tel. CL. 2232.

Motuzas rodys lietuviškas fil
mas AV parapijos salėje gegužės 
9 ir 10 dd.. šeštadienio vakare ir 
sėkmadienį po peitų.

“Neringos” skaučių tuntas sek
madienį 3 vai. D’Arcy McGee sa
lėje suruošė prancūzėms skau
tėms spektaklį. Pasirodė jaunie- 

I ji skautai-ės su “Žaislų krautu
ve”, o vyresnieji pastatė komiš
ką operetę prancūzų k. Pade
monstravo 4 tautinius šokius, 
choras lietuviškas dainas, J. Pau- 
iūtė — solo. Vienu iš programos 
numerių buvo išmokyti seses 
prancūzesdainuoti lietuviškai 
skautišką dainą “Žiūrėk į tolį”. 
Spektaklis sulaukė nuoširdaus 

i įvertinimo. Žiūrovai patenkinti 
skirstėsi niūniuodami “Žiūrėk į 
tolį”. ,

Sutuoktuvės: šį šeštadienį, ge
gužio 9 d., 11 vai., šv. Willibrord 
bažnyčioje Anelės Jokubauskai- 
tės su Povilu Rutkausku mote
rystės palaiminimas, ir šy.'mišids; 
11,45 vai. Aušros Vartų bažnv- 
čioje Zosės Vizgirdaitės su Juo
zu Rickum.

AV parapijos salėje gegužės 30 
d. Bažnytinis K-tas' ruošia tur
tingą ir jaukią vakarienę su lo
terija.

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

Lietuvių evangelikų moterų 
ratelio sueiga Montrealyje, Ville 
La Salle, 176, 8th Avė., Šulmistrų 
bute, gegužės 10 d. 4 vai. popiet. 

Lietuvių evangelikų jaunimo 
ratelio sueiga Montrealyje, Ville 
La Salle, 176, 8th Avė., Šulmist
rų bute, gegužės 10 d. 6 vai. pp. 

Dr. M. Kavolis.
AV parapijos metinis susirin-. 

k imas pradžioje išreiškė pasiti
kėjimą Bažnytiniam K-tui. Į pa
sitraukiančio J. Žemaičio ir K.! 
Vilčinsko vietą išrinko A. Ston
kų ir A. Vazalinską, kand. P. 
Kličą ir A. Lukšą. Bažn. K-to

klebonui ir vikarui — nieko, 
vargonininkui $1200 ir pečkuriui 
$960 metams. Bažnyčios išlaiky
mui: nuoma, kuras, elektr., dra
bužiai, žvakės, pataisymai, drau
dimai, atsitiktinės išlaidos $3676. 
Įsigyta turto: elektr. vargonai, 
nedeg spinta ir kt. už $2035. Viso 
išlaidų $9278, kasoje sausio mėn. 
1 d. buvo $928,36.

Naujos bažnyčios statymo ka
soje šiuo metu yra virš $5000 ir 
neseniai sumokėta $1000 už že
mę. Leidimas statyti bus gautas 
tik tuomet, kai kasoje bus % baž
nyčios kainos — apytikriai $40.- 
000. Bažn. k-tas apskaičiavo ir 
pasiūlė susirinkimui primti šias 
aukos normas: šeimai $100, fun
datoriams $250, garbės fundato
riams $500 ir daugaiu. Susirinki
mas po kiek ilgesnių diskusijų 
priėjo išvados, kad $100 aukos 
norma šeimai, pilnai neišreiškia 
aukos lygaus padalinimo dėl šei
mų nevienodumo ir prašė k-tą 
atsižvelgti į paskirus atvejus.

Bažnyčios statymo paruošia- 
mieji darbai vykdomi ir norima 
juos* baigti iki liepos mėnesio.

Numatyta, kad bažnyčia kai
nuos nedaugiau $130.000, turės 
380 sėdimų vietų, išorės plotas 
120x40 pėdų. Bus statoma pagal 
arch. dr. Kulpavičiaus idėjinį 
projektą, kurio detalizavimą at
liks numatytas kontraktorius, 
bažnyčių statytojas C. Petrucci. 
Išorinė išvaizda kaip modelio at
virutėse.

Buvo atsiklausta susirinkimo 
dėl Bažn. k-to sutikimo, kad prie 
naujos bažnyčios kleboniją pa
statys liet, jėzuitai Amerikoje. 
Kleboniją drauge bus ir jėzuitų 
namai.

Į Montreal} atsikėlė liet, vie
nuolės ir ruošiasi pasistatyti na
mus ir mokyklą netoli naujosios 
bažnyčios, eventualiai ir prie pat 
bažnyčios. Atliekama žemė nuo 
bažnyčios sklypo bus išparduo
dama uždarų varžytynių būdu. 
Šiuo metu stengiamasi gauti nu- 
prikti gretimą didelį žemės skly
pą, kad tuo būdu susidarytų vie
tos ištisai lietuvių kolonijai prie ’ 
naujosios bažnyčios.

Susirinkimas pritarė pasiūly
mui, kad nebūtų daromi parapi
jiniai patarnavimai parapijie
čiams nesumokėjusiems parapi
jinio mokesčio, kuris yra šeimai 
$6 per metus.

Lietuviai J. Em. kardinolo 
Paul Emile Leger pagerbime 
Balandžio 25 d. Montrealy bu

vo surengtas didžiulis naujųjų 
kanadiečių festivalis kardinolo 
Leger garbei. Virš 500 naujųjų 
kanadiečių, 15 tautybių, pade
monstravo Forumo scenoje savo 

! tautinį meną — dainas ir šo
kius. Montrealio laikraščiai “La 
Presse” ir “Montreal Star”, tam • 
įvykiui atžymėti įsidėjo gana-il
gu s straipsnius. Abu laikraščiai 
pabrėžia, kad tai pirmas toks ga
lingas ir įspūdingas naujųjų ka
nadiečių pasirodymas Montrea
lyje. Apie lietuvius ten taip ra
šoma: “Lietuviai ir latviai po to 
savo dainomis išreiškė didelį pri
sirišimą prie savo Baltijos kraš
tų ir šokiai, tautiniuose rūbuose, 
gal būt ir ne taip blizgančiuose, 
kaip kaikurių kitų, darė labai 
gražų įspūdį”.

Ta proga buvo pasakyta daug 
kalbų. Jo Emin, savo žodyje pa- 

' brėžė, kad toks festivalis yra ge
riausia priemonė įgyvendinti tar
pusavio susiratimą tarp naujųjų 
ir senųjų kanadiečių ir gražus 
pagerbimas tradicijų tų sūnų, 
kurie sukūrė Kanadoje laimin
gą ir laisvą gyvenimą. Kardino
las taip pat labai apgailestavo, 
kad los gražios tradicijos dabar 
taip negailestingai naikinamos 
Rytų Europoje bedieviškojo ko
munizmo. Jis kvietė visus mal
dos žygiui, kad būtų sugrąžinta 
laisvė tiems kraštams ir jų kan
kinių bažnyčioms.

SVETAINEI “TULPĖ” 
REIKALINGA 

moteris virtuvės darbams ir 
padavėja vakarais. 

Kreiptis: 994 Dundas St. W.;
Toronto.

Motinos dienos minėjimas 
pradėtas jau šeštadienį per lietu
viškąją radijo valandėlę. Sekma
dienį liet, parapijos bažnyčioje 
iškilmingos pamaldos. Daug pri
ėmė Šveričiiusiąjį aukodami už 
savo žuvusias ar gyvas motinas. 
Atsilankiusioms senesnio am
žiaus močiutėms rezervuotos 
vietos už grotų prie altoriaus.

3 vai. pp. iškilmingas aktas 62 
Claremont St. pradėtas giesme 
Marija, Marija, o mirusios ir žu
vusios prisimintos atsistojus ty
los minute. Po to sekė Apyl. V- 
bos pirm. Juozo Beržinsko pa
skaita, apie motinos auklėjamąjį 
vaidmenį. Be to, J. Beržinskas 
priminė, kad gera būtų padaryti 
ir čia rinkliavą Vokietijoje esan
čioms lietuvėms motinoms su
šelpti. Rinkliavą pravedė jūros 
skautės. Surinkta $87.45.

Meninėje dalyje gražiai buvo 
išreikšta pagarba motinoms de
klamacijose. Deklamavo Z. Stan-' 
čikaitė, B. Grigaitytė, Merkelytė, 
A. Kuolaitė, A. Augustinavičiųs. 
Juos paruošė šeštad. mokyklos 
vedėjas J. Širka.

Skambino pianinu Ščepavičiū- 
tė, V. Sakalauskaitė, G. Kauniū- 
tė, D. Rautinš mokinė D. Skrins- 
katiė.

Tautinius šokius pašoko skau
čių “Šatrijos” tunto skautės Jon
kelį ir Kepurinę. Akordeonu pri
tarė D. Zubrickaitė; šeštadien. 
lituan. mokyklos mokinės, vado
vaujant A. Merkelienei, pašoko 
Klumpakojį ir Jonkelį. Joms 
akord. pritarė Patašius. Pabaigai 
šeštad. lit. mokyklos mergačiių, 
choras, vadovaujamas kapeliono 
kun. Pacevičiaus, išpildė 3 dai
nas. Minėjimą pravedė E. Jur
kevičienė.

Minėjimą ruošė KLB Toronto 
Apylinkės Valdyba. Prie rengi
mo prisidėjo KLKaC Moterų 
D-ja, KL Moterų B-nė, Skaučių 
“Šatrijos” tuntas, Jūros skautės 
ir Toronto liet, parapija. L.

NORIU GAUTI DARBO ūkyje. Esu su sei
mo, žmona gali dirbti virtuvėje, aš galiu 
dirbti visus darbus. Iš profesijos esu sta
lius, turime 5 metų vaiką. Nesant darbo 
vienoje vietoje, galime dirbti atskirai. 
Vaikas liks prie motinos. 118 Parliament 
bt., Toronto, Ont. Jogminos. Tel. EM. 
8-7519. • ,

REIKALINGA ŠEIMININKĖ tabako ūkiui. Į 
Kreiptis: Toras M., RR 2, Delhi, Ont.

Latvių dainininkė
Paula Brivkalne, sopranas, bu
vusi Rygos operos solistė, Vo
kietijoje dainavusi Oldenburgo 
ojeroje, dabar gastroliuoja Ka
nadoje: gegužės 2 d. Montrealy, 
7 d. Otavoje, 8 d. Hamiltone, 9. 
Toronte ir 15 d. St. Catharines. 
Toronte dainuos Eaton Audito-

Podėko
Nuoširdžiai dėkojame Gerb. Toronto 

Kat. Moterų Draugijai už dovanų — sta
lo servizą, įteiktą per O. Jonaitienę ir 
Vanagaitę. Dėkojame Gerb. svečiams, 
atsilankiusiems į namo pašventinimo iš
kilmes. Msgr. McDonagh, kun. klebo
nui P. Ažubaliui, kun. dr. Skilondžiūnui, 
Gerb. Nekalto Prasidėjimo Seselėms, 
Gerb. min. V. Gyliui su ponia. Švietimo 

t Komisijai — A. Rinkūnui, Matulevičiui,

kams — A. Bumbuliui. Gerb. Ponioms 
— mamytėms už taip skanius "zuikio" 
pyragaičius. O taip pat V. Darželio Fon
do Valdybai padėjusiai priimti svečius.

Šakalienei, Strimaitienei, Poežerienei, 
Strumilienei, Valaitienei, Linkienei, Ky- 
žienei. Ačiū visiems lietuviams už aukas, 
kurie prisidėjo ir remia šį lietuvišką ži
dinį. Dėkingos Šv. Kotrynos Seserys.

Baleto frupė iš Londono 
vasaros metu atvyks 10 savaičių 
gastrolėms Kanadon. Torontan 
ji atvyks birželio 8 d. ir per sa
vaitę pasirodys su 8 pastatymais 
Alexandra teatre. Trupės vado
vas Ant. Dolių, primabalerina 
Nathalie Neslie arba Krasowska.

$395.12 Gerb. O. Jonoitienei, dr. E. Norvaišienei

$3.83
40.00
25.00
50.00
50.00
40.00
60.00
20.00

TABAKO FARMAI REIKALINGA moteris 
ūkio dorboms. Kreiptis "TŽ" odministro- 
cijon. ' • . .

Išnuomojomi du povienioi komborioi pir
mame augšte su baldais arba be baldų 
su bendra virtuve ir kambarys su virtu
vėle antrame augšte. 82 Beaconsfield.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me : 
augšte, Queen-Ossington rajone. Skam
binti po 5 vol. vak. tel. LO. 6868.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė be bal
dų. Kreiptis po 5 vai. vok. 153 Rushton 
Road.

Išnuomojamas 1 arba 2 kambariai ir vir
tuvė l-me a uašte-(virtuvė rūsy), su bal
dais. Telef. KE. 5094.

Išnuomojamas nedidelis kambarys ir vir
tuvė l-me augšte su baldais dviems žmo
nėms. 6 Spencer Ave.

Išnuomojamos frontinis kambarys ll-me 
augšte su baldais vedusių porai. Virtuvė 
bendra su šeimininkais. Tel. OL. 4166. 
Skambinti betkada. v

BALTIC

Viso $288.83
likutis 106.29d.

Balansas $395.12

Padėka
Prisidėjusiems prie Motinos Dienos mi

nėjimo: solistėms, giedojusioms bažnyčio
je, bažnytiniam chorui; kat. parapijai, 
šeštadieninei Maironio prod, mokyklai ir 
mokytojams; skautų 'Šatrijos*' tuntui; K. 
Liet. Moterų Bendruomenei; K. Liet. Kat. 
Moterų Draugijai, programos išpildyto- 
jams ir atsilankiusiems nuoširdžiai dėko
ja KLB Toronto Apylinkės V-ba.

1953 m. gegužės 1

KINO “CENTRE” 72D^.S:W
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

Ketvirtadieni — šeštadienį, gegužės 7, 8, 9 d.d.
1. RED MOUNTAIN — spalv. — Alan Ladd, Elizabeth Scott
2. PATRICK THE GREAT — Donald O’Connor, Peggy Ryan

Pirmadienj — trečiadienį, gegužės 11, 12, 13 d.d.
1. SIRROCO — Humphrey Bogart, Marta Toren
2. SOUTHERN YANKEE — Red Skelton, Arlehne Dahl

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

Lietuvis pigiai perveža baldus,
bagažą, prekes ir kit. VEŽAMA IR Į PROVINCIJĄ.

9 Pearson Ave,, Toronto 
Telefonas LO. 8828

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalus Jums sutvarkys

J. BER2INSKAS x .
1212 Dundas St. W. Toronto • . . Tek LA. 9547 ir MU. 3946

DĖMESIO!
Įtaisau virtuvėms 

spinteles
ir otlieku visus medžio darbų patai
symus, užsakydamas reikalingos me- 
džiogos. Taip pot dirbu pogol užsa
kymus paveikslams ar nuotraukoms 
rėmelius.

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

A.A. J. Jurkšaičio krautuvės
— 846 Dundas St. W. — prekės 
išparduodamos urmo kaina nuo 
šio penktadienio 4 vai. PP-

CARTAGE & 
MOVERS

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

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

PARDUODANT AR PERKANT NAMĄ 
MIELAI JUMS PATARNAUSIU! Garbenis rekomenduoja

Galiu sudaryti paskolas. VELTUI suteikiu informacijas 
apie PARDUODAMUS namus, paskolas, biznius ir H.

/ . JŪSŲ PATARNAVIMUI

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite tel.: KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612.

PARDUODAMA:
Indian Rd. —- Westminster. 12 komb. atskiros mūrinis, vondentu-olyyo apšildo

mas, didelis kiemas, Šoninis įvažiavimas ir 3 garažai; įipokėti $9.000, 
prašomo koma $23.900. .

Grenadier Rd. — Indian Rd. 10 didelių komb. atskiros mūrinis, vandeniu apšil
domas, kietos grindys visuose kambariuose, didelis kiemas ią garažas. 
Parduodamos dėl mirties. Prašomo koino $18.900.

Geofrėy — RoncesvoHes. 7 kambariu atskiros mūrinis, nepereinami 
kiemas ir garažas; įmokėti $5.800. Koino $15.800.

Indian Rd. — Glenlake. 7 komb. atskiros mūrinis, kiemas ir garažas; įmokėti 
$5.000. Kaina $14.900

Bloor — Pacific. 7 komb. atskiros mūrinis geros nomos; įmokėti $5.000. Koi
no $14.500 • " • ’*

Bloor —• Ossington. 7 komb. atskiros, vondeniu-olyvo apšildomos, garotos. Koi
no $9.900.

REAL ESTATE
863 BLOOR STREET WEST. TORONTO

$11.800, Indian Rd., 6 komb., atskiros, mūrirtis narsos, be garažo. Įmokėti 
$4.000

$16.000, Roxton, Rd.. 9 komb., mūrinis namas, 2 garažai, vandeniu-alyva šil- 
. domas. Įmokėti $5.000.

$17.500, Crewford St., 8 komb., atskiros, mūrinis narnos, vondeniu-alyva Šildo
mos. įmokėti $6.000

Quebec—Glenlake. $15.000— 8 kambarių atskiras plytų nomos, nepereinami 
kambariai, su garažu. Įmokėti $6.000.

Weston. $13.800 — atskiros 7 komb. plytų narnos, 2 augštų, vandeniu olwo 
šildomos, plotos žemės 125 kv. pėdos su sodu. Galima statyti dar kitų 
namą. Įmokėti $6.000. j

Klauskite A. SUKAUSKO
Vakarai* OL. 3287

Reikalingi namai pardavimui. Kreipkitės į

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

. •Tetefonoi: LO. 2738, vefcoreh HU. 9-1543

TfiV18K.ES



