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Tremtyje esančių Lietuvos vyskupų
GANYTOJINIS LAIŠKAS LIETUVIAMS KATALIKAMS

Mylimiausieji, '. .
Jau dešimt metų kaip Lietuva, 

antru kart bolševikų užgrobta, 
neša sunkų bedievių vergijos 
jungą. Per tą laiką ji neteko 
tūkstančių geriausių savo sūnų 
ir dukterų, kurie žuvo beginda
mi savo tėvų žemę, mirė kalėji
muose ar ištrėmime, kiti gi, nors 
išliko gyvi, neaprėpiamuose Ru
sijos ir Sibiro plotuose gyvena 
žmogaus nevertą tremtinio gy
venimą, pasmerkti dvasiniam ir 
fiziniam ju sunaikinimui. Lietu
viai tuo budu tėvynėje gerokai 
praretėjo. Lietuvos nelaimė dar 
padidėjo, kai į jos vaikų apleis
tas sodybas atėjo kurtis sveti
mieji.

Brangiausieji, mes savo tikin
čiųjų nė akimirkai neužmiršome 
jų nelaimėse, ypač savo maldose 
į Augščiausiąjį, prašydami grą
žinti mūsų tėvynei laisvės die
nas, o jos vaikams gimtąją pa
stogę, amžinąjį gi poilsį tiems, 
kurie žuvo už Dievo ir savo tei
ses Lietuvoje. Mes netylėjome ir 
pasaulio galingųjų akivaizdoje, 
stengdamiesi užtarti savo tautie
čius jų nelaimėse ir visais gali
mais būdais jiems padėti. Šian
dien galime pasidžiaugti, kad vi
sų laisvėje gyvenančių lietuvių 
sutartino darbo dėka mūsų tei
singa byla, Dievui laiminant, ge
rokai pasistūmėjo pirmyn. Tiesa, 
dar lieka daug padaryti. Bet dir
bant ir Dievui mūsų darbą lai
minant, laisvės saulė patekės pa-~ 
galiau ir mūsų brangiai tėvynei. 
Dievas turi savo būdus y? savo, 

tik jos yra tos laisvės vertos.
Šiais metais mūsų šviesios vil

tys turi pagrindo dar labiau su
stiprėti, nes visa katalikų Bažny
čia įsijungė į galingą maldos są
jūdi į Dievo Motiną ir mūsų Mo
tiną Švenčiausiąją Panelę Mari
ją už visus persekiojamus, pri
spaustuosius, netekusius savo tė
vynės, netekusius laisvės, kad 
jiems būtų grąžinta tai, ką jie 
yra per žmonių piktumą prara
dę-

Į šį maldos sąjūdį ragina visus 
tikinčiuosius Šv. Tėvas Popie
žius Pijus XII savo 1953 m. rugs. . 
8 d. enciklika “Spindintis garbės 
vainikas” (Fulgens corona glo- 
riae), kuria jis paskelbė Marijos 
Metus, minint šimtmečio sukaktį

mūsų mintys skrenda į aną 1854 
m. gruodžio 8 dieną, kada Šv. 

- Tėvas Popiežius Pijus IX šv. 
.Petro bazilikoje Romoje, apsup
tas kardinolų, patriarkų ir šimtų 
arkivyskupų bei vyskupų, pa
skelbė visam katalikiškajam pa
sauliui, kad “doktrina, kuri sako, 
kad Švenč. Pana Marija pirma
me savo prasidėjimo, akimirks
nyje ypatinga Visagalio Dievo 
malone ir privilegija, dėlei Jė
zaus Kristaus, žmonių giminės 
Gelbėtojo, nuopelnų, yra nuo vi
sokio pirmapradės kaltės sutepi
mo apsaugota ir laisva, yra Die
vo apreikšta ir todėl visų tikin
čiųjų turi būti tvirtai ir pasto
viai tikima” (Iš dogmatinės bu
lės “Ineffabilis Deus”)

Ką Kristaus Bažnyčia nuo pat 
Apaštalų laikų numanė ir tikėjo, 
šiuo Popiežiaus aktu buvo vi
siems įsakyta tikėti. Tikintieji 
tik džiaugtis, tegalėjo dėl tos 
nuostabios ir vienintelės Marijos 
privilegijos oficialaus pripažini
mo. Vėliau tačiau jos garbė tu
rėjo dar labiau sušvisti žmonių 
akyse. Beveik po šimto metų, 
bebaigiant 1950-tus Jubiliejinius 
metus (lapkričio 1 d.) Popie
žius Pijus XII, dar ir dabar gar
bingai valdąs- Kristaus Bažny
čią, paskelbė Dievo Motinos su 
kūnu ir siela į dangų paėmimo 
dogmą. Tai turėjo būti naujas 
brangakmenis Marijos vainikui, 
kuriuo ji buvo vainikuota dan
gaus ir žemės karaliene. Visa tai 
dar labiau kelia mūsų pasitikė- 

v— x jimą mūsų Tarpininke prie
"kelius išvesti tautas į laisvę,? jei*'Axfgsciausiojošosto^ v

Kovo 28 dieną prisiminkime tautos gyvybės gai
vintojus idealistus mokytojus ir jų nepaliaujamą 
kovą už lietuvybės išlaikymą praeity ir šiandien!

■

Suirute perspektyvoje

Savaitės įvykiai

Kad Marija nepažino gimto
sios nuodėmės sutepimo, t.y. kad 
nuo pat pirmo savo buvimo aki
mirksnio ji buvo pašvenčiamojo
je malonėje, Kristaus Bažnyčio
je buvo tikima nuo pat pradžios. 
Tik vėliau (nuo 1140 m.) vienas 
kitas buvo pradėjęs kelti, dėl to 
abejonių, - gerai nesuprasdamas, 
kaip tuo atveju būtų galima sa
kyti, kad ir Marija vis dėlto yra 
Kristaus atpirkta. Teologai tada 
išsiaiškino, kad Marija yra at
pirkta nuo gimtosios nuodėmės 
priore lės ta prasme, kad, nors 
kaip Adomo dukra ir ji privalėjo 
patekti į gimtąją nuodėmę, bet 
kaip Kristaus Motina dėl būsi
mų savo Sūnaus nuopelnų nuo 
gimtosios nuodėmės faktinai bu- 

nuo Nekalto Švenč. Panelės Ma- vo apsaugota. Taigi buvo ne iš 
rijos Prasidėjimo dogmos paskel' nuodėmės išlaisvinantis, bet nuo 
bimo. Šie Marijos metai, kaip ' nuodėmės apsaugojantis atpirki- 
žinome, prasidėjo 1953 m. gruo- Į mas- Tai įvyko dėl būsimų nuo- 
džio 8 d. ir tęsis iki 1954 m. gruo- pelnų Kristaus Atpirkėjo, ku-
džip 8 d. Jų tikslas yra pagyvinti 
žmonių širdyse katalikiškąjį ti
kėjimą, išugdyti karštą pamal
dumą į Švenč. Dievo Motiną, pa
skatinant juos taip pat stropiau 
pasekti Marijos gyvenimo ne
kaltumu, uoliau laikantis Dievo 
įsakymų, vengiant net menkiau
sios nuodėmės ir paprašyti mū
sų dangiškąją Motiną jos galin
go užtarymo pas dangiškai i Tė
vą šių laikų sunkenybėse, kurios 
ištiko ištisas tautas, paliesdamos 
kartu ir katalikų Bažnyčią.-

Šv. Tėvo balsas, kviečiąs vi
sus tikinčiuosius į galingą mal
dos sąjūdį ir krikščioniško gyve
nimo atnaujinimą, jau plačiai 
nuaidėjo per katalikų gyvena
mus kraštus ir jie tam Šv. Tėvo 
balsui neliko abejingi. Marijos 
Metų nauja dvasia vis giliau ir 
plačiau pradeda apimti įvairius 
tikinčiųjų sluogsnius. Neabejo
jame. kad ir tikintieji lietuviai 
katalikai į šių Marijos Metų 
šventimą jan įsijungė. Bet mes, 
lietuviai vyskupai, gyveną trem
tyje ir dalindamiesi savo tautos 
skaudžiu likimu, negalime jus, 
Mylimiausieji, neparaginti iš 
naujo, kad šiuos Marijos Metus 
praleistumėte ypatingame dva
sios pakilime, kad lietuvio širdy
je. kurioje Marijai jau nuo seno 
yra skirta ypatinga vieta, meilė 
Marijai būtų dar karščiau puo
selėjama, kad jos gyvenimo ne
kaltumu būtų dar stropiau seka
ma ir kad meilė Marijai nebūtų 
tik tuščias žodis, bet tikras gilus 
pilnutinio katalikiško gyvenimo 
patvirtintas jausmas.

Minint Švenč. Panelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo dogmos pa
skelbimo šimtmetįnę sukaktį,

riam nederėjo gimti iš nuodė
mingos ar buvusios kada nors 
nuodėmės valdžioje motinos.

Ši nuostabi, Mariją liečianti, 
tikėjimo tiesa yra Dievo apreikš
ta' Ji vra atžymėta ne tik Baž
nyčios Padavime, bet vienaip ar 
kitaip yra išreikšta ir šv. Rašte.

Seniausias šiuo klausimu šv. 
Rašto tekstas yra užrašytas 
Pradž. 3,15: “Padarysiu neprie- 
telystę tarp tavęs ir moteriškės, 
tarp tavo ainijos ir jos ainijos, 
ji sutrins tavo galvą, o tu tykosi 
jos kulnies”, sako Dievas žalčiui, 
sugundžiusiam Jievą. Žaltys gun 
dytojas bus nugalėtas. Jo prieši
ninkė ir nugalėtoja yra moteriš
kė. Kaip aiškina visą eilė Bažny
čios Tėvų, čia toji moteriškė yra 
Marija. Jei ji, be abejo, vienybė
je su savo Sūnum ir per jį, yra 
žalčio gundytojo priešininkė ir 
nugalėtoja, tai ji pati negalėjo 
būti nuodėmės nugalėta, kitaip 
sakant, negalėjo patekti į nuo
dėmę, ypač gimtąją. Vyriausias 
ir pagrindinis žalčio nugalėto
jas yra Kristus'. Marija tačiau 
ypatingu būdu dalyvauja savo 
Sūnaus pergalėje, nes kaip mo
tina ji yra artimiausiai su juo 
susijungusi. Kaip pilnai daly
vaujanti savo Sūnaus pergalėje 
prieš žaltį, ji pirmoji nepateko 
jo valdžion per nuodėmę.'

Marija Naujajame Testamen
te yra angelo sveikinama kaip 
“malonės pilnoji” (Lk. 1,28). Ne 
būtų tačiau galima ją vadinti 
“malonės pilnąja”, jei tos malo
nės jai būt kaikada stokoję, kad 
ir pirmą jos buvimo akimirksnį. 
Tai reiškia, kad Marija nėra bu
vusi gimtosios nuodėmės palies-

(Nukelta į 2 psl.)

Paryžiaus “Le Figaro” publi
cistas Raymond Aron parašė 
knygą “The Century of Total 
War”. Jo tezė: I P. Karas pradėjo 
įvykių grandinę, kurios galo ne- 
pramatyti. Ji painioja ir troškina 
mūsų planetą į vis besiplečiančią 
suirutę, griaudama ekonomines 
sistemas, žmonių elgseną, mo
ralę, dvasines vertybes, didžią
sias institucijas. Modernusis 
mokslas suteikė žmogui totali
nio susinaikinimo priemones... 
Maskva kelia nepatyrusių viltis 
šėtoniška politine technika, pseu 
domoksliniu marksistiniu žargo
nu ir prižada “Millennium” (ne
apskaičiuojamą). Gyvename, 
tvirtina Aron, baisiame katakliz
me, nežadančiame greit pasi
baigti. Mūsų dvi pagrindinės 
problemos esančios: 1) kaip su
valdyti blogio dinamizmą; 2) 
kaip išsaugoti laisvę. Aron ati
duoda vaidmenį Amerikai. Jei 
Ameriką visi kas nori gali kriti
kuoti ir kolioti tai tik parodo, 
jog Amerika tebėra ta pati ga
linga ir nuoširdi. Amerikos tauta 
niekad nesiekė pasaulio užkaria
vimo ir nė dabar negalvoja kam 
nors primesti savo valią. Klaidų 
padaryta baisių. Dalis jų dėlto, 
kad ' p^daug \ buvo pasiduota 
idealistiniam moralizmui: 
Amerikos diplomatija... blaš
kosi iš vieno kraštutinumo į ki
tą. ..” Jis primena Amerikos vy
riausybės varžtus, bet “galiau
siai visad išryškėja Amerikcs 
galia — vienybė be policijos, yra 
stipresnė nei bet kas. Monsieur 
Aron pesimistiškai mato ateitį. 
Jis atmeta marksizmą ir socia
lizmą. išvedęs jų doktrinų triuš
kinančią analizę. Priminęs, kad 
žmonės amžiais tikėjo dalykus, 
kurių tiesa nebuvo įrodyta ir mi
rė, dėl keisčiausių tikslų, perspė
ja dėl galimo totalinio karo — 
geriau kovoti paskirai. Pasak jo, 
suirutė vis plečiasi. Aron reika
lauja iš kur nors pasisemti “va
lios laimėti”. Ateitis pilna pavo
jų ir tik pasiryžėliai išliks ir lai
mės.

Aiškina ar Amerika 
pasiryžusi
Bene pirmą kartą ALTai 1953 

m. kovo 26 d. prez. Eisenhoweris 
prisipažino, jog pasaulį nuo Mas
kvos plečiamos suirutės jis pir
miausia bandysiąs “išlaisvinti 
taikingomis priemonėmis”^ Pra
ėjus metams daug kas šį “išlais
vinimą” jau laikė nuosekliu 
Acheson - Kennano “contain
ment” politikos tęsiniu. Vienin
teliu realiu “plus” šitai buvusiai 
užsienių politikai manė esant

Niujorko bendradarbioALMAUS
Pabaltijo Užgrobimo Komiteto 
darbą Kongrese, kuris paskuti
niu metu įgaliotas tyrinėti ir vi
sų kitų tautų pavergimo aplin
kybėms. Lygiai kaip ir Trumano 
Tarpusavio Pagalbos viršininkas 
Harrimanas, taip dabartinis Ha
rold Stassen, bene 1949 m. šūka
vęs apie “pavergtųjų gelbėjimą”, 
prieš pora dienų neatsidžiaugė, 
jog laisvo pasaulio gerbūvis nuo
lat gerėjąs... (Pavergtųjų skur
das jau jam neparūpo).

Praėjusios savaitės spaudos 
konferencijoje pats prezidentas 
pasisakė, kad jam terūpįs Ame
rikos gerbūvis ir tai tardamas, 
jis nesąs demagogas. Kada žur
nalistai prašė aiškiau pasisaky
ti dėl taip vad. “New Look” stra
tegijos, vildamiesi, kad gal joje 
glūdi taip populiarūs kampani
jos meto “išlaisvinimo” pradai, 
prezidentas atsakė: “None at all. 
Look. Let us go back” ... Jis ne
mėgstąs jokių šūkavimų, nes tik
rumoje jais nieko nepasakoma... 
Laisvasis pasaulis užsivertęs 
krovinį, kurį nežinia ikį kol neš. 
“Mes negalime .tikėtis išspręsti 
paveldėtų
čiais metais, perdešimtmetį, o 
gal ir mūsų amžiuje. Mes temp
sime jį tol ir taip, kad nesužlug
tų principai, kuriais remiasi lais
voji vyriausybė. Tai, ką mes da
rome, yra bandymas taip susiri
kiuoti, kad šio krovinio netektų 
mesti pakelyje, kur pavojingame 
posūkyje ar mūsų kur neištiktų 
isteriška baimė, kad “we were 
not going tod much” ... Mes tu
rime ruoštis ilgam sunkiam ke
liui”. Deja, šis prezidento spon
taniškas ir naiviai nuoširdus pri- 
sipažinihias, kad jo vadovauja
ma Amerika nėra pasiryžusi už
baigti suirutės, bet tik iš pas
kutiniųjų neva gintis nuo jos, 
Maskvos įrankio, negalėjo dau
gelio raminti.

Nixono TV kalba
Įspūdį, kurį savo partiniams 

tikslams gilino demokratai, ban
dė atitaisyti viceprez. Nixor. 
šeštadienio kalboje, kurią paren
gė kartu su savo šefu ir jo pata
rėjais. Girdi, amerikiečiai su
prantą Maskvos kėslus suirute 
įveikti Ameriką, mažais konflik
tais siekiant išblaškyti laisvųjų 
jėgas. JAV ultimatumų negalį 
siuntinėti, bet lai Maskva žino, 
kad, jei ji ir vėl pajudės, tai šiuo 
kartu Amerika tikrų tikriausiai 
trenksianti pagrindiniam šios 
pasauliui suirutės kaltininkui.

Siunčia dykumų sukultūrinti
Sovietų valdžio paskelbė nau

ją žemės ūkio politikos progra
mą. Ji tarp kitko numato sukul
tūrinti 32.100.000 akrų žemės 
Kazachstane, Sibire ir tarp Vol
gos bei Uralo. To, žinoma, nepa- 
iarysi be žmonių. Jie verbuoja
mi iš visos Sov. Sąjungos. Spau
da skelbia, kad savanoriškai su
tikę ten vykti keli tūkstančiai 
ukrainiečių komsomolo.
Garsindamos šį planą, Maskvos 
Tzvestijos” kovo 10 d. rašo, kad 
daug komsomolcų išvyksta į pie
tinio Sibiro Baranaulo sritį ir 
amina, kad tai nesą nei taip to

li, nei taip baisu, nei taip nuoša
lu. Esą. ten rusas Palzunovas iš
radęs garvežį, net 31 m. anksčiau 
už Watt.

Prisimintina, kad daugelis pir
mųjų 1941 m. lietuvių tremtinių 
aip pat atsidūrė Baranaulo sri

ty. Atseit, ją sukultūrinti užsi
mojimas nenaujas ir jau dauge
lio tūkstančių kalinių prakaitu 
ir krauju ta sritis nulaistyta.

Verbuojami tam komjaunuo
liai1 ir Lietuvoje. Vilniaus radi
jas jaunimo laikraščių apžvalgo
je papasakojo: “Platų užmojį 
jaunimo tarpe įgijo partijos kvie

timas dirvonų ir plėšimų įsisa
vinti. Tūkstančiai komjaunuolių 
išreiškė norą važiuoti į pietry
čių ir kitus plačiosios mūsų tė
vynės rajonus įsisavinti naujų 
žemių”.

Žiniomis iš Rygos radijo,, ten 
vyksta irgi panašus jaunimo “sa
vanoriškas” vykimas “naujų že
mių įsisavinti”. Tačiau yra bū
dinga, kad viename pranešime 
iš Rygos tokių savanorių tarpe 
minima arti 10 išimtinai ruselių, 
nei vienos latviškos pavardės.

Kiek išleista ginklavimuisi
Prezidentas Eisenhoweris pra

nešė kongresui kad nuo 1949 m., 
kai pradėta vykdyti karinės pa
ramos programa, JAV kitoms 
valstybėms karinės pagalbos yra 
suteikusi už $7.700.000.000. Vien 
pereitais metais buvę išsiųsta 
karinių medžiagų už $3.800.000.- 
000. Išviso JAV daugiausia kari
nėm medžiagom perėmusios Eu
ropą — net už $6.000.000.000, kai 
pačios Vak. Europos valstybės 
per tą laiką ginklavimuisi išlei
dusios $35.000.000.000. Atseit, 
JAV pakėlė daugiau kaip 1/7 vi
sų Europos ginklavimosi išlaidų.

Nixon gyrėsi, kad jo šefas su 
Dulles perėmę ideologinę ofen
zyvą — prez. balandžio 16 “iš
laisvinimo” kalba, o Dulles Ber
lyne ... “Ar tai nepuiku, kad pa
galiau turime ministerį, kurio 
komunistai nesugeba apmauti! 
Mes galime būt tikri, jog ateity
je mūsų karių pergalės nebus 
prakištos diplomatinėse derybo
se ...” Reikią pasitikėti prezi
dentu, kuris ypa juk Generolas - 
Išlaisvintojas. “Istorija laimina

Europoje pirmąją problema tebėra Eur. Armijos bei Vokietijos 
apginklavimo kl. EA sutartį pereitą savaitę ratifikavo dar Belgija. 
Beliko neratifikavę Luksemburgas, Prancūzija ir Italija, kurios 
premjeras jau pažadėjo netrukus tai pateikti parlamentui. Pran
cūzams pagrindine kliūtimi sueiti bendrai veiklai su Vokiečiais 
yra Saaro klasimas. Jam pašalinti Adenaueris užprojektavo tie
siogines derybas ir per savo trumpą vizitą Paryžiuje susitarė dėl 
derybų bazės — priėmė Prancūzų pertvarkytą Saaro sutarptauti- 
nimo projektą, išsaugant betgi 
ūkinius ryšius su Prancūzija.

Rytų Vokietijos sovietinimo 
procese valdanti SĖD partija ga
lutinai sukomunistinta, dviguba 
vadovybė panaikinta, paliekant 
vien komunistus, o antrasis pir
mininkas Grotewohl liko prem
jeru ir politbiure, bet partijos 
vadas jau vienas Pieck.

Augšč. Torybos rinkimų proga 
eilė Kremliaus ponų pasakė kal-

tingų privilegijų Į kariuomenę 
paimtam kitam buvusiam tar
nautojui Schine. Tuo tarpu CohSi 
ginasi, McCarthy sako, kad ko
misija tik prašiusi jo neišsiųsti 
į Užjūrius, palikti Niujorko apy
gardoje, kur jis galįs būti nau
dingas komisijos uždaviniams. 
Savo rėžtu komisija apkaltino 
armijos atstovą Adams, kuris 
šantažavęs komisiją, grasinęs 
nemalonumais jei ji nepaliksian- 
ti armijos ramybėje ir nepasuk- 
sinti savo dėmesio į laivyną ar 
aviaciją. Ryšy su ta, palyginus 
menka, byla padaryta tiek daug 
prieštaraujančių pareiškimų bei 
siūlymų ir reikalavimų, kad 
sunku ir besusigaudyti. Atrodo, 
kad viskas bus pradėta narplioti 
šią savaitę po komisijos posėdžio. 
McCarthy yra pareiškęs, kad ka
vą su priešvalstybiniu elementu 
jis vistiek tęs, kbl tik bus senate, 
o jis manąs ten dar ilgai pabūti. 
Dėl kritiškų prezidento ir vice
prezidento pareiškimų McCar
thy nepasisakė. Bendrai partijo
je dėl jo veiklos visokių balsų 
pasiusta, tačiau McCarthy, 
tyt, jaučiasi turįs paramo 
taip drąsiai kalba, noys k 

kr
rių. Bendrai antikomunistinės 
nuotaikos stiprėja. Tai rodo ir 
faktai, kad Kersteno komisijos 
veiklos sritis praplėsta — jai pa
vesta ištirti ne vien Pabaltijo, 
bet ir visų kitų kraštų sovieti- 
nimą. ; *

Tol. Rytuose Indokinijos byla 
pradeda visai stelbti Korėjos by
lą. Indokinijoje komunistų puo
limas pereitą savaitgalį labai su
stiprintas ir galimas dalykas, 
kad Ženevoje apie Korėją mažai 

x jvįacuuo beteks kalbėti. Prez. Rhee pareis
globėjai jam leis matyti. Reikia i ypač kilo, kai armija apkaltino kė, kad savo atstovus ten pasiu

Amerika, suteikdama jai didžius ^*as: Bulganinas kėlė į padanges 
prezidentus suirutės laikais”, -“sovietų pajėgumą ir tobuliausius 
tvitrino Nixon, drąsindamas lie- g^klus Pasaulyje. Molotovas 
tuvius, kurie nuo pirmųjų dienų kaltino JAV del pasiruošimų 
širdies glūdumoje vylėsi, kad Ei- agresijai bei del Įrengiamų ba- 
senhoweris turėtų būti ne tik Z1% ° Malenkovas užakcentavo 
Ameirkos didžiausiu prezidentu, X°„S P®*3
bet ir viso Pax amerieana pas- "" 
aulio.

Žurnalistų iššaukimas
Paleckiui
Per “Am. Balsą” Liet. Žurna 

listų Sąj. pirmininkas V. Ras
tenis sekmadienio programoje 
Lietuvai pranešė, kad vasario 20 
d. išsiuntęs laišką buvusiam žur
nalistui Justinui Paleckiui. Abe
jodamas ar tas laiškas “preziden
tą” pasiekė — prie dabartinio 
orą pašto jau įr atsakymas galė
jęs ' ateiki — ^a^ėiiiš''t5der7p&r 
radiją klausė Justiną ar jis prisi
mena, kaip prieš 14 metų jie dis
kutavę kaip švęsti lietuvos spau
dos kokį tai jubiliejų. “Šiais me
tais mes čia ruošiamės švęsti 50 
metų kaip rusai grąžino lietu
viams teisę rašyti ir skaityti lie
tuviškai”. Ar ir Tarybų Lietuvo
je šis jubiliejus bus minimas? 
Taipgi teiravosi, ką gi Jūs ten 
slepiate, neįsileidžiate pasaulio 
žurnalistų? Prašė, baigdamas, 
būtinai jam parašyti, jei dar turi 
nors kiek valios ir jei šį jo laiš
ką, “broliškos rusų tautos” jo

senhoweris turėtų būti ne tik zių, o Malenkovas užakcentavo

Esą, tam geriausiai galinti patar
nauti praplėsta prekybą su va- 

I karais.
i JAV vyksta įdomus reiškinys. 
Valst. sekr. Dulles tęsia antiko
munistinio fronto organizavimą 
pasauliniu mastu. Amerikos vals 
tybių konfer. Caracase Dulles 
pasiūlytoji antikomunistinė re
zoliucija praėjo 18 balsų prieš 1 
— Guatemalos, — Meksikai ir 
Argentinai susilaikius. Tuo tar
pu viduje audra dėl komunistus 
medžiojančiQS.,.sęnato ^komisijos,

siplėtė. Respublikonų partijos 
vadovybė į demokratų buv. kan
didato i prez. Stevenson puoli
mą pavedė atsakyti viceprezid. 
Nixonui. Radio ir TV kompani
jos paskyrė jam laiką ir atsisakė 
skirti laiką McCarthy, kuris už 
tai pagrasino firmoms teismu, 
nes įstatymas numato paliesta
jam teisę atsakyti. Nixon savo 
kalboje pareiškė, kad netaktiš
kai vykdomi klausinėjimai pa
kenkia partijai, kaikurie senato
riai pradėjo reikalauti ištirti iš
keltus priekaištus. Trukšmas

manyti, jog šis laiškas bus pa- MCarthy komisijos tarnautoją 
(Nukelta į 7 pusi.) Cohen, kuris esą reikalavęs ypa-

siąs. jei būsią garantuojama, kad 
Korėja ten nebūsianti parduota.

IR NAUJAS CK
kalbama apie Malenkovo ir 
Chruščevo paskelbtą naująją 
ūkio politiką, ypač apie žemės 
ūkį. Labai nusiskųsta gyvulinin- 

Į Iš viršūnių dingo A. Raguotis, kyste. Gyvulių esą maža, o daug 
Jo turėtą komjaunimo sekret.; kur net melžiamos karvės esą

LTSR K. PARTIJOS SUVAŽIAVIMAS
Vasario 16-18 d. vykęs Lietu

vos kompartijos suvažiavimas 
išrinko naują CK. Daugumoje 
tai tie patys: Sekretoriai — A 
Sniečkus, M. Šumauskas, V. 
Niunka; nariai — M. Gedvilas. 
J. Paleckis, K- Liaudis (pasikei
tęs vietą su Šumausku), J. Au
gustinaitis, E. Ozarskis F. Bie
liauskas, M. Afonin, M. Kenevi- 
čius; kandidatai— G. Zimanas, 
Lučenko, J. Petkevičius.

Įsidėmėtina, kad iškritęs yra 
J. Preikšas, kuris betgi tebėra 
min. pirmininko pavad. kultūros 
bei švietimo reikalams. Vietoj jo 
įėjo žemės ūkio min. Augustinai
tis.

1953 m. birželio vidury iš CK 
buvo pašalinti visi 4 rusai: Aro- 
nev, Pisariov, Kondakov, Gusev, 
pakeisti Liaudžio, Ozarskio, Vil
džiūno ir Šumausko. Dabar vėl 
išrinktas rusas Afonin, anksčiau 
buvęs Šiaulių srities II sekret.

Kandidatų tarpe, greta “Tiesos” 
red. Zimano, atsirado Lučenko 
ir čia pakeitęs “Sov. Litva” re
daktorių Anuškiną.

vietą prieš metus užėmė Petke
vičius, kuris dabar užėmė ir 
prof, sąjungų pirmininko Bara
nausko turėtą CK III kandidato 
vietą.

CK įstaigos skyrių vedėjai: 
organizacijų — M. Afonin, pra
monės ir transporto — Kondraš- 
ko, agitpropo — J. Smilgevičius, 
žemės ūkio — S. Juozapavičius, 
mokslo ir kultūros S. Lazutka, 
administrac., prekybiniai ir fi
nansiniai organai — J. Jurgaitis, 
moterų veiklos — M. Kaunaitė.

Čia vėl grįžo du rusai, vieton 
F. Bieliausko ir E. Ozarskio. Bir
želio mėn. rusai buvo ir iš sky
rių vedėjų vietų visi pašalinti.

Suvažiavime daugiausia buvo

Atstovai į sovietines tarybas
Kovo 14 dienos rinkimams į 

augščiausią tarybą buvo pa
skelbti šie kandidatai, kurie, ži
noma ir išrinkti, nes kitų kandi
datų nebuvo:

M. Šumauskas, J. Žiburkus 
(artilerijos gen. maj., Vilniaus 
jgulos viršininkas). A. Sniečkus. 
J. čiulada (Kelmės raj. vykd. 
kom. pirm.), J. Matulis, A. Gu- 
zevičius, B. Baranauskas. A. G. 
Golevko (admirolas), M. Kau- 
naitė.

Trūksta Vilniaus apyg. kandi
dato.

Į tautybių tarybą: A. Venclo
va, Ag. Januškienė (Joniškėlio 
kolūkio pirm.), J. Vildžiūnas, J. 
Tuszewska. J. Paleckis, A. Re- 
menčius (Kauno turbinų fabr. 
darbin.), J. Bulovas (Dotnuvos

(Skuodo mokytoja), M. Gedvi
las, J. Macijauskas (karo polti- 
rukas), VI. Niunka, S. Sologu- 
baitė (Rokiškio ligon. vedėja, 
gyd.), V. Dzemisevičius (Šilutės 
kolūkio pirm.), S. Bartuškienė 
(Vievio mokytoja), A. Averlin- 
gienė (Šiaulių “Elnio" fabr. dar
bininkė), V. N. Denisov (elektro 
mech. fabriko ELFĄ direktor.), 
Kipras Petrauskas, K. Didžiulis 
(Grosmanas, Augšč. teismo pir
mininkas). M. Polikarpova (Klai 
pėdos konservų fabr. darbin.) 
V. Augustinaitis (žem. ūkio mi
nisters), Br. Rušas (Židikų MTS 
direkt.), J. Petkevičius (komjau
nimo* I sekret.), K. Liaudis (Vid. 
r. min.), O Puteikytė (Naumies
čio rajono part, sekret.)

Čia trūksta Mažeikių apygar-
selkc. stoties ved.), J. Žemelytėldos "Kandidato".

skerdžiamos mėsai. Blagiausia. 
kad nepasiruošta žiemai pašarų. 
Daugely rajonų žemai stovįs 
bulvių bei šakniavaisių, o kituo
se grudų derlius. Žemės ūkio spe 
cialistų iš “broliškų respublikų” 
atvykę nemaža, bet jiems nesu
darytos sąlygos dirbti arba ir .jie 
patys nesirūpiną savo darbu. 
Buvo puolamas net pats ž. ū. mi- 
nisteris Augustinaitis, kuris ne- 
prižiūrįs, nesekąs reikalų, tačiau 
jis visdėlto išrinktas i CK. Ma
tyt, karjerai daryti reikia ne ge
ro darbo, bet nuolankaus ištiki
mumo Kremliaus linijai.

Nemažai pylos teko ir preky
bos ministeriui Mikučiui, bei vi
sai ministerijai, kad nevykusiai 
aprūpinami gyventojai prekė
mis. Prek. ministerijos pareigū
nams ir MTS vadovams buvo 
grasoma net teismu.

Smarkiai buvo puolami kol
ūkių pirmininkai, kuriais dažnai 
esą išrenkami, “pralendą”, nerū
pestingi, nemokšos, nesuprantą 
žemės ūkio, “o kartais dargi ne
sąžiningi ir politinio pasitikėji
mo nęverti asmenys”.

Kaip ir visuose suvažiavimuo
se, dar buvo raginama “stiprinti 
kovą už griežtą ir nenukrypsta
mą žemės ūkio artelių įstatų 
vykdymą (kova su savanaudiš
kumu), kovą prieš “buržuazinio 
nacionalizmo liekanas” ir už stip
rinimą “draugystės su didžiąja 
rusų tauta”.

Komunalinės ir butų statybos 
profsąjungos pirmininkas — Fi- 
lipulovas. Rev. kom. pirm, latvis 
Brūžins.

i
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VYSKUPU
(Atkelta iš 1 pusi.) 

ta net trumpiausiam akimirks
niui.

Angelas ją dar vadina “pagir
ta tarp moterų”, tai yra, garbin
giausia, laimingiausia iš moterų. 
Ji čia pastatoma virš visų mote
tų ne dėl būsimos savo motinys
tės, nes tą dalyką reikėjo dar ap
tarti. Marija čia taip iškeliama 
dėl savo artumo Dievui, dėl sa
vo gyvenimo nekaltumo. Štai 
kodėl Viešpats yra su ja (Lk. 
1,28) ir kodėl ji yra radusi ma
lonės pas Dievą (Lk. 1,30), iš
renkant ją Dievo Sūnui motina.

“Šiuo ypatingu ir iškilmingu 
pasveikinimu, šiaipjau niekuo
met negirdėtu”, rašoma dogma
tinėje bulėje “Ineffabilis Deus”, 
“yra parodoma, jog Dievo Moti
na buyo visų dieviškų malonių 
buveinė, išgražinta visomis Šv. 
Dvasios dovanomis, dar daugiau, 
šitų dovanų kone beribis iždas ir
neišsemiama bedugnė, taipzkad 
ji nebuvo niekuomet paliesta 
prakeikimo”.

Šis nuostabus Marijos nekal
tumas buvo vieningai visų išpa
žįstamas pirmykštėje Bažnyčio
je. Šį Įsitikinimą pagaliau per
ėmė Bažnyčios Tėvai. " Marijos 
nekaltumui ir tyrumui nusakyti 
jie jai sugalvojo įvairiausius ti
tulus. Ji yra lelija tarp dagių; 
visiškai nepaliestas laukas; ne
suteptoji; visuomet pagirta; lais
va nuo tetkckio nuodėmės už
krėtimo; nenUvy tęs medis; vi
suomet tyras šaltinis; ne mirties, 

. bet gyvenimo viena ir vieninte
lė duktė; ne rūstybės, bet malo
nės atžala; nepaliesta ir niekuo
met nepaliesta; šventa ir sveti
ma betkokios nuodėmės dėmei; 
malonesnė už patį malonumą; 
šventesnė už šventumą; vienin
telė šventa, išskyrus Dievą, yra 
augštesnė už visus; sąyo prigim- 
tinį^ražesnė, meilesnė ir švon- 
t^^BLž pačius cherubinus irTse- 

ir už visą angelų kariuo- 
(SncikT? l&gldajL. fcUJLna-

^žSjųįų amžių Bažnyčios ra
šytojai Marijos nekalto prasidė
jimo mintį išreiškia ne tik pa
brėždami jos neapsakomą nekal
tumą bei tyrumą, bet ir priešpa
statydami Mariją Jievai, pana
šiai kaip Kristus, sekant Apašta
lu Povilu, buvo priešpastatomas 
Adomui (Rcm. 5,14). Kaip Jie- 
va, drauge su Adomu, atvaizduo
ja nuodėmės pradą pasaulyje, 
taip Marija, susijungusi su Kris
tumi, pažymi naujai trykštančio 
šventumo ir teisumo šaltinį. Bet 
jei ji priešpastatoma nusidėju
siai Jievai ir, kaip Jievos prie
šybė, vaizduojama dalyvaujanti 
kartu su Kristumi šventumo rea
lizavime pasaulyje, tai ji pati ne
galėjo būti gimtosios nuodėmės 
paliesta, nes būdama su nuodė
me ji jau nebūtų Jievos prieš
prieša.

Po bažnytinio susirinkimo Efe- 
ze (431 m.), Rytų Bažnyčioje ei- 

_ lės rašytojų Marijos nekaltumas 
yra išvedamas ne iš jos priešpa
statymo Jievai, bet iš jos kaip 
Dievo Motinos (Teotokos) titu
lo, pažymint, kad Dievo Sūnui 
derėjo gimti tik iš nekalčiausios 
Motinos.

Kaip visos malonės žmonėms, 
taip ir ši ypatinga malonė Ma
rijai buvo Dievo suteikta dėl 
Kristaus, žmonijos Gelbėtojo, 
nuopelnų, tiesa, dar būsimų. To
kiu būdu Marija išvengė gimto
sios nuodėmės, kuri jai grėsė 
kaip ir kiekvienai Jievos dukrai. 
Nė viena kita jos neišvengė; Ma
rijai tiko jos išvengti, nes nede
rėjo Dievo sūnui gimti iš nuodė
mingos ar buvusios kada nors 
nuodėmėje motinos.

Marijos Nekalto Prasidėjimo 
dogma yra didelė paguoda tikin
tiesiems, nes jiems pastatomas 
prieš akis žemėje įgyvendinto 
augščiausio nekaltumo paveiks
las ir pavyzdys. Ji yra drauge 
mums paraginimas ir padrąsini
mas kaip galint iš arčiau tuo ne
kaltumo pavyzdžiu pasekti. Į ši
tai kaip tik šv. Tėvas atkreipia 
mūsų dėmesį. Marijos Metų en
ciklikoje, ragindamas uoliau, ir 
ištikimiau laikytis Dievo įsaky
mų, kurių nepaisymas šiais lai
kais yra tikrai didelis. Nesekti 
Marijos jcs nuostabaus nekaltu
mo keliu, vengiant net mažiau
sios nuodėmės, reikštų garbinti 
Marija tik tuščiais žodžiais. Bū
dami Marijos vaikai mes priva
lome kiek galint stengtis būti 
panašesni į savo dangaus Moti
na, nes juk ir natūralinėje srity
je vaikai bendrai išreiškia savo 
motinos bruožus. “Kaip kiekvie
na motina išgyvena malonų jaus

LAIŠKAS
mą, pastebėjusi, kad jos vaikų 
veide tam tikru panašumu atsi
spindi jos pačios veido bruožai, 
taip ir Marija, mylimiausioji 
mūsų Motina, neturi jokio di
desnio troškimo bei jokio dides
nio džiaugsmo, kaip matyti, kad 
tie, kuriuos ji prie savo Sūnaus 
kryžiaus prisiėmė kaip savo vai
kus Jo vietoje, savo mintimis, 
žodžiais ir darbais išreiškia jos 
dvasinį paveikslą bei savumus”, 
rašo šv. Tėvas Marijos Metų en
ciklikoje. Norėdama gi mus ma
tyti ištikimus Dievo įstatymams, 
atrodo, ji kiekvienam iš mūsų 
kartoja anuos Galilėjos Kanoje 
vestuvių tarnams pasakytus žo
džius, tartum rodydama į Jėzų 
Kristų: “Darykite, ką tik jis 
jums pasakys” (Jo. 2, 5). Būkime 
tikri, kad Marija myli mus karš
čiau negu betkuri žemiška moti
na ir trokšta mums gero.

Šie Marijos Mėtai, Brangiau
sieji, tebūna mums visiems dva
sinio atsinaujinimo metai, grįži
mas prie pilnutinio gyvenimo 
Dievo malone. Tegrąžina jie 
mums tarpusavio meilę, taiką 
tautoms ir darnų sugyvenimą 
visiems visuomenės sluogsniams.

Skelbdamas Marijos Metus šv. 
Tėvas ragina tikinčiuosius ge
riau susipažinti su Nekalto Pra
sidėjimo dogma per sakytinus 
ta tema pamokslus ir ruoštinas 
paskaitas, kad tuo būdu tikin
čiųjų maldingumas į Mariją kas
dien vis labiau įsiliepsnotų ir 
augtų ryžtas vis uoliau sekti sa
vo dangiškosios Motinos pėdo- 
įpis. Jis ragina taip pat lankyti 
įvairias Marijos šventoves, jos 
garbei pašvęstas bažnyčias ar 
altorius.

Kiekvienas kraštas turi tokių 
Marijos šventovių. Pasaulinio 
garso yra Liurdas ir Fatima, ku
rios kasmet sutraukia šimtus 
tūkstančių tikinčiųjų.

Mairijos šventovių nestigo nė 
Lietuvoje. Šiluva, Aušros Vartai 
Vilniuje, Žemaičių ' I&rivarija, 
Pažaislis, tai vis tos vietos, kur 
Marija mėgo dangiškąsias dova
nas ieškantiems jos globos ir 
prašantiems užtarimo. Deja, šian 
dien tos vietos lietuviui yra sun
kiai prieinamos. Siaučiąs tėvy
nėje bedieviškas bolševizmas 
užtvėrė jam kelius į Marijos 
šventoves. Tik laisvame pasau
lyje gyveną lietuviai gali nevar
žomai rinktis prie Marijos alto
rių ir lankyti jos šventoves. 
Džiugu, kad tų altorių ir bažny
čių Marijos garbei mūsų tautie
čiai yra patys pasistatę. Jų ypač 
yra gausu Jungtinėse Amerikos 
Vasltybėse. Marijos Metais mū
sų akys ir širdys tebūna yaptin- 
gu būdu nukreiptos į lietuvių 
rankomis pastatytas Marijos 
šventoves ar altorius. Čia sudė
kime Marijai savo maldas ir sa
vo meilės pareiškimus. Prašyki
me, kad Dangiškoji Motina iš
tiestų savo pagalbos ranką visai 
lietuvių tautai ir išvestų ją į 
šviesesnį rytojų, kad Lietuvai 
vėl sušvistų laisvės saulė.

Lietuvių tauta yra ypatingu 
būdu pavesta Marijos motiniš
kai globai. 1951 metais Lietuvos 
vyskupai, gyveną laisvame pa
saulyje, susirinkę į Romą, gegu-
žės mėn. 13 d. lietuvių šv. Kazi
miero Kolegijos koplyčioje pa
aukojo Nekačliausiai Marijos 
Širdžiai Lietuvą ir visą lietuvių 
tautą. Tad mes ypatingu būdu 
galime tikėtis ir laukti, kad Ma
rija savo pagalbos mums neat
sakys.

Mūsų maldos į Mariją turi 
ypač pagausėti jos garbei skir
taisiais mėnesiais. Tai gegužės 
ir spalio mėnesiais, kurie lietu
vių pamaldume į Mariją užima 
pirmaujančią vietą. Ne tik baž
nyčiose, bet ir šeimose yra mė
giamos gegužinės ir rožančinės 
pamaldos. Negalėdami dalyvau
ti bažnytinėse pamaldose, ypač 
Marijos Metais, jų niekuomet 
neapleiskime savo šeimos židi
ny. Jos sujungia šeimas stipres
niu ryšiu, jos suartina kaimy
nus, tcs bendros maldos daly
vius.

Mes turime daug ko prašyti 
Mariją. Šv. Tėvas ragina ypa
tingai melstis už šių dienų jau
nimą, kad tarp daugybės pavo
jų jis augtų kilnus, skaistus ir 
nesuteptas; kad jis nenukryptų į 
tai, kas žalinga ir bloga, bet 
kryptų tik į tai, kas gražu, kas 
šventa, meilės verta ir kas pa
kelia dvasią.

Jis ragina melstis už visus 
žmones, jaunus ir senus, kad jie 
visi šviestų savo krikščionišku 
sąžiningumu ir didžiadvasišku
mu; kad šeimos gyvenimas pa-

Vasario 16-tosios prasmė
Lietuvių tautos sutemos

Daug šimtų metų savystoviai 
vykdžiusi suverenumą, lietuvių 
tauta neteko savo valstybės. Ji 
buvo priversta gyventi okupaci
joje.

Prasidėjo sutemos, kurios ilgai 
tęsėsi. Laike šių sutemų lietuvių 
tauta nepametė vilties atgauti 
laisvę, ji nuolat budėjo ir ruošė
si nepriklausomajam gyvenimui. 
Tikėjimas palaikė lietuvį jo tau
tos sutemų gadynėje, o vargo 
mokykla prie kaimietės motinos 
ratelio ruošė tautai vadus, sava
norius ir didvyrius. Laisvės pa
siilgimą lietuvių tauta nekartą 
buvo viešai visam pasauliui pa
rodžiusi, beveik kiekviena gent- 
kartė ruošė sukilimus ir vedė 
ginklo kovą prieš okupantus...

Didysis Vilniaus Seimas 1905 
m. paskelbė lietuvių tautos va
lią ir nurodė kelius į laisvę. Tau
tos pasišventimas savajai laisvei 
atkovoti visad buvo ir pasilieka 
didelis ir gilus. Tik turėdama se
nos praeities valstybines tradi
cijas ir atsimindama savo suve
renumo netrukdomą vykdymą 
tauta gali išlaikyti nuolatinį 
budrumą ir ryžtingumą nepa
liaunamai kovai dėl savos vals
tybės nepriklausomybės atstaty
mo. Lietuvių tauta turi savos 
valstybės tradicijas, ji sąmonin
gai kovoja dėl laisvės ir savo pa
siryžimui suranda atitinkamo 
turinio pareiškimus.

Vasario 16-sios aktas ir jo 
istoriniai pamatai

Pirmasis pasauk karas (1914 - 
1918) atnešė laisvę pavergto
sioms tautoms ir sudarė politines 
sąlygas, visų pripažinta laisvo 
tautų apsisprendimo teise pasi
rėmus, įsteigti naujas arba atsta
tyti seniau turėtas savas valsty
bes. Lietuvių tauta taip pat pąsi- 
naudojo šia proga; ji buvo tam 
jau pasiruošusi 1917 m. rugsėjo 
mėnesį Vilniuje įvykusioje kon
ferencijoje išsirinkusi atitinka
mą organą—Lietuvos Tarybą.

Taryba ieškojo kelių ir būdų 
kaip tinkamiau išeiti į savos 
valstybės atstatymo žygį. Tai 
pamažu buvo, padaryta prieinant 
prie Vasark) 16-sios akto paskel
bimo 1918 metais. Taryba, atsi
mindama savo tautos garbingą 
praeitį ir istorinę valstybinę tra
diciją, nesteigė naujos valstybės, 
o nutarė . vien atstatyti nepri
klausomais pagrindais sutvarky
tą Lietuvos valstybę su sostine 
Vilniuje.

Atstačiusi savo valstybę, Lie
tuvių tauta ėmėsi įvesti joje to
kią tvarką, kad visi krašto gy
ventojai būtų laimingi ir laisvi, 
kad nebūtų jokių praeities luo
minių skirtumų ar teisinių pri
vilegijų, o valstybė būtų tvarko
ma demokratiniais pagrindais 
organizuojant tautos laisvę, at
statant karo sunaikintą tautos 
ūkį ir kartu keliant visų dirban
čiųjų gerbūvį.

Lietuvos valdovai visad galvo
jo apie savo žmonių gerovę, nors 
istorinėje valstybėje n e b u v o 
įvesta krašte toks ir tiek sociali
nio teisingumo, kaip mes jį su
prantame dabar, bet visgi kar
tais buvo daroma pagrindinių 
ūkiškųjų ir socialinių reformų.

P. V. Raulinaitis

Tokių reformų tarpe galima pa
vyzdžio dėliai priminti didelę 
XVI amž. žemės reformą, kuri 
buvo istorinis paraginimas mūsų 
nepriklausomybės gadynėje at
baigti žemės reformą ir realiniai 
aprūpinti žeme visus jos norin
čius asmenis, pirmiausiai sutei
kiant žemės tiems asmenims, ku
rie savanoriais išėjo valstybės 
ginti nuo priešų ir aukojo jai vi
sa kas žmogui yra tiesioginiai 
brangiausia, savo sveikatą ir gy
vybę. Žemės reforma sustiprino 
pagrindinį tautos luomą — ūki
ninkus — ir davė jiems progos, 
tvirtai atsistojus ūkiškai, imtis 
kultūrinės kūrybos ir tautos 
švietimo.

Vasario 16-sios akto autoriai 
gyvai suprato reikalą skubiai 
imtis valstybės atstatymo dar
bų ir jau tų pat metų lapkričio 
11 d. pastatė kraštui valdyti sa
vą vyriausybę, kuri atvedė šalį 
į Steigiamąjį Seimą. Steigiama
sis Seimas vykdo vasario 16-sios 
užbrėžtus tikslus, stiprina vals
tybės organizaciją, tvarko jos 
vidaus reikalus ir santykius su 
kaimynais. Jis atlieka du pagrin
dinės svarbos darbus: priima že
mės reformos įstatymą ir Vals
tybės konstituciją. Pirmas įsta
tymas atitaisė krašte užsilikusią 
sociališkai ir ūkiškai netinkamą 
žemės valdymo tvarką, o antras 
nutiesė tvirtus pamatus Lietuvai 
kaip demokratinei Respublikai, 
kur visiems jos piliečiams buvo 
užtikrinta lygybė prieš įstaty
mus, kur visiems buvo suteikta 
laisvė ir asmens saugumas. Lie
tuva atgavo savo praeities pali
kimą — valstybę — pasiėmė lais 
va suverenumo. vykdymą, nors 
ir negalėjo atgauti senovėj val
dytų plotų. Bet lietuvių tauta 
nei pati to nenorėjo, ji siekė vien 
to, kas jai teisingai priklauso — 
savų gyvenamų žemių ir savos 
sostinės, norėdama taikos ir 
draugingų santykių su kitomis 
tautomis. Atrodė, kad lietuvių 
tautai prasidėjo nauja, laiminga 
laisvės, kultūrinės ir ūkiškosios 
pažangos gadynė. Dej a, nevisi 
Lietuvos kaimynai ramiai, ir no
riai sutiko jos atgimimą.

Okupacijos nelaimė
Daug pasišventusi, nemaža 

vargo,'sunkaus dSpjo ir aukų su
dėjusi savo laisvei apginti lietu
vių tauta nekaltai buvo užpulta 
netikėtai ir klastingai 1940 m. 
Sovietų Sąjungos okupuota. Iš
kentėjus vienerius metus, Lietu
va vėl pajuto laisvės palaimą, 
bet vėl greitai atsidūrė vokiečių 
okupacijoje 1941 m.'rugpiūčio 5 
d. Vokietijos vyriausybei sustab
džius Laikinosios Lietuvos Vy
riausybės veikimą. Ši pastaroji 
perėmė kraštą valdyti 1941 m. 
birželio 23 d. pašaukusi tautą į 
sukilimą prieš rusų okupąntus; 
ji rado tautoje visuotinį pritari
mą ir pasiaukojimą kovoje su 
priešais. Sovietiškasis okupantas 
buvo išvarytas iš Lietuvos, pra
sidėjus Vokietijos karui su So
vietų Sąjunga, bet atgautosios 
laisvės džiaugsmas buvo neilgas, 
mąt vokiečiams nepakeliui buvo 
turėti nepriklausomą Lietuvą.

sižymėtų nepažeidžiama ištiki
mybe, tikru sutikimu, savitar
pine pagalba, kad vaikai būtų 
tinkamai ir šventai auklėjami. 
Jis ragina melstis, kad senimas 
galėtų džiaugtis gerai praleisto 
gyvenimo vaisiais, su viltimi 
laukdamas atlyginimo už savo 
darbus.

“Be to, — rašo toliau šv. Tėvas 
enciklikoje, — temaldauja visi, 
prašydami Dievo Motiną duonos 
alkaniesiems ir teisybės pri
spaustiesiems, tėvynės tremti
niams bei išvietintiesiems (išva
rytiems iš savo krašto), svetin
gos pastogės benamiams, pride
ramos laisvės neteisingai sugrūs
tiems į kalėjimus ar į koncent
racijos stovyklas, išsiilgto sugrį
žimo tėvynėn tiems, kurie, tiek 
metų praėjus nuo paskutinio ka
ro, dar vis tyliai kenčia ir aima
nuoja nelaisvėje, spindinčios 
šviesos džiaugsmo akliesiems 
kūnu ir dvasia. Ir visiems, gy
venantiems tarpusavėj neapy
kantoj, pavyde ir nesantaikoj, 
teišmeldžia jie broliškos meilės, 
sutarimo ir to darnaus sugyve
nimo, kurs remiasi tiesa, teisin
gumu bei gerais tarpusavio san
tykiais”.

Ypatingu būdu šv. Tėvas ragi
na melstis už katalikų Bažnyčią, 
kad visame pasaulyje jai būtų 
leista džiaugtis jai priklausančia 
laisve. Mes labai gerai žinome, 
kokie baisūs persekiojimai siau
čia prieš katalikų Bažnyčią dau
gelyje kraštų. Mes lietuviai tai 
žinome ir iš savo pačių patydimo 
ir todėl mūsų maldos į Mariją, 
prašant jos dangiškos pagalbos, 
turi būti ypatingai karštos ir 
gausios, jungiant prie jų, kaip 
ragina šv. Tėvas, ir atgailos dar

bus. Jie padeda mums labiau su
artėti su Dievu ir pelnyti Jo ma
lonę.

Perduodami šv. Tėvo žodžius 
ir paraginimus, Mes, Brangiau
sieji, esame pilni vilčių, kad jūs 
gera širdimi atsiliepsite į šį šv. 
Tėvo kvietimą švęsti Marijos 
Metus su galimai didesniu dva
sios pakilimu ir didžia dvasine 
malda. Būkime tikri, kad tokioje 
nuotaikoje švenčiant Marijos 
Metus mūsų Dangiškoji Motina 
neatsakys savo pagalbą kiekvie
nam mūsų bei visai mūsų tautai 
ir žiauraus priešo kankinamai 
mūsų tėvynei. Marija niekuomet 
neapleidžia ištikimų savo vaikų. 
Kaip šv. Bernardas sako, per am
žius nėra girdėta, kad kas būtų 
jieškojęs jos globos, meldęs jos 
pagalbos ir šaukęsis užtarimo, ir 
būtų buvęs neišklausytas. Ypač 
šiais jos garbei pašvęstaisiais 
metais Marija bus atydi mūsų 
maldoms. Davusi pasauliui tai
kos Kunigaikštį, ji padės įsigy
venti pasaulyje ir teisingai tai
kai, kurios mes visi taip trokš
tame ir laukiame. Teduoda Die
vas, kad greičiau tai įvyktų.

Ir Visagalio Dievo palaimini
mas + Tėvo ir + Sūnaus ir + 
Šventosios Dvasios, tenužengia 
ant jūsų ir pasilieka visuomet 
Amen. - . <

t Jupzapas J. Skvireckas, 
Kauno Arkivyskupas

. Metropolitas, 
t Vincentas Padolskis, 
Vilkaviškio Vyskupas 

Koadjutorius.
t Vincentas Brizgys, 
Kauno Arkivyskupo 

Augziliaras.
Zams in Tirol - Austria, 
1954 m. vasario ii dieną.

Vokiečių okupacijos metu bu
vo gyvas tautos laisvės troški
mas ir nepamiršta Vasario 16-ios 
siekimai. Tauta slapta kovojo už 
savo laisvę, kurios atgavimo vil
tys buvo gaivinamos laisvajame 
pasaulyje skelbiamais atgimimo 
šūkiais. Lietuvą pasiekė žinia, 
kad Vakarų sąjungininkai pasi
rašė Atlanto Chartą 1941 m. rug
piūčio 14 d., pagal kurią nesie
kiama jokių svetimų žemių nei 
tautų užkariavimų, o pripažįsta
ma teisė visoms tautoms, kurios 
karo metu ar jo pasėkoje neteko 
savo valstybės arba laisvai pa
statytos vyriausybės, vėl tai at
gauti ir gyventi nepriklausomai.

Lietuvių tauta laisvai ir viešai 
pakartojo savo valios pareiški
mą 1944 m. vasario 16 d. Vilniu
je paskelbtu atsišaukimu Vy
riausiojo Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto, kur yra dar kartą pa
tvirtinta ir paskelbta visam pa
sauliui jos noras nepriklausomai 
gyventi ir laisvai vykdyti savo 
suverenumą.

1944 m. vasario 16-sios 
atsišaukimas. VLIKas

Sunkiomis karo ir priespaudos 
dienomis vėl pasigirdo lietuvių 
tautos balsas nešantis sunkios 
kovos šauksmą, bet teikiantis 
vilties pragiedrulius laimėti ko
vą dėl laisvės, kad ir per dide
les aukas, pasišventimą ir nepa
laužiamą pasiryžimą būti laisvai.

Kovos pasiryžimas įgavo kon- 
kretįnes formas ir gaivalingai 
pasireiškė viešai 1941 m. birželio 
23d. tautos vadovavimą perėmus 
Laikinajai Vyriausybei. Ši vy
riausybė greitai turėjo sustab
dyti savo veikimą, bet tauta ne
nuleido rankų, o vien susikaupė 
sųsikąupė rūpestingai ir ėmėsi 
naujų priemonių organizuoti ir 
išlaikyti savo vadovybę bei au
ginti atsparumą okupantų pa
stangoms palaužti tautos valią 
kovoje dėl laisvės. Taip 1943 m. 
spalio mėn. įsteigiamas bendras, 
visuomenines sroves ir politines 
partijas apimantis Komitetas, 
pavadintas Vyriausiu Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetu, nūdien 
kiekvienam žinomu VLIKu.

1944 m. vasario 16 d. Vilniuje 
VLIKas paskelbė didelės istoriš
kai — tautinės reikšmės atsišau
kimą, ragindamas visą tautą bu
dėti laisvės sargyboje. Jis pasi
sakė, kad stoja į taftos vadavi
mo darbą, kaipo vienintelė poli
tinė vadovybė, sudaryta iŠ poli
tinių lietuvių grupių, kaip tau
tos politinės minties reiškėju ir 
vykdytoju. Atsišaukimas skel
bia, kad Lietuvos valstybė nenu
stojo egzistavusi dėl okupacijos, 
o vien yra sutrukdytas jos su
verenumo vykdymas; ateis lai
kas ir bus įvykdyta demokratinė 
Lietuvos valstybės valdžios for
ma, suderinamai su visų gyven
tojų interesais ir pokarinėmis 
sąlygomis. Tai buvo reikalinga, 
nes palikimas tautos be politinės 
vadovybės būtų gyvybinių tau
tos reikalų išdavimas, sunkus 
tautai nusikaltimas. VLIKas ap
jungia savyje visas tautiškai ir 
demokratiškai nusistačiusias lie
tuviškas partijas ir okupacinėse 
kovos sąlygose atsiradusias re
zistencines grupes.

Dabartiniu metu VLIKas yra 
vienintelė centrinė išlaisvinimo 
kovą vedanti institucija, kuri at
siremia į nepriklausomybės ga
dynėje buvusias organizuotas 
politines grupes ir be to apjun
gia savyje vieningai veikiančius 
tautos organizacinius vienetus 
pasireiškusius pačioje Lietuvoje. 
Jeigu VLIKe dėl kurių nors 
priežasčių viena ar kita grupė 
nedalyvauja, tai neatima jam 
teisės ir pareigos vesti nuolatinę 
išlaisvinimo kovą dėl suverenu
mo atstatymo. VLIKas neužker
ta kelio visiems, o tik lengvina 
pastangas, organizacijoms ir pa
vieniams asmenims dirbti tau
tos laisvinimo darbą. Vasario 16- 
sios mintys ir idėjos yra mums 
visiems priminimas ir įpareigo
jimas kiekvienam šventai atlik
ti savo pareigą tautai ir tuomi 
pateisinti savo tremties gyveni
mą laisvajame pasaulyje.

(Tai antroji dalis paskaitos, 
skaitytos Australijos Mel
bourne)

APSAUGOKIT SAVO UŽDARBI - PAJAMAS!
Nuo Jūsų pačių priklauso, kad užtikrintumėte pragyvenimo šaltinį nelaimingų atsitikimų ar
ba ligos atveju — sau ir savo šeimai. Milijonas žmonių remiasi Mutuąl Benefit apsauga virš 
minėtais atvejais. Čia rasite vispusišką planą, kuris sutiks su Jūsų reikalavimais. Teirauki

tės šiandien suteiksiu pilną informaciją be įsipareigojimų.

Skambinkite mūsų atstovui t '■

TADUI VADAUSKUI, tel. LL. 8310
f

arba jo įstaigon KE. 9039 ir ML 3415
MUTUAL BENEFIT HEALTH AND ACCIDENT ASSOCIATION

x 734 Spadina Avenue, Toronto

Lenkai tebesvajoja apie Lietuvą
Londone veikianti “Spoleczen- 

stwo Academicka Universitetu 
Stefana Batorego”, ta pati, kuri 
mūsų spaudoje buyo apšaukta 
tariamai veikiančiu Vilniaus 
universitetu tremtyje, išspaus
dino “Didžiosios Lietuvos kuni
gaikštijos žemių istoriją” (Dzie- 
je ziem W. Ks. Litewskiego). 
Tai rinknys keliolikos paskaitų, 
kuriose norėta įrodyti, kad seno
joje Lietuvos valstybėje lietu
viai ištikrųjų niekad nedomina
vę, kad jie nebuvę apgyvendinę 
net 14 visos valstybės teritori
jos, kad ten palengva bet laips
niškai ir pastoviai įsitvirtinusi 
lenkybė ir Lietuvos vardas teli
kęs vien geografine sąvoka, kad 
dėlto Lietuva visada visur ėjusi

JAV žydą bendruomenės bėdos
Kai šiais metais apie 85-90% 

lietuvių naujakurių prisieks iš
tikimybę Amerikai tapdami jos 
piliečiais, su rūpesčiu galvojama 
dėl JAV-ių lietuviškosios Bend
ruomenės ateities. Jei amerikie
čiai su pasigėrėjimu seka ir ste
bi naujakurių lietuvių atsineštą 
ir puoselėjamą kultūrinį įnašą 
Amerikai, jie griežtai atmeta 
naujųjų piliečių politinį lojalu
mą gimtajam kraštui. Net tūks
tančių metų klajoklės žydų ben
druomenės patirtis rodo, jog ato
miniam amžiuje ištikimybės tau 
tai ir valstybei sąvokos keičiasi. 
Neseniai Amerikos žydų daugu
mą atstovaujančios šio n i s t ų 
B’usi B’rith ir visokiais kitais 
vardais organizacijos pasiuntė 
griežtus reikalavimus Valstybės 
Departamentui dėl pramatomos 
JAV-ių karinės programos Ata-

»

Klaipėdos
Porai užsienio žurnalistų vis 

dėlto yra pavykę būti Lietuvoje 
ir pervažiuoti per Klaipėdos 
kraštą. “MD” aprašo savo JAV 
bendradarbio W. Klimkeit iš Los 
Angeles įspūdžius iš tos kelio
nės. 1953 m. gale eilė parinktų 
žurnalistų iš JAV, Britų imperi
jos ir neutraliųjų kraštų gavo 
leidimą įvažiuoti į Sov. Sąjungą. 
W. K. pateikęs JAV užsienio pa
są ir drauge su lietuviško kilimo 
Australijos žurnaliste June Tha- 
genyj taip pat kalbančia lietu
viškai, atstovavusia vienai Aust
ralijos spaudos agentūrai, JAV 
automobiliu' išvyko į Klaipėdos 
kraštą. Klaipėdos kraštą peržen
gė 1953 m. lapkričio paskutinę 
dieną prie Naumiesčio. Sustojo 
Sauguose, kur gavo šiek tiek val
gyt, tačiau maistas buvęs labai 
prastas. Australe žurnalistė su 
daug kuo pakeliui kalbėjusi lie
tuviškai. Netoli Priekulės W". K. 
sutikęs vieną pažįstamą, kuris, 
‘dabar jau pasidaręs bolševikas, 
jį pradėjęs bjauriausiai plūsti 
kaip tėvynės išdaviką, išdrįsusį 
dabar vėl įkelti į ją koją. Tačiau 
tokių atsitikimų buvę labai ma
ža. Šiaip iš pasikalbėjimų su 

KANADA RŪPINASI 
savo naujaisiais ateiviais •. •

Kanada nori, kad jos naujieji ateiviai jaustųsi kaip 
namie — kad jaustųsi, jog jais čia rūpinamasi. 
Kad padėti susirasti jiems sau vieta, kad jiems 
padėti, Kanados vyriausybė glaudžiai bendradar
biauja su Tarptautine Pabėgėlių ir kitomis organi
zacijomis. Čia atvykus savo pagalbą naujiesiems 
ateiviams palengvinti įsikūrimą šiame krašte siūlo 
šios organizacijos: Įkurdinimo (Settlement) Tarny
ba, Tautinė Darbo Tarnyba, Imigracijos Skyrius 
ir Kanados Pilietybės Skyrius.

Kanada rūpinasi savaisiais — stenkis daugiau ži
noti apie ją

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS

MELCHERS DISTILLERIES LIMITED

t Lietuvis siuvėjas
K. ARD AVIČIUS

2102 DUNDAS ST. W., Toronto - Telefonas KE. 2220
Siuvu vyriškus ir moteriškus rūbus (pagal išmatavimą)

kartu su Lenkija ir buvę visai 
natūralu, kad Vilniaus kraštas 
“tekęs” Lenkijai. Tam pritarę ir 
vietos gyventojai.

Lenkų spaudos agentūra CH 
JP, pranešdama apie šios knygos 
pasirodymą, vietoje Lietuvos 
lenkinimo vartoja “suaugimo” 
terminą, o vietoje Vilniaus pa
grobimo jėga sako, kad jis “te
kęs” Lenkijai. Knygą skaitant, 
esą, gaunama išvada, kad “atga
vus rytines Lenkijos dalis”, rei
kėsią nustatyti tvirtus pagrindus 
sugyvenimo “su mažesniais kai
mynais”. Kažin, kaip lenkai įsi
vaizdina tuos “tvirtus pagrin
dus”. Ar tik ne taip, kaip jiems 
patiems buvo nustatę pirma vo
kiečiai, o vėliau rusai?

bų kraštams. Buvo kalbama 
Amerikos žydų bendruomenės 
vardu. Sekančią dieną atsiliepė 
Amerikos Judaizmo Tarybos 
pirmininkas L. J. Rosenwald. Jis 
užginčijo Amerikos žydams tei
sę kištis į Amerikos užsienių po
litikos vairavimą, težiūrint savų 
“tautinių — valstybinių” intere
sų, nes tai “iššaukia neteisingą 
ir piktą nuomonę apie Amerikos 
žydus”. Mr. Rosenwald, pirmi
ninkas žydų nuolat augančios 
organizacijos, pareiškė, jog turi 
būti daromas griežtas skirtumas 
tarp pilietybės — tautybės ir re
ligijos. Žydų tautybės problemos 
esą Izraelio kompetencijoj ir 
nieks neturįs teisės kalbėti visų 
Amerikos piliečių žydų vardu, 
nes juos atstovaujanti jų pačių 
rinkta Amerikos vyriausybė, a.

krašte nyku
žmonėmis abu žurnalistai susi
darę įspūdį, kad krašte pasilikę 
klaipėdiečiai komunistų idėjas ir 
praktiką sutinka labai .šaltai.

Kraštas esąs žymiai pasikeitęs. 
Daug žinomų sodybų, pažintų 
dar iš mažens, jau visai nebėra, 
dingę eilė ūkininkų Sodybų su 
visais trobesiais. Kur seniau sto
vėjo gyvenamosios trobos, tvar
tai ir kluonai, dabar platūs lau
kai. Tai ypač kritę į akį Klaipė
dos ir Pagėgių apskrityse. Pake
liui žurnalistai daug kur matę 
laukuose ir prie gatvių dirban
čias vad. brigadas, kurias saugo
jo ginkluoti sargybiniai. Atrodę 
neįprasta, kam' čia, ramaus, tai
kaus krašto viduje, reikėjo tų 
sargybų, ginkluotų automatais. 
Vieną kartą jie pamėginę priei
ti arčiau prie tų žmonių ir pasi
teirauti, ar jie yra« kaliniai, ar 
laisvi žmonės,, tačiau žurnalis
tams buvo uždrausta užmegzti 
su dirbančiaisiais bet kokį kon
taktą. Laukuose gruodžio pra
džioje buvo matyti ir nesaugoja
mų darbo žmonių. Brigadose 
dirbę lietuviai ir vokiečiai pra
dėję teirautis, kaip sekasi pabė
gusiems į Vakarus jų tautie
čiams. ELTA.

L
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Po Berlyno konferencijos
Svarbiausieji pastarojo meto 

Vokietijos gyvenimo įvykiai — 
tai niekais nuėjusi konferencija 
ir Vokietijos fed. parlamento nu
tarimas pakeisti konstituciją ta 
prasme, kad nebebūtų jokių 
kliūčių Vokietijai ginti ir su sa
vo kariniu įnašu prisidėti prie 
laisvojo pasaulio gynybos nuo 
galimos naujos bolševikų agre
sijos. Nors Berlyno konferenci
ja ir nedavė lauktų vaisių — Vo
kietijai ir Austrijai apjungti ir 
įsileisti į laisvųjų Europos tau
tų šeimą, kaip lygiems su lygiais 
— tačiau dalis vokiečių spaudos, 
panašiai, kaip ir britai, pabrėžia, 
kad konferencija vis dėlto buvo 
ne veltui. Pirmoj eilėj, esą, pa
laidotas Korėjos politinės konfe
rencijos klausimas, pagaliau nu
matyta suaktyvinti Rytų-Vakarų 
prekybą, paaiškėjo tikrieji So
vietų tikslai, būtent — kad jie 
tą pat, ką kadaise yra padarę su 
Pabaltijo kraštais, dabar tais pa
čiais, tik patobulintais, metodais 
nori padaryti ir su Vokietija.

Prancūzų spauda ir iš dalies 
amerikiečiai labai šiltai atsilie
pia apie prancūzų užs. reik. min. 
Bidault, kurį sako du karus taip 
gerai pasižymėjus: karo metu 
vedant prieš nacius pogrindinę 
rezistenciją ir dabar, vikriai iš
sisukus iš visokių Molotovo pink 
lių ir neleidus suskaldyti Vaka
rų vieningumo. Jei dabar Vokie
tija galės apsiginkuoti ir prisi
dėti prie Vakarų gynybos kaip 
itin pajėgus partneris, tai — kai 
kurių nuomone — esą Molotovo 
nuopelnas — jo labai kieto lai
kymosi išdava. Jei .jis būtų bu
vęs nuolaidesnis, tai netenka 
abejoti, kad Vokietijos apginkla
vimo klausimas būtų atsistojęs 
visai kita plotme. Nors konfe
rencijoje vokiečiai oficialiai ne
dalyvavo, bet sekusių įvykius iš 
arčiau nuomone, jie buvo faktiš
kieji konferencijos, kiek jį lietė 
Vokietijos likimą, diriguotojai.

Konferencijos metu, kaip pa
žymi vokiečių kai kurie spaudos 
organai, Molotovas aiškiai pasiū
lė prancūzams padėti įtraukti 
raud. Kiniją į tautų bendruome
nę, už tai pažadėdama baigti ka
rą Indokinijoje, kuris jau seniai 
trunka ir iš prancūzų yra parei
kalavęs daug aukų bei pinigų. 
Todėl jei nepalaidota . politinė 
Korėjos konferencija, tai yra 
taip pat daugiausia prancūzų 
nuopelnas. Netikima kad kas 
nors konkretaus išeitų iš jos, ta
čiau bent kiek reikiant išryškė
jo frontai. Dabar jau net ir tie, 
kurie seniau labai bijojo Vokie
tijos sustiprėjimo ir atginklavi- 
mo, kaip britų darbo partija ir 
kai kurių kitų kraštų socialistai, 
supranta ir nedviprasmiškai pa
sisako' už Vokietijos įtraukimą į 
Vakarų gynybos sistemą, nes be 
jos Vakarai tikrai nuo bolševikų 
grėsmės nebūtų apginami.

Kairieji visame pasaulyje 
daug kelia triukšmo dėl tariamo 
Vak. Vokietijos karinio galingu
mo, bet nemato ar nenori maty
ti, kad bolševikinės Rytų Vokie
tijos pajėgos jau šiuo metu yra 

• " kur kas stipresnės už numatomą 
visos Vokietijos karinį potencia
lą. Ten vad. ‘‘kareivinėse laiko
mos policijos” yra apie 130.000, 
o kitų policijos dalinių (pasienio, 
transporto, saugumo, etc) — dar 
80.000. Ten sukarintos sporto or
ganizacijos. Pvz. tik viena sporto 
organizacija Die Gessellschaft 
fūr Sport und Teehnik yra ga
vusi 122 mil. DM, nekalbant jau 
apie visą eilę kitų. O šios bolše
vikinės armijos priešaky stovi 
seni nacių generolai, kaip gen.

Vinzenz Muller, gen Walter 
Freytag, gen. Bernhard Bechler, 
pik. Įeit. H. Heitsch. Tačiau šių 
faktų kiti nenori matyti, galvo
dami, kad tik Vokietijos neutra
lume tegalinti būti Vokietijos 
ateitis. Ir tik tokiomis sąlygomis 
tegalėsią bolševikai sutikti su 
visų Vokietijos žemių apjungi
mu. ;

Su pasitenkinimu Berlyne ir 
Rytų zonos vokiečiai konstatuo
ja, kad Vakarai ateity yra pasi-, 
ryžę jiems dar daugiau padėti. 
Ypač tai buvo aiškiai užakcen
tuota paskutinėj Adenauerio kai 
boj Berlyne. Ir jie netiki, kad 
prąncūzai galėtų padaryti kliū
čių Vokietijos ginkluotoms pajė
goms sudaryti: mat, Vokietijos 
parlamento nutarimas, nors pri
imtas ir dviejų trečdalių balsų 
dauguma dėl karinės prievolės 
įvedimo etc., reikalingas dar 
abiejų augštųjų komisarų — bri
tų ir prancūzų, sutikimo. Kai už 
britus visai aiškiai pasisakė jų 
nuomonės reiškėjas “Times”, pa- 
girdamas vokiečius už tokį bend
ro reikalo supratimą, prancūzai, 
kaip atrodo, nenorėdami -visai 
aiškiai susipykti su Sovietais, 
dar statys tam tikrų sąlygų dėl 
Vokietijos įnašo į bendrą Euro-

pos gynybą formos, sudėties, da
linių priklausomybės etc. Tačiau 
netenka abejoti, kad, pralaužus 
svarbiausius ledus, toji kariuo
menė bus tikrai suformuota. Kai 
kas iš žinovų teigia, kad tas me
tas, kai bus pradėtas formuoti 
pirmosios vokiečių divizijos Va
karuose, ir bus pats pavojinga
sis...

Berlyno konferencijos metu 
savo tarpe į artimesnę pažintį 
suėjo ir katalikai žurnalistai. Iš 
viso žurnalistų konferencijos 
metu buvo prigužėję apie 1000. 
Pasižymėjusio kat. organo “Pet- 
nusblatt” leidėjas Merus-Verlag 
buvo suruošęs priėmimą į kurį 
atsilankė visa eilė žymių vokie
čių, britų, amerikiečių ir k. kraš
tų žurnalistų. Ta pačia proga bu
vo taip pat aplankyti telegramų 
agentūros KNA rūmai Berlyne. 
Ji su laiku savo darbą vis dau
giau plečia. Nors katalikai net 
per šį laiką dar nėra išsiugdę ga
lingos savo spaudos Vokietijoje, 
tačiau pamažu imama užkišti 
jau ir ši spraga. O neoficialus 
kancl. Adenauerio organas 
‘*Rheinischer Merkur” tampa 
veik tokiu pat vokiečių nuomo
nės reiškėju, koks kad yra pvz. 
britų “Times”. V. R.

Parlamentas pasmerkė agresorių
jte, nuo kurto) yra pasprukę. Čia 
atstovas priminė, kaip 1918 m. 
buvo sukūrę savą valstybę uk
rainiečiai, bet komunistinė Ru
sija ją vėl užgniaužė. Lietuva, 
Latvija ir Estija savo laisvę pra
rado po 22 m., kai buvo prary
tos kom. Rusijos 1940 m. Mes at
simenam, kalbėjo atstovas, kaip 
nenoromis savo siauros savival
dos išsižadėjo tie miesteliai ku
rie pernai buvo prijungti prie 
Toronto, tad kaip galima tikėti, 
kad tauta padarytų saužud^s- 
tę ir sava valia išsižadėtų ne
priklausomybės, kaip sakoma 
apie Pabaltijo kraštus. Kitos tau
tos, kaip lenkai, savo valstybę iš
laikė, bet gyvena Kremliaus še-1 tūrinį gyvenimą ir ją grąžinti 
šėlyje. Šitų tautų žmonės protar- pilnateisiu nariu į kitų kultūrin

gų tautų tarpą. Jūsų posakis, kad 
“Lietuva priklauso ten pasiliku- 
siėms” yra nesąmonė. Lietuva 
priklauso visiems, kurie save 
skaito lietuviais ir sielojasi Lie
tuvos likimu.

Rašoma: “Tegrįžta ten Sibiro 
kankiniai, mūsų teisės ten pra
rastos” — mielas pone, mūsų tei
sės ten niekad nebus prarastos. 
Prarado teisę grįžti tenai tiktai 
tie, kurie iš jos išvyko apsivogę, 
ką nors prigavę, dezertyravę iš 
jos kariuomenės, komunizmo 
agentai, kurie talkininkavo Sta
lino budeliams žudyti savo tautą 
1940-41 m. ir šiuo mėtų; Hitlerio 
agentai ir pilvo gerovės garbin
tojai, kuriems tėvynė yra ten, 
kur jo pilvui sočiau. Tokiems 
nėra prasmės ten grįžti. Tokios 
rūšies “patrijotai” yra tiktai ge
ra trąšą kitoms tautoms patręšti.

Lietuvių tautos vaikai, sugrįžę 
iš Sibiro kacetų ir kitų pasaulio 
kontinentų, kur jie buvo raudo
nojo siaubo išblokšti, tvarkys sa
vo krašto reikalus krikščioniškos 
moralės ir demokratiškais prin-

Kanados provincijų parlamen
tai užsienio politikos paprastai 
neliečia, nes tai federalinės val
džios bei federalinio parlamento 
kompetencijoje. Netiesiogiai tie 
klausimai kartais betgi paliečia
mi. Taip kovo 1 d. posėdy atsto
vas Yaremko labai ryškiai ir 
griežtai pasmerk^ bolševikinės 
Rusijos agresiją į Pabaltijį, Len
kiją ir kitus kraštus:

Atstovas Yaremko kalbėjo 
daugeliu Ontario vyriausybei 
rupimu klausimų. Priėjęs prie 
gyvenamųjų namų statybos rei
kalų, jis pasidžiaugė, kad daug 
naujų namų Toronte ir kt. mies
tuose stato naujieji ateiviai, ku
rie eilę metų klajojo po Europą 
kaip benamiai, o atvykę Kana- 
don kietu darbu ir didele ener
gija kuria sau naują gyveni
mą, statosi nuosavus namus, tuo 
būdu atnaujindami ištisus mies
to rajonus.

Toliau atstovas prisiminė, kad 
čia Kanadoje dažnai esą pakal
bama apie tai, kaip neprileisti į 
neokanadiečių tarpą įsiskverbti 
komunistinei įtakai, ištikrųjų 
betgi Kanadoje nesą kito tokio 
sluogsnio, kuriam komunizmas 
būtų taip mažai pavojingas kaip 
šitiems naujiesiems ateiviams 
kurie jį yra patyrę savo tėvynė-

Derybos Maskvoje
Rusų — vokiečių sąmokslas
1939 m. rugsėjo mėnesį šar

vuota ir motorizuota vokiečių 
kariuomenė stūmėsi labai greit 
į priekį. Kaikur ji jau buvo per
žengusi Maskvos slapta sutarti
mi numatytą Narevo, Vyslos ir 
Sano upių ribą. Į rytus nuo tos 
ribos vokiečių kariuomenė buvo 
užėmusi jau didelius plotus su 
beveik penkiais milionais gyven
tojų. Aišku, kad vokiečiai neno
rėjo atiduoti rusams tų plotų, 
kuriuos buvo užkariavę, nors jie 
Maskvoje ir buvo pažadėti. Rug
sėjo 17 d. pradėjusi žygiuoti į 
Lenkiją rusų raudonoji armija 
susitiko su vokiečių kariuomene 
ne tose srityse, kur Maskvoje 
buvo sutarta, bet į rytus nuo jų.

Vokiečiai, matyti, labai neno
rėjo jų kariuomenės užimtųjų 
centrinės Lenkijos sričių perleis
ti rusams. Tad, už jas, žinoma, 
turėjo ką nors jiems duoti.

Slapti vokiėčių-rusų pasitari
mai užtruko 8 dienas: nuo rug
sėjo 20 iki 27 d. Rugsėjo 28 d. 
Ribbentropas, antrą kartą” at
skridęs į Maskvą, pasirašė antrą
jį slaptą protokolą, kuriuo buvo 
numatyta nauja riba tarp vokie-

ST. RAŠTIKIS

kalų Ministeris Urbšys. Jam bu
vo išdėstyti svarbiausieji Krem
liaus reikalavimai, neatiden
giant visų tikslų. Urbšys grįžo į 
Kauną ir išdėstė visą reikalą vy
riausybei. Reikalas buvo labai 
rimtas, padėtis įtempta. Buvo 
nutarta derėtis. Derybų delega
cijos pirmininku buvo Užsienių 
Reikalų Ministeris Urbšys, na
riais — Ministerio Pirmininko 
Pavaduotojas Bizauskas, Lietu
vos atstovas Maskvoje dr. Nat
kevičius ir aš. Be to, ekspertais 
įėjo į delegaciją * prof. Petkevi
čius, dr. Viliamas, Norkaitis ir 
gen. štabo pulk. Rupšys. Per- 
skrisdami Latvijos — SSSR sie
ną, matėme pasieny rusų pusėje 
daug kariuomenės. Tankai, šar
vuočiai, artilerija ir vežimai bu
vo paslėpti miškuose ir vieške
liuose po medžiais, tačiau iš lėk
tuvo buvo gerai matomi. Tai bu
vo raudonosios armijos dalys, 
paruoštos žygiuoti į Latviją. Šis 
vaizdas darė labai sunkų įspūdį. 
Taip ir lindo mintis į galvą, kad

komisaro pavaduotojas buvęs 
Tarybų Sąjungos ambasadorius 
Paryžiuje Potiomkinas ir rusų 
pasiuntinys Kaune Podzniako- 
vas. Urbšys, jau būdamas pažįs
tamas su Molotovu, pristatė jam 
Bizauską ir mane. Dr. Natkevi
čius taip pat jau buvo pažįsta
mas. Susėdome prie didžiojo 
stalo.'

Prasideda “derybos”
Molotovas, pasiteiravęs apie 

kelionę, pereina prie reikalo ir, 
kreipdamasis į Urbšį, klausia:

“Na, ką jūs, pone ministeri, 
pasakysite?” Urbšys plačiau iš
dėsto Lietuvos vyriausybės pa
žiūras į rusų reikalavimus, pa
mini praeitį, buvusius Lietuvos 
ir Tarybų Sąjungos gerus santy
kius. paliečia . Lietuvos vyriau
sybės geriausius norus Tarybų 
Sąjungos atžvilgiu, pareiškia vil
tį, kad ir Tarybų Sąjunga, tur
būt, turinti tik gefSš intencijas 

(Nukelta į 8 psl.)

Aukso veršio tarnyboje
patinka kad mūsų jaunimas auk
lėjamas patriotinėje dvasioje, jis 
iš anksto siūlo rezignuoti. Taip 
gali galvoti tik savo tautos lik
vidatorius, kuris už asmenišką 
gerovę yra pasiryžęs atiduoti vi
sas turimas vertybes.

Brangiausia kiekvienam žmo
gui dovana yra prigimties dova
na — tautybė, kurią jis paveldė
jo iš savo tėvų ir protėvių. Žmo
gus, kuris atsižada prigimties

Perskaičiau “T2” Nr. 8 J. Šau
kto straipsnį “Katrie teisesni?” 
su nusistebėjimu, nes atradau 
naujos rūšies žmonių, kuriuos 
galima pavadinti “pilvo gerovės 
garbintojai”. Straipsnio autorius 
aimanuoja, kad po ilgų vargo 
metų, susitaupius ir įsikūrus 
stipriau ekonomiškai, reikės vis
ką mesti ir vėl pradėti iš naujo 
— grįžti į išlaisvintą Lietuvą. 
Bet juk tamstos per prievartą 
niekas nevers grįžti; ten grįš tie, dovanos — tautybės už didesnį 
kuriems Lietuva yra motina ir i putros samtį, yra žemiau ketur- 
varge ir džiaugsme. Grįš tie, ku
rie yra pasiryžę savo darbu ir 
santaupomis atstatyti sugriautą 
Lietuvos ūkinį, socialinį ir kul-

šėlyje. Šitų tautų žmonės protar
piais susirenka paminėti savo tė
vų krašto nepriklausomybės ir 
kalba už tuos, kuriems “liaudies 
demokratijoje” kalbėti uždraus
ta. “Aš nežinau ar jų balsas gir
dimas per tūkstančius mylių, 
kurie šias tautas skiria. Jie tiki 

-ir meldžiasi, kad jų balsas būtų 
išgirstas”.

Po šių žodžių į atstovo Yarem
ko kalbą įsikišo vienintelis On
tario parlamente belikęs komu
nistas atstovas Salsberg (antrą 
komunistų atstovą pereituose 
rinkimuose išstūmė ir jo vietą 
užėmė tas pats Yaremko). Ko
munistas Salsberg; kuriam visa 
tai girdėti buvo nemalonu, pri
kibo, kad atst. Yaremko savo 
kalbą skaitąs iš rašto, kas čia 
neleidžiama. Apsisvaidžiuš rep
likomis, Speakeris (parlamento 
pirmininkas) nusprendė, kad at
stovas Yaremko kalba tik panau
dodamas pastabų lapelius, kas 
yra leidžiama, ir leido kalbą 
tęsti. ■ K ."‘

Atstovas Yaremko betgi pa
reiškė, kad savo kalbą jis jau 
baigiąs. Jis tik norįs dar pridėti, 
kad, jei anųjų ateivių, čia susi
renkančių paminėti savo nepri
klausomybę, balsas nepasiektų 
esančių už tūkstančių mylių 
priespaudoje, tai jis negalįs būti 
praleidžiamas pro pirštus čia 
Kanadoje. Ir kol jis būsiąs par
lamento nariu, jis niekad nesvy
ruosiąs tą balsą priminti atsto
vams.

Tenka pastebėti, kad atstovas 
Yaremko visada mielai bendrau
ja ir su lietuviais. Jis dalyvavo 
ir Vasario 16 minėjime Toronte, 
kur pasakė gražią kalbą. Tur
būt, tas minėjimas paakino jį pa
sakyti šią kalbą parlamente.

ko jo.
Civilizuotam žmogui ekono

minė gerovė nėra augščiausias 
gėris, augščiausias gėris žmoni
jai yra nurodytas didžiojo mo
kytojo Jo palikime. Iš viso 
straipsnio dvelkia vergiškumas 
aukso veršiui, kad skaitant da
rosi tiesiog gaila žmogaus, kuris 
pats save taip niekina.

Patarčiau sraipsnio autoriui 
pasiklausti anglų tautybės as
mens, išgyvenusio ilgus metus 
už savo tautos ribų — kokios 
tautybės jis grįžo į savo kraštą? 
Atsakymas nebus palankus p. 
Šaukto galvosenai. Kodėl gi tu, 
mielas tautieti, taip paniekinai 
save ir savo tautą, siūlydamas 
išsižadėti tų vertybių, kurias ki
tos tautos laiko už didžiausią 
brangenybę. Tavy slypi perdaug 
vergiškumo dvasios — tai bau
džiavos liekana. Demokratiniam 
krašte nėra “ponų”, kurie reika
lautų save garbinti, o tamsta be 
to negali nusiraminti — nori bū
tinai susirasti stabų, kad turė
tum kam vergauti.

Mes visi esame ateiviai šiame 
kontinente, ar tai bus JAV, ar 
Kanada, ar kitas kuris kraštas. 
Vieni atvykome anksčiau, kiti 
vėliau, atvykimo laikas esminio 
skirtumo nesudaro. Nei JAV, nei 

cipais vadovaujantis ir jie visi Kanados įstatymai nereikalauja 
turės baisa savo tautos reikalus nauJ 43’4 ^eiyių^ kad issizade- 
sprendžiant. < tų savo tautybes, bet reikalauja,

Straipsnio autorius, norėda
mas sutirštinti spalvas, pabrėžė, 
kad visi norintieji grįžti į išlais
vintą Lietuvą, pretenduoja į “bo
sų” pareigas — į aukštas vietas 
valdžioje. Tai jau kvepia “tėve
lio” Stalino išbandytu propagan
dos arkliuku — kiršinti vienus 
prieš kitusi Kas nori būti bosu, 
tegrįžta dabar, tie tikrai galės 
jaustis tokiais, galės nebaudžia
mi žudyti savo tautiečius, plėsti 
jų turtą, ir. prievartauti savo, 
tautos seseris talkininkaudami 
okupantams jų kruviname dar
be. Demokratinėje Lietuvoje to
kiems “bosams” nebebus laisvės 
ir galimybės pasirodyti su sa
vais gabumais.

Toliau autorius ragina užmirš
ti viską, kas mes buvom ir kas 
mes esame, o siūlo rūpintis vien 
tik asmeniškos gerovės sukūri
mu ir tai skaito augščiausia to
bulybe. Kiekvienas žmogus — 
ateivis sugeba rūpintis savo as
meniška gerove ir svetimame 
fcrašte gyvendamas, bet geriau
siai ir našiausiai jis tai gali at
likti gyvendamas savo tautos 
tarpe, nes ką jis per savo gyveni
mą sukurs, liks savajai tautai — 
savajam kraštui.

Straipsnio autoriui labai ne-
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kad jie būtų ištikimi krašto gy
ventojai, vykdytų jos įstatymus 
ir dirbtų krašto gerovei. Tamsta 
nerasi visame pasaulyje krašto, 
kuriame gyventų vienos tauty
bės žmonės, to nėra ir šiame 
kontinente. Būdamas Kanados 
p i 1 i e č i u . tamsta neprasikalsi 
šiam kraštui, jei sielosies Lietu
vos likimu ir ieškosi būdų jai 
padėti. Neprasikalsi Kanadai jei, 
išlaisvinus Lietuvą, sugrįši ten, 
nes Kanada yra laisvas ir demo- 
kmatiškas"kraštas. Laisve ir de
mokratiškumas yra Kanados di
dybė.

Kanados ministeris Howe yra 
pareiškęs: “Kanada pageidauja 
naujų ateivių ir nori, kad jie ras
tų čia antrąją tėvynę, bet nepa
geidauja tokių ateivių, kurie pa
miršta savo kilmės kraštą”.

Tokie straipsniai, kaip p. Šau- 
kio, labai tiktų į komunistinę 
“Laisvę”, nes jis labai pasitar
nauja . dabartiniams Lietuvos 
okupantams. L. J. B.

f

Korikai apie korikus
turbūt tas pat yra ir prie Lietu- j Maskvos “Pravdos” sausio 5 d. 

2. j. i numeryje Sovietų Sąjungos ge
neralinis prokuroras Romanas 
Rudenko kritikuoja ligšiolinę 
sovietinio teismo ir policijos 
praktiką. Tas pats Rudenko, nuo 
kurio veiklos nemaža žmonių 
buvo iš šio pasaulio perkelti į 
kitą pasaulį arba ištremti į mir
ties stovyklas Sibire, dabar pra
giedojo keistu ir neįprastu bal
su. Rudenko, tarp kitko, rašo: 
“Neteisėtas sovietinių piliečių 
suėmimas, neteisėtų priemonių 
pritaikymas tardymo metu — 
tai yra rimtas nusikaltimas. 
Joks sovietinės valstybės parei
gūnas negali sau leisti pažeisti 
įstatymus”.

Jei Rudenko^tuos žodžius ra
šė nesapnuodamas ir negirtas, 
tai jis, būdamas vyriausiuoju 
prokuruoru, tuoj turėtų peržiū
rėti bylas šimtų tūkstančių lie
tuvių, kurie bolševikinių teismų 
ir be teismo, priešingai net so
vietų įstatymams, buvo suimti, 
kankinami, tremiami ir žudomi. 
Ir ne tik bylas peržiūrėti, bet ir 
duoti įsakymą atitinkamoms 
įstaigoms tuoj.paleisti visus ne
teisėtai suimtus lietuvius ir gra
žinti juos Į savo kraštą. Panai
kinti visą ligšiolinį maskolių 
smurtą, pavartotą prieš Lietu
vos ūkininkus, suvarant juos 
prievarta į kolchozus, panaikin
ti visą kolchozinę ir sovchozinę 
tvarką. Pagaliau, panaikinus 
prievartinį Lietuvos įjungimą į 
Sovietų Sąjungą, ir patiems mas 
koliams tektų nešdintis namo.

Dėmesio vertas yra ir Ruden
ko pasisakymas tame pačiame 
“Pravdos” straipsnyje, kad vy
riausybė ir partija priėmė nuos
tatus, pagal kuriuos komunistų 
partija ateityje visiškai kontro
liuosianti visą valstybės apara
tą, neišskiriant nei slaptosios po
licijos (MVD), žiūrėsią, kad ne
pasikartotų Berijos praktika.

Ką tai reiškia? Tai neabejoti
nas ženklas, kad vidinėje Krem
liaus kovoje, nužudžius Beriją ir 
jo artimiausius draugus, kom
partija truputį pasistūmė į prie
kį ir mėgina perimti į savo ran
kas pilną valstybės kontrolę. 
Bet ar partijai tai pavyks? Juk 
partija jau seniai yra ir seniai 
jau stengiasi viską kontroliuoti, 
o tačiau Berija pajėgė sudaryti 
ir išlaikyti savo atskirą kontro
lės ir teroro aparatą. Įdomu, kad 
Rudenko ta proga nieko nepasa
kė apie tarybinę armiją. Ir kur 
drįs sakyti, kad partija, be vals-

voš sienos
tybinio aparato ir MVD, dar ir 
armiją kontroliuos, jei tarp ar
mijos ir partijos eina tokios pat 
varžybos, kaip tarp partijos ir 
buvusiosios Berijos slaptosios 
policijos.

Taigi Rudenko straipsnis su
teikia kai kurių paaiškinimų 
apie naująjį jėgų santykį Krem
liuje. Jis drauge atskleidžia ir 
neabejotiną tiesą,, kad vidinės 
kovos Kremliuje tebeina. Prie 
ko jos gali privesti? Daug kas 
Vakaruose mano, kad galutinė 
tų kovų išdava bus visos Sovie
tų Sąjungos sugriuvimas. A. Pr.

čių ir rusų užimtųjų Lenkijos Vidunaktį i Kremlių
Maskvos aerodrome mus pasi

tiko rusų užsienių reikalų komi
sariato protokolo ksyriaus ir ka
riuomenės vadovybės atstovai. 
Delegacija buvo apgyvendinta 
netoli Kremliaus. Pro langus 
matėsi Kremliaus, Rauonosios 
aikštės dalis ir didelis naujas 
moderniškas “Europos” viešbu
tis. Tą pačią dieną apie 11 v. v. 
telefonu buvo pranešta į Lietu
vos atstovybę, kad Lietuvos de
legacija laukiama Kremliuje. 
Nustebino toks vėlyvas kvieti
mas. Iš Lietuvos pusės derybose 
dalyvavo tik delegacijos nariai. 
Delegacijai buvo paskirti keli 
NKVD automobiliai. Dviem au
tomobiliais nuvažiavome. Krem
liaus vartuose automobiliai bu
vo sulaikyti. NKVD karinės sar
gybos viršininkas čia pat vartuo
se paskambino kažkam telefonu 
ir, gavęs atsakymą, mūsų maši
nas praleido. Kas sėdėjo tose 
mašinose, netikrino. Pasitenkino 
tik pasikalbėjimu su šoferiais. 
Kremliaus aikštės ir gatvės ge
rai apšviestos. Jo augštų sienų 
bokštų viršūnėse žėrėjo didelės 
penkiakampės Uralo kalnų ru
bino žvaigždės.

Kremliaus viduje buvo matyti 
daug NKVD sargybų. Mus vežą 
automobiliai sustojo prie liau
dies komisarų tarybos rūmų. Iš 
rusų niekas mūsų nelydėjo. Prie 
įėjimo stovį sargybiniai neįlei
do mūsų į vidų. Jų iššauktas 
sargybos viršininkas pasižiūrė
jo ir vėl dingo už durų. Po kelių 
minučių jis grįžo ir pakvietė mus 
įeiti. Ilgais koridoriais mes bu
vome vedami. Koridoriuose vi
sur sargybiniai.

Molotovo kabinetas erdvus. 
Kairėje pusėje ilgas, raudona 
staltiese dengtas stalas. Prie jo 
daug kėdžių. Dešinėj pusėj keli 
langai, mažesnis apvalus stalas, 
keli odiniai gilūs foteliai ir ke
lios kėdės. Gale salės didelis ra
šomasis stalas. Prie jo taip pat 
dvi odinės kėdės. Prie šio stalo 
ant sienos didelis juodu pieštuku 
ar anglimi pieštas Lenino port
retas. Priešingoje sienoje dar di
desnis paveikslas — Leninas su 
Stalinu prie Stalingrado’pilieti- 
nio karo metu.

Salėje mus pasitiko liaudies 
komisarų tarybos pirmininkas ir 
užsienių reikalų komisaras Mo
lotovas, užsienių reikalų liaudies

dalių. O Vokietija išsiderėjo nau 
jus didelius Lenkijos plotus, už 
tai atiduodama rusų įtakos sfe
ron Lietuvą.

Daug ką apie šiuos susitari
mus žinome dabar. Bet tada apie 
tai buvo labai mažai težinoma. 
Kaune, pav., žinojome, kad iš 
pradžių Latvija ir Estija pateko 
į rusų įtakos sferą. Po antrojo 
Ribbentropo apsilankymo Mask
voje buvo pajusta, kad, rodosi, 
ir Lietuva susilaukė tokio pat li
kimo. Ir viskas. Daugiau beveik 
nieko tada nebuvo žinoma.

Pirmiausia Estija buvo pri
versta pasirašyti savitarpinės 
pagalbos sutartį su Tarybų Są
junga ir įsileisti į savo teritori
ją raudonosios armijos ir rusų 
karo laivyno įgulas. Po to buvo 
priversta padaryti tą patį ir Lat
vija. Pagaliau atėjo eilė ir Lie
tuvai.

Iš pradžių į Maskvą buvo iš
šauktas Lietuvos Užsienių Rei-

Kuo pateisinsi savo pasitrau
kimą ir vėlesnę kovą dėl Ne
muno Šalies laisvės? LIETU
VIO PASAS taps gražiausiu 
prisiminimu Tau ir brangiau
sia dovana Tavo artimiesiems.

NAUJAI ATVYKUSIEJI

ŠTAI PAGRINDINIAI ŽINGSNIAI 
KANADOS PILIETYBĖM

Jou jaučiu povosorj ore! AŠ žinau, kad kaikuriems iš musų ši žiema buvo 
ilgo ir šalta, bet vaikams buvo labai linksmo pažaisti sniegu ir hockey, 
populiariausių kanadiečių sportų. Su kovu ateina pavasaris. Kanadoje pa
vasaris eina lobai pamažu, todėl taip malonu stebėti kas dienų gamtų kei
čiantis. Vaikai stebi sniegų tirpstant, bet greitu laiku jie galės šokinėti per 
virvę ar žaisti akmenukais, ir žiemos prisiminimai bus greitai pamiršti pa
vasario džiaugsmuose.

TARP MvSį KALBANT %
Rošo LAIMA KUTVĖLIENĖ

Kalbant apie žiemą, oš dar nepamiršau tonsilą pabaisos, kurią turėjo vie
nas iš mano vaikų. Tai boisu — gerai, kad viskas jau prėjo. Aš džiugiausi, 
kad turėjau namuose dideles atsargos Foce-Elle, nes tiek daug buvo šnirpš
timo ir slogovimo. Jeigu jums tektų turėti ligonį lovoje, manau, kad šie 
dalykai lobai praverstų. Aš prisegiau popierio maišelį prie lovos, kur galėjo 
dėti suvartotas Foce-Elle lignino nosinaites. Kiekvieną vakarą oš sudegin
davau tą maišelį, tuo apsaugodama likusią šeimos dalį nuo bakterijų. 
Ružovos ir žalios lignino nosinaitės Foce-Elle yro minkštos ir tinko raudo
noms nosims šluostyti. Įsigykite Foce-Elle dėžutę kai sekantį kartą nuvyk
si te kroutuvėn — ir jūs’jsitikinsite, ką reiškia mono žodžiai.

------------- ¥--------------

Tonsiloms tenka padaryti operaciją. Laimingu būdu mūsų taupomosios są
skaitos IMPERIAL BANKE pakaįco apmokėti daktaro ir ligoninės sąskaitas, 
bet kartu buvo malonu žinoti, kad mūsų bankas būtų mums paskolinęs, 
jei mes nebūtume pakankamai turėję pinigų. Taip ma
lonu žinoti, kad nelaimės atveju visuomet galima rasti 
pogolbos. Mūsų kaimyninio IMPERIAL BANKO vedė
jos yra toks malonus ir pasirengęs visuomet suteikti 
patarimus. Aš esu tikra, kad ir jūsų kaimyninio IM
PERIAL BANKO vedėjas mielai jums padės,, jei tik 
jums bus reikalasknes IMPERIAL BANK OF CANADA 
yro tikrai "bankas išaugęs iš savo darbo".

1 -——

Pareiškimas noro yra pareiškimas, kad 

jūs pasiryžę gyventi nuolatos Kanado
je, ir tapti Kanados piliečiu.

Toi galimo užpildyti kiekvienu momen
tu, tik atvykus Kanodon kiekvienom, 
kuris yra ne mažiau 18 metu amžiaus 

ir yro legaliai atvykęs j šį kraštų.

Toi 9 a limo užpildyti po s savo gyve
namos apskrities teismo raštininkę ar
ba Kanados Pilietybės registry, Ota
voje, Kanadoje.

1. Jūs privalote būti legaliai įleistas nuolati
niam apsigyvenimui Kanadoje.

2. Jūsų gyvenamoji vieta penkius metus 
prieš prašymo įteikimą turi būti Kanadoje.

3. Jūs turite būti užpildę intencijos pareiški
mą mažiausiai prieš metus prašant Kanados 
pilietybės.

4. Jūs turite pakankamai mokėti prancūzų 
arba anglų kalbą.
5. Jūs privalote žinoti Kanados pilietybės 
duodamas privilegijas ir atsakomybes.

6. Jūs turite būti 21 arba daugiau metų am
žiaus
7. Jūs privalote prisiekti ištikimybę Jos Di
denybei, Karalienei.

Dėl tolimesnių informacijų rašykite
REGISTRAR OF CANADIAN CITIZENSHIP, OTTAWA, CANADA.

Spausdina Naujųjų Kanadiečių žiniai

PILIETYBES IR IMIGRACIJOS DEPARTAMENTAS
OTTAWA, CANADA

HON. WALTER E. HARRIS 
Ministeris.

LAVAL FORTIER
Deputy Ministeris
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Pavergtoje tėvynėje
Kovo 14 d. Lietuvoje "rinkimų" reikš

mę apibudina šie pranešimai iš Klaipė
dos: "Darbininkai priima naujus, padi
dintus įsipareigojimus .. . Kolektyvas nu
tarė padvigubinti savo pastangas gamy
boje ... Jei pereitais metais įmonė ne- 
visada įvykdydavo plonus, tai šiais me
tais darbas vyksta pralenkiant grafiką. 
Vien per sausio mėnesį atremontuota 
pirmo laiko 10 tralerių . . . Prisiimtuose 
įsipareigojimuose rinkimų garbei Klaipė
dos fanieros gamintojai numatė žymiai 
padidinti fanieros gamybą ir pa keltinos 
kokybę ..."

Arba: "Vakar rinkėjai su dideliu dė-. 
mesiu išklausė paskaitą "Tarybine so
cialistine nuosavybė — šventa ir nelie
čiamo!" (Kitaip sakant, nevokit valdinio 
turto. Apie žmonių nuosavybės šventumą 
— kita kolba).

Klaipėdoje esą planuojama 
pastatyti butų iš viso apie 100.000 kv. 
metrų gyvenamojo ploto, t.y., maždaug 
10.000 žmonių gerokai susispaudus gy
venti. Vadinasi, apie tiek butų Klaipėdo
je dar trūksta. Per pereitus metus to 
plano įvykdyta apie penktadalis, t.y., 
22.000 kv. metrų ploto. Šiais metais 
būsią pastatyta "dar daugiau".

Vytauto Didžiojo Muziejaus Rūmuose 
eksponatai dabar kiti (jis vadinasi kariš
kai istoriniu muziejum): svarbiausią vie
tą užima Karolio Požėlos ir kitų komu
nistų palaikų urnos, vaizdai ir dokumen
tai apie Kapsuko valdžios steigimą Vil
niuje, apie bolševikų komitetus Lietu
voje 1919 metais, "dokumentai" apie 
anglų ir amerikiečių karinį įsikišimą Lie
tuvoje, "paveikslas", kaip Smetona ir 
"jo sėbrai" "prašo kaizerį paimti Lietu
vą savo globon" ir 1.1. Toliau nuotrau
kos bei literatūra iš komunistų pogrindi
nio veikimo nepriklausomybės laikais, 
kurių tarpe ypatingai žymią vietą užima 
"Suvalkiečių sukilimo" dokumentacija ir 
pavaizdavimas, netgi su dujų kameros 
maketu, kur rodoma, kaip "valstiečiai 
buvo žudomi palaiminus kunigui". Paga
liau — "rinkimai" su visais 99.19% 
balsuotojų ir "saulės" parvežimas iš 
Maskvos.

tų arba nuteistų? Jei bent vieną iš NŲ 
klausimų atsakysi teigiamai — darbo 
negali gauti. Tada vienintele išeitis — 
"pasiprašyti", kad duotų darbo kur nors 
toli Rusijoj. Tokiu atveju "kilmės liudi
jimas" nereikalingas. Daugelis nutyli, 
kad turi giminių užsieniuose. Bet vargas 
jam, jei jis vieną gražią dienx sulaukia 
laišką nuo jų . . *

Chruščiovui užraginus 
pagaminti daugiau mėsos ir sviesto, ir 
Lietuvoje skubomis stengiasi prisigamin
ti "žemes ūkio specialistų". Lietuvoje 
tuo reikalu rūpinasi tūlas Kristijanovas, 
žemes ūkio ministerijos kadrų poruosimo 
valdybos viršininkas. Įsteigto 15 žemas 
ūkio technikumų, 10 vienmečių žemės 
ūkio mokyklų ir 9 mokyklos specialiai 
kolūkių pirmininkams ruošti (Teorijoj 
kolūkių pirmininką kolūkio nariai turi 
išsirinkti iŠ savo tarpo. Bet mokyklų to
kiems pirmininkams įsteigimas, kolūkio 
pirmininko pareigas paverčia jau specia
lia profesija. Tik tokias mokyklas baigu
sius, matyt, bebus galima "išrinkti"). Iš 
viso dabar esą suvaryto į tokios mokyk
los 12.000 busimųjų žemės ūkio specia
listų. Tai išeis maždaug po 6 tokius nau
jai iškeptus specialistus kiekvienam kol
ūkiui.

Iš miestu į kolūkius 
jau perkelto 1.853 agronomai ir zoo
technikai, jų tarpe 831 baigę augštąjj 
arba vidurinį mokslą (Vadinasi, 1022 
"agronomai" bei "zootechnikai" yru 
baigę tik pradinį mokslą, jeigu iš viso 
kokį mokslą baigė.-..).
Į MTS atsiųsta 95 inžinieriai ir 88 tech
nikai iš vietinių miestų ir iš Leningrado. 
Neminima, kokio mokslo yra ti einži- 
nieriai.

Aktoriui Juozapui Sipariu i, 60 m. am
žiaus sukakties proga, suteiktos "Tary
bų Lietuvos garbės liaudies artisto" var
das. Lig šiol jis buvo tituluojamas tik 
"Tar. Lietuvos nusipelnusiu artistu".

— Regina Pikūnienė, gail. se
suo, išgyvenusi čia virš 5 mėn., 
persikėlė į Detroitą. Savo nuo
širdumu, kilnumu, ypač paslau
ga ir ligonių lankymu, Įgijo dau
gelio simpatijas ir pagarbą. R. 
Pikūnienė gail. sesers diplomą 
įgyjo prieš metus Montrealyje 
su ypatingu įvertinimu — aukso 
medaliu. Jos vyras, žinomas 
ateitininkų veikėjas, prof. dr. 
Justinas Pikūnas, šiuo metu pro
fesoriauja Detroito universitete. 
Jaunajai porai linkime laimės ir 
toliau nenuilstamai darbuotis

HAMILTON, Ont
Šv. Kazimiero minėjimą kovo 

7 d. surengė ateitininkai. Apie 
šventąjį daug retų žinių suteikė 
savo paskaitoje p. Domeika.

Po paskaitos pora dienai pri
taikytų eilėraščių deklamavo L. 
Verbickaitė ir Aid. Gurgždytė.

Pabaigai suvaidintas Kuzmic- 
kio sceninis vaizdelis “Regėji
mas”, vaizduojantis dabart. ka
lėjimą Lietuvoje, kur kenčia ge
riausi jos vaikai. Vykusios pa
statymo dekoracijos paruoštos 
Pijaus Pleinio.

Vaidinime kažkaip nesiderino 
su visa nuotaika vieno kalinio, 
bedievio, juoką sukeliančios fra
zės. Atrodo, kad ir netikintis 
žmogus, patekęs į tokį vargą, pa
prastai į viską giliau įžvelgia ir 
daugiau susimąsto. Kažkaip ne
jauku, kai scenoj matai šiurpą 
keliančią ir ašarą išspaudžiančią 
tikrovę, o publikoj girdi skanų 
triukšmingą juoką!

Vaidinimą režisavo Stasevi- 
čius.

Minėjime dalyvavo virš 150 
lietuvių. Prie įėjimo buvo ren
kamos aukos.

ApyL valdyba kovo 6 d. posė
dy pasiskirstė pareigomis: pirm. 
K. Baronas, vicepirm. VI. Anta
naitis, sekr. St. Dalius, ižd. Ant. 
Mingėla, parengimų vadovas B; 
Grinius, šviet. vad. J. Ambrozie- 
jienė 'ir Vi, Panavas narys.

Susirašinėjimui adresas: K. 
Baronas, 131 Kensington Ave. N. 
Hamilton, Ont., tel. LI. 5-0979.

Visais parengimų reikalais 
kreiptis į B. Grinių, 117 East
bourne Ave., tel. LI. 4-4956.

Jau pradėta rinkliava vasario 
16 gimnazijos rūmų įsigijimui 
paremti. Rinkėjai aplankys vi
sus lietuvius butuose.

Reikalas yra didelis ir svarbus! 
šiam tikslui tikrai reiktų vi
siems keletą dolerių paskirti. 
Gavėnios metu puiki proga šią 
sumą sutaupyti nuo pramogų, 
nepadarant didesnės skriaudos 
asmeniškam biudžetui. Sk. St.
TFA KANADOJE HAMILTONO SKYR. 

APYSKAITOS
I. Vasario 16 minėjime TF aukojo 

248 asmenys išviso $296.55:
pa $5 — J. Svitas, VI. Kunkuiis, Kl. 

Prielgauskas;
po $3 — VI. Bartninkas, J. Karaliū

nas, Pr. Sakalas;
po $2 —- Kybartas, Ad. Matuliūnas, 

B. Kronas, J. Bulionis, St. Gūdi na v ič i ū te, 
Br. Liškauskas, E. Dargienė, Ant. Ka- 
maitis, J. Giedraitis, St. Senkus, Bartkus, 
Steigvila, Petkūnas, Bucevičius, Ivanaus
kienė, Vaitkus, VI. Kažemėkas, Alf. Pa
tamsis, J. Kazickas, P. Giedraitis, Edv. 
Sudikos, G. Sutkaitis, Alb. ščiuko, M. 
Kazlauskas, Vincas Keženaitis, T. Apa
navičius, Vyt. Kažemėkas, J. Stungevi- 
čius, St. Bakšys, K. Meškauskas, J. Ston
kus, M. Valevičienė, J. Jackūnas, J. 
Steiblys, Alf. Paukštys, Ever. Apanavi
čius, Vyt. Apanavičius, kun. dr. J. Ta- 
darauskos, J. Palmer, Pilkauskas, Barr, 
Pr. Rakauskas, J. Ylys, V. Navickas, J. 
Breichmanienė, X. Y., Alb. Jankūnas, 
V. Gvaldo.

Aukojusių po mažiau dėl vietos trū
kumo paskelbti negalėjome. Visiems 
aukojusiems nuoširdus ačiū!

11. Medžiotojų balius, įvykęs 1954 m. 
sausio 9 d. Royal Connaught viešbuty.

Pajamos:
Įėjimas 180 asm
Už staliukus .
Bufeto pelnas ...

1
2
3

po $1.25 $225.00 
76.00 
41.55

Išlaidos:
Už salę ...............
Orkestras .... .........
"TŽ" už du skelbimus

2.
3
4. "NL" už du skelbimus
5: Už gėles ...........

Viso $342.55

$ 100.00
85.00
24.00
24.00

6.00

WINDSOR, Ont
Anketos

Norint gauti darbo arba įstoti į augš- 
tesnę specialinę mokyklą, Lietuvoje da
bar reikia patiekti tris dokumentus: gy
venimo eigos aprašymo, charakteristiką 
ir "kilmės liudijimą".

Pirmasis dokumentas paprasčiausias 
dalykas:, reikia tik stengtis atpasakoti' 
gyvenimo eigą taip, kaip kitais atvejais 
buvo pasakota. Charakteristiką rašo par
tijos komitetas: ją reikia pristatyti už
antspauduotame voke ir pačia mnegali- 
mo sužinoti, kas ten parašyta. Blogiau
sia su ^kilmės liudijimu". Tai anketų, 
kurioj reikia atsakyti į keturis klausimus: 
l . Kiek turėjo furfo* ir banke pinigu te-
vai?! 2. Kiek tėvai laikė samdinių? 3. švietimo ir lietuviškumo baruo- 
Kokio laipsnio turi giminių užsieniuose? SC.
4. Kokio laipsnio turi giminių deportuo- _______ _______________ _____Birutė ir Petras Januškai

Naudingiausia pinigą investuoti į žemę
TIKSLIAUSIA TAI PADARYTI DABAR — PASINAUDOJANT

SKLYPAI VASAROS SODYBOMS prie SIMCOE EŽERO—prie 
didžiulio viešo 450 akrų parko. Kaip rašo “Globe and Mail”, 
daugiau kaip 250.000 turistų bei kitokių žmonių 1953 m. per 4 
mėn. aplankė parką ir gretimas vietoves prie Jackson’s Point.

SKLYPAI PO 10 AKRŲ — apaugę mišku ir be miško, tinką že
mės ūkiui, daržams, riebaus juodžemio. Kainos nuo $75.00 už 
akra.

YPATINGA PROGA LIETUVIAMS! Čia pat prie lietuviškojo 
sklypo jaunimo vasaros stovykloms.

Turime taip pat daug kitų vertingų pasiūlymų privatiems asme
nims ir organizacijoms. Suinteresuotieji nuvežami veltui.

Toronte dėl visų informacijų kreipkitės į mūsų atstovą

savo namuose labai gražiai at
šventė 10-ties metų vedybines 
sukaktuves. Vaišėse dalyvavo p. 
p. Januškų bendradarbiai su šei
momis bei būrelis draugų. Jau
kią nuotaiką gaivino lietuviška 
daina. Januškai dideli vietos lie
tuvių kolonijos visuomenininkai 
augina sūnų' Arūną ir dukrelę 
Rūtelę.

— Spausdintą žodį, su mažą 
išimtimi, windsorieciai mėgsta. 
Kai kurie prenumeruoja po ke
lius liet, laikraščius — žurnalus 
ir metų laike įsigyja vieną kitą 
lietuvišką knygą. Geriausiai at
žymėsime 50-ties metų spaudos 
atgavimo sukaktį, jei mūsų kolo
nijoje neliks nė vieno neskaitan
čio lietuviško laikraščio.. O tokių 
mes turėsime. Šiuo metu dau
giausia prenumeruoja “Tėviškės 
Žiburius” ir “Neprikl. Lietuvą”, 
kiekvieno virš 30-ties. Po to seka 
“Draugas”, “Laiškai Liet.”, “L. 
Dienos”, “Naujienos”, “Darbi
ninkas”, “Ateitis” — 13 pren., 
Liet. Encik lopedij a — 12 pren,; 
“Į Laisvę”, “Aidai”, “Girios Ai
das” — 2 egz. ir kiti. Spaudos 
platinime talkininkauja J. Ra
dauskas, J. Urbonas, P. Januška 
ir P. Petruitis, Koresp.

WELLAND, Ont.
Vasario 21 d. apyl. valdyba 

suruošė Vasario 16-sios minėji
mą. Kalbėjo savanoris - kūrėjas 
Pr. Naiduskevičius ir tėvas Za
jančkauskas.

Po oficialiossios dalies buvo 
meninė dalis, kurios metu gra
žiai suvaidinta St. Lauciaus vie
no veiksmo laisvės kovų vaizde
lis “Paslaptingoje zonoje”.

Vaizdelį surežisavusiam B. Si
monaičiui ir vaidintojams: G. 
Skaisčiui, B. Simonaitienei, 
Eizinaitei, B. Luomanui, P. Šid
lauskui, B. Jackevičiui ir B. Mic- 
kūnui apyl. valdyba taria nuo
širdų lietuvišką ačiū.

Be to minėjimo metu 
priimtos ir pasiųstos rezoliuci
jos Kanados vyriausybei, pra
šant prie progos iškelti Lietuvos 
išlaisvinimo klausimą JTautose; 
kongresmenui Kerstenui ir VL 
IKui dėkojant už darbą tėvynės 
išlaisvinimui.

— Vasario 24-25 d.d. Wellande 
buvo suruoštas tautų festivalis. 
Jo metu labai gražiai pasirodė 
mūsų jaunieji, pašokę tautinių 
šokių. Šoko: N. Bersenaitė, N. 
Eizinaitė, D. Blužaitė, p. Eizinai- 
tė ir J. Biliūnas. Akordeonu 
akomponavo V. Bersenas.

Bravo mūsų jaunieji, kad taip 
gražiai propaguoja Lietuvos var
dą. Apylinkės valdyba.

Viso $239.00
Pelnas S 103.55

III. Kaukiu balius, Įvykęs 1954 m. 
vasario 26 d. Armėnų salėje, 

69 Princess St.
Pajamos:
Už 289 Įėjimo bil. po $1.25
Rūbinės pelnos ................
Užkandžių pelnos ........

4. Gėrimų bufeto

i.
2
3

pelnas ....

Viso

$361.25
10.20
2.55

121.65

JAMESTOWN, Ont
šįmet Vasario 16 minėjimas 

nepraėjo tylomis net ir tolimuo
se Kanados užkampiuose. Onta
rio šiaurinėje dalyje yra nedi
dukas miestelis 3000 gyventojų. 
Į čia tik vienintelis kelias — ge
ležinkelis, o traukinys per dieną 
tik vieną kartą tepraeina. Vasa
rą dar atskrenda lėktuvas.

Svarbiausias pragyvenimo šal
tinis — rūdos kasyklos ir virini
mo krosnys. Lietuvių čia 5 šei
mos ir 7 vienugungiai. Trys lie
tuviai tebedirba dar nuo tada, 
kai tik juos čia “UNRRA močiu
tė” atgabeno. Uždarbis nuo $1.46 
iki $1.82 ir bonai. Pragyvenimas 
čia brangesnis negu Toronte. 
Krautuvės ima tiek, kiek joms 
patinka, nes nėra jokios konku
rencijos. Darbininkai daugiau
sia gyvena kompanijos pastaty
tuose namuose po 2-3 žmones 
kambary. Nedarbo čia nematyti. 
Kai kitos kasyklos žiemą daug 
darbininkų atleido, čia nemažai 
naujų priėmė.

Šios mažos kolonijos lietuviai 
negyvena vien tik sau. Nors toli 
nuo didžiųjų kolonijų nuo lietu
viško veikimo bet jie daugiau 
sielojasi lietuviškais reikalais 
negu visi kiti.

Vasario 16 proga šios koloni
jos lietuviai paskyrė labai gra
žią sumą Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Aukojo Tautos Fon
dui, pirko Lietuvio pasus ir 
ženklelius.: Jonas Venclovas $10, 
Juozas Žilys $8, po $5: Longinas 
Banelis, Ant. Bekintis, Pr. Gru- 
šys, VI. Midrikas, Br. Jacka, Me
čys Trečiokas, Br. Tamulionis, 
$4 J. Žariūnas. Viso už $62.

Tai gražus ir sektinas pavyz
dys didelėms kolonijoms.

Tegu visi lietuviai paseka šiuo 
gražiu pavyzdžiu paskirdami 
Lietuvos laisvinimo reikalams 
ne kvoderį ar dešimtuką, bet ne
mažiau dienos uždarbio.

Lietuviai pasaulyje

N.

buvo

899A Bathurst St., tel. O L. 4837

LAKE SIMCOE HOMES & PROPERTIES
Savininkas DON CHRISTIAN

Jackson Point, Ont.

Išlaidos:
1. Už salę .....
2. Orkestras ...... ......
3. Už nupiešimą Skelbimo ...
4. "TŽ" už skelbimą ........
5. "NIL" už skelbimą '.....
6. 3 premijos kostiumams . .
7. įvairios smulkios išlaidos

$495.65

S80.00 
85.00 
11.00 
9.00 
9.00 

30.00 
3.45

Viso $227.45
Pelnos $268.20
V. U r bait is, 
Iždininkas.

St. Bakšys,
Vedėjas.

Padėka
Š. m. žiemos sezone mūsų surengti 

Medžiotojų balius sausio 9 d. ir Kaukių 
balius vasario 26 d. dėl nepalankių ap
linkybių pelno davė žymiai mažiau ne
gu tie patys parengimai praėjusiais me
tais. ; ;

Medžiotojų baliuje, kuris davė $103,- 
55 pelno, mums talkininkavo šie hamil- 
toniečioi: p.p. Ročięnė, Šopiene, J. Ma
čiukas, J. Bajoriūnas, V. Jųzokas, J. 
Rastauskas, B. Dougilis ir P. Brasas.

Iš Kaukių baliaus gauta $268,20. Ja
me talkininkavo p.p. J. Kazlauskienė, L. 
Meškauskienė, J. Sakalauskas, A. Pet
kevičius, J. Svilas, P. Rainys ir J. Bo- 
joriūneš. Iš abiejų balių grožių nuotrau
kų mūsų kronikai padarė p. A. Jūraitis.

Augščiau išvardintiems tautiečiams už 
jų pagalbą šiuose parengimuose tariame 
mūsų nuoširdžią padėką!

Gražiesiems "katinukams", šviesiajai 
"saulėgrąžai", temperamentingai "hova- 
jietei", suvargusiom "kolchozninkui", 
baisiajam "enkavedistui" ir porai dešim
čių kitų tautiečių, paįvairinusiems kau
kių balių įdomiais kostiumais, visu mūsų 
nuoširdumu giliai dėkojame!

Mūsiškiams homiltoniečioms 
čiams iš kitur, dalyvavusiems šiuose pa
rengimuose, siunčiame didžiausią ačiū ir 
kviečiame į mūsų trijų metų sukakties 
koncertą — vakaro, įvyksiantį gegužės 
mėnesi.

TFA Kanadoje Hamiltono sk. V-ba

mūsų surengti

ir sve-

Ka tik atidaryta
NAUJA MOTERŲ KIRPYKLA 

HAMILTONE
Concession Beauty Salon 

409 Concession St.
Daroma ilgalaikės ir modernios 
šukuosenos. Modernūs įrengimai 
— nebus perkaršta po džiovin

tuvu.
TEL. JAckson 9-2321

Savininkė: BIRUTĖ RAUCKIS.

SUDBURY, Ont.
V. ir L. Barzdevičiai kovo 7 d. 

pakrikštijo savo antrąją dukrelę 
Zužana-Marija. Kūmai buvo J. 
Sodys ir N. Barzdevičiūtė iš Ro- 
chesterio. D r augę buvo atvykę iš 
JAV p.p. F. Sodienė, A. Grebliū- 
nienė, kuri čia aplankė savo sū
nų Algį, ir S. Zagarevičiūtė. Mū
sų viengungių kolonijoj tai buvo 
labai maloni staigmena. Roches- 
terio mergaitės linksmos ir geros 
dainininkės. Padainavo sudburiš 
kiams dar negirdėtų gražių par
tizanų dainų. Dalyvavusiems 
krikštynose airiams lietuvių dai
nos ir linksma nuotaika labai pa
tiko. Patys pasisiūlė atvykti į 
lietuviškus parengimus. Turime 
vilties, kad užmegztos naujos 
draugystės sustiprės ir, sniegui 
nutirpus, mus aplankys visas 
būrys pavyzdingosios Rocheste- 
rio lietuvių kolonijos dainininkų 
ir šokėjų su menine programa. 
Tada tikriausiai dar užsimegs 
daugiau pažinčių, kurios pasitar
naus lietuvybės išlaikymui ir 
stiprinimui plačiojoj svetimųjų 
jūroj. Sudburiškis.

Rekolekcijos Sudburio ir apy
linkės lietuviams šiemet įvyks 
kovo 26-27-28 d.d. Pradžia penk
tadienio vakare 8 v.v. šeštadie
nio rytą 9.30 vai. bus klausoma 
išpažinčių viršuj, anglų bažny
čioj. Šeštadienio vakare pamoks
las prasidės 7.30. Po pamokslo iš
pažintys. Baigsis sekmadienį su
ma ir palaiminimu. Rekolekcijas 
ves jau sudburiškiams pažįsta
mas kun. B. Pacevičius iš Toron
to. Kviečiu visus dalyvauti dva
sinio atsigaivinimo ir su Dievu 
susitaikymo puotoje.

Kun. A. Sabas.

Paieškojimai
LEDŽINSKAS JONAS, kilęs 

iš Tryškių valse., Šiaulių apskr., 
gyvenęs Hanau stovykloje, pra
šomas atsiliepti Kristinai Suo- 
kaitei, Brescia Hall, London,, 
Ontario.

DELHI, Ont
Š. m. Kovo 28 d., 2 vai., Delhi 

bažnyčios salėje KLB Delhi apy
linkės valdyba šaukia metinį vi
suotinį susirinkimą perrinkti 
valdybai ir kitiems reikalams 
aptarti.

Prašome visus dalyvauti.
Valdyba.v

Vietos lietuvių kat. parapijos 
klebono kun. Rickaus iniciatyva 
kovo 7 d., sekmadienį, įvyko vi-

M.D. — L.M.C.C.

780 Main St., East, Hamilton
GIMDYMO PAGALBA

Priėmimo valandos 2-4 ir 7-8 vai. vak. ir pagal telefoninį susitarimą tel. 9-6634

Moteriškų ir vyriškų rūbų siuvėjas
JONAS ČEGYS

Priimu visokius užsakymus. Angliškų ir vietinių medžiagų 
sirinkimas vietoje. 20 metų dirbu savo specialybėje.

224 WILLIAM ST., LONDON, ONT. • Telef. 7-5228

pa-

suotinis parapijiečių susirinki
mas. Vienas svarbiausių to susi
rinkimo tikslų — steigti šešta
dieninę mokyklą apylinkės lie
tuvių vaikučiams.

Išrinkta trijų asmenų komisi
ja iš p.p. Miceikos, Stonkaus ir 
Augaičio, kuriai pavesta surasti 
mokyklai patalpas, verbuoti mo
kytojus ir suregistruoti mokyk
linio amžiaus vaikus.

Tuo pačiu mokyklos reikalu, 
kovo 21 d., sekmadienį, po pa
maldų, kat. bažnyčios salėje vėl 
šaukiamas parapijiečių susirin
kimas. Ypatingai prašoma daly
vauti visus tėvus, kurie turi mo
kyklinio amžiaus vaikų.

Vietoj kvietimo gerb. tėvams 
verta priminti pora žodžių iš 
kun. Rickaus raginimo steigti 
šeštadieninę mokyklą: “Gerbia
mi tėvai, neapiplėškime savo 
vaikų, neatimkime jiems gali
mybės išmokti savo gimtosios 
kalbos, gimtojo krašto istorijos 
ir geografijos”.

P. Augaitis.

JA VALSTYBĖS
BALFui balandžio 1 d. sukan

ka 10 metų. Jo vadovybė dėlto 
šiuos mejus paskelbė jubilieji
niais — sustiprintos paramos 
tremtiniams metais.

BALFas š.m. sausio ir vasario 
mėn. į Vokietiją pasiuntė $10.- 
402,75 pinigais (jų tarpe $3.786.- 
75 gimnazijai išlaikyti) ir 28.839 
sv. drabužių bei avalynės, 21.000 
sv. sūrio, 22.000 sv. pieno milte
lių ir 100 Care paketų.

Imigracija pagal 1953 m. pa
bėgėlių įstatymą į JAV netru
kus prasidės. Didžiosios šalpos 
organizacijos gavo teisę daly
vauti šios imigracijos vykdyme 
ir turi savus blankus bylai pra
dėti. BALFas tokių blankų netu
ri, bet visiems lietuviams tarpi
ninkaus vedant bylas per kitas 
tarptautines ar katalikų ir pro
testantų konfesines organiza
cijas.

BALFas pakartotinai pastebi, 
kad kvietėju tegalį būti tik JAV 
piliečiai.

Amer. šalpos organizacijos, 
kurios buvo davusios paskolas 
imigrantams iš uosto nuvykti į 
paskyrimo vietą, prašo tas pa
skolas grąžinti ir išspausdino jų 
negrąžinusių sąrašus. Yra ir apie 
60 lietuvių neatsiteisusių.

Reikėtų būti jautresniems ir 
prisiminti, kad tais pinigais bus 
padedama naujai imigruojan
tiems, o apsileidimas kenkia ir 
lietuvių vardui.

JAV LB LOK šaukia regioni
nę Bendruomenės konferenciją 
balandžio 10 d. Brooklyne, Ap
reiškimo parapijos salėje — 259 
N. 5 St. prie Metropolitam Avė. 
Į ją kviečiama Baltimorės, Bos
tono, Hartfordo, Niujorko, Phi- 
ladęlphios ir Newarko apygardų 
visų vienetų valdybų nariai ir po 
1 atstovą nuo 25 narių.

Visais konferencijos organiza
ciniais reikalais kreiptis į Konf. 
R. Kom. pirm. J. Šlepetį: 47-12, 
39 Place, Sunnyside, L.Y., N.Y., 
tel. ST. 6-4658. Darbotvarkės, 
pranešimų bei rezoliucijų reika
lais kreiptis į LOKo sekret. A. 
Saulaitį — P.O. Box 507, Water
bury, Conn.

Vysk. V. Brizgys per BALFą 
paaukojo $80 tremtinių vaiku
čiams Vokietijoje ir $80 liet, sa
leziečių gimnazijai Italijoje.

Kun. Konst. Vasys, Worcester 
Aušros Vartų parapijos klebo
nas, šv. Tėvo paaugštintas pre
latu.

Kun. B. Sugintas Čikagoje yra 
suorganizavęs 15 būrelių Vasa
rio 16 gimnazijai ir naujai dar 2 
būrelius liet, saleziečių gimna
zijai Italijoje remti.

Dr. P. Grigaitis, “Naujienų” 
redaktorius, atšventė 70 metų 
sukaktį.

Lawrence, Mass. Vasario 16 
gimn. rūmams surinkta per $50. 
Gyvena čia daugiausia senųjų at
eiviu. Bu v. DP lietuviu čia vos 
8 šeimos beliko. J. Sk.
VOKIETIJA

Stuttgarto apylinkių lietuviai 
vasario 21 d. susirinko Vasario 
16 minėjimui Kornwestheime. 
Svečias kun. Liublinas atlaikė 
vietos koplyčioje pamaldas, pa
sakydamas minėjimui pritaiky
tą, turiningą pamokslą, o lietu
viai per pamaldas labai darniai 
giedojo. Salėje minėjimą atidarė 
seniūnas K. Šimanauskas, gies
me “Marija, Marija” pagerbus 
visus žuvusiuosius kovoje už 
laisvę, atidarė iškilmingą posėdį 
pakviesdamas prezidiumą. Vasa
rio 16 gimn. mokytojas p. Nat- 
kus skaitė paskaitą. Meninėje 
dalyje labai gražiai padeklama
vo 9 metų Laisvūnas Skeivala 
Brazdžionio eilėraštį, o 3% metų 
Vytautas Narutis Vyties Nemu
nėlio “Lietuvai Tėvynei”. Nu
tarta pasveikinti gyvuosius Va
sario 16 d. Akto signatarus, šia 
proga lietuviai suaukojo Vasario 
16 gimnazijai 30.50 DM.

Po iškilmingojo posėdžio bu
vo bendri pietūs ir susirinkimas 
vietiniams reikalams aptarti 
(praeitame Stuttgarto apylinkės 
p. Baublio vadovaujamam susi
rinkime buvo priimta rezoliuci
ja, pagal kurią Kornwestheimo 
lietuviai iš Stuttgarto apylinkės 
išskiriami).

Visi džiaugėsi pagyvenę lietu
viškomis nuotaikomis ir pagei
davo, kad kornwestheimiškiai ir 
daugiau tokių susibūrimų su-, 
ruoštų. E. ’

Mirė. Sausio 27 d. mirė Ham
burgo apylinkės lietuvių bend
ruomenės ir seno apylinkės val
dybos nario, E. Čerkaus, žmona 
Ane Čerkienė, palaidota Olsdor- 
fo kapinėse Hamburge.

Lietuvių kolonija Wehnene 
neteko dviejų savo narių, mirus 
Leonardui Dreseriui ir tragiškai 
žuvus Kleinaičių dukrelei Biru
tei.

Vasario 16 gimnazijos perkėli
mas kainavo: 9 prek. vagonai 
baldams ir inventoriui — 2.611,- 
25 DM; 154 mokinių ir mokytojų

pervežimas — 3.049,70 DM; mo
kinių nuvežimas į stotį ir 45 ma
žųjų mokinių nakvynė jaunimo 
namuose — 109,80; gimnazijos 
turto nuvežimas į stotį — 241,50; 
mokinių ir bagažo pervežimas iš 
Mannheimo į Hūttenfeldą — 
127,50; smulkios išlaidos — 9,00 
DM. Iš viso — 6.148,74 DM.
PRANCŪZIJA

Vasario 16 d. popiet Lietuvos 
atstovas Prancūzijai ir p. O. Bač- 
kienė surengė priėmimą Lietu
vos draugams. Priėmime daly
vavo apie 100 asmenų. Jūjų tar
pe buvo įvairių prancūzų sluogs- 
nių veikėjų, pavergtųjų kraštų 
atstovų, dalyvavo JAV Amba
sados atstovai ir NCFE atstovai.

Kuriamas Prancūzų — Baltų 
Komitetas. Vasario 24 d. Estijos 
Tautos šventės proga, Estijos 
ministeris, susitaręs su Lietuvos 
ir Latvijos atstovais, surengė 
Prancūzų — Baltų pietus, kur 
dalyvavo 22 asmenys. Svečių 
tarpe buvo matyti augšti Pran
cūzijos politinių, parlamentari
nių bei diplomatinių sluogsnių 
pareigūnų, taip pat profesūros 
narių. Po vaišių buvo nutarta 
įkurti organizacinį Prancūzų — 
Baltų Komitetą. Netrukus bus 
sudarytas Vykdomasis Komiteto 
Biuras. -

Milašiaus mirties 15 nr sukak
tis Paryžiaus atstovybės pami
nėta kovo 2 d. pamaldomis, o 
PLB Kr. Vald. kovo 28 d. ren
gia minėjimą kartu Milašiaus ir 
J. Baltrušaičio (10 m. sukaktis). 
Paskaitą skaitys prof, dr, J. Gri
nius. Paryžiaus radijo stotis Mi
lašių paminėjo kovo 4 d.
ITALIJA,

Iš Pakistano į Romą vasario 19 
d. atskrido Jakševičių ligota 10 
metų dukrelė Dalija Marija, ku
ri kun. V. Mincevičiaus rūpes
čiu buvo priimta į specialų mo
dernų institutą Romoje toliau 
gydytis ir auklėti. Šiuo atveju 
tenka pažymėti Italijos vyriau
sybės parodytą palankumą su
teikiant visus leidimus.
ŠVEICARIJA

Šv. LB visuotiniam narių su
sirinkime Bendr. tarybos veiklos 
apžvalgą padarė jos pirmininkas 
dr„ A. Gerutis, o valdybos — šios 
pirmininkas A. Paulaitis. Valdy
ba ypač daug pastangų padėjo 
surengdama rinkliavą- Vokietijo
je besimokančiam jaunimui. Į 
naująją tarybą perrinkti dr. A. 
Gerutis, dipl. ekon. V. Gegeckas 
ir B. Šaulytė, į revizijos komisi
ją — dr. K. Skirgaila ir J. Ehren- 
sperger - Juknevičiūtė. Į garbės 
teismą išrinkti prelatas prof. K. 
Šaulys, prof. J. Eretas ir dail. G. 
Stanulis.
ŠVEDIJA

Švedijos Liet. Bendruomenės 
suvažiavimas buvo sujungtas su 
Vasario 16 minėjimu. Į naują Kr. 
Valdybą išrinkti: archit. J. Pa
jaujis, dantų techn. Pr. Dūda ir 
Būgienė; kandidatai: Miškinienė 
ir gyd. G. Būga. Revizorium — 
pulk. V. Blažys, kandid. Kl. Gu- 
mauskas.

Suvažiavime paskaitą skaitė J. 
Lingis. Suvažiavimas priėmė 
naują, suprastintą ir krašto sąly
gom pritaikytą statutą.
D. BRITANIJA

D. Brit. LB krašto valdyba pa
kvietė lig šiol stovėjusias nuoša
ly draugijas pasiųsti savo atsto
vus į tarybos posėdį, įvykusį va
sario 21 d. Dalyvaujant 13 orga
nizacijų atstovams, kurių dalis 
atvyko net iš tolimos Škotijos, 
taryba išrinko naujus valdomuo
sius organus. Tarybos pirminin
ku perrinktas kun. J. Gutauskas, 
sekr. — J. Vilčinskas. Naują 
krašto valdybą sudaro: pirm. M. 
Bajorinas, sekr. V. Strimas ir 
ižd. V. šalčiūnas. Sutartas taip 
pat glaudesnis bendradarbiavi
mas tarp DB Lietuvių S-gos ir 
Lietuvių Namų akc. b-vės, kuri 
valdo Lietuvių Namus ir “Ni
dos” spaustuvę. Nuo vasario 22 
d. b-vė perėmė “Europos Lietu
vio” leidimą su visa finansine 
atsakomybe, o S-ga pasilieka sau 
tik redakcinę laikraščio pusę.
N. ZELANDIJA

Wellingtone sušauktas nepa
prastas LB krašto tarybos atsto
vų suvažiavimas išrinko naują 
krašto valdybą, kuri taip pasi
skirstė pareigomis: pirmininkas 
Č. Liutikas, vicepirm. J. Paciu- 
laitis, iždininkas V. Grigaliūnas, 
kultūros bei meno vadovas V. 
Procuta ir sekr. A. Mitkevičius. 
Valdybos būstinės adresas: 68 
Haslett St Auckland C. 3. N. 2. 
Lietuvos Archyvui atstovauti ir 
rinkti medžiagą pavesta*Č. Liu
tikui. “Naujosios Zeandijos Lie
tuvį” redaguoti valdyba pavedė 
V. Procutai. Be jo redakcinėn 
komisijon paskirti J. Pečiulaitis 
ir 2. Liutikas. Naujoji valdyba 
Vykdomajai Tarybai atsiuntė 
geriausių linkėjimų darbe.
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Tautinis auklėjimas šeimoje
Išėjo iš spoudos: V. čižiūno “Tau
tinis auklėjimas šeimoje, trumpos 
tautinio auklėjimo vadovas lietuviš
kajai šeimai išeivijoje, išleido VL 
IKo Lietuvybės Išlaikymo Tarnyba 
1953 m. Kietu viršeliu, kaina ne
pažymėto, 220 vidutinio formato 
puslapių.

vaiko, augusio Lietuvoje, ir vai
ko, augančio Amerikoje. O tai 
būtų labai naudinga, nes mes, 
vyresnieji, vis manome, kad mū
sų čia augantieji vaikai yra tokie 
patys, kaip tie, kuriuos mokėme 
Lietuvoje. Deja, taip nėra. Su 
Amerikoje augančiais vaikais 
mes nebe visada susiprantame. 
Lietuviškąjį turinį jiems reikia 
perduoti kiek kitokia forma. Už
sispyrusiai laikydamiesi senųjų 
formų, mes dažnai atstumiame 
vaikus ir nuo lietuviškojo turi
nio.

Autoriaus atskirai keliamos

Knygos vedamąją mintį ir jos 
atsiradimo tikslą autorius gra
žiai nusako įžangoje: “Lietuvių 
tauta nori ir turi norėti gyventi. 
Kaip kovos dėl laisvės ir nepri
klausomybės, dėl savitos tauti
nės kultūros, taip ir kovos dėl 
fizinio tautos išlikimo didelę da
lį turi pasiimti ant savo pečių ------------- ----- ,
mūsų tremties ir emigracijos Į problemos yra sios: lytinis auk- 
lietuviai. Kovojanti dabarties įėjimas, r* _ •- — - ~y 
karta turi rūpintis ir tuo, kas ją 
pavaduos ateityje.. Visais žmo
nijos gyvenimo laikais jaunosios

, religinis auklėjimas, 
meninis — estetinis ugdymas, 
pokalbiai ir bausmės, įprotis ir 
tvarka, vaiko paslaugumas šei- 

kartos tęsė ir plėtė savo tėvų moję, charakterio ugdymas, auk- 
kartos darbus. Ką duos tautai Įėjimas tiesai, moters mokykla 
iškovota laisvė ir nepriklauso- Kaip ir pats autorius pa- 
mybė, jei nebus išugdyta naujos, sisako, šie klausimai čia tik iške- 
tikrai tos laisvės vertos, kartos, hami ir paliečiami. Apie kiek-

sisako, šie klausimai čia tik iške-

Autorius sumini keletą priešmo
kyklinio aukl. sistemų (Frebelio, 
Montessori), bet nė vienos iš jų 
pilnai neatskleidžia tiek, kad ne
žinantis galėtų susidaryti apie 
tai bent šiokį tokį vaizdą.

Vaikų ir jaunimo organizaci
joms pašvęstas atskiras skyrelis. 
Gražiai apibūdinta tų organiza
cijų reikšmė lietuvybės ugdyme. 
Tik apie pačias organizacijas ži
nių kaip ir nėra. Vienu kitu žo
džiu prisiminti skautai ir ateiti
ninkai. Gal būtų buvę pravartu 
duoti jų ideologinius pagrindus 
bent iš statutų ir viena kita ži
nelė iš praeities.

Dėl visos eilės kitų tautinio 
auklėjimo temų telpančių “šei
mos pedagogijos skyriuje”, pasa
kytina, kad jos yra gyvenime pa
stebėtos, gerai apgalvotos ir gra
žiai perteiktos, o tokių temų, lie
čiančių aktualiausias tautinio 
auklėjimo problemas, čia yra net 
dvidešimt. Štai keletas dar ne-tikrai tos laisves vertos, Kartos, , . “ . .

nebus kas perima ir tęsia tėvų vieną iš jų galima būtų rašyti Į minėtų, aplinkos reikšme tauti- 
darbus. Šis klausimas ne tik Į tėvams atskirus veikalus (kai niam būdui ir auklėjimui, nami- 
svarbus tėvams, laukiantiems ar ^as jau parašyta!), bet tai, kas - 
susilaukusiems vaikų, bet ir vi- suminėta, duota tiksliai ir aiš- 
siems jauniems vyrams ir mer- kiai, visiems suprantamai, 
gaitėms, kurie nori ir tikisi su- i Tautinis auklėjimas 
kurti šeimą. Ir vieni ir kiti ne- Šiuo reikalu autorius pirmiau-;
turi užmiršti, kad šeima yra ne šia labai plačiai sustoja ties pa-į, 
vien malonus dviejų širdžių čiu pagrindu - 
bendravimas ir ekonominė dviė- ma: kokia ji turi būti, kokie pa
jų asmenų bendrovė, bet didelis 
ir šventas įsipareigojimas Die
vui ir Tėvynei” (11-12 psl.). Ši
tokių tai minčių vedamas auto
rius, ilgametis mokytojas Lie
tuvoje’ir šeimos tėvas, imasi ra
šyti. Tautinis jautrumas verčia 
jį imtis plunksnos, -nežiūrint, 
kad fizinis darbas naktinėje pa
mainoje suėda didžiausią ener
gijos dalį, o tos pačios jo mini
mos šeimos pareigos atima be
veik visą laisvalaikį...

Kai paliečiame mūsų priau
gančios kartos ugdymo reikalus, 
tuoj susiduriame su dvigubu 
klausimu: bendruoju ir specifi
niu. Bendrąją šio klausimo dalį 
sudaro pastangos išugdyti mūsų 
vaiką geru žmogumi. Bet ką gi 
mes suprantame tuo “gero žmo
gaus” terminu? Deja, ne visi pil
nai tą patį. Tie, kurie esame Lie
tuvoje subrendę, turime į.šį rei
kalą vienokias, sakyčiau dau
giau europietiškas, pažiūras, ku
rios kiek skiriasi nuo ameriko
niškųjų. Kas vieniems atrodo 
baisu, neleistina, tai-kitiems kai 
kuriais atvejais — “nieko ypa
tingai blogo”, “pakenčiama”, 
“naujoviška”. Iš čia ir kyla rei
kalas neišvengiamai liesti bend
ruosius ugdymo reikalus visur 
ten, kur imamės kalbėti apie 
tautinį auklėjimą, nors pats tau
tinis lietuviškasis auklėjimas 
esamomis sąlygomis sudaro spe
cifinę problemą. Tuo keliu eina
ma ir autoriaus. Nors ir užsibrė
žęs nagrinėti tik tautinį auklėji
mą šeimoje, nevengiamai liečia 
ir kai kuriuos bendruosius auk
lėjimo reikalus bei išeina ir už 
šeimos ribų. Aiškumo dėliai ban
dykime vis dėlto kalbėti apie 
tuos klausimus atskirai.

Bendrieji dalykai
Šiai temų grupei pirmiausia 

priklauso visa pirmoji knygos 
dalis, skirta vaiko psichologijai. 
Naudodamas galimai papras- 
čiausį minčių dėstymo būdą, 
sunkesnius dalykus populiariai 
paaiškindamas, autorius trumpai 
peržvelgia augančioje raidą nuo 
gimimo iki subrendimo. Sustoja
ma ir ties atskirais svarbesniais 
klausimais bei įdomesnėmis pro
blemomis. Klausimai nagrinėja
mi ne tiek teoretiškai, kiek prak
tiškai, kiekvienu atveju duodant 
tėvams eilę labai naudingų pa
tarimų. Daugiau sustojama ties 
vaizduote, vaidiniais, bausmė
mis, kalbos mokymu ir kitais bū- 
dingesniais dalykais. Meistriškas 
gabalėlis apie vaikų žaislus. Vi
same šitame “vaiko psichologi
jos” skyrelyje pasigendame tik 
vieno dalyko — sintetinio paly
ginimo tarp psichinio gyvenimo

nis mokymas, vaiko ir jaunuolio 
skaityba, vaiko ir jaunuolio lais
valaikis ir pramogos, dešimt tau
tinio ugdymo dėsnių lietuviška
jam jaunimui, veikėjui, visuo
menininkui ir eilė kitų.

V. Čižiūno “Tautinis auklėji
mas šeimoje” nėra mokslinis 
veikalas tikra to žodžio prasme 
ir tokiu .nepretenduoja būti. Tai 
širdies balsas mokytojo, didžiąją 
savo gyvenimo dalį praleidusio 
Lietuvos mokyklose ir matančio, 
kaip pradeda žūti mūsų tautos 
ateitis — jauniausioji karta. Tai 
balsas tėvo, didžiulėmis pastan
gomis palaikančio savo vaiko 
lietuvybę ir jaučiančio pareigą 
pasidalinti patirtimi su kitais. 
Kad . šis balsas neliktų tyruose 
šaukiančiojo, reiktų knygą pa
skleisti kuo plačiausiai. Kadangi 
jos leidėju yra VLIKo Lietuvy
bės Išlaikymo Tarnyba, vadina
si pelno nesiekianti institucija, 
o be to išleista nemažas kiekis 
(5000 egz.), siūlyčiau paleisti ją 
labai pigiai (pav. po 50 centų) ir 
per Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės organus aprūpinti tuo 
veikalu didelę dalį lietuviškų 
šeimų. A. Rinkūnas.

Don Bosko ir lietuviai
Prieš 50 metų Don Bosko var

das pasiekė ir mūsų tolimą Lie
tuvą, kurioje tuoj atsirado šir
džių, paklususių jo balsui. 1904 
m. pirmieji lietuviai jaunuoliai 
atsidūrę Italijoje ir Don Bosko 
'įstaigose tapę saleziečiai buvo: 
kun. Antanas Skeltys — likęs 
Lietuvoje; kun. Baltrušaitis —< 
dabar dirbąs Peru valst. misijo
se; kun. Vincas Birbilas — likęs 
Lietuvoje; kun. Juozas Šlapikas 
— pereito karo metu miręs Ita
lijoje.

Šie pirmieji lietuviai salezie
čiai, eidami mokslus kartu su 
tuo metu gausiai pas saleziečius 
privažiavusiais lenkais, visuo
met ryškiai pabrėždavo savo lie
tuviškąją kilmę ir garsino Lie
tuvos vardą, tais laikais daug 
kieno siejamą su Lenkijos vardu.

Antroji banga pas 
saleziečius
Lietuvai tapus nepriklausomai 

valstybei, lietuviai saleziečiai, 
esantieji Italijoje, per laikraš
čius informuoja lietuviškąją vi-

suminėta, duota tiksliai ir aiš-

lietuviškąja šei-

vojai jai gręsia, kaip šeimos lie
tuviškoji šiluma turi dvelkti į! 
augančiuosius, šeimos siela — 
motina ir eilė kitų panašių klau-, 
simų. Nevengiama ir aktualių1 
detalių. Taip, pavyzdžiui, auto
rius sustoja ties vardais ir jų lie
tuviškumu, ties reikalu turėti 
namuose lietuviškuosius kampe
lius, Lietuvos vaizdu rinkinius 
ir t.t.

Daug vietos užima gimtosios 
kalbos mokymo tema. Autorius 
ima klausimą nuo pat pradžios, 
nuo pirmųjų vaiko ištartų garsų, 
ir eina iki pat išmokymo ne tik 
taisyklingai lietuviškai kalbėti, 
bet taip pat skaityti ir rašyti. 
Kartu su tuo duoda kai kurių 
minčių ir apie mokyklas bei vai
kų darželius. Duodamoji medžia
ga daugiausia remiasi vaiko ste
bėjimu ir labai vertinga tiek tė
vams tiek mokytojams. Bet yra 
ir viena kita problema arba pra- 
plėstinas klausimas.

Pirmiausia — dėl elemento
riaus mokymo. Autorius' teigia, 
kad išmokyti lietuviškai skaity
ti, t.y. išeiti lietuviškąjį elemen
torių, reikia anksčiau, prieš vai
kui pradedant skaityti angliškai. 
Teoretiškai—teisingai, bet prak
tiškai — sunkiai įgyvendinama. 
Amerikos žemyne yra įprotys 
pradėti leisti vaiką Į mokyklą 
jau 6-rių metų, o į darželi --- 
5-rių; Šito laikantis, ■ beveik ne
belieka laiko lietuviškąjį skai
tymą išeiti prieš angliškąjį. Ne
bent sąmoningai pavėluoti vaiko 
leidimą į angliškąją mokyklą. 
Praktiškai lietuviškojo ir angliš
kojo skaitymo mokymą tenka 
vykdyti maždaug tuo pačiu lai
ku, tad mokytojų ir pedagogų 
pastangas daugiau tenka nu
kreipti į abiejų skaitymų moky
mo tinkamą derinimą. Prieš an
gliškąjį skaitymą galėtų šeimose 
būti pravestas tik taisyklingo 
lietuviškųjų garsų tarimo pra
tybos.

Antra — dėl rašymo. Ar pa
sisavinti lituanistinėse mokyk
lose angliškąją rašyseną ar lai
kytis lietuviškosios? Vargu ar 
pavyks išmokyti vaikus dviejų 
rašysenos stilių. Juoba, .kad ang- 
gliškasis stilius prisispyrusiai 
brukamas mokyklose, žemesniuo 
se skyriuose tam reikalui nau
dojant net specialius sąsiuvinius.

Kalbėdamas apie skaitymo 
mokymą šeimoje, autorius duoda 
ir vieną kitą konkrečios pamo
kos aprašymą. Deja, tie aprašy
mai yra per siauri ir neatsklei
džia autoriaus siūlomo metodo 
abėcėlei mokyti. O apie tai būtų 
daug kas kalbėti ir diskutuoti. 
Taip pat ir dėl vaikų darželių.

Hamiltono liet, pradžios mokyklos plastikos ir tautinių šokių grupė, išpildžiūsi dalį meninės pro
gramos Vasario 16 minėjime Hamiltone. Pirmoje eilėje iš kairės: Ir. Kažemėkaitė, V. Staniūtė, 
N. Ryckytė, grupės vadovė mokyt. A. Grajauskaitė. D. Paulaitytė, L. Mačiulaitytė, L. Šopytė; 
antroje eilėje: Aid. Eismantaitė, L. Stanevičiūtė, D. Charomanckytė. Gr. Latauskaitė ir M.

Pusdešrvtė. '

“Ateities” skaitytojų konkur
se tedalyvao vos 27. tad premi
jos pusiau sumažintos — vietoj 
$50, po $25. Daugiausia balsų 
gavo Kęst. Keblinsko novelė 
“Kelias į naktį” ir Daivos Nau- 
ragytės eilėr. “Pirmas sniegas”.

Iš kultūros ir knygų pasaulio
prenumeratoriai ir nemokamai 
gaus “Gatvės berniuko nuoty
kių” knygą. Užsakymus ir pini
gus iki balandžio 1 d. siųsti tie
siog į leidyklą Tremtis (13b) 
Memmingen, Postfach 2, Ger
many arba Tremties atstovui 
Kanadoje Augustinui Kuolui, 
143 Claremont St., Toronto,.Ont.

Lituan. Studijų Institutas Či
kagoje. suorganizavęs 27 paskai
tas, vasario 13 d. savo darba bai
gė. Jį lankė 45 kazimierietės se
selės ir vos 25 pasauliečiai’. Glo
bojo Loyolos universitetas, suor
ganizavo Mokslo mėgėiu klubas, 
kurio pirm, yra P. Maldeikis, 
sekr. kun. dr. J. Celiešius.

Spaudos draudimo panaikini
mo 50 metų sukakčiai paminėti 
Čikagoje norima išleisti kolek
tyvinį leidinį. Bendruomenės ap. 
valdyba tam sudarė komisiją: 
kun. dr. V. Bagdonavičius, dr. P. 
Jonikas ir J. Balčiūnas-Švaistas.

J. Aisčio t atsiminimų knyga 
“Apie laiką ir žmones” jau spaus 
dinama. Leidžia “Terra”.

Kompozit. VI. Jakubėnas ne
seniai baigė instrumentuoti suitą 
“Miško šventė”, sudarytą iš jo 
sukurto baleto dar laisvoje Lie
tuvoje. Suita skirta pilnam sim
foniniam orkestrui.

Australijos Lietuvis paskelbė 
I organizuojąs “Vaikų Literatūros 
’Fondą”. Lėšos vaikų literatūrai 
leisti organizuojamos įvairiais Į 
būdais, o rėmėjai už kiekvienus

Geriausias Europos filmų teatras 
(Tramvajaus stotis tarp Spadina ir Bathurst) 

Informacijos telefonu KI. 0850, KI. 6319
(f

Nuo pirmadienio, kovo 15 dienos, 
-pradedamas 

“SEASON IN SALZBURG”
Kasdien 6.30 ir 8.30 vai. vak., šeštadieniais nuo 2 vai. po pietų.

PUIKŪS PRIEDAI
VISUS MALONIAI KVIEČIAME

Visi ateitininkai skaito
“ATEITĮ”.

Redakcijos ir administracijos ad
resas: 680 Bushwick Avenue,

Brooklyn 21, N.Y.
Tremties leidykla Vokietijoje 

išleidžia R. Spalio “Gatvės ber
niuko nuotykių” trilogijos ant
rąją dalį “Ant ribos” ir mūsų 
rašytojų kūrybos rinktinę “Gin
tarai”. Kiekviena knyga kainuos 
po $5. Iš anksto abu veikalus 
užsisakiusieji bus išeinančiose 
knygose atžymėti kaip garbės

Redakcijai prisiųsta
Leonardas Žitkevičius, Saulu

tė debesėliuos, išleido Liet. Kny
gos Klubas 1953 m., Chicago, vir
šelis ir iliustracijos dail. Jono 
Pilipausko, 64 psl., kaina $1.50.

Tai eilėraščių rinkinys, gavęs 
pereitų metų jaunimo literatū
ros premiją.

Giovani Guareschi, Don Ka- 
miliaus mažasis pasaulis, su 38 
autoriaus piešiniais, sulietuvino ' 
A Sabaliauskas, vertimą peržiū-; 
rėjo Jonas Kuzmickis, išleido 
“Tėvų Kelias”, spaudė salezie- i 
čių spaustuvė, Caracas, Venezu
ela, 326 psl., Kaina $3.50. J

J. Jasmin, A Kiss in the Dark,: 
The International Press, trans
lated by Milton Stark, printed ' 
in USA by “Naujienos”, Chica- i 
go, Ill., 150 psl.

Vincas Maciūnas and Kostas 
Ostrauskas, The Šaulys Collec-

i tion, Books on Lithuania, at- 
i spaudas iš Library Chronicle, > 
i vol. XX (1954), Philadelphia.

Lietuva, politikos žurnalas, ’ 
j 1954 m. sausio - kovo mėn. Nr. 5.; 
: 80 psl. i
, Šiame Nr. rašo: dr. D. Krivic
kas, J. Norkaitis, P. V. Raulinai- 
tis, P. Mažeika, M. Gureckas ir ___________________________
A. Vasiliauskas, J. Audėnas, S. naiicac VAflAVĖl IC 
RoctiVic V Partonic T Tvric w V w

sumokėtus 5 šilingus gauna po 
knygą. Knygos numatomos pla
tinti visame pasauly, o pelnas iš 
jų skiriamas tam pačiam fondui.

V. Sandargienė Sydnėjuje va
dovauja Vaikų Teatro Studijai, 
kurią lanko 15 mergaičių. Ruo
šiamasi sudaryti ir berniukų 
grupę.

P.p. Pauliukonių namuose Ca- 
brarnattdj, Australijoje, nuo va
sario 16 d. pradėjo veikti savait
galio liet, mokykla.

L. Enciklopedijos fondo Lie
tuvai egzemplioriai bus saugomi 
“ A 1 k o s ” muziejuje, Brocton,
Mass.

Čikagoje įsikūrė stud, ateiti
ninkų meno draugija “Šatrija”. 
Į valdybą išrinkti: dr. A. Balti
nis, A. Merkelis ir N. Jankevi
čiūtė.

suomenę apie Don Bosko gyve
nimą, dvasią ir darbus. Tos nors 
ir nedidelės propagandos pasė
koje 1922-23 m. keletas dešimtų 
lietuvių jaunuolių kunigo Anta
no Skelčio rūpesniu atvyksta 
Italijon ir mokosi Estės, Veronos 
ir Milano saleziečių įstaigose. Iš 
šios kartos išėjo saleziečiais ku
nigais ir broliukais:

Pranas Petraitis — 1948 me
tais miręs Vokietijoje; Jonas Že
maitis — likęs Lietuvoje; Juozas 
Gustas — likęs Lietuvoje; Jonas 
Puišys — 1945 m. miręs Vokieti
joje; Antanas Sabaliauskas — 
dabar dirbąs Venecueloje; Juo
zas Stašaitis — gyvenąs JAV; 
Balys Lukošius — likęs Lietuvo
je; Bronius Paukštys — likęs 
Lietuvoje; Juozas Frainas 
kęs Lietuvoje; Vincas Endriū- 
nas — gyvenąs JAV; Eugenijus 
Sabaliauskas — likęs Lietuvoje; 
broliukas Vytas Bubelis — likęs 
Lietuvoje; broliukas Juozas Bi- 
levičius — per pastarąjį karą mi
ręs Vokietijoje.

Trečioji banga
1927 m. pradėjus leisti salezie

čių mėnesinį laikraštį — Sale
ziečių Žinias, — kurios pasiekė 
16.000 egz. tiražo ir sustojo tik 
bolševikams okupavus Lietuvą, 
norinčiųjų pas saleziečius atvyk
ti skaičius tiek padidėjo, jog tre
tysis Dcn Bosko įpėdinis, kun. 
F. Rinaldi (miręs 1931 m.) lietu
viams saleziečiams pavedė atski
rą įstaigą Alpių papėdėje — Pe- 
rosa-Argentina miestelyje. Iš 
šios pastarosios išėjo nemaža lie
tuvių saleziečių, šiandien dir
bančių įvairiose pasaulio šalyse 
saleziečių įstaigose ir misijose:

kun. Stasys Petraitis •— Vati
kano dienraščio “Osservatore 
Romano” administratorius; kun. 
Antanas Perkumas — 20 m. dir
bęs Kinijos misijose, dabar dir
bąs lietuvių tarpe Venecueloje; 
kun. Petras Urbaitis — 20 m. 
išdirbęs Kinijos misijose, rau
donųjų kalintas ir ištremtas, da
bar dirba liet, saleziečių gimna
zijoje Italijoje ir yra stipriai įsi
jungęs į Italijos socialinį veiki
mą neturtingųjų sluogsnių tar
pe; kun. Petras Maskolaitis — 
Pietų Amerikoje Ekvatoriaus 
valstybėje vienos misijų srities 
viršininkas kivarų tarpe; kun. 
Albinas Margevičius — jau 20 
m. dirba Japonijos misijose; kun. 
Svirnelis — Indijos šiaurinėje 
dalyje, Asame,.misijų srities vir
šininkas; kun. Inkratą — Pietų 
Amerikoje Peru valstybės misi
jose; kun. Mečys Pusčius — P. 
Amerikoje Čilės valstybės misi
jose; brol. Girdžius — Čilės mi
sijose; kun. Martynas Gaidys — 
Brazilijos misijose; brol. Jurgis 
Brizgys — Argentinoje El Ro
sario mieste saleziečių amatų 
mokyklos spaustuvės skyriaus 
vedėjas; kun. A. Patalavičius — 
Ispanijoje Madride saleziečių 
oratorijos vedėjas; kun. Augus
tinas Sabas — Portugalijoje ka
riuomenės kapelionas; kun. Tra- 
navičius — Portugalijoje profe
soriauja; kun. Nikodemas Sal- 
dukas — P. Amerikos Kolumbi
jos valstybėje- vienos saleziečių 
žemės ūkio mokyklos vedėjas; 
kun. Mykolas- Tamošiūnas — 
Kolumbijoje liet, kapelionas ir

ŠTAI KAIP KANADIEČIAI

KOVOJA PRIEŠ
KOSULĮ. SLOGAS,

Raštikis, V. Rastenis, J. Tyris, 
K. Sidzikauskas ir kt.

Ateitis, 1954 m. vasaris, Nr. 2. ■ 
25-48 psl.

Mūsų Vytis, PLSS vadų, vado- j 
vių ir akademikų skautų-čių! 
laikraštis, Nr. 2(58), 1954 m. ko
vas - balandis, VII m. 66 psl.

Laiškai Lietuviams, 1954 m. L 
vasaris, Vol. V, Nr. 2, 33-64 psl.

Skautų Aidas, 1954 m. vasario 1 
mėn., Nr. 2. 28 psl.

Sėja, Nr. 2(10), 1954 m. vasa
ris,! 2 psl.

METŲ ŠVENTĖS, 
VESTUVĖS AR 
KRIKŠTYNOS

gausiai iliustruota knyga 
“NepriklausomosLietuvos 
pinigai” yra reikšmingiau
sias pirkinys — mielas pa
silaikyti sau, vertingas pa
dovanoti artimajam. Tuo
jau eik pas knygų platin
toją arba rašyk J. Kariui, 
45 Park Terr., Bridgeport 
4, Conn., USA.

Laida nedidelė — atidėliojan- 
tiems pritrūks!

Ambrazevičiaus, A. Skrupske- 
lienės ir A. Vaičiulaičio

NAUJIEJI 
SKAITYMAI

į chrestomatija ir lietuvių litera-
i tūros istorijos vadovėlis V - VIII 
skyriui ir augšt. litueanistikos 

kursams.
Kaina $2.50. v

Spaudos Bendrovė “Žiburiai” 
941 Dundas Street West 
Toronto, Ont., Canada.

IR ASTMĄ BEI BRONCHITĄ
Milijonai — TAIP MILIJONAI — kana- 
diečių jau sužinojo, kad nieko nėra geres
nio kovai su kankinančia sloga, astma ir 
bronchitu kaip Buckley’s skiedinys.
Jie gali jums pasakyti, kad šis augštos ko
kybės medikamentų skiedinys veikia daug 
greičiau ir tikriau, negu kitos rūšies vais
tai, kuriuos jūs išbandėte anksčiau.
Jūs taip pat įsitikinsite. Jau išgėrus pirmą 
gurkšnį galėsite pasakyti, koks didelis 
Buckley’s skiedinio — ne sirupo — veiki
mo skirtumas. Yra skirtumas, kad iš karto PAJUNTATE, kaip 
Buckley’s skiedinys paveikia užkištus bronchinius kanalus, 
išvalo nosį, palengvina gerklę ir pašalina kosulio tampymus. 
Kai jau pastebėsite, kaip greitai Buckley’s skiedinys paleng
vina jūsų kosulio ištampytą gerklę, prablaivo jūsų galvą ir iš

laisvina jus nuo slogos kankinimų, tada suprasite kodėl Buck-
ley’s skiedinys yra Kanadoje dažniausiai per
kamas vaistas nuo kosulio ir slogos.
TIK 5(fo. DVIGUBAS 85< arba, jeigu jie nesu
laikys jūsų kosulio, jūsų pnigiai bus sugrą
žinti

BUCKLEY’S 
skiedinys

Parduodama visose VAISTINĖSE
NF—S3

SUKAKTIS
“Kolumbijos Lietuvio” redakto
rius; kun. Matutis — Kolumbijo
je Barranquilla mieste salezie
čių įstaigos viršininkas ir vieti
nės parapijos klebonas; kun. Du- 
binskas — Kolumbijoje misijo- 
nieriauja; kun. Juozas Kisielius 
— Meksikoje vienos saleziečių 
įstaigos viršininkas.

Saleziečiai Lietuvoje
1935 metais liet, saleziečiai ati

darė pirmąją savo įstaigą Lietu
voje — Vytėnuose šalia istorinės 
Zamkaus pilies griuvėsių. Ši vie
ta buvo nupirkta ir saleziečiams 
padovanota Š. Amerikos lietuvio 
kun. Petraičio, ilgamečio South 
Chicago liet, parapijos klebono. 
Fundatoriui mirus, liet, salezie
čiai pastatė menišką koplyčią, 
kurios rūsyje jį palaidojo.

Vytėnuose jau mokėsi apie 100 
neturtingų Lietuvos jaunuolių 
ir buvo išlieti pamatai statyti di
delę gimnaziją - kolegiją, kurios 
darbus nutraukė užėję karai ir 
okupacijos.

Liet, saleziečiams Kauije buvo 
pavesta tvarkyti šv. Trejybės se
namiesčio parapija, prie kurios 
veikė jaunimo oratorija; Rasei* 
nių ir Saldutiškio parapijos. Iš 
prel. Januševičiaus jie taipgi bu
vo perėmę jo įkurtąsias Vaikelio 
Jėzaus prieglaudas Vilijampolė
je ir Žaliakalnyje.

Grįžus Vilniui Lietuvai, liet, 
saleziečiai perėm iš lenkų sale
ziečių dvi ten esančias jaunimo 
auklė j imo įstaigas.

Tiek bažnytinės, tiek pasauli
nės valdžios remiami, liet, sale
ziečiai savojoje tėvynėje galėjo 
laukti plačios ir našios darbo dir
vos. Tik, deja, raudonasis slibi
nas savo žiauria letenas viską 
sunaikino.

Dabartinė liet, saleziečių 
gimnazija Italijoje
Pastarojo baisaus karo aud

roms praūžus, laisvajame pasau
lyje likusieji jaunesnės kartos 
liet, saleziečiai vėl energingai 
stojo darban ruošti naujas jėgas, 
naujus darbininkus Don Bosko 
dvasioje. Dėka dabartinio sale
ziečių generolo, penktojo šv. Jo
no Bosko įpėdinio — Don Re
nato Ziggiotti, kuris jau iš anks
čiau pažino visus lietuvius sale
ziečius ir jų darbus visą laiką 
sekė, buvo atidaryta Italijoje, 
Castelnuovo Don Bosco, vien 
lietuviams jaunuoliams mokytis 
įstaiga - gimnazija, kuri antruo
se savo darbo metuose jau yra 
subūrusi apie 60 lietuvių jaunuo
lių, iš įvairių kraštų atvykusių 
semtis mokslo, amato, krikščio
niškosios dvasios stiprybės ir 
ruoštis tapti naudingais žmonė
mis savajai tėvynei ir Bažnyčiai.

Tos įstaigos viršininku ir gim
nazijos direktorium yra paskir
tas energingas, pasiaukojimo ir 
sumanumo pilnas kun. Juozas 
Zeliauskas. Jo nenuilstamo dar
bo pastangomis ir lietuvių gera
darių aukomis įstaiga tapo per
tvarkyta ir moderniškais įrengi
mais patobulinta. Kun. Zeliaus
kas savo rūpesniui pavestame 
lietuviškame židinyje jau subū
rė penketą liet, saleziečių ku
nigų: Antaną Naujoką, Petrą 
Urbaitį, Gavėną, Šileiką, Buda- 
vičių ir broliuką Aleksandravi
čių, kurie visi yra ten mokyto
jais. Jis stengiasi taipgi įruošti 
pilną lietuvišką spaustuvę, kur 
jau yra leidžiamas “Saleziečių 
Balsas” ir kt. lietuviškos knygos.

Sunkių medžiaginių gausaus 
mokinių būrio išlaikymo proble
mų slegiamas, kun. Zeliauskas 
šiais metais balandžio mėn. ant
rą kartą lankysis Šiaurės Ame
rikos Jungtinėse Valstybėse ir 
kreipsis į duosnias tautiečių šir
dis prašydamas paramos. Šiais 
metais jis tikisi savojoje įstaigo
je turėti apie 80 mokinių, ku
riuos (daugumoje neturtiagus) 
išlaikyti ir visais mokslo reik
menimis aprūpinti pasikliauja 
vien dieviškosios Apvaizdos nie
kuomet nestokojama gerų žmo
nių pagalba.

Kun. Zeliausko pastangų dėka 
dar šiais metais yra numatyta 
JAV turėti vieną lietuvį salezie
tį kunigą, kuris, savo darbu pa
sitarnaudamas lietuvių parapi
jose, padėtų išlaikyti liet, sale
ziečių įstaigą - gimnaziją Itali
joje.

Kandidatai, norintieji stoti į 
liet, saleziečių gimnaziją - kole
giją gali rašyti ir aukas prašoma 
siųsti šiuo adresu: Rev-mo Sig. 
Don Giuseppe Zeliauskas — Isti- 
tuto Salesiano Lituano Castel
nuovo Don Bosco (Asti) — Italy.

Imsriškis.

120 LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ!
Lietuvos Himnas, Malda už Tėvynę, Ka
ro Muzieiaus Vėliavos nuleidimo ižkil- 
mės. Linksmo Diena ..., Tosco, Tru
badūras, Faustas — įdain. Grigaitienės,

K t pro s r (Bt™ 
rauskas, Šabantausko, Dolskie, Dvariono, 
Dineikos ir J. Petrausko įdain.; Kare (Rū
kyklos Choro įdain. ir daug kitg Ketu-
▼ HuCIĮ 9®■’Are JdUTt

DAINORA DAUNORAITt,
49 Thornton Ava., Landon W.4. England. 
Plakžtelig kaino — norm dydis $1, di

doko formato — $1.50.
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R. TESLIA
REAL ESTATE

Seniausia, didžiausia ir patikimiausia firma padedanti nusi
pirkti arba parduoti nejudomas nuosavybes; sudaranti pa
skolas; veltui suteikianti informacijas apie parduodamus 

namus, paskolas, biznius ir tt.
BIURAI:

2390 Bloor Street West, Toronto
863 Bloor Street West, Toronto
575 ' Queen Street West, Toronto 
1294 King Street East, Hamilton

i

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

J. Kaškelis
Td. EM. 8-2446. Namų — KE. 7536 

575 Queen St. W., Toronto

Dažų gamybos įmonė Toronte, su 
visais įrengimais, žaliavų ištek
liais, apie 500 galionų jau paga
mintų dažų parduodama tuojau už 
$8.000. įmokėti mažiau. Patalpų 
nuoma $40 per mėnesį. Įmonė yra 
visiškoje parengty kiekvienu metu 
paleisti darban. z i

100 akrų Tbrma, viso dirbama, lengvo 
molio, graži ir turtinga apylinkė, vi
siškai prie plento, keletą mylių nuo 
ežero Simcoe. Sodyba gražiai ap
augusi medžiais - sodu. Tinkuotas 
gyv. namas 9 kamb, didelis tvar
tas ir daržinė, garaažs, viŠtiinnkas

ir įrankiams pastatas. Visos trobos 
dengtos skardo. Nuo Toronto 49 
mylios; įmokėti $5.000, visa kai
na $9.000.

Biznio vasarvietė prie ežero Simcoe. 
43 mylios nuo Toronto. Vasarna
mis, kabinos, 13 sklypų, graži so
dyba prie ežero 150* pėdų pločio. 
Sklypai 50 iš 200 pėdų. Išimtinai 
tarptautiniai žinoma žuvininkavi- 
mo vieta; 15 laivų; didelės metinės 
pajamos. Visa kaina apie $25.000; 
įmokėti apie $10.000. Į kainą 
sįkaitomas visos smulkus ir ru
pus inventorius.

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

Nepamirškit manęs!

B. r BONAS į|e
R. TESLIA

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

Telefonas: 9-3558 '

TORONTU!, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškos alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. 
, Įrengiami alyvos apšildymai (Oil. Burneriai) į senas krosnis ir taisomi 

seni apšildymai. z
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Qil Burner ių.. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui. <

y . Užsakymai priimami:

TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951
HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. LI. 92035.

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
V. ir S. AUŠROTAI

priima Jūsų užsagymus

kasdien nuo 10 vai. ryto iki

10 vai. vakaro.

206 GILMOUR AVĖ. TORONTO Telefonas: LY. 0305

DOMINION 
COAL & WOOD

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO ■ TEL. ME. 2471
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentoms mūsų firma yra įsigijusi 
gero vardą Toronto visuomenėje ir sparčiai'auga bei plečiasi, atidarydama vt> 
naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba virš . 100 įvairių tautų agentų. J dieną 
gauname apie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasi

rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:
GLENLAKE - BLOOR. $61.000, at

skiras 7 kamb. per 2 augštus na
mas, kvadratinis planas. 2 vir
tuves, garažas. Balansui viena 
10 metu skola. Skambinti Vyt. 
LUNYS, OL. 6321.

MARGUERETTA - BLOOR, $16.500,

KIPLING AVE. - BLOOR. $12.500, 
įmokėti $3.000. Visai atskiras 6 
didelių kambarių 9 metų senu
mo, šiurkščių plytų tikro mūro 
namas. Modernus iš lauko ir vi
daus. 2 garažai. Skambinkite P. 
MALIŠAUSKUI, OL. 6321.

HECTOR AVE. - DAVENPORT RD. 
$ 12.800, įmokėti $4.000, gra
žus čiurkščių plytų names; van
deniu - alyva šildomas, kietme- 
džio grindys, 2 gražios virtuvės; 
2 garažai. Lengvos mokėjimo 
sąlygos. Skambinkite P. MALI
ŠAUSKUI, OL. 6321.

AZIEL AVE. - HIGH PARK. $14.500, 
įmokėti $5.000. Labai grožių 
plytų 6 nepereinamų kambarių 
square plano namas, 2 virtuvės, 
alyva šildomas, kietmedžią grin
dys; sunkioji elektros srovė. Kar
tu įeina kilimai ir daug kitų 
priedų. Skambinkite P.
MALIŠAUSKUI, OL. 6321. .

EVELYN - - GLENDOWYNE. $5.000 
įmokėti, visai atskiras lobai ge
ro mūro namas, septyni kamba
riai per du augštus. Kietos grin
dys, vandeniu - alyva šildomas. 
Iš šono įvažiavimas, garažas ir 
didelis gražus kiemas. Balansas 
viena atviro skola. Skambinti 
P5 ŽULYS, OL. 6321.

NAIRN - ST. CLAIR. $8.000 įmoki- 
ii, visai atskiras stipraus mūro 
nomas, 13 kambarių, 2 virtu
vės, kietos grindys, vandeniu - 
alyva Šildomas. Dvigubas gara
žas. Skambinti P. ŽULYS, OL. 
6321.

HIGH PARK - INDIAN RD. $15.500, 
įmokėti apie $6.000. Lobai gero 
muro, 7 kamb. per 2 augštus na- 

s^nos. Vandeniu apšildomas, ga
ražas, didelis kiemas. Skambin
ti Vyt. LUNYS, OL. 6321.

HIGH PARK - WESTMINSTER AVe. 
$8.000 ar mažiau įmokėti. 11 
kamb. atskiras labai didelis ir 
gražus namas. 2 garažai, didelis 
kiemas Puikios pajamos. Skam
binti Vyt LUNYS, OL. 6321.

įmokėti $6.000. Atskiras, gerų 
plytų, 8 kamb. namas, kietme- 
džio grindys, privatus įvažiavi
mas, garažas, gražus, didelis 
kiemas. Skubus pardavimas. 
Skamb. P. KERBERIS, ME. 2471.

GALLEY - RONCESVALLES. $17.500, 
atskiras, mūrinis 8 kamb. na
mas, gražūs, dideli, nepereina
mi kamb., karštu vandeniu šil
domos, kietmedžio grindys, gara
žas, geras pirkinys. Skambinti 
P. KERBERIS, ME. 2471.

GARDEN-RONCESVALLES, $22.500, 
įmokėti apie $3.000. Atskiras, 
10 kamb. dupleksas. Karštu 
vandeniu Šildomas, 2 vonios, 2 
mod. virtuves. Skubus pardavi
mas dėl išvykimo. Skambinti P. 
KERBERIS, ME. 247k

BLOOR - SYMINGTON, $15.500, 
$4.500 įmokėti. Atskiros, gerų 
presuotų plytų, 6 nepereinamų 
kambarių namas, garažas, na
mas naujai dekoruotas. Skam
binti P. GRYBAS, ME. 2471.

GLENLAKE - DUNDAS, $16.500. Vi
sai atskiras 7 kamb. per 2 augš
tus namas, 2 virtuvės, garažas, 
nepereinami kambartoi. Skam
binti P. GRYBAS, ME. 2471.

MONTROSE - COLLEGE, $18.000, 
įmokėti $7.500. Pusiau atskiras, 
10 nepereinamų kambarių na
mas, 2 virtuvės, 2 vonios, balan
sui vieno atviro skola. Skambin
ti P. GRYBAS, ME. 2471.

PEARSON AVE. $6.000 įmokėti, pil
no kaina $19.000, 10 didelių, 
patogiai išdėstytų kamb., van
deniu - alyva šildomas, puikaus 
mūro namas, garažas. Namas, 
kuriame yra viskas, kas reikia ir 
plius ouaštos pajamos. Skambin
ti R. ŽULYS, EM. 3 4031.

Kanadoje didžiausia 
nuosavybių 
pardavimo įstaiga.

Pirkdami ar parduodami pasitarkite su mūsų ekspertais. Mes 
turime šimtais įvairiausių namų. Taip pat duodame paskolas.
$11.900. Bloor - Brock, mūrinis 6 

kambarių namas, neperei
nami kambariai, kietme- 
džio grindys, vieta garažui, 
žemas įmokėjimas.

$14.600. High Pork. 5 kambarių, 1 
augšto, atskiras mūrinis 
namas, statytos prieš 2 me
tus, moderni virtuvė, gara
žas. Patogus mokėjimas.

$19.500. Crowford - College. Mūri
nis 10 kamb. namas, 3 vir
tuvės, dvigubas garažas, 
nepereinami kambariai ir 
lobai patogus išnuomavi
mui. įmokėti apie $6.000.

$18.500. High Park. Mūrinis, atski
ras 10 kambarių namas, 
vandeniu šildomas, gara
žas, 3 virtuvės, įmokėti 
apie $7.500. Balansas ant 
vienos ipotekos skolos.

$15.500. Gladstone-Dundas, 8 kam
barių, 2 augštų atskiras 
mūrinis namas, 2 virtuvės, 
2 garažai, vandens - aly
vos šildymas

$21.900. Roncesvalles - Grenadier, 
atskiras, mūrinis, 11 kam
barių namas, vandeniu šil
domas, naujas garažas, 3 
virtuv., įmokėti tik $6.500.

Skambinti
A. Kiršonis

OL. 7511

$12.500. St. Clair, mūrinis, pusiau 
atskiras, 5 gražūs kamb., 
moderni virtuvė, kietme- 
džio grindys, alyvos • van
dens šildymas, garažas. 
Įmokėti $4.000.

$14.200. St. Clair, * mūrinis, pusiau 
atskiras, 6 komb. ir sau
lės kamb., kietmedžio grin
dys, 2 virtuvės, oru - aly
va šildomas, 3 komb. iš
nuomoti už $80 mėnesiui, 
be sutarties.

$15.500. Gladstone — Dundas, at
skiras, mūrinis, 8 kamb., 
2-jų augštų namas, 2 vir
tuvės, vandens - alyvos šiL 
dymas, 2 garažai* patogus 
išnuomoti, geros pajamos. 
Prašo įmokėti apie $6.000.

$16.500. High Park, 8 did. kamb., 
atskiras, mūrinis, 2 virtu
vės, didelis sodas. įmokėti 
$7.500.

$19.400. Ookwodd - St. Clair, gra
žus plytų namas, atskiras, 
7 dideli kambariai, puikiai 
dažytos, 2 virtuvės, 2 sau
lės kambariai, 2 vonios, 
alyvos šildymas, privatus 
įvažiavimas, garažas, įmo
kėti pusę sumos, vienas at
viras morgičius.

$25.000. Parkdole, atskiras, mūrinis, 
12 did. kamb., dupleksas.

\ F. N. PREBBLE
REAL ESTATE \

Nuosavybių pirkimo-pardavimo įstoigo 
1061 Bloor St. W.

t Parduodame ir perkame namus, biz
nius visuose miesto rajonuose.

$15.500, High Park - Annette, 6 k., 
mūrinis, atstkiros namas, aly
vos šildymas, kvadratinis planas, 
2 modernios virtuvės, garažas ir 
privatus įvažiavimas. (Klausti 
RukŠą).

$17.000, Brock - College, 8 kamb. 
namas, karšto vandens - aly- 
per du augštus, mūrinis, atskiras 
vos šildymas, 2 virtuvės. (Klaus
ti RukŠą).

$9.500, Brock - Dundas, 6 kamb., 
pusiau prijungtas namas, gali
mybė garažui, tik $2.500 įmo- 
Šildymas, 2 virtuvės, 2 vonios, 2 
keti. (Klausti RukŠą).

$5.000 įmokėti, Spadina-College, 12 
did kamb. pusiau prijungtas na
mas, oru - alyva Šildomas, gara
žas, apie $300 pajamų per men. 
Klausti Kuzmą.

$11.500 pilna kaina, Annette-Indian 
Grove, 8 komb. mūrinis namas, 
vieta garažui, geri morgičiai. 
Klasti Kuzmą.

Apie $10.000 grynais, Bloor - Indian 
Grove, 9 kamb., šildomas sau
lės kamb., didelis sklypas, gara
žas su bendru įvažiavimu, gra
žia idekoruotas, duoda geros pa
jamos. Klausti Kuzmą.

Maloniai atkreipiame namų sovt- 
>inkų demesį į ypatingai labai padi

dėjusį namų pareikclavimą. Norin
tiems parduoti už geriausią kainą — 
geriausias laikos dabar. Prašome 
skambinti kiekvienu metu.

Tel. OL. 1793, LO. 5176 
Namų tel. MU. 0746

Jei norite
$3.500 įmokėti, Bloor — Marguaret- 

ta, mūrinis 7 komb. per 2 augš
tus, gero plono; 2 garažai, vie
na atvira skola.

$4.000 įmokėti, College - Dovercourt 
Rd., mūrinis, 8 kamb., 2 virtu
ves, įvažiavimas į kiemą.

$5.500 įmokėti, Dovercourt — Col
lege, mūrinis, 9 kambarių, gero 
plano, 2 virtuves, vanden.-alyva 
šildomos; garažas.

$3.000 įmokėti, Roncesvalles - Gar
den, mūrinis, 7 kamb.#2 virtuvės 
vanden i u-ai y va šildomas, gara
žas.

$4.000 Įmokėti, Bloor — Brock, 6 
kambarių mūrinis, moderni vir
tuve, gražus kiemas, garažas; 
namas gerame stovyje.

$6.500 įmokėti, Roncesvalles — Gre
nadier, atskiros, mūrinis, vande
niu šildomas, 2 vonios, 3 virtu
ves; viso 12 kambarių; garažas.

PARDUOTI AR PIRKTI
NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, 
bandykite paskambinti mums.

$5.000 įmokėti, College - Dovercourt 
Rd., mūrinis 8 kombarių, alyva 
šildomos, 2 virtuvės, didelis kie
mas, įvažiavimas; lengvi mokė
jimai.

$6.500 įmokėti, Bloor — Pacific, lo
bai gero mūro, 11 kombar. (2 
kamb. dar neįrengti), dvi vonios, 
2 virtuvės, nepaprastai geros; 
privatus įvažiavimas į kiemą, 
pirkėjai suprantą namo vidaus 
įrengimą, turėtų pamatyti šį 
namą.

16.500 pilna kaina, Bloor — High 
* Park Ave., atskiras, mūrinis, 7 

kambariai per 2 augštus, 2 mo
dernios virtuves, dažyti kamba
riai, alyva šildomas; garažas.

$13.200 pilna kaina, Bloor — Paci
fic, mūrinis, gero plono, 6 kamb. 
2 virtuvės, vandeniu Šildomas.

$2.500 įmokėti, College — Brock, 
6 kambariai, 2 virtuvės; įvažia
vimas į kiemą.

Skambinti
V. Morkis

OL. 7511

1460 Dundas St W. (prie Dufferin),
■ Toronto

HAMILTONO LIETUVIAI! Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikalais kreipkitės į šios įstaigos atstovus Ha- 
milt’tie: J. Valevičių ir A. Pranckevičių Visokias 
informacijas suteiks bei patars namų problemose nemokamai. 

Skambinkite ar užeikite į įstaigą
913 MAIN ST. EĄST, HAMILTON — PHONE 9-4121

R I D O U T
REAL ESTATE LIMITED

BRANCHES:
^TORONTO — HAMILTON — LONDON — SARNIA — KITCHENER

PETERBOROUGH

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 

870 COLLEGE ST. — Telef. OL. 6381

1. Namai pardavimui. Greitas ir sąžiningas patarnavimas per
kant bei parduodant namus* įvairiose miesto dalyse.

2. Paskolos. Parūpinami pinigai įmokejimui. Sukeliamos paskolos. 
Paskolos statybininkams ir NHA paskolos.

3. Insurance. Narnų, ^baldų, mašinų draudimas. Įvairus draudimas: 
ligos, nelaimingų atsitikimų atvejais ir tt.

ŠIOS SAVAITĖS NAMAI SKUBIAM PARDAVIMUI:

$13.500. St. Clair - Oakwood, 6 kamb., ruplėtų plytų narnos, alyvos šildymas, 
2 modern, virtuvės, vieta garažui

$14.500. Dundas - Dovercourt, 8 kamb. gerų plytų namas, 2 Virtuvės.
$15.500. Dundas - Dovercourt, 8 kamb., 2-jų augštų mūrinis, atskrios namas, 

alyva - vandeniu šildomas, dvigubas garažas.
$15.000. Indian Grove, 8 komb. mūrinis namas, garažas.

Kreiptis OL. 6381

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu,, prijungtu ar 
perstota u:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVE., TORONTO

1613 BLOOR ST. WEST 
Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI 

Lietuviams nuolaida.
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

Didelis pasirinkimas importuotų me- 
džiagų moterų ir vyrų kostiumams ir 
paltams. Užsakymus otlieku žemiau
siomis kainomis.
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO

Tel. LL. 3222.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augžtos palūka
nas. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Tel. 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vak.

LAIKRODININKAS
A. ŠERKŠNYS

taiso j va h ių rūšių laikrodžius. Darbas 
garantuojamas 1 -niems metams. Taip 

| pat taiso parkerius, auksinius žiedus 
ir kt. aukso išdirbinius.

203 Garden Ave., Il-ras augštas 
Telef. KE. 4078

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, etc.
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ <

GEORGE BEN, B.A.
teisininkas — 

advokatas ir notaras.
Kalba slavų kalbomis.

1147 Dundas St. W., Toronto
Telef. OL. 4313

Seymour Herman*
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

MES SKOLINAME pinigus įmokejimui padidinti vien 
tik už Jūsų parašą. Galime paskolinti tiek, kiek Jūs turi
te savo pinigų įmokejimui. Pvz. jei Jūs turite $2.000, mes 
galime paskolinti Jums kitus $2.000; jei Jūs turite $3.000 
mes galime paskolinti kitus $3.000.

Įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997
KUZMAS - BALTAKYS - PLIOPLYS

Namu telef. LA. 1250. Namų telef. LL. 8310. Namų telef. RO. 3345.

POŠIUS - DŪDA - MAC1UNSKAS
Komų telef. JU. ZSSS.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS STR. W. (kampas Dundas - Brock) TORONTO

Mann & Martel
RE A LT 0 RS 

1245 Bloor St. W. Tel. OL. 8481 
Prie Lansdowne

Gerai žinomo ir lietuvių išbandyta namų pirkimo - pardavimo įstaiga 
įsigijusi mūsų tautiečių gerą vardą. Pabandykite ir Jūs.

ŠTAI KELETAS PAVYZDŽIŲ:
$11.500, įmokėti $3.000. Bloor -.Salem, 6 kambarių, pusiau mūrinis, kietos 

grindys, moderni virtuvė, alyvos šildymas.
$11.900, įmokėti $3.000. Givins - Argyle, 7 kambarių namas, nepereinami 

kambariai, kietos grindys, vandens - alyvos šildymas, garažas, viena sko
la balansui.

$12.900, įmokėti $4.000. Crawford - College, 6 komb., mūrinis, labai gražūs 
kambariai, 2 modernios virtuvės, alyvos šildymas

$14.600, įmokėti $5.000, Fairview - Annette, 8 kamb., mūrinis, atskiras, ne
pereinami kambariai, labai švarus namas, alyvos šildymas, garažas

$15.200, įmokėti $4.000. Dufferin - Bloor, 8 kambarių, atskiras, mūrinis, ne
pereinami kambariai, kietos grindys. Reikalingas patvarkymo, viena skola 
balansui. f

$15.500, įmokėti $6.500, Dorval - Bloor, 7 ir 2 saulės kambariai, mūrinis na- 
. mos, nepereinami kambariai, gražiai sutvarkytas, kietos grindys, 2 virtu

vės, tualetas rūsy, vandens šildymas.
$15.900, įmokėti $4.000, 6 ir saulės kamb., mūrinis namas, dideli ir nepereina- 

mi kambariai, kietos grindys, alyvos šildymas
$16.500, įmokėti $5.000/'Pearson - Roncesvalles, 8 didelių kambarių mūrinis 

namas, kietos grindys, 2 virtuves ir 2 vonios, alyvos šildymas, puikus namas.
$24.500, įmokėti $10.000, Indian Rd. - Bloor, 9 didelių kambarių, atskiras mū

rinis namas, nepereinami kambariai, kietos grindys, 3 modernios virtu
vės ir 3 vonios, vandens šildymas, garažas.

Visais namu pirkimo-pardavimo beipatarimo reikalais klauskite:

J. T A M U L I O N I S
MANN & MARTEL REALTORS 

1245 Bloor St. W
Tel. įstaigos — OL 8481; namų — OL. 8074

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

Mes gaminame geriausios 
kokybės produktus:

šviežią, rūkytą ir virtą mėsą, įvairias dešras.
Rinkos kainomis.

Priimami užsakymai vestuvėms, 
piknikams, pokyliams.
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PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. M 1 N 1 O T A
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1333A Dundas St. W., Toronto OL. 8443 - OL. 8444
Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai

Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

Mes patarnaujame teisingai $500-$1.500 galite gauti per mūsų biurą
skubiai ir savo kalboje. tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums

trūksta pinigų įmokejimui perkant namą.

Mūsų prityrę teisininkai pigiai 
sudaro pirkimo — pardavimo 

dokumentus.

Veikiantis kino teatras 585 vietų ir 
pastotos St. Cloir g-jc, duodan
tis savaitei $400 gryno pelno. 
Silto-šalto oro reguliavimas. Įmo 
keti $35.000; kaina $80.000.

Veikiantis kino teatros 430 vietų, su 
pastotu, kuriame yra gyvena
mos butas ir parduotuvei patal
pa; šilto-šolto oro reguliavimas; 
viskas lobai gerame stovy. Bloor 
— Bathurst rojone. įmokėti 
$20.000. — Kaina 55.000.

Įmokėti $5.000 — Kaino $21.000. 
12 k. dupleksas, mūrinis, atski
ros, loboi gerom stovy, vonde- 
skdo 10 metų. Roncesvalles — 
niu apšildomas. Balansui viena 
High Pork rojonos.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai:
$9.000 jmokėti, St. Cloir rojone, 10 

k. atskiras, naujas, 6 mėn. se
numo namas, alyva šildomas, su 
garažu; prašoma kaina $22.000

$8.000 įmokėti; Porkdale rojone, 9 
k. atskiras mūrinis namas. 3 
garažai, $180 pajamų mėn. ir 
sau butas iš 3 kambarių. Kaino 
$18.000. Geros pirkinys.

$6.000 įmokėti, Dundas — Dover
court rojone. 12 k. atskiros mū
rinis narnos.

$6.000 įmokėti. High Pork rojone at
skiros 8 k. mūrinis loboi gražus 
nomos. 2 garažai. Pilno koino 
$20.000.

$4.500 įmokėti. Porkdolc rojone 9 k. 
mūrinis nomos su gorožu. Kaino 
$14.500.

HARRISON — Dundos, 8 k., mūrinis 
pusiau atskiras, 2 virtuvės; ga
ražui vieta. įmokėti $4.000 — 
Kaina $15.0*00.

ROBINSON — Dundos, 8 k., mūrinis, 
3 virtuves, vandeniu • olyvo šil
domos, garažas, vieno skola ba
lansui 10 metų. Įmokėti $5.000 
— Kaina 16.500.

DUFFIRIN — Bloor, 10 k., mūrinis, 
per 2 augštų, 4 virtuvės; van
deniu - olyvo šildomos, 2 maši
nom garažas. Vieno skola ba
lansui 9 met. įmokėti $5.500 
— Koino $20.000.

CONCORD — College* 8 k. mūr. 
pus. otskiros, 2 virt, garažui 
vieta, įmokėti $6.000,’ pilno 

. koino $17.000.

$4.500 įmokėti. Bloor - Indian Grove 
rojone, 7 komb. pusiau atski
ros nomas, mūrinis, olyvo Šildo
mos. Koino $14.500.

$4.200 įmokėti. High Pork rojone, 6 
kambarių mūrinis nomos, olyvo 
šildomos. Kaina $13.200.

e
$8.500 įmokėti. High Pork rojone, 7 

kambarių otskiros mūrinis na
rnos. 2 gorožoi. Koino $18.500.

Turime daugelį kitų loboi gerų Ir įvairiomis kainomis bei jmokėjimois nomų, kurni dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

F. Jonynas
Telefonus OL. 8444 

Namų OL. 2972.

P. Dambrauskas V. Jučas V. Siminkevičius
. TeM. ietafeot OL 8443 Bteufo tekf. OL 8444 Telefonas ištaiso OL 8443

Namų JU. <198 Namų telef. OL <718 Namų MU. 1214
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Japonijos didžiosios problemos
Japonijos studentų katalikų 

federacija ir katalikų socialinių 
studijų grupė Pax Romana cent
rui prisiuntė prahešimą, kuria
me nurodoma, kad Japonijai vi
sada grės komunizmo pavojus ir 
ji negalės pasidaryti laisvės tvir
tove tol, kol nebus išspręstos gy
vosios ūkinės bei socialinės pro
blemos.

Pagrindinė blogybė, sakoma 
pranešime, yra ta, kad Japonija 
yra labai tankiai apgyventa ir 
negali pati išsimaitinti. Jos pra
monė yra pajėgi, bet ji negali 
dirbti pilnu tempu, nes neturi 
pakankamai rinkų, kui; galėtų 
savo gaminius eksportuoti. Jei 
tokių rinkų būtų, japonai nuo 
“badavimo” lygmens savo gyve
nimą galėtų pakelti žymiai augs- 
čiau. - r

Dabartinė Japonija turi 86.2 
mil. gyventojų, gyvenančių 3 ne
didelėse salose, tesudarančiose 
0.3% pasaulio sausžemio, su vos 
21.000 kv. mylių dirbamos žemės. 
Tuo būdu Japonija dirbamos že
mės turi vos % to; ką turi vien 
New York valstija ir 4% ką turi 
Kanada. Dirbamos žemės 1 kv. 
myliai Japonijoje tenka 4.098 
gyv., Olandijoje -— 2.154, Angli
joje — 1.720, JAV — 275, Kana
doje — 27. Jei Kanada turėtų 
tokį pat gyventojų tirštumą, jo-

je gyventų 2.268.000.000xgyv, nes 
86.2 miL japonų gyvena tokiame 
plote, kuris lygus 2/5 Ontario 
provincijos. Karui baigiantis, 
gyventojų Japonijoje buvo 72.4 
mil. Iki šiol apie 8 mil. priaugo, 
o 6 mil. grįžo iš pralaimėtų kraš
tų — Korėjos, Mandžurijos ir 
pan.

Prie šitokio gyventojų tirątu- 
mo gyvenimo. lygis negali būti 
augštas, kai savo gaminių nėra 
kur išvežti. Maisto apie 25% tu
ri būti importuojama. Po karo 
dar trūksta 3.400.000 gyvenamų 
namų. O japono metinio uždar
bio vidurkis tėra $100, t. y. 15 
kartų mažesnis kaip amerikie
čio.

Japonai kaltina amerikiečius, 
kurie atskyrė juos nuo pasaulio 
rinkų, o pranešimas dar kaltina 
juos, kad jie socialinei problemai 
išspręsti importavo gimdymų 
kontrolę bei nėštumo pertrauki
mus. Tai pasiekę jau baisių for
mų — telikę apie 50% normalių 
gimdymų. Pranešimas tvirtina, 
kad pagrindinė Japonijos prob
lema yra ne gyventojų pertek
lius, bet nebuvimas rinkų, kas 
neleidžia japonams išvystyti 
pramonę ir duoti darbo savo 
žmonėms. Tokiose sąlygose ge
riausiai galį pasinaudoti komu
nistai. ‘

“ATŽALYNO” PREMJERA TORONTE
Toronto Liet. Jaunimo Meno 

Mėgėjų Grupė, vadovaujama 
kun. Pacevičiaus jau treti metai 
pateikia lietuvių visuomenei 
naują veikalu scenoje. Reikia 
džiaugtis, kad šiemet pasirinktu 
veikalu atkreipiamas lietuviškos 
visuomenės dėmesys į mūsų jau
nimą ir jo norą mokytis.

Veikalas vaizduoja lietuviškos 
gimnazijos gyvenimą neprikl. 
Lietuvoje. Gimnazijoje įvyksta 
tariama vagystė. Klasės auklėto
jui dingsta 100 litų. Įtariamas 
vienas neturtingas mokinys, ku
ris buvo likęs ruošti pamokas 
toje klasėje. Jo draugas našlaitis 
Petras didvyriškai priima kaltę, 
sakydamas, jog jis pavogęs pini
gus ir grąžina šimtą litų posė
džio metu, jam paliktus mirusio 
tėvo. Jis išmetamas iš gimnazi
jos, jo atsižada ir globėjai inž. 
Keraitis su žmona. Jis duoną pel
nosi pas siuvėją Žiogą, svajoda
mas vakarais baigti gimnaziją, o 
vėliau universitetą. Tokių svajo
nių turėjo ir turi šimtai jaunuo
lių, vieni jų prasimuša, kiti pa
lūžta, neįstengdami nugalėti tik
rovės.

Moralinė skriauda turi būti 
atitaisyta. To reikalauja pats gy
venimas. Negali kilnesnis žūti.

Klasės auklėtojas (St. Dilkus) 
atneša pas siuvėją Žiogą taisyti

Pirmiausia tebus leista man 
padėkoti “TŽ” redakcijai už lei
dimą pasinaudoti laikraščio skil
timis. O ypatingai dėkoju redak
cijai, kad ji laiškus talpina be 
cenzūros.

Atsiprašau ir skaitytojus, kad 
varginu, bet, mano nuomone, 
reikalas nėra jau toks smulkus, 
kad nereikėtų juo rūpintis. Po p. 
Vaidoto straipsnio (TŽ Nr. 6), 
“Nereikia klaidinti”, esu privers
tas dar kartą prabilti.

. Pirmiausia atsiprašau ir p. 
Vaidotą, kad priverčiau jį su
trukdyti brangų laiką, kurio jam 
taip trūksta dirbant nedėkingą 
šalpos darbą. Bet aš tokio tikslo 
neturėjau. Gaila, kad taip įvyko. 
Bet aš tvirtinu, kad nėra teisin
gas p. Vaidoto teigimas, jog... 
“Nuo rūmų pirkimo balandžio 
mėn. iki pagarsėjusio BALFo di
rektorių nutarimo lapkričio 27 
d. praėjo daugiau 6 mėn. Įšaldy
tų pinigų iki lapkričio 27 d. bu
vo prisirinkę $2.098,57”. , _

~ ” Išeitų, kad BALFas* jau hūo 
pr. metų balandžio mėn. sulaikė 
Vok. Kr. Valdybai siunčiamas 
aukas. Ištiktųjų BALFas sulaikė 
tik tas sumas, kurios nutarimo 
metu (pr. m. XI. 27.) buvo BA 
LFe. Taigi pirmą kartą išgirdau 
iš p. V., kad BALFas sumas, skir
tas gimnazijos rūmams išpirkti, 
ir nieko nepranešęs siuntėjams, 
būtų išlaikęs nuo balandžio mėn. 
iki lapkričio 27 d.

Būtų gerai, kad BALFas pats 
viešai paaiškintų ar taip yra bu
vę. Kiek man žinoma, pinigai 
Vokietijos Kr. V-bai, rūmų są- 
skaiton, BALFo buvo persiųsti 
dar rugpiūčio mėnesį. Gal geriau 
būtų, jei garbingos įstaigos, ko
kia yra BALFas, atžvilgiu bū
tume santūresni. Kaižkaip yra 
nepatogu ir, kažin ar padoru, 
savo geradarį purvinti.

> Toliau, labai.abejoju, kad p. 
V. būtų vykusį padaręs palygi
nimą tarp VLIKo leidžiamos 
“Eltos’’ ir Vokietijos Kr. V-bos 
biuletenio. Pirmiausia, VLIKas 
“Eltai” leisti lėšas naudoja iš 
tam tikslui surinktų pinigų, k.p. 
Tautos Fondo lėšų. Juk mes ki
taip Tautos Fondo ir negalime 
suprasti, kaip tik kovai su mūsų 
Tėvynės pavergėjais kovoti Fon
du. Menka paslaptis, kad TF su
rinktų aukų didžiausia dalis ir 
tenka tai kovai

IR DAR KARTA GIMNAZIJOS REIKALU
kaip neįtikina, ir p. V. nurody
tas, tam teigimui patvirtinti, šal
tinis — biuletenis Nr. 2. Iš, kaip 
iš spaudos pastebėjau, jau ir 
virš 4.000 rėmėjų, ten pasisakė 
tik keli.

Aš ir dabar tvirtinu, kad Vok. 
Kr. V-ba, nenorėdama bendra
darbiauti su BALFu skriaudžia 
visus likusius tremtinius. Ir, 
nors trumpai, štai dėl ko:

Vok. Kr. V-bai yra gerai ži
noma:

1. kad BALFo pinigus, gėry
bes JAV vyriausybė persiunčia 
veltui;

2. kad už kiekvieną per BA 
LFą persiųstą dolerį JAV vy- 
riausybė prideda 10%;

3. kad už kiekvieną įėjusį pi
nigų ar vertybių pavidalu dolerį 
į BALFo kasą JAV vyriausybė 
duoda maisto produktų - gėrybių 
tremtinių šalpai, skaitant urmo 
kainomis, ne mažiau 10 dolerių 
vertės;
_ 4.^ kad BALFo įstaigų išlaiky
mas tremtiniams ir aukotojams 
nieko nekainuoja.

Paminėtomis lengvatomis nau
dojasi netik BALFas, bet kiek
viena JAV valdžioje registruota 
ir jos kontroliuojama šalpos įstai 
ga. Todėl mano protas negali ki
taip suprasti Vok. Kr. V-bos nu
sistatymo, aukas siųsti betarpiai, 
kaip tik nenoru padėti tremti-

Dėl Vasario 16 Gimn. Remti Komisijos
(ATSAKYMAS P. PR. ŠIMELAIČIUI)

niams ir vengimu efektyvius 
kontrolės.

Dar prieš tą nelemtąjį BALFo 
direktorių nutarimą skaičiau 
JAV ir Kanados lietuvių spau
doje, neišskiriant ir “TŽ”, Vok. 
Kr. V-bos prašymą, aukas siųsti 
jai. betarpiai.

Marięs neįtikina p. V. nurodo
mas faktas, kad p. Zunde ir vi
sa Vok. Kr. V-ba yra perrenka
ma kelintą kartą. Istorija tokius 
teigimus sugriauna. Yra šventa 
tiesa patarlės: “Tyriausias šalti
nio vanduo, stovėdamas stikli
nėje, sugenda”.

Turiu pastebėti, kaip man iš 
šalies žiūrint atrodo, kad BALFo 
ir Vok. Kr. V-bos, o tikriau p. 
Zundės, ginče yra nemaža ambi
cijos ir dar kažko daugiau’.. 
Ar tik nebus “kaltas” BALFo di
rektorius kan. dr. Končius, kuris 
buvo priverstas savo laiku p. 
Zundę atleisti iš BALFo įgalioti
nio pareigų ir įsteigti atskiras 
BALFo atstovybes Vokietijoje.
-Dar kartą dėkui redakcijai už 

vietą, skaitytojams už kantrybę, 
p. Vaidotui už dėmesį. Daugiau 
šiuo reikalu į jokias diskusijas 
nesileisiu, į užmetimus neatsa
kinėsiu, nes tam neturiu laiko ir, 
svarbiausia, tokie ginčai šalpos 
darbui nepasitarnauja. P. S.'

Redakcija taip pat laiko šį gin
čą baigtu ir netikslingu.

savo apsiaustą ir jame suranda 
“pavogtus” pinigus. Jaudinanti 
scena. Po to vasaros gražų sek
madienį jam klasės draugai įtei
kia gėlių ir vėl Petras įsijungia 
į klasės bendruomenę. Buvusi 
globėja Keraitienė siūlo jam 
grįžtį prie jų, bet jis pajutęs šal
tumą ir nenuoširdumą, pasilieka 
pas siuvėją Žiogą.

Gražios pavasario dekoracijos: 
žalios pievos, miškas ir jaunimo 
dainos. Veikalas malonus žiū
rėti, nes kiekvienas mielai prisi
mena savo mokyklos dienas, o 
jaunimas žiūri juo didesniu dė
mesiu, nes mato scenoje savo 
mokinio gyvenimą.

Matome mokinius suoluose — 
visi lietuviškose vasaros unifor
mose. Klasė buvo natūrali ir 
nuoširdi, tik mergaitės gal kiek 
perjaunos ^Į-jai klasei.

Vyriausias mokinių roles — 
didvyrio Petro 
Jasiaus —.
riušio — Kęstutis Kačiuliš — su
vaidino įtikinančiai su deramu 
mokiniams entuziazmu. Pedago
gų tarybos posėdis irgi natūra
liai pavaizduotas. Kiek pašar- 
žuotas psichologijos mokyt. — 
M. Jarašūnas ir inspektorius Br. 
Mackevičius.-

Be priekaištų buvo direktorius 
—Julius Širka, pakankamai rim
tas ir autoritetingas šio nema
lonaus įvykio metu.

Tik pedagoginiu atžvilgiu ne
galimas, bet tai jau autoriaus 
klaida, kad inž. Keraitis su žmo
na įsibrauja posėdžio metu, kur 
jo žmona isteriškai svaidosi rep
likomis ir priekaištais. Norma
lioje mokykloje tai negalima.

Didelio nuosaikumo parodė 
gamtos mokytoja — B. Širkienė, 
užtardama nusikaltusį mokinį. 
Istorijos mokyt. — VI. Rukšys — 
svarsto klausimą valstybiškai, 
esą, iš jo gali išaugti valstybinio 
masto piktadaris. Klysta ir jau
nasis gimnastikos mokyt. — A. 
Kulys, — kategoriškai reikalau
damas išmesti mokinį iš gimna
zijos. Direktorius auklėtojui Ti
jūnui — A. Dilkui, — tiek daug 
priskyrė dorybių, bet žiūrovo 
jis nepatraukė. Perdaug save su
menkinęs ir suprastinęs, jis bu
vo lyg užuojautos reikalingas.

Veikalas primena, kaip atsar
giai ir jautriai turi būti spren
džiamos jaunuolių bausmės. Čia 
svarbu ne tik šeimos ir mokyk
los garbė bei autoritetas, kiek 
jaunuolio ateitisirjomorąĮinis 
gyvenimas. Svetur* šąįma ir mo-T 
kykla juo labiau turi budėti, kad , 
apsaugotų j kunimą nuo klaidų, o 
sudarytų sąlygas siekti mokslo 
ir auklėtis lietuviškoje dvasioje.

Kun. B. Pacevčius dirba ne 
vien mūzoms, bet ir lietuviškai 
mokyklai. Iz. M-tė.

- L. Januška, 
Juozas Rukšys ir And-

Suirutė perspektyvoje

-propagandai 
— informacijai ir pan. Dėl to 
nei vienas aukotojas nekelia ir, 

■ tikiuosi, nekels to klausimo. Gi 
Vokietijos Kr. Valdyba pasielgė 
priešingai — biuleteniui leisti 
lėšas paėmė iš aukų, skirtų mo
kinių išlaikymui. Tiek p. Zun- 
dės, tiek ir p. Vaidoto teigimas, 
kad tokiam biuleteniui leisti pri- 
taria dauguma, manęs neįtikina,

Atsakydamas į mano straipsnį 
“Kaip rinkti gimnazijai aukas”, 
“TŽ” Nr. 7, p. Šimelaitis savo 
laišku “TŽ” redakcijai kaiką pa
tikslino dėl Vas. 16 gimn. kom. 
sudarymo ir jos veiklos, tačiau 
negalima sutikti su kaikuriais p. 
Š. tvirtinimais, kurie aiški a i 
prieštarauja žemiau nurody
tiems faktams.

Kai kalbama komisija buvo 
įsteigta, apie rūmų pirkimą cįar 
nebuvo kalbama ir komisijos 
tikslas buvo rėmėjų būrelių or
ganizavimas. Apie kitokią komi
sijos veiklą nieko nebuvo girdė
ti, kol Kr. V-ba buvo pavedusi 
jai organizuoti gimnazijai lėšų 
telkimą.

Komisija nepajėgė suorgani
zuoti efektyvesnio lėšų ’ telkimo, 
nes be apylinkių valdybų talkos 
nieko negalėjo padaryti. Neteko 
girdėti ar skaityti spaudoj, kiek 
iki šiol Komisija išsiuntė pinigų 
gimnazijos rūmams išpirkti; aš 
manau, labai mažai. Vėliau Kr. 
V-ba pakeitė savo nutarimą, lėšų 
telkimą ir siuntimą pavedė apyl. 
valdyboms ir Šalp. komitetams, 
kurie yra daug pajėgesni tam 
darbui atlikti. (Žr. “NL” ir TŽ” 
Nr. 4). *

BANKO 
GALVOSŪKIS Kodėl aš 

pasirašau čekį?
Koi Jūs posirošote sovo povardę ontroje Čekio pusėje, reiškia Jūs patvir
tinate, kad priėmėte čekyje pažymėta suma, orbo savo teises perdavėte 
kitom asmeniui. Kai čekis jau pasirašytos, jį gali iškeisti kiekvienas as
muo. Tad yra svarbu niekuomet nepasirašyti čekio, kol nesi pasirengęs 
jį iškeisti arba perleisti kitam. Asmeniškais arba verslo piniginiais reika
lo is — patarimo ir’ pagalbos — kreipkis į artimiausio Dominion Bank^ 
skyriaus vedeją. Čia bus Jums draugiškai patarta.

THE
OMINION

■ T BANK

Kad komisijos veikimas buvo 
gana silpnas, girdėjome iš nario 
p. Kardelio pranešimo Krašto 
Tarybos paskutinei sesijai. Net 
apie gimn. rėmėjų būrelius ko
misiją turėjo labai mažai žinių. 
P. Kardelis tada pranešė apie 4 
būrelius, kai jų buvo tris syk 
daugiau.

Kad komisija rėmė ir vargo 
mokyklas, kaip p. Š. tvirtina, ir
gi jokių komisijos apyskaitų ne
teko matyti. Kiek komisija nu
siuntė pinigų vargo mokykloms? 
Atrodo kad komisija ėjo Mont- 
realio apyl. Šalpos komiteto pa
reigas. Niekas nemano, kad ko
misija neturėtų geros valios sa
vo veiklą išplėsti ir lietuvybės 
reikalui pasidarbuoti, bet gaila, 
ji negalėjo to padaryti ne dėl sa
vo kaltės, o dėl to, kad bendrai 
jos įsteigimas buvo neapgalvo
tas. Ji buvo gimusi be rankų. 
Vėliau Kr .Valdyba pastebėjo, 
kad toji komisija ne savo vietoje 
ir svarstė jos panaikinimą • ar 
įjungimą į Šalpos Fondą, bet Kr. 
Valdyba negalėjo to padaryti be 
Kr. Tarybos nutarimo.

Pagal KLB organizacinę struk
tūrą Vasario 16 gimn. remti ko
misijos gal būtų reikalingos prie 
kiekvienos apyl. Šalpos komite
to kaip skyriai specialiai gimna
zijos reikalams, bet ne kaip at
skiras organas, kaip iki šiol. To
kia kryptimi ir dabar einama. 
Hamiltone tokia komisija jau su
sidarė. Toronte kolkas pats apyl. 
Šalpos komitetas rūpinasi gim
nazijos lėšų telkimu, 0 Montrea- 
lyje galėtų toji pat komisija pa
silikti tik kaip Montrealio apyl. 
Šalpos kom. skyrius.

KLB organizacija yra dar jau
na ir jos organu kaikuriuos pa
keitimus iššaukia pats gyveni
mas. Tai visiškai normalu.

P. Lelis.

Trinity arba Bellwood parke 
stovintieji apleisti rūmai kadai
se buvo anglik. vyskupo Stra- 
chau įkurtoji kolegija, pastatyta 
1852 m. Dabar tų rūmų vidurys 
naudojamas Kiwanis klubo rei
kalams, o šoniniai sparnai visai 
nenaudojami, apleisti ir apirę. 
Miesto kontrolierių taryba nu
sprendė tuos sparnus nugriauti.

Tikrai nuostabu, kad tokioje 
gražioje vietoje buvęs istorinis 
pastatas buvo prileistas prie to
kios padėties, kai miestas neturi 
veik jokio architektūriškai įdo
mesnio pastato.

— Toronto. — Ontario vyriau
sybė pateikė parlamentui spe
cialų įstatymą kovai su kūdikių 
prekyba. '

(Atkelta iš 1 pusk) 
skelbtas tarptautinėje spaudoje. 
Psichologinė jo reikšmė — di
džiulė. “LŽS-gos pirmininkas 
įvarė Paleckį kampan”,—paverg
toje Lietuvoje, pirmadienį, žmo
nės šaipėsi kalbėdami apie laišką 
Justinui iš ananus.

Latvijos ministeriu
Vašingtone

praėjusią savaitę paskirtas prof. 
Arnold Spekke. Šis postas buvo 
tuščias mirus J. Felmaniui. Nau
jasis p. Žadeikio bendradarbis 
yra beveik tokio pat amžiaus 
(gim. 1887), iki 1939 m. dėstęs is
torijos mokslus Rygos universi
tete, buvęs ministeriu Italijoje, 
kur ir Šiuo mėtų gyvena. Pasky
rimą pravedė ^ugščiausias savo 
rangu Latvijos ambasadorius 
Londone Kąrlis Zarinš, ameri
kiečiams sutikus priimti tik 
augščiausio rango latvių diplo
matą po pačio Zarinšo.

Negerai Niujorke
Nepaisant lietuvių žurnalistų 

iššaukto triukšmelio, tikrai nuo
širdžių Free Europe Komiteto 
Pabaltijo skyriaus vedėjo ir Ko
miteto spaudos skyriaus pabal- 
tiečių tarnautojų, pastangų, 
“News from' Behind the Iron 
Curtain” žurnalas išėjo ir vėl nė 
vienu žodžiu neprisimindamas, 
jog Pabaltijo tautos priklauso 
Free Europe “dispozicijai”. (Ži
ną patvirtino, kad Pabaltijį lie- 
čią straipsniai buvo ne tik pa
ruošti, surinkti, bet ir jų korek
tūra atlikta). Šiame numeryje 
betgi tilpo reikšminga pastaba: 
“This magazine is not an organ 
of editorial policy”.

Savaitei praslinkus po nema
lonaus Niujorko žurnalistų susi
kirtimo su Free Europe, Niujor
ko masių dienraštis “Daily 
News” įsidėjo platų aprašymą ir 
nuotrauką Free Europe remiamų 
tautų, kuriame Pabaltijo tautų 
vėl nebuvo...

Suirutė dėl Europos 
kariuomenės
Deladier - Mayer - Herriot ne

sena trikova radikalų partijos 
kongrese rodo, kad suirutė Pran
cūzijoje dėl Europos kariuome
nės prieš Ženevos balandžio 26 d. 
konferenciją vargiai pasibaigs: 
Kitur gi buvo pavasariški ženk
lai. Belgija ratifikavo sutartį, 
prisidėdama prie Vokietijos ir 
Olandijos, o logiški sąjunginin
kai jau neį. abejojo _ąr derą jiems 
bausti vSkiėciušT už bandymą 
gaminti ginklų dalis, kai žūt At
siekiama jų apginklavimo? Ir 
buvo tiek sušvelnėta, jog leista 
vokiečiams Baltijos pakrantėse 
išdėstyti 38 20mm pabūklų, tik 
ką nupirktų Šveicarijoj, kad ap
siginti... nuo TSRS puolimo iš 
jūros! Europos pagrindiniai 
klausimai praėjusią savaitę bu
vo: 1) jei Vokietiją palikti nu
ginkluotą ir neutralią, kas pa
jėgs ją prižiūrėti? 2) jei Vokieti
ja bus neutrali ir ginkluota, kas 
pajėgs išlaikyti ją neutralią?

Vakarai stipryn, Maskva 
švelnyn

Vakarų pajėgos tiek sustiprė
jo, jog Maskva nejuokais skuba 
patenkinti savo gyventojų rei
kalavimus. Šių eilučių rašytojui 
teko skaityti tik ką gautą laišką 
iš Lietuvos, kuriame rašoma: 
“...Gyvenimas pas mus kunku
liuoja, viskas eina geryn”. Mr. 
Dulles buvo tikrai gerai infor
muotas, kai jis pareiškė, jog šiuo 
metu sovietų vadai atsirado pa
dėtyje be išeities. Maskva bijo 
karo ir tikisi išvengsianti sunai-

kinimo duodama neesminių lais
vių savo “kunkuliuojančiai” ma
sei. Bene didžiausią sensaciją 
aną savaitę Tarybų Sąjungoje 
sukėlė Zoščenko, žinomojo saty
riko, jumoristo, sugrįžimas so- 
vietinėn literatūrom Jį buvo pa
šalinęs 1946 m. Ždanovas. Ne
mažiau mus nustebino žinia, jog 
sovietams piliečiams leista pirk
ti ir manipuliuoti auksu, nors 
kaina oficialiai milžiniška. Ar
ba tai, jog Maskvos didžiausiam 
magazine buvo pradėti pardavi
nėti minkų kailiai, karakuliniai 
paltai, brangenybės ir deimanti
niai karoliai. Vos metai po Stali
no mirties tokie nepaprasti ka
pitalistiniai polinkiai!
Kartu, kaip pranešama iš Jung

tinių Tautų, sovietai pradėjo ge
riau apmokėti už priverstinę 
duoklę atimamus žemės ūkio 
produktus. Jei pirma - ūkininkui 
(kolchozams) būdavo si 
ma vos 4% ką už produk 
davo parduodama vyriausybė, 
dabar gamintojui mokama net 
27%!

Pasitraukia Ike patarėjas 
C. D. Jackson

Niujorke sklinda gandai, kad 
C. D. Jackson, “Time - Life” ma
gazinų redaktorius, vėliau Free 
Europe Committee pirmininkas,

oka- 
gau-

žinomas mums dėl palankumo 
pabaltiečiams, nuo balandžio 1 d. 
pasitraukia iš prezidento “šal
tojo karo” strategisto pareigų. 
Sakoma, kad jis nesutapęs su 
min. Dulles ir kiti dalykai prisi
dėję. Jo įtaka buvo jaučiama 
daug kur. Jis atmetė psichologi
nės karybos achesoninę filosofi
ją ir buvo vienas iš pagrindinių 
dabartinės Informacijos Tarny
bos pertvarkytojų. “Psychologi
cal Strategy Board” kuriai vado
vavo adm. Kirkas, buvo jo noru 
panaikinta, o jos vietoje įkurta 
“Operations Coordinating 
Board” prie “the National Secu
rity Board”. Visi laiko, kad ši 
įstaiga dirba “fast and well”. 
(Reikia manyti, jog ši vadyba 
ateityje susirūpins ir pabaltie
čiams daroma skriauda Europos 
Laisvės Radije ir informacijos 
biuleteniuose) Dėl “Am. Balso”, 
Mr. C. D. Jackson savo veiklos 
vaisius šitaip apibūdina prezi
dentui: “US Informacijos Agen
tūra, vadovaujama Theodoro 
Streibert ir Abbot Washburn, 
kaip jo pavaduotojui, jaučiamą 
iškylanti nauja gera organizaci
ja, turinti visas galmybes tapti 
tikrai efektyvia ir respektuoti- 
na vyriausybės įstaiga”. Šitokią 
nuomonę jau anksčiau mes iš
reiškėme “TŽ”.

ERDMONUI SIMONAIČIUI ATVYKSTANT
Politinis Komitetas nori at

kreipti visų Kanados lietuvių 
malonų dėmesį į mums visiems 
labai mielą progą — Mažosios 
Lietuvos veikėjo veterano, VLI 
Ko nario, nacių pragarą pergy
venusio Erdmono Simonaičio 
lankymąsi Kanadoje.

Gilia pagarba ir nuoširdžiais 
Sveikinimais jį sutikdamas, Poli
tinis Komitetas neabejoja, kad 
lietuvės ir lietuviai gausiai da
lyvaus visur Mažosios Lietuvos, 
andai pusę tūkstančio metų nuo 
Didžiosios Lietuvos atskirtos, 
bet tautinę savo gyvastį išsaugo
jusios, minėjime ir aptarime, 
kuriame didis jos kovotojas Erd- 
monas Simonaitis kalbės.

Malonu ir gražu, kad didį Ma
žosios Lietuvos laisvės kovotoją 
Erdmoną Simonaitį Montrealis 
organizuotai priims kovo 27, Ha
miltonas balandžio 3 ir Torontas 
balandžio 4 dd., bet būtų dar ma
loniau,. .kitos didesnės.
Kanados lietuvių kolonijos ga
lėtų išklausyti jo pareiškimų, ku
rie nušvies gyvybinius mūsų 
tautos klausimus.

KLB Politinis Komitetas.

E. Simonaičio atvykimas 
ir nuotaikos

Kaip žinia kovo 21 d. atplauks 
iš Europos Maž. Lietuvos Tary
bos pirm, ir VLIKo narys p. Si
monaitis ir aplankęs didesnes 
lietuvių kolonijas Kanadoje bei 
JAV, gegužės mėn. griš atgal į

3

83 METUS TARNAUJA KANADOS ŽMONOMS.

— Londonas. — Britų vyriau
sybė iš pirklių atsivežtų iš Mas
kvos užsakymų tuo tarpu patvir
tino tik vieną — pastatyti laivų 
uį 6 mil. svarų.

Latviai už Pabaltijo Federacija
Latvių Tautinės Sąjungos su

važiavime vasario pabaigoje bu
vo iškeltas Pab. Feder, vicepirm. 
dr. M. Any so paruoštas PabaP 
tijo Federacijos konstitucijos 
projektas sujungti tam tikromis 
normomis visas tris Pabaltijo 
valstybes į vieną politinį, iš da
lies ir ūkinį vienetą. Reikalą re
feruodamas, Toronto apylinkės 
organizacijų pirm. J. Preisbergs 
pareiškė:

“Mes dar nekomentuojame 
paties projekto, apie kurį jau ra
šė mūsų laikraščiai Toronto 
“Latvija” ir Niujorko “Laiks”, 
bet mes jau dabar atmetame 
nuomonę, kad dar nereikalinga 
arba gal per anksti užsiimti šita 
problema.

Kai išlaisvinimo valanda ateis 
ir iš anksto nebus planuota ir 
nieko nedaryta, visos tryš vals
tybės stengsis susiformuoti se
nose ir įprastose vėžėse. Bet ka
ro ir okupacijos sunaikintoms 
Pabaltijo tautoms bus daug leng
viau bendromis jėgomis atstaty
ti savo valstybinį aparatą bei 
ūkį, negu veikiant atskirai. No
rint įsijungti į didesnę Europos 
federaciją, joms bus daug leng
viau pravesti savo nusistatymą, 
jeigu bus veikiama iš didesnio 
valstybinio vieneto. Atvirkščiai 
veikiant mes dingtume iš politi
nio horizonto. Jau dabar labai

naudingas galėtų būti mūsų tri
jų valstybių diplomatų glaudes
nis bendradarbiavimas.

Mūsų didžiojo rytų kaimyno 
emigrantų grupės, kalbėdamos 
apie ateitį, dar tebekalba apie 
“nedalinamąją valstybę”. O ši
ta mintis dažnai randa pritari
mo net JAV. Jeigu jau dabar kiti 
mus įkalkuliuoja į būsimus Ry
tų Europos valstybinius projek
tus, mums reikalinga apie tai 
ypatingai rimtai pagalvoti. Mū
sų susijungimas užkirstų kelią 
tokioms didrusiškoms idėjoms”.

Latvių organizacijų pirminin
kas Swanks po p. Preisbergo kal
bos pasiūlė priimti tokią rezoliu
ciją:

“Organizacijos vienbalsiai nu
taria, kad Pabaltijo valstybių 
bendradarbiavimas turi ypatin
gos svarbos ir kad projektas įtei
kiamas Latvių Bendruomenės 
Tarybai prašant jį nuodugniai 
peržiūrėti ir išaiškinti, kurios 
Pabaltijo Federacijos konstitu
cijos projekto bendradarbiavi
mo normos yra priimtinos it Pa
baltijo tautų bendrame gyveni
me gali būti realizuojamos. 
Esant reikalui prašoma sudaryti 
specialią komisiją, kuri šituo 
klausimu užsiimtų ir savo nuo
monę praneštų kitame suvažia
vime”.

Rezoliucija buvo vienbalsiai 
priimta.

Vokietiją. Tas jo atvykimas mus 
kiek sustiprins, perkels į vienin
gos, sujungtos nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo kovas, nes 
atsistos prieš mūsų akis 700 m. ,■ 
svetimųjų vergijoj išlaikytus 
mūsų tautos dalies tautinio at
sparumo si mb o 1 i s .Tas duos 
mums ryžtumo'išsilaikyti tauti
niai susipratusiems visame šia
me kontinente ir vilčių, kad da
bar pavergtieji mūsų broliai at
silaikys.

Bet maža to. Kaip žinome Vo
kietijoj ir dabar tebeina tam tik
ra trintis, nuotaikomis žaidimas 
tarp mažlietuvių ir Maž. Lietu
vos vokietininkų. Ir jų viltys bei 
nuotaikos banguoja pagal įvai
rius valdžios pareigūnų pareiš
kimus bei valdžios įstaigų žestus. 
Štai gauta iš Vokietijos žinių, 
kad kai E. Simonaičiui laiku ne
buvo gauta viza atvažiuoti su 
pranešimais į šį kontinentą,

darydami įvairias išvadas, ma
nydami, kad jo čia nenori įsileis
ti su kokioms nors misijoms. Ir 
kaip dabar nupuls jų nuotaikos 
bei viltys, kai E. Simonaičiui vi
za atvykti jau gauta. Tuo tarpu 
mažlietuvių nuotaikos ir ryžtu
mas smarkiai pakils. Gi pagal 
tas nuotaikas šiandien ryžtumas 
ir patvarumas ar apatija bei pri
siderinimas daugiausiai ir for
muojasi visų likimo prislėgtų 
žmonių. L. Tamošauskas.

EATON’S

Mes kalbame
prancūziškai

Mūsų prancūzų kalbos vertėjai yra visuomet pa
sirengę Jums padėti apsipirkti, padarant tai 
grynu malonumu. '

Pilnai suprasdamas faktą, kad Jūs, naujieji ka
nadiečiai iš Prancūzijos, atlikdami pirkimus ga
lite susidurti su kalbos sunkumais, EATON’S 
jūsų pagalbai turi prancūzų kalbos vertėjus! 
Kiekvienas pardavėjas mielai pakvies, pagal jūsų 
norą, vertėją.

EATON’S of CANADA
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A. S. NORRINGTON REAL ESTATE
1177 BLOOR ST. W.. TORONTO, TEL. LL. MOŽ 

(tarp Dufferin ir Lansdowne)

Tarpininkaujame pardavime ir pirkime įvairių nekilnojamų 
nuosavybių ne tik Toronto mieste ir priemiesčių rajonuose, bet 

ir visoj Ontario provincijoje.

$2.000 įmokėti — Ossington - Queen, 12 komb. mūrinis namas, 3 virtuvės, 2 i 
vonios, vieta garažui. Sienos geros, bet vidus apleistas, reikalingas gero; 
amatininko rankų. Pigiai parduodamas. j

$3.000 įmokėti — Eglinton - Dufferin, vienoaugŠtis naujos plytinis namas — 
bungalow. 5 kamb., moderni virtuvė, garažas. Groži aplinkuma.

$4.500 įmokėti — College • Manning, 8 komb. mūrinis nomos, 2 virtuvės, aty-‘ 
vo šildomos, nepereinami kambariai, vieta garažui.

$5.000 įmokėti — Bloor - Indian Rd., 7 komb., 16 metų, gražus plytinis no-j 
mos, vandeniu - alyva šildomos, moderni virtuvė ir vonia, garažas, groži. 
gatvė. !

$6.000 įmokėti — Parkdale — 10 kamb. mūrinis dupleksas, vandeniu - alyva < 
šildomos, 2 mod. virtuvės, 2 vonios, garažas, privatus Įvažiavimas.

TURIME DAUG KRAUTUVIŲ!

Kasdien gauname naujų pasiūlymų, todėl patariama paskambinti ir pranešti ko 
ieškote pirkti, arba ką turite parduoti, kuriame rajone ir uz kokią icainą.

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

Ap. Sakevičitfs - Šatas
Įstaigos telefonas LL. 3102, namų tel. LL. 0656

■ - .. ,.■ - - • j

KEN WILES REAL ESTATE

dvi

JEI NORITE gerai nupirkti arba parduoti namus, 
ar biznius, kreipkitės pas tnuš. Astuonios Įstaigos 
Toronte Jūsų patarnavimuL

6 kambarių, Runnyrhede - Annette rajone, oru - alyva šildomas, mūrinis su
gubu garažu namas. Kaina $14.200, įmokėti $4.500,

7 kambarių, Jane - Annette rajone, atskiras, mūrinis su dvigubu garažu namas..
Kaina $16.400, Įmokėti $4.500.

i
6 kambarių, Dufferin - St. Clair rajone, mūrinis, su privačiu įvažiavimu, yra ga-,

ražas, gražus namas. Kaina $14.500, įmokėti $4.000 ■
7 kambarių, Dufferin - St. Clair rajone, mūrinis, atskiras, Šoninis įvažiavimas, -

garažas, gražus namas. Kaina $ 17.000, Įmokėti $6.500.

1«75 BLOOR STREET WEST
ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

Antanas f. Mičiūnas
ĮSTAIGOS TEL. KE. 7941 - KAMI) TEL.TL. 8361

KEN WILES REAL ESTATE
i

■h

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

iniDeriaLAutf) CcUuicn
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

TEL. junction 4773 
Namų tel. CE. 1-3444

Sav. G. KERAHTS

561 - 567 KEELE ST.
Block South of St. Clair 
TORONTO, ONT.

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

LAIKRODlNiUKA
turintį 30 metų profesinę praktiką

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

r

KANADOS DAUGIAUSIA PARDUODAMOS
SLOGOS KAPSULĖS
SUSTABDO
SLOGOS 
ANTPUOLIUS

Tūkstančiai ir tūkstančiai ka
nadiečių gali jums pasakyti, 
kad nebereikia bijoti slogų. Jie 
jau įsitikino — kaip ir jūs da
bar įsitikinsite — kad Buck- 
ley’s Cinnamated Kapsulės su
stabdys slogas taip greitai, 
kaip ir jos prasidėjo.
Galvos skausmai, šalčio purty
mai ir užkimimas dingsta, kaip 
nebuvęs. Todėl, kad jos veikia, 
kaip ir daktaro receptas. Jos 
susideda iš keturių Buckley’s 
Cinnamated Kapsulėse sumai
šytų medikamentų, kurie ko-

F čt/c&frs 
C/MtlMW . 
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TEVISKtS ŽIBPJtlAI,

DERYBOS MASKVOJE
(Atkelta iš 3 T>sl.) 

Lietuvai, pagaliau pasako, kad jo 
vadovaujama Lietuvos delegaci
ja esanti Lietuvos vyriausybės 
įgaliota tartis. Molotovas atsako 
trumpai, konkrečiai keldamas 
atškiras rusų reikalavimų dalis. 
Vyksta bendras nuomonių pasi
keitimas rūpimais klausimais. 
Jautriausia vieta — rusų reika
lavimas įsteigti jų karines bazes 
Lietuvoje. Įvairai motyvuodami, 
visi mūsų delegacijos nariai pa
sisako prieš šį tusu reikalavimą. 
Daugiausia kalba Molotovas ir 
Urbšys. Abi -pusės, išdėstę savo 
pažiūras, apie I vai. naktį posėdį 
baigė. Susidarė įspūdis, kad de
rybos bus labai kietos.

Į “derybas” -įsijungia Stalinas
Kitą dieną tam pdt po 11 vai. 

vak. vėl susirinkome toje pačio
je vietoje. Be vakarykščių daly
vių, pamatėm ir Staliną. Svei
kindamasis pasakė tik vieną žo
dį — Stalin — ir negyvai pratęsė 
ranką. Atsisėdęs vakarykštėje 
Molotovo vietoje, tuoj pradėjo 
rūkyti savo pypkę.

Derybų centre buvo rusų kari
nių bazių įsileidimas į Lietuvą. 
Ir Molotovas ir Stalinas aštriai 
įrodinėjo, kad jiems karinės ba-; 
zės -Lietuvoje esančios reikalin
gos prieš vokiečius. Į šiuos rusų- 
'tvirtinimus reaguodamas, Urb
šys pažymėjo, kad ir vokiečiai 
turėtų būti labai jautrūs raudo
nosios armijos įvedimui į Lietu
vą. Stalinas šypsodamasis pasa
kė: “Ribbentropas turėjo pre
tenzijų ą visą Lietuvą”, bet mes 
apsaugomom jus. Aš jums, pone 
ministeri, papasakosiu, kaip po
nas Ribbentropas rūpinosi jumis 
ir gynė Lietuvą pas mus šitame 
-pačiame kambaryje”. Žodį “gy
nė” Stalinas pasakė su karčiu 
sarkazmu. Ir Stalinas papasako
jo, kad rusams besiderant su Ri- 
bbentropu ir statant savo sąly
gas, Ribbentropas buvęs nuolai
dus ir daręs nuolaidą po kitos. 
Esą, kai buvęs iškilęs klausimas 
apie pasidalinimą įtakų sferomis 
Pabaltijy, Ribbentropas pasiūlęs 
tų sferų ribą Dauguvos upe.

“Mes su tuo nesutikome” — iš
didžiai pasakojo Stalinas.

“Tada ponas Ribbentropas nu
sileido ir pasiūlė Lietuvos-Lat-. 
vijos sienų įtakų sferų ribą. Mes 
su tuo taip pat nesutikome” — 
dėstė Stalinas. Po to Ribbentro
pas pasiūlęs Nemuną įtakų sfe
rų riba. Stalinas ir su šia riba 
nesutikęs. Pagaliau Ribbentro
pas paprašęs, kad Vokietijai bū
tų palikta tik nedidelė Suvalki
jos dalis. Čia pat Stalinas papra
šė Molotovą parodyti žemėlapį,: 
kur juoda linija buvo paženklin
ta riba, einanti nuo Kudirkos 
Naumiesčio Šešupe pro Pilviš
kius, Marijampolę, Liudvinavą, 
Krosną į Kapčiamiestį.

“Su tuo mes sutikome”, baigė 
Stalinas savo pasakojimą apie 
savo derybas su Ribbentropu. 
Visi mes nustebę klausėme šio 
Stalino pasakojimo. Urbšys atvi
rai pasakė, kad jis nenorįs tam 
tikėti. Stalinas supykęs atsakė: 
“Taip, tai išspręstą, ir šis reika
las baigtas”.

Visi buvome labai susijaudinę. 
Urbšys mėgino potestuoti, ta-, 
čiau Stalinas jį pertraukė ir ne
leido kalbėti. Ir visdėlto mes dar

nenorėjome tikėti, kad taip tik
rai būtų.

Bolševikai su naciais 
prekiavo Lietuva

Dabar iš paskelbtų slaptų do
kumentu žinome, kad vėliau, ru
sams reikalaujant ,vokiečia at
sisakė nuo savo pretenzijų ir į 
šią “Lietuvos teritorijos juostą” 
(taip ši Suvalkijos dalis vadina
ma slaptuose vokieči-rusų doku
mentuose) ir perleido ją Tarybų 
Sąjungai. 1940 m. pabaigoje bu
vo derybos apie rusų kompen
saciją vokiečiams už šią Lietu
vos žemę. Rusai iš pradžių pasiū
lė vokiečiams 3.860.000 aukso 
dolerių, t.y. pusę tos sumos, ku-: 
rią Rusija kadaise yra gavusi už 
perleidimą Aliaskos Jungtinėms 
Valstybėms. Vokiečiai prašė dau- 
giau. Pagaliau 1941 n), sausio 10 
d. tarp vokiečių ir rusu buvo pa
sirašyta slaptas protokolas, ku
riuo rusai pažadėjo sumokėti, 
vokiečiams 7.500.000 aukso dole
rių, arba 31.500.000 markių. Taip 
prekiavo du grobikai Lietuvos, 
žemėmis.

Gindamiesi nuo rusų kariuo
menės įvedimo į Lietuvą, pasiū
lėm rūsams kompromisą: pasi
priešinti bandymui per -Lietuvą 
pulti SSSR Lietuva sutiktų su
tiktų įsipareigoti savo kariuome
nę tuoj mobilizuoti ir pa d vigu-, 
binti jos kiekį, o Lietuvos vaka-. 
fų pasienyje statyti sutvirtini-, 
mus. Tokio susitarimo vykdy
mui palengvinti gali būti sutarę 
ta raudonosios armijos misija 
prie Lietuvos kariuomenės šta
bo ir Lietuvos karinė misija prie 
raudonosios armijos generalinio 
štabo. Lietuvos vyriausybė šito
kį .projektą buvo aprobavusi. 
Tačiau ir šis Lietuvos siūlymas; 
rusams buvo nepriimtinas.
Maskva nedaro jokių nuolaidų
Urbšys labai nuoširdžiai ir už-, 

sispyrusiai gynė Lietuvos reika-. 
lūs. Per vieną posėdį, išdėstęs 
Stalinui visus savo argumentus,t 
jis pusiau juokais prašė Staliną; 
pasigailėti nors jo, kaip nelai-į 
mingiausio užsienių reikalų mi-‘ 
nisterio, kuriam tenka ’gauti ir 
perduoti savo vyriausybei jau 
nepirmą ultimatumą.. Ultimatu
mo priminimas nepatiko Stali-j 
nui. O iš tikrųjų visi rusų reika-; 
lavimai buvo ultimatyvaus po
būdžio. Rusai viską diktavo.

Per vieną posėdi, kada Urbšys, 
karštai įrodinėjo, kad rusų ka-: 
riuoirtenės įvedimas į Lietuvos 
teritoriją nebūtų suderintas su 
nepriklausomos ir neutralios; 
Lietuvos valstybės suverenitetu, 
Stalinas nemandagiai ‘pertraukė: 
Urbšį ir griežtai pareiškė: “Jūs 
perdaug įrodinėjate, jaunas 
žmogau!”

Kitą kartą Urbšys atvirai pa
sakė Stalinui: “Juk jūs pats, Jo- 
sif Visarionovič, esate nedidelės 
tautos sūnus ir galite suprasti ki
tos nedidelės tautos tautos kan
čias, netekus laisvės”.

Stalinas patylėjo, o paskui lė
tai ir šaltai atsakė: “Taip, aš esu 
gruzinas, bet jau surusėjęs gru
zinas”. :

Mintis derybas nutraukti
Mūsų delegacija, matydama, 

kad rusai nenusileidžia ir kad: 
Kremlius ne tik diktuo j a, bet; 
pradeda grasinti ir pykti, nutarė 
apie derybas painformuoti Lie- ' - - - ■ • ■ . ...... r

tuvos vyriausybę. Buvo kilusių 
minčių iš viso derybas nutrauk
ti.

Iš Maskvos į Kauną skridome 
Bizauskas ir aš. Vyriausybės po
sėdy mūsų pranešimas nebuvo 
džiugus. Posėdyje paaiškėjo, kad 
iš Vokietijos jokios paramos ne
galime Ištikti. Vilniaus krašte 
stovėjo rusų raudonoji armija. 
Prieš ją Lietuva buvo palikta 
viena 'pati sau. Po ilgų diskusijų 
vyriausybė nutarė, kad kitos iš
eities nėra, kad derybų Maskvo
je negalima nutraukti, kad su 
rusų reikalavimais reikia sutikti, 
bet stengtis, dar kiek galima, iš
siderėti lengvesnes sąlygas.

Po mūsų grįžimo iš Kauno 
Kremliuje pasireiškė dar dides
nis rusų Spaudimas.

Molotovas griežtai pradėjo rei
kalauti, kad savitarpinės pagal
bos sutarties galiojimas būtų nu
matytas 20-čiai metų, nors lat
vių ir estų pasirašytose sutarty
se buvo numatytą ne 20, bet tik 
15 mėtų.

'(Bus daugiau)
v *
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AUSTRALUOS LIETUVIAI
Australijoje jau trys lietuviai 

baigė universiteto kursą ir pra
dėjo savarankišką gyvenimą. Tai 
dr. J. Mikužis, po trijų metų dar 
kartą baigęs Adelaidės un-te me 
diciną; D. Borikevičienė - Žilins
kienė, baigusi medicinos socio
logiją Melbourne, ir Sidnio un-te 
baigęs humanitarinius mokslus 
Vyt. Daniela, kuris šiuo metu 
dirba Sidnio valst. bibliotekoje. 
Gimnaziją baigė Vokietijoje.. Vi
si trys aktyviai dalyvauja lietu
vių gyvenime.

Australija 1954-5 numato įsi
leisti daugiau imigrantų, būtent 
— 100.000. Mat, pastaruoju metu 
vėl padidėjo pareikalavimas dar 
bo rankų, o pati Australija sau
gumo sumetimais nori kiek ga
lint greičiau padidinti savo gy
ventojų skaičių. Šiuo metu’ jų 
yra apie 9 milijonus. Po karo 
naujų imigrantų įsijungė 340.- 
000. Ta proga lietuviai rūpinasi 
atsikviesti ten savo gimines iš 
Europos.

T.F. Atstov. patikslinimas
“TŽ” Nr. 48 (205), skyriuje 

“Australijos Lietuviai”, rašoma
—■■ I ■ ■»■■■■ .....
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LIETUVIU BALDŲ KRAUTUVĖ

“MOHAWK FURNITURE”
2418 ©ANFORt'H AVE., TELEF. OX. 4444

■ ’ • t

Didelis pasirinkimas ’baldų, šaldytuvų, siuvamų ir skalbimo 
mašinų, radijo ir televizijos aparatų, krosnių, vaikų baldų ;: 
ir vežimėlių, kilimų, lovoms užtiesalų, lempų. Minkštus bal- . 
du§ dirbame pagal užsakymą. “NECCHI” firmos siuvamos 
mašinos ir “ADMIRAL” šaldytuvai, pasaulinėje rinkoje ži
nomi kaip geriausi, o kainos žemesnės. “ADMIRAL” firmos 
radijo aparatai $49.00 vertės parduodami po $39'00, tinka • 
nė tik namuose, bet ir kelionėje.

LIETUVIAMS 10 NUOLAIDA
Krutuvė atidaryta rfco ryto 9 Vdl. iki vakaro ^9 Vai. -

Ir^rmocifu Hėkmiti JONĄ AUKŠTAITĮ.

'Bfikite talpūs ir 1954 metais!
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE 

COMPANY
113 OSSINGTON AVE. - TEL. LL. 6458

Atidaro savo gaminių tiesioginį pardavimą vartotojams. Lie
tuviams siūlome urmo kaina visų rūšių moderniškiausius vir-i 
tuvės baldus. Sumokėję tik $45 jau galite įsigyti 1954 metų, 
modelio naują 5-kių gabalų virtuvės komplektą.
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE CO. yra lietuvių 

Įmonė ir parduoda PIGIAU NEGU KITUR.
Už gaminių kokybę garantuo jame. 

Pirkėjui pageidaujant keičiame.
Užsakymai ^priimami iš visos Ontario provincijos.

113 OSSINGTON AVENUE, TORONTO

ir apie TF lėšas. Australietis nu
rodo, kad lapkričio 2 d. A LB 
Krašto kontrolės komisijos pa
skelbtoji TF Atstovybės apy- . 
skaita nesiderina su tos pačios 
kontrolės komisijos 1952 metų 
gruodžio 29-30 d.d. Kr. Tarybos 
suvažiavime paskelbtais davi
niais. Toliau nurodoma, kad “A. 
Lietuvyje” lapkričio 15 d. buvę 
šiuo reikalu rašoma ir pasigesta 
400 sv., be to, atkreipta dėmesio 
ir į 800 sv., laikomus banke, ku
riuos, pasak “A. Lietuvio”, rei
kėtų kuo skubiausiai persiųsti 
kur reikia. Baigiant prašoma pa
aiškinimų.

Reikalas toks. Krašto kontro
lės komisija, padariusi pusmeti
nę reviziją, paskelbė nepilną rev. 
aktą ir tikrai, sugretinus skai
čiuj nebuvo aišku, kur dingo 
apie 400 australiškų svarų. Vė
liau kontrolės komisija abiejuo
se Australijoje išeinančiuose 
laikraščiuose paskelbė pilną re
vizijos aktą (1954 m. sausio 
mėn.) ir “dingę” 400 Sv. atsirado. 
Sukaupti pinigai laikomi-banke 
TF sąskaitoje ir pervedimai da
romi pagal TF Valdybos nuro
dymus.

Tautos Fondo Atst. Australi
joje žino, kad visuomeninės lė
šos yra labai opus reikalas. Sa
vo apyskaitas, skelbia Kr. Tary
bos suvažiavimuose ir mėtines- 
apyskaitas vietos laikraščiuose. 
Kiekvieną metų ketvirtį apy
skaitos siunčiamos Tautos Fondo 
Valdybai, Tarybos suvažiavimo 
prezidiumo pirmininkui ir Kr. 
Valdybai. Kontrolės komisija 

^tikrinimus daro du kartus per 
metus ir revizijos aktai pasiun
čiami augščiau nurodytoms ins
titucijoms. Ligi šiol nebuvo ne
tvarkos ir pinigų švaistymo.

TF Atstovybė Australijoje.
Malenkovas yra anti-semitas
NYTimes Sovietuos ekspertas 

Harry Schwartz cituoja vasario 
16 Izvestija žinią, jog Semyon D. 
Ignatiev paskirtas Baškirų auto
nominės respublikos sekretoriu
mi ir mano, jog tai patvirtina, 
jog ne kas kitas kaip Malenko
vas buvo sugalvojęs pramanytus 
kaltinimus prieš žymiuosius 
Maskvos žydus gydytojus ir 
“tarptautines žydų organizaci
jas” jas išgelbėjęs kuriam laikui 
MVD bosas Berija, kad netrukus 
šį išsišokimą užmokėtų savo gal
vą. Ignatiev buvo Beri jos tada 
pašalintas už pramanytus kalti
nimus, kartu su juo tūlas Riu- 
min, kurį rods taip nesėniai “iš
garbino” Vilniaus “Tiesa”, tada 
paklusni Beri jos nurodymams. 
Riuminą pakeitęs Vlodzimirsky 
buvo sušaudytas kartu su Berija.

voja prieš slogų keturiais po
zityviais būdais.
Tuojaus vienas iš šių keturių 
medikamentų sunaikina skaus
mus, kai tuo pačiu laiku kitas 
sumažina karštį, blogą savi
jautą bei čiaudėjimą ir šnirpš
timą. Trečiasis ir ketvirtasis 
tuo pačiu laiku pakelia jus 
dvasiniai ir 'fiziškai, padeda jū
sų kūno sistemai kovoje su gri
po ir slogos simptomais.
Nenuostabu, kad Buckley’s 
Cinnamated Kapsulės yra la
biausiai Kanadoje parduoda
mos slogos kapsulės. Įsigykite 
pakelį dar šiandie — 12 kap
sulių — 35Č —<arba didelis šei
mos dydžio 30 kapsulių pokelis 
tik 79c.
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CINNAMATED CAPSULEŠ 
Parduodama visose VAISTINĖSE
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C&lvttt Žinios apie Kanadą
Tdi viėnės K 'sTrdipshiu serijos/porolytų 3į>ečid1fai neokdnadiečiortts. 

t

Geresnės Prekybos Biuras
Laisvoji verslo sisterha Kanadoj ė Turi savus vidujinės priežiūros metodus. 

Ir daugiau kčip pfer ketvirtį šimtrtiečio jsltiklrita, kad tdi dpslrtuiko. Šis1 
priežiūros organas vadinamas Geresnės Prekybos biuras. Jis turi Savo 
Įstaigas visuose did. miestuose, nuo vandenyno iki vandenyno.

Geresnės Prekybos Biuras turi du pagrindinius tikslus: įrodyti publikai, 
kad laisvoji prel^bos sistema .yra patikima, ir kod apsaugojus prėkybg ‘ir 
vartotojus, kčd biznyje nebūtų vartojamo neetiškų priemonių. Pdjarnovi- 
mo išlaidas poderigia prekybininkai. Už patarnavimus neimamas joks mo
kestis.

Kanados statistika rodo, kad šiame krašte 97% visos prekybos yra 
patikima ir etiška. Suvaldyt’ tris nepadorių prekiautojų procentus ir yra 
pagrindinis Ger. Prekybos Biuro uždavinys.

Štai kaip Šis biuras aptaria save: "MūsQ operacijos remiamos idealais. 
Tai ir iedčlas, kad savanoriškai sudaromi tam tikri įsipareigojimai ir tai
syklės. Mūsų uždavinys pakelti ougŠtyn prekybos lygį ir apsaugoti publi
ką nuo apgavysčių'*.

Privatūs asmenys atvyksta į Geresnės Prekybos Biurą- kiekvienu atveju, 
jei jie j’aučiosi apgauti. Natūralu, pirkėjos visuomet yra teisingas, bet kar
tais tenka ilgokai pavargti, kol jam įrodoma, kad jo skundas yra nepagrįs
tas. Koikurie neaiškumai iškya dėl nežinojimo dr nesuprbtimo. Kaip vieša 
tarnyba, tarnaujanti prekybai, ši įstaiga įpareigota priimti visus žmones 
ir pagelbėti tiems, kuriu reikalas yra pagrįstas.

Kur įrodoma, kod pirkėjo skundas yra pagrįstas, Geresnės Prekybos Biu
ras įfriėbidsi visų galimų priemonių dalyką atitaisyti. Praktiškai tai reiškia, 
kod nesąžiningas pardavėjas yra traukiamas teisman. Ypatingais atvejbis 
biuras apgavikus pagąsdino pačiu jautriausiu ginklu — paskelbimu viešu
mon. Metams bėgant, pats biuras buvo patrauktas milijoninėmis sumomis 
teisman žmonių, kuriems atrodė, kod jie elgėsi pagal įstatymą. Nuostabu, 
biuras dar nė vienos bylos neproloimėjo. •

Kad ištaikius nesikišimo reputaciją, biuras niekuomet nerekomenduoja 
ir nfekritikuojo jokių biznių. Jis nesako žmonėms kur pirkti ir ’kur nepirkti. 
Jis tik seko faktus, kurie, 'paprastai kolba už save. Biuro įstaigos turi ži
nios apie visas apgavystes ir opgovius.

Kai faktai būna paskelbiami visuomenei — Kanados spauda ir radio 
šiais atvejais visuomet yra paslaugūs — įstatymų negerbia apgavikai pa
prastai susipakuoja savo skudurus ir išspaudžia kitur. Laimingu atveju, 
ir jų naujoje vietoje paprastai buno Geresnės Prėkybos Biuras.

CXLVEfcT MOUSE rnWlai knikta ius? komenKirų Ir 
ttrtMfnymtį MOsq ‘tAtfiai* Ytfrlhio. JMt
pMldme 4X0H per Ilo hikraUlo reMftbrfo.

Selenti iKineti: tASKOLOS

Calvtrf tusi Uitas LIMITED
AMHteSTBUtO, ONTAUO

imi— ■ .....  ■■■■"...— i ............. n j ,»* ——

:• -v.iKanadiečiu mandagumas
KANADOJE MES NEGERIAME TOSTO 
IS MOTERS BATUKO, BET...

Senomis Viktorijos dienomis buvo pa- 
iprotys, kad galantiški vyrai savo da
mos garbei gerdavo tostę iš jos batu
ko. Sis paprotys kilęs iš kaikurių Veng
rijos provincijų, kur buvo paprotys su
žadėtiniui gerti tostų iš savo sužadėti- | 
nes batuko. Kanadoje mes keliame tos 
tos savo svečių ar draugų garbei, bet Į 
mes geriame iš taurės, ne iš batuko.
“Gėrimas j sveikatų” bet kokio asmens 
kfto anais laikais, kuomet buvo sakoma, 
kad tai nieko nepakenks. Kanadoje ke
pame tostų, už asmenį, jį pagerbdami. 
Ir senovėje buvo keliami tostai už as
menį, bet tik, kad jis nebūtų nudurtas 
iš užpakalio. . •
Kalbant apie tostus senovės Graikijoje, 
buvo laikoma nemandagu namų šeimb 
ninkui ir šeimininkei įeitLį vaigomųjį 
kambarį, kol visi svečiai nesuėjo, Kana
doje mandagumas reikalauja, kad pir
masis įeitų šeimininkas su ponia, kuri 
sėdės jo dešinėje, o eisena užbaigiama 
namų šeimininkės su tos pačios ponios 
vyra.
Įsidėmėk tai

Spausdinama rūpesčiu.
BREWERS 5IMCt I8V.
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Kaip Ir spėjo
Gavus paveldėjimą Marytė 

tuojaus nusipirko dvylika skry
bėlių.

— Aš taip ir maniau, kad pi
nigai tvos jai į galvą...

Pas dantų gydytoją
— Kas yra, juk danties aš, ro

dos, 'dar nepaliečiau, — sako gy
dytojas pacientui.

— Taip, bet tamsta užmynei 
mano nuospaudą,

— Turi tamsta šoferio licenci
ją? — teiraujasi policininkas, 
sulaikęs automobilistą.

- —O, žinoma. Turiu čia kiše
nėje — atsakė užklaustasis siek
damas į kišenių.

— Puiku, ačiū, Jei turit, tai 
man nėra reikalo žiūrėti. Bet jei 
neturėtumėt, aš norėčiau pama
tyti ....

' Sporto žinios
Kartą moteris, norėdama su

žinoti apie kaimynės nelaimę, 
paklausė savo vyro:

— Tu skaitei laikraštyje, kaip 
Jonas užpuolė savo uošvę?

—Ne, — atsakė vyras. — Aš 
dar neskaičiau sporto naujienų.

Nesuprato
Londone prancūzui buvo pa

sakojama apie sidabrines vestu- 
.ves.

— Sidabrinės vestuvės? — nu
stebo prancūzas. — Kas tai per 
dalykas? ,

— Nagi, — atsakė anglas, — 
mano dėdė gyveno su teta 25 me
tus ir niekuomet nebuvo persi- 
skyrę.

— O vis dėlto jis ją vedė, — 
sušuko prancūzas. — Puiku.

Geras paprotys
Gražus amžius. 86 metai ir nei 

buteliuko vaistų savo gyvenime. 
Kaip gi jūs apsiėjote? .

— Aš neturėjau reikalų su 
daktarais.

' Daktaru netiki
Daktaras apžiūri ligonį ir nie

ko ypatingo neradęs, pataria val
gyti daug vaisių, nes jie turį 
daug vitaminų. Ypač gerai svei
katai veikiančios vaisių žievės, 
kuriose esą daugiausia vitaminų. 
Paskui paklausia, kokius vaisius 
ligonis labiausiai mėgstąs. Ligo
nis purtydamas galvą atsako:

_ — Riešutus. r. . < z

Pastoriaus teisybė
Praeitų metų Nobelio medici

nos premij. laimėtojai Lipmann 
ir Krebs dalyvavo jų garbei su
ruoštame minėjime. Juos foto
grafavo, klausinėjo žurnalistai ir 
apspito senos ponios. Ponia pri
tykino prie Krebs ir pradėjo:

— Tamsta esi labai mokytas ir 
viską žinai. Sakyk, ar teisybė, 
kaip aiškina mano pastorius, kad 
Nojaus balandis, kuris grįžo į 
arką su alyvos šakele snape, bu
vęs balandis patinas?

—Pastoriaus teisybė, — pa
tvirtino mokslininkas, — nes 
taip ilgai patelė nebūtų išlaikiu
si užčiauptą snapą.

Lygios pasekmės
Karštas medžiotojas prikalbė

jo draugą eitr su juo medžioti 
ančių. Tas neturėjo apie me
džioklę nei supratimo, nei palin
kimo. Abu išėjo. Pakilo antis, 
medžiotojas pykšt, antis žemyn 
kaip akmuo. Paėmęs į rankas, 
prabilo į 'draugą:

— Ar neįdomu?
—Įdomu, tik man neaišku, 

kam reikėjo šauti, nes visvien 
krisdama iš tokio augščio būtų 
nusisukusi sprandą, — aiškina 
draugas.

Kraujas ir atmintis
— Vadinasi, ponia skundžiatės 

kraujo silpnėjimu, — klausia 
daktaras. — Kiek turite metų?

— Trisdešimt perikius.
— Dabar man aišku, — šypte

lėjo daktaras, — su krauju ir at
mintis pradėjo silpnėti.

Paneigė Dievo dovaną
Prancūzai, sakoma, yra tau

pūs, ypač ūkininkai, o taupiau
sios yra prancūzų ūkininkės.

Taip vieną kartą grįžo ūkinin
kas iš miesto ir parsivežė pir
kinių.

— O čia kas? — klausia ūki
ninkė vyrą, rodydama vieną pir
kinį.

— Barometras.
— O kam jis?
— Jis parodo, koks bus oras.
— O, tu eikvotojau! O kam 

tau Dievas davė reumatizmą?. . .
Pasauly sunkiausia:

1. Perlipti tvorą, kuri į tave pa
linkus.
2. Gauti paskolą iš turtuolio, ku
ris tavo pažinties vengia.
3. Atšaukti kvailystę, kurią drėb 
telėjai norėdamas, Išsisukti.

KLB Toronto apylinkės V-bos 
1953 m. apyskaita

PAJAMOS:
1. Likutis iš 1952 m.................
2. Surinkto Tautos Fondui .......
3. švietimo reikalams 10% nuo 

organizacijų parengimų
4. Solidarumo mokestis
5. Vasario 16 minėjimas ........
6. Motinos Dienas minėjimas
7. Tautos šventės minėjimas
8. Kariuomenės šventės minėji

mas f ir Kersteno rezoliucijai
9. Parengimas .............. •.

$30.52 
127.2fi

104.80 
520.55 
723.02 
104.27
94.37

319.19
27.51

Viso $2051.43
IŠLAIDO?:

1. Tautos Fondui .................. $500.00
2. švietimo reikalams ........... 114.62
3. KLB Krašto V-bai ...........  305.15
4. Vasario 16 minėjimo išloid. 182.62
5. Motinos Dienos " " 61.10
6. Rinkimai į KLB Toronto apy

linkės Valdybą ..............
7. Karūnacijos šv. pasirodymas
8. Kersteno rezoliuc. pravesti
9. Vakarienė KLB apyl. pirmin.

suvažiavime ir KLB Tarybos 
Atstovų suvažiavime ....... :..

10. Chorui "Varpos" laiptelių
įsigyjimui ....................

11. Lietuvių Diena Hamiltone ..
12. a.a. J. Jurkšaičio laidotuvėm
13. Ruošto parengimo deficitas
14. Įvairios išlaidos ..................
ĮSIGYTA:

1. 4 Lietuvių Namų Šerai ....
2? Vėliavos ir kotai z...............

21.59
29.00
32.67

62.19

25.00
50.00
31.00
10.47
76.80

100.00
34.00

Dar ne vėlu įsigyti tabako ūkį
šių metų sezonui.

Pirkimo ir informacijų reikalais kreipkitės į mūsų atstovą
ANTANAS ARIMAS

R.R. 1 Vienna, Ont. Tel. Port Burwell 5 Ring 12.

FREEMAN & NEWTON
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE

33 Robinson St. Telefonas 1666. Simcoe, Ontario

DĖMESIO! DĖMESIO!

VALGYKLOJE “BALTIC'
870 DUNDAS STREET WEST. TORONTO, ONT.

Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gomrna priTy.tfetet virėjas. - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.
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Viso $1636.51 
Soldo 1954 m. sausio 1 d. $414.92

TORONTO PRISIKĖLIMO BSFONDUI 
. AUKOJO:

$100 —- Judžentis P.;.
$55 — Narbutas B.;
$50 — Mickus J. O.;
Po $20 —- Cicėnas T.z Dailidė V.z Rer 

gina M.z Staugaitis A.z Sukauskas H.;
Po $16 — Astrauskas J.z Šenferienė 

M.z Vaičiūnas F.;
$15 — Caprackaitė M.z;
$12 — Endzelis V.;
Po $11 -— Kerulis V.z Pralgauskas A.z 

Slapšys M.z Sonda V.;
Po $10 — Aleksa J.z Augaitis K.z J. 

Baubšys, Daunius L. P.z Jagėla Ju
zeliūnas A.z Kazlauskaitė P.z Kevelaitis 
P.z Mardosas J.z Protasevičiūtė P.z P. A.z 
Šenferas S., Šimbelis K.z Sinkevičius 
Stungurys E.z Underys A.z Žiliai A. 
Žutautas P.z Bilkis J.; t

$9 — Pabedinskas A.;
Po $8 — BuŠinskas M., Čepai E. 

Česikai L. J.z Tunaitis J.;
Po $7 — Baršketis M.z Černiauskas 

S.z Dailidė V.z Kobelskiai T. V.z Šab- 
linskas J.z Smolskis G.z Žaliauskas J.;

Po $6 -— Baltrušaitytė A.z Dargis S.z 
Derviniai, Greičiūnas J., Grinsky J. U., 
Kaliukevičius A., Pūkas A., Urbonas V., 
Vabalienė E., Venskaitiėnė 0.;

Po $5 — Podyaiskytė A., Pagoželskis 
S., Pranckevičius A., Prusinskas J., Ra
gauskaitė K., Ranonis A. J., Rašynos K., 
Razgaitis L., Ruibys S., Rukša S., S. Jo
nas, Šeškus L., Šriubiškis B., Stasiulis A., 
Stravinskas J., Strumila A., Taseckas V.,

* Vaitiekūnbs Bi S., Vaitkevičius S. J.7 Va
laitis V. M., Valiukevičiūtė B., Žadeikis 
J./ Abramovičius E. V., Arštikaitytė M., 
Arlauskas A., Boikus P., Baltakys J., Ba- 
neh's O. S., Baltrušaitis, Baliūnas J., Ben
derius V., Bruškevičius A., Budrevičius 
A., Bumbulis- M. Ą., Damentavičius J^, 
Dargis K., Daunys J., Gagytė A., Garba
čiauskas L., Geležiūnas V., Girčys B., Go- 
ceitų šeima, Ignatavičius, Jonynienė B., 
Juodikoitis S., Kaknevičius J., Kamins
kas K., Kasperavičius, Kavaliauskas S., 
Kirma K., Kirvaitis J., Kolyčius V., Kriš
čiūnas J., Krivickas J., tyerbalis B., Lasys 
J. H., Laurinavičius* A., Lemežytė A., Lu
koševičius V., Mačiulaitis S. M., Mali
nauskas M., Maziliauskas J., M. L., Mi- 
čiūhos A., Miliūnas J., Oleko L.;

Po $4 — Dūda R., Juknevičius R., 
Paškevičius A., Rasiulis V., Somulevi- 
čius Jo Vingelis J. V.;

Po $3 — Aušrotos P., Barysas J., Da
vid A., Gataveckas B., Jakubaitrs V., 
Monkus J. E., Razgaitis P., Šlapkauskas 
V., Staniulytė I., Strikaitytė, Totoraitis 
A., Tuba K., Valatka J., Žemaitis B. P,,

Po $2 -— August i navičius P., Baltakys 
J., Baltrušaitis, Beržinskos B., Budvietai- 
tė Z., Čepouskos B., Daukša A., Gaidu- 
lytė R.,_ Goidulytė St., Grikinis J., Imbra- 
sas P., Jablonskis J., Jakavičius J., Ju
rėnas P., Jurkevičius J., Karasiejus M.z 
Kirstukas S., N. N., Kliauga S., Kvie-

V.
T.

S.

Bostono studentų krepšininkų 
komandai važinėjant po Austra
liją sausio mėn. jos sudėty buvo 
ir lietuvis Bob Lukštas.

Greitojo čiuožimo rungtynėse 
Vilniuje iš 70 dalyvių čempiono 
vardą laimjėo Zaloginas ir Si- 
mančionienė. Rungtynės buvo 
Vilniuje.

Pasaulinėse mėgėjų ledo rutu
lio pirmenybėse, kuriose daly
vavo aštuonis valstybės, Kana
da finale labai skaudžiai ir neti
kėtai pralošė pirmą kartą daly
vavusiems pirmenybėse rusams 
(7:2). Kanados komanda turėjo 
7 laimėjimus ir visus labai dide
liu rezultatu kai tuo tarpu rusai 
turėjo 6 laimėjimus ir vienas ly
giąsias. Iš to galima buvo tikėtis 
Kanados pergalės, tačiau rusai 
žaisdami prieš Kanadą pasirodė 
žymiai geriau negu rungtynėse 
'su kitomis valstybėmis — grei
tesni ir geriau valdą diską, ir ge
riau dengią negu kanadiečiai. 
Šis pralaimėjimas turėtų pamo
kyti kanadiečius atidaryti akis 
ir padėti Suprasti kad rusai siun
čia tik puikiai treniruotas ko
mandas. Ir Kanada privalėjo 
siųsti A lygos komandą, o ne B. 
Be to, matomai, perdideliu pasi
tikėjimu ir į pirmenybes važiuo
ta, nes nepasitreniruota, neat
rinkta geresni žaidėjai ir nesu
daryta reprezentacinė komanda 
— nusiųsta eilinė komanda, ku
rios pajėgumas ir čia dar nebu
vo išryškintas.

Vietomis pasidalinta sekančiai: 
I v. Rusija — 6 laim. 1 lyg.; 2v. 
Kanada — 6 laim. 1 pral.; 3 v. 
Švedija — 5 laim., 1 pral., 1 lyg.; 
4 v. Čekoslovakija — 4 laim., 3 
pral.; 5 v. Vokietija — 2 laim., 
4 pral., 1 lyg.; 6 v. Suomija — 
1 laim., 5 pral., 1 lyg.; 7 v. Švei
carija— 5 pral., 2 lyg.; 8 v. Nor
vegija — 1 laim., 6 pral

* 
Sportiškumo Brolija

1925 m. Amerikoje yra įsikū
rusi tokio vardo organizacija, 
kurios tikslas yra propaguoti 
sportinį judėjimą ir auklėjimą 
netik sportuojančios jaunuome
nės, bet bendrai savo tautos fi
ziniam auklėjimui nusipelnusių 
žmonių (nebūtinai sportininkų) 
atžymėjimas bei pagerbimas. Ši 
brolija kiekvienais metais išren
ka labiausiai atžymėtiną asme
nybę arba sportininką. Išrinki
mą lydi ir didoka piniginė dova
na, kuri tuo pačiu vardu ir vadi
nasi (Sportsmanship Brother-

hood Award). Pagrindiniai bro
lijos tikslai bei reikalavimai 
sportininkams: “Sveikame kūne 
— sveika siela”, “Žaisk be suk
tybių ir laikykis žaidimo taisyk
lių”, “Pasitikėk savo draugu”, 
“Valdyk savo temperamentą”, 
“Nesididžiuok laimėjimu ir ne
sigraužk pralaimėjęs”, “Visada 
treniruokis”. Štai keletas laimė
tojų ir jų apibudinimas:

1927 m. W. Johnson, beizboli- 
ninkas, nebuvo nei vieną kartą 
teisėjo nubaustas.

1935 m. M. Wool — darbinin
kijos vadas — jis siekė švaraus 
žaidimo (fair play) visuose 
Amerikos visuomenės, sluogs- 
niuose, ne vien tik sporte.

1936 m. dr. F. Nicholson — 
universiteto sekretorius — jis 
dirbo sunkiausią darbą visuome
nei ir sportui — laurus skinti lei
do kitiems.

1937 m. D. Chase —- nesutiko 
atsisakyti nuo darbo vaikų fizi
nio auklėjimo bei sporto lygiui 
pakelti.

1939 m. G. Rice —- sporto ko
respondentas, perauklėjęs Ame
rikos visuomenę ir ją nuteikęs 
sportui, o jaunimą ugdęs garbin
gais sportininkais.

1944 m. T. Torkle — pašliūži- 
ninkas, meisteris, kurį visi mylė
jo — jis ir mirė meisteriu — ka
ro laukė.

Tbs organizacijos vadų tarpe 
buvo ir F. D. Roosevėltas.

Kažin, ar mes lietuviai, ypač 
būdami išeivijoje, negalėtume 
įsteigti lietuvių broliškumui ryš
kiausi asmenį kiekvienais metals’ 
vienokiu ar kitokiu būdu atžy
mėti, nebūtinai pinigine dovana; 
tai gali pakeisti tam tikslui 
įsteigtos taurės ar spec, atžymė
simai, kuriais laimėj irsis galėtų 
visą amžių gėrėtis ir didžiuotis.

K. Lukošius.

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804
576 QUEEN ST. W.

< KM. 3-1618
■ -- ................ .. , .

$10 nuolaidos, kas atsineš Šį Skelbimą tr pirks nemažiau kaip ųž $50

DtE
Tik pažvelkit Į šį modernų miegamąjį!

12 gabalų modemiško 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 išshnokėjimo sąlygos. Pristatymas ir perlai
kymas prekių veltui Atidaryta nuo 9 vai ryto iki 9 vai vak.

COLLIS FURNITURE COMPANY
43J QŪEEN ST. W. (|rrie SĮMJim). Tel, EM.

cinskienė S., Lembertos K,. Lioučos P., 
Liorencas L., Maniuška J., Matusaitis M, 
Milys M.z Pečiulytė S., Puniška P., Ša
rūnas V.z Seniūnas V., Senkevičius C., 
Senkus J., Simanavičius A.z Slabšinskas 
Lz Starkus A.z Stradomskis l.z Urbonas 
V.z Urbanavičius B., Vaičiūnas A.z Vai
dotas V.z Vilimas P.z Zabulionis M.;

$1.50 — Blockis V.;
Po $1 — Astravas K. E.z Bakšys J.z 

Baltrūns, Beržinis S.z Bigauskas V.z 
Butkevičius S.z Čepaitis A., _
j.z Gaižutis J.z Galinienė T.z Grybas A.z 
Grigas A. P.z Grigaliūnas A.z Jokūbai
tis S.z Kriščiūnas V.z Lapavičius J.z Liui- 
ma V.z Mosys A.z Mockevičienė M., Moc
kus J.z Nelson E.z Peseckos J.z Pekūnie- 
nė O.z Povilonis A.z Petrauskas J.z Repeč- 
ka M.z Rozevičių šeima, Siemaškienė P.z 
Stankus A.z Stočkus V.z Tamulionis J.z 
Vaišnora B.z Vaitkus S.z Vižauskas P.z 
Vilkus J. Žekas.

Visiems aukojusiems nuoširdžiai dė
koja * Tėvai Pranciškonai.

Goiliūniėnė

SL Catherines, Ont.
Mėtinės Tekolėkcijbs ’šios ko

lonijos lietuviams -įvyks kovo 26, 
27 ir 28 dd. Pamokslai vakarais 
7 vai., kuriuos sakys T. Paūlius 
Baltakis, OFM. Pamaldos vyks 
įprastoje vietoje, tik šeštadienio 
vakare ne koplyčioje, bet viršuj 
bažnyčioje.

Gauta salė. Lietuviškam jau
nimui iš visų keturių kolonijų: 
St. Catharines, Welland, Port 
Colborne ir Niagara Falls, Ont., 
susiburti bendram veikmui yra 
gauta salė: 1968 Barker St., Nia
gara Falls, Ont. Suvažiavimai 
vyks sekmadieniais po pietų iki 
6 vai. vakaro. Kviečiamas visas 
lietuviškasis jaunimas dalyvauti.

Vasaros metu persikelsime į> 
V. Bieliūno ūkį, kur mielai 
sime priimami.

LONDON, Ont.
Padėka

Nuoširdžiai dėkoju Gerb. Dr. A. Ka- 
veckui už rūpestingą manęs gydymą ir 
patarimus ateičiai visai be atlyginimo.

Malonu priminti, kad Dr. A. Kavec-. 
kas yrą ne tik geras daktaras, bet karhr 
ir taurus lietuvis. Savo noširdumu yra už
kariavęs Londoną. Tai vis malonūs fak
tai, kurie leidžia džiaugtis ir didžiuotis, 
tokiais žmonėmis.

Dėkinga Mrs. Mary Rimos.

bū-

“ŽIBURIŲ” BENDROVĖS SERININKAWS
Spaudos Bendrovė “Žiburiai“ šiuo praneša savo šėrininkams, 

kad už šėrus, turėtus 1953 metais^ paskirta dividendo po 5%.
Šėrininkai dividendą gali atsiimti grynais pinigais arba jį pa

likti Bendrovėje — savo asmeninėje šėrų sąskaitoje — iki tol, kol 
susidarys naujas šėras. • ♦

Norį dividenddą atsiimti grynais pinigais — praneša apie tai 
Bendrovei ne vėliau 1954 metų kovo mėn. 31 d. Nepranešus, divi
dendas bus įrašytas į šėrų sąskaitą.

’ 941 Dundas St. W., Toronto, Ont, Canada.
Bendrovės Valdyba.

— - - ■ - - - - - - - > --- -■ — -1—- --—- --------- ■

MARGIS VAISTINĖ 1
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, 
j VELTUI. Taip pat turime: trejos devynerios, ramunėlių, Celsi- - 
: jaus termometrų, foto reikmenų, mažų vaikų valgių, 4711 odeko-: 

lono, vitaminų ir tt
TELEFONAS
MU. 9543

VALANDOS
9 a.m. — 9-pan.

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

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

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
— —netinkamai laikomi sugenda. Mū- 

WfcjRKS Jumiied !ų s?ndėli.uose .jūsH vasariniai rū- ^*«^*^*^ baj bus rūpestingai saugomi. Kai
Specialybė: darysite rudeninį apsitvarkymą, 1

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

138-46 CLAREMONT STR. — TELEF. EM. 8-4557
30 metų valymo patyrimas

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų.

Paslaptingieji kalnų žmonės
Pastaraisiais metais vis daž

niau spaudoje minimi, esą, kaž
kieno matyti nepaprasto didelio 
ūgio žmonės, gyveną Himalajų 
kalnų ledynų srityse didelėse 
augštumose. Jų ieškoti, kaip sa
koma, nesenai išsiruošė į Hirna-' 
lajus speciali ekspedicija. Dabar 
paskelbta, kad vienas lama, ti
betiečių dvasiškis, spaudos atsto
vams papasakojęs, jog vienas jo 
vienuolyno vienuolis buvęs kurį 

’{taiką įkopęs į kalnus dvasiš
kiems apdūmojimams vienatvė
je ir ten sutikęs tokį ledynų 
žmogų..Pasak to atsiskyrėlio pa- 
šakojiitių tas ledynų žmogus gy
venęs su juo kartu ir nerodęs 
jokio priešiškumo. Buvęs labai 
tykus ar visai nemokėjęs kalbė
ti, tačiau buvęs labai protingas.

Kengūros vardas
Kengūra savo vardą yra gavu

si atsitiktinai. Europietis, pate
kęs Australijos provincijon, kur 
'pirmą kartą pamatė tą gyvulį, 
vietinių paklausęs vardo.' Žino
ma, vietinis svetimos kalbos ne
supratęs atsakė: “Kan-gu-ruh”, 
o tai vietinėj kalboj reiškia — 
mes nesuprantame.

— Kanados viešųjų bibliotekų 
knygomis naudojasi 10% visų 
krašto gyventojų. Iš-jų 10% yra 
vaikai.

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto 

Priima tik susitarus.
Skambinti vakarais 
telefonu LA. 1168.

• Dr. Aleksas Valadka 1 
1081 BLOOR ST. W.

(prie Dufferin)

priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 
Ketvirtadieniais ir šeštadie- 

. niais nuo 2-5 vai.
Rentgenas pagal susitarimą.

•

i Telefonas ME. 2933.
- . -T . . . - '

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

Telef. kobinetas EM. 6-2696
, Namų OL. 4778

RENTGENAS, PHYS1OTERAPIJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves:

i kasdien 11-12 vai., 2-4 vol. ir 7-9 v.
šeštadieniais nUo 11-3 vai. L

Dr. Jonas Yčas
Gydytojas ir chirurgas 
1590 DUNDAS ST. W.

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai. 

_ p.p. ir nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai.
p.p. arba pagal susitarimą.

Telefonas LO. 1794
Toronto

nr. J. J. VINGILIS 
VIDAUS LIGOS

Priima tik susitarus telefonu
RA. 0219

* 249 HOWLAND AVE., TORONTO
(prie Dupont ir Bathurst)

•

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
—— i* ^-ir Kanadoje . —

345 BLOOR ST. WEST 
(kampas Bloor ir Huron gatvių) 

TORONTO

WA. 3-2003
Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 

2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. NIORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS ;

Vakarais ir Šeštadieniais 
, pagal susitarimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4.
(į rytus nuo Duffer in St.)

Dr. Alexander SZATMARI
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

260 St. Clair Ave. W.
Darbo vol. 2-7 vai. pp. ir pogal 

susitarimą.
Telef.: Įstaigos kA. 0556, 

namų LL. 5228.

. . .. . ., . . . -

J DANIEL D. STOKAL
B.A.

’ TEISININKAS,
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

Room 204,221 Victoria St. ’
■ Office EM. 6-1681. Res. LY. 5797

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont.

j Tel. EM. 4-2715

STANLEY SHOE STORE
AugŠčiausios rūšies moterų, voikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platus

EE—€EE
1438 Dundas St W. Toronto

prie Gladstone . .

Dr. K. Žymantienė
GYDYTOJA ir CHIRURGĖ
KAMPAS BLOOR IR BROCK AVE., 

TORONTO
(įėjimos iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves Ir moterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1 -4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-3 vai. p.p., kituloiku pogal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. J. SEGAMOGAS 
chirurginė ir bendroji ’ 

praktika.
4906 WELLINGTON, 

VERDUN. P.Q.
Vai.: 11-12, 2-4, 6-9, šeštadie
niais 11-1 ar pagal susitarimą.

Tel. Office: YO. 3611
Namų: PO. 6-9964.

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas, 

buv. Budapešto bendrosios* ligoninės 
vyr. gydytojas.

219 St. Clcir Ave. W. Toronto, Ont.
Susitarti telefonu RA. 0237 
Kalbamo lenkiškai ir rusiškai

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimą 

RA. 9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Ticket*
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto .
kampas Eucl’d Ave.

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

Akių specialistas
J—■ ■ __ — -4. — ■ -i— _ — .  L-  

(optometrist)

Patikrina akis ir pritaiko akinius, 
jei reikalinga

BATHURST MEDICAL BUILDING 
312 Bathurst St. Telef. EM. 3-6373 

(at Dundas)

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

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

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

Tel. RA 3924

Dr. S. V. FEINMAN i 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

251 CRAWFORD STREET, TORONTO 
(kampos Dundas) 

Telefonas LL. 5739
Darbo vai.: 1.30-3 ir 6-8 vai. .p p. 

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

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

Dirbęs Europon ir Kanodos ligoninėse
Vidaus ligų specialistas: širdies ast

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

Tel. RA 6708.

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

GYDYTOJAS ir

Dėmfesioi
Statau naudas alyvines ir kitokias krosnis, 
taip pat remontuoju senas.

Pravedu gazo linijas, prijungiu plytas, statau radiato
rius, vandens apšHdymo krosneles ir atlieku kitokius 
panašius darbus
Pranešu klijeųtams savo naują adresą: 1

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. JUOZAPAITIS

r

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

Telef. EM. 8-1344
.............. ■<■■■■'1 1 ■" 1 > ,■ 

* DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—FEE dydžio.
wO’V’OO* • rOSOm

1414 Dundas St West. Toronto 
T«L Kt. 3881

I 8
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TORONTO. Cnt. PAGALVOK APIE VAIKUS! :: MLNTLLAL, Cue.
Šv. Jono Kr. parapijos žinios i Šalpos Fondui aukotojų žiniai 
— Pereitą savaitę įvestas pil- ~

nas šv. Jono Kr. bažnyčios ir par. 
salės apšildymas. Bažnyčia va
saros metu galės būti ir vėsina
ma. Nauji altoriai, pagal arch, 
dr. A. Kulpavičiaus projektą, 
yra jau padaryti. Kiek ilgėliau 
bus užtrukta su medžio skulptū
rų išpiaustymu. Altoftų padarė 
J. Vainauskas.

Bažnyčiai yra užsakyti nauji 
"Walcker” firmos vargonai iš 
Liud.wigsburgo Vokietijoje. Var
gonus tikimasi gauti Velykoms. 
Lietuvoje to paties vardo vargo
nai buvo Įsigyti Įgulos bažnyčio
je Kaune.

Bendrai, iki gegužės mėn. no
rima užbaigti visus darbus, kad

J restauruotą bažnyčią galima bū
tų pašventinti.

— Parap. rekolekcijoms pra
vesti yra pakviesti Tėvai Jėzui
tai iš Čikagos. Rekolekcijos vyks 
Kančios savaitėje ir baigsis Ver
bų sekmadienį.

— Šį penktadienį, šv. Juozapo 
dieną, 8 v.r. įvyks iškilmingos 
pamaldos.

— šeštadienį, kovo 20 d., O' v. 
gedulingos pamaldos už a.a. Fe
liksą Niaurą. Po pamaldų — To
ronto Vilties Kalno kapinėse pa
šventinamas antkapis.

— Ateinantį sekmadienį baž
nyčioje antroji rinkliava daro
ma popiežiaus karitatyvinei veik 
lai paremti.

— Gavėnios metu kiekvieną 
penktadienį 7.30 v.v. laikomos 
Kryžiaus Kelių pamaldos, o sek
madieniais 7 v.v. — Graudūs 
Verksmai.

— Parapija dėkoja Liet. Kat. 
Moterų D-jos skyriui už $70 au
ką bažnyčios remonto darbams.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Šv. Antano bažnyčioje. 

Bloor ir Rusholme Rd., vyksta 
metinės parapijos rekolekcijos. 
Jas veda T. dr. Leonardas An- 
drickus, OFM. Rytais 9 vai. šv 
mišios su pamokslu, vakarais 
7:30 pamokslas su pamaldomis.

— Sekmadieniais parapijiečiai 
kviečiami pasiimti biuletenį, neš ; 
per pamaldas skelbimų nebeda
roma.

— Kovo 14 d. po pamaldų įvy
ko visuotinis PBRM Būrelio na
rių sūsirinkimas ateities veiklos 
planams išdirbti. Nutarta, kad 
kiekviena Būrelio narė turi pasi
rūpinti išplatinti bent 5 automo
bilio bazaro knygutes. Būrelis 
Įsipareigojo rūpintis - altoriaus 
parengimu ir bažnytin. rūbais. 
Tam tikslui ruošiami pajamų 
planai. Didesniams BS Fondo su
kėlimui organizuojamos šeimos 
svečių arbatėlės su pajamomis, 
kurios įpareigoja kiekvieną sve
čią surengti panašią arbatėlę ir 
galutinai visus sujungti bendra
me rėmėjų pobūvyje.

— Prisikėlimo parapija reiš
kia padėką KLK Moterų D-jos 
Toronto skyriui už $70 auką. BS 
Fondui. Viso Fonde vra $18.084.- 
87.

— T. Bernardinas, parapijos 
klebonas, vyksta į Niujorką pa
sitikti Pranciškonų Ordino Ge
nerolo, kurį -palydės į Kenne
bunk Port, Maine, centrinį liet. 
Pranciškonų vienuolyną, o iš ten 
Kanadon. Ordino Generolas iš 
Romos atvyko Amerikon vado
vauti Pranciškonų Marijologi- 
niam Kongresui, kuris įvyks ge
gužės pradžioje Kalifornijoje. 
Ta pačia proga bus paimti iš 
Cleveland© pataisyti statybos 
planai ir išdiskutuoti liet. Pran
ciškonų vadovybės kartu su T. 
Generolu.

Šv. Andriaus liuterionių baž
nyčioje, Carlton ir Jarvis gatvių 
kampe, sekmadienį, kovo 21 d. 
2 vai. pp., pagrindinės lietuvių 
oamaldos ir 7 vai. vak. vakarinės 
Gavėnios pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
Antroji radijo valandėlė

pereitą sekmadienį pradėta T. 
Himnu. Malda už tėvynę, skam
bių šūkių dr. Kaškelio kalba, 
gen konsulo ir Kr. Valdybos pir
mininko sveikinimais. Su jau 
veikiančia radijo valanda naujo
ji nepasisveikino.

Dr. Kaškelis savo kalboje kaž
kam labai akcentavo nepartišku- 
mą. Kanadiškis LASo galva, ži
noma, nėra partinis veikėjas, ta
čiau, kai iš saldaus miego pabu
dęs klausytojas pirmiausia iš
girsta šitokį kryžiavojimąsi, jis 
gali ir suabejoti...__________

Pranešame visuomenės žiniai, 
kad KLB Šalpos Fondas yra įre
gistruotas Kanados valdžios 
įstaigose, kad aukotojai būtų at
leisti nuo apmokestinimo Šalpos 
Fondui paaukotos sumos.

Todėl’ visi, kurie Šalpos Fon
dui yra paaukoję ir gavę atitin
kamus Š. Fondo organų kvitus 
su įrašu, kad yra auka, užpildy
dami pajamų mokesčių blankus 
gali įrašyti paaukotą sumą prie 

’neapmokestinamų sumų, pridė
dami prie blankos turimą kvitą.

Šalpos Fondo C. Komitetas.
K. Liet. Kat. Kultūros D-jos 

susirinkimas
Pereitą šeštadienį “TŽ” patal

pose įvyko Kanados Lietuvių 
Katalikų Kultūros D-jos visuo
tinis susirinkimas-suvažiavimas.

D-jo? veiklos apyskaitinį pra
nešimą padarė valdybos pirmi
ninkas S. Čepas, finansinius rei
kalus aptarė valdybos narys fi
nansiniams reikalams B. Saka
lauskas, revizijos komisijos aktą 
perskaitė P. Jurėnas. Konstatuo
ta nuolatinis veiklos plėtimasis 
bei apyvartos kilimas. Pereitų 
metų sąmata prašoko jau $25.000. 
Besiplečią reikalai ir augą užda
viniai beabejo buvo reikalingi 
naujų vadovybės pastangų. Sun
kumai buvo nugalėti ir į šiuos 
metus D-ja įžengė ne tik be jokių 
skolų, bet dar ir su geroku at
sargos kapitalu. Kaip paaiškėjo 
iš valdybos sudarytos, susirinki
mo be pataisų priimtos, šių metų 
sąmatos, referuotos fin. reikalų 
vald. nario Sakalausko, toks pat 
atsargos kapitalas numatytas ir 
sekantiems metams.

Po apyskaitinių pranešimų bei 
trumpų diskusijų susirinkimas 
pareiškė padėką valdybai, rev. 
komisijai, “TŽ” personalui, talki
ninkams ir visiems savo darbu 
ar pinigine parama padėju
sioms stumti mūsų gyvenamose 
sąlygose nelengvą spaudos darbo 
vežimą. Po to dar priimtas nau
jai perredaguotas D-jos statu
tas. pagal kuri KLKat. Kult. D-ja 
yra vientisinė visą Kanadą ap
imanti organizacija' nekurianti 
skyrių atskirose vietovėse. Ta
čiau tose vietovėse, kur susida
ro didesnis D-jos narių skaičius, 
statutas numato ir lokalinės 
veiklos galimybes. Statuto pro
jekte buvo numatyta galimybė 
D-jos organų rinkimuose toliau 
gyvenantiems dalyvauti korės- 
pcndenciniu būdu.. Susirinkimas 
tą nuostatą pakeitė galimybe 
dalyvauti per įgaliojimus. Su
važiavimai vyksta kasmet ir visi 
organai renkami metams — pro
jekte buvo 2 m. Atskiru nuosta
tu nario mokesčio nustatyta $1 
metams Jis nedidelis, daugiau 
simbolinis, nes D-ja savo veiklą 
remia ne narių įnašais, bet idė
jiniu ryšiu bei pasišventimo tal
ka.

Buvusiai valdybai, dirbusiai 
jau pustrečių metų, atsistatydi
nus išrinkta nauja. Ji pareigomis 
dar nepasiskirstė, tai ir sudėtį 
paskelbsime kitame numeryje.

Po rinkimų dar svarstytas 
D-jos veiklos kaikurių sąlygų 
pagerinimo bei laikraščio perso
nalo papildymo klausimas, ta
čiau susirinkimui užtrukus dau
giau 4 vai. ir jaučiantis dalyvių 
nuovargiui, sprendimo neprieita, 
pasikeitus sugestijomis, palikta 
reikalą spręsti valdybai.

Vyt. at-kų susirinkimas
Įvyks kovo 21 d., 4 vai. pp., Tėvų 
Pranciškonų salėje, 32 Rusholme 
Pk. Crs. Darbotvarkėje kun. dr.' 
J. Gutausko paskaita ir einamie
ji reikalai. Valdyba.

V. Alksnio, B.A., paskaita
Liet. Teisininkų D-jos Toron

to skyrius kovo 21 d. 7 vai. vak. 
TLN II augšte rengia paskaitą iš 
Kanados baudžiamosios teisės, 
kurią skaitys čia gimęs lietuvis 
teisininkas Victor Alksnis, bai
gęs teisininko studijas Toronte 
Osgoode Hali.

Kviečiame visus teisininkus ir 
suinteresuotus dalyvauti.

Po paskaitos įvyks Liet. Teis. 
D-jos Toronto skyriaus susirin
kimas. Valdyba.

KLM B-nės visuotinis 
metinis susirinkimas 

šaukiamas kovo 21 d. 4 vai. pp. 
TLN. Narėms dalyvavimas būti
nas.Valdyba.

KINO “CENTRE” 7T2X^,W'
Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras!

į Ketvirtadienį — šeštadienį, kovo 18, 19, 20 d.d.
STARS ARE SINGING — spalv. — Rosemary Clooney, 

Lauritz Melchior
SONG OF INDIA — Sabu, Gail Russel)

Pirmadienį — trečiadienį, kovo 22, 23, 24 d.d.
OKINAWA — Pat O’Brien, Cameron Mitchell
PRISONER OF ZENDA — spalv. — Stewart Granger

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

KLB Švietimo Komisija, MOKYTOJŲ DIENŲ proga, kovo mėn. 28 d., sekmadienį, 2.30, vaL pp., 
šv. Kazimiero salėje, RoncesvaUes ir Garden, Toronte, ruošia įdomią PASKAITĄ

’’Lietuvis vaikas Kanadoje”
kurią skaitys žinoma mūsų pedagogė DR. AG. ŠIDLAUSKAITĖ. Po paskaitos meninė dalis, iš
pildoma Toronto bei Hamiltono mokyklų mokinių, skaučių, ateitininkų.

VISUS MALONIAI KVIEČIAME DALYVAUTI.
KLB Švietimo Komisija.

Pranešimas krašto atstatymo 
klausimu

PLIA SToronto skyrius kovo 
27 d. 5-8 vai. vak. didžiojoje TLN 
salėje rengia alutį su pranešimu 
“Lietuvos žemės ūkio sodybų 
grupavimo klausimu”. Po pra
nešimo įvyks diskusijos. Kvie
čiami dalyvauti PLIAS nariai ir 
visuomenė. Sk. valdyba.

New Canadians Service Ass. 
koncerto

kovo 24 d. Massey Hall, 
programa:

Bacho “Miegaliai kelkit” išpil
dys choras.

Muffat’o Sarabande in E. Mi
nor ir Scarlatti tris sonatas — 
Greta Kraus, harpsichord.

Iš “Užburta fleita” kunigų 
choras — išpil. choras; ariją “O 
Isis und Osiris” — Jan Rubes ir 
vyrų choras.

Ariją iš Dvorak “Rusalkos” ir 
eilę čekų liaudies dainų — J. Ru
bes. : .

Iš Puccini “Turandot” ištrau
kų išpild. W. Dinoff, Lonise Roy 
ir choras.

Chopino — Valse Brilliante, 
Etude No 1 in A fl. Major, Bal
lade No 1 — Vivian Florian Tho
mas.

Teismo sceną iš Verdi “Aidos” 
— Irene Loosberg, Vacį. Verikai- 
tis ir vyrų choras; Nilo ariją — 
Louise Roy, Šventyklos sceną — 
Angela Antonelli Robert Deane, 
V. Verikaitis ir mišrus choras.

Akomponuos Mario Fernandi, 
diriguos N. Goldschmidt, Master 
of Ceremonies dr. Edw. Johnson.-

“ATŽALYNAS” TORONTE
KOVO 21 dieną, Lenkų salėje — 62 Claremont

3 valandą po pietų, Toronto Jaunimo Meno Mėgėjų Grupė

penkių veiksmų Kazio Binkio veikalą

''ATŽALYNAS"
Toronto ir apylinkių visuomenė maloniai kviečiama.

Bilietai gaunami: “Tulpės” svetainėje, šv. Jono Kr. parapijos 
klebonijoje ir prie įėjimo. -

TJMMG.

Antibolševikinio T. Bloko 
koncertas t

įvyks šį šeštadienį, kovo 20 d., 
7.30 vai. vak., Eaton auditorijoje. 
Programą išpildys įvairių tautų 
solistai ir meniniai vienetai. 
Koncertą pradeda TL choras 
“Varpas”, vad. muz. St. Gailevi- 
čiaus. Bilietai parduodami Eaton 
auditorijoje ir TL Namuose.-

“Dainavos” ansamblis 
balandžio 24 d., atvelykio šešta
dienį, Eaton auditorijoje statys 
operetę “Šienapiūtė”. Plačiau 
bus paskelbta spaudoje.

— Toronto. — Viena tarptauti
nė firma paruošė planą Toronte 
pastatyti didžiulius gyvenamus 
namus 6.500 butų. Jie kainuotų 
$140.000.000 ir apimtų plotą tarp 
Bloor - Carlton ir Yonge -Jar
vis gatvių. Dainietė.

{ Montrealio lietuvius
Balandžio 23 d. neokanadiečių 

komisija ruošia parodą, kurioje 
gali dalyvauti visi Kanadoje gy
veną ateiviai. Paroda tęsis iki 
gegužės 1 d.

Parodoje galima išstatyti eks
ponatai tiksliai vaizduoją tautos 
meną, kaip tai įvairūs meno dir
biniai, tautiniai rūbai, vėliavos, 
knygos, .herbai ir tt.
• Savarankiški amatininkų ta
pybos ir keramikos dirbiniai.

Parodoje kiekviena tauta gau
na atskirą skyrių.

KLB Montrealio apyl. valdy
ba sudarė tam reikalui komisiją 
iš A. Gražio, H. Valiulio ir P. Po
vilaičio, kuriems pavesta paruoš
ti ir pravesti šią parodą, tai yra 
surinkti iš savo tautiečių eks
ponatus ir parodos laikui pasi
baigus juos grąžinti savinin-

lis buvo gražiai supinta su mu
zikine programa ir mod. šokiu. 
B. Vaitkūnaitė iš ciklo “Vasara” 
šoko šiuos fragmentus: Lyja, Žy
di, Džiūgauja, Derlius, Daina va
saros menuliui — komp. F. Mo
rel, kuris anksčiau skambino dvi 
savo kompozicijas. Z. Lapino 
ved. kvartetas — pirmas tenoras 
Br. Jaugelis, antras tenoras V. 
Murauskas, baritonas L. Baraus
kas, bosas V. Vaišvila — pirmoje 
dalyje dainavo “Sugrįžimas”, 
muz. F. M. v. Weber, “Atsisvei
kinimas”, liaudies daina harmo
nizuota A. Kačanausko ir antroj 
daly tango “Mama” ir Barcarolle 
— muz. J. Offenbach—abu daly
kai harmonizuoti Z. Lapino. Iš
prašyta dar du viršprograminiai 
dalykėliai, šaržuoti, su komišku 
elementu, tad skirtingi sayo nuo
taika.

KOVO MĖN. 21 ir 28 DIENOMIS
SEKANČIAIS SEKMADIENIAIS

“Tėviškės Žiburių” knygyne
Šv. Jono Kr. parapijos salėje

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
(Kaikurių net su 50% nuolaida)

Paštu užsakymų negalėsime priimti, kadangi išpardavimui nu
matytos knygos yra įvairiame stovyje ir pagal tai nustatytos 
naujos kainos. Taip pat primename, kad skolon knygos nebus 
išduodamos.
Toronto liet, choras “Varpas” 

sausio mėn. atšventė savo meti
nę darbo sukaktį. Užbaigęs pir
muosius metus, “Varpas” nenu
leido rankų, bet ir toliau su pa
siryžimu tęsia savo darbą.

Žengiant į antruosius metus 
choro valdyba sušaukė susirin
kimą. Pagrindinis dienotvarkės 
punktas buvo naujos valdybos 
rinkimai. Pirmiausia buvo ren
kama vieneto “ašis” — choro se
niūnas. Juo vienbalsiai perrink
tas darbštus, energingas ir turįs 
patyrimo tame darbe J. Račys. 
Jo darbui palengvinti išrinkta 
5 asmenų valdyba: p.p. Brazie- 
nė, Mašalaitytė, Kuolas, Mede
lis ir V. Turu ta. Vieneto pinigi
nius reikalus tvarko p. Kaške- 
lienė.

Kovo 5 d. susirinkime buvo 
gyvai diskutuojamas tautinių 
šokių grupės reikalas ir nustaty
ta ateities darbo gairės.

Po visų diskusijų padaryta iš- 
yada, kad reikia dėti visas pa
stangas atgaivinti tautinių šokių 
grupę Toronte. Anksčiau veikusi 
Toronte šokių grupė, kuri buvo 
jau gražiai užsirekomendavusi 
tiek lietuvių, tiek kanadiečių 
tarpe, dėl kelių jaunuolių neap
galvotų išsišokimų turėjo nu
traukti darbą.

Toliau “Varpas” numatė žy
miai papildyti repertuarą naujo
mis, gal dar kai kam negirdėto
mis, dainomis. Tas pareikalaus 
iš varpiečių ir choro vedėjo muz. 
St. Gailevičiaus daug darbo, lai
ko ir pasišventimo.

Nežiūrint laukiančio didelio 
darbo, “Varpas” jau yra pakvies
tas dalyvauti eilėj minėjimų bei 
koncertų, o be to, dar numato 
suruošti dainų ir šokių koncer-

REIKALINGAS vyras ir moteris tabako 
ūkiui, gali būti nevedę. Pageidautinas vy
ras, mokąs valdyti traktorių. Atlyginimas 
pagal susitarimo*. M. Toras, R.R. 2, Ot
terville, Ont. Tel. 193—W2—Delhi, 
skambinti po 7 vai. vak.

Dėl išvažiavimo pigiai parduodamas ma
žas t "Astrai" šaldytuvas su staliuku. 
Skambinti MŲ. 8067.
PARDUODAMAS mūrinis 6 kamb. su 
saulės kambariu ir 2 garažais namas, 
Dundas - Ossington rajone, 50 Roxton 
Rd. Įmokėti apie $5,000.
PARDUODAMAS pilnas miegamojo kam
bario komplektas. Telef. OL. 2971. 
28 Rolyat St.
Išnuomojamos butas iš 7-nių kambarių, 
garažas. Galima laikyti vištas ir karvę. 
Kreiptis J. Stradomskis, 171 Kmg St., 
Delhi, Ont., arba telef. 77 Delhi.______
Išnuomojamos didelis frontinis kambarys 
dviems i asmenims su baldais arba be. 
Bendra virtuvė. Yra garažas. KE. 3045.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė. Tel. 
EM. 3-9014, po 6 vai. vak.

Išnuomojami du kambariai su baldais. 
Galima naudotis virtuve. Tinka vedusiu 
porai arba viengungiams. TeL ME. 1436.

Išnuomojamas frontinis kambarys l-me 
augšte, gražiai apstatytas, netoh’ Lietu
vių Namų. 38 Rolyat St. Tel EM.6-7060.

Išnuomojamos didelis frontinis kamba
rys ir virtuvė. Atskiras įėjimas. Bloor - 
Jane. Tel. J U. 4042, po 6 vai, vak.

Reikalingas nuosavybių

pardavėjas
Garantuojamos geriausios są

lygos. Kreiptis KE. 2655.

Nekilnojamam turtui ir ko
mercinėm nuosavybėm par- 

\ 

duoti mūsų centriniame biure

ieškoma agentų

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS 

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūsių. Didelis sunkvežimis. 
30 DEWSON STn Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tamvba.

Pageidaujama turį praktikos, 
o naujai pradedantiems bus 
parengti kursai. Atlyginimas 

pagal komisiją.

Šalpos grupės “Daina” 
kovo 7 dienos susirinkime pasi
džiaugta gražiu pelnu iš vasario 
28 d. pobūvio, kurio gauta $234.- 
82. Reiškiame padėką daug savo 
darbu prisidėjusiems pp. K. Ru- 
sinui, Adai Lemežytei, už auką 
bufetui p. Mašalienei, p. Maša- 
laitei už padainavimą, taip pat 
visiems dalyviams. ■

Gauta daug prašymų iš užjū
rio vargstančių brolių, kuriems 
nutarta Velykų švenčių proga 
pasiųsti pinigais aukų ir maisto 
siuntinių. Be to, p. Kioša^ prašė 
siuntinėti “TŽ” jam į Vokietiją.

Narės pp. Grigaitienė ir Rima- 
vičienė sutiko aplankyti sunkiai 
sergančią narę Zelienę.

Nuoširdžiai dėkojame narei 
Tamulaitienei už susirinkimo 
priėmimą.
TLN administracijos iniciatyva 
praėjusį ketvirtadienį buvo su
organizuota ekskursija į O’Kee
fe’s alaus bravorą, esantį Dun
das St. prie University Ave. Eks
kursijoj dalyvavo KLB Kr. Val
dybos pirmininkas, TLN, “Pa
ramos”” ir kelių kitų organizaci
jų atstovai. Apžiūrėjus įmonę 
įvyko vaišės, kurių metu fabri
ko atstovas pagyrė lietuvius,., 
kaip gerus darbininkus. J. Kr.

Kr. Valdybos organas prieš 
privačią iniciatyvą

Pereitą sekmadienį Dr. Kaške- 
lio pradėtoji lietuviška radijo 
programėlė paskelbė įsidėmėti
ną iš KLB Krašto Valdybos ūki
nės komisijos gautą, informaci
ją. Esą komisija, vadovaujama p. 
Strazdo, nutarusi nupirkti neto
li Toronto ūkį, kur vietos lietu
viai galėtų ruošti vasaros sto
vyklas, gegužines, vasaroti ir tt. 
Girdi, “kažkuriais sumetimais” 
Prisikėlimo parapijai dovanotas 
20 akrų sklypas ir taip pat ten 
privatiems asmenims “duotieji” 
sklypai Toronto L. Bendr. reika
lams esą nepakankami ar netin
kami ir tt.

Iki šiol mes laikėme, kad ben
druomenės organai kiekvieną 
privačią bei organizacijų inicia
tyvą turi paremti ir rūpintis tais 
lietuviškais reikalais, kurių dar 
niekas netvarko. Dar negirdėtas 
dalykas, kad bendruomenės or
ganas būtų kada išėjęs prieš ku
rios nors organizacijos užsimoji
mą. Jei taip elgiasi Kr. Valdybos 
komisija, ji nesupranta savo pa
skirties ir turėtų būti-sudrausta.

Kad įsigyjamas ūkis ar žemės 
plotas, yra nenaujiena. Kodėl tad 
ūkio komisija rado reikalo pasi
sakyti neigiamai tik šiuo atve
ju? Man rodos, lietuviams bei 
lietuviškoms organizacijoms 
naudinga įsigyti kiekvieną že
mės plotą, kurį tik galima įsi
gyti. Jų pritaikymo ir panaudo
jimo galimybių yra visokiausių. 
Vienas įsigytas plotas visų rei
kalų niekad nepatenkins ir ne
užkirs kelio kitų plotų naudoji
mui. O ūkinei komisijai pradė
jus žmonių kiršinimą labai leng
va visai susikompromituoti.

Pagaliau kas nors turėtų pa
aiškinti, kodėl Kr. Valdybos ko
misija rūpinasi Toronto koloni
jos iškylų bei gegužinių vieta?- 
Juk tai apylinkės organų reika
las. Kr. Valdybos komisijos už
daviniai turėtų prašokti vienos 
kolonijos reikalus.Gr.

kams.
Visi Montrealio lietuviai nuo

širdžiai prašomi pasinaudoti šia 
paroda ir visus turimus meniš
kus išdirbinius joje išstatyti. Ne
pagailėkime savo triūso išgarsin
ti mūsų tautos vardą tarp kitų 
tautų, dalyvaujančių šioje paro
doje. Sukruskime visi ir. neapsi
leiskime. Mes daug ką turime 
parodyti, ką mūsų sena tauta yra 
sukūrusi. Neokanadiečių komi
sijoje mūsų bendruomenę pasto
viai atstovauja I. Kibirkštytė ir 
inž. L. Balsys.

Smulkesni nurodymai, kur ir 
kada pristatyti eksponatus bus 
paskelbti spaudoje. Negalintieji 
pristatyti savo eksponatų į nuro
dytas vietas, prašomi painfor
muoti apie tai komisiją, kuri eks
ponatus paims iš namų.

Šios parodos reikalu informa
cijų prašome kreiptis tel.: A. 
Gražys — RA. 1-3148. H. Valiu
lis — FI. 7997 ir P. Povilaitis — 
RA. 2-4410. .'<:%

Į talką, sesės, broliai!
Apylinkės valdyba.

KL Tautinės S-gos Montrealio 
skyriaus iniciatyva AV parapijos 
patalpose kovo 14 d. sukviesta
me organizacijų pasitarime prez. 
A. Smetonos 10 metų mirties su
kaktuvių minėjimo reikalu daly
vavo atstovai: KLTS-gos, Liet. 
Kar. Kūr. Savanorių, Akademi
nio Sambūrio, Skautų Tunto, 
Skaučių “Neringos”, MLBičiulių 
D-jos, KL Kat. Mot. D-jos, KLB 
apylinkės, vyr. at-kų ir KLT 
Montrealio skyriaus (kaip stebė
tojas). Nuoširdžiai pritarus ini-. 
ciatyvai, nutarta iš visų čia pa
minėtų organizacijų sudaryti 
minėjimui ruošti komitetą. Ko
mitetas iš savo tarpo išsirinko 
prezidiumą į kurį įėjo: pirm. J. 
Viliušis, vicepirm. K. Andriuš
kevičius ir sekretorius I. Luko
ševičienė.

Liet. Akad. Sambūrio praeitą 
sekmadienį suruoštas kultūrinis 
parengimas su tokiu ilgu pavadi
nimu, kaip “Dainos, muzikos, li
teratūros ir mod. šokio vakaras”
nebuvo-be naujovių. Pirmiausia 
rengėjų apsispręsta sukviesti 
Montrealyje gyv. kultūrininkus 
pasirodymui. M. Aukštaitė skai
tė savo poeziją prozoje “Dingęs 
sūnus”; H. Nagys — keletą savo 
eilėraščių, J. Žmuidzinas — frag
mentą iš autobiografijos ir eiles, 
K. Veselka—fragmentą iš no
velės, E. Gailevičiūtė — J. Kau
po pasaką “Daktaras Knipštukas 
pragare” ir J. Akstinas — frag
mentą iš Pulgio Andriušio “Anoj 
pusėj ežero”. Ši literatūrinė da-
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Real Estate 

752A Yonge St, Toronto

“VITA
1033 College St

(sekančios durys nuo Prisikė
limo parapijos)

Bandyti vertinti keliais žo
džiais būtų negražu ir net prie
šinga parengimo nuotaikai. Žiū
rovas, dėkingas mūsų rašyto
jams, šokėjai ir kvartetui, mie
lai lauks, jų vėl pasirodant, o ren
gėjai — tokio pat gausaus daly
vių būrio.

Vyr. at-kų metinis susirinki
mas pakartotinai šaukiamas ko
vo 21 d., sekmadienį, AV parapi
jos senosios klebonijos patalpo
se tuoj po pamaldų. V-ba.

Už a.a. F. Niauros vėlę metinės 
pamaldos A V bažnyčioje bus ko
vo 18 d. 8 vai. rytą.

Dėl Vasario 16-sios minėjimo. 
Šiemet Montrealyje be KLB 
Montre. apylinkės v-bos viešą 
Neprikl. paskelbimo sukakties 
minėjimą dar surengė KLT sky
rius kartu su šv. Kazimiero pa
rapija. -

Kiekvienos organizacijos vie
šas minėjimas yra sveikintinas, 
tačiau yra svarbu žiūrėti, kad 
dėl to nesusidarytų nieko bloga. 
Kai įeiname į sąlytį su krašto 
vyriausybe, kitomis tautomis, įs
taigomis ar jų atstovais, tiktų 
pasireikšti visiškai vieningai. 
Nepriklausomybės paskelbimo 
šventė turi būti visos, kurioje 
niors vietovėje esančios, lietu
vių visuomenės vieningumo de
monstracija. Dėlto ir apylinkės 
valdyba visai teisingai pasielgė, 
kviesdama į minėjimą visus 
Montrealio ir jo apylinkių lietu
vius, neskirstant jų jokiais at
žvilgiais, ir į garbės prezidiumą 
— visų lietuviškų organizacijų 
atstovus su vėliavomis.

Kaikurių organizacijų atsto
vų garbės prezidiume, deja, pa- 

: sigesta. Taip pat apgailėtina, kad 
KLT susirinkime nutarta pasiųs
ti rezoliuciją min. pirm., kuriam 
kiek anksčiau jau buvo pasiųsta . 
rezoliucija visų Montrealio ir jo 
apylinkių lietuvių vardu. Juk 
tai tesudarys tik keistą įspūdį.

Tačiau, kas padaryta, nepakei
si. Belieka tiktai iš šių metų pa
tirties pasimokinti ir tikėtis, kad 
ateityje tokių klaidų bus išveng
ta. Jeigu kuri organizacija ras
reikalinga 'surengti savo Vasa
rio 16-sios minėjimą, tevykdo tai 
ir tebūna pagirta už šį gražų dar
bą. Betgi ji turėtų dalyvauti ir 
bendrame visų Montrealio lietu
vių minėjime bei suderinti savo 
veiklą su jo nutarimais.

Šios šventės metu visų lietu
vių pakilūs jausmai ir nenumal
domas laisvės troškimas turi su
silieti į bendrą pasiryžimą ir tap
ti vieningu lietuvių tautos valios 
pasauliui pareiškimu.

Montrealietis.

I4K

nepamirškite užsukti Jietuviškon dovaną, 
suvenirą ir įvairią reikmeną krautuvėn 
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1212 DUNDAS ST.W. Tol- LA-9547
J. Beržinskas. 

Užsakymai priimami ir paštu.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

Dundas — Shaw, $12.000, įmokėti $2 500, 7 kambarių atskiros namas, van
deniu - alyva šildomos, didelis garažas; 1 atviros morgičius balanse.

$10.000, 10 akrų žemės plotos prie 27-to kelio, važiuojant į Moltong; įmokėti
$3.000.; nėra trobėsių. ' «

Mimico. $15.500. 8 katpb. dupleksas, dėl dviejų Šeimų; vandeniu - alyva ap
šildomas; du garažai, didelis kiemas. Įmokėti apie pusę.

Boustead Avė. (prie RoncesvaUes) atskiros plytų namas, 12 komb., 2 vonios, 
vandeniu šildomas, įmokėti $8.000. Užimti visų namą galima tuojau.

AL GARDENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, vakarais HU. Y-1543

Naujas mūšy skyrius: 
1597 Bloor St W. Tel. LA. 8772
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