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Ginčas dėl 700 mėty jubilėjaus
A. Liet. Tautinė Sąjunga pa

skelbė organizuojanti Mindaū- 
go karūnacijos, o kartu ir Lie
tuvos valstybės 700 metų jubi
lėjų. Iškilmes ji ruošianti Va
šingtone ir skirtomis birželio 
mėn. . dienomis kviečianti ten 
vykti visus lietuvius. Kas ten 
bus daroma, ligi šiol dar nepa
skelbta. Pagal kaikurias žinias, 
masinių demonstracijų nenuma
toma, bet norima ta proga supa
žindinti su Lietuva, jos praeiti
mi ir skaudžia dabartimi, esą, 
kokius 300 Vašingtono stambių 
figūrų, greta kurių tose iškilmė
se būsią apie tiek pat lietuvių.

Daug kam toks “jubilėjus” ga
li atrodyti keistas. Niekad anks
čiau mes apie tai nekalbėjom, 
pačių lietuvių tarpe, ta mintis nė
ra gyva. Ji iškelta ne sau, bet 
svetimiems sudominti. Jei tokio 
jubilėjaus iš tikrųjų ir nėra, ko
dėl jo nešvęsti, jei per jį galima 
kiek iškelti Lietuvos vardą? Po
litinėse bylose juk viskas nau
dojama, visko griebiamasi, jei 
tik yra nors kiek panašumo. Ir 
tokio “Lietuvos jubilėjaus” iš 
principo niekas neatmeta, nors 
kaŲcurie laikraščiai ir pasisakė 

* prieš. Ypač aiškiai pasisakė 
“Naujienos”. “Draugas” joms 
pritarė ’’Naujienos” iškėlė, kad 

. 700 metų Lietuvos jubilėjus jau 
atšvęstas minint krikščionybės 
įvedimo sukaktį, bet svarbiausia 
prikišo, kam ALTautinė Sąjun
ga pasiėmė suorganizuoti jubi
lėjų, pati viena. Iš tikrųjų daug 
geriau- būtų tikę .organizuoti 
plataus masto sąjuclį, įtraukiant 
visus lietuvius ir vadovaujant 
ALTūį, jei ne A. Liet. Bendruo
menei. Dabar pasiėmus tai vie
nai — įr dar politinei — organi
zacijai -daug kas, vien iš atšaku- 
mo jai, neigs visą jubilėjų ar net 
kliudys. Juk gali atsitikti ir taip, 
kad organizatorių painformuo
tas asmuo susitiks kitą lietuvi, 
tam nepritariantį, kuris, ano ne-

kimas nūdienio lietuvio.
Dėl to ALTSąjungos užsimoji

me beabejo yra taktinių klaidų, 
yra nesiskaitymo su mūsų tarp
partine psichologija, kar visa tai 
šį kartą mus pastato į gana rizi
kingą padėtį su dideliais pavo
jais susikompromituoti. Susi
kompromituoti, deja, ne ALTS 
ar jos oponentams; bet lietu
viams...

Iš esmės ALTS sumanymas 
juk sveikintinas. Mes turime iš
naudoti visas galimybes, sąjū
džius kelti visokiais galimais 
pretekstais (net ir dirbtinais). 
Visi turime būti labai budrūs, 
kad kiekviena gera idėja būtų 
pilnai išnaudota. Ir šį kartą AL 
TS netiko jubilėjaus rengimą 
monopolizuoti — juk vistiek nie
ko grandioziško ji viena nesuor
ganizuos, o visiems kitiems 
netiko užsigauti dėl ALTS ne 
takto ir praleisti neišnaudotą ge
rą idėją. Jau perdaug mažai lai
ko beliko, kad iki numatytos da
tos galima būtų rasti visus viė- 
numon suvedantį sprendimą, ta
čiau visiems atsimintina, kad jau 
bent prieš svetimuosius mes ne
galime pasirodyti nevieningi ar 
išmisliotojai. Jei iškilmes orga
nizuoja ir vien ALTS,» vistiek- 
prieš svetimuosius turime “švęs
ti” visi. Jubilėjaus organizato
riai taip pat padarytų didelę 
klaidą, jei apie savo darbus ne
informuotų oficialiųjų lietuviš
kųjų institucijų JAV, ypač ALT 
ir L. Laisvės Komiteto, į kuriuos 
tuo reikalu gali kreiptis -svetim
taučiai. Tos įstaigos, ypač LAIC. 
turėtų turėti visą su jubilėjumi 
susijusią informacinę bei pro
pagandinę medžiagą. Anos įstai
gos prie dabartinės padėties tos 
medžiagos, žinoma, negamins. 
Ją pagamins (taip reikia spėti) 
jubilėjaus organizatoriai, anųjų 
reikalas tik visa tai priimti- ir 
reikalui pasitaikius panaudoti. 
Buvo nesutarimas ir lieka jis.

Kersten dėl Lietuvos
Likimas lėmė, kad idealistiš

kasis Wisconsin© valstybės atsto
vas Hon. Charles J. Keršten, tao- 
tų didžiausiu ir reikšmingiausiu 
kovotoju dėl Lietuvos išlaisvini
mo iš sovietinio imperializmo 
vergijos. Wisconsin (tarp Lake 
Superior, Mįnessotos, Michiga- 
no. lowos, Illinois ir Lake Mi
chigan) lietuvių nedaug. Sauja 
ju susimetusi Milwaukee. Sosti
nė Madison. Gyventojų truputį 
daugiau kaip Lietuvoje — 3.450.- 
000. Jos atstovai senate Alex. 
Wiley, Užsienių Komisijos pirm., 
ir Joseph R. McCarthy — “didv- 
sis inkvizitorius” bei 10 atstovų, 
Rūmuose iš kurių išsiskiria 
Kersten, O’Konski, Zablocki, yra 
išskirtinai reikšmingi. Mr. Kers
ten dėl jo 1951 m. pravestojo 
priedėlio prie Tarpusavio Saugu
mo pakto paskirti pavergtie
siems $100.000.000 ir kaip pasi
šventęs “išlaisvinimo” politikos 
“apaštalas” yra plačiai žinomas 
pasaulyje ir pavergtoioje Lie
tuvoje, kur jį kiekviena proga 
“reklamuoja” sovietiniai oku
pantai ir maskolberniai. Dar š.m. 
balandžio 14 d. ‘‘LTSR” teisin-

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

Lietuvos ir JAV “išlaisvini- 
politikos” labui, Mr. Kersten

h. 
mo 
pareiškė: “Prezidentas pastebė
jo, jog tautų apsisprendimo tei
sės sugrąžinimas pavergtosioms 
tautoms yra būtina sąlyga užtik
rinti pasaulyje taiką”. Kersten 
priminė, kad JAV-bės niekada 
nepripažino Pabaltijo valstybių 
inkorporavimo į TSRS. “Mes te
bepalaikome diplomatinius san
tykius su Baltijos tautų laisvo
mis vyriausybėmis, nežiūrint, 
kad jų tėvynės buvo komunistų, 
konspiracijos būdu^ paglemžtos”. 
Mr. Kersten, žymusis Wisconsi- 
no politikas, reikalavo Kongre
se: “Mes negalime leisti, kad šis 
tarptautinis nusikaltimas būtų 
užmestas ar užmirštas, jųp la
biau, kai šios nelaimingos tautos 
— aukos tebėra pavergtos. Fak
tų, liečiančių komunistinę sub- 
versiją Pabaltijo valstybėse, tik
ras įvertinimas yra būtinas, pra- 
dedont bet kokią programą Bal
tijos žmonėms taikingomis prie
monėmis padedant atgauti savo

siems “neutraliesiems”, atskleis
dama balandžio 24 dieną “Prav- 

’doje” ir “Izvestijoje” paskelbtą 
Sovietų vyriausybės atsakymą 
—- melą prezidento Eisenhowe- 
rio, balandžio 16 dienos kalbai. 
<A s«=ociated Press iš Londono 
teksto ištrauka: Special atten
tion was devoted to the peoples 
of Eastern Europe in the Presi
dent’s speech. It folows from his 
words that the forms of Gov
ernments in E. Europe have 
been forced upon them “from 
without” though this is in con
tradiction to the generally 
known facts and to the true po
sition in these countries. Facts

Savaites įvykiai

lietuvio klausimą tik ranka mos bet bent kol visa tai praeis visų 
ar net paaiškins, kad “jokio ju- pareiga vieningumą nors, su- 
bilėjaus nėra”. Visą jubilėjų be' 
to, atrodo, norima suvesti į kaž-

vaidinti.
Jubilėjaus organizatoriai be 

kokį vieną iškilmingą aktą. Ten, to, atrodo, turėtų kiek pakeisti
šūkius. Jei nuo Mindaugo karū
nacijos, šiemet sukanka 700 me-

turbūt, bus būgnais būgnijama. 
Bet ar neatrodys tiems svečiams 
keista, kad to jubiliejaus jokių tų, tai nuo pirmos istorinės ži- 
ženklų nematyti pačių lietuvių nios. kad Lietuva jau turi savo 
gyvenime? Jei jau jubilėjus, tai atskirą valstybę, šiemet sukan- 
kokie tie lietuviai, kurių didžio- ka lygiai 1100 metų. Tai kodėl 
ji dauguma to nei neprisimena, to nesakyti? Kodėl Lietuvos po- 
Vadinasi, vietoj iškėlimo Lietu- litinės istorijos nepastumti dar 
vos vardo, gali išeiti pasmerki- 400 metų tolyn?

gumo ministro pavaduotojas F. į laisvę . To.siekdamas, Mr. Kers- 
Kulikov kaltino Mr. Kersten ten> tą pačią dieną pasiūlė suaa- 
“ruošiant agresiją prieš tėvynę, ryti Kongreso Komisįją 1940 m. 
stengiantis pasiųsti šnipus, di- apgaulingiems “rinkimams ir 
versantus, kenkėjus ir žudikus, prievartinei Baltijos valstybių 
kurių kruvini darbai būtų op- inkorporacijai į TSRS . ištirti.
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Kulikov kaltino Mr. Kersten

stengiantis pasiųsti šnipus, di-

ten, ta pačią dieną pasiūlė suda-

apgaulingiems “rinkimams” ir

Atitinkamoje rezoliucijoje siūlė 
sudaryti komitetą iš septynių 

augščiau kelti ^atybimu^žmo-
pirmihinkas (Speaker). Kaip pa
sižymėjęs Katyno skerdynių Ty
rinėjimo Komitetas, vadovautas 
Hon. Madden, ar dabartinės An- 
ti-amerikoniškos veiklos Tyrinė
jimo Komisijos Vašingtone ar 
Niujorke, šitoks “Pabaltijo sovie
tinių Rinkimų Tyrinėjimo” ko
mitetas, jei proeitu pro Kongreso

mokami stambiomis pinigų su
momis. Kulikov dėl to reikalavo

prieš bet kokį nusiraminimo ir 
žioplumo pasireiškimą teismų 
darbe ..., už griežčiausią vals
tybinės paslapties laikymą”. 
(Gal šio “žioplumo” išdavoje 
laisvąjį pasaulį tik ką pasiekė 
gausinga laiškų iš Lietuvos ban
ga. liudijanti kaip jautriai kraš
tas reagavo i pasikeitimus

carijai, Švedijai ir Indijai, ku
rios prisiųstų po lygų skaičių ka
rių. Jų globoje belaisviai turį 
likti 4 mėn. per kuriuos komu- 

_ — --- —~ -------- - , nistų kraštų atstovai galėtų at-
I vykti i Stovyklas kalbinti belais- 

o ° į vįus grįžti, o kurie ir per tuos 4
mėn. negrįžtų, tų likimą pavesti 
išspręsti politinei konferencijai.

Šio siūlymo, kuris buvo ap
svarstytas ir specialiame JAV 
kabineto posėdy, JT delegacija 
neatmetė, bet pareikalavo, kad 
komunistai paaiškintų visą eilę 
ryšy su' tuo iškylančių klausi
mų — pradedant nuo siūlomų 
neutraliųjų kraštų karinių dali
nių dydžio ir baigiant techniš- 

Todėl tenka laukti, kad ALT ^XtgnaFa,U?a°i paret 
iš savo pusės štai JAV Konęre- g"dį^v^ £0" 
so Komisijai patieks patarėjais, ... . karhl

struggle for their rights did the 
people of E. Europe come to the 
present popular-democratic form 
of government and that only 
under the nev* conditions were 
they able to secure the robust 
development of the economy 
and culture of their states. It 
would be strange to expect the 
Soviet Union to interfere in 
favor of installing the reaction-; 
ary regimes overthrown by 
these peoples”).

gabiausius lietuvius, nežiūrėda
mos kokių politinių įsitikinimų 
iie bebūtų ar į katrą ‘ 1
jei rašo. (Niujorke prieš porą 

(Nūkelįtą į 2 psL)

Taikos galimybes ryškinant pasaulio dėmesys ir pereitą savaitę 
buvo nukreiptas į Tolimuosius Rytus.

Korėjoje derybos dėl pasikeitimo belaisviais tebėra įklimpusios. 
JT delegacija buvo pasiūliusi, kad negrįžtą į savo kraštą belais
viai būtų tuojau pat įjungti į civilį laisvą gyvenimą, kaip tik bus 
atrinkti. Toliau oareikalavo, kad komunistai, kurie belaisvių glo
bos nenori paskirti nei Švedijai, nei Šveicarijai, nei Pakistanui, 
patys pasiūlytų kokį nors kraštą. Komunistai betgi šį reikalavimą 
pereitą trečiadienį atmetė. Penktadienį jie atėjo su savo siūlymu, 
kuriame siūlo: grįžtančių belaisvių repatrijaciją pravesti per du 
mėn., liekančius pavesti globo->--------------------—-—— —
ti Lenkijai, Čekoslovakijai, Švei-, nistai savo spaudimą staiga su

kijos ir Čekoslovakijos karių, 
kurie galėtų padėti komunistams

' dienrašti sPausti belasivius ir be to, pasi-

silpnino. Iš savo 4 divizijų jie dvi 
atitraukė. Ar tai nulėmė politi
nės priežastys, ar, kaip spėjama, 
užslenkąs lietų perijodas, kurio 
meta jie bijo palikti neįžengia
mose vietose savo dalinių, tuo 
tarpu tai dar neaišku. Tuo tar
pu kovos dar vyksta, bet jau be 
įtampos. Prancūzų^ padarė nau
ją sutartį su Combodijos vals
tybėle, kuria praplečiamos jos 
nepriklausomybės laisvės. Mat, 
buvo laikoma, kad Combodijos 
visuomenė gali paliųkt? komu
nistų pusėn. Apskritai Indokini- 
jos įvykiai laikomi priešingi ko
munistų varomai taikos propa
gandai, ypač, kad. reiškiniai 
sutapo laiko atžvi 
taikos siūlymas, o kTtūf agresija.

Europoje pereitą savaitę buvo . 
ramu — tebelaukiama išryškė- 
jant padėties. Iš komunistų tai
kingumo kampanijos paminėta 
tik Čekoslovakijoje paskelbta 
amnestija kaliniams, kurie nu- 

. teisti mažiau 12_mėg., o jaunuo- 
liarių, u ūnbterims rnar-
žiau 2 metų. Išskiriami iš amnes
tijos tik “sabotažninkai, šnipai” 
ir kaikurios kitos grupės. Ben
drai viltys, kad bus prieita 
sprendimo taikiu būdu, tebėra 
gyvos, o ryšy su tuo kyla susirū
pinimas ar ginklavimosi atoslū
gis neatneš ūkinių sunkumų. 
Vyriausybes jau randa reikalo 
raminti savo visuomenę pareiš
kimais. kad gamyba būsianti nu
kreipta į kitas sritis ir nedarbo 

‘didelio pavojaus nesą.
Egipto derybos su D. Britani

ja tebevyksta. Atvyksta į Egip
tą ir valstybės sekretorius Dul
les, susirūpinęs Vid. Rytų reika
lais. bet. atrodo, jis pataikys į la
bai ryškias antibritiškas nuotai
kas. Pats Naguib, kalbėdamas 
Palestinos kare žuvusio nežino
mo kario laidotuvėse D. Britani
ją pavadino Egipto priešu ir sa
vo siekimus suformulavo šitaip: 
“Mes norime ne popierinės, bet 
tikros nepriklausomybės”.

j vienur

sakė prieš siūlymą galutinai ne- 
grįžtančių belaisvių likimą spręs 
ti politinėje konferencijoje. JT 
delegacijos; tj'. gėn M^^rrisonį 
savo poziciją suformulavo aiš
kiai ir trumpai: turi būti aiškiai 
garantuota, kad nenorį grįžti be
laisviai nebus repatrijuojami 
prievarta.

Pirmadienio posėdy Panmun- 
jome komunistai betgi nedavė 
jokio atsakymo nei į vieną klau
simą. Taip reikalas tebėra atvi-,

svarba Commonweal the ir jos i T j i • •• • 
vaidmenį Jungtinėse Tautose'’Ta proga įvairios organizacijos ^dz‘oje pade s atrodė kata- 
ir p.lietvbes departam’ento istai-i .s,rof‘ska' -’į,0”““5'“

' rpnpia atitinkamas'1181 buvo *au Prie Pat Laos sos-Eime-Uta' atkrehitinas£X- tin<įs Luan8 PrbanS ir !abal 
sys ypač 'naujiesiems karadre- jpietus, gresda- 
čiams. kuriems tenka ypač dide
lis uždavinys įsigyventi į naują 
aplinką ir perprasti naujosios sa
vo tėvynės misiją pasauly.

Churchillis gavo “Sir” titulą
Premjeras Churchillis ištiktų

jų yra aristokratiškos kilmės, 
kunigaikščių Malboraugh ainis, 
bet jis neturėjo jokio titulo, ku
ris jam neleistų būti parlamen
to ir vyriausybės nariu. Vienin
telis bajoriškas titulas, kuris ne
padaro jo turėtojo Ibrdų rūmų 
nariu vra “Sir”, karalienė dabar 
suteikė Churchilliui seniausią ir 
augščiausią britišką Kelio Raiš
čio ordeną, su kuriuo duodamas 
ir “Sir” titulas. ' -

Tuo būdu buvo norėta pagerb
ti pastarųjų laikų populiariausį 
politiką ir leisti jam karūnaci
jos eisenoje atsistoti garbingoje 
vietoje. Pagal dvaro tradicijas 
vyriausybės galva turėtų eiti po 
visų lordų. Naujasis ordenas ir 
“Sir” titulas Churchillį pastato 
pirmoje vietoje po karališkosios 
šeimos. Atseit, šis apdovanoji
mas greičiausia buvo apie ka
rūnacijos iškilmes galvojančių 
protokolo specialistų sumanytas. 
Churchillis ordeną priėmė. Kai 
jį, dar kaip opozicijos vadą, apdo
vanoti velioniui karaliui buvo 
pristatęs Attlee, Churchillis at
sisakė. ' v

Pilietybės diena 
šiemet minima gegužio 15 d. Pi
lietybės diena nėra šventė, kaip 
pareiškė minist. pirmininkas ją 
paskelbdamas, tai “proga, kada 
Kanados gyventojai prašomi ap
mąstyti Kanados piliečių parei
gas ir privilegijas .-.. ji taipogi

Kremliuje). Amerikos* Lietuviu' Committee of Rules ir būtu į suteikia. proga iškelti Kanados
Tarvbai, apsilankymo pas pre- pr«mtas pačių Atstovų Rūmų, 
zidentą Eisenhowerj metu, iš- galėtų tikrumoje prieiti prie vi- 
kėlus mintį ir prezidentui do- lai^ aiame pasaulyje įmano- 
vus savo O.K.. tarpininkaujant' mū dokumentu ir galėtų iššauk- 
LAICuL Hon. Charles J. Kers-| ti bei apklausinėti visus laisva

zidentą Eisenhowerj metu, iš 
kėlus mintį ir ]

ten praėjusį ketvirtadienį, geg.
1 d.. JAV Kongresui dar uoliau
siai tebeminint “Lenkijos 1791 
metų konstitucijos' reikšmę”, 
įteikė Atstovų Rūmuose rezoliu
ciją, aptinkamai ją apibūdin
damas savo kalboje. Ji išspaus
dinta “Kongreso Žiniose” (Nr. 
83. Vol. 99) ir pažymėtina lietu
viams. Pradėdamas visą šią by-

KANADA SU JAV IŠSIAIŠKINO IR SUTARĖ
Susikaupusiems reikalams iš- i ris pasižadėjęs pateikti kongre- 

siaiškinti pereitą savaitę Vašing- ‘ sui projektą įstatymo pertvar- 
tone lankėsi Kanados ministeris i kyti ta prasme JAV muitų ir 
pirmininkas St. Laurent ir už-i tarifų sistemą, o be to, pasiūlyti 
sienių r. min. Pearson, tarėsi ten į sudaryti specialią komisiją, ku- 
su prezidentu Eisenhoweriu ir; ri presvarstytų visus su laisva 
atitinkamais vyriausybės na- i prekyba susijilšius klausimus, 
riais. Reikalų buvo gana gyvų. ■ Kalbėdamas spaudos atsto 
Pirmučiausia reikėjo aptarti la- j vams, St. Laurent pareiškė, kad 
bai jautrų prekybinių santykių i jei JAV nesiims vadovauti lais- « y . AA* J * ’_ * * l . iA-.*vai prekybai išplėsti, komunistai 

galį laimėti bekraujį karą. At
sakydamas į klausimus, jis pa
reiškė, kad jei JAV spaus impor
tą i§ Kanados tarifais, šioji ga
linti pritaikyti tokias pat prie-

klausimą, aptarti suderinimą po
litikos dabartinėse tarptautinėse 
painiavose ir visa eilė kasdienių 
reikalų. Po pasitarimų buvo pa
skelbtas bendras komunikatas. 
Jame sakoma, kad abiejų valsty
bių politikos vadovai nutarę ’ mones JAV-bėms, nors, jo nuo- 
siekti politinės įtampos atpalai
davimo, tačiau nesumažinti bud
rumo ir nesusilpninti savo jėgų, 
kad galima agresija būtų sutikta 
su rimtu kumščiu. Komunistai 
savo intencijas turį parodyti dar
bais, bet ne žodžiais. Tuo tafpu 
dabar Korėjoje esą rodoma tai
kingumo, bet komunistų žygiai 
Indokinijoje verčia jų intencijo
mis abejoti. Ten jų agresija jau 
sudaranti pavojų Thailandui ir 
visai Pietų Rytu Aziūu.

Abu kraštai ir tolmu rūpinsią
si Š.' Atlanto Sąjungos pajėgų ros pradžioje. Esą, kad tik JAV 
stiprinimu. Šiaurės Amerikos Energijos komisija patvirtintų 
kontinento saugumas esąs svar- Niujorko valstybės prašymą 
bus visam pasauliui. Kanados į leisti prisijungti prie šio Kana-

mone, to gal ir nereikėsią.
Buvo aptartas ir St. Lawren

ce kanalo — vad. jūrų kelio sta
tybos klausimas. JAV šiuo rei
kalu pastaruoju metu jau ėmė 
rodyti palankumo. Už prisidėji
mą prie projekto pasisakė spe- 

.ciali tam reikalui svarstyti komi
sija, jos raportą ministerių kabi
netas patvirtino, laukiama, kad 
šį kartą pritars tam ir kongresas. 
Grįžęs į Otavą, St Laurent pa
reiškė, kad kanalo statybos dar
bai galį prasidėti dar šios vasa-

šiaurės kariniai Įrengimai, ypač 
radaro tinklas, įrengtas bendro
mis jėgomis, esąs svarbus abiejų 

• kraštų saugumui. JAV, vykdy
damos šią savo tarnybą, stropiai 
saugosią, kad nebūtų pažeistas 
Kanados suverenumas.

Tame pat komunikate sako- 
#ma, kad St. Laurent reiškęs vil

tį, kad JAV pasiims vadovybę 
pasaulinei laisvai prekybai iš
plėsti, o prezidentas Eisenhowe-

dos projekto, darbai gali būti 
pradėti už kelių valandų.

Beabejo, šis Kanados vyriau
sybės galvos atsilankymas Va
šingtone turi ryšio ir su ateinan
čiais rinkimais. Reikėjo išsiaiš
kinti visus tuos klausimus, dėl 
kurių dabartinei vyriausybei 
daroma priekaištų, kad ji per
daug pajungusi Kanadą JAV-bių 
įtakai. Tai ypač liečia prekybos 
reikalus ir JĄV bazes Kanados

teritorijoje.
Laukioma. kad rinkimai bus 

rugpiūčio 10 ar 17 d.

Kanados ūkiui pavojus 
negresiąs

Maskvos “taikos” ofenzyvos 
sujaudintiems ūkiniams sluogs- 
niams jprezidentas Eisenhoweris 
pateikė raminančią idėją sukurti 
specialų fondą pasaulio atsiliku- 
siems kraštams ūkiškai sutvir
tinti. Atseit, bus kur eksportuoti.

Kanados gynybos gamybos 
ministeris Howe parlamentą ra
mino, kad gynybos išlaidų suma
žinimas labai ’ nepakenksiąs Ka
nados ūkio. Krašto ūkis esąs at
remtas į tvirtą gamybinę bazę, 
kur gynybos išlaidos tesudarą 
tik vi^ną rimtą veiksnį. Dabar 
pasaulinė įtampa puolanti, ta
čiau Kanada ir toliau gaminsian- 
it, kad būtų pasiruošus ateičiai. 
Gynybos statybos šiemet suma- 
žėsią, tačiau daugiau būsią dir
bama aviacijos, 
elektronikos ir 
nėję.

Nuo 1939 m. 
pastatyta 2000 naujų fabrikų.

— Otava. — Naujoji aviacijos 
bazė Bagotville, Que., kainuo
sianti išviso $11.905.000, prane
šė gynybos ministerija.

laivų statybos, 
ginklų pramo-

Kanadoje buvę

J.E. vysk. Padolskis
į JAV atvyksta gegužės 19 d. lai
vu Queen Elizabeth, 2 vai. pp. Jo 
nuolatinė apsistojimo vieta bus 
pas Kunigų Vienybės pirm. prel. 
J. Balkūną — 64-14 56th Rd., 
Maspeth 78, L.I..N.Y.

J.E. aplankys visą eilę lietu
vių kolonijų. Kanados koloni
jas J. Ekscelencija aplankys rug
sėjo 6-15 d.

jame pasaulyje galimus liudi
ninkus. Jo surinktoji medžiago 
būtų užprotokoluota ir paskelb
ta JAV ir pasaulio viešumai. Ko
kie bus šio komiteto tyrinėjimo 
'rezultatai priklausys nuo narių 
ir ypač pirmininko, kuriuos skirs 
dabartinis JAV Atstovų Rūmų 
“spykeris” Joseph W. Martin, iš 
Massachusetts. Niujorke tikima, 
jog šio komiteto sudarymas pri
klausys nuo visų JAV-bių lietu
vių, įskoitant “naujakurius”, su
gebėjimo paveikti savųjų vals
tijų kongresmanus, kad jie bal
suotų už šitokio komiteto suda
rymą.

Nežiūrint, kad kaikurių lietu
vių publicistų ir politikų nuomo
nės, kad visa ši akcija tesanti 
“politinė nesąmonė”, tektų lauk
ai, jog šitokio komiteto veikla ne 
tik neįsivaizduojamai paveiktų 
Pabaltijo regioną bei Vidurio 
Europos satelitus, bet ir padary
tų galindą įspūdį vadinamie-

: mi tą Valstybę visiškai perskirti 
prieidami Thailand© sieną. Ta
čiau sostinė buvo atlaikyta, JAV 
pažadėjo Prancūzijai žymią pa
ramą -— padengti 40% visų iš
laidų, buvo pradėta tartis dėl 
JT bendros akcijos prieš agreso
rių, net Kanada buvo pažadėjusi 
tąm duoti gihklų (bet ne karių), 
pirmosios pagalbos jėgos jau pa
siekė paskirties vietą, kai komu-

VLIKe VĖL 10 ATSTOVU
Į

De Gaulle savo partiją 
, paleido

Pastaruosiuose savivaldybi- 
niuose rinkimuose pralaimėjęs 
daugiau 30G turėtųjų vietų, de 
Gaulle paskelbė savo partiją pa
leidžiąs. į jokią parlamentarinę 
bei rinkiminę veiklą nebeisiąs, 
bet kartu su savo bendraminčių 
grupe veiksiąs prancūzų tautos 
politinės vienybės labui.

Jo partija, įsteigta 1947 m. tau
tinio fronto vardu, buvo pasi
skelbusi vykdysianti viršpartinę 
tautinę politiką. Dar prieš me
tus tai buvo skaitlingiausia par
tija parlamente. Pereitą pavasa
rį ji pergyveno krizę, kai 30 jos 
narių, iš frakcijos pasitraukė. 
Dabar tebesą 84 jo partijos at
stovai parlamente liks kaip ne
priklausomi nariai.

Šitas faktas beabejo neliks be 
vaisių Prancūzijos politinei rai
dai — ne tik busimuosiuose rin
kimuose, bet ir dabar. Beabejo 
tai atsilieps ir EurOpos Gynimo 
Bendruomenės sudarymo bylai, 
nes de Gaulle buvo didžiausias 
Vokietijos apginklavimo priešas 
ir jo* partijai spaudžiant vyriau
sybė stengėsi išgauti sutarčių 
pakeitimus. . v .

’ Gautosiomis iš Europos žinio
mis, VLIKas buvo gegužio 4-5 
d. susirinkęs posėdžio ir vėl 
svarstė visą eilę aktualių reika
lų. Priimti nauji Tautos Fondo 
nuostatai, kuriuos norima vyk
dyti jau nuo š.m. birželio pra
džios. Be to, į VLIKą po grupių 
pasitraukimo priimti du nauji 
atstovai: grįžusio į VLIKą Lie
tuvių Vienybės Sąjūdžio, taip 
pat mažalietuvių, kaip rezisten
cinio sąjūdžio atstovas. Tuo bū
du VLIKas vėl turės 10 atstovų. 
L. Vienybės Sąjūdžio centras 
JAV-bėse vietoj L. Prapuolenio 
nauju atstovu buvo paskyręs 
dr. VI. Literskį, tik jis ligi šiol 
dar nė viename VLIKo posėdy 
nedalyvavo. Kaikurių politikuo- 
tojų reikalavimu L. Vienybės

Sąjūdžiui vėl dalyvauti VLIKe 
buvo pritaikyta ypatinga proce
dūra. Be to, jo grįžimas buvo :|i- 
siejas su mažlietuvių į VLIKą 
įvesdinimu. Kaip toliau pasielgs 
mažlietuviai ir ką paskirs savo 
atstovu, paaiškės netrukus. Tuo 
tarpu jų atstovas VLIKo Vykd. 
Taryboje M. Gelžinis, ir toliau • 
eina kaip ėjęs jam pavestąsias 
Infromacinės ir Bendrinių Rei
kalų Tarnybos valdytojo parei
gas. Kaikas kalba, kad mažlietu
viai, kaip yra padarę liaudinin
kai, galį paskirti taip pat savo 
kitą atstovą į VLIKą, negu turi 
Vykd. Taryboje. ’ .

Informacinės veiklos barą, 
ypač antikomunistinėj srity, no
rima dar daugiau išplėsti. Gal
vojama apie Eltos Informacijų 
leidimą ir prancūzų kalba.

Maskvinis modelis ir Tarybų Lietuvoje
Balandžio gale Lietuvoje pa

skelbtas Augščiausios Tarybos 
įsakas, Lietuvos ministerių kabi
netą pertvarkąs pagal Maskvos 
pavyzdį. Ir visa tai galioja nuo 
kovo 15 d.

Iš 26 ministerijų palikta 16. ki
tos sujungtos Į vieną arba pri
jungtos prie buvusių.

Vidaus r. ir saugumo ministe
rijos sujungtos ir ministru palik
tas buvęs saugumo min .P. P. 
Kondakov, ministeriavęs nuo 
1952 m. balandžio 22 d. Tarybi
nių ūkių (sovchozų) ir mišrų 
ūkio ministerijos bei medžioklės 
ir kolūkių* valdybos prijungtos 
prie Žemės ūkio ministerijos,

ministru paliekant tą patį VI. 
Augustinaitį, partijos CK narį. 
Sukurta kultūros ministerija iš 
M. Meškauskienės valdytos ki
nematografijos min. ir meno, ra
dijo informacijos ir knygų lei
dyklų valdybų. Ministru paskir
tas A. Guzevičius, taip pat par
tijos CK narys, pirmos okupaci
jos metu buvęs vidaus reikalų 
komisaras, dabar labai garbina- 
nas rašytojas, Stalino premijos 
laureatas.

Iš lengvosios pramonės, mais
to pram., mėsos ir pieno pram, ir 
žuvų pramonės ministerijų su
daryta Lengvosios ir maisto pra
monės min. Ministru paskirtas

St. Filipavičius (raidžių rinkė
jas, 1940 m. buvęs Raseinių kom- 
part. sekr., dabar CK narys). 
Prie Miškų pramonės min. pri
jungta popieriaus, pramonė, 
min. liko P. Kuris. Kūno kultū
ros ir sporto komit., vadovautas 
J. Ulozo, prijungtas prie sveika
tos ministerijos, kurios min. pa
siliko Br. Penkauskas.

— Bonna. — Feldmaršalas A. 
Kesselring, tik pereitą spalio mė
nesį paleistas iš britų kalėjimo, 
išrinktas vokiečių karo veteranų 
pirmininku, pareiškė, kad vokie
čių kariuomenės kūrimo reikale, 
sovietų pavojaus akivaizdoje, 
negalima delsti nei dienos.

r
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VLIKo sutvirtinimas MINĖKIME BIRŽELIO 14

LIETUVIU DIENA KANADOJE
KLB Hamiltono Apylinkės Valdybos idėjai surengti Lietuvių 

Dieną Kanadoje <pritarė bei pasižadėjo ją remti Krašto Apylinkių 
pirmininkų suvažiavimas. Jai įgyvendinti ruošiasi ir numato:

,1. LD būtų, rengiama š.m. rugpjūčio mėn. 1-2 dd. (rugpiūčio 
3 d..— pirmadienis yra laisvas nuo darbo), Hamiltone, viename 
stadione, arba, blogam orui esant, labai didelėje kariuomenės 
halėje.

2. LD numatomi šie p/ogramos metmenys:
a) rugpiūčio mėn. 1 d., šeštadienį iš ryto, stadione atskirų 

sporto klubų varžybos — lengvoji atletika, krepšinis ir tt.
b) po pietų iškilminga eisena — nešant vėliavas, įvairius 

plakatus^ šūkius ir tt. — iš miesto centro į stadioną. 
Praeinant pro karių paminklą, pagerbiant žuvusius, pa
dėti vainiką su atitinkama kalba ir tt.

c) stadione iškilmingas pražygiavimas pro svečių tribūną, 
LD atidarymas, svečių kalbos ir kt.

d) atskirų chorų, tautinių šokių grupių, sportininkų — sa
kalų gimnastika ir kt. pasirodymai.

e) tos dienos užbaiga.
3. Rugpiūčio mėn. 2 d. iš ryto iškilmingos pamaldos.
Po pietų įvyktų bendra gegužinė su linksma ir įvairia-prog

rama už miesto gražioje vietoje.
4. LD proga išleisti specialų leidinį anglų kalboje, supažindinti 

anglų ir kitų tautų visuomenes su Lietuvos kraštu, jos praeitimi, 
išgyvenimais ir dabartinėmis kančiomis.

Išleisti smulkią LD programą anglų ir lietuvių kalbomis.
5. Išgarsinti lietuvių ir anglų spaudoje LD reikšmę, kad kuo

daugiausiai į šventę pritraukus anglų visuomenės ir savų tau
tiečių. x

6. LD pravedimo reikalu jau išsiuntinėti visoms KLB Apylin
kių Valdyboms atitinkami raštai, su prašymu atsakyti iki gegužės 
mėn. pradžios, kuriuose visos apylinkės prašomos pareikšti kuo 
kas gali prisidėti prie programos ir pateikti savo sugestijas.

Sėkmingam LD prayedimūi bei pasisekimui prašome visų Ka
nados lietuvių kolonijų ir pavienių asmenų aktyvaus prisidėjimo 
savo pasiūlymais, pageidavimais, nurodymais, darbu ir visų lietu
vių skaitlingo dalyvavimo, už ką visiems iš anksto tariame šir
dingą lietuvišką padėką. ■■

Visais LD reikalais prašome galimai greičiau atsiliepti ar spau
doje. ar rašyti tiesiog Hamiltono Apylinkės Valdybai šiuo adre
su: J. K-šivięteač, 491 Dundurią St. S., Hamilton. Ont.,, telef. 3-9022.1

Haųiiltono Apylinkės Valdyba.

kalavus, lapeliai galės būti iš
siuntinėjami ir kitoms organiza
cijoms. Yra patartina, kad trijų 
Pabaltijo tautų organizacijos 
vietoje koordinuotų savo parei
kalavimus, kad iš vienos vietos 
keli nereikalautų. Šia proga Bal
tų Federacija prašo prisidėti 
tam tikru procentu nuo paren
gimo pajamų spausdinimo išlai
doms padengit.

Baltų Federacija Kanadoje 
taip pat turi medžiagos spaudos 
straipsniams ir radiofono trans
liacijoms anglų kalba. Jeigu ši 
medžiaga pageidaujama, prašo
me ir jos pareikalauti kartu pa
žymint, kiek laiko numatoma 
transliacijąi radiofonu. '

Prašome pareikalavimus me
džiagai ir pamfletams prisiųsti 
nevėliau ligi gegužės 21 d. Lie
tuviškos organizacijos tuo rei
kalu gali kreiptis į Baltų Fede
racijos Kanadoje vicepirminin
ką dr. M. Anysą, 67 Sussex Ave., 
Toronto 4, Ont. A.

Baltų Federacija Kanadoje ir 
šiais metaįs prašo visų lietuviš
kų organizacijų, bendradarbiau
jant su latvių ir estų draugijo
mis, visur iškilmingai paminė
ti mūsų tautų kankinių dieną. 
Kadangi birželio 14 d. yra šven
tadienis, patartina surengti 'pa
minėjimus šitą nedarbo dieną. 
Yra laba isvarbu pakviesti ir ka- 
nadiškų svečių-kalbėtojų, kurie 
yra gerai žinomi draugijos apy
linkėje. Paminėjimo antrąją da
lį, menišką programą, reikėtų 
pravesti taip, kad ji atitiktų šios 
dienos rimčiai ir reikšmei.

Birželio 14 d. yra vienas mū
sų stipriausių argumentų kovo
je su bolševizmu, kuris šitą die
ną Pabaltijo valstybėse išvystė 
ligi tol Europoje' neregėtų žiau
rumų. Reikia dėti visas galimas 
pastangas, kad iši diena būtų 
tinkamai įvertinta ir Kanados 
spaudoje bei radiofone. Ligšioli
niai patyrimai parodė, kad ge
riausi rezultatai pasiekiami "už
mezgant asmeninius kontaktus 
su vietiniais leidėjais ir spau
dos žmonėmis.

Baltų Federacija išleis ir šiais 
metais įprastą pamfletą. Parei-

veikti. Abejotinos vertės,lipdyti- 
niai pasitarimai terodo, kad pats 
VLIKas nepajėgė apjungti visų 
jėgų. Ten vidinė trintis it lopi
niuota “vienybė” neleido tam 
veiksniui tinkamai išsitiesti dar
bo baruose. Apgailestautina, kad 
net iki šio meto nerasta tinkamos 
išminties tam klausimui išspręs
ti. Ar VLIKas yra išskirtinė or
ganizacija, kurion tegali patekti 
tik kaikurie pateptieji sambū- 

turi būti praviros durys visiems 
politiniams sambūriams, kurie 
nori įsijungti Lietuvos laisvini
mo darbe. Ten turi rasti sau vie
tą bet kuris politAiis sambūris, 
jei jis ištiesų siekia gerovės sa
vajai tautai ir nėra'svetimųjų 
agentu. '■

Lietuvių Bendruomenė. Jos 
reikalu VT pirmininkas ganėti
nai sielojosi ir nurodė, .kad ne
buvimas PLB yra nemaža kliū
tis sukviesti politinį seimą. Iš es
mės LB yra nepolitinė organiza
cija. Aišku, kad ji būdama suda
ryta demokratiniu būdu jos cen
trinius organus renkant, o ne ski
riant, galėtų parodyti visuome
nės valią ir pagelbėti išpjauti tą 
vėžį, kuris yra įsimetęs politi
niuose veiksniuose. Savotiška 
kliūtimi, kurią pirmininkas nu
rodė,. yra JAV neturėjimas su
organizuotos LB. Jam turi būti 
gerai žinoma, kad čia LB nebu
vimo kaltė tertka partiniams rez
giniams. Praėjo pusantrų metų 
nuo sudarymo centrinio LOKo, 
tačiau, jei ne kaikurie entuzias
tai bendruomenininkai, toji min
tis jau galėjo būti palaidota. Per 
septynis mėnesius centrinis LO 
Kas nesugebėjo atspausdinti or
ganizacijos statuto, kuris būtinas 
padaliniams organizuoti.

Politiniai reikalai. Lietuviškie
ji reikalai yra ’lydimi įprastinio 
konservatyvizmq: Vokietijos
kancleris K. Adenauėris pasikal
bėjime, kuris buvo paskelbtas 
“Drauge”, nurodė, kad vokiškoji 
žemė nėra pati geriausia vieta 
mūsų centriniam veiksniui. Atsi
tiktinis įsikūrimas vokiškame 
kaime negali likti amžinu. Nū
dienės politinės sąlygos yra jau 
tiek pakitėjusios,, kad atsitiktinis 
vietos ^annkiijtas liktų nepakei
čiamas. Ne čia tinka svarstyti 
tinkamiausios vietos reikalas, 
nors anksčiau, keliais atvejais, 
esu tuo reikalui pasisakęs.

Vokietija, vargu gali būti tin
kama vietovė, jei iki šio meto ne
sugebėta atkurti Lietuvos pa
siuntinybę prie Vakarinės Vo
kietijos vyriausybės.

• pabėgėlius priėmė, padarė tai, Į, Dar blogesnė padėtis yra Ro-; 
moję. Iki šio laiko iš ’ten ateina į bo dieną. Naujame “Sovietų dar- 
nųolatiniš garsas apie diploma-; bo teisės” leidiny, 1949 m., sten- 
tiios šefo “žygius”, t T ’7
viškoji visuomenė pasigenda ži-jsuomet buvo ir liko visame pa- bų, 
nios, kodėl prie Laterano iki šio' fnimm'onrine <ioriv> i,,

VLIKo pastarasis pranešimas 
spaudai rodo, kad mūsoji politinė 
organizacija toli nėra pasveikusi 
nuo emigracinio vėžio ligos. Iš 
pranešimo negalime nieko išskai
tyti, kas galėtų pradžiuginti ei
linį lietuvį. Iš jo matyti, kad VLI 
Kas šiose ypatingose sąlygose te
begyvena įprastiniais reikalais. 
Tiesa, jo pareiškimas dėl dabar
tinės “taikos” prekybos neišsiski
ria iš lietuviškos spaudos veda-
mųjų. Dėl jos tegalima pasakyti: riai? Jei ne, ton organization _ • • 1- 1 _  .1 * Lx.'V + i v\>»r>T m wzmi rliirxTO x ri o t aty> osovietinis bandymas nukreipti 
vakariečių akis nuo esminių rei
kalų ir pasinaudoti laiko tėkmė, 
kuri galėtų jiems patarnauti. 
JAV užsienio politikos vadovų 
pareiškimai daugiau nuramino 
eilinį skaitytoją, kaip VLIKo pa
sisakymas, kuris daugiau pritiko 
patiekti svetimajai, ne lietuviš
kajai spaudai. ’’Taikos” derybos 
dar nepradėtos. Jos, jei ir paju
dintų kaikuriuos klausimus, te
būtų dar kartą įsitikinta, kad nū
dienė tarptautinė klampynė ne
gali būti pašalinta derybiniu 
stebuklingu žodžiu. Tačiau VLI 
Kas ir visos politinės organiza
cijos turi būti pasiruošusios bet- 
kuriems įvykiams. Mūsieji veiks
niai kartą turi nusistatyti politi
nės veiklos gaires, kad kartą 
mestų visus šunkelius dėl aiš
kaus lietuviško kelio.

Politinis apjungimas. Daugelis 
blogybių glūdi pačiame VLIKe. 
Esminė jo silpnybė, kad nesuge
ba apjungti visų politinių pajė
gų. Lietuvių tarpe esanti trintis 
negali būti pateisinta jokiais iš
mintingais samprotavimais. Nū
dien mes turime vieną aiškų 
tikslą — išlaisvinti pavergtą lie
tuvių tautą. Tam tikslui turi būti 
paaukoti visi grupiniai ar asme
niški įgeidžiai. Jei to mes nepa
stebime vilkiškoje pastogėje, te
galime pasakyti, kad iki šio meto 
VLIKas yra. pakaltintinas, kad 
vedė abejotinos vertės politiką, 
vis tardamasis ne ką, bet kaip

Kersten dėl Lietuvos
(Atkelta iš 1 pusi.) i rėjoje ant kojų pastatė Bal- Į JAV “svetimšalių legiono”

mėnesiu politinių mokslų dr. Ge-! tuosius Rūmus ir patį Departa-! visiškas fiasco .
čys ALT su^estipnfvp.. kad pati' mentą. Pasak jo, ^s prasitaręs ! Gerų narų, ger& šeimos, da-
ALT savo ruožtu surinktų ir pa-i kaikam, joų ’’galimas dalykas”! bartinis JAV ambasadorius 

s9teik:tųi'šiai JAV Kongreso Ko- jis būsiąs paskirtas toms parei- {JTautose Henry Lodge. Jr., tuo- 
goms, o reporteriai paleidę antį.! metinis senatorius iš Mass., var-
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ALT savo ruožtu surinktų ir pa- i kaikam, jog ’’galimas dalykas” I bartinis JAV ambasadorius

misijai įrodomąją medžiagą, ga
vusi tuo reikalu' oficialius visų 
Lietuvos Respublikos Ministerių 
užsienyje, visų tuo metu rezida
vusių Lietuvojte užsienio diplo
matų, vsių 1940 metais Liaudies

Reformos ir “LTSR” 
gubernatūroje
Pasaulyje pločiai'’nuskambėjo

4-netrukus po Berijęs sugrįžimo.

gais negalais buvo pravedęs iš
statymą sudaryti 12.500 Rytų eu
ropiečių legioną. Deja, per tris 
metus, metodai, kokiais JAV ka
riuomenė ir Valstybės Departa
mentas šios laisvės ieškojusius- Seimo -oeputatų ir tos ‘vyriau- “reformos” visoj eilėj tarvbiniu

syhės buy. pareigūnų pareiški- j respubl:ku. Po Latvijos'nezy-f - - - -
mus ir kad būtų surinkti visu mini eilė atėjo ir Lietuvai, apie l°e į legioną įstojo vos... 545 
tuose rinkimuose “priverstų”. ką^ plačiau pranešė “Dirva“ ar- politinis! pabėgėliai. JAV ka- 
balsuoti asmenų liudymai). .tima LLK informacijos žmo- riuomenė esą buvusi labai pa-

- Latviai ir estai Niujorke sako- nėms (žiūr 4 psl atskirai) { tenkinta šiais vyrais, kaip nepa? 
sį esąnustebinti lietuvių orga- Keista kad toks NYTimes isi- mainomais savo krašto “žino- 
nizuoturiiu ir “dėkingi”, jog visa- i ^ėjo plačiausią straipsni apie re- i vais.” ir kalbų “specialistais”, ta
da kalbama ir jų vardu. ! formas Latvijoje, tačiau nutylė- ! ^au Įstojimą labiausiai kliudę

Kiek Amerikos lietuviai jau jo apie Lietuva’ Ab;eju šalti-i Departamento nuo-
įvertina Mr. Kersteno pastangas { įiai‘ buvo iš Stcckholmo Kaip statai (Ak, ir vėl tas Kennan su 
Lietuvos labui na rodo tai. kad į informuoja nors ir nelabai pat i- Į sa'v'O stabdvmo oolitika). Dau- 
berods gegužio 20 d. jį ^ižsikvie-{ kimaj Maskvos naujieji vai-! šiaušia įstoję lenkų — virš 200, 
čia Čikagos Lithuanian Cham- >4ovaį Kremliuje jungia ne tik 
bre oi Commerce jų bankete! mįnisterijas (Vašingtone gi prie- 
pasaKyti Klava. * . ** * * * * ■* ■ * *

“Latviu” Armstrongas
nepraėjo
Nors tai, ką Mr. Orland K. 

Armstrong pareiškė (žiūr. pra
eit. “TŽ”) buvo daugelio mony- 
mu gryniausia tiesa ir tiksliausi 
ėjimai “psywar” kare, Mr. Arm
strong pakartojo tą pačią karšta
košiškumo klaidą, kuri taip su
menkino, jo 1951 metais suruoš
tą “Psichologinės Karybos Kon
ferenciją” Vašingtone, kur bu
vo pasižymėjęs BALF pirminin
kas kun. dr. J. Končius. Išdavoje 
ir dabar Mr. Armstrong nebuvo 

' paskirtas Viešųjų Reikalų sky
riaus direktoriumi Valstybės De
part. O kaip “NYTime?” ir 
“Washington Post” pastebėjo: 
“nor, it appeared today, is he 
likely to be”. Jie pabrėžė tačiau, 
“kaip atrodo šiandieną”. Užku
lisiuose sakoma, jog jį labai rė- naudingi sprendžiant pabėgėlių 

’mę jo buvę kolegos Kongrese ir perkeldmimą, jei Rytų Europa 
atrodė, jog jis tikrai tą postą bus išlaisvinta iš Rusijos domi- 
gaus. Tuo ir Mr. Armstrong bu- navimo”. Žemėlapių kolekcija Central European Affairs” Vol

tuose rinkimuose 
balsuoti asmenų liudymai).

šingai — steigia daugiau minis
terijų), bet ir “oblsfetis”. Gegu-

čekoslovakų—150. Kiti iš “Veng
rijos, Jugoslavijos, Latvijos, Es
tijos, Bulgarijos, Rumunijos, Uk
rainos ir Lietuvos”. Iš 14 rusu

žio 5 d. buvo pranešta, jog “lik- esančių, legione tik du buvo de-
viduotos Riga, Daugavpils ir 
Liepaja apskritys. (Sovietams 

i galima pripažinti vieną gerovę, 
kad pasoulį mokina vadinti Ta
liną Talinu, K-uną — Kaunu, o 
ne Kovno, kaip kad vadina, Lie
tuvą pripažįstančių JAV-bių di
džiausios žemėlapių leidyklos).

Naudotų Hitlerio žemėlapius
Rytų Europą tvarkant
Dartmouth Kolegija, N.H., nu

sipirko smulkiausio! specializuo
tus Rytų Europos kraštų etno
grafinius ir administratyvinius 
žemėlapius, kuriuos Hitleris 
“manęs panaudoti” kurdamas 
savo reichą. Kolegijos bibliote
kos vedėjas George R..Dalphin, 

' pareiškė, jog “žemėlapiai būsią

zertyrai iš 400.000 Raudonosios 
armijos Rytų Vokietijoj. Kariuo
menė visaip aiškina nepasiseki
mo priežastis, tačiau pagrindinė 
būtų, kad Pentagonas ir Mr. 
Lodge nerado reikalo paimti R. 
Europos problemos iš esmės.

Egzilai informuoja > 
amerikiečius ' ... ■
Dr. Girnius “Aiduose” lyg nu

sišaipė, ko čia mūsų spauda 
džiaugiasi, jei kurio mūsų moks
lininko straipsnis pasirodo moks
liniame žurnale. Lenkai, mat vis 
honoravesni. Štai lenkų spauda 
skelbia ir prašo juos informuoti 
apie visus lenkų rašinius anglo
saksų ir kitų spaudoje. Ir ste
biesi kaip lenkai sugeba praeiti 
tarptautiniuose moksliniuose 
žurnaluose. Štai “Journal of
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vo tikras. Tačiau jo praeiškimai buvo nupirkta iš^ dr. Wilfried j2. No. 3 dr. M. K. Dziewanovs- 
apsptendžią prezidento Eisen- Krallert Salzburge, kuris dirbęs kį \ema ‘‘The Revolution of 1904-
howerio ' tolimesnę politiką Ko-1 nacių leidykloje;

GALAS KOSULIUI!
Kbondykite tuojou DIANA DROPS, europiikus veistus, 

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

Pora DIANA tošelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kartus į diena, tuojau gali iš
gydyti kieta kosulj, kurj Jūs gavote nuo persišaldymo. 
Šie vaistai pagelbsti toip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krūtinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmu, o toip pat tinka gurga* 
liovimui ir kitokiom naudojimui.

Jūs galite įsitikinti, kad europiškus DIANA DROPS 
galite rast* beveik kiekvienuose namuose Kanadoje. Šie 
vaistai jums padės lygtai žiema, lygiai vasarų. Nėra 
Kanadoje geresnių vaistų, kaip DIANA.

Kaino $1.25 butelis.

LUSTO'; PRODUCTS LIMITED 
559 Bathurst SL, Toronto 4, Ont

05 and the Marxist Government 
of Poland”; to pačio autoriaus 
straipsniai tilpo The American 
Slavic and East European 
Revue, Vo. 12 “World War I and 
the Marxist Movement of Po
land”. Sužymėta ir daugybė ki
tų straipsnių. Šitos ištraukos 
esančios iš išeisiančios jo kny
gos: “Genealogy of a Party — 
Origins and Beginnings of the 
Communist Party of Poland”. 
Štai kur puiki sugestija mūsų 
veiksniuose dirbantiems moksli
ninkams. Malonu, jog lietuvio 
vardas retkarčiais irgi pasirodo 
žurnaluose. Štai “The Russian 
Review”, tarpuniversitetiniame 
ledinyje, No. 2, 1953, balandžio 
mėn. numeryje išspausdinta: 
“Equality of Rights of the Soviet 
Nationality”. Autorius dr. Casi
mir Gečys, a “Lithuanian schol-

koji visuomenė negali toliau pa
sitikėti kovojančiu dėl teisių, ku
ris negali atlikti savo tiesioginių 
pareigų. Todėl visai nesupranta
mas reikalas, apie ką tariasi VL 
IKas su asmeniu, norinčiu tam 
tikrų teisių, jei jis sąmoningai 
ar nesąmoningai vengia tiesiogi
nės atsakomybės ar išviso nesu
geba kaiką padaryti. VLIKui iš
puola pareiga tą reikalą patvar
kyti, kad Lietuvos atstovavimas 
svetur būtų atliekamas ne žo
džiais, bet darbais.

Šie žodžiai tebūnie" VLIKui 
priminimas atlikti skaitlingus 
uždavinius, kurie būtų įrikiuoti 
veiksmingos lietuviškos politi
kos plane. Lietuviškoji visuome
nė ir toliau norėtų matyti VLI 
Ką mūsojo politinio gyvenimo 
centre. Ji tikisi, kad jos parama 
yra ir bus panaudojama kūrybi
niam darbut Ji mano, kad Niu
jorke ir Vašingtone kaikieno de
damos pastangos pasiskelbti Lie
tuvos laikinąja vyriausybe yra 
paskutinis skambutis tinkamai, 
susitvarkyti pačiam VLIKui.

— Otava. — 1951 m. liepos 2 
d. suimtas kanadietis vysk. O’
Gara kiniečių komunistų paleis
tas ir atvyko į Hong-Kongą.

Proletariato diktatūros valdovai
Naujas prof, s-gų statutas pa

tvirtintas X-me prof, s-gų atsto
vų suvažiavime 1949 m., numa
to prof, s-gų aktyvų dalyvavimą 
įstatymų paruošime, kuriuose 
liečiami produkcijos, darbo, pra
gyvenimo ir kultūriniai darbi
ninkų reikalai ir aktyviai kovo- 
ja už tų įstatymų vykdymą gy
venime. Prof. S-gų Centro Pre
zidiumas sudaro ir pateikia vy
riausybei peržiūrėti" įstatymų 
projektus, liečiančius atlygini
mą, darbo apsaugą, socialinę glo
bą, kasdienį ir kultūrinį aptar
navimą (Sov. darbo teisė. Mask
va 1949. 59 psl.). Kokie įstaty
mai ir kiek Prof. S-gų Cehtras 
rūpinasi dirbančiųjų reikalais, 
užtenka priminti Vyr. Tarybos 
Prezidiumo 1940 m. birželio 26d. 
įsakymą. Jis “C. Prof. S-gų pa
siūlymu” padidina privalomas 
darbo valandas ir darbo savaitę. ’ 
Kai 1927 m. SSSR Centr. Vykd. 
Komitetas įvedė 7 vai darbo dzte- 
ną, sovietų propaganda šaukė 
“apie eilinį sovietų sistemos lai
mėjimą prieš kapitalistinę sis
temą”. “Liaudies priešai troc- 
kistai-bucharininkai ir jų pase
kėjai visais būdais kliudė įves
ti 7 vai. darbo dieną”, rašė “So^ 
vietų darbo teisės” autoriai 1938 
m. laidoje. Praėjo tik du metai 
ir partija pasekė “liaudies prie
šų” pėdomis įvėsdama 8 vai dar-

DARBININKŲ PADĖTIS SSSR 
(Tęsinys iš pr. numerio)

žino tik tie, kurie yra ten patys 
gyvenę. Iš trumpų oficialių so
vietų pasisakymų retkarčiais ga
lima susidaryti vaizdą. Pav. Sov. 
Didž. Enciklopedijoje (1947 m. 
1145 psl.). rašoma, kad Smolens
ke iki karo (1941 m.) 156.000 gy
ventojų teko 365.000 kvadratinių 
metrų gyvenamo ploto, arba vi
dutiniai 2,3 kv. mtr. vienam 
žmogui. Po karo sugriovimų tas 
vaizdas yra daug baisesnis.

Socialinė apsauga — 
pajuoka iš žmogaus 
Sov. S-gos 119 konstitucijos 

straipsnis numato sovietų pilie
čiams teisę į poilsį. Tam reikalui 
turi būti “platus sanatorijų «ir 
poilsio namu tinklas”. Prof, s-gos 
turi teisę pirmiausia tais malo
numais aprūpinti savo narius. 
Tą straipsnį sovietų propaganda 
labai gerai naudoja prieš užsie
nio darbininkus, parodydama 
sovietų darbininkų “rojų”. Kaip 
gi ištikrųių yra su tuo reikalu? 
Iš Didž. Sovietų Enciklopedijos 
(1947 m. 1756 psl.)\ davinių ma
tome, kad 1940 m. SSSR buvo 
853 sanatorijos ir poilsio namai 
su 161.000 vietoms (pirmame po 
karo penkmety 1950 m. turėjo 
būti 185.000 vietų) .Tais metais 
poilsio namais ir sanatorijomis 
pasinaudojo 2.250.000 darbinin
kų iš visų 30.000.000 SSSR dir
bančiųjų. Iš to aiškėja, kad jei
gu sanatorijomis ir poilsio na
mais naudotųsi išimtinai darbi
ninkai ir jiems tinkamiausiai 

_ _ _ _ _____ ‘‘Kultūros namų”, “raudonų-j paskirsčius poilsio laiką (išski-
aulyie trumpiausios darbo die- ju kampelių” organizavima ar-; riant šeimos narius) tai trijų

• ’ ba viso to, ko reikalauja kom-. sąvaičių poilsiu darbininkas ga- 
-partija, kad galima būtu darbi- lėtų pasinaudoti kas keliolikti 
įlinką laikyti nuolatinėje kont- metai. Faktinai sanatorijose ir 
rolėje. Už visą tai darbininkai 
privalo mokėti prof, s-gai 1% 
nuo savo uždarbio. Apie tikrą 
rūpinimąsi darbininkų buitimi 
nieko negirdėti. Apie tai negal
voja nei partija nei prof, sąjun
gos. Apie tikrą darbininkų gy
venimo baisumą Sov. Sąjungoje

cipiniai kito charakterio”. “Jos 
yra tas laikas, kuriame dirban
tysis vykdo savo kūrybines ga
limybes socialistinės tėvynės ge
rovei” (175-176 psl.). Nėra abe
jonės, kad dirbant mažiausiai 
48 vai. savaitėje (paprastai vi
sokios “udarninku” kompanijos 
tą laiką prailgina) , be teisės pa
keisti darbą, ir nuolatiniame 
įtempime išpildyti ir perviršyti 
augštas normas, sovietų darbi
ninkas gerai jaučia tą “princi
pinį skirtumą” nuo laisvų kraš
tų darbininkų ir jų darbo.
» Pavaizduoti sovietinių prof, 
s-gų “laimėjimui” darbininkų 
teisės ir socialinės apsaugos sri
tyje galima paimti sekantį pa
vyzdi. 1920 m. Šiaurės Kaukazo 

.geležinkelių rajono darbininkai 
per metus gaudavo 52 nemoka
mus bilietus 150 klm. atstumui 
pravažiuoti, 5 bilietus važiuoti 
iki bet kurios to rajono stoties 
ir 3 bilietus — iki bet kokios 
SSSR stoties.

Antroje pusėje 1930 m. to pa
čio rajono darbininkai gaudavo 
tik 1 (nevedusiam) arba 2 (ve
dusiam) nemokamus bilietus iki 
bet kokios SSSR stoties, su są
lygą, kad darbininkas turi 3 m. 
stažą. .

Visas taip vadinamas kultū
rinis darbininkų prof, sąjungų

tačiau lietu- j giamasi įrodinėti, kad SSSR vi-! aptarnavimas suvedamas į klū 
’ ’ “kultūros namų”.

laiko nėra atgaivintas Lietuves nos 
atstovavimas. Lietuviškoji vi
suomenė laukia iš mūsų vyrų, jei 
jie tokiais yra, ne gaidžių pešty
nių, bet išmintingo veiksmo. Ita
lijos užsienio reikalų ministerio 
pavaduotojas aiškiau pasisakė 
Lietuvos reikalu, kaip mūsasis

kraštu. Sutrumpindamas 
darbo savaitę iki 40 vai., kapita
las, būk tai, stegiasi kartu iš- 
spausti iš darbininkų kuo dau
giau vertybių darbo suintensy- 
vinimo sąskaiton. “Darbo die
nos normavimas buržuazinėje 
teisėje rodo kapitalo tendenciją

“šefas”, kuris nesugeba atlikti perdirbti visą darbininkų gyve- 
tiesioginių pareigų, kurias pats nimą į darbo valandas”. Socia- 
užsidėjo sau ant pečių. Lietuviš- lizme darbo valandos esą “prin-

'O

sags

O:

“KIRSK”
- Rašų NAT TUROFSKY

"Geras gaudytojas nėra atsijęs 
nuo kamuolio metėjo. Nuo jo daug 
priklauso tikslus sviedinio 
išmušimas. Nėra abejonės, kad 
metėjas turi laiku pastebėti " 
gaudytojo ženklą. Kirsk!”

O’KEEFE’S BREWING
COMPANY LIMITED

poilsio namuose atostogauja par
tiečiai, biurokratai ir tie, kurie 
kuo nors pasitarnavo partijai ir 
valdžiai.

Nemažesni triukšmą sovietų 
propaganda kelia ir dėl piliečių 
teisių aprūpinant juos senatvė
je, ligoje ir nelaimingais atsiti
kimais, garantuotu 120 konsti
tucijos str. Sovietų socialinės 
apsaugos teisėje yra nustatytos 
trys invalidumo grupės: I — as
menys visai nustoję darbingu
mo ir reikalingi kitų asmenų 
priežiūros.

II —- asmenys kurie visai nu
stojo darbingumo, bet. nereika
lingi kitų priežiūros.

III — asmenys, kurie netinka 
sistematiškam darbui savo pro
fesijoje, bet galį atlikti savo dar
bingumo ribose kitą darbą.

Atatinkamai šiam paskirsty
mui, darbininkai kurie būna su
žeisti per nelaimingus atsitiki- * 
mus įmonėse, gauna pensiją, se
kančia tvarka (paduoti procen
tai mėnesinio atlyginimo, bet 
tas uždarbis negali būti augštes-^ 
nis kaip 300 rub.):

I- ji grupė — 100% (daugiau
sia 300 rbl. mėnesiui).

II- ji grupė — 75% (daugiau
sia 225 rbl. mėnesiui).

III- ji grupė — 50% (daugiau
sia 150 rbl. mėnesiui). '“Admi
nistracinė teisė”, Maskva. 1946 
m. 407 psl.).

Tenka pastebėti, kad prie 
augštų prekių kainų Sov. Są
jungoje pensijų “didumas” yra 
pajuoka iš Sužeistų “krašto val
dytojų”. Aukščiausia 300 rbl. ri
ba rodo, kad sovietų darbininkai 
neuždirba daugiau kaip 300 rbl. 
per mėnesį:

Dar tragiškesnė padėtis yra 
karo invalidų, kurie buvo su
žeisti kovose, bet kurie iki karo 
tarnybos nedirbo. Tie iš jų, ku
rie gyvena miestuose gauna se
kančias pensijas: -

I-ji grupė — 150 rląl.
, II-ji grupė — 120 rbl.

III-ji grupė — 90 rbl.
Kaimuose: ' ’
I- ji grupė — 120 rbl.
II- ji grupė — 90 rbl. -
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ŽURNALISTAI PASISAKO:

Dėl neapykanty ir ateistinės kampanijos tėvynėje
Klausimas buvo: “Kaip Jūsų 

nuomone, veikia pavergtos Lie
tuvos gyventojus “Nekęsk Ame
rikos”, “Nekęsk visko, kas pri
mena laisvą Lietuvą” ir ateisti
nės kampanijos?”

Kanadietis: “Radikalūs bolše
vikiniai šūkiai paprastai mases 
veikia priešingai, bet jie nuodi
ja jaunimą, kuris negauna tikrų 
žinių. Per dekadą, labai galimas 
dalykas, ir Lietuvoje pažiūra į 
Vakarus gali pasikeisti. Aišku, 
jog šiandienykščiai šūkiai, kad 
“Amerika imperialistų, išnaudo
tojų ir ubagų kraštas” — absur
das, kuris net ir pavergtiesiems 
tegali šypsnius iššaukti”.

Jį papildo kolega iš Naujosios 
Anglijos: “Beveik nėra Lietuvo
je šeimos, kuri neturėtų JAV-bė- 
se giminių. Žmonės turi tų gimi
nių fotografijas, laiškus, paga
liau, beveik kiekvienas yra su
silaukęs po Pirmo Pasaulinio ka
ro dolerinės paramos. Lietuvos 
žmonės apie Ameriką daugiau 
gero žino, negu propaganda gali 
paskleisti blogo. “Nekęąk Ame
rikos” kampanija Lietuvoje yra 
visiškai neefektinga”.

Niujorkietis: */... visi gi skai
tėme žvejų pasakojimus. Ameri
ka pasiliko Amerika Lietuvoje. 
Sovietai taip dažnai mėgsta ci
tuoti “The New York Times”, 
’pasigavę jiems naudingą pa
skelbtą žinią. Tačiau sovietiniai 
melagiai nežino, jog lietuvis taip 
galvoja: “Va, NYTimes taip gali 
rašyti apie savo vyriausybę, na, 
o jūs taip parašykite? Lietu
viams sunku nuryti Roosevel- 
tiadą ir TrUmaniadą, kai jie dre
bančiomis širdimis klausėsi 1945 
metinių radiofonų apie Potsda
mo ir San Francisko konferen
cijas, kurios, jie tada tikėjo, grą
žins Lietuvai laisvę ... Tačiau, 
jie žino, jog tik Amerika kalba 
lietuviškai kasdien į juos, Ame
rikos aviacija aplanko Palangos 
pakrantes ir tik Amerika juos 
išvaduos! Juo pikčiau sovietai 
ant Amerikos šaukia, juo dau
giau rašo apie Amerikos “im
perialistinius tikslus” ir stato
mas bazes bei bombonešius, juo 
labiau lietuviai įgauna pasitikė
jimo Prezidento - Išlaisvintojo 
vadovaujama Amerika ... Žve
jai pasakojo apie antrąją drau
džiamo lietuviško rašto erą pa
vergtojoje tėvynėje. Kad nesu- 
dėgino sovietai visų laisvos Lie
tuvos išleistų knygų, knygelių, 
vadovėlių ir laikraščių bei žur
nalų. Nemačiusieji laisvos Lie
tuvos vaikigaliai, kad ir pionie
riai, kvapą užspaude sklaisto 
“Kario”, “Trimito”, lietuviškas 
ginkluotąsias pajėgas primenan
čius,' pageltusius pus\ipius; “po 
ūsu“ domisi ir svajoja akademi
nius žurnalus vartydami. Sovie
tai iki šiol nepajėgė išrauti mie
los, laisvos, savos Lietuvos at
minimo iš tautos, kuri netikėjo, 
jog vėl vergu bus. “Tiesoje” vis

Laiškai Redakcijai
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Š.m. ’’Darbininko” nr. 32 til
po keista žinutė: “Tėviškės Ži 
būriai” (nr 16), esą, pranešę, jog 
aš “susidėjęs su Weston firma, 
gaminančia augštos kokybės 
duoną, biskvitus, tortus ir sal
dainius, nes tai duoda galimybę 
turėti puikią -sėkmę tolimesnei 
mokslinei karjerai”. Ta pačia 
proga Gerb. redaktorius dar tei
kiasi man palinkėti sėkmės kas
dieninėje duonoje.

Pranešimo šita prasme “Tė
viškės Žiburiai” niekad nėra da
rę ir negalėjo daryti, nes:

1. Nei su Weston Company, 
nei su jokia kita biznio firma 
nesu susidėjęs. Nei iš Weston 
Company, nei iš kurios kitos 
biznio firmos nė vieno cento nie
kad nesu ėmęs ir negalvoju imti.

2. Dėl “TŽ” tilpusios reklamos 
nesu atsakingas. Dar pereitų 
metų rudenį į mane pakartotinai 
krepiėsi “TŽ’.’ -redaktorius prof, 
dr. Šapoka ir vėliau The New 
Canadian Press reikalų vedėjas 
M. Cieszanski, prašydami mapo 
trumpos biografijos ir fotogra
fijos. Smulkiau nerašė: sakė tik, 
kad mūsų bei neokanadiečių 
Spaudos labui jiems būtinai rei
kalinga vieno kultūrininko pa
vardės nuo kiekvienos neokana
diečių tautybės. Esą, į visą tą 
reikalą įtrauktas 21 kultūrinin
kas bei profesionalas. Š.m. sau
sio 15 d., kada buvo paminėta 
kažkokia Weston Company, da
viau neigiamą atsakymą, neno
rėdamas, kad mano pavardė bū
tų panaudota kokiam biznio rei
kalui ar net prekių reklamai. 
Sausio 19 d. į manė dar kartą 
kreipėsi prof, dr? A. Šapoka, pa
likindamas, kad* jokių prekių 
reklamos nebus ir prašė būtinai 
sutikti, nes antraip susidarytų 
mūsų ir neokanadiečių spaudai 
medžiaginiai nuostoliai. Turėda
mas šitokį užtikrinimą ir neno
rėdamas tapti tiesiogine nuėsto*- 
lių priežastimi mūsų spaudai, 
negalėjau nesutikti duoti “profe
soriaus vardą žeminti”, būdamas 
vienas iš 20 kitų kultūrininkų

Atmaus anketos atsakymų t 
devintas tęsinys

dažniau koliojamasi dėl to. Lie
tuviai proporcingai, mažiausiai 
pateikia komunistų. Lietuviai 
13-tais. vergavimo metais “pra- 
spraudžia” “buržuazines nacio
nalistines” idėjas net universite
tuose, net mokyklose. Į “gulbės 
pienu” laistomą tarybinių rašy
tojų profesiją maža kandidatų, o 
ir tie patys kaltinami nepajėgią 
suprasti “tarybinės tikrovės”. 
Kolūkinės, MGBinės tikrovės, 
Raudonąja armija, besiruošian
čia pasaulį “išlaisvinti”, pa- 
smirdusios. “Tiesa”, kaip mato
me iš spaudos dedamų žinių, su 
nemažesniu kartėliu prikiša lie
tuviams “religinius prietarus” ir 
kaltina propagandines draugijas 
su jais “bolševikiškai” nekovo- 
jant. Statistika rodė, jog lietu
viai buvo katalikiškiausia tauta 
pasaulyje (procentais), nors ir 
vėliausia ja Europoje tapusi. So
vietinis teroras tik per kelias 
gentkartes pajėgia , senąją religi
ją pakesiti nauja — savąja. Lig
šioliniai jo rezultatai neimpo
nuoja. Tačiau baugu, jog dabar
tinės ateistinės kampanijos iš
davos pradės jaustis tik . kraštą 
išvadavus...”

Detroitiškis išvedžioja: “Be 
abejo “nekęsk Amerikos” kam
panija Lietuvoje neturi jokio pa
sisekimo. Visi prisimenam, kiek 
buto tikima hitlerinei propagan
dai apie Ameriką. Pasaulis dar 
tebetiki Amerikos laisvėmis. 
Rusus augino akloje neapykan
toje Vakarams, bet susidūrę su 
Vakarais ruseliai suabejojo ne 
Vakarais, bet savąja propagan
da. Tas pats ir su kampanija 
prieš religiją. “Amerikos Bal
sas” turėtų budėti ir šias kam
panijas demaskuoti pačioje jų 
pradžioje".

Čikagiškis publidistas atsakė 
manąs, jog pirmoji klausimo pu
sę iš vis “nesusipratimas”. Ateis
tinė kampanija paruošia naują 
prieauglį, kuris ateityje kovos 
prieš krikščionišką kultūrą.

Brooklynietis, kaip visada, at
sako ir į šį nuosekliau \ “Lietu
viams Amerika buvo tam tikras 
gerovės mitas. Senajai kartai ji 
tokia yra ir dabar, tokia ir pasi
liks. Kitas reikalas su jaunimu. 
Tam sovietai turi savo metodus 
ir per tam tikrą laiką juos nu
teiks atitinkamai. Nuteiks ir 
prieš Ameriką, juo labiau, jei jie 
laisvos Lietuvos “mažosios Ame
rikos” nebuvo matę.

Lietuvos laisvė, tačiau, dauge
liui pavergtųjų jaunuolių tampa 
mitu, ypač kai lietuvių ekonomi
nis lygmuo vis dar smunka. Se
nąją laisvą Lietuvą jam daug 
kas primins, pvz. likę sodybų 
medžiai, drabužiai, kuriuos ki-

bei profesionalų. Deja, š.m. “Tė
viškės Žiburių” nr. 16 pasirodė 
mano fotografija, tekstas (sudė
tas man nežinomo autoriaus) ir, 
mano didžiam nustebimui bei 
nusivylimui, prekių reklama ...

Dėl tos karjeros ir sėkmės kas
dieninėje duonoje norėtume čia 
tik tiek priminti: įsitikinusio 
krikščionio gyvenime yra daug 
didesnių, svarbesnių, augštesnių 
dalykų negu karjera ir kasdieni
nė duona. Į pedagoginį darbą, 
kurį dirbu jau 18 metų, žiūriu ne 
kaip į karjerą, bet kaip į pašau
kimą, reikalaujantį nenuilstamo 
darbo, didelio sąžiningumo, nuo-, 
latinio profesinio tobulinimosi, 
nepalaužiamo idealizmo ir pa
sišventimo.

Su tikra pagarba
A. Paplauskas-Ramūnas.

Red. psataba: “TŽ” jokios ži
nutės, kuri rištų prof. A. Ramū
no vardą su betkokia firma nie
kad nebuvo. Buvo tik skelbimas 
stambios ’’Weston” firmos, kuri 
šio kontinento biznierių papro
čiu savo firmos vardui garsinti 
po ilgo susirašinėjimo gavo suti
kimą panaudoti po vieną vardą 
iš kiekvienos tautybės, priklau
sančios Kanados tautinių mažu
mų spaudos klubui. Prašant klu
bo biurui, tuo reikalu ir “TŽ” te
ko susirašinėti su prof. Ramū
nu. Toks skelbimas tilpo ne vien 
“TŽ”, bet visuose klubYiį pri
klausančių tautybių (27) laik
raščiuose, lygiai kaip skelbimas 
su paminimais kitų tautybių at
stovais. Kanadoje tai yra tiek 
įprasta, kad firmų reklamai bu
vo panaudoti pvz. net sosto įpė
dinės karalaitės ir jos vyro Edin
burgo princo vardai, kai jie 
lankėsi šiame krašte.

Kad “Darbininkas” savo sky
riuje “O ko ko?” rado galiniu 
"krėsti juokus” pasigaudamas 
skelbimo, mus labai stebina. 
Juoba, kad padarytas “juokas”, 
nevertas net vidutinio lygio sa
tyrinio laikraštuko it verčia su
sigalvoti dėl mūsų spaudos eti
kos. v

t

I tas “DP” dar ir į Ameriką atsi
vežė... pasakojimai. Sovietinė 
propaganda stipri, tačiau čia jai 
sunku. Gerai prisimenu, jog ir 
po 30 metų sovietinis kareivis 
dar žinojo, jog “seniau buvo ge
riau”. Tai vienas kitas senosios 
kartos pasakojimas, tačiau jis 
sudaro tam tikrą praeities klodą, 
kuris diena iš dienos silpnėja, 
gimdydamas vis daugiau sovieti
nių idealistų. Ir kuo ilgiau bus 
delsiama su “taikos” ofenzyvo
mis bei sovietams tuomi patai
kaujama, tuo greičiau išnyks se
nieji prisiminimai ir tada Vaka
rams reikės kurkas daugiau gy
vybių paaukoti, kad laisvę nors 
sau išgelbėjus. Ir vertindami lie
tuviškos senovės palikimą, netu
rime užmiršti, jog eina ir šteiną 
naujas ir sovietinis žmogus lie
tuvių žemėje.

Religiją priespauda sunkiau 
panaikinti. Ją geriausiai išrauti 
paprastu ignoravimu, nesidomė- 
jimu. Ir tokiai Amerikai leng
viau išvirsti grynai ateistiniu 
kraštu, negu priespauda gyve
nančiai Europai Čia reikia ke

Malenkovas metė korta
Balandžio 16 d. kalboj prez. 

Eiserihoweris juk daug ir kar
čių pipirų užpylė Kremliaus 
naujajam valdovui, daug nepa
geidaujamų klausimų patelkė, 
į kuriuos, žinoma, Malenkovas 
niekad neatsakys. Neganiausi; 
beabejo, buvo: “Ar Malenko
vas bei jo vyriausybė yra pa
siruošusi leisti kitoms tautoms 
paskelbti laisvus rinkimus, iš
sirinkti sau pageidaujamos for
mos vyriausybes ir bendradar
biauti su viso pasaulio valsty
bėmis?” Šį klausimą Prez. Ei- 
senhoweris net du kartu pakar
tojo, pridurdamas: “...tik pil
na nepriklausomybė visoms Va
karų Europos tautoms teužbaig- 
tų dabartinį nenatūralų Euro
pos padalinimą”.

Nežiūrint tokių “neskanių” 
klausimų, visdėlto Maskva ne
iškeikė JAV Prezidento kalbos, 
nesumaišė jos su žemėmis, tik 
kai kurias vietas “šiek-tiek” pa
kritikavo ir ėmė šaukti visa 
gerkle: Taikos, taikos! Mes tik 
taikos norime..,.” ;

O priežodis gi sako: “Lašas

Argi taip nekenkiama?
Niujorko korespondentas Al

inus “TŽ” turi silpnybę užkabin
ti “Amerikos Balso” lietuvių 
tarnybą. Ir dažnai be jokio pa
grindo.

Štai keli pavyzdžiai.
1. Dar pereitų metų gruodžio 

24 dienos numeryje Almus puo
lė “AB” dėl to, kad jis netaria 
“aiškaus žodžio apie laisvę”.

Šis tvirtinimas toli nuo teisy
bės. Kiek teko klausytis, “Ame
rikos Balsas” yra labai kruopš
čiai perdavęs bene visų svarbes
nių mūsų veiksnių, o taip pat 
Amerikos bei visos eilės laisvo
jo pasaulio valstybių atstovų pa
reiškimus Lietuvos laisvinimo 
reikalu. Galima sakyti, kad vis
kas, kas buvo svarbesnio šiuo 
reikalu kalbėta ar rašyta, pasie
kė Lietuvą. Vieno dalyko, tiesa, 
nebuvo pasakyta: kada tas iš
laisvinimas ateis. Į šį klausimą 
vargiai ir pats Almus galėtų 
“aiškiu žodžiu” atsakyti.

Beje, šių metų kovo 5 d. TŽ” 
Nr. Almus jau metėsi į kitą kraš
tutinumą ir “AB” barė, kam jis 
kalbąs perdaug aiškiai.

2. Kovo 12 d. numery Almus 
tendencingai nušvietė Užjūrio 
Tarnybos viršininko dr. R. Baue- 
rio vaidmenį “Amerikos Balse”.

Almus jam primetė “visą at
sakomybę už Pabaltijo skyrių 
suorganizavimą”. (Mat, jis irgi 
davė parodymus McCarthy Ko
misijoje). Teisybė kiek kitokia. 
Baueriui tenka ne vien tik atsa
komybė,* bet ir lietuvių padėka 
už greitą Pabaltijo skyrių suor
ganizavimą, d taip pat už lietu
višką “AB” programą iš Miun
cheno, kurios latviai dar ir ligi 
šios dienos neturi.

Dr. Baueris yra daug pasitar
navęs lietuviškam reikalui

Be reikalo Almus vaizdavo 
Bauerį, kaip žmogų, patekusį į 
bėdą, arba asmenį, kurį komisi
ja “pričiupo”. Ištikrųjų dr. Baue
ris iš viso nebuvo McCarthy Ko
misijos kviestas. Jis pats kreipė^ 
si į Senato Komisiją ir jam tik 
leido ten liudyti. Ainius, žinoma, 
rado reikalo nutylėti jog dr. 
Baueriui pavyko apginti pozici
jas ir dėl “AB” programų į Pie
tų Ameriką.

3. Kovo 19 “TŽ” Almus savo 
rašiny “Smarkiai atšyla” rašo: 
“LŽŠ CV vasario pabaigoj iškel
tas sumanymas minėtai Komisi
jai pasiųsti lietuvių žurnalistų 
nusistatymą, bet buvo atmestas, 
daugumui neturint ar nenorint 
šiuo reikalu pareikšti savo nuo
monės”.

lių kartų, religijai prigesinti. 
Nepamirškime, jog ir sovietų 
politrukai pasirodydavo besą 
praktikuoją stačiatikiai ar žydai 
Daug didesnis pavojus religijai, 
kai šjs -religinis jausmas ir įsiti
kinimai paverčiami nauju Stali
no kultu, kai vietoje Kristaus, 
pastatomas Stalinas, apaštalu 
Markso, Lenino ir Engelso supa
mas. Kol su religija buvo kovo
jama priespauda, pavojaus ne
buvo.

Ilgesnė antireliginė propagan
da, tegu ir sovietiškai vedama, 
tam tikrų pasėki) paliks mūsų 
gyvenime, ypač jaunimo tarpe. 
Paskutiniu metu pasireiškęs lie
tuvio indiferentizmas bus sovie
tams labai geras talkininkas, ly
giai kaip tarp lietuvių prasidė
jęs pasireikšti ir seksualinis pa
laidumas. Tai buvo pirmieji 
ženklai, bet jie jau turi labai 
daug reikšmės. Tačiau nepa
mirština, kad pavergtos rusės, 
ukrainietės ir po trijų dešimčių 
metų pasirodė atsparios ir doro
vingos (plg. vokiečių davinius), 
tas pats gali atsitikti ir su mūsų 
tauta. Egzilai galime greičiau 
doroviškai iškrikti tremtyje, 
kaip likusieji tiesioginiame tero
re ir paskatoje. Deja, tegalime 
tik spėlioti“. (B. d.) 

po lašo ir akmenį pratašo”. Pa
našiai buvo ir šiuo atveju* kai- 
kurie Vakariečiai jau linksta 
patikėti Sovietų geroms inten
cijoms. Ypač Britai — jau veik 
’ant sienų lipa artėjančia visa
me pasaulyje “taika” džiaugda
miesi. Ir kitų kraštų laikraščiai 
bei radijas — taipogi nori už
miršti skeptiškumą bolševikų 
siūlymams. Juk ir Kanados 
spauda jau džiūgavo dėl Sovie
tų pasiūlymų, didelėmis raidė
mis skelbdama, jog: “Pravda 
Hails Eisenhower Statement”...

Deja, net žvirbliai ant 
stogo čirškia: “Klasta!” 
Gaila, bet atrodo, tie* žvirb

liai yra protingesni už kaiku- 
riuoš diplomatus ir Vakarų vals
tybių politikus, linkusius Krem
liaus tironų klastingus pasiūly
mus priimti už “tikrą pinigą”. 
Malenkovui ir jo triumviratui 
reikalinga išlošti laiko, todėl 
jis ir pragydo tokiu taikiu bal
su. Jis metė kortą todėl, kad 
suklaidinti Vakariečius, konso
liduoti savo pozicijas, išardyti

Ar ne keista? Lietuvių Žurna
listų Sąjungos Centro Valdyba 
iškėlė sumanymą skųsti “Ame
rikos Balsą” McCarthy komisi
jai, ir ji pati savo siūlymą atme
tė. Ar nebuvo kiek kitaip? Atro
do, kad tiktai vienas centro val
dybos narys (tas pats Almus) 
siūlė skųsti lietuviškąjį “AB” 
skyrių, o Centro Valdyba At
maus (o ne savo pačios) iškeltą 
siūlymą atmetė. Kodėl kiti žur
nalistai negali turėti savos skir
tingos nuomonės?

Tendencingu faktų nušvieti
mu Almus kenkia ne tiktai pats 
sau, bet kaikuriais atvejais ir lie
tuviškam reikalui, o jį ginti ir 
jam tarnauti yra kiekvieno lie
tuvio žurnalisto pareiga.

V. Utenis.
Red pastaba: Utenio straipsnį 

spausdiname, norėdami leisti pa
sisakyti visiems, nors mums ne
suprantama, kodėl negalima pa
sisakyti kritiškai kad ir dėl “AB” 
arba iš jo ko pageidauti. Dėl pri
siderinančios “AB” linijos jau se
niai, kai lietuviškosios progra
mos dar ir nebuvo, net labai Kri
tiškų pastabų reiškė ir kitų tau
tybių, ypač ukrainiečių, spauda, 
nurodydama, kad dažnos vien 
pramoginės programos nepatei
sina kiaušy tojų už geležinės už
dangos rizikos. Tai nėra priekaiš
tas tautiniams skyriams, bet 
programos pobūdį apsprendžian
čiam Valst. Departamento nusi
statymui, kuris tik pastaraisiais 
mėnesiais tepradėjo keistis pa
geidaujama kryptimi. Mūsų ben
dradarbio Almaus pastabos daž
niausiai yra tokio paties pobū
džio, kartais net įsakmiai išski
riant Ketuviškąjį skyrių.

Vis daugiau kanadiečiu vartoja

CCMs
Užsidirbi pragyvenimą 

Kanadoje . . . PRISI
DĖK PRIE KANADOS 

GEROVĖS ... pirk Ka
nadoje pagamintus pro
duktus.

Kiek gi Lietuvai melų?
GINČO DĖL 700 METŲ JUBILĖJAUS PROGA

Am. Liet. Tautinė Sąjunga pa 
kvietė JAV lietuvius atšvęsti 
šiemet 700 metų jubilėjų nuo 
Mindaugo karūnacijos, kartu pa
minint ir Lietuvos valstybės 700 
metų jubilėjų.

Tokio jubilėjaus ruošimas be 
abejo turi pirmiausia politinį 
tikslą, bet pagrindas yra istoriš
kas. Šiemet ištikrųjų sueina 700 
metų nuo Mindaugo karūnaci
jos. Tik mes nežinome nei jos 
vietos, nei dienos. Ar tikslu su 
1253 m. data sieti valstybės pra
džią, jau galima labai abejoti. 
Juk ir pats Mindaugas karūna
vosi Lietuvą valdęs jau apie 30 
metų. Tai kaip čia švęsti valsty
bės pradžios jubilėjų?

Lietuvos istorijos moksle jau 
atmesta ne tik ukrainiečio An- 
tonovičiąus sukurta teorija, kad 
lietuvių tauta valstybę suorgani
zavo paakinta jos pašonėje atsi
radusių vokiečių ordinų pavo
jaus, bet nebetikima ir tuo, kad 
valstybė atsirado kaip tik šita
me laikotarpyje. Šiandien jau 
turima pakankamo pagrindo bei 
įrodymų teigti, kad Lietuvos

Vakariečių vienybę ir, svarbiau
sia, neleisti apginkluoti Vaka
rų Vokietijos, kuri būtų Euro
poje bene kiečiausiu kumščiu 
prieš Sovietų bent kokias nau
jas užmačias. Gražiomis vilio- 
nimis ir siūlymu suvienyti bei 
neitralizuoti visą Vokietiją, So
vietai nori toje svarbiausioje 
Europos dalyje sudaryti tuštu
mą. O tuštuma —- gi žinome — 
niekam ir jokiais atvejais nėra 
nei pavojinga, nei pasiruošusi 
bent kokius pavojus atremti iš 
kitur.

Ką gali reikšti apginklota 
Vak. Vokietija?
Ji gali reikšti milžiniškai 

daug. Iš JAV Generalinio Šta
bo yra prasiskverbęs, maždaug, 
šitoks Vakarų Vokietijos sun
kiosios. pramonės įvertinamas: 
“Iš V.» Vokietijos galima sulauk
ti tokio sunkiųjų ir galingiau
sių ginklų arsenalo, kokio nega
lėtų išvystyti nė viena Europos 
valstybių. Jau šiuo metu yra 
paruoštų (kiti. jau. veikia) apie 
317 Vak. Vokietijos ginklų fab
rikų. Tie fabrikai vienerių me
tų bėgyje galėtų pagaminai: 
7.300 karo mašinų, 27.000 kovos 
lėktuvų ir 30.000 sunkaus ka
libro ginklų”.

Kitų šaltinių žiniomis, Vak. Į tinta programa,pradžios mokyk- 
Vokietijos mokslininkai yra pa
siruošę (išvystyti ir. atominius 
tyrimus. Didelė dalis Vokieti
jos fizikų yra pakliuvę Sovietų 
rankosna ir dirba prie sovieti
nių atominių bombų gamybos, 
tačiau nemaža jų randasi ir V. 
Vokietijoj. Vienas iš žinomiau
sių tos srities specialistų esąs ,
fizikas Dr. Werner Heisenberg, lintųvisopasauhovargomokyk- 
Jo priežiūroj, kai tik “sąlygos 
leis”, projektuojama Vak. Vo
kietijoj įrengti atominių tyri
mų įmones, kainuosiančiąs 11. 
000.000 dolerių. Minimas dak
taras projektuojąs atidaryti 
“Europinį atominį institutą”. 
Sakoma, kad Švarcvaldo srity 
esą ypatingai dideli klodai ura- 
nijaus ir jo iš niekur importuo
ti nereikėsią.

Taigi, tokios žinios Sovietus 
ir baido. Dėl to jie ir sumanė 
žūtbūt, užliūliuoti Vakariečius 
savo taikos pasiūlymais, o Vo
kietiją ir toliau palikti negink
luotą, kad sudarytų toje svar
biausioje Europos vietoje tuštu
mą ... Pr. Alšėnas.

Vėl gandai apie Hitlerį
. Iš Rusijos nelaisvės neseniai 
grįžęs vokietis hamburgietis 
Hufschmidt pasakoja Rusijoje 
sutikęs du vokiečius, kurie sakę- 
si dirbę toje apylinkėje, kur da
bar gyvenąs Hitleris. Jis esąs la
bai sunykęs, darąs palaužto se
nelio įspūdį. Hufschmidtas, bi
čiulių įprašytas, Hitlerio gyve
namos vietos nenurodąs.

Įdomu, kiek tų Hitleriu pasau
lyje atsirado? Jis jau bent kelio
se vietose matytas.

valstybė — ne kilčių forma, kaip 
senąsias teorijas sutraukė ir šal
tinių ištraukom iliustravo Low- 
mianskis, bet vieninga, apjungta 
valstybė egzistavo jau daug 
anksčiau prieš Mindaugą. Jubi- 
lėjaus reikalui visa tai, bei tie 
įrodymai nieko neduotų', tad jų 
čia neminėsim. Bet prisiminki
me vieną Lietuvos istorijos fak
tą, Lietuvos valstybės istoriją 
nukelianti lygiai 400 metų prieš 
Mindaugo krikštą — į 853 m.

Tai buvo krikščionybės atėji
mo Skandinavijon laikai. Skan
dinavijos apaštalo šv. Anskaro 
biografas, pasakodamas apie jo 
veiklą Švedijoj, užkliūva ir mū
sų kraštų. Jis pasakoja, Jcaip šv. 
Anskaro dėka krikščionybė Šve
dijoje buvo įskiepyta, o jai su
stiprinti labai padėjęs vienas 
įvykis.

Švedijai priklausęs Pabaltijo 
kraštas, biografo vadinamas 
Kuršu, liovęsis mokėti duokles. 
Karalius Olafas nusprendęs tą 
kraštą nubausti ir suruošęs di
delį žygį. Stipri kariuomenė 853 
metais atplaukusi į Seeburgo 
uostą, kuris turėjo būti kažkur 
prie Liepojos arba ji pati, iš ten 
po keleto dienų žygio pasiekusi 
krašto centrinę pilį Apuolę, ku
rioje buvę, užsidarę net 15.000 
gynėjų. Švedai ilgai tą Apuolės 
pilį puolę, bet vis nesėkmingai. 
Tada jie nusprendę kreiptis pa
galbos į augštesnes jėgas—mels
tis. Jų tarpe buvę ir krikščionių 
ir pagonių. Kadangi oficialia re
ligija tebebuvo pagoniškoji, tai 
pirmiausia meldęsi pagoniškie
siems, dievams. Bet visa tai nie- 

ELTOS žinios
— T.iptuvvbei Išlaikyti Tarny

bos didžiausias šiuo metu rūpes
tis yra lietuvių prieauglio švieti
mas bei šio darbo suvienodini
mas. Šio tikslo siekdama, LIT 
kviečia ir skatina atskirų kraštų 
bendruomenes kur galint steigti 
vargo ar savaitgalio mokyklas ir 
visomis priemonėmis įsijungti į 
lietuvybės ypač mūsų prieaug
lyje išlaikymą. LIT, veikdama 
ta kryptimi, iš savo pusės sten
giasi paruošti mūsų vargo mo
kykloms, jaunimo kursams, sa
vaitgalio mokykloms ir kt. pri
taikytas lituanistikos programas, 
kuriomis mūsų mokytojai galė
tų ateityje vadovautis. Šiuo me
tu atskiroms bendruomenėms iš
siuntinėjama N. Lietuvoje Švie
timo ministerijos 1936 m. patvir-

loms. kuri, kiek perdirbta atsi
žvelgiant į emigracines sąlygas, 
jau anksčiau buvo naudota Vo
kietijoje. Tikimasi, kad toji 
programa galės užpildyti šioje - 
srityje susidariusią spragą, iki 
bus paruošta speciali dabarti
nėms emigracinėms sąlygoms 
pritaikyta programa, kuri įga-

lose vaikus išeti panašų litua-
nistikos kursą. Kiek sąlygos lei
džia, taip pat rūpinamasi naujų 
vadovėlių leidimu ir turimųjų 
tinkamu paskirstymu.

— Balandžio 24 d. URT val
dytojas dr. P. Karvelis, reaguo
damas į tariamai naują Sovietų 
politiką, per Amerikos Balsą 
Mūnchene pasakė į kraštą kalbą. 
Joje URT Valdytojas pažymėjo, 
kad Sovietų politika nuo bolše
vizmo pradžios iki mūsų dienų 
buvo visados vingiuota, todėl ir 
dabartinių Sovietų žygių negali
ma vertinti kitaip, kaip priedan
ga jų tikriesiems tikslams pa
slėpti. Gera Sovietų ’ valia būtų 
tik tada įrodyta, jeigu jie šalintų 
savo agresijos padarinius ir imtų 
lyginti padarytąsias akupuo- 
toms ir pavergtosioms tautoms 
skriaudas. Sovietai savo agresiją 
pradėjo nuo Pabaltijo valstybių, 
tad nuo Pabaltijo valstybių lais
vės grąžinimo turėtų pradėti 
darbais įrodyti ir savo žodžių 
tikrumą. Viso laisvojo pasaulio 
lietuviai kalbėtojo buvo pakvies
ti imtis reikalingų žygių ir rei
kalauti, kad Sovietai nedelsda
mi grąžintų Lietuvai laisvę, kaip 
tai yra išdėstyta VLIKo jau pa
skelbtame atsišaukime.

Paliesdamas prez. Eisenhowe- 

kė negelbėje — nei gynėjai pa
sidavę, nei švedai pajėgę pilį pa
imti. Tada kažkas pradėjęs rei
kalauti, kad būtų meldžiamasi 
krikščionių Dievui. Ir kaip tik 
buvę surengtos krikščionių pa
maldos, iš pilies išėjusi delegaci
ja, kuri pažadėjusi klusnumą ir 
išperkamąjį mokestį karaliui 
Olafui, jei tik švedai paliktų juos 
ramybėje gyventi. Taip švedai 
gavę daug sidabro ir grįžę namo . 
dėl laimėjimo jausdamiesi dė
kingi krikščionių Dievui.

Šv. Anskaro biografas šitą epi
zodą iškėlė kaip apaštalo darbą 
labai palengvinusią, Kristaus 
vardą iškėlusią aplinkybę. Mes 
gi iš šito pasakojimo sužinome 
mums įdomių dalykų.

Apuolės pilis yra buvusi paliai 
Skuodą prie Lietuvos - Latvijos 
sienos. Iš ano pasakojimo išeina, 
kad ši pilis buvo centras valsty
bės, kuri anksčiau buvo mokė
jusi duokles švedams ir 853 m. 
vėl buvo priversta mokėti. Vadi
nasi čia buvo valstybė. Tik mes 
nežinome, kaip didelė ji buvo. 
Bet kiekvienu atveju ji apėmė 
dabartinį Kuršą ir bent jau dalį, 
jei ne visus Žemaičius. Iš to pa
sakojimo mes nedaug tesužino- 
me, tačiau sužinome; kad 853 m., 
lygiai prieš 1100 metų, 400 metų 
prieš Mindaugo karūnaciją, lie
tuviai gyveno ne laukinių gy
venimu, bet turėjo savą valsty
bę, turėjo savą politinę organi
zaciją. Tai ir yra seniausioji ži
nia apie seną lietuviškąjį valsty
bingumą.

Jei.ruošiame jubilėjus, tai ir 
jos nepamirškim. A. Š.

rio balandžio 16 d. kalbą, URT 
Valdytojas pareiškė, kad ji iš 
pagrindų sugriauna visus Mask
vos valdovų tvirtinimus, jog de
mokratinis pasaulis ieško karo. 
Vartai atverti ne tik į taiką, bet 
S į plačiausią pasaulio gerovę.

eikindamas JAV , prezidento 
sų ir kilnų žygį, URT Vajdy- 

tojas pabrėžė, kad jei Sovietai 
neveidmainiaują, tai turį geriau
sią progą įsijungti į šviesesnio 
rytojaus kūrimą. Kalbėtojas 
ypač sveikino kietą JAV valst. 
sekr. J. F. Dulles kalbą, kad 
Amerika nepirks Sovietų palan
kumo šimtų milionų Sovietų pa
vergtų žmonių kančiomis. URT 
Valdytojas ypatingai 'užakcenta
vo tai, jog ir-Pabaltijo valstybių 
išlaisvinimas paminėtas kaip 
viena iš sąlygų santykiams su 
Sovietais išlyginti.

— Romoje Piazza di Spagna 
60-A ruošiama tarptautinė lais
vei ginti paroda. Lietuvos atsto
vas Paryžiuje dr. S. A. Bačkis 
parodos gen. komisarui Mr. P. 
del Planques pasiuntė 21 ekspo
natą, sudarytus daugiausia iš 
dokumentų, knygų ir brošiūrų, 
pavaizduojančių dabartinę Lie
tuvos padėtį ir jos bylą. Tarp jų 
pasiųsta JAV valst. sekr. J; F. 
Dulles deklaracija Vasario 16 d. 
proga, ŪRT genocido reikalu 
įteiktas Jungt. Tautoms memo
randumas, Harrisono “Lithua
nia’s Fight for Freedom” ir kt.
. — Buv. D. Britanijos vicekon
sului Kaune J. E. Harrisonui. 
anglų k. veikalo “LitMuania’s 
Fight for Freedom” autoriui, di
deliam lietuvių tautos bičiuliui, 
daug prisidėjusiam prie lietuvių 
bylos išgarsinimo britų visuome
nėje, rugpiūčoi 22 d. sueina 80 
metų. Mūsų veiksniai rūpinasi 
tą sukaktį tinkamai atžymėti.

— Europos Sąjūdžio Tarptau
tinis Jaunimo Sekretoriatas, pa
dedamas “Europos Jaunimo” Są
jūdžio ir visų jaunųjų politinių 
sambūrių atstovų, birželio 5-7 
d. Paryžiuje rengia Europos jau
nimo konferenciją, kurioje bus 
svarstomos įvairios Centro ir 
Rytų Europos problemos. Pabal- 
tiečiai galės pasiųsti po 3 kiek
vienos tautybės atstovus. Paskir
ti po vieną atstovą paprašytos 
svarbiausios lietuvių organizaci
jos. Konferenciją ruošti iniciaty
vos ėmėsi komitetas, kuris jame 
baltams atstovauti pakvietė dr. 
S. A. Bačkį.

— VLIKo Vykd. Taryba ben
drai su ALTu ir Lietuvos Lais
vės Komitetu rūpinasi organi
zuotai atremti paskleistus Sovie
tų teigimus, esą, Lietuva vad. 
’’liaudies seimo” nutarimu 1940 
metų liepos 21 d. savo noru įsi
jungusi į Sovietų Sąjungą. Visi 
kas turi kokios nors medžiagos* . 
pavaizduojančios, kaip klastin
gai prievarta buvo pravesti mi
nimieji “rinkimai” ir surežisuoti 
“liaudies .seimo” nutarimai, pra- , 
šomi tą medžiagą siųsti vienai 
kuriai iš trijų augščiau minėtųjų 
institucijų, būtent: 1) Vykdoma
jai Tarybai, (14b) Reutlingen, 
Lederstr. 94, Germany; 2) ALT 
— 2334 So. Oakley Ave., Chicago 
8, Ill., USA; 3) Lietuvos Laisvės 
Komitetui — 4 West 57th St, , 
New York 19, N.Y., USA.
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Veda ALMUS

Čia veikiąs Pergalės 
statomi upių laivai, 
gaminiai, šilkiniai ir 
odinė* ir guminė ava- 
baidai, standartiniai

* Tarybinėje spaudoje dažnai spaus
dinami straipsniai "Pažinkime Gimtąjį 
Kraštą",kuriuose aprašomos žymesnės 
Lietuvos vietos. Aprašoma taip, kaip 
reikalauja bolševikinis "ponas". Štai 
rašo "Kauno Kariškai-istorinio muzie
jaus vyr. nioksljnis bendradarbis K. Ga- 
briūnaitė", pradėdama betgi ne nuo 
Kauno: "Didžioji ru>ų tautą, .daug kor
tų ištiesė lietuvių tautai savo pagalbos 
ranką, tiek padėdama sutrioškinti or
diną, tiek švedus, tiek sumušdoma pran
cūzus. • . Kauno proletariatas nuo seno 
turi savo garbingos tradicijas. 1897 m. 
čia dirba rėvoliučinį darbą Feliksas 
Dzeržinskis (čekos ir GPU didvyris). 
1918 metais lapkričio 25 d. Kauno 
fabrikų darbininkų komitetų susirinki
mas nutarė .organizuoti Sovietinę Ta
rybą". Jie paskelbę streikus ir laimėję. 
Tačiau "kaizeriniai okupantai, Ameri
kos ir Anglijos imperali$toi> pilsudskt- 
ninkų leg i jono i, lietuviškoji buržuazija 
— visos reakcijos jėgos pakilo prieš 
jauną Tarybų valdžią ir ją pasmau
gė. . . Tik rusų tautai padedant, Kau
nas tampa svarbiu pramonės centru". 
Girdi, šiuo metu 
turbinų fabrikas, 
gaminami metalo 
vilnoniai audiniai, 
lyne, popierius,
namai. įmonės rekonstruotos (Štai iš kur 
ta pramonė) išplėstos, aprūpintos mo
derniausia (priešakine) technika. Iš bro
liškųjų respublikų kasdien ateina eše
lonai su mašinomis, laboratoriniais įren
gimais, mechanizmais. (O iš Lietuvos, 
žinote, sovietai neišvežė nė vienos ada
tos neapmokėję). . . Šiuo metu šalia Ne
muno kuriami gražiausi Kauno kvar
talui. Ištisas kompleksas pastatų, šim
tai butų čia bus atiduota "Pergalės" 
turbinų fabriko, šalia esančio, darbi
ninkams. Iš pagrindų atnaujinamas Ne
muno upių laivynas, senojo tipo garlai
vius pakeičiant naujais greitaeigiais 
dizeliniais laivais. Nemunas yra virtęs 
magistrale, jungiąs Kauną su Gardinu, 
Klaipėda, Kaliningradu (Karaliaučium). 
Planuojama prie Nemuno statyti hydro- 
elektrinė. Plačiai išsilies Kauno jūra... 
Kaune veikia Politechnikos institutas ir 
Žemės ūkio akademija, Medicinos Institu
tas, Veterinarijos akademija. Veikia dar 
trys specialios paskirties institutai: tech- 
nikos-fizikos mokslų, melioracijos ir miš
kų ūkio. Neva tai gausiai esąs lankomas ‘ 
Cvirkos muziejus (Vailokaičio namuose). 
Plečiasi Botanikos ir Zoologijos sodai.

★ Augštoičioi, kas bebūtų, žirgų lenk
tynių atsisakyti nepajėgia, kol jie dar 
nors prie vieno eikliojo prieiti gali. Sau
sio pabaigoje ant Obelių ežero įvyko tra
dicinės arklių lenktynės. Jose dalyvavo 
Obelių, Rokiškio, Kupiškio, Zdrasų^r -Dur 
setų rajonų kolūkių, o taip pat Rokiškio 
tarybinio ūkio žirgyno arklių augintojai. 
Lenktynėse pirmą vietą iškovojo Dusetų 
rajono (Vilniaus sritis) "Šveįsdųs rytojais" 
kolūkio lenktynininkas B. Bieliūnas su 
rusų risokų veislės žirgu "Valetas", nu
važiavęs 1.600 metrų distanciją per 2

Visame kolūkyje garsi spekuliantė ir lie* 
žuvininke Gerčienė, pasiteiravo, ar jis ne. 
žadąs prekiauti. "Gerą vietą Šiauliuose 
geliu nurodyti. Prieinamai visokių pre
kių gausi" ... Pagaliau jis suprato, kodėl 
šis kolūkis ("Karolio Požėlos", prie Jau
niškis, iš Kelmės j Šiaulius) smunka. Iš 
pasalų skleidžiami buožių, nacionalistinių 
pasturlakų gandai, įvairiausi prasimany
mai apie kolūkinę santvarką privedė prie 
to, kad nemaža dalis kolūkiečių savo as
meniškus interesus laikė augščiau už vi
suomeninius kolūkio interesus . . . Gerčie- 
nė susirinkime nedalyvavo. Su eiline par
tija sviesto ir kiaušinių ji buvo išsibas- 
čiusi j Šiaulius.. ." Aštuntais pokari
niais metais taip tvarkosi tarybinė eko
nomika, kai po i Pasaulinio karo mažytė, 
pati viena Lietuva, jau buvo visai tvirtai 
beatsistojanti ant kojų.

* 70.000 egz. tiražu pavergtiesiems 
lietuviams buvo išversta 19-tojo suvažia
vimo priimtųjų Tarybų Sąjungos komunis
tų partijos Įstatų tekstas.

* Vasario 3 d. 19 vai. Lietuvos Žemės 
ūkio akademijos mokslinėje taryboje, 
akademijos posėdžių salėje (Kaunas, Gor
kio 15, buv. Žemės ūkio ministerijos pa
talpose) vyr. dėstytojos K. Jasiūnas gynė 
disertaciją "Agroekonominiai pagrindai 
kviečių auginimui LTSR plėsti" žemės 
ūkio mokslų kandidato/' laipsniui Įgyti. 
Oficialiais oponentais buvo prof. V. Ruo
kis, doc. P. Vasinauskas ir J. Dagys.

* J. Kruopas, Lietuvių kalbos instituto 
Terminologijos komisijos pirmininkas sa
vo plačiame rašinyje "Dėl terminologijos 
darbo išvystymo ir pagerinimo" pasigy
rė, jog šiuo reikalu jau esąs atliktas di
delis darbas. Jis sumini komisijos naujai 
sudarytus pavyzdinius žodžius: ''Žemsiur
bė, laivyba, sodinys, žuvivaisa, kalna
kasyba, išdirbis, saviveikla, telkinys, ūki- 
skaita, užmojis". Jie esą jau tvirtai įleidę 
savo šaknis. Iš marksizmo leninizmo kla
sikų veikalų įsigalėję vertimai: teiginys, 
antstatas, parystė, pažinomas, poveikis, 
priešybė ir tt. Terminologijos darbas esąs 
plačiu mastu dirbamas visų MA institu
tų, kurie renką medžiagą, sudarinėja ter
minų kartotekas, o kažkurie pradėję ter
minų žodyno ruošimo ir svarstymo darbus 
(ekonomikos, medicinos, fizikos . ir tt.). 
Pasak Kruopo būtina respublikoje įkurti 
įstaigą, kuri rūpintųsi terminologija. Be 
jos LTSR esą dau^ trūkumų.

* Biržų rajono Kraštotyros muziejuje 
atidaryti nauji skyriai: socialistinės staty
bos ir revoliucinės kovos. Juose tarp kita 
ko bus vaizduojamas "Biržų darbo žmo
nių skurdas buržuazijos valdymo laikais".

* Kaip informuoja J. Januškevičius, 
Kauno laivų statyklų meistras, daugumas 
Nemuno laivų jau esą nauji: "Petras 
Cvirka", "Janonis", daugelis motorinių 
vilkikų. Dokuose statomi didžiuliai lai
vai kaip "Akademikas Krylovas", kuris 
būsiąs ištaigingas "kurortinio tipo lai
vas" ir "Nemunas", kuris būsiąs di
džiausias Nemuno upės laivas. Tokio ti
po laivai esą naudojami jau dabar Vol- 
gos-Dono baseine. Baigiami statyti du 
"Moskvičious" tipo seklūs laivai, kuriuos 
kauniečiai dovanojo vilniečiams ir vasa-

Motinos dienos minėjimas įvy
ko sekmadienį, gegužės 3 d- U .30 
vai. italų bažnyčioje Motinų in
tencija atlaikytos pamaldos.

5 vai. pp. Apyl. V-ba surengė 
minėjimą “Dainavos” salėje. 
Buvo ats. pulk. J. Giedraičio pa
skaita ir ateitininkų bei skautų 
išpildyta meninė programa. Vy
kusiai pasirodė mažoji Martin- 
kaitė, padeklamavusi B. Braz
džionio “Aušros Vartų Marijai”, 
L. Šukytė, atlikusi pora dalykų 
pianinu, gražiai pašoko Verbic- 
kaitė ir Gurgždytė “Susitikimą”.

Skaitlingų šeimų mamytėms 
vietinių organizacijų valdybos 
įteikė vertingų dovanėlių.

Choro krikštynos įvyks gegu
žės 17 d., sekmadienį, 6 vai. vak. 
Westdale Collegiate salėje. Šiam 
pirmajam savo pasirodymui cho
ras energingai ruošiasi ir žada 
duoti mūsų vsiuomenei gražių 
lietuviškų dainų. Koncerto prog
ramoje tarp kitų dainų išgirsi
me Stasio Šimkaus “Vėjo duk
ra”, A. Vanagaičio “Vėjužėli” ir 
eilę kitų mūsų kompozitorių kū
rinių. t

Krikšto tėvais sutiko būti 
miesto burmistras L .Jackson su 
Į^onia ir min. V. Gylys su ponia.

Choras yra mūsų kolonijos pa
sididžiavimas. Mes jį girdime 
gražiai giedantį kiekvieną sek
madienį bažnyčioje, tad būtų 
tikrai didelė choristams morali
nė parama, jei mes jo pirmaja
me koncerte skaitlingai dalyvau- 
tumėm. Be to, prisiminkim, kad 
dalyvauja miesto burmistras. 
Mūsų tautinis solidarumas rei
kalauja, kad jis apie Hamiltono 
lietuvius susidarytų kuo stip
riausi įspūdį.

Mūsų choras tikrai nusipelno 
mūsų visiškos paramos, tad ir 
šiam jo koncertui nelikim abe
jingi.

Chorui vadovauja p. Untulis, 
o. bažnytiniam (kurį sudaro tie 
patys asmenys) p. Šturmaitis. 
Choro techniškus reikalus tvar
ko jo seniūnas A. Firavičius.

Koncerte dalyvaus ir taut, šeš
kių grupė, vad. V. Panavąitės.

Eismo nelaimės. Poros savai
čių bėgy lietuviai turėjo dvi eis-

pravesta loterija, apie $120. Prie 
šios loterijos tokio nepaprasto 
pasisekimo be kolonijos tąptie- 
čių, kurie suaukojo virš 100 fan
tų, labai daug savo darbu prisi- 
dėjjx Julija Kazlauskienė, 2 Fife 
St. Skoningai ir patraukliai iš- 
dėstydama ir dekoruodama lo
terijos laimėjimus, ji publiką 
taip užintrigavo, kad apie 500 bi
lietų po 25 et. buvo išparduoti 
valandos bėgy.

Bendr. V-ba is šio vakaro gavo 
apie $80 gryno pelno.

Sk. St.

KITCHENER, Ont
Kitcliener • Waterloo lietuvių 

bendruomenė aukojo T. Fondo 
reikalams. Surinktieji pinigai 
pasiųsti Fondo Vadovybei Ka
nadoje. Aukojo: B. Šmatavicius 
$10; po $2 — J. Žvirblis, P. Si- 
niauskas, J. žažeckas, V. Pocius; 
po $1 — A. Aroga, J. Paskonis, 
V. Helgermanas, K. Endrulaitis 
ir E. Degutis; po 50 ce. — T. La
zauskas ir J. Buškevičius. Iš vi
so $24.

/ Visiems aukotojams Apylin
kės Valdyba taria nuoširdų ačiū.

Lietuviai pasaulyje

min. 26 sek. Jis gavo augšėiausią pini- ■ rq jie jau kursuosią torp Vilniaus ir Pa
ginę premiją. Pimrps premijos teko pen
kiems lenktynininkams. Antrosios—dvy
likai ir trečiosios 
dalyviu, 
žiūrovų
ko ant Sartų ežero. talka. Iš Kauno, nenoromis prisipažįsta

. ★ V. Miniotas "Tiesoje" aprašyme ’ Januškevičius, siunčiami taip pat laivai 
"Persilaužimas" iliustruoja šių dieno kol- ! Volgos ir Dono laivininkystei. Statyklos 
ūkį ir kolūkiečių idėjas. Keletas ištrau- esančios žymiai praplėstos. Yra mecha- 
kų: ". . . Ir štai Vacys namuose. Visa ntniai, katilų, dizelių, motorų ir kitokių 
galva įninka į visuomeninių reikalų sū- : skyrių. Statyklos esančios išsiplėtusios 
kurį... Klausinėja tėvus, kalbasi su kai- i Kauno saloje, kur buvo Jachtklubas, gi 
mynais, lankosi brigadose, ilgai būna far 
mose. "Ko čia bežiūri į kolūkį. Be savo 
daržo pražūsime, — postringavo kaimy- etom turbinų fabrike "Pergalė".
nas Domkus. — Tu Vacy, geriau tėvams kėvičius netveria džiaugsmu, jog kai 
sodybiniame sklype padėk. (Tikra bau- į "ims statyti Kauno hydroelektrinę, tai 
džiova dirbdavo baudžiauninkai savo mūsų didžioji upė neatpažįstamai pasi- 
sklypus naktimis, o "pono" dienomis).! keis".

nerių. Labiausiai tačiau Nemuno upei, 
viai didžiuojasi pasistatę tikrą žemsiur- 

—- penkiolikai varžybų Į>ę, kuri bus naudojama Nemuno vagai 
Lenktynes stebėjo "tūkstantis : gilinti ;r reguliuoti, o kai tik prasidės 

. Kitą sekmadienį lenktynės vy- j Kauno hidroelektrinės statyba ji stos į 
i talka. Iš Kauno, nenoromis prisipažįsta 
< Januškevičius. siunčiami tais Dat laivai

; priešingame krante statomi namų blokai 
darbininkams, dirbantiems šalia esan- 

Januš-

S. DWORAK
REAL ESTATE BROKER

Didžiausia Naujųjų Kanadiečių 
Pirkimo -— Pardavimo įstaiga

373 RONCESVALLES AVĖ. 
Toronto, Ont.

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

$10.500. Bristol—Dufferin, 6 k. pu
siau atskiras, mūrinis, 2 
virt., 2 vonios, skalbykla, 
garažas; įmokėti $3.600.

$13.500. Geary - Davenport-Ossing- 
ton, 7 k., 2 saules k., du- 
plkesas, alyva šild. vienas 
k. rūsy; įmokėti $4-5.000.

$15.500. Brock—Queen, 10 k. at
skiros mūr., 3 virt., 3 šal
dytuvai, 3 dujinės plytelės 
ir k. baldai. Galimybė dvi
gubam garažui; įmokėti 
$5-6.000.

$15.500. Humbersid e—Indian Gr., 8 
k. mūr. pusiau atskiros, 
alyva šild., 2 virtuvės, visai 
gerame stovyje iš oro ir vi
daus., Užėmimas tuojau; 
įmokėti $5.000.

$16.000. Abbott—Dundos, 7 k. at
skiros, mūrinis, kvodr. pia
nos, olyvo šildymas, dvigu
bas garažas, gražus kie
mas; įmokėti $5-7.000.

$16.000. Glenwood—Runnymede, 6 
k. ir šild. saulės k., atski
ras, mūr olyvo šild. mod. 

virtuvė, garažas; įmo
kėti $8 000.
virtuvė, garažas; Jlnokėti 
$8000.

ATSTOVAUJA

V. JUČAS
TeL KE. 3011.

Nemy td. OL. 6718

K. Wiles
REAL ESTATE

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

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

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

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

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

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

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

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

$20.000. St. Clorens—Bloor, 10 k., 
atskiras, lobai tvirtos 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. Parkdole.
33 komb., 1 1 virtuvių, puikus 
visais atžvilgiais pajamų na
mas, didelis kiemas, virš $1.000 
pajamų j mėn.

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

Jonas Baltakys
1675 BLOOR ST. W. T«L Kt 7941 

Namą tel. LU *310

SUDBURY Ont.
Puikiai pavykęs vakaras. Ge- j Rakštienė, o vyną A. Raškevi- 

gužės 2 d., šeštadienį, Sudburio ' čius. Pelnas skiriamas Tautos 
apyl. valdyba, vadov. pirminin
ko K. Poderio, suruošė šaunų 
lietuvišką vakarą. Suvaidinta 
Kazio Vaitkevičiaus 3-jų veiks
mų tragedija su prologu ir ^)i- 
logu “Dvi širdys”. Vaidinimo 
pasisekimas prašoko daugelio 
viltis ir nevienam žiūrovui gaili 
ašarėlė nuriedėjo per skruostus. 
Reikia tik stebėtis džiaugtis, kad 
viskas taip gražiai išėjo, nes te
ko grumtis su daugybe kliūčių 
ir nepalankių aplinkybių. Gali
ma sakyti, kad vaidinimas buvo 
surežisuotas pačių pasiryžėlių 
vaidintojų. Kviestieji režisuoti 
žmonės, net trys iš eilės, tik pirš
tus kyštelėjo, ir taip, vienas po 
kito, vėl paniro į savo kasdieni
nius reikalus. Pagarba vaidin
tojams už pasiryžimą ir ištvermę- 
ir K./Poderiui, kad užleido sa
vo patalpas visoms repeticijoms. 
Tai vienas iš didžiausių pastaty
mų mūsų kolonijoje. Būtų gali
ma ir daugiau panašių vaidini
mų iš vietinių jėgų suorganizuo
ti, bet tam yra ir nemaža kliū
čių. Kolonija nėra labai gausi. 
Nuosavos salės neturim. Repeti
cijas tenka arba privačiuose na
muose daryti arba nuomoti sa
lę. Vyrai dirba sunkų fizinį dar
bą kasyklose, lydyklose ir rafi- 
nerijose, ir tai dar pamainomis. 
Dar daugiau kliudo visokie “ko
respondentai”, savais asmeniš
kais sumetimais išdergia visus 
sau nemalonius asmenis. Dėl to,

mo nelaimes: balandžio 15 d., pa- kai reikia kokią programą sulip- 
keliui į Tillsonburgą, netoli'’“' 
Lengton, susidūrė ir apvirto 
lengva mašina vairuojama Kui
lio. Lengvai sužeistos Gužienė 
Elena ir jos 2-jų metų dukrelė 
Birutė. y .

Tėvelis turėjo nelaimę kelio
nėje į Montreal}. Važiuojant di
doku greičiu, vienos pusės ma
šinos ratai pasiekė minkštą žemę 
ir apvirto. Laimingu atveju 
nieks nenukentėjo, nors mašinai 
padaryti dideli nuostoliai.

Koncertas ir loterija. Bendr-
V-bos gegužės 2 d. ruoštas šokių 
vakaras turėjo 147 svečius. Ge
roką pelną davė Šalpos Fondo

dyti, susiduriama su rimtomis 
kliūtimis. Ir vienas ir kitas, neno
ri scenoje rodytis, nes už savo 
vargą ir pasiaukojimą lieka vie
šai išjuoktas.

Šokiams grojo orkestras. Ka
dangi suspenduotosios salės vėl 
atgavo teisę pardavinėti svai
galus, tai veikė, kaip ir visuose 
mūsų kolonijos parengimuose, 
lietuviškas bufetas su įvairių rū
šių gėrimais ir užkandžiais.

Loterijoje radiją laimėjo S.

Fondui.
Vaidinu: J. Bataitis, S. Pode- 

rienė, A. Poderytė, P. Būdvytis, 
M. Zakarevičius, L. Remeikie
nė* J. Čebatorius, St. Tolvaišą, 
K. Žukauskas, N. Indriulaitytė, 
R. Bagdonienė, K. Ulys, L.Franc- 
kevičius, L. Poderytė. Nugrima
vo V. Kapočius ir V. Daveikis. 
Sufleravo K. Jonikas. Sceną 
tvarkė P. Jaronis. Vaidyba ypa
čiai pasižymėjo M. Zakarevičius, 
A. Poderytė, S. Poderienė ir P. 
Būdvytis.

— K. Daunys prisidėjo prie S. 
Poderienės būrelio Vasario 16 
gimnazijai šelpti ir išsyk paau
kojo $5. K.A.S.

WELLAND, Ont
Kanados Lietuvių Sąjungos 

Wellando skyriaus valdyba ge
gužės 17 4-, sekmadienį, 11.30 
vai.. St. Mary’s bažnyčios patal
pose (kur vyksta lietuviams pa
maldos), kviečia KLS-gos Wel
lando skyriaus visuotinį likvida
cinį narių susirjnkimą. ■ ,

Susirinkimui numatyta sekan
ti dienotvarkė:

1. Susirinkimo atidarymas 
(atidaro J. Blužas),

2. Susirinkimui pravesti pir
mininko rinkimas,

3. V-bos veiklos pranešimas,
4. Pinigų pasiuntimo klausi

mas,
5. Likvidacinės komisijos rin

kimas,
6. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiamu laiku nesant pusei 

narių, po. valandos susirinkimas 
įvyks nežiūrint dalyvaujančių 
narių, skaičiaus ir svarstys tik 
valdybos dienotvarkėje patiek
tus punktus. Skyriaus v-ba.

Wellando apylinkės susirinki
me pereitą sekmadienį valdybos 
rinkimai neįvyko, nes neatsira
do sutinkančių dirbti žmonių. 
Reiškinys apgailėtinas. Smulk
menos mūsų dar nepasiekė.

JA VALSTYBES
Padėkos žodis •

Nuoširdžiausiai reiškiu podėkg mono 
visiems geros širdies prieteliams, kurie 
sunktoje ligoje atsiminė mane savo mal
dose, prisiuntė ^užuojautos pareiškimus 
ir įvairios dovanas ir lankė mane ligo
ninėje.

Lobai apgailestuoju, kad nepajėgiau 
kiekvienam atskirai padėkoti, nes dar 
Ir dabar dėl nusilpnėjimo išvykstu į sa
natoriją galutinam sveikatos atgavimui.

Pasveikęs, kiek Dievas man duos jėgų, 
stengsiuos savo maldomis ir darbais at
lyginti lietuvių visuomenei, o ypač esu 
pasiryžęs Amerikos lietuviams padedant, 
toliau teikti visokeriopą pagalbą trem
tiniams, kurie jos yra labai reikalingi.

Kan. prof. J. B. Končius.

Lietuvos Ūkio Atstatymo Stu
dijų Komisijos Prekybos-Eko- 
nominė Sekcija balandžio 25 d. 
posėdy Niujorke svarstė nuosa
vybės atstatymo, jos grąžinimo 
ir likusių be savininkų turtų val
dymo klausinius. Referavo J. 
Audėnas.

Tiek referentas, tiek diskusi
jose dalyvavę aiškiai pasisakė už 
nuosavybės principą: turėtų at
gauti kiekvienas tai, ką jis turė
jo 1940 m. birželio 15 d. Tačiau 
Vilniaus krašte jau buvo pažeis
ti nuosavybės reikalai pačioje 
II-jo Pasaulinio karo pradžioje, 
o Klaipėdos krašte jau 1939 m. 
kovo 22 d. Konkrečiai visos šios 
ir kitos datos teks turėti galvo
je. Suprantama, kad faktinis 
nuosavybės grąžinimas bus su
rištas su dideliafc keblumais.

Svarbiausia priklausys nuo 
laiko, kada bus išlaisvintas kraš
tas, ir kiek teisėtų turto savinin
kų beatsiras. Juo greičiau bus 
kraštas išlaisvintas, tuo daugiau 
bus neišnykusių savininkų, juo 
vėliau — tuo jų bus mažiau. Po 
ilgesnio okupacijos laiko, jau ga
linti būti kalba tik apie turto

NAUJU “FORD” 
AUTOMOBILIŲ 

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

V. PESECKĄ
1638 Bloor Street W., Toronto 

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

šeštadieniais 10-13 vai.
CHURCH MOTORS LTD.

J. J. Ellis
* 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 pilna kaino, atskiras, 
alyva apšildomas, 6 komb. na
mas be morgičių.

4

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

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

College St.
$5-7.000 įmokėti. 16 komb. ir 
krautuvė namas, karštu vend, 
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.
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LIETUVIS LAIKRODININKAS
FRANK BOCHULIS

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

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

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

Delhi, Ont.
Turėjo sunkią operaciją. A. 

Dambrauskienė Velykų antrą 
dieną buvo paguldyta St. Joseph 
ligoninėje Hamiltone ir turėjo 
sunkią operaciją. Ligonė buvo 
prižiūrima lietuvio dr. Levinsko, 
apie kurį esanti susidariusi kuo 
geriausią nuomonę. Prieš savai
tę A. Dambrauskienė grįžo į'sa
vo ūkį ir jaučiasi gana neblogai.

Koresp.
Padėka

Man sergant ir gulint St. Joseph ligo
ninėje Hamiltone už padarytą sėkmingą 
operaciją ir už stropią priežiūrą dr. Le- 
vinskui ir dr. Hollinrake tariu širdingą 
ačiū.

Už lankymą ligoninėje, namuose ir 
už gražias gėles, pp. Dambrauskams, 
Levinskienei, Galdikams, Daubariams, 
Janušauskams, Liutkums, Čeponkai, Pun- 
dziams, Mažeikoms, čėploms, Dumšams 
ir Žemaičiui mano širdingiausia padėka.

A. Dambrauskienė.

OTTAWA, Ont.
Lietuviškos pamaldos šį mėne

sį bus gegužės 17 d. įprastu lai
ku ir įprastoj vietoj. Pamaldos 
bus laikomos visų motinų inten
cija, o taip pat už motinas tė
vynėje. Tikimasi, kad visi, kas 
tik bus laisvas nuo darbo, prisi
mins savąsias motinas ir tą die
ną pamaldose dalyvaus.

Vakare Sister of Service pa
talpose Apylinkės V-ba kviečia 
visus į sueigą — minėjimą. Mi
nėjimo programoje be kitko, mo
kyklinio amžiaus jaunimas pra
džiugins susirinkusias motinas 
muzika ir žodiniu menu. Sueigos 
pradžia 7 vai. vakaro. Stella.

suprivatinimą. Ryšium su tuo 
turės būti paboti ir didesni ūki
niai planai — likviduojant įves
tąją sovietizaciją ir kuriant nau
ją socialekonominę santvarką.

Lietuvoje gimusių žmonių per 
paskutinį visuotiną gyventojų 
surašymą JAV užrašyta 147.765.
VOKIETIJA

Memmingeno vargo mokykla 
paskelbė atsišaukimą, kuriame 
tarp kitko rašo:

’’Yra šeimų, kur yra apie 10 
mokyklinio amžiaus vaikų. Tė
vas džiovininkas, motina nuo 
šunkios gyvenimo naštos vos gy
vybę beišlaiko. Vaikai išbadėję, 
apleisti, dėl sunkių gyvenimo 
sąlygų moksle atsilikę, nors ga
būs. Yra labai gabių vaikų, ku
rie dėl pėrsunkaus gyvenimo jo
kių lietuviškų mokyklų nelanko. 
Jie žūsta, kaip talentai, mūsų 
tautai. Šiurpiausias vaizdas, ka
da gyvenimo palaužta krenta 
vienintelė motina, penkių ar ke
lių vaikų išlaikytoja. Tada tie 
vaikai yra išvežiojami po vokiš
kas prieglaudas. Jie atimami iš 
lietuviškos dirvos ir atiduodami 
nutautėjimui. '

Memmingeno vargo mokykla 
turi 37 mokinius. Nėra vaiko, 
kurio, tėvas ar motina yra visiš
kai sveiki. Tai vienas, tai ant
ras arba džiovininkai arba in
validas, ar kitas koks chroniškas 
ligonis. Vaikai mokosi ne tik 
yargo ir vokiškose mokyklose, 
bet jie bėga pas kunigėlį tiky
bos mokytis, iš ten bėga į repe
ticiją lietuviškų dainų ar vaidi
nimo mokytis, jie bėga į skautų 
sueigas. Tai jaunam organizmui 
reikia daug kolorijų, kad jis at
laikytų. O namie pavalgyti nėra 
ko. Ir todėl nerasi šeimos, kur 
būtų sveiki nervai, nes ir maži 
ir suaugę gyvena “nervais” ir 
nebeturi jų ...”

Šelpdami Vargo mokyklas, tuo 
pačiu šelpiame tremtinius. Mem
mingeno Vargo mokyklai aukas 
siųskite tiktai per BALFą: 105 
Grand St.. Brooklyn 11, N.Y.
AUSTRALIJA

Sydnejaus universitete šiemet 
studijavo 7 lietuviai studentai, 
3 laikinai nutraukė studijas. 
Technikos koledžą lanko 8, o ki
tą 4, meno ir muzikos mokyklas 
2. Viduriniųjų mokyklų abitu
rientų pernai buvo 4, o šiemet 9.

Sydnejaus Studentų Sąjungos 
skyriaus valdybą, kuri eina visos 
Australijos Stud. Sąj. centro val
dybos pareigas, sudaro: pirm. V. 
Doniela, sekr. P. Daukutė. ižd. 
V. Jurskis. Rev. kom.: A. Olšaus
kas ir V. Patašius.

Australijos Liet. Dailės paroda 
įvyks rugsėjo 2-19 d. Sydnejujė, 
Mark Foys Ltd. galerijoje, kur 
tuo pat metu bus ir orchidėjų 
paroda.

Lietuvius Tasmanijoje pasto
raciniais reikalais lankė Melbur
no kolonijos kapel. kun. P. Va
saris. Tasmanijos saloje yra ke
li šimtai lietuvių.

Sydnejuj pradėta plataus mas
to akcija Lietuvių Namams įsi- 
gyti-“Australijos Lietuvio” leidyk
la Australijoje leidžia Marijos 
Radzevičiūtės Žemaičių knyg
nešių romaną “Žemelė šventoji”. 
Jį sulietuvino^ C. Petrikas, kal

ybą tikrino Pulgis Andriušis. Ro
manas knygų rinKoj pasirodys 
po 3 mėnesių.

MES PARDUODAME NAMUS, BIZNIUS. ŽEMES IR MOTELIUS
$17.500. Annette rajone, 15 kamb., atskiras mūrinis namas, 3 cfarožai, 3 vo

nios ir 3 virtuvės; įmokėti $5.000,
$18.500. Indian Rd. — Bloor., atskiros mūrinis namas, 9 komb., vondeniu-oly- 

vo šildomas, garažas, 3 virtuvės; įmokėti $7.500.
$17.500. Roncesvalles rajone, 9 kamb., atsiras mūrinis namas, alyvos Šildy

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

$8.500.

Klauskite: V. Andrejausko-Andrews
’ * ME. S72S --- ME. 5726 

Pirkdami namus ir kitokias nuosavybes kreipkitės j

L KOWAL, Realtor
403 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ONTARIO

ME. 5725 ....................................... ................................ME. 5726
Mes suderame paskolos I ir It morgičiui ir skoliname privačiai iki $2.000
............ •' - * - ...............-...........................

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tony MOKIAIS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL. 5143
x •

MES TURIME VISKĄ, \ 4
KAS VERTINGA IR GERA 1

BOEHNKE’S
MEAT MARKET '

730 QUEEN ST. W.----- TORONTO, ONT.
. Telefonas EM. 4-8080

Mes turime europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, kraujinės, liežuvių ir kt. rūšių 
dešrų, Westf. kumpio ir įv. taukų. Didelis mėsos ir kf. mėsos gaminių pasirinki
mas. Speciali karfta dešra kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, dand. 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir rolmopsai, Ementhaler ir šveicariškos suris, 
aviečių sunko, marcipanai, romo pupos ir tt.

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINktMS

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 išmokėjimui iki dviejų metų.

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

HAMILTONE: 18 ŠPADINA AVĖ. Tekt 92035.

TEVISK.ES


. 1953. V: —Nr: 1ft (178)
..... ..................................................... ........................................................ ................................... ■

TŽVISKČS ŽIBURIAI

/ /
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■'

MARIJA AUKŠTAITČ

ISEIVE
(Iš mano dienoraščio) (Tęsinys iš praeito nr.)
Vaikai tūnojo susigūžę iš abiejų pusių stalelio, kurs buvo tvir

tai prirakintas grandinėle prie sienos. Vaikai nekalbėjo, nečiauš
kėjo paprastu plepumu, jų akelės gaudė kiekvieną smulkmenėlę, 
prabėgančią už dulkėto lango.

— Kaip gaila, kad turiu palikti malonius tamstas... — taisy
damasis, lagaminėlį, pareiškė kunigas. — Na, Dieve laimink, kad 
mes kiekvienas, be pavojų, pasiektume savo kelionių tikslą.

Su šiais žodžiais kunigas giliai pasižiūrėjo į mano akis, jo žvilgs
niai buvo lyg įspėjimo švyturiai, lyg nuleidžiamos semaforų už- 

‘ tvaros. '
Berlynietis Kurdoša džentelmeniškai palydėjo kunigą, ramus ir 

rimtas sugrįžo į savo vietą.
Man pasidarė nejauku ... ir, kad ne tokie sunkūs mano bagažai, 

kurie sukrauti taip augštai ant lentynų — būčiau su vaikais išnėrus 
ieškotis kitos vietos.

Bet ponas Kurdoša sėdėjo ramus, jis net nerūkė, atsivežęs laik
raštį žiūrinėjo po skelbimus, pasišluostinėjo aprasojančius akinius.

Artėjo vakaras. Siela, kaip palaužtas berželis visai nulinko 
liūdesiui. Viskas liko, viskas, viskas... Su Lietuvos slenksčiais 
užsivožė gyvenimas, tik atsivėrė brangių atminimų išgyventa 
knyga, ir kam maža mokinio uniformėlė apvilko mano širdį bai
siausių dvasinių sopulių rūbu, kam padažė mano plunksną tikros 
kančios krauju, ir tie dar kūdikiškų akių gestai mieli ir šventi, — 
rodos atskleidė naują, tuščią lapą, kad jame išeivė motina su
klotų savo ašaras. '

O jis nuėjo... Nuėjo, nutolo... kaip mažutis taškelis, kaip 
deimantas iš pirklio rankos nuriedėjo nepasiekiama kryptimi, iš 
kurios jau niekad, niekad man nesugrįš... »

Tūnojau parblokšta liūdesio ir skausmo. Su pirmomis danguje 
žvaigždelėmis vaikai prilipo prie manęs, prisišliejo iš abiejų pusių, 
ir kai sužibo šviesos traukiny, jie žiūrėjo į besnaudžiantį Kurdošą 
ir linksmai tarpe savęs švapenosi.

Kurdoša užsimerkdavo, smakrą atkišdavo ir pūkšdamas išsi
žiodavo. Kai pusiau žila galva gerai makteldavo, jis, lyg skęsda
mas, griebdavosi už suolo ir surikdavo: “Pardon!”.

Vaikai sukikendavo, bet pasižiūrėję į mano prislėgtą išraišką 
susivaidydavo ir vėl sekdavo Kurdošo maksėjimus ir atsilošimus. 
Paskui jis pašlijo, užsikėlė kojas ant suolo ir, rodos, kietai užmigo, 
šnypštė, purkštė, pusiau kriokė, tai vėl atsidusdamas alsavo, bet 
akių vokai pusiau pasikeldavo, ir jis apžvelgdavo kupę.

Tarpdury pasirodė vyriškis. Jis buyo vidutinio ūgio, brunetas, 
ir gražiai apsitaisęs. Vilkėjo amerikoniško stiliaus puikiu kostiu
mu, gražiai išlygintu, be mažiąusios raukšlės ar dėmelės. Kiek 
rusvame jo veide žybėjo išmintingos akys, jo išvaizda atrodė iš
auklėta ir švelni.

— Geią vakarą, — jis pusiau tyliai pasakė.
— Ak, gerą vakarą! — nudžiugau pažinus poną Juodį, su 

kuriuo susipažinau laivokarčių biure, Kaune. Jį man direktorius 
rekomendavo kaip dorą ir pavyzdingą kelionės partnerį, kuris 
tik vienintelis šia linija grįžta į Kanadą, į Toronto miestą.

— Ar patenkintos kelione? — jis paklausė. Jo veidas dvelkė 
nuoširdumu bei draugiškumu.

— Kol kas, ne taip prastai, — pareiškiau. — Bet žinote, kai 
žmogų neša likimas iš jo tėvynės... Kai* išplėšia savuosius...

— Tik ne tiek liūdesio, ponia, juk mes tėvynei —nemirštame. 
O su savaisiais, negi visą amžių išgyvensi?.. ..

— Kurdoša šoko kaip įdiegtas. Piktą ir pavydulingą žvilgsnį 
įrėmė į mano bendrakeleivį, kažko pradėjo zurzėti, po kišenius 
krapštytis, ieškoti...

Juodis kukliai apsižvalgė, atsiprašė ir išėjo. Aš vaikams pa- 
ri.osiau užkandėlį. Bevalgydami jie jau pradėjo snausti.

Išrengiau juos iš sunkesnių drabužėlių, pamečiau po pagalvi- 
kę, ir jie išvargę greitai užihigo.

• Kurdoša mane pavadino į pirmąją klasę vakarienės. Aš, pa- 
nii i usi, padėkojau, ir atsivožiau knygą.

— Tai vistik, tamsta, griežta užsispyrėlė, —užsigavusiu tonu 
švokštė stovėdamas Kurdoša. Aš tylėjau.

jis paklausė. Jo veidas dvelkė

LIETUVIU ENCIKLOPEDIJA
KVIEČIA VISUOMENĘ { TALKĄ .

Lietuvių Enciklopedijos re
dakcija pradėjo intensyviai ir 
skubiai rinkti ir ruošti spaudai 
enciklopedinę medžiagą. Lietu
voje, kai buvo leidžiama LE, po 
visą kraštą išsiklaidę kunigai, 
mokytojai ir įstaigų tarnautojai 
labai uoliai talkininkaudavo E 
redakcijai, savo apylinkėje pa
rinkdami žinių apie vietoves, 
draugijas bei organizacijas, at
siųsdami žymesniųjų savo krašto 
veikėjų biografijas ir atvaizdus. 
Tokie nuoširdūs talkininkai En
ciklopedijai reikalingi ir čia, 
Amerikoje, o taip pat ir kituose 
kontinentuose, kur gyvena lie
tuviai. "Vadinami senieji ir nau
jieji ateiviai vienodai gali jung
tis į šį darbą ir lituanistine me
džiaga praturtinti L. Enciklo
pediją.

Todėl Lietuvių Enciklopedijos, 
redakcija maloniai kviečia savo 
tautiečius, o ypačiai visų lietu
viškųjų organizacijų vadovybes, 
tučtuojau siųsti žinias iš visų 
miestų, miestelių ir kitokių vie
tovių apie ten gyvenančius lietu
vius, jų skaičių, apie žymesniuo
sius veikėjus, apie lietuvių drau
gijas: religines, politines, kultū
rines, profesines, švietimo, spor
to, apie lietuvių parapijas, mo
kyklas ir tt. Atžymėtinos ir lie
tuvių įstaigos — bankai, preky
bos bendrovės, įmonės, fabrikai, 
klubai, kultūros pastatai bei pa
minklai. Siunčiamose žiniose bū
tinai reikia nurodyti draugijų 
įsikūrimo laiką, svarbesnius nu
veiktuosius lietuvybės darbus ir 
žymesniuosius tų organizacijų 
veikėjus. Rašant apie asmenis, 
reikia apie juos suteikti šias ži
nias: pavardė, vardas, gimimo 
vieta, gimimo data, išsimokslini
mas, mokslinė, kultūrinė, politi
nė ar visuomeninė veikla, kūry
bos darbai (knygos, straipsniai,

Redakcijai prisiųsta
SVEIKA MARIJA, Mažasis 

maldynas, parengė kun. Stasys 
Yla, Immaculata leidinys 1953; 
kalbinė pagalba prof. Skar
džiaus, piešiniai T. Valiaus. Au
torius pasilaiko visas teises, 372 
puslapių.

W. S. Reymont, Kaimiečiai, I 
t.. 352 psl., kaina $3, tiražas 750 
egz. Išleido “Nemunas”, 3153 So. 

. Halsted St.. Chicago 8. Ill. Su
krauta J. Karvelio prekyboje:' 
3249 S. Halsted St. Chicago 8. Ill.

Šis garsus Nobelio premijos 
laureato veikalas išverstas į vi
sas kultūringas tautas ir kaiku- 
riuose kraštuose susilaukė jau 
net 43 laidų.

Neprikl. Lietuvoje šį veikalą

laikraščių redagavimas, dailinin
kų paveikslai, architektų ir inži
nierių sukurtieji statybų projek- 
tia, pastatai ir tt).
Geros valios lietuviams talkinin
kams čia atsiveria plati dirva 
ir didelis bei garbingas darbas: 
surinkti laisvajame pasaulyje, o 
ypačiai JAValstybėse esančią 
gausią lituanistinę medžiagą. LE 
redakcija ieško ir kitų būdų bei 
kelių tai medžiagai rinkti, betgi 
niekad nebus perdaug, jei į tą 
darbą įsijungs plačioji lietuvių 
visuomenė ir jos organizacijų 
vadovai. Tik visas jėgas sutelkę,

sukursim tą didžiulį lietuviško
sios kultūros paminklą — Lie
tuvių Enciklopediją.

Tikėdami pasaulio lietuvių rū
pestinga ir kruopščia talka šiam 
didžiuliam kultūros darbui, Lie
tuvių Enciklopedjios redaktoriai 
ir leidėjas iš anksto visiems tal
kininkams taria nuoširdžiausią 
dėkui. Žinias, straipsnius, apra
šymus, fotografijas ir kitokią 
medžiagą prašome siųsti šiuo ad
resu: Lietuvių Enciklopedija, 
366 W. Broadway, So. Boston 27, 
Mass.

Prof. Vacį. Biržiška, 
LE Vyr. Redaktorius.

Juozas Kapočius,
Leidėjas.

Ketvirtieji mokslo metai
kad ir šiais metais parems 
savo gėrybėmis BALFas ir kiti 
tautiečiai vienkartinėmis auko
mis, dėl to Rėmėjų Būrelių pra
šom aukotis tais pačiais 20 dol! 
mėnesiui.*

Kaip dabar paleistume ir kur 
dėtume tuos 181 berniukų ir 
mergaičių, j Su kelerius metus 
čia besimokiusių ir besitikėju
sių toliau mokytis? Daugelis iš 
jų paliko vokiečių mokyklas, 
kad mieliau jiems tarp saviškių, 
kad jų tėvai panorėjo auklėti 
ir mokyti juos lietuviškoje mo
kykloje. Kaikurie iš jų, išėję 
iš privalomojo mokslo amžiaus, 
būtų turėję įsijungti į vokiečių 
ūkį ir veikiausiai būtų nutautę 
svetimųjų jūroje, o čia jie gali 
išlikti savo tautai ir gimtajam 
kraštui.

Todėl, Mieli Tautiečiai, kuria
me krašte Jūs bebūtumėte, pra
šom įvertinti mūsų pastangas ir 
gerus norus, jau labai konkrečiu 
darbu pagrįstus, ir ateiti mums į 
pagalbą — padėti išlaikyti Vasa
rio 16 gimnaziją. O tuos Tautie
čius, kurie gražiai tęsėjo praėju
siais metais, prašom ir toliau tęs
ti kilnų Gimnazijos Rėmėjo įsi
pareigojimą.

Būrelių vadovus prašom, kaip 
ir pernai, atsiųsti gimnazijai bū
relių narių sąrašus, pasisakyti, 
nuo kurio iki kurio laiko apsiima 
šelpimą ir kokių turi pageidavi
mų dėl mokinio paskyrimo.

Ir visus kitus geros valios tau
tiečius, kur negalima sudaryti

jąLiętuvių Vasario 16 Gimna
ziją balandžio 14 dieną pradėjo 
4-tuosius 1953-4 mokslo metus. 
Šioje Vakarų Vokietijos (Nie- 
dersachsų) provincijoje nauji 
mokslo metai prasideda balan
džio pradžioje, o baigiasi kitais 
kalendoriniais metais kovo mė
nesio? pabaigoje. Į tą laiką deri
nas ir lietuvių mokyklos. Lietu
vių Vasario 16 Gimnazija ofi
cialiai tuo vardu buvo pavadin
ta 1951 metų vasario 16 dieną, 
taigi jau 1950-51 mokslo metų 
pabaigoje. O kad tuos 1950-51 
metus baigė jau Vasario 16-sios 
vardu, tai tie metai ir buvę pir
mieji, toliau savo rėžtu 1951-52 
— jau antrieji, 1952-53 — tre
tieji, o dabar pradėti ketvirtie
ji. Skaitant katik praėjusiuo
sius mokslo metus antraisiais, 
Vasario 16 Gimnazijos amžius 
kaikur vienais metais būdavo 
sumažinamas.

Anuos mokslo metus pabai
gėm su 156 mokiniais, o šiuos 
pradėjom su 181 ir dar yra pa
duota prašymų. Anais metais 
Rėmėjų Būrelių susiorganizavo 
198, ir kaikurie iš jų jau įvykdė 
pasižadėjimą, o didžioji daugu
ma baigia vykdyti, kelį Būre
liai, atrodo, negalės tesėti. Į 
išsiuntinėtus Būreliams Gimna
zijos atsišaukimus ir prašymus 
apsiimti po vieną mokinį išlai
kyti ir šiais metais, deja, dar 
maža kas teatsiliepė.

Praėjusių metų patyrimas pa
rodė, kad, sudėjus visas išlaidas,__ ....
vieno mokinio išlaikymas atsi- būrelio, labai prašom padėti gim- 
eina daugiau kaip 20 dolerių nazijai vienkartinėmis aukomis, 
mėnesiui. Bet Gimnazija tikisi, i Visų aukos, kad ir mažiausios.

“Neries” Stipendijų Fondą konkursas
Neries” Stip. Fondo steigėjai: 

dr. J. Kazickas’Ir dr. K. Valiū
nas, bendram posėdyje su Fon
do globėjais: A. Simučiu, dr. VI. 
Viliamu ir P. Jurkum, svarstė 
studijuojančio lietuviškojo jau
nimo problemas ir, norėdami 
jam pagelbėti bei suinteresuoti 
studijavimo galimybėmis ir dar 
nestudijuojančius, nutarė skirti 
konkursiniu keliu $200 premiją 
už geriausiai parašytą darbą te
ma: Mokslo siekiančio lietuviš
kojo jaunimo problemos ir jų 
sprendimas.

Konkurso dalyviams nustaty
tos tokios sąlygos:

1. Konkurse gali dalyvauti tik 
Lietuvių Studentų Sąjungos JA 
Valstybėse nariai ir abiturientai, 
šį pavasarį bebaįgią augštesnią- 
sias mokyklas, ir Už J A Valstybių 
ribų gyvenantieji visi lietuviai 
studentai ir abiturientai.

2. Visas darbas turi sudaryti 
tarp 8 ir 15 rašomąja mašinėle 
rašytų (dviguba interlinija) pus
lapių (2000-4000 žodžių), kuris 
atsiunčiamas ar įteikiamas Sti
pendijų Fondui iki rugpiūčio 15 
d. Darbas rašomas vienoje lapo 
pusėje ir pasirašomas slapyvar
džiu, kartu pridedant užklijuotą 
voką, ant kurio užrašytas tas 
pats slapyvardis, o voko viduje 
raštelis su slapyvardžiu ir auto
riaus tikrąja pavarde bei adre
su. Šalia pavardės reikia nurody
ti kokius mokslus ir kokiam 
universitete ar kolegijoje studi
juoja.

3. Darbus įvertinti ir geriausią 
jų išrinkti sudaryta jury komisi
ja, į kurią pakviesti ir maloniai 
sutiko įeiti dr. Br. Nemickas, L. 
Dambriūnas ir Paulius Jurkus 
— “Nereis Stp. Fondo, globėjas.

4. Jury komisijai yra rezer-

bus su nuoširdžiu dėkingumu 
priimtos.

Pinigus prašom, kaip ir anais 
metais, siųsti per BALFą (Unit
ed Lithuanian Relief Fund of 
America, Inę., 105 Grand Street, 
Brooklyn 11, N.Y.). Taip pinigus 
gimnazija patogiai ir greitai gau
na. Bet kam patogesni kiti siun
timo būdai, prašom naudotis 
anais, kaip ir pernai kaikurių 
tautiečių buvo daroma.

Lietuvių Vasario 16 gimnazija.
(Atsišaukimas labai sutrum

pintas. Red.).

— Būk tamsta prielankesnė, tai geriau išloši. Man tamsta iš j buvo išleidęs Sakalas ir vienų 
:o — patinki. Ners esu senyvas,, bet tamsta nebijok. Tokios metų laikotarpyje visa laida bu- 
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aukštos, lieknutės moterys kaip tamsta, tai tiesiog mano svaiga
lai. Tai mano skonis. -

— Kas man darbo, apie tamstos skonį! — nuo knygos akių ne
pakeldama piktai atrėžiau. Pirštai nepaslepiamai virpėjo.

— Tamsta turi angelo akis, ir ... bet nė-tokioms ilgai išlaikyti. 
' Tamsta, kiek žinau, važiuoji pas savo vyrą, bet manai,kad jis ten 
kitos neturi?... Vistiek, ankščiau ar vėliau, ir tamsta suklupsi.

— Prašau, palikit mane ramybėje! — išsigandusiu virpančiu 
balsu beveik maldavau.

-—Ramybėj? Juk aš tamstos nedraskau kaip liūtas, aš turiu 
...žodžius, žmogiškus žodžius. Geri žmonės tik taip ir susikalba. Ko 

čia tamstai per visą naktelę vargti? Save kankinti ir vaikučius? 
Aš paimsiu miegamąjį ir praleisime laiką kaip rojui!

• —Tai jau perdaug. Nešdinkis, tamsta, iš-čia ir tai skubink, 
' kad neišsektų mano kantrybė — jam išdrožiau.

—- Tyliau, tyliau, kad vaikučiai nepabustu. Aš nesuprantu 
kas čia bloga? Man moterys pačios ant kaklo kabinasi. Aš esu 
turtingas ir gerbiamas žmogus. Berlyne turiu kelis namus. Tu
riu žmoną ir vaikus. Bet kas čia tokio, jei gražią, jauną, švelnu
tę ir dorą moterį mano lūpos išbučiuos?...

— Tamsta matai duris? — mano ranka išsitiesė link durų, 
aš stovėjau kaip ąžuolas iškelta galva ir drąsiomis akimis, bet 
Kurdoša nei kiek nesusimaišė, nenušigando. Tik kaip mažas vai
kas valandėlę stovėjęs pradėjo lūpą trūkčioti, pradėjo verkšlenti, 
ir suklupo ant kelių.

— Moterie, kuri gali karališkus gestus vartoti ir akių žaibais 
įsakyti, — aš esu prieš tamstą — niekas. Bet mano širdis lieka 
tamstos vergė.

Po to, Kurdoša apkilo, pasiėmė savo bagažą ir išėjo.
Man pasidarė gaila, gaila žmonių, kurie mes visi esame tary

tum maži vaikai... vaikai suaugę, barzdoti ir išmintingi, ir 
margi... bet esame žmonės. >-

<- Vėlai vakare, mačiau Kurdošą nervingai žingsniuojantį kori
doriais. Prie jo prilipo kažkokia trumpu sijonu mergiotė, bet jis 
tik galvą į ją kryptelėjo ir nuėjo savo keliais

Aš dabar dėl Kurdošos likau rami. Mano kupėj tik aš ir vai
keliai. Jie tylutėliai miega, išraudę veidukai kaip žemuogės pūp
so. .. Užtraukiau tankią juodo audeklo užuolaidą ant duiąj, visus 
plyšelius aptaisiau... Dar ilgai skaičiau, paskui pradėjo akių vo
kai sunkėti ir visai lėtfei kilnotis, pajutau baisų nuovargį, už
gesinau šviesą, susiriečiau ant suolo, ir besigrožėdama erdviu

- mėnuliu pro langą, greitai užmigau.
Sapne sutikau Jonelį. Jis man atnešė ir padovanojo sunkiais 

žiedais nusvirusią alyvų šaką. Paskui jis tolo, tolo... ir, aš pradė
jau verkti. Krūpčiodama pajutau, kad baisaus aro sparnai ma
ne gaubia ir vysto... Šokau iš sapno, ir ištiesų, kažkieno glėbys 
mane palengvėle glėbė.

— Kas čia?! — suklikau. Ir kaip aš nusigandau, kai pamačiau, 
kad prie mano suolo klūpojo Kurdoša, ir vėl jis kaip mažas vai
kas naiviai vaipėsi ir beveik ašarojo.

Kažkodėl neturėjau dabar jėgų šį seną žmogų kolioti nei barti, 
tuo labiau, kad buvo naktis, bijojau sudrumsti jie tik savo vai
kams poilsį, bet ir visiems keleiviams nenorėjau drumsti ramybę.

(Bus daugiau)

vo išsemta.
Šv. Pranciškaus Varpelis, 1953 
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Sukūrus naują šeimynišką žindinį,

širdingai sveikiname ir linkime saulėto gyvenimo

Pranas ir Janė Vizbarai

Toronto “Vyčio” futbolo pir
menybių rezultatai:

Vytis — Oshawa 2:2.
Vytis—Ovro 4:3, Vyčio naudai, 
Vytis — Germania 2:3, Ger

mania naudai.
• Vasario 8 d. Vilniuje baigė

si dailiojo čiuožimo pirmenybės, 
kurias vyrų klasėje laimėjo Gu- 
zikauskas (Rokiškis), o moterų 
kaunietė gydytoja L. Klimaičiū- 
tė. Antrąsias vietas gavo T. Kli
mavičiūtė (Kaunas) ir J. Polui- 
kis (Vilnius). Trečią vietą I. Le- 
vinienė ir 13 metų vilnietis H. 
Šermanas.

Nugalėjo Australijos mišraus 
svorio bokso meisterį. Balandžio 
13 d. per Sidnėjuje suruoštas 
draugiškas bokso rungtynes Pr. 
Mikus technišku nockoutu nuga
lėjo Australijos mišraus svorio 
bokso meisterį G. Kapeen. Aus
tralų spauda ir radijas rungty
nes plačiai paminėjo, pažymė
dami Mikaus tautybę ir iškelda
mi jo kaip boksininko ypatumus. 
Spaudos godžiais, tai buvo at
kaklios, Sidnėjaus stadijone se
niai matytos rungtynės. Ir vie
nas, ir antras varžovas kietai ko
vojo, nepraleisdami neišnaudoję 

<»nė vienos progos, tačiau neabe
jotinas Mikaus pranašumas, pa- Į 
sireiškęs jau pirmuosiuose raun
duose, privedė mūsų tautietį 
prie gražios pergalės antrą de
šimtojo raundo minutę. Mikus 
yra gerai žinomas Viktorijos 

"valstybėje bokso pasaulyje ir 
yra tos valstybės mišraus svo
rio bokso meisteris. Po trijų mė
nesių Mikus vėl susitiks su Ka
peen ir kovos dėl Australijos 
meisterio titulo. Reikia pažymė
ti, kad tūkstantinė žiūrovų minia 
gyvai reiškė Mikui savo palan
kumą rungtynių metu ir sukė
lė dideles ovacijas kovai pasi- 
baigus.

R. B. Minkevičiūtė, Argenti
nos lietuvaitė, sumušė Pietų 
Amerikos moterų sklandytojų 
rekordą. Ta proga Buenos Aires

vuota teisė, reikalui esant, pre
miją dalyti pusiau, kaip ir teisė 
skelbti spaudoje premiją laimė
jusi darbą.

5 Jury komisijos nutarimas 
skelbiamas vieno mėnesio laiko
tarpyje, skaitant nuo rugpiūčio 
15 d.

Visi konkurso darbai siunčia
mi “Neries“ Stip. Fondui tokiu 
adresu: Mr. A. Simutis, Neris 
Scholarship Fund, 41 W. 82nd 
St., Ne wYork 24, NY.

A. Simutis Dr. VI. Viliamas
Fondo pirm. Iždininkas

P. Jurkus
Sekretorius.

Kun. Zen. Smilgevičius balan
džio 21 d. šv. Grigaliaus univer
siteto filosofijos fakultete apgy
nė daktaro disertaciją “Stalino 
žemės ūkio kolektyvizacijos 
mokslas pagrindinių socialinių 
enciklikų principų šviesoje”.

Boston Post Magazin, balan
džio 12 d. išspausdino J. J. Cana
van ilgą gražų straipsnį apie Bos
tono lietuvių šokių trupę vado- 
vaujamaą Onos Ivaška. Straips
nis pailiustruotas 6 paveikslais.

The Ensign, Kanados katalikų 
didžiausias savaitraštis, turįs 250 
tūkstančių tiražą, gegužės 9 d. 
numery išspausdino savo kores
pondento pasikalbėjimą su vysk. 
V. Brizgiu apie dabartinę Ka
talikų Bažnyčios padėtį Lietu
voje. Pasikalbėjimas įvyko J.E. 
vysk. Brizgiui lankantis Mont- 
realy.

Liet. Kult. Fondo Cleveland© 
skyrius, kuris eina JAV KF 
apygardos; funkcijas, savo pasta
rajame susirinkime kovo 29 d. 
svarstė ar nereikėtų likviduotis, 
tą darbą paliekant PLB (nuosta
bus siūlymas — juk PLB Laik. 
Nuostatai numato, kad KF turi 
būti sukurtas, bet ne likviduoja
mas), tačiau nutarta darbą tęs
ti ir išrinkta nauja valdyba: A. 
Augustinavičienė, A. Laikūnas, 
dr. Pr. Skardžius, J. Daugėla, V. 
Januškis, A. Balašaitienė ir dr. 
St. Tamošaitis; kąnd, — V. Ma- 
riūnas, Alf. Mikulskis, M. Budu- 
raitė ir K. Tallat-Kelpša. Kont
rolės kom.: A. Jonaitis, P. Stra
vinskas, P. Kudukis.

Liet. Encikloped. spaustuvėje 
pradėjo dirbti buv. “Spindulio” 
spaustuvės vedėjas K. Simanavi
čius, kuris jau atsikėlė į Bostoną 
iš St. Louis.

arixi

RADO KANADOJE

Kaip pasižymėjęs inžinierius, Mr. Wysz
kowski vadovavo antro didumu Lenkijos 
miesto—Lodzės—Kelių Departamentui, o 
vėliau jis įsteigė nuosavą statybos ben
drovę. ’

Laisve, 
aėl kurios jis 

kovojo Lenkijoje

Wladislaw Antoni Wyszkowski gyvenimas padi*ąsina 
naujus ateivius Kanadoje.
Šis, tėviškę praradęs vyras, susirado ją vėl 
Kanadoje. Kaip patriotas, jis kovojo 1918 ir vėl 
1939 m. už Lenkijos laisvę. Kanadon atvyko t
1942 metais ir, būdamas vyresnio amžiaus, gyvenimą 
turėjo pradėti vėl iš naujo.

Kanadoje Mr. Wyszkowski vėl rado laisvę, kurios 
jis ieškojo; rado galimybių ir pasisekimą. Jis išnaudojo 
Kanados teikiamas dovanas ir atsilygino šiam 
kraštui savo lojalumu, “darbu ir technišku patyrimu. 
Šiandien Mr. Wyszkowski yra Toronto požeminio 
susisiekimo tunelio statybos trijų sekcijų viršininkas.

prie sklandytuvo nuotrauką ir 

Wjąjį rekordą.

Tai vienas ii serijos straipsnių, padedančių pasiruoSti

VISUOMET PIRK GERIAUSIUS — 
PIRK WESTON’S GAMINIUS
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REAL ESTATE
' Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 

nusipirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes.

R. TESLIA
SAUGU — PATIKIMA

Kanadoje didžiausia nuosavybių
pardavimo įstaiga.

t

BIURAI:
863 Bloor Street West, Toronto 
575 Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

PARDUODANT ar PERKANT namą mielai Jums 
patarnaus žemiau pasiskelbę Jūsų tautiečiai:

VACYS VASILIAUSKAS
(Rambinkite teL: KE. 9459, KE. 9450, LA. 2612.

PARDUODAMA
High Park—Bloor,

8 kambarių mūrinis, 2 augštų 
namas; įmokėti $4.900. Kaina 
$13.900.

7 did. kamb. atskiras mūrinis 
nomas, kiemas ir garažas; įmo
kėti $5.500. Kaina $15.500.

High Pork—Bloor^
8 did. kamb. gero mūro, neper
einami kambariai, alyva apšil
domas;. įmokėti $4.500. Kaina 
$15.000.

High Pork—Bloor,
8 did. kambariai, 2 augštų mū
rinis, privatus įvažiavimas ir ga
ražas; įmokėti $6.000. Kaina 
$16.500.

Indian Rd.—Indian Trail,
15 kamb. atskiros mūrinis, van- 
deniu-alyva opėildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios, gersa narnos; 
įmokėti $8.000. Kaina $22.900. 
Viena atvira skola.

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

$13.900. Dufferin — Dundas, 8 k., 
atskiras, mūrinis namas, 
ramioje gatvėje, gerame 
stovyje, mažas įmokėjimos.

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

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

$11.500. High Pork—Bloor, 8 kom- 
borių dviejų augštų na
mas, oru-anglim šildymas, 
didelis sodas, dvigubas ga- 
ražas, įmokėjimos $4.000.

$18.900. Bloor—Jane, Mūrinis, at
skiras, 6 kambarių namas, 
didelė virtuvė, groži didelė 
vonia, gražus kambarys 
skiepe.

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

7 did. kamb. atskiras mūrinis, 2 
augštų, goraž.; įmokėti $5.000. 
Kaina $15.900.

Bloor—Ossington,
6 kamb. atskiras, alyva apšildo
mas, 2 garažai; įmokėti $3.500. 
Kaina $10.350.

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie par d.u o d a m u s namus, paskolas, biznius ir tt.

863 BLOOR STREET WEST

Havelock—College,
10 did. kamb. atskiros gego mu
ro, vondeniu-alyva apšildomas, 
2 virutvės, garažai, privatus įva
žiavimas; įmokėti $6.000. Kai
na $18.900. Viena atvira skola.

College—Bathurst,
9 did. kamb. mūrinis, švarus na
mas, 2 virtuvės, 2 vonios ,alyv^ 
apšildomas, 2 garažai; įmokėti 
$55.000. Kaina $16.500. Vie
na atvira skola.

High Park Ave. prie Bloor,
14 didelių kambraių mūrinis at
skiras namso, vanden iu-alyva 
apšildomas, 3 virtuvęs, 2 vonios, 
lobai didelis kiemas ir mūrinis 
garažas; įmokėti $9.000. Kaina 
$23.000.

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

$17.900. Dovercourt ‘— College, JO 
kamb., mūrinis, ^2-jų augš
tų namas, vandens šildy
mas. Mažas įmokėjimos.

SKAMBINKITE:

A. Kiršonis

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. Ramioje ir lengvai iš
nuomojamoj vietoj — Shaw 
Str. Kaina $12.000. Šalia par
duodamas toks pat kitas na- 

' mos tokiomis pat sąlygomis.
Šie namai yra pigesni, nes su 
mėn. nuomininku. Patartina 
ilgai negalvoti.

$9.000 įmokėti; 6 butų, 34 kamb. at
skiras ,mūro nams. 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, nemažas kiemas, ga
ražui vieta. Kaina. $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; vandeniu-alyva nau
jas šildymas, garažui vieta; 
morgičių. Normali rinkos kai-« 
na.

$14.900 viso kaina. Netoli High Park 
—Pacific Ave., 10 šviesūs, di
deli ir naujai išdažyti kamb.
2 virtuvės; alyva Šild., dvigu
bas 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; kietb 
mddžio grindys; 2 modernios 
virtuvės; 4 vonios kamb.; van- 
deniu-olyvo ši id. Rūsys perda
lintas ir didelis kambarys. 
Įmokėti $10-13.000. Si nuo
savybė turėtų tik lietuviams 
patekti. Kreipkitės pavieniai 
arba keli susidėję. /.

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

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

575 QUEEN STR. W. (prie Bafhunt)

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
. įst. tel. KE. 9459, 

namų tel. LA. 0248.

863 BLOOR STREET WESf 
(netoli Ossington g.)

KE. 9272

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER

Grynais $2.000, 
Pilna kairia $11.000.
6 kambariai, mūriniame, pusiau 
atskirame name. 2 virtuvės. Pri
važiavimo nėra. Brock ir Dundas 
rojone.

2. $4.000 grynais, 
$14.500 pilna kaina.
7 kambariai, 2 vasariniai per du 
augštus. Mūrinis, pusiau atskiras 
namas. Kambariai nepereinami. 
Southview gatvėj virš Blooro ne
toli Dovercourt.
$8.000 grynais, 
$24.000 pilna kaina.
3 pilnų butų namas: 3 virtuvės, 3 
vonių kambariai. Dvigubas gara
žas. 2 alyvos krosnys. Kamba
riai dideli. Dovercourt gatvėj že
miau Dundas.
Grynais $3.500, '
Pilna kaina $11.500.
6 kambariai visi naujai atremon
tuoti. Namas mūrinis. Šildymas 
pats moderniškiausias. Kambariai 
nepereinami, dideli, šviesūs. Di
dokas kiemelis su privažiavimu. 
Arti' krautuvės ir gotvėkaris. Park- 
dale — prie Queen.

5. $6.900 grynais, 
$16.900 pilna kaina.
6 kambariai, 2 virtuvės. Be vonios 
kambario yra rūsy purkšlė ir toile- 
tas. Kambariai švarūs; namas mū
rinis, atskiras, modernikas, gara- 

'žos. Atlas gatvėj virš St. Clair.
6. $8.000 grynais, 

$23.000 pilna kaina.
13 gerų kambarių, 2 vasariniai, 
2 vonios, 3 virtuvės. Namas gerom 
stovy visais atžvilgiais. Privažia
vimo galimybės yra. High Parko 
rajone — Bousteod gatvėje — 
netoli Dundas ir Roncesvalles.

7. Grynais $7.700,
Pilno 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 nambs. Garažas. Šildy
mas — moderniškiausias, naujai 
įrengtas. Liekasi viena hypotekinė 
skola — lengvos iŠsimokėjimas. 
Proga įsigyti už palyginamai ne
didelius pinigus didelę nuosavybę.

1

3.

MIELI HAMILTONIEČIAI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!

B. KRONAS

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

Tel.: 9-3558 — 2-9077

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

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

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

$13.700. Rpncesvalles — High Park, 
mūrinis 6 kambarių na
mas, alyva šildomas. Dvi 

x modernios virtuvės.

TESLIA
REAL ESTATE BROKER 

8S3 BLOOR STREET WEST • 575 QUEEN STREET WEST

$27.000. High Park—Howard Park, 
mūrinis atskiras, 12 kam
barių namas, vandens-aly- 
vos šildymas, 2 virtuvės ir 
3 virtuvėlės skiepe, atskiras 
įvažiavimas, dvigubas ga
ražas. Parduodamas su bai
dais. Pajamų apie $4.000 - 
metams ir 3 kambariai sa
vininkui. Įmokėjimos apie 
$12.000. j

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

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

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

SKAMBINKITE: SKAMBINKITE:

V. Morkis B. Sergautis
KE. 0415

1460 DUNDAS ST. WEST (prie Dufferin) -
KE. 5465

TORONTO

F. N. PREBBLE
t REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo —* 
pardavimo įstaiga 

1052A BLOOR ST. W., 
Toronto

Parduodame ir perkame na
mus, biznius visuose miesto 

rajonuose.
NAMAI—BIZNIAI 

PARDAVIMUI
$9.000, įmokėti $3.500. Quebec — 

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

$11.500, įmokėti $4.300, Salem gt., 
6 kamb., mūrinis, pusiau pri
jungtos, 2 virtuvės, alyvos Šildy
mas. , '

$13.000, įmokėti $4.000, Shaw — 
Davenpbrt, 6 kamb., mūrinis, pu
siau pi jungtas, moderni virtuvė, 
alyvos šildymas.

$16.500, įmokėti apie $7.000. Run- 
nemyde rajone, 6 kamb., mūri
nis, atskiros 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 automechanikoms — 
$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 

Namų tel. MU. 0746.

Didžiausias namų 
pasirinkimas

visuose miesto rajonuose!

Tik paskambinkite kiek Jūs turi* 
te įmokėjimui pinigų — mes pa« 

rodysime Jums naru J

$T0.500, High Pork rojone, pi ? Bloor,
6 kamb,, mūrinis, įvažiavimas į 
kiemq.

$12.900, High Park rajone, pr ? Bloor,
7 kamb. per 2 ougŠtus, mūrinis, 
aliejumi šildomas.

$13.700, High Park — 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
mq.

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

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

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

$18.000, High Park rojone, mūrinis at
skiras, 8 kamb. per* 2 augštus, van
deniu šildomos. Garažas.

$18.500, Bloor—Indian Rd., mūrinis, at
skiras, *10 kamb., 3 virtuvės, van- 
deniu-aliejum šildomos. Garažas.

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

ERNEST RIDOUT
Real Estate Limited Realtors

CENTRINĖ ĮSTAIGA 1172 BAY ST., TORONTO, ONTARIO

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

Turime dideli namų pasi
rinkimą tarp St/C lai r—Ėg
li nton — 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
t

Tel. MA. 1177
Namų tel. OR. 2657

A. W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St, Toronto

T

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

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

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

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

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

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

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

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

J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė Ištaiga) ■ ■

1 ST. CLAIR AVE. W. 
TORONTO

T< KE. 7941, Mm, tol. LL. 4744

poHKTi sovo Teierono numeri.

Mann & Martel
’■ RE A L T O R S

2336 BLOOR ST.West, prie Windermere. Tel. MU. 8255

Gerai žinomo ir lietuvių išbandyta namų pirkimo-pardavimo įstaiga. 
Galimas pasirinkimas visuose miesto rajonuose ir įvairiomis kainomis.

KELETAS PAVYZDŽIŲ: .
$13.700. Queensway—Kipling, 6 kamb. atskiras mūrinis bungalow, moderni 

virtuvė, puikūs kambariai. Alyvos šildymas ir garažas; įmokėti apie $4.000.

$14.500. Bloor—Dufferin, 8 kamb. mūrinis namas. Geras pirkinys už esamą 
kainą. Garažas; įmokėti apie $4.000. '

$15.900. Bloor—Clendenan. 10 kamb. atskiras mūrinis namas. Proga įsigyti 
pigiai gerą nuosavybę ir turėti geras pajamas. Dideli ir šviesūs kamb. Gara
žas, {mokėti apie $5.000.

$16.500. Parkdole rajone, 9 kamb. puikiai įrengtas atskiras mūrinis namas. 
4-rių kambarių baldai įskaityti į kainą. įmokėti apie $6.000

$17.300. Bloor—Quebec, 8 ir saulės kambario gražiai įrengtas mūrinis na
mas, vandeniu šildomas; įmokėti apie $6.000.

$18.200/Gladstone-—Dundas. 9 kamb. atskirds mūrinis namas, 2 virtuvės ir 
vanduo 3-me augŠte. Dideli kambariai. Geras pajamų namas; įmokėti 
apie $5.000.

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
mūsų atstovas

Telef. įstaigos MU. 8255, namų telef. OL. 8074

JOffiV J. ELUS
REAL ESTATE

. Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 8000

Įgyto pasitikėjimo dėlei mūsų firma augo sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku čia rasite didžiausį namų ir kitokių nuosavybių pasi
rinkimą. Kiekvienu laiku šimtai namų visuose Toronto rajonuose. 
Ypatingas mūsų naujojo skyriaus dėmesys bus skiriamos patarnauti 
klijentams 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. y
CLINTON — BLOOR

$1L000, įmokėti $3.000. Pusiau atskiros dviejų augštų namas, 7 nepereinami 
kambariai, frontas mūrinis, yra garažas.

GARDEN — RONCESVALLES 
SHAW—HARBORD

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

$12.000, įmokėti $3.000. Pusiau atskiros, nemūrinis, bet gražus ir patogus 6 
kambarių namas. LobaP patogus išnuomoti, yra 3 garažai su privačiu 
įvažiavimu.

LIPPINCOTT—COLLEGE
$12.800, įmokėti $3.500. Pusiau atskiros, mūrinis 6 kambarių namas, van

dens Šildymas, garažas.
GLENLAKE—PACIFIC

$16.000, įmokėti $5.000. Visai atskiras, mūrinis namas, 7 kambariai ir 1 sonr., 
garažas su privačiu įvažiavimu.

INDIAN RD—WRIGHT
$16.000, įmokėti $6.000. Mūrinis 8 kambarių namas, du saulės kambariai 

priedo, vandens-olyvos šildymas, garažas su bendru įvažiavimu.
\ QUEBEC—BLOOR

$17.000, įmokėti $6.000. Visai atskiros gero mūro namas, 8 kambariai ir šil
domas sanrūmis, vandens šildymas, 2 virtuvės, geras planas, garažas. Na

rnos be skolų. /
INDIAN RD. — HOWARD PARK

$20.000, įmokėti $6.000-7.000. Visai atskiros, mūrinis, geltonų plytų narnos, 
vondeniu-olyvo šildomos, 10 didelių kambarių. 3 virtuvės, garažas.

j

Parūpinamos paskolos padidinti ^ūsų įmokėjimą.

Bl /?p|l
Hamiltoniečiai lt* III I Hamiltoniečiaiw

Ernie C. Miles
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

910 KING IR SHERMAN, HAMILTON, ONT.

$17.000 Tuckett St.,
10 kamb., geru plytų, atskiras namas, kietos grindys, įvažiavimas; įmo
kėti $6.000

$15.500, Welinghton St.,
8 kamb. moderniškai įrengtas namas, 2 apartamentai, atskiri įėjimai, 
vandeniu šildomas; įmokėti $4.500. *

$14.900, Kensington St.,
6 kamb., square plan, kietos grindys, alyva šildomas, įvažiavimas ir 
garažas; įmokėti $6.000.

$10.900, E. St. 27th St.,
6 kmab., 3 metų senumo, dideli kambariai, namas vertas dėmesio, įva
žiavimas; įmokėti $4.000.

$10.800, Queensdale,
5 kamb., I augšto mūrinis namas, kietos grindys, didelis kiemas, įva
žiavimas; įmokėti $2.500.

$700, E St. 22nd St.,
50 x 100 sklypas, pamatas dalinai pradėtas. Arti susisiekimo ir krautuvių.

Pirkdami ar parduodami, visuomet rasite sąžiningų patarnavimą mūsų įstaigos 
prityrusių pardavėjų. Kalbame visomis Europos kalbomis. Parūpiname morgi- 
čius ir duodame paskolas.

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

(Salesman)
L. MACKEVIČIUS

910 King St. E. Tel. 9-3563; namų tel. 9-6089

ERNIE C. MILES
REALESTATE .

John J. ELLIS
REAL ESTATE

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

COLLEGE—SPADINA
$10.800, įmokėti $3.500, pusiau atskiros, 8 šviesių kambarių, mūrinis namas, 

alyvinis apšildymas, koridorinė sistema, vieta garažui, ramioje gatvelėje, 
d®ti susisiekimo jnazgo. Greito dėmesio vertas pirkinys.

CLINTON—BLOOR
$11.000, įmokėti apie $2.000. Pusiau atskiras, mūrinis 10 kamb. amerikoniško 

plano namas, dviejų augštų. Dvi vonios, dvi virtuvės. Su gyventojais. Rei
kalingas remonto.

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

mas. Koridorinė sistema, šildomas alyva. Dvigubas garažas.
SHAW — DUNDAS

$15.000 su didesniu įmokėjimu. Visai atskiras rr^rinis 9 kambarių namas su 
dvigubu garažu. Koridorinė sistema.

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

rių namas su dviem voniom ir alyvos šildymu. Koridorinė sistema. Garažas. 
Tuščios — 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 lietuviškam rajone.
CLENDENAN — ANNETTE

$16.500, įmokėti apie $6.500. Visai atskiras mūrinis 11 kambarių vondeniu- 
alyva Šildomas namas. Dvigubas garažas. Slypas 40 x 210 pėdų, su dide
liais medžiais

NEW TORONTO
$18.000, įmokėti apie $6-7.000. Visiškai naujos, 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. r

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!

383 Rencesvalles. . Telef. LA. 8000 • Buto tel. EML 3-6711
1072 BLOOR ST. W. — Tol. ML 2471, buto 7423.
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SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

Mann & Martel
REALTORS

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

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$5.000-6.000 įmokėti, $17.350 High 

Park—Roncesvolles Ave., 9 k. 
-1-3 s. k., vandeniu ir alyva šil
domas, parketas, 2 virtuvės, ga
ražui vieta, mūrinis, puikiai de* 
karuotos, laboi patogiai išnuo
moti išplanuotas, pirmos rūšies 
narnos.

$6.000 įmokėti, $18.000, High Park 
Quebec, 8 k. 4-1 s. k., vandeniu 
ir alyva įšildomas, didžiuliai, 
brangiai dekoruoti kombaraii, 
moderniška virtuvė ir prausykla, 
2 šildomi'garažai, atskiras, lobai 
gero mūro narnos, "iš pirmų ron-

$5.000 įmokėti, $15.500, High Park 
—Clendenan, 10 k. 4-1 s. k., 
vandeniu ir alyva šildomas, vi
sur kietmedžio grindys, grožiai 
išdekorųoti kambariai, dvigubas 

• garažas, laboi gražus sodas, at
skiras tvirto mūro namas, laboi

i patogus .nuomavimui.

Turime pasiūlymų: įvairiausių biznių 
ir tt. Suteikiamo paskolas ir morgičius.

MŪSŲ ATSTOVAS

$5.000 įmokėti, $15.500, Bloor — 
Crawford, 9 k.-4—1 s., kietme« 
džio grindys; dideli, saulėti k., 
mūrinis, pusiau atskiras, gara
žui vieta, 2 virtuvės, 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 mūro na
rnas, garažui vieta, nedideli mo
kesčiai.

$3.000 įmokėti, $12.000, Holmsdale 
Rd., 3 nauji bunkqlow, po 5 k., 

• moderniškos virtuves ir prausyk
los su dušais, tuojau galima už
imti.

formų, gazolino stočių, žemės sklypų

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

TELEF.: Įstaigos OL. 2354 - - - - - Namų KE. 5843
e—11 ............................ —............................................ ....

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

„ Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperini Auto CčIOsion
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. VELTUI
Mūsų specialybė — auto korpuso (body and fender) darbai
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos

561 - 567 KEELE ST.
1% Block South of St. Clair

TORONTO, ONT.

Sureguliuojami ratai
TEL. JUr.ction 4773 

Namu tel. CE. 1-3444 
' Sav. G. KERAITIS

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

turinti 30 metų profesinę praktiką
Kalbu lenkiškai

1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

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

daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus; kerpa ir 
dažo plaukus, daro gaivus ir veido masažus. :

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

DĖMESIO’ D £ MES I O !

,870 DUNDAS ST. V...
Valgiai gaminami pagal lietuvi!
Gamina prityrusios virėjos.

O.'On t
:’;viežių produktų.

.> <

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 Ce. of Canada

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

T

S1Q nuolaidos, kas atsineš ši skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
' 43» QUEEN-ST. W! (pH«*S[»dinn). Tel. EM. MM -

Užsispyręs šefas
i — Ar Tamsta, panele Mile,
• nebedirbi?
I —Susipykau su šefu ir nebe
dirbu. Toks užsispyrėlis!

— Tai dėl ko gi susiginčijot?
— O gi jis sako, kad mane 

atleidžiąs. Jokiu būdu negali 
perkalbėti. Mojau ranka ir iš
ėjau.

Sovietinis tempas
Kauno, geležinkelio stoties 

pareigūnas išdidžia) taria:
— Mūsų geležinkeliai jau tik

rai pasiekė sovietinį tempą. Da
bar sunku bespėti į betkurį 
traukinį — jie vis išeina prieš 
tvarkarašty numatytą laiką.

Pasikeitė •
— O, Tamsta dar čia. O pasa

kojot, kad keletai mėnesių iš
vykstat. f

— Pasikeitė planai. Man 
do sumokėti pinigais.:.

Susitarė
— Žinai, Juozai, mes su žmo-

■ na padarėm susitarimą, kuris 
j mums laiduoja gražiausi sugy- 
ivenimą.
■ —įdomu. Na ir ka jūs suta-
!.rėt? . ' j / . ' •

— Mes sutarėm, kad žmona 
į niekad ant manęs nesupyks, o 
; man bus vistiek ar ji pyksta 
ar ■ ne j

, Kitų kojų neturi
„ —Jonuk, tu gi apsimovei ka
liošus ne ant tų kojų!
Į —Bet aš, mamyte, kitų kojų 
; neturiu ...
I ■ ; •••.* '

! Tiek tai nesukvailiotų
■ Sergantūžmona kalbasi su vy 
j ru:
; -— Ką tu darytum, brangusis, 
jei aš mirčiau?

—- Man rodos', aš išeičiau iš i

lei-

PROLETARIATO 
DIKTATŪROS VALDOVAI
' (Atkelta iš 2 psl.)

• III-ji grupė — 60 rbL (“Admi
nistracinė teisė” 411 psl.).

Tie keli “socialinės apsaugos” 
pavyzdžiai rodo, kad Stalino te
zė būk “brangiausias pasaulyje 
tai žmogus” neturi jokios ver
tės. Sov. Sąjungoje ne tik liau
dies priešams, bet ir tiems, ku
rie yra “valdančioji klasė — 
krašto valdovai”. Kompartija 
pavergė dirbančiuosius ne tik 
fiziniai, bet ir dvasiniai, atėmu
si jiems visas galimybes ginti 
savo

Budeliškos
Lenkų laisvoji spauda iškėlė 

įdomų sutapimą.
Prieš pat Stalino mirtį koąju- 

nistinė.,Lenkija nusprendė pa- 
gerbti .‘Midiiį mokytoja ir tėvą” 
savo Silezijos miestą Katowice 
pavadindami Stalingrod. Laisvo
ji lenkų spauda sako, kad Ka
towice neperkrikštyti, bet tik šis 
viduramžinis .vardas išverstas į 
modernišką kalbą. Mat, “Kat”* 
lenkiškai reiškia budelis, o Kato
wice Budeliškės. Sako, tai tas 
pats, kas ir Stalingrod.

Koks panašumas
— Koks panašumas tarp ma

tematiko ir,dantų gydytojo?
— Abu gerai skaičiuoja.
— Ne. Abu traukia šaknis.

Pamatytum
— Tamsta, Ponia, neturėtu

mėt duoti vyrui taip tirštos ka
vos. Tai labai erzina jo nervus 
ir dėl to ^ls darosi toks jautrus, 
greit susijaudina.

— Bet pamatytum, Tamsta, 
koks jis pasidaro, kai 
jam skystos kavos!.

Kaip pagerinti karviij veislę jrėnų (Zarasų) apskr. Turimomis 
Vieno pageležinkelio ūkinin- ] žiniomis, ieškomoji 1950-1951 m. 

ko suvažinėjo traukinys karvę, yra atvykusi iš Anglijos į Kana- 
Netrukus atvyko ir geležinkelių j dą. Ji pati arba žinantieji jos ad- 
atstovas susitarti dėl atlyginimo’ resą, prašomi rašyti: Mr. Vincas 
nuostolių. IKalitis, 3936 Risdon St., Detroit

— Kiek tamsta vertini savo 16, Mich., USA. 
karvę? ‘ ------ ----

Ūkininkas ilgai aiškino karvės ’ Atitaisymas
didžiuosius privalumus ir paga- i Tautos Fondo Atstovybės Ka
liau paprašė $250. ‘inadoje metinėje apyskaitoje (T

— Ar toji karvė priklausė ši- Ž. Nr. 13-170) klaidingai nuro- 
■ tai bandai? — paklausė geležin- i dyta “8. Ft. William & Kowkash, 

_ i kelio atstovas. į Ont. — $219.50”, o turėjo būti:
— O taip. Bet-ne visada apie $319.50. . ■

Dr. A. Ratinow
VM C.C. _ ' <

Dirbęs Europos ir Kanados ligoninės*. 
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

mos, reumatizmo, skilvio ir kt.
47 9% Euclid Ave., Toronto 

TeL RA 6708.
—................. .... ■ —I.... ■ j I . IĮ .. II

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas įr, chirurgas .

1081 BLOOR ST. W., I •
(tarp Dufferin ir QavercqMrt)

teises.
Iš “Samostiina Ukraina” 

paruošė St. Bujokas.

» Pienas prieš nušalimus
Eksperimentinės Boilogijos D- 

ja Čikagoje po visos eilės tyrimų 
paskelbė, kad pienas labai pade
da prieš nusišaldymus. Juo dau
giau organizmui sunaudojama 
pieno, tuo atsparesnis jis darosi 
prieš nusišaldymus. Dėl to drau
gija-rekomenduoja kuo daugiau 
pieno naudoti ypač vaikams.

Paieškojimai
' I

atnP'ii Ieškoma Elena (Elytė) Vaši-j 
u. s s Ijauskaitė, kilusi iš Baltriškių '• 

; parapijos, Antalieptės vis, Eže-

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 vai p.p. 
ir 6.30-8 vai. ak., artįa 

susitarimą ? ? _

Telefonas ME. 2933^ / r

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ •

430 Dundas Str. West
• pHė Hulon gotvės

’ Toronto !•
Priiiwainos vai.: nuo 1-4 ir 5-81 
Vai. pp;’-Kitų laiku pagal su 
šitarimą.
1* { tXl:. 6-5798 5

.1IĮĮ |l IĮĮ lIIIHfl H ■! .!» Į)H

Or. JOHN REKAI 
Chirurgas ir akušeris

karvę galima spręsti pagal jos 
motiną. Tai buvo geriausia kar- i 
ve, kokia aš kada turėjau. Daug' ---- XVACX11 XUVICJO. 12>tzivxau 1Z> « > . ’ w . I geresne uz motina .. .galvos. -sr'i . * , J . , :„ • n j ■ +,, —Matau, matau, kad norint •— Nesąmone. O man rodos, tu ■ . . . , ’ . . . :

po mėnesio vėl vestum. I į™* ve,?!« P^erintt, reikm
- O? jau tiek, tai nesukvailio-!Ieist! Pe^aarnoU traukmiui.

čiau ... L Kodėl ženklas taip augštai

NICK KRAKANA
REAL ESTATE

Didžiausios Šiaurės Ontario realtorius 
Mes apimame Hurst, Kirkland Lake, 

Kaptiskcsing ir Timmins. .
Centrinė ištaiga n,njra
147 Third Ave. 
Timmins, Ont.

Te,e 1400
Mūsų firmos g re i - 
tas išaugimas 
Timminse ir kito- 
se Šiaurės On to - & T- "*•’ •
rio dalyse rodo,f .Ji
kad mes keikiame v?
gera, sąžininga irV'A:?> 
g re i tą pa ta r na v i - £ 
ma mūsų kliįen-j' 
tams. Informaci-^HlS A 4*9 
jai ir visais jū>ų»*Eao^& 
nekilnojamo turto pirkimo ir pardavi
me reikalais prašau kreiptis pas mus. 
Mielai noris pasitarnauti savo . tau
tiečiams’

J. Krikštoiaitis
asmeniškai arba tėl. 1400.

Arba rašykite viršuj minėtu adresu.

j Kodėl ženklas taip augštai
J Viename Vokietijos mieste 

praeivis susidomėjo ant vieno 
namo sienos įbrėžtu’ ženklu, ro
dančiu augščiausią vandens pa
kilimo ribą potvynio metu.
. —Ar ištikrųjų. vanduo buvo 

! kada nors taip augštai pakilęs? 
: — paklausė jis praeinantį se- 
j nuką. - ■ . - - ■
į — O ne. Ženklas augščiau už- 
' brėžtas, kad vaikai nepasiektų. 
: Šiaip jie vis nutrina.

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

nas Klngsdale 4535

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

Kalbu: anglų, vokiečiu, rusų, estų ir 
švedų 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

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Tel. LL. 3714

WILLIAM HOLLAND 
Real Estate

1130 College St., 
Toronto, Ont.

FREEMAN’S 
rūbų nuomavimas 

Pilni vestuviniai 
komplektai 
vyrams 

įiiįi.'ii i ’ moterims 
pigiausiomis 

kainomis mieste. 1 ■*

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

ir 555 YONGE ST. KI. 3270 
(prie Wellesley)

2Heno dirbiniai.

Ju'feŪK&ČIAUSIOS RŪŠHS MHWIWW 

a W> RflNHDARRlUGftMlNIAlU’įU \

V • fiKltkW \1
{ mm sidabro papuošalai keramika \ 

odos ir meno išdirbiniai LietuvMs \ 
l/^jr hitų tautu klasikines munkos^\

MILTER ROPPtl

•> 
o

Tiesiog iš fabriko 
5 metų garantija!

gab. virtuvės chromo komplektas 
gab. fotelis (chesterfield)
gab. miegamojo komplektas 

Davenport lova (Chesterfield)
— $49.50 

Kėdės (Hostess) — $12.95

08BECT FmiTURE
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213'

-— $59.50
— 99.00

— $79.50

Mes dirbame 24 valandas

Mūsij krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

' Tel. RI. 5804
57R OUEFN ST. W.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant. Garantuojama.

Bf Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū-

bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudenmį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
x firmai:

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

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

30 metų valymo patyrimas . a.

I YORK PACKING CO. LTD.
1104-106 Trowell Ave,, Tel.: JU. 2794. JU. 5197. Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią; rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešra.
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms,
- - piknikams, pokyliams.

Dr. A. Bacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLiNię
314 BATHXJBST ST._ ?

Toronto r ‘

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPUA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI J
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

į i
Igoninėsl 

, I r r < c vvr- gydytojos.
k 219 St. Clair Ave. W. Toronto, Ont J

f Susitartį.tę.lefor>u,?RA^ Q2£7 
,Kak>on^ lea^jJkqi ir rusiškai

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

(torp Gladstone ir Rushotme.Rd.)
✓

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 ir 630-8 
vai vak. arba pagal susitarimą.'

Telefonas LO. 1791 
Toronto

.........  »!■■>.' ! i L1

Dr. WILLIAM Jt ZtiNCHESIN
B.A., M.D., L.M.C.C.

GYDYTOJAS ir
^U^ĘŲR(SAJ5.

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

Telet EM. 8-1344

Dr. Rosalia Basior
Bendrų ir moterų ligų/gydytoja su il

gamete praktiko.
Šveicarų diplomas (Basel), a

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

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

DANTISTAS
Dr, ELIAS WACHNA

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

386 Bathurst St. Toronto x
TeL EM. 4-6515 \

AKIU SPECIALISTAS

LLŪNSKY. O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Iš'tiria akių nervus, kurie dož- 

■ nai sukelia galvos skaudėjimą ir nėr- 
j vingumą. Kalba slavu kalbomis 
! 4 <0 College St. W. ‘Toronto 
i Tel. RA 3924 -o ;;-r A

Seymour Hermant
ADVOKATAS^ NOTARAS 

‘ . ir tt. - *

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

W. A.'UENCKI, B.A., L.L.B.
Teisininkas — 

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIS

BATSIUVtS
J. Jasiūnas

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

Dr. MICHAEU BALKAfcT' j
Moterų hgir jr gimdymo specialistas. * 
Buvęs Budapešto ligoninės vedėjas ir j 
vienas iš Miuncheną univej»sitėtoav16-‘ 
terų klinikų asistentu. » > ‘
202 ST. CLAIR AVE. W., TORONTO 

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

Priėmimo vol.: 3-6 vol. pp.,. treektdre
niais 3-8 vol. pprf Priimama susitarus 

• telefonu. . -> •

Dr. F. Tičkett <
Gydytojas

chirurgas
Priėmimo valandos 2-3 ir

7-9 po pietų
11 Gore Vale Avė. Toronto 

'Teief. EM. 8-3754

Dr. Chas. OKON
DANTISTAS 

838 Dimdas/^į.. W. Toronto 
kempes Euc’id Ave.

Priima vakarais pagal susitarimą.
Telef. TM; 8-9822

LICĖNZI.TUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viskas nuo durų .skambučio ‘
iki pilno namų instaliavimo:

119 PERTH AVE.
. Telefonas KE. 7808.

DĖMESIO! —
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas
ANTANAS' ČEPONIS

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u:

europietiškus ir vietinius radijo apara- 
tus, patefonus, visų paskirčių automo 
tuš. Kintamos ar tiesioginės srovės 

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

techniškus patarimus.? ' £ ’ *’
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYN N E AVĖ., TORONTO

STANLEY SHOE STORE .
Augščiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyru l>atai, normalaus dydžio ir platūs
/ . EE—EEE

1438 Dundas St. VV. Toronto
prie. Gladstone

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

TV K •<?*• -. S

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

nuotraukos ir spalvoti portretai. 
Darbas pirmos' rūšies.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST.’ W.
Toronto, Ortt. ’ ?•

Tel. EM. 4-2715

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
M.STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathuret.Telef. EM 3-6373

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

Pravedu garo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius. vandens apšildymo krosnele* ir atlieku kitokius 
panašius darbus
Pranešu klijentams savo naują adresą: . ,

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

M
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KLKat. Moterų suvažiavimas
KLKatalikių Moterų D-jos 

skyrių atstovių suvažiavimas 
šaukiamas gegužio 30-31 d. To
ronte, liet, parapijos salėję. Dar
bų tvarkoje: pamaldos, darbo 
posėdis, iškilmingas posėdis su 
St. Prapuolenytės paskaita “Lie
tuvė moteris tautos tarnyboje” 
ir sekmadienio vakare šv. Elenos 
salėje pasilinksminimas-šokiai. 
Centro Valdyba nuoširdžiai lau
kia atstovių ir viešnių iš. skyrių 
ir prašo Toronto visuomenę gau
siai dalyvauti iškilmingame po
sėdy ir šokiuose.

TT Pranciškonai įsikuria 
Toronte

Pereitą šeštadienį lietuviško? 
radijo valandėlės metu buvo pa
skelbtas toks TT Pranciškonų 
provincijolo Tėvo Jurgio Gailiu- 
šio, OFM, raštas:

“Jo Eminencija Toronto kardi
nolas Jokūbas K. McGuigan, 
įvertindamas Lietuvos Pranciš
konų veiklą, 1953 m. kovo 7 d. 
raštu pakvietė juos į Torontą, 
leisdamas šiame mieste įkurti 
vienuolyną ir lietuvišką parapi
ją. Tėvai Pranciškonai Kardino
lo kvietimą priėmė ir greitu lai
ku atvyksta į Torontą. Vienuo
lyno ir parapijos įsteigimo rei
kiami‘dokumentai jau gauti. Yra 
surastos vienuolynui ir bažny
čiai laikinos patalpos. Įsikūrę 
TĮoronte, Tėvai Pranciškonai 
tuojau, pradės rūpintis naujos 
Prisikėlimo bažnyčios, salės ir 
lietuviškos mokyklos statyba”.

Papildomai mums teko patirti, 
kad gegužės 4 d. Jo Eminencija 
lankėsi liet*, pranciškonų vienuo
lyne St. Catharines ir galutinai 
patvirtino anskčiau duotus lei
dimus Tėvams Pranciškonams 
kurti vienuolyną ir natrąją lie
tuvišką parapiją Toronto mieste.

Šį antradienį TT Pranciškonų

Naujagimis paaugo - laikas krikštyti
Toronto Lietuvių Choras

“Varpas” <
Nedidelėje “Victoria Audito

rium” salėje Toronto lietuvių 
gausus būrys susikimšęs pavar-, 
go ir paduso per ilgas savo nau
jojo choro krikštynas, bet išėjo 
išdidūs, kad ir mes štai pagaliau 
sulaukėme meninio kolektyvo, 
kokio seniai ilgėjomės; Choras, 
tiesa, bene trejetą kartų buvo 
pasirodęs reprezentacinėmis pro
gomis, bet pats vienas su sava 
programa — pirmą kartą. Ir 
kaip nesidžiaugs torontiečiai 
matydami tokį gausų chorą, per 
trumpą savo uždaro darbo lai
kotarpį taip darniai išlygintą ir 
gražiai valdomą savojo vadovo 
maestro kompozitoriaus St. Gai- 
levičįaus.

Puikiai parinkta programa ir 
koncerto pravedimas rodė stip
rią vadovo ranką ir jau ne mė
gėjišką menišką dvasią. Pirmojo 
koncerto programoje mišrus 
choras išpildė Banaičio, Nauja
lio, Šimkaus, Kačinsko ir Guda
vičiaus, vyrų choras — Vasi
liausko, Banaičio, Šimkaus ir 
Weber bei Gounod kūrinius. At
seit, dominavo lietuviškieji da-Į 
lykai, o Weberio Sugrįžimas ir 
Gaunod įspūdingasis maršas iš 
Fausto, išpildytas kartu su or- . . , .
kestru “Trimitas” ir akompania- į®\^ysĮu, kur redaktorius be 
tore Dombrowska (programoje "
nepažymėta), buvo taip artimi 
mūsų,tėvynės ir laisvės ilgesio 
nuotaikoms! Tačiau, 'atrodo, ga
lima spėti, kad maestro savojo 
choro neves dabar uždominuo- 
jančiu folkloristiniu keliu, o seks

Kviečiame svetelius iš visų parapijų į Hamiltono 
Lietuvių Choro “ROTA”

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

, (ten, kur buvo Vasario 16 minėjimas).

DALYVAUJA TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPE. 4 CHORAS DIRIGUOJAMAS p. UNTULIO.

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

........... ....... 1 1 i

Jokūbaitis, menininkų — Radze
vičiūtė ir Orentas, o visas kalbas 
užbaigė seniūno Račio padėkos 
žodis.

Žinoma, buvo ir gėlių ir... 
dovanų. Krašto V-bos pirm. J. 
Matulionis kažką įteikė baltam 
voke, TLN V-bos pirm .J. Straz
das. pasisakė duodąs $50, o Oren- 
t^s, kai jo partnerė įteikė ma
estro puokštę gėlių, ištraukė iš 
savo plataus kišeniaus šampano 
bpnką...

Po programos sekė pasilinks
minimas. Įspūdžių daug dar te
beverda iš pirmosios dalies, bet,

sutalpins?
Ministeris pas liet, teisininkus
Ontario teisingumo ministeris 

Attorney General, Mr, Dana 
Porter, Lietuvių Teisininkų 
D-jos Toronto skyriui gegužės 22 
d., Lietuvių Namuose, 8 vv. skai-

klasinės muzikos tradicijas. Kiek tyS paskaitą apie Kanados teiš
galima spėti iš to vieno pasiro- mus< 
dymo, jo tikslas muzikinis tobu
lumas, išpildymo grynumas. Mū- Pamaldos lietuviams 
sų masėms, gal būt, teks kada j evangelikams
pasigesti anosios linkmės apraiš- Toronte, St. Andrew’s Church, 
ku. tačiau Torontas po kurio lai- w T 1

provincijos taryba susirenka po- «al h“1 <^“0* turjs šiame 
F J J kontinente tobuhausai damuo-____  __ 'O centre tveiinpuuiiK. . ,. ,.'■■■ 
Port. Me., ir padarys sprendimus; ‘;horii su ul!ral augs‘° 
__\ r J . niflin Ivcrin Vannvn

galima spėti iš to vieno pasirė mus.

MONTREAL, Oue
/

Organizacijų pirmininkų su*

TRADICINIS KARTŪNO VAKARAS
Šjn. gegužto 16 d.

8 valjįįakaro
LIETUVIV NAMUOSE

rengiamas
- TRADICINIS 

KARTŪNO 
VAKARAS ĮVAIRUMAI:

Už gražiausią kartūno 
suknelę — . 
Gintaro dovana.
Vertinga loterija.

Savo atsilankymu paremsite Dainos Grupės vykdomą užjūryje 
šalpos darbą. Šalpos Grupė “Daina”

sėdžio savo centre Kennebunk 
Port, Me, ir _ 
dėl įsikūrimo pirmųjų darbų bei 
parinks naujos parapijos klebo
ną bei jo bendradarbius, kurie 
netrukus turėtų atvykti į Toron
tą. Atrodo, kad TT Pranciško
nai ^kursis vakarinėje Toronto 
miesto dalyje.

Vaikučiai paminėjo Motinos 
Dieną

iJau dveji metai veikiąs seserų 
Kotryniečių vaikų darželis per
eitą sekmadienį paminėjo Moti
nos Dieną parapijos salėje dekla
mavimais, dainomis ir žaidimais. 
Šia proga vienos darželio rėmė
jos buvo pasakyta įsidėmėtina 
tiesa: jei augančiai kartai neduo
sime lietuviško peno, tai suau
gus jiems nereikėsią nei lietu
viškos bažnyčios nei lietuviškų Į lie varpų.

1 • A J .. V • • V • • _

nitlio lygio repertuaru. Vadovo 
talentas ir augšta muzikinė kul-

Carlton & Jarvis gatvių kam
pe, sekmadeinį gegužio 17 d. 9 
vai. rytą. Dr. M. Kavolis.

KL Tautinės Sąjungos 
Toronto skyriaus visuotinis su-

PABALTIEČIŲ SPORTO ŠVENTĖ 
šio mėnesio 15-16 d.d. Central YMCA patalpose, 40 College 

Str., įvyks PABALTIEČIŲ SPORTO ŠVENTĖ. .
PROGRAMA:

Penktadienį, gegužio 15 d. 7 vai. vakaro: 
Krepšinis, Tinklinis vyrų ir moterų, Stalo tenisas 

ir Šachmatai tautybinėmis komandomis.
Šeštadienį, gegužio 16 d. 2 vai. p.p.

1.
2.
3.

Krepšinis — jauniai, 
Sportininkų paradas, 
Tinklinis vyrų ir moterų 
finalas,

4. Krepšinio finalas,

5

6.
7.
8.

Stalo teniso vyrų ir mote
rų finalas, 
Šachmatai, 
Modernioji gimnastika, 
Tautiniai šokiai.

tūra yra to laidas. Eilinio kląu- sirinkimas įvyks gegužio 17 d.

jojo meninio kolektvvo bruožai 
mena jam gražią ateitį. Gal būt, 
jis nedirgins taip prisiminimais 
lietuviškųjų ląukų ir sodybų 
aplinkos, kaip tai daro Čiurlio- 
nies ar Dainavos chorai, bet kels 
dainos meną į augštumas ir sve
timųjų galės būti vertinamas ne 
“originaliais” —- neregėtais-ne- 
girdėtais — efektais, bet pačia 
išpildymo jėga.

Chorui atsikvėpti padėjo sol. 
Br. Marijošius, akompanuojant 
pačiam Gailveičiui, sudainavęs 
R. Gastaldono Užgintą dainą ir 
G. Planquette valsą iš- Kornevi-

namų. Seselių Kotryniečių čia 
•atliekamas didelis lietuvybės iš 
laikymo darbas.

Nors buvo šilta diena ir vilio
jus 6raš išeiti į gamtą, tačiau su
traukė nemažai mažųjų pipiriu 
kų su tėvais. Atsilankė ir svečių. 
, Mažieji už programos išpildy
mą laimėjo dovanų.

Sol. V. Verikaičio rečitalis
Gegužio 21 d., ketvirtadienį. 

Toronto Kar. Konservatorijos 
koncertų salėje (University ir 
College g. kampe), 5 vai. pp.,. 
įvyks mūsų solisto Vaclovo Ve
rikaičio dainų rečitalis. Akom
panuos Edith Meek.

Programoje solistas padainuos 
ir 4 lietuviškas dainas: Sutemo 
naktis, Plaukia antelė ir Oi mer
gyte VI. Jakubėno ir Tamsiojoj 
naktelėj St. Šimkaus. Tai suda
ro atskirą, paskutinę rečitalio 
dalį.

Metropolitan opera 
išNiujorko Toronte gastroliuos 
gegužio 25-30 d. Maple Leaf 
Gardens. Bus pastatytos šios 
operos: Verti “Lemties galia”, 
Bizet “Carmen”, Puccini “Tos- 
ca”, Wagnerio “Loengrin”, Ver
di “Rigoletto” ir Saint-Saen 
"Samsonas ir Dalila”.

sytojo ausies ir akies sugauti nau vai. Lietuvių Namuose.- - .... ° . - . Narių dalyvavimas būtinas.
Kviečiami prijaučiantieji.

Skyriaus Valdyba.
“Studentų kvartetas”

vad. L. Jerošekb, rengia 3 kon
certus Kanadęje: Toronte gegu
žės 22 d., penktadienį, 7 vai. vak., 
UNF salėje. Po koncerto šokiai ir 
turtingas bufetas.

St. Catharines — gegužės 23 
d., šeštadienį, 7 vai. vak., lenkų 
veteranų salėje, 34 Facer St. Šo
kiams gros smagus orkestras.

Hamiltone, gegužės 24 d., sek
madienį, 7 vai. vak., St. Michael 
salėje, 213 James st. N. Pradžia 
7 vai. vak.

Toronto koncertui bilietai iš 
anksto gaunami svetainėje “Tul
pė”, 994 Dundas St. W. ir J. Ber- 
žinsko krautuvėje. 1212 Dundas 
St, W. . ■ ' r;

Nepraleiskite progos. išgirsti 
senai girdėtą kvartetą.

Pašalpinė šv. Jono D-ja 
Motinos dienos proga paaukojo 
$10 Memmingeno stovyklos vai
kučiams, einantiems prie pir
mos komunijos.
“Avinėlis nekaltasis” Toronto 

scenoje ,
Gegužio 30 d., 7 w., šv. Kazi

miero parap. salėje, Toronto Lie
tuvių Meno Mėgėjų Grupė stato

Beje, buvo ne vien koncertas 
— buvo ir krikštynos, apie kurių 
smulkmenas iš anksto nebuvo 
nieko skelbta.

Choro seniūn. Račyš po trum
po įvado pakvietė į sceną, prieš 
išsirikiavusį chorą, krikšto tė
vus: pp. J. Monkuvienę, O. Ind- 
relienę, Pr. Radzevičiūtę, J. Ya- 
remko, J. Matulionį ir J. Straz
dą. J. Matulioniui skaitant krikš
to aktą ir pranešus, kad choro 
vardas “Varpas”, už jo iškilo 
skydas su varpu trispalvės fone. 
Po to choras sudainavo “O 
skambink per amžius”, kuris, 
kaip vėliau pranešė seniūnas, bū
siąs visada choro dainuojamas 
prieš ir po programos. Krikšto —. —l----------- ----------- r--------
tėvų žodį perskaitė Indrelienė, i 4 v. komediją “Avinėlis nekalta- 
kalbėjo parlamento narys Ya- i sis”. Režisorius Juozas Jagėla. 
remko ir šią dalį užbaigė gen.1 Dekoracijos dail. Kazio Mangli- 
konsulo min. Gylio žodis. ■, —

Po koncerto sekė dar visa eilė ; 
sveikinimų: KLB Krašto V-bos * 
pirm. J. Matulionis, apyl. pirm.. 
J. Beržinskas, parapijos choro1 
vedėjas kun. B. Pacevičius, TL 
Namų V-bos pirm. J. Strazdas, 
KLMB vardu Stepaitienė, Vers
lo ir LAS—dr. Kaškelis, skaučių 
‘Šatrijos” tunto — Šileikytė, 
skautų “Rambyno” tunto — Ka
linauskas, orkestro “Trimitas”—

KINO “CENTRE” 772 D^tw'
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!

Ketvirtadieni — šeštadieni, gegužės 14,15, 16 dd.
1. ROUGES OF SHERWOOD FOREST — spalvota —

John Derek, Diana Lynn
2. CRASY OVER HORSES — Bowery Boys

Pirmadienį — trečiadienį, gegužės 18, 19, 20 dd.
1. AMERICAN IN PARIS—spalvota—Gene Kelly, Leslie Caron
2. ROOKIE FIREMAN — Bill Williams, Marjorie Reynolds

co. Po vaidinimo šokiai.
TLMMG V-ba.

Parengimai
Gegužio 23 d. 8 vai. vak. KLB 

Toronto apylinkės V-ba Lietu
vių Namuose, rengia šokių va
karą su išgėrimu bei užkan
džiais. Pobūvis vyks visose LN 
patalpose.

Gegužio 22 d. 7 vy, UNF sa
lėje rengiamas L. Jarošeko kvar
teto koncertas. Po koncerto šo
kiai ir alutis.

KLB Toronto apyl. V-ba.
Toronto požeminis traukinys 

kaip skelbiama iš oficialių TTC 
sferų, būsiąs pats moderniškiau
sias pasaulyje. Jis pradės veikti 
1954 m. vasario mėn. Šiuo metu 
yra, svarstomas projektas pra
vesti vieną liniją Queen gatvės 
ruožu.

Po šventės MASSARYK MEMORIAL salėje, 212 Cowan Ave., 8 vai. vak. {vyks 
ŠOKIŲ VAKARAS, šokiams gros liet, orkestras-"Trimitas". Veiks bufetas su 
alumi ir kitais gėrimais. ] Massaryk salę važiuojant Queen tramvajumi vienas 
sustojimas už Dufferin Avė. j vakarus. Šventės Rengimo Komitetas.

HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS MĖGĖJU 
TEATRAS ’’AUKURAS”

Gegužės niėn. 23 d. St: Michael’s salėje, 213 James St. N. 
Hamiltone, stato A. Gustaičių vieno veiksmo vaizdelį

“SEKMINIŲ VAINIKAS”

Po vaidinimo šokiai ir bufetas. Pradžia 7 vai. vakaro, 
t 

“Aukuras”

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

... - -  ---------------------------------------—-— •■■■""■! '—1 •• 1 —:—    

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

9 Pearson Ave., Toronto
Telefonas LO. 8828

VISADA IR VISUOMET
įvairius apsidraudimo reikalas Jums sutvarkys

. K BERŽINSKAS
1212 Dundas St W. Toronto - • • TeL LA. 9547 ir MU. 3940

ir tik už 1953 metus).
Einamuosiuose reikaluose bu

vo .aptartas birželio 14 d. minėji
mas. B-nės y-bos kult, reikalams 
narys S. Kęsgailą painformavo, 
kad pasitarimai vedami tarp lie
tuvių, latvių ir estų ir atrodo, 
kad minėjimas bus daugiau ar 
mažiau religinio koncerto. pavi
dalo kurioje nors žymioje baž
nyčioje. Susirinkimas rado, kad 
pasiūlymas originalus ir skirtin
gas nuo ankstyvesnės praktikos, 
būtent, eisenų ir vainiko padėji
mo prie paminklo Dominion 
Square, kuri.ose dalyvavo vis 
mažiau ir mažiau žmonių.

Susirinkimas buvo pozityvus 
ir pageidautinas ateityje.

Motinos Dienos minėjime, 
ruoštam Liet. Šeštadieninės mo
kyklos, buvo pagerbtos skaitlin
gų šeimų motinos pakviečiant 
jas į prezidiumą. Prezidiumą su
darė: O. Žemaitienė, M. Vilimie
nė, Bulotienė, Remeikienė, O. 
Statkienė, J. Vaškienė, Požėnįe- 
nė, P. Juškevičienė. Paskaitą 
skaitė p. Giriūnienė apie motiną- 
žmogų, motiną-tėvynės žemę ir 
apie dangiškąją motiną. Paskai
ta sukaupė daug jausmo, tragi- 
kos ir lyrizmo.

Antroje dalyje pasirodė Liet. 
Šešt. mokyklos mokiniai suvai
dindami inscenizuotą Lazdynų 
Pelėdos apysaką “Motulė pavi
liojo”. Vaidinimą parengė mo
kyklos vedėjas A. Ališauskas, šo- . 
kius mokyt. Lukoševičienė ir B. 
Vaitkūnaitė. Vaidinime buvo 
puikiai vykusių vietų, bet ir sun
kių, ypač pabaigoje. Dekoracijos 
V. Rimeikio. Minėjimą pravedė 
mokyt. Pakulienė. Užbaigoje vi
siems padėkojo LŠ mokyklos 
globėjas klebonas J. Kubilius, 
S J. Atsilankė virš 200, neskai
tant vaikų.

Pianisto A. Kuprevičiaus kon
certas įvyks gegužio 17 d., sek
madienį, 7 vai. vakare, Plateau 
salėje.

Visuomenė kviečiama gausiai 
dalyvauti ir išgirsti plačiam pa
sauly garsėjantį muziką.

LAS Montrealio skyrius gegu
žio 16 d., šeštadienį, 7.30 vai. vak. 
CN Rekreation ASSN Hali, 694 
Cathcart St. (arti Eaton) rengia 
viešą pavasario gėlių vakarą.

Įėjimas 1 dol., mokiniams 50c. 
Maloniai kviečiame Montrea

lio ir apylinkių lietuvius atsilan
kyti. nes vakaras numatomas la
bai Įdomus.

LAS Montrealio skyrius.
Broliai Motuzai gegužio 23 ir * 

24 d. A*V parapijos salėje rodys 
dar nematvtus lietuviškus fil
mus. * . ,

Vakarienė. Gegužio 30 d., šeš
tadienį, Aušros Vartų salėje ruo
šiama turtinga Jr jauki vakarie
nė su gausia loterija. Vakarienės 
ir loterijos pelnas skiriamas 
naujos bažnyčios statybai.

dybos iniciatyva, sulaukė kuone 
visų organizacijų atstovų, išsky
rus tuos, kurie buvo šeštadienio 
vakaro sutrukdyti. Apyl. pirm. 
L. Balsys pareiškė, kad valdy
bos nutarimu šis susirinkimas 
yra sukviestas bendradarbiavi
mo, talkos ir informacijos rei
kalu, šį kartą Lietuvių Dienos 
Kanadoje organizavimo, Tautos 
Fondo skyriaus Montrealy stei
gimo ir solidarumo mokesčio rei
kalais. Pirmininksa drauge pa
aiškino, kad “Nepr. Lietuvos” 
sugestija, šį org. atstovų susirin
kimą vadinti “seimeliu” neišėjęs i 
iš B-nės valdybos. Vėliau šiuo 
klausimu iškilo diskusijos. Buvo 
siūlymų šitokį org. atstovų susi
rinkimą padaryti pastoviu bei 
konstituciniu ir pavadinti, jei ne 
pačiu seimu, tai bent seimeliu. 
Buvo ir priešingų nuomonių, kad 
jokių naujų organų nėra reika
linga ir, kad organizacijų talka 
B-nės valdybai turi būti besąly
ginė ir bekompromisinė, nes tai 
yra talka pačiai lietuviškai vi
suomenei. Viena buvo visiems

1 aišku, kad B-nės V-ba laukia iš 
organizacijų bendradarbiavimo 
iy talkos, o organizacijos ląukia

■ ir Apyl. V-bos reguliariai infor- 
Į macijų ir bendro aptarimo svar
besniųjų reikalų, kaip Vasario 
16 minėjimas ir pan. B-nės apyl. 
pirm. L. Balsys, kuris drauge bu
vo pakviestas būti ir šio susirin
kimo pirmininku, pareiškė kad 
padarytos sugestijos bus ap
svarstytos, o formos savaime pa
aiškės iš tolimesnio bendradar
biavimo. Susirinkimui sekreto
riavo J. Puniška.

Lietuvių Dieną Kanadoje su
galvojo Hamiltonas ir pasiūlė ją 
pravesti rugpiūčio 1-2 dd. Ha
miltone. Kviečia dalyvauti visus 
bei pasirodyti sportininkus, cho
rus, ir tautinių šokių grupes. Vi
si buvo vienos nuomonės, kad 
2-jų dienų savaitgalis dėl tolimo 
kelio Montrealiui per trumpas 
ir siūlė, jei galima, šventę nukel
ti į 3-jų dienų savaitgalį rugsėjo 
pradžioje. Toliau, buvo padaryta 
daug vertingų pasiūlymų iš
spręsti šventės dalyvių išlaidų 
klausimą. Prieita bendros nuo
monės, kad Montrealis ne tik no
ri, bet ir tiki galėsiąs dalyvauti, 
jeigu ir neperskaitlingiausiai.

Tautos Fondo Atstovybės sky
riaus steigimas, be diskusijų, ras
tas toliau nebeatidėliotinas ir 
kiekviena organizacija pasisten
gia surasti po vieną kandidatą, 
kurie susirinkę birželio 6 d. su
darys TF skyriaus valdybą.

Solidarumo mokestis susilau- 
zkė mažiausiai pozityvių pasiūly
mų. Siūlyta apyl. v-bos iždinin- 
'kui paruošti mokesčio rinkimo 
rajonų planą, o organizacijos pa
ragintų narius dalyvauti rinkė-

. ------ SLA kuopos Kanadoje
Prisidėjusiems prie Tarptautinio Anti-' SLA savaitraštis “Tėvynė” pa- 

’ teikia žinių, kad Kanadoje yra 4
□egužio 8 d. parengimo nuoširdžiai dė- SLA kuopos: 72 kuopa FerniC, • . .- fa]kininkai<: 

B.C., 123 kuopa—Montreal, Que, ^ai.sl ta™mkais.
236 kuopa - Toronte, Ont. ir 3201 m
kuopa —r West Lome, Ont.

P a d ė k o

bolševikinio Bloko -— ABN orbotėlės 
priėmimo, įvykusio Lietuviu N^muo^e

kojų: pp. Jurkevičienei, Docienei, Indre- 
lienei, - Bokevičienei, Rukšienei, Šernienei 
ir Usvaltoitei už nepaprastai puikiai vai
šių parengimų; TLbf administracijai už 
patalpų užleidimą; LAS Vietininkijos 
Valdybai už $75; Kanados Liet. Moterų 
Bendruomenės Valdybai už $5 ir Toron
to Lietuvių Evangelikų Valdybai už $5.

Dr. J. Koškelis
ABN Kanadoje pirmininkas.

(Solidarumo mokestis yra 
$3.60 metams kiekvienam dir
bančiam. Norima rinkti dalimis

DĖMESIO!
Įtaisau virtuvėms 

spinteles
ir atlieku visus medžio darbų patai
symus, užsakydamas reikalingas me
džiagas. Taip pat dirbu pagal užsa
kymus paveikslams ar nuotraukoms 
rėmelius.

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

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistą’- 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.

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

24 valandų tarnyba.

OLIVER REAL ESTATE / ,
2273 BLOOR STREET WEST. TORONTO \

$18 500 gražus iš lauko ir vidaus, 2-jų aukštų, Rv. pi., vanderpu-olyva 
apšildomas, 7 kamb. namas ir garažai, (mokėti apie $7.000.

Humberside—Indian Rd., &
$15.000, 10 kamb. namas ir garažas. Įmokėti $5.000, ^ėha 'skola 
balansui.

Sunnyside—High Perk Blvd., ’
$20.000, (3 kamb. namo'/ grožiai išdėstyti kambariai, vandeniu apšil
domi ir garažas. įmokėti apie $6.000, vieno skola balansui - —

Howard Perk—Roncesvalles, 
$19.500, 12 kamb., vandeniu alyva, geram stovy namas ir vieta gorožui. 
(mokėjimas žemos.

P. LEDAUSKAS
k TELEFONAS RO. 2301 

2273 BLOOR ST. W. (prie Rwm«ymed«)

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

Išnuomojamos frontinis kambarys l-me 
o u gite. 50 Indian Rd. Tel. KE. 1794.- x

tinuomojamos frontinis kambarys ir vir
tuvė ll-me augite, su baldais vedusiu po
rai. Kreiptis betkuriuo laiku telefonu 
OL. 4166.

Montrealio Jaun. At-kų nariui.
LIUDUI STANKEVIČIUI, sukūrusiam šeimos židinį su 

VALERIJA DANILIAUSKAITE
ir

narei. ZOSEI VIZGIRDAITEI su JUOZU RICKUM 
linkime saulėto ir laimingo gyvenimo

Montrealio Prof. Pr. Dovydaičio Jaun. At-kų Kuopa.

Montrealio lenkų kolonija į 
' gegužės 3 d. Konstitucijos minė

jimą pakvietė ir Montrealio L. 
linuomojama* kambary* ll-me augite Bendruomenę.' Dalyvavo pirm, 
vienam O,mentus, galima naudoti* vir- L Balsys ir A. Gražys. Prezidiu- 
tuve. 5!4 MeKenxie Cre*c, tel. KE. mo prįstatytus publįka

. pasveikino karštais plojimais, 
linuomojami 2 apstatyti kambariai lll-ma Žymiausias kalbėtojas buvo Ka- 
augite tu atskira virtuvėle. Gera izolia- > 
cija. High Park rajone, 235 Pacific gat
vė. Teirautis po 6 wv. Telef. MU. 1214.

High Park rajone iinuomojomas didelis 
saulėtas kambarys su baldais vienom as
meniui. 218 Keele St., Toronto 9.

9222. Dundės—Do ve r court rajone. mo pristatytus svečius publika

Iinuomojomas atskiros kambarys su vir
tuve ll-me augite. Korštas-ialtas von- 
dugz tinka vedusių porai. Bloor—Ossing- 
ton rajone. Kreiptis 276 Westmoreland 
Ave., arba tel. OL. 5785.

linuomojami 3 kambariai ir virtuvė ll-me 
augite ir (ll-me augite kambarys ir vir
tuvė. Galima užimti nuo birželio 1 d. Ga
lima visus kambarius ii karto arba at
skirai. Yra garažas. Telef. OL. 6934, 
23 Emmerson Ave. Po 4 vat vak.

^nuomojamas kambarys 2 asmenims — 
vedusių porai arba dviems mergaitėms. 
28 Rolyat St.r tel. OL. 2971. Ossington 
—Dundas rajonas.

linuomojami du kambariai ir virtuvė II 
augite, be baldų. Tel. LA. 5813.

Iinuomojomas frontinis didelis kambarys 
H-me augite ir rūsy atskira virtuvė, pa
geidaujama suaugę asmenys. Telef. LA. 
4793, po 4 vai. vok.

nados parlamento opozicijos va
das Drew. Jo linkėjimąi buvo, 
kad pasaulinė politika atvirai ir 
tiesiai eitų prie Lenkijos, Ukrai
nos, Lietuvos... ir taip išvardi
no visas pavergtas tautas — ne
priklausomybių atstatymo.

linuomsjuma* komboryi ir ottkira rirtu- 
vk, atskira* įėjima*. 346 O**ington Ava. 
Tai. ME. 8816.

Ifnuomoįamai kambary* *u bendra virtu
vą,’ M baldai* arba be jy, pageidautina 

-2 atmanys, H jų vyracnio amžiaus mote
ris prie trijų metų berniuko. Telefonas' 
OL 8204.

Naujai steigiamai lietuvių įmonei roi.

kreiptis: V. Ai»<lrijau*ka*, 403 Roocm-

LONDON, Ont.
Lietuvių Motinų pagerbimas 

Londono kolonijoje įvyks gegu
žio 16 d., šeštadienį, ukrainiečių 
salėje, Layard g-vė 625 nr.

Malonią staigmeną teikia / 
mums TLMM vaidintojai. Jie 
stato mums 4 veiksmų dramą 
“Valkata”. Visus tautiečius ma
loniai kviečiame atsilankyti. 
Taip pat labai prašomi atsilan
kyti ir artimesnių koloniją lie
tuviai ir pamatyti įdomų veika
lą “Valkata”. Pradžia 7 vai. v.

Apylinkės Valdyba.

Garbenis rekomenduoja
SUNNYSIDE — RONCESVALLES

$17.000, 9 komb. mūrinis narnos, 3 virtuvės, 6 komb. su baldais, vieta auto
mobiliui; įmokėti $5.000. ' *

GLENLAKE — HUMBERSIDE - ‘ į
$14.000, 7 komb., mūrinis narnos, didelis kiemas, be garažo; įmokėti $5.000.

, OSSINGTON AVENUE
$15.000, 8 kamb., vondeniu-olyvo šildomos; įmokėti $5.000.

EGLINTON RAJONE
$13.500. 6 komb., atskiros mūrinis nomas, vandeniu šildomas, garažas; įmo
kėti $3.500.

CRAWFORD STREET
$17.000, 8 komb., atskiras mūrinis narnos, vondeniu-olyvo šildomas, garažas; 
įmokėti $6.000.

Klauskite A. SUKAUSKO
Vakarai* OL. 3287 
, « . .

Reikalingi namai pardavimui. Kreipkitės į

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

TuM—f: IO. 2730<rak*wM> MV. 9-1>43




