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Prie rūbo, šokio ir dainos
V. Brizgys
tuvių tautos x tradicinė pažiūra.

Kas iš tų gražiai margų rū
bų ir panašių dalykų, jeigu juo
se matosi iš viso permaža jau
nos kartos, ar jie dengia su
griautos moralės asmenį? Kas 
iš tų sunkiu darbu renkamų 
turtų, jeigu permaža tautai 
brangiausio turto — jaunos kar
tos? Kas iš visos visuomeninės 
veiklos,, jeigu kelis ar net ir 
vieną vaiką turėdami tėvai ne
sistengia ir nemoka net tų pa
čių tinkamai kontroliuoti ir 
auklėti kultūringai, lietuviškai 
ir katalikiškai? Kas iš visos 
mūsų labdaros, jeigu tremtyje: 
buvusius lietuviukus našlaičius 
daugumoje atidavėme į nelietu
vių rankas, neišlieję nė vienos 
ašaros, kad tokiu būdu juos 
pražudėme Lietuvai ir Lietuvių 
tautai?

Jeigu tokie ispanai, turėdami 
skaitlingas šeimas ir beveik per
teklių žmonių savam krašte, 
stengėsi gauti iš Europos kuo- 
daugiausia našlaičių, jeigu juos 
žvejojo ir kiti, tai kodėl naiki
namos Lietuvių tautos vaikai 
nesame lig šiol pasiryžę ir pa 
siruošę susirinkti visus lietu
viško kraujo turinčius našlai
čius ar bendrai globos reikalin
gus vaikučius, dar nors kitą 
tiek pasiimti ir nelietuvių vai
kučių. Nesu tos nuomuonės, 
kad iš tų nelietuvių reiktų iš
auginti dirbtinus lietuvius. Man 
asmeniškai atrodo daug kilnes
nis Ispanijųs Katalikų Caritas 
pasirinktas kelias. Paėmę iš 
.Vpkietijos'-4r,--.-kUų,k 
tų kraštų keliolįką tūkstančių 
našlaičių vaikučių stengiasi juo-

Rašo t Vysk.
Nepriklausomam gyvenimui 

atgimstančios Lietuvos patys 
valstybiniai pagrindai — kons
titucija ir visi įstatymai moterį 
pastatė lygiateise piliete šalia 
vyro. Jeigu buvo ir kitų palan
kių aplinkybių, tai čia paminė
ta buvo neantraeilė, kad nuo 
pat Lietuvos atsikėlimo nepri
klausomam gyvenimui visose 
gyvenimo srityse — nuo šeimy
ninio gyvenimo, apaštalavimo, 
caritatyvinės veiklos iki politi
kos įskaitytinai, lietuvė moteris 
reiškėsi laisvai ir efektyviai.

Tas pasidžiaugti vertas fak
tas tęsa ir toliau. Ir dabar lie
tuvė moteris, visuose pasaulio 
kraštuose kur tik yra lietuvių, 
visokioje veikloje yra kartu su 
vyrais. Nėra jos šiuo tarpu 
VLIKe, tačiau tai ne dėl kokio 
nors principo, o visai pripuo
lamai. Lietuvės Katalikės trem
tinės moterys ir mergaitės la
bai nelengvomis aplinkybėmis 
ir didelėmis pastangomis išsiko
vojo teisę, kad laisvo pasaulio 
ir Lietuvos katalikės moterys ir 
Tarptautiniame Katalikių Mo
terų ir Mergaičių Centre.

Visi matome, koks šiandien 
yra lietuvės moters ir mergai
tės vaidmuo, atstovaujant- Lie
tuvos ir Lietuvio vardą. Bet- 
kurioje srityje pasireikšdama 
gražiai ir vis lietuvaitės vardu 
jau tuo pačiu stiprina to vardo 
meilę savųjų tarpe ir augština 
jį svetimųjų tarpe.

Matant vispusiškai gražų lie
tuvės moters ir mergaitės su- 
jgebėjimą ir specifinius-jos dva
sios bruožus, ypatingai Katali
kei Lietuvei Moteriai galima, 
pasiūlyti ir drįsti jos prašyti se palaikyti jų savos tautos at-» 
ryžtis didesniems užsimojimams minimą ir meilę, išmokyti jų 
negu lig šiol užsimota tremties kalbos o Ispanijai iš jų išau-

Bermudas ’’CJiarta” Lietuvai
Neišvengiamai po “appease

ment” ir “containment” turėju
siai iškilti JAV “išlaisvinimo 
politikai” sovietai bando “tai
kingai” užkirsti kelią. Paverg
toje Lietuvoje, balandžio pabai
goje, įsuko kontra-ofenzyvą var
du “tarybinio patriotizmo it 
tautų draugystės ideologija”. 
Tarybinė spauda Vilniuje buvo 
suvaryta mitingan, kur prane- . , .. būdamas vvruusiu ka. 
Šimą padarė, tik iš Maskvos! 2 IZ.
grįžęs “Sovietskaja Litva” re
daktorius Anuškin. Lengviau 
sovietams sekesi laisvajam pa- . , 
šaulyje. Užteko Malenkovui pa^ £otesŽ™prieš RoosevX^T 
sKewu didzų minų , ]og oki (paskatintą ■■Ameri-
mesutanma gah būti isspręsti; can je<shF Congress") reika- 
taikingai , visa eile faktorių i 1 y jš vokiečiy ..basalyginės 
pnverte prezid. Eisenbowen, k ituliacijos». -kaina„; joo.
krnesti laistmjų 3-)ų galybių, „„f an,erij;iečių kareivių gyvy- susitikimą Bermudoje (pusiau-. bį bet -r Jahosų 
kelyje), kuris Europoje džiaugs- Įkuris *lbetrayed Nation. 
mingai buvo interpretuotas, alist^ Ghina the nations
kaip Amerikos pasiruosimas and Poland and opened way for 
naujiems ^Muenchenams ir the Russians, not only to take 
Potsdamams . Netekę Impen- Berlįn but to st a Red ham. 
jos, britai o prancūzai, va sty-j mer and sickle seaI on the en. 
bines politines savygarbos. Iki- trances and exits to Berlin... 
sesę galvas smelin , sveikino • this military stUpidity was Ei- 
Eisenhowerio 19©3 metų sal- - ■ ■ -• --
tosios taikos” mąnięvrą užbėgti 
sovietams už akių. Jie tariasi 
ten paveiksią Prezidentą su
švelninti “taikos” sąlygas sovie
tams, kurios dabar esančios lyg 
reikalavimas “besąlyginės kapi
tuliacijos”, tariasi ten rasią

ginti draugus. Tegul ir mūsų 
tose mažavaikėse ar bevaikėse

veikloje.
Nepametant ir tos ’ veiklos;. w 

mergaitės yra atstovaujamos | šeimose auga kad ir nelietuviai, 
religiniame, “ karitatyviniame, į jeigu lietuvių nėra, vaikai, te- 
visuomeniniame, kultūriniame; gul augdami nepamiršta nei 
gyvenime, kur moteris ir mer- savos tautos nei savos kalbos, 
gaitė reiškiasi lig šiol. Lietu- bet tegul auga lietuvių tarpe 
vėms Katalikėms Moterims ir Lietuvos ir Lietuvių tautos 
Mergaitėms reiktų išdrįsti tie- draugai. Tai bus vistiek tūks- 
sioginiai imtis ginti nuo sveti
mų žalingų įtakų Lietuvių tau
tos pagrindines tradicijas ir tau
tos gyvenimo pagrindus, kiek
vienai priklausančiu keliu rū
pintis tautos biologiniu klestė
jimu.

Jeigu bendrai sakoma, kad 
kiekviena siela nesugadinta pa
šalinių blogų įtakų natūraliai 
yra krikščioniška, tai apie lie
tuvio sielą galima tai dar drą
siau tvirtinti.

Lietuvis ir pagonybės irkrikš- 
čionybės eroje visada pagarbus 
Dievybei taip, kaip kada jis tą 
Dievą suprato. Jis visada reli
gingas, visada augštai vertinąs 
natūralųjį padorumą ir kuklu
mą, visada laikąs šventu vienin
gą ir neardomą šeimos židinį, 
visada atkakliai užsispyręs kur 
įsitikinęs kad jo pusėje tięsa, 
visada augščiau už save ir savo 
šeimą statęs savo krašto, savo 
tautos meilę ir reikalus.

Taip mums atsidūrusiems už 
Lietuvos, taip Lietuvoje pasili- 
kusiems svetimos žalingos įta
kos gręsia susilpninti ar ir vi
sai sunaikinti protuose ir šir
dyse pavardintų ir jiems toly
bių vertybių meilę. O jeigu jas 
prarastume, tai prarastume tik
ruosius tautos išsilaikymo pa
grindus. Lietuvės Katalikės Mo
terys ir Mergaitės turėtų pasi
skirti savo specifiniu uždaviniu 
visame savo gyvenime, visoje 
veikloje, visokioje propagando
je tuos dalykus pabrėžti iške
liant jų svarbą, grožį irjų tra
dicinį ryšį su Lietuvio siela ir 
gyvenimu.

O gal svarbiausias dalykas 
reikalingas Lietuvių Katalikių 
Moterų ir Mergaičių dėmesio, 
yra šeimos gyvenimo klausi
mas. Jeigu negalime sakyti, kad 
perdaug būtų teikiama dėmesio 
tautiniam rūbui, dainai, šokiui 
irkitiems lietuviškos kūrybos 
pasireiškimams, tai turime su 
tragizmo jausmu konstatuoti, 
kad žalingos pašalinės įtakos 
Lietuvėje moteryje ir mergai
tėje jau gerokai apsilpnino tą 
pažiūrą į šeimos gyvenimą, ku
ri yra katalikų doktrinos ir Lie-

vėms Katalikėms Moterims ir Lietuvos ir Lietuvių tauto

tantį kartų geriau negu nieko. 
Kiekviena tauta yra reikalinga 
ir gerų draugų

Mylėkime lietuvišką spalvin
gą rūbą, mylėkime tautos su
sikurtus žaidimus, dainas — 
mylėkime visa kas lietuviška, 
tačiau visa tai tegul būna pa
puošalai ant tvirtų pamatų Sta
tomų Lietuvių, tautos kūno ir 
dvasios rūmų.»

Niujorko bendradarbio 
ALMAŲS

tai mano, jog amerikiečiai pri
valo pripažinti jų -sugebėjimus 
augštojoje politikoje, nors im
perijos jau ir nebėra. Gi Niu
jorko “Daily News” komenta
torius John O’Donnel rado, jog 
tikrumoje Churchillis kaltino 
patį Prezidentą Eisenhowerį, i • • i • i V ♦ ♦ • i
riuomenės vadu, draugystės su 
maršalu Žukovu įkarštyje, ati- 

! davė Europą sovietams. Girdi, 
• tada Eisenhoweris? ne tik nę- 

” į protestavo prieš Rooseveito iš- 
.! sišokimą (paskatintą “Ameri-

the Russians, not only to take

senhower decision”. Įdomu, jog 
pirmąją savaitę šitaip Churchil
lio kalbos jau niekas neinterpre
tavo, o sekančią tas pats O’Don
nell kartojo britų kaltinimus, jog 
“the Americans, not the British, 
are responsible for the Commun
ist post in power in Europe. And. ’ . . . . . XOV 111 All linu

bendi ą _ kalbą ir vieningą po- canny Churchill, speaking this 
litiką pries sovietus . Rimti po-! - ■
litiniai stebėtojai Europoje nu- week, has some of c-ur boys over 

the barrel”. Talyr3S^k'<Hdys kal-

That was I. There was no other 
who interferred with me in the 
slightest way”. Dabar Eisenho- 
weris, Kersteno ir kitų skatina
mas, kalba apie šios klaidos ati
taisymą. 125 dienos prezidento 
poste rodo jo nuolatinį tobulėji
mą ir įtikina, jog klaidos, apmo
kamos žmonių krauju ir mažų 
tautų nelaisve, nepasikartos. 
Šiandieninis Esienhoweris re
miasi principais. Jis kalbėjo pra
ėjusią savaitę amerikiečiams, 
kad mes visi žinom apie komu
nistų planuojamą agresiją ir su
prantame pavojų. Jis tautai kal
bėjo apie savo “only one honest, 
workable formula. It is not ma
gical, but it is the best that 
competent men can define”.-Jis 
reikalavo galingų ginkluotųjų 
pajėgų. Tai reiškia konfliktą ir 
tada mes vėl sutinkam su Ei- 
senhoweriu “that the United 
States, if forced to total mobili
zation today, could meet and 
win any military challange”. 
Prezidentas parodė savo nekant
rumą pasakydamas, jog vienos 
JAV pajėgs apsiginti nuo TSRS 
ir šis jo griežtumas turės didelės 
reikšmės Bermudos susitikimui. 
Prezidentui netruks ilgai įtikinti 
Churchillį, jog “šiandien” belie
ka su sovietais viena kaįba, kai 
laikas dirba tik jų naudai, o I 
Jungtinės Karalijos nenaudai 
(Kenijoje, Malajuose, kitur). 
Churchillis, savo priekaištais iš
reikalavęs iš Eisenhowerio sau 
tinkamą respektą, tik dėl sovietų 
ir darbiečių- akių muilina anglo-

Savaitės įvykiai

supratęs W. Churchillio kalbos. 
Jos pagrindinė mintis buvusi — 
“vieningos laisvojo pasaulio po
litikos ir linijos nusistatymo 
skubus reikalas”. Savo kalboje' 
jis prikišo, kad amerikiečiai esą į kos” aukuran.
vieninteliai atsakomingi už da
bartinį chaosą ir Rytų Europos 
pavergimą. “Mūsų nuomonei 
nebuvo atkreipta dėmesio ir 
Vokietija buvo atiduota sovie
tams “without any general ag
reement between the thre vic
torious powers”. Prancūzai eks
pertai sako, jog Churchillis, tas 
realistinės politikos genijus, 
skaudžiai kaltina prez. Roose- 
veitą atmetus jo reikalavimą* 
sovietus į Vokietiją įleisti tik 
jiems kokiu nors būdu garan
tavus Rytų Europos valstybių 
nepriklausomybę. Europiečiai 
stebisi, kad nei “išlaisvinimo” 
politikos šalininkai, respubliko
nai to niekad neužsiminę. Bri-

NAUJOS VILTYS TREMTINIAMS
Gegužės 15 d. senatorius Ar

thur Watkins kartu su kitais 17 
senatorių įnešė į kongresą bilių 
S 1917, vad. “Emergency Migra
tion Act of 1953'’, pagal kurį 240 
tūkstančių vizų dviejų metų lai
kotarpyje būtų skirta daugiausia 
tiems, kurie bėgdami nuo komu
nistų teroro, atsidūrė Vakarų 
Vokietijoje, Austrijoje ir kituo
se Europos NATO kraštuose, 
Turkijoje bei Trieste.

“Pabėgėlio” sąvoka taip for
muluota, kad ji apima visus tuos 
asmenis, kurie laike ar po Ant
rojo Pasaulinio karo pabėgo iš 
Sovietų Sąjungos, ar kitų komu
nistinių kraštų Europoje, įskaij 
tant ir tas Vokietijos sritis, ku
rios Sovietų Sąjungos dabar oku
puotos, kurie atsisako grįžti dėl 
rasinių, tikybinių ar politinių 
persekiojimų ar persekiojimo 
baimės ir kurie dar nėra įkur
dinti. Mums lietuviams šis bi- 
lius labai palankus, nes jis ap
ima veik visus dar nespėjusius 
emigruoti tremtinius, kurie šiaip 
pagal bendrą irpigracijos įstaty
mą tinka emigruoti į JAV. Per
eitais metais kongresmano Cle- 
lerio biliuje reikėjo esminių pa
keitimų, kad likę Vokietijoje ir 
Austrijoje lietuviai būtų galėję 
juo pasinaudoti, nes tik pabėgę 
po 1945 m. gegužės 8 dienos bū
tų galėję juo pasinaudoti Dėl 
tų pataisų BALFo vadovybė as
meniškai ir raštu kreipėsi į veik 
visus senatorius bei daug kon
gresmenų ir savo parodymuose 
laike apklausinėjimų kbngrese 
smarkiai akcentavo pataisų rei
kalingumą. Dabartinio biliaus

autoriai atsižvelgė į lietuvių 
pageidavimus ir jie visi įtraukti 
į naują įstatymo projektą. Pagal 
šį projektą taip pabėgėliai, taip 
vadinami repatrijantai gputų vėl 
naujų galimybių patekti į JAV. 
Šios kategorijos asmenims nu
matyta 110.000 vizų. Taip pat tie 
pabėgėliai, kurie randasi Euro
pos NATO kraštuose, galės pa
lengvinta tvarka atvykti į Ame
riką, nes jiems numatyta 15.000 
vizų.

Gegužės 19 d. Niujorke Roose
velt viešbutyje įvyko 32 organi
zacijų. kurios įeina į National 
Catholic Resettlement Council ir 
American Committee on Special 
Migration, pasitarimas, kuriame 
smulkiai buvo išnagrinėtas nau
jas bilius ir tartasi kokių žygių 
imtis, kad šis bilius taptų įstaty
mu.’ BALFą atstovavo e.p. BAL 
Fo prm. Alena Devenienė, pre
latas J. Balkūnas ir reikalų ve
dėjas Petras Minkūnas. Lietuvių 
delegacija pasisakė už šį bilių 
ir pažadėjo vėl aktyviai daly
vauti šio biliaus pravedimo ak
cijoje. Kongresui priėmus šį bi- 
lių, atrodo, kad dar bent 3.000 
lietuvių galėtų atvykti į JAV.

— Vašingtonas— JAV spraus- 
minis bombonešis B-47 atliko 
bandomąjį skriejimą su 10.000 
bombų prie “taikinio” už 6.000 
mylių ir atgal. Kuro jis pasipildė 
pakeliui. Tai rodo, kad toks bom
bonešis gali nuskristi iš JAV į 
Maskvą, ten išmesti bombas ir 
grįžti atgal.

— Otava. -L JAV ambasadorių 
Kanadai bus paskirtas žymus 
pramonininkas R. D. Stuart.

amerikiečiams lietuviams, kurių 
tautos kraujas pašvęstas Atlanto 
Chartos idealams iškovoti buvo

į lengvabūdiškai didžiosios Ame- 
! rikos atiduotas sovietinės “tai-

l Klaidas daryti yra žmogiška. 
Eisenhoweris prie jos prisipaži
no dar 3. 3. 1949 Niujorko teisi
ninkams: “I must make one: 
thing clear. Your question seems -ės galva — prezidentas - 
to imply that the decision not to - ", ----- - ——
march into Berlin was a political galva„ Egiptas žada nuo JAV is- 
decision. On the cantrary, there ■ tuo, kad JAV prezi-
is only one person in the world - " '"T”* .
responsible for that decision, ginkluotų pajėgų viršininkas, o

Egiptas pasikelbs respublika
Nors oficialiai dar nepaskelb

ta, tačiau Egiptas aiškiai ruošia
si panaikinti monarchiją ir pasi
skelbti respublika. Specialus

Neaiškumai, kur pasaulis pasuks Maskvos pradėtosios taikos 
ofenzyvos akivaizdoje, pereitą savaitę dar nepaaiškėjo.

Korėjos klausimas tebėra pats jautriausias ir vis nesiduoda iš
sprendžiamas. Pasireiškus, mūsų jau pereitą savaitę minėtam spau
dimui, JAV nutarė savo* siūlymą dėl belaisvių pasikeitimo modi
fikuoti, priartinti jį JT plenumo priimtajai rezoliucijai, pagal ku
rią galutinai belaisvių likimą sprendžia politinė konferencija, o 
jei ji neišspręstų per 30 d., klausimas būtų perduotas JT. Savait
galy JAV dėl to tarėsi su Korė-< 
joje kariuomenes turinčiomis 
valstybėmis. Iš Vašingtono buvo 
pranešta, kad naujai suformu
luotos sąlygos būsią ultimatyvi- 
nio pobūdžio ir kad jose būsią du 
pagrindiniai reikalavimai: kad 
neutraliųjų komisijoje nedomi
nuotų komunistai bei jų simpati- 
kai ir kad būtų garantuota, jog 
jos veikimo metu galės prie be
laisvių prieiti ir aliantai. Šį pir
madienį JT delegacija Panmun- 
jome įteikė naująjį siūlymą, kar
tu paprašydama slapto posėdžio, 
tuo būdu siūlymo turinys dar 
nepaskelbtas.

Tolimųjų Rytų ir kitos proble
mos kelia didelio rūpesčio. JAV 
senato komisijoje pareikšta prie
kaišto, kad D. Britanija ne tik 
prekiaujanti su komunistine Ki
nija, bet 2 britų laivai net vežę 
kinų kariuomenę, Britai išsigy
nė. Tardymas to priekaišto ne
patvirtinęs, o apkaltintoji firma 
paskelbė, kad 3 jos laivus Kinija 
nusavinusi ir tebenaudojanti 
nuo 1951 m. Matyt, kaip tik apie 
tuos ir buvo kalbama.

Indokinijoje, kad ir sulėtėję 
kovos tebevyksta ir Thailandas, 
remiamas JASL-nutarėKpasiskųs-

JT, xąa n9os Įvykiai gresia 
taikai, o Prancūzija dėl to nepa
tenkinta, nors’manoma, kad JT 
rezoliucijos ji nevetuos.

Europa tebėra laukimo stadi
joje. Maskva stengiasi įtampą 
dar sumažinti ir pasisiūlė sunor-

kad šiuo metu tam nesą reikalo, 
nors toks ’dzitas ir būtų labai 
malonus, o sekančią dieną jis 
jau paskelbė netrukus susitiksiąs 
su prez. Eisenhoweriu Bermudų 
saloje. Ten dalyvaus ir Prancū
zijos premjeras. Manoma, kad 
tas susitikimas įvyks netrukus 
po - Commonwealth© premjerų 
konferencijos, kuri įvyks tuojau 
po karūnacijos, greičiausia apie 
birželio 15 d. Ten beabejo bus 
aptarti visi paskutiniuoju laiku 
pasidarę neaiškumai ir išsiaiš
kinti nesutarimai, ypač Tolimų
jų Rytų bei Kinijos klausimais 
—Formozos likimas, Kinijos įve
dimo į JT klausimas ir tt. Keb
lumo beabejo dar sudarys fak
tas, kad pereitą savaitę sugriu
vo Prancūzijos Mayerio kabine
tas, parlamentui neparėmus jo '• 
finansinės programos, irsunku 
laukti, kad iki birželio vidurio 
Prancūzija jau turės savo vy
riausybę bei premjerą. Vyriau
sybės krizė Prancūzijoje įvyko 
dėl to, kad buvusi de Gaulle par
tijos grupė pabalsavo prieš vy
riausybės siūlymą nubraukti 
$85.000.000 išlaidų, paskirtų vyn- 
uogynųjr.cukrinhi^rųnkeliu _au- 
giritb- 
kaikuriuos mokesčius.

V. Vokeitijos kancleris dėl nu
matomų konferencijų priminė, 
kad Vokietijai yra pažadėta ne
spręsti nieko, kas ją liestų, jos . 
ir anksto nepainformavus. Dul-

kon7titUei?aiP paruošti i pareiškė, kad iš didžiųjų su
- ' su Jugsolavija. Satelitine Bulga- < sitikimo nieko neišeis, jei ko-

to imply that the decision not to

is only one person in the world

tas jau pasisakė už respubliką ir 
amerikoniškojo tipo, kur valsty-

— kar
tu yra ir vykdomosios valdžios

dentas vra kartu ir vvriausias</. . v •

_ i neišeis, jei ko
munistinis pasaulis nesulaikys 
agresijos Korėjoje bei Indokini
joje ir jei nepripažins nepriklau
somybės Austrijai. '

Egipte padėtis neatslūgo. Inci
dentai Sueso zonoje tebesikarto
ja. Britai laikosi kietai, o gen. 
Naguib paskelbė, kad derybos 
suspenduotos ir tauta budinti 
pasiruošus dideliam pasiaukoji
mui, kurio reikalauja kova. Bri
tų ambasada perspėjo piliečius 
išvykti, jei kurių buvimas Egip
te nėra būtinas. Pirmieji trans
portai jau išsiskubino, o gen. Na
guib paskelbė, kad tam nėra jo
kio reikalo, nes jo vyriausybė 
pasiimanti atsakomybę dėl visų * 
svetimšalių saugumo. Vėliau dar 
paskelbė, kad vyriausybė gavusi 
laiškų iš daugelio svetimšalių, 
jų tarpe ir britų, kurie reiškią 
pasitikėjimą vyriausybe ir nesi- 
ruošią išvykti. .

Svarbiausia dėl Egipto laiky
senos senasis Vid. Rytų gynimo 
organizacijos planas jau atrodo 
nebeįvykdomas ir Dulles pasisa- 

‘ kė savo kelionės Azijoje metu 
sėjąs sėklą naujai organizacijai, 
paremtai nebe didžiosiomis, bet 
to paties rajono valstybėmis. At
rodo, kad ir čia JAV nori pa
sukti savu keliu be D. Britani- * 
jos.

rija taip pat parodė taikingumą 
sudarydama sutartį su ta pačia 
Jugoslavija dėl Dunojaus laivy
bos. Tuo pačiu metu Jugoslavi
ja leido per savo teritoriją skrai
dyti JAV lėktuvams. Tuo, ma
tyt, Tito norėjo pabrėžti, kad ji-5 
nemano vėl prisiglausti prie 
Maskvos.

Churchillio iškeltas sumany
mas suorganizuoti “didžiųjų” su
sitikimą dar neišsiliejo į aiškias 
formas. Už tą mintį pasisakė 
Skandinavijos valstybės — Šve
dija, Norvegija ir Danija, —

Egiptas tas funkcijas žada pa-, 
vesti viceprezidentui.

Ukrainiečiai vėl sujudo
Po Stalino mirties bolševikinė 

: Ukrainos spauda nuolat šaukia į 
kova su “nacionalistine kontrre- ’UiiuwbMb uz, lai nuuaubičib z. ii it:- .. . ..

- n •. i niškiesiems kapitalistams” ir už! Prancūzija taip pat paremtų, jei 
^i^is^pas ^ susibūrimą komunistų ’ - ' ’ ’ ’ ‘ ‘
rii fn I partijos vadovybėje. Naujai gau-

Už'klausymą radijo 2 metai
Lenkijoje nėra įstatymo, kuris

draustų klausytis užsienio radi 
jo, tačiau neseniai tūlas Glu 
chowskis už tai nubaustas 2 mė

sydavęsis “Amerikos Balso’ 
BBC melų, o 1 
save susirinkti pasiklausyti tų 
radijų pranešimų kitiems ir dar 
skleidęs “karo kurstytojų” sklei
džiamus “melus”. Jam pritaiky
tas buvo įstatymas, baudžiąs už 
nusikaltimus prieš pasaulio tai
ką. Girdi, klausydamas tų radijų 
pranešimų ir jų žinias skleis
damas jis nusikaltęs pasaulio 
taikai. Bolševikinėje sistemoje 
visada lazdą atranda; kai tik rei
kia ką mušti.

— Stockholmas. — Po Latvi
jos ir Lietuvos perorganizuota 
sovietinė vyriausybė ir Estijoje. 
Ministerijų skaičius sumažintas, 
daugelis jų atiduota rusams.

— Johannesburg. — Pietų Af
rikos miestuose jau pradedamas 
vykdyti rasių atskyrimas ir neg
rai iškeliami į specialius rajonus.

— Berlynas. — Sov. Rusija, R. 
Vokietija ir Lenkija ruošiasi 
bendriems manevrams’ Baltijos 
jūroje.

— Maskva. — Prieš 5 metus 
vienas Britų atstovybės Mask
voje tarnautojas Bundock už 
akių buvo nubaustas 18 mėn. ka
lėjimo tariamai už moters už
puolimą. Jis kaltinimą ginčijo, 
bet vyriausybė neleido jam sto
ti į teismą, laikydama, kad by
la tėra pretekstas jį suimti. Už 
tai jis negalėjo išeiti iš atstovy
bės, kad nebūtų suimtas. Pagal 
dabar paskelbtą amnestiją jo 
bausmė dovanota ir jis jau grįžo 
į Angliją.

— Teheranas. — Irano vyriau-

pirkliams duosianti 50% nuolai
dos nuo naftos bei jos produktų 
kainos. Taip ji nori suvilioti fir
mas, kad pirktų, nežiūrėdamos

tos žinios iš krašto paaiškina to 
šauksmo kilmę.

Pasirodo, kad kova su okupan
tais po Stalino mirties dar pa-

i būtų garantuota, kad ir jos atsto
vas ten dalyvaus, o JAV tebesi
laiko nusistatymo, kad susitikti 
su Malenkovu būtų prasmės tik 
tada, jei Maskva savo taikingu
mą įrodytų darbais, bet ne vien

griežtėjo. Daugely vietų, ypač ,ž^žiais deklaruotų. Brūų pąj- 
naujai prie Sovietų Sąjungos ’ 
prijungtose srityse, Stalino port
retai aikštėse, kurie visą naktį

lamente ir spaudoje užpraeitą 
savaitę pasigridus griežtų žodžių 

_ ___  JAV adresu, ' pereitą savaitę
būna apšviesti, buvo nudraskyti, \Churchillis stengėsi padėtį su-

švelninti, perspėdamas, kad, esą, 
galima savo nuomonę pareikšti, 
bet nereikią piktai priekaištauti. 
Buvo pasklidę gandų, kad Lon-

o paliktuose rėmuose atsirado 
raidės UPA (Ukrainska Povstan- 
ča Armija — Ukrainos sukilėlių 
armija), Lvive buvo išdaužyti _ . _ . .
vietos “Pravdos” langai, o daug donas dėl susitikimo pradėjęs aiš 
kur plakatai, pranešą apie Stali- kintis su Maskva. Kai buvo iš- 
no mirtį ir skelbią gedulą, buvo keltas sumanymas pasikviesti, į 
užtepti degutu. Esama daug su- ’ ’ ‘
imtų, bet visdėlto neramu, kai 
pavergtieji nerimsta.

Baisi audra
Gegužės 21 d. vakare per On

tario praėjusi 100 mylių greičiu 
audra ypatingai daug nuostolių 
padarė Sarnia mieste, kur nuo
stolių padaryta už $4.000.000. On
tario buvo 3 užmušti ir daug su
žeista. JAV Michigan valstijoje 
11 užmušta. Samia nukentėjusi 
labiau negu Winnipegas nuo pa
garsėjusio potvynio. Nukentėju
sių tarpt spaudoje minimas vie
nas, gal būt, lietuvis: Peter Ba
kams, kurio sužalotas veidas ir 
rankos. Visam krašte organizuo
jami fondai nukentėjusiam mies
tui paremti.

Ryšy su dideliais nuostoliais 
dabar daroma priekaištų meteo
rologinei tarnybai, kodėl gyven
tojai nebuvo perspėti apie sūku
rių pavojų, kai daviniai jau iš 
ryto rodė, kad galima jų laukti. 
JAV apie pavojų buvo pranešta. 
Tarnyba aiškinasi, kad matema
tišku tikslumu sūkurių kilimo 
nustatyti nei negalima.

Londoną pasitarti prezidentą Ei- 
senhowerį, Churchillis pareiškė,

Kodėl buvo suimtas Oatis?
AP korespondentas, agentūros 

Prahoje vedėjas, Oatis pagaliau 
šiek tiek prakalbo apie savo li
kimą komunistinėje Čekoslova
kijoje-. Jis pareiškė, kad jis nie
kad nešnipinėjęs, bet dirbęs laik
raštininko darbą, rinkęs reikia
mas žinias, kaip tai įprasta laik
raštininkams, kartais gaudamas 
ir tokių žinių, kurių oficialios įs
taigos neduodavo. JAV toks da
lykas nelaikomas jokiu nusikal
timu, o ten už tai jis buvęs pa
laikytas šnipu. Tų žinių jis nie
kam neperdavęs, bet buvęs ap
kaltintas svetimos valstybės šni
pu. Jis, tiesa, užeidavęs į JAV 
ambasadą ir kartais dėl savo su
žinotų dalykų paklausdavęs nuo
monės tarnautojų, tačiau tik no
rėdamas pasiinformuoti, patvir
tinti savo žinias, sužinoti, ką jie 
tuo reikalu žino ar mano, bet ne 
tam, kad jiems tas žinais per
duotų.

Vadinasi. žmogus kentėjo dėl 
to, kad manė, jog ir komunisti
niame pasaulyje laikraštininkui 
dirbti laisvai, ne vien tenkintis 
tuo, ką duoda paskelbti.

Oatis paleistas, pasirodo, ne 
pagal žmonos prašymą, bet įsi
kišus pačiam prezidentui Eisen- 
howeriui, kuris Čekoslovakijos 
prez. Zapotocky pažadėjęs grįž
ti prie normalių santykių, jei 
Oatis bus paleistas. Malonės ak
te žmonos prašymas paminėtas 
tik kaip formalinis pagrindas, o 
visa Oatis istorija yra puikus 
pavyzdys, kaip “sėkmingai” gali 
sugyventi dvi sistemos — bolše
vikinė ir demokratinė. Taip, 
kaip iki šiol, bolševikų šnipai 
korespondentų titulu visur gali 
lankytis, o vakariečių žurnalistai 
negali ir savo darbo dirbti Ži
noma, tas pats yra ir kitose veik
los srityse.
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Kelias į antvalstybe RYTPRŪSIAI ŠIANDIEN

TIKRASIS PATRIOTIZMAS
Patriotizmas yra meilė savo 

kraštui, savo tautai plačia to žo
džio prasme. Nuoširdus patrio
tas meilę savo kraštui, savo tau
tai rodo ne vien žodžiais, bet ir 
darbais, aukomis, pasiaukojimu. 
Kitaip — jo patriotiškumas bus 
tuščiai skambąs indas. Tokių ta
riamų patriotų — tuščių indų — 
mūsų tautiečių tarpe, deja, yra.

Vienas tautietis atsisako auko
ti tautos reikalams, nes girdi, jis 
kartą negavęs pakvietimo į lietu
vių pobūvį. Esą, pakvietimą at
siųsti pamiršta — adreso nežino, 
o aukoms rinkti adresą suranda.

Kitas aiškina, kad jis į lietu
viškus pobūvius visai neinąs. Iš
gerti alaus jis galįs ir be lietuvių. 
O ir už įėjimą reikia rųpkėti po 
dolerį. Pas svetimtaučius gi po 
75 centus. Tautietis, kurs savo 
tautiškumą parduoda už 25 cen
tus, yra menkas patriotas. Jis vi
sai nenori žinoti, kad negausin
gos kolonijos lietuviai, ruošdami 
pobūvį, turi mokėti ne tik už sa
lę, rrfuziką bei kitas smulkmenas, 
bet nori šiek tiek turėti ir paja
mų tam kilniam tikslui, kuriam 
tas pobūvis rengiamas.

Yra tautiečių, kurie sakosi 
Lietuvoje baigę gimnaziją, bet 
kai iš jo paprašoma aukos tautos 
reikalams, tai pas jį nebelieka 
nei tautiškumo, nei patriotišku
mo nei mokslo. Kad iš jo aukų 
neprašytų, jis pasako jį išbraukti 
iš,visų lietuviškų bendruomenių: 
tautinių ir religinių.

Menkas patriotas, kurs atsisa
ko remti šeštadienines ar kitas 
lietuvių mokyklas, aiškindama
sis, kad ir jo Lietuvoje niekas ne
rėmė, kai jis lankė mokyklą. Jis 
jau užmiršo, kad Lietuvoje mo
kyklas išlaikė visi tautiečiai per 
valstybės iždą. Aiškinimas, kad 
šeštadienines mokyklas gali iš
laikyti patys vaikų tėvai, rodo, 
kad tas tautietis yra tariamas

Maži vaikai bei jaunimas, maty
dami, kaip žeminami kunigai, 
susilaiko nuo pašaukimo į kuni
gus, nors tam ir turėtų noro ir 
gabumų. Kai j mūsų nuteriotą 
Lietuvą, kur išžudyti kunigai, 
vėl ims veržtis svetimtaučiai 
evangelijos skelbėjai, nes savų 
kunigų neužteks dėl pašaukimų 
stokos, tie svetimi kunigai — 
lenkai ar kiti kartu su Kristaus 
žodžiu neš į mūsų kraštą ir sve
timybes. Čia ir bus tas nuopel
nas tų tariamų mūsų patriotų, 
kurie veda kovą prieš savo tau
tiečius kunigus. Gal tokiems pa
triotams tikrai būtų buvę geriau, 
jei jie fcūtų likę Lietuvoje. Te
nai jie galėtų atvirai kovoti prieš

Šešių politinis apsijungimas
Beplanuojant karinės srities 

antvalstybinį organizmą, natū
raliai suaktualėjo ir politinio 
antvalstybinio organizmo klau
simas. Europos Tarybai pasiū
lius, 1952 m. rugsėjo 10 d. Sras- 
bourge susirinko šios tarybos 
patariamasis seimas drauge su 
Anglies ir Plieno Ūkio Bend
ruomenės parlamentu ir tas 
bendras susirinkimas priėmė 
Anglies ir Plieno Ūkio Bend
ruomenės narių-valstybių ant- 
valstybinės politinės organiza
cijos konstitucijos projektą. Pro
jektas numato antvalstybei dve
jų rūmų parlame»tą: 268 atsto
vų, tautų rūmus (30 belgų, 63 
italus, 12 luksenburgiečių, 30 
olandų, 70 prancūzų, 63 vokie
čius) ir 87 senatorių senatą (10, 
belgų, 21 italą, 4 luksemburgie- 
čius, 10 olandų, 21 prancūzą ir 
21 vokietį). Parlamentas ren, 
karnas 5 metams. -Tautų rūmų 
nariai renkami tiesioginiais rin
kimais. Senatorius renka atski
rų valstybių parlamentai.' Par-

kunigus, negu čia paskalomis, Į lamentas priima įstatymus, nu- 
šmeižtais, melagingomis' korės- stato biudžetą ir tvirtina jo apy- 
pondencijomis ir pan. i skaitą. Senatas renka vykdomo-

Yra patriotų, kuriems ir kiti sios tarybos (vyriausybės) pre- 
lietuviški dalykai ne prie šir-' zidentą, kuris pasirenka kitus 
dies. Kaikurie tautiečiai visai tarybos narius, ne daugiau kaip 
neperka lietuviškų knygų, nes , 2 tos pačios tautybės. Vykdomo- 
jos esančios perbrangios. Lietu-! ji taryba turi turėti abejų rūmų 
voje darbininkas uždirbo 4-6 Ii-; pasitikėjimą. Senatas vykdoma- 
tus per dieną ir nesakė, kad kny-jai tarybai nepasitikėjimą reiš-

• ’ • ■ ' • kia, išrinkdamas naują jos pre-
i zidentą. Tautų rūmai nepasiti- 
j kėjimą gali pareikšti 3/5 balsų. 
! Prie vykdonipsios tarybos nu
matyta bendruomenės narių—i 

j valstybių įgaliotų ministerių ta- 
> ryba vykdomosios tarybos veik
liai derinti su atskirų valstybių 

Yra patriotų, kurie kalba apie! politika. Ši minstrų taryba ats- 
mūsų tautos vienybę, o patys tą kirus klausimus sprendžia pa- 
vienybę griauna, darydami viso- prasta balsų dauguma, atskirus 
kias kombinacijas, jeigu ta vie- —■ 2/3 balsų ir kaikuriuos —

gos labai brangios, nors knygos. 
vidutinė kaina buvo 4-6 litai. *

Šiaurinės Amerkios kontiųen- 
to lietuviai darbininkai uždirba 
10-14 dol. per dieną, o knygos 
kainos atrodo kaikam perbran- 
gios, nors už dienos uždarbį ga
lima nupirkti 4-5 knygas.

kias kombinacijas, jeigu ta vie- —■ 2/3 balsų ir kaikuriuos — 
nybė nėra tokia, kokios jie nori, vienu balsu. Prie vykdomosios 
Jie vienybę supranta tik savo, o; tarybos ir parlamento numaty- 

‘ ta patariamoji ūkio ir socialinių 
reikalų taryba. Antvalstybės 
teismas sprendžia jos konstitu
cijos taikymo ir interpretacijos 
ginčus.'

Ši? projektas turi daug ką 
bendra su Anglies ir Plieno 
Ūkio Bendruomenės konstituci
ja, taip pat su Europinio Gyni-

ne visos tautos mastu.
Jei kalbėti tik apie tokį patrio

tiškumą, tai patriotais kartais 
pasisako ir mūsų tautos atkritė- 
liai-komunistai, kurie džiaugia
si, kad mūsų tėvynė okupuota 
rusų-komunistų. Ar mes komu
nistus laikome patriotais? Ne.

patriotas. Jis Lietuvoje patriotu Jie yra savo tėvynės išdavikai.
’ ~ -’*’ x -- Tikrasis patriotizmas reikalauja, ■ mosi Bendruomenės konstituci-buvo tik dėl to, kad gavo algą iš 
valstybės-tautos iždo. Šiandieną 
jis algos ūš. valstybės, iždo nebe
gauna ir jo patriotizmas dingo. 
O gimnazijos suolas jam tėvynės 
meilės neįdiegė, nes j o.širdis tam 
buvo perdaug šalta.

Atsiranda tariamų patriotų, 
kurie visokiais būdais stengiasi 
pažeminti lietuvio kataliko ku
nigo autoritetą. Jie leidžia viso- 
kias paskalas, šmeižtus, rašo me
lagingus straipsnius, korespon
dencijas. Pažeminęs spaudoje i

ka^į mes kbvotume už savo kraš
to, už safo tautps laisvę, kad 
dirbtume, aukotume ir aukotu- 
mėmės dėl1 savo tautos.

Imkime pavyzdžių iš savo tau
tos didvyrių. Dr. J. Basanavi
čius negailėjo nei savo darbo, 
nei pinigų, kad pažadintų mūsų 
tautą iŠ tautinio miego. Tariami 
patriotai gaili dolerio lietuviš
koms mokykloms paremti.

Martynas Jankus visą savo gy- 
! venima pašventė savo tautiečių 

kunigą, jis savo pavardės nepa-i lietuviškam susipratimui ugdyti 
sirašo, neš tokie korespondentai. Mažojoje Lietuvoje. Tariami pa- 
dažniausiai yra dideli bailiai.J triotai prašo juos išbraukti iš liė; 
Kovodamas su savo katalikiškos j tuviškos bendruomenės narių, 
tautos Bažnyčios vadovais, toksines nenori paaukoti dolerio lie- 
tautietis tariasi atliekąs kilnų, j tuviškiems reikalams.
patriotinį darbą, o visai nepagal- Tikrasis patriotizmas labai 
voja, kad tokiu būdu jis atlieka skiriasi nuo tariamojo. Tą skir- 
savo tautai meškos patarnavimą, tumą/lengvai galime pamatyti 
kad dirba antilietuvišką darbą, iš tautiečių darbų. J.J.

AMERIKA RIMTAI PASIRUOŠUSI
Dabarties politiniuose svyravi

muose krašto ir pasaulio ramybę 
* gali užtikrinti tik tinkamas gy

nybos suorganizavimas ir veiks
mingi ginklai. JAV jau jaučiasi 
savo ir Š. Amerikos kontinento 
saugumą užtikrinusios ir prieš 
sovietų stratosferinius bombo
nešius: radijo kontroliuojamo
mis raketomis “Nike” ar laivyno 
automatiniais, radaro valdomais 
priešlėktuviniais pabūklais Sky
sweeper, nepaprastai jautriais 
naujoviškais radarais. Prieš ki
tas užpuoliko priemones ameri
kiečiai turį magnetines torpedas, 
atomines gilumos bombas, prieš 
povandeninius, rankines ir šau

tuvines granatas išsprogdinan
čias tankus. Gi puolamajame ka
re pagrindinė rolė atiteks 280 
mm atominei kanuolei, kuri jau 
esanti gamyboje, taip pat serija 
lengvųjų, atominius sviedinius 
šaudančių, pabūklų. Visų šių re
formų gabus vykdytojas yra 
Charles.Wilson, kietai kalbąs gy
nybos ministeris. Jis neseniai in
spektavo “frontą” prie geležinės 
uždangos. Lengvai jis “sutarė” 
su prancūzais, jog jie per visą 
Prancūziją pastatys nuo Atlanto 
specialius sprausminiams lėktu
vams benzino vamzdžius ir grei
čiausiu laiku krašte įgalins mik-

robangų radijo tinklą. Kai kiti 
nepasiekė iš jų nieko, Wilson su 
Ridgway ten nusprendė, kad, 
“bala nematė tų europiečių 
trūkstamų divizijų”. Sovietų ar
mijos būsiančios sulaikytos su 
atominiais ginklais. Esą, takti
nės atominės bombos jau gami
namos tokiu tempu, jog tėra pro
blema, kuriuos tipus pasirinkti. 
Atominių kanuolių dar nesą pa
kankamai, bet jau šios vasaros 
pabaigoje jos ir jų sviediniai 
smarkiai pakeisiu S. Atlanto 
strateginius planus. Sovietai gi 
tebesą planavimo stadijoje. Gen. 
Ridgway sėdėdamas Prancūzijo
je sugalvojęs naują JAV takti
nės strategijos doktriną, kuri 
taip patikusi Eisenhoweriui, kad 
Ridgway tapo naujojo JAV gen. 
štabo nariu. Doktrinos idėja yra 
išstatyti kanuoles pagal visą Rei
ną ir laukti, kur ruseliai susi
mes keltis per upę. Doktrinai la
biausiai kenkė europiečių užsi
spyrimas neįsileisti į savo kraš
tus nei atominių bombų nei tų 
kanuolių, baiminantis, kad Be
rija su Malenkovu gali “supyk
ti”. Ridgway išvedęs, jog tuo at
veju užteksią 80 divizijų nupūs
ti sovietams “atgal į Lenkiją”. 
Kolkas yiesai nekalbama kas dė
sis po to. Aim.

Lietuviai važiuokite vasaroti i
O. ir E. NARUŠIŲ VASARNAMĮ 
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ja. Šiam’ projektui įsiteisėjus, 
anodvi bendruomęnės įsilietų į 
šiuo projektu sukurtąją antvals- 
tybinę bendruomenę. Pirmus 
dvejus metus Anglies ir Plieno 
Ūkio Bendruomenės ir Europi
nio Gynimosi Bendruomenės 
prezidentai ex oficio dalyvautų 
naujojo organizmo vykdomojoj 
taryboj patariamuoju balsu.

Anglies ir Plieno Ūkio Bend
ruomenės sudarymas,. Europi
nio Gynimosi Bendruomenės 
įsteigimas, Europos politinės 
antvalstybinės organizacijos 
projektas, nors visa tai tuo tar
pu vyksta tik 6 valstybių rė
muose, yra reikšmingi žingsniai 
Europos kontinento antvalsty
bės statyboje.

Europinis Sąjūdis
Europos apsijungimo idėja gi

mė ne ministerijų-kanceliarijo
se, bet išėjo iš pačios visuome
nės. 1924 m. žinomasis Couden- 
hove-Kalergi .pradėjo leisti žur
nalą “Pan-Europa”, o 1926 m. 
susiorganizavo ir tarptautinis 
sąjūdis europinės _ antvalstybės 
idėjai ugdyti ir skleisti. Tačiau 
iki II-jo Pasaulinio Karo euro
pinės antvalstybės pirmūnų pas
tangos nebuvo sėkmingos. Eu
ropa dar perdaug buvo prisiri
šusi prie valstybinio suverenu
mo. Tik II-jo Pasaulinio Karo 
ir pokarės įvykių įtaigojamas 
■pasaulis suprato, kad valstybi
nio suverenumo amžius yra pa
sibaigęs ir kad su atominiu am
žiumi turi prasidėti antvalsty
bės tarpsnis. Tiek tautos saugu
mo, tiek ūkio sumetimai šian
dien verčia pasaulį perkainuoti 
valstybinio suverenumo verty
bes ir jas bent iš dalies aukoti 
antvalstybiniam suverenumui. 
Ypatingai šis klausimas gyvas, 
palyginti, gausių smulkių suve
reninių valstybių išmargintai 
Europai.

Todėl natūralu, kad visos, eu
ropinės vienybės siekiančios, vi
suomeninės jėgos susitelkė 
draugėn europinės antvalstybės 
kūrybai skatinti ir remti. 1948 
m. susidarė Europinis Sąjūdis. 
Jo garbės prezidentais tapo W. 
Churchillis, A. de Gasperi, R. 
Schumanas, P. H. Spaakas. Jis 
sujungė į vieną organizmą tauti
nes tarybas (Airijos, Austrijos, 
Belgijos, D. Britanijos, Danijos, 
Graikijos, Italijos, Luksemburgo, 
Norvegijos* Olandijos, Prancū
zijos, Švedijos, Turkijos), tau
tinius egzilų komitetus (Albani
jos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Estijos, Ispanijos, Jugoslavijos, 
Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rumunijos, Vengrijos), ir kitas 
to pat tikslo siekiančias tautines 
ir tarptautines organizacijas, 
kaip Europos Federalistų Sąjun
ga, Jungtinės Europos Sąjūdis, 
Jungtimi) Europos Valstybių

(Tęsinys iš pr. numerio)

Socialistinis Sąjūdis, Ūkinio 
Bendradarbiavimo Europinė 
Lyga, Naujosios Tarptautinės 
Ekipos (NEI), Prancūzų Tary
ba už Europos Vienybę, Centro 
ir Rytų Europos Socialistų Są
junga, Liberalų Internacionalas, 
Krikščionių Darbininkų Euro
pinis Sąjūdis, Tarptautinė Ūki
ninkų Sąjunga, Centro Europos 
Krikščionių Demokratų Sąjun
ga ir kt.

1948 m. gegužės mėn. Hagoje 
Europinis Sąjūdis sukvietė I-jį 
Europos Kongresą, iškėlusį Eu
ropos Parlamento, tariant Eu
ropos bendrų įstatymų leidžia
mojo organo idėją. 1949 m. gruo
džio 8-12 d.d. Lausannoje ES 
iniciatyva įvyko Europos Kul
tūros Konferencija, kuri numa
tė: a) steigtiną europinę kolegi
ją, b) koordinuotinus Europos 
mokslininkų tyrimus, c) Euro
pos teisės vienodinimą, d) trem
tinių mokslininkų ir studentų 
globos skatinimą. Taigi savo 
veiklos pradžioje ES rodė daug 
judrumo ir daug žadančios ini
ciatyvos. Todėl suprantama, kad 
į jį nemaža vilčių dėjo ir sovie
tų pavergtoji Europos dalis, ku
riai europinė antvalstybe yra 
viena iš prielaidų išsivaduoti iš 
bolševikinės okupacijos. Tačiau 
jau Lausannos kultūros konfe
rencijoje išryškėjo laisvosios ir 
pavergtosios Europos nuotaikų 
skirtumai. Juos teisingai tada 
šveicarų spaudoje pavaizdavo 
žinomas rumunų rašytojas G. V. 
Cheorgin: kai C. ir R. Europoje 
tūkstančiai miršta, milijonai ve
getuoja koncentracijos stovyk
lose, pusė Europos gyvena te
rore, ką daro laisvoji Europos 
pusė pavergtajai gelbėti? Lais
vosios Europos politikai, gyven
dami ištaigoje, tėra susirūpinę 
išlaikyti status quo... Tokios 
nuotaikos žmonėms yra nemalo
nus priminimas, kad laisvoji 
Europa turi pareigų pavergta
jai. Tikrai, Bulgarijos atstovo 
pranešimas apie padėtį buvo su
tiktas tyla. Lenkų atstovo pri
minimas apie kultūros reikalų 
padėtį Lenkijoje buvo rastas, ne 
į temą. O kai pavergtųjų kraš
tų vardu buvo pasiūlyta kon
ferencijos pilnačiai pasmerkti 
okupuotuose kraštuose sovietų 
vykdomą _’ioĮtūrinį ^genocidą, 
tai nė vieno Jaisvbjo krašto bal
sas už tą siūlymą nepakilo.'Pa
skutiniu metu ES pradeda vis 
daugiau apsiriboti tik laisvąja 
Europa, pirmiausia tik Europos 
Tarybą sudarančių 15 valstybių 
rėmais. Esą dabartinėmis sąly
gomis ES negalįs atsidėti C. ir 
R. Europos reikalams, nors su
dėtyje C. ir R. Europos kraštų 
tremtinių komitetų dalyvavimas 
pasilieka, koks buvęs. Š. m. 
rudenį numatomas Hagoje II-sis 
Europos Kongresas. Jo pagrin
dinė tema — europinė antvals
tybe6 rėmuose (Anglies irPlie- 
no Ūkio Bendruomenės rėmuo
se). Be abejojimo, tam tikras 
ES tolinimasis nuo pavergto
sios Europos ir jos reikalų bent 
iš dalies yra išraiška Europos 
nuotaikų Sovietų Sąjungos at
žvilgiu. Tos nuotaikos vis dar 
žymia dalimi yra sugyvenimo 
su sovietais ženkle. Laisvoji Eu
ropa, neskaitant kaikurių at
skirų valstybių*, atrodo, nedaug 
tesvyruodama nurašytų iš Eu- 
ropos balanso sovietų okupuo
tus kraštus, jei tik sovietai su
tiktų laisvąją Europą palikti 
ramybėje ir negrėstų jos saugu
mui. Tos nuotaikos nėr?, aplen
kusios nė kaikurių ES viršūnių.

Centro ir Rytų Europos 
Komisija
Europos Sąjūdžio veiklos pra

džioje, 1949 m., pavergtųjų C. 
ir R. Europos kraštų proble
moms europinės antvalstybės 
plotmėje studijuoti prie ES bu
vo įsteigta speciali C. ir R. Eu
ropos komisija su žinomu britų 
politiku iš konservatorių parti
jos H. McMillanu priešakyje. 
Komisijos generaliniu referen
tu įėjo britas E. Beddington- 
Behrens, o vicepirmininkais — 
ES gen. sekretorius J. H. Retin- 
geris, britų liberalų pirminin
kas Cl. Davies, britų darbiečių 
iždininkas A. Greenwoodas, 
Belgijos senatorius V. Poussinas 
Olandijos* socialistų pirminin
kas K. Vorrinkas, Prancūzijos 
senatorius E. Pezet‘as, buvę 
premjerai P. Ramadier'as ir 
P. Reynaud‘as, be to, pavergtų-- 
jų kraštų atstovai: Albanijos — 
dr. I. A. Toptanis, Bulgarijos — 
N. Balabanovas ir G. M. Dimit
rovas, Estijos — Reijus, Čeko
slovakijos — S. Osuskys ir prof. 
A. Prochazka, Jugoslavijos — 
dr. J. Krnjevičius ir S. Yova- 
novičiūs, Lenkijos — E. Raczyn- 
ksis, ir G. Zdziechowskis, Lie
tuvos — dr. Bačkis, Rumunijos 
— G. Gafencus ir V. Veniami- 
nis, Vengrijos — P. Aueris ir 
G. Bakach-Bessenyey. Komisi
jos sekretoriais — britas G. Mor- 
tonas ir lenkas Pomianas. Taigi 
komisijos sudėtyje apjungta M

Į laisvoji ir pavergtoji Europa.
Vienas reikšmingiausių komi

sijos atliktų darbų yra 1952 m. 
sausio 21-25 d.d. Londone su
kviesta Centro ir Rytų Europos 
Konferencija. Joje be paverg
tųjų C. ir R. Europos kraštų at
stovų gausiai dalyvavo įžymūs 
britai, prancūzai, italai, belgai

• Rytprūsių vokiečių organas 
“Das Ostpreussenblatt” Nr. 11. 
1953, pasiremdamas ofcialiais 
“Izvestijų” tvirtinimais ir žmo
gaus, dar 1952 m. mačiusio pa
ties savo akimis Karaliaučių, pa
reiškimais, išsamiau pavaizduo
ja, kaip dabar atrodo Rytprūsių 
šiaurinė dalis, bolševikų pava
dinta “Kaliningradskaja Oblastj

ir kt. europiečiai. Konferencija RSFSR”. Laikraštis pažymi, kad 
pabrėžė, kad dabartinis Euro- toje Sovietams pavestoje valdyti 
pcs suskaldymas į laisvąją ir šiaurinėje Rytprūsių daly prieš 
pavergtąją yra neleistinas nei karą gyveno apie 1,14 mil. gy-
moraliniu, nei politiniu, nei ūki
niu atžvilgiu, ir kad yra pasi
tyčiojimas kalbėti apie taiką, 
kai 100 mil europiečių dejuoja 
pajungti. Konferencija priėmė 
ir kitų drąsių pasiūlymų Euro
piniam Sąjūdžiui, kaip C. irR. 
Europos Jaunimo Komiteto stei
gimą, Tremtinių Kultūrinės Ak
cijos Komiteto sudarymą, Tyri
mų ir Informacijos ‘Instituto 
steigimą, pagalbos tremtinių 
kultūrinėms įstaigoms teikim’ą, 
tremtiniams lygių verslo teisių 
pripažinimą ir kt. Lig šiol tie 
gražūs konferencijos nutarimai 
nutarimais ir tebėra. Jiems 
įvykdyti ES praktiškai nieko 
nėra padaręs.

Veikiausiai, kad, be kitų mo
tyvų, ir tas ES nesidomėjimas 
C. ir R. Europos reikalais bus 
paskatinęs šią komisiją atsipa
laiduoti ES priklausomybės ir 
tapti savarankia, žinoma, ir to
liau glaudžiai su ES bendra
darbiaujant. Atrodo, v kad ES 
mielai tą savarankumą komisi
jai leido. Tiesa, komisijos sudė
tyje ir veiklos kryptyje taip pat 
nemaža pasikeitimų. Kaikurie 
tremtinių atstovai yra emigra
vę į JAV, pats pirmininkas Mc 
Millanas tapęs Churchillio ka
bineto nariu, iš komisijos pasi
traukė ir jo vieton atėjo parla
mento narys R. Law‘as. Pasi
traukė taip pat ir gen. referen
tas Beddington-Behrens. Jo vie
ton atėjo britas D. Kellys, buv. 
ambasadorius Maskvoje. Nau
joji komisijos vadovybė yra nu
siteikusi mažiau “triukšmauti”, 
protestuoti, įteikinėti memoran
dumus, o pirmoj eilėj ieškoti 
tokių kelių ir priemonių, kad 
pavergtosios. Europos reikalai 
imtų judėti. Komisija planuoja 
Il-ąją C. irR. Europos Konfe
renciją kultūrinio pobūdžio, su
sirūpinusi tremtinių kultūri
niams reikalams remti fondu. 
Kokį Vaidmenį ši komisija su
vaidins europinės antvalstybės 
statybai ir pavergtosios Euro
pos dalies įjungimui į europinę 
ant valstybę, parodys tiktai ko- 
msijos ateities darbai.

(Bus daugiau)
V. Vaitiekūnas.

ventojų. Įžygiavus rusams, ten 
jų buvo likę apie 300.000, tačiau 
didžioji likusių vokiečių dalis 
žuvo per kovas arba per paskiau 
prasidėjusį badmetį. 1947 m. vo
kiečių likučiai 12 didžiulių trans
portų buvo iš Karaliaučiaus sri
ties išvežti; Šiandien vokiečių 
bėra likę vos keli šimtai, kurie 
kaip specialistai dirba įvairiose 
sovietų įmonėse arba yra pa
sklidę po paskirus ūkius. Laik
raštis laiko būdingu dalyku, kad 
ši “Kaliningrado sritis” buvo 
priskirta ne prie Sov. Lietuvos, 
nors jai visiškai priklauso Klai
pėdos sritis, bet į didžiarusių 
Sov. Respubliką, sutrumpintai 
vadinamą RSFSR. Laikraštis iš 
to fakto daro išvadą, kad lietu
vių atvykimas į šią sritį ir jų 
įsikurdinimas bolševikų laiko
mas nepageidaujamu. Ir iš tikro 
šiaurės Rytprūsiuose pastoviai 
įsikūrusių lietuvių palyginti ne
daug. Net pačiame Klaipėdos 
mieste, laikraščio žiniomis,-rusų 
esą daugiau negu lietuvių. Kara
liaučiaus sritį iš naujo apgyven
dinant naujakurius, šią “misiją” 
vykdo beveik visos Sov. Sąjun
gos tautos. Tačiau didžiausią 
naujakurių kiekį sudaro rusai, 
atkelti iš vid. Rusijos, ir gudai. 
Tačiau rasime čia ir grynų azi
jatų. Turkmėnai ir mongolai yra 
kaikur įkurdinti ištisais kolek
tyviniais ūkiais. Užtinkama net 
ir Krymo totorių, kurie, kaip ži
noma, dėl palankumo vokie
čiams karo metu buvo visai iš
guiti iš savo senosios tėvynės. 
Kaikurie iš jų yra įsikūrę Vil
niaus srityje, o dalis — ir šiau
rės Rytprūsiuose.

Karaliaučiaus sritis padarlyta 
į 5 rinkimines apylinkes, ap
imančias po 150.000 rinkėjų. Iš 
to daroma išvada, kad šiuo me
tu Karaliaučiaus srityje gyvena 
apie 750.000 žmonių. Raud. ar
mijos karių esą ne mažiau kaip 
300.000. Raudonarmiečių ypač 
daug sutelkta Klaipėdos ir Pilu- 
vos erdvėje ir Karaliaučiaus ap- 
sTcrityje, taip pat didelės jų įgu
los yra Tilžėje ir Įsrutyje. Dau
gumas gyventojų sutelkti mies
tuose. Karaliaučiuje, vietinės 
vyresnybės centre, kaip apskai-
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TARP MŪSŲ KALBANT^
Rašo LAIMA KUTVĖLIENĖ

Aš vis negaliu atsistebėti, kaip lengvai prisitaikė mūsų vaikai 
prie šio naujojo gyvenimo būdo. Kaip gražiai iš “senosios kul- 

kartu žinau, kad su laiku jie pastebės skirtumą, kad jų namai 
skiriasi nuo jų mokyklos draugų namų; galbūt, žinant vaikų 
ilgesį harmonijos, šį skirtumą bus jiems lengviau pernešti. Mes 
turime pasirengti šiai dienai atitinkamai paruošdami savo vai
kus. Mes turime paaiškinti'jiems, kąd šie skirtumai formuoja 
individus, ir kad demokratinėje sistemoje individas turi svar
biausią reikšmę...
Šiomis dienomis mūsų namuose atsirado žymus asmuo. Mūsų 
vyriausias sūnus atidarė taupomąją sąskaitą IMPERIAL 
BANKE. Ir kaip jis tuo didžiuojasi! ,Atrodo, kad jis išgirdo mus 
namuose kalbant apie IMPERIAL BANKĄ ir nutarė pats įsi
tikinti. Mes tikime; kad jo vieno dolerio indėlis buvo priimtas 
su įprastu rūpestingumu ir iškilmingumu, taip pat jam buvo 
įteikta^aanko knygelė. Apie tai jis- mums pasakojo dvylika 
kartų keturių dienų laikotarpyje! Ei, kiekvienu atveju taupy
mas yra gražus paprotys ir IMPERIAL BANK yra patiki
mas saugotojas.
Ar jūs žinote, kad virtuvė gali būti pavojinga vieta — ypač 
vaikams? Laimingai GURNEY krosnies instruktoriai šį atvejį 
žinojo ir šią krosnį aprūpino puikiais apsaugos įrengimais: 
krosnies rinkės pritvirtintos ir turi specialų 
perstatytoj ą, specialiai GURNEY pagamin
tos ugnies grotelės suteikia galimybę uždėti 
betkokios formos puodą be baimės, dead išsi- 
laistytų. Ar jūs turite ar ne GURNEY krosnį, 
bet tikiuosi,, kad virdamos pasiąkate puodų 
rankenas krosnies centro link, taip, kad vaikai
Galbūt veikia pavasaris, bet kaip tik dabar ateina galvon mip- 
tys apie augančiuosius. Šiandien prisimena man mano mažieji. 
Aš jau esu pasakojusi apie mano puikųjį atradimą FACE- 
ELLE, bet šiandien noriu pranešti dar naujesnį šių nosinaičių 
panaudojimo atvejį. Trigubos FACE-ELLE lignino nosinaitės 
(ružavoje dėžutėje) tinka mažiems vaikams kaip servetėlės 
ir jos sutaupo man laiką, kurį panaudočiau jų plovimui. Ne 
stebuklas, kad FACE-ELLE yra pagrindinis dalykas mūsų 
savaitės, pirkinių sąraše.
PASTABA MOTINOMS: mūsų gatvėje laukiama gimstant kū
dikio. Kaimynės motinai surengėme pobūvį ir dovanai įteikė
me kraitelį, ši dovana ją labai nustebino, nes joje buvo du 
tuzinai CURITY vystyklų — tai visiškai nauja rūšis, kuri yra 

žymiai geresnė už iki šiol vartotus senuosius 
medvilnės flanelio vystyklus. Ekstra minkšti, 
lengvai išplaunami ir greit džiūstą CURITY 
vystyklai — tai motinų svajonė. (Mes mokėjo
me tik $195 už tuziną). Ar nenorite jų išban
dyti? Tik pasiųskite 25f monetą arba p. ženk
lais persiuntimo išlaidoms, ir Aš PASIŲSIU 
JUMS VIENĄ CURITY VYSTYKLĄ — bet 

siųskite tuojau, nes turime tik aprėžtą skaičių (tik vienai šei
mai). Adresuokite man: CURITY, 37 Isabella St, Toronto, Ont

tūros” persijungė jie į “naują” aplinką. Aš pavydžiu jiems, bet

Įčiuojama, bus jų apie 150.000, o 
. kituose miestuose — 75.000. Tuo 
i būdu, — pažymi laikraštis, — 

provincijos gyventojų skaičius 
neprašoks 225.000, «kitaip tarus, 
jie sudaro 23% prieškarinio gy
ventojų skaičiaus. Prof. P. H. 
Seraphimas, svarstydamas klau
simą, kodėl Rytprūsiuose žymi 
dalis kultyvuojamo žemės ploto 
paversta dirvonais ir usnynais, 
į jį atsako, kad šioji sritis Sovie
tams turi tiktai karinę reikšmę 
— čia sudaromas tramplynas žy
giui į Vakarus. Vadinasi, gyven
tojų praretinimo bolševikų są
moningai buvo siekta, juo la
biau, kad sienos dar ir šiandien 
yra nepaprastai griežtai saugo
jamos, o į atskirus rajonus, pvz. 
ir į Piluvą, net ir rusai tegali įei
ti tik su spec, leidimais.

Rusai giriasi nepaprastai dide
le šiame krašte pasiekta pažan
ga ir visokiausiais įvairiose sri
tyse laimėjimais. Tačiau pats sa
vo akimis matęs šią sritį žmogus 
pasakoja, kad nieko panašaus 
nėra: žemės ūkis smunka, me
lioracija visai apleista, keliai ap
žėlę žole, šuliniai sugriuvę, išti
si laukai virtę usnynais. Ir vo
kiečių Berlyne leidžiamas sa- 
vaitinis “Telegraph” Nr. 8/52, 
pastebi, kad pvz. Karaliaučiuje 
nieko nėra likę, miestas net ir 
šiandien atrodo didžiulės griu
vėsių krūvos. Maisto produktų 
juodojoj biržoj galima gauti tik 
už pasakiškai augštas sumas. Vi
sur baisybė žiurkių, kurios pul
kais laksto po gatves ir aikštes. 
Žvejai suvaryti į kolektyvus, ku
rių svarbiausi centrai yra Klai
pėdoje ir prie Varnikių. Kolek
tyvai yra aprūpinti daugiausia 
Rygoje pagamintais kuteriais. 
Žuvies sugaunama daug, tačiau 
patys žvejai labai budriai seka
mi ir beveik neturi progos iš
plaukti toliau kaip už 12 jūros 
mylių, Sovietų dabar paskelbtų 
teritoriniais vandenimis. Jei 
Klaipėdos krašte dar yra išlikę 
daugumas senųjų lietuvių žvejų, 
tai kitose Rytprūsių dalyse dirba 
jau prievartiniu būdu įkurdinti 
iš svetur atvežtieji — atkelti 
daugiausia nuo Azovo ir Juodų
jų jūrų. “Kaliningradas”, kaip 
pažymi prof. Seraphimas, yra 
paverstas sovietiniu provincijos 
miestu, kurio veide nedaug be- 
rasi atpažįstamų praeities bruo
žų. . . . :

“Die Stimme” Nr. 16/1953 ra
šo, kad Rytprūsių pietinėje daly-e 
je, atitekusioje lenkams, gyve-v 
nimas ir dabar yra dar labai sun
kus. Allensteino mieste, kuria
me prieš karą gyveno 50.000 vo
kiečių, jų šiandien bėra likę vos 
500, o ir tie patys turį gyventi 
primityviausiose sąlygose. Nuo 
1945 m. ligi šiol į jį atkelta 40 
tūkstančių lenkų. Projektuoja
ma Allensteiną paversti lęnkams 
priklausančių Rytprūsių, kultū
riniu centru. “Ost-West-Kurier” 
Nr. 16/1953 praneša,’ kad iš se
selių auklėjamosios staigos, bu
vusios Karaliaučiuje, nuo 1945 
m. ligi ištrėmimo 266 diakonisės 
mirė, o dabar jų vos po vieną tė
ra likusių visuose Rytprūsiuo
se, Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.

jų nepasiektų.

Lietuvos litas JAV 
Iždo Departamente
Kadangi buvo pastebėta, kad 

Lietuvos metalinių pinigų nepil
nas komplektas yra išstatytas 
Smithsonian Institution per JA 
V-bių Iždo Departamentą, tai 
Lietuvos ministeris P. Žadeikis 
nutarė įteikti vieną pilną sidab
rinių ir varinių Lietuvos mone
tų rinkinį, iš viso 12, Iždo De
partamentui.

Įteikimas įvyko balandžio 7 d. 
Iždo Departamento patalpose. 
Lietuvos ministeris įteikdamas 
monetų komplektą, buvusių apy
vartoje iki bolševikų invazijos 
pastebėjo, kad šis monetų rinki
nys nėra muziejinė numizmati
kos medžiaga, bet yra tas me
mento, kuris turi tikslą kiekvie
nam žiūrovui priminti Lietuvos 
dabartinę tragediją. Šis aspektas 
padaro tą kuklų rinkinį vertinga 
retenybe. *

Ponia Nellie Tayloe Ross, pi
nigų kalyklos direktorė, pasi
kvietusi penkius kalyklos valdi
ninkus priėmė tą lietuvišką do
vaną, reikšdama pasitenkinimą 
ir linkėdama Lietuvai atgauti 
savo laisvę imepriklausomybę. 
Be to, ponia Ross padėkojo spe
cialiu laišku.

Kanadoj trūksta dantų gydytojų
Krašto apsaugos ministerijos 

dantų tarnybos generalinis di
rektorius brig. Elgin M. Wans- 
brough apgailestauja, kad trūks
tą dantų gydytojų. Penkiose Ka
nados odontologijos mokyklose 
šiuo metu pradedančių tesą 202 
studentai, kai pernai noro stoti 
pareiškę 428. Baigiančiųjų skai
čius kas metai puoląs: 1950 m. 
dar baigė 306, 1951 — 293, o šie
met 213. Dantų gydytojų esą rei-z 
kalinga ir armijai, bet nesą ga
lima jų gauti.



Premijų, Fondas
namai lengva tą viskJą surinkti 
Praeis dar keliolika metų ir daug 
kas dings nežiniom Nelaukiant 
reikia pradėti darbą. Manoma, 
kad šitokiam veikalui surinkti 
medžiagą ir parašyti patį veika
lą reikia skirti mažiausia $1090. 
Kr. Valdyba yra įsitikinusi kad 
šitokiai sumai tikrai atsiras me
cenatų, kurie, jeigu ne vienas, 
tai keli susidėję, panorės prisi
dėti prie šio reikšmingo darbo. 
Ji lauks pasireiškimo iš pavienių 
asmenų. Tai bus pradžia.

Kanados lietuviai turėtų jausti 
pareigos prisidėti prie kitų kraš
tų lietuvių vykdomo svarbaus 
darbo. Jeigu mes neturime savo 
tarpe atskirų turtuolių, kurie tu
rėtų tiek supratimo lietuviš
kiems reikalams, tai mes kolek
tyviai galime sudaryti reikalin
gas sumas ir paremti rašytojus, 
dailininkus, muzikus, mokslinin
kus, sportininkus ir kitus.

Būdų, kaip tai padaryti, yra 
begalės. Trumpai galima ir pa
minėti. Ar negalima būtų su
rengti kiekvienoj Kanados apy
linkėj po vieną specialų pobūvį, 
kurio grynas pelnas eitų šiam 
Premijų Fondui? Juk pobūvių 
mes rengiam tiek daug! Daugu
moj net nežinia kieno naudai tie 
pelnai ir eina. Jeigu būtų, kaip 
reikia, mokamas ir renkamas so
lidarumo mokestis, tikrai atsi
rastų galimybė veiną kitą tūks
tantį skirti ir šiam reikalui. Da
bar tik šnekame, ginčijamės vie
šai ir neviešai apie solidarumo 
mokestį, bet mokėti nesiskubi- 
nam. Atsirastų ir pavienių asme- 

, nu, kurie matydami konkretų 
tikslą, konkrečią premiją, jeigu 
ne vienas, tai keli susidėję, to
kią premiją sukurtu. Reikia tik 
aiškaus plano ir tikslo. Tam rei
kalui Kr. Valdyba ir kviečia su
siorganizuoti ir pačius meninin
kus. Tam reikalui ir kitiems nori 
matyti suorganizuotus ir spor
tininkus. Tam’ reikalui Kr. Val
dyba kviečia organizuotis ir In
telektualų Klubus, kurie tokius 
ir kitus reikalus svarstytų, dis
kutuotų, darytų pasiūlymus, pa
rengtų projektus. Visi kalbamės 
pakampėse. Vieni kitus kaltina
me neveiklumu, bet turėti drą
sos tuos reikalus viešai aptarti, 
padaryti pasiūlymus ir patiems 
prisidėti prie jų Įgyvendinimo— 
vengiame. Išrenkame valdybą ir 
metams nurimstame. Valdybos 
išrenka pirmininkus ir sekreto
rius ir vėl esame ramūs, kad jau 
atlikome savo pareigą. Esame 
pernelyg dideli formalistai. 
Mums svarbu, kad. būtų forma
liai tvarkoje. O kad tos esmės 
nėra, tai mes visi plauname ran
kas!

Reikia tikėtis, kad komisija, 
kurią sudaro kun. d r. Gutauskas, 
prof Zubrys ir A. Rinkūnas pa
ruoš konkretų Premijų Fondo 
statutą, kuri tvirtins savon sesi- 
jon susirinkusi Kr. Taryba. Dar
bas pabaigoj šių metų turėtų 
prasidėti. Tai ir bus pradžia di
delio darbo, prie kurio turės pro
gos prisidėti kiekvienas šiame 
krašte gyvenąs lietuvis.

Kam bus skirstomos tos pre
mijos, kokio dydžio ir už. ką — 
svarstys sudarytoji to Fondo va
dovybė. Kaip ji, toji vadovybė, 
turi būti sudaryta, numatys PF 
Statutas.

Žinoma, ir geriausioji vadovy
bė nieko pati viena nepadarys 
be aktyvaus prisidėjimo visos 
plačiosios* išeivijos.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba sudarė 
dar vieną komisiją — paruošti 
projektą, kaip turėtų būti įkur
tas ir kaip turėtų veikti Premi
jų Fondas. >

Dar iš nepriklausomos Lietu
vos laikų atsimename dažnai 
kalbant apie Kultūros Fondą. 
Nežinau priežaščių, kodėl toksai 
Fondas nebuvo anais gerais lai
kais įkurtas. Gerai neatsimenu, 
bet rodos ir projekto nebuvo 
sukurta.

PLB Laik. Nuostatai numato 
irgi tokį Fondą, kurį reikia ma
nyti įkurs arba bent pamatus 
padės busimasis Pasaulio Lietu
vių Seimas.

KLB jau yra įvykęs faktas. 
Yra susiorganizavusios apylin
kės, yra ir centrinės įstaigos. 
Ratas nors pamąžu bet jau su
kasi. Organizaciniai darbai eis 
prie galo, prasidės esminių tiks
lų vykdymas. Dalinai jau ir da
bar daug kas vykdoma. Pav. 
švietimo reikalais daug kas ir 
padaryta; veikia mokyklos, 
augštesnieji lituanistikos kursai, 
rengiamos jaunimui vasaros sto
vyklos. Bet platesnieji kultūri
niai reikalai dar vis liekasi nuo
šaly. Tai yra tie visi reikalai, ku
rie turėtų būti-tvarkomi Kultū
ros Fondo. O tai ir yra esminiai 
reikalai. Lietuvių bendruomenė 
yra susikūrusi ne amžinai tvar- 
kytiš ir organizuotis. Taip, ži
noma, reikalingi įvairūs statutai, 
reikalinga pati organizacija, rei
kalingi finansai. Bet tas viskas 
yra tik priemonės mūsų lietu
viškai kultūrai pasireikšti. Patii 
bendruomenė, kad ir idealiai su
siorganizavusi, dar ne viskas. 
Esmė glūdi jos pasireiškime. O 
pasireiškimas galimas kultūrinėj 
plotmėj kuo plačiausia prasme: 
švietimas, mokslas, menas su jo 
visomis šakomis, sportas.

Krašto Valdyba, nesiimdama 
to visko spręsti, pakol kas mano 
apsirubežiuoti pačia siauriausia 
linkme — kurti Premijų Fondą, 
pradėti - telkti lėšas ir jas skirti 
Kultūros reikalams. Tai ir bus 
pirmas įvadas į Kultūros Fondą. 
Tai ir bus tas esminis darbas, ku
rį yra pajėgūs atlikti lietuviai 
susibūrę lietuviškon bendruome
nėm

Žinome, kad yra ir šiandien iš
mokamos premijos, surenkamos 
pavienių asmenų ar atskirų or
ganizacijų iniciatyva. Skaitėme 
ir gėrėjomės Vpnęzuelos keleto 
lietuvių dideliu mostu, įvertina
me “Draugo” ir “Čiurlionio” an
samblio sukeltas romanui pre
mijas, žinome ir kitas premijas: 
už mokslo veikalą, už’dramos 
kūrinius, už noveles. Kodėl tokių 
ir kitokių premijų nepabandyti 
sukelti dar platesniu mastu----
bendruomeniniu? Dabar išmo
kamos premijos rašytojams. Ko
dėl nemokėti tokių premijų ir 
muzikams, ir aktoriams, ir peda
gogams ir kitiems? Juk tai ir bū
tų parama mūsų lietuviškos kul
tūros reiškėjams, tokia parama, 
kuri leistų vieną kitą mėnesį ne
nueiti į fabriką, ir tą laiką pa
švęsti savo numylėtam darbui, 
kuris kartu taip mums šiandien 
yra reikšmingas ir reikalingas.

KLB Kr. Valdyba nutarė, kad 
reikia, paruošti istorinį veikalą 
“Kanados Lietuviai”. Dar yra 
gyvį tos visos istorijos dauguma 
veikėjų, dar yra protokolai, yra 
dar ir įvairūs pirmininkai, sekre
toriai. Šiandien dar yra palygi-
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Magas Malenkovas “Taikos” ofenzyvos seanse

tam ir neišaiškinsi. Visi mes de
dame dideles viltis į priaugančią 
kartą. Bet ar mes — be pačių ar
timųjų giminių — esame nors 
kiek susirūpinę tuo reikalu. Jie 
vieną sykį baigs. Baigs įvairius 
mokslus. Ir tada mes pareikšime 
dideles prie jų pretenzijas. Mes 
norėsime užkrauti įvairiais dar
bais, įvairiomis pareigomis, re
prezentacijomis, dargi ne vienas 
ir pagalbos ieškosime, kaip pas 
galinčius ir pajėgiančius. Ir jų 
ne vienas galės paklausti: “O kur 
jūs, ponai, buvote anksčiau, ka
da mums trūko net ir už mokslą 
užsimokėti? Kada mes badavo
me? Kodėl jūs tada neištiesėte 
pagalbos rankos mūsų didelia
me varge? Ir štai, kada aš tik per 
dideliausį vargą pasiekiau to, ką 
turiu ir tik tada jūs, broliai lie
tuviai, mane pamatėte? Pama
tėte tada, kada aš esu jums rei
kalingas”. Ir jis, ir jie visi bus 
teisūs. Nes mes jų dabar nema
tome. Nematome jų vargo. Ne
matome jų alkio. Nematome jų 
didelių pastangų siekti mokslo. 
Mes jais dar . nesusirūpinome. 
Yra keli fondeliai, bet ką jie gali 
užkišti su vienu kitu tūkstančiu. 
Mes kanadiečiai ir to neturime. 
O šis reikalas ne vienų tėvų Rei
kalas. Ir ne vienų studentų rei
kalas. Tai visos mūsų bendruo
menės reikalas. Padėkime mes 
jiems šiandien, jie mums padės 
rytoj. Ir dar daugiau. Jie ateity, 
bai'gę mokslus, pasiekę ne vienas 
įvairias mokslo ir meno viršū
nes, visada su dėkingumu atsi
mins savo brolius, kurie -ištiesė 
pagalbos ranką pačioj sunkiau
sioj jo kovos valandoj. Ir būkim 
tikri, kad ir tas pats lietuvišku
mas jojo bus tvirtesnis, nes jį riš 
meilės ryšiai su jo visa tautine 
bendruomene.

Taigi daug dar yra dirvonų 
mūsų plotuose. Turėkime drąsos 
tai prisiminti. Turėkime drąsos 
prie jų ir prieiti.

J. Matulionis.

Atrodo, kad tas >perijodas, ku
riame tenkinomės Lenciūgėlio 
pašokimu, ekspromtu iš senų lai
kų išmoktomis dainomis, turėtų 
baigtis. Reikia paieškoti ir kitų 
kelių lietuviškam talentui pasi
reikšti. Tokiam talentui, kuris 
džiugintų ir lietuvišką širdį, ir 
keltų pasididžiavimo jausmą 
prieš kitataučius. Mes žinome, 
kad mūsų kultūros žmonės 
(imant plačiausia prasme) yra 
priversti užsidirbti duoną dau
gumoje savo fiziniu darbu. Jiems 
nelieka laiko pasireikšti kaip 
kūrėjams, tuo pačiu jų talentai 
yra Rėpiami ir nuo mūsų ir nuo 
viso pasaulio. Kaikas džiaugėsi 
ir tuo, kad štai, girdi, visus su
lygino, įvyko demokratija. Tai 
yra kreivas demokratijos supra
timas. Kaip ir tos pačios lygy
bės. Ar nebūtų tai mūsų visų pa
reiga sudaryti bent laikinos ga
limybės tokiems mūsų talentams 
atsipalaiduoti nuo fabriko ir me
tus kitus padirbėti savo srity?

Juk pavieni šeima kaip sun
kiai leidžia savo vaikus į moks
lus. Vargsta tėvai ir vyresnieji 
broliai, kad nojs vienas iš jau
nesniųjų galėtų pasiekti mokslo 
viršūnės. Jie aukojasi, dargi vi
sai nežinodami kas iš to visko iš
eis. Kodėl mes, plačioji lietuviš
ka šeima, ir tai ne vargdami bet 
tik tinkamą dėmesį atkreipę ir 
tik vienu kitu doleriu prisidęję, 
negalėtume prisidėti prie pasi
reiškimo lietuviško genijaus. Su
pratimo juk turime, geros valios 
taip pat Trūksta tik organizaci
jos ir mokėjimo dirbti bendrai. 
Tą ir turėtų atlikti busimasis 
mūsų Premijų Fondas.

Dar vienas didelis reikalas, tai 
mūsų stddentija. Gal šis klausi
mas kitur turėtų būti svarsto
mas. Bet jis gal galėtų būti ri
šamas irgi kartu su Premijų 
Fondu. O jau tikrai tai su bū
simu Kultūros Fondu. Visi su
prantame lietuviškosios studen
tijos būsimą reikšmę. O kas ne
supranta arba nenori suprasti,

ŽURNALISTAI PASISAKO

Dėl “Amerikiečių Komiteto Rusijos Tautoms Išlaisvinti” 
ir dėl žurnalistų prieauglio

Torontiškis — iš kart pagavo 
mintį — “AKRTI” berods pats 
iki šiol nesusigaudo. Kur lietu
viai jį supras”

Detroitiškis — Tokio Komite
to vardas, jeigu tų tautų skaičiu
je figūruoja ir buvusių prieš ant
rą pasaulinį karą nepriklausomų 
valstybių ar jų tautų vardai, 
smerktinas, kaip priešingas tų 
tautų aspiracijoms. Tas pats tuo 
atveju liestų ir to komiteto veik
lą ir prasmę. Jeigu turima gal
voje tik tas tautas, kurios dabar 
ir prieš II P. karą kalėjo tam 
tautų kacete, veikla remtina. 
Komiteto vardas vistiek keisti
nas, nes ’’Rusijos tautų” termi
nas rodo neva tų tautų priklau
somumą ir jų kaip tokių nuver
tinimą”.

Čikagiškis randa šią organiza
ciją “nukreiptą prieš contain
ment”. Tačiau jis nepastebi, jog 
šios organizacijos vienas vadovų 
pradžioje buvo pats Kennan, ku
ris jai uždėjo savo “štampą”.

Brooklyniškis samprotauja se
kančiai: “Kuo ilgesnis vardas, 
tuo didesnė menkystė. Reikia 
komiteto tautoms iš sovietų ver
gijos laisvinti, o ne Rusijos tau
toms. Čia ta: pati pansldvistų 
meškerė per amerikiečių “tuš
čių plotų” politinį nesubrendimą. 
Jis privalėtų dirbti kartu su Eu-

Almaus anketos atsakymų 
dešimtas tęsinys

ropos Laisvės Komitetu, nes Ru
sijos tautų jau nebėra(?). Yra 
sovietinė imperija, tegu ir su tuo 
pačiu panslavizmu, bet jau kito
kia. Rusijos tautų laisvinti ne
reikia, jos pačios išsilaisvins, kai 
subyrės sovietinis teroras. Joms 
visoms turės būti garantuota tei
sė apsispręsti ir tarptautinėje 
kontrolėje, bet ne vienos Rusijos 
.globoje. Pats “Rusijos tautų” ko
mitetas atsirado kelių rusų im
perialistų svajonių išdavoje, o 
jos tiek vertos, kiek ir pats pan- 
slavizmas, nes tos pačios kil
mės”. *

Iš Buenos Aires vyresnysis ko
lega labai tiksliai pastebėjo, 
baigdamas atsakyti į šį klausi
mą: “Amerikiečių Komitetas 
Rusijos Tautoms išlaisvinti” pa
sirinko nepakenčiamą vardą. Ja
me trūksta žodžio pavergtoms”.

Niujorkiškis ... iš visų “laisvi
nimo” komitetų “AKRTI” yra 
pats silpniausias. ’’Rusijos eks
pertai” — Kennan, Kirk ir da
bartinis adm. Stevens parodė 
savo “supratimą” šiam komitetui 
vadovaudami. Visas komiteto 
laikas iki šiol buvo beviltiškai 
pašvęstas ginčams tarp ukrainie
čių, gruzinų, armėnų, kaukazie- pagerėjimo vilčių. Taigi,' siste- 
čių, uzbekų ir rusų —< kitoj pu
sėj, lyginti. Reikalą gadino, kad 
kitas “Rusijos” ekspertas Levi
ne šališkai tvarkė reikalus Eu
ropoje ir tai, kėd patys rusai, su
siskaldę į “ex-raudonuosius” ir 
baltuosius dar skilo į daugybę 
partijų, griežtai atsisakydami 
ieškoti kompromiso “Rusijos” 
nedalomosios motinėlės sąskai
ta. “Išlaisvinimo” radijas Miin- 
chene nepajėgia parodyti dėl to 
platesnės veiklos ir iš viso, bent 
dabartinio komiteto veiklos MG 
B-istams tikriausia tik juokas”... 

i

“Lietuvių žurnalistų 
prieauglio reikalas” 
Atsakymai sutiko vienu: To

rontiškis: “Lietuvių žurnalistų 
prieauglio klausimas aktualus, 
bet ne beviltiškas. Juos pagim
dys gyvenimas, ne studijos, ku
rios vos mažumai teįmanomos”.

Detroitiškis: “Liet žurnalistų 
prieauglio reikalas išsispręs tik
tai praktikoje. Reikia daug ko
operuoti su pradedančiais, steig
ti už akių dėstymo žurnalistikos 
kursus, etc.”

Čikagiškis: “Galima pabandyti 
organizuoti vienerių metų Žur
nalistikos kursus, vakarais, išei
ti žemesniam ir augštesniam žur
nalistiniam mokslui. Tačiau pir
miausia reikia pabaigti organi
zuoti Žurnalistų Sąjungą, Nu
rinkti žinias apie aspirantus ir 
tinkamai spaudoje paruošti dir-

lėtų 'būti tik esminiuose lietu
vių telkiniuose”... "

Pilna žodžio prasme, žurnalis-

Bermudos ’’Charta” Lietuvai
(Atkelta iš 1 pusi.) z 

saksų skilimą. Jis jau 1919 me
tais siekė komunizmą užgniaužti 
Rusijoje. Ir tada valdė JAV res
publikonai, kurie jo planus anuo
met sumaišę. James Reston iš 
Vašingtono NYTimes, spėlioja, 
jog Bermudoj būsią svarstomas 
susitikimo su rusais bei politikos 
su jais, Korėjos (beviltiškas), ir 
visa eilė kitų klausimų. Tikriau
siai seks ir Bermudos Chartos 
paskelbimas. Niujorke tikima, 
jog pabaltiečiai turį daugiau 
simpatijų Kongrese, kuris šiuo 
metu pasiryžęs prezidentą gali
mo pasitarimo su Malenkovu 
metu ypač atydžiai “daboti”, ne
gu kiti įsivaizduoja. Tad nelauk- 
tina Pabaltijui pablogėjimo. Eu
ropoje vokiečiai atydžiai sekė 
įvykius. Įdomi šitokių “taikos” 
kalbų išdava buvo Adenauerio 
pareiškimas, jog turbūt vokie
čiams reikėsią dėl Oderio-Neis- 
sės linijos kalbėtis su nieku kitu, 
kaip pačia Maskva. Pirma gi jis 
buvo pareiškęs, jog dėl to jis de
rėsis su laisvtįj ų lenkų vyriausy
bėmis, o dar anksčiau, jog Rapal- 
lo niekad nepasikartos. Chur- 
chillis su Adenaueriu pradėjo 
“flirtą”, duodamas suprasti, kad 
nuo britų priklausys Vidurio-Ry
tų Europos klausimas.' Kaip 
“Frankfurter Allgepeine” paste
bėjo, Churchillis, mat, tikisi, jog 
Adenaueris padėsiąs Eisenhowe- 
rį įtikinti “Rusijos atžvilgiu im
tis realistiškesnės politikos”. So
vietų spauda TSRS, Bermudų 
vertino, kaip neišvengiamai pa-, 
sitarimų su Kremliumi prologą. 
Pavergtieji lietuviai gal būgšta
vo dėl žinių iš Maskvos, jog Mo
lotovas, veik kasdien buvo lan
komas Britų Commonwealtho 
diplomatų, kurie su juo'turėda
vę “laisvus ir nuoširdžius pasi
kalbėjimus”. Jie turėjo pagrin
do. “Tiesa“ referavo apie anglo- 

tas gimsta, bet reikalingas dide
lio visuomeninių mokslų srityje 
paruošimo, papildant jį paskuti
niojo meto žurnalistine techni
ka”.

Brooklyniškis, kaip visada bu
vo aštrus: “Pirmiausia reikia tu
rėti pinigo, o paskui kalbėti apie 
paruošimus. • Antra reikia turėti 
savą lietuvišką spaudą, o ne 
kampininkauti kaip dabar kam- 
pininkaujame(!?). Tiek “Drau
gas, tiek “Naujienos”, jau nekal
bant apie kitus mažuosius, nėra 
suinteresuoti lietuviškai galvo
jančių žurnalistų prieaugliu. 
Jiems reikia su tvirtu ameriko
nišku pamušalu, kad jie nepra
dėtų kartais šaukti numirėlių iš 
pabaltintų lietuviškų grabų. Čia 
svarbu biznis, bet ne idealisti
niai nusiteikę žurnalistai”.

Iš Los'Angeles sugebąs rašyti 
kolega šitaip samprotauja: “Žur
nalistų prieauglio klausimas la
bai svarbus, bet mūsų naujai ap
sitvarkiusi sąjunga greičiausiai 
nieko negalės padėti jį realiai iš
spręsti. Šitoks prieauglis gali 
mokytis žurnalizmo teoretiškai 
ir praktiškai. Teoretiškai moky
tis yra labai geros sąlygos, tiems, 
kurie to nori ir turi trupučiuką 
lėšų. Praktiškai gi žurnalizmo 
mokytis mūsų čionykštėj lietu
viškoj spaudoj, sąlygos yra la
bai mizernos, stačiai nepaken- 
mos, ir čia aš neišmatyčiau jokių 

matingas prieaugliaus ruošimas 
dabartinėmis sąlygomis yra visai 
negalimas. Žurnalistais gal taps 
pavienios gabios ir atkaklios as
menybės, be mūsų sąjungos nuo- i 
pelnų ir net be mūsų patarimų”.

Clevelandietis “dėl mūsų žur
nalistų prieauglio, man rodos, 
reiktų pasisakyti ta prasme, kad 
jeigu kas jau yra įaugęs į šią sri
tį, ar kitaip sakant — jau aktin
gai dalyvauja mūsų spaudoje, 
toks asmuo pilnai turėtų būti 
priimamas į mūsų tarpą. Bet kas 
tik pripuolamai yra pasirodęs su 
vienu kitu straipsneliu, tokiam 
turėtų būti išlauktas tam tikras 
laiko tarpas”.

Iš Buenos Aires kolega svars
to: “... jeigu randamos lėšos 
lietuviams teologikams ruošti, 
jų privalo rastis ir žurnalistų 
prieaugliui užtikrinti Dabar vi
sas darbas remiasi veteranų pa
siaukojimu”. X

Niujorkietis mano, lietuviško- 
spauda turėtų pirmoj eilėj prie
auglį paremti. Nors ta, kuriai 
vadovauja exilai lietuviai žur
nalistai, kaip tai r “Darbinin
kas”, ---------- ' ‘ “ —
priklausoma Lietuva 
“Karys”, pusiau — 
Dienos”, 
kiti. Paremti, bent kvietimu 
gabesnių jaunuolių jiems rašyti. 
Rašytojams seniai jau skiria
mos, daug triukšmo sukelian
čios, premijos. Kodėl gi negalė
tų Lietuvių Žurnalistų Sąjunga 
suorganizuoti metinę premiją,
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“Tėviškės Žiburiai”, “Ne- 
, “Aidai”, 
“Lietuvių 

“Margutis”, “Dirva” ir

saksų visuomenės nesutarimus, 
cituodama NYTimes korespon
dento Restono žodžius: “nesuta
rimai ir abejojimai JAV vyriau
sybėje... pasireiškia tendencija 
toliau tęsti praeities politiką ir 
išsaugoti status kvo”.

Kersteno rezoliucija 
eina pirmyn
Gerai informuoti sluogsniai, 

seką Kersteno rezoliucijos “H. 
Res. 231” Kongrese eigą, paten
kinti Buvo netrukus laukiama 
jos priėmimo didele persvara, 
kai abi partijos rodė jai didelį 
palankumą. Jei iš lietuvių pusės 
šį reikalą uoliai ir savistoviai 
tvarkė Amerikos Lietuvių Ta
ryba, talkininkaujama LAIC 
Niujorke, latviai išvystė ypatin
gą akciją, kurią kaikas vadino 
“tendencija užbėgti lietuviams 
už akių”. Buvo patirta, kad nau
jasis “Latvių Informacijos Cent
ras”, "“glaudžiai kooperuodamas 
su Latvių pasiuntinybe, Ameri
kos Latvių Sąjunga ir Latvijos 
Laisvės Komitetu bei kitomis or
ganizacijomis, netrukus išleis 
dokumentų ir įrodymų rinkinį 
“Soviet crimes against the Lat
vian nation“. Tuo reikalu latviai, 
“kasdien lankęsi pas kongresma- 
ną Kersteną“ ir buvę jd šiltai 
pritarti. Knygos vyriausiu re
daktoriumi yra ’’Total Terror”!Laisvės Komitete, kurioje taip 
latvių angliškosios knygos auto
rius Mr. A. Kaime, gi redakcinę 
tarybą sudaro žymiausi, galimi 
pasiekti, latvių mokslininkai, 
teisininkai, diplomatai ir kiti 
specialistai. Pradėta akcija su
rinkti visą įmanomą laisvajame 
pasaulyje įrodomąją medžiagą. 
Latvių vėliausiai pabėgę žvejai 
buvo pristatyti Mr. Kersten ir 
jis Kongresui “pateikęs” bilių, 
jiems suteikiantį teisę pasilikti 
Amerikoje. Žvejai ir Kersteno 
bilius buvo latvių išreklamuoti 
Vašingtono spaudoje. Savaitga
lyje kongresmahas Kersten buvo 
išvykęs dalyvauti atominės arti
lerijos debiute Nevadoje, kuri 
bene taps pagrindine priemone 
“išlaisvinimo” idėjoms įgyven
dinti. Latvių ir Estų veiksniai, 
jau praėjusią savaitę kreipėsi į 
savo tautiečius JAV-bėse, prašy
dami užpilti savo valstybių Kon
gresmenus laiškais, pageidau
jant, kad paremtų Kersteno bi
lių. Ir estų pirmininkas Mr. Vah- 
ter lankėsi pas Kersteną ir pri
žadėjo patiekti jiems visą Įma
nomą medžiagą. Niujorke lietu
vių baimė dėl ‘pabaltŠečių dezor-

Pretenzijos dėl karo nuostoliu
Dar 1952 m. Lietuvos min. Va

šingtone buvo gavęs pranešimą 
iš Department of State dėl veiks
mų, kurie galėtų būti daromi 
Lietuvos piliečių pagal procedū
rą, kuri buvo sutarta Londone 
tarp Vakarų Vokietijos vyriau
sybės ir Alijantų dėl Vokietijos 
užsienių skolų, įskaitant ir karo 
nuostolius, remiantis Londono 
konferencijos pr. metų rugpiūčio 
8 d. raporto 3, 4 ir 6 priedais. 
Ten sakoma: “A Lithuanian Na
tional may take advantage of the 
terms of this agreemnt if the 
country in which he risides has 
acceeded for acceeds to it”. To
kiu būdu šis paskutinis sakinys 
duoda progos, kiekvienam lietu
viui pasiremti juo, ieškant atly
ginimo iš Vokietijos už padary
tus jam nuostolius laike antrojo 
pasaulinio karo. Tie susitarimai, 
kurie apima ne vien pačius vo
kiečius, bet irkaimyninių valsty
bių piliečius, kaip pvz. Lietuvos 
piliečius, dar turi būti ratifikuo
ti, o ratifikavimas gali užsitęsti 
net iki š.m. birželio mėnesio ga
lo. Jau yra atėjęs laikas paleng
va savo nuostolius dokumen
tuoti. Vėliau gi, po sutarčių rati
fikacijos, gal jau net š.m. liepos 
mėnesio pradžioje, bus progos 
išsirūpinti atitinkamus blankus 
iš Vokietijos konsulatų, kuriuos 
teks užpildyti. Lietuvos konsulai 
Niujorke it Čikagoje yra pasi
ruošę teikti informacijų tuo rei-

ganizacijos šiuo reikalu, buvo 
raminama pranešimais iš Čika
gos, jog ALT rūpinasi visą pa- ' 
baltiečių veiklą šiuo reikalu su 
koordinuoti. ’

♦ •
Gen Ridgway ~Pabaltijis 
geriausias pavyzdys
JV Kongrese vyksta debatai 

dėl biudžeto. Buvo iškviestas iš 
Europos ir NATO vyr. vadas 
gen. Ridgway. Liudydamas jis 
apibūdino soveitų grėsmę lais
vajam pasauliui, kaip “a combi
nation of known capabilities in 
men and weapons plus an estab
lished pattern of military aggre
ssion whenever such action suit
ed the purpose of the Kremlin”. 
Kongresmanui John M. Vorys, 
resp. iš Ohio, pasiteiravus pa
vyzdžių, gen. Ridgway nurodė 
“metodus, kuriuos Rusija nau
dojo užimti' Pabaltijo valsty- . 
bėms irkitiems Rytų Europos sa
telitams”. Pabaltijis populiarėja 
ne vien tik JAV Kongrese ar 
spaudoj!

Lietuvių Politinių Veiksnių 
spaudos konferencija
Praėjusį šeštadienį, LŽS CV 

iniciatyva, 14 lietuviškų laikraš
čių ir dviejų radijo programų, 
korespondentai Niujorke buvo 
sukviesti konferencijon Lietuvos

pat dalyvavo ir Generalinis 
Konsulas J. Budrys, Dalyvavo 
“Draugo”, “Naujienų”, Darbinin
ko”, ’’Keleivio”, “N. Lietuvos” ir 
“TŽ“ bendradarbiai. Apibrėžę 
tarptautinę situaciją, kaip esan
čią “tam tikroje kryžkelėje”, LL 
K-tas nurodė, kad būtų neap
dairu “tokiomis aplinkybėmis iš
skirti galimybę, kad Vakarai su 
Rytais gali susėsti prie derybų 
stalo.” LLK primygtinai pabrėžė 
reikalą “suderinti lietuvių veiks
nių pažiūras į tarptautinę padėtį, 
sutarti veiklos konkrečią progra
mą ir jos vykdymą”. Tokiu bū
du konstatavęs, jog šios koordi
nacijos dabar nėra, LLK pranešė 
priėjęs “tam tikrų konkrečių iš
vadų”, kurias pateikęs “atatin
kamoms mūsų institucijoms”. 
LLK, kaip jis nurodo toliau savo 
memorandume spaudai, mano, 
jog Amerikos lietuvių visuome
nės aktualiausias uždavinys esąs 
sukelti “stiprią opiniją kongres- 
mano Kersteno didžiai vertin
goms pastangoms paremti”. In
formacijos srityje, LLK pastan
gomis, “talkinant Latvijos ir Es- 
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■kalu. '
Šia proga Lietuvos Pasiunti

nybė ragina karo nuostolių pre
tendentus susilaikyti nuo rašinė
jimo tuo reikalu pasiteiravimų, 
nes jokio termino pretenzijoms 
pareikšti nėra nustatyta. Jei kas 
naujo įvyks mums čia rūpimu 
klausimu, tuojau bus pranešta 
spaudoje.

Estai kreipėsi į Eisenhowerį
Gegužio 9-19 d. Niujorke po

sėdžiavo Estų Nacionalinis Ko
mitetas, pakaitalas parlamento. 
Jis yra sudarytas iš 44 narių, ku
rių 30 yra rinkti, o likusieji — 
buvusieji parlamento nariai, vy
riausybės nariai ir diplomatiniai 
atstovai.

Komitetas pasiuntė raštą pre
zidentui Eisenhoweriui, kuria
me perspėja, kad Malenkovo tai
kingumo pažadais negalima pa
sitikėti. Tai yra jau ant savo kai
lio patyrusios Pabaltijo valsty
bės. JAV esą estai yra patyrę, 
kad su Sovietų Sąjunga sudary
tos sutartys taikos nelaiduoja. 
Sovietai savo taikingumą gali 
parodyti tik vienu būdu — pa
baigdami savo neteisėtą Pabalti
jo okupaciją ir sugrąžindami de
portuotuosius.

Komitetas svarstė taip pat 
dviejų Estų vyriausybių klausi
mą, pasisakydamas už Maurer 
vyriausybę, kaip sudarytą pagal 
konstituciją.
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★ LTSR Valstybinė Grožinės Literate 
ros leidykla šiemet išleidžia lenkų kalba 
36 pavadinimų knygas, kurių bendras 
tiražas viršys 100.000 egz.

★ Kada gintaras Kanadoje ir JAV ta
pęs lietuvių brangenybe M. Sirutavičius 
skundžiasi, jog LTSR gintaras dailina
mas labai neskoningai "žemu lygiu". 
LTSR gintaro apdirbimu rūpinasi TSRS 
Dailės Fondo Lietuvos skyrius(f) įsteigęs 
Klaipėdoje savo apdirbimo cechų. Ji "at
likusi tam tikrų darbų". Bet kitos įmo
nės Palangoje ir Klaipėdoje visai neto
bulas. M. Sirutavičius siūlo tuo klausi
mu susirūpinti ir pradėti organizuotų 
gintaro rinkimų bei jo kasimų Kuršių 
marėse ir paplūdymiuose. Tada Lietuva 
pagamintų gintaro dirbinių nemažiau 
kiek dabar pagamina Kaliningrado (Ka
raliaučiaus)* fabrikas. »

★ J. Marčiulairts, Kauno Politechnikos 
instituto studentas, rašo, jog "prie hid
roelektrinės statymo numato aktyviai 
prisidėti Politechnikos instituto hidro
technikos fakultetas kartu su Žemės 
ūkio akademijos hidroįrengimų kated
ros kolektyvu. Savo laboratorijose stu
dentai ir dėstytojai tikrins hidrauliškai 
ir statiškai busimosios hidroelektrinės 
pogrindinius įtvarus. Instituto statybinės 
mechanikos katedros kolektyvas ruošia 
dvi mokslines temas: "Kauno hidroelekt
rinės hidrotechninių įtvarų metodika, 
įtvarų statiškas patikslinimas" ir "Staty
binių medžiagų stiprumo nustatymo me
todika". Bus nagrinėjami taip pat ir kiti 
klausimai, susiję su hidroelektrinės sta
tyba, o taip pat su miesto ūkio vystymu 
kurį sųlygos būsima didžioji statyba". ..

★ LTSR Žuvies pramonės ministerijos 
Klaipėdos Tralerių laivyno valdybai be
galiniai trūksta radistų operatorių, tral- 
meisterių, jūrininkų, jūreivių-virėjų.

★ Kauno Mėsos Kombinatas skelbia 
pardavinėjųs nuostabų vaistų "skystą he- 
matogenų", kuris esųs naudojamas kaip 
gydomas ir maistingas produktas, stip
rinus ir kelius bendras organizmo jėgas, 
gerinus kraujo sudėtį, naudingos esant 
mažakraujystei". Liūdni komentarai prie 
šitokio skelbimo.

Dar įdomesnių skelbimų duoda Vil
niaus Mėsos Kombinatas. "Priimam iš vi
sų piliečių už nebrangių kainų skersti 
visų rūšių gyvulius. Priimam sūdymui ir 
rūkymui kumpius, krūtinėles ir tt. Mėsa 
lobai gerai paruošiama. Užsakytojui pa
geidaujant, mėse rūkoma, pagaminamos 
dešros. Piliečiai, neskerskrte gyvulių pa
prastuose kiemuose ir antisanitarinėse 
sąlygose. Naudokitės mėsos kombinato 
patarnavimais". Tegyvuoja bolševikiniai 
spekuliantai ir "daržų kapitalistinis 
ūkis".

★ A. Moskvinov, LKP Vilniaus srities 
komiteto sekretorius straipsnyje "Kaip 
akies vyzdį saugoti partijos vienybę" iš
kelia įdomių reiškinių, kurie kiek pa
iliustruoja dabar Sovietijoje esamų mai
šatį. Girdi, Stalino mirtis "didis liaudies 
sielvartas". Bet, girdi, ir lietuvių tauta, 
susitelkusi apie "brangiųjų partijų ir jos 
fenininį-stalininį Centro Komitetų", pri
siekdinėja jos vardu rušas Moskvinov. 
Dėsto toliau: "Dabar, kaip niekuomet, 
partija turi būti vieninga ir susiglaudu
si... Pastaruoju metu, eilėje organiza- 
CU¥ — Vilniaus miesto, Anykščių, Ko
vo rsko rajonų ir kitur — buvo atskleisti 
faktai, kai, pasinaudodami poltinio bud
rumo atbukimu, į partiją pralindo poli
tiškai svetimi žmonės, kurie dabar de
maskuoti ir iš partijos pašalinti". Mosk
vinov primena, kad Malenkovas partijos 
19-tame suvažiavime yra pasakęs, kad 
ideologinis darbas yra pirmaeilė parti
jos pareiga, kad nepakankamas šio dar
bo vertinimas gali padaryti nepataisomą 
žalą partijos ir valstybės interesams. 
•.. /'Antai, Utenoje kurį laiką dirbo 
Kazlausko pavarde prisidengęs aktyvus 
hitlerininkų rėmėjos, buržuazinis nacio
nalistas Juozas Valiauskas. Jis 1947 me
tais pasprukęs iš Pažaislio (darbo sto-

rykloj? Red.) ir suklastotai* dokumentais 
avtykęs { Utenos rajoną ir jsitaisi dirbti 
pradinės mokyklos vedėju. Toiiau dėt 
Utenos partijos budrumo atbukimo iis 
liaudies prieias 1950 metais pralindo net 
j partijos eiles ... Politinio budrumo at
bukimą ir nerūpestingumą parenkant 
kadrus rodo Lietuvos TSR Sveikatos Ap^ 
saugos ir LTSR Mėsos ir pieno pramonės 
ministeriją aparatą komunistai. Tik dėl 
to j Sveikatos Apsaugo* ministerijos sis
temą buvo pralindusią lietuviikąją bur- 
žuazinią nacionalistą, sionistą, liaudie* 
prieią, kaip Rubintteinas, Koganas ir ki
ti... Tokiai padėčiai reikia padaryti 
galą".

A Aliarmą dėl "politinio budrumo" 
kėlė ir "Kauno Tiesa". Laikražtis "kon
krečiai nurodė" tokiu* nerūpestingumo 
ir žioplumo faktu* Kauno mieste ir srity
je. Štai j partijos eiles, nuslėpę* savo pra
eiti, prasiskverbė buvę* fabrikantas Ju
lius Izraelis. Jo darbovietės — advokatu- ■ 
ros partinė organizacija, nors ir gavusi 
apie tai komunistą signalus, bet jo* na
riai ir sekretorius Abramov užvilkinę šio 
skubau* reikalo nagrinėjimą, atsižvelg
dami j visą eilę atsiliepimą, kuriuos Iz
raelis visokiai* būdai* sugebėjęs gauti iš 
viso* eilė* užtarėją, žioplią: iš drg. Kond- 
rato, Veinbergo, Miselevičiaus, Kromo 
(kuri* už spekuliaciją jau kortą buvęs 
pašalintas iš partijos ir vėliau priimta* 
atgal).
,, Veisėjuos dar blogiau, rašo "Kauno 
Tiesa". Čia j partijos eiles buvęs priim
tas kažkoks Švitra, aktyvus hitlerininką 
pakalikas, buvęs seniūnas, kuris už išti
kimą tarnybą iš fašistinią okupantą ran
ką gavęs 70 ha dvarą(?). Ir štai šitokį 
žmogą nė kiek nedvejodami rekomenda
vę Veisėją profsąjungą vedėjas Gromov, 
instruktorius Andriušaitis ir drg. Martišu- 
kas. Nors Švitra buvęs demaskuotas ir iš 
partijos eilią pašalintas, jį rekomenda
vusieji nubausti nebuvę.

* Dar kartą "antisemitizmo" banga 
buvo pakartota Vilnioje kovo pabaigoje, 
kai "Tiesa" išsispausdino K. Rudič, 
pramkompartijos sekretoriaus pareiški
mą. Jame sakoma, kad kompartijai labai 
švelniai nubaudus spekuliantus Akerma
ną ir Kamelmeną, "tuo padrąsinti Sne- 
gurenko, Fišas, Penšin ir kiti įskaitant 
pirmiau paminėtus du, ir toliau sąmonin. 
gai gaminą broką — netinkamus štam
pus, o tai turėję įtakos gamybai. Dar 
kartą tai "iškėlus aikštėn", jie visi buvę 
atleisti iš pareigą, pranešant jiems apie 
tai prieš dvi savaites. Per tą laiką Kernel
man, Akerman ir kiti nėję į darbą, sa
botavę. ’ Praslinkus dviems savaitėms, jie 
pareikalavę apmokėti už darbą ir išmo
kėti kompensaciją. Kai administracija 
atsisakiusi tai padaryti, savanaudis su 
partiniu bilietu kišenėje Kemelmanas ir 
jo draugai pradėję siuntinėti nepagrįs
tus laiškus ... Komunistą partijos įsta
tai reikalauja, kad kiekvienas komunis
tas "būtą sąžiningas ir doras partijos 
atžvilgiu. Komunisto nesąžiningumas 
partijos atžvilgiu ir partijos apgavimos 
yra ypatingai sunki piktybė ir nesuderi
nami su buvimu partijos eilėse".

* "Mūsų šalį ištikusi nelaimė reika
lauja iš mūsų dar glaudžiau susitelkti 
apie ’ mūsų motiną — Komunistų parti
ją — kovo 26 d. LKJS CK sekretorius 
(naujasis) J. Petkevičius įtikinėjo paverg
tą lietuvių tautą. Esą pavergtojoje valsty
bėje esą įsteigti 2070 komjaunimo poli
tinio lavinimo ratelių, kuriuose tobulinasi 
35.000 komjaunimo ir nesąjunginio jau
nimo. Kalbėję sekr. Bagdonavičiūtė, Šle
kys, Paulauskas ir kiti nusiskundė, jog 
daugelyje tokią ratelių visgi užsiėmimai 
rengiami paviršutiniškai, atitrūkus nuo 
konkrečią komunistinės statybos užda
vinių.

* Kovo 29 d. Vilniuje įvyko knygų 
mugė Parodų salės patalpose. Komjau
nimo gatvė 20. Knygos: Serijos ir Malen
kova Stalinui pomirtinės kalbos, Stalino 
knyga kalbos mokslo klausimais ... ~

Šokiams gros italų kapela. Įdomūs sportiniai žaidimai ir turtingas bufetas.
Autobusai nuo Hamiltono italų bažnyčios (Barton ir James St.) išeis tuojau po pamaldų.
Vykstantiems nuosavomis mašinomis iš Hamiltono, važiuoti Toronto kryptimi ir už 4 my-s 
lių įsukti į 5-tą kelią. Prie Simpson reklaminės lentos, pasukti į kairę pusę (Boy Scouts 
Camp) ir po 4 mylių bus gegužinės vieta. Iš Toronto taip pat vykti 5-tu keliu. Be to, gegu
žinės vieton bus kelrodžiai. .

KLB Hamiltono Valdyba.

HAMILTONO LIETUVIŲ VYSK. M. VALANČIAUS 
ŠEŠTADIENIO MOKYKLA, š.m. BIRŽELIO 6 DIENĄ,

SL Michaels salėje, 213 James St. N., rengia

LINKSMĄ VAKARĄ
Po menines dalies, gausi fantais loterija, šokiai ir tt. Gros Benny 
Ferri orkestras. Veiks gaivinantis bufetas. Pradžia 6 vai. 30 mijn. 
Kviečiame visus hamiltoniečius ir kitų kolonijų lietuvius atsi
lankyti ir tuo paremti tremties mokyklų veiklą.

Mokyjkla.

HAMILTON, Ont
Pirmoji gegužinė Hamiltone. 

Po žiemos parengimų salėse, šį 
sekmadienį, gegužės 31 d. KLB 
Hamiltono valdyba rengia šiais 
metais pirmą gegužinę, kuri 
įvyks Bridgeman ūkyje, toje pa
čioje vietoje, kur ir pernai vyko 
TFondo gegužinės.

Valdyba šokiams pasamdė ge
rą italų orkestrą, o tai pat nu
mato pravesti sportinius žaidi
mus: 1,5'km miško bėgimą su
augusiems, 100 m bėgimą jau
niams, šokių metu — gėlių valsą 
ir tt. Su atbundančiu pavasariu, 
ši gegužinės vieta yra pasipuo
šusi puikiom natūraliom deko
racijoms: srauniu upeliu, tik ką 
išsprogusiais lapais, gražiai žy
dinčiom laukinėm obelaitėm.

KLB Hamiltono Valdyba su 
šūkiu “Visi į gamtą!” nuošir
džiai kviečia Hamiltono ir apy
linkių lietuvius į šį pirmą pasi
linksminimą gryname lauke.

Autobusai iš Hamiltono išeis 
nuo* italų bažnyčios tuoj po pa
maldų.

Vykstantiems nuosavomis ma
šinomis iš Hamiltono važiuoti 
Toronto kryptimi ir už 4 mylių 
įsukti į 5-tą kelią. Prie Simpson 
reklaminės lentos, pasukti į kai
rę pusę (Boy Scout Camp) ir po 
4 mylių bus gegužinės vieta. Iš 
Toronto taip pat vykti 5-tu ke
liu. Be to, gegužinės vieton bus 
kelrodžiai.

KLB Hamiltono Valdyba.
Pamaldos liet, evangelikams 

Hamiltone, St. Paul’s Church, 
Gore & Hughson gatvių kampe, 
sekmadienį, gegužio 31 d. 8,15 
vai. ryto.

Po pamaldų ten pat įvyks 
trumpas parapijiečių susirinki
mas parapijos tarybai rinkti ir 
kitiems parapijos administraci
niams reikalams aptarti.

Dr. M. Kavolis
Įsigijo Liet, pasus. Nuo 1953 m. 

kovo 1 d. iki gegužės 1 d., įsigy
dami Lietuvio pasus ir kvituoja
mųjų ženklų, aukojo TF: V. Žal-

nieriūnas $5.50, VI. Soloviovas, 
V. ir J. Visockiai, M. ir St. Rau- 
pėnai po $5, C. ir B. Ereliai $4.50, 
Stp. Dramantas $3, J. Lėveris 
$2.75, R. Bartkus $2.25, J. Šer
nas, J. Stungevičius, F. Krivins- 
kas ir R. Ramanauskaitė po $2.

Aukojusių mažiau $2 dėl vie
tos stokos negalėjome paskelbti.

Viso aukų gauta $51.
Aukojusiems šia proga reiškia

me mūsų nuoširdžią padėką.
TF Atst. Hamiltono sk.

■ \ Padėka
Mūsų 2-jų metų sukaktuvinis koncer- 

tas-vakaras, kurio programą atliko New 
York vyrų balsų kvartetas "Aitvarai", 
lietuviškosios Hamiltono visuomenės bu
vo sutiktas su dideliu pafankumu. Kon
certo klausėsi per 
dieninės mokyklos

400 tautiečių (šesta- 
va i kai buvo leidžiami

“Pinigėliai”. __ _
grupė, kurią sudaro: vadovė-rež. 
Z. Arlauskaitė-Miksienė, Vincas 
Zebertavičius, Placidas Balynas, 
Paulina Heningienė, Juozas Je- 
neckas, Elena Gerulaitienė, Van
da. Banytė, Karolis Balys, Irena 
Laurinavičienė, / Adolfas Henin- 
gas ir Angelė Bajalienė, pakvies
ta windsoriečių, gegužio 16 d. su
vaidino “Pinigėlius”.

Veikalas pavaizduoja: gobšu
mą — motina dėl gobšumo atsi
sako net savo sūnaus; tikrąją 
meilę — sužieduotinė atsisako 
pusės miliono dėl busimojo; 
kerštą — vaikams ir giminėms 
nieko, o viskas tam, kas suktas 
ir gobšus; patriotizmą — neuž
dirbtas, bet priklausantis sūnui 
turtas, jo ir sužadėtinės aukoja
mas atgimstančiai tėvynei Lie
tuvai.

Tad kaip matome, veikalas tu
riningas ir įdomus. Būna kartais, 
kad veikalas ir įdomus, bet dėl 
blogo pasiruošimo, patyrimo vai
dyboj, žiūrovai nuobodžiauja ir 
pavargsta. Tačiau šiuo kartu,

S. DWORAK
REAL ESTATE BROKER

, Didžiausio Naująją Kanadiečių 
Pirkimo — Pardavimo {staiga

373 RONCESVALLES AVĖ. 
Toronto, Ont.

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

$12.500. Delaware -— Dupont, 6 k. 
mūrinis, atskiros, 2 virt., 
2 garažai, gerom stovyje iš 
oro ir vidaus. įmokėti 
$5.000.

$13.500. Geary - Davenport-Ossing- 
ton, 7 k., 2 saulės k., du- 
pl kęsas, alyva ši Id. vienas 
k. rūsy; įmokėti $4-5.000.

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

$16.000. Abbott—Dundas, 7 k. ot- 
skiras, mūrinis, kvadr. pla
nas, alyva šildymas, dvigu
bas garažas, gražus kie
mas; įmokėti $5-7.000.

$16.500. M c Done II — Queen, 9 k. 
pus. atskiras, alyva šild., 
2 modern, virtuvės, erdvūs 
kamb., garažas. įmokėti 
$8.000.

$24.500. Soreurefi — Queen, 10 k., 
2-jų augštų, 2 virtuvės, 
olyvo-vand. šild. 2 garažol, 
į kainą įeina viso namo 
baldai, {mokėti $10.000.

ATSTOVAUJA

V. JUČAS

REAL ESTATE
J. J. Ellis

be bilietų), nors staigiai atšilęs iki 85 
laipsnių F. oras savo tvankumu sudarė 
nepalankios koncertui salėje sąlygas.

Jūsų, mieli tautiečiai, toks skaitlingos 
dalyvavimas mums vėl pridavė daugiau 
jėgų šiom sunkiam darbui, kurios šioje 
materializmu persunktoje aplinkoje taip 
greit neutralizuojasi ir tiesiog verste ver
čia visus plaukti pasroviui. Pogrindinė 
paslaptis kodėl Hamiltonas šioje srity
je tiek doug atsiekia yra tame, kad mūsų 
valdyba savo darbą pastatė grynai idea
listinėje plotmėje, o kad ji pajėgia tą 
idealizmą pastoviai išlaikyti — čia yra 
tik Jūsų, mielieji tautiečiai, nuopelnas! 
Ištisai per du metus TF parengimai turė
jo daugiausia lankytojų. Jūsų toks pa
lankus mūsų darbo įvertinimas teikia 
valdybai didelę jėgą, kuri padeda, paly
ginti lengvai nugalėti mums pasitaikan
čias kliūtis ir nuovargį.

Dviejų metų sukaktuvių proga priim
kite, brangūs hamiltoniečiai, mūsų tik
rai didelę ir iš tyriausios lietuviškos šir
dies plaukiančią padėką!

Mes dėkojame visiems prekybinin
kams, savo skelbimais mūsų koncerto 
programoje prisidėjusiems prie lėšų TF 
telkimo. *

Malonus ačiū geriesiems tautiečiams 
pp. Boguslauskams, P. Brasui, P. Lei- 
lionui, A. Petkevičiui, R. Petrušaitytei, 
L. Verbickaitei ir kanadietei Miss Dallas 
mielai talkininkavusiems mums vakaro 
metu.

Maloniai dėkojame TF Atstovybės 
Kanadoje pirmininkei panelei M. Arlaus
kaitei ir Atst. sekretoriui P. Adomoniui 
sveikinusiems sukaktuvių proga.

Žengdami į trečiuosius metus, mes la
bai prašome Jūsų ir toliau remti mūsų 
darbą lėšų TF telkime.

Ačiū! TF Atst. Kanadoje Hamiltono 
skyriaus valdyba.

po 15 minučių. Iš Romos lietu- • 
viškosios transliacijos duodamos 
kasdien. Vatikano radijo siųst u
vas lietuvišką programą trai »- 
liuoja 4 kartus per savaitę po 15 
minučių, būtent — pirmadienį, 
trečiadienį, šeštadienį ir sekn •- 
dienį.

Rheino-Westfalijos kraštas y ;a 
toli pralenkęs kitus Vokietii >s 
kraštus aprūpinimo atžvilgio. 
Ypatingai daug padaryta įkurti i- 
nant tremtinius naujai pastaty
tose sodybose. Gaila, lietuvių čia 
tik nedidelis būrelis. Su priva
čiai gyvenančiais, jų ten priskai- 
toma 460 asmenų.
PRANCŪZIJA

Liet. Šalpos Draugija, gavusi 
.iš amerikiečių Laisvosios Euro
pos Komtieto pašalpą, išsinuo
mojo LIKo VT būstą Paryžiuje 
ir plečia savo veiklą.

Prof. Jurgiui Baltrušaičiui, po
eto ir diplomato Jurgio Baltru
šaičio sūnui, gegužio 5 d. suėjo 
50 metų amžiaus. Prof. J. Baltru
šaitis yra pasižymėjęs meno is
torikas, baigęs augšt. mokslus 
Sorbonoje, kur gavo valstybinį 
doktoratą ir specializavosi ypač 
viduramžių mene. Kaip meno 
istorijos žinovas, sukaktuvinin
kas buvo kelis kartus pakviestas 
skaityti paskaitų į Yale ir kitus 
universitetus JAV-se, o paskiau
siai — į Metropolitan muziejų, 
Europoje — į Leydeno ir Ams
terdamo un-tus. Ligi karo jis 
dėstė Vytauto D. Un-te meno is- 

’ toriją. Yra išspausdinęs eilę vei-

WINDSOR, Ont
Detroito meno nors dauguma aktorių buvo be 

didesnio patyrimo scenoje savo 
roles atliko taip meistriškai, kad 
žiūrovai galėjo pergyventi vei
kalo dvasią. „

Apylinkės Valdyba, šio vaka- 
roi rengėja, dėkoja šio meno ko
lektyvui, už dėkui, padėjimą 
gausingai suburti Windsoro ir 
Detroito kolonijų tautiečius į 
vieną vietą, pabūti lietuviškoje 
nuotaikoje ir bendruomenės rei
kalams pelnyti keliolika dešim
tų dolerių.

Darbšti šeštadieninės mokyk
los vedėja p. Statkevičienė, tal
kininkaujama savo vyro Igno ir 
tėvų atstovės Eug. Pakauskie- 
nės, pasinaudodama ta proga su
ruošė loteriją ir mokyklos rei
kalams pelnė per $50.

Dabar Apylinkės Valdyba, vi
sų Pabaltijo tautų vardu, ruo
šiasi plačiu mastu birželio mi
nėjimui. Labai nuoširdžiai kvie
čiami choristai uoliai lankyti re
peticijas ir prisidėti prie meni
nės dalies išpildymo.

Apylinkės V-bos vardu
J. Ražauskas.

JA VALSTYBES
JAV teismai nepripažįsta do

kumentų, patvirtintų sovietinių 
įstaigų, jų okupuotuose kraštuo
se. Kaikurie advokatai bandė iš
gauti palikimus okupuotoje Lie
tuvoje esančių įpėdinių naudai. 
Valst. Departamentas dar 1948 
m. pranešė per visų valstybių 
gubernatorius teismams, kad JA 
V-bės nepripažįsta Pabaltijo 
okupacijos ir sovietų konsulų bei 
kitų jų įstaigų teisės veikti anų 
kraštų gyventojų vardu.

Amerikos lietuvių kongresą 
ketina sušaukti lapkričio 27-28 
d. Čikagoje. ALTas dabar rūpi
nasi patalpomis.

Liet. Bendruomenės Detroito 
apylinkė įsisteigė ir išrinko val
dybom VI. Bublį, Alf. Naką, dr. 
F. Olšauskaitę, dr. J. Pikūną, R. 
Razauskienę, A. Strazdą ir St. 
Šimoliūną.

Agr. J. Domaševičius prieš ke- 
mėn. labai nukentėjęs auto ka
tastrofoje — sulaužyti šonkau
liai ir kojos — iš ligoninės jau iš
ėjo.

Dr. Viktoras Jasaitis, žinomas 
mūsų chemikas, dabar dirbąs 
vienoje amerikiečių firmoje, su
rado būdą gaminti ypatingam 
produktui, kuriuo susidomėjo 
JAV valdžia, duodanti tai firmai 
stambių užsakymų. Apie išradi
mą labai plačiai rašė dviejuose 
straipsniuose “Lewiston Morn- 

' ing Tribune”, įdėjęs ir išradėjo 
nuotraukas.

Brooklyn© Pranciškonų Vie- .
nuolyno viršininku, vietoje iš-; kalų iš^ meno istorijos prancū- 
vykusio į Torontą Tėvo Bernar- 
dino Grauslio, paskirtas Tėv. Ju-

1 venalis Liauba.
Iona kolegijos, New Rochelle, 

socialinių mokslų draugija ge
gužio 12 d. pasikvietė CDUCE 
atstovus painformuoti juos apie 
tų kraštų dabartinę būklę Sovie
tų Sąjungos vergijoje. CDUCE 
vardu pranešimus padarė B. Bie- 
ga ir P. Tigrid. Gausus akade- . .
miško jaunimo susirinkimas la-! LE Kolegijos Strasburge de- 
bai domėjosi Vidurio Europos i kanas amerikietis Mr. M. Davis, 
pavergtų kraštų likimu ir komu- i įgautosiomis žiniomis, pasitrau- 
nistinės vergijos metodais.
VOKIETIJA

ziškai. Vytauto D. Ūn-tas lietu
viškai išleido jo Meno istoriją.

Nuo 1934 m. prof. J. Baltrušai
tis dirba taip pat kaip Lietuvos 
pasiuntinybės Paryžiuje kultū
ros attache ir patarėjas. Po II-jo 
pasaulinio karo ypač uoliai įsi
traukė 'į lietuviško darbo vagą 
tiek politiniame diplomatiniame 
darbe, tiek ir visuomeniniame 
bei informacinėje, veikloje.

kė iš eitų pareigų. Jis gerai pa
žinojo Europos tautas ir buvo 
palankus lietuviams, o apie Lie- 

Tremtinių Vokietijoje, Krašto tuvą buvo ne viena proga pasa- 
Valdybos žiniomis, vasario-kovo kęs daug gero, kartais gaudamas 
mėn. dar buvo: Britų zonoje — 
4.596; Amerikos zonoje — 3.083; 
Prancūzų zonoje — 257, išviso — 
7.936 tremtiniai.

Prel. M. Krupavičiaus telegra
ma Vokietijos Krikščionių De
mokratų suvažiavimui, įvyku
siam balandžio 19-22 d. Hambur
ge: “Lietuvių Krikščionių Demo
kratų egzilyje ir CDUCĖ vardu 
sveikinu Vokietijos CDU konre- 
są, linkėdamas sėkmės darbuose 
ir savo visų idealų įgyvendini
mo. Tvirtai tikiu, kad vienų idea
lų gaivinami, mes lengvai surasi
me glaudaus bendradarbiavimo 
ir tarpusavės pagalbos pagrin
dą, o jums užbaigus Rytų priešo 
okupacijos padarinius ir mums 
išsilaisvinus, užmegsime priete- 
liškus mūsų laisvų valstybių san
tykius”.

Lietuviškosios radijo translia
cijos siunčiamos iš Europos: “A. 
Balso” siųstuvas Europoje lietu
viškąją programą duoda kasdien

atitaisyti net kitų apie ją suda
romą neigiamą įspūdį.
D. BRITANIJA

Latvių spauda rašo, kad jų liu
teronų vyskupo atstovas Angli
joje dekanas E. Bergs gavo kvie
timą dalyvauti karalienės karū
nacijos iškilmėse Westminster 
abatijoje. Kvietime pažymėta, 
kad jis ten išbusiąs 8 vai. ir tuo 
metu galėsiąs pasinaudoti kai- 
kuriais užkandžiais. -

NAUJŲ “FORD” 
AUTOMOBILIŲ

ir sunkvežimių pirkimo reika
lais .kreipkitės į mūsų firmos 
atstovą

1638 Bloor Street W., Toronto 
Tel. OL. 2371

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

CHURCH MOTORS LTD.

APŽIŪRĖKITE DAR ŠIANDIEN 
NAUJĄJĮ HILLMANĄ 

PAS SAVO PARDAVĖJUS!

OTTAWA, Ont.
Motinos Dienos minėjimą Ap. 

Valdyba buvo nukėlusi į tretįjį 
gegužio sekmadienį. Tą sekma
dienį tegalėjo atvykti iš Montre- 
alio kun. Kulbis, kuris, kiek ga
li, stengiasi aptarnauti ir Ota
vos apylinkės katalikų reikalus. 
Pamaldos už Motinas įvyko ryt
metį, o pati paminėjimo sueiga 
pavakary Sister of Service pa
talpose. Minėjimas pradėtas B. 
Žilinskaitei skambinant “Tykiai, 
tykiai Nemunėlis teka”. Pager
biant Lietuvą Motiną, įvado žo
dį taria Apylinkės pirmininkas 
A. Paškevičius ir pakviečia p. 
Šiurnienę išsamesniam žodžiui. 
Prelegentė, gausios šeimos Moti
na, gyvais pavyzdžiais kalba 
apie vaikų ir tėvų santykius, iš-' 
keldama ryškiuosius atvejus, į 
ką kreiptinas dėmesys. Po kal
bėtojos tikrai nuoširdžių žodžių, 
mūsų jaunimas pradžiugino sa
vo tėvelius deklamacijomis ir 
muzika: V. Kubiliutė skambina, 
Šimanskių Bernardas ir Bružų 
Algis deklamuoja, Birutė ir Vik
toras Žilinskai kartu skambina, 
Nelė Andriuškevičiūtė dekla
muoja ir Birutė Žilinskaitė 
skambina.

Programa baigiama tuo pačiu 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis teka”.

Pilietybės Dienos minėjime, 
kurį ruošė IODE — Imperijos 
Dukterų organizacija — scenoje 
lietuvius atstovavo pasipuošu
sios tautiniais drabužiais Vida 
Kubiliūtė ir Birutė Žilinskaitė.

Ruošiamasi kartu su estais ir 
latviais paminėti birželio įvykių 
12-tas metines. Smulkesnė prog
rama bus pranešta vėliau. Jung
tiniam Pabaltijo tautų komitete 
lietuvius atstovauja Kubilius ir 
Paškevičius.

Stambiausias Toronto 
Realtorius$10.500. $3.000 grynais, plytinis pu

siau atskiras, 6 kamb. High Park 
rajdne.

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

$12.900. $3.500 grynais. Concord— 
Bloor, 6 kamb. plytinis pusiau 
atskiras, vanden iu-olyva šildo
mas. Garažas.

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

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

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

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

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

$20.000. St. Čiurens—Bloor, 10 k., 
atskiras, labai tvirtas plotinis, 
didelis kiemas, pajamų rwmas. 
$7.500 grynais.

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

$50.000. $J 7.000 grynais. Parkdole.
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
1675 BLOOR ST. W. T«L KE. 7941

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:
■ i

$36.000 pilno kaino. Didelis, kampi
nis 3 krautuvių namas Dundas 
gatvėj. Didelės pajamos, neaugš- 

' tos jmokėjimas.

Įmokėti $10-15.000. Tikrai gero pro
ga nusipirkti gerg, 18 metų se
numo, 2 butų nomq ir self-serv
ice kroutuvę-grosernę. Savaiti
nė apyvarta apie $3.000.

Churchill — Dovercourt,
$14.000, įmokėti $3.500-4.000, 
didelis, šviesus, mod. virtuvė, 
9 komb. narnos. Atskiros įvažia- 
vimos. Viet 5 garažams.

Havelock — Bloor,
$12.600, įmokėti $3-3.500, 
naujos pečius, garažas, didelis 
kiemas. Arti parko. Priedo apy- 
naujis šaldytuvas irvirt. krosnis.

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.

J

Tel. KE. 3011.

Stella.

1953 M. HILLMAN MINX SEDAN
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
ROOTES MOTORS (CANADA) LIMITED • VANCOUVER • TORONTO • MONTREAL • HALIFAX

NULMAN, HUMBER, SUNBEAM-TAIBOT, COMMIR, BARRIER, ROVER AND LAND-ROVER PRODUCTS

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.



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Moterų įnašas į tautos lobyną
ne

Lietuvių Katalikių Moterų Jrios organizacijos.
Draugija vekia nuo 1907 m. Jos j

Tautinė moters misija
Rašyti kuo pasitarnavo tautai somybės atstatymą, svetimie- 

Liet. Katalikių Moterų Draugija, siems viešpataujant, LK Moterų 
reikštų parašyti šios organizaci- Draugija rengė lietuviškus vaka- 
jos istoriją, nes visa, ką veikė 
Draugija, darė lietuvių tautos 
labui.

Bet “Moterų žodžio” puslapy
je nevieta rašyti ilgas studijas. 
Tenka suminėti tik keletą jos 
veikimo bruožų.

LK Moterų Draugija dar be- 
sikurdama 1908 m. pasivadino 
“lietuvių” organizacija. Šiuo žo
džiu ji atsiribojo nuo kitataučių 
ar nutautėjusių moterų katali
kių, kurių tais laikais miestuose 
ir miesteliuose buvo apstu.

D-ja užsibrėžė savo įstatuose 
lietuvaičių švietimą. Tais laikais 
tai buvo didelis patriotinis užda
vinys, nes moterims švietimosi 
galimybių veik nebuvo; išviso 
apsišvietusių žmonių turėjome 
nedaug, o ypatingai mažai mo
terų. Net ipteligentai lietuviai 
vesdami svetimtautes galėjo pa
siteisinti nesuradę sau tinkan
čios, atseit, pamokytos, lietu
vaitės. -

Jau, pirmaisiais savo veikimo 
metais Draugija įkūrė Mergaičių rėmė visos lietuvių tautos pa- 
Amatų ir Namų Ruošos, mokyk- stangas atgauti savo seną sosti- 
lą, kurioje be praktiškųjų moks- nę Vilnių ir padėti priespaudą 
lų,. auklėtinės išeidavo" žymų kenčiantiems tautiečiams. ' 
profesorių kunigų: poeto Mairo-: Nepriklausomybės sukakčių 
nio, Jakšto-Dambrausko, istori-{bei tautinių švenčių proga LKM 
ko Aleknos ir Januševičiaus su-• Draugijos skyriai statė pamink- 
darytą lituanistikos kursą. Iki i linius kryžius, puošė namus bei 
savo veikimo pabaigos, t.y. bol-' save tautiniais dirbiniais. Že- 
ševikų invazijos 1940 m., LK Mo- ' maitės pagerbė Vytauto Didžio- 
terų D-ja, išlaikydama kelias jo motiną — kunigaikštienž Bi-

rus, koncertus, įvairius pobū
vius, kurie daug prisidėjo prie 
mūsų surusėjusių bei sulenkėju
sių miestų atlietuvinimo.

Kovose už nepriklausomybę 
moterys nieko nesigailėjo paau
koti, kad padėjus savo tautą iš
laisvinti. Motinos siuntė savo sū
nus į savanorių pulkus, o pati 
Draugija ėmėsi karius aprūpinti 
baltiniais ir kitais reikalingais 
dalykais.

Kovų už nepriklausomybę lai
kais Draugija jautė pareigą gin
ti tautos laisvę ir kuomet buvo 
mėginta nepriklaumybę susiau
rinti Hymanso projektu, Draugi
ja organizavo protestus prieš šį 
pasikėsinimą; visame įerašte rin
ko parašus ir siuntė peticijas 
Santarvei, o taip pat šaukėsi Šv. 
Tėvo užtarimo.

LK Moterų Draugija labai at
jautė lietuvių vilniečių vargą po 
lenkų priespauda ir platino Vil
niaus pasus, įpareigodama nares 
jį įsigyti. Tuo būdu stipriai pa-

(Iš paskaitos Moterų Draugijos 
Kanadoje Suvažiavimui gegužio 
30-31 d.)

Tautinė ištekėjusios moters mi 
sija yra jos vaikai. Kiekviena 
šeima užauginusi tris lietuviškus 
vaikus bus pilnai šią misiją atli
kusi. Tačiau pasigėrėtinos yra 
tos moterys, kurios greta to dar 
sugebėjo rausti vieną kurią nors 
pasirinktą draugijinę vagą — ar 
tai labdaros, ar tarp jaunimo, ar 
^parapijoje. Pastebėkite tokias 
moteris, kaip jos yra daug žva
lesnės, jaunesnės, sveikesnės vi
sapusiškai, laimingesnės. Iš jų 
tiesiog spinduliuoja kažkokia 
maloni šilima ir jaukumas. Pas
kui palyginkite jas su tomis mo
terimis, kurios ištekėjusios anks
ti “iš visa ko pasitraukė”. .

Darbas bendruomenėje auklė
ja. Išveda žmones iš tų keturių

sienų. Moteris yra nei kiek 
mažiau sociali būtybė, negu vy
ras. Socialinis bendravimas jai 
yra būtinas ir jeigu šitas sveikas 
draugijinis instinktas nebus nu
kreiptas pozityvia linkme, jis iš
siverš familiariomis drumzlino
mis srovelėmis,. kurios bendrijai 
vieton gero neša žalą. Dėka vy
ro išradingumo, moteris šiandien 
yra atpalaiduota nuo to vargo, 
kurį ji nešė primityvioje virtu
vėje; būdama dėkinga už tas 
lengvatas, kurias jai suteikė mo
derni technika, ji turi laiko pa
švęsti vieną kitą valandą Tiesos 
ir Meilės tarnybai.

. Kaip įvairūs yra žiedai gegu
žio mėnesį, taip įvairūs yra bū
dai, kuriais moteris gali atlikti 
savo misiją tautai. Liet. Kat. Mo
terų Draugija yra gražus žiedas 
mūsų moterijos gėlyne.

Katalikių.moterų gyvenimas

terų D-ja, išlaikydama kelias 
mergaičių ž. žemės ūkio mokyk
las, tęsė gražiai pradėtą lietu
vaičių švietimo darbą.

•» Draugijos leidžiami laikraščiai 
“Lietuvaitė”, “Moterų Balsas” ir 
pagaliau “Moteris” nešė šviesą i

- kunigaikštienž Bi
rutę, pastatydamos jai paminklą 
Lauksody.

Dideliu patriotiniu darbu bu
vo Draugijos akcija už savo 
krašto gaminių vartojimą: mo
terys buvo raginamos palaikyti

moterų visuomenę. “Moteris“ savąją pramonę, kad kuo ma- 
ypatingai daug nusipelnė sodie- ziausia atidavus lėšų užsieniams.' 
čių švietimui. Laikraštis, pasiek- Draugijos išlaikomos įstaigos: 
damas pačias tolimiausias Lie- motinystės ujamai, motinoms pa
tu vos vietas, įjungė plačias mo
terų mases į visai tautai rūpimų 
klausimų gvildenimą. Moterų 
susipratimas sparčiai kilo. ;

Daugelis Draugijos skyrių tu
rėjo knygynus, kuriais naudojo
si ir platesnė visuomenė.

Draugijos Centro Valdyba iš
leido keliolika naudingų knygų, 
vaikų auklėjimo, sveikatos, šei
mininkavimo ir kitais klausi
mais.

čių švietimui. Laikraštis, pasiek

Dar prieš Lietuvos nepriklau-

Draugijos išlaikomos įstaigos

tariamieji punktai, vaikų lopše
liai, mergaitėms darbo namai bei 
darbo parūpinimo biurai ir daug 
kitų jos atliktų darbų liudija tą 
naudą,, kurią ji atnešė Lietuvai.

LK Moterų Draugija, kilusi iš 
lietuvių tautos, tarnavo tautai. 
Draugija šviesdama moteris ir 
gerindama jų būvį, tuo pačiu kė
lė ir visos tautos kultūrą bei ge
rovę. nes kokios moterys, tokia 
ir tauta.

M. Galdikienė.

Pasaulio Lietuvių Katalikių 
Organizariių Sąjungos pirm. a.a. 
V. Karvelienei mirus, dvasinis 
vadovas J.E. vysk. V. BrizgyS' 
pavedė likusiai valdybai: dr. N. 
Bražėnaitei, U. Karvelytei ir 
Venskuvienei tęsti pradėtą dar
bą ligi ALRK Moterų Sąjungos 
suvažiavimo.

Amerikos Liet. Kat. Moterų 
Sąjungos 25-tas seimas įvyks 
1953 m. rugpiūčio 17-20 dienomis 
Cicero, III., 48 kuopoje. V

"Moterų Dirva” vienintelis lie
tuvių katalikių mėnesinis laik
raštis. Prenumeratos kaina Ka
nadoje $2.50. Užsiprenumeruoti 
adresu: “Moterų Dirva”, 32 Ar
thur St. Worcester 4. Mass. USA.

“Mūsų Keliai” knyga reko
menduojama įsigyti kiekvienai. 
Gaunama pas platintoj us. Kaina 
tik $1-

P. M. Galdikienė rašo, kad la
bai apgailestauja negalėdama 
dalyvauti Kanados Liet. Kat. 
Moterų D-jos suvažiavime. Ji 
“pradėjo žygį į Amerikos lietu
ves”. Mūsų suvažiavimą nuošir
džiai sveikina ir linki geros sėk
mės darbams. •

Iš L. Kat. Moterų Draugijos 
skyrių gyvenimo

Hamiltono skyrius, vadovau
jamas pirmininkės M. Tumaitie- 
nės, gražiai veikia, ypatingai | niaus

kreipdamos dėmesį į šalpą Vo
kietijoje esantiems lietuviams. 
Žada gausiai dalyvauti skyrių at
stovių Suvažiavime Toronte ge
gužio 30-31 d.

Montrealio skyrius išsirinko 
naują veiklią valdybą: E. Navi- 
kėnienė — pirmininkė, Gražienė 
— \dcepirm., O. Stankūnaitė — 
sekretorė, Barčiauskienė — iž
dininkė ir Mališkienė — narė. 
Skyrius sėkmingai reiškiasi vie
tos lietuvių gyvenime.

Winnipego moterys suruošė 
kovo 22 d. a.a. dr. V, Karvelie- 
nės minėjimą su Br. Bujokienės 
paskaita. Anksčiau turėjo kele
tą parengimų, kurių pelną skyrė 
Winnipego liet, bažnyčios staty
mo fondui ir šeštadieninės mo
kyklos išlaikymui!

Toronto skyrius vadovauja
mas nenuilstamos pirmininkės 
O. Jonaitienės, gegužio 9 d. Se
serų Kotryniečių namuose turė
jo susirinkimą, kųriąme buvo iš
rinktos atstovės į suvažiavimą ir 
pasižadėta talkininkauti Centro 
Valdybai suvažiavimo darbuose. 
Po susirinkimo pirm. Jonaitienė 
pavaišino kavute ir savo darbo 
skaniu pyragu. Tarp kitko kavą 
gėrėm iš puoduko — servizo pa
dovanoto seselėms Toronto sky-

MARIJA AUKŠTA ITĖ

ISHIVE
(Iš mano dienoraščio) . , (Tęsinys iš praeito nr.)
Popietį į mano kajutę pasibeldė Valentinas. Jį pamačius, išsi

gandau ir atšokau nuo durų. Valentinas buvo išbalęs kaip lavonas, 
klaikios akys įsmigo į mane. Jis taip ilgai stovėjo žiūrėdamas 
priedury, paskui priartėjo ir hipnozės akis pajutau šildant mano 
krūtinę.

— Aš tamstos nekviečiau, — šaltai jam pareiškiau pasiėmus į 
glėbį Antanėlį.

— Aš ir tikėjausi, kad manęs niekad nepakviesi. Bet aš pats 
atėjau,— didingai, visu augštu ūgiu išsitiesė Valentinas.

Aš prilipau prie savo kūdikio, sėdėdama senoj kėdėj. Mano 
galva palinko ir atsirėmė Antanėlio beveik baltose garbanose.

— Va taip, taip... — suriko džiaugsmingai Valentinas. — Po
zuok man tamsta taip, bent keletą minučių! — jis išsiėmęs blok
notą kažką braižė’, aš nedrįsau, net bijojau pakelti akis.

— Tamsta kilni motina, o mano seniai ieškoma prarastoji Ema. 
Nepyk, neužsigauliok, bet būk mano dvasios pasauly bent trumpai 
sužibusia kibirkštimi.

— Aš tamstos nepažįstu, — jam atkirtau.
— Ir neverta pažinti. Kvailesnio gyvulio, kaip aš, visoj žydin

čioj žemėj nerasi. Bet va. kankina mane nežmoniškos kančios, aš 
ilgiuosi, aš dėl to viso gestu ... gęstu dėl lūkesio ir meilės.

— Tada, aš tamstai patarčiau vesti, sukurti šeimą, nusistovėti, 
mylėt ir būti mylimu.

— Taip, aš vedžiau... — Valentinas nušlijo į kėdę, šaltas, su- 
styręs žvilgsnis įsriėmė į grindis, jis įlgai tylėjo, sukinėjo pirštuose 
pieštuką ir nervinosi, paskui ranka pabraukė gražiai nugulusius 
savo kaštaninius plaukus, į mane pasižiūrėjo ir atsiduso. Valandėlę 
tylėjęs, kiek užraudo ir tarė:

— Taip, aš vedžiau Emą... Mieląją Emą, kuri žadėjo man duoti
sūnų. Manau tokį’gerą ir kilnų, kaip ir ji pati. Kai ji ruošėsi gim
dyti, aš nežmoniškai latravau. Ach, latravau!... — Valentinas šo
ko nuo kėdės, abiejomis rankomis susiėmė galvą, jo dantys grik
šėjo, veidas raudonais obuoliais nusidažė, ir jis žingsniuodamas 
ir griauždamasis kalbėjo: . ■ Ą. - *

— Aš niekšas. Tikras niekšas. Tuomet turėjau meilužę. Keletą 
dienų prieš žmonos gimdymą — aš ten patekau. Mes girtavom, 
džiūgavom, taip praėjo visa naktis. Rytą, aš jau nepanešiau kojų: 
galva svaigb, svyrinėjau, buvo* gėda grįžti namo. Pasilikau kitai 
nakčiai ir dienai. Antrąją naktį, jau beveik paryčiu, grįžau namo 
girtas. Žmona sėdėjo. Verkė ir manęs laukė. Aš, pamatęs jos aša
ras, baisiai supykau, stačiai įsiutau. Ir ,kai žmona pasakė keletą 
tiesių-žodžių, aš jai spyriau stačiai į vidurius.

— Ir, žinote, ji nuvirto ant grindų, pradėjo kankintis. O aš, pa
šaukęs tarnaitę, vėl išėjau gerti. Ach, supraskite, kokia mano 
Ema buvo kilni — nė puse žodelio niekam manęs neišdavė.

— Ji pasišaukė daktarą, pasisakė, kad labai sunkiai kniūbs
čia puolusi. Kitą rytą aš sugrįžau neblaivus ir labai susikrimtęs. 
Ema žiūrėjo i mane tokiomis gailestingomis akimis, kokių aš dar 
niekad nemačiau. Ji mane pasišaukė ir pabučiavo. Jos lūpos buvo 
šaltos, kaip ledas. Ji užmetė Švelnutę ranką man ant kaklo ir 
kalbėjo:

— Valentinai, daktaras sakė — aš jau netrukus landysiu. 
Duosiu tau gražu, gražų berniuką... bet aš... aš jaučiu kažką 
keisto savyje.. ^.jis... nejuda!

— Neįsivaizduok, mano Ema, — ją guodžiaujr pasilenkęs sie
kiau pabučiuoti, bet iš jos burnos jau dvokė lyg puvėsių kvapas. 
Nukrito mano rankos, žiūrėjau į jos akis juodais lankais aprėžtas, 
jose spindėjo pro sopulius motiniškas džiaugsmas, veidas buvo 
baltas, kaip lelijos gaubtuvėlis.

— Tada ją pradėjo imti skauduliai. Iškarto jos kūną pradėjo 
krėsti drebulys, paskui suremdavo strėnas ir šonus... Aš drauge 
kentėjau su ja. Paėmęs jos mažutę ranką bučiavau ir maldavau 
atleidimo. Ji glaudė galvą prie mano rankų kaip kenčiąs žvėrelis 
ir vis guodėsi:

— Valentinai, po šios kančios mes būsime laimingi su mažučiu 
berniuku. Jis bus panašus į tave, su ežerinėmis akimis, su tokia 
gražia balta ir švelnute kakta.

Kai ji raitėsi skausmuose, man žadamas džiaugsmas tirpo. Aš 
pajutau be galo kaltas šiai kenčiančiai moteriai, mano būsimo vai
ko motinai. Puoliau prie jos lovos ant kelių, išbučiavau jos kojas, 
aš dar niekad nemačiau taip besikankinančio sutvėrimo, kaip 
gimdanti motina! Mano gyvuliškas elgesys įsirašė juoda dėme į 
mano sąžinę, nežinojau kuo galėčiau šią. didžiąją savo kaltę at
pirkti!

Ema kankinosi visą parą be jokių pasekmių. Paskui ją pradėjo 
tąsyti konvulsijos: išsitempdavo jos viso kūno gyslos kaip įveržtos 
stygos; taip valandėlę laikydavo ir vėl atleisdavo, po to. ji kalenda
vo dantimis nuo krečiamo šalčio ir unkštė jau nežmonišku balsu.

Daktaras mane pasikvietė j kitą kambarį. Jis degė rūpestinga 
įtampa, kaktoje įskelta raukšlė tempė į save dešimtis mažes
niųjų, kiek patyrinėjęs mano žvilgsnį, jis aiškiu akcentu pasakė:

— Žinai, tamsta, pas jūsų žmoną negyvas kūdikis.
— Daktare! Tai negalimas dlaykas! Ach... argi taip būtų? — 

sušukau laukiniu balsu, akys man isteriškai iškrypo, širdin pa
jutau besiritantį baisų akmenį ir lyg skęsdamas graibiausi:

— Daktare gelbėk ... gelbėk! Arba aš negyvensiu, padūksiu!... 
— persikreipė mano veidas beviltiškoj desperacijoj. Aš norėjau 
pulti į žmonos kambarį ir visa jėga surikti, bet čia pat, vietoje, 
sudribau į sofą bevalis', bejėgis.

— Gelbėsiu, kiek galėsiu, — ramino daktaras. — Reikia skubiai 
pasikviesti dar bent porą specialistų daktarų, kad išgelbėjus bent 
motina, nes ir jos gyvybė kabo kaip ant plauko.

— Daryk, daktare, ką gali ir kas reikalinga! — norėjau šimtais 
maldų apglėbti šį žmogų, bet jau jis laikė telefono ragelį ir kalbėjo 
su žymios ligoninės daktaru profesorium.

Kai jis kalbėjo, tuo metu aš įslinkau į Emos kambarį, kaip di
džiausias nusikaltėlis į šventovę, ir man rodės, kad aš ne septynis 
kalavijus kaip nusidėjėliai Marijai įstačiau į širdį, bet tūkstan
čiais apramsčiau ši kenčiaptį sutvėrimą,- mano mieliausią Emą! 
Ši lova, kur ji guli, man pasivaideno mirusiųjų duobe, kur už 
mano nuodėmę kenčia įmesta nekalta auka, mano kilniausioji 

.Erna! - • •
Gailestingoji sesuo, matydmaa mane palaužtą, prinešė man 

kAdę prie Emos lovos. Nušlijau į kėdę ię įkniubau ašarotu veidu 
į Emos patalus.

Ji gulėjo bejėgė. Manęs jau nei guodė, nei barė. Protarpiais per
bėgdavo skausmo antpuolis jos kūnu... Pirštai įsmigdavo į lovos 
kraštus, kančioje suunksdavo, užsimerkdavo, lūpų kertelėse kil
nojosi žalsva puta.

Daktarai susirinkę padarė operaciją: išėmė berniuką su per
skeltu galvos kiaušu. Aš stovėjau, kaip judošius! Jaučiau, kad esu 
šios nekaltos aukos žudikas! Bet man tada neiškrito nei viena 
ašara, aš jaučiau, kad esu baisesnis už žvėrį.

Kūdikį nuo Emos nuslėpė. Ji miegojo po kančių baltutė ir die
viškai graži: Gulėjo aukštelninka, rankas atmetus į šalis, šventi 
-motiniški bruožai-puošė jos veidą.

Organizuotu keliu
_ i Tautiniu atžvilgiu—vienas di- /

d Kanadoje Lietuvių Katalikių]džiausiu uždavinių yra išlai-kyti . 
tikslas jungti katalikes moteris, Į Moterų Draugija savo veklą pra- ” ' 
ugdyti jų susipratimą ir bendro- dėjo 1949 m. Žinoma, svetimame
mis jėgomis kovoti su gyvenimo 
negerovėmis. Jos šūkis — Tiesa 
ir Meilė.

Dar nepriklausomoje Lietuvo
je draugija sąvo veiklą nuolat 
plėtė, išeidama į plačias valsty
binio, visuomeninio ir socialinio 
gyvenimo sritis, keldama religi
nius, dorinius ir auklėjimo klau
simus. Daug dirbo teisinėje ir so
cialinėje srityje. Pirmutinė iškė
lė netarnaujančios vedusios mo
ters ekonominio savarankišku
mo klausimą. Didelį vaidmenį 
suvaidino švietimo srityje, nu
statant Lietuvos mokyklos tipą. 
Ji reikalavo privalomo tikybos 
dėstymo, reikalavo augštesniųjų 
mergaičių mokyklų su tokiais 
baigimo atestatais, kad nei vie
nai mergaitei nebūtų užkirstas 
kelias stoti į augštąsias mokyk
las. Draugija kūrė ir išlaikė pir
mąsias Mergaičių Žemės Ūkio 
ir Namu Ruošos mokyklas, stei-. 
gė įvairius kursus, ruošė paskai
tas, rengė namų ūkio parodas. 
Turėjo plačią savo spaudą, kaip: 
“Naujoji Vaidilutė”, “Liepsnos”, 
“Moteris” ir moksleivėms “Sa
vu Keliu”.

Paskutiniojo karo audra iš
blaškė lietuvius po įvairius kraš
tus, sugriovė viską, kas buvo 
kurta per metų eilę. Nemažas 
tautiečių skaičius atsidūrėme 
Kanadoje, papildydami jau se
nesnės kartos gana skaitlingą 
mūsų išeiviją. Gyvenimo sąly
goms kiek nusistovėjus, čionai 
pradėjo vėl iš naujo kurtis įvai-

krašte organizacinio veikimo są
lygos kiek- pasikeitė. Tačiau'ne
žiūrint į tai draugijos veikla 
nuolat gyvena, jos skyriai jau 
veikia beveik visose didesnėse 
lietuvių kolonjiose: Toronte, Ha
miltone, Montrealyje, Wihnipe- 
ge, Londone, Wellande ir kit. 
Kaikurie skyriai yra labai gra
žiai susiorganizavę ir savo dar
bais gali būti pavyzdžiu kitoms 
organizacijoms.

Pirmas draugijos skyrių atsto
vių suvažiavimas įvyko 1950 m, 
Toronte. Jame buvo priimti įs
tatai, aptarti ateities veikimo 
planai, pakviestas dvasios vado- 

’vas ir išrinkta Centro Valdybė.
Antrasis suvažiavimas įvyko 

1951 m. irgi Toronte^ Centro 
Valdyba palaiko glaudžius, san
tykius su skyriais per aplink
raščius ir asmeniškai. Palaikomi 
geri 'ryšiai su Amerikos jRyrfio 
Katalikių Motėrif Sąjunga ir ki- 
tor^s kat fnotėrų brg’ąnii&ięi- 
jomis. ' / . ‘’ *

Draugija Kanadoje savo veiki
mą derina prie dabartinių gyve
nimo sąlygų, tačiau per daug ne- 
nutoldama nuo pagrindinių pir
mųjų darbuotojų turėtų tikslų.

Religinėje srityje Stengiasi gi
linti narių sąmoningumą. Ruošia 
bendras pamaldas, susikaupimo 
valandėles, agapes iškilmingai 
švenčia savo Globėjos Panelės 
Švenčiausios Dangun Ėmimo 
šventę — Žolines. Gyvai daly
vauja parapiįų gyvenime.

I lietuvybę iš kartos į kartą ir ves
ti 'bendrą kovą už Lietuvos ne
priklausomybę. Jungimasis į lie
tuvių bėndruomenę,' lietuvių 
kalbos vartojimas, savų mokyk
lų branginimas, lietuviškos šei
mos sukūrimas.— draugijos sie
kimai. Kultūrinėje srityje, ji 
ruošia paskaitas, organizuoja mi
nėjimus, padeda steigtis ir išsi
laikyti lietuviškoms mokykloms 
ir darželiams, daug dėmesio krei
pia į jaunimo katališkas organi
zacijas.

Šalpos srityje — siunčia siun
tinėlius Vokietijoj pašilikusiems 
arba esantiems sanatorijose, už
sako jiems katąlikiškuš laikraš
čius .lanko ligonius arba šiaip į 
nelaimę patekusias. :šeimaš.

Palaiko katalikišką, spaudą, 
remia ypač “Moterų. Dirvą”, vie> 
nintelį1 liet, moterų laikraštį, 
stengiasi išlaikyti moterų sky- 
'rius kituose laikraščiuose.

Draugija 'priklauso Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Organizacijų 
Sąjungai ir per ją yra įstojusi į 
Pasaulio' Katalikių Organjząci m 
Vnįją. ' . .

Baigiant norisi atkreipti dėme
sį, kad ne visos katalikės mote
rys yra. dar įsijungusios į šią 
draugiją. Žinoma, dauguma- gal 
dėl naujų, neįprastų gyvenimo 
aplinkybių.' ■ -■ •

Draugija visą laiką nuoširdžiai 
kviečia riioteris ir mergaites' or
ganizuotis ir bendromis jėgomis 
kovoti už savo religinius ir tau
tinius idealus. Tiesa ir Meilė te
lydi mus. .. . . . K. J.

SVEIKA
MAR.13A
MĄL DYf/ĄS

S TĄSYS ylą!

IMMACULATALElDllAS

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

Reikia žinių apie lietuvių religinį gyvenimą
Vatikano Radijo Lietuviško- ] Žinias ir leidinius prašoma • v • • • v • • t • . • w • . 'i ' . • • : ■ nr • i ' ’šio Transliacijos Redakcija ma

loniai prašo lietuviškų parapijų 
klebonus, kolonijų kapdlionus, 
katalikiškų lietuvių organizaci
jų bei religinių sambūrių vado
vybes ir privačius asmenis siųs
ti Vatikano Radijui žinias apie 
svarbesnius religinio, kultūrinio 
bei organizacinio lietuvių gyve
nimo įvykius. Žinios bus panau-* 
dojamos lietuviškose transliaci
jose ir perduodamos kitų tautų 
pranešėjams. Iš čia jos taip pat 
galės patekti į didžiųjų žinių 
agentūrų — CIP, KIPA, KNA — 
biuletenius ir į Vatikano dien
raštį “L‘Osservatofe Romano”. 
Kai Lietuvoje, religija, .brutaliai 
naikinama, svarbu, kad pasaulis 
žinotų apie, lietuyių . tremtinių 
bei emigrantų religinį gyvenimą 
įvairiuose kraštuose.

Šia proga Vatikano Radijas 
dėkoja laikraščių, knygų ir lie
tuviškų plokštelių leidėjams už 
atsiustus ir siunčiamus leidinius, 
prašydamas ir toliau neužmiršti.

siųsti šiuo adresu: Sezione Litua- 
na, Stazione Radio, Citta“ Del 
Vaticano. L

Lietuviška Vatikano Radijo 
programa yra duodama keturis 
kartus savaitėje:

pirmadieniais, trečiadieniais ir 
šeštadieniais 21 vai. Lietuvos 
laiku. (19 vai. Vid. Eur. laiku); 
50, 26 — 31, 41 25, 55 — 41, 21 ir 
196 m. bangomis. Sekmadieniais 
7 vai. Lietuvos laiku (15 vai. Vd. 
Eur. laiku); 31, 41 — 25, 67 — 25, 
55 — 19, 84 ir 196 m. bangomis.

Kai tik pažvelgdavau į šį veidą, nuslinkdavo į mano širdį šil-u 
danti ugnis ir pajusdavau, kad tik per šią dieviškai kilnią moterį 
aš nepraradau žmogaus vardo.

Bet vistiek su valandomis mano Ema amžinai užmigo... Tuo
met rėkiau, šaukiau visiems, kad esu žmogžudys, kad savo kaltę 
noriu atpirkti už kalėjimo grotų, bet manęs nieks nepaisė, ne
klausė, laikė pusiau pamišusiu isteriku, nes Ema aiškiai paliko 
žodžius, kad: “Aš labai sunkiai kniūbščia puoliau”.

Su mano kilniosios Emos karstu užsivožė visas mano gyveni
mas. Protarpiais esu tikras beprotis. Kartais noriu nusižudyti! 
Bet vis dar ieškau savo migliausios Emos bent kitų moterų aky
se... Motina su kūdikiu, tai man švenčiausias paveikslas, nes 
jame atsispindi mano Neužmirštamos žmonos buvę troškimai.-

— Kas iš mano jaunystės? Iš gražios profesijos?'Ąš pats esu
niekas, baisus niekas. y / ' ?

Valentinas liko išsisėmęs, išsiliejęs lyg tuščias indas atsikra
tęs graužiančio skysčo ir laukė, kad kieno nors■ ranka , paliestų 
jo pečius, kad kieno nors paguoda nustelbtų sopulį įsigraužusį 
jo sieloje.

Kai aš tylėjau užspringus svetimos kančios kamuoliais, jis 
vėl prabilo: ' - ? . . .-

— Šių savo sąžinės replių niekam taip atvirai dar nesu atvė
ręs ir ta įkaitinta geležis raičiojasi mano krūtinėje per ištisas 
dienas ir naktis. Vis troškau kam nors nuoširdžiai, išsipasakoti, 
vis ieškojau žmogaus... o tamsta taip panaši į mano Emą!.-.. Ir 
tas berniukas... Pamatęs tamstą deny su berniuku, maniau, 
kad mano Ema "iš kapų sugrįžo! Tiek jumyse Emos panašumo, 
kad stačiai sau neįsikalu į galvą, kad čia ne mano brangi Ema... 
Aš užmiršau padorumą, mandagumą, inteligenciją ir teisėtumą, 
nemigau kelias naktis, prirašiau į dienoraštį kvailysčių, fanta
zijų, pagaliau — tab mano laiškas... ko jis vertas? Bet tai vis 
buvo kelias, rodos tikrai vedantis prie mano brangiausios. Emos!

Valentinas vėl į mane žiūrėjo trykštančio ilgesio akimis, o aš 
tuo metu norėjau pavirsti nematomu šešėliu ir. išnykti nuo žemės.

Enciklopedija prašo 
y,, fotografijų

LE -bus -iliustruojama. -Litua
nistinei medžiagai, taigi ir ilius- x 
tracinei, rinkti yra kviečiama lie
tuvių visuomenė. Šia proga LE 
redakcija kreipiasi į tautiečius, 
prašydama atsiųsti fotografinių 
nuotraukų, iš šių Lietuvos vieto
vių: Adakavas (Tauragės aps.), 
Adutiškis (Švenčionių aps.), Ak
menė (Mažeikių ap.), Aleksand
ravėlė (Rokiškio aps.), Alytus, 
Alizava (Biržų ap.), Alovė (Aly
taus aps ), Alunta (Utenos aps.), 
Alvitas (Vilkaviškio a.), Anykš
čiai, Antalieptė, Antašava, An- 
tazvaė, Anuta (Švenčionių aps.), 
Apytalaukis, Apsas, Ariogala, 
Andrie javas, Asą va (Vilniaus 
kr.), Ašmena.

Už atsiųstas fotografines nuo
traukas LE redakcija siuntėjams 
iš anksto nuoširdžiai dėkoja. 
Kiekvienu atveju nuotraukos 
bus grąžintos savininkams, kai 
tik bus padarytos mums reika
lingos klišės. Fotografijas, tin
kamai spaudai,, prašome siųsti 
šiuo adresu: Lietuvių Enciklo
pedija, 366 W.' Broadway, . So. ■ 
Boston 27, Mass.

Pranas Čepėnas, Lietuvių En
ciklopedijos redaktorius, gegu
žio 7 d. iš Čikagos atvyko į Bos
toną. Neprikl. Lietuvoj enciklo
pedijos redakcijoj jis dirbo eilę 
;metų, tad ir čia į tą darbą įsi
jungė visu atsidėjimu-ir paty
rimu.
’Vasario 16 gimnazijos būstui 

po VLIKo 5.000 DM aukos jau 
; pamažu plaukia ir iš kitur. Pažy
mėtina, kad Diepholzo stovyklos 
lietuvių kooperatyvas Vienybė” 
tam tikslui paaukojo 1.000 DM. 
Aukoja net seneliai, ligoniai ir 
kt. “Tremtis” apskaičiuoja, kad w

gaunančių nemažiau kaip po 300 
DM mėnesiui, yra apie 300, tad 
jie vieni, skirdami po 50 DM, ga
lėtų sudėti ne mažiau kaip 15.- 
000 DM. Prie vargo mokyklų iš 
laikymo žymiai prisideda BALF.

Lietuviškų parapijų JAV išvi
so yra 103. Išviso tautinių para
pijų, 19 tautybių, yra 1535. Lie
tuviai skaičiaus atžvilgiu stovi 
šeštoje vietoję. .

— Nebijok manęs, brangioji Ema, kitame kūne įsigyvenusi, Į Vokietijoje dirbančių lietuviu, 
ton oc ton vkn cavn crvvpnima — yiiirpin ' onnaš tau melsiuosi, aš tau pašvęsiu visą savo gyvenimą. — žiūrėjo 

Valentinas į mane ir blanko. Aš jaučiau, kiek tame žmoguje ko
vų... Kiek jo sieloje sopulių, kurių sunkumo jau net pats nesu
vokia. Pakilau ir ištiesiau jam ranką:

— Broli, atbusk... — pareiškiau dėdama ranką ant jo pe
ties ir lyg bijojau susižeisti, to pasėkoje nejutau, ką mano lupęs 
audžia, tik kajutės tyloj, išgirdau savo žodžius virpančius ir 
nesavus:

— Ten Kristus... Tylioj kertelėj vienų vienas:.. Eiya,., 
Duok man savo ranką, o Jam — nešk sužeistą širdį. — užsimęčiau 
juodą skarą ant galvos, ir išėjau su Valentinu. Jau temo. Jis 
prilinko prie manęs kaip mažas vaikas prie motinos, jaučiau, kad 
jis visas virpa ir jo pirštai glosto mano ilgamakrę skarą;

Mes ėjome ilgu laivo koridorium,' ligi pasiekėm mažutę ko
plytėlę. Joje buvo visai pritemę; tik rausva' lempelė žybčiojo 
prie tabernakulio. - ;

Sustojome tarpdury. Jautriai pažvelgėm j viens kitą, tuo metu 
mano sieloj sukilo audra, o mintis audė:

MENIŠKI PAŽYMĖJIMAI
Baigiantis mokslo metams, 

“Žiburių” Sp. B-vė yra išleidusi 
spalvotus su Vytimi dajl. T. Va
liaus meniško darbo lituanisti- 

_________,__________ , ____________ nes mokyklos baigimo pažymėji-
— Maųo Dieve, ką aš daratt? Su kuo aš ateinu?. Dėlko aš mus. Kaina 25 centai.

taip visais pasitikiu?... Dėlko? Ar aš tuo pati savęs nesusižeisiu?! i Atskirų skyrių pažymiams su- 
Nusigandus pati savęs žengiau su juomi ten, kur išsiūtas drobėj rašyti dar galima gauti “Mokinio

kielikas. siūlė gražias vynuogių kekes. i knygelių”. Kaina 15 centų. Pla-
— Nebijok, mano dukra, — man rodos, nulinko Žodžiai iš mels-! tintojams nuolaida.

vų kekių ir, lenevu šypsneliu atsikvėpus, atsargiai paleidau jo Sp. B-vė “Žiburiai” , 
ranką. •• daugiau) 4 941 ■Dundas StrW. Toroutb, OrfT.



TZVI1K6S ŽIBURIAI
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R. 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 
r patarnaus žemiau pasiskelbę Jūsų tautiečiai:

Kanadoje aidžiausia nuosavybių 
pardavimo Įstaiga.

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

mų. Taip pat duodame paskolas.

VACYS VASILIAUSKAS
skambinkite telefonu: OL. 7525

PARDUODAMA:
Hijh Pork—Bloor, ,

• 8 kambarių mūrinis, 2 augštų 
namas; įmokėti $4.900. Kaina 
$ J 3.900.

Geoffrey—Roncesvalles, * *
. 7 did. kamb. atskiras mūrinis

namas, kiemas ir garažas; įmo
kėti $5.500~ Kaina $15.500.

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

" $15.000. •
High Park—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, garož.; įmokėti $5.000. 

. Kaina $15.900.
Bloor—Ossington, * •»

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

Indian Rd.—Indian Trail,
15 kamb. atskiras mūrinis, van
deniu-alyva apėildomas, 3 vir
tuvės, 2 vonios, gersa namas; 
Įmokėti $8.000. Kaina $22.900. 
Viena atvira skola.

Havelock—College,
10 did. kamb. atskiras gero mū
ro, vandeniu-alyva apšildomas, 
2 virutvės, garažai, privatus įva
žiavimas; įmokėti $6.000. ^ei
na $18.900. Viena atvira skola.

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, vandeniu-alyva 
apšildomas, 3 virtuvės, 2 vonios, 
lobai didelis kiemas ir mūrinis 
garažas; įmokėti $9.000. Kaina 
$23.000.

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

863 BLOOR STREET WEST

$13.900. Dufferin—Dundas, 8 kam
barių atskiras mūrinis na
mas, ramioje gatvėje, gera
me stovyje, mažas įmokė- 
jimBs.

$14.000. Bloor—Mountview, 8 kam
barių mūrinis namas, von- 
dens-olyvos šildymas, arti. 
mokyklos lobai gerame ra
jone, patogus išnuomavi
mui.

$16.000. Lansdowne—Dundas, 8 ic 
atskiros mūrinis namas, 
kietmedžio grindys, gera
me stovyje. Garažas.

$17.900. Dovereourt — College, 10 
kambarių mūrinis dyiejų 
augštų namas, vandens šil
dymas, du garažai, dvi vir
tuvės, nedidelis įmokėji- 
mas.

$18.500. High Park — Bloor — at
skiras mūrinis 9 kambarių 
namas, vandens-alyvos šil
dymas, labai geroje vietoje, 
patogus išnuomavimui, par
duodamas dėl išvažiavimo 
į ūkį.

$18.900. Rusholme Rd. — Dundas.
10 kambarių mūrinis na
mas, vandens šildymas, 3 
virtuvės, garažas. Patogus 
išnuomavimui.

SKAMBINKITE:

A. Kiršonis
KE. 9272

1460 Dundas

$17.500. High Pork—Bloor, atskiras 
mūrinis narnos, 9 kamb. ir 
virtuvė, vandens anglių Šil
dymas, garažas, $6.000 
įmokėti. Namas be morgi- 
čių.

$17.900. Oakmount—St. Clair. 8 k. 
ir z2 virtuvių mūrinis na
mas,, vandens ir alyvos šil
dymas, bendros įvažiavi
mas. Labai gražioje vieto
je. šiek tiek augštesnis 
įmokėjimos.

$18.900. Bloor — Jane, 6 didelių 
kamb. mūrinis atskiras na
mas. Moderni virtuvė ir 
plytelių 4 dalių vonia, karš
to vandens alyva šildymas, 
plytų garažas, groži ap
linka.

$21.000. Parkdale — Sunnyside, du
pleksas, 11 didelių kamba
rių, 2 verandos, 2 alyvos 
šildymo krosnys. Gražus 
geltonų plytų namas.

$27.000. Indian Rd. — Bloor, didin
gas, 12 kamb. namas su 
baldais. Dvigubas garažas, 
privatus įvažiavimas. 3 vir
tuvėlės rūsyje. Pajamų apie 

‘ $4.000 metams plius 3 k. 
butas Šeimininkui.

$13.900. Dovereourt — Dundas, ply
tinis, atskiras, 8 kamb. na
mas ir garažas. $4.000 
įmokėti.
SKAMBINKITE:

V. Morkis
KE. 0415

$10.000. Dovereourt—Dundas, ats
kiras, labai geram stovyje 
namas. Didelė, moderni 
virtuvė, alyva šildomas. 
Vieta garažui.

$11.500. High Park—Dundas. Šešių 
kambarių, gerų plytų na
mas. Labai gerai prižiūrė
tas.

•
$13.700. Roncesvalles—High Park. 

Mūrinis, 6 kambarių na
mas. Alyva Šildomas. Dvi 
modernios virtuvės.

$15.200. Bloor—Indian' Road. 8 di
delių kambarių mūrinis na
mas. Alyva šildomas. Dvi
gubas garažas, dvi virtu
vės.

K
$15.300. Indian Rd.—Wright Ave., 

8 kambarių mūrinis namas. 
Moderni virtuvė, vandeniu 
šildomas.

SKAMBINKITE:

B. Sergęutis
KE. 9272

F. N. PREBBLE
REAL ESTATE

Nuosavybių pirkimo — 
pardavimo įstaiga

1052A BLOOR ST. W., 
Toronto

Parduodame ir perkame na
mus, biznius visuose miesto 

rajonuose.

NAMAI—BIZNIAI 
PARDAVIMUI

$11.500, įmokėti $2.500, 6 komb., 
pusiau prijungtas namas. Ga- 
ražas.

$11.500, įmokėti $4.000, Ossington 
—Dupont rajone, 6 kamb. mūri
nis namas, alyvos šildymas, 2 
virtuvės.

$12.000, įmokėti $3.000, College— 
Montrose rajone, 6 kamb. na
mas, karšto vandens-alyvos ap
šildymas. Garažas.

$12.500, įmokėti $4.000, 6 kamb. 
mūrinis namas, alyvos Šildymas, 
moderni virtuvė ir vonios kam
barys. Garažas ir šoninis įvažia
vimas.

$13.000, įmokėti $4.000, Ossington 
—Dupont rajone, 6 kamb., labai 
geras, mūrinis namas, alyva Šil
domas, moderni virtuve.

$14.500, įmokėti $5.000 Howland St.
8 komb. mūrinis namas, alyvos 
šildymas, 3 virtuvės, labai ge
ras pajamų namas.

$14.500, įmokėti $5.000, pietiniame 
High Park rajone. 8 kamb. mū
rinis pusiau prijungtas namas, 
karšto vandens-alyvos šildymas. 
Garažas.

e.
Visais nuosavybių pirkimo-pardavi
mo reikalais kreipkitės į

Didžiausias namų 
pasirinkimas

visuose miesto rajonuose!

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

rodysime Jums namą!

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

$12.900, High Park rajone, prie Bloor,
7 kamb. 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., 
mūrinis, aliejumi Šildomas, 2 mo
dernios virtuvės, įvažiavimas į kle- 
mą.

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

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

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

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

$18.500, Bloor—Indian Rd., mūrinis, at- 
skiras2 10 komb., 3 virtuvės, van- 
deniu-aliejum Šildomas. Garažas.

Didelis pasirinkimas didesnių namų.

Visais namų pirkimo ir pardavi* 
ino reikalais kreiptis į

S. KUZMAS

St. West (prie Dufferin), Toronto

J. RUKŠA
Tel. OL. 1793, OL. 5176 

Namų tel. MU. 0746.

1675 Bloor St. W. Tel. KE. 7941 
po darbo LA. 1250

K. WILES REAL ESTATE

PARDUODAMI 
NAMAI, BIZNIAI

$14.700. Dundas g-vėj, lietuvių ra
jone. Namas su dviem tuš
čiom krautuvėm ir 5 nau
jai atremontuoti kambariai. 
Alyva šildymas. Įmokėti 
apie $5.000.

$8.000 įmokėti. Kampinis namas 
su maisto krautuve ir du 
šalutiniai pastatai —‘ krau
tuvės. Dundas g-vėj lietu
vių rajone. Dideli 9 kam
bariai. 2 modernios virtu
vės. Vandeniu alyva šildy
mas. Mėnesinės pajamos 
apie $500. Tinkama vieta 
restoranui arba kitos rūšies 
bizniui.

$19.000. Roncesvalles g-vėj. 10 k. 
ir krautuvė. 2 virtuvės, at
skiras įėjimas. Vandeniu 
alyva šildymas.

$8.000 įmokėti, prie Sunnyside, 
gražioje ir ramioje gatvėje, 
susisiekimas į visas puses.
5 butai — 24 kambariai. 
Atskiri įėjimai. 11 kamba
rių naujai atremontuoti; 5 
kamb. reikalingi pagrindi
nio remonto. Mėnesin. nuo
mininkai. Vandeniu šild. 
Stacker. Kieme talpinamo 
15-20 automašinų. Didelės 
pajam. Kaina tik $25.000.

$36.000. (Kaina žymiai sumažinta).
6 apartamentų — 36 k. 
— namas. 6 pagrindinės ir 
6 pagalbinės virtuvės. Pa
naudoja kaip 12 butų. Iš
ilginiai koridoriai. Vande

niu šild. Gerai apsimokan
tis namas. Įmokėti $8.000 
-9 000. --Anglą* anūkas 
skubiai nori parduoti.

$5.500 įmokėti. Viso kaina $23.- 
000. Už tripleksą iš 13 k. 
Išilginiai koridoriai. Prie 
High Parko. 3 virtuv. Van
deniu šild. (blower). Gara
žas. Namas atskiras, kam
pinis.

$3.000 įmokėti. Miesto centre. Vi
sa kaina $12.500. Mūrinis 
namas. 9 kambariai dvie
juose augštuose. Naujos 
apšildymas. Garažui gali
mybės.

Be Šių pavyzdžių turime įvairia kaino 
namų, krautuvių, valgyklų, gazolino 
stočių. Skambinkit

J. KAUKELIS
Telef. EM. 8-2.46; EM. 8-2647 

575 Queen Str. W. (prie Bathurst) *

NAUJI NAMŲ 
PASIŪLYMAI -

SKAMBINKIT

Jonui Matulioniui
tel. įst.' OL. 7525 

namų tel. LA. 0248.

863 BLOOR STREET WEST 
(netoli Ossington g.)

$4.000 grynais, 
$11.500 pilna kaina.
7 kambariai per 2 augštus. 2 
tuvės. Mūrinis, atskiras. Prie 
pine gatvės netoli Dupont ir Edvin. 
$5.500 grynais, 
$15.500 pilna kaino.
9 dideli kambariai. 3 virtuvės; Na
mas atskiras, mūrinis. Didelis 
sklypas. Garažas. Namo išorė pa
traukli, vidus: reikalingas remon
to. Pigus pirkinys! Vakaruose — 
netoli Runnymede—Dundas. Arti 
gatvėkario ir krautuvių.

3. $12.900 pilna kaina,
? grynais.
9 kambariai per 2 augštus, 2 vir
tuvės. Mūrinis tik frontas. Kas no
ri dovanai įsigyti turtą be pastan
gų — šis namas vertas dėmesio. 
Lisgar g. netoli Queen g.

L $4.800 grynais, 
$14.900 pilna kaina.
7 kambarių, 2> augštų namas. At
skiras. l-as augštas mūrinis. Van
deniu šildomas. Moderniška virtu
vė. Privažiavimas. Greitas įsikraus- 
tymas. Į žiemius už St. Clair neto
li Lauder g.

. $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, moderni kas, gara
žas. Atlos gatvėj virš St. Clair.

. $3.500 grynais, 
$11.000 pilna kaina.
8 kambariai. Mūrinis tik frontas.
2 virtuvės. Garažui vieta yra. Carr 
gatvėj netoli Bathūrst ir Queen.

. $3.500 grynais, 
$10.000 pilna kaina.
6 kambariai. 2 augštai. Atskiras. 

, Alyva šildomas. Kambariai neper
einami. Privažiavimas. Mūrinis tik 
frontas. Į žiemius nuo Blooro — 
Salem gatvėje.
$6.000 grynais, 
$15.500 pilna kaina.
10 kambarių — pirmame augšte
5 kambariai. 2 virtuvės. Garažas. 
Geroj vietoj — prie Shaw gatvės 
visai netoli Bloor.
$3.000 grynais, 
$12.000 pilna kaina. t
6 kambariai. Alyva apšildomi. Pri
važiavimas. 2 virtuvės. Brock gat
vėj netoli College.

1
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9.

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

4 « Nepamirškit, manęs! '
E. KRONAS

VIT
AI-

R. T E S L IA
REAL ESTATE AND INSURANCE 

1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 
Tek 9-3558 — 2-9077 •

• • ♦

R. TESLIA
REAL ESTATE BROKER

M3 BLOOR STREET WEST - 57S QUEEN STREET WEST 
4 TORONTO

ERNEST RIDOUT
I1AI I MAII LIMITED IIAIKIS Dėmesio Į I | H į Dėmesio 

Hamiltoniečiai lt"I Įfll Hamiltoniečiai 
\ I tol 9 Į \

Parduodami 
namai 

visose miesto 
dalyse.

t 
i

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

Taip pat turime nauju namų 
su žemu įmokėjimu nuo S2.500 
iki $3.000 šiauriniame Toronte 
Meilai Jums parodysiu ir su
teiksiu daugiau informacijų

A.TAMULAITIS
Tel. MA. 1177-

•Namų tel. OR. 2657

A. W. FARLINGCR 
Rea! Estate

2000 Yonge St., Toronto

■■B

Didelis namų 
pasirinkimas 

visuose rajonuose

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

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

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

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

$15.000, Lisgar—Queen, 9 kamb., 
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 kamb., 
atskiros, mūrinis, yand.-alyvos 
šildymas, 2 mūriniai garažai.

J. KARPIS
K. Wiles Real Estate

(Centrinė Įstaiga)

ST. CLAIR AVE. W.
TORONTO

Td. KE. 7941, n«mW td. LL 4744

Nerodė manęs įstaigoje, malonėkite 
palikti savo telefono numerį.

—. ......—........■■h......... I HI -

Mann & Martel
REALTORS 

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

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

KELETAS PAVYZDŽIŲ:

$11.500. Pacific—— Bloor. 8 kambarių pusiau mūrinis namas. Dideli kambariai, 
du garažai; įmokėti apie $4.000.

$11.500. Edna — Bloor. 6 kambarių mūrinis namas. Gerai atrodo iš oro ir vi
daus, nereikalingas pataisymų, garažas iš linijos; įmokėti apie $4.000.

$15.000. Empress — Jamerson. 7 kambarių mūrinis namas, kietmedžio grin
dys ir puiki kurorto vieta, prie pat ežero; įmokėti apie $5.000.

$15.500. Clendenan — Bloor, 10 kambarių mūrinis namas. Geras pirkinys už 
esamą kainą. Geri kambariai, garažas; įmokėti apie $5 000.

$17.700. Bloor — Windecmere. 7 kambarių mūrinis namas. Vidus gerai įreng
tas ir sutvarkytas kambarys rūsy. Įvažiavimas ir garažas. Vandens alyvos 
šildymas; įmokėti apie $5.000.

$16.5000. Blooi — Quebec, 8 kambarių mūrinis namas, dvi virtuvės, dvi vo
nios, geri kambariai; įmokėti apie $5.000.

Visais^ namų pirkimo-pardavimo reikalais mielai patarnauja 
mūsų atstovas

J. T A M U L I O N I S
Telef. įstaigos MU. 8255, namų telef. OL. 8074

■ / ’

./O//A J. ELLIS
REAL ESTATE

Naujai atidarytas skyrius
383 RONCESVALLES — TEL LA. 8000

Jgyto pasitikėjimo dėlei mūsų firma auga sparčiausiais žingsniais. 
Kiekvienu laiku čia rasite didžiousj namų ir kitokių nuosavybių pasi
rinkimą. Kiekvienu laiku šimtai namų visuose Toronto rajonuose. 
Ypatingas mūsų naujojo skyriaus dėmesys bus skiriamas patarnauti 
klijentams norintiems įsigyti namus High Park^ rajone.

Jūsų pasirinkimui:

MUIR — DUFFERIN
$12.500, įmokėti $2.000. Mūrinis, pusiau atskiras narnos, 7 nepereinami kam

bariai, naujas šildymas, didelė virtuvė. Gražus iš lauko. Bargain.
SILVERTHORN — ST. CLAIR

$11.000, įmokėti $3.500. Mūrinis, šiukšČių plytų namas, 6 kambariai, garažas, 
vienas moraičius.

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

alyvos šildymas, garažas. Labai švarus namas, dideli kambariai ir lll-me 
augšte, visur kietos grindys.

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

du tualetui ir showeris, alyvos šildymas, garažas.
CONSTANCE — RONCESVALLES

$19.000, prieinamas įmokėsimas. Visai atskiras, mūrinis namas, 10 kambarių 
plius vieno maža virtuvėlė, 3 virtuvės išviso, 2 tualetai, nepereinami kam
bariai, vandens šildvmos, garažas su privačiu įvažiavimu.

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

namas, du visai atskiri butai, vandens-alyvos šildymas, vienas morgičius. 
Tai puikus pajamų nomas prie gero susisiekimo .

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

rio!, vandens-alyvos šildymas, garažas. Tik pažiūrėti ir pirkti.
QUEBEC — DUNDAS «

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

WINDERMERE — ANNETTE „
$14.500, įmokėti $4.000. Visai atskiras, mūrinis namas, 9 nepereinami kam

bariai su priedo 4 virtuvėlėm. Didelis kiemas, didelis namas, tik reika
lingas remonto. Atnaujinai bus daug vertas. Yra garažui vieta, vienas 
morgičius. •

Parūpinamos paskolos padidinti Jūsų įmokėjimą.

R. ŽULYS
383 Roncesvalles. * Telef. LA. 8000 • Buto tel. EM. 3-6711

Ernie C. Miles
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER

910 KlftG IR SHERMAN, HAMILTON, ONT.
$13.800. Ontario Ave., b .

8 komo., lietuvių rajone, kietos grindys, vandeniu šildomas. Pristatytas 
garažas; įmokėti $5.500. " J

$12.000. Devenport, v .
7 kamb., netoli lietuvių bažnyčios, kietos grindys viršuje ir apačioje. Z 
virtuvės, garažas. Vandeniu Šildomas; įmokėti $3-2.000.

$14.900. Kensington Ave.,
7 komb., 10'metų senumo namas, kietos grindys. Didelė ir moderniška vir
tuvė. Įvažiavimas ir garažas. Įmokėti $6.000

$16.000. Aberdeen Avc.,
10 kamb., kietos grindys, keturkampis narnas. Dideli kambariai; įvažiavi
mas, garažas; įmokėti ...6.000.

$13.500. Gladstone Ave.,
8 kamb., 2 virtuvės, naujas pečius, kambariai dideli ir nauja? dekoruoti.
Garažas. Įmokėti $5.000.. h/

$15.000. Lome Avė.,
1 1 kamb., kietos grindys. 3virtuvės, 2 vonios. Alyva šildomas. 2 garažai.
Įmokėti $4.500

Pirkdami ar parduodami, visuomet rasite sąžininga patarnavimą mūsų įstaigos 
prityrusių pardavėjų. Kalbame visomis Europps kolbomis. Parūpinome morgi
čius ir duodame paskolas.

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

' ( S a I e s m a n )

L. MACKEVIČIUS
910 King St. 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
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų 
klijentams mūsų Hrma yra įsigijusi gerą vardą 
Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei ple
čiasi, atidarydama vis naujus skyrius. Šiuo me
tu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų. 
J dieną gauname apie 60 naujų namų pardavi 
mui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasirinkimas 
tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:

KING — BATHURST
$9.000, įmokėti tik $2.500. Visos mūrinis pusiau atskiras, 9 kambarių, dviejų 

augštų. Šildymas alyva. Kondorine sistema.
KEELE — ROGERS .

$11.800, įmokėti $3.500. Visas mūrinis, europietiškų pavyzdžiu iš Jauko baltai/ 
aptinkuotas, 6 šviesių komb. namas. Vieta garažui. Tuščias — galima tuo
jau keltis ir gyventi.

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

rnos. Koridorine sistema. Šildomas alyva. Dvigubos garažas.
, QUEEN — DOVERCOURT

$14.500, įmokėti apie $4.000. Visai atskiras mūrinis 10 kamb. namas su mo
demiška virtuve. Šildymas — alyva. Koridorine sistema. Dvigubas garažas. 
Tuščias — galima tuojau pat užimti.

BEACONSFIELD — ARGYLE
$15.000, įmokėti $6.000. Visai atskiras rmirinis dviejų ougštų 9 kamb.- namas 

su centraliniu Šildymu. GoraŽos. Dvi virtuvės, dvi vonios: du atskiri butai.
GILMOUR — ANNETTE

$15.500, įmokėti $5-6.000. Visai atskiras masyvinis 9 didelių kambarių mūro 
namas. Koridorinė sistema. Yra garažas ir vieta antram. 3 virtuvės. Pare
montavus būtų tikrai vertingos turtas.

CLENDENAN — ANNETTE
$16.500, įmokėti apie $6.500. Visai atskiras mūrinis 11 kombarių vandeniu- 

alyva Šildomas namas. Dvigubos garažas. Slypės 40 x 210 pėdų, su dide
liais medžiais

DOVERCOURT — DUNDAS
$18.000 su didesniu įmokėjimu ir labai lengvom išsimokėfimo sąlygom. Mūrinis 

13 lobai didelių kambarių namas, šildomas vandeniu-alyva. Keturios vir
tuves su smkom. Lobai tinkamas nuomavimui. Savaitinės pajamos virš 
$80. Dvigubos garažas.

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

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

1072 BLOOR ST. W. — Tel. ML 2471, beta tel. KI. 742S.



fe' i ? TĖVIŠKĖS Ž URIAI

užuolaida

Į Švediją pabėgo dar 3 len
kai iš kutėrio, kuriame buvę 5 
įgulos nariai. Trys atbėgėlidi 
laukia prieglobos teisių, bet tuo 
tarpu neskelbiama nei jų vardai, 
nei net uostas į kurį jie atvyko.

Iš laivų į Švediją, lenkų ypač 
gausiai pabėgo pereitų mėtų rug
pjūčio mėn.: 5 d. du atbėgo į 
Karlskrona uostą, 19 d. vienas
jūreivis iš laivo “Pstrowski” iš
šoko Brandai sąsiauryje ir pri
plaukė prie kranto; 20 d. buvo 
net du pabėgimai: du jūrininkai 
uždarė kajutėje 4 kitus įgulos 
narius ir su kuteriu prikplaukė 
prie kranto, o vienas M/S Kol- 
no laivo jūrininkas nušoko nuo 
laivo ir priplaukė prie kranto, 
kai laivas pradėjo plaukti iš 
Hammarbyhammen uosto; se
kančią dieną prie Gotlando už- 

* plaukė ant seklumos Lenkų ku- 
teris su 4 vyrų įgula, iš kurių 
trys pasiprašė Švedų globos.

Pastaraisiais mėnesiais prieš 
pabėgimus imtasi griežtų prie
monių ir minėtieji trys yra pir
mieji/ kuriems pasisekė pabėg
ti šiemet.

Dar vienas su MlG-15 pabėgo
Kovo 5 d. Danų Borholmo sa

loje nusileido Lenkų lakūnas 
Jarecki su sovietišku' sprausmi- 
niu lėktuvu MIG-15. Gegužės 20 
d. ten pat,’Bornholmo salos Roe- 
ne aerodrome nusileido su to
kiu pačiu lėktuvu kitas lenkas 
lakūnas Įeit.’Zdzislaw Jazwens- 
ki. Tik šio lėktuvas permažame 
aerodrome nusileidžiant buvo 
kiek apgadintas — atsitrenkus 
į medžius buvo sugadintas nusi
leidimo mechanizmas ir nulenk
tas dešinis sparnas. Lakūnas li
ko visiškai sveikas ir tuojau pa
prašė azylo teisių.

Iš laisvės kraštų vis bėga
Neseniai Austrijos pasienyje 

esančiame Jugoslavijos mieste 
įvyko buvusių Tito partizanų su
važiavimas. Viena kryptimi iš 
ten grįžtant specialus traukinys 
turėjo pervažiuoti nedidelį ga
balą Austrijos teritorijos. Aust
rų žandarai, kaip ir visada, pra
važiuojančio traukinio duris už
rakino, tačiau 22 buvę partizanai 
iššoko iš traukinio per langą, kai 
traukinys sumažino greitį, ir, nu
vykę į Austrų policiją, pasipra
šė politinių pabėgėlių teisių.

Tai rojus, iš kurio bėga net tie, 
kurie, dėl jo liejo krauju ....

' ■■■ v 
SS
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Tarptautinis Katalikų Intelek
tualų Susivienijimas — Pax Ro
maną, kuriame Ateitininkų Fe
deraciją atstovauja Ateitininkų 
Sendraugių 'Sąjunga, šiais me
tais organizuoja du didesnius 
studijinius suvažiavimus.

Gegužio 14-18 dienomsi įvyko 
Venecijoje studijinis suvažiavi
mas nagrinėti klausimui: “Gy
ventojų problemos ir jų ekono
miniai ąspektai”. Paskaitose ir 
diskusijose nagrinėta gyvento
jų pertekliaus žemėje galimi pa
vojai ir kaip juos eliminuoti pa
didinant žemės produkciją, že
mės turtų geresnį išnaudojimą ir 
ar "galima naudoti priverstiną 
gimimų apribojimą. Ateitininkus 
šiame suvažiavime atstovavo 
kun. dr. Z. Smilgevičius, nese
niai apgynęs disertaciją Griga
liaus universitete: “Stalino že
mės ūkio kolektyvizacijos moks
las pagrindinių socialinių encik
likų šviesoje”.

Rugpiūčio 7-12 dd. Bonnoje 
įvyks Pax Romana septintasis 
suvažiavimas, kuriame bus nag
rinėjama tema: “Pasauliečių in
telektualų apaštalavimas”. Nu
matoma, kad šiame suvažiavime > 
Ateitininkų Sendraugių Sąjun
ga turės bent trejetą atstovų. 
Ateitininkų atstovavimu šiame 
suvažiavime rūpinasi ASS pir
mininkas, dabar gyvenąs Euro
poje.

Anglų karalių pavardės
Esame pratę karalius vadinti- 

vardais. Tačiau ir jie turi pavar
des. Pagal tradiciją, karalių pa
vardės rodo jų dinastiją. Tuo bū
du pradedant Jurgiu I iki Vic- 
torijos anglų karalių pavardė 
buvo von Hanover, nes Jurgis I 
buvo Hanoverio dvaro kilmės. 
Karalienė Victorija, ištekėjusi 
už Princo Alberto, įgavo pavardę 
Saxe-Coburg, nes Albetas buvo 
kilęs* iš kunigaikščių Saxe-Co
burg-Gotha giminės. Tokią pa
čią pavardę turėjo po Victorijos 
valdęs jos sūnus Edwardas VII. 
Edwardo VII sūnus Jurgis V, pa
sirėmęs Sosto Tarybos patarimu, 
1917 m. liepos 17 d. raštu savo 
pavardę* pakeitė į Windsor. Ta
me akte nustatoma kad visi 
anglų karaliai ar valdančios ka
ralienės, kilę iš Victorijos gimi
nės, turi Windsor pavardes. Tuo 
būdu ši pavardė tenka ir kara
lienei Elizabeth II ir jos sūnui 
sosto gfėdmiui~Chaffiūir '*

— Helsinkis. — Neoficialiais 
- duomenimis, Sovietų Sąjunga 

lig šiol dar negrąžinusi 5000 suo
mių belaisvių. ■

.—-Berlynas. — Saksonijos di
dįjį tekstilės pramonės centrą 
Chemnitz Vokietijos komunis
tai pasiūlė perkrikštyti į “Karl- 
Marx-Stadt”.

Sportinio laivyno 
jūrininkai

Atšilus orui ir vandenyse le
dams ištirpus, parūpo sužinoti 
kaip mūsų jūrininkai kruta. Pa
tyręs kur jų laivai randasi, pasu- 
kau į rytus ir pasiekiau 51-ją ba
zę, kur iš tolo girdėjosi skam
bus lietuviškas juokas. Tai jie — 
jauni «guvūs vyrai, su įrankiais 
rankose trūsėsi apie du pastatus: 
mažesnįjį, 18 pėdų ilgio dažė, o 
didįjį, 3% tonos jachtą, ruošė da
žymui. Gražu žiūrėti, kaip supra
kaitavę vyrukai sukinėjosi apie 
“vandens arklius”.

— Jau dešinįjį bortą nudažė- 
. me, — pasidžiaugė vienas ir tolė
liau paėjęs gėrėjosi, jog gražiai 
atrodo.

Man besidairant, pakyšt ir lai
vo vadas (atseit, pats vyriausias 
vienete) pasirodė, kuriam kaip 
matai vienas vyriokas prišokęs 
atraportavo apie pažangą dar
be. Žinoma, tai buvo gera proga 
pasiteirauti 'apie mūsų jūrinin
kų veiklą.

— Nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpyje, — pradėjo laivo va
das v. valt. G. Kačanauskas, — 
prasimušę išėjome į Baltijos jū
rą. nespėjome ten stipriai įsi
tvirtinti. Ateityje, reikia manyti, 
ši klaida nebus pakartota. Mūsų 
laivynas vos 10.000 tonų viršijo, 
tuo tarpu mūsų mažieji kaimy
nai šimtais tūkstančių savo tona
žą skaičiavo. Ateičiai reikia ruoš
tis, ypač įsąmoninti jaunimą, 
tuos būsimus mūsų valstybės va
dovus, jog be jūros tautos ilga! 
negyvena.

šia mintim vedina ir dirba To
ronto lietuvių jūrų skautų K. 
Vaidoto laivo įkula. Vanduo, tai 
ne takas pievoje, basas netoli 
tenubrisi, reikia plaukiojimui 
priemonių, kurios nemažai kai
nuoja. Taip vienetas turi turto 
už pustrečio tūkstančio dolerių, 
bet turima ir skolų, kurias ne
lengva mokėti.

Turint savo pastatus, laivo 
įgula neblogai paruošta jūrinin
kystėje bei vandens sporte. La
bai daug padeda neseniai išleis-

ta B. Studžios knyga “Buriavi
mas ir jūrininkystė”. Taip pat ir 
skautiškume neatsiliėkama. š.m. 
gegužio 15-18 dd. įgula turėjo tri
jų dienų stovyklą, kurioje moky
tasi pastatyti palapines ir įsi
rengti viduje, jog nebūtų šalta 
ir prie žemesnės temperatūros, 
patys skautai virėsi ant ugnia
kuro valgį, mokėti pionieriškų 
darbų. Į stovyklą atsilankė ir 
daug ko pramoko LLB Skautų 
vyčių skyriaus vedėjas ps. H. 
Stepaitis.

Prie vieneto, vadovaujant P. 
Budrevičiui, veikia ir rėmėjų bū
relis, kuris stengiasi padėti vie
netui finansiškai, — baigė v. 
valt. G. Kačanauskas.

Kaip tik š.m. gegužio 30 d. rė
mėjų būrelis rengia Lietuvių 
Namuose šokių vakaĄ, kur, sa
kyčiau, bus proga Toronto lie
tuvių visuomenei parodyti savo 
meilę jūros vyrams, gausiai į tą 
vakarą atsilankant ir tuo mūsų 
būsimus Baltijos jūros vilkus pa
remiant

Reikia pažymėti, jog jūrų 
skautų vieneto vadovavimas yra 
nelengvas darbas, atimąs visą at
spėjamą laiką, ypač pavasarį, kai 
pastatai ruošiami nuleidimui į 
vandenį. Laivo vadą tada vos ga
li pagauti, kad su juo šnektelė
jus. Jis gi tikrai rūpestingas va
das; jam talkininkauja pavaduo
tojas vair. M. Slapšys.

Negausus skaičiumi, bet darbš
tus vienetas, daro visai gerą įs
pūdį. Kalbėjęs.

Nesvarbu, iš kurio krašto mes ar mūsų tėvai, atvyko, nesvar
bu. ar mes tik dabar atvykome Į šį kraštą, ai? jau esame 
seni kanadiečiai, mes turime būti ištikimi Jos Didenybės 
Elzbietos II, Kanados ir Britų Commonwealth’© Karalienės, 
valdiniai. ’

wealth‘o šalyse.

Kaikurie iš mūsų gal prisimena diktatūros arba valstybinės 
vergijos litaniją. Šie prisiminimai tačiau priklauso praei
čiai, nes dabar jau esame kanadiečiai ir naudojamės Kana
dos teikiamomis laisvėmis. Todėl visi, kaip laisvi vyrai, 
moterys ir vaikai, būkime lojalūs Karūnai ir ją nešiojan
čiai mielai ir tauriai valdovei, Jos Didenybei Karalienei 
Elzbietai II

Karūna, kurią Jos Didenybė nešioja, yra simbolis brangiau
sios individualinės laisvės pasaulio istorijoje. Žodis laisvė, 
iš tikrųjų, turi pilną prasmę Kanadoje ir kitose Common-

TORONTO LIETUVIU PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
-Pereitą sekmadienį tuojaus po 

12 vai. pamaldų parapijos salėje 
įvyko Toronto lietuvių parapi
jos susirinkimas, sušauktas Baž
nyčios Statymo Fondo Valdybos 
naujai padėčiai aptarti.

Susirinkimui pirmininkavo -J. 
Matulionis, sekretoriavo J. Ža- 
liaduonis. Perskaičius pereito su
sirinkimo protokolą ir padariuš 
kaikurias pastabas, buvo prieita 
prie pranešimų ir diskusijų nau
jos padėties akivaizdoje.

Pirmiausia klebonas kun. P. 
Ažubalis, padaręs trumpą ap
žvalgą BSF veiklos, pranešė apie 
audienciją pas Toronto arkivys
kupą J. Em. kardinolą J. McGui
gan ir iš jo ta proga gautą pa
tvarkymą lietuvių parapijos rei
kalais. Jo Em. raštą, adresuotą 
klebonui ir BSF Valdybai, kun. 
Klebonas paskaitė originaliam 
tekste angliškai ir vertime:

“Mano brangūs Bičiuliai,
Aš nusprendžiau, kad tinka

miausia yra parduoti Bloor gat
vėje nuosavybę, kurią aš buvau 
nupirkęs lietuvių parapijai. Pir
miausia išmokėti skolą, priklau
sančią bankui. Balansą panaudo
ti šv. Jono Krikštytojo bažnyčios 
patalpų praplėtimui. Ši bažny
čia yra nacionalinė parapija.

Turint mintyje didelį lietuvių 
skaičių ir taip pat jųjų išsiskirs
tymą, atvyks Tėvai Pranciško
nai, jei jiems bus duotas palan
kus leidimas iš Romos. Jų įsikū-

Straipsnį skelbia

GEORGE WESTON LIMITED, CANADA
Duonos, biskvitų, tortų ir saldainių gamintojai.

rimas vyks palaipsniui, ir kurį 
laiką jie nebus pajėgūs statybai.

Tuo tarpu yra neįmanoma nu
statyti tiksli parapijų riba, iki 
lietuviai pastoviau neįsikurs. 
Daugelis jų gyvena laikinose pa
talpose ir, kai bus įmonama, įsi
kurs įvairiose vietose.

Aš manau, kad abi parapijos, 
jei antroji įsikurs, funkcijonuos 
užtenkamai gerai, ir daugiau net 
kaip dabar lietuvių lankys baž
nyčią.

Telaimina Jus visus Dievas, o 
aš drąsinu Jus pradėti vykdyti 
Jūsų naują programą.

Aš laiminu Jus irpasilieku iš
tikimas Kristuje.

Jūsų
James C. Cardinal McGuigan, 

Toronto Arkivyskupas”.
BSF Valybos pirmininkas J. 

R. Simanavičius trumpai prane
ša, kad Valdyba gegužės 15 d. 
posėdy, sužinojusi, kad paskola 
iš Kurijos nebus gauta, o be jos 
statybą pradėti neįmanoma, nu
tarė atsistatydinti ir pasiūlyti 
susirinkimui išrinkti likvidaci
nę komisiją.

BSF Valdybos iždin. inž. Raz- 
paitis pranešė apie kasos stovį ; 
iš pereitos valdybos perimta 
$6.678,91, per vieną rinkliavą 
bažnyčioje surinkta $410,90, iš
leista $259,58, tad dabartinis ba
lansas $6.830,23.

Revizijos komisijos protoko
las, perskaitytas V. Matulaičio,

lene

patvirtino tas pačias sumas, iš
keldamas reikalą baigti tvarkyti 
kaikuriuos neaiškumus su paja
mų kvitų knygutėmis. Kaikurios 
vėliau pristatytos knygutės turi
mų pinigų sumą dar pakelią.

Prieš prieinant prie diskusijų 
ir pranešimų, susirinkimui pa
geidaujant, buvo padarytas pra
nešimas ir Parapijos Komiteto 
apie naujuosius sumanymus pra
platinti esamą šv. Jono Krikšty
tojo bažnyčią irpastatyti prie jos 
salę. Pranešė p. Dailidė. Jau pa
ruoštas eskizinis projektas nu- 
matąs bažnyčios sieną GoreVale 
gatvės pusėje nukelti iki dabar
tinės zakristijos bei įėjimo į baž- 
nėčią priestatėlio linijos, pratę
siant tą šoną ir Dundas gatvės 
kryptimi iki dabartinės bažny
čios prasikišimo. Altorių numa
toma nukelti į Dundas g-vės pu
sę, kur dabar choras, o chorui 
įrengti viškas, kur dabar alto
rius. Įėjimas į bažnyčią būtų ten, 
kur dabar įėjimas į salę, greta 
busimp altoriaus nuo klebonijos 
pusės būtų įrengta zakrastija, o 
kur dabar įėjimas į bažnyčią, 
greta būsimo altoriaus, būtų 
įrengtas įėjimas žemyn į sales, 
kurių būtų dvi: didžioji, kuri tu
rėtų 575 sėdimas vietas, užimtų 
dalį dabartinės salės ir tęstųsi 
per visą kiemą iki pat sklypo ri
bos ir klebonijos pietinės sienos. 
Likusioji dabartinės salės dalis 
po busimuoju altorių ir dalimi 

bažnyčios būtų paversta mažąja 
sale su maždaug 120 sėdimų vie
tų. Taip praplėstoje bažnyčioje 
būtų 346 sėdimos vietos, kai da
bartinėje yra 175. Projekto auto
rių apskaičiavimu bažnyčios 
pertvarkymas kainuotų apie 15.- 
000 dolerių, o salių — apie 25.000 
dol. Pinigų tuo tarpu esą jau mi
nėti $6830,23, o likviduojant tur
tą Bloor gatvėje gal būsią gauta 
dar apie $24.000, nes norima jį 
parduoti už $40.000, iš kurių rei
kėsią $16.000 su keliais šimtais 
grąžinti kurijai. Pranešėjo nuo
mone, nuo naujos bažnyčios sta
tymo teko atsisakyti, kai pasi
rodėm nekreditingi ir J. Emin. 
kardinolas paskolą duoti atsisa
kė, nuspręsdamas lietuviams 
bažnyčios parūpinimo reikalui 
pasikviesti TT. Pranciškonus. 
BSF ligi šiol teturėjęs apie 330 
aukotojų, iš kurių surinkta apie 
$11.300 ir dar apie $4.000 surink
ta nevardinių aukų. Pranešėjas 
manąs, kad visi, kas liks prie se
nosios bažnyčios parems naująjį 
projektą, o kas įsijungs į naują
ją parapiją, kaip ir kun. klebo
nas savo pranešime pareiškė, ga
lėsią savo aukas pervesti nauja
jai bažnyčiai.

Penki pranešimai iškėlė daug 
klausimų, diskusijos buvo gana 
gyvos ir ilgos — susirinkimą už
tęsė iki 5 vai. Buvo griežtesnių ir 
ramesnių pasisakymų, praneši
mų atžvilgiu teigiamų ir neigia
mų, pasisakymų dėl naujų su
manymų, dėl BSF veiklos ir dėl

— Edinburgas. — Škotijos 
augšt. teismas atmetė naciona
listų skundą prieš karalienės 
Elzbietos titulą. Jie ginčijo tei
sę žymėti Elzbieta II, nes Elz
bieta I tebuvusi vien Anglijos 
valdovė. Teismas skundą atmetė 
tuo pagrindu, kad tai parlamen
to nutarimas, kurio aktų jis ne
turi teisės ginčyti.

— Londonas. — Karūnacijos 
parade dalyvaus daugiau kaip 
800 kanadiečių karių visų ginklų 
rūšių?. / ■

— Londonas: — Karalienė mo
tina ir karalaitė Margareta iš 
Buckinghamo rūmų persikėlė į 
Clarence House. Tai tie patys rū
mai, kur tuojau po vedybų gy
veno princesė Elzbieta ir Edin
burgo princas.

— Paryžius. — Prancūzijos 
prezidentas karūnacijos proga 
karalienei Elzbietai II dovanos 
du pirmaeilių prancūzų dailinin
kų sukurtus paveikslus.

— Maskva. — Sovietų vyriau
sybės atstovu karūnacijoje pa
skirtas ambasadorius Londone J. 
Malikas.

— Vašingtonas. ■— Buvęs vals
tybės sekretorius Achesonas vėl 
pradėjo verstis advokato prak
tika Vašingtone.

pinigų tolimesnio panaudojimo, 
bet į konkrečius nutarimus visa 
tai nebuvo suformuluota, taip 
ir liko nuomonėmis. Originaliau
sias beabejo buvo p. Cirūno siū
lymas. Jo nuomone su perstaty
mais nereikią skubintis. Kai bū
sią dvi bažnyčios, gal ir šios šiai 
parapijai užteksią, o surinktus . 
pinigus reikią panaudoti įsigyti 
lietuviškoms kapinėms. Mes lie
tuviai, sako, esam išblaškyti po 
visus pasviečius, tad nors kūnus 
suvežkime į vieną vietą.

Po visų diskusijų — deja, pe 
be susikirtimų, net asmeniškų — 
prieita išvadų: 1) BSF Valdybos 
atsistatydinimą priimti ir išrink
ti BSF likvidacinę komisiją. 2) 
Likvid. kom. po didelių pastangų 
sukomplektuota:. Rudaitis, Ma
tulionis, Žaliaduonis, Jarašūnas 
ir Razgaitis, kandidatai — čirū- 
nas ir Lėlys. 3) Likvidacinei ko
misijai pavesta paruošti BSF 
Valdybos veiklos apyskaitą nuo 
pat pradžios, parduoti Bloor gat
vėje įsigytąjį sklypą su namu, 
apmokėti einamąsias sąskaitas, 
jeigu jų atsirastų ir sušaukti pa
rapijiečių susirinkimą galutinai 
likvidacijai aptartu
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SUDBURY Ont
Nikelio pramonės darbininkų 

unija pradėjo derybas su 
kompanija

Šiame šiaurės Ontario krašte, 
tarpe uolėtų kalnų, yra brangių 
metalų kasyklos priklausančios 
dviems kompanijoms. “The In
ternational Nickel Go” valdo 6 
kasyklas, 2 lydyklas ir 1 rafineri- 
ją, kuriose dirba 14.000 darbinin
kų gaudami atlyginimo $1.60- 
1.80 valandai. Dirbama 5 dienas 
savaitėje, po 8 vai. į dieną. Kom
panijos prezidento pranešimas 
rodo šitokius praeitų me|ų rezul
tatus: nikelio buvo iškasta ir iš
valyta 249.000.000 sv., vario 234.- 
300.000 sv., platinos 287.000 unci
jos, aukso 42.000 unc.

Kompanija, kurios centras yra 
Niujorke, pardavus visa- tai ir 
apmokėjus darbininkų algas, pa
dengus visas išlaidas, turėjo gry
no pelno $58.891.000.

Iki praeito pasaulinio karo 
darbininkai čia buvo spaudžiami 
sunkiai dirbti už mažą atlygini
mą, koliojami ir iš darbo meta
mi. Karo metu Kanados parla
mentui išleidus palankesnius įs
tatymus, kurie garantavo darbi
ninkams teisę turėti darbovietė
se savo unijos atstovus, kaip ki
tose didesniosiose pramonėse, 
taip ir šioje nikelio pramonėje 
darbininkai susirašė į uniją, ku
ri atstovautų jų reikalus ir pa
reikalautų iš kompanijos paša
linti tas blogybes, kurios taip di
džiai slėgė darbininkus — kad 
darbo prižiūrėtojai elgtųsi pa
doriai, nekoliotų visokiais žo
džiais, kad darbininkas nebūtų 
-išmestas iš darbo be svarbios 
priežasties, kad būtų darbo sąly
gos lengvesnės, geresnė apranga 
nuo susižeidimų ir susirgusiems 
apdrauda, kad būtų duodamos 
apmokamos atostogos ir bendrai 
padidintas atlyginimas.

Per kelis praeitus metus unija 
jau daug gero yra iškovojusi, bet 
dar nėra viskas gauta, ką dar
bininkai norėtų gauti savo gyve
nimo pagerinimui. Šiuo metu 
vyksta unijos su kompanija de
rybos dėl sutarties atnaujirųmo 
šiems metams. Unija vėl reika
lauja pakelti atlyginimą ir kad 
kompanija teiktų veltui gydymą 
darbininkų šeimų nariams, kad 
apmokėtų gydytoją, vaistus ir li
goninę. Toliau, kad kompanija 
darbininkams nuo 60 metų mo
kėtų senatvės pensiją $100 kas 
mėnuo, kad pailgintų atostogas 
ir mokėtų didesnį atlyginimą už 
darbą sekmadieniais. Unija yra 
pateikus ir daugiau reikalavimų 
darbininkų ir jų šeimų gerovei.

Pirmajame šio mėnesio unijos 
ir kompanijos atstovų posėdyje, 
kompanijos atstovai vėl pasi
priešino unijos reikalavimams, 
pasiūlydami padidinti atlygini
mą tik 1 centu vai., o daugiau 
nieko. Sekančios dienos posėdy 
dar pusę cento pridėjo ir pasiža
dėjo peržiūrėti kaikuriuos kitus 
unijos reikalavimus. Dėl to vė
liau atsakysianti. Kompanija be 
to, teigia, kad darbininkams mo
kama pakankamai ir dauguma 
darbininkų esą tuo patenkinti. 
Visus reikalavimus kompanija 
priskiria beveik vien unijos va
dovybei su mažu skaičių narių. 
Matyt, kompanija remiasi tuo 
faktu, kad į unijos susirinkimus 
mažai narių lankosi. Ypač mažai 
lankosi nauji darbininkai euro
piečiai, kurie teisinasi nesupran
tą anglų kalbos. Iš dalies tiesa, 
kad iš mūsų, kaip jaunųjų, taip 
ir senųjų darbininkų, daug kas 
negalime viso gerai suprasti. Bet 
susirinkimuose kalbama apie 
mūsų gyvenimą bei darbą. Tiek 
užtektinai jau kiekvienas galime 
suprasti.

Taigi, mieli tautiečiai, kurie 
dirbame šioj nikelio pramonėje, 
stenkimės visuomet lankytis 
unijos narių susirinkimuose, o

Vasarvietė 
atostogoms •

Mercury Lodge, 109 Orchard 
Beach, Lake Simcoe, 1 mylia nuo 
KESWICK, Ont.

Kambariai ir atskiros kabinos. 
Autobusai priveža prie pat vie
tos. Užtikrinimui vietos atosto
goms telefonuokite: Roches 
Point 184M.

ypač,* kai yra vedamos derybos 
su kompanija dėl mūsų ir mūsų 
šeimų geresnio gyvenimo. Kai 
iškovosime kokius savo naudai 
pagerinimus, būsime tvirtesni 
ekonomiškai ir daugiau centų 
turėsime paremti, paaukoti lie
tuvybės ir tėvynės laisvinimo 
reikalams. Unijos narys.

Laidotuvės. Marija Vaitiekai- 
tienė buvo kuriam laikui išvyku
si į Londoną pas savo dukterį 
Paplauskienę. Neseniai grįžo vėl- 
į Sudbury pas dukterį Oną Ja
sinskienę. Tačiau neilgai teko 
drauge gyventi. Gegužio 19 d. 
negailestingoji mirtis ištiesė į ją 
savo rajįką. BuVo skubiai nuvež
ta į General Hospital* kur aprū
pinta paskutiniais sakramentais 
staiga mirė nuo širdies smūgio, 
sulaukusi 73 m. amžiaus. Velio
nė, 10 metų praelidus našlystėje, 
užaugino 2 sūnus ir 5 dukteris. 
Į laidotuves atskrido iš Bostono 
ir duktė Genė Puodžiukaitienė 
su v^ru. Iškilmingos pamaldos 
už jos vėlę buvo atlaikytos Kris
taus Karaliaus bažnyčioje. Pa
laidota Sudburio katalikų kapi
nėse.

— Antanas, Raškevičius susi
tuokė su Ida Veliūte iš Montrea-1 
lio. Sudburiškis.

Artistų pobūvis. Gegužio 16 d., 
šeštadienį, vaišingoj pirm. K. Po
derio pastogėje įvyko jaukus po
būvis—arbatėlė. Buvo pasakyta 
keletą nuotaiką keliančių kalbų, 
reiškiant pasigėrėjimą ryžtingų
jų drąsa, kuri buvo apvainikuo
ta pasisekimu. Palinkėta, kad di
deliuose sunkumuose susidariu
si vaidintojų grupė neiširtų, bet 
kad vis stiprėtų ir stiprėtų. Su 
entuziazmu sutikta mintis ruoš
ti ir daugiau parengimų. Sekan
tis parengimas su vaidinimu 
įvyks birželio 27 d.

Be to, šįmet numatoma mūsų 
kolonijoje surengti daug geguži
nių, kad tautiečiai turėtų kur 
jaukiai, lietuviškoje aplinkoje 
praleisti sekmadienių popietes.

Be vaidintojų, pobūvyje daly
vavo bendruomenės valdybos 
narių dalis, kolonijos kapelionas 
ir artimesnieji bendradarbiai.

A. St. Zarankai atidarė dide
lę maisto parduotuvę (Grocery 
& Confectionery), 375 Antwerp 
Ave., Donavan rajone, netoli 
Holy Trinity bažnyčios. Savieji 
neužmirškime užeiti pas savuo
sius.-

— A. Zarankai laimingai pada
ryta apendicito operacija INCO 
ligoninėje.

— P. ir M. Venckevičiai ir D. 
Niekus įsigijo mašinas.

— J. E. Kačinskai nusipirko 
namus.

— Bendruomenės vakaras da
vė apie $90 gryno pelno. S.

WINNIPEG, Man.
Lietuviška vėliava parlamento 

rūmuose. Gegužio 15 d. Winni- 
pege buvo suruošta Pilietybės 
diena, tautų pasirodymas parla
mento rūmuose. Dalyvavo 33 
tautos su vėliavomis ir tauti
niuose rūbuose. Ta pačia proga 
buvo įteikta apie 100 asmenų 
Kanados pilietybės dokumentai.

Lietūvių grupę atstovavo: V. 
Daubaraitė, L. Dargužaitė, A. 
Mikalauskaitė, L Pranevičiūtė, 
Gr. Zavackaitė ir L. Radzevičius.

Ruošiasi vaidinti. Meno mėgė
jų grupė, režisuojant V. Šmai- 
žienei, greitu laiku ruošiasi pa
statyti “Sekminių vainiką” ir 
komediją ’’Vargšas Tadas”. Pel
nas bus paskirtas bažnyčios sta
tybai

.Vaikų šventė. Sekmadienį. L. 
Šeštad. pradžios mokyklos Tėvų 
komiteto ir mokytojų posėdyje 
nutarta mokslo metų užbaigimui 
suruošti Vaikų šventę Kildonan 
parke. Šventėje galės dalyvauti 
visi vaikai ir neinantieji į mo
kyklą. Bus įdom programa, daug 
varžybų. Varžybose galės daly
vauti ir nemokiniai. Laimėjusie
ji gaus dovanų.

Bažnyčios statybai aukojo: M. 
Šarauskas $100, ministeris Za- 
deikis $25, K. ir A. Urbaičiai $20, 
studentas V. Kurganas, studijuo
jąs Vokietjioje Mūnsterio uni
versitete, per vasarą užsidirbęs 
mokslui, aukojo $17.

Aukojusiems nuoširdus ačiū.

J
(Atkelta iš 3 psl.) 

geriausiam lietuviui publicistui 
ir» korespondentui pagerbti — 
įteikiant jiems sakysim po porą 
šftntų, kuriuos sumestų patys 
sąjungos nariai ir laikraščių lei
dėjai. Premija galėtų vadintis 
“Kovojančio Žurnalisto”, “Žu- 
vusiems lietuviams žurnalis
tams atminti” ir panašiai, irbt- 
tų skelbtina svetimtaučiams. 
Argi lietuviams žurnailstams 
būtų per aukštai sekti ameriko
niškojo žurnaližmo tradicijo
mis? Jie turi Pulitzerid žurna
listikos premijas. Įdomu, jog, 
net du Lietuvoje gimę ameri
kiečiai žurnalistai yra šias pre
mijas gavę — vienas net du kar
tus: Tolishus ir Lawrence. Lie
tuviškosios žurnalistikos premi
jos būtų paskatinimas ir atpil
das lietuviui žurnalistui.

Kokia gi dabar perspektyva 
lietuvių žurnalistiniam prieaug
liui? Vakarai sukniubus prie 
rašomosios, šeštadieniai ir sek
madieniai savo poilsį nuvagiant, 
žinių lietuviškajai visuomenei 
beieškant, gi darbo dieną pra
leidžiant prie ūžiančių mašinų 
ir su Puerto Rikiečiais besilo- 
jojant... Kai draugai nuolat 
kviečia ir ragina eiti ar į ge
riausias pasauly operas, koncer
tus, dramos teatrus, pajūrio ka
vines ar tęsti, tuo laiku, studi
jas? ,

Ar toks žurnalistinis jauni
mas gali turėti kokias iluzijas, 
jei jis. nėra iš Jokių “vyrukų 
pilno takto”,, kurie dėl šiltos vie
tos sugeba “ne tik lazdą, kalio
šus, bet” ir kažin ką padaryti, 
kad įsipirštų į “šiltą” vietą. Ši
tokie vyrukai, atseit, “prieaug
lis”, neatsižvelgia kad į šitokį 
informacinį darbą neabejotiną-

FARMOS
FARMOS

PARMOS
100 akru, 90 dirbamos. Žemė pirmos 
rūšies. Tinka bulvėms. Mašinos sodini
mui, sėjimui; piovimui parduodamos 
drauge su ūkiu. Įmokėti $2.500. 2 
mylios nuo R.K. bažnyčios EI m Vale 
rajone. Pilna kaina $11.000. Elektra.

100 akrų, 75 akrai dirbamos. Prie 
Simcoe ežero, l-mos rūšies trob. Elek
tra. Kaine. $ 1 3.000. Įmokėti $4.000.

173 akrai, 130 6. dirbamos. Nėra 
elektr. Kaina* $9.000. įmok. $3.000.

150 akrų, 90 akrų dirbamos. Elekt
ra. Kaina $7.000. Įmokėti $2,500.

. ★

Tabako ūkis. Kaina $25.000

Trys ūkiai prie plentų lygumose.

Pasirinkimas iš 30 ūkių.

kepykla, (mokėjimas tik $3.000.

KREIPTIS:

TILMON HAGEN
REAL ESTATE BROKER

R.R. 2, NEW MARKET, Ont 
Telef. Bradford, 125 Ring 2-4.

pasisako
pirmenybę turėtų su dideliu pa
tyrimu ir pasiruošimu vyresnie
ji lietuviai žurnalistai — vete
ranai. Ar gali toks potencialinis 
lietuvis žurnalistas tikėtis gau
ti darbą lietuviškoj informaci
nėj įstaigoj, kad jo privalumai 
būtų pilnai išnaudoti Lietuvos 
laisvinimo kovoje, jei pakliuvi
mą į tokias vietas apsprendžia 
giminystė su “įsisenėjusiais 
veiksniais” ar... Ar atkreipia 
dėmesį lietuviškosios spaudos 
leidėjai į tokį prasimušantį laik
raštininką, kviečiasi jį pas save, 
varžosi dėl jo, kaip šiaip kad 
pasaulyje yra. Jie ramių ra
miausia sąžine susisodina “savo 
partijos” žmones, ar «u stiprio
mis rekomendacijomis ir bile 
laikraštis eina. Lietuviškoji vi
suomenė, jos veiksniai elgiasi 
su savo žurnalistiniu prieaugliu 
tarytum tas senis Liudvikas: 

.“Po manęs, kad ir tvanas”. Tik 
suskaičiuokime, kiek naujų tik
roj žurnalistų gyvenimas pagim
dė paskutinių 13 metų bėgyje 
ir kokios yra galimybės egzis
tuoti, kaip Vakarų tautai, be 
savos spaudos? (B. d.)

Laiškai Redakcijai
Didž. Gerb. p. Redaktoriau, 
Pagal Jūsų laikraštyje tilpu

sius skelbimus apie pardavinė
jamus sklypus vasarvietėje prie 
Georgian Bay esu gavęs dauge
lį laiškų iš įv. Kanados vietų. 
Nebesuspėdamas visiems atsa
kyti, prašau leisti pasinaudoti 
Jūsų laikraščiu trumpam paaiš
kinimui

Springhurst vasarvietė yra 
apie 80 mylių į šiaurę nuo To- 

jronto, prie garsiosios Wasaga 
Beach. Naująja autostrada, ku
ri viešam naudojimui atidaryta 
tik pereitą vasarą, vasarvietė iš 
Toronto pasiekiama per 2 vai.

Georgian Bay ežero pakran
tės -lėkštos, smėlėtos ir prime
na mūsų Palangos pajūrį. Gal 
todėl ir mūsų tautiečių susido
mėjimas buvo toks didelis, kad 
ten šalia patrauklaus paplūdi
mio, stambus miškas pasidabi
nęs ne tik tiršta bet ir gausia 
augmenija. Ten neteko matyti 
alksnio ir karklo, o šiaip galima 
rasti visą iš Lietuvos pažįstamą 
augmeniją su baltaliemeniais 
beržais, storomis eglėmis, pla
čiašakiais ąžuolais bei pušimis.

Skypai yra prie gero Wasaga 
Beach — Collingwood kelio, 
apie ketvirtis (ir arčiau) kilo
metro nuo ežero. Sklypų dydžiai 
pėdomis: 50x140, 105x142, 70x 
220. Jų kainos nuo $395 iki 
$ 682,50. Įmokėti reikia $ 50, o 
paskiau po $10 į mėnesį, kas trys 
mėnesiai su 4%. Pageidaujant 
galima apsimokėti ir iš karto. 
Savivaldybės mokesčiai už že
mę (priklauso nuo sklypo dy
džio) $ 5-9, su vasarnamiu — 
apie $ 15-19. metams. Iš pereitos 
vasaros yra tik du lietuvių va
sarnamiai (neskaitant kanadie
čių), bet šiemet dažnas planuo
ja susikalti savo pastogę.

Viešam paudojimui yra palik
ta parkui vieta apie 300x500 pė
dų. Pasistačius namą, elektra 
tuojau prijungiama. Vandentie
kio nėra bet vanduo labai geras 
vietoje. Už $50 galima įsireng
ti šulinį su pompa virtuvėje.

Delhi, Ont
Kovo 1 d. šioje apylinkėje su

darytas tabako augintojų būrelis 
Vasario 16 gimnazijos mokinei- 
našlaitei Angelinei Dambraus
kaitei išlaikyti Būrelį sudaro se
kantieji asmenys, kurie aukojo 
po $4: pp. Augaičiai, Augustina- 
vičiai, Ignaičiai, Grincevičiai, 
Kairiai, Paulionis, Rudokai, Ra- 
cevičiai, Janušauskai ir $2 pp. 
Ožalai.

Balandžio 11d. išsiųsta $40, o 
likusieji $2 bus išsiųsti sekantį 
kartą.

Būtų labai gražu, kad daugiau 
tabako augintojų prisidėtų prie 
šio kilnaus1 tikslo padėti mūsų 
jaunimui mokytis savoje mokyk
loje.

Techniškam aukų- surinkimo 
palengvinimui prašome kreiptis 
į P. Augaitį Tillsonburgo apylin
kei, o Delhi ir Simcoe apyl. pas 
H. Kairienę. H. K.

— Otava. — Kanadiečiai turis
tai užsieniuose per 1952 m. išlei
do net $60.000.000 daugiau negu 
užsieniečiai turistai Kanadoje.

— Otava. — Kanados psichiat
rinėse ligoninėse šiuo metu yra 
57.000 ligonių.

Vieta sausa -nes pagrindą sudaro 
smėlis. Mažesnio vasarnamio 
kaip 384 kvadr. pėdos statyti ne
galima. Jo kaina apie $700. .Pa
geidaujant galima išsimokėtinai 
Pastato per kelias dienas. Vieto
je pigiau, negu užsakyti iš To
ronto. Statyti galima kada nori; 
tuojau, ar po keleto metų. Biz
nio sklypai jau išparduoti. Skly
pų vertė, lyginant pernykšte 
kaina yra pakilus virš $ 100. Pa
ežerė nėra privati, bet vieša, 
“Public place”. S. Pranckūnas.

Kanadiškos įvairenybės
— Didžiausias pasauly popie

riaus fabrikas yra Corner Brook, 
Newfoundlande.

-—Ilgiausias pasaulyje dengtas 
tiltas yra per John River, Hart- 
lande, New Brunswick. Jo ilgis 
1282 pėdos.

—1951 m. surašinėjimo metu 
Kanadoje užrašyta 208.539 as
mens, augščiau 10 metų amžiaus, 
niekad nelankę jokios mokykloj. 
1941 m. surašinėjimo metu tokių 
rasta 12.959 dagiau — 221.498.

— 1951 m. surašinėjimo metu 
Kanadoje buvo apie 8.000 mote
rų ir apie 5.400 vyrų, turinčių po 
90 metų.

Nuosavybių • 
pardavimo agentai

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

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

O. E. CARSON, LTD.
REALTORS

2283 YONGE ST., TORONTO 
MA. 0491

LITO FLOOR SERVICE
»

Dedame naujas, atnaujiname ir išvalome senas, 
o taip pat įrengiame specialių plytelių GRINDIS 
virtuvėms

365 EUCLID AVE. ' TEL. MI. 2530

MES PARDUODAME NAMUS, BIZNIUS. ŽEMES IR MOTELIUS
$11.500. Dufferin—Dundas, 8 kamb., mūrinis namas, alyva šildomas, 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 augštų su krautuve; įmokėti
S8.500. ,

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

Pirkdami namus ir kitokias nuosavybes kreipkitės į

L. KOWAL, Realtor
403 RONCESVALLES AVENUE, TORONTO, ONTARIO

ME. 5725 - - - - ... - - - . . ME. 5726
v-..- . 9

Mes sudarome paskolas I ir 11 morgičiui ir skoliname privačiai iki $2.000

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS—vaistininkas

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

L J ĖJŲ VI S L A I K R O D I N INKAS
FRANK B O CH ULIS

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

Atidaryta iki 7 vai. vak. - - 27214 QUEEN ST. W., Toronto

GALAS KOSULIUI!
Išbandykite tuojau DIANA DROPS, europiŠku^ vaistus, 

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

Pora DIANA lašelių su cukrumi ir trupučiu karšto 
vandens, geriant keturis kartus į dienų, tuojau gali iš
gydyti kietų kosulį, kurį Jūs gavote nuo persišaldymo, 
Šie vaistai pagelbsti taip pat nuo nosies kataro, skau
dančios gerklės, krutinės persišaldymo, astmos, bron
chito, ausų ir dantų skausmų, o taip pat tinka garga
liavimui ir kitokiam naudojimui.

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

Kaina $1.25 butelis.

LUSCOE PRODUCTS LIMITED 
559 Bathunt St, Toronto 4, Ont

v y<.-- '■

O’KEEFE'S BREWING 
COMPANY LIMITED

“ĮTEMPTI VEIKSMAI”
Rašo NAT TUROFSKY

“Umpiras skelbia žaidėją suspenduotu ir Billy 
Demars užbaigia žaidimą. Tai ir yra jaudinantieji 
dalykai, kurie beisbolui suteikia 
minios džiugintojo vardą”.

OLIVER REAL ESTATE
2273 BLOOR STREET WEST. TORONTO

$17.000. Per du augštus 7 kamb., kv. pl., vandeniu-alyva apš. namas ir mūro | 
garažas. Evelyn-—Glenlake.

$23.000. 1i kamb., park, grind., kv. pl., vand. dpšild., atskiras labai geram 
stovy iš lauko ir vidaus namas, gražus kiemas ir 2 autom, mūro ga
ražai. Oakmount—Bloor.

$17.000. 8 kamb. per du augštus, vandeniu - alyva apšild., atskiras namas. 
Kiemas ir garažas. įmokėti apie $6.000. Calbeck—Runnymede Rd.

$22.000. 14 kamb., vand.-alyva apšildomas, parkiet. grind., gražus kiemas ir 
2 autom, mūro garažas. Pastatas be skolos. Sunnyside-Howard. Park.

P. LEDAUSKAS
TELEFONAS RO. 2301

2273 BLOOR ST. W. (prie Runnymede)

Parduodant ar perkant namę ar biznius
JŪSŲ PATARNAVIMUI

Antanas-Tcny H4 I I IS
Real Estate darbe turįs didelio patyrimo

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

KE. 7904 Vakarais LL 5143

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
f ■

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 .

HILMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

BOEHNKE’S 
MEAT MARKET

MES TURIME VISKĄ, 
KAS VERTINGA IR GERA '

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

'Mes turime europiečių skoniui: Krokuvos, ožio, kraujinės, liežuvių ir kt. rūšių 
dešrų, Westf. kumpio ir įv. taukų. Didelis mėsos it kt. mėsos gaminių pasirinki- 
mos. Spėcioli karite daira kasdien. Importuoti europietiški delikatesai, oland. 
sūdytos silkės buteliuose, magi ir rolmopsai, Ementholer ir šveicariškas sūris, 
aviečių sunka, marcipanai, romo pupos ir tt. w



SAUGU—PATIKIMA—SĄŽININGA!

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

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

Dufferin; 8 k. atskiras jaukus 
namas, dviejų augštų, 2 vonios, 
2 virtuvės, wisur puikios kiet
medžio grindys, naujai alieji
niais dažais išdekoruotas, dvi
gules garažas ir didelis kiemas, 
alyva šildomas, arti prie gero 
susisiekimo ir krautuvių, *'iš pir
mų rankų".

$5.500 įmokėti, $15.500; centrinia
me roj., Harbor-Ossington, prie 
lobai gero susisiekimo, ramioje 
gražioje gatvėje; 8 k. atskiras 
mūro namas su grožiu 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, nauii lengvi morgičiai.

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

, M ŪSŲ ATSTOVAS

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

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

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

561 -567 KEELE ST. TEL. junction 4773
IVa Block South of St. Clair Namu tel. CE. 1-3444

TORONTO, ONT. Sav? G. KERAITIS

■nnmiiwnwiiBi iP-maa
% ." ' t ■ 1

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

LAIKROUININKA
turint’ 30 metų profesinę praktikų

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

..................... I II—Blimwi

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

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

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

Savininkės: G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė

Dėmesio! Dėmesio!
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 augštė), Toronto. TeL OL. 4717

DĖMESIO! DĖMESIO!
VALGYKLOJE ’’BALTIC”

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

Sav. Feliksas Jonynas

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (pri. Spadina). Tel. EM. 6-8694

$5.500 {mokėti,\$ 16.900. Bloor W
— Runnymede, rezidenciniame 
rajone, atskiras šviesių plytų no 
mos, 7 k., du augštai, kvaaroti- 
nis plonas, žaidimų k.,'alyva ir 
vandeniu šildomas, garažas su 
privačiu įvažiavimu, didelis kie
mas, visai arti prie susisiekimo 
ir apsipirkimo. Skubiai parduo
damos del išvykimo.

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

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

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

.. /yPTENCf ..
Vardas

Viename koncerte pripuola
mai greta vienas antro susėdo 
užkietėjęs senbernis ir pagyve
nusi netekėjusi mergaitė. Vyrui 
programa buvo nepažįstama ir 
jis nuobodžiavo, bet kai pasigir
do Mendelsono “Vestuvių mar
šas“, jis sujudo.

— Tai kažkas girdėto! — tarė 
jis, kaimynei.—Aš klasikinę mu
ziką mažai tepažįstu, bet tai bu
vo puikus dalykas. Kas tai buvo?

— Tai “Mergaitės malda”, — 
tarė kukliai nuleidusi akis kai
mynė.

Y 4 . 4

Garbingas pasiryžimas
— Ei, tu, ten! Ar taikais! pa

imti obuolį? — sako pardavėjas 
berniukui, kuris visą laiką suka
liojasi apie obuolius.

— Ne. Aš stengiuosi nepaim
ti...’

Tinkami vaistai
— Man rodos, skelbiama, kad 

šitie vaistai tinka žmonėms ir 
gyvuliams, — klausia ponia vais
tinėje.

— Duokit man vieną butelį. 
Atrodo, jie turėtų tikti ir mano 
vyrui.

Marksas — grūdų vagis
Senas žmogus, vienos už gele

žinės uždangos valstybės ūkinin
kų kooperatyvo narys, klauso 
politinės pamokos apie “dialek
tinį materializmą”.

Agitatorius aiškina ūkinin
kams apie Marksą.

— Marksas, — sako jis, — pa
ėmė grūdus iš Hėgelio filosofijos 
ir .išmetė rauges iš jų.

Senas ūkininkas išklausė su
sirūpinusiu veidu, bet nieko ne
pasakė. Grįžęs namo savo žmo
nai papasakojo, ką išmokės:

— Jie sučiupo žmogelį pavar
de Marksas vagiantį grūdus. At
rodo, kad jis už tai gaus mažiau
siai perikioliką metų priverčia
mojo darbo .

NICK KRAKANA'
REAL ESTATE

Didžiausias Šiaurės Ontario realtorius
Mes apimame Hurst, Kirkland Lake, 

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

Tel. 1400 M
Mūsų firmos arei-^^J^^ WS
tas išaugimas^^K
Timminse ir kito- ’
se Šiaurės Onto-
rio dalyse rodo, 1 > IS
kad mes teikiame 4:
gera, sąžininga ir- » \ /Ik
greitą pata
mą m ū su k I i j en -į JiSl
tams. In'formoci-^O^O^^ jjjSig 
jai ir visais j ūsų ISOwIg JMžEs
nekilnojamo turto pirkimo ir pardavi
mo reikalais prašau kreiptis pas mus. 
Mielai norįs pasitarnauti savo tau
tiečiams

J. Krikštolaitis
asmeniškai arba tel. 1400.

Arba rašykite Viršuj minėtu adresu.

Visais turto pirkimo 
ir pardavimo reikalais

Jums patarnaus

Feliksas Senkus
Tel. LL. 3744

WILLIAM BOLLAND
Real Estate 

1130 College St., 
Toronto, Ont.

FREEMAN’S 
rūbų nuomavimas 

Pilni vestuvinioi 
komplektai 
vyrams

— r moterims kjBp
I pigiausiomis 

kainomis mieste. 1

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

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

JfSjK^tAUSIOS RŪŠIES MKOJfW 
įjĮfcRAHKbARIJU

y IŠKILA'0- M
MfifMn [npuošalai keramika \

1 odos ir meno iMirtonioilietiMstos \ 
±jr kitu tautu Muitines muzikas^ 

ptokšttlė^^,^^^

JtaJSafcmlufe mū4*Į
Priimami užsakymai vestuvėms, 

piknikams, pokyliams.

Aritmetikos ekspertas
Vengrijos pradžios mokyklps 

vedėjas klausia mokinius:
— Kuris iš jūsų gali įtraukti 

politiku P aritmetikos uždavinį?
Vienas iš vaikų pakilo ir sako: 
-*Du ir du yra keturi.
— Aišku, tavo teisybė, bet aš 

nematau čia politikos? — sako 
vedėjas.

— Du ir du yra šeši, — atsako 
kitas.

— Tai netiesa, o be to, aš ne
matau ir čiazjokios politikos^ — 
sako vedėjas.

Pagaliau mažutis Maurice pa
kėlė ranką.

— Gerai, sako vedėjas, pažiū
rėkim, ką Maųrice pasakys.

— Du ir du yra trys, o su di
džiosios Sovietų Sąjungos pagal
ba yra keturi.

— Puiku, Maurice, — pagyrė 
vedėjas.

Draugas 11 Travatore
Budapešte pasakojamas toks 

naujas anekdotas: Vieno fabri
ko darbininkas prašo direktorių: 
“Pone direktoriau, ar galiu šian
dien baigti, darbą keliomis minu
tėmis anksčiau, nes nbriu nueiti 
šį vakarą į operą?

“Ar nežinai, drauge, kad mes 
esame išlaisvinti ir pas mus ne
liko ponų. Pakartok savo prašy
mą demokratiškai”, — suriko 
direktorius.

’’Drauge direktoriau, — pakar
tojo darbininkas, — ar galiu tru
putį anksčiau baigai šį vakarą 
darbą, nes turiu bilietą operon?”

“Gerai, — sako direktorius, — 
aš džiaugiuosi matydamas, kad 
jūs darbininkai mėgstate kultū
rą. Kokią operą matysi?”

“Drauge direktoriau, aš einu 
žiūrėti “Draugo II Travatore”.

Čekoslovako laikrodis
Karo metu “belaisvindami” 

Europą, raudonarineičiai pagar
sėjo savo išlaisvinimais nuo laik
rodžių. Čekoslovakijoje prie 
valstybinės krautuvės durų sto
vi ilga žmonių eilė. Praeinąs pi
lietis klausia, kas čia per susi
būrimas.
— Laikrodžių siunta atėjo iš 

Sovietų Rusijos, — atsako vienas 
iš stovinčiųjų.

— Tokiu atveju ir aš stosiu ei
lėn, — atsako praeivis. — Gal ir. ’ 
mano laikrodis bus šių tarpe.

5 gab. virtuvės chromo komplektas — $59.50
3 gab. fotelis (chesterfield)
3 gab. miegamojo komplektas
Davenport lova (Chesterfield)

— $49.50
Kėdės (Hostess) — $12.95

DIRECT FURNITURE

— 99.00
- $79.50

SALES
480 YONGE ST., TORONTO 

(1 blokas į šiaurę nuo College St.)
ATIDARYTA VAKARAIS IKI 9 VAL.

Lengvos išsimokėjimo sąlygos.
Skambinti Midway 1213

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804

ŠVARA- GYVENIMO PAGRINDAS! 1! -
Valymas rūbų naujausiais metodais išsaugo jūsų rūbus.

kfSggl S jKP Garantuotas saugojim&s. Mokama
{įįvvį įį atsiimant. Garantuojama.

W Pasiimame ir pristatome.

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
fl-P * netinkamai laikomi sugenda. Mū-

limrffd sų sandėliuose jūsų vasariniai rū- 
wM/Tmlw rnruictincrai ooiionmi Kai

Specialybė:
Cheminis valymas įvairių 

rūsių užuolaidų.
138-46 CLAREMONT STR.

30 metu valymo patyrimas

bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

TELEF. EM. 8-4557

YORK PACKING CO. LTD.
104-106 Trowell Ave., TeL: JU. 2794. JO. S197. Toronto 9, Ont

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešrai

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

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

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

Indija nenori misijonierių
Indijos vidaus minist. Karju 

pareiškė; kad svetimšaliai misi- 
jonieriai Indijoje turi liautis 
skelbę evangeliją, o imtis socia
linės veiklos. Religiją skelbti 
Indijoje turįs teisę kiekvienas, 
bet jie nenorį, kad tai darytų 
žmonės atvykę iš kitur. Tai turį 
būti sulaikyta, dėlto misijonierių 
veikla būsianti patikrinta.

Šiuo metu Indijoje yra 65 ka
talikų ir 50 protestantų misijinių. 
organizacijų iš Europos bei Š. 
Amerikos,.

Naujiems misijonieriams Indi
ja dabar sunkiau beduoda vizas 
ir tik tokiems, kariuos rekomen
duoja katalikų vyskupų konfe
rencija arba Indijos Krikščioniif 
Taryba.

— Otava. — Senatas atmetė 
vyriausybės siūlymą margariną’ 
įtraukti į maisto gaminių sąrašą, 
nuo kurių neimami pardavįpio 
mokesčiai. Šiuo reikalu buvo 
balsuojama jau ne pagal parti
jas — krikurie liberalai balsavo 
prieš vyriausybės siūlymą, o kaž
kurie konservatoriai jį palaikė.

Pozavimo kvailystės
Šį pavasarį Paryžiaus gatvėse 

pasirodė kažkokia baronesa L 
Alefeld-Larvig su kailiniais “pa
puoštais” gyvomis pelėmis, ku
rios buvo prisiūtos celulioziniuo- 
se maišiukuose prie kailinių. Vis 
tai tam, kad atkreiptų į save pra
eivių dėmesį. Matyt, vargšelė, be 
pelių jau niekuo nebegali sudo
minti.

Duchaborai ruošiasi 
emigruoti

Jau treti metai, kaip Kanados 
neramieji duchaborai ieško kraš
to, į kurį galėtų emigruoti, pa
likdami jiems jau nebesvetingą 
pasidariusią Kanadą. Iki šiol 
juos priimti sutiko tik Costa Ri
ca ir visai neseniai pranešė pri- 
imsianti Panama. Duchaborų 
dvasinis vadas Stefan §orokin 
tuo tarpu dar negrįžo iš Urugva
jaus, kur nuvyko taip pat įsilei
dimo galimybių išsiaiškinti.

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

Advokatas — Notaras 

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto .V

Tiesiog iš fabriko
5 metų garantija! ?

AKIŲ SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištirto akių nervus, kurie dai
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kalba slavų kalbomis.
470 College SL W. Toronto 

TeL RA 3924

576 OUFEN ST. W.
Tti. EM. 3-1618

Dr. Peter MORKIS
PERKĖLĖ . v * **•

savo dantų kabinetą į
1982 BLOOR ST. W.

(į rytus nuo Dufferin St) 
Tel. OL. 4451. Toronto 4, OnC

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

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

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

TeL RA. 6708.

Dr. Aleksas Valatka 
Gydytojas ir chirurgas , 

1081 BLOOR ST. W.
(torp DufferiA ir Dovercourt)

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

susitąrirną 
•

Telefonas ME. 2933

Dr. A. Pacevičlus
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPUA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI

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

šeštadieniais nuo 11-3 vai.

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

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

Telefonas LO. 1791 
Toronto

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

GYDYTOJAS ir
CHIRURGAS

Priėmimo 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 |elefonihį susitarimą.

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

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

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

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St, Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO 
noujoi atremontuota ir padvigubinto 

batų krautuvė
Perduodu įvairios rūšies voikų, mote
rų ir vyrų botus — normolous ir pla

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

Td. KE. 3881

...................... ............................................................................ ............... .... i ■■■—p

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 REKA1
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto bendrosios ligoninės 
vyt. gydytojas.

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

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

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

Priėmimo vol.: 3-6 vol. 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. 8-3754

Ur. 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 namu instaliavimo.

119 PERTH AVE.
Telefonas KE. 7808.

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstatau: 

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

STANLEY SHOE STORE
Augščiousios 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 Sr. 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
Kalbu slavų kolbomis 

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEFANUK 
* (optometrist) 

natikrina akis ir pritaiko 
akinius, jei reikalinga 

Bathurst Medical Building 
312 Bathurst Telef. EM 3-6373
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TORONTO, tilt.
Apylinkės Valdybos 

pranešimas
KLB Toronto Apylinkės Val

dyba, gegužės 31 d. 3 vai. pp., 
Lietuvių Namuose, 1129 Dundas 
St. W., šaukia visuotinį susirin
kimą su sekančia dienotvarke:

1. Susirinkimo atidarymas, »
2. Apylinkės Valdybas pirmi

ninko pranešimas,
3. Iždininko pranešimas,
4. šviet. vadovo pranešimas,
•5. Šalpos Fondo K-to pirminin

ko pranešimas, -
6. Tautos Fondo reikalu prane

šimas,
7. Einamieji reikalai,
8. Susirinkimo uždarymas.
Kviečiame kuo skaitlingiau

siai dalyvauti.
Apylinkės Valdyba.

Tėvų dėmesiui
KLB Švietimo Komisija pri

mena, kad paskutinė data užra
šyti vaikus į vasaros stovyklą 
yra gegužės mėn. 30 diena. Po 
tos datos užsirašyti nebus gali
ma, nes birželio 1 dieną reikia 
išnuomoti palapines. Toronte už
sirašoma pas mokyklos vedėją 
Širką šeštadienį pamokų metu 
arba telefonu LY. 9189.

Tėvai Pranciškonai
į Torontą jau atvyko pereitą ket
virtadienį ir tą pačią dieną pada
rė vizitą šv. Jono Kr. parapijos 
klebonijoje, šeštadienį jie turėjo 

l audienciją pas Jo Em. kardinolą, 
Toronto arkivyskupą, ir išsiaiš
kino vienuolyno ir parapijos kū
rimo techniškuosius reikalus.. 
Ta proga jie pateikė Jo Eminen
cijai Pranciškonų Ordino Ame
rikoje vyriausybės ir Romos ku
rijos raštus — formalinius leidi
mus kurtis Toronte ir organi- 

.zuoti čia tautinę lietuvių parapi
ją. Jo Em. iš savo pusės atvyku- 

• siems tėyams Pranciškonams su
teikė jurisdikciją — teisę admi- 

-nistruoti sakramentus ir laikyti 
pamaldas, palinkėdamas jiems 
sėkmės ir Dievo palaimos patikė
tame darbe.

Naujosios parapijos klebonas 
T. Bernardinas Grauslys, OFM, 
per lietuvišką radijo valandėlę 
kreipėsi į Toronto lietuvius juos 
pasveikindamas ir pranešdamas, 
kad antrosios liet, parapijos To
ronte steigimas jau pradėtas. 4 

z T. B. Grauslys savo nuošir
džiame žodyje pareiškė, kad 
pranciškonų tikslas yra ne skal
dyti senąją, bet kurti naują -pa • 
rapiją, kad tuo būdu tie. .tikin
tieji. kurie iki šiol netilpo da
bartinėje bažnyčioje, galėtų Die
vą garbinti naujoje, prašė tikin- 
čuiosius remtį savo senąją pa
rapiją, kartu pareiškė pasitikėji
mą Dievo Apvaizda ir gerų žmo
nių duosnumu, kuriantis nauja
jai. Be to. Tėvas Bernardinas pa
stebėjo. kad šiuo metu TT Pran
ciškonai dar neturį prieglaudos 
nei patys sau, nei pamaldoms 
vietos, bet jis turįs vilčių, kad 
iki sekančio sekmadienio pa
maldoms vietą jie jau turėsią ir 
tai būsią paskelbta per sekančią, 
t.y. šio šeštadienio radijo valan
dėlę.

Kaip mums teko patirti, nau
jasis vienuolyno viršininkas bei 
klebonas laikinai yra prisiglau
dęs pas italus TT Pranciškonus 
kitoje gatvės pusėje prieš lietu
vių bažnyčią, o kiti du Tėvai te
begyvena St. Catharines ir čia 
atvažiuoja reikalų tvarkytu 
(Ketvirtasis dar neatvyko iš Eu
ropos). Jų įsikūrimo sumanymai 
yra kiek pasikeitę. Jie jau ne
benori pirkti jokių patalpų lai
kinai bažnyčiai, bet laiką, kad 
būsią tiksliau ir taupiau tuojau 
pat nupirkti sklypą ir pradėti 
naujos bažnyčios statybą, kad 
iki -žiemos būtų įrengta pamal
doms vieta rūsy, kuri vėliau 
virstų sale.

K. Liet Kat Moterų D-jos 
skyrių atstovui suvažiavimas 
vyks šia tvarka:

Šeštadienį, gegužio 30 d., 10 
vai. r. gedulingos pamaldos už 
mirusias draugijos nares;

4 vai. p.p. darbo posėdis, 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. Narės 
oageidaujamos tautiniuose rū
buose

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

TLN kreipiasi
Tautiečiai, visi prisidėkime ir 

paremkime L. Namų ruošiamą 
loteriją, kuri įvyks liepos mėn. 
gale. Kiekvienas iš mūsų nu
neikime didesnį ar mažesnį fan
tą į Lietuvių Namus.

Loterijos tikslas — / paremti 
lietuvišką mokyklą, jaunimą, ir 
steigiamą L. N. biblioteką, ku
rioje bus sukaupta .visa lietu
viška spaūda.

Be to, būtina Lietuvių Namus 
papuošti, kad jie būtų jaukesni 
ir gražesni. Mūsų visų garbės 
pareiga remti šį lietuvišką rei
kalą. TLN Valdyba

• . . i - - ■- ■ _ .

PLIAS Kanados skyriaus, 
Toronto m. valdyba

šiems metams išrinkta iš pirm. 
J. Sližio, vicepirm. V. Balsio, 
sekretoriaus J. Dragašiaus, iž
dininko C. Vaitiekūno ir vald. 
nario S. Kryževičiaus.

Pirm-ko adresas: 53 Hewitt 
Avę., Toronto, Ont.; telef. ME- 
8760. . >■:
“Dainos” Grupės narių dėmesiui

Gegužio 30 d. narių susirinki
mas neįvyks, bet nukeliamas sa
vaitei vėliau į birželio 6 d. 4 vai. 
pp., 53 Hewitt Ave., pas narę Sli- 
žienę. Tuo pačiu atsiprašome už 
įvykusią klaidą “TŽ” Nr. 20: pa- 
sklebiant mūsų Kartūno vaka
rui gintarus dovanojusios firmos 
vardą. Paskelbta “Atlantic”, o 
turėjo būti: “Atlanco” — 652 
Yonge Street.

Lietuviška daina per radiją .
Šį penktadienį, 9 vai. 30 min. 

vakare per CBL (Transcanada) 
radijo stotį bus transliuojama 
tarp kelių ir lietuviškų dainų 
meliodijų rinkinys. Išpildys or
kestras ir kvartetas. Banga 740. 
Bus įdomu pasiklausyti, kaip 
anglas dainuoja lietuviškai.

Kvartete dainuoja ir sol. 
Ver įkaitis.

Toronto choras “Varpas”
Jau praėjo porą savaičių kai 

Toronto Lietuvių Choras “Var
pas” buvo iškilmingai pakrikšty
tas. Gilūs įspūdžiai iŠ krikštynų 
koncerto dar neišdilo iš Toron- 
tiečių atminties.

Štai mūsų “Varpas” ir vėl 
ruošiasi skambinti. Šį kartą ža
da būti šauni gegužinė, kurioje 
choras vėl išpildys keletą savo 
dainų. Nustebs Kanados girios 
nešdamos lietuviškų dainų aidą 
į tolį, tokių dainų jos juk retai 
teišgirsta. O torontiečiams ir 
hamiltoniečiams vėl bus proga 
maloniai praleisti popietę žino
moje lietuvių vasarvietieje p.p. 
Narušių ūkyje, kur ir įvyks mi
nėtoji gegužinė sekmadienį ge
gužio 31 dieną. E. B.

Ukrainiečių vasarvietė
Toronto ir apylinkių ukrainie

čiai nupirko, ūkį prie Coburgo, 
žinomam vasarviečių rajone, ir 
kuria vasarvietę. Pirmiausia bu
vo išskirtos vietos jaunimo sto
vykloms bei pramogoms^ o likusi 
žemė išparduodama. Jau nupirk
ta arti 100 sklypų.

STAIGMENA
...IR VĖL KAIP VISUOMET PUIKŪS

šori ai
šį penktadienį, gegužio 29 dieną UNF salėje, 7.30 vai. vak.^ grojant gerki kapelai prie alučio.
VISI PASIMATYSIME!

LAS skyrius.

’ ”Varpas” skamba ,..
Visi torontiečiai ir hamiltdniečiai Į 

Toronto Lietuvių Choro „Varpas” ruošiamą

GEG UŽIO Ei
Gegužinė įvyks šį sekmadienį, gegužės 31 d., p. Narušio ūky.

Autobusai iš Toronto, nuo lietuvių parapijos bažnyčios, išeis 12 vai. ir 2 vai. pp.; iš
Hamiltono -r- tuoj po pamaldų nuo italų bažnyčios.
Gegužinės metu choras išpildys programą — padainuos keletą dainų. Kita programa . 
pagal nuotaiką. \ TLCh. “Varpas”.

MONTREAL, Que.
Birželio 14 dienos minėjimas, 

kaip praneša KLB Apylinkės 
V-ba, ruošiamas visų trijų Pa
baltijo tautų kartu ir bus religi
nio koncerto pavidalu St. James 
katedroje, sekmadienį, birželio 
14 d. Smulkesnė dienotvarkė bus 
pranešta vėliau.

Šv. Jono tradiciniame parade 
dalyvaus ir lietuviai. Pasirody
mu rūpinasi ApyL V-bos Kultū
ros ir Švietimo komsiija. ■'

Vargo mokyklai tremtyje rem
ti ženklelių platinimo apyskaita: 
Gauta platinimui už $195. Išpla
tinta: LKMD-ja Montrealyje už 
$26.15; LTautinė S-ga Montrea
lyje už $22; LKJS-ga “Ateitis” 
Montrealyje už $4.10; Gimnazi
jai remti k-ja už $24.68. Išviso už 
$76.93. Dar neišplatinta ženkle

lių: Skautų Tunte Montrealyje 
už $74.15; LKJS-ga “Ateitis” už 
$23.75; LAS-ga už $5; Gimnazi
jai remti k-jos kasoje už $15.50. 
Išviso neišplatinta už $118.40.

Pastabos: I. Rastas 33 c. per
teklius platinant ženklelius.

II. Už išplatintus ženklelius pi
nigai $76.93, yra išmokėti PLB 
Vokietijos Krašto Valdybai.

Organizacijas dar neišplatinu
sias vargo mokyklos ženklelių 
prašome atjausti vargo mokyklų 
padėtį Vokietijoje ir paskubinti 
ženklelių platinimą.

Pr. Šimelaitis.

A. Gražys, nekilnojamo turto 
pirkimo ir pardavimo tarpinin- 
kas-agentas, pakeitė telefoną į 
TU. 7987.

ŠJ ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS MĖN. 30 d. 5 vai. pp. 
GARDEN CITY BEACH, PORT WELLER, 

KLB St, Catharines Apylinkės Valdyba 
rengia

G 8 G ŪŽI N

KINO “CENTRE” Toronto
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!
-- - ■ - - - ■ - . ■ I 7 , ■ -  ................................... ■I-III. I I      j, .

Ketvirtadienį — šeštadienį, gegužio 28, 29, 30 d.d.
1. SON OF MONTE CRISTO — Louis Hayward, Joan Benett
2. COMING ROUND THE MOUNTAIN — Abott & Costeloo

Pirmadienį — trečiadienį, birželio 1, 2, 3 d.d.
1. DALLAS — spalvota — Gary Cooper, Ruth Roman
2. ARE YOU WITH IT — Donald O’Connor, Olga San Juan

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

11 ■ ■ imi■— -i ■ -r-i —igBaaawwucaroi „w, t ^4— - !"■,

BER-SKOL 
GENERAL INSURANCE AGENCY

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

J* ■* .■«. At■'

Draudimo reikalais kreiptis:
TEL. LA. 9547, J.'BERŽINSK A S 

1212 Dundas St West, Toronto

Dėl morgičių:
' TEL. RA. 5125, Mr. SKOLNICK

455 Spadina Avė., /kamb. 417), Toronto
—.  - - —r---- -r-n--- ----------------- ---- -------i-----------

“Caritas” komiteto parengimas
Birželio p d., šeštadienį, Toron

to liet, šalpos-labdaros komitetas 
“Caritas” didžiojoje ukrainiečių 
UNF salėje rengia didelį paren
gimą, kurio pajamos skiriamos 
karitatyvinei komiteto veiklai.

Naujieji kanadiečiai švęs 
birželio 2 d.

Gegužio 20 d. įvyko naujųjų 
kanadiečių 10 tautybių atstovų 
pasitarimas pilietybės - imigra
cijos įstaigos patalpose, vado
vaujant tos pačios įstaigos at
stovui Mr. J. D. Sharp. Buvo 
aptarti' karūnacijos dienos ap- 
vaikščiojimo reikalai. ’ Specia
laus komiteto pirmininku iš- ■ 
rinktas Mr. J. Cornish, o cere-: 
monijų vedėju Mr. McCance.[ 
Sudarytas taip pat propagan- į 
dos komitetas, kurio uždavinys 
informuoti visuomenę per spau
dą, radiją, spausdintas progra-i 
mas ir tt. r

Sutarta taip pat dėl progra-! 
mos. kuriai pasiruošti dalyviai [ 
sekmadienį, gegužio 31 d..susi
renka parodos aikštėje, per Va
karinį įėjimą, kur koncertų sce
na, o jei lytų, tai Masaryk Hall, 
212 Cowan Ave. Pačibs apeigos 
įvyks birželio 2 d., 7val., paro
dos aikštės patalpose Softball; 
Diamond, taip pat prie Vaka
rinio įėjimo;

Programoje lietuvius atsto
vaus Toronto liet, choras “Var
pas”. Jam skrita 10 minučių. Be 
to, su chorais dar pasirodys ka
nadiečiai, graikai, olandai, uk
rainiečiai ir, gal būt, lenkai su 
estais. Kitos tautybės savo prog
ramos dar nėra apibrėžę, daugu
mas pranešė, kad bus “dainos ir 
šokiai” arba “dainos”. Suomiai 
ir. gal būt, estai pasirodys su 
mankštos numeriais.

Nauji Kanados lietuviai
St. Jaseliūnas su šeima, pagy

venę 5 metus Brazilijos sostinė
je, Rio de Janeiro, atvyko apsi
gyventi Kanadon ir apsistojo 
Toronte. Sakosi, sunkiai pakelia
mi karščiai ir kitos klimato są
lygos juos varginę, ° čia Kana
doje, radę visiškai tėvynę pri
menančią gamtą.

Atvyko iš Anglijos
Pranas Barauskas su žmona 

prieš kurį laiką atvyko iš Ang
lijos ir apsigyveno Toronte. Ang
lijoje 6 metus dirbo įstaigose ir 
vertėjavo. Moderniąsias kalbas 
mokėsi vokiečių universitetuose.

Suinteresuotieji vertimais į 
anglų kalą gali kreiptis šiuo ad
resu: 175 St. Clarens Avė., tele
fonas LL. 1278.

Pakeis tramvajus
Miesto taryba paskyrė TTC 

$2.650.000 pastatyti 89 naujiems 
tramvajų vagonams, nes dabar 
dar tebesą naudojami nuo 1921 
m. Apskritai \ Torontas ruošiasi 
kaikurias tramvajų linijas pa
naikinti, pakeisti troleibusais ar 
autobusais. Bet kaikurios lini
jos, kaip Bloor arba Queen esą 
taip apkrautos, kad be tramvajų 
apsieiti negalima. Ten per va
landą pravažiuoja 4000 keleivių.

Dėmesio!! I
Reikalingi 
nuosavybių 
pardavėjai, 

geros sąlygos ir pilųa parama 
neprityrusiems. „

Kreiptis:
J. RUKŠA • 

Tel. OL. 5176, OL. 1793
F. N. PREBBLE 

Real Estate

TORONTO LIETUVIŲ MENO MĖGĖJŲ GRUPĖ . , 
stato 4 veiksmų komediją

Vei^s bufetas. Esant blogam orui, šokiai vyks salėje. 
Maloniai kviečiami apylinkės lietuviai gausiai dalyvauti.

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

(Roncesvalles — Garden g. kampe)
Sulietuvino: A i šbė. Rėži sočius: Juozas Jagėla. Dekoracijos piešė: Kazys Manglicas

PO VAIDINIMO ŠOKIAI. GROS TLO "TRIMITAS"
Vaidinimų pradedame punktualiai — 7 vol., nes tuoj po vaidinimo seka šokiai.
Prašome nesivelinti: Bilietai parduodami "Tulpės" ir "Baltic" svetainėse.

TLMMG Valdyba.

TORONTO JŪROS SKAUTŲ BIČIULIAI - RĖMĖJAI 
š.m. gegužio 30 d., 8 vai. vak.. Lietuvių Namuose rengia

ŠOKIŲ VAKARĄ
Gros gera muziką, bufetas su įvairiais gėrimais ir kitos 
linksmybės. . - ‘

j Rengėjai.

Dėmesio Torontiečiams!
kviečiame visus š.m. gegužės mėn. 31 d., sekmadienį, 

8 vai. vak. į KLK Mot. D-jos suvažiavimo proga ruošiamą

Linksmą šokiu vakarą
šv. Elenos salėje (kampas Dundas ir Lansdowne)

GROS PUIKI KAPELA
KLKMD Centro Valdyba.

Vestuvės — krikštynos i “Liaudies Balso”
Šv. Jono Krikštytojo liet, baž- į jau du numeriai išėjo dar labiau 

nyčioje praėjusį šeštadienį su-1 sublįuškę, mažesnio formato, 
tuokta Antanas Žiobakas ir Asta į Podėka
Brakaitė.

Pakrikštyta: Vida 
Barzevičiūs, Romanas 
Arūnas Galinauskas, 
Petronėlė Bagdonaitė 
nas Rimgaudas Sirutis.

Toronto universitete 
su pasižymėjimu antrus metus 
Architektūros mokykloje baigu
siam stud. V. Liačui paskirta 
Ontario Architektų Sąjungos 
stipendija, Be to, antrų metų 
studijas baigė lietuviai: A. Ba- 
nelis ir G. Karulis, trečių metų 
studijas baig£.V. Kvedaras.

Odontologijos skyriuje pirmų
jų metų kursą baigė dvi lietu
vaitės dantų gydytojos, čia kar- 
tojančios studijas teisėms gauti: 
Vladislava Kryževičiūtė-Sadaus- 
kienė ir Elena Zubrienė.

Women’s College Hospital sti
pendijas gavo ir dvi lietuvaitės: 
Valerija Višnevskaitė podiplomi
nėms studijoms operacinėje ir 
Bertha Balčiūnas kūdikių slau
gymo studijoms.

Eugenija Burdulytė baigė gai
lestingųjų seserų mokyklą ir 
š. m. gegužio 21 d. gavo diplo
mą University of Toronto. Con
vocation Hall.

* Oakville Fordo fabrikas 
jau dirba

Gegužio 11 d. Oakville nauja
sis Fordo fabrikas išleido pirmą
jį savo pagamintą automobilį. 
Tai 2.794.525-tas Fordo automo
bilis, pagamintas Kanadoje, kur 
Fordo įmonės veikia nuo 1904 m. 

Šiuo metu Oakville fabrikas 
dar nebaigtas. Jis bus dar pra
plėstas. abar dirba 2500 darbi
ninkų, o praplėtus bus priimta 
dar 1500.

Stefanija 
Juozapas 
Katarina 
ir Anta-

i Ponui Antanui Lapaičiui Vita Confec- 
tionare savinikui, 1033 College St., už 
padovanotę puikių stovyklinę lempų reiš
kiame skautiškų ačiū.

Toronto jūros sk. K.K. Vaidoto laivas.

Išnuomojamas 11 kambarių namas, dvie
jų augštų, alyva apšildomas; 6 kamba
riai ll-me augšte su baldais, l-me augšte 
su baldais tik virtuvė. 176 Argyle Ave. 
Teirautis LO. 0135, betkuriuo laiku.

Išnuomojami 3 kambariai ir virtuvė 
antram augšte be baldų. 351 Dover- 
court Rd. Tel. KE. 7824.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvėlė 
II augšte, 82 ' Beaconsfield Ave. «

Išnuomojamas 2 kambarių ir virtuvės bu
tas ir kambarys viengungiui su maistu. 
Tek JU. 0917.

Suaugusių porai išnuomojamas kamba
rys ir virtuvė be baldų. Skambinti tel. 
LA. 5296, nuo 6 iki 10 v.v.

Išnuomojami kambariai viengungiams, 
galima virtis. 44 Gwynne Ave. Geras su- 
susisiekimas. Telef. KE. 1080.

College- Ossington gatvių rajone, 2-me 
augšte, išnuomojamos kambarys ir vir
tuvė vedusių šeimai ir vienas kambarys 
viengungiui. Galimo virtis. Teirautis 286 
Roxton Rd., tel. LL. 5730.

i------------------------------------------------------------------------------------------

Išnuomojamas II augštas: 3 dideli, švie
sūs, saulėti kambariai ir virtuvė. Galimo 
nuomoti ir kamboroiis. Skambinti po 4 
vol. vok. tel. OL. 6934. 23 Emerson Avė.

Išnuomojamos atskiros kambarys su vir
tuve ll-me augšte. Korštas-šaltos vanduo, 
tinko vedusių porai. Bloor-Ossington ra
jone. Kreiptis 276 Westmoreland Ave., 
tel. OL. 5785.

Išnuomojami 2 kambariai ir virtuvė be 
baldų. Galima ir su vaikais. Dundas — 
Brock rajone. 20 Atkins^

"Studentų Kvartetui", vad. Liudo Ja- 
rošeko, už suteiktų proga tordOf^kims 
pasigėrėti dainos menu, nuoširdžiai dė
kojome.

KLB Toronto Apylinkės Valdyba.
4 ”

Apylinkės Valdyba.

Bermudos “Charta” Lietuvai
(Atkelta iš 3 psl.) '16. nei bendruomenės organiza- 

tijos komitetams, paruošta doku-į ei jos sudarymui, nei lojalumo 
rųentinė medžiaga leidiniui apie [ paradui nerodoma susidomėji- 
sovietihį genocidą Pabaltijo mo.”-LLK mano, kad būtų di- 
kraštuose. atiduota spaudai “Bal- džiausią mūsų išeivijos nelaimė, 
tic Review’’medžiaga” Šiuo me-[ jei visuomenė rūpestį bendrai- 
tu LLK “ruošią medžiagą bro
šiūrai apie Lietuvą ispanų kal
ba. įvykstančiai Pan-Amerikos 
konferencijai Venecueloje, kar
tu su memorandumu. Tikimasi 
gauti transliacijas Pabaltijui 
radijo Free Europe radiofone. 
LLK bendradarbiavo su kitais 
egzilais. "Esamomis sąlygomis 
Baltijos kraštų integracija į C.

i Europą yra viena iš šių kraštų 
išlaisvinimo prielaidų.” LLK 
pirmininkas buvęs išrinktas CE 
EC darbo komiteto Niujorke pir
mininku. Visų ėgzilų didžiausias 
rūpestis, jau kuris laikas buvo 
“vieningo egzilų memorandumo 
paruošimas JAV prezidentui”.” 
LLK komitetas nurodė, jog tai 
nesą lengva, “nes atskirų čio
nykščių egzilinių veiksnių tar
pusavio nesantarvė tam sudaro 
sunkiai įveikiamų kliūčių. Pas
kutiniu laiku susirūpinta rasti 
tokią formą, kurioje visų paverg
tųjų kraštų čionykščiai egziliniai 
veiksniai sutilptų nežiūrint'jų 
•tarpusavio santykių”. LLK pri
siminė, jog palaiko glaudžius 1300, o estų 150. Faktas Jog kitais 
santykius su ukrainiečiais ir gu- 
dais, “kiek tai praktiškai įma
noma”, remia jų pastangas įsi
jungti į tarptautinius egzilų sam
būrius. Įdomu, kad LLK ieškąs 
būdų užmegzti sanykius ir su 
lenkų egziliniais sambūriais. 
’’Neseniai lenkai buvo suorgani
zavę lietuvių-lenkų pobūvį”. 
Glaudžiausiai bendradarbiauja
ma, aišku, su pabaltiečiaiš. Esan
ti sudaryta komisija “Baltijos 
apsijungimo formoms studijuo
ti”. LLK išreiškė savo susirūpi
nimą dėl liūdno reiškinio Niu
jorko lietuvių visuomenėje —- 
abejingumo bendriesiems lietu
viškiems reikalams “nei Vasario

siais lietuviškais reikalais pra
dėtų laikyti tik tam tikrų įstai
gų — asmenų išimtine privilegi
ja ar priederme, bet ne visų lie
tuvių tautine pareiga”. į kores
pondentų klausimus atsakė LLK 
pirmininkas ir konsulas:

Jie: Lietu\h laikytina Rytų 
Europos kraštu politiškai, gi cen
tro Europos—geografiškai; Niu
jorke niekas nemano sudaryti 
egzilinės vyriausybės; estų ne
laimė — ’’gąsdinantis pavyzdys”; 
laikas nėra atėjęs, ieškoti naujų 
formų”. Lenkai yra labai susi
skaldę, tad nežinia su kuo rei
kėtų tartis, taip, kad visą ben
dradarbiavimo forma būtų “Nei 
su kuo, nei kas"; privataus ko
miteto studija pagerinti lietuvių- 
lenkų santykiams neduotų jokių 
rezultatų. Išėjimas Amerikos 
lojalumo paraduose su savo tau
tiniais reikalais nėra išsišoki
mas, tai ne tik toleruojama, bet 
ir sveikinama. Lietuviai pasiro
dę šiame parade Niujorke skan- 

i dalingai (24), kai latvių buvo

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 

(Lietuvis)

345 BLOOR ST. WEST 
TORONTO

Telefonas Ml. 2003

Priėmimo vai. nuo 9 v. iki 5 v.v. 
pagal susitarimę.

ir

metais dauguma “DP” taps 
Amerikos piliečiais nereiškia, 
jog lietuviškasis JAV veikimas 
turės žlugti. JAV nebepalaiko 
“melten pot” tautybių politikos, 
nebent patys ateiviai savanoriš
kai pasitrauktų, paveikti daugy
bės faktorių. Būsią ieškoma bū
dų pravesti Pabaltijo Informa
cinį centrą (žinių pasidalinimo 
akciją), kuri įgalintų pabaltie- 
čius geriau vieni kitus pažinti 
prieš kalbas apie visokiausias 
santarvės. Koordinacijos tarp 
lietuviškųjų veiksnių klausimas 
nesiduoda lengvai išsprendžia
mas. kai veiksniai nevienodai 
klausimą supranta: Vieni galvo
ja'laisvos Lietuvos mintimis, ki
ti JAV bendruomenės, partijos 
ar net laikraščių, treti Europos; 
esą labai dideli psichologiniai 
skirtumai, kurie neleidžia prie 
klausimų net konkrečiai prieiti. 
LLK atsakę į “Draugo” pastabą 
uždrausti “savo” tarnautojams 
rašyti prieš ALT; LLK narys To- » 
lišius Europon išvykęs privačiais 
reikalais, tačiau yra paprašytas 
atlikti ten ir LLK reikalų. LLK 
yra pasiruošęs visomis jėgomis 
prisidėti prie akcijos paremti 
Kersteno rezoliucijos ir tyrinėji
mo reikalą.

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

9 Pearson Ave., Toronto 
Telefonas LO. 8828

■' ' • V - - ' ' • V

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS 

pergabena baldus, specialistas* 
pervežti šaldytuvus. Tr’ansportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis. 
30 DEWS 

Informal
• 24 valandų tarnyba.

N ST., Toronto, Ont 
ių kreiptis OL. 1403

Garbenis rekomenduoja:;
VALYKLOS — PROSINIMO IR SIUVYKLOS BIZNIS

S5.500 viso kaino, gerai išdirbtos biznis, pajamos savaitinės apie $200. Nuoma 
mėnesiui $60. Didelis langas. RoncesvaHes — Dundas rajone. Kreiptis ‘tuo j aus.

NETOLI ST. CLAIR GATVĖS, 
$13.000 atskiros 6 komb. namas, oru-alyva apšildomas, 2 garažai, didelis dar
žas; įmokėti $3.500.

HIGH PARK — ANNETTE RAJONE, 
$15-500, atskiros mūrinis namas, 10 kamb., vondeniu-olyva apšildomas, 2 gara
žai, didelis sklypas; įmokėti apie $4.500; įėjimas tuojau.

SUNNYSIDE RAJONE, 
$15.000, atskiros, namas, 7 kamb., 2-jų ougštų, garažas, automatiškas oru ap
šildymas; įmokėti apie $6.000.

INDIANROAO — BLOOR RAJONE.
$25.000, gražus atskiras mūrinis namas, 11 komb. Vandens-olyvos apšildymas, 
2-mūriniai garažai, privatus įvažiavimas; įmokėti $8.000-10.000, vienas atviras 
morgičius balansui.

Klauskite A. SUKAUSKO
Vakaran OL 3287 . ,

Reikalingi namai pardavimui. Kreipkitės į

AL GARBENS
I486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 

Tetefwrai: LO. 2738, rakarah HU. 9-1543--------- f ■;
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