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Ne pareiga, bet idealizmas Stabdo išlaisvinimą
Normalų gyvenimą gyvenan

čių tautų kelias yra paprastas. 
Ten viskas sutvarkyta, nustaty
ta, atskiriems reikalams vykdy
ti numatyti organai bei viešo
sios institucijos. Jei pasirodo, 

„-ifcad pasirinktas kelias netikslus, 
jei numatomas artimesnis kelias 
ar kitokios naujos aplinkybės iš
kyla, daromos reformos, insti
tucijos pertvarkomos, joms pa
skiriami nauji uždaviniai ir vėl 
viskas vyksta savo normalia rai
da. Tokiam gyvenime individo 
vaidmuo, galima sakyti, papras
tas. Ir vidutinukai ten atlieka sa
vo msiiją, jei tik yra pakanka
mai pareigingi, jei skirtą darbą 
atlieka sąžiningai. Pagaliau, jei 
nepajėgia vieno darbo, neblogai 
atlieka kitą.

Mes, deja, jau. 13 metų negy
vename normalaus gyvenimo. 
Mes visi stovime kovos fronte. 
Jau 13 bandymo metų! Per tą 
laiką įvyko ir tam tikra atranka. 
Tam tikra mūsų tautos narių da
lis neatlaikė nei pirmojo spau
dimo ir nusilenkę nuėjo tarnau
ti tautos prispaudėjams. Kiti 
pradėjo su jais dirbti, manyda
mi, kad tai tik laikinai, kad gal 
galės būti kuo nors naudingi sa
vo tautai, o paskum pasitrauks 
ar gal net sulauks šviesių dienų, 
kada laisvai be kaukės sutiks 
žmogų. Bet ir «ių didelė dalis 
palūžo — neranda kelio iš vora
tinklio, bijo parodyti gyvybę, 
kad baisusis voras savo letena 
neprispaustų. Didžioji tautos da
lis betgi išliko be priekaištų. Mes 
nuolat tebegirdime okupanto 
šauksmą, kad “buržuazinės ną- 

' cionalsocialistinės liekanos” ir 
r '"*<reIiginial**pT'ietarai” dar' nesu

naikinti, kad entuziazmo “pla
čiajai aėvy nei” neįmanoma su
kelti, kad , bolševistinis “sąmo
ningumas” nesiduoda įskiepija
mas, kad visur pilna “sabotaž- 
ninkų” ir “kenkėjų4’. Žinome, 
kad ten ir kraujas liejamas dėl
krašto laisvės ir brangiųjų tau- vavimą Lietuvos laisvinimo dar
ios tradicijų.

čia jau ne rutinos žmonių pa
sireiškimai. Čia veikia idealiz
mas, vairuojamas tautos gyvy
bės pulso. Šiandien ten jau nėra 
institucijų, nėra organų, kurie 
gintų, kas lietuviui šventa ir 
brangu. To vieton betgi stojo ga
lingas dvasinis veiksnys. Tik jis, 
tik idealizmas ten stumia lietu
vį į veiklą, net rizikuojant savo 
laisve ir gyvybe.

Tremtyje bei išeivijoje masė 
lietuvių tebėra blaivi ir nepalū
žusi. Gal būtų net neįmanoma 
rasti čia padorų. Maskvos bacilo
mis neužsikrėtusį lietuvį, kuris 
nepajėgtų teisingai vertinti di
džiosios tautą ištikusios tragedi
jos, kuris nelauktų jos laisvės 

' valandos, kuris nenorėtų išlikti 
lietuviu ir savo vaikus tokiais 
palikti. Tačiau argi mūsų gyve
nimui jau nieko netrūksta? De
ja. Mes dar vis lyg tepradedam 
gyventi. Planuojame, planuoja
me, o prie visų planų įgyvendi
nimo taip ir neprieiname. Pavie
niai asmenys ar kokios mūsų in
stitucijos bei organizacijos, žiū
rėk, iškelia gražių sumanymų 
bei projektų. Blaiviu savo protu 
galvojanti visuomenė tam prita
ria, užgiria, o įgyvendinti nėra 
kam. Jei sukuriamas kuriam rei
kalui koks organas, jis dažniau
siai nepajėgia savo uždavinio 
nuveikti, nes masės lieka abe
jingos ir nepajudina piršto .ar 
nepaskiria nei cento ir tam, kam 
ištikrųjų pritaria. Tarytum vi
sas reikalas tebūtų to vieno or-

Pasitraukiahtis JAV štabų 
viršininkas gen. Bradley savo 

įkalboje moterų žurnalisčių klu- 
gano, tarytum tas organas yra be pareiškė, kad pereitas karas 
kažkokia valstybinė įstaiga, vei-:JAV kas mėnesį kainavo 7 bil. • • . • a • a • • • • _ • • m w « e a «kianti valstybinėje sistemoje ir 
atsirėmusi į biudžetines sumas. 
Galima sakyti, kad tai vaisius 
visuomeniškumo stokos, bet dar 
labiau tai idealizmo stokos vai
sius. Šiandien mūsų tarpe tarny
bine pareiga nebegali būti nie
kas matuojama, nes jos neturi 
niekas arba vos labai mažas 
skaičius asmenų, tebegyvenan-, 
čių iš valstybinio palikimo, šian
dien visko mastas tegali būti 
vienas — idealizmas. Tik idealiz
mas tegali priversti kiekvieną 
dirbti visuomeninį tautinį darbą 
iki savo jėgų išsekimo, neklau
siam ar tai pareiga, ar tai pake
liama. Ne sąlygos ir jėgos šian
dien turi aspręsti mūsų darbą, 

bet reikalas, kuriam tenka au
kotis. Šiandien niekam nevalia 
tarti, kad ir be marięs apsieis, 
kad man reikalingas poilsis, kad 
man turi .rūpėti mano ir mano 
šeimos ateitis ,kad mano centas 
man reikalingas ir tt. Tai daly
kai svetimi idealizmo sąvokai. O 
pagaliau visa tai nėra nesuderi
nama. Tik truputis pasiaukojimo 
iš visų, ir susidarys jėga. Many
mas, kad aš negaliu nieko ar
ba šiandien dar negaliu, o ryt 
gal galėsiu, yra tik savęs apgau
dinėjimas, išsisukinėjimas prieš 
savo sąžinę arba dar blogiau — 
klastingas pasiaiškinimas prieš 
kitus. Neturi taip pat nieko 
bendro su iš idealzimo išplau
kiančiu pasiaukojimu atsikalbi
nėjimas, kad, girdi, aš neremsiu, 
neprisidėsiu, nes negerai daro
ma. Tai tijc netyras kurios nors 
rūšies — asmeniško ar grupinio 

savanaudiškumo skylėtas sky
das. Jei negerai daroma, ateik, 
dirbk, padaryk gerai. Pagaliau 
surask kitą dirvą, kur gali lais
vai dirbti. Argi jų maža! Kas 
kritikuoja, paprastai mato daug 
negerovių, apleistų darbo dirvų, 
o dirbti visdėlto neina.

Atminkim. kad visas negero
ves pašalinti, visus nenudirbtus 
darbus privalome nudirbti mes 
patys. Jei mes patys ko nenu- 
dirbsmie, niekas už mus to ne
padarys, nes tarnybinės pareigos 
neturi niekas. Kiekvienas reika
las yra visų reikalas ir dirbti
nas tik iš pasišventimo iš idea
lizmo. Dirbtinas kiek jėgos ne
ša, iki nuilsimo, nelaukiant nei 
ordinų, nei padėkos, nei atlygi
nimo. JeL-tuo' keliu neisim-, -be 
reikalo vartojame,*' be reikalo 
sielojamėę ir blaškomės.

Į LIETUVOS LAISVINIMO TALKĄ
VLIKas, siekdamas pagilinti 

laisvojo pasaulio lietuvių daly- 

be ir pagelbėti visiems lietu
viams darniai ir veikliai įsijung
ti į didžiąją kovą dėl Lietuvos 
politnės laisvės, skelbia Lietu
vos Laisvinimo Talką ir kviečia 
dėtis i ją visus tautiečius. Šiam 
tikslui kiekvienam krašte kvie
čiama imtis iniciatyvos sudaryti 
aktingus organus, kurie kalbėtų 
lietuvių vardu ir atliktų visa, 
kas Lietuvos laisvinimui reika
linga.

Laisvojo pasaulio lietuviai 
kviečiami visur statyti reikala
vimus. kad Lietuvoje būtų pa
leisti iš kalėjimij visi, kas yra 
suimti dėl savo įsitikinimų ar už 
patriotinę veiklą, ir kad niekas 
nebūtų persekiojamas dėl savo 
politinės praeities nepriklauso
mybės metu, kol. Lietuva dar 
nebuvo Sovietų okupuota. To
liau turi būti reikalaujama, jog 
būtų grąžinta kultūrinė laisvė 
visu pilnumu, visiškai atsipalai
duojant nuo partijos generalinės 
linijos. Rusifikacija visomis for
momis turi būti sustabdyta. Pri
augančioji karta turi turėti gali
mumą auklėtis objektyviai in
formuojama apie laisvojo pasau
lio santvarką. Turi būti sustab
dytas Lietuvoje tikinčiųjų perse
kiojimas ir visiems grąžinta lais
vė viešai išpažinti savo religiją, 
turėti religines institucijas ir įs- 

Dabar karas bus brangesnis

dol., o dabar jis kainuotų 10 bil. 
kas mėnesį. Iki šiol ginklavimui
si ir kitų kraštų pagalbai kas 
mėn. buvo išleidžiama po 4 bil., 
toliau numatoma išleisti kas 
mėn. po 3 bil. dol. Pavojus karo 
nėra praėjęs. Sovietai ruošiasi, 
jų pajėgumas nėra sumažėjęs, 
bet vis dar augą. Jų atominės 
pajėgos sparčiai kyla. Jis neži
nąs jokių davinių, kurie leistų 
JAV savo pasiruošimus suma
žinti.

JAV parama pasauliui
Oficialiais daviniais per 1952 

m. JAV išviso išdalino kitiems 
kraštams $5.500.000,000. Į tą su
mą įeina ir karinė ir ūkinė para-

Savo 1952 m. spalio mėn. pa
reiškime Stalinas tarp kitko bu
vo pasisakęs: ”6. Klausimas dėl 
karų tarp kapitalistinių šalių ne
išvengiamumo”. Jis kritikavo 
’’draugus”, kurie maną, kad JA 
V-bės esą tiek apvaldžiusios pa
saulį, jog jos prie karo neprilei- 
siančios, tad karai tarp kapita
listinių šalių liovėsi buvę neiš
vengiami. Iš tikrųjų, esą, taip tik 
atrodą, “būtų neteisinga galvoti, 
kad ši gerovė” gali išlikti ’’per 
amžius amžinuosius”, kad šios 
šalys be galo kęs JAV viešpa
tavimą bei priespaudą, kad jos 
nemėgins ištrūkti iš amerikinės 
nelaisvės ir stoti į savarankiško 
vystymosi kelią... kapitalisti
nė Anglija, o po jos ir kapitalis
tinė *Prancūzija galų gale bus 
priverstos ištrūkti iš JAV glė
bio, ir ryžtis konfliktui, kad už
sitikrintų sau savarankišką pa
dėtį ir, žinoma, didelius pelnus”. 
Stalinas daug prišnekėjo ir jei 
dabar tegirdėtume darbiečio 
Attlee ir “inkvizitoriaus” sen. 
Joe McCarthy kalbas, atrodytų, 
jog JAV kariai Jungtinėje Kara
lijoje, taikingai besiruošiančioje 
karalienės karūnacijos “show”, 
kaip tik šiuo metu malšina “su
kilusius” britus.

Anglosaksų aistros praėjusią 
savaitę taip sujudo, jog jų žur
nalistai išsiplepėjo net' tai, kas 
leidžia manyti, kad Stalinas 
visgi vakariečių nepažino. Britų 
spauda išsitarė, jog Churchillis 
prieš savo garsųjį pareiškimą, 
įžeidžiantį ypač Rytų Europą ir 
“išlaisvinimo” politiką, ilgai te-

Rūmais. Stalinas,'"išvedžiodamas, 
jog vakariečiai labiau nekenčią 

taigas, atleidžiant jas nuo dabar 
praktikuojamų nepakeliamų mo
kesčių. Sugriauta socialinė ir 
ekonominė santvarka turi būti 
atstatyta, grąžinant verslo ir 
darbo laisvę. Ypač turi būti pa
naikintas kolūkių brukimas ir 
varu į juos varymas visų žemę 
dirbančiųjų. Turi būti duota 
laisvė steigti įvairias draugijas 
ir laisvai profesiškai organizuo
tis. Visoms politinėms partijoms 
turi būti suteikta laisvė reikš
tis. organizuoti visuomenę ir kri
tikuoti valdžios veiksmus.

Sovietų organai visoj jų teri
torijoj turi viešai paskelbti, kad 
visi deportuotieji. gali laisvai 
grįžti į Savo tėvynę ir kad vals
tybė realiai garantuoja jiems ir 
jų šeimoms grįžimo priemones. 
Turi būti leista laisvai, nekliudo- 
moi susirašinėti laiškais ir kito
mis priemonėmis susisiekti. 
Ypač turi būti leista laisvai lan
kyti Lietuvoje pasilikusius arti
muosius ir nekliudomai iš Lie
tuvos išvažiuoti į užsienius. Turi 
būti sudaryta galimybė laisvojo 
pasaulio spaudai patekti į Lietu
vą, o spaudos atstovams laisvai 
visur lankytis ir teikti teisingą 
informaciją apie padėtį.

Apskritai, laisvojo pasaulio 
lietuviai kviečiami tuojau pra
dėti vykdyti visus žygius pa
skelbtojo į viso laisvojo pasaulio 
lietuvius atsišaukimo prasme.

(URT).

ma. Per 1952 m. JAV-bėms kiti 
kraštai sumokėjo $500.000.000 
skolų, tad iš pačių JAV teko pa
imti 5 bilionus. Ūkinei kraštų pa
ramai buvo išmokėta $2.840.000.- 
000, o karinei $2.738.000.000.

Nuo karo pabaigos kitų kraštų 
skolos JAV-bėms išaugo iki $10.- 
700.000.000. Nuo tos sumos JAV 
gauna kasmet procentų 204 mi- 
lionus dolerių.

Prez. Eisenhoweris iš Truma- 
no palikto biudžeto projekto nu
matytų sumų užsienių pagalbai 
numušė 1,8 bil. dolerių ir prašo 
kongresą skirti $5.828.732.000.

Iš tos sumos $2.5534.323.000 
tektų Europai, $1.401.000.000 To
limiesiem^ Rytams, $469.200.000 
Vid. Rytams ir -$20.000.000 Loty
nų Amerikai.

Prancūzijai Indokinijos karo 
reikalui JAV yra pažadėjusios 
$400.000.000.

• Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

bės ir sutikimą, kad Rusija turi 
teisę savo pasieniuose užsitikrin
ti “draugirigas valstybes” (Pa
baltijo išvis nebuvo prisiminta). 
Daug kas laikė, kad šis sampro
tavimas nesiderina nei su Vaka
rų morale, nei su elementarine 
logika, juo labiau, kai ta pati S. 
Sąjunga buVo sudariusi “šven
tą” sąjungą su Hitleriu prieš tą 
patį Churchillį. *

Vyksta reikšmingos 
reformos
Tiek politiškai, tiek kariškai 

JAV administracija Vašingtone 
persukama “išlaisvinimo politi
kai”' kurios betgi bus siekiama 
taikingomis priemonėmis”. Ka
da sovietai puls — 1953 ar 1954 
m. — nekalbama. JAV turi būti 
visada pasiruošusios. Kaip ir vi
sada JAV spauda, kuri skaičiuo
ja begalines Trumano, Marshal- 
lo, Achesono klaidas, Gynybos 
Departamentas oficialiai paskel
bė Trumano-Achesono liniją bu
vus ’’unsound and unrealistic”. 
Ypač buvo sveikintinas iškėli
mas “The National Security 
Council” vaidmens, kuri buvo 
galutinai sudaryta paskyrus į ją 
Robert Bowie, užėmusį Kenna- 
no — Bohlen vietą Planavimo 
skyriuje Valstybės Departamen
te. Taryba jau veikianti kur kas 
mikliau ir efektingiau, nuolati
nėje prezidento priežiūroje.

Iš jo laikysenos Taryboje esą 
pilnai paaiškėję, jog jis visiškai 
atmetė kennaniškai - britiškai - 
achesonišką “containment” poli
tiką ir planuoja galutinai pa- 

eęąs nemažesjjitfi&asto politikas, veržti iš jau • panikoje esančio 
•- • Kremliaus tarptautinės politi

kos iniciatyvą. “The National 
Security Council” sudaro: prezi
dentas, viceprezid., Valstybės, 
Iždo, Gynybos sekretoriai, Tar
pusavio Saugumo Pakto Tr Gy-

•?

vieni kitų, nei komunistų, tada 
klydo. Vakariečiai nori ir priva
lo būti savarankiški. Bet užten
ka Vašingtone pasklisti gan
dams, jog jankiai atitrauks di
vizijas ir dolerinę pagalbą iš Eu
ropos, tie vakariečiai keliaklupš- 
čiom maldauja pasilikti.

Jankiai praėjusią savaitę buvo 
tiek užsigavę, jog J. Karalijos 
ambasados žmonės jautėsi ne
jaukiai ne tik Senate, bet ir sos
tinės busuose. Ypač juos užgavo 
Attlee pareiškimas, jog Vašing
tone “labai stiprios esančios gru
pės, kurios nori karo”, kad Ei
senhoweris esąs valdomas reak
cingųjų respublikonų su Mc
Carthy priešakyje. McCarthy di
džiu balsu Senate reikalavo, kad 
JAV priverstų Churchillį oficia
liai atsiprašyti. Niujorke buvo 
manoma, jog, nors šis “broliš
kas” išsikoliojimas savaitgalyje 
buvo vyresnių senatorių laiku 
atšaldytas, visa ši isotrija pali
kus kartėlį, o Eisenhoweris iš šio 
disputo išeisiąs su dar didesniu 
prestižu. Amerikiečiams ir “jų 
tikriesiems sąjungininkams” eg- 
zilams ypač užimponavo Ike at
sakymas Churchilliui, jog jis ne
sileis į jokias derybas, iki sovie
tai neįrodys darbais savo esmi
nio pasikeitimo. Eisenhowerio 
populiarumas, “American Insti
tute of Public Opinion” davi
niais, iš 68% vasario mėn. paki
lo į 74% praėjusią savaitę. Di
dysis karys kasdieną vis įrodo,

Tik visai neseniai paaiškėjo, jog 
balandžio 16 d. kalba buvo para
šyta jo paties. Asistentai tik iš
dailinę.

Publicistai ir politikai Niujor
ke taipgi prisiminė, jog niekas
kitas nepažįsta sovietinės tirą- nybos Mobilizacijos direktoriai, 
nijos taip gerai, kaip Churchillis, Generalinio štabo. Centrinės 
kuris 1919 metais vadovavo in- žvalgybos ir Psichologinės stra- 
tervencijąi prieš bolševikus ir tegijos skyriaus viršininkai bei 

metais išbudino jankius I prezidento psywar” I
• . -r- .■ ,, t-> ir n -
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prieš sovietus Fultono kalba. Bu
vo spėliojama, jog, matyt, ang
liškoji žvalgyba turi ypač reikš
mingų žinių iš TSRS, jei Chur- 
chilliui gaila “neišnaudoti spon
tanišką ir sveiką ten vykstančią 
evoliuciją”. Esą, Churchillio no
ras akis į akį sutikti patį “galin- 
giausįjį” verstų Kremlių apsi
spręsti, katras gi iš jų “galin
giausias”, o tai gali paskubinti 
tą sveiką” įvykių tėkmę. Egziląi 
Niujorke ypač skaudžiai skaitė 
Churchillio postringavimus dėl 
Lenkijos, kaip “bufferio” valsty- 

II Pasaulinio karo aukos
Prof. dr. Arntz apskaičiavo ir 

paskelbė oficialiam Bonnos vy- kijos teismas amerikietį žurna- 
riausybės biuleteny, kad perei- listą W. Oatis nuteisė 10 metų 
tame kare žuvo 6,6 milionai vo-j kalėti už tariamą špionažą. Ne- 
kiečių —- 3,25 miliono kareivių i žiūrint visų pastangų ir pasaulio
ir 3,3 mil. civilių.

Išviso pereitame kare žuvę 17 
milionų kareivių ir 25 milionai 
civilių. Sovietų Sąjungos nuo
stoliai buvę 13.600.000.

O kiti sprendimai ar teisingi?
Prieš Stalino mirtį pradėtą gy

dytojų bylą naujoji Sovietų Są- 
j nugos vyriausybė paskelbė ne
teisinga ir ne tik paleido gydy
tojus, bet pradėjo bylą prieš 
skundėjus,'atleido saugumo bei 
policijos ministrus, nes tai bu
vęs klastotojų darbas. Gydytojų 
prisipažinimai, kad jie nužudę 
bolševikų vadus ir dar kesinęsi 
kitus nužudyti, buvę išgauti 
kankinimais.

Vatikano radijas labai taikliai 
paklausė, o kaip su kitais bolše
vikinio teismo sprendimais, kur 
kaltinamieji taip pat prisipaži
no? Ar tie sprendimai teisingi ar 
prisipažinimai ne kankinimais 
buvo išgauti? Juk visi kas ka
da nors buvo patekęs į čekistų 
rankas, vienu balsu liudija apie 
baisius kankinimus per tardy
mus. Aišku, kad visi sprendimai 
yra tokie pat, bet ar juos dabar
tinė vyriausybė atitaisys?

— Bernas. — Šveicarija parei
kalavo atšaukti Čekoslovakijos 
charge d'affaires, kuris į priėmi
mą, kuriame dalyvavo vyriausy
bės atstovai, pakvietė teismo nu
baustą sabotažninką.

” karybos 
patarėjas (C. D. Jackson), bei 
Tarybos Planuojamojo skyriaus 
vedėjas Cutler. Tarybos pagrin
diniai uždaviniai esą: padėti 
prezidentui “Išryškinti vykdo
mosios valdžios valią”, ji tauti
nio saugumo labui integruoja 
vidaus, užsienių ir karinę politi
ką; rūpinasi bei prižiūri “esamą 
ir potencialinę, karinę galybę” 
ir padeda išspręsti politikos gin
čus pasiūlydama prezidento 
sprendimą”.

Susitvarkęs su šia pagrindine 
(Nukelta į 2 psl.)

Žurnalistą Oatis paleido 
1951 m. liepos 4 d. Čekoslova- 

pasipiktinimo. jo išvaduoti vis 
nepasisekė. Tik gegužės 16 d. pir
miausia Maskva pranešė, kad 
Oatis esąs paleidžiamas prezi
dento Zapotocky malonės aktu, 
o pagrindas tam esąs jo žmonos 
prašymas pereitų metų lapkričio 
mėn. pasiųstas prezidentui. Be 
abejo, tai yra dar vienas narys 
komunistinio pasaulio taikingu
mo demonstracijų grandinėje.

Karūnacijos laužai
Generalgubernatorius Massey, 

kaip Kanados skautų šefas, krei
pėsi į vadovybę, kviesdamas 
skautus pagal paprotį visame 
krašte karalienės karūnacijos 
dieną uždegti laužus. Taip buvo 
ir Jurgio VI karūnacijos dieną 
1937 m. Tūkstančiai laužų bus 
įžiebta visoje Kanadoje tą patį 
momentą.

— Geneva. — Tarptautinis 
Emigracinis Komitetas gavo pa
siūlymą atgabenti į Braziliją 12 
tūkstančių europiečių į žemės 
ūkio kolonijas.

— Maskva. — 7 amerikiečiai 
civiliai, š. korėjiečių paleisti iš 
nelaisvės, geležinkeliu atvyko į 
Maskvą ir iš ten specialiu Ame
rikos lėktuvu išsrido namo.

— Maskva. — Lietuvos okupa
ciją 1940 m. pravedęs V. G. De
kanozovas dabar .yra Gruzijos 
sujungtųjų saugumo ir vidaus 
reikalų ministerijų ministeris.

Savaitės įvykiai
Pereitą savaitę pasaulio dėmesį patraukė pirmą karią taip ryš

kiai pasirodę nesutarimai tarp D. Britanijos ir JAV santykių su 
komunistiniu pasauliu klausimu. Šis reiškinys savo galutinos for-
mo: dar nepriėjo ir turės išryškėti sekančiomis savaitėmis.

D. Britanijos premjeras Churchillis pereitos savaitės pirmadienį 
parlamente pasisakė už didžiųjų valstybių vadovų susitikmą. Už 
tai sekančią dieną pasisakė ir opozicijos vadas Attlee. Jis ir eilė
darbiečių atstovų vėlesnėse diskusijose aškiai puolė JAV, kur,
pasak Attlee, esą tam tikrų sluogsnių, kurie nenorį nei baigti Ko
rėjoje karo ir išviso esą už karą prieš bolševizmą. Maskva šituos
britų balsus savo spaudoje labai 
išpūtė, nors ir prikišdami, kad 
D. Britanija visdėlto esanti už V. 
Vokietijos remobilizaciją ^beį 
prieš suvienijimą. Tuo tarpu Va
šingtonas pakartotinai užakcen
tavo, kad ir JAV sotvį už taiką, 
bet laukianti, kad Sovietų Rusija 
savo taikingumą parodytų dar
bais, ne žodžiais. Pats preziden
tas Eisenhoweris pareiškė tokio; 
mis sąlygomis nesipriešintų ir 
susitikimui su Maskvos atsto
vu, o dėl Attlee priekaišto pasa
kė, kad jis nesutikęs JAV nei 
vieno žmogaus, kuris norėtų ka
ro. S. Rusijos taikingumui paro
dyti jis pats jau gegužio 16 d. 
kalboje nurodęs progų:- taika 
Korėjoje. Indokinijoje, taikos 
sutartis su Austrija, suvieniji
mas Vokietijos, nepriklausomy
bė Rytų Europos tautoms. Bet S. 
Rusija iki šiol nieko nepadariusi.

Ginčai šiuo reikalu Londono ir 
Vašingtono parlamentuose ir 
spaudoje dąr tebevyksta. Kana
dos vyriausybė taip pat pasisakė 
greičiau už Britų poziciją, nors 
ir su tam tikrais rezervais.

Korėjos derybose amerikiečių 
vadovaujamos JT delegacijos 
laikysena ta'ip pat pradėta snftu - 
kiai pulti.

Kai komunistai nedavė paaiš
kinimų dėl savo siūlymų 8 punk
tų, JT delegacija pateikė naują 
siūlymą belaisvių . likimui iš
spręsti. Ji sutiko priimti kem. 
pasiūlytas 5 valstybes belaisvių 
globai, bet nepriėmė reikalavi
mo. kad belaisvių likimas dar 
būtų sprendžiamas politinės 
konferencijos. Siūlo korėjie
čiams belaisvius paleisti tuojaus 
pasirašius paliaubų sutartį, o ki
niečius vienus palikti neutralių
jų globai, bet jų likimas turėtų 
būti išspręstas ne vėliau kaip 
per 60 dienų. Komunistai siūly
mą atmetė’kaip visiškai nepriim
tiną. Po to derybose kilo krizė. 
Londonas ir šiuo atžvilgiu pasi
sako už nuolaidumą, o Indija pa
siryžo paspausti Vašingtoną net 
per JTautas. Ji teigia, kad pas
kutinis komunistų siūlymas be
laisvių reikalu esąs labai artimas 
JT plenumo priimtai rezoliuci
jai, pateiktai Indijos, tad jis ga
lįs būti priimtas derybų baze. 
Po Churchillio už ano komunistų 
siūlymo priimtinumą pasisakė ir 
Kanada. Vašingtonas akcentuo
ja, kad turi būti išsaugotas prin
cipas, jog bėlaisviai negali likti 
amžinoje nelaisvėje, kad turi bū
ti nustatytas laikas, kada jie bus 
paleisti. Oficialus Vašingtono 
atsakymas į tokį spaudimą tuo 
tarpu dar nepaskelbtas, o dery
bos Panmunjome atidėtos iki šio 
trečiadienio. Reikia manyti, kad 
ši pertrauka bus panaudota są
jungininkų nuomonei suderinti.

Indokinijoje komunistų pajė
gos nesuprantamai tebesitrau
kia. Bet iškilo nesusipratimų 
tarp Prancūzijos ir trijų sąjun- viena iš jų to nėra padariusi.
ginių — Vietnam, Combodią ir 
Laos — valstybių, kurios pakėlė 
skandalą, kam Prancūzija 40% 
nuvertina jų valiutą — piastrą. 
Tai pakertą jų karinį pajėgumą 
ir iššauk ią krašte socialinių ne
ramumų. »

Egipto derybos su D. Britanija 
nutrūko, nes Egiptas neduodąs 
jokių garantijų dėl Sueso zonos 
kariškų įrengimų panaudojimo 

“AMERIKOS BALSAS”
jau pradėjo kaikurias savo prog
ramas siaurinti. Šį šeštadienį su
laikytos transliacijos į P. Ame
riką, Malajus, Izraelį hebraiškai, 
portugališkai.' Birželio 28 d. bus 
susiaurintos angliškos translia
cijos — vietoj 6 vai. angliškai 
bus transliuojama tik % vai. Ga
lutinai iš 46 kalbų AB transliaci
jose beliks 40 kalbų ir transliuo
jama bus 33 vai. vietoje 44 vai 

ir reikaląuia atitraukti savo pa
jėgas be jokių sąlygų. Atrodo, 
kad nepagerino padėties ir Valst. 
Sekretoriaus Dulles atsilanky
mas Kaire, nors jis su Naguibu 
sutarę, kad britams pasitrau
kiant Sueso kanalo panaudoji
mas turįs būti garantuotas. Egip
to nusistatymas yra kietas, kad 
britai turi pasitraukti. Pagal su
tartis 1968 m. Sueso kanalas turi 
pereiti Egipto nuosavybėn. Bri
tus dėl to domina ne nuosavy
bė, bet saugumas. Tuo tarpu Su- < 
eso zonoje prasidėjo incidentai 
tarp egiptiečių ir britų karių. 
Britų karinė vadovybė jau ėmė
si atsargos priemoniij — susisie
kimo mazguose pastatė patrulius 
ir tikrina egiptiečius, ieškodama 
ginklų. Tuo tarpu zonoje vy
riausybės atstovai važinėja su 
pranešimais apie artėjantį išlais
vinimą. Padėtis, matyt, tikrai 
rimta, nes pereitą savaitę Britai 
jau pasiuntė arčiau Sueso dau
giau savo pajėgų iš Maltos. Spro
gimo galima laukti kiekvieną 
dieną.

Arabų pasaulis, atrodo, glau
džiai rikiuojasi^ už Egipto. Liba- 
irf>Ho-'‘parlaHreiitarąi- DuHes tai 
aiškiai pasakė, ypač akcentuoda- 
mi( negalimą susitarimą su Izrae
liu. Arabai taip pat negalį prisi
dėti prie Vid. Rytų gynimo or
ganizacijos. Arabai patys tokią 
organizaciją turį sukurti. Jie pa
sinaudosią parama, su sąlyga, jei 
tai nepakenks jų suverenumui. 
O vakariečiai svarbiausia turį 
įvertinti ir paremti arabų nacio
nalizmą.

Europos reikalai tebestovi vie
toje. nes jie priklauso nuo visų 
tarptautinių santykių. Londone 
gegužio 27 d. susirenkąs 4 užsie
nių reikalų vicemmisterių posė
dis Austrijos taikos reikalu tu
rės būti Š. Rusijos taikingumo 
bandymas.

Ryšy su JAV karinės vado
vybės pakeitimais, pasikeitė ir 
Š. Atlanto kariuomenės vadas. 
Geri. Ridgeway paskirtas JAV 
sausumos kariuomenės viršinin
ku, o jo vietą Europoje užėmė 
buvęs jo štabo viršininkas gen. 
Gruenter. JAV laivyno štabo 
viršininku vietoj adm. Fechte- 
ler paskirtas adm. R.B. Corney, 
aviacijos štabo viršininku vie
toj Vandenberg gen. Twinning, 
o jungtinių štabų viršininku vie
toj gen. Bradley paskirtas bu
vęs Ramiojo vandenyno laivy
no vadas admirolas A. Radford.

V. Vokietija galutinai ratifi
kavo Europos armijos, ir taikos 
sutartis. Tuo būdu Vokietija at
gauna suverenumą ir įsiparei
goja pastatyti 500.000 karių Eu
ropos armijai. Tačiau visa tai 
įsigalios po to, kai.ratifikuos vi
sos E A valstybės: Prancūzija, 
Italija, Belgija, Olandija, Luk- 
semburgas. Tuo tarpu dar nei

JAV kongreso speciali 5 ats
tovų grupė, grįžusi iš Europos, 
pranešė, kad Š. Atlanto valsty
bių pasiruošimas esąs menkas, 
kad trūkstą ten benzino ir amu
nicijos ir ten viskas esą parem
ta tik tuo, ką teikia JAV. Komi
sija siūlo JAV paramą Europoje 
peržiūrėti, žiūrint ar teikiamo
ji pagalba prisideda prie JAV 
saugumo.

per parą.
Reformos bendras dėsnis, kad 

susiaurinamos arba panaikina
mos transliacijos į visus laisvus 
kraštus, o sustiprinamos į kraš
tus anapus geležinės uždangos, 
ty. ir į Lietuvą, ir daugiau bus 
transliuojama per Europos siųs
tuvus. Personalo skaičius JAV 
sumažinamas nuo 1414 iki 1011, 
o Europoje padidinamas nuo 577 
iki 781.
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KODĖL TAIP YRA?
“Didžiųjų vagių nejudina — 

mažuosius karsto” — skelbia pa
tarlė. Ištikrųjų taip ir yra. Kas 
pavagia vieną dolerį, yra vagis. 
Jis už tai turi atlikti teismo už
dėtą bausmę. Kas iš -žmogaus 
suktu būdu atima šimtą, tūks
tantį ar daugiau dolerių, tas ne 
tik nelaikomas vagimi, bet daž
nai vadinamas garbingu žmogu
mi. O apie kokią nors bausmę 
jam niekas ir nepagalvoja.

Tą patį galime pasakyti ir apie 
plėšikus. Kas apiplėšia vieną 
žmogų ir atima iš jo kartais kelis 
dolerius, tas laikomas plėšiku ir 
yra baudžiamas teismo. Kas 
apiplėšia milionus žmonių, vis
ką iš jų atimdamas, laikomas 
garbingu vadu, genijum.

Kas nužudo žmogų, tas daž
niausia turi ir pats atsisveikinti 
su šiuo pasauliu. Tokius teismas 
nuteisia mirties bausme. Kas nu
žudo tūkstančius, milionus žmo
nių, tas yra tautų vadas. Tokiam 
pagarbą atiduoda net kultūringų 
kraštų valdovai.

Kas pasikėsina į moters gar
bę, tas dažniausiai susilaukia 
sunkios bausmės. Kas visokiais 
būdais nuskriaudžia, pažemina 
milionus moterų, laikomas gar
bingu vėliavnešiu. Jis jokios 
bausmės nesusilaukia. Jo garbei 
keliamos taurės, sakomos kal-

Kelias į antvalstybe
Veikmeninė antvalstybės 
pradžia
Pirmas konkretus žingsnis į 

antvalstybės kūrybą buvo pada
rytas 1951 m. balandžio 18 d. Pa
ryžiuje pasirašius Anglies ir 
Plieno Ūkio Bendruomenės įstei
gimą. Belgija, Italija, Luksem
burgas, Olandija, Prancūzija ir

Antvalstybės mintis nėra nau
ja. Tačiau konkretų pavidalą ji 
pradėjo įgyti tik po II-jo Pasau
linio Karo. Pirmoji paskata ant- 
vąlstybės minčiai susikonkretin- 
ti išėjo 1947 m. iš JAV su Mar- 
shalio planu. Ryšium su to pla
no fykdymu 1948 m. balandžio 
10 d. Airija, Austrija, Belgija, 
D. Britanija, Danija, Graikija, Vokietija savo anglies ir plieno 
Islandija, Italija, Luksemburgas, ūkiui tvarkyti sudarė nepriklau-*******‘***J**» --------v--------~ —------------- I  ------

būt nubaustas ir mokesčiai būtų i Norvegija, Olandija, Portugalija, • somą antvalsybinį organizmą, 
išreikalauti su procentais. Tuo į Prancūzija, Švedija, Šveicarija,' Steigimo susitarimui įsigaliojus, 
tarpų didelių įmonių savininkai ■ Turkija, Vokietija ir laisvoji! 1952 m. rugpjūčio 10 d. Luksem- 
įvairiomis kombinacijomis iš sa-! Triesto zona sudarė ūkinio ben-: burge pradėjo veikti šio antvals- 
vo stambių pajamų valstybei ne- ’ dradarbiavimo organizaciją. Ji: tybinio_organizmo kaikurios įs- 
sumoka didelių sumų ir tas daž
niausiai praeina be jokių baus
mių. -Dar daugiau. Jei valdžios 
viršūnėje esą pareigūnai savo 
klaidingais apskaičiavimais ar 
bloga valia išmeta milionus net 
bilionus, už tai jie nebaudžiami 
ir jiems iš algų tos sumos neiš
skaičiuojamos priskaitant nuo
šimčius.

Kai darbininkai kovoja už sa- ______
vo teises: geresnes darbo saly- i atstovą,
gas, augštesni atlyginimą, daž
nai tam' griebiasi streiko. Iki 
prieinama prie streiko, darbinin
kai turi atlikti daug formalumų, 
kurie numatyti valdžios potvar
kiais. Kai darbdaviai nori nu
mušti darbininkams atlyginimą, 
jiems nereikalingi jokie valdžios 
potvarkiai. Jie tai daro savo biz- 
niškais apskaičiavimais.

Kai partizanai kovoja už savo 
krašto laisvę, kuriame pasaulio 
krašte tai bebūtų, jie laikomi 
banditais, o to krašto pavergėjai 
laikomi garbingais žmonėmis. 
Jiems mažai kas drįsta atvirai 
pasakyti tiesos žodį, o tuo labiau 
vengia padėti pavergtiesiems, 
atitaisyti jiems padarytas ne-

bos, kuriamos dainos. Yra žmo- teisybes.
kurie galvoja, kad, jei to-! Kodėl taip yra? Kodėl tokiosnių, .. . .

kius žiaurius nusikaltėlius ger
bia ne tik eiliniai žmonės, bet ir 
kultūringo [
mokslininkai, net kraštu vado-

neteišybės vyrauja pasaulyje?
Gal dėlto, kad šiandien didelė

pasaulio kaikurie žmonijos dalis garbina Mamo- 
___________ L__ 2_  . _^j- na ir kitus dievus, nors tu dievu 
vai, tai, matyt, jų darbai nėra garbintojai savo dokumentuose 
negarbingi.__________________ j ir kitaio vadintųsi; Ir tik nedide-

Darbininkams valst. mokes- : lė žmonijos dalis garbina tikrąjį 
čius atskaito penkių centų tiks-i Dievą ir gyvenime vadovaujasi 
lumu. Jis jų nenuslėps, nenu-1 Jo Įsakymais. Suprantama Jie 
suks. Jeigu pamėgintų kiek nu-' tos didžiumos atsverti negali, 
sukti ir tas iškiltų aikštėn, jis | , J.- Vildūnas.

turėjo privesti Europą prie ūkP: taigos. Bendruomenės suverenu
mo apsijungimo. Greta jos 1949 mui vykdyti yra bendruomenės 
m. gegužės 5 d. Prancūzijos ini- vyriausybė, bendruomenės par- 
ciatyva Airija, Belgija, D. Britą- lamentas, teismas_ir patariama- 
nija, Danija, Graikija, Islandija, sis
Italiia, Luksemburgas, Norvegi- parlamento narius renka atskirų 
ja, Prancūzija, Olandija, Saaro vlastybių parląmentai, bet jie 

['kraštas, Švedija, Turkija, Vokįe- gali būti renkami ir tiesioginiais 
j tija sudarė Europos Tarybą, ap- 
i imančią ministerių komitetą, ku- 
; riame kiekvienas kraštas turi 1 

, ir patariamąjį seimą
1 (125 atstovų), kurio narius Jen- 
ka atskirų kraštų parlamentai. 
Europos Taryba turėjo privesti 
Europą prie politinio apsijun
gimo.

Praktiškai betgi tiek ūkinio 
. bendradarbiavimo organizacija, 
tiek Europos Taryba pasiliko šio
kie tokie tarptautinio bendra
darbiavimo veiksniai, bet kad 
jie taptų antivalstybiniais orga
nizmais, jie privalėjo dar vieno 
labai svarbaus elemento — ant- 
valstybinio suverenumo, ant- 
valstvbinės nepriklausomybės. 
Ūkinio bendradarbiavimo orga-

I nizacija ir Europos Taryba kaip 
tiktai parodė, kad, kol tarptauti
niuose sambūriuose dalyvaujan
čios valstybės pasilaiko visą sa
vo nepriklausomybę, negalima 
sudaryti paveikaus antvalsty- 
binio organizmo. Toks organiz- . 
mas gali susidarvti tik atskiru 
valstybių suverenumo sąskaita. 
Tačiau atskiros valstybės,, juo
ba didžiosios, nelinkę tą ar kitą 
savo nepriklausomybės dalį per
leisti antvalstybei. Kita vertus 
bendroji pasaulio ūkio ir saugu
mo padėtis antvalstybės reikalą 
daro labai aktualu.

nija

Stabdo išlaisvinimą
(Atkelta iš 1 pusi.) Dr. Alfred Puhan, programos

įstaiga, jos padedamas, preziden
tas praėjusią savaitę atleido Tru- 
mano-Achesono “ištikimus ge
nerolus”. Naujuose paskyrimuo
se reikšminga, kad sumenkinta 
aviacijos reikšmė ir. kad busi
masis Generalinio štabo virši
ninkas adm. Radford, ne tik. kad 
reikalauja užblokuoti komunis
tinę Kiniją, bet mano, jog “atei
ties uždaviniuose” veiksmin-

direktorius (save laikąs lietuviš
kos kilmės), greitu laiku iš “Bal
so” pasitraukiąs, apibūdino “įš- 

i taigos darbą kartais “positively 
! brilliant, at other times good. 
■ and somėtimse. mediocre and 
even downright bad”. (“Voice” 
kalbama, jog jo vietą laikinai 

i perimsiąs Mr. Bauer).
Lietuviškoji programa poros 

mėnesių laikotarpyje stiprėjusi, 
giausias būsiąs jungtinis "karo! nors "mėgėjiškumo" žymių ne- 
laivynas ir aviacija. Aiškiai ak- pajėgiama nusimesti. Netikusį 
centuojama būsimajame kare j įspūdį daro nuolatinis kalbėtojų 
amerikiečių atominių ginklų ga-' kaitaliojimas^ (rusiškosios prog- 
lia bei grėsmė jais remiant visą į ramos papročiu) , kas kliudo ”A 
“taikingų priemonių” politiką. B” sugavimą Lietuvoje ir blaško 

t vi u-j c • klausvtojus. Kartais vertimaileslco būdų re onnuoti būna skusti ir tiek “iškarpyti",
Amerikos Balsą kad ka/a klausant Eisenf'we.’

McCarthy pradėj us ir kiti les- ri0 balandžio 16 d. kalbos trans- 
ko būdų suefektyvmti Amerikos nacijos nebuvo galima suprasti 
psichologinę ofenzyvą. Praėjusią; apie ką kalbama. Perduodamos 
savaitę Niujorke “AB” būstinė- į žinios įdomios (dėkingos vietos), 
je posėdžiavo Senato užsienių nors kalba galėtu būti “trumpes- 
reikalų komisijos grupė vado-inė”. Pageidautina stipresni ko- 
vaujama sen. Hickenlooperio. ■ mentarai nepasakojant, ką Vil- 
Pasak jo, esą norima duoti pro-j niaus radijas sakė, bet paduo- 
gos ir “‘yoicininkams” ! dant “sovietinio gyvenimo bū

do” grožybes ir jų idiotiškumą. 
Tarnybai labai praverstų pasi-; 
klausyti BBC, pasimokinti visad 
tikslaus ir objektyvaus žinių

jungos “bosas” sugrįžo į)Tarybą, 
bet ir Niujorke LLK žmonės siū
lė ALT savo paslaugas. Vado
vaujančių liet, publicistų nuo
mone, “maža tokią rezoliuciją 
turėt* — ją reikia išnaudoti”, at
liekant propagandinį darbą ame
rikiečių spaudoje. Lietuvių Žur
nalistų Valdyba privalo daryti 
kuriuos nors praktiškus žygius”. 
Kadangi Kersteno rezoliucijos 
svarba glūdi daugiau jos “psy- 
war” reikšmėje, atrodo, jog.Lie
tuvių Amerikiečių Informacinį 
Centrą ir Lietuvos Laisvės Ko
miteto Tyrinėjimų ir Spaudos 
Tarnybą užgula bene sunkiau
sias uždavinys, nuo jų įsikūrimo 
pradžios.

komitetas. Bendruomenės

tarpe. Kr. Valdyba nutarė raš
tą perduoti Vasario 16 gimnazi
jos komisijai Montrealyje, kuri 
tiesioginiai šiuo reikalu rūpina
si. KLB Apylinkių Valdybos, ga
vusios iš Vasario 16 gminazijos / 
komisijos nurodymus aukų rin
kimo reikalui minimam kilniam 
tikslui, prašomos nuoširdžiai 
prie to darbo prisidėti. v

Tarybos Rinkimų Statuto Ko
misijos pirm. K. Grigaitis prieš- 
paskutinaime posėdyje KLB 
Krašto Valdybai referavo komi
sijos numatytus Rinkimų Sta
tuto bent kelis variantus. Val
dyba nutarė visų variantų pa
grindus paskelbti spaudoje, kad 
su jais galėtų susipažinti visi 
Kanados Lietuvių Bendruome- 
ns nariai, o Krašto Tarybos me
tiniame atstovų suvažiavime — 
Statuto projektų pagrindai bus 
patiekti atstovams svarstyti ir 
vieną iš jų priimti.

Į sekančius Krašto Valdybos 
posėdžius patariamuoju balsu 
nutarta visuomet kviesti KLB 
Toronto Apylinkės pirmininką 
arba Valdybos atstovą.

P. Alšėnas,
KLB Kr. V-bos sekr. inf. reik.

gūžio 12 d. posėeiy KLB Kraš
to'Tarybos atstovų metinį su
važiavimą nutarė šaukti 1953 m. 
spalio mėn. tą savaitę kada val
džios bus paskelbta Padėkos die
na (Thanksgiving Day), kad su
sidarytų ilgesnis savaitgalis ir 
užtektų laiko numatytai suva
žiavimo darbotvarkei apsvars
tyti.

Suvažiavimą skelbti rugsėjo 
mėn. pradžioje, Darbo dienos 
(Labor Day) proga, Valdyba ne
rado tikslinga, nes pernai me
tais įvykusiame tuo laiku suva
žiavime negalėjo dalyvauti tie 
Tarybos atstovai, kurie turi 
ūkius, nes derlius dar nebuvo 
nuvalytas.

Suvažiavimas įvyks Toronte, 
Lietuvių Namuose. Suvažiavimo 
darbotvarkė ir visiškai tiksli su
važiavimo data bus paskelbta 
spaudoje kiek vėliau.

Šiame posėdyje buvo perskai
tytas PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos pirmininko raštas Va
sario 16 gimnazijos įsigytųjų 
nuosavų patalpų reikalu, kuria
me prašoma telkti namų išmokė
jimui aukas Kanados lietuvių

Antrasis konkretus žingsnis
i antvalstybę
Sovietų agresyvumas, ypač 

Korėjos karas privertė V. Euro
pą rimtai susirūpinti savo sau
gumu ir apsigynimu. To padari
nys — Atlanto sutartis. Tačiau 
Atlanto pastatas turi labai dideli 
plyšį ties Vokietija. Šiai spragai 
užtaisyti Anglies ir Plieno Ūkio 
Bendruomenės nariai 1952 m. ge
gužio 27 d. Paryžiuje pasirašė 
Europos Gynimosi Bendruome
nės steigimą. Tuo pradėta kari
nės srities veikmeninės antivals- 
tybės statyba. Ji dar nebaigta, 
nes susitarimas neratifikuotas. 
Savo sąranga ir ši karinės srities 
veikmeninė antivalstybė daug 
kuo panaši į Anglies ir Plieno 
Ūkio Bendruomenę. Vyriausybės 
funkcijoms numatytas 9 narių 
komisariatas. Jo narius sutaria 
bendruomenę sudarančios vals
tybės. Komisariatas klausimus 
sprendžia balsų dauguma. Jo ži
nioje yra centrinė bendruomenės 
administracija su 3 direkcijom: 
karinių reikalų, intendantūros ir 
finansų. Greta komisarioto nu
matyta bendruomenės narių — 
valstybių ministerių taryba ko
misariato planams su bendruo
menės narių politika derinti. At
skirus klausimus ši taryba gali 
spręsti dauguma balsų, atskirus 
— % balsų ir kaikuriuos — vie
nu balsu. Bendruomenės biudže
tui ir jos apyskaitai tvirtinti ir 
komisariato veiklai kontroliuoti 
yra bendruomenės parlamentas. 
Faktiškai numatytas tas pats 
parlamentas kaip ir Anglies ir 
Plieno Ūkio Bendruomenei, tik 
9 nariais didesnis. (Belgija — 10 
narių, Italija — 21, Luksembur- 
gas -—4, Olandija — 10, Prancū
zija — 21 ir Vokietija — 21). Tas 
pats Anglies ir Plieno Ūkio Ben
druomenės teismas numatytas ir 
šiam naujam antivalstybiniam 
organizmui. į

Savaime suprantama, kad su
kurtoji karinės srities antivals
tybė turi perimti iš atskirų vals
tybių nepriklausomybės nepaly
ginti didesnę dalį, nei kurios at
skries ūkio srities antivalstybė. 
Juk kariuomenės pajėgumas yra 
tiesiog proporcingas valstybės 
suverenumo laipsniui. Kariuo
menė — pačios nepriklausomy
bės simbolis. Todėl atsisakyti 
valstybinio suverenumo karuio- 
menei ir jį perleisti antivalstybei 
yra lemiamas žingsnis pačią 
valstybės nepriklausomybę pa
lenkti antivalstybės nepriklau
somybei. Todėl suprantama, kad 
ilgų amžių valstybinės nepri
klausomybės tradicijas turin
čioms valstybėms tas žingsnis 

' žengti labai sunku. Tik todėl ir 
Europinės Gynimosi Bendruo
menės steigimas, nors jau prieš 
metus pasirašytas, lig šiol tebėra 
neratifikuotaš. (Bus daugiau)

A. Vaitiekūnas.

rinkimais. Parlamentas kontro
liuoja bendruomenės vyriausy
bės veiklą ir %■ balsų gali pa
reikšti vyriausybe? nepasitikėji
mą. Patariamąjį komitetą sudaro 
po % darbdavių, - darbininkų ir 
vartotojų atstovų. Visais svar
besniais klausimais bendruome
nės vyriausybė privalo išklausy
ti komiteto nuomonės. Bendruo
menei priklausančios 'valstybės 
prie bendruomenės vyriausybės 
turi savo įgaliotus ministerius, 
kurie sudaro bendruomenės ta
rybą ir yra ryšininkai tarp ben
druomenės ir jos narių — vals
tybių. Prie bendruomenės vy
riausybės y fa akredituoti D. Bri
tanijos ir JAV ambasadoriai ir 
kaikurių kitų valstybių diploma
tinės misijos. Taigi minėtų 6 
valstybių teritorijoje (1.300.000 
km2) susidarė veikmeninė ne
priklausoma antvalstybe.

Be abejojimo, ją pašaukė gy- 
veniman konkretus ir būtinas 
reikalas. Tarpusavio konkuren
cija dėl rinkų, technikinių įtaisy
mų atsilikimas, prastas dirban
čiųjų aprūpinimas Europos ang
lies ir plieno ūkį pamažu smug- 
dė. Ypač po II-jo pasaulio karo 
Europos anglies ir plieno gamy
ba kritei Ta liūdna tikrovė ir pa
skatino Prancūzijos politiką R. 
Schumaną išeiti su projektu su
daryti 6 valstybių anglies ir plie
no ūkiui antvalstybinį organiz
mą. Po 2 metų kruopščių ir at
kaklių pastangų minėtų 6 vals
tybių anglies ir plieno ūkis turi 
ne tik bendrą nepriklausomą sa
vo vyriausybę, bet nuo 1953 m. 
vasario 10 d. (angliai) ir bendrą 
šių valstybių rinką. Ši veikmeni
nė antvalstybe apima 155 mil. 
gyventojų. Jos tiesioginėje žinio
je yra 1.750.000 anglies ir plieno 
ūkio darbininkų. Per artimiau
sius 4 metus ši veikmeninė ant- 
vaistybė . numato pastatydinti 
iki 30 tūkst. butų, nes apie penk
tadalis anglies ir plieno ūkio dar
bininkų gyvena nepakenčiamo
se sąlygose. Per artimiausius 5 
metus antvalstybe numato ang
lies ir plieno gamybą pakelti 
bent 15% (vietoj 240 mil. tonų 
anglies 1952 m. numato 275 mil. 
t. ir vietoj 41 mil. t. plieno nu
mato 47-50 mil. t.). Įdomus šios 
anglies ir plieno antvalstybės 
plieno gamybos santykis su JAV 
ir SSSR plieno gamyba per pa
staruosius 40 metų. Plieno gamy
ba milionais tonu:

Darbininkų rojus” Vilniuje
Neseniai pabėgęs iš Vilniaus sekti blokų gyventojus. O tai da- 

lenkas darbininkas papasakojo,1 romą kiekviename žingsnyje, 
kaip ten dabar gyvena darbinin-; Pagal taisykles darbininkams 
kai kolonijoje, kurioje jis gy- nedraudžiama išeiti į miestą po 
veno.

Bendrai Lietuvoje esanti įves- taip pat prievolės registruotis, 
ta sistema darbininkų sukaupi
mo į specialias kolonijas, kad 
lengviau būtų juos v sekti. Vil
niuje tokia kolonija buvusi pa
statyta 1952 m. vasarą Antakal
ny prie Sovietų armijos prospek
to. Tai esą 6 dideli blokai. Juose

darbo arba sekmadieniais. Nėra

Tačiau praktiškai kiekvienas iš
einantis iš kolonijos užsiregist
ruoja -— specialiai tam skirtoje 
“dėl patogumo” laikomoje, kny
goje įrašo valandą, kada išvyko 
ir kur išvyksta. Tai tam, kad iš
vengtų pavojaus būti įtartu, kad 

gyveną darbininkai, kurie dirbą lanko nelegalius susirinkimus, 
fabrikuose, dirbančiuose kariuo- O tie, kurie kada išeina neužsi-' 
menės reikalams. 1952 m. lapkri- registravę, dažnai yra MVD kvo- 
čio men. tuose blokuose apgy- įčiami, kur ir kaip praleidžia lais-
vendinę apie 1400 asmenų. Šei
mos gavę 1-2 kambarių butus su 
virtuvėmis. Viengungiai gyveną 
po 2-4 kambary; o maitinasi kan- 
tinoje.

Kiekvienas blokas turįs kanti
nę, visiems bendra virtuvę, skai
tykla, bibliotekę ir siuvykla bei 
batų taisymo dirbtuvę. Be -to, 
centriniame bloke yra kirpykla 
ir “univermagas”, t.y. krautuvė, 
kurioje kolonijos gyventojai per
ka viską. Tik, deja, svarbiausių 
maisto dalykų, kaip cukraus, rie
balų, ten esą taip mažai, kad dar
bininkai esą priverstų dasipirkti 
laisvoje rinkoje augštomis kai
nomis arba į kę iškeisti.

Kiekvienam bloke yra “za- 
vieduiščij” (vedėjas), kurį ski
ria miesto komitetas (“gor- 
kom”). Jis paprastai komunis
tas. dažniausiai rusas, bet esą ir 
lietuvių ir lenkų. Blokų komite
tai taip esą paskiriami iš partie
čių. Jų visų reikalas prižiūrėti ir

valaikius.
Kolonijos gyventojų sekimui 

taip pat tarnauja vadinamieji 
“blokų korespondentai”, kurie 
ištikrųjų daug dažniau rašą pra
nešimus apie savo bloko gyven
tojus saugumiečiams, negu ko
respondencijas į darbininkų 
laikraščius. Kadangi jie turi ži
noti viską apie darbininkų gyve
nimą, tai jiems yra leidžiama 
kištis visur ir betkada. Kalba
muosiuose blokuose “korespon
dentų” pareigas eina jaunos <■; 
komjaunuolės, kurioms vado
vauja rusė komunistė Volčkova.

Kiekvieną sekmadienį prieš
piet blokuose organizuojami su
sirinkimai. Ir visada stropiai pa
tikrinama,, kad visi susirinktų, 
kad niekas negalėtų eiti į baž
nyčią. Šitam kolonijos “visuo
meniniam švietimui” vadovaująs 
rusas komunistas Prusov, parti
jos rajoninio komiteto agitprp- 
po narys.

Praktiškai kontroliuojami ir 
laiškai.

Teoretiškai susirašinėti niekas 
nedraudžiąs ir niekas neįsakąs 
duoti laiškus kontroliuoti. Bet 
kitos išeities nesą. Darbininkai, 
žinoma, dažnai laiškų negauna. 
Dažniausiai tik iš giminių. Esąs 
įsigalėjęs paprotys, kad kiekvie
nas darbininkas perskaitytą laiš
ką nunešęs ir atiduodąs vedėjo 
raštinėje. Taip, esą, įrodoma, 
kad susirašinėjime nėra įtarti
nų žinių. Savo pačių parašytus 
laiškus darbininkai nunešą ne
užlipintus vedėjui kartu su pini
gais pašto ženklams, o jis jau pa- 
siunčiąs.

Taip gyvena “laisvės krašte” 
darbininkas, “viso krašto valdo
vas” ...

NUŽMOGINTAM NAŠLAITYNE
italo Akimis
jų. Jei kas neatsargiai to pasi
teirautų, užsitrauktų pavojų bū
ti apšauktas šnipu ir patekti į 
kalėjimą. Kiek Maskvoje gyven
tojų, nežino net ir patys rusai, 
pagaliau jeigu ir žinotų, tai jie 
vis tiek svetimšaliui to nepasa
kytų. Valstybės paslaptimi bū
tų palaikyta ir tai, jei kas pa
klaustų kurį nors tarnautoją, 
kiek jo biure yra mašinėlių arba 
kokios jo sekretorės kojos.. Ne
galima klausti, o ypač žymėtis 
prekių kainų — jas kokiu nors 
būdu sužinojus reikia išlaikyti 
galvoje atmintinai. Bolševikai 
giriasi savo “nuostabia architek
tūra”, turinčia pavaizduoti “so
cialistinį realizmą”. Tačiau iš 
tikro ji autoriui atrodo gremėz
diška, pedantiška ir neaptašyta. 
Pats miestas atrodo kaip ištisas 
didžiulis našlaity nas. Našlaity no 
kvapą jausi visur net ir pavasa
rį. Užtat visur pilna medalių. Jų 
tiesiog yra kaip šieno. Iš 30 žmo
nių, pakeliui sutiktų Maskvos 
vidurinėje miesto dalyje, viduti
niškai bent 12 bus uniformuotų. 
O kas jei • ir nedėvi uniformos, 
tai vis tiek retas kuris neturi ant 
krūtinės prisisegęs tiesiog sva
rais įvairiausių ordinų. Visur, 
kur tik mesi akį, — tik medaliai, 
ordinai, įvairiausi pasižymėjimo 
ženklai.

Bolševikai giriasi, kad pas juos 
nėra elgetų, nes ten “visi viskuo 
aprūpinti”. Tačiau jų iš tikro 
Maskvoje apstu — rasi net Re
voliucijos aikštėje ar Didžiojoje 
Gorkio gatvėje. Sov. Sąjungoje 
kyla naujoji buržuazija, raudo
noji aristokratija. Tačiau šie 
naujosios rūšies “aristokratai” 
nemoka kaip reikiant nė atsisės
ti prie stalo arba paimti į rankas 
šakutes. Tik šeštadieniais šiek 
tiek pastebimas didesnis gatvė
se gyvumas — mat, “vodka” įga
lina rusus bent porai valandų 
kiekvienam susikurti “privatų 
rojų”. Tačiau ir ji yra brangi — 
100 gr. kaštuoja 5% rublio. Raud.

MASKVOS VAIZDAI
Milano “Corriere de Serą“ at

spaude italų rašytojo ir žurna
listo Vittorio G. Rossi įspūdžius 
iš Maskvos ir iš Sov. Sąjungos. 
Paskiau tie įspūdžiai buvo išleis
ti .atskiru leidiniu, pavadintu 
“Ryškiai raudonas dangus”. Vo
kiečių spauda, kaip “Christ und 
Welt” Nr. 16/1953 ir kt., stebi
si, kad dar gali būti žmonių, ku
rie nemato komunizme to, kę 
apie jį yra patyrę savo praktika 
patys pavergtieji ar ištrukusieji 
iš bolševizmo vergijos. Priekaiš
tų padaroma ir pačiam G. Ros- 
siui, kuris yra buvęs paskutinis 
nekomunistinis žurnalistas, ga
vęs iš bolševikų leidimą porą 
menesių pagyventi Maskvoje ir 
apkeliauti kaikurias Sov. Sąjun
gos sritis. Tačiau net ir Rossiui 
gyvenimas Maskvoje atrodo la
bai niaurus.

Autorius pastebi, kad dar nie
kados pasaulio istorijoje Rytai 
nebuvo nuo Vakarų atskirti to
kia geležine siena, kaip dabar. 
Ji yra uždaresnė net ir už, kinų 
siena. Maskva jam pasirodė vie
na iš pačių biauriausių sostinių, 
kokių tik begali būti pasauly
je. Tai yra didžiulis, ištįsęs kai
mas, kuriame viskas yra Krem
lius. Bolševikai yra tiek įbau
ginti špionažo, jog nuo 1941 m. 
Maskvoje neturima telefonų 
knygos, ir iš viso veik neįmano
ma gauti tvarkaraštį. Svetimša
liams nepatartina net išėjus pa
prasčiausiai pasivaikščioti ką 
nors, žymėtis į savo užrašų kny
gelę, nes tučtuojau prisistatys 
“draugas”. Iš viso, žmogus, pa
tekęs iš Vak. Europos į Maskvą, 
pasijunta kaip baltasis vidury 
didžiulės spalvotųjų masės. Sve
timšaliams sekti spec, agentų 
siųsti nė nereikia, nes ir taip 
juos visi kiekvienoj vietoj leng
viausiai atpažįsta.

Sov. Sąjungos viskas 
yra “valstybės paslaptis' 
Valstybės paslaptis yra net ir 

tai, kiek Maskva turi gyvento-

Netikra nepiliečių padėtis
NYT išspausdino laišką, nuro

dantį, kad ne piliečiams iš JAV 
laikinai išvykti yra pavojinga. 
PagaL naująjį McCarran įstaty
mą, net seniai krašte gyvenantie
ji asmens, jei jie neturi piliety
bės, išvykdami iš krašto niekad 
nėra tikri ar jiems bus leista su
grįžti. Buvo atsitikimas, kad 
Detroite gyvenanti moteris tik 

i kelioms valandoms perėio į Ka- 
tikslaus ir obiektvvaus žinių na^°s Pus?\ I Windsora, ir

' galėjo grįžti, nes buvo rasta, kad 
I Tebekalbama, jog liepos mėn. serga džiova. <Alm-Tž) 
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savo idėjas ir projektus. “AB” 
direktorius Francis čia pareiškė, 
jog “AB” yra trečioje vietoje sa
vo programa, o greitu laiku atsi- 

komunistai daugiau išleidžią! 
“AB” trukdymui, negu JAV 
transliacijoms. McDonnell, spe
cialus asistentas prašė, kad “AB” 
taptų atskira įstaiga nuo Vals
tybės Departamento, bet sutiko, 
jog “didelė dalis” “Amerikos 
Balso” kritikos buvusi teisinga. 
Visi “AB” nariai esą lojalūs ir 
šiuo metu dar kartą‘pertikrina- kad jo “psywar” galutinis tikslas 
mi”. Edward Macy, “AB” kadrų 
vedėjas, užtikrino augštas per- revolution”.

1 £ * * - •*1 I

durs 4-toj vietoj pasaulyje. Esą perteikimo.

paaiškėsiąs “Europos Laisvės” 
radiofono lietuviškųjų translia
cijų reikalas. Tačiau, kaip visa 
eilė suinteresuotųjų pastebėjo, 
joks radiofonas neįtiks lietu
viams, iki, pasak žinomojo radio ' 
komentatoriaus Montgomery,! 
“laisvasis pasaulis nepaskelbs,;

“a universal anti-Communist

pagamino: ant-

Antvalstybės Rusijos JAV
kraštų

1913 m. 25 8 32
1929 m. 35 9 57
1948 m. 23 35 80
1950 m. 41 43 83
Anglies: 1952 m 
valstybės kraštai 240 mil. tonų. 
SSSR — 284 mil. t. ir JAV — 
523 ml. tonų.

Lietuviai važiuokite vasaroti i 
O: ir E. NARUŠIŲ VASARNAMĮ 

“FOUR OAKS” TOURIST HOME 
Leamington, Ont., 318 Erie St. South.

LIETUVIAMS PRIEINAMOS KAINOS 
Greitas ir geras patarnavimas, lietuviški valgiai, saulėtas 

Erie ežero krantas

sonalo profesines ir asmeniškas i 
kvalifikacijas... bet ištikrųjų • 
daug kas iš jų su radio ar ben
drai informacijos darbu anks
čiau nieko bendra neturėjo. Pats 
Robert Johnson, JAV Informaci
nės Tarnybos viršininkas buvo 
profesorius. Prieš pradėdamas 
savo šias laikinąsias pareigas, jis

Nereikalingas 
išsiplepėjimas
Praėjusią savaitę “AB” lietu

viškoj transliacijoj džiaugėsi, 
jog '‘New York Daily Mirror”, 
milioninio tiražo* dienraštis, ke
liuose numeriuose rašė apie tėvų 
jėzuitų dabartinę veiklą “LTS

pareiškė: ateityje mes pabrė-Į R” Tie straipsniai, lygiai kaip ir 
Šime asmens vertngumą, religi-; istorija apie “lietuvį, tėvą Zu- 

. jos svarbumą... ir nepasakosi-' rikov” tikrųjų lietuvių vienuolių
me pavergtiesiems apie mūsų nuomone smarkiai užneša J‘su- 
skalbtuvus ir žibančius automo- permenų rašytojų fantazija”. Ir 
bilius”. . čia tektų priminti Lenkijos vys-

Hickenlooperio grupei buvo kupų neseną laišką laisvajam 
užtikrinta, jog ”AB” yra klauso- pasauliui, apie susilaikymą nu- 
mas pasaulyje, nors dr. Lowen- šviesti katalikų bažnyčios, kaip 
thal, negalėjo tiksliau pasakyti pogrindžio judėjimo Lenkijoje 
apie klausytojus anapus uždan- centrą, nes tokios istorijos išsau
gos. Robert A. Bauer, laikinasis kia persekiojimus pavergtuose

- viršininkas “The Field program kraštuose. _
Service Division”, kuris vado-- - .
vauja paskyrimams “Balse” ir suvienijo lietuviškuosius veiks- 
vertina klausytojų nuomones, nius vieningai akcijai tvirtino 
pareiškė kasdieną gaunąs iš. žiną reikalą lietuviai Niujorke 
klausytojų apie 1000 laiškų. | Ne tik Olis, ALTautininkų Są-

service uivision’, kuris vado-: Kersteno rezoliucija Kongrese 
vau j a paskyrimams “Balse” ir suvienijo lietuviškuosius veiks-

KANADA RŪPINASI
savo mažaisiais

Vaikus reikio ouklėti, kad išaugtų naudingi 
patys sau ir savo bendruomenei. Todėl Kana
dos mokyklose, mokytojai, gydytojai ir slau
gės rūpestingai daboja kiekvieno vaiko fizinę, 
protinę ir socialinę gerovę. Tėvai gali aptarti 
auklėjimo problemos su kitais tėvais ir daly
vauti vaikų auklėjime per laisvas Tėvų-Mo
kytojų Sąjungos (Parent-Teachers Associa
tions).

KANADA RŪPINASI SAVAISIAIS — 
STENKIS DAUGIAU ŽINOTI APIE JĄ.

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

“aristokratjiai” Gorkio gatvėje 
leistas vad. “Coctail Bar”. Iš tik
ro tai yra šiek tiek elegantiškes
nė kavinė, prie kurios šeštadie
nių vakarais susirenka ištisos 
žmonių eilės, belaukiančiu pro
gos kaip nors patekti į vidų ir 
užmiršti žiaurią realybę. Gale 
autorius pažymi, kad jei jis Če
kijoje ir Lenkijoje susidarė įspū
dį, jog ten siaučia “maras, siau
bas ir skausminga mirtis”, tai 
Maskvoje buvo dar liūdniau — 
jį laikė prislėgęs baisiausias slo
gutis. Lenkijoje ir Čekoslovaki
joje tokią nuotaiką kelia visiš
kas eliminavimas "iš žmogaus, 
kas jame yra žmogiška ir indi
vidualu, t.y. tų elementų, kurie 
jį atskiri nuo gyvulio. Tačiau 
ten bent dar tebeina kova, ten 
dar tebėra, kas gina žmogiškąją 
vertę. Varšuvoje pvz. žmonės 
bent pirmąją Velykų dieną dar 
eina tylūs ir susimąstę į katedrą, 
nesibijodami tiesiog būriais žy
giuoti pro ministerio pirminin
ko rūmus. Maskvoje jau nė to 
nepastebėsime — Čia viskas jau 
yra užgniaužta, eliminuota, žmo
gaus pavertimas mumijomis yra 
jau seniai baigtas, čia bolševi- 
kinimo procesas nepažįsta jau 
nei pasipriešinimo, nei kovos — 
Žmonės čia yra jau pravaryti pro 
“naujų žmonių fabriką”...
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Dėl ateities Lietuvos mokyklųdidesnio skaičiaus jaunimo. Dėl to negali būti kitų teisės pažeistos, kad tik jiems būtų tas priėjimas sudarytas. Kokia teise gali kokia nors grupė veržtis tokiu būdu prie jaunimo, kurio tėvai yra visai kitos pasaulėžiūros ir nori joje savo vaikus išauklėti? Tai yra noras laimėti ne laisvose ideologinėse bei kultūrinėse varžybose, bet pasinaudojant valdiniu aparatu s«vo partiniams reikalams.Dėl viso to tenka prieš valdinės mokyklos šalininkus pasisakyti tiek principiniu atžvilgiu, | tiek ir dėl motyvų, kuriais jie savo nusistatymą grindžia. Prin- | cipiniu atžvilgiu — kad neleidimas pasirinkti savo vaikams mokyklos pažeistų tėvų teises, ■ motyvų atžvilgiu — kad yra tie- į siog negarbingas savanaudišku- ■ mas specialiai siekti tokios da- Į lykų santvarkos, kuri patarnautų tik tai ar kitai grupei, visai: neatsižvelgiant, kad tai pažeistų ir demokratinius principus, ir kitų laisvę..Kaip tik dėl to tektų nepritarti ię tiems, kurie siekia visai pašalinti valdinę mokyklą. Šiuo atveju tektų vadovautis ne jų teoriniu principu — net jei jis būtų ir teisingas — kad mokykla. būdama susijusi su pasaulėžiūra, turi būti iš volstybės tvarkymo išimta ir palikta kurti bei tvarkyti pasaulėžiūrinėms grupėms, bet faktu, jog yra piliečių, kurie daugiau pasitiki valdine mokykla, nei privatine ir joje nori mokyti savo vaikus. Kas juos gali versti priimti kitų pažiūrą, nors objektyviai ji ir kažin kaip būtų teisinga? Nei i tokią pažiūrą priimti, nei pa-

Pastaruoju laiku vis daugiau pasirodo politinių leidinių — krikšč. demokratų “Tėvynės Saigas”, liaudininku “Varpas”, socialdemokratų “Darbas” ir pagaliau nesrovinė, Liet. Laisvės Komiteto leidžiama, “Lietuva”. Būdingas šitų leidinių bruožas, kad jie neapsiriboja kokių atitrauktų teorinių klausimų nagrinėjimu, bet skiria didelę dolį savo puslapių ir aktualiems politiniams klausimams, tarp jų ir išlaisvintos Lietuvos atstatymo reikalams.Susirūpinimas išlaisvintos Lietuvos atstatymo klausimais ne- obejotinai sveikintinas. Tasai atstatymas bus sunkus ir sudėtingas. Todėl iš anksto jam reikia pasiruošti. Pagaliau dalykas turi ir antrą teigiamą pusę. Politinėms grupėms išryškinus įvairiais klausimais savo požiūras, galima bus matyti, kiek jos skiriasi ir kiek jas galima — kompromiso ar kitu būdu — suderinti, kad atstatytoje Lietuvoje įmanomai didesnė dalis jos gyventojų galėtų savo , aspiracijas patenkinti ir būtų išvengta nereikalingų kovų ten, kur jų galima išvengti.Iš ligšiolinių pasisakymų gal labiausiai krinta į akį nuomonių skirtumai kultūros, ypač ateities Lietuvos mokyklos klausimais. Mokykla tautos gyvenime vaidina pirmaeilės reikšmės vaidmenį, todėl į ją visi ypatingai ir kreipia dėmesį. Ligi šiol daugiau išryškėję yra trys nuomonės. Kai kas bando įrodinėti, .jog ateity turėtų būti kultūrinės autonomijos tvarka kuriamos tik privatinės mokyklos. Kiti linksta į tai, kad šalia vai- . _ . .dinės mokyklos laisvai galėtų i gal Ja tvarkytis jie neturi nė -būti kuriamos ir privatinės, ku-Į rioms turėtų būti skiriama proporcinga dalis mokyklų reikalams skirtų biudžetinių lėšų. O treti pasisako už valdinę mokyklą, privatines leidžiant tik išskirtiniais atvejais — ir net tik su prezidento leidimu. Pirmosios dvi nuomonės atstovaujamos daugiau katalikų visuomenės, o trečioji — liaudininkų ir socialdemokratų.Pasisakančių už valdinę mokyklą įdomus gal ne tiek pats nusistatymas, kiek tokio nusistatymo- motyvai. Socialdemokratinis “Darbas” š. m. Nr.l(16), pasisakydamas prieš kultūrinę autonomiją, tokį savo nusistatymą motyvuoja tuo, kad tai patikrintų katalikams jaunimo mokymo ir auklėjimo monopolį. “Varpo” š.m. Nr.l Dr. V. Butrimas savo nusistatymą prieš kultūrinę autonomiją motyvuoja taip pat panašiai —• esą jos šalininkų tikslas esąs mokyklą apvalyti nuo mokytojų su nepa geidaujamo pasaulėžiūra, o ne- apšisprendusius paskatinti apsispręsti jiems teigiama prasme.Kaip matome, valdinės mokyklos šalininkai už ją pasisako ne kokiu demokratinės santvarkos principu vadovaudamiesi, bet grynai partiniais išskaičiavimais. Jie mano, jog tokioj mokyklinėj santvarkoj *jie galės prieiti prie jaunimo, kai tuo tarpu kultūrinė autonomija jiems mažiau teiks tokių progų.Toks prie klausimo priėjimas gana stebinantis. Matyt, tos grupės nesitiki, kad savo sukurtose mokyklose galėtų sutelkti didesnį skaičių jaunimo, nors laisve kurti privatines mokyklas jie galėtų lygiai naudotis su visais kitais. Dėl to jie siekia tokios mokyklinės santvarkos, kuri leistų jiems prieiti prie voikų kitos pasaulėžiūros tėvų, prieiti prie katalikų vaikų, kad gautų progos juos patraukti į savo pusę.Tai, gal būt, toms grupėms būtų ir naudinga. Tačiau neabejotinai tai yra grubus savanaudiškumas ir prasilenkimas su demokratiniais principais. 1922 m. Lietuve# Valstybės Konstitucija, kalbėdama apie švietimo reikalus, pirmiausia pabrėžia: “Vaikų auklėjimas yra tėvų augščiausio teisė ir natūralinė pareiga”. Ir šio dėsnio mes turime laikytis, nes nukrypimas nuo jo veda į padėtį, kuri yra Sovietuose ir jų satelitiniuose kraštuose, kur valstybė atima iš tėvų vaikus ir perduoda valdinėms įstaigoms juos išauklėti gerais “lioudies demokratais", jei įtaria, kad tėvai tokiais jų neišauklės. Bet jei tokį dėsnį pripažįstame, tai privalom pripažinti tėvams ir laisvę pasirinkti savo vaikams mokyklą. Tai natūrali ir logiška išvada. Politinės grupės neturėtų vadovautis savo partiniu 
savanaudiškumu, šį klausimą spręsdamos, ir nežiūrėti, koks klausimo išsprendimas padės 
joms sustiprėti, bet žiūrėti, kad 
kiekvienam būtų galimybė pasi
naudoti demokratine laisve ne 
tik politinėj, bet ir kultūrinėj 
srity. Niekos nekaltas, jei tam 
tikros pasaulėžiūros žmonių mū
sų tautoje nedaug ir atitinkama 
grupė negaus progos prieiti prie

mažiausios prievolės. Todėl ; jiems turi būti sudaryta galimybė savo vaikus leisti į valdinę mokyklą.Atrodo, jog žadąs daug ginčų sukelti mokyklos klausimas gali būti visus patenkinančiai išspręstas, laikantis jau 1922 m. Konstitucijoj priimtų dėsnių, jog valstybės priežiūroje įstatymų nustatytose ribose mokyklas kurti gali valstybė, savivaldybės, visuomenės organizacijos ir paskiri asmens, suteikiant visoms mokykloms lygias teises, jei tik jos išpildo įstatymų nustatytą programos minimumą, ir skiriant privatinėms mokykloms proporcingą pagal jų mokinių skaičių dalį lėšų'iš valstybės iždo, kad nė vienas pilietis, sumokėjęs mokesčius ir švietimo reikalams, nebūtų priverstas, leisdamas savo vaikus į privatinę mokyklą, už jų mokslą mokėti antrą kartą. Šiuo atveju turėtų būti padėtas į šalį ir dok- trinieriškas užsispyrimas, ir juo labiau egoistiniai partijų išskaičiavimai, o žiūrima tik, kad būtų išsaugota piliečio laisvė ir apgintos jo teisės. Šiuo atveju savo pasaulėžiūrą ir pasirinkti tėvų teisė auklėti vaikus pagal tokią mokyklą, kuria jis pasitiki, kad jo Vaikas bus išauklėtas toje dvasioje, kokioje jis nori savo vaiką išauklėti. Ir atrodo, jog šioje plotmėje būtų lengviausia susitarti visoms grupėms, jei tik bus visų norima iš tikro laikytis demokratinių principų, nes į visų pageidavimus dėl mokyklos pobūdžio būtų pilnai atsižvelgta.
A. Gražiūnas

Naujieji Vasario 16 gimnazijos Rūmai ir situacijos planas

Namai užpirkti PLB Vokietijos Krašto Valdybos. Jų perkamoji kaina 185.000 DM. Prie to prisideda 12.500 DM notariato, maklerių ir kitos išlaidosi Namų pritaikymas gimnazijos reikalams ir įvairūs įrengimai, statybininkų apskaičiavimu, atseis 100.000 DM. Benra suma susidaro apie 300.000 DM. Sodyba vadinasi Renndorf, artimiausias miestelis— Lampertheim. Iki Mannheimo yra apie 15 km, o iki Heidelbergo— apie 30 km. Sodybai priklauso 6 ha sklypas-parkas. Namuose tilps 200 mokinių bendrabutis, bus įrengta 11 klasių, keletas salių, 11 mokytojų patalpos, direktoriaus ir mokytojų kambariai, raštinės, ūkvedžio ir kt. patalpos.
LENKIJOS AMBASADORIUS VILNIETISNaujasis Lenkijos ambasadorius Londone Eugenijus Milnikiel (Melnikėlis?) yra Vilniaus universiteto' auklėtinis. Laisvoji Lenkijos spauda jį šitaip apibūdina.Kaip atsargos karininkas, jis 1939 m. rudenį buvo mobilizuotas, o Lenkijai žūnant perbėgo į Lietuvą ir pakliuvo į tą grupę, kuri buvo laikoma Kalvarijoje. Čia jis ir pateko j bolševikų rankas ir buvo išgabentas su visais į Rusiją. Ten jis po kurio laiko užmezgė ryšius "su NKVD ir prisidėjo prie pulk. Berlingo grupės karininkų, kurie stojo už bendradarbiavimą su bolševikais. Kai po Sikorskio sutarties buvo pradėta organizuoti kariuomenė, ir Milnikiel pateko į ją. Jau iš pat pradžių jis buvo iššifruotas kaip bolševikų agentas ir kai tik Anderso korpas išėjo iš Sovietų Sąjungos ribų, Milnikiel ir keletas kitų kariuomenės teismo buvo nuteisti ir uždaryti kalėjimam Jis buvo paleistas jau iš Jeruzalės kalėjimo, kai Sovietų

armijos buvo pasiekusios Lenkijos teritoriją. Kaip tik susikūrė bolševikinė Lenkijos valdžia, jis buvo paskirtas Teherano atstovybės charge d’affaires. Tai buvo jo diplomatinės karjeros pradžia. Vėliau Milnikiel buvo pa- avi t skirtas atstovu Kanadon, kur karininkaistengėsi išgaubi čia saugomas Lenkijos iždo brangenybes. Ta-

bei dvi protesto notas. Vienoje notoje protestuoja nuplėšimą iškabos, ką padarę “suorganizuotos bandos”. Kitoje notoje griežtai protestuoja, kam “Lenkijos išdaviku” suvažiavime dalvvavo augštieji Kanados pareigūnai irKanados vyriausybė abi notas atmetė. Iškabą beabejo nuplėšęsčiau j am nepasisekė. Dabai jis koks nežinomas sauvaliauto j as, o 
i i i i ŽVr* m v Ane z-J r\v»i m v n **

DABARTINĖJE LENKIJOJETaip plačiai pagarsėjęs pabėgdamas iš Lenkijos su tobuliausiu sovietų lėktuvu MIG-15, Įeit. Jareckis (dabar jis jau JAV) būdamas Londone buvo egzilinės Lenkų vyriausybės apdovanotas Sidabro kryžiumi su kardais ir ta proga spaudos atstovams papasakojo apie gyvenimą krašte.Pasak jo, aviacijoje visi augš- tesni viršininkai, maždaug'pradedant majoru, yra rusai. Lenkija turinti 8 oro divizijas, po 3 pulkus kiekvienoje, o pulke po 2 eskadriles. Beveik visų pulkų vadai esą rusai. Kiekviename pulke esą net 7 politrukai ir ryšio karininkas rusai. Jie savo tarnybą Lenkijoje laiką laikina, tad nei kiek nesitaiką prie lenkų, lenkiškai nekalbą, ir džiaugiąsi, kad juos čia greit avansuoją ir gerai laiką.Išviso aviacijoje karių išlaikyme esą 6 kategorijos, žiūrint ką kas daro — 1) kareivio, 2) techninio kareivio, 3) karininko, 4) techninio karininko, 5) lakūno ir 6) sprausminių lėktuvų lakūno. Šių pastarųjų porcija esanti gera, tarp kitko % kg. mėsos dienai, ji taip pat esanti duodama visiems rusams. Ypač kareiviškoji porcija esanti badmiriška. Ne vienas iš rusų pasipasakoja, kad jie anksčiau skraidę virš Korėjos.
Lenkijos visi gyventojai, net 

tie, kurie kaip komunistuojan-

nors atgaus nepriklausomybę senose sienose — su Lvivu ir Vilniumi pabrėžia Jareckis ar žurnalistai. Apie Vakaruose esančią Lenkijos vyriausybę krašte esą žinoma ir populiariausias ten esąs gen. Anderso vardas. Šitos žinios iš Vakarų ir gaiviną labiausiai viltis, kad geresnės dienos ateis.Beje, tokių MIG-15 lėktuvų, su kuriuo Jareckis pabėgo, Lenkijon esą prisiųsta 14.
— Varšuva. — Šiuo metu Lenkijoje iš visų katalikų kunigų reikalaujama ištikimybės priesaikos “Lenkijos liaudies respublikai”. Kaikuriose vyskupystėse tai jau įvykdyta, o kitose dar tebevykdoma. ( «

Saugo, kad nepabėgtų
Gal dėl to, kad dar labai nese

nai 5 jugoslavų sportininkai at
sisakė grįžti į savo kraštą, Veng
rijos vyriausybė išleido nuosta
tą, kad sportininkui išvykstant 
į užsienį valdžios paimamas ir 
patalpinamas į specialius namus 
jo vaikas, o kas vaikų neturi, 
koks nors kitas artimas asmuo. 
Štai dabar norėjo išvykti į Vie
ną- vienas sportininkas, kurio 
žmona tuo pačiu metu buvo Ber
lyne. Jam leidimo nedavė.

Tas pats taikoma ir kandida
tams į užsienio diplomatinę tar
nybą. Du jauni, išsimokslinę

jau augščiausiam ambasadoriaus poste. Pasak lenkų spaudos, tolimesnė jo karjera neišvengiamai būsianti “k stienkie” arba j kalėjimą. ..
Lenkų vyriausybė sunkiai 

kuriamaJau prieš keletą mėnesių buvo paskelbta,’kad egzilinę Lenkijos vyriausybę lietusieji nesutarimai jau išaiškinti ir vietoj dabartinio prezidento Aug. Zaleskio stos gen. Sasnkowski, kuris sudarys naują vyriausybę., Tačiau visa tai vis day neįvyksta. Prezidentu tebėra Zaleskis, Sasnkowski važinėja tarp Londono, JAV ir Kanados (jis čia turi ūkį), o derybų pabaigos nepasiekia. Jis yra pastatęs sąlygą, kad prezidento pareigas perims tik tada, kai tam pritars visos partijos, bet to vis dar nepasiekiama. Kol to nėra, niekas nesiūlo ir Zaleskiui pasitraukti.Įdomu, kad lenkiškojo gyvenimo viršūnės vis turi kokių ryšių su Lietuva. Kaip žinoma, iš Lietuvos yra kilęs gen Anders, o gen. Sasnkowskio motina esanti iš Lietuvos, berods iš Viekšnių.
Lenkų dvasiškija perspėja 

amerikiečiusLenkų vyskupų oficiozas “Ty- godnik Powszechny”, leidžiamas Varšuvoj, perspėja laisvuosius. būti atsargesniais su žodžiais. Esą, JAV-se Lenkijos katalikų bažnyčia vaizduojama kaip antikomunistinės rezistencijos židinys, o dėl to prasidėję persekiojimai.
Kam išdavikai, o kam draugaiNeperseniai įvykusio lenkų veteranų sąjungos Kanadoje suvažiavimo metu nuo Sovietų atstovybės rūmų buvo nuplėšta iškąba. Ji buvo rasta kiek toliau mieste ir policijos grąžinta atstovybei. Dėl to Varšuvos vyriausybė prisiuntė Kanados vyriausy-

dėl Lenkų veteranų notoje rašo: “Heroiškieji lenkų kariai į šį kraštą atvyko Kapados vyriausybės kviečiami, nes pastarojo karo metu jie narsiai kovojo greta Kanados ginkluotųjų pajėgų ir yra Kanados veteranų ginklo draugai. Dalyvavimas Kanados valdžios atstovų suvažiavime yra savaime suprantamas dalykas”. ..

Berlyno varpai skamba už laisvęGegužės 1-ją dieną Vokietijos darbo žmonės taip pat įsijungė į Laisvojo pasaulio švenčiamą ’darbo ir pavasario šventę. Vokietijoje ta proga buvo iš viso suruošta per 1000 susirinkimų, demonstracijų ar kitokios rūšies viešų pasirodymų. Apskritai, visi minėjimai praėjo ramiai ir vieningai. Tik kaikur komunistai mėgino susirinkimus ir viešas demonstracijas išnaudoti savo propagandai — arba paskleis- damį savas proklamacijas, ypač Ruhro krašte, arba įtaisydami tokius transparentus su komunistiniais šūkiais, kurie buvo nešami įvairių jų paslėptų organizacijų vardu. Daug kur juos nešti pavedė tiesiog mokyklinio amžiaus vaikams. Socialinės srities reikalavimai pareikšti ramiai — iš viso čia konstatuojama rimtis ir pastovumas. Ko dar buvo ryškiau reikalaujama — tai 40 valandų darbo savaitės, pasisakoma už “tautų sugyvenimą ir Vokietijos sujungimą”, darbininkams vad. “Mitbestimmungs- recht” įmonėse pripažinimą etc. Tačiau
komunistų propaganda, nors 
Sovietai jai skiria stambias 
sumas, darosi vis mažiau ak
tyvi.Net socialdemokratai nuo “bendrų šūkių” kur galėdami atsiribojo, parodydami, kad išskyrus nebent vieną kitą, jų masės toli gražu nieko bendro su komunistais neturi. Tas atsiribojimas žymu ir daugiausia socialdemakra- tų valdomose profesinėse sąjungose. O ypač griežtai nuo visokių bolševikų kėslų atsiriboja krikščionys darbininkai.Gal niekur kitur Vokietijos suskilimas nebuvo taip ryškiai matomas, kaip Berlyne. Rytų sektoriuje bolševikinės demonstracijos truko net 7 valandas, paskum buvo pro specialią tribūną pravaryti 5.000 karių. Tuo tarpu Vakariniame Berlyne demonstracijos pasižymėjo retu vieningumu ir -pacifistiniais šūkiais, kurių svarbiausi buvo — už Vokietijos suvienijimą ir laisvę. Tą mintį ypač išryškino Paul Henri Spaak ir vokiečių profesinių sąjungų vadas Freytag. Vokiečių darbo žmonės nori būti ne parduoti, bet tikrai laisvi. Po iškilmių
5 minutes skambėjo už lais
vę Berlyno varpai, kurie 
nuo gegužės 1 dienos skam
bės kas vakaras, tiek Vak. 
Vokietijai, tiek visam lais
vajam pasauliui primindami 
Berlyno likimą ir Įspėdami 
kovoti su gresiančiu iš Rytų 
pavergimu.Ryt. Vokietijos zonoje bolŠevi- kai* susirūpino kiek galint greičiau įvesti reguliarią kariuomenę, nors dabar turi į liaudies miliciją sutelktų 125.000 vyrų.Adenauerio kelionė po JAV-es tinkamai įvertinama ir vokiečių spaudos, kuri su pasitenkinimu pažymi, kad amerikiečiai Aden- auerį ne veltui vadina “didžiausiu pokario politiku Europoje”. Net ir britų “Times” mano, kad toks titulas nėra vien tik kur-

Latvijos Atstatymo Komitetas

aivylę ir jau nusivylę komunis
tais. Visi laiką, kad Lenkija yra 
rusų okupuota ir kad ji kada

jie neturi artimų giminių. Jei 
jie paspruktų, nebūtų ką įkaitu 
imti.

Tarėsi karininkai
Balandžio 9 d. Niujorke įvy

ko visų trijų Pabaltijo tautų ka
rininkų pasitarimas. Latvius at
stovavo “JJaugavas Vanagi” or
ganizacija, latvių senoji vetera
nų sąjunga įkurta 1926 m., o lie
tuvius: V. Alksninis, J. Andriu
šis, Z. Raulinaitis, J. Šlepetys ir 
V. Vilkutaitis. Posėdžiui pirmi
ninkavo pulk. Šlepetys.

Londone veikia Latvijos Atstatymo Komitetas, Europos būstinė, kuri apjungia visus kitus skyrius kituose Europos kampuose. Šis komitetas nesutaria su Amerikos Latvių Sąjunga dėl dviejų dalykų: 1) Europonis Centras siekia suorganizuoti Pasaulinę Latvių Bendruomenę, dalyvaujant politinėms partijoms, būtent, kad % vadovybės būtų atstovaujama senųjų politinių partijų, o % būtų išrenkami iš pagrindinių tremties organizacijų. 2) Europinis Komitetas mano, jog šitokios organizacijos būstinė turėtų būti Europoje, kai “amerikiečiai” latviai tvirtina — Amerikoje. Tačiau, tikimasi, jog bus rastas kompromisas, kuris būsiąs patiektas visuotiname Latvių Kongrese Grand Rapids, Michigane, įvykstančiame balandžio 17-19 dienomis. (Aim.)
- Latvių SąjungaBalandžio 17-19 d .Grafld Rapids, Mich., įvyko JAV Latvių Sąjungos suvažiavimas. Sąjungai priklauso 129 organizacijos ir 650 palaidų asmenų, pereitų metų sąmata siekė $20.000.Sąjungos pirmininku išrinktas tas pats prof. P. Lejinš iš Vašingtono. Perrinktas taip pat tos pačios sudėties ir Vykdomasis Komitetas.Suvažiavime buvo paskelbta, kad Latvių Kultūros Fondo 1952 m. trys premijos — po $$00 kiekviena — atiteko: grafikui Sigiz- munds Vidbergs, kompozitoriui Volfgangs Darzinš ir rašytojui Janis Veselis.
Latvių dainų šventėGegužės 30-31 d. Čikagoje ruošiama latvių dainų šventė, skirta paminėti pirmajai latvių Dainų dienai prieš 80 metų. Šventėje dalyvaus 26 latvių chorai —

950 dainininkų iš visų JAV, o be to, dar po vieną lietuvių ir estų chorą, kurių kiekvienas sudainuos po dvi dainas. Šventę atidarant chorai iškilmingai žygiuos Čikagos gatvėmis į salę. Iškilmes atidarys J. Feldmanis, laukiama, kad kalbą pasakys ir Illinois gubernatorius Williams.
Estų laivas “Taboga” balandžio 13 d. nuskendo netoli Bresto, Prancūzijoje. Jis plaukė iš Ispanijos į Olandiją, buvo užsukęs į Brestą pasipildyti anglių ir tik išplaukęs po poros valandų užplaukęs ant seklumas prakiuro ir nuskendo. Jis buvo 2800 tonų talpos, priklausė vienai estų bendrovei Švedijoje, igula buvo sudaryta iš estų.

(Alm-TŽ)

tuazijos reikalas. Prancūzų socialistai taip pat-pripažįsta, kad Vokietija po karo yra įvykdžiusi “ūkinį stebuklą”, o krikščionių demokratų Su liberalais koalicija socialiniams reikalams turtinguosius ir pajėgius savo krašto gyventojus yra faktiškai ap- dėjusi didesniais mokesčiais negu švedų socialdemokratai. Taigi
Švedijoj prie socialistų yra 
lengviau pasidaryti turtingu 
nei šiuo metu Vokietijoje. Didelį susidomėjimą sukėlė šiemetinis vokiečių didžiausios partijos CDU kongresas Hamburge, kur iš Amerikos grįžusiam Adenaueriui buvo sukeltos tikrai retos, bet visai pelnytos ovacijos. Tik visa bėda, kad Adenauerio Amerikoj vokiečių tautai sudarytąjį kreditą opozicija neleidžia panaudoti visu intensyvumu.. Adenauerio kabinetas pasiuntė parlamento priimtąjį su Vakarais gynybos susitarimą pasirašyti prezidentui Heussui, netikėtai procedūriniame kely susidarė kliūčių.
Wiirtembergo - Badeno min. 
pirmininkas liberalas Maie- 
ris, norėdamas bet kokia 
kaina išsilaikyti poste ir iš
laikyti su socialdemokratais 
šiame krašte sudarytąją ko
aliciją, kaip Bundesrat pir
mininkas, neištesėjo nei pre- 
zid. Heussui, nei savajai par
tijai duotojo žodžioir nubalsavo (savo balsais nusvėrė), kad dėl minimosios sutarties ratifikavimo turi pasisakyti Vokietijos konstitucinis teismas. O jam viso reikalo perduoti nesirengia nei vyriausybė, nei prezidentas. Skundą tuo reikalu gali įteikti (^pozicija (socialdemokratai), bet ir tie šiuo metu jo dar nėra įteikę. Maierį dėl to puola patys liberalai (FDP), kurių vadovybė net grasina jį išskirti iš partijos, ir katalikų spauda, ypač “Rheinischer Mer- kur”, kuris pažymi, kad Wūr- tembergo-Badeno krašto parlamento net aiškiai du trečdaliai yra už sutarties tvirtinimą. Maieriui parlamento valia taip pat turėtų būti privaloma, bet Stuttgarto kabinetas pasisakė 5: 4 prieš sutarties patvirtinimą. Rezultatas — kad ta svarbi Vakarams ir visam laisvam pasauliui sutartis vis nutęsiama, ir tai grynai partiniais sumetimais, o tuo pačiu laiku Vokietija oficialiai neatgauna visiškos nepriklausomybės ir negali kaip lygi su lygiais_jeiti į laisvųjų tautų bendruomenę. To Vokietijos atsistatymo ir iškilimo ypač bijosi prancūzai.
Drauge vis griežčiau judi
namas Vokietijos Rytų klau
simas.Pramatydamos, kad Europos Rytų problemoms netolimoj ateity taip pat ateis laikas iškilti pasitarimų ir darbų plane, vokiečių pabėgėlių organizacijos dabar rodo itin didelį aktyvumą. Jų skelbiama Rytų erdvei tvarkyti koncepcija, kuri buvusioms Rytų Europos valstybėms, dabar bolševikų pavergtoms, nenumato daugiau jokių nacionalinių valstybių junginių, o juos nori tiktai įjungti į Europos organizmą, kur vokiečių balsas būtų itin stiprus. Vokiečiai dabar ypač smarkiai propaguoja vad. “Hei- matrecht”, kad, atseit, jų pabėgėliai ne tik galėtų grįžti į senąsias žemes, bet ir toliau jose skleisti vokiečių kultūrą, vokiš- kumą.
Nieko vokiečiai Rytuose taip 
nebija, kaip galimos Rytų 
it Vidurio Europos federaci
jos, kur susijungusios tautos 
atsistotų prieš juos ir rusus 
kaip lygūs partneriai, bet ne 
kaip susiskaldžiusios taute
lės ar valstybėlės,kurių daugelis turėtų ir ateity priklausyti nuo galingų kaimynų malonės. Šitą galimumą gerai numato ir Rytų Europos pabėgėlių spauda, kurioj apstu gausių pasisakymų svarbiausiomis Rytų ir Vidurio Europos ateities problemomis.
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Veda ALMUS

* "Kauno Tiara" rato, jog Ž0 okado-1 kaly valdyba. Ji ir « via neaugabanti 
mijaa fitopatologijos katedras dėstytojas' vadovauti teatrams. Nei mokyklose kaip 
St. Cerapas baigas tyrinėti "žilkininkystės reikiant ugdyti me n tikumu. Meno Vol- 
įdiegimo mūšy respublikoje sąlygomis" 
problemą. J» tyrinėjimą pradėjęs "Sme
tonos" laikais, bet negavęs' jokios pašal
pos. Tarybiniais metais jis Ąžuolyne pa
sodines medeliy, iš kurty 150 prigiję!
ir aklimatixavesi. Šiais metais Mišky ūkio buhalteris Bogin su žmona, teatrą tie- 
institutas jau pradėsiąs sodinti šilkme-1 kimo viršininkas Lencner, Zeidelmanienė 
džius daigynuose, o pats Čerepas būsiąs Į ir panašūs. Ši šeimynėlė sandėryje su ki- 
išsiystas specializuotis j TSRS.

* Sausio viduryje iškilmingai buvo pa
minėta V. Mykolaižio-Putino 60 mėty su
kaktis. Minėjimą atidarė J. Šimkus rašy
toją "vadas" LTSR, kuris iškėlė Putino 
nuopelnus vystant grožine lietuviy litera
tūrą ir mokslą. Paskaitą skaitė prof. K. 
Korsakas, iškeldamas, jog tuo pačiu yra 
paminima rašytojo kūrybinio darbo su
kaktis. Ankstyviąją savo poeziją Putinas 
skyrės apdainuoti Lietuvos pavasario

nos pesimizmo ir rezignacijos, jame stip
riai reiškęsi dekadentinės simbolistinės 
nuotaikos. Nuo 1930 m. Putinas pasukęs 
realistinės kūrybos linkme. Jo "Altorių 
šešėlyje" buvęs 'rimtas smūgis klerikaliz
mui, ir turėjo pažangią reikšmę kaip kū
rinys, demaskavęs kaikuriaš katalikų 
bažnyčios piktžaizdes ir parodęs jos tik
rą moralini veidą". 1950 m. išleistame 
eilėraščių rinkinyje "Sveikinu žemę" til- 
pęs "stambus pluoštas vertingos tarybi
nės lietuvių literatūros". Putino kūriniai 
esą išversti į rusų, gudų, ukrainiečių kal
bas (jo eilėraščiai randami ir, Amerikos 
Poezijos Antologijose. A.). LTSR rašyto
jų vardu svekiino V. Remeikis, džiaug
damasis, jog Putinas uoliai "dirbąs mūsų 
literatūros bore". J. Baltušis, "Pergalės" 
žurnalo vardu išreiškė viltį, jog Putinas 
pilnai įgyvendinsiąs savo sumanymą ap
rašyti Žemaitę, 1863 metų sukilimą ir tt. 
"Literatūros ir meno" žurnalo redakci
jos vardu kalbėjęs tūlas V. Rudaitis tarė, 
jog esą "reikšmingi Putino pasisakymai 
vertinant kultūrinį palikimą rašytojinėje 
spaudoje. Vis dažniau pasirodą vertingi 
mūsų jubiliato straipsniai šiuo klausimu".

★ Neseniai Kretingos rajono Kultū
ros-Švietimo įstaigoje repeticijų metu 
įgriuvo naujai atremontuoto namo lubos, 
lengvai sužeisdamas kelis asmenis. Už 
Šių lubų pataisymą buvę sumokėto virš 
20.000 rublių. Nesant tom reikalui pi
nigų, Kretingoj Kultūros namai tarnaują 
kaip anglių ir šiukšlių sandėlis.

Antri metai jau buvo remontuojamas 
ir Kretingos Kraštotyros muziejus. Jame 
esą gausu eksponatų, bet jie baigiami 
naikinti sumesti kampuose. Muziejaus 
tarnautojai dirbdami kitose vietose, mu
ziejum visai nesirūpino nors ėmė algas.

★ Milžinišku sraipsniu — "Nuolat 
kelti budrumą, stiprinant tarybų valsty
bę" — LTSR prokuroras G. Bocharov 
sausio 18, ištisas dvi skiltis paskyrė 
"niekšų šnipu ir žudikų gaujai, prisiden
gusiai profesorių-gydytojų kauke" (varg
šas—nė nesapnavo, kaip ši istorija baig
sis), atskirose dviejose skiltyse analizuoja 
susidariusią padėtį Lietuvoje. Esą yra ži
noma, jog JAV paskyrė 100.000.000 do
lerių ardomajai veiklai TSRS. Mūsų (LT 
SR) buržuaziniams nacionalistams su
duoti triuškinantys smūgiai. •. "Visa tai ■ 
žymiai pakirto ; ir sumažino Lietuvoje : 
bazę užsienio žvalgyboms. Tačiau ne
reikia užmiršti, kad kaikur tebėra atplai
šų sudaužytųjų išnaudotojų klasių ir bur
žuazinės ideologijos nešėjų — kūrei už-; 
simaskavę ir paslėpę savo pyktį prieš lie
tuvių tautą. Kaip tik šiuos lietuvių tau* 
tos išdavikus ir priešus suranda ir pa
naudoja savo niekšiškiems tikslams — 
šnipinėjimui, kenkimui ir diversijoms —*
Amerikos - Anglijos žvalgybos." Toliau; laikotarpio revoliucinį judėjimą Latvi-
Bochorov rašo ką tie šnipai darę: graibš
tą šieną, turėję didelius daržus. Buvęs 
pagautas ir nuteistas Kauno Projekta
vimo instituto vyr. inžinierius K. Du- 
šauskas, iššifruotas Vilniaus prischiatri- 
nės ligoninės direktorius I. Rubinštein. 
Bochorov dar kartą reikalauja didžiau
sio darbėtumo —* tik kažin, ar su Igną- 
tievu jis ir pats nebus išlėkęs?

'k Drg. Bucharov uoliai papildė įsi
dėmėtinu vedamuoju 'Tiesoj": "Partija 
mus moko, jog dar yra užsilikusių buržu
azinės ideologijos liekanų, privačiasą- 
vininkiškos psichologijos ir moralės nešė
jų — gyvų žmonių, slaptų mūsų liaudies 
priešų. Šie slapti priešai, remiami impe- 
rialistinio pasaulio, kenkia ir kenks atei
tyje". Šitaip nuožmiai reikalauja tvar
kytis su normaliais žmonėmis 'Tiesa", 
kai tuo tarpu laisvajame pasaulyje tie 
"gyvi žmonės" yra net linkę patikėti 
Maskvos taikos meliodijoms. Verta at
skiro paminėjimo ir tolimesnė 'Tiesos" 
vieta: "Mūsų respublikoje dar visai ne
seniai veikė įvairios buržuazinės parti
jos. Lietuvoje buvo susipynusias savo pur
viną gūžtą šlykščių Amerikos imperia
lizmo tarnų — sionistų organizacijos. 
Tos partijos sutriuškintos. Bet į atskiroj 
mūsų įmones ir įstaigas dėl nepakanka
mo jos vadovų budrumo vis dar įlenda, 
kortais net į vadovaujančias vietos, buvę 
veikėjai tautininkų, krikdemų, liaudinin
kų, socialdemokratų, eserų, žydiškųjų 
buržuazinių nacionalistų, masonų ir tt., 
kapitalistai, dvarininkai, pirkliai, buo
žės ir tt. Ten jie stengiasi trukdyti dirbti 
darbą, skleidžia gandus, kiršina, kenkia, 
kėsinasi į socialistinę nuosavybę, kuri su
daro mūsų sanvarkos pagrindą .. . Huo 
tarybinės liaudies savo atpildą gaus taip 
pat ir šie užsieniniai visų šių niekšų šei
mininkai". Šitaip 'Tiesa" rašė vos pora 
savaičių prieš 'Taikos" ofenzyvą.

★ Tarybiniai "intelektualai" K. Pivo
riūnas ir D. Rodą netekę kantrybės visą 
pagiežą prieš lietuvius rašytojus išliejo 
vasario 3 d. 'Tiesoje". Girdi, partija tė
viškai lietuviais rūpinasi ir broliškos res
publikos, o lietuviai rašytojai • • . špy
gą. Net nė lietuviškos pjesės, nors kiek 

rreparošą. 1946 m. buvusios*{teiktos 37 

skelbtos konkursas — tačiau dingo ir ko- 
misija ir rašytojai, ar erai eina merv» 
O originalią kaip Biro, taip nOro". O 
M te kolte ne kas kitos kaip Meno Rei* 

dyba ii vis mažai rūpinasi lietuvių menu, 
nes ten kritikų nuomone susisuką sau 
šiltą gūžtelę savanaudžiai: "j korių kiše
nes suplaukia žymi dalis lėšų, skirtų pje
sių vaidinimams. Tas pjeses veržia vyr.

tais chaltūrininkah, pasisavina ne tik 
žymias pinigų sumos, bet apsunkina ir 
teatrų darbą nemokšiškai išverstomis į 
lietuvių kalbą pjesėmis .. •"

★ Sovietiniai pavergtos Lietuvos val
dovai labai gabiai išnaudoja laisvajame 
pasaulyje lenkų skleidžiamą gandą, jog 
jie Vilniaus niekad neatsisakysią, juo 
labiau pabrėždami, jog nei anglai, nei 
amerikiečiai šiuo klausimu nenori nieko 
aiškaus pasisakyit, lygiai kaip ir buržua
ziniai nacionalistai lietuviai. Tik jie, so
vietai, Lietuvai Vilnių grąžinę ir jį ga
rantavę Lietuvai. Nesvarbu, kad ir Lie
tuva ir Lenkija dėlto yra pavergtos. Ta
rybinė spauda ragino statybines orga
nizacijas kruopščiau dirbti ir laiku per
duoti naudojimui savo statomus pasta
tus. Jų gyvas galas "užplanuota", bet 
pastatoma tik trupiniukai. Aprašydami 
padėtį Vilniuje, tarybiniai laikraščiai 
skelbia daugybę nesąmonių. Bet labai 
charakteringai: "Keli šimtai autobusų 
ir taksi kursuos Vilniaus gatvėmis. Pa
žymėtina, jog ligi 1940 m. sunkveži
mių skaičius Vilniuje tesiekė vos 40, o 
visų tipų automašinų buvo vos 350". Čia 
sovietai aiškiai nurašė. Toks mašinų skai
čius buvo Vilnių išvalius, prieš jį perduo
dant Lietuvos kariuomenei 1939 metais, 
o lietuviams šeimininkaujant Vilniuje 
vien "Maisto", "Lietūkio", "Pienocent
ro" automašinų-buvo daugiau kaip 150! 
Ir taip rašoma apie Vilnių bus, ir kas bu
vo. Bet kaip jis atrodo dabar? Skulptū
rų daug. Stalino, Černiachovskio, Lenino, 
raudonarmiečiai ir panašūs. Rašoma, jog 
pastatyta net 100 namų, bet nuotrau
kos aiškiai rodo, jog tik atstatyti, lygiai 
kaip ir "Pergalės" kinas, atidarytas su 
tokiu triukšmu, tėra perstatytas iš cerk
vės.

★ V. Augustinaitis, nurodo, jog kol
ūkinis ūkis, nežiūrint visų bėdų, smar
kiai stiprėjąs. Lyginant su 1949 m. kvie
čių pasėliai išplėsti 47%, linų — 41%, 
cukrinių runkelių — 24%. Gyvulinin
kystės ūkis taip pat sustiprėjęs nors . .. 
nepriklausomos Lietuvos ir dar nepasivi
jo. Girdi, 1950-1952 galvijų skaičius 
kolūkiuose padidėjo 3,3 karto, kiaulių 
— 3,6; veislinių galvijų kolūkiuose yra 
beveik pusė; kiaulių beveik 30% ir ark
lių beveik 20%. Tačiau tas nekliudo Au
gustinaičiui tvirtinti, jog "vystymosi 
tempais Lietuvos žemės ūkis pokariniais 
metais toli pralenkė Danijos, Olandijos ir 
kitų kapitalistinių kraštų ūkius. Bet čia 
pat Augustinavičius rašo toliau ". . . Nie
kuo negalima pateisinti", "didelį nerimą 
sukelia", "yra daug kolūkių žlugdomas 
pašarinių kultūrų su pylimas".

★ Iš Maskvos į Vilnių dalyvauti moks
linėje sesijoje Pabaltijo Tautų istorijos 
klausimais išvyko Maskvos mokslininkų 
grupė, kuriai vadovauja A. M. Pankra-* 
tov, kuri Pabaltijo mokslininkų susirinki
me kovo mėn. pabaigoje padarė prane
šimą "Istorijos mokslo uždaviniai J. V. 
Stalino veikalo "Ekonominės socializ
mo TSR Sąjungoje problemos" šviesoje". 
Buvo svarstyti ir išklausyti kiti prane
šimai "apie demokratinio judėjimo vys
tymąsi Lietuvoje 19-jo amžiaus 60-70 
metų laikotarpiu ir apie įtaką, kurią jam 
padaręs rusų revoliucinis demokratinis 
judėjimas, apie 19-jo amžiaus 70-80 m.

joje, apie kovą su buri, nacionalizmu 
Estijoje.

★ Kovo 24 duomenimis 97% Lietu
vos ūkininką yra sujungti kolūkių bau
džiavoj — 2650 kolūkiuose.

S. DW0RAK
REAL ESTATE BROKER

Didžiausio Naujųjų Kanadiečių 
Pirkimo — Pardavimo įstaiga

373 RONCESVALLES AVĖ. 
Toronto, Ont.

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

$10.500. Bristol—Dufferin, 6 k. pu- 
siou Atskiras, mūrinis, 2 

■yirt., 2 vonios, skalbykla, 
garažas; įmokėti $3.600.

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

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

$15.500. Humberside—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—Dundas, 7 k. at
skiras, mūrinis, kvadr. pla
nas, alyva šildymas, dvigu
bas garažas, gražus kie
mas; įmokėti $5-7.000.

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

virtuvė, garažas; įmo
kėti $8.000.
virtuvė, garažas; įmokėti 
$8.000.

ATSTOVAUJA

V. JUČAS
Tol. KE. 3011

LONDON, Ont
Skaudžiųjų birželio įvykių mi

nėjimą šiemet Londone gyveną 
pabaltiečiai rengia kartu su ki
tų tautų išeiviais—ukrainiečiais, 
lenkais, vengrais ir kt.

Raudonojo teroro aukų pager
bimas įvyks birželio 12 dieną 
6.30 vai. vak. Viktorijos parke, 
prie už laisvę žuvusių paminklo. 
Čia bus pasakytos atitinkamos 
kalbos ir padėti gyvų gėlių vai
nikai. Į iškilmes pakviesti — 
miesto burmistras, parlamentų 
atstovai ir kiti pareigūnai.

Birželio 14 d. per lietuviškas 
pamaldas bus išvežtųjų ir kanki
nių bažnytinis paminėjimas.

Per Londono radiją — CFPL 
— banga 980, birželio mėn. per 
tris sekmadienius trijų pabaltie- 
čių atstovai skaitys atitinkamas 
paskaitas.

Vysk. V. Blizgio vizitas. Būda- 
dami beveik visi be išimties už
imti darbais pelnant kasdieninę 
duoną, nedaug turime progų ka
da mūsų pilkąją aplinką nu
skaidrina skaistus spindulys. To
dėl vyskupui Brizgiui atsilan
kius londoniškiai pergyveno di
dį vidinį dvasios džiaugsmą. Jo 
kilni pastoracinė pareiga ir di
delė meilė pavergtai Tėvynei ir 
kenčiačiam lietuviui, mus su
stiprino, paguodė, atstatė dva
sios rimtį ir sužadino svetimybių 
ir čionykščio gyvenimo gesina
mą viltį, žadančią sugrįžimo ke
lią gimtojon žemėn.

O kad tas sugrįžimo kelias 
kaip galima greičiau būtų nu
tiestas, Vyskupas davė svarbių 
nurodymų, kaip telkti lietuviš
kas jėgas:

a) visada būkime .dori, sąžinin
gi ir dėl šviesesnės ateities pilni 
optimizmo,

b) niekada nepamirškime, kur 
esame gimę,

c) būkime lojaliais tam kraš
tui, kuriame gyvename,

d) mokėkime suprasti ir pa
gerbti visus lietuvius, nežiūrint 
jų konfesinių bei kitokių įsitiki
nimų,

e) šiais laikais mūsų mažutė 
tauta negali atsižymėti, kaip se
novėje, didžiais karo ar kuni-i Gegužio 2 d. Apylinkės Valdy- 
gaikščių žygiais, bet yra pajėgi ba suruošė Motinos Dienos mi- 
susispiesti, susitelkti tamprion 
vienybėn, parodyti savo dvasios 
turtus, sugebėjimus kurti, savo 
pilnutinę vertę ir neužginčijamą 
teisę į laisvą, kūrybingą vals
tybinį gyvenimą. Kada būsime 
pažangūs ir kultūringi, laisvasis 
pasaulis mus supras ir įvertins, 
o jojo parama mums neišvengia
mai yra reikalinga. J v

Tie aiškūs ir taip prasmingi 
Vyskupo žodžiai, jam kalbėti 
baigus, pilnutėlėje salėje iššau
kė visuotinį pritarimą, nusiste
bėjimą ir pakilią nuotaiką, ko 
pasėkoje taip galingai nuskam- ■ raščiais. Mirusios ir kenčiančios 
bėjo ir mūsų Tautos himnas.

Po oficialios dalies, Vyskupas Paskaitininke Nakaitė-Arba- 
dar ilgokai kalbėjosi su tautie- čiauskienė savo suglaustoj min- 
čiais, dalinosi įspūdžiais ir atsa- ty išvedė, kad motina plačia žo- 
kinėjo į suinteresuotųjų paklau-; džio prasme yra ne tik ta, kuri 
simus. Atsisveikindamas Vysku-[pagimdo, bet kiekviena moteris, 

A *lw'l 1 w ra 4> ra ra ra^ra ra 4-T VA T 1 V* v rrapas nesakė mums sudie, bet iki 
pasimatymo, nes jis pats yra di
delis optimistas dėl šviesios atei
ties. L. E-tas.

Šelpimo skyr. metinės veiklos 
apžvalga. Tikriau tai devynių 
mėnesių apžvalga, nes Šelpimo 
skyrius suorganizuotas 1952 m. 
kovo mėn. ir nustojo veikęs tų 
pat metų gruodžio mėn., Apylin-

K. Wiles
REAL ESTATE

$10.500. $3.000 grynais, plytinis pu
siau atskiras, 6 komb. 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 komb. plytinis pusiau 
atskiras, vandeniu-alyva šildo
mos. Garažas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jonas Baltakys
167S BLOOR ST. W. TN. KE. 7941 

kės Valdybai, prie kurios jis dir
bo, persiorganizuojant PL B-nės 
pagrindais.

Visas skyriaus dėmesys buvo 
nukreiptas į Vokietijoje likusius 
tautiečius, negalinčius išemig
ruoti ir gauti ar dirbti darbą. Ne
užmirštas nė jaunimas, besimo
kąs Vasario 16-osios gimnazi
joje.

Prisilaikyta šių principų:
1. Remti juos medžiagiškai, 

siunčiant aukas.
2. Stengtis palaikyti reikiamą 

jų dvasinę būseną: siunčiant 
jiems sveikinimus, suteikiant 
vilties ateičiai ir tt., žodžiu, dary
ti visa, kad jie jaustųsi esą ne 
vieniši, mirčiai palikti, bet — 
nariai vieningos lietuviškos šei
mos.

3. Siekti abipusio pažinimo: 
londoniškius supažindinant su 
ten likusiųjų skurdžiomis gyve
nimo sąlygomis, o juos — su Ka
nadoje gyvenančių lietuvių ap
linka, kurioj takai irgi nėra vien 
rožių žiedais barstyti.

Medžiaginei paramai lėšas 
bandyta sudaryti:

1. Tarp lietuvių: parengimais 
ir aukomis.

2. Tarp kanadiečių — rinklia
vomis, Išsiaiškinus nepalankias 
aplinkybes, nuo šių rinkliavų su
silaikyta.

Tarp lietuvių pravestos dvi 
pagrindinės rinkliavos ir viena 
dalinė.

Gauta grynų pajamų: aukomis 
— $694.02 (Londono miestas — 
$622.02, Woodstock — $36 ir Rod
ney $36). Pelnas iš parengimų 
Londone $175.09, iš kitų šaltinių 
$13.38. Išviso pajamų $882.49.

Londone gyvena apie 200 lietu
vių arba apie 60 šeimų ir 40 vien
gungių. Tad kiekviena šeima ar
ba viengungis vidutiniai per 9 
mėnesius Vokietijoje likusiems

WINDSOR, Ont
Minėjom Motinos Dieną. 

Atsisveikinom su kompozitorių 
P. Budriūnu

nėjimą. Pradėta 12 vai. pamal
domis parapijos bažnyčioj ir 
baigta salėje paskaita ir menine 
dalim. Pamaldų metu giedojo 
Detroito Budriūno kvartetas.

Salėje minėjimą pradėjo Val
dybos pirm. P. Januška, prista
tęs iš Detroito atvykusią su pa
skaita rašytoją Alę Rūtą Nakai- 
tę-Arbačiauskienę. P. Petraitis 
prisiminė motinas, kenčiančias 
kacetuose bei Sibire ir paskaitė 
paslaptingu keliu gautą iš Sibiro 
vienos tremtinės laišką. Jame 
kančia ir ilgesys išreikštas eilė- 

motinos pagerbtos atsistojimu.

k*iri turi motiniškus pradus — 
globoti, auklėti, mokyti ir moti
niškai atjausti kiekvieną žmo
gišką, o ypač jauną gyvybę. Mo
tiniškumas — tai gėrio ir grožio 
pradas. Motina — gimdytoja, 
auklėtoja, globėja ir rūpintoja ir 
pirmoji draugė. Draugai daž
niausiai bėdoj apleidžia, tuo tar
pu motina, kuo didesnė bėda, tuo

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:
Dundcs — Palmerston

$9.500 pilno koino, atskiros, 
alyva apšildomos, 6 komb. na
mas be morgičių.

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

Indian Grove
$5-7.000 jmoketi, didelis, mo
dernus atskiros dupleksas, 12 
komb. Karštu vond. šild. 2 ga
ražai.

College St.
$5-7.000 įmokėti. 16 komb. ir 
krautuvė namas, karštu vond. 
apšildomos. 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.

broliams paaukojo po $6.22.
Padaryta išlaidų: pasiųsta Vo

kietijon $774.02 (seneliams, ligo
niams ir motinoms $505.42; Va
sario 16 gimnazijai — $268.60); 
skyriaus administracinėms išlai 
doms $20.56 (pašto, pinigų per
siuntimo ir kt); kitos išlaidos 
$2.55. Viso išlaidų $817.13.

Taigi kasoje turi likti ir yra 
$65.36, iš kurių $50 laikoma kaip 
atsarginis šelpimo fondas neti
kėtai iškilusiems reikalams, o 
$15.36 — administracinėms iš
laidoms. Visi aukų pinigai iki 
cento pasiųsti Vokietijon! Trem
tyje esančioms motinoms Moti
nos Dienos proga perduoti svei
kinimai per Vokietijoje išeinan
čią lietuvių spaudą ir per dva
siškius. Porai daugiavaikių mo
tinų įteiktos dovanos. Pasiųsti 
sveikinimai ir švenčių progomis. 
Gauta daug padėkos laiškų.

Šelpimo skyrius yra labai dė
kingas už parodytą palankumą 
visiems nuoširdiesiemš aukoto
jams, lietuviškajai Kanados 
spaudai, “Tėviškės Žiburiams” 
ir “Nepriklausomai Lietuvai” ir 
KLB Londono Apylinkės Valdy
bai. Be jų paramos Šelpimo sky
riaus darbas būsų buvęs neįma
nomas.

Šelpimo sk. valdybą 1952 m. 
sudarė: E. F. Daniliūnas — pir
mininkas, R. Matukaitė — sekre
torė, Br. Misius — iždininkas ir 
nariai: P. Jakubauskas, A. Jū- 
raitis, dr. A. Kaveckas, B. Mažei
kienė, V. Petrauskas ir J. Ton
kūnas. Nauja Šalpos Fondo Lon
dono sk. valdyba 1953 m. suda
ryta iš kun. Pr. Jokūbaičio, KLB 
Londono Apyl. V-bos atstovo A. 
Jūraičio ir visų Londone vei
kiančių lietuvių organizacijų at
stovų (iš kiekvienos po vieną). 
Perduodama pareigas, senoji 
valdyba palinkėjo naujajai šiais 
metais padvigubinti Vokietijon 
siunčiamas sumas ir surasti nau-

Š. S.jus pajamų šaltinius.

artimesnė. Kita tolygi motina 
tai Tėvynė, mumstai Tėvynė, mums — Lietuva. 
Malonūs sodžiai ir miestai, ku
riuose mes gimėm, augom, mo
kinomės. Malonios upės, keliai, 
miškai ir paukščių dainos. Ma
lonūs artimieji, kaimynai, pa
pročiai, kalba, dainos ir tt., ko 
svetur dažnai pasigendam.

Prelegentei už taip gražią pa
skaitą visų vardu padėkojo pirm. 
P. Januška, šeštad. mokyklos 
mokinė Milda Pakauskaitė, pa
sipuošusi tautiniais rūbais, įtei
kė didelę puokštę gėlių, susirin
kusieji paplojo. Po paskaitos vi
sos mamytės buvo apdovanotos 
gyvom gėlėm, o dviem seniau
siom— Tautkevičienei ir Dum
čienei — įteiktos dovanėlės.

šešt. mokyklos vedėja, Stat- 
kevičienė, kalbėdama į motinas, 
pabrėžė, kad pirmoji mokytoja 
yra motina. Vaikai — tai šeimos 
veidrodis. Pažinės vaikus, gali
ma susidaryti nuomonę ir apie 
tėvus. Sugrįžus į Tėvynę, sako, 
nereikės aiškinti, ką mes darėm 
tremty. Parodys vaikų kalba, 
įkvėpta jiems Tėvynės meilė ir 
išlaikyti papročiai. Mokyklos 
mokiniai gavo iš savo mokytojos 
ir įteikė savo mamytėms po gy
vą tulpę ir pačių pieštus pasvei
kinimus.

Meninės pajėgos šį kartą bu
vo stiprios ir mišrios. Programo
je dalyvavo šeštad. mokykla, pa
ruošta mokyt. Barisienės, solis
tė Irena Variakojytė ir Budriū
no kvartetas. Vaikučiai pašoko, 
padeklamavo, padainavo ir pa
vaizdavo gyvąjį paveikslą. Ina 
Variakojytė, rytojaus žvaigždė, 

'kaip vienas išsireiškė, — vos 17 
metų ir jauna scenos darbe — 
Detroito konservatorijos studen
tė, akompanuojant muzikui Bud- 
riūnui, padainavo porą lietuviš
kų dainelių ir salėj sukėlė audrą 
plojimų.

Po to žąsele į sceną su komp. 
Budriūnu atžygiavo mėlynais 
kostiumais, augaloti žvalūs jau
nikaičiai: Pranas Zaranka, Ed
vardas Skiotys, Marius Sodonis 
ir Antanas Polikaitis. Tai garsu
sis “Budriūno kvartetas”, pub
likai jau pažįstamas, be to, prieš 
valandą girdėtas bažnyčioj, ir 
dėl td visų sutiktas su pakelta 
nuotaika.

Įterpdami Motinos Dienai pri
taikyti deklamacijas, padaina
vo: “Oi močiut, močiut”, “Ly
giojoj lankelėj”, “Lopšinė”, ’’Kur 
Tu, Mama” ir “Atsisveikinimas”.

Sol. Variakojytei ir kompozit. 
Budriūnui mažoji Rūta Ražaus- 
kaitė ir Milda Pakauskaitė{ pasi
puošusios tautiniais rūbais, įtei
kė po gyvų gėlių puokštę, o apy
linkės valdybos ir visuomenės 
vardu P. Petruitis pareiškė nuo
širdžią padėką. Kompozitoriui 
Budriūnui persikeliant apsigy
venti į Los Angeles, Calif., P. 
Petruitis kolonjios vardu tarė 
keletą šiltų padėkos žodžių už 
mūsų kolonijos rėmimą savo 
programom, . palinkėjo jaukiai 
įsikurti naujoj vietoj ir windso- 
riečių prisiminmiui įteikė dova
nėlę — gintaro išdirbinį su ati
tinkamu įrašu.

Į minėjimą buvo pakviestas ir

Lietuviai pasaulyje
JA VALSTYBES

Iš Kanados BALFas per ba
landžio mėn. yra gavęs aukų 
$142: Hamiltono Liet. Katalikių 
Moterų D-jos — $130, torontie- 
čių A. Diržio $10 ir Z. Kučins
ko $2.

BALF per balandžio mėn. yra 
gavęs aukų išviso $5.989,50 ir 
1.014 svarų daiktų.

Pittsburgo BALFo skyr. rink- 
liva davė $1700 pelno.

JAV įregistruota studijuojan
čių lietuvių 372, bet manoma, 
kad tas skaičius iš tikro didesnis. 
Daugiausia studijuoja praktinius 
dalykus.

Liet. Enciklopedija įsikūrė bu
vusiame “Darbininko” name. 
Redakcija įsikūrė Liet, garbės 
konsulo A. Šalnos buvusiose pa
talpose ir jau nuolat dirba prof. 
Ve. Biržiška ir St. Santvaras. LE 
spaustuvė kuriasi tose pačiose 
patalpose, kur buvo “Darbinin
ko” spaustuvė.

Lietuvių Vaizbos Butas Čika
goje gegužio 10-17 d. buvo pa
skelbęs Liet. Verslo Ugdymo Sa
vaitę, per kurią ir sau narius 
verbavo ir populiarino verslus.

V. Andriulio, “Vilties” red., 
apeliacija panaikinti deportaci
jos sprendimą atmesta. Jam įsa
kyta per 6 mėn. sutvarkyti savo 
reikalus JAV ir pasiruošti de
portacijai.

Vyt. Gedgaudas pasitraukė iš 
Vienybės” redakcijos ir gegužio 
21 d. išvyksta į Kaliforniją.

Prof. inž. J. Šimoliūnui pa
gerbti jo 75 metų sukakties pro
ga Racine, Wise', lietuviai ge
gužės 30 d. rengia iškilmingą va
karienę Danish Brotherhood 
Hall. Norinčius dalyvauti rengė
jai kviečia registruotis šiuo ad
resu: St. Budrys, 1018 Brich St., 
Racine, Wise., Tel. 4-1228.

Kun. B. Mikalauskas, OFMm 
praleidęs pusmetį Kanadoje, St. 
Catharines, Ont., gegužės mėn. 
7 d. išvyko į Ameriką.

Hudson, Mass. Pas mūs pa
kol kas daug darbų. Kas tik nori 
gali dirbti — dienom, vakarais 
ar naktim. Tik dėl tų darbų žmo
nės nebeturi laiko miegoti. Pi
nigai, mat, ne šiaudai, į prėslą 
nekrausi, kad pelės kapotų. Kai 
uždirbi, reikia ir išleisti. O iš
leisti irgi reikia laiko. Tai taip 
žmonės čia ir vargsta be poilsio.

“Šteituose” ne pilietis ne tik 
negali būti nei gubernatorių, nei 
senatorių, bet negali nei gatvės 
šluoti. Mat, nepiliečių algoms 
negalįs būti išmokėtas nei vie
nas centas iš valdžios iždo. Bet 
kai reikia mokėti mokesčius ar 
karan eiti, tai tada valdžia nesi- 
klausia ar tu pilietis ar ne.

Įdomu būtų žinoti, iš kokio iž
do valdžia moka algas savo ka-

WELLAND, Ont.
Welland Apylinkės Valdyba 

kovo 8-15 d.d., pravedąs pinigų, 
rūbų ir avalynės rinkliavą pasi- 
likusiems Vokietijoje lietuviams 
(Welland, Niagara Foils ir Pt. 
Colborne) surinko ir pasiuntė į 
Vokietiją $83 ir 657 svarus dra
bužių bei avalinės. Už rūbų per
siuntimą ir įpakavimą sumokė
jo Welland Apylinkės Valdyba 
iš savo kasos.

Aukų rinkėjams, kurie panau
dojo savo susisiekimo priemo
nes, neimdami jokio atlyginimo, 
p.p. K. Žukauskui, Pr. Kalvai
čiui ir V. Karaliui, be to, padė
jusioms rinkti p.p. Stankevičie
nei, Zinaitienei, Karalienei, 
Naiduškevičienei, Mačikūnui, 
Petraičiui; padėjusioms supa- 
koti ir nuvežti. įstotį p.p. Kuza- 
vui, Kalvaičiui, Šiurkai irTrom- 
pai už panaudojimą savo sunk
vežimio nuvežti į stotį rūbus ir 
avalinę, padėjusioms pakuoti p. 
Gudinavičiutei, pp. Naiduškevi
čienei ir Stankevičienei, be to, 
p. Stankevičiui už leidimą pa
naudoti rūbams ir avalinei su- 
krouti patalpas, visiems padė
jusioms reiškiu širdingiausią 
padėką.

K. Blažienė,
Welando Apyl. V-bos narys 

šalpos reikalams.

dalyvavo vietos valdžios radio
fono tautybių programos vedė
jas Mr. John Jennette, kuris ža
visi lietuvių dainom, tautiniais 
šokiais, žodžiu, kultūriniu gyve
nimu ir neretai šeštadieniais šil
tais žodžiais per radiofoną apie 
mus atsiliepia ir panaudoja lie
tuviškas plokšteles.

Tad šeštadieniais, 5-5.30 vai. 
pp., banga 1550 kviečiame pa
klausyti Windsor© radijo.

Vakare Detroito dainininkams 
.Petras ir Birutė Januškai savo 
bute suruošė šiltą ir stiprią va
karienę.
, Taigi, pagerbėm motinas, pa
buvom blaivūs ir kultūringai 
nusiteikę savųjų tarpe. Didžiau
sią naudą turėjo mūsą mažieji. 
Jie su savo mamytėm jautėsi lyg 
to parengimo, kaip sako, “kalti
ninkai”, o kartu ir rengėjai ir 
aktoriai. J. Ražauskas.

reiviamS. Jau kas kas, bet jau 
Rusijos bolševikai tai jau Ame
rikos kareiviams algų nemok i. 
Tai yra čigoniškas įstatymas.

Lietuvoje, kai vienas polii - 
ninkas sugavo čigoną jojant a t 
pavogto ^Arklio, tai čigonas p- 
siaiškino, kad ne jis arklį, b't 
arklys jį pavogęs. Jis ėjęs siaui i 
keliuku per rugių lauką ir radęs 
arklį gulintį skersai keliuk ). 
Kai norėjęs peržengti per ark
lį, tai jis staiga šokęs ir taip grei
tai pradėjęs bėgti, kad čigonas 
jokiu būdu negalėjęs nulipti.

M. Pauplis.
Iš Liepojos sausio mėn. žvejų 

laivu pabėgę 3 latviai — Zanis 
Nicis su žmona ir jos brolis Gu- 
nars Čukurs — gegužės 5 d. at
vyko į Niujorką. Nicių vaikas, 
kaip atsimenam, užduso laive. 
Laivo kapitonas Kairis liko Šve
dijoje. Atvykusieji važinės po 
JAV miestus, darydami prane
šimus apie padėtį Latvijoje. 
Šias pranešimų keliones organi
zuoja latvių laikraštis “Laiks”, 
o jų kelionė į JAV buvo suor
ganizuota tautinio latvių fondo 
Švedijoje.
VOKIETIJA

Vasario 16 gimnazijoje dabar 
yra 159 mokiniai, 98 berniukai ir 
93 mergaitės. Jų tarpe 52 našlai
čiai ir pusiau našlaičiai. Pasku
tinėje — 9 — klasėje tėra 3 mo
kiniai, 8—4, 7—8, 5—19, 4—28, 
3—32, 2—35, 1—19 ir parengia
mojoje — 27.

Atvyko naujas piešimo moky
tojas — dail. Krivickas.

Neumiinsterio seniūnijoje or
ganizuojamas lietuvių vaikų 
darželis, kurį lankys 7 lietuviš
kų šeimų vaikai, gimę Vokieti
joje. Darželiui vadovauti apsi
ėmė A. Vaznonis.

Stuttgarte, keliant iš stovyk
los ir iš miesto privačiai gyve
nančius lietuvius į naujai pasta
tytas kolonijas, dauguma vien
gungių į tas naujas patalpas ne
pateko, nes jiems atskirų kam
barių nebuvo numatyta ir jie ga
lėjo būti apgyvendinti tik tuo 
atveju, jei kuri šeima sutiko juos 
pas save priimti. Todėl kaikurie 
tų pavienių lietuvių turės ir to
liau gyventi beveik nepakenčia
mose sąlygose. Pvz., lietuvis fo
tografas A. P. gyvena rūsyje, pa
talpoje be lango ir pakankamai 
oro, nors turi silpnus plaučius, 
kitas-lietuvis P. R. — palėpėje, 
be krosnies, žiemos metu nekū
renamoje, gi T. E. gyvena taip 
pat nekūrenamoje sodo būdelėje. 
Tokių pavyzdžių yra ir daugiau.

Memmingene “Savaitės Ži
nias” leidžia ne kolonijos vado
vybė, kaip buvo pažymėta TŽ 
Nr. 12(169), bet ABN Centrinė 
Delegatūra? Redaguoja J. Gytis. 
Adresas: Litauische ABN Zent- 
rąl Delegation, (13b) Memmin
gen, Postfach.

Serijos N r. 8

žinios apie Kanadą
Tai yra vienas ii serijos straipsnių, 
parašyty specialiai naujiesiems kana
diečiams.

!

ŠVIETIMAS

Išskyrus Quebekq, privolomas moks
las Kanadoje yra iki 14 metų am
žiaus (Ontario provincijoje 16 metų). 
Sis elementarinis švietimas yra ne
mokamas, išskyrus kaikuriaš apylin
kes Quebeko provincijoje, kur ima
mas mažas mokestis. Mokyklas tvar
ko per vietinės mokyklos tarybos 
kiekvienos provincijos valdžios Švie
timo Ministerijos. Siam tikslui lėšų 
dalis gaunama iŠ nuosavybių mokes
čių, o kito dalis valdžios paskiriama 
iš valstybės iždo. Ontario, Quebeko, 
Saskatchewan© ir Albertas provinci
jose yra separatinės protestantų ir ka
talikų mokyklos. Kursas praeinamas 
per septynis arba aštuonis metus. Per 
išleidžiamuosius egzaminus įrodę tin
kamumą mokiniai gali stoti Augš- 
tesnėn (High) Mokyklon. Augštesnėse 
mokyklose kursas praeinamos per ke
turis mejus.

Mokslas sutvarkytos taip, kad moki- 
niia gali pasirinkti dalykus, kurie at
rodo jiems naudingi ateičiai, kurie pa
dės jiems baigti prekybos koledžą ar
ba universitetą. Kaikuriose provinci
jose už augštesnius skyrius imamos 
mažas mokestis.

Be to, kiekvienoje provincijoje* yra 
technikos ir profesinės mokyklos spe
cialistams įvairiems užsiėmimams pa
rengti. Beveik kiekviename dideliame 
Kanados mieste yra universitetas, ku
riame studentai įgyja mokslinius įvai
rių profesijų laipsnius.

SEKANT) MĖNESI — KANADOS 
PILIETYBĖ

CALVERT HOUSE mielai laukio jūsų 
komentarų ir sumanymų M mūsų se
kančių straipsnių turinio. Juos prašo
mo siųsti per šie laikraščio redaktorių.

Calvert DISTILLERS Utį

TtVI8B.es
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MARIJA AUKŠTAITĖ

ISEIVE
(Iš mano dienoraščio) (Tęsinys iš praeito nr.)
Pašokus nuo< suolo užžiebiau šviesą, užsimečiau apsiaustą ir 

išėjau į koridorių. Koridoriuj stovėjo jauna porelė ir gražiai šne
kučiavo, tad kad nedrumsčiau jiems malonių svajonių, nuėjau į 
tolį, įsikabinau į geležinę rankeną ir taip praleidau vėsią rudenio 
naktį.

Traukinys tukseno, šniokštė ir rėžė orą, mus nešė vis arčiau 
Berlyno.

Jau visai švintant, sušalus sugrįžau į savo kupę. Čia dar sė
dėjo nuleidęs galvą ponas Kurdoša. Nuo nemigos jo veidas buvo 
apjuodęs, bet jis buvo susikaupęs, savęs išsigandęs, ir kai tik 
įėjau, jis tuoj prabilo:

— Matai, tamsta, kokių kvailysčių žmogus savo gyvenime pa
darai.. — pareiškė tiesdamas ranką ir atsiprašydamas:

— Kad ne tamstos tiesus poelgis, būčiau visai suklupęs. Blo
gas mano charakteris. Bet aš geras žmogus. Tik ką aš kaitas, kad 
myliu Dievą ir moteris? Tamstyte, būk gera, atleisk man. O aš 
savo dvasioje džiaugiuosi, nes tai bus gera pamoka, kaip reikia 
save gerbti ir valdytis. Kas būtų buvę, jei tamsta būtum man 
pašaukus policiją? Juk aš esu aukštos profesijos žmogus! O ma
tai, įšėlimas padaro kvailiu, žemesniu už gyvulį. Aš dabar norė
čiau tamstai giedoti gražiausius himnus, parašyti gražiausius vei-' dhio didelį’ vaidmenį” stiprinant 
kalus, nes tik moteris padeda vyriškiui kilti arba kristi. Apie universiteto profesorių - dėsty- 
moterį aš visuomet galvodavau, kaip apie neatsparų, trapų, grei-'tojų kadrus”. Į jaunąjį kadra 
tai dūžtantį indą, kurio tik šukėmis blizgančiomis vyrai žai-^buvo rekomenduodamas komu-

Mokslas ir literatūra bolševikinėje vergijoje
J. Lazutka, LKP CK mokslo ir 

augštųjų mokyklų Skyriaus ve
dėjas, vasario 26 d. “Tiesoje” pa
sidžiaugęs “milžiniškais esamais 
ir būsimais laimėjimais” respub- 
Ikios švietime, padaro gan ilgo
ką apžvalgą. •

Esą, pagerintas paskaitų turi
nys, nes vadovaujamasi Stalino 
paskutiniaisiais veikalais. “Su
stiprinti respublikos augštųjų 
mokyklų profesorių kadrai. Bu
vo suduotas triuškinantis smū
gis biržuazinės-nacionalistinės 
ideolo jijos likučiams, demaskuo
jant ir išvejant iš augštųjų mo
kyklų eilę šios ideologijos reak
cinių nešiotojų. Jų vieton, tęsia 
šia Lazutka, TSKP CK ir Sąjun
ginė vyriausybė atsiuntė savuo
sius darbuotojus. Vien į Vilniaus 
valstybinį universitetą per pas
kutiniuosius dvejus su puse me
tų atsiųsta apie 30 mokslinių 
darbuotojų, kas, be abejo, suvai-

Šunuodegavimas be saiko 
To tik betrūko! “Tiesa”, kovo

AGUONA
HIMNAS MARIJAI
Giedok, o Siela, Himną Dievo Motinai Marijai;
Giedok Jai Meilės Giesmę iŠ visos širdies.
Ji Motina Dangaus ir žemės Karalijų
Jos meilė, kaip galinga jūra išsilies
Mylėjo Ji mūsų prabočių seną šalį
Ir garbinam Ją Vilniuje, Pažaisly Šiluvoj;
Laukuos žibuoklės ir darželiuose lelijos pražydėdavo— 
Gegužės koplytėlei padabinti grytelėje mažoj.
Jinai išgelbės mūsų Lietuvą,
Eves iš sielvarto gilaus visus;
Apsaugos žemę Ji nuo baisaus tvano,
Kuris grasina paskandint tautas.
O Motina, Dangaus ir Žemės Karaliene!
Apvainikuota maloninga Viešpaties ranka,
O nešk mūsų maldas pas Visagali
Ir mus visus apsupki savo mylinčia globa.

ūkio akademijoje politinės eko- reikalui žmonėmis, neapykantos 
nomijos katedros dėstytojo Suč- mūsų šalies priešams, Amerikos- 
kovo paskaitose. Lietuvos KP Anglijos imperialistams ir jų 
CK biuras neseniai svarstė Vii- tarnams — buržuaziniams nacio- 
niaus valstybinio universiteto nalistams — dvasia, 
politinės ekonomijos katedros!
darbą (ved. doc. Lola). Svars- 
tvmas parodė, jog jam vadovau
jant katedra pagerino savo dar- 22 d. rašo: “Po Tarybų Lietuvos 
bą, bet rirpti trūkumai buvo ras- i kaimus ir miestukus skamba dai- 
ti kitų šios katedros darbuotojų ! nos apie geriausią lietuvių tautos 
darbe. Biuras pažymėjo, kad kai- i bičiuli, „darbo žmonių tėvą ir 
kurie dėstytojai, kaip prof. Bud-' mokytoją didįjį Staliną. Dainas 
rys, Simonavičius, Satunovski /apie Staliną kuria ir dainuoja 
daro rimtas klaidas. (Drg. Šal-; darbininkai kolūkiečiai. Jam 
čius, kaip buržuazinės ideologi- j paskirti karščiausi ir nuošir- 
jos reakcinis nešiotojas buvo pa-' džiausi žodžiai, kuriuose išreiš- 
šalintas iš universiteto prieš kiek kiamas begalinis dėkingumas už 
laiko)”. laimingą tarybinį gyvenimą.

Pasak Lazutkos, partija turėtų j Lietuvių kalbos ir literatūros 
dar atydžiau sekti universitetų! institute tautosakos sektoriuje 
darbą, nes juose dar yra “palan- yra surinkta daug liaudies dainų 
ki dirva buržuažinės ideologijos paskirtų brangiajam Josifui V. 
pasireiškimams”. Taip pavyz- Stalinui. Pereitais metais su
džiuk Vilniaus universiteto tei- rengtojoje tautosakininkų eks- 
sės mokslų fakultete dėl budru-, pedicijoje į Lazdijų rajoną bu
mo stokos iš dekanato (dekanas \ vo užrašyta kolūkiuose plačiai 
doc. Domaševičius) ir fakulte- paplitusi daina, kurioje pasako
to komunistų (sekr. Gorbunov) jama apie draugo Stalino rūpfni-

, tute yra surinktos dainos, kurias 
didžiojo Tėvynės Karo metais 
sudėjo lietuviškojo junginio ka
riai apie Gėheralissimą Stali
ną... Lietuvių liaudies daino
se, užrašytose Kybartų, Zarasų, 
Skuodo, Kalvarijos rajonuose 
atsispindi darbo žmonių meilė ir 
dėkingumas Josifui Visioronovi- L . -
čiui Stalinui”. kvarteto narių jaunyste

Bet ką tie “Tiesos” melagiai 
darys, kai bus “iššifruota, kad 
Stalinas buvo šlykštus diktato
rius, apie kurį tarybų liaudis 
prisimins su pasišlykštėjimu? Ką 
darys tada ir Teofilius Tilvytis 
rašęs: “Stoviu aš prie karsto ir 
mąstau: su manimi draugų iš 
Lietuvos dvi eilės. Taip mažai 
mes, tėve, davėme tau; Tu gi 
mums tiek daug parodei meilės. 
Varsto širdį sielvarto diegliai, 
priesaikos žodžius krauju įra
šo... Išgirdau žodžius iš vėlia
vos Mūsų mokytojo didžiojo ir 

.draugo; neapleiskite Tarybų Lie
tuvos, ji gražiai tautų šeimoj iš
augo. Kas gimė žemėj — mirs, 
supus; Tai aš ir tu žinai. Bet Sta
linas juk gyvas bus. Gyvens jis 
amžinai. Jo kūnas mirė—ne dva
sia .Tai matom aš ir tu ... Kaip 
■saulė šviečia ant dangaus, Be ga
lo ir ribų, Taip vardas Stalino 
brangaus, Spindės iš jo dar
bų”... Aim..

Parodijuoja Brazdžionį
LTSR “rašytojai” taip nusigy

veno, jog partijos reikalaujami 
“ideologijai” skiepyti turėjo pa
sinaudoti “buržuazinio naciona
listo” Bernardo Brazdžionio ei
lėmis jas išniekinus.

“Per pasaulį keliauja šuva”, 
parašė E. Mieželaitis, kurio vie- 

: na punktą pateikiame vaizdui: 
j Per pasaulį keliauja ir loja, 

Bet pasiekti Lietuvą—nearti... 
Jis norėtų įkelti čia koją, 
Šnipinėti ir darbą ardyt... 
Ir ne baltas, kaip vyšnios 

viršūnė, 
Ir ne žydras visai, kaip dangus. 
O pavirtęs Uolstryte į šunį, 
Per pasaulį keliauja žmogus. 
Išvada: Lietuvoje pogrindyje 

deklamuojamos Brazdžionio ei
lės, Lietuvoje žinomos mūsų pa
bėgėlių ir veiksnių pastangos ir 
Eisenhowerio išlaisvinimo poli
tikos veikla. Aim.

Pereitais metais su
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džia... bet apsirikau. Ir, jeigu mano Erdmė tokia būtų, kaip nistinis jaunimas. Tačiau, nežiū- Į vienas iš tokių priešų buvo pra- mąsi Tarybų Lietuva... Insti- 
tamcfa ac trtca ei oi a iib-rai tilr ioi xrionai crv^ronoiaii t O riollQrl ' _■ A x:*____ —______ j__ ______ 1 1:____________i— ; * ..Alinti • l-n+o . mo ciirir>b-fr\c ^oinnc Iru-riactamsta, aš visa siela tikrai, tik jai vienai gyvenčiau! O dabar?...' rįnt šio progreso, dar pasitaiko 

Šiam sepam kūdikiui į jo kalbą nutylėjau, bet viską atleidžiu. 1 nemaža faktų, kada studentams 
Nes tik jo dėka, mane gyvenimas pastūmėjo į didesnį apdairu- skaitomos mažai kvalifikuotos, 
mą ir atsargumą. . , ■ žemo idėjinio-teorinio lygio pa-

Kai aš likau Berlyno stoty, o poną Kurdošą vežėsi pasitikę skaitos. Kaikurios Kauno Poli- 
saviėji, jis atsistojęs puikiam automobily ilgai man mojavo bal
ta skarele.

O aš , stovėjau apytamsio, į žemę įcementuoto stoties rūsio 
gaubury išmesta su kitais emigrantais, bet jaučiau didybę, dva
sios pakilumą ir galvojau: “Kažin, ar dar daug kovų teks vesti 
su tokiais vaikiškais k urdošais?”

Kažin ko jūreiviai taip smarkiai bėgioja laivo koridoriais?.,. 
Juk nuo dešimtos valandos jiems draudžiama rodytis laive. Sku
biai pasiuntinio atneštą laišką įmečiau į stalčių, dar neatplėštą, 
neišgvildentą. Užspaudžiau šviesą ir atsiguliau. Pro langą siū
bavo jūra, žvaigždės maudėsi. žalsvuose vandenuose, melsvam 
dangaus pūke skendo gelsvas, auksinis mėnulis. Ai, kokia graži 
ir palaiminta naktis jūrose! Ir, kokia sopulinga išeivės motinos 
širdis ir dvasia.

mą ir atsargumą. žemo idėjinio-teorinio lygio pa-

Dar vos tik švinta ,bet mes turim keltis. Skambutis skąmbsi 
koridoriais neatlaidžiai ir kviečia visus keleivius pusryčių.

Algiukas, vos skambutį išgirsta, visas atgyja — prausiasi, šu
kuojasi, galvatrūkčiais rengiasi, ir mus palikęs viepas išbilda. 
Visuomet pirmas užima prie stalo vietą ir laukia pono Juodžio, 
kurs visuomet prie stalo palaiko su mumis kompaniją.

Šį rytą aš negaliu eiti prie stalo. Nors bendrai, iš viso, tik 
porą kartų buvau valgykloje ir vos prisiverčiau nukimšti porą 
kąsnių kažin kokio prancūziško patiekalo. Vyno, visuomet ties 
kiekvienu keleiviu ir kai kas jį gana godžiai maukia. Ypač labai 
gražiai geria du seniai. Juodu išbaigia savo bonkas taip apsuk
riai ir greitai, kad stuartai skubina pripilti jiems antras, nes 
mano, kad užmiršo pripilti jiems ankščiau. Susigėdę vėl atneria 
su pilnais buteliais rausvo skystimo, o seniai raudonas nosis viens 
prie kito prikišę šnabždasi, viens kitam šelmiškai mirksi, ir gra
žiai ir gardžiai juokiasi. ’

Mūs Algiukui visuomet geras apetitas. Jis neatsisako kartais 
nuo pakartotinos porcijos. Kai aš su Antanėliu visai negaliu eiti 
į valgyklą, mes susvaigę ir dažnai jūrų ligos tąsomi — Algirdėlis 
prie stalo visuomet bus ir mus atstovaus. Čia jis turi puikų part
nerį poną Juodį, kurs gal dažnai turi gardaus juoko dėl Algir- 
dėlio gero apetito.

Užtat Algiukas storas, gražus ir riebus. Švytrios akelės gy
vos ir smalsios. Jis viską ras, viską pamatys, dėl visko juoksis, 

/ bet kartais ir labai jautriai nusiverks.
Antanėlis visai gležnas. Smulkutis, laibas, bet apskritas vei

delis baltas, ir rodos, visuomet, kaip rože išdažytas. Jei Algirdė
lis bėgios, žais, su vaikais juoksis, — Antanukas, kaip subrendęs 
su manim kalbėsis, filosofuos, tarsis, palies įvairias temas. i 

Kai kas sako, kad jis per daug subrendusiai kalba. Su vai
kais mažai žaidžia, šį-tą popiery peckioja, aritmetikos lentelėje 
įkniubęs.. •' _

Prisipažįstu, kad aš labai rūpinuosi dėl savo vaikų. Aš per 
daug.jais pasinaudoju. Jie man padeda spręsti sunkiausias ma
no gyvenimo problemas, ir aš kad ir svarbiausiais reikalais -— ta
riuosi su jais. Bet gaila man jų. Man rodos, savo rūpesčius jiems 
atidengdama, išvagiu jų visą kūdikišką džiaugsmą. O jie, pagal 
savo amžių taip išmintingi, ir aš tąja jų išmintimi taip dažnai, 
pasinaudoju. Dieve, gi esu viena, viena... Kad ne vaikeliai, kas 
man padėtų rišti mano gyvenimo painiuosius posmus? Laimin-J 
ga, kad turiu tokius gerus vaikus. Be jų, mano gyvenimas būtų ; 
nususęs, kaip džiūstančios drebulės. O dabar. — aš turiu kam 
gyventi, turiu kuom džiaugtis, ko siekti... Joneliui jausdama 
begalinį ilgesį, šių dviejų glėbeliuose skurdžiai išsiverkiu. Jie 
mane guodžia, švelnutes rankeles vadžioja po mano.veidus, nu
renka ašaras ir aš vėl pajuntu pasirįžimą dėl šių mažučių švel
nių delnų, dėl savo vaikų rytojaus. x

----- * —
Kai Antanėlis naktį baisiai susirgo, aš labai nusiminiau. Ir 

ryte už paskutinius 30 centų nupirkau jam vaistų. Ligi šioj tre
čioj klasėj daktarą prisišauksi, gali ir numirti. Užtat storoji 
Blecherienė jau ketvirta para vartosi ir beveik rėkia “vidurių ! 
uždegimu”, o jūreiviai dūksta, išjuokia, kad: “Tai bobai” davę 
tokių stiprių vaistų, kaip “arklio pilvui”, bet vistiek, iš jos “nieks 
nesimūfina”. Šie jūreiviai pašiepia beveik kiekvieną susirgusį \ 
keleivį. Aną dien jie pamėgdžiojo plikablauzdę Zosę. Marselis 
visomis keturiomis pasirėplino ant grindų, žiaukčiojo, ir taip; 
rėpliodamas koridorium kasėsi šonus, ir vis šaukė:

—Felce! Triliankos! Fėlce!... — tada visa gauja jūreivių 
kvatojo,, ligi Zosė keikdama, nubėgo su skundu į “Komisaro” 
kajutę.

Jie pamėgdžiojo ir Vandą, ir jos draugę Helę, o vėliau jas 
sekiojo beveik prievarta grūsdamiesi į jų kajutę, bet gražioji 
Vanda pagrąsino, kad pasiskųs kapitonui. Jūrininkai kaip kul
kos iššovė, išbėgiojo.

Antanėlis serga. Ir ką aš darysiu, jei šie už paskutinius pini
gus nupirkti vaistai negelbės? Ir, bendrai, ką darysiu kelionėj be 
pinigų? Ypač kada dar tik su tokių mažų metų kūdikiais keliauju?

Visi valgo vaisius: apelsinus, vynuoges, obuolius ir kriaušes, 
o mano vargšai kūdikiai tos prabangos nei neprašo. Nuryja sei- 
liukę, į mano akis pasižiūri prašančiai, bet stengiasi nuo numes
tų žievių ir graužtukų tolintis, kad nepaimtų pagunda ir nenu
sikalstų motinos įsakymui: “Nerankioti jokio maisto išmestų 
likučių”.

Antanėlis, degęs karščiu ir klajojęs, kiek aprimo ir užmigo. 
Palengvėle jį užkloščiau ir šalia jo budėjau. Prisiminė man va
karykščio vakaro laiškas begulįs stalčiuje. Jį išsiėmiau, išlukš
tenau, pirmas žvilgsnis nustebęs surinko įžūliai pabirusias raides: 

“... šiurkščioj! Gėle!
Kas Tu esi, Nepažįstamoji?! Kad lyg burtų galia 

susukai mano jausmus į bespalvį dangišką rūbą, kuria
me mano aistros išmirė, kaip žalčiai nuo troškulio! O Tu, 
baltų narcizų kvapais įjungei mane kančiai ir paniekai, 
kuriame be abejonės jauti tik pasišlykštėjimą?!

Atvirai pasakysiu, kad į šias pinkles mane įvedė Eu
genijus. Aš nesu joks gydytojas Aš nenusimanau nd[ 
krislelio apie bet kokį gydymą. Tik aš esu turistas, iš 

' v tolimo krašto, kuriam nuotykiai reikalingi, kaip druska
(Nukelia į 8 psl.)

technikos instituto katedros, 
kaip pavyzdžiui augštosios mate
matikos katedra (ved. doc. Ma
tulionis), braižomosios geomet
rijos ir braižybos darbų kated
ra (ved. doc. Sadauskas), ma
žai domisi skaitomųjų paskaitų 
ir praktikinių darbų kokybe. Bu
vo prileisti dideli trūkumai ir 
klaidos atskirų dėstytojų paskai
tose Vilniaus valstybinio univer
siteto istorijos-filologijos fakul
tetų lietuvių literatūros kated
roje. Čia neteisingai buvo aiški
nami kaikurie kultūrinio paliki
mo klausimai. Rimtus trūkumus 
savo paskaitose prileidžia kaiku
rie Žemės ūkio akademijos dės
tytojai, kaip Mingaudas, Radvi
los, Dereškevičius ir kit.”

“Vis dar esama, — tęsia Lazut
ka. — “rimtų trūkumų dėstant 
visuomenines disciplinas. Kai
kurie dėstytojai dar neišvengia 
prisiskaitėliškumo, atitrūksta 
nuo praktinių komunizmo staty
bos uždavinių, kaikurie tiesiog 
iškraipo mokslą. Tokių rimtų iš
kraipymo faktų buvo Žemės

lindęs į laboranto vietą, o vėliau 
netgi rekomenduotas į Teisin
gumo ministeriją. Kaikurių ko- 
muništų politinio budrumo atbu
kimas ir žioplumas atnešė rim
tą žalą komunistiškai auklėjant 
studentus”. Komunistai turi žiū
rėti perspėja Lazutka, kad stu
dentai lankytų paskaitas.

“...Žymi dalis Vilniaus uni
versiteto istorijos - filologijos, 
teisės irkituose fakultetuose stu
dentų sistėmatingai nelanko pa
skaitų”. Pastebėta, taip pat, kad 
tiek dėstytojai tiek studentai ne
sidomi “moksliniu darbu”. Esą, 
visumoje daugelis universiteto 
ir kitų augštųjų mokyklų kated
rų nesidomį studentų moksline 
veikla, moksliniai studentų bū
reliai prie katedrų dirbą silpnai. 
Žymi dalis profesorių ir dėsty
tojų — taip pat nedirba “moksli
nio darbo”, kol.iojasi Lazutka. 
Jis reikalauja, kad tokie dėsty
tojai būtų pašalinti.

Lazutka išvardinęs taip reikš
mingus trūkumus, baigia reika
laudamas, kad uždavinys būtų 
kuo tiksliausiai atliktas: “auklė
ti mūsų augštųjų mokyklų jauni
mą tarybinio patriotizmo, poli
tinio budrumo dvasia, atsidavu
siais Lenino - Stalino partijos

ESTIJOS
MOTERŲ EURAI

Čia matome gražią, jauną merginą Estijos tradici
niame kostiume »- sakoma, kad tai vienas iš spal
vingiausių šiaurinės Europos kostiumų. Jos apsiaus- 
tukas yra rankomis austos vilnos, patrauklių spalvų 
ir formos, pagal Estijos dalį, iš kurios ji kilusi. Jos 
graži bliuskutė yra balta lininė, plačiai apsiuvinėta 
estiškasi ornamentais, kurių raštai perduodami iš 
generacijos į generaciją. Kostiumo užbaigimui ji 
nešioja gražius karolius ir sunkią sidabro segę.

Šį straipsnį glaudesnio neokanadiečių bendradar
biavimo naudai skelbia Bradings Breweries Limited

BRADINGS
Tariama BREDINGS

k . . - , • -r* t

Studentu kvartetas gastroliuoja
Vargu kuris iš tremtyje es

ančių lietuvių nėra girdėjęs Liū
do Jarošeko vadovaujamo “Stu
dentų Kvarteto”. Kvartetas bu
vo įkurtas 1936 m. Kaune. Ne
priklausomos- Lietuvos dienomis 
koncertuodavo įvairių organiza
cijų pobūviuose, pasiekdamas 
net ir tolimiausius provincijos 
miestelius. Visur ir visada jis 
būdavo mielas ir laukiamas sve
čias. Pasisekimą garantuodavo

' ' ' — iš 
jaunų krūtinių plaukianti dai
na susirinkusiųjų širdis taipogi 
uždegdavo jaunatvišku entuzi
azmu. Nuo kitų panašaus pobū
džio meninių vienetų “Studen
tų Kvartetas” skirdavosi nuo
taikingu dainos išpildymu, į sa
vo programą įtraukdamas ne 
vien tik lietuviškas meliodijas, 
klasikines dainas, bet ir lengvos 
pramoginės 
gabaliukus.

Antruoju 
to” veiklos 
Vokietijos 
sius tremties metus. Dalinai 
persiformavęs ir papildęs savo 
repertuarą, kvartetas tuojau vėl 
pradėjo gastroles, šį kartą va
žinėdamas iš vienos D.P. sto
vyklos į kitą. Ir vėl jis buvo 
mielas, visų laukiamas svečias. 
.Gastrolių metų buvo aplanky
tos, galima sakyti, visos dides
nės stovyklos. Baden-Boden vyr 
UNRRos Centras kvartetui pa- 
siūlė vykti gastrolių į Prancū
ziją, Belgiją ir kitus kraštus. 
Tačiau tuo metu tremtinių sto
vyklose jau buvo įsisiūbavusi 
emigracijos banga. Kvarteto 
nariai taipogi pakėlė sparnus, 
išsiskirstė po plačiąją Ameriką 
ir Kanadą: Liudas Jarošekas įsi
kūrė Rockforde, Illinois; Anta
nas Peškys — Čikagoje, Aleks
as Paulionis atsidūrė Kanados 
kasyklose ir Vytautas Dargis -— 
Hamiltone.

Dabar jie vėl visi susirenka 
Kanadoje ir pasirodys su trim 
koncertais. Pirmasis koncertas 
įvyks Toronte gegužės 22 d„ 
penktadienį, 7 vai. 30 min., UNF 
salėje — College st. Po turtin
gos ir smagios koncertinės pro- 
.gramos įvyksta linksmas ir nuo
taikingas šokių vakaras. Groja 
T.L.O. “Trimitas”. Prisimenant 
“Studentų Kvarteto” populiaru
mą. tenka laukti didelio

Itiečio susidomėjimo.

muzikos gražesnius

“Studentų Kvarte- 
etapu tenka laikyti 
žemėje praleistų©-

toron

Keturi kankiniai vyskupai

BRAD/NG BRfWH?/f$ LIMITED 
OTTAWA AND WINDSOR

Tik ką pasirodė kun. T. Nar
buto vos 13 psl. brošiūrėlė: “4 
Martytd Bishops”. Joje kalba
ma apie bolševikų kankinius 
Lietuvos Vyskupus: Teofilių 
Matulionį, Mečislavą Reinį, Vin
centą Borisevičių ir Pranciškų 
Ramanauską.

Brošiūrėlė atspausta gerame 
popieriuje, iliustruota visų ke
turių kankinių vyskupų foto
grafijomis ir bendra nuotrauka 
dešimties Lietuvos kunigų, su 
Vysk. Matulioniu, grįžusių iš 
Sovietų kalėjimų dar 1933 m.

Knygelei įvedamąjį žodį pa
rašęs J. E. Rygos Vyskupas Au- 
xiliaras Joseph Rancans rašo: 
“Šioji knygelė turėtų rastis kiek
vieno asmens rankose. Aš ją re
komenduoju visiems. Joje skai
tytojas galės rasti itin interesuo
jančių ir sukrečiančių faktų apie 
kankinius Lietuvos Vyskupus. 
Man teko būti asmeniškai pa
žįstamam su šiais vyskupais ir 
žinoti jų šventumą bei atsidavi
mą Dievo tarnybai. Ypatingai 
aš buvau sukrėstas sužinojęs 
apie šventojo kankinio Vysk. 
T. Matulionio tragediją.

Šioji knygelė padės kiekvie
nam suprasti tuos skausmus ir 
ypatingai sunkią dalią Lietuvos 
dvasiškuos, okupavus tą’“kraš- 
tą jokio pasigailėjimo nežinan
tiems komunistams prispaudė
jams”.

Pats knygelės autorius rašo: 
“Lietuva vra 700 metų senumo 
krikščioniškas kraštas ir pirmo
ji auka tarp okupuotų komunis- 

įtinių kraštų. Lietuvos katalikai 
j buvo pirmieji, kurie skaudžiau-

Sekančią dieną, t.y. gegužės 
23 d., šeštadienį, koncertas' ir 
šokių vakaras rengiamas St 
Catharines, o sekmadienį, ge- ' 
gūžės mėn. 24 d., “Studentu 
Kvartetas” koncertą kartos Ha
miltono lietuviams Št. Micjielš 
salėje. Pradžia 7 vai. 30 min. .

Reikia tikėtis, kad naujai pri
sikėlęs kūrybiniam darbui “Siu- - 
dentų Kvartetas” surengs ir 
daugiau koncertų kitose Vieto
vėse. . •' '

Užbaigiant, gal būt, reikėtų 
paminėti dabartinį kvarteto sąs
tatą: Ant. Peškys — I tenoras, 
L. Jarošekas — II ten., Vyt. 
Dargis — Baritonas, Aleksas 
Paulionis — bosas. Koncertams 
akomponuos komp. St. Gailevi- 
čius_ V. Kst.

Redakcijai prisiųsta
V. Mykolaitis-Putinas, Keliai 

ir kryžkeliai, lyrika, išleido kny
gų leidykla “Terra”, spaudė M. 
Morkūno spaustuvė, tiražas 500 
egz.,' Chicago, Ill., 1953, viršelis 
iš pirmojo leidimo, 300 psl.

Dimitri Tosevic, “Only the 
Strong can be Free”, išleido Can-, 
adian Ethnic Press Club, 16 psl.,
5 iliustr., 2 žemėlapiai.

Dr. Vilius Storasta-Vydūnas 
(1868-1953), portretas, pieštas 
anglimi, išleido “Britanijos Lie
tuvis”. Autorius nepažymėtas. 
Kaina $0.50, Europoje — 1 šil.
6 d..:,..;

Eglutė, 1953 m. gegužė, Nr. 5, 
12&-160 psl.

Current News on the Lithua-. 
nian Situation, Vol. IX, No. 8. 
(122), Compiled by the'Ltih. Le
gation Washington, D.C., March- 
April, 1953.

Turiny dokumentai, liečia So
vietų agresiją.

Tėviškėlė, Lietuvių vaikų laik^ 
rastis, Nr. 4, 1953 balandis. 24 p.

Lithuanain Catholic Youth . 
Bulletin, No. 2, April 1953, 8 psl.

Lietuvių Dienos, 1953 m. gegu
žio mėn., 24 psl.

Tėvų Kelias, 1953 m. balandžio 
mėn., Nr. 4(44), 835-854 psl.

Lietuva, politikos žurnalas, II, 
1953 m. sausio-kovo mėn., Nr. 3, 
96 psl.

Prašymų stipendijoms gauti 
iš LE Kolegijos paduota apie 
1200, iš jų apie 400 lenkų. Lietu
vių prašymų tesą per 10, ir tai 
daugumas prašo stipendijų, už

labai maža. Dek. Davis tartis dėl 
kolegijos vadovybės - buvo - iš
kviestas į JAV.

MENIŠKI PAŽYMĖJIMAI
Baigiantis mokslo metams, 

“Žiburių” Sp. B-vė yra išleidusi 
spalvotus su Vytimi dail. T. Va
liaus meniško darbo lituanisti
nės mokyklos baigimo pažymėji
mus. Kaina 25 centai.

Atskirų skyrių pažymiams su
rašyti dar galima gauti “Mokinio 
knygelių”. Kaina 15 centų. Pla
tintojams nuolaida.

Sp. B-vė “Žiburiai” 
941 Dundas St. W. Toronto, Ont'

j kolegijos, o tokių stipendijų yra

šiai patyrė Sovietų terorą ir kan
kinimus. Lietuvos vyskupai bu
vo pirmieji kankiniai tarp bol
ševikų okupuotųjų kraštų. Jie 
buvo pradininkai kitų kankinių, 
kaip: ’Vengrijos Arkivyskupo,- 
Kardinolo Mindszenty, Jugosla
vijos Arkivyskupo Stepinac, Če
koslovakijos Arkivyskupo Be
ran. Laisvasis pasaulis turėtų -ži
noti apie tas krikščionijos aukas.

Toliau knygelės turinyje ap
rašomi anglų kalba keturi Lietu
vos vyskupai — kankiniai, prie 
kiekvieno aprašymo jungiant 
kankinio vyskupo fotografiją.

Viršelis, pieštas Juozo Domei
kos, simboliškai nusako padėtį 
Lietuvoje bolševikams kraštą 
valdant. Komunizmo tamsa den
gia Lietuvos padangę. Tik tikė
jimas i Kryžių teikia prispaus
tiems žmonėms šviesos ir vilties 
kibirkštėlę. Vyskupai, tarytum 
religinio gyvenimo pilioriai, 
priešo persekiojamam krašte. 
Deja, jų gyvybės, tarytum puoš
nios tulpės, pakirstos sovietinio 
kūjo ir piautuvo.

Artėjant birželio mėn. Lietu
vos kankinių dienos minėjimui, 
minimą knygelę pravartu būtų 
visiems įsigyti ir paskleisti kita
taučių tarpe. Težino visi, kokią 
“laisvę” bolševikai suteikė Lie
tuvos gyventojams ir jos religi
niams vadovams. Knygelės kai
na visiškai neaugšta — tik 10 c. 
Užsisakant 100 egz. ar daugiau— 
tik 7,5 centų.

Užsakymus galima siųsti kny
gelės autoriaus vardu: Rev. Ti
tas Narbutas, 1409 Quarry, N.W. 
Grand Rapids, Mich. USA.

Pr. Alšėnas

SVEIKA
MĄR.I3A

MAŽASIS 
MĄL D Y h/ĄS

pąr,ei7gė
KUtf. STASYS YLĄ

immaculąta ieidin/Ys

i

Noujo mcldoknygė—plono popieriaus, 
patogaus formato, 371 psl., su Mari-
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TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti 
nusipirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes.

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

PARDUODAMA:
Indian Rd.—Indian Trail,

15 kamb. atskiros mūrinis, van- 
deniu-alyva opėildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios, gerso namas; 
įmokėti $8.000. Kaina $22.900. 
Viena atvira skola.

High Park—Bloor,
8 kambarių mūrinis, 2 ougštų 
namas; įmokėti $4.900. Kaina 
$13.900.

Geoffrey—Roncesvalles,
7 did. kamb. atskiros mūrinis

ir 9O<<?l°l;nkmO‘ Havelock—College,
u- Ka'no $ 5.500. djd atskiros gero mū-
Migb Park—Bloor, ■ vandeniu-alyva apšildomas,

8 did. kamb gero muro, ne^r- 2 virutve žoi ivQtus jv0.
einomi kambana. alyva apš.l- Avimas; įmokėti $6.000. Kai-
domas; įmokėt. $4.500. Kaino nQ $18.9oo. Vieno atviro skola.
$15.000.

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

Wright—Roncesvalles,
7 did. kamb. atskiras mūrinis, 2

- augštų, garaž.; įmokėti $5.000.
Kaina $15.900.

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

Galiu sudaryti paskolas. Veltui suteikiu informacijas 
apie parduodamus namus, paskolas, biznius ir tt.

863 BLOOR STREET WEST

College—Bathurst,
9 did. kamb. mūrinis, švarus na
mas, 2 virtuvės, 2 vonios ,alyva 
apšildomas, 2 garažai; įmokėti 

- $55.000. Kaina $16.500. Vie
na atvira skola.

High Park Ave. prie Bloor,
14 didelių kambraių mūrinis at
skiras namsa, vandeni u-alyva 
apšildomas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
labai didėlis kiemas ir mūrinis 
garažas; įmokėti $9.000. Kaina 
$23.000.

Kanadoje didžiausia nuosavybių 
pardavimo įstaiga.

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo — 
pardavimo įstaiga

1052A BLOOR ST. W., 
Toronto

Didžiausias namų - 
pasirinkimas

visuose miesto rajonuose! ’

SAUGU — PATIKIMA
Pirkdami ir parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes turime šimtaus įvairiausių na

mų. Taip pat duodame paskolas.

$13.900. DuHerin — Dundos, 8 k., 
atskiras, mūrini* namas, 
ramioje gatvėje, gerame 
stovyje, mažas įmokė,imas.*

$ 14.00Č. Bloor—Mountview. 8 kam
barių mūrinis namas, van- 
dens-olyvos šildymas, arti 
mokyklos gražiame rajone.

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

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

$17.900. Dovercourt — College, 10 
kamb., mūrinis, 2-jų augš
tų narnos, vandens šildy
mas. Mažas įmokėsimos.

SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
KE. 9272

Parduodame ir perkame na
mus, biznius visuose miesto 

rajonuose.
NAMAI—BIZNIAI

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

rodysime Jums namą!

$11.500. High Park—Bloor, 8 kam
barių dviejų ougštų na
rnos, oru-anglim šildymas, 
didelis sodas, dvigubas ga
ražas, įmokėjimas $4.000.

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

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

$27.000. High Park—Howard Park, 
mūrinis atskiras, 12 kam
barių namas, vondens-oly- 
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. {mokėjimas apie 
$12.000. -

SKAMBINKITE:

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

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

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

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

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

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

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

SKAMBINKITE:

NAMAI 
PARDAVIMUI 

$2.500 grynais. 8 kamb., mūrinis, sie
nos ir medžio dalys geros ko
kybės. Kieto medžio grindys. 
Rūsys po visu namu; oru-ana- 
lim šild. Ramioje ir lengvai iš
nuomojamoj vietoj — Shaw 
Str. Kaina $ 12.000. Šalia par
duodamos toks pat kitas na
mas 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. Dūndoš 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 visa 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, atskiros 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; kieto 
medžio grindys; 2 modernios 
virtuvės; 4 vonios kamb.; van- 
deniu-olyva šlid. Rūsys perda
lintas ir didelis kambarys. 
Įmokėti $10-13.000. Ši nuo
savybė turėtų tik lietuviams 
patekti. Kreipkitės pavieniai 
arba keli susidėję.

Be šių pavyzdžių turime įvairia kaina 
namų, krautuvių, restoranų ypač lie
tuvių rajonuose. Trūkstant įmokėjimui 
pinigų parūpinome paskolos. Susiriški- 
te su

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

575 QUEEN STR. W. (prie BeThurst)

R. TESU!
REAL ESTATE BROKER

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tel. įst. OL. 7525 

namų tel. LA. 0248.

863 BLOOR STREET WEST 
(netoli Ossington g.)

1. $4.000 grynais, 
$18.600 pilna kaina.
10 kambarių. 3 virtuvės. 2 vonių 
kambariai. 2 garažai. Moderniš
kos šildymas —vandeniu. Visi 
baldai su šaldytuvu ($400) ir ra
dio. Mūras tvirtas. Skolų dabar nė
ra. Už gaunamų nuomų bus ga
lima mokėti skolų, procentus, vi
sas namo išlaikymo išlaidas ir dar 
pinigų liks. Plius butas būsimam 
namo savininkui. Šiaip namui nie
ko netrūksta. Netoli Dupont.

. $3.590 grynais, 
$12.500 pilna kaine.
8 kambariai; Mūrinis. Ne naujos: 
per 70 metų; Savininkai labai nort 
juo nusikratyti. Crawford gatvėj, 
netoli biznio gatvės — Queen.

3. $8.000 gryneis, 
$24.000 pilno kaino.
3 pilnų butų namas: 3 virtuvės, 3 
vonių kambariai. Dvigubas gara
žas. 2 alyvos krosnys. Kamba
riai dideli. Dovercourt gatvėj že
miau Dundas.
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$7.800 grynais, 
$18.900 pilno kaina.
13 kambarių— 2 butai. Didelis 
sklypas. To užtenka, kad pagalvo
ti— ar nevertėtų šitokio namo 
įsigyti. Clendenan gatvėje.

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, modernikos, gara
žas. Atlas gatvėj virš St. Clair.
$4.000 grynais, 
$15.500 pilna kaina.
7 kambariai. Mūrinis. Atskiras. 
Dvigubos garažas. Nepereinami 
kambariai. Grenadier Rd.

7. $4.000 grynais, 
$16.000 pilna kaine.
8 kambariai. Atskiros, mūrinis, 2 
virtuvės ir 2 vasariniai. Gatvėkaris 
čia pat — po langu, nes tai yra 
Roncesvalles gatvėj netoli Queen. 
$6.000 grynais, 
$17.900 pilna kaino.
7 kambariai per 2 augštus. Šildo 
vanduo ir alyva. Garažas prie na
mo. Plieno balkiai. Kampinis, at
skiras, mūrinis. Nuotaikingoj vie
toj — slėnis ir kalnelis viename 
sklype. Glendonwyne gatvėj.
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MIELI HAMILTONIEČIAI!
Perkat, parduodat namą? Turit problemų su apdraudimu?

Nepamirškit manęs!
B. I l < S AX

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

Tek 9-3558 — 2-9077

TESLIA
REAL ESTATE BROKER

863 BLOOR STREET WEST • 575 QUEEN STREET WEST 
TORONTO

B. Sergantis
KE. 5465

TORONTO

ERNEST RIDOUT
Real Estate Limited Realtors

CENTRINĖ ĮSTAIGA 1172 BAY ST.. TORONTO, ONTARIO

V. Morkis
KE. 0415

1460 DUNDAS ST. WEST (prie Dufferin)

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

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

Taip pat turime paujų namu 
su žemu įmokėjimu nuo S2.50C 
iki S3.000 šiauriniame Toronte 
Meilai Jums parodysiu ir su: 
teiksiu daugiau informacijų

A. TAMULAITIS
Tel. MA. 1177

Namų tel. OR. 2657

A. W. FARLINGER
Real Estate

2000 Yonge St, Toronto

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

$24.000, Annette-Evelyn, 13 komb., 
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 kiekvienas, lobai pigus šil
dymas, garažai.

$17.000, Dundas—Roncesvalles, 
pleksas, 10 kamb., pusiau 
skiras, vandens Šildymas, 3 
ražai.

$16.000, Dundas—Roncesvalles,
komb., atskiras, mūrinis namas, 
gerof pajamos.

du- 
ot- 
ga-
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pusiau atskiras namas, vieta ga
ražui, geros pajamos.

$15.000, Bloor—Dundas, pusiau at
skiras namas, vandens-alyvos Šil
dymas, garažas.

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

1 KARPIS
Kt Wiles Real Estate

(Centrinė Įstaiga)

1 ST. CLAIR AVE. W. . 
TORONTO

Td. KE. 7941, nem, tel. LU 4744

Mann & Martel
REALTORS

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

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$13.7^0. Queensway—Kipling, 6 kamb. atskiras mūrinis bungalow, moderni 

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

$14.500. Bloor—Dufferin, 8 komb. mūrinis namas. Geras pirkinys už esamą 
kainų. Garažas; įmokėti apie $4.000. - 42

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

$36.500. Perkdale re jone, 9 kamb. puikiai įrengtas atskiras mūrinis namas. 
4-rių kambarių baldai įskaityti į kainų. Įmokėti apie $6.000

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

$18.200. Gladstone-^— Dunda*. 9 kamb. atskiras mūrinis namas, 2 virtuvės ir 
vanduo- 3-me augšte. Dideli kambariai. Geras pajamų namas; įmokėti 
ap*e $5.000.

Visais namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
mūsų atstovas -

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

jom J. ELLIS
REAL ESTATE

Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 8000

Jgyto positikėjimo dėlei mūsų firma ougo sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku čia rasite didžiousį namų ir kitokių nuosavybių pasi
rinkimą. Kiekvienu laiku šimtai namų visuose Toronto rajonuose. 
Ypatingas mūsų naujojo skyriaus dėmesys bus skiriamas patarnauti 
klijėntams norintiems įsigyti namus High Parko rajone.

Jūsų pasirinkimui:

MUIR — DUFFERIN
$12.500, įmokėti $2.000. Mūrinis, pusiau atskiros namas, 7 nepereinami kam 

bario*, naujas šildymas, didelė virtuvė. Gražus iš lauko. Bargain.
SILYERTHORN — ST. CLAIR

$11.000, įmokėti $3.500. Mūrinis, šiukščių plytų namas, 6 kambariai, garažas, 
vienas macaičius.

GRACE — HARBOURD
$14.000, įmokėti $4.000. Mūrinis, 8 kambarių namas, nepereinami kambariai, 

alyvos Šildymas, garažas. Labai švarus namas, dideli kambariai ir lll-me 
aug?te, visur kietos grindys.

BEATRICE — HARBOURD
$15.000, įmokėti $5.000. Mūrinis, 8 kambarių ir 1 sanr. namas, dvi virtuvės, 

du tualetai ir showeris, alyvos Šildymas, garažas.
CONSTANCE — RONCESVALLES

$19.000, prieinamos /mokėjimas. Visai atskiros, mūrinis namas, 10 kambarių 
plius viena mažo virtuvėlė, 3 virtuvės išviso, 2 tualetai, nepereinami kam
bariai, vandens šildvmos. garažas su privačiu įvažiavimu.

BOUSTEAD — RONCESVALLES
$22.000, įmokėti $8.000. Visai atskiras, mūrinis 13 kambarių ir 2-jų sanr 

"omas. du visai atskiri butai, vandens-alyvos Šildymas, vienas morgičius. 
Tai puikus pajamų namas prie gero susisiekimo .

ROSENEATH GARDENS — ST. CLAIR
$15.000, įmokėti $5.000. Gero mūro, 6 kambarių namas, nepereinami kamba

riai, vandens -alyvos šildymas, garažas. Tik pažiūrėti ir pirkti.
QUEBEC — DUNDAS

$14.000. įmokėti $4.000. Visoi atskiras, mūrinis namas. 7 kambariai, alyvos 
šildymas, garažas.

WINDERMERE — ANNETTE
$14.500, įmokėti $4.000. Visoi atskiros, mūrinis namas, 9 nepereinami kam

bariai su priedo 4 virtuvėlėm. Didelis kiemas, didelis namas, tik reiko- 
hngas remonto. Atnaujinus bus daug vertas. Yra garažui vieta, vienos- 
morgičius.

w Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

383 Roncesvalles. • Telef. LA. 8000 - Bato tel EM. 3-6711

i
i

I

PARDAVIMUI
$9.000, įmokėti $3.500. Quebec — 

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

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

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

$16.500, įmokėti apie $7.000. Run- 
nemyde rajone, 6 kamb., mūri
nis, atskiros 2-jų metų senumo 
nomas, 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.

$1-9.500, įmokėti $6.000, Rusholme 
Rd. — Dundas, 10 kamb., mūri- 

> nis namas, karšto vandens — 
stokerio šildymas, 3 virtuvės, 
garažas ir šoninis įvažiavimas. 
Laboi gerų pajamų namas.

Reta proga automechanikams — 
$2.000 pilna kaina, pilnai įreng
tas auto mašinų remonto gara
žas, 4 metų nuomos sutartis po 
$35 menesiui.

Visais nuosavybių pirkimo—pardavi
mo reikalais kreipkitės į

J. RUKŠA
Tel. OL. 1793, OL. 5176

Namų tel. MU. 0746.

Dėmesio 
Hamiltoniečiai

$10.500, High Park rajone, prie Blocr, 
’6 kamb., mūrinis, įvažiavimas j 

M kiemą.
$12.900, High Park rajone, prie Bloor, 

7 komb. per 2 augštus, mūrinis, 
aliejumi šildomas.

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

$13.800, College — Grace, 6 kamb.j 
mūrinis, aliejumi šildomas, 2 moi 
dėmios virtuvės, įvažiavimas į kie* 
mq.

$15.500, Bloor—Show St., mūrinis, at
skiras, 10 komb., garažas, geroą 
pajamos.,

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

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

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

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

■’ .A

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi* 
mo reikalais kreiptis į

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

po darbo LA. 1250
K. WILES REAL ESTATE

Dėmesio 
Hamittoniečiai

. MilesErnie 1
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

910 KING iR SHERMAN, HAMILTON, ONT.

$17.000 Tuckett St.,
10 komb., gerų plytų, atskiros narnos, kietos grindys, įvažiavimas; įmo
kėti $6.000

$15.500, Welinghton
8 kamb. moderniškai įrengtas namas, 2 opai iamentai, atskiri įėjimai, 
vandeniu šildomos; 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, Queensd«!e,
5 kamb., 1 dugšto mūrinis namas, kietos grindys, didelis kiemas, įva
žiavimas; įmokėti $2.500.’

$700, E St. 22nd St..
50 x 1 00 sklypas, pamatas dalinai pradėtas. Arti susisiekimo ir krautuvių. 

Pirkdami ar parduodami, visuomet rasite sąžininga patarnavimą mūsų įstaigos 
prityrusių pardavėjų. Kalbame visomis Europos kolbomis. Parūpiname morgi
čius ir duodame paskolos. "

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

(Sales*mon)

St..

910 King Si. E. TeL 9-3563; namų tel. 9-6089
ERNIE C. MILES

REAL ESTATE

John J. ELLIS
. • REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W. — Tel. MElrose 2471 x
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų 
klijėntams 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 atskiras, 8 šviesių kambarių, mūrinis namas, 

alyvinis apšildymas, koridorinė sistema, vieta garažui, ramioje gatvelėje, 
arti susisiekimo mazgo. Greito dėmesio vertas pirkinys.

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

plano namas, dviejų ougštų. Dvi vonios, dvi virtuvės. Su gyventojais. Rei
kalingos 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 mūrinis 9 kambarių namas su 
dvigubu garažu. Koridorinė sistema.

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

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

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

kambariu mūrinį pusiau atskirą namų su 2 virtuvėm lietuviškom rajone.
CLENDENAN — ANNETTE

$16.500, įmokėti apie $6.500. Visai atskiras mūrinis 11 kambarių vandenki- 
alyvo šildomas namas. Dvigubas garožos. Slypos 40 x 210 pėdų, su dide- 
l’ois medžiais *

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

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

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

P. LEONAS I

agentas, kuris niekuomet nepyksta ir nesinervuoja!

1072 BLOOR ST. W. — Tol. ME. 2471, tote hL KE. 7425
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r----------------- - Nepaprastos iškilmės Hamiltone! ———-------—
BIRŽELIO 7 d., SEKMADIENĮ, 11 V AL RYTĄ ĮVYKS HAMILTONO VILNIAUS AUŠROS VARTŲ NAUJOS BAŽNYČIOS PAŠVENTINIMAS.

Bažnyčią šventins ir pasakys pamokslą anglų kalba J.E. Hamiltono Vyskupas J. F. Ryan, D.D. Iškilmingas pontifįkalinės šv. Mišias laikys ir pasakys pamokslą lietuvių kalba J.E. Vysk. Vincentas 
Brizgys. Mišių metu parapijos choras giedos šv. Liudviko mišias, vadov. parapijos vargonininkui Strumaičiui. Asistuos mišių metu kun. B. Pacevičius — diakonu ir kun. Jokūbaitis — subdiakonu.
Į iškilmes laukiama ir kitų vyskupų, daug kunigų, kanadiečių ir lietuvių, o taip pat kitų garbingų svečių iš JAV ir Kanados. Nuoširdžiai kviečiame lietuvius kunigus esančius Kanadoje ir.
Amerikoje, taip pat visus lietuvius, dalyvauti šiose nepaprastose bažnyčios pašventinimo iškilmėse. Kunigai apie atvykimą prašomi pranešti iš anksto klebonui (58 Dundurn St. N., Hamilton, Ont).
Po pašventinimo iškilmių, 3 vaL p.p., parapijos salėje bus iškilmingi pietūs kartu su vyskupais. Norintieji dalyvauti pietuose prašomi užsiregistruoti iš anksto. Visi kiti po pamaldų vyksta gegu-

* žinėn su įdomia programa ir tu tingu bufetu p. Narušio ūkyje. Gegužinės metu gros italų kapela.
* Bažnyčios Statymo Komitetas ir Klebonas. 

VLIKo posėdis
VLIKas 1953 m. gegužės 4 ir 5 

d. svarstė pereitame posėdyje 
nebaigtus darbotvarkės klausi
mus.

Ryšium su Eisenhowerio kal
ba ir po Stalino mirties Sovietų 
Sąjungos propaguojama “tai
kos ofenzyva” URT Valdytojas 
įvertino tarptautinę politinę pa
dėtį. URT Valdytojas pabrėžė, 
kad mūsų — visų lietuvių, — 
gerai pažįstančių bolševizmą ir 
jų metodus, pareiga yra įspėti 
laisvąjį pasaulį, .kad netikėtų 
šiuo bolševikų skelbiamu “tai
kos troškimu”, nes komunizmas 
iš esmės ir po Stalino mirties 
nieku nepasikeitė, ir jo tikslai 
kaip buvo, taip ir liko imperia- 
listiški. Ta proga reikia pabrėž
ti, kad JAV valstybės departa
mentas, interpretuodamas Eisen
howerio reikalavimą išlaisvinti 
Rytų Europos tautas, įsakmiai 
pasako, jog tat liečia ir Pabaltijo 
tautas. Priešingai, Vakarų Euro
pos valstybių nusistatymas šia 
prasme nėra toks vieningas ir 
mums palankus. Duagelyje šių 
kraštų manoma, kad okupuo
tiems kraštams reikalavimas 
laisvės reiškiąs karą, todėl nesą 
tikslu jį dabartinėmis sąlygomis 
rusams statyti.

Dėl to URT stengsis tęsti tarp 
lietuvių laisvajame pasaulyje 
akciją VLIKo paskelbtojo atsi
šaukimo prasme — budėti Lietu
vos reikalų sargyboje nelei
džiant pasaulio beatsiverian- 
čioms akims vėl užsimerkti ir 
nematyti bolševikų vykdomo 
krašte teroro. Tam tikslui bus 
sustiprintas dokumentinės me
džiagos apie Lietuvos - Sovietij 
santykius rinkimas ir jos skel
bimas; bus remiama ALTo ini
ciatyva išrūpinti JAV parlamen
to nutarimą leisti vadinamie
siems “liaudies” seimo rinki
mams” ištirti, kartu su kitų Pa
baltijo tautų atstovais bus pa
ruoštas ir įteiktas laisvųjų tautų 
vyriausybėms atitinkamas me
morandumas ir kt.

Pribrendusiems bei per pa
skutinį pasitarimą Reutlingene 
nebaigtiems klausimams svars
tyti diplomatų šefas greitu lai
ku bus kviečiamas naujo pasita
rimo. Tikimasi, kad ta proga bus 
galima nuodugniai apsvarstyti 
visą politinę — diplomatinę pro
blematiką ir nustatyti vieną mū
sų užsienio politikos liniją, o tai 
įgalintų šioje srityje pasiekti dar 
didesnio efektyvumo. Šia proga 
taip pat turės būti aptarta ir 
veiksnių konferenc. programa.

Ryšium su spaudoje svarsto
mais projektais, liečiančiais nuo
savybės klausimą Lietuvoje, VLI 
Kas nutarė paskelbti, kad jis lai
kosi visose Lietuvos konstituci
jose užfiksuoto privačios nuosa
vybės dėsnio, paliekant valsty
bei teisę nuosavybę reguliuoti, 
turint galvoje, kad išlaisvintos 
Lietuvos seimas pats priims įsta
tymą, tvarkantį nuosavybės 
klausimą. Visus okupanto išleis
tus įsakymus VLIKas laiko nie
kiniais.

Šiame posėdy VLIKas taip 
pat patvirtino grupių pasitarimo 
siūlymą priimti į VLIKą maž- 
lietuvių rezistencijos ir Lietuvių 
Vienybės Sąjūdžio atstovus, tuo 
padarydamas dar vieną žingsnį 
visų lietuviškų jėgų apjungimo 
ir plačios konsolidacijos kryp
timi.

Taip pat tenka paminėti pri
imtą Tautos Fondo statutą, kuris 
nurodo laisvinimo akcijai' lėšų 
mobilizavimo tvarką, nustato

santykius tarp PLB ir Tautos 
Fondo atstovybių, numato tvar
ką, kurios turi laikytis įvairios 
organizacijos ar pavieniai asme
nys norėdami organizuoti pini
gines viešo pobūdžio rinkliavas, 
loterijas ir kt. ELTA.

Mažas klausimėlis. Įdomu kas 
ir kokiais sumetimais šitaip for
muluoja ELTOS pranešimus 
apie VLIKo nutarimus? Juk po
sakis, kad VLIKas ’’patvirtino 
grupių pasitarimo pateiktą siū
lymą priimti į VLIKą mažlietu- 
vių rezistencijos ir Lietuvių Vie
nybės Sąjūdžio atstovus” yra 
tikrosios padėties iškreipimas. 
Kaip rodo ir tame pačiame EL
TOS numeryje toliau spausdina
mas LVS raštas, tas Sąjūdis ne
buvo iš VLIKo išstojęs, tik at
šaukė įgaliojimus savo atstovui, 
padariusiam pareiškimų,4 nesu
tinkančių su Centro Valdybos 
nusistatymu. Tai kaip tas Sąjū
dis gedėjo būti priimtas-į VLIKo 
sudėtį? Ir kam šitokias teisines 
nesąmones reikia skelbti? Ar ne
rodo tai, deja, kažkokių machi
nacijų VLIKo tarnybiniame apa
rate?

HAMILTONO LIETUVIŲ DRAMOS MĖGĖJŲ 
TEATRAS ’’AUKURAS”

Gegužės mėn. 23 d. St. Michael’s salėje, 213 James St. N, 
Hamiltone, štato A. Gustaičio vieno veiksmo vaizdelį

“SEKMINIŲ VAINIKAS'’
n

Po vaidinimo šokiai ir bufetas. Pradžia 7 vai. vakaro./
“Aukuras”

TORONTO, Cnt.
K. Liet. Kat. Moterų D-jos 

skyrių atstovių suvažiavimas 
vyks šia tvarka:

šeštadienį, gegužio 30 d., 10 
vąl. r. gedulingos pamaldos už 
mirusias draugijos nares;

4 vai. pp. darbo josėdis, 41 
Hewitt, tel. ME. 5755.

Sekmadienį, gegužio 31 d., 9 
vai. 30 min. pamaldos;

10.30 darbo posėdis parapijos 
klebonijoje;

5 vai. pp. viešas posėdis su St. 
Prapuolenytės paskaita “Lietu
vė moteris tautos tarnyboje” šv. 
Elenos parapijos salėje.

Po viešo posėdžio arbatėlė liet, 
parapijos salėje.

8 vai. vak. pasilinksminimas 
šv. Elenos parapijos salėje.

Lietuviai Meno kolegijoje
The Ontario College of Arts 

paskelbė lankytojų egzaminų 
vaisius, studentų gautas stipen-

Lengva atskirti 
išlavintą miškininką

Iš smulkmenų jį pažinsi — jis užgesina 
degtuką, prieš jf išmesdamas, jis užgesina 

rūpestingai cigarečių nuorūkas, 
jis labai atsargus su laužais. Jis žino, 

kad dėl vieno asmens nerūpestingumo 
milionų dolerių vertės miško medžiagos 

nueina dūmais Ontario provincijoj.
Būk taip atsargus, kaip jis miškuose 

šiemet. Padėk miškų tarnybai prisimindamas 
' gaisrus... ir išvenk jų mūsų miškuose.

RANGER

dijas ’ir dovanas. Jų tarpe mini
mi trys lietuviai: R. S. McLaugh
lin stipendiją laimėjęs Viktoras 
Bričkus, trečių metų studentas, 
antrų metų stud. Elena Gaputy- 
tė ir pirmųjų metų stud. Frances 
Dvylaitis. .

Kanados Liet. Bendruomenės 
nario mokesčiui

rinkti atspausdinta specialios 
kvitų knygelės. Kiekvienoje yra 
po 50 kvitų. Jas galima gauti 
pranešant, kiek norima knyge
lių, KLB Kr. V-bos iždininkui 
J. R. Simanavičiui, 994 Dundas 
S. West, Toronto, Ont.

Naujųjų kanadiečių meno 
paroda

Colour and Form Artist's So
ciety, anksčiau veikusi Naujųjų 
Kanadiečių Menininkų Klubo 
vardu, praeitą sekmadienį ati
darė savo meno parodą Hart 
House, Toronto universiteto pa
talpose. Paroda veiks iki liepos 
19 d. lankomos valandos: pirma- 
dien. — penktad. 7-11 vai.; šeš- 
tad. — sekmad. 2-5 vai. pp.

Parodoje išstatyta 19 meninin
kų 49 kūriniai. Dalyvauja ir lie
tuviai menininkai su 5 kūriniais: 
dail. T. Valius — medžio rėžinys 
Malūnas ir oška kieme; dail. E. 
Docienė — akmens skulptūra Jė
zus ir Marija; dail. Dagys — 3 
medžio drožiniai: smuikininkas, 
žmogus po lietumi ir ant arklio 
nešama moteris.

Daugumos paveikslų ir skulp
tūrų kataloge pažymėtos kainos. 
Brangiausias paveikslas švedų 
dail. A. Ąirola, įkainotas $1000, 
vaizduoja suomiškoje pirtyje be
siprausiančias moteris. Įdomus 
vokiečių dail. A. Rangert skulp
tūrinis paveikslas — pabėgėliai.

Skaitlingiausiai atstovaujami 
estai — 6 dailininkai su 17 pa
veikslų bei ‘ skulptūrų. Paskiau 
švedai — 2 dail. 9 paveikslai.

Parodos patalpos yra tarp Col
lege ir Bloor gatvių, į rytus nuo 
St. George gt., universiteto rajo
ne prie bokšto su laikrodžiu.

Paieškojimai
Petras Pundzevičius prašomas 

atsiliepti Aleksui P. 318 Indian 
Rd., Toronto, Ont

BREWING
COMPANY LIMITED
KITCHENER • ONTARIO

KLB Šalpos Fondo pareiškimas
1. Pradėjus Kanadoje veikti Š. 

Fondui, atsiradusiems visuome
nėje neaiškumams pašalinti, pa
reiškiame, kad iki šiol veikian
čios šalpos draugijos, kaip pvz. 
Toronte “Dainos” grupė ir kitos 
kari ta ty vinės organizacijos, pa
liekamos ir toliau veikti su ta 
mintimi, kad jos šalpos srityje 
yra kaip tik geros talkininkės. 
Esame įsitikinę, kad šioje srity
je darbininkų niekad nebus per 
daug; juo daugiau žmonių toje 
srityje dirbs, tuo daugiau šalpai 
bus padaryta. Tačiau tos orga
nizacijos dirbs glaudžiame kon
takte su Šalpos Fondu.

2. Mūsų visų tikslas turėtų bū
ti, kad mūsų gaunamos šalpai 
pajamos gultų ne vien ant mū
sų pačių lietuvių pečių, bet kad 
jų gautumėm ir iš vietos val
džios, iš įvairių nelietuviškų įs
taigų bei organizacijų. Kad to 
pasiektumėm, turime parodyti, 
kiek mes patys lietuviai šalpai 
surenkame ir išleidžiame. Da
bar, kai nors ir neaktyviai, bet 
visdėlto siunčiama šalpai pinigai 
ar maisto pakietėliai bei rūbai 
tiesioginiai į Vak. Europą arba 
per BALFą, niekas negali pasa
kyti, kiek Kanados lietuviai iš
leidžia šalpai.

Todėl prašome visus asmenis 
bei organizacijas, kurios nori 
Vak. Europoje ar čia vargstan
čius sušelpti, savo aukas tam ; 
tikslui skirti per Š. Fondą, veng-i . ,. , - . ,. - -- , x «,/’>/ >ti aukų siuntimo tiesioginiai į sioms lietuvėms motinoms su-; Šventes reng. komiteto spren- 3 %: Vz pasekme. Ši kartą lietu

darbų aprašyme, “TŽ” Nr. 18, 
kalbant apie prisiųstas aukas, 
įvyko klaida. Turėjo būti: toron- 
tiečiai Jonas ir Juozas Beržins- 
kai. V. Vasiliauskai ir J. Matu- 
lioniai sudėjo $16, o ne $12”. Už 
įvykusią klaidą atsiprašau. .

M. F Y-nė.

SPORTAS
IlI-ji Pabaltiečių Sporto Į 

šventė Toronte '
Jau ne pirmi metai Kanadoje 

estai, latviai ir lietuviai sporti
ninkai tęsia gražią tradiciją — 
jaunimo bendradarbiavimą per 
sportą. Tai buvo pradėta lais
vės dienom, atgaivinta sugiau- 
tos Vokietijos stovyklose po ka
ro ir nepamiršta į užjūrius per
sikėlus.

Nors ir trumpai stengsimės 
”TŽ” skaitytojams patiekti ben
drą žaidynių vaizdą.

Gegužio 15-16 dd. buvo praves
ta vyrų, moterų tinklinio, vyrų 
krepšinio, stalo teniso ir šach
matų komandų varžybos. Prog
rama vyko Centr. YMCA patal
pose.

Tinklinis. Nei moterų nei vyrų 
tinklinio varžybose lietuviai ne
dalyvavo, todėl finaluose susiti-

teisėjais, neatnešė jokios naudos.
Lietuvius atstovavo ir taškų 

laimėjo: Ignatavičius 13, Macke- 
liūnas 11, Preikšaitis 9, Bagdonas 
7, Supronas 6, Kulys 1, Žukas 0.

Latviai: Miežitis 15, Litau- 
nieks 14, Posinš, 10, Ricters 5, 
Bergnadis, Ozolinš, Zamers, 
Bergvaldas po 3, Rozentals 1.

Stalo tenisas. Pavienėse var
žybose nugalėtoju išėjo lietuvis 
Pr. Gvildys, gavęs asmenišką do
vaną, II vieta latvis Liepins ir 
III latvis Kuga.

Moterų vienetai: I v. Kapos- 
tinė, II v. Adminis, abidvi latvės.

Vyrų komandinėse varžybose 
I v. teko latviams, II lietuviams 
ir III v. estams. Lietuvių spalvas 
gynė Pr. Gvildys, Paškauskas, 
Grajauskas, Žukas.

Moterų komandinėse varžybo- 
VXZVXX.X xxxxx.xvw^ x,—.v. se latvės pasirodė pranašesnės, 

I ko estai su latviais. Šioje sporto palikdamos lietuvaites II vietoje. 
Estės nedalyvavo. Lietuvaites 
atstovavo Kasperavičiūtė, B.

KLB Toronto Apylinkės Šalpos 
Komitetas pradeda darbą

Balandžio 12 d. įvykusio visų 
Toronto lietuvių organizacijų at
stovų susirinkimo nutarimu su
darytas KLB Toronto Apyl. Šal
pos Komitetas. Į jį įeina KLB 
Toronto Apyl. V-bos vicepirm. 
Vaclovas Vaidotas, “Daina” gru
pės atstovė Vlada Sližienė, “Ca
ritas” atstovas Petras Miliaus
kas. Savo pirmame posėdyje ge
gužio 2 d. komitetas nutarė pa
kviesti į šalpos darbą po vieną 
atstovą iš KL Moterų Bendruo
menės, KL Kat. Moterų D-jos 
Toronto sk., Toronto skautų ir 
skaučių, o reikalui esant koop- i « 
tuoti šalpos darbą norinčius ir ‘ 
galinčius dirbit asmenis.

Jau pasirodė pirmi dar galuti
nai nesusiorganizavūsio Toron
to Apyl. Šalpos K-to darbai. Ge
gužio 3 d. KLB Apyl. V-bos su
ruoštame Motinos Dienos minė-, ___ - _ _____ -_________________ x - __ - -
jime, 62 Claremont g-vė, lenkų i nugalėjo latvius 62:51 (21:31), i Estai nugalėjo latvius pasekme 
salėje, Šalpos K-to pirmininko estai laimėjo prieš latvius 50:47 3%:^. Lemiamoji kova tarp liet.

nė rinkliava Vokietijoje liku- žaidė lygiomis 53:53 (21:31). rioje lietuviai išėjo nugalėtojais

šakoje estai pasirodė pranašes
ni — vyrai ir moterys iškovojo 
pelnytą pergalę. Pasekmės: estės ■ Petrulytė ir Subatninkaitė.
-latvės 2-1, estai-latviai 2-0. Šachmatai. Pirmąją dieną lie-

Krepšinis. Kaip ir praeitais! tuviai susitiko su latviais, lai
mėtais krepšinis buvo žaidynių mėdami 21^:11/^ pasekme. Už ne
svarbiausias punktas ir vyko tuvius žaidė Vaitonis 1, Stepaitis 
aštri kova. Pirmą dieną lietuviai; 0, Fabricijus Vz, Paškauskas 1.

iniciatyva buvo pravesta pinigi- (20:20), o lietuviai su estais su- ir estų įvyko sekančią dieną, ku-

SsS S -įP'- “ ,davėu ?tau. Ifina-- - - -- _ Siam tikslui rinkliava pakar-j lą pateko lietuviai ir latviai, nors
totą sekantį sekmadienį, gegužio i estai šiuo sprendimu buvo labai 

[10 d., prie liet, bažnyčios, kuri nepatenkinti.
; davė $123,25. Tuo būdu, iš viso Kitą dieną gan įtemptoje ko-

[ to Šalpos K-tas išsiųs BALFo at
stovui Mūnchene, sušelpti Vo
kietijoje skurdą kenčiančias mo
tinas.

Ta proga Toronto Apyl. Šalpos 
K-to pirmininkas reiškia nuošir-; 
džią padėką kun. klebonui Ažu
baliui už paskelbimą apie rink- 

___ liavą prie bažnyčios, KLB To- 
Kr. V-bos pranešimus atrodytų, ronto .Apyl. V-bos pirm. J. Ber- 
kad prie gerų norų, Kanados lie- • žinskui uz paskelbimą rinkliavos 
tuviai be didelių sunkumų, gale-; 62 Claremont g-vės salėje susi- 
tų tą pareigą pasiimti. Vienok šis rinkusiems lietuviams, jūros 
reikalas yra taip svarbus ir rim- i skautėms rinkusioms aukas, taip 
tas, kad turės būti kruopščiai. pat inž. Šakaliui už pagaminimą 

gvildenamas ne tik Centro Ko-' ' . ..................... ......
mitete, bet ir Apylinkių Valdy-

šaukimus ar per kokias kitas or-ganizacijas, nes tuo tik kenksi-1 t?ta-sekantį sekmadienį, gegužio ’ estai šiuo sprendimu buvo labai 
me šalpos darbui, mažinsime ga- i

i surinkta $210,70, kuriuos Toron 
mas šalpai ir is kitų šaltinių ir* ’
be to, trugdysime vienodesniam, 
labiausiai jos reikalingiems, šal
pos paskirstymui.

KLB-Šalpos Fondas.
KLB Šalpos Fondo posėdis 

įvyko gegužio 10 d. Svarbiau
siuoju punktu buvo vargo mo
kyklų Vokietijoje išlaikymo rei
kalas. Pagal iš Vokietijos PLB

voje lietuviams teko nusileisti 
prieš latvius pasekme 47:57 (23: 
26). Tenka pastebėti, kad pirmo
siose rungtynėse susižeidęs, M. 
Duliūnas  ̂šį kartą negalėjo visai 
žaisti. Paskirų žaidėjų ginčai su

plakatų, pp. Jasinevičienei, Rim- 
, butienei, Šakalienei ir Strikaity- 

bose. Tik gerai suderinus darbo tei už rinkliavos prie bažnyčios
gaires, bus galima tikėtis gerų 
vaisių. O kad vargo mokyklų Vo-

pravedimą ir visai geros širdies 
Toronto visuomenei, aukojusiai

kietijoje išlaikymas yra ne tik i Užjūryje vargstančioms moti- 
svarbus, bet būtinas — tam pri- noms. .
tars kiekvienas lietuvis patrio
tas.

Praeitame KLB Šalpos Fondo

V. Vaidotas, 
KLB Toronto Apyl. Šalpos 

Komiteto pirm.

Nuosavybių 
pardavimo agentai

Mūsų Centriniame, Parkdale ir High 
Park rajonuose vis didėjant nuosavy
bių prekybai, esame priverstixpadidin- 
ti agentų štabą savo centrinėje įstai
goje —- College St. Kandidatai turi 
būti patyrę pardavimo srityje, bet ne
būtinai nuosavybių pardavime. Mūsų 
centrinėje įstaigoje yra vietos 2-3 lie
tuviams pardavėjams. Modernios, re
guliuojamo oro įstaigos patalpos, at
skiros kiekvienam agentui, taip pat 

ougšti procentai ir bonai.
Nepamirškite: mes skelbiamės dau
giau, negu kiti nuosavybių pardavėjai.

O. E. CARSON, LTD.
REALTORS

2283 YONGE ST., TORONTO 
MA. 0491

APŽIŪRĖKITE DAR ŠIANDIEN
NAUJĄJĮ HILLMANĄ 

PAS SAVO PARDAVĖJUS!

1953 M. HILLMAN MINX CONVERTIBLE
Plati, suolo pavilado priekinė sėdynė yra vienas iš dauge
lio dalykų, kurie daro šią mašiną lengviausią, puikiausią 
ir šioje klasėje ekonomiškiausią. Jums patiks ir jos 
pigumas. >

1953 M. HILLMAN
21 metais 21 bilione mylių naudoti ši mašina išbandyta. 
Štai jūs matote grakščias šio didelio automobilio linijas, 
bet ji ekonomiška, kaip maža ir ypač lengvai valdoma.

HILLMAN TruLnx
KOOTĖS MOTORS (CANADA) LIMITED • VANCOUVER • TORONTO • MONTREAL • HALIFAX

RHlMANr HUMIH, SŪNBUM-TALIOT, COMM ER, HARRIER, ROVER AND LAND-ROVER PRODUCTS

viams taškus pelnė Vaitonis 1, 
1 Stepaitis %, Matusevičius 1, Ri
mas 1. Tenka pastebėti, kad be 
meisterio Vaitonio puikiai suko- 
vojo Paškauskas ir Rimas.

Lengvoji atletika. Bėgimai 
įvyks gegužio 23 d. 14 v. Beaches 
Atletic Field stadione, o gegu
žio 26 d. 7 v. v. Broadview stadi- 
jone bus leng. atletikos, varžy
bų tąsa.

Pirmosios futbolo žaidynės 
tarp lietuvių ir estų įvyks gegu
žio 26 d. Broadview aukšte j e 7.30 
v. v. Dar tenka pastebėti, kad be 
sporto varžybų buvo programa 
svečiams: estai ir latviai pašoko 
keletą tautinių šokių, estės atli
ko ritminės mankštos pora nu
merių.

Šventės atidaryme dalyvavo 
estų ir latvių gen. konsulai, vyr. 
YMCA sekretorius ir eilė kitų 
kviestų svečių. Liet. B-nės K-to 
vardu Pabaltijo sportininkus pa
sveikino J. Yokubynas. Pabalti
jo Sp. Komiteto vardų sveikino 
pirm. R. Plume (latvis).

Šeštadienio vakare erdvioje 
Masaryk Hali salėje įvyko spor
tininkų pasilinksminimas.

Toronto lauko tenisininkams
Šiam sezonui sporto klubo 

“Vytis” nariams yra išrūpinta 
dviejose vietose — Trinity parke 
ir Cambell parke — lauko teniso 
aikštelės.

Trinity parke (Gore Vale — 
Queen) galima naudotis dviem 
aikštelėm — Nr. 7 ir 8 trečiadie
niais nuo 7 iki 9 v.v. ir šeštadie
niais aikštele Nr. 7 prieš pietus 
nuo 9 iki 12 vai.

Cambell parke (Lansdowne — 
Lappin) galima naudotis aikš
tele Nr. 3 kiekvieną pirmadienį 
ir ketvirtadienį nuo 7 iki 9 v.v., 
o šeštadieniais nuo 2 iki 4 v. pp.

Visi klubo nariai (vyrai ir mo
terys), norintieji naudotis aikš
tėmis ir dalyvauti įvykstančia- 
me lietuvių teniso turnyre, pra
šomi registruotis pas sekcijos va
dovą Viktorą Pundzių, tel. LO. 
4004. Turnyras numatomas pra
dėti už savaitės. Ten pat prašomi 
registruotis ir norintieji vykti į 
lietuvių sporto žaidynes Čika
goje. Sp. Kl. “Vytis”.

Futbolas Toronte
Šio mėn. 21 d., ketvirtadienį, 

7 v.v. lietuviai žaidžia su Cale
donia — Dentonia parke.

Šio mėn. 26 d., antradienį, 7 v. 
v. žaidžia su Danforth — Wi
throw parke.

šio mėn. 28 d., ketvirtadienį, 
7 v.v. su E. York, Deppe parke.

Birželio 5. 7 vai. vak. su UA 
WCIO, Greenwood parke.

Jei nesusidarys netikėtų kliū
čių, gegužės pabaigoje liet nu- ; 
mato išvyką į Čikagą, kur žada 
sužaisti draugiškas rungtynės su 
Čikagos futbolininkais.

• Kovo 1 d. Vilniuje pasibai
gė Lietuvos bokso pirmenybės, 
kuriose Algirdas Sočikas iškovo
jo sunkiasvorio čempionatą ir iš
vyko pirmenybėms dėl TSRS 
sunkaus svorio meisterio titulo.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Vokietijos lietuvių kunigu suvažiavimasSUDBURY Ont

8 PUSL

(Atkelta iš 5 psL)
ir duona. Užtad aš šiandien negailėčiau pinigų, bet ko
kiems skandalams, kad tik galėčiau Tave įvelti, nes Tu 
išeitum į mano dvasią dar didesnės herojės pavydale, 
kurią aš nusineščiau į savo kūrybą.

Nemanyk, kad jau viskas baigta. Mano siela Tave 
peęsekios kiekvieną valandą, kiekvieną dieną ir naktį, 
ir Tu nerasi ramybės kaip ir aš nerandu.

Mano dabar sukryžiuoti pirštai ant krūtinės, blizga 
brauningas prieš akis, ir Tu žinok, kad būsi kalta dėl 
mano sielos, kad neišmetei man tą vakarą kelių žodžių, 
kaip alkanam paukščiui atlikusių trupinių.

Mano tikslas ne moteris bučiuoti, bet jose rasti žmo
gų. Prie kitų aš rasdavau tik aistrų šėlimą, o Tavo akių 
tyla mane įspėjo lyg pamesto vieškeli?) rodyklė. Ir aš 
tą vakarą Tave griebiau, kaip rastą tyruose vaistą mano 
sužeistam gyvenimui. O Tu, manęs kantriai neišklausei, 
bet kaip demono sparną Įdavei nekaltam kūdikiui, kad 
mane sulaužytų ir išmestų už durų, kaip sunaikintą žiogą.

Dar parašyk , man šį vakarą, kajutės numeris 19. 
Atitaisyk savo klaidą, o aš už savąsias nuoširdžiai at
siprašau, man gaila, kad įžeidžiau Tave savo elgsena, 
bet užtat radau vieną sielą, kokios jau seniai ieškau. 
Bet šią valandą, — aš esu tikrai nelaimingiausias žmo
gus! Ūž viską man atlėisk... Vadinu “Tu”, nes ištiesų 
man rodos, kad esi sava ir brangi. Rašyk tuojau ir at
virai

Laukiu su viltim ir pasitikėjimu, Valentinas.
— Na, dabar, kas čia? — pagalvojau. Visu baisumu, rodos 

mačiau ten kajutėje gulintį kruviną Valentino lavoną, mačiau 
blizgantį brauningą ir vienam taškę akis įrėmus, mačiau bai
siausius vaizdus ir įvykius.

Šį karta norėjau kuogreičiausiai pamatyti Eugenijų ir paklaus
ti, ar pereitą naktį neatsitiko kas nors baisaus laive,bet ir Eu
genijus pasivaideno klastų miglose ir aš nutariau nič nieko ne
klausti, nesiteirauti, jei kas nors panašaus bus nutikę, — jis ir 
taip atėjęs pasakys. . -

— Kam aš tokia jautri?... — save bariau. Tokiems niekams 
tikėtinai stačiai netekti galvos! Šioj valandoj man prisiminė 
artimiausioji mano bičiulė Eufrozina. Pas ją tiek atvažiuodavo 
piršlių! Paskui kaip iš rago pradėjo piltis jaunikiai bepiršliai. 
Jų buvo visokių: mokytų, pasiturinčių, turtingų, gražių ir prastų. 
Eufrozina buvo graži ii* turtinga. Bet vienas buvo sunkumas, 
kad ji nei kiek netikėjo savo gražumu. Ji visuomet sakydavo, 
kad: “Tie žmonės siekia ne manęs, bet mano turto”. Jai taip 
buvo sunku tikėti, kad kas nors ją nuoširdžiai myli, arba bent 
kada mylės.;. Ir, jei kada užgiedodavo “Meilės prisipažinimą” 
koks nors, kad ir žymus jaunikis, ji man sakydavo:

— Žinai, aš jam netikiu. Aš jame nejaučiu gilesnės meilės
nei šešėlio! Jis siekia tik mano turto. •

Man būdavo gaila Eųfrozinos. Žinojau širdį, kuri tikrai 
Eufrozina mylėjo ir dėl jos daug iškentėjo, bet ji sakydavo:

— Kas iš to?... Aš turiu gyventi protu, ne širdimi...
Tada jos akis apsemdavo ašaros, aš jaučiau, kiek Eufrozinoje 

kovos ir kančios, kokia tai sunki kova tarp proto ir širdies, ir 
dabar visose savo širdies kovose, visuomet prisimenu brangiąją 
Eufroziną, kaip tyrųjį angelą, kaip kilnios doros paveikslą. Ji 
visuomet man primena ne širdį, o protą, bet vistiek aš dar vis 
perdaug gyvenu širdimi... (Bus daugiau)

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda įvairių rūšių laikrodžius ir žiedus. 

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

$15.000.

$15.000

OLIVER REAL ESTATE
2273 ELOOR STREET WEST. TORONTO

$9.000. 5% kamS., vandeniu-alyva apšildomi, kiemas ir garažas. Įmokėti 
S2.000. Show—-College St.

$33.000. 15 kcmb., vond.-alyva apšildomj, geram stovy namas ir garažas. 
Įmokėti apie $12.000. Indian Gr.—Bloor St. W.

8 kamb,, atskiras namas, gražus kiemas ir garažas. Įmokėti $5.000, 
namas be skolos. Geoffrey-—Roncesvalles.

7]/2 kamb., -atskiras namas, kiemas ir garažas, Įmokėti apie $6.000. 
Fairview—Annette.

8 kamb., namas be skolos. Įmokėti $4.000. Brock—-Queen St.$13.500$

P. LEDAUSKAS
TELEFONAS RO. 2301 

2273 BLOOR ST. W. (prie Runnymede)

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

Kailinių taisymas ir persiuvimas.
" Duodama lengvam išsimokėjimui

BERGMAH FURCO TORONTO
197 Spadina Avė. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

MES PARDUODAME NAMUS, BIZNIUS. ŽEMES IR MOTELIUS
$11.500. Dufferin—Dundos, 8 kamb., mūrinis narnos, atyva šildomos, gara

žas; įmokėti $3.500.
$15.500. Grenadier—Roncesvalles, 8 kamb., mūrinis namas, 3 virtuvės, gara

žas; įmokėti $6.000.
$1.100. Dufferin—Wilson, sklypas 40 iš 132.

$15.900. Runnemede rajone, 6 kamb., atskiras, mūrinis namas, garažas, aly
va šildomos; įmokėti $7.000.

$27.000. Roncesvalles gatvėje, biznio namas, 3 ougštų su krautuve; įmokėti 
$8.500.

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

Pirkdami namui ir kitokia* nuosavybe* kreipkitės j

L KOWAL, Realtor
403 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ONTARIO

ME. 5725 - - -........................................................... ME. 5726
Mes sudarome paskolos I ir I! margičiui ir skoliname privačiai iki $2.000

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA

I ST. W. - - - TORONTO, ONT. 
Telefonas EM. 4*8080

Bank of Commerce

Motinos Dienos minėjimas 
šiais metais įvyks gegužio 24 d., 
sekmadienį. Mišios už motinas 
su pritaikytu šventei pamokslu 
bus kaip ir visais sekmadieniais 
11 valandą.

Tą pačią dieną, 7.30 vai. vaka
re, Kristaus Karaliaus parapijos 
salėje, kur būna sekmadieniais 
lietuviams pamaldos, įvyks ant
roji minėjimo dalis su paskaita 
ir menine dalimi, kurią išpildys 
Tumo-Vaižganto lietuvių mo
kyklos mokiniai ir visi kiti mies
to ir apylinkės lietuviukai. Tur
būt pirmą kartą taip gausiai pa
sirodys mūsų mažieji muzikai: 
pianistės, akordeonistai ir smui
kininkai. Po programos, maž
daug apie 9 vai. vak., bus šokiai 
suaugusiems. Veiks bufetas* ir 
toj pačioj salėj, už kolonų, di
desniam susirinkusiųjų džiaugs
mui ir patogumui bus pastatyti 
staliukai. Šį kartą asmeniniai 
pakvietimai niekam nebus siun
čiami. Tad praneškite savo 
draugams ir pažįstamiems, be 
tautybių skirtumo, apie šį pa
rengimą, nes tai jau paskutinis 
šiais mokslo metais.

. Tad visi į Motinos Dienos mi
nėjimą ir Į lietuvišką vakarą!

Mokytojai ir Tėvų Komit
Maldų diena už Lietuvą. Ke

liaujančioji Fatimos stebuklin
gosios Dievo Motinos statula ge
gužio pradžioje ir vėl aplankė 
Sudburio Kristaus Karaliaus

Balandžio 20-24 d. Bad Kreuz- 
nache, Vyt. Didžiojo sargybų 
kuopoje (jos vadu yra kap. V. 
V ii kutaitis) įvyko Vokietijoje 
gyvenančių kunigų suvažiavi
mas. Pirmosios trys dienos bu
vo pašvęstos dvasiniam atsinau
jinimui — rekolekcijoms, kurias 
pravedė Tėv. Povilas Loėsslein, 
OFM, Cap., ilgus metus gyvenęs 
Plungėje ir puikiai kalbąs lietu
viškai. Dviejų paskutiniųjų die
nų metu buvo svarstomos pasto
racinės problemos.

Nedaug tėra kunigų, kurie sa
vo parapijas turi vienoje vieto
je:. tik Diepholzas, Wehnenas 
prie Oldenburgo ir Memminge- 
nas (tiesą pasakius, dabartinis 
kapelionas kun. A. Bunga turi 
aptarnauti ir grupeles lietuvių 
Augsburge, Dillingene, Kempte- 
ne). Visi kiti yra prisiekę ke
liautojai. Štai Wuertemberg ka
pelionas kun. A. Butkus kas sek
madienis važiuoja į Ulmą ir 
Goeppingeną, rečiau ir į visą ei
lę kitų vietovių. Energingasis 
anglų zonos dekanas kun. V. 
Šarka lanko lietuvius išsiblaš
kiusius visame Schleswig Holl- 
steine; Darbo kuopų kapelionas 
iš Kaiserslauterno lanko 7 vie
tovėse išmėtytus dalinius. Taip 
pat daug juda Bavarijos deka
nas kun. dr. J. Aviža. Jiems ju
dėti nėra sunku, nes naudojasi 
NCWC padovanotais Lietuvių 
Sielovadai automobiliais. Tačiau 
yra automibilių neturinčių. La-

bažnyčią. Noveno smetu labai 
daug žmonių aktyviai dalyvavo 
pamaldose ir daugelis priėjo sa
kramentų. Lietuviai turėjo šven
tąją valandą gegužio 8 d., penk
tadienį, nuo 10 iki 11 vai. vak. 
ir aukojo savo maldas už ken
čiančią Lietuvą. Užbaigiant 
šventąją valandą keletą jautrių 
žodžių tarė kun. F. Moore, kuris 
visur tą statulą lydi. K.A.S.

PRIEŠ 
PIRKDAMAS 

naują ar seną automobiliį 
sunkvežimį susirišk su atstovu

T. (Ted) Maesalu 
(ėstos) * 

GORRIES

ar

28 Gerrard St. East, Toronto 
Didžiausia Kanadoje Chevro
let & Oldsmobile ir Chevrolet 
sunkvežimių pardavimo firma

Neaprėžta galimybė apžiūrėti ar iš
bandyti vartotą automobilį prieš per
kant. Jūsų patarnavimui yra spec, me
chanikas, kuris garantuoja jums gerą 
pirkinį. Didelė nuolaida 1953 m. 
Chevrolet^ sunkvežimiams.
Apžiūrėti galima kasdien iki 9 vai. 
vakaro. Šeštadieniais iki 6 vai. vak.

— Telefonai:
Office EM 4-9171 Res. HU 8-9451

DAVINIAI APIE KANADOS MIESTUS

TORONTO, Ontario
Gyventojų skaičius — Torontas su priemiesčiais 1951 — 1,117,470.

Vieta — randasi prie šiaurinio Ontario ežero kranto, 334 mylios į 
vakarus nuo Montrealio, 241 mylia į rytus nuo Windsoro. 
Aptarnaujamas pagrindinėmis CPR ir CNR geležinkelių lini
jomis, moderniu aerodromu ir iš čia galima vykti į visus 
uostus, esančius prie Didžiųjų Ežerų ir St. Lawrence upės.

Pagrindinė pramonė — Torontas yra vadovaujantis pramonės, finansų, prekybos 
■ ir švietimo centras.

Skerdyklų ir konservų pramonės...... — 21
Mašinų .......          — 60
Moterų rūbų gamybos ..........    — 269
Spaustuvių ir leidyklų ....................... — 32
Vyrų rūbų gamybos .........    — 106
Spaustuvių ir knygrišyklų ............  — 333
Saldainių ................................— 43
Muilo ir skalbimo miltelių ................ — 29
Mišrių maisto ... ......... ............. — 62
Duonos ir kitų produktų — 198
Mašinų namų apyvokos ir biurų bei 
krautuvių įrengimų ............................. — 19
Sunkiųjų elektros mašinų .................. — 15
Dažų ir kt.       •— 27
Maišų ir dėžių .....................~ 39

/ he Canadian Bank of Commerce
Toronte turi 73 skyrius. Štai keletas iš jų, 

jums gal būt patogių:

Adelaid eand Peter Sts. 
Bloor and Dufferin 
Bloor and Ossington 
College and Dovercourt- 
Dovercourt and Dupont 
Dundas and Gladstone 
King and Dufferin 

Parkdale
Queen and^padina
Queen and Bathurst

x Queen and University 
Roncesvalles and Wright 
Spadina and College 
West Toronto

The Canadian Bank of Commerce turi 
virš 625 skyrių visoje Kanadoje, kurie at 
lieka pilnas bankines operacijas. Artimiau 

sias skyrius Jums visuomet mielai 
patarnaus.

BbEHhIKE'S 
MEAT MARKET

T

gėriai toli vienas nuo kito ir toli 
nuo miestų. Reikia važiuoti ke
letą valandų traukiniu, dar pus
valandis tramvajumi ir paskuti
nę valandą pėsčiomis... Už tai 
nenuostabu, kad didelė dalis dar 
jaunų kunigų jau skundžiasi 
įvairiausiais fiziniais negalavi- 
mias. O ir šiaip pragyvenimo są
lygos nėra pavydėtinos. Tiesa, 
JAV-bių konfratrai per Sielo
vados Tarnybą visus aprūpina 
šv. mišių intencijomis, NCWC 
dar mėnesiui prideda po 85 DM, 
bet tai nėra pakankama. Juk rei
kia- ir pavalgyti ir apsirėdyti ir 
keliones apsimokėti... Prie šių 
asmeniškų rūpesčių prisideda ir 
lankomų tautiečių skurdas ir kt 
bėdos.

Suvažiavimas plačiai apsvars
tė šalpos, lietuviškos spaudos, 
jaunimo auklėjimo ir kitus klau
simus.

Kunigų pakeitimai
Kunigų suvažiavimo metu 

Vyr. Sielovados Tvarkytojas Tė
vas Alfonsas Bernatonis paskel
bė keletą perkėlimų: kun. dr. 
A. Paškevičius skiriamas Vasa
rio 16 gimn. kapelionu, kun. P. 
Girčius perkeliamas iš Diephol- 
zo į Wehneną prie Oldenburgo, 
kun. S. Kaunas — iš Wehneno Į 
Bambergą, kun. A. Steigvila — 
iš Dieburgo į Nuernbergą 
(Feucht), kun. V. Poimanskis iš 
vokiečių ligoninės Kelheime į 
Memmingeną, kun. A. Bunga iš 
Memmingeno į Kaiserslauterną 
(kuopas), kun. Br. Liubinas iš 
Kaiserslauterno Į Dieburgą (Sie- 
lovadon) ir kun. J. Tautkevičius 
po ilgesnių atostogų skiriamas Į 
Muencheną pagelbėti kun. dr. J. 
Avižai.

Be čia suminėtų Vokietijoje 
dar gyvena: kun. A. Butkus, Tė
vas K. Gulbinas, kun. V. Kalec- 
kis, kun. dr. A. Levanas, kun. A. 
Riškus, kun. V. šalaviejus, kun. 
V. Šarka, prel. M. Krupavičius, 
kun. St. Lisauskas, kun. A. Mi
cas ir kun. A. Rubikas.

ELTA klysta
Eltos Nr. 11(139) paskelbta iš

trauka iš Tautos Fondo Atstovy
bės Kanadoje metinės apyskaitos 
— sąrašas kolonijų, su nurody
mu, kiek yra gauta per 1952 m. 
aukų. Apyskaita mūsų buvo jau 
spausdinta Nr. 13(170) ELTA 
prie to sąrašo deda pastabą: 
“Šiais oficialiais TF duomenimis 
yra atsakoma ir į “Tėv. Žib.” 
1953. III. 13. įdėtą žinią “Keis
tas ELTOS pranešimas”.

Deja, šitie daviniai nieko neat* 
sako. Toje žinutėje buvo apgai
lestaujama, kad ELTOS praneši
me apie TF veiklą Kanadoje bu
vo pasiremta kažkieno klaidi
nančia korespondencija, kurioje 
kalbama apie nesamus dalykus, 
ypač nesamą Montrealio skyrių 
ir jo išplėstą veiklą. Juk ir dabar 
skelbiamoji lentelė rodo, kad, 
pvz. Delhi, Ont. apylinkėje su
rinkta $489,53, o Montrealio 
$494,20, kai šioje apylinkėje lie
tuvių bent 10 kartų daugiau. 
Sudbury, kur lietuvių taip pat 
bent 10 kartų mažiau, surinkta . 
$381,40, Wellande, kur lietuvių 
yra bent 20 kartų mažiau, su
rinkta $324,55 ir tt. Tai kuri gi 
veikla daugiau Įsidėmėtina ir iš- 
keltina? O ištikrųjų reikėtų vie
no — nesiremti visokių prašalai
čių pripuolamomis koresponden
cijomis.

WINNIPEG, Man.

įmonė

Motinos Dienos minėjimas įvy
ko gegužio 10 d. YMCA salėje, 
kuri prisirinko pilnutėlė, daug 
liko net koridoriuje stovėti.

Minėjimą atidarė LK Moterų 
D-jos pirmininkė EI. Januškie
nė, pakviesdama garbės prezi- 
diuman skaitlingiausių Winnipe- 
go lietuvių šeimų motinas: St. 
Bartininkienę, Pr. Burokienę, 
Yčienę, U. Jauniškienę, Matvei- 
čikeinę, K. Maršalienę, K. Ra
dzevičienę, Skaramočienę. At
vykusioms įteikė po gėlių puokš
tę. Kun. J. Bertašius, pagerbtųjų 
motinų asmenyje, pasveikino 
visas motinas, ne tik čia sėdin
čias, Winnipege gyvenančias, bet 
visas, kenčiančias tėvynėje ir 
vargstančias tolimame Sibire.

Po to sekė labai turininga, pil
na tyros meilės motinai, Kala- 
kausko paskaita, vaizdžiai krikš
čioniškoje šviesoje iškėlusi mo
tiniškumo principus.

Meninę dalį pradėjo Šeštadie
nio pradžios mokyklos tautinių 
šokių grupė — V. Demereckaitė, 
L. Čingaitė, D. Januškaitė, R. Šo- 
pytė, A. Bu j okas, A. Kriščiūnas, 
A. Malinauskas ir M. Matulionis 
— pašokdami Rugelius. Dekla
mavo D. Matulionytė, Birutė ir 
Aldona Jančiukaitės, Nijolė Rut-
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kauskaitė. Akordeonu pagrojo 
Birutė Bartininkaitė. Pianinu 
skambino: D. Januškaitė. Jonas 
Šmaižys, akompanuojant A. Sil- 
kowski, išpildė smuiku Schuber- 
to “Avė Maria”, Rondo “Rie- 
deng” ir iš baleto “Rosemund”. 
Duodamas progos pasijuokti, Pr. 
Matulionis paskaitė monologą.

Pabaigai tautinių šokių grupė 
— V. Daubaraitė, L. Dargužaitė, 
Al. Mikalauskaitė, I. Pranevičiū
tė, St. Rutkauskaitė, Saulė ir 
Liucija Šmaižytės, Gr. Zavackai- 
tė, Al- Daubaras, J. Graby s, T. 
Lukoševičius, Vytautas ir Leo
nas Radzevičiai — vadovaujami 
Tado Lukoševičiaus, pašoko Kai-' 
velį, Lenciūgėlį, Žiogelius, o vie
nos mergaitės — Audėjėlę. Tau
tinius šokius mokino J. Krikščiū
nienė, grojo Kąz. Stankus.

— Karolinai Maršalienei susir
gus ir negalint atvykti į motinų 
pagerbimą LK Moterų D-jos 
vardu Br. Bujokienė ją aplankė 
ir Įteikė gėlių puokštę.

—J. Kazlauskas Henry gatvė
je nusipirko namus.

Lietuvių bažnyčios statybai 
aukojo: M. Šarauskas ir XX po 
$100, J. Činga $25, A. G. $20, K. 
J. Marčiulionis $5. Aukojusiems 
nuoširdus ačiū.

LITO FLOOR SERVICE
>7 /
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Dedame naujas, atnaujiname ir išvalome senas, 
o taip pat Įrengiame specialių plytelių GRINDIS 
virtuvėms

365 EUCLID AVE. - TEL. MI. 2530

''

nepareikalavę musų naujausio kaiųarascio. Rašykite reikalai!-; 
darni 1953 metų katalogo
Mūsų kainos yra pačios žeuiiausios Kanadoje:

į :«r Įvairius pasaulr& kražius, « j kraštus
■jį Geležines Uždangas. —Karta- įskaitomos ir pašto ijlokfos

STARKIAI CHEMISTS
1C3 Bloor St. W - Toronto

už

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

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

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

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

Mes turime europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, kraujines, liežuvių ir kt. rOBų 
dešrų, Westf. kumpio ir jv. taukų. Didelis mėsos ir kt. m tas geminių pasirMki- 
mas. Speciali kbėta dėta kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, oidnd. 
sūdytos silkės buteliuose, mogi ir rolmopsoi, Ementholer ir šveicariškas sūris, 
aviečių sunka, marcipanai, romo pupos ir tt.
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SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGAI
*

» TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 9 PUSL.

Mann & Martel
t

Kanados geležinkeliui 100 metų
Šiemet gegužės mėn. 16 d. su

kanka lygiai 100 metų, kaip Ka
nadoje buvo paleistas pirmasis

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

muose rajonuose ir pagal Tamstų norimą kainą.
$4.000 įmokėti; $14.500; St. Clair— 

Dufferin; 8 k. atskiras jaukus 
namas, dviejų ougštų, 2 vonios, 
2 virtuvės, visur puikios kiet
medžio grindys, naujaizalieji- 
niais dažais išdekoruotas, dvi- 
gubas garažas ir didelis kiemas, 
alyva šildomas, arti prie gero 
susisiekimo ir krautuvių, "iš pir
mų rankų".

$5.500 įmokėti, $15.500; centrinia
me raj./ Harbor-Ossington, prie 

„.labai gero susisiekimo, ramioje 
gražioje gatvėje; 8 k. atskiras 
mūro namas su gražiu kiemu, 
vieta 2-3 garažams, 2 virtuves, 
dideli, šviesūs, naujai dekoruo
ti kambariai, alyva ir vandeniu 
šildomas, puikios naujos grin
dys, "iš pirmų rankų".

$1.500 įmokėti, $8.500; Lisgar — 
Dundas; 6 k. ir 1 saulės k., ga
ražas, nauji lengvi morgičiai.

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

MŪSŲ ATSTOVAS.

$5.500 įmokėti, $16.900. Bloor W 
— Runnymede, rezidenciniame 
rajone, atskiras šviesių plytų na 
mos, 7 k., du augštai, kvaarati- 

• niš planas, žaidimų k., alyva ir 
vandeniu Šildomas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, didelis kie
mas, visai arti prie susisiekimo 
ir apsipirkimo. Skubiai parduo
damas del išvykimo.

$1.500 įmokėti, $10.900; St. Clair, 
6 d. ir 2 saulės k., garažas su 
privačiu įvažiavimu, tuojau gali
ma užimti, vienas morgičius.

$3.000 įmokėti, $11.000; Bloor W.
1— Dufferin; 6 k., mūrinis, ga
ražas. Tuojau galimo užimti, 
prie gero susisiekimo, patogus 
išnuomoti. *

$2.500 įmokėti, $10.000; Dundas— 
College r., 6 k., atskiras, visur 
kietmedžio grindys, naujas, izo
liuoto^ stogas.

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

TELEF.: įstaigos OL. 2354 ----- Namų KE. 5843
> i t rfiim — .M.M ■■■■■■■ . ■ ■■ ■■ ■■.■■■■ ■■ .ii ■■ i—

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

TEL. Junction 4773561 - 567 KEELE ST.
Block South of St. Clair Namų tel. CE. 1-3444 
TORONTO, ONT. Sav. G. KERAITIS

Jis nieko nežino
— Žinai, tėveli, tas mūsų mo

kytojas tai nieko nežino. Jis net 
nežino, kaip* atrodo arklys, — pa
sakoja Jonukas grįžęs iš mokyk
los.

— Na jau, vaikeli, negali būti.
— Tikrai, tėveli, šiandien aš 

nupiešiau arklį, o jis ir klausia, 
kas čia yra?

Tikslus paaiškinimas
— Kaip dažnai Tamstai tie 

skausmai užeina?
— Kas 15 minučių, Pone dak

tare.
— O kaip ilgai trunka?
— Kiekvieną kartą maždaug 

apie pusvalandį...
Argi tinka?

Netekęs kantrybės, darbinin
kas viena dieną šaukia savo 
darbdaviui:

— Kada gi tu, raukšlėtas seni, 
sumokėsi man už darbą? Juk jau 
veik du mėnesiai, kaip nieko ne
gavau. >

— Na, ko rėkauji? Argi tinka 
prikaišioti, kad aš senas? ...

Praktiškas
Dažų pirklys užsakė žymiam 

menininkui padaryti jo portretą. 
Pasakytoji kaina jam atrodė per 
brangi.

— O kiek kainuotų toks port
retas, jei aš pats duočiau dažus?

Išmintinga motina
— Kokiom gi stebuklingom 

priemonėm tamsia palaikai tvar
ką savo visuomet ūžiančiuose na
muose, — klausia kažkas moti
ną aštuonių siautėjančių vaikų.

— O, pakanka kalbėti pašnabž
domis.

Mirti nesiruošia
— Jūsų senelis tikrai nuosta

bios sveikatos. Jam jau 94 metai, 
o jis dar toks budrus.

— O. jo dar nepaimsi. Siūda
mas is eilutę, jis vis dar dvejas 
kelnes užsisako...

Rūpestingai
— Kodėl čia taip mažytės por

cijos? — teiraujasi svečias ge
ležinkelio stoties restorane.

— Kad keleiviai nepasiliktų 
nuo traukinio...

Iš tikrųjų
— Panele, sriuboje, kurią at

nešėte buvo musė. Ką tai reiš
kia? — klausia svetys padavėjos.

— Nežinau. Aš tik padavėja — 
ne burtininkė...

Gera klausa
Žmona pasakoja vyrui:
— Girdžiu, kažkas vaikščioja 

spintoje. Atsidariau, ugi mano 
kepuraitės ir suknelės beeinan
čios iš mados.

Nusiraminimas
Studentas neišlaikęs egzaminų 

raminasi:
— Ir man, jkaip moterims, me

tai nebėga.
Pasididžiavimas žmonomis

— Manoji, — sako vienas, — 
man kaklaraiščius padaro iš savo 
rūbų.

— Niekis, — sako antrasis, 
manoji sau rūbus pasidaro 
mano kaklaraiščiu.

is

Kaip tikros panelės
— Danute, nusivalyk nosytę, 

gražiai elkis, ateis svečių, būk 
tikra panele, — ragino motina.

— Mama, tai turėsiu rūkyti ir 
cigaretę? — klausia Danutė.

Jis neturi savo nuomonės
— Kritikas Jovaraitis tamstos 

vaidybą visiškai nuvertino, — 
sako teatro direktorius aktoriui.

— Ką jis.’ Jis neturi savos nuo
monės — jis plepa tik tai, ką ki
ti pasakoja ...

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

LAIKRODININKĄ
turintį 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

M O T E R Ų K IR P Y K L A 
961-A BLOOR ST. W., (prie Dovercourt) Telef. LL. 8871 

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

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

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

DĖMESIO! DĖMESIO!

NICK KRAKANA
REAL ESTATE

Didžiausios Šiaurės Ontario realtorius 
Mes apimame Hurst, Kirkland Lake, 

’ Kapuskasing ir Timmins.
Centrinė ištaiga 
147 Third Ave. 
Timmins, Ont. 

Tel. 1400 
Mūsų firmos grei
tas išaugimas 
Timminse ir kito- 

'Se Siaurės Onta
rio dalyse rodo, 
kad mes teikiame 
gerą, sąžiningą ir 
greitą patarnavi^ 
mą mūsų klijen-p 
tams. Informed 
jai ir visais jūsų® 
nekilnojamo turto pirkimo ir pardavi
mo reikalais prašau kreiptis pas mus. 
Mielai norįs pasitarnauti savo* tau
tiečiams

J. Krikštolaitis 
asmeniškai prba tel. 1400. 

Arba rašykite viršuj minėtu adresu.

Kaimynas prisiuntė
—r Labą dieną, ponia. Aš esu 

pianinų derintojas ir ateinu su
derinti tamstos pianiną.

— Bet aš tamstos nekviečiau.
— Taip, bet mane pakvietė 

tamstos kaimynas.

Nebėra kada rinktis
— Brangioji, — jaudinasi tik 

ką susižadėjęs Jurgis, — juk-aš 
tavęs nevertas...

— Žinau ... bet kai mergaitė 
jau 6 kartus atšventė savo 23 
gimtadieni daug rinktis nebega
li ... <

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

Sav. Feliksas Jonynas Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais 

Jums patarnaus

Tiesiog iš fabriko NEGIRDĖTAI PIGIA KAINA parduodame 
vėliausio modelio

ELEKTRINES SIUVAMAS MAŠINAS
su garantija.

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

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

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND
Real Estate

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50
1130 College St.

Toronto, Ont.

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

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

c
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FREEMAN’S 
rūbų nuomavimas 

Pilni vestuviniai 
komplektai 
vyrams ir 
moterims 

pigiausiomis 
kainomis mieste.

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

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

...... .................... ...... ........................ ..

nėra, dabar vad. Aurora. CNR 
šią sukaktį švenčia iškilmingai.

Anais laikais iki Auroros bu
vo 3 stotys — Thornliill, Rich
mond Hill ir King. Keleiviniai 
traukiniai eidavo du kartus į die
ną. Tais pačiais metais atidaryta 
geležineklio linija į Bradford ir 
Barrie, o 1854 m. į Collingwood.

Judantis muziejus
CNR geležinkelių bendrovė iš 

3 senų garvežių ir 6 vagonų pa
ruošė muziejų su daugeliu Kana
dos geležinkelių istoriją pavaiz
duojančių eksponatų. Pirmojo 
garvežio Kanadoje 100 metų su
kaktuvių proga šis traukinys— 
muziejus gegužio 16 d. iš Toron
to išvyko į Aurorą. Liepos mėn. 
šis traukinys aplankys Quebec 
provincijos rytines dalis, nes 100 
m. jubilėjų švenčia taip pat St. 
Lawrence ir Atlantic geležinke
liai. Traukinys bus parodytas ir 
Taut. Parodoje Toronte rugpiū- 
čio 28 — rugsėjo 12 d., o po to 
pervažiuos vad. Great Western 
linijas, kurios taip pat švenčia 
100 metų jubilėjų. Vyks į Nia
gara Falls, Samia ir tt.

Šis muziejus bus laikomas vi
są laiką ir geležinkelio švenčių 
progom pasirodys betkuriuose 
kraštuose.

Kalbamo traukinio vagonai 
yra iš 1866, 1877, 1879 metų.

— Illinois universiteto deka
nas Dr. Louis Aidenour pareiš
kė, kad dabar jau esą galima 
pagaminti tokių nuodingų dul
kių, kurias paleidus virš mies
to, jų niekas nepajustų, bet nuo 
jų gali mirti visi miesto gyven
tojai.

— Vietoj išrauto antakių plau
ko kitas išauga per 64 dienas.

— Yale universitetas nustatė 
girtuoklio tipą. Jis ne taip jau 
blogai atrodo: yra vedęs, gerai 
uždirba, turi apie 40 metų ...

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 

' naujai atremontuota ir padvigubinta 

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

z taus EE-’—EEĖ dydžio.
Lietuviams nuolaida! Prašom įsitikinti 
1414 Dundas St. West. Toronto 

Tel. KE. 3881

Tiesiog iš fabriko
5 metų garantija!

5 gab. virtuvės chromo komplektas — S59.50
3 gab. fotelis (chesterfield)
3 gab. miegamojo komplektas
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE
SALES

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

ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.
Lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Skambinti Midway 1213

— 99.00
— $79.50

Mes dirbame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
Tel. RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 OUEEN ST. W 

Tti. EM. 3-1618

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikofm sugenda. Mū-

bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

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

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

Ifium sidabro papuošalai. įerąmika 
odosirmtno išairbiniai Lirlmstos 

kdų tauto Masikints muzikos

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

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

30 metų valymo patyrimas

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešra*.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.

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

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

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

Tel. RA. 6708.

Dr. Aleksas Valadka
Gydytojas ir chirurgas 

1081 BLOOR ST. W.
(tarp Duff er in ir Dovercourt)

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

susitarimą

Telefonas ME. 2933

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST.

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPUA, 
x LABORATORINIAI TYRIMAI

Priima ligonius ir gimdyves: 
kasdien 11-12 vai., 2-4 vai. ir 7-9 v. 

Šeštadieniais nuo 11-3 vai.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1794 
Toronto

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

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

Telef. EM. 8-1344

Dr. Rosalia Basior
Bendrų ir moterų ligų gydytoja su il

gamete praktika. 
Šveicarų diplomas (Basei).

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

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

DANTISTAS
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

AKIU SPECIALISTAS

L LŪNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž- 
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.

470 College St. W. Toronto 
Tel. RA 3924

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

LIETUVIS

BATSIUVIS
J. Jasiūnas

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

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ

430 Dundas Str. West 
prie Huron gatvės 

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

EM. 6-5798

Dr. JOHN REKAI
Chirurges ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas,

Budapešto ueudrosios ligonines 
vyr. gydytojas.

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

buv.

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

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

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

telefonu.

Dr. F. Ticket!
Gydytojas 

' ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef. EM. 8-3751

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampas Euclid Ave.

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

LICENZIJUOTI 
ELEKTRIKAI
J. BARAKAUSKAS ir CO.

Viskas nuo durų skambučio
iki pilno namų instaliavimo.

119 PERTU AVĖ.
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 automa
tus. Kintamos ar tiesioginės sroves 

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augsčiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyru batai, normalaus dydžio ir platūs 

EE—EEE
1438 Dundas St. W. Toronto

prie Gladstone

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

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

nuotraukos ir spalvoti portretai.
- Darbas pirmos rūšies.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

Tel. EM. 4-2715

DANIEL D. STOKAL
B.A.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kolbų slavų kalbomis 

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

AKIŲ SPECIALISTAS v 
' M. STEFANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

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

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

7 Havelock, Toronto, telef. LL. 4576
ANT. JUO.ZAPAIT1S
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TORONTO. Cnt
LIETUVI,

IŠGIRSK verksmą alkanų kū
dikių, aimaną mylinčios moti
nom, kuri neturi jiems maisto.

NEBŪK kurčias mūsų senelių 
prašymams, baigiančių savo die
nas svetimam krašte be savų bei 
artimųjų.

IŠKLAUSYK maldavimą var
go mokyklos vaikučių, nupirk 
jiems vadovėlį mokslui.

UŽJAUSK, jei turi širdį, ligo
nius sanatorijose bei ligoninėse, 
nes jie nedavalgo.

AUKOK šiandien, nesakyk 
“paskui”, nes kas tuojau aukoja, 
dvigubai aukoja.

AUKOK pats ir paragink 
kiekvieną savo giminę ir pažįs
tamą.

NEUŽMIRŠK, Lietuvi, kad 
šalpos vajus Kanadoje, Vokie
tijoje likusiems lietuviams šelp
ti, baigiasi š.m. birželio mėn. 15 
d„ tad skubėk atnešti savo auką 
KLB Toronto Apylinkės Šalpos 
Komitetui. Aukas priims ir kvi
tus išduos* Kom. atstovas Lietu
vių Namuose, 235 Ossington 
Avė., kasdien nuo 7-9 vai. vak.

KLB Toronto Apylinkės 
Šaipos Komitetas.

Parapijos susirinkimas
Šį sekmadienį, gegužio 24 d., 

tuojau po 12 vai. pamaldų liet, 
parapijos salėje įvyks parapijos 
susirinkimas, kuriame BSF Val
dyba ir Rev. Komisija padarys 
pranešimus, bus aptartas BSF 
likimas ir šv. Jono Krikštytojo Į keltas vienuolyno viršininku; 
parapijos reikalai. BSF V-ba. --- --

BSF Valdybos pranešimas
Šv. Jono Krikštytojo Lietuvių 

Parapijos Statymo Fondo Val
dyba, atsižvelgdama į susidariu
sią pądėtį, t.y.:

1. kad žadėtieji kreditai $100.- _____ _______
000 yra atšaukti ir komitetas su zimiero provincijos labui. Vie- 
turimais ištekliais negali prade- nu laiku nešė net vyriausio eko- 
ti betkokių statybos darbų, nomo rūpesčius. Be to. pasižy-

2. kad TT. Pranciškonai yra' mėjo nuoširdžia tremtinių glo-
viešai paskelbę, jog jie Bažny- * ~ •’ " ' ...........
tinės vyresnybės leidimu at
vyksta į Torontą kurti antros 
parapijos, kitaip sakant esamo
ji parapija turi būti suskaldyta, 
o esamos parapijos klebonas nei 
pats komitetas Ijg šiol nėra pa
informuoti dėl antros-parapijos 
steigimo, todėl Fondo Valdyba 
neranda galimu toliau veikti ir 
yra nutarusi atsistatydinti, o 
tuo tarpu, kol bus sušauktas pa
rapijos visuotinis susirinkimas, 
kuriame turėtų būti išspręsta 
tolimesnė veikla, nutarė toli
mesnius darbus sustabdyti ir 
rinkliavų nedaryti.

BSF Valdyba
Pamaldos liet, evangelikams 

Toronte St. Andrews Church 
Carlton ir Jarvis g-vių kampe 
Sekminių sekmadienį, gegužio 
24 d . 8 vai. 30 mih. rytą.

Jose dalyvaus United Luther- 
an Church in America Kanados 
vyskupas dr. Rebl e iš Kitchener 
ir misijų tarnybos vadovas dr. 
Kiršch iš Niujorko.

D r. M. Kavolis.
Attorney General Mr. Dana 

Porter paskaita
Liet. Teisininkų D-jos Toron

to skyrius gegužės 22 d., 8 v,v., 
L. Namuose. Dundas - Ossington 
gatvių kampas, rengia Ontario 
Teisingumo ministerio —- Attor
ney General Dana Porter paskai
tą: Kanados teismai.

Po paskaitos įvyks pobūvis. 
Visus lietuvius teisininkus su 
šeimomis Kanadoje maloniai 
kviečiame dalyvauti

Ateitininkų žiniai
Šį šeštadienį, gegužio 23 d., 

šaukiamas at-kų susirinkimas 
“TŽ” redakcijos patalpose 5 vai. 
vak. Bus Įdomi paskaita sąryšy 
su pereitame susirinkime iškilu
siomis diskusijomis. ' V-ba.
Lietuviai pranciškonai Toronte

Priėmusi kard. Jokūbo Mc 
Guigan kvietimą kurti Toronto 
mieste vienuolyną ir parapiją, 
pranciškonų vadovybė savo po
sėdyje paskyrė tam darbui 4 
vienuolius kunigus. Vienuolyno 
viršininko ir parapijos klebono 
pareigos teko Tėv. Dr. Bernar
dinui Grausliui. Jam pagelbi- 
ninkais duoti Tėv. Petras Ba
niūnas, Tėv. Placidas Barisa ir 
Tėv.Pai’lius Baltakis. Jiems pa
vesta rūpintis lietuvių pastora
cija ir vienuolyno bei bažny
čios statymu.

Naujosios Toronto lietuvių 
parapijos klebonas Tėv. Dr. Ber- j 
nardinąs Grauslys mokslą yra 
baigęs Italijoje, Romoje ir Mi
lane, įsigydamas teologijos ir fi
losofijos doktoratus. 1947 m. at
vyko į Ameriką ir įsijungė į 
lietuvių pranciškonų veiklą. Čia 
jam buvo pavestos įvairios pa
reigos, kurias uoliai ėjo. Nuo 
pat šv. Kazimiero provincijos 
isikūrimo yra jos tarnyboje. 
Steigiant vienuolyną ir spaus
tuvę Brooklyne, jam buvo pa
vesta rūpintis “Darbininko” fi
nansiniais reikalais. Po metų pa-

i tas pareigas ėjo iki naujo pas
kyrimo į Torontą.

Tėv. Petras Baniūnas jau dve
ji metai darbuojasi Kanadoje, 
gyvendamas St. Catharines lie
tuvių pranciškonų vienuolyne. 
Prieš atvykdamas i šį kraštą, 
jis taip pat uoliai dirbo šv. Ka-

Sk. Valdyba. įmentais.

ba. Tėv. Placidas Barisa, iki šiol 
buvęs Kennebunk Port vienuo
lyno viršininko pavaduotojas, 
jau ankščiau yra gyvenęs Kana
doje ir rūpinęsis lietuvių dva
siniais reikalais Winipego mies
te. Tėv. Paulius Baltakis, nese
nai įšventintas Belgijoje, neil
gai trukus taip pat atvyks į To
rontą.

Naujojo vienuolyno viršinin
kas bei parapijos klebonas su vi
sais bendradarbiais į Torontą at
vyksta šią savaitę. Tėvas P. Ba
niūnas. būdamas naujojo vie
nuolyno viršininko padėjėju, lie
ka taip pat ir St. Catharines 
esančio pranciškonų vienuolyno 
viršininku, kur ir toliau aptar
naus lietuvių dvasinius reikalus.

Vasaros stovykion 
registruoja liet, šeštadieninės 
mokyklos vedėjas mokyt. J. Šir- 
ka mokykloje. Informacijų 
kalu skambinti tel. LY. 9189.

Krikštai
Liet, parapijos bažnyčioje 

krikštyta: 
Kartavičius,
Mackevičius ir Viktoras Mindau
gas Kneitas.

Serga A. Mikaiiienč
General ligoninėje labai sun

kiai serga Antanina Mikailienė, 
kapitono Mikailos žmona. Ligo
nei prieš 5 mėn. staiga susirgus, 
buvo operuotas vienas inkstas. 
Liga šiuo metu persimetė į galvą 
ir. gydytojų konstatavimu.' ligo
nės sveikatos padėtis yra veik 
beviltiška. Pirmadienį ligonė bu
vo. aprūpinta paskutiniais sakra-

rei

...... pa-
Romualdas Jurgis

Eduardas Leonas

KINO “CENT RE Toronto
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!

Ketvirtadienį — šeštadienį, gegužio 21, 22. 23 d.d.
1. BELLE OF NEW YORK—spalvota—Fred Astaire, Vera Ellen
2. ELEPHANT STMPEDE — Johny Sheffield

Pirmadienį — trečiadienį, gegužio 25, 26, 27 d.d.
1. THE RACKET — tik suaugsiems —

Robert Mitchum, Elizabeth Scott
2. SALERNO BEACHHEAD — Dana Andrews

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

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

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

BER —SKOL 
GENERAL INSURANCE AGENQY

Atlieka visų rūšių draudimus: gaisro, auto, gyvybių, asmeninės 
nuosavybės, įvairių plėšimų, nelaimingų atsitikirųų ir pan. Tar
pininkauja morgičių pardavimui bei pirkimui ir parūpina įvai
rių rūšių paskolas.

Draudimo reikalais kreiptis:
v TEL. LA. 9547, J. BERŽINSKAS 

1212 Dundas St West Toronto

Dėl morgičių:
TEL. RA. 5125, Mr. S K O L NIC K 

455 Spadina Avė., ;{kamb. 417), Toronto

STAIGMENA KANADOJE!

Vyt. Dargįs Ant. Peškys Al. Paulionis

Lietuvoje bei tremtyje žinomas “STUDENTŲ KVARTETAS”, vad. Liudo Jarošeko, po ilgos 
pertraukos suvažiuoja iš visų Amerikos kontinento kraštų ir duoda

TIK TRIS KONCERTUS
Kvartetui akompanuoja komp. St. Gailevičius

TORONTE ST. CATHARINES HAMILTONE

MONTREAL, Cue

Gegužio 22 dieną, 
PENKTADIENĮ, 

7 vv. UNF Auditorijoje, 
297* College St.

Po koncerto šokiai ir turtingas 
bufetas. Gros TLQ “Trimitas". 
Bilietai iš anksto gaunami sve
tainėje “Tulpė”, 994 Dundas St. 
W. ir J. Beržinsko krautuvėje, 
1212 Dundas St. W.

Gegužio 23 dieną, .
ŠEŠTADIENĮ,

7 vv. Lenkų veteranų salėje, 
34 Facer St.

Po koncerto šokiai ir turtingas 
bufetas. Gros smagus orkestras.

Bilietai prie įėjimo.

Gegužio 24 dieną,
SEKMADIENI,

7 vv. St. Michael salėje, 
213 James St N.

Įėjimas aukomis.

KLB Toronto, St. Catharines, Hamiltono Apylinkių Valdybos.

Toronto LS “Rambyno” tuntas š.i». gegužio 24 d., SEKMADIENĮ, p. Narušio ūkyje rengia

smagia Sekminių gegužine^
Programoje jaunesn. Ir vyresn. pasirodymai, dainos, šokiai ir kiti netikėtumai. Be to, bus 
užkandžių ir gaivinančių gėrimų. Iš Toronto nuo lietuvių bažnyčios pirmoji mašina išeis 
12 vai., antroji — 14 vai.

LS “Rambyno” Tuntas.

TLNam. filmai vasaros metu į 
nebus rodomi. Sezonas atidaro- Į 
mas rudenį, apie rugsėjo mėn. i 
Liet. Namu Valdvbai ir Toronto i ■ ■ ■ ■ v ■ i ;
visuomenei mus nuoši rd žiai rė- ■ 
musiems, liekame dėkingi.

Skaut. vyč. “Perkūno” būr. .
Kobalto bomba Toronte

Taip labai išgarsinta nepapras- į 
tai galingo radioaktyvumo ko- 
balto bomba, pastaruoju metu ■ 
sėkmingai naudojama vėžio Ii- j 
gai gydyti, pagaliau atsiras ir 
Toronte. Aparatas bus įrengtas į 
buvusiose vaikų ligoninės patal
pose College st. Įrengimas kai- i 
nuos apie S 80.000. Tam provin- j 
cine vyriausybė skiria $55.000“ 
o likusią dalį sumokės federali
nė valdžia.

; : - - \ p ą d ė k u ”
Širdingai dėkojame parapijos klebonui 

kun. P. Ažubaliui, Toronto tunto sk. dva
sios vadovui, už parūpinimę šv. Elenos- 
Salės surengtam pobūviui, kurio pelnas j 
$90,35, skirtas Vokietijoje esančio jau
nimo vasaros stovykloms. Į

Liet. Skautų Brolijos Vadija.

Vožtuoju su lengvo masino Čikagon, iš
vykstu penktadienio rytą ir grįžtu pirma
dienį atgal. Skambinti "TŽ" administra
tion tel. EM. 3-4265.

IEŠKAU KAMBARIO (su orbo be baldų) 
I arba II augšte. Noriu gauti vakarienę;* 
Prašau skambinti: Vitui —- ME. 1740 po 
5 vai. vak.

Išnuomojami du dideli frontinioi kam
bariai ll-me augšte ir rūsy atskirai Įreng
ta virtuvė, tinko suaugusiems arba su 
mokyklinio amž. vaikais. Tel. LA. 4793.

Išnuomojamas kambarys vedusių porai 
arba dviems mergaitėms su teise naudo
tis virtuve ir šaldytuvu. 28 Rolyat St- 
Tel. OL. 2911. Ossington—Dundas ra
jone.

Išnuomojamas frontinis kambarys l-me 
ougšte, galima naudotis virtuve. 369 
Dovercourt Rd., tel. OL. 1206.

Išnuomojami du kambariai su baldais:' 
l-me augšte frontinis ir ll-me — iš kiemo 
pusės. Galimybė virti. Yra garažas. 
Kreiptis betkuriuo laiku 65 Northcote 
Avė. (tarp Gladstone ir Beaconsfiled, ne
toli Queen), telef. OL. 7328.

Išnuomojamos High Park rajone 2 asme
nims III augšte, šviesus su baldais kam
barys ir virtuvė. Nuolatinis karštas van
duo. Arti 4 trom. linijų. Tel. ME. 8760.

Išnuomojami: 3 kambariai — viename 
įrengiama virtuvė — ir 1 didelis kam
barys (neapstatytas), tinkąs 2 žmonėms. 
Kreiptis 2 Fern Ave. i

Išnuomojamos kambarys »r virtuvėlė, ant
rame augite. Kreiptis betkuriuo laiku. 
82 Beaconsfield.

Išnuomojamos kambarys su atskiro vir
tuve, tinkamos 2 mergaitėms. 6 Spencer 
Ave., tel. ME. 6174.

Išnuomojamos atskiros kambarys su vir
tuve ll-me ougšte. Korštas-Šoltos vanduo, 
tinka vedusią porai. Bloor-Ossington ra
jone. Kreiptis 276 Westmoreland Ava., 
tel. OL. 5785.

Išnuomojamas f rentinis kambarys II-me 
ougšte su virtuve. 12 Shannon St., tel. 
LA. 9680.

DĖMESIO!

įtaisau virtuvėms 
spinteles

ir otlieku visus medžio dorbu potoi- 
svmus, užsokydomas reikalingos me
džiagos. Toip pat dirbu pagal užsa
kymus paveikslams ar nuotraukoms 
rėmelius.

Skambinti KE. 7824 - V. TIKUTIS 
351 Dtrvefcemt Rd., Toronto

KLB TORONTO APYLINKĖS VALDYBA 
š.m. gegužio 23 d. 8 vai. vak.

Lietuvių Namuose, 235 Ossington Avė., rengia

ŠOKIUS SU ALUČIU
*

Gros puikus orkestras.

KLB Toronto Apyl. V-ba.

TORONTO LIETUVIŲ MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ 
stato 4 veiksmų komediją

“AVIHiLIS NEKALTASIS”
gegužio 30 d., šeštadienį, 7 v. v. šv. Kazimiero parapijos salėje 

(Rcncesvalles — Garden g. kampe)
Rėžiscrieus: Juozas Jagėla. Dekoracijfes daįl. Kazio Manglico.

PO VAIDINIMO ŠOKIAI.
“ TLMMG Valdyba.

Kun. Dr. J. Gutauskas
Gegužio 15 d. Quebeko Lava- 

lio universitete išlaikė egzami
nus pedagogikos mokslų dakta
ro laipsniui. Tiek disertacija 
“Vaiko Dievas ir jo religija”, 
tiek žodiniai egzaminai įvertin
ti labai gerai. Tuo būdu, kun. 
Gutauskas įsigijo antrąjį dak
taratą.

Grįžęs į Torontą, daktaras 
atsisakė nuo planuotos kelionės 
į USA, su mintimi aktyviau įsi
jungti į Toronto liet. šv. Jono 
parapijos pastoracinį darbą.

TL Meno Mėgėjų Grupė 
gegužio 16 d. buvo išvykusi į 
Londoną ir, vietoj 4 v. dramos 
“Valkata”, dėl susidėjusių aplin
kybių, (sunkiai susirgus vienai 
aktorei), suvaidino 4 v. komedi
ją “Avinėlis nekaltasis”.

Susižeidė
Neseniai iš JAV atvykusi Lai

ma Valickaįtė, dirbusi “Tulpės” 
valgykloje, gegužės 17 d., savo 
bute lipdama laiptais į rūsį pa
slydo ir sunkiai susižeidė.

Karūnacijos dieną, 
birželio 2 d., federalinė valdžia

Andriaus Kuprevičiaus kon
certas Plateau salėje buvo di
džiai lauktas įvykis Montrealio 
lietuvių gyvenime, taip negau
siam kultūriniais pasireiškimais. 
Koncerto iniciatoriams ilgai ofi
cialiai nepasiskelbiant, šiose pat 
skiltyse buvo pareikšta susirūpi
nimo dėl nepradėto koncerto po
puliarinimo. To pasėkoje, ne
lauktai NL” Nr. 18 tilpo negirti
nas straipsnis prieš ”TŽ” ir jų 
bendradarbius. ’’Kivirčas” pa
traukia daugelio dėmesį. Tokiu 
būdu ir išvirkščiai pradėtas kon
certo populiarinimas, tolimes
nėj savo eigoje buvo visai paten- 
kinamas. Į koncertą atsilankė 
gana gausiai, dvigubai daugiau 
negu įprasta sakyti ’’vis tas pats i 
šimtas su puse”.

Programoje buvo Bach, Schu-1 
mann, Brahms, Chopin, Aguirre, į 
Čiurlionis ir Debussy kūriniai. 
Dėl jų perteikimo ir interpreta
cijos palikime muzikos kritikui 
pasisakyti, o mes grįžkime į sa
vąją publiką.

Fortepijono muzika nėra iš tų 
lengvųjų muzikos žanrų, kuri į 
būtų lengvai pasisavinama be 
specialaus muzikinio išsilavini
mo. O tai jau labai apriboja daly
vių skaičių, nežiūrint jų geriau
sių norų. Todėl ir norėtųsi pa
geidauti, kad tokių rimtų kon
certų programose būtų be kūri
nio numerio ir jo autoriaus var
do, dar trumpas apibūdinimas 
— turinys ar nuotaika. Tai padė
tų -lengviau sugauti melodiją ir 
nuotaiką.

Koncerto pabaigoje svečiui 
dėkojo iniciatorių-rengėjų: ”N 
L”, KLCT ir pianisto Smilgevi
čiaus vardu, J. Kardelis, įteikė 
gėlių ir perdavė dovanas, toliau 
KLB Apyl. V-bos vardu svečią 
pagerbė gražiu žodžiu ir rožėmis 

į S. Kęsgailą ir B. Ciplijauskaitė, 
Liet. Akad. Sambūrio vardu H. 
Nagys ir I. Ciplijauskaitė ir op. 
sol. E. Kardelienė su savo mo
kiniais.

Koncerto klausytojai, susirin
kę pasigėrėti savo tautiečio lai
mėjimais ir Dievo duotu talentu, 
savo susižavėjimą ir nuoširdumą 
reiškė ilgais ir pakartotinais plo
jimais.

Broliai Motuzai rodys lietuviš
kus filmus AV parapijos salėje, 
gegužio 23-24 d.d. šeštadienį 4.30 
vai. p.p. ir sekmadienį 4 vai. p.p. 
Visi kviečiami dalyvauti, nema
žiau mokyklinio amžiaus vaikai.

Vytautas ir Ona Sirvydai sa
vo giminių ir draugų buvo pa
gerbti iškilminga vakariene Vy-' 
tauto klube jų 30 metų vedybi
nio gyvenimo sukakties proga. 
Iš JAV atvyko jų duktė, jo se
suo, kun. Jankauskas, iš Toronto 
pp. Pundziai ir iš čia pat dar ko
ki dif šimtai. Vakarienę pravedė 
A. Sakalas, vyriausi ruošėjai bu
vo pp. Kuprevičiai ir Kriaučia- 
liūnai.

V. Sirvydui, aktyviam spau
dos bendradarbiui ir talkinin
kui, bei jo šeimai geriausi linkė
jimai!

Liet. KM D-jos skyrius turėjo 
savo narių susirinkimą. Priimtas 
ateinančių metų veiklos planas. 
Skyriaus globėju bus ką tik at
vykęs Tėvas J. Kidikas, ŠJ.

Pranciškono R. Šakalio primi
cijos parengimui AV bažnyčioje 
paskirta $20.

i

Kartūno balius
Praeitą šeštadienį “Dainos” 

tradicinis kartūno balius Lietu
vių Namuose praėjo gražiai ir 
jaukiai. Ypatingai dėmesin krito 
gražus skaičius ponių ir pane
lių kartūno suknelėmis. Premi
jas — gintaro karolius, medalio
ną ir auskarus—laimėjo G. Bud- 
revičienė, J. Rinbutienė ir VI. 
Sližienė. Šias puikias gintarines 
dovanas “Dainai” suteikė ’’At
lantic” krautuvė 652 Yonge St. 
Jos savininkams — V. S. Tamo
šiūnui. M. Kriščiūnui ir V. Vait
kevičiui — už tokią gausią do
vaną “Daina” širdingai dėkoja.

Dėkingumą reiškiame ir V. Ša
kaliui už padarymą gražių pla
katų; “Tulpei” už įdėjimą vit- 
rinon, E. Abromaičiui už $4 auką 
ir gražią talką. Visų talkininkų 
dėl vietos stokos paminėti ne
įmanoma. tai prašome priimti 
dainiečių bendrą lietuvišką ačiū. 
Džiaugiamės taipgi ir gražios 
publikos atsilankvmu.

' M. F. Y nė.

Pamaldos už a.a. Parukevičius
Šį šeštadienį, gegužio 23 d. 8 v. 

rytą, liet, parapijos bažnyčioje, « J i • J” lytą, **'=*•• puaPŲUS mu.nvuu|cpaskelbė padėkos ir džiaugsmo gedulingos pamal-
ęhena . Valdines įstaigos ir ban- jos u- prjeg vienerius metus mi-

; rusius a.a. Domicilę Parukevičie- į ištaigu bei Įmonių dar turės būti ne ir ios — Petra parukevičiu.!
paskelbta provincinių valdžių ir 
savivaldybių. Spėjama, kad To
ronto miestas paskelbs visuotiną 
šventę.

A.a. Vladas Jakimavičius
Penktadienį, besirengiant vež-

nę ir jos vyrą Petrą Parukevičiu. i

Neokanadiečiai atskirai švęs
Vad. Inter-Ethnic Council, 

naujųjų kanadiečių organas, bu
vo kreipęsis į Karūnacijos Ko
mitetą, prašydamas paskirti iš-j 

ti į ligoninę, savo bute staiga mi- kilmėse tam tikrą vietą ir neo- j 
rė širdies priepuoliu ankstyvos- kanadiečiams, bet komitetas ne
neš lietuvių emigracijos lietuvis sutiko. Gavusi paramos iš kai-
Vladas Jakimavičius. Velionis kurių organizacijų, kaip IODE, 
pašarvotas Odette laidotuvių na- Kan. Legijono. Katalikių Mote- Į 
muose Dundas-Dufferin gatvių rų Lygos, žydžių Moterų Tary-1 
sankryžoje, o laidotuvės iš liet. bos. tarpetninė taryba nusprendė - 
parapijos bažnyčios įvyks trečia- surengti atskiras iškilmes ir jau 
dienį 9 vai. rytą. Nepalikus ve- gavo tam reikalui Coliseum pa- 
lioniui nei šeimos, nei turto, jo talpas (parodos pastatuose). Iš- 
laidotuvėmis rūpinasi giminės. į kilmės įvyks birželio 2 d.

Pranciškono Rafaelio Šakalio 
šventinimai į kunigus bus sek
madienį, birželio 21 d., 8 vai. ry
tą, pranciškonų vienuolyno kop
lyčioje 5750 Blvd., Rosemount. 
Pirmos šv. Mišios 
bus kitą sekmadienį — birželio 
28 d^ll vai. AV bažnyčioje.

Jo pagerbimui ir mums sulau
kus tokios retos progos, pranciš- 
konės-tretininkės ruošia AV pa
rapijos salėje pietus. Visų lietu
vių prašome prisidėti aukomis, 
iš kurių galėtume iškelti vaišes.

Aukas priima vaišių šeiminin
kės: O. Motūzienė, 6429 Briand 
St., Ville Emard, tel. TR. 3134; 
A. Stankienė, 6828 Monk Blvd., 
Ville Emard, tel. TR. 1974 ir J.

i Gaudzė, 6642, Third Ave., Ro- 
i secount, tel. RA. 2-3986.

Pirktame AV parapijos bažny-. 
| čios sklype jau atmatuota žemė, 
į kur turės stovėti būsimoji mū
sų bažnytėlė ir klebonija. Taip 
pat padarytas žemės skrodimas, 
kaip giliai reikės kasti bažnyčios 
pamatus, 44 pėdų gilumoje rasta 
kieta uola. Parapijiečiai mielai 
aukoja naujos bažnyčios staty
bai ir statyba prasidės liepos mė
nesį.

AV parapijos salėje gegužio 
30 d., šeštadienį, ruošiama tur
tinga ir jauki vakarienė su gau
sia loterija. Pelnas skiriamas 
bažnyčios statybai, kviečiami vi-, 
si gausiai dalyvauti ir aukoti do
vanas loterijai.

B. Adomaitytei ir A. Jociui bu
vo suruošta priešvestuvinė staig
mena pagal visas tradicijas. Ves
tuvės numatomos gegužio pabai
goje.

Tėvas Jonas Kidykas, SJ, at
vyko iš Čikagos į AV parapiją. 
Jis pasiliks Montrealy ir padės 
parapijos darbe, kad klebonas 
galėtų daugiau pasišvęsti bažny
čios statybai. ■

Tėvas K. Pečkys sėkmingai 
darbuojasi Čikagos lietuvių pa
rapijoje kaip pamokslininkas. 
Jis apsigyveno Tėvų Jėzuitų na
muose 5541 S. Paulina Str., Chi
cago 36, III.

Kun. A. Vilkaitis, kaip prane
ša spauda, yra paskirtas vikaru 
vietoj mriusio liet, kunigo VI. 
Čegio Philadelphijoje, šv. And
riejaus lietuvių parapijoje.

Gyvojo Rožančiaus ir Geros 
Mirties Brolijų susirinkimas 
įvyks šį sekmadienį, gegužio 24 
d., po pamaldų. Minėtoms broli
joms priklausantieji nariai pra
šomi dalyvauti.

** -*

— Quebec. — Čia plėšikai, įsi
brovę į vieną banką ir išlaužę 
depozitų spintas, pavogė 60-75 
tūkstančius dolerių.

Primicija

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių Didelis sunkvežimis.
30 DEWSON ST., Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tarnyba.

NAMAI PARDAVIMUI
DUNDAS - OSSINGTON RAJONE:

10 kambarių, mūrinis pusiau atskiras names, dvieqju augštų, vandeniu 
apšildomas, 2 virtuvės, 2 garažai. įmokėti tik $3.500. Be skolų.

DUNDAS — BROCK RAJONE: /
6 kambarių, pusiau atskiras, mūrinis namas, 2 virtuvės. Tuoj galima už
imti. Kaina $12.500. įmokėti $4.000.

HIGH PARK — BLOOR RAJONE:
12-kos kambarių dupleksas, 2 garažai, vandeniu apšildomas, geram 
stovyje. Kaina $23.500. įmokėti $6.000. Be skolų

HIGH PARK — BLOOR RAJONE:
1 1 butų namas, viso 44 kambariai. Vandeniu apšildomas, 6 mūriniai 
garažai. Metinės pajamos $10.000 dobar. Gali būti ir daugiau. Kaina 
$70.000. Įmokėti $18.000. Namas be sekolų. Geros objektas investavi
mui pinigų.

Visais namų pirkimo, pardavimo bei paskolų reikalais prašome kreiptis i

B. SAKALAUSKAS
164 OSSINGTON AVĖ. (netoli liet. Namų). Tel. KE. 3216, namų tel. LO. 1410 

I. B R K O V I C.H
REAL ESTATE

Garbenis rekomenduoja:
SUNNYSIDE — RONCESVALLES 

$17.000, 9 kamb. mūrinis namas, 3 virtuvės, 6 kamb. su baldais, vieta auto
mobiliui; įmokėti $5.000.

GLENLAKE — HUMBERSIDE 
$14.000, 7 kamb., mūrinis nomas, didelis kiemas, be garažo: įmokėti $5.000. 

OSSINGTON AVENUE
$15.000, 8 kamb., vandeniu-alvvo šildomos; įmokėti $5.000.

EGLINTON RAJONE
S13.5OO, 6 kamb., atskiras mūrinis namas, vandeniu šildomas, garažas; įmo
kėti $3.500.

CRAWFORD STREET 
$17.000, 8 kamb., atskiras mūrinis narnos, vandeniu-alyva šildomas, garažas; 
įmokėti $6.000.

Klauskite A. SUKAUSKO
Vokoroh OL. 3287

Reikalingi namai pardavimui. Kreipkitės j

A L G ARBENS
REAL ESTATE

I486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin)? TORONTO 
TeMwH: LO. 2738, NU. 9*1343
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