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LaidiMi
Kanodos Lietuvi? Kotelik?

Kultūros Draugija

941 Dundės St. W., Toronto

Kiekvieno įnašas būtinas
O kaip dažnai yra priešingai^Nusiskųsti yra įprasta. Žmo

gaus prigimtis kažkaip yra lin- Į Kaip dažnai pageidavimų ir prie- 
kusi priekaištauti kitiems, daž
nai net įtarinėti, bet ne dažnai 
žmogus linkęs pats save ir savo 
veiksmus panagrinėti.

Kaip dažnai mes girdime nusi- 
skundžiant ir priekaištaujant, 
kad štai ten apsileidžiama, ano 
štai nepadaroma. O labai retai 
tepasistengiama išsiaiškinti to
kiais atvejais pirmą ir pagrindi
nį klausimą — kas gi to nepada
ro bei kodėl negali padaryti?

Kaip dažnai pav. skundžiama
si. kad štai per mažai teturime 
tinkamos informacinės literatū
ros apie Lietuvą; net priekaiš
taujama, kad jos neparūpinama. 
Bet kaip dažnai pamirštama at
sakyti klausimą ar mes turime, 
kas galėtų tokios literatūros pa
ruošti? Mes turime vieną vie
nintelį Tautos Fondą, kuriam 
dar truputis aukojama, bet už
mirštama, kad nei tas fondas yra 
pakankamas, nei jis gali visus 
reikalus patenkinti. Juk mes ne
turime jokios savos įstaigos, ku
ri pajėgtų išlaikyti nors vieną 
pajėgų žmogų, kuris galėtų at
likti svarbų ir reikalingą darbą. 
Ar daug gali padaryti žmogus 
vien atpuolamu. laiku, liekančiu 
nuo darbo fabrike ar kur kitur 
duonos kąsnį užsidirbant. Jei 
mes nepajėgiame suorganizuoti 
paramos bei parūpinti darbui 
reikalingų minimalinių sąlygų, 
mes neturime nei teisės priekaiš
tauti. Niekas neturi teisės prie
kaištauti, kas pats savo įnašo nė
ra įdėjęs. Atminkime, kąd kiek
vienas turi lygių’ti^ių'į-poilsįT 
į savo sveikatos tausojimą, paga
liau į kasdienių savų reikalų ap- 
tvarkymą ir reikalavimus kelti 
moralinės teisės turi tik tas, kas 
pats yra prisidėjęs.

MASKVA SUKA
kaistų reiškia tik tie, kurie apie 
savą įnašą nė nepagalvoja. Orga
nizacinis gyvenimas bei visuo
meninė veikla taip pat daugiau
sia priekaištų sulaukia kaip tik 
iš tų, kurie patys .tame gyveni
me nenori dalyvauti. Kalbama, 
kad niekas nenori bedirbti, kad 
visi išsisukinėja nuo pareigų, ne
lanko susirinkimų bei posėdžių, 
kartais net pareiškiama kritikos 
dėl veiklos, tačiau kiek tokių 
kritikų įsijungia į veiklą patys' 
ar nors protarpiais ateina tal
kon? Tarytum kiti vis tai priva
lo, turi pareigos veikti, o aš tai 
jau nuo visko laisvas ir tik “pa- 
mokslininkauti” teskirtas. Deja, 
tai jau kasdienis reiškinys mūsų 
nūdieniame gyvenime.

Galbūt, žmogus visada toksai 
buvo — greitesnis į kritiką, ne
gu į patį darbą. Tačiau tai buvo 
gal toleruotina normaliose gy
venimo sąlygose, bet ne šian
dien. Šiandien perdaug reikalų, 
perdaug darbų, kuriuos reikia 
nudirbti, o permažai jėgų bei 
darbininkų. Šiandien viskas rem 
tina organizuotumu, talka ir visų 
bendru įnašu. Negausios jėgos 
tik suderintos tegali duoti pagei
daujamų vaisių. Jei norime pa
matyti vaisių, privalome eiti su 
savuoju įnašu į darbą. Tada tu
rėsime teisės jų dairytis... ir 
pamatysime, pamatysime su pa
sitenkinimu, kad tai ir mūsų dar
bo vaisius, kad svetimo vargo 
bei svetimo prakaito snęišnaudo- 
jome.

Šiandien mums . pirmiausia 
trūksta organizuotumo bei visų 
bendros talkos. Jei to nepasiek
sime, paskutiniai dirbantieji iš
lakstys ir visiškai nebeliks kas 
dirba.

JUOS IŠVEŽĖ I DYKUMAS
TOO jaunuolių balandžio 5 d. 

išvyko iš Vilniaus į Čkalovo. sritį 
plėšti dirvonų, sausinti balų, rau
ti kelmų. Viši jie laikomi sava
noriais. atsiliepusiais į partijos 
šaukimą. Pats Paleckis buvo sto
ty išlydėti. Buvę taip pat išvyks
tančiųjų tėvai, giminės, draugai. 
Balandžio 4 d„ sekmadienį, Vil
niaus dramos teatre buvo su
rengtas jiems išlydėti iškilmin
gas vakaras. Tuo tarpu tai yra 
pirmoji tokia grupė iš Lietuvos. 
Čkalovas oro linija nuo Vilniaus 
yra maždaug už 2200 kilometrų.

Tai buvęs Orenburgas, pieti- 
• nėję Uralo kalnyno papėdėje, 

prie Uralo upės, apie 600 km į 
šiaurę nuo, Kaspijos jūros, apie 
400 km į rytus nuo Kuibiševo. 
buv. Samaros.

Kas vykstančių jų laukia, ma
tyti iš partijos (Maskvos CK) 
kovo 2 d. nutarimo. Vykstan
tiems inžinieriams, technikams, 
agronomams, zootechnikams ir 
kitiems žemės ūkio specialis
tams, kvalifikuotiems mašinų 
taisytojams, sąskaitininkams ir 
kitiems darbininkams (atrodo,

kad čia turimi galvoj administ
racijos darbininkai) išmokama 3 
mėn. jų buvusio uždarbio dydžio 
pašalpa ir apmokamą kelionė. 
Nekvalifikuoti} darbininkų nu
tarimas nemini. Vietiniams (nuo 
tų dirvonuojančių plotų arti- 
miausiems) organams įsakoma 
įsteigti lauko stovyklas ir aprū
pinti jas vagonėliais bei palapi
nėmis būsimiems darbininkams 
gyventi; suorganizuoti maisto ir 
vandens tiekimą; įsteigti maisto 
parduotuves ir kitų reikmenų 
krautuvėles, kino*teatrus ir tt. 

.“Savanoriai“ vyksa į plynus lau
kus ar balas. Nuo vadinamųjų 
vietinių organų pareis kada ir 
kokias pastoges jie gaus. Atlygi
nimas numatomas, kad ir su 30% 
priedu, bet tik pradėjus realizuo
ti derlių. Iki tai įvyks, pragyven
ti reiks iš 3 mėn. algos’arba pa
siimtų atsargų. Kiek tokių “sa
vanorių” bus išsiųsta, sunku pa
sakyti. Komsomolo centras paža
dėjo šitam planui 100.000 savo 
narių. To beabejo neužteks. 
Greičiausia į tas dykumas bus 
nusiųsta taip pat daugybė trem
tinių bei kalinių.

Matėm, kad Eisenhowerio res
publikonams paskelbus “tautų 
laisvinimą” ir tuoj pradėjus gir
tis “mes išplėšėme iniciatyvą iš 
Maskvos”, visur būta sąmyšio. 
Europiečiai, lygiai kaip ir pabė
gėliai iš jau pavergtų kraštų, 
rimtos išvaizdos Dulles žodžius 
ėmė už tikrą pinigą: “Sovietai 
turi būti atstumti (rollback), pa
vergtieji išlaisvinti”. Buvo kal
bama, jog Tarybų Sąjunga bus 
susmaukta atgal į 1939 metų sie
nas, kad ir karo priemonėmis — 
pabėgėliai lietuviai jau gardžia
vosi pasiilgtais tėvynės veidais. 
Bet vėliau išryškėjo Dulles “stai
gios diplomatijos” pobūdis, lyg 
prisitaikant svarbiausio priešo, 
moderniosios etikos, zig-zagi- 
niam kursui. Ši tarptautinė “tu 
bėk, o aš gaudysiu” su A&H 
bombomis grėsmingas žaidimas, 
suteikė laikiną pagerėjimą net 
mūsų “nykštukui”, daugelio dėl
to ignoruojamai Lietuvėlei.

Permainos Rusų
imperijoje?
Pasaulio žymiausi ir nežino

miausi politikai, remdamiesi 
šykščiomis žinelėmis, siūlė įvai
riausių spėliojimų. Dr. Litas iš 
Vokietijos “Drauge“ štai įrodi^ 
nėjo, jog TSRS grįžtąs radikaliz
mas, Chruščiovą stumiąs šalin. 
Mes gi praėjusią savaitę manėm 
kaip tik priešingai, kad pastara
sis laimįs, nes jo dalinas priva
čios iniciatyvos kolūkiuose su
grąžinimas pagerino maisto pa
dėtį net Lietuvoje. (Praėjusią 
sakaitę iš Panemunės gautam 
laiške Tašoma, jog “'šiuo metu-tu
rime daugiau maisto ir drabu
žių”). Spėliojome, jog visas šitas 
permainas iššaukė Dulles-Ike da
bar “staigioji politika”. Kad Sta
linas mirė “laiku”, nes jo kon
servatyvi. grubi politika vedė į 
greitą karą, kurio, Kremlius ne 
Hitleris, suprato niekad nelai
mėtų. Kad Dulles “staigioji po
litika" (anksčiau vadinta išlais
vinimo). privertė Kremlių atvi
rai remtis “didžiadvasiška, di- 
džiabroliška rusų tauta", nei ne
patikimomis pasienio tautomis. 
Sakėm, jog Kremlius į vis griež- 
tėjančią Dulles-Ike politiką at
sakė “pieno su medum” švelnu
mu nei kiek nekeisdamas savųjų 
dogmų. Praėjusią savaitę net 
“Comedie Francais” gastroliavo 
(pirmą kartą po revoliucijos!) 
Maskvoje ir jos uoliausiais lan
kytojais buvo .j. . Malenkov, Mo
lotov, Chruščev. Europiečiai, su 
Nehru kitame šone, tik stebėjos. 
Štai kur kultūra! Tai ne Eisenho- 
vveris, kuris savo gyvenime gal 
operoje ar simfoniniame koncer
te nėra buvęs — pūtė komunis
tai. Išvežimų daugiau nebėra — 
stūmė Vilniaus radijas. Savano
riškai visi vyksta. (Nesvarbu, 
jog metodai paimti iš hitlerinin
kų gauleiterio Sauckelio — lais
vieji radijai nedrįstų sovietams 
to priminti). Gromyko su Vi
šinskiu pradėjo nešioti ciliriderį 
su fraku — europiečiai diploma
tai tirpo susižavėję. Amerikie-

Niujorko bendradarbio 
ALMAUS

Amerikos admirolas Rodfordas 
prisiekinėjo, jog jau daugiau bol
ševikams tai Amerika tikrų tik
riausiai neužleisianti. Rodfordas 
išsidavė betgi, kad jam ypač įdo
mūs Artimieji Rytai, kur Krem
lius užmiršo apsaugoti Tarybų 
Sąjungą satelitinėmis buferio 
valstybėmis, į kurias turėtų at
simušti kiekivenas išorės smūgis.

Laisvės Komitetu iniciatyva 
nesusilaukė dėmesio
Iš Free Europe išlaikomų Pa

baltijo politikų sudarytas “Bal
tic Review" magazino laikrašti
ninkų štabas mėgėjiškai paruošė 
Amerikos spaudai memorandu
mą ryšium su pasiųsta telegra
ma Maskvon amerikiečiu žurna
listų delegacijai prašant aplan
kyti Pabaltijo kraštus ir pabal- 
tiečius išvežtuosius Sibire. Ne
žiūrint puikios idėjos — Niujor
ko didžiojo spauda šį memoran- 

vis dažnėjantis dezertyravimas j du ignoravo. Nors New York 
(Rostvorov — Japonijoje, Pet- " 
rov — Australijoje). Jis nori Že
nevos konferenčija iššaukti pa
niką Maskvoje, kad Kremliaus 
sienos imtų atsakančiai pleišėti.

Todėl Maskva įsakė inejo-ko- 
munistams bet kokia kaina su
naikinti prancūzus Dienbienphu 
mažajam Stalingrade ir pastatyti 
vakariečius prieš įvykusį faktą. 
Bet ji nervinas. Dr. Truchnovič, 
rusų informacijos tarnybos ve
dėjo (kaip mūsų M. Gelžinio 
Reutlingene) pagrobimas tai ro
do. Jo norėjo MVIX tvirtina Ber
lyno policija!"rassSs gi, lietu
viams pavergtame krašte ir ki
tiems, įrodinėjo, jog Dulles'Lon
done nieko nelaimėjo, kad ir Pa
ryžiuje taip pat.

Karo vyrai apie dabartinę 
Amerikos politiką
Jei kariuomenės štabo virši

ninkas gen. Matthew B. Ridg
way abejojo “new’ look” — A&H 
bombų garantuojama taika, tai 
jungtinio štabo viršininkas ad
mirolas Arthur Rodford suva
žiavusiems Vašingtone ameri
kiečių žurnalistams išvedžiojo, 
jog bolševikinė grėsmė yra tiek 
didelė, jog dabartinis įtempimas 
galįs užsitęsti ištisą šimtmetį. 
Nė nėmirktelėjęs dėl pavergtų
jų reakcijos į šitokias kalbas,

Savaitės įvykiai
gi jaudino šeštadieniočius

“Pravdoje” Lenino testamento 
paskelbimas,’ kuriame jis, kaip 
žinojome, kad ‘ ir netiesioginiai 
išdirbo Staliną? Svarbiausia, esą, 
jog cenzūra šią žinią ištisai pra
leido į laisvą svietą.

Permainos rizikingos 
Kremliui * •

Amerikiečių “containment” po
litikos tezė buvo, jog per “jėgą 
taika”. Kad bolševikai negalė
dami plėstis turėsią keistis, kad 
ten prasidės sąmyšiai. Dulles, 
kurio politika dažnai vadinama 
dar “containment & plus, manė, 
jog būtinas ir laisvojo pasaulio 
spaudimas. Maskvai bandant jį 
atremti “švelnumu”, Dulles vien 
praėjusią savaitę sukorė virš 10 
tūkstančių oro mylių. Jo nerami
na sovietinių, gerai aprūpintų 
diplomatų — MVD karininkų,

Pagrindinis tarptautinės politikos klausimas, kuris slėgė pasau
lio politines nuotaikas Velykų švenčių metu, buvo ar užteks JAV 
autoriteto, įtakos ir jos politikams apsukrumo šioje komplikuotoje 
padėtyje atlaikyti savo aiškią antikomunistinės politikos liniją ir 
išlaikyti greta savęs nesusvyravusį Vakarų- pasaulį. Padėčiai iš
siaiškinti ir JAV nusistatymui išryškinti valstybės sekretorius 
Dulles prieš Velykas aplankė Londoną ir Paryžių. Ką jis ten pasa
kė, žinoma, nebuvo skelbiama, tačiau aišku, kad tai buvo kažkas 
labai svarbaus, jei seniokas Dul-*——-------- —------------ ----------- -
les pats pasiryžo ten nuvykti ir 
kaiką pasakyti anų valstybių at
sakingiems’ politikams, kai tas 
pats Dulles šią savaitę vėl vyks
ta į Paryžių į Š. Atlanto konfe
renciją. o iš ten į Ženevą, kur su
sitiks abiejų priešingų pasaulių 
delegacijos. Matyt, Dulles turėjo 
kaiką pasakyti dar prieš tas abi 
konferencijas, kad anos vyriau
sybės turėtų laiko apsisvarstyti. 
Kitaip, DuĄes būtų pasitenkinęs 
vien šios savaitės kelione.

Oficialūs komunikatai, paskelb 
ti po Dulles pasikalbėjimų Lon
done ir Paryžiuje, yra gana pa
prasti ir liėčia daugiausia piet
ryčių Azijoj problemas. Esą, ko
munizmas ten sukėlęs labai kri
tišką padėtj, tų sričių komunis
tams užleisti negalima, tad rei
kėsią sukurti 10 valstybių karinę 
sąjungą, panašią į Šiaur. Atlanto 
Sąj., aname pasaulio regione tai
kai išlaikyti arba komunistinei 
agresijai atmušti.

Kartu beabejo dar buvo ap
tartas Europos Gynimo Bend
ruomenės bei. Europos Armijos 
klausimas. Komunikatuos pasi
kalbėjimų vaisiai gražūs, tačiau 

M^aktjškjį .tįįo ^pat^asįgįrdo 
disonanšmių balsų." -

D. Britanija pasisakė dar tvir- 
pareiškė, kad naujo penkmečio čiau už EGB. Norėdama silma- 
plano iki 1956 m. nebūsią skel-!žinti. Prancūzijos nerimą, kad 
biama, nes taip būsią lengviau 
prisiderinti prie Sovietų Sąjun
gos ir kitų “liaudies respublikų" 
ūkinių planų. Matyt. 1956 m. nu
matomu penkmečio planai visose 
satelitinėse valstybėse. >

Pernai pasibaigęs ūkinis penk
metis Čekoslovakijoje davęs ge
rų vaisių. Darbo produktyvumas 
pakilęs net 67?< . Atlyginimams 
už darbą betgi buvę išleista tik 
35% daugiau. Vadinasi 19'< dar
bininkų prakaito pasiėmė vals
tybė. Ir darbininkai dėl to neturi 
teisės nei išsižioti.

I UU IgliVldVV. nuib lUlK

'Times ispanų belaisvių pasakoji- 
Į mams apie priverčiamą darbą 
skyrė vedamąjį ir atskirą su že-! 
mėlapiu straipsnį, pabaltiečių iš-i 

! keltas reikalas 'neužsimintas.
Jungtinėse Tautose tik pana

šiu reikalu prabilo JAV delėgaci- 
(Nukelta į 2 psi.)

Sovieto bloko ūkis V* 
suderinama^

Čekoslovakijos planavimo mi- 
histėfis FdfeikT’"felėruodainas 
.1954 m. ūkini planą, parlamente

paskelbė 21-25 m. vyrų visuotinį 
mobilizaciją ir nori perimti*kraš- 
.o gynimą į savo rankas, Prancū
ziją paliekant sąjungininke, o 
IAV rėmėja arba ir taip* pat są
jungininke, jei joms prisieitų įsi
kišti. Bao Dai tuo reikalu net at
vyko į Paryžių. \

Dar labiau Prancūzija svyruo
ja EGB bei E. Armijos klausimu. 
Vyriausybė yra už sutarčių rati
fikavimą ir kartu su 5 kitom 
valstybėm pasirašė EGB sutartį, 
bet kilus protestui vyriausybė 
pareiškė, kad galutinas žodis pri
klausąs parlamentui. O parla
mente vyriausybė vargu ar galės 
surinkti pakankamą skaičių bal
sų, nes prieš ratifikavimą yra de 
Gaul atstovų grupė, kurie jau ‘ 
dabar svarsto ar nereiktų atšauk 
ti savo 5 ministerius iš kabineto. 
Parlamente jie gi turi 125 atsto
vus. Manoma, kad vyriausybei 
gali pritrukti 20-40 balsų. Vokie
tijos baimės Prancūzijoje neat
sveria nei D. Britanijos garanti
jos, nei naujas JAV prezidento 
pareiškimas, kad savo kariuome
nės iš Europos neišves ir nesi
liaus rūpinęsi Europos saugumu.

AUSTRALIJOJE PABĖGO RUSU DIPLOMATAS
Australijos min. pirm. Men

zies pranešė, kad sovietų atsto- 
- vybės tretysis sekretorius bei 

konsulas Petrov pasiprašęs Aus
tralų vyriausybės globos ir per
davęs daugybę dokumentų apie 
sovietų šnipų tinklą Australijo
je. Dokumentai dar esą neap
dirbti, dar daugelį jų reikią iš

-versti iš rusų .kalbos, tam reikia 
laiko, tačiau jau ir dabar aišku, 
kad medžiaga, paliečianti visą 
eilę Australijos piliečių, turės 
būti perduota teismui. Gauna
mas įspūdis, kad Petrovo per
duotoji medžiaga bus tos pačios 
rūšies, kaip Guzenko perduotoji 
Kanados valdžią.

Petrov # iš visų sovietų diplo
matų išsiskyręs tuo, kad dažniau 
lankydavęs teatrus, medžiojęs, 
žvejojęs ir apskritai maišęsis 
tarp australų. Jo žmona betgi juo 
nepasekusi, nes ji turinti Rusi
joje giminių. Petrovas neturįs 
jokių giminių.

Sovietų ambasada buvo pa
skelbusi, kad Petrovas esąs pa
grobtas. Premjeras dėl to atkir
to. kad pagrobiant prie jo niekad

nebūtų gatvėje tiek dokumentų.1 ta. Rusų ambasadorius Canbero- 
Sovietų atstovybė su juo pasi- je aplankė užsienių r. min. Grei- 
matyti dar neprašiusi, jei papra
šytų ir jei jis pats sutiktų, galė
tų pamatyti. Jei paprašytų grą
žinti dokumentus, vyriausybė, 
ssą, tai taip pat svarstytų.

— Darwin. — šį antradienį, 
jflo didėlio triukšmo Sydneju- 
je lėktuve pakeliui į Darwin Pet
rovo žmona apsisprendė ir pa
prašė suteikti politinio pabėgė
lio teises. Sydnęjuje ji buvo at
gabenta į aerodromą vieno Rusų 
atstovybės pareigūno ir dviejų 
specialiai jos išgabenti prisiųstų 
kurjerių, kurie ją vos įvilko į 
lėktuvą pro rytų Europos imi
grantų demonstrantų minią, kai- 
kieno liudymu jau šaukiančią 
“Išgelbėkit mane!” Tačiau aust
ralam pareigūnam ji nepareiškė 
noro likti net pasikalbėjus tele
fonu su vyru. Darwine, pasku
tiniam lėktuvo sustojime Aust
ralijoje. ii jau aiškiai šaukė ’'Iš
gelbėkit”. Jos nenorėję išleisti 
kurjeriai buvo nuginkluoti ir ją 
paėmė savo globon policija. Ru
sai šaukia, kad ji buvusi pagrob-

čiausia pareikšti protesto. Tuo
jaus buvo sušauktas kabineto 
posėdis, kuris, sakoma, svarstęs 
priemones, kaip apsaugoti savo 
atstovybės personalą Maskvoje, 
nes Sovietai gali imtis represijų 
ir pagrobti kurį nors jos narį. 
Atrodo, kad dėl Petrovų, jau ne
kalbant apie atidengiamas šni
pinėjimo paslaptis, santykiai 
tarp Australijos ir Sov. Sąjun
gos gali įsitempti.

— Canberra. — Iš sovietų At
stovybės pabėgusio Petrovo at
neštų dokumentų tyrinėti atplau 
kia ir Britų saugumo pareigūnai.

— Belgradas. — Tito pasveiki
no Vengriją su komunistinio re
žimo 5 metų sukaktimi. Tai lai
koma ženklu jo palankumo suar
tėti su Maskvos bloku.

— Otava. — Kanada ir JAV

RUBLIO
NYTimes žurnalistas Harry 

Schwarz apskaičiavo, palygin
damas Maskvos ir Niujorko kai
nas, kad rublio tikroji vertė yra 
ne 25 centai, kaip skaičiuojamą, 
bet 7 centai. Rublį skaitant lygų 
25 centam, Maskvoje už svarą 
kavos reikia mokėti $4,83, Niu
jorke—0,99; už svarą steiko $2,27 
NY — 0,33; už svarą cukraus 
$1.11, NY—0,093; už tuziną kiau
šinių $3,76, N Y — 0.57; už litrą 
pieno $0,73, NY — 0.215; už kar
bonado sv. $2.40, N Y — 0,69; už 
svarą sviesto $3,03, N Y—0,73; už 
sv. baltos duonos $0,32; NY — 
0,15; už sv. kvietinių miltų $0,68, 
NY—0,09. Iš visų prekių nedaug 
brangesnė tik arbata — $0,93 už 
sv., kai NY — 0,75. Net tokia 
druska, kurios Sov. Sąjungoj 
daugybė yra daugiau kaip dvi
gubai brangesnė, nors parduo
dama, žinoma, ne taip įpakuota.

Žurn. Schwarz dėl to sako, 
kad sovietinis darbininkas min-

Zaleski. įpėdinio 
neskiria

Lenkų spaudoje reiškiama su
sirūpinimo, kad nors partijų su
sitarimas pasirašytas, tačiau pre
zidentas Zaleski konstitucijos 
numatyto įpėdinio vis nepaski
rta. Kodėl, neskelbiama. Spėja
ma. kad Zaleskis nori išgauti so
cialistų partijos pripažinimą. So
cialistai jo prezidentavimą lai
kė neteisėtu, -tad jis dabar, atro
do, nori tą pripažinimą išgauti, 
nes kitaip esą ir jo įpėdinio pa
skyrimas bus neteisėtas. Kiek-

tuo pačiu metu paskelbė, kad ' vienu atveju įpėdinis turi būti 
bendromis pastangomis yra nu- j paskirtas iki birželio 9 d., nes tą 
tiesusios kontinentui saugoti ra- dieną baigiasi prez. Zaleskio ka
daro tinklą toli šiaurės srityse. 1 dencija.

VERTĖ
ta daugiausia miltiniais bei grū
dų produktais, o mėsa, sviestas, 
kiaušiniai? cukrus priklauso prie 
“liuksusinių" prekių, kurių be to, 
ne visada ir krautuvėse, galima 
gauti. Tų produktų, o taip pat 
daržovių ir bulvių pakankamai 
nesą.

Nori paleisti Irano naftą
J Teherainą balandžio 11 d. at

vyko 8 stambių pasaulinių naftos 
gaminių firmų atstovai, turi už
davinį susitarti dėll paleidime. 
Irano naftos apyvarton. Kaip 
greit ir ar išviso įvyks susitari
mas, priklausys nuo to, kokid at
lyginimo už nacionalizuotas 
įmones pareikalaus buvusi jų 
savininkė. .Irano premjeras pa
reiškė, kad principe vyriausybė 
atlyginti sutinkanti, tačiau tik. 
iki tam tikros ribos. Pastebėtina 
kad atvykusių firmų atstovų yra 
atstovaujama ir buvusi įmonių 
savininko AIO Co.

ten dominuos Vokietija, D. Brit. 
paskelbė, jog ji netik neatšauks 
savo kariuomenės iš Europos, bet 
vieną šarvuočių diviziją įjungs į 
Europos Armiją ir siųs savo mi- 
nisterį į EGB posėdžius. Tačiau 
pietryčių Azijos saugumo orga
nizavimo reikalu Britai tuojaus 
pat parodė svyravimo. Esą, rei
kią palaukti, kaip reaguos kitos 
valstybės, na, žinomi, ir kaip ko
munistinė pusė laikysis Ženevo
je. J -V..':' .

Ypatingo sąmišio šie reikalai 
Įnešė į darbiečius. Kai Attlee pa
sisakė maždaug palaikąs svyruo
jančią vyriausybės užsienio po
litiką, Bevanas išstojo iš partijos 
vykdomojo komiteto ir ėmė pul
ti dėl Vokietijos apginklavimo 
ne tik vyriausybę, bet ir savo 
partijos vadovybę. Gręsia visiš
kas skilimas ir jau kalbama, kad 
šiuo nesutarimo metu vyriausy
bė gali staiga paskelbti rinkimus, 
kurie, esą. darbiečiams atneštų 
oralaimėjimą.

Prancūzija tuo tarpu lieka tik
as klaustukas. Ji dėkinga JAV 
iž paramą Indokinijoje, be ku- 
ios ten būtų senai pralošusi, bet 

negali priimti jų reikalavimo 
Indokinijos visoms trims valsty
bėms duoti nepriklausomybę. O 
tos nepriklausomybės tos valsty
bės ir pačios vis drąsiau ir drą
siau reikalauja. Vietnam, jau

jos konflikto byloje, kurioje tiek 
nauja, kad armijos kaltinimai, 
surašyti specialiai pakviesto ad
vokato, paskelbti viešai ir jau ' 
taikomi ne tiek tarnautojui 
Cohn, kiek pačiam sen. McCar
thy, matyt, norint jį padaryti ša
limi ir eliminuoti iš bylos spren
dimo. Jis dar kalbės viešai šį 
trečiadienį.

JAV aviacijos štabo viršinin
kas gen. Twining Velykų išva
karėse padarė įdomų pareiškimą. 
Esą. priešo techniškas pasiruoši* 
mas taip kyla, kad reikia tobu
linti oro gynybą. Europos bazėm 
saugoti esą jau pasiųstos naikin
tuvų eskadrilės, pačiam Amerir 
kos kontinentui saugoti taip pat 
esą daug daroma, nes pavojus 
augąs, kai Sov. Sąj. įsigyjanti 
daugiau atominių bombų.

Nereikia abejoti, kad šis pa? 
reiškimas turi ir politinę prasmę. 
Tai žodelis tai pačiai Europai; 
“O ką darytumėt be mūsų nai
kintuvų?”

Indokinijoje Dien Bien Phų 
tvirtovė tebesilaiko, o jos gynė
jas pulk, de Castries paskelbtas 
brigados generolu. *

Egipte įvyko savotiškas per
versmas. Gen. Naguib paliktas 
prezidentu, bet vyriausybės kont 
rolėje, o premjero ir karinio gu
bernatoriaus vietas perėmė pulk, 
lt. Nasser. Skelbiama, kad gen. 
Naguib pasitraukęs dėl nęsvei- 
katos. Kažin ar nebus ten dar 
kokių netikėtumų?

Komunistu nuostoliai Europoje

Paleidžia nuteistus nacius
Prancūzai Velykų proga palei

do iš kalėjimo, nuteistą 20 m., 
buv. Hitlerio ambasadorių prie 
Vichy vyriausybės O. Abbetz ir 
14 kitų kalinių. 25 bausmės su
mažintos. Išviso prancūzai savo 
zonoje dar turi 52 kalinius. Ame
rikiečiai tebelaiką 199, o brittš 
71.

Kaip praneša JAV informaci
jos agentūra, korūunistai Euro
poje nuo 1946 m. smuko ir smu- 
<o žemyn.

Prancūzijoje komunistų parti
ja tebėra pati stambiausia parla
mente, tačiau jos narių skaičių.' 
nupuolė 50% ir labai susilpnėje 
jos įtaka darbininkijoje. Jo.- 
skelbiami streikai dažniausia ne 
bepasiseka.

Italijoje komunistai praradę 
"/< balsuotojų, tačiau yra dar 
labai pajėgūs.

D. Britanijoje komunistai par
lamente nebeturi nei vieno at-

Pakistano ir Afganistano sąjungą
Jau prieš metus pradėjo eiti 

gandų, kad dvi muzulmonų vals
tybės, esančios tarp Sovietų Są
jungos ir Indijos, pradėję pasi
tarimus dėll abiejų valstybių 
sąjungos, o kai buvo paskelbta 
Turkijos ir Pakistano apsigyni
mo sutartis, kartu buvo spėlio
jamą, kad gal būt prisidės prie 
tos sąjungos ir Iranas su Afga-

nistanu. Dabar paskelbta, 
Pakistanas ir Afganistanas 
baigia derybas dėl konfederaci
jos. Abi valstybės sutarusios su
jungti savo užsienio politiką — 
sudaryti bendra užsienio politi
kos vadovybe. Beabejo, kad to
kiam atvejy būtinas ir tam tik
ras krašto gynimo organizacijos 
sujungimas.

kad 
jau

;tovo ir labai mažai ką belaimi 
lokaliniuose rinkimuose.

Danijoje už- kamunistus bal
suojančių skaičius nuo 1945 m. 
krito 60%.

Norvegijoje po karo buvo 40.- 
000 komunistų partijos narių. 
Dabar jų bėra 7.000.

Švedijoje komunistai turėjo 8 
atstovus parlamente, o dabar be
turi 5 ir surenka 3,5% visų balsų.

Šveicarijoje už kom. balsuo
jančių skaičius nuo 50.000 nu
krito iki 30.000.

Vakarų Vokietijoje nėra iš
rinkta nei vieno atstovo.

Luksemburge 1951 m. komu
nistai prarado 12 vietų iš 23 tu
rėtų. ' »

Olandijoje ir Belgijoje komu
nistų į|aka puolė iki 1932-7 me
tais pasiekto lygio. Pagaliau jų 
oozicijos pereitais metais susmu
ko ir Islandijoje.

Už geležinės uždangos komu
nistai, žinoma, “laimi” kiekvie
nus rinkimus. Bet ten ištiktųjų 
ne rinkimai, o skyrimai atlie
kami.
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Religinis gyvenimas Rusijoj

Materialinių pavojų sūkuriuoseRyšium su pastarųjų metų tremtinių banga šiapus Atlanto susidarė antroji mūsiškės ateivi- jos karta. Šiuo metu tiek JAV, tiek ir Kanadoje gyvena senesnieji mūsų krašto ateiviai ir naujieji, ilgesnį laiką vadinti “dipukais”. Kiek gero savo gimtajam kraštui padarė senieji mūsų tautos išeiviai, netenka nė kalbėti. Jie daug pagelbėjo atsikuriančiai Lietuvai. Užjūrio broliai ir sesės padėjo atsistoti ant kojų atgimstančiam kraštui, siųsdami sunkiai uždirbtus dolerius ir kitas gerybes. Jie liedino ir siuntė Laisvės Varpą atgavusiai laisvę tėvų žemei — simbolį didžiojo džiaugsmo, kurį ir užjūryje gyveną lietuviai pergyveno atsta- , čius Lietuvai nepriklausomybę.O ką gi nūdienės išeivijos karta padarys savo tėvų žemei gelbėti didžiojo negando metais? Kai kas, deja, jau nuogąstauja, kad naujieji ateiviai neapviltų tų, kurie į juos deda daug vilčių...
Girdėtoji legenda ir 
dabartinės pastangosDar gyvendami laisvoj tėvy-'

Paryžiaus laikraštis “Le Mon
de” neseniai paskelbė seriją la
bai įdomių straispnių, antrašte 
“URSS po Stalino”. Jų autorius 
yra United Press agentūros ko
respondentas Henry Shapiro, ku
ris neseniai grįžo iš Maskvos, 
ten išgyvenęs 21 metus. Religi
nio gyvenimo Sovietų Sąjungoj 
aprašymui Shapiro skyrė atskirą 
straipsnį, pavadintą “Bažnyčia 
skelbia bedieviškajam marksiz
mui beviltišką kovą”. Susipažin
kime su pagrindinėmis straips
nio mintimis.

Didžioji dalis tų nedaugelio

rove, <cad kuo greičiau praturtėjus, įsigijus puikius (daug puikesnius už kito) namus, nusipir- ’ kus gražų (garsios firmos) automobilį, augštesnės kainos “tele- viženą”, na, be to, kad ir banko, užsieniečių, kurie pastaraisiais knygutė dar neliktų visiškai liesa...Ir, reikia pasakyti, šitoks eksperimentas daugeliui ligi šiol gana gerai sekėsi. Pagaliau, tai nebūtų ir blogybė. Ir šviesusis amžinos atminties mūsų Vaižgantas kadaise vienoj savo paskaitoj šitaip bylojo panašiu reikalu: “Leistina žmogui pirma gerai apsirūpinti, nes tai natūralus dalykas: prima caritas ab ego. Tik, anaiptol, negirtina, jei žmogus per visą savo amžių tiek ir tesisieloja, kaip čia geriau ir dar geriau apsirūpinus, nes jis— visuomeninis asmuo, animal so- ciale, ir jam privalu rūpintis netik savimi, dalimi, dar ir visuomene, visuma. Ta privalybė, ta pareiga įkvėpta žmogui lyg kokia anroji sąžinė: ją pildant, ramu ir džiaugsminga, ją smelkiant, abuoja ir pikta. Vienas ižai laiowj v j-; grynas egoizmas žmogaus nepa-nėj, daug Įvairių pasakojimų ■ tenkina, juo nepasigirsi; visuo- esame girdėję apie tolimojo už- j menei gi klojamos darbų ir ta-jūrio kraštą — Šiaurės Ameriką. Buvo pasakojama apie praban- gišką ir itin sotų amerikiečių gyvenimą, apie jų turtus, jog Amerika, tai kraštas milijoninių galimybių. kraštas neapriboto liuksuso, fantastinių karjerų. O taip pat — jog Amerika yra šalis, kur dangoraižių augštutiniai langai nardo debesų paviršiuje, kur žemėje rieda puikiausi limuzinai ir kur gyvena gražiausios filmų žvaigždės pasauly . . .*Žinojom, jog Amerika — tai dolerių kraštas. Dolerių,, kurie plaukia sausuma ir vandenimis į visas pasaulio puses. Ir plaukia niekeno nevaržomi, netrukdomi. Jų atplaukdavo ir Lietuvon. Dažnam ir -.iš lietuvių buvo svajonė: “Ach,' kad gi turėčiau turtingą dėdę Amerikoje”...Po didelių vargų ir ilgo tran- kymosi įvairiose tremtinių stovyklose, pagaliau, daugelis mūsiškių tremtinių pasiekė Amerikos arba Kanados krantus. Taigi, ką seniau girdėjom, dabar galim ištirti patys. Galime išmėginti savo kailiais ...Todėl gi — ir tiriame ir mėginame: dirbame fabrikuose, plie- kiamės, gaudome dolerius, saky- . tume, vydamiesi, paknopstomis.Didinam tų žaliukų kiekį visokiausiais būdais. Dažnam net nebeužtenka nustatytų darbo valandų. Žodžiu, daugumos sten- , giamasi, kad seniau girdėtoji legenda apie Ameriką virstų tik-

lentų brangenybės—pačios žmogų iškelia, pagarbina ir patenkina”. ....
Tačiau — dar vienas 
pamirštas klausiųiėlisO kaip gi su skola Tėvynei? Ar stengiamasi, nors mažomis dalimis, jai atsilyginti? Ar mokama jai nors procentai už išeitus mokslus, už gražų, sotų ir ramų gyvenimą?Nei sumos, nei procentų tiesioginiai į Lietuvą, be abejonės, šiandien pasiųsti negalime, tačiau šimtus progų turime atsilyginimo sąskaitas vesti su Tėvyne čionai vietoj. Šelpkime vargstančius brolius ir seses, kurių nemažai tebėgą. <įąr įįtin sunkiose sąlygose, remkime lietuviškas knygas, laikraščius, meną, kultūrinius pasireiškimus, Tautos Fondą. Neužmirškime vaikų auk lėti lietuviškoj dvasioj.Žiūrėkime, kad, šalia puošnaus televizijos aparato stovėtų (nors ir kuklesnės išvaizdos) knygų spintelė, prikrauta lietuviškų knygų. Salone ant stalelio, šalia “Life” ir kitų angliškų žurnalų, kad gulėtų mūsiškiai “Aidai” ir kiti laikraščiai....O kur dar visuomeninė bei politinė veikla Tėvynės laisvinimo byloj? Ar visi pakankamai prie to prisidedam. Deja ... Daugelis tik ranka numoja: “Tegul dirba kiti”...

Pr. Alšėnas.

PARDUODAMOS 
įvairiausio dydžio tabako farmos.

ŽEMI ĮMOKĖJIMAI 
TAIP PAT SMULKIU PREKIŲ KRAUTUVĖS 

IR GAZOLINO STOTYS.

JOHN GRABSTAS
Real Estate Salesman

27 BALL ST., TILLSONBURG, ONT. TEL. 1106 J

KANAbA RŪPINASI 
savo kūdikiais ...

Konodos gyvenimo būde ypatingo dėmesio skiriama • 
kūdikiams. Beveik visur yra klinikos padėti pasi
ruošti būsimoms motinoms. Čia mokomo, kaip pri
žiūrėti naujagimi . . kaip maudyti, kaip suvystyti 
ir maitinti . . . kaip žiūrėti, kad kūdikis būtų svei
kos ir laimingos. Čia skiepijami naujagimiai nuo 
pavojingų ligų. . . čia rūpinamasi kūdikių ir mo
tinų gerove.

Kanada rūpinosi savaisiais — stenkis daugiau ži
noti apie jq

MELCHERS SPIRITO VARYKLOS •

metais pateko į Sovietų Sąjungą, buvo labai nustebinti — o kartais ir apgauti — ten pastebėtų religinio gyvenimo reiškinių. Jie daug kur matė bažnyčias ir katedras, pripildytas tikinčiųjų. Daugelyje bažnytkaimių maldos namai dar ir šiandien yra gražiausias ir labiausiai praeivių akis patraukiąs bendruomenės pastatas. Kaimo žmonių gryčiose dar ir šiandien garbės vietą užima tradicinė rusų ikona.Nepaisant šių išviršinių apraiškų, komunizmas ir šiandien yra mirtinas religijos priešas, ir šian- į priešiški, dien religija jam yra “liaudies opiumas”. Tik jo priešreliginės kovos metodai yra prisidengę naujomis formomis.Tuoj po revoliucijos, — sako straipsnio autorius, — religija buvo atvirai persekiojama. Antireliginei kovai vadovavo oficialusis partijos istorikas, vyriausias Pravdcs redaktorius, “Kovojančių Bedievių Lygos” ‘pirmininkas Jeroslawskis. Bedievių Lyga tais “kovojančio ateismo” laikais buvo nepaprastai aktyvi, jai priklausė apie penki milijonai narių. Tada buvo suorganizuota visa eilė “priešreli- ginių muziejų”, kurie paprastai būdavo įrengiami bažnyčios ar ar nacionalizuoto vienuolyno patalpose. Juose būdavo rodomi vulgarūs piešiniai išjuokia religiją kaip prietarus ir liaudies tamsumo liekanas. Visos prie bažnyčių esančios salės būdavo panaudojamos šokiams bei koncertams pamaldų metu, norint atitraukti žmones nuo bažnyčios. Būriag komjaunuolių triukšmingomis manifestacijomis boikotuodavo pamaldas šaukdami: “Šalin kunigai, šalin vienuoliai ir rabinai!” Didžioji dauguma bažnyčių buvo uždarytos. Iš 54.- 000 ortodoksų bažnyčių buvusių 1914 m., 1939 m. bebuvo likę tik 4.225. Maskvos ortodoksų patriarchas Tikonas iš savo pusės ekskomunikavo visus augštuo- sius sovietų valdžios pareigūnus.Prasidėjus antrajam,pasauliniam karui, Tikono įpėdinis 80 metų amžiaus patriarchas Sergijus, kuris visą eilę metų buvo kalinamas dėl savo .opozicijos prieš sovietų valdžią, kvietė visus tikinčiuosius melstis už raudonosios armijos pergalę, “vadovaujant, — kajp jis sakė, — paties Dievo paskirtam rusų tautos vadui Josifui Visarionovičiui Stalinui”. Sergijus tokiu būdu surado tam tikrą “modus viven- di” su Kremliumi. Savo moraliniu autoritetu jis parėmė krašto gynimą Jr taip žymiai pagerino rusų ortodoksų Bažnyčios pade-' tį. Valstybė panaikino kaiku- riuos bažnyčioms uždėtus mokesčius, daug bažnyčių buvo vėl atidaryta, ortodoksų Bažnyčios reikalams buvo paskirti anksčiau jai priklausę 89 vienuolynai. Patriarchui buvo leista atidaryti seminarijas rengti naujiems popams. Tuo laiku buvęs augščiau- sio sovieto pirmininkas Kalininas asmenišku atsišaukimu paskelbė religinę toleranciją raudonojoj armijoj.'Tačiau karui pasibaigus tas pats Kalininas buvo pirmasis iš sovietų viršūnių, kuris ragino iš naujo pradėti antireliginę propagandą. Tik šį kartą jis patarė nenaudoti prievartos, o remtis pirmoj eilėj “auklėjimo” metodais. Bet tiesioginė prievarta ir nereikalinga, savo rankose turint visą spaudą, radiją, mokyk-

las ir visas kitas viešosios nuo
monės veikimo priemones. Da
bartinės priešreliginės agitacijos pastangos kreipiamos į jaunimą. 
“Komunizmas ir religija yra nesuderinami,“ tai vienas iš pagrindinių sovietinės propagandos šūkių, su kuriuo ji eina į jaunimo tarpą. Prieš religiją naudojamas ir socialinio spaudimo metodas. Bažnyčią lankąs žmogus yra laikomas politiniai neištikimu. Jam niekuomet nebus patikimos atsakingos pareigos. Tai žinodamas, rusas jaunuolis stengiasi nepareikšti viršiniai savo religinių įsitikinimų, nors vidiniai jis jaustųsi esąs religingas. Kitaip jis turėtų atsisakyti pasisekimo savo profesijoje, politinėje ar socialinėje veikloje. Dauguma sovietų vaikų negauna beveik jokio religinio auklėjimo Teoretiškai kalbant, ortodoksų Bažnyčia turėtų teisę vaikus auk lėti privačiai, tačiau praktiškai, priėjimas prie vaikų jai darosi vis labiau ir labiau neįmanomas.Santykiai tarp sovietinės valstybės ir ortodoksų Bažnyčios, nors atrodo korektiški, tačiau tikrumoje yra šalti, jei ne visai Teisiškai jie remiasi sovietų konstitucijos 124 sraips- niu, kuriame sakoma: “Norint užtikrinti piliečių sąžinės laisvę, Sovietų Sąjungoj Bažnyčia yra atskirta nuo Valstybės... Visiems piliečiams yra pripažįstama laisvė atlikti savo religines praktikas ir vesti priešreliginę propagandą”.Šia kulto laisve paskutiniu laiku naudojasi oficialioji Sovietų Sąjungos ortodoksų Bažnyčia. Iš ’savo pusės ji skelbia maldas už sovietinę vyriausybę ir palaiko jos propagandą visose gyvenimo srityse, pradedant raginimais kelti žemės ūkio gamybą ir baigiant dalyvavimu taikos partizanų sąjūdyje.Vis dėlto atvirų bažnyčių skaičius Sov. Sąjungoj šiandien yra 50% mažesnis už tą, kuris buvo 1914 m.,nors gyventojų skaičius labai išaugo. Maskvoje tai labai ryškiai metasi į akis. 1914 m., tu-

rėdama vieną ir pusę miliono 
gyventojų, Rusijos sostinė di
džiavosi 450 bažnyčių ir dvide
šimt penkiais vienuolynais, šian
dien, kai Maskvos gyventoji^ 
skaičius išaugo į septynis mili- 
onus, joje tėra tik 48 atviros baž
nyčios ir nėra nė vieno vienuo
lyno. Esant tokiai padėčiai, iš tie
sų nenuostabu, kad šventadie
niais sovietų sostinės bažnyčios 
yra perpildytos tikinčiųjų.Šiuo laiku visoj Sov. Sąjungoj veikia tik dvi bažnytinės akademijos ir tik keletas seminarijų rengti naujiems ortodoksų kunigams. Apie 20 tūkstančių popų veikia ortodoksų parapijose, bet šis skaičius greitai turės sumažėti, nes kasmet įšventinama tik nepilnai šimtas naujų ortodoksų kunigų. Iš viso reikia stebėtis, kad priešreliginėje Sovietų Sąjungos aplinkoje dar atsiranda jaunuolių, kurie ryžtasi stoti į kunigu seminarijas, Mokyklose . religinis auklė j imas griežtai draudžiamas. Ateizmas, kaip neatskiriama materialistinės Markso filosofijos dalis, užima svarbią vietą visų augštesniųjų mokyklų ir universitetų programose. Bažnyčia yra beginklė prieš neribotą valstybės valdomos didžiosios propagandos mašinas galią. Ji negali kritikuoti ar reikšti savo nuomonę. Vienintelis jos mėnesinis leidinys “Maskvos patriarcho laikraštis” pasitenkina vien religinių dogmų aiškinimu ir Vatikano puolimu.Priešreliginė veikla, —baigia savo straipsni Shapiro, — ypač yra stiprinama pasienio srityse, t.y. Pabaltijo respublikose ir Vakarų Ukrainoje, kur gyventojų daugumą sudaro katalikai. Apie 2000 bažnyčių šiose srityse po karo buvo paimtos sovietų valdžios kontrolėm Autoriaus žiniomis, dar esanti viena kunigų seminarija Kaune. Apie katalikus tačiau visai nekalbama Mas kvoje, nebent tik šmeižiant Vatikaną, su kuriuo betkoks ryšys Katalikų Bažnyčios nariams yra griežčiausiai uždraustas.

Maskva suka(Atkelta, iš 1 psL) ja reikalaudama pand&inti TS RS užsienio korespondentams Maskvoje primetamą cenzūrą. Rusas Tsarapkin įtikinėjo, jog toks NYTimes korespondentas turįs pilną laisvę Sovietijoje, tačiau JAV delegacijos žmogus pasitikrinęs NYT redakcijoj nurodė,'jog tai netiesa, korespondentas negalįs vykti į daugelį sričių.
Nesidomi katalikybe
LietuvojeNeseniai NYTimes . žymusis Europos korespondentas C. L. Sulzberger iš Paryžiaus, naudodamasis 'įvairiausiais ir patikimiausiais šaltiniais, paskelbė didžiulį straipsnį, jog religija pasaulyje atsigauna. Detalizavo atskirais kraštais aptardamas katalikybės padėtį Lenkijoje, Vengrijoje, tačiau nė vienu žodžiu neprisimindamas pavergtos Lietuvos katalikų, nors buvo peržvelgtos beveik visos pasaulio tautos, rasės ir religijos. Didvyriška Lietuvos katalikų kankinių vyskupų kova laisvajame pasaulyje tebėra nutylima.
NepersistenkimeTūlas Čikagos savaitraštis, redaguojamas partizano iš Lietuvos, vis priekaištauja laisviesiems lietuviams: Jūs pabėgėliai, Jūs bailiai! Tik partizanai Lietuvoje bus tikrieji krašto šeimininkai, tik iš Sibiro tremties sugrįžę turės teisę krašte tvarkytis. Jūs pabėgot, brudai esat. Tai naivumas žmonių! Mes gi lenkėmės tūkstančiams energingų ir valingų — taip pat laimingų — politinių pabėgėlių, kurie pasirinko laisvę, kad galėtų ’ją laikui atėjus tėvynėn parnešti. Lenkėmės prieš 100-tus tremtyje sunkiausiomis sąlygomis baigusius universitetus, kiekviena proga iškeliančius Lietuvos reikalą. Lenkė-
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JT ūkinės ir socialinės tarybos 
sesija, kurioje galbūt vėl bus 
pradėtas svarstyti specialios ko
misijos pereitais metais paruoš
tas pranešimas apie priverčia
mąjį darbą pasaulyje. Ryšy su 
tuo kovo 26 d. įvyko Amerikoje 
esančių egzilinių organizacijų 
atstovų pasitarimas, svarstęs 
priemones, kokių dabar reiktų 
griebtis. Sutarta veikti laisvųjų 
tautų-atstovus, kad jie aktyviai 
dalyvautų diskusijose, pritartų 
specialios komisijos pranešimui 
ir sudarytų pastovų organą, ku
ris nuolat rinktų priverčiamąjį 
darbą liečiančią medžiagą ir kas 
met padarytų tuo klausimu pra
nešimą JT plenumui. Šiai akcijai

darbo klausimą
egzilai išrinko specialų komitetą 
iš savo tarpo, kuris atskirais raš
tais tuo reikalu jau kreipėsi į 
valstybės sekretorių ir JAV at
stovą JT ambasadorių’ Lodge. 
Sutarta aplankyti laisvųjų vals
tybių delegatus ir asmeniškai. 
Pabaltiečiai, be to, kreipėsi spe
cialiu raštu į Ch. Kersteną, pra
šydami paremti šią akciją pra
bylant kongrese.

K idangi šiuo metu 18 ameri- 
kie< ų laikraštininkų ruošiasi iš
vykti į Sovietų Sąjungą, tai pa
balį ečiai jęlegrama kreipėsi į jų 
vadovą, prašydami pasirūpinti 
leid ną aplankyti Pabaltijį ir pa- 
sistr ngti gauti medžiagos apie 
ten esamą priverčiamojo darbo 
sistemą ir išviso apie okupuotų 
kraštų padėtį.

mės politikieriams ir veikėjams, kurie savo poilsio ir senatvės dienas skiria krašto, kurio tikriausiai niekad jau nebematys, išlaisvinimui. Lenkėmės daugybei mūsų specialistų, kurių ne vienas dirba atsakomingą darbą Amerikos ar kito laisvo krašto Įstaigose ar įmonėse. Lietuvių tauta yra tokia mažutė, kad ją dar skaldyti Į partizanus, trem-- tinius, pabėgėlius ar išeivius yra tikra nesąmonė.
Adenaueris ratifikuosiąs 
genocido konvencijąLatvių žurnalistams genocido konvencijos autorius dr. Raphael Lemkin pareiškė, kad dr. Adenaueris, Vokietijos koncleris, palankiai atsiliepęs į jo prašymą paremti genocido konvencijos ratifikavimo reikalą šiuo metu Vokietijos Bundestage ir mano, jog Vokietija būsianti 46 Genocido Konvenciją ratifikavusi valstybė. Neseniai ją ratifikavo ar ratifikuoja Iranas su Venecu- ela.
Amerikos pažadinimo 
pavojų menas >.Kai Wcodrow Wilson nusprendė, jog jau laikas atėjo gelbėti Europos demokratijų^ (Trockis su panieka atmetė jo draugystės siūlymus ir viėšai skelbėsi eisiąs vaduoti Vokietijos ' ir Vakarų Europos ‘iprpįetariato“, kai tik kapitalistai išsimuš) jam užteko paskelbti, Sįog visiems -yra aišku, jog JAV tapo priverstos stoti karan, nes Amerikos įžeidinėjimai iš kaizerinės Vokietijos pusės tapo nebepakeliami”...
F. Rooseveltas, kad pažadintų 

gresiančius pavojus savo puikią, 
geraširdę, biznierių, kowboju ir 
darbininkų tautą, tik užlaikė 
(taip tvirtina prieš savaitę išleis
ta knyga) žvalgybos pranešimus 
apie paskutiniuosius japonų pa
siruošimus karui.

Trumanas, visai gabiai apga
vęs Kongresą ir Jungtines Tau
tas “policijos veikla” Korėjoje, 
pažadino pasaulį, bet nesugebė
jo sava kennaniška “stabdymo” 
politika išlaikyti iniciatyvos, 
įeito buvo bereikalingai praras
ta 3.000.000 korėjiečių, 25.000 
amerikiečių ir atsirado lygiai to
kioj pat situacijoj, kokioj jį pa
liko pirmtakūnas Rooseveltas. 
Pasėkos gręsia baisios ir nepra
matomos, jei prezidentas bei 
Dulles Indokiniją supranta kaip 
kitą “policijos” pasireiškimą ar 
Kinijos(?) nubaudimą. Jei Indo
kinija yra naujoji Lenkija, jos 
gelbėjimas šiuo kartu atneštų iš
laisvinimą visoms pavergtoms 
pasaulio tautoms ir užtikrintų 
Pax Americana erą pasauliui.

Praėjusią savaitę visi svar
biausi Maskvos laikraščiai kaip

Lietuvos Kariuomenės Pulkininkui

PRANUI KAUNUI mirus,

Jo žmoną, dukrą, sūnus ir artimuosius giliai užjaučia

KLB Krašto Valdyba.

Lietuvos Kariuomenės Savanoriui - Kūrėjui

Pulk. PRANUI KAUNUI mirus,

jo šeimai nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Lietuvos Karių S-ga, Toronte.

Pulkininkui PRANUI KAUNUI mirus,jo žmonai ir artimiesiems gilios užuojautos reiškia
Grigaičiai, Matulioniai, Pabedinskai.

Skaudaus liūdesio valandoje,
A. A. Pulk. PRANUI KAUNUI mirus,zrnonai, šeimos nariams ir giminėms reiškiame širdingiausią užuojautą ir kartu liūdime

Pulk. J. Lonskoronskis su šeima ir 
E. ir J. Jurkevičiai.

Mirus savanoriui - kūrėjui
A. A. Pulk. PRANUI KAUNUI,jo žmonai, vaikams ir giminėms reiškiame gilią užuojautą

Lietuvos Savanoriai - Kūrėjai Toronte.

M. L. Bičiulių Draugijos; nariui
A. A. Pulk. P R A N U I K A U N UI mirus, jo žmonai, vaikams ir giminėms reiškiame gilią užuojautą

M. Liet. Bičiulių D-jos Toronto sk. Valdyba.

A. A. Pulk. PRANUI KAUNUI mirus, jo žmonai, vaikams ir giminėms reiškiame nuoširdžiausią užuojautą
N. A. Šalkauskai,
A. K. Aperavičiai, 

į T. L. Tamošauskai.

tik kaltino prezidentą ir Dulles 
ruošiantis antrajam atvejui. Tuo 
tačiau nebuvo tikri daugelis Niu
jorke, apsivylę labai jau lėta ir 
kol kas visai dar nežymia “išlais
vinimo” politikos eiga, vos 
dviems metams bepalikus iki ES- 
senhowerio kadencijos galo. Pik
tesni, net kaltino dabartinį pre
zidentą mažųjų tautų atžvilgiu 
naudojant dar didesnę demago
giją nei Woodrow Wilson, kuris 
skelbė gražiausius šūkius apie 
mažų tautų laisvę, gi iki pat mir
ties nesutiko jų pripažinti ne
priklausomom.

Nebėr “Kongreso Pabaltijo 
Komiteto”
Nežiūrint neseno “Naujienų” 

džiaugsmingo vedamojo, jog AL 
Tarybai pasisekė gauti užtikrini
mą, kad praplėtus Kersteno Ko
miteto veiklos barus lietuvių it 
pabaltiečių reikalai nebus už
stumti šalin (kaip pranašiška), 
Niujorke patirta, jog Kersteno 
komiteto pavadinimas, jam pa
skiriant $150.000, buvo pakeis
tas į “Committee on Communist 
Aggression”. Tūlas — dabar Eu
ropoje — seniai komentavo, jog 
šis visas reikalas buvo “nesusi
pratimas”. Esą, kam reikia tyri
nėti JAV kongresui Pabaltijo 
užgrobimą ir jį smerkti, jei Vals
tybės Departamentas ir pats pre
zidentas šito užgrobimo niekada

nebuvo pripažinę! Maskvoj tvir
tino priešingai — viskas gražiau
siai nubalsuota, MVD naganu 
antspauduota, kam čia tyrinėti? 
Bet lietuviams šis Amerikos vy
riausybės šviežumo tarptautinė
je politikoje pavyzdys suteikė 
milžinišką naudą, o suvokimas, 
kad 160.000.000 tauta negali to
kiai Lietuvai reikšti kokių ypa
tingų simatijų turėtų paskatinti 
pasaulio lietuvius greičiau su
bręsti politiškai ir tvirtai susi- 

■ organizuoti savo tarpe bei su kai
mynais. Manding, lietuviai jau 
išėjome iš naujagimių tautų tar
po, tebedegančių didybės emoci
jomis ir neįgyvendinamais Šu
kiais, pvz. visiška ir pilna “ne
priklausomybė”. Pasak prof. K. 
Pakšto, mes turime pralenkti net 
ir Vakarų Europos tautas suvok
dami, kad ir mažųjų vienybė su
teikia galybę. ,

Gautomis žiniomis^ prieš kurį 
laiką Lietuvoje mirė Povilas šal
čius,, buvęs ilgametis Kauno 
“Maisto” įmonės direktorius, vė
liau vadovavęs “Maisto” įmonei 
Naujojoje Vilnioje. Buvo dvynys 
brolis kooperatininko Petro ir 
jaunesnis brolis žurnalisto Mato 
šalčių. Gedi sūnus agronomas, 
duktė gydytoja ir kiti broliai bei 
seserys. , . ...



f

Nr. 16 (225) TĖVIŠKĖS' ŽIBURIAI

Vokietijos aktualijos
Svarbiausios šio meto Vokieti

jos aktualijos yra jos apginkla
vimas ir prisidėjimas prie Vaka
ru gynybos. Visiems, ne tik bol
ševikams, aišku, kad jei kas su 
laiku turės lemiamą svorį Euro- 
pęs gyvenime, tai tik vokiečiai. 
Be jų Europos apgynimas ir tuo 
pačiu viso laisvojo pasaulio sau
gumas nėra įmanomas. Tačiau

Vakaruose dar tebėra žmonių, 
kuriems bolševizmas neatrodo 
toks baisus, kaip sustiprėjusi 
Vokietija.

Be abejo, čia daug lemia ir bol
ševikų su visais jų satelitais pro
paganda, kuri ta proga vokiečius 
stengiasi pavaizduoti juo baises
nius ir prancūzus grėsminges- 
nius. Kad ir keista, bet reikia tie
są pripažinti, jog nemaža užsie
nio socialistų tą bolševikų grės
mę geriau įžvelgia už daugelį 
prancūzų arba ir tų pačių vokie
čių socialistų. Tačiau faktas lie
ka faktu, kad tuo metu, kai iš 
vokiečių pusės, ratifikavus su
tartis su Vakarais dėl gynybos ir 
priėmus reikalingus nutarimus 
konstitucijos reikalaujama dvie- 

• jų trečdalių balsų dauguma, o 
Vokietijos prezidentui įstatymo 
projektus pasirašius ir tuo būdu 
oficialiai pavertus įstatymo rai
de, kaip tik kliūčių atsirado iš 
pusės tų, kurie seniau patys ra
gino vokiečius prisidėti prie Eu
ropos gynybos, t.y. prancūzų.

Prancūzai sakosi neporį mirti 
už Karaliaučių, tačiau mielai 
leidžia mirti už jų kolonijų 
garbę daugiausia vokiečių le-’ 

~ gioninkams Indokinijoje, kad 
ir tame taip piktai raudonųjų 
puolamame fronte.

Pamatę, kad vokiečiai rimtai su
sirūpinę ne tik savojo krašto, bet 
ir visos Europos gynyba, ta pro
ga pasistengė iš visų išpešti kuo 
daugiausia: ir iš Saaro sau kub 
daugiausia koncesijų — jį sueu- 
ropinant”, ir padėti Indokinijoje, 
ir kitur išgauti reikalingas ga
rantijas. Vokiečių dienr. “Stut- 
tgarter Nachrichten” įsidėjo la
bai būdingą karikatūrą, vaizduo
jančią “Marianę” (t.y. Prancūzi
ją) vieną bemedituojant: garan
tijos iš D. Britanijos ir iš JAV, 
Saaro krašto sueuropinimas, ir 
Europos gynybos garantijos, ku
rių kadaise taip aistringai reika
lavo iš kitų Prancūzija, ir para- 

fRna'kltū'r".'.,r*Tffbn Dieu, jei taip 
toliau eis, tai aš nebegalėsiu dau
giau atsisakinėti ir turėsiu pasa
kyti: taip”.. . Ir tikrai, šioje ka
rikatūroje yra daug tiesos.

Tik vokiečių spauda iš kažkur 
iškniso slaptus prancūzų flirtus 
su rusais pradėtus dar de Gaul- 
lio, kur vieni kitiems žadėjo atei
ti į pagalbą ir “dar daugiau su
stiprinti senąją draugystę”, bū
tent — rusai palaikys prancūzų 
pretenzijas į Saaro kraštą, o šie 
savo ruožtu — jų pretenzijas 
“padaryti amžinomis” Oderio - 
Neisės liniją. Suprasdamas rei
kalo svarbą ne tik Vokietijos, 
bet ir visos Europos likimui, 
kancleris Adenaueris buvo be
linkstąs padaryti dėl Saaro kraš
to prancūzams tam tikrų nuolai
dų, nors tas kraštas priklausė 
prie Vokietijos, kaip jos integra-

line dalis, pagal 1937 m. sienas, 
tačiau tam smarkiai pasiprieši
no daugelis vokiečių, o liberalai 
(FDP) pagrąsino net visai dėl to 
išeisią iš dabartinės koalicijos. 
Kuo ta visa istorija baigsis kon
krečiai, parodys netolima atei
tis.

Užsieniečiams kova dėl Saaro 
yra įdomi tuo, kad parodo, 
kiek realios ir pajėgios yra vo
kiečių pretenzijos revendikuo- 
ti savo sienas.

Tačiau ir jų daugumas laikosi 
nuomonės, kad iš Rytų grėsmės 
pavojus yra didesnis už bet ko
kius menkesnio masto vidaus ne
sutarimus: kai visą Europą už
ims bolševikai, tada nebebus jo
kių “Saaro problemų”... Reikia 
žinoti, kad tuo metu, kai Vakarai 
kalba apie Vokietijos apginkla
vimą, Ryt. Vokietijos zona jau 
turi reguliarią armiją, bolševikų 
gerai ginkluotą ir apmokytą, o 
kaikuriais atžvilgiais dar net fa- 
natiškesnę ir už bolševikų ka
riuomenę. Su plikomis rankomis 
jos neatremsi...

Bolševikai, pasiūlę visai Vo
kietijai taikyti tą patį receptą, 
kurį kadaise buvo pritaikę Pa
baltijo kraštams, pagaliau sutei
kė Rytinei zonai “suverenumą”, 
zonines sienas paversdami savo 
satelitinės “valstybės” sienomis. 
Tokio jų elgesio tikslas yra dve
jopas — visomis priemonėmis 
spausti, kad su Ryt. zonos “vy
riausybe” būtų faktiškai skaito
masi kaip su satelitinių kraštų 
vyriausybėmis, ir antra — susi
daryti prieš savo sienas dar stip
resnę užtvarą karo atveju, fak
tiškai visą kontrolę ir padėtį pa
liekant kaip ir seniau, tik rusams 
daugiau laisvės manevruoti. Tai 
irgi iš dalies apsunkins pasitari
mus dėl-Vokietijos apjungimo. 
JAV augštasis komisaras, nepa
sitaręs su kitais dviem'savo ko
legomis, paskelbė, kad ir Vak. 
Vokietijai greitu laiku bus su
teiktas visiškas suverenumas, 
nors ir dabar ji tvarkosi veik vi
sur kaip tinkama.

Netikėtumą sudarė Sovietų 
pasiūlymas prisidėti prie Atlan
to pakto, jei jis nesąs nukreiptas 
prieš Sov. Sąjungą. Savaime aiš
ku, Vakarai tokį Sovietų pasiū
lymą atmetė, nors tas jų žygis 
duos dar daugiau medžiagos agi
tacijai. Tai frontus tik dar labiau 
išryškins. Pasak britų, kas būtų, 
jei pvz. į krim. policiją, gaudan
čią vagis, prie tų veiksmų pla
navimo ir vykdymo būtų taip 
pat įsileistas ir vagių atstovas...

Kanclerio Adenauerio kelionė 
po Graikiją, Turkiją ir pasitari
mai su italų vyriausybės galva 
Romoje prisidėjo ne tik prie pres 
tižo vokiečių tuose kraštuose pa
kėlimo, bet taip pat ir prie eko
nominių santykių sustiprinimo, 
ypač su Turkija, kuri iš Vokieti
jos ima vis daugiau prekių. 
Pastaruoju metu Vokietijoje pa
stebimas partiniais sumetimais 
kurstymas evangelikų prieš ka
talikus, kultūrkampfo kai kur 
(Žem. Saksonijoje) sustiprini
mas etc. CDU vadovybė įspėjo, 
kad būtų daugiau paisoma reli
ginės taikos; vis dėlto sustiprė-

jusiam spaudimui katalikai turė
jo pasiduoti, ir pvz. Vokietijos 
ambasadorium prie Vatikano 
buvo paskirtas protestantas, ti
kintis, kad kitas po jo kandida
tas į tą vietą būsiąs jau katali
kas. Šiaip CDU eilėse daug kur 
pasireiškia aktyviau protestan
tai kaip katalikai, bet abeji ma
to tą pavojų, kuris kyla iš kraš
to bolševikinimo, ypač Rytinėje 
zonoje. Prie religinės dvasios su
stiprinimo prisidės, tikimasi, ga
lu gale ir Rytinės zonos “vyriau
sybės” sutikimas leisti pravesti 
šiemetinį protestantų kongresą 
Leipcige, bolševikų valdomoje 
zonoje.

Ryt. zonoje pravesta partijos 
(SĖD) statuto reforma faktiškai 
reiškia visišką jos sudiktatūrini- 
mą . ir “išvalymą” nuo visokių 
“prasilenkimų” su partijos ir 
Maskvos direktyvomis.
Ateityje norima padaryti ne
galimus net ir panašius sukili
mus, kaip kad buvo pereitų^ 
metų vasarą.

Apskritai, varžtai vis daugiau 
suveržiami ir Rytinėje Vokieti
joje. Kai kas būgštauja, kad vėl 
nebūtų mėginta nurašyti paverg
tosios Rytų ir Vidurio Europos 
tautos per numatomą trijų di
džiųjų susitikimą pagal Britų 
Darbo partijos receptą... Kai 
kurie, pabėgėlių sluogsniai (vo
kiečių) jau siūlo savo veikimą 
planuoti ateičiai ilgam laikui 
nes nenumatoma greit galėsiant 
grįžti į senąsias jų tėvynes. V. R.

Lietuvoje niekad neskelbtas tekstas
Yra daug paralelės tarp įvykių 

prieš 40 metų ir šios dienos. Kai 
1918 .V. 3. Amerikos Lietuvių 
delegacija nuvyko pas preziden
tą Wilsoną, jis nieko nežadėjo 
lietuviams. Bet jis pats nuspren
dė sudarysiąs komitetą jų prašy
mui apsvarstyti. Nežiūrint kaip 
gražiai skambėjo prezid. Wilso- 
no “išlaisvinimo” šūkiai, jie bet
gi nebuvo skiriami Pabaltijo 
kraštams. Nežiūrint milijonų pa
rašų, Wilson sakė, negalįs pripa
žinti valstybių, nes tuomi netie
sioginiai pripažintų “Rusijos Mo
tinos Imperijos” padalinimą. Tik 
respublikonų prezidento Har
ding Valst. Sekretorius Hughes 
išdrįso pripažinti Pabaltijo vals
tybes betgi pridėdamas labai 
skaudžias pabaltiečiams pasta
bas, kurių Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministerija,/ kaip sako
ma, niekad neišdrįsusi paskelbti. 
(Žinojimas jų gal būtų lietuvius 
išmokęs realesnės gyvenimo tik
rovės supratimo). Šito teksto nė
ra nei oficialiuose viešuose JAV 
archyvuose. The New York 
Times, 1922 m. liepos 28 d. rašė: 
“Hughes pakeitė Wilsono politi
ką”. .. Departamentas ryšium su 
šiuo pripažinimu paskelbė se
kančio turinio pareiškimą:

"The Governments of Esthonia, Lat
vio and Lithuania have been reco
gnized either the jure or the facto by 
the principal Governments of Europe 
and have entered into treaty relations 
with their neighbors. In extending to 
them recognition on its part, the Go- 

, vernment of the United States takes 
cognicance of the actual existence of 
these Governments during a consider-

able period of time and of the suc
cessful maintenance within their bor
ders of politico!, and economical sta
bility.
The United State* ha* consistently 
ma intoned that the disturbed condi
tion of Russian affairs may not be 
made the occasion for the alienation 
of Russian territory and this principle 
is not deemed to be infringed by the 
recognition at this time of the Govern
ment* of Esthonia, Latvia, Lithuania, 
which have been set up and moin- 
tened by the indigenous population". 

NYTimes prideda iš savo pu
sės, jog kap. Evan E. Young, tuo 
metu atostogavęs Karlsbade, ski
riamas atstovu. NYT sako, jog. 
tikrumoje šis pareiškimas yra 
nepaprastos svarbos, jei ne pats 
svarbiausias nukrypimas nuo 
Wilsono Valstybės Departamen
to politikos. “Ankstyvesnis De
partamentas nesutiko pripažinti 
taip .vadinamų Pabaltijo valsty
bių, ar kitų tautų, kurios turėtų 
būti išplautos (carved out) iš 
Rusijos Imperijos”. (ai.)

LEISKIME VIEŠPATAUTI...

NEKARTOKIME KLAIDŲ
Mielas J. Šaukys, priėjęs, kaip 

jau matėme, neteisingos išvados, 
kad Lietuvon grįžti jau nereika
linga, juo toliau, juo daugiau, 
klimpsta. Pagaliau siūlo net nu
tautėjimą, kad tik greičiau “nu- 
siramintumėm” ir dar labiau pa- 
gerintumėm savo materialinę 
būklę.

Neužmirškime mūsų 
praeities
Nusiraminti (kaip matysime iš 

mano sekančio ir drauge pasku
tinio šiuo klausimu straipsnio: 
“Tik tuomet nusiraminsim”), nė
ra taip jau lengva, o dėl tos ge
resnės materialinės būklės pasi
sakiau jau buvusiuose straips
niuose. Paskatinimas gi nutautė
jimo yra baisus nusikaltimas 
prieš mūsų tokią garbingą pra
eitį. Tai būtų nužudymas to, ką 
mūsų senoliai per amžius išlaikė 
ir iš kartos į kartą, gal net netu-

Bieloviežo giria ir zubrai
Garsioji Bieloviežo giria, ku

rioje kadaise valdovai medžioda
vo, kuri garsėjo zubrais ir kitais 
didžiaisiais gyvuliais, kad ir ap
naikinta, visdęlto tebėra ir už
ima dabar 128.921 ha plotą da
bartinės Lenkijos ir So v. Sąjun
gos pasieny, Lenkijos pusėje.

Giria daugiausia buvo apnai
kinta I-mo Pasaulinio karo metu 
vokiečių, kurie iškirto net 18.000 
ha puikiausio miško, iššaudė be
veik visus zubrus. Kai 1921 m. 
buvo nušauta paskutinė -išlikusi 
gyva zubrė, kilo audra tuometi
nėje Lenkijos spaudoje ir pradė
ta rūpintis senąjį girios grožį at
statyti. Girios 48 k v. klm. plotas 
buvo paskelbtas gamtos rezer
vatu, ten vėl užveista zubrų, 
briedžių, ir savotiškos veislės 
arkliukų.

Šiuo metu arkliukai sąmonin
gai išnaikinti — sugaudyti ir pa
versti darbo arkliais. Zubrų vi
soje girioje esama 16 ir jų skai
čius daugėja r- jie veisiasi. 1953 
m. gimė 6. Briedžių esama vos 5. 
Jie buvo išnykę. Iš Švedijos bu
vo atvežti 3, bet iš jų 2 nugaišo. 
Iš Sibiro atvežtieji apsiprato ir 
veisiasi — čia gimė jau trys.

Girioje yra taip pat daug kitų 
žvėrių. Taip yra aptikta pėdsa
kų meškos. Yra daug šernų, 1Ū-* 
šių, vilkų, daugybė mažesnių 
žvėrių ir paukščių.

Iš visų įdomiausias, beabejo, 
yra zubras. Jis žmogui nėra pa
vojingas — nepuola. Tačiau tai 
yra labai stiprus žvėris, kuris 
yra taip užsispyręs, kad niekad

nuo nieko nepasitrauks. Važiuok 
ant jo nors su tanku, o jis stovės 
vietoje ir atstatys savo kaktą 
prieš plieną. Ir jei jis kur atsi
stos, j o niekas nenubaidys. Kai 
kadaise pravedė pro Biėloviežos 
girią geležinkelį, kartą keleivinis 
traukinys ant kelio užtiko zubrą. 
Stovi jis sau ir žiūri, kas čia per 
žvėris artinasi. Traukinys, žino
ma, švilpė -ž viegė, prisiartino 
prie zubro visai arti, o jis sau 
stovi ir nei iš vietos. Visos pa
stangos nuprašyti jį nuo kelio 
nedavė jokių vaisių. Išstovėjo qiš 
taip prieš traukinį 3 valandas, 
kol, matyt, nusibodo ir pagaliau 
nuėjo sau palengva į girią.

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!

PIRMASIS KANADIEČIŲ

PASIRINKIMAS
Dviračiu važinėjimo sąlygos, Kanadoje 
yra gana skirtingos. Nuotoliai yra dideli, 
klimatas kartais staiga pasikeičia, o be 
to, ir keliai kitoki.

Bet, nežiūrint kokios sąlygos, su C.C.M. 
dviračiu visuomet puikiau važiuosi. Ma
žiau reikalauja jėgos, patogesnis, ilgiau 
išlaiko ir operavimas kainuoja visai ne
brangiai, nes C.C.M. dviračiai pagaminti 
Kanadoje ir specialiai pritaikinti šio 
krašto sąlygoms.

C.C.M. yra aprūpinti garsiu “Hercules’’

Coaster stabdžiu, kuriuo greitai galima 
sustabdyti. Yra modelių su įvairiais 
greičio prietaisais ir rankiniais stab
džiais, jei tik tai pageidaujama.

Apsilankyk pirmiausia pas C.C.M. par
davėją. Nesvarbu kokios rūšies norė
tum, dviratį, jį rasi C.C.M. krautuvėje, 
ir Jūs įsitikinsite, jog dviratininkai, tei
sūs, tvirtindami, kad C.C.M. dviračiai 
yra geriausi Kanadoje.

CYCOSONIC PAGALBINIS PRIETAISAS—stiprus, telpąs vienoje dė
žutėje, be vinių ir su šrotois—podeda lengviau sukti pedalus.
SUPER-JĖGOS RATAI—trigubai sunituoti rėmai, chromo plokštelės, 
nerūdyjančio plieno stipinai.
C.C.M. "HERCULES’" COASTER STABDŽIAI—lengvos stabdymas, 
veikia staigiai ir saugiai.
ŽVILGA VISĄ AMŽIŲ—padengtos specialiais geležies dažais tris 
kartus. Gražūs opvedžiojimoi.
GERO CHROMO nikelio plokšteles gamino jau virš 20 metų.
DUNLOP TIRES—geriausios pasaulyje dviračių padangos.

PIRK KANADOJE GAMINTAS PREKES, TAD KANADIEČIAI TURĖS 
DAUGIAU DARBO.

C.C.M. tarnyba ir dalys gaunamos 
virš 3000 C.C.M. parduotuvių visoje Kanadoje.

DVIRAGIŲ, VEŽIMĖLIŲ, TRIRAČIŲ IRKT. ŽAISLŲ GAMINTOJAI NUO 1899 METŲ.
s

rėdami apie tai pilno supratimo, 
tik instinktyviai nujausdami to 
vertę, perteikė iki mūsų laikų. 
Skatinimas nutautėjimo yra ly
gus paniekinimui mūsų atgimi
mo veteranų, paniekinimui dva
sios galiūnų, kaip Maironis, Vaiž 
gantas, Kudirka, Basanavičius ir 
didelės eilės kitų, kurių pastan
gomis išlikome sąmoningi lietu
viai ir po amžių vergijos vėl bu
vome atgavę savo nepriklauso
mybę.

Lietuviškos parapijos — 
stipriausi lietuvybės židiniai 
Ne kartą teko skaityti spaudo

je priekaištų, kad Lietuvai pri
ėmus krikštą dvasiškija, skelb
dama tikėjimą lenkų kalba, dau
gelį mūsų nutautino ir drauge 
teikė mums nepriimtiną lenkų 
kultūrą. Nedrįstų aiškinti, kiek 
šie priekaištai pagrįsti. Bet žino
ma, kad tuomet neturėta pilno 
supratimo dėl nutautėjimo. To 
pilnai nesuprato ir mūsų to laiko 
valdovai. Jei jie būtų visa’ tai 
perpratę, be abejonės, būtų taip 
patvarkę, kad dvasiškija būtų 
tik sava kalba skelbusi tikėjimą. 
Šiandien mes esame sąmoningi— 
neabejoju, supranta visa tai ir 
Šaukys, bet vistiek eina tiek to
li, kad net siūlo nekurti nei lie
tuviškų parapijų. O juk tos lietu
viškosios parapijos buvo reikš
mingiausi lietuvybės židiniai 
JAV ir kitose šalyse. Savų para
pijų dėka mūsų senieji emigran
tai nepraskydo svetimtaučių ma
sėj, išsilaikė iki šių dienų, o kai 
tautai atėjo sunkiausia valanda, 
ištiesė ir savo pagalbos ranką: 
daugelį sušelpė ir šelpia, remia 
Lietuvos laisvinimo reikalus, pa
rūpino garantijas tremtiniams 
atvykimui į užjūrį. Ir J. Šaukys 
vargiai būtų bepatekęs į užjūrį, 
jei mūsų broliai jau kitados bū
tų pasekę jo patarimais nutau
tėti ...

Jaunimas trapus — 
rūpinkimės juo
Dar skaudžiau, kai siūloma ir 

jaunimą kreipti nutautėjimo 
linkme. Argi, veltui didžiosios 
mūsų jaunimo organizacijos skel 
bia šūkius su žodžiu “Tėvynei” 
— kai kurios iš jų šį žodį staty- 
damos net augščiau už Dievą? 
Mes patys, vyresnieji jau taip 
greit nenutautėsim — perdaug 
giliai mumyse įaugusi savo kraš
to meilė. Bet priaugančioji karta 
bus trapesnė. Todėl reikia labai 
daug pastangų, kad jai perteikti 

. . ~ . tai, ką ir mes savo širdyse nešib-
žesnėms valstybėms, kaip anks- jame. Perteikim jaunimui visa 
čiau darė, grasindami Turkijai.

Aišku, kad ši Santarvė yra la
bai nemaloni Maskvai. Ji buvo 
apšaukta esanti užpuolikiška. 
1952 m. sausio 17 d. Sovietų.užs. 
reikalų ministeris Višinskis JT 
įrodinėjo, kad Šiaurinio Atlanto 
Santarvė negali būti suderinta 
su Jungtinėmis Tautomis, kurio
se ir Sovietai dalyvauja. Jis šau
kė, kad toji santarvė teturinti 
tiktai tikslą užpulti kitas valsty
bes, jis rėmėsi Jungtinių Tautų 
Organizacijos įvairiais nuosta
tais ir kvietė kuo veikiausiai tą 
santarvę palaidoti.

Dvejiems metams praslinkūs 
nuo Višinskio ligūsto šauksmo 
prieš Atlanto Santarvę, Sovietų 
užs. reik, ministeris Molotovas 
š. m. balandžio 1 d. kreipėsi į ga
lybes, maldaudamas, kad ir So
vietai būtų ton santarvėn pri
imti. Vakarų pasaulis puikiai su
prato Sovietų norus sugriauti tą 
santarvę, įsigalėti Vakarų Euro
poje it ypač išugdyti savo įtaką 
Prancūzijoje. Pasipiršdami toje 
organizacijoje dalyvauti, Sovie
tai turi įgyvendinti savo krašte 
demokratinę santvarką, o atski
ras tautas ir pavienius asmenis 
išlaisvinai iš sovietinio kalėjimo. 
Kiekvienas gerai žino, kad So
vietai šito negali padaryti, nes 
tuo atveju šiandieniniai valdo
vai būtų persekiojami taip, kaip 
jie šiandieną persekioja paverg- 
tudsius.

Atlanto Santarvė nugalėjo 
sunkumų ir kliūčių. Nepaisant 
eilės politinių kliūčių, Atlanto 
Santarvė pamažu apjungia vals
tybes, jas susieja stipresniais ry
šiais ir ugdo laisvų valstybių ka- 

: rinį pajėgumą.

Atlanto Santarvės sukaktis
Balandžio 4 d. suėjo penkeri 

metai, kai buvo sudaryta Šiauri
nio Atlanto Santarvė. Ją sudary
ti vertė ne kas kitas, o Maskvos 
nesukalbanrumas, pilietinių ka
rų kurstymas ir Čekoslovakijos 
įjungimas į Maskvos valdomų 
valstybių skaičių. Maskva pakar
totinais atvejais stojo atviron 
kovon prieš laisvąsias valstybes. 
Ji sukurstė sukilimą Graikijoje, 
kuris buvo numalšintas tik JAV 
įsikišus. Marshall, tuometiniam 
valstybės sekretoriui, pasiūlius 
sudaryti paramos planą, Krem
lius dėjo didžiausias pastangas, 
kad jo žinioje esančios valstybės 
nesinaudotų to plano parama. 
Marchallio plano uždavinys — 
remti ūkiškai karo nusiaubtas 
valstybes Europoje. Šis planas 
jau yra įgyvendintas. Amerikie
čių pinigais turėjo progos atsi
kurti kiekviena valstybė, esanti 
laisvojoje Vakarų Europoje. Ta
čiau šis planas tesirūpino Vaka
rų Europos ūkio atstatymu. Jį 
užbaigus, turėjo būti sudaryta 
kita organizacija, kuri rūpintųsi 
laisvosios Europos saugumu. To
kia organizacija yra Šiaurinio 
Atlanto Santarvė, sudaryta re
miantis JT konstitucija.

Šiaur. Atlanto Santarvė siekia 
kiekvienai valstybei užtikrinti 
laisvę demokratiškai tvardytis, 
išlaikyti Vakarų kultūrą ir kiek
vienam asmeniui visiška nelie
čiamybę.

Toji santarvė siekia įgyven
dinti valstybių taikingą tarpusa
vio bendradarbiavimą, užtikrinti 
jų saugumą, teisingumą ir paša
linti kiekvieną pavojų, kuris ar
dytų valstybių tarpusavio san
tykius. Suprantama, kaip Il-me 
straipsnyje minima, tas bendra
darbiavimas apima visas gyve
nimo sritis. Ūkinėje srityje sie
kiama gerbūvio, politinėje —-

tautų glaudaus bendravimo, . o 
karinėje — saugumo. III straips
nyje nurodoma, kad kiekviena 
užpulta valstybė turi būti pare
miama kitų valstybių, kurios su
daro tą Santarvę. Aiškus daly
kas, kad kiekvienos valstybės 
politinė nepriklausomybė, sau
gumas ir sienų nepažeidžiamu
mas; tuo atveju yra dabojamas 
ne vienos kurios, bet visų valsty
bių pajėgumu. Šitoji mintis, aiš
kiai išdėstyta IV straipsnyje, 
nurodo,. kad jokia valstybė ne
gali būti kitos valstybės užpulta 
ar pavergta. Tuo atveju Santar
vę pasirašiusios kitos valstybės 
turi ateiti į greitą pagalbą ir, pa
naudojus visas priemones, at
statyti pažeistosios valstybės ne
priklausomybę.

Visiems • aišku, kad Atlanto 
Santarvė, kuriai šiandien pri
klauso 14 valstybių, yra nusista
čiusi kovoti prieš Sovietų bet 
kurį užpuolimą. Sovietai, kurie 
anksčiau veržėsi Europoje už
imti vis naujas valstybes, nuo 
Santarvės pasirašymo susilaiko 
pavergti silpnesniuosius. Jie la
bai gerai žino, kad, remiantis tos 
Santarvės VI straipsniu, kiekvie
nas jų įsikišimas bus sutiktas 
visų 14 valstybių bendra ugni
mi. Per pastaruosius penkerius 
metus Kremliaus diktatoriai jau 
nebeorganizuoja sukilimų, kaip 
Prahoje, pilietinių karų, kaip 
Graikijoje ir liovėsi grasinti ma-

Šiy metu rinkimai JAValstybėse
Š.m. lapkričio mėn. JAV įvyks 

rinkimai, nes kas dveji mietai yra 
perrenkama % senatorių, atsto
vų rūmų narių ir gubernatorių.

Jau dabar spėliojama, kas ga
li laimėti. Daug kas mano, kad 
1952 m. demokratai prarado val
džią ne respublikonams, bet as
meniškai Eisenhoweriui, kuris 
toli gražu nebuvo suaugęs su 
respublikonais. Juk net demokra 
tai buvo norėję jį padaryti savo 
kandidatu. Kad Eisenhoweris 
nebuvo sutapatybinamas su res
publikonų partija, parodė ir tai. 
jog daugelyje vietų renkant pvz. 
gubernatorių, kandidatas respub 
likonas toli gražu negavo prezi
dento gautojo balsų skaičiaus to
je apygardoje.

Respublikonai artėjančių rin
kimų išeitimi labai susirūpinę, 
nes perspektyva prezidentui val
dyti neturint savos daugumos 
parlamente nėra maloni. O pvz. 
senate demokratams tereikia vos 
2 vietas laimėti, kad perimtų 
daugumą. Masėse populiarumo 
laukti nelabai tegalima, nes 
priešrinkiminiai pažadai liko 
daugumoje neįvykdyti, mokes
čiai nesumažinti, o nedarbas vis 
didėja. Valdžia, atrodo, siekia 
populiarumo užsienio politikoje, 
bet čia pusiau priemonėmis sun
ku ko pasiekti, o rizikingi ėjimai 
visus išgąsdina ir sunku nuspręs
ti, kaip toli respublikonai šiuo 
keliu leisis. »

DAR VIENAS
Princeton universiteto fizikas 

dr. Oppenheimer, kuris vadova
vo pirmosios atominės bombos 
pagaminimo darbams Los Ala
mos ir iki šiol dirbo atominės 
energijos komisijoje, žinodamas 
daugybę paslapčių, apkaltintas 
turėjęs labai glaudžių ryšių su 
komunistais. Jo veikla suspen
duota ir pradėtas tyrimas. Jis 
pats savo senų ryšių su komunis
tais neneigia, tačiau teigia, kad 
pats komunistu niekad nebuvęs.

o susirišęs su komunistų sfero
mis paremdamas Ispanijos komu 
nistų karą, nes visada buvęs 
prieš betkokią diktatūrą. Šiaip 
jis socialinėm ir ūkinėm proble
mom nesidomėjęs ir jų nepaži
nęs., '

Spėjama, kad Oppenheimerio 
bylą pradėjo FBI. Kai jam buvo 
pasiūlyta pasitraukti arba leisti 
iškelti kaltinimus, kurių prisi
rinkę apie 20, jis pasirinkęs pas
tarąją išeitį. Jam taip pat priki
šama, kad buvęs prieš vandeni
linės bombos paruošimo tyrimus. 
Tad ar tik ne jį turėjo galvoje 
McCarthy, teigdamas, kad dėka 
komunistinės įtakos vandenilio 
bombos gamyba buvusi suvėluo
ta 18 mėn. Nors prezidentas pa
reiškė apie tokį suvėlinimą nie
ko negirdėjęs.

— Prancūzijoj, Dijon mieste, 
vieno viešbučio savininkas kiek
viename kambary greta vandens 
kranų įrengė dar po du, iš kurių 
vieno teka šviesus, o iš kito rau
donas burgundiškas vynas. Pasi
sekimas esąs labai didelis. Kam
barių užsakymai telefonu plauk
te plaukią.

GERIAUSIAS EUROPOS FILMŲ TEATRAS 
(Tramvajaus sustojimas torp Spodina ir Bathurst) 

Informacijos telefonu Kl. 0850 ir Kl. 6319

šeštadienį, balandžio 17 d. prasideda puikus vokiškas filmas

“ICH KABE MEIN HERZ IN HEIDELBERG 
VERLOREN”

Kasdien 6.30 ir 8.30 vai. vak. šeštadieniais nuo 2 vai. pop ietų.

tai taip, kaip kitados perteikdavo 
mūsų seneliai nešdami caro jun
gą. Jiems tuomet buvo daug sun
kiau, nes buvo persekiojami, ir 
tai. pajėgdavo, bent vargo mo
kyklų pagalba. Mūsų gi niekas 
nevaržo. Tad “nevykime Dievo į 
medį”, kaip žemaičiai sako, ir 
naudokimės ta laisve. Kurkime 
savas, lietuviškas mokyklas ir 
leiskime į jas jaunimą. Remkime 
mūsų lietuvybės tvirtovę — Va
sario 16 gimnaziją Vokietijoje. 
Ją išėjęs jaunimas lietuvybei ne
žus. Gerai, kad jaunimas mokosi 
svetimų kalbų, bet sava kalba, 
savi papročiai turi būti svar
biausia!

Lietuviška spauda 
mūsų pagalbininkė 
Jaunimui išlikti sąmoningais 

lietuviais daug pagelbės ir savo
ji spauda. Naudokimės ja patys 
ir ypač skatinkim skaityti ir joje 
bendradarbiauti jaunimą, o ne
ieškokime svetimų dievų. Kita
dos dėl lietuviškos spaudos knyg 
nėšiai ir ją skaitantieji savo gy
vybe rizikavo ir daugelis savo 
kaulus Sibire palaidojo, o šian
dien čia galime laisvai naudotis, 
tik mokėkim ją branginti. Kadgi 
šiandie Lietuvoj mūsų broliai 
galėtų laisvajame pasaulyje lei
džiamą lietuvišką spaudą skaity
ti, kaip nepaprastai jie ją bran
gintų! Deja, jiems tai yra nepa-. 
siekiama svajonė, o laisvas žo
dis grąso ištrėmimu į Sibirą. 
Mes gi savos spaudos neverti
nam, kad ji vos, vos vegetuoja ir 
tik dėka leidėjų bei redaktorių 
pasiaukojimo ir milžiniškų pa
stangų dėka išsilaiko. Gėda 
mums, jei mūsų spauda silpnoj 
materialinėj būklėj. Dėl to rei
kia ją ne ignoruoti, bet stengtis 
ir ieškoti būdų, kaip padidinti 
skaitytojų skaičių. O jei kurie 
esam pajėgesni, tai ir didesnėm 
sumom 
met ir 
pakils.

turėtume paremti. Tuo- 
laikraščių turinio lygis 

Mečys Musteikis.

— Otava. — šią vasarą bus 
pradėtas tiesti pirmasis transat
lantinis telefono kabelis. Juo bū
sią galima tuo pat metu perduoti 
36 pasikalbėjimus. Jis kainuosiąs 
apie 35 mil. dolerių, kuriuos su
dės D. Britanijos, Kanados ir JA 
V-bių firmos. Kabelį numatoma 
baigti tiesti 1956 metais.

— Otava. — Balandžio 8 d. su
sidūrus ore dviem lėktuvams žu
vo 37 žmonės. Jų,tarpe moteris 
užmušta žemėje. .
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Lietuviška Vyriškų Rūbų
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Parduodami paltai, kostiumai, Įvai
rūs švarkai, kelnės, skrybėlės, bal
tiniai, kojinės ir tt Taip pat siuva
mi paltai ir kostiumai geriausių 
specialistų pagal Jūsų užsakymus

Požeminio traukinio atidarymo 
proga ligi š.m. gegužės mėn. 1 d. 

lietuviams

15%
NUOLAIDA

Sav. C. SALMONAITIS

DERBY 
MEW’S SEIDR
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WINDSOR, Oht
Kun. Viktoras Kriščiūnevičius 

iš Detroito šv. Petro parapijos 
labai gražiai pravedė Windsor© 
lietuviams katalikams trijų die-į 
nų rekolekcijas šv. Pranciškaus 
bažnyčioj. Deja, pirmą ir antrą 
dieną klausytojų buvo labai ma
ža. Gal kiek apsileidimas. Sėk- 
madienį susirinko labai gražiai ir 
daugelis atliko velykinę pareigą. 
Jūjų pavyzdžiu turėtų pasekti ir 
kiti. Visos lietuvių visuomenės 
ir klebono vardu tariu nuoširdų 
ačiū jaunam rekolekcijų vedė
jui.

A.a. Kazimiera Kisielienė mi
rė balandžio 7 d. Metropclitain 
ligoninėje nuo cukraus — vėžio

■! ....... J. .■! . ........ ■■ . ..................... ............... ..

■Balandžio 24 d. Hamiltono Liet. Kat. Mot. Draugija ruošia 

PIRMUOSIUS 
Pavasario šokius

erdvioje rumunų salėje, 20 Murray St. W. Pradžia 8 vai. vakaro. 
Grbja visiems žinomas Zanini orkestras. Vakarą paįvairins 

“laimės šulinys” ir kitokios staigmenos. Veiks tur
tingas bufetas su įvairiais gėrimais ir užkandžiais.

Kviečiame visus Hamiltcno ir apylinkės lietu
vius atsilankyti ir linksmai praleisti laiką, 

pačiu prisidendant prie draugijos lab
darybės darbo. HLKM D-ja.

t

-į * ~'

Lietuviai Pasaulyje

2576 Yorige St., Toronto. Tel. HU. 9-9624
(arti Briar Hill Ave.)

A. MORRIS
Cli AL E1T4TE '

1G77 BLOOR ST. West (prie Dufferin). Tel. Ol. 84$9

$3.000 įmokėti, Bloor - Dufferin, 6 did kambariai, grynų plytų, 2 modern, vir
tuvės. Pilna kaina $12.000

$6.000 įmokėti, Roncesvalies - Queen, 10 kamb., grynų plytų, 4 virtuvės, 2 vo
nios, vandeniu - alyva 'šildomas, šoninis įvažiavimas ir garažas. Viso 
kaina. $21.500.

KĖH WILES REAL EŠTAF
JEI NORITE gerai nupirkti arba parduoti namus, 
ar biznius, kreipkitės pas mus. Astuonios įstaigos 
Toronte Jūsų patarnavimui.

10 kombarių atskiras, mūrinis namas, vandeniu šildomas, šoninis įvažiavimas, 
yra garažas. Naujai išdekoruotas. Dovercourt ir Davenport rajone. Labai 
geras piikmys. Kaina $’6.800, įmokėti $6.500. Viena skola balansui.

6 kambarių geltonų plytų švarus viduje namas, gražiame Dufferin - St. Clair 
rajonas. Kaina. $ 13.500, įmokėti $3.500.

Gera proga biznieriams įsigyti pigia kaina dirbtuvę, garažą ar galimą paversti į 
fabriką. Fabriko plotas 2700 kvadratinių pėdų, pastatytas iš blokų. Šalia 
14 kambarių gyvenamas namas. Namo ir fabriko kaina $35.000, įmokėti 
$12.000. Lansdowne - Bloor rajone.

1675 BLDOR STREET WEST
ĮTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

Antanas E. Miliūnas
ĮSTAIGOS TEL. KE. 7941 - NAMŲ TEL. LL. 8361

KEN WILES REAL ESTATE

SUDBURY Ont
Vietinė Nickel & Copper kom

panija paskelbė praeitų metų pi
niginę apyskaitą. Pasirodė, kad

Su šitais nelaimingais žmonė
mis miesto valdyba turi didelę 
bėdą, kai jie susirenka su savo

JA VALSTYBES
Amerikos lietuvių bendruome

nes konferencija Niujorke išryš- 
i kino skilimą su ALT ir BALFu, 
pažėrė smarkių minčių ir paro
dė, jog naujakuriai entuziastai 

I patriotai intelektualai daugiau 
įsijautė į šio krašto psichologi
nę aplinką. LOK pirmininkas 
prel. Balkūnas sakėsi pritrūkęs 
kantrybės ir rėžė stipriai argu
mentuotus kaltinimus “tiems, 
kurie per du metus kliudė ben
druomenės Amerikoje susiorga- 
nizavimą”.’ Jis reikalavo lįgšio-

ba, o šalpos darbą — BALFas).
Geriau įsijautę į šio kontinen

to nuotaikas, konferencijos da
lyviai manė, jog jei bendruome
nė yra tikshis išsireiškimas tarp 
lietuvių, bet “Lithuanian Amer
ican Community of the USA, 
Inc.” būtų nesusipratimas ame
rikiečiams. Lietuviai tuomi par 
reikštų išsiskirią iš kitų ameri
kiečių ir stegią lyg savo atskirą, 
nepriklausomą sektą, kiltį, rajo
ną. Geriausiai sugebėję savo 
bendruomenę pritaikyti žydai, 
šitokio pobūdžio organizacijas

ligos. Liko vyras Juozas, duktė 
Elenutė 12 metų, trolis Juozas 
Gricius Detroite, sūnėnas — Jur
gis Latvis Detroite. Palaidota St.
Alphonsus Windsor© kapinėse. 
Laidotuvėse dalyvavo senieji lie
tuviai. Kapinėse pamokslą pasa
kė kun. V. Rudzinskas. Gedulin
gose pietuose dalyvavo abu ku
nigai ir daugelis laidotovių daly
vių. Po pietų buvo pasimelsta už 
a.a. velionę.

Ėrdm. Simonaitis Windsore.
Balandžio 10 d. Kroatų salėje

kompanija turėjo gryno pelno 
beveik 54 mil.dolerių. Tai buvę 
treti metai tokie pelningi kom
panijos istorijoje. Nikelio ir va-
rio gamyba ir tcliau būsianti 
vykdoma pilnu tempu, nes kiek 
dabar tų metalų pagaminama, 
tuojaus visas parduodamas, nes 
didelis pareikalavimas yra gau
tas iš JAV. Kad šis paręikalavk 
mas būtų išpildomas, kompani
ja šiems metams paskyrė įvai
riems darbams 30 mil. dol. Taip
gi jau yra statoma 16 mil. vertės

pirm. Petras Januška labai gra- I geležies liejykla. Čia yra daug ir

reikalavimais darbo ar duonos.
Antrą nemalonų reikalą mies

to valdyba turi su provincijos 
ministerija, kuri būtinai nori ap-

linius bendruomenės oponentus 
JAV-se įsidėmėti, jog ALT bei 
BALFas yra laikino pobūdžio, 
kai Lietuvių'Bendruomenė pasi-

nevadina kitaip kaip “United 
Jewish Congress” etc. Net toks 
išvertimas kaip “United Amer
ican Lithuanians, Inc.” būtų
psichologiškai amerikiečiams 
daug priimtinesnis. Šitaip galvo
jant nei “Lithuanian American 
Information Center” nebuvo tiks 
lūs vardas Amerikoje. Ameri
kiečiams žymiai geriau skam
bėtų “American Information 
Center for Lithuania” ar pana
šiai. Tas pats ir Kanadoje, sako 
žinovai, (aim.)

BALFas per 1953 m. Vasario 
16 gimnaziiai yra persiuntęs 
$18.876.26 arba 87.643,62 DM.

Produktais gimnazija per 1953 
m. iš BALFo yra gavusi: 2.815 
sv. taukų, 3000 sv. cukraus, 1.950 
sv. sviesto. 3.500 sv. pieno milte
lių, 2.400 sv. dėvėtų drabužių ir 
500 sv. avalynės.
BRAZILIJA

Vasario 16 d. šventės minėji
mus suruošė Rio de Janeiro ir 
Sao Paulo. Čia ji ruošė bendrai 
L. Taryba, L.. S-ga, LBK Bend
ruomenė ir Bendruom. choras. 
Kcnsulo A. Polišaičio, dr. J. Ba
tistes Ramos ir doc. A. Stonio 
kalbose buvo nušviesta didinga 
Lietuvos praeitis ir dabartinės 
kovos dėl laisvės. Meninėj daly 
gražiai pasirodė atskiros pajėgos 
ir bendruomenės choras, veda
mas muz. A. Ambrozaičic. Lietu
vos laisvės šventė buvo paminė
ta per “Radio Nacional” ir “Ra
dio Excelsior” stotis, kur buvo 
transliuojama specialiai tai die
nai paruošta prof. J. Fdrreiros 
Carratos kalba,’ palydėta lietu
viškų plokštelių muzikos ir re
portažo apie Lietuvą. Vasario 16 
d. proga AB transliavo kons. A. 
Polišaičio ir bendruomenės pirm, 
kun. P. Ragažinsko kalbas. Vie
tos brazilų spauda apie lietuvius’, 
jų veiklą ir patį minėjimą įsidė- 

. jo fotografijų ir straipsnių. Kons. 
į A. Polišaitį pasveikino vfta eilė 
| atsakingų valdžios pareigūnų ir 
konsūlarinio korpo narių.
AUSTRALIJA

Adelaide ateitininkai metų 
pradžioje, mokyklos atostogų 
metu buvo suruošę pirmąją 
moksleivių stovyklą vaikams 
tarp 7 ir 14 m, Ji vyko pajūryje, 

J nedidelėse patalpose, tad dalyva- 
• vo tik 20 vaikų, kurie buvo la
bai patenkinti. Laikoma, kad, tai 
pirmas nusisekęs bandymas.

Coomoje vasario gale prie 
elektros instaliacijos darbų buvo 
nutrenktas Jonas-Jasinskas, 27 
m., kilęs iš Telšių. Palaidotas 
Sydnėjuje.

liks Amerikoje ilgiau nei kurie 
nepamainomi veikėjai. Paliekant 
detalų aprašymą vietiniams laik
raščiams, negalima praleisti fak
to, jog bent porą kartų Kanados 
Lietuvių Bendruomenė buvo sta
toma JAV pavyzdžiu. Konsulas 
Budrys tik jau nesigailėjo kom
plimentų kanadiečiams, kurie 
sugebėję susiorganizuoti į pa
vyzdingą bendruomenę ir tt. Jis 
betgi, išreiškė abejonę dėl kon
ferencijos pasiryžimo ruošti pa- 
baltiečių meno dekadą, nors pri
siminė, jog Pasaulinės parodos

tverti 12 pėdų augščio mūro sie
na beveik miesto vidury, gražio
je vietoje esantį kąlėjimą. Mies
to valdyba ir visi gyventojai to 
nenori, nes tokia aptvara suda
rytų blogą vaizdą.. Šiaip šis kalė
jimo pastatas atrodo lyg būtų 
kokia policijos stotis gražiame 
gelių parke, greta teismef rūmų.

Trečią reikalą miesto valdyba 
turi su federaline valdžia. Pa
čiame vidury miesto esantį pašto 
pastatą valdžią nutarė parduoti 
ir užpirko toje pačioje gatvėje 
žemės sklypą su senais trobe
siais; kur ši pavasarį pradės sta-įmetu vieni lietuviai sugebėję 
tyti naujus didesnius pašto rū
mus. Miesto valdyba norėtų įsi
gyti tuos senojo pašto rūmus ir 
Įkurdinti ten miesto valdybos 

biznio kompani-

j žiai atidarė susirinkimą ir api- geležies rūdos, kuri iki šiol, at- 
jbudino Ėrdmono Simonaičio dar ?
bus ir nuopelnus mūsų tautai ir metalus, buvo išverčiama lau- 
visuo’menei. Erdmonas Simonai
tis padarė įdomų pranešimą apie 
Maž. Lietuvą. Nubrėžė, kad mū
sų tėvynė būtų labai graži ir bū
tų gera joje gyventi po sujungi
mo abiejų tautos dalių. Lietuva 
yra viena, o ne dvi. Į paklausi
mus maloniai atsakinėjo.

Windsore Įkurta Maž. Lietuvos 
Bičiulių Draugija. Valdybą su
daro kun. V. Rudzinskas pirm., 
Stasys Račiukaitis iždin,, Juozas 
Sinkus sekretorius. Windsoro 
lietuviu visuomenė už atsilanky- uuęse, u mu ap,yminėje. *=> <.v .. - - .
mą taip garbiam svečiui reiškia skaičiaus 697 neturi teisės gauti mekejo. Reikia manyti, kad mies, ratiniais pagrindais” 
pagarbą ir padėką. Z. T. i jekios pašalpos. ; tas visdėlto laimės. Rep. |b™-" A---- T

skyrus nikelį, varį ir kitokius

kuose.
Šioje nikelio ir vario pramo

nėje, kasyklose ir liejyklose dir
ba apie 15.000 darbininkų. Nors 
kompanija šiais metais paskyrė 
didesnę sumą darbų vykdymui ■ 
ir metalo pagaminama daugiau, Įstaigą. Bet yra 
bet pastačius moderniškesnes ju, kurios siūlo didesnes sumas 
mašinas, darbininkų skaičius dar . už tuos rūmus. Miesto valdyba 
mažinamas. ’ i norėtų gauti už žemą kainą, nes

Pagal darbo įstaigos duomenis, j esą tas federalinis pastatas daug
V10!11 ^-U oU5Z raione. Yra metų stovėjo ant miesto žemės, 

5.540 bedarbių. 2.471 yra miesto , •
ribose, o kiti apylinkėje. Iš to

GEGUŽĖS 1 DIENĄ, ŠEŠTADIENI, NIAGAROJE. Ont., 
St. Patrick’s salėje, Victoria - Huron gt. kampas, Įvyks

DIDELIS 
ŠOKIŲ 

.VAKARAS

puikiai pasirodyti. Dekados rei
kalą, kaip žadėjęs, iškėlė V. K. 
Jonynas, atiduodamas pridera
mą kreditą “Tėviškės Žibu
riams” už sumanymą. Suvažia
vimas pasiūlymą vienbalsiai pri
ėmė ir perdavė LOKui vykdyti, 
(ALTarybos nusistatymas yra, 
jog “Bendruomenė lai būna or
ganizacijų sambūris užpildyti 
kultūrinės veiklos spragai, kai

mokesčių miestm ne- politinį darbą dirbsiąs “demok- 
’ susitvar- 

tąs yisdėlto laimės. Rep. Įkiusi Amerikos Lietuvių Tary-:
“i n ii i ■

Naudingiausia pinigę invėstifoti į žem
TIKSLIAUSIA TAI PADARYTI DABAR —- PASINAUDOJANT

Toronte dėl visų informacijų kreipkitės į mūsų atstotą

E. H. KAZMAREK
899A Bathurst St., tel. OL. 4837

LAKE SIMCOE HOMES & PROPERTIES

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

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

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

SKLYPAI VASAROS SODYBOMS prie SIMCOE EŽĖįtG—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.

Savininkas DON CHRISTIAN

_ Jackson Point, Ont.

^7#// v Gros geras orkestras.
Turtingas bufetas su stipriais ir

- H VĮ l kitokiais gėrimais.
Pelnas skiriamas skautų 

reikalams.
Įdomi meninė programa, kurią išpildys solistė E. Sakavičienė, 
Toronto, Rochestėrio ir Niagaros apylinkės skautai ir skautės, 

Toronto jūros skautės ir skautai..
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Pradžia 7 vai. vak Skautų Rėmėjai.

HAMILTON, Ont
Tėvas Placidas, OFM, sekma

dienio pamoksle atsisveikino su 
Į hamiltoniečiais - katalikais ir 
i nuoširdžiai padėkojo už uolų re
kolekcijų lankymą. Jomis pasi
naudojo ir velykinę išpažinti at- 

I liko virš 800 lietuvių. Atmetus 
apie 200 esančių čia lietuvių vai
kų, tai sudaro lietuvių katalikų 
daugumą — apie 80-90%.

Šia pačia proga tėvas Placidas 
ragino palaikyti lietuvišką spau
dą ypač religinio turinio ir akty
viai įsijungti Į Tautos Fondo ve
damą vietinio skyriaus knygų 
platinimo vajų.

Malonu buvo mums nors sa
vaitę laiko turėti čia tėvą pran
ciškoną taip uoliai atsidavusį 
Kristaus sekėją ir Jo mokslo 
skelbėją. Daugelis pavydi Te

dainavo veltui, nes surinktais pi
nigais vos išlaidas padengė. Gal 
rimtis turėjo įtakos, nes nesino
ri tikėti, kad lietuvis taip puikiai 
išpildomai dainai būtų jau abe
jingas.

Koncertą rengė KLB Hamilto
no Apylinkės valdyba.

Katalikių Mot. D-jos Hamilto
no skyrius šį šeštadienį rumunų 
salėje, 20 Murray St. W., rengia 
smagų po ilgos gavėnios per
traukos šokių vakarą. Groja Za
nini orkestras iš Toronto. Pra
džia 8 vai. vak. Vienas įdomiau
sių vakaro dalykėlių — laimės 
šulinys.

Katalikių Moterų D-jcs sky
riaus veikimas mums giliai pras
mingas, nes rūpinasi išimtinai 
vien šalpa ir savo veikime yra

rontui, kur lietuviai tėvus pran-' prįekaištų. Šiuo metu valdy- 
ciškonus nuolatos savo tarpe vadovauja energinga visų 

hamiltoniečių augštai vertinama 
Danutė Kazlauskienė.

Paremkime jų darbą skaitlin
gu dalyvavimu!

Koks įdomiausias koncertas šį 
pavasarį žada būti Hamiltone? 
Nedaug suklysiu atsakydamas— 
Toronto liet, orkestro “Trimi
tas”. Savo 14-kos instrumentalis
tų sąstate, dalyvaujant smuiki
ninkui prof. St. Kairiui ir solis
tui B. Marijošiui, jis žada būti 
daugiau negu įspūdingas.

Jį ruošia TF Atstovybės Kana
doje Hamiltono skyrius savo 3-jų 
veiklos metų sukakčiai atžymėti. 
Įvyks gegužės 15 d. Armėnų sa
lėje, 69 Princesė St. Sk. St.

Niagara Falls, Ont.
Jaunimas veikia. Keturių ko

lonijų: St. Catharines, Welland, 
Niagara Falls ir Port Colborne 
susibūręs jaunimas į vieną ben
drą grupę, pradėjo gražiai veik
ti. Tautiniams šokiams vadovau
ja . Jakubonis, chorui J. Vyš
niauskas, baletui Z. Ulbinienė ir 
dramai B. Simonaitis. Pirmasis 
pasirodymas numatytas ateinan
ti rudenį.

turi.
“Varpo” choras, vedamas muz. 

St. Gailevičiaus, balandžio 11 d. 
Hamiltonui davė puikų dainų 
koncertą. Eiliniam klausytojui 
šis “Varpo” koncertas dainų iš
pildyme buvo staigmena, tad 
nė iš vieno neteko nugirsti kad 
ir mažiausios kritikuojančios pa
stabos. Jis tikrai priminė Valsty
bės Operos Lietuvoje chorą — 
taip ’ puikiai dirigento apvaldy
tas. Su tam tikru kartėliu šir
dyje teko palikti salę, stabtelė
jus ties faktu, kad koncerto klau
sėsi vos 160 žmonių! Kitaip sa- 
kant< “Varpas” mums šį kartą
“Tėviškės Žiburių“ administra
cijoje yra gautas pasaulinių gar
so, jau į 30 kalbų išverstas ir sep
tynis milijonus tiražo susilau

kęs šių laikų italų rašytojo 
GIOVANNINO GUARESCHI 

veikalas
Don Kamiliaus 

mažasis pasaulis.
Iš šio veikalo jau yra pagaminti 
du visur su pamėgimu žiūrimi 

filrnai. i
Knyga didelio formato, 325 pusi.

Kaina $3.50.

Moteriškų ir vyriškų rūbų Siuvėjas
JONAS CEGYS

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

224 WILLIAM ST., LONDON, ONT. - Telėf. 7-5228

ADAMDNIS & RUDftlOŪAS
hĖAL EŠTATE

& BUSINESS BROKER
NAMAI PARDAVIMUI:
Rosemounte: prie St. Zottique 2-jų šeimų po 5 kambarius. Naujas. Centralinis 

šildymas. Kaina $16.000, įmokėti $5.000.
3-jų šeimų, 1 butas 5 kambarių ir 2 butai po 3 kambarius. Naujas, moder
nus, su centraliniu šildymu. Kaina $ 19.000, Įmokėti $8.000.
2-jų šeimų, visai atskiras prie St. Zottique. 2 butai po 5 kambarius. Centra
linis šildymas. Ypatingai gražus ir geros statybos. Kaina $20.700.

Chabot: prie St. Zottique. Gerame stovy 5 ir 5 kambarių 2-jų šeimų namas. Kai
na $1 1.500, įmokėti $6.000. ,

Apartmentų namai: Pie IX, 12 butų po 3 kambarius. Centralinis šildymas, šaldy
tuvai, krosnys. Visa i atskiras. Kaina $72.000. Pajamos į metus $$ 10.968.

Verdune: Rolland St. 2-jų šeimų, visai atskiros naujas, modernus namas. Kaina 
$1 6.500, įmokėti 8.000.
Valiquette St. 4 šeimų, 2-jų metų namas. Kaina $28.500.

Ville LascHe: 9 Avė., 2-jų šeimų po 5 kambarius, naujas namas. Kaina $16.500, 
įmokėti $7.000.

Park Extention: 2-jų šeimų, 5 metų namas. Oru šildomas, po 4 kambarius. Kai
na $ 1 3.500, įmokėti $5.000.

VASARVIETĖS: St. Cutbert. 50 mylių nuo Montrealio prie kelio į Quebec. Ne
toli ežeras. 6 kambarių. Kcina $2.500, įmokėti $1.000.
Vai David prie St, Agąthe. Prie pat Goldeen Lake. 4 kambarių namas ir 
erdvus žemės sklypas. Kaina $3.000, įmokėti $1.000.

Pcskolos-Mortgage: namas statybos eigoje— 60% vertės iŠ 6%. Užbaigtiems
namams 50% vertės iš 516 %. Turime daug žemės sklypų žemomis kainomis.

Norėdami parduoti ar pirkti kreipkitės | pirmąją Montrealy 
lietuvių Real Estate Įstaigą.

Mūsų tikslas - Jums padėti!
Namai — Žemė — Paskolos—Draudimas 

JUMS MIELAI PADĖS AGENTAI

A. Gražys A. Skrebutėnas B. Jazokas
Telef. RA. 1-3148 Telef. PO. 6-5407 • Telef. PO. 6-9041

177 SHERSROOKE ST. W. Komborys 5. Telef.: LA. 7932, LA. 9871, PO.6-6495 
Darbo volondos: nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

KANAPOS 
PAPROfYŠ

THE CARUNG BREWERIES LIMITED
Waterloo Montreal Toronto Tecumseh

KAS YRA RODEO?

Tai dar vienas paplitęs paprotys, kuris suteikia ka
nadiečiams malonumą ir yra tapęs kanadiškojo 
gyvenimo būdo dalimi.

Galvijų varovai turi būti nepaprastai vikrūs ir specialiai pasirengę 
raiteliai. Ankstyvesnėmis Vakarų Kanados galvijų pramonės die
nomis geresni raiteliai susirinkę surengdavo jojimo varžybas. Jose 
paprastai būdavo jojimas, vežimų ir laukinių arklių lenktynės, 
taip pat ir veršiukų surišimo rungtynės. Laimėtoju teisėjai išrink
davo raitelį, arba vad. “cowboy”, kuris parodydavo miklumą, įgu
dimą ir didžiausią greitį tokiose varžybose. Didysis rodeo, vadi
namas Calgary Stampede, dar ir dabar įvyksta kasmet Kanadoje.
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TĖVIŠKES ŽIBURIAI

“DAINAVOS” ANSAMBLIS IR “ŠIENAPIŪTĖ”
Dainavos ansamblio operetės “Šienapiūtė” Toronte belau kiant

Gyvenimo dienos bėga. Metai 
palieka ženklus augančiame me
dyje. Mums būtų sunku išgyven
ti atsiskyrimo nuo tėvynės di
džiąją tragediją, jei mūsų širdžių 
nepradžiugintų lietuviška daina. 
Išeivijoje lietuviškų dainų gar
sai mums ir mūsų jaunuomenei 
reikalingi kaip tyrojo šaltinio 
vanduo, kuris stiprina ir gaivina 
viltis sugrįžti į tėviškės padan
gę. Jei dainos nutiltų — užgęstų 
ir viltis. Be dainų būtų niuru ir 
klaiku gyventi.

Lietuvių tautinis meno ansam
blis “Dainava” šiuos mūsų troš
kimus gaivina ir palaiko. Kasmet 
ansamblis pasireiškia vis plačiau 
ir stipriau, netik savųjų tarpe, t-------- 1...... .- ——- —•*
bet ir kitataučių visuomenėje. | mus ir savybes. Lietuvos laukų

sprendžiamos kurios nors giles
nės psichologinės ar muzikalinės 
problemos. Operetė laikoma vy
kusiai parašyta, jei jos muzika 
bei libreto pasižymi nuotaikos 
lengvumu ir skaidrumu. “Šiena
pjūtės” operetė kaip tik tas sa
vybes ir turi. Jei te^stan įvestos 
ir dramatinės vietos, tai tik tam, 
kad labiau išryškinti psichologi
nę veikalo eigą. Visos choro ir 
solistų partijos labai melodingos, 
lengvai pajuntamos, savos ir ar
timos mūsų širdžiai.

Kalbant apie libreto autorių, 
tenka pasakyti, jog G. Velička, 
būdamas pats aktorius ir režiso- 
rius, geriau negu kas kitas su
prato operetinio žanro reikalavi-

Kiekviena atlikta daina, kiekvie
nas kanklių skambėjimas, šokių 
niuansas, beldžiasi į mūsų širdį 
tarsi pradedamas pamiršti tėviš
kės balsas.

“Dainavos” ansamblis susior
ganizavo 1945 m. Vokietijoje. 
1950 m. daugumai .dainaviečių 
atvykus į JAV Čikagon su diri
gentu S. Sodeika ir dabartiniu 
nenuilstamu ansamblio pirminin 
ku A. Dzirvonu priešaky, an
samblio dalyvių skaičius išaugo 
iki 80 asmenų. Ansamblis atlieka 
savo paskirtį. Tiksiąs: parodyti 
saviesiefns ir svetimiesiems lie-, 
tuviškąjį meną, supažindinti ki-1 
tataučius su mūsų tradicijomis, 
priminti jiems, kad mūsų tauta 
gyva ir kad lietuviai, kur jie be
gyventų, trokšta laisvės ir jos 
siekia.

Nuo 1950 m. iki dabar “Daina
vos” ansamblis suruošė visą eilę 
koncertų. Tenka su pasididžiavi
mu pasakyti, kad ansamblis su
gebėjo duoti koncertus pasauli
nio masto vietovėse, kaip Niu
jorko Carnegie Hall, Civic Opera 
House Čikagoje. Taip pat apke
liavo su koncertais ir kitus žy
mesnius Amerikos miestus. “Dai
nava” kas metai yra kviečiama 
dalyvauti Čikagos Mokslo ir Pra
monės muziejuje kalėdinės eg
lutės programoje, kur susirenka 
keli tūkstančiai svetimtaučių pa
siklausyti lietuviškų dainų ir pa
sižiūrėti mūsų tautinių papro
čių. “Dainavos” repertuare yra 
ir religinių koncertų. Ypač pažy
mėtinos oratorijas: Rossini “Sta- 
bat Mater” ir Beethoveno “Kris
tus alyvų daržely”.

Ansamblis aktyviai prisideda 
ir prie šalpos darbo. $500 yra pa
skyręs Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoje ir kas met $240 mokinių 
išlaikymui. Taip pat dažnai ski
riamos aukos Lietuvos išlaisvi
nimui, kultūros bei socialiniams 
reikalams.

Šių metų sausio 31 d. “Daina
vos” ansamblis pastatė operetę 
“Šienapiūtė”. Spektaklis sulaukė 
didelio pasisekimo. Didžiulė kon 
certinė salė negalėjo sutalpinti 
visų, norinčių patekti į premjerą, 
tad po mėnesio, spektaklį teko 
pakartoti, kuris ir antrą kartą 
sutraukė beveik tiek pat lanky
tojų. Kritikos atsiliepimai apie 
operetės muziką, chorą, aktorius, 
šokius ir dekoracijas buvo labai 
palankūs ansambliui.

Lyrinė operetė “Šienapiūtė” 
yra trijų autorių kūrinys. Jos 
muzika parašyta M. Petrausko ir 
P. Sarpaliaus, o libreto G. Ve
ličkos.

Išviso operetės turi saVą ypa
tingą vaidybinį ir muzikinį cha
rakterį. Operetėse paprastai ne-

sūnui, nuolat besisielojančiam 
lietuviškojo meno reikalais, pa
vyko sukurti vykusį'kūrinį.

Negalima pamiršti “Šienapiū- 
tės” dekoracijų žavumo. Jas pie
šė prof. A. Varnas, vienas mūsų 
senosios kartos geriausių daili
ninkų. Dekoracijos nupieštos re
alistine ir stilizuota forma. Lie
tuviškais ornamentais* papuoštas 
svirnas svyrą berželiai, nakties

tamsoje tekantis Nemunas, ant 
kalno tolumoje bažnyčios bokš
tai klevų pavėsyje, sudaro foną, 
kuriame vyksta dviejų įsimylė
jusių drama. O tos stilizuotos 
šieno kupetos primena vaizdą 
dviejų “kūmučių” besidalininčių 
kaimo gyvenimo paslaptimis, o 
gal vakaro tyloje besiklausančių 
tolimų šienapiūtės dainų... Či
kagoje, uždangai pakilus, žiūro
vai nesusilaikė nuo aplodismen
tų dekoracijoms.

Tačiau ko vertas “Dainavos” 
ansamblio įdėtas į “Šienapiūtę“ 
darbas, spręs patys mieli Toron
to žiūrovai. Reikia tikėtis, kad 
daugelis iš jų atsives į spektaklį 
ir savo draugų kitataučių.

Mes lietuviai turime džiaugtis, 
kad yra pasiaukojančių žmonių, 
kurie sudaro šį neeilinį meno 
ansamblį, kurio stiprybė gludi 
lietuviškame entuziazme, savęs 
pasiaukojime. Jie neskaičiuoja 
nutrauktų poilsio valandų. Ir tai 
tik tam, kad parodyti lietuviškos 
sielos kilnybę.

Tad iki pasimatymo balandžio 
24 d. Eaton auditorijoje!

Antanas Nakas-Norvydas.

PETRONĖLĖORINTAITĖ
PILKAS VYTURĖLIS
Vos žiemkenčio daigas, rytą pasikėlęs, 
Iš po sniego Saulėn bailiai sužaliuos —• 
Grįš melsvom padangėm pilkas vyturėlis 
Iš tolimo krašto — linkui Lietuvos... ’ 
Tyliai vyturiuodams leisis mūsų žemėn, 
Ak, basom kojelėm ant vagos drėgnos... 
Nieko jis neras ten — nieko, kur gyveno: 
Anei šiaudo galo, anei samanos...
Šalta bus jam dirvoj, ant arimo juodo —» 
Kietos kovo naktys, vėjai darganos...
Menkas paukštužėlis ant ledinio gruodo — 
Nieks jo nesušildys, niekas neapklos...
Betgi šis keleivis, čiulbuonėlis mažas, 
Mylimon tėvynėn grįž nepavėluos.
Iš naujų šapelių — lizdeliuką gražų — 
Jis nebijo vėtrų nei rytų šalnos ...

Ilgesiu vis grįžtam Į tėvynę juodą, 
Sudraskyti sodžiai, miestai pelenuos...
— Gal ir mes nerasim nei aguonos grūdo, 
Nei baltų vartelių, svirno sąsparos...
Ir tiktai griuvėsiuos, karo kapinynuos, 
Gedulo legendą gluosniai tau linguos...
— Klaupiasi ant kelių kruvina tėvynė:
— Dieve, leiski grįžti, nors ir pelenuos...

Scena iš operetės “Šienapiūtė”, kurią “Dainavos” ansamblis, atvykęs iš Čikagos, patieks torontiečiams š.m. balandžio mėn. 24 d.
7 vai. 30 min. vak„ “Eaton” auditorijoje.

Remkime liet, saleziečiu institutą
Jau nepriklausomybės laikais 

Lietuvoje stigb gerų amatininkų 
— specialistų įvairiose srityse. 
Pelningiausias vietas užimdavo 
svetimtaučiai. Svetimųjų ranko
se būdavo dauguma didžiųjų 
krautuvių. “Mūsų namai, o jūsų 
tik gatvės” — tyčiodavosi sve
timtaučiai. Lietuviai, kad ir su 
augštū bendru išsilavinimu, daž
nai pasitenkindavo kokia kuklia 
raštininkėlio tarnyba, bet tik 
būtų baltarankiu. Galbūt, vengi
mą bet kokio “juodo darbo”, tai
gi ir amatų, paveldėjome drauge 
su kitomis tradicijomis iš savo 
pietų kaimyno. Tai tuščio išdi
dumo vaisius, perdėm klaidingas 
ir ekonominiu požiūriu tautai la
bai žalingas. Visai kitaip šis rei
kalas stovi Vakarų valstybėse. 
Čia nesigėdima jokio darbo, nes 
joks darbas žmogaus nežemina. 
Žmogų žemina tik blogi darbai. 
Ypač ateityje, kai Lietuvai iš
muš laisvės valanda, visokiu sri
čių specialistai bus mums labai 
reikalingi.- Paprastų raštininkė-

kai gali padėti lietuvių salezie
čių idealistų treti metai veikiąs 
institutas Italijoje. Tasai institi> 
tas ruošia netik kunigus, vienuo
lius, visuomenininkus, kurie at
eities Lietuvoj taip pat bus be 
galo reikalingi, bet ruošia ir įvai
rių šakų amatininkus mokyto
jus, kaip stalius, kalvius, siuvė
jus, kurpius, elektromechanikus; 
skulptorius, spaustuvininkus ir 
kitokius. Tuo tarpu pačiame lie
tuvių Institute, be gimnazijos, 
yra tik spaudos studija, suma
niai vedama lietuvio dailininko 
V. Aleksandravičiaus. ' Tačiau, 
pramokus italų kalbos, norin
tiems yra atviros durys į visas 
kitas labai augštai pastatytas sa
leziečių amatų mokyklas. Baigus 
pradžios mokyklas amatininkas 
mokinys turi dar penkerius me
tus mokytis savo amato, —kur 
drauge yra praeinamas ir bendro 
lavinimosi kursas, o norint gauti 
mokytojo — meisterio diplomą, 
reikia dar trejus metus speciali-’ 
zuotis.

lių įstaigoms labai greit įsigysi- j Daugelio valstybių vyrai, lan- 
me. “Poniškų ubagų” jau ir taip kydami saleziečių amatų mokyk
perdaug turėjome. Iš kur gi im
simo amatininkus - specialistus? 
Šią problemą išspręsti prąktiš-

Latviu Gėlių Krautuvė

"L OTŲ S"
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) - Tel. KE. 3884

ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ GĖLĖS: 
dirbtinės, gyvos, vazonuose. Vestuvinės puokštės: europietiškos 

ir kanadiškos.
Užsisakyti galite vokiečių, rusų ir švedų kalbomis.

NELAUKITE — VELYKOMS UŽSISAKYKITE IŠ ANKSTO!

las, lieka tikrai sužavėti ir kvie
čia atvykti į savo kraštus tokių 
mokyklų įsteigti, nes žino, kad 
tokios mokyklos ypačiai daug 
prisideda prie ūkinės ir dvasinės 
krašto gerovės. Daug kam iš mū
sų tos mokyklos yra visai arba 
mažai težinomos, bet kas jas pa
žįsta, su džiaugsmu prisimena. 
Patys lietuviai saleziečiai yra la
bai kuklūs ir mažai reklamuoja
si, bet lietuviškoji visuomenė tu
rėtų stengtis daugiau tą institutą 
pažinti ir remti, nes jis ekono
miškai silpnai stovi, o pasiekia 
didelių vaisių. Tuo jau yra įsiti
kinę visi, kurie tą institutą ap
lankė, arba kurie ir kitais būdais 
iš arčiau pažįsta garsiojo jaunuo
menės auklėtojo, šv. Jono Bosco, 
tų mokyklų įsteigėjo, dvasią ir 
moderniuosius metodus.

Kun. Ant. Sabas.

Lit. Institutas renka prezidentą
Lituanistikos Institutas įkur

tas Lietuvių Profesorių D-jos 
Amerikoje. Statutas priimtas 
1951 m. lapkričio 17 d., tad toji 
data laikoma instituto gimimo 
data. Instituto veiklai finansiš
kai paremti Čikagoje sudaryta 
Iždo Taryba, veikianti nuo 1953 
m. lapkričio 3 d. Jos pirmininku 
yra inž. A. Rudis, vicepirm. J. J. 
Bačiūnas ir adv. P. P. Goddy, 
sekr. J. Kutra, iždin. D. Kuraitis.

L. Instituto uždavinys —■ ty- 
rįamasis mokslinis lituanistinis 
darbas, jo parėmimas ir skatini
mas. Iki šiol instituto vadovybė 
tebėra laikina — profesorių drau 
gijos pakviestas prezidentas dr. 
P. Jonikas ir jo kviesti skyrių 
vedėjai. Šiuo metu yra einama 
prie pastovių organų sudarymo.

‘ Taip yra sudaryta speciali rin
kiminė komisija instituto prezi
dentui išrinkti. Rinkimai daromi 
korespondenciniu būdu, balsuo
jant visiems tikriesiems nariams, 
kurių šiuo metu yra 26. Balsavi
mo lapeliai turi pasiekti rinki
minę komisiją ne vėliau gegužės 
1 d.’ o 'balsai bus patikrinti ir 
vaisiai bus žinomi gegužės 4 d.

Rinkiminę komisiją sudaro: A. 
Plateris, A. Baliūnas ir J. Kutra.

Išrinkus prezidentą, beabejo 
bus einama prie pastovių skyrių 
vadovybių rinkimų.

sunkiai pakeliamas. Per daug 
kainuoja išlaikymas artistų. Dėl
to laukiama, kad šitą belgų min
tį parems kaip tik mažosios vals
tybės. O belgų specialistai jau 
nuo paį pradžių turi komplikuo
ta reikalą, nes tenka transliuoti 
dviem kalbom. — prancūzų ir 
flamanų. Dėl to jie dažnai pa
naudoja prancūzų televizijos 
programą iš Paryžiaus.

Iš kultūros ir kitygij pasaulio
Kultūros žurnalo “Aidų” lite

ratūros premijos komisija, susi
dedanti iš pirm. Kazio Bradūno, 
sekr. Pauliaus Jurkaus ir narių: 
Leonardo Andriekaus, Juozo 
Brazaičio ir Antano Vaičiulaičio, 
savo posėdy balandžio 17 d. pre
miją $500 paskyrė Alfonsui Ny
kai Niliūnui už poezijos knygą 
“Orfėjaus medis”.

Kun. dr. Vikt. Skilandžiūnas, 
Kanados Kunigų Vienybės pir
mininkas persikėlė į Otavą, kur 
yra paskirtas eiti ir lietuvių ka
peliono pareigas. Jo dabartinis 
adresas: Our Lady of Perpetual 
Help, 15 Lebreton St., Ottawa, 
Ontario.

Dr. V. Maciūnas yra pakvies
tas suredaguoti specialų Lietu
vai skirtą Liet. Enciklopedijos 
temą.

V. K. Jonyno darbų paroda 
Niujorke Weyne meno galerijo
je, vienoj iš žinomiausių ir rim
čiausių JAV-se, atidaroma gegu
žės 8 ir tęsis iki birželio 4 d. Šia 
paroda įvairiaspalvis mūsų daili
ninkas mini savo 25 metų darbo 
sukaktį. Tai bene pirmutinė lie
tuvių invazija į Niujorko meno 
galerijas ir daugelis su dideliu 
susidomėjimu laukia Niujorko 
kritikų ir spaudos atsiliepimo. 
Bus išstatyta apie 50 darbų.

A. Miškinio poezijos rinktinę 
ruošiasi išleisti “Terra”.

VT Informacijos Tarnyba iš
leido “Les Martyrs de Lithua- 
nie” — Rainių miškelio žudynių 
aprašymą. Gale pridėtas straips
nis “Kaip buvo įvykdytos depor
tacijos?”, paimtas iš dr. S. Bač- 
kio “Bulletin Lithuanien”.

Illinois valst. dailininkų Sąj. 
pavasarinė paroda Čikagoje ati
daryta balandžio 11 d. Conrad 
Hilton patalpose. Iš lietuvių da
lyvauja sąjungos nariai: Ig. Šla
pelis, J.# Pautienius, M. Šileikis, 
Br. Murinas ir A. Skupas.

A. Nykos Niliūno “Orfėjaus 
medis” jau beveik išparduotas, 
tad leidėjas V. Saulius netrukus 
išleidžia naują laidą — 300 egz. 
ALB Čikagos apylinkės valdyba 
nutarė pastatyti Čikagoje lietu
vių namus kultūriniams reika
lams.

Baltimorėje veikę dramos kuo
pa, tautinių šokių grupė ir cho
ras sutarė susijungti į vieną me
nini vienetą ir sudarė bendra 
vadovybę. ■' >- - - X

Spaudos laisvės 50 metų su
kakčiai paminėti komisiją, suda
ryta PLB Čikagos apygardos, 
yra numačiusi išleisti tam pami
nėti specialų leidinį. Komisija 
yra paruošusi knygos planą ir 
šiuo metu laukią pasižadėjirmj

atskirų autorių, kuriems temos 
yra pasiūlytos. Išviso numatyti 
12 temų, o leidinys turės būti 
apie 250 psl. Jį leis PLB Čikagos 
apygarda.

Tam pačiam įvykiui atžymėti 
dar organizuojama ir lietuviškos 
spaudos paroda. Ją organizuoja 
J. Vaidely s. Tokia paroda orga
nizuojama taip pat Toronte ir 
įvyks kartu su lietuvių diena. 
Ją organizuoja A. Kuolas.

Atspindžių leidėjas, “Terra” 
savininkas p .Civinskas paskel
bė, kad žurnalas nuo naujų me
tų nebeina ir nebeis. Sumokėto
ji už 1954 m. prenumerata grą
žinama, o už 1953 m. neatsitei- 
susieįi prašomi atsiteisti.

Nauji žurnalai. Jau paskelbta, 
kad kunigams taikytas “Lux” 
būsiąs toliau leidžiamas kaip vi
sų katalikų žurnalas. Įdomu, 
koks bus jo santykis su kultūros 
žurnalu “Aidai” bei religiniu 
“Laiškai lietuviams”?

Romoje, šv. Kazimiero kolegi
joje, žada pradėti eiti dar vienas 
žurnalas, kurį redaguosiąs kun. 
dr. V. Balčiūnas. Kažin ar nebus 
jau perdaug žurnalų? Kas gi 
juos prirašys, kas skaitys ir ... 
iš kur bus imamos lėšos jiems 
leisti? Jau visa eilė žurnalų mi
rė. Ar dar verta naujus bandy
mus pradėti, kai sąlygos nepasi
keitė.

Australijos Hehiviš panaikino 
specialius savo skyrius, j ų tarpe 
ir skyrių “Katalikų gyvenimas”. 
Laikraščio fermatas sumažintas, 
bet pradėta rinkti smulkesniu 
šriftu.

Melbourne liet, parapija įstei
gė spaudos kioską. Vedėju pa
kviestas Br. Zumeris. Kioske bus 
platinamos visos liet, knygos, 
žurnalai ir laikraščiai. Kiosko 
vedėjo adresas: 37 Roxburgh St. 
Ascote Vale, Vic. Melbourne, 
Australija.

Redakcijai prisiųsta
Jurgis Gliaudą, Gęstanti saulė, 

metmenys; viršelis dail. J. Pau- 
tieniaus, Liet, knygos klubo lei
dinys, spaudė “Draugo” spaus
tuvė, 1954m., Chicaga, 224 psl., 
Kaina $2.

Aidai, 1954, Nr. 3, 97-144 psl.
Tėvų kelias, 1954 m. vasario 

mėn., Nr. 2(54), 1038-1060 psl.
Eglutė, 1954 m. balandis, Nr. 4, 

47-128 psl. Velykinis numeris.
Šv. Pranciškaus Varpelis“ 1954 

m., Nr. 4, 47-128 psl.
Ateitis, 1954 m. kovas, Nr. 3, 

49-72 psl.
Biulletin for Members of “Li

thuania” Philatelic Society, 1954, 
April, Nr. 6, XI lapų.

BANKO 
GALVOSŪKIS KODĖL KELIAUDAMAS 

AŠ NAUDOJU 
KELIONĖS ČEKIUS?

Todėl, kod toi sougiousios budos nešiotis pinigus. Kelionės čekių negalimo 
iškeisti, kol jus jų neposirošote. Juos galima iškeisti bet kur: krautuvėse, 
restoranuose, dievučiuose ir bankuose. Niekos kitas jų negali iškeisti. Jei 
jie pometamiar pavagiami, Jums tenka tik opie toi pranešti bankui, ir 
Jūsų pinigai Sus sugrąžinti. Kiekviėnos The Dominion Bank skyrius Jums 
padės įsigyti Kelionės (Traveller's) Čekius. ,

THE

BANK
TARNAUJA KANADOS ŽMONĖMS.

Tarptautinė televizija
Belgijos televizijos specialistai 

ruošiasi dideliam bandymui te
levizijos programas transliuoti 
iškarto 8 kraštams. Pirmą kartą 
tai bus išbandyta birželio 6 d. iš 
Šveicarijos pertransliuojant spor 
to rungtynes. Iš Anglijos netru
kus po to bus pertransliuojamos 
arklių jojimo lenktynės. Bus pa
rinktos programos taip pat iš ki
tų kraštų: Prancūzijos, Vokieti
jos, Italijos, Olandijos, Belgijos 
ir Danijos. Tikslas šitokių ban
dymų yra noras atpiginti progra
mas. Tai ypač svarbu mažes
nėms valstybėms, kurioms išlai
kymas nuolatinių programų yra

ftt-ku Federac. Dvasios Vado prašymas
Gegužės 30 d. Pijus X, ateiti

ninkų šūkio: “Visa atnaujinti 
Kristuje” paskelbėjas, bus kano
nizuotas šventuoju. Kilus min
čiai, kad jį gera būtų ateitinin
kams pasirinkti dangiškuoju glo
bėju, Vyriausioji Federacijos 
Valdyba pavedė man tuo reika
lu rūpintis, kad iki ateinančiojo 
ateitininkų kongreso Čikagoje 
popiežius Pijus XII paskirtų jį 
visos ateitininkijos globėju. Vy
riausiai Ateitininkų Federacijos 
Valdybai įsakius, sąjungų cent
ro valdybes savo padaliniams 
jau seniai išsiuntinėjo aplinkraš
čius, įsakydamos tuo reikalu pa
rašyti Jo šventenybei Pijui XII 
prašymą dviem kalbom: vieną 
lietuviškai, o kitą ta kalba, ku-

ria kalba to krašto žmonės, kur 
randasi ateitininkų padaliniai. 
Visi gi sąjungų centrai ir apy
gardų valdybos, kur jos yra, taip 
pat turi tokius prašymus para
šyti.

Kadangi šv. Pijų X globėju no
rėtume gauti iki ateinančiojo ru
dens, tai laiko nedaug beliko, 
turint galvoje, kad Romos Kuri
ja nuo liepos 15 iki rugsėjo 15 
atostogauja, dėl to moksleivių 
kuopos, studentų draugovės ir 
sendraugių skyriai prašomi sku
biai tokius prašymus parašyti ir 
pasiųsti tiesiog Vyriausiam Atei
tininkų Federacijos Dvasios Va
dui šiuo adresu: T. Viktoras Gi
džiūnas-, O.F.M., 32 Rusholme 
Pr. Cres., Toronto, Ont., Canada.

“THE TELEGRAM” 
kasdien spausdina 10 nauju numerių 

60 nauju numerių kas savaitę. 
SMULKIAU RAŠOMA ŠIOS HIENOS 

The Telegram
DAILY plus WEEKEND 

Toronto 1. Telefonas EM. 8-6011 ,
.................................. - .......... - - • .......................If..................ii . ................ I t "U.,

LAIMINGI
DOLERIAI

GALI UŽDIRBTI KASDIEN SKAITYDAMAS 
“THE TELEGRAM” 

$2,500 KAS SAVAITE 
Palygink sava turimus vieną dolerio banknotų 
numerius šu^The Telegram” dienraštyje šfia'uš- 
dinamaiš Kanados vierio dolerio) bahkriotd Se
rijos numeriais.

KIEKVIENAS GALI LAIMĖTI
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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

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

J. Kaškelis
Tel. EM. 8-2646. Namų — KE. 7536 

575 Queen St. W., Toronto
*■

$4.800 įmokėti, Annette - Fairview, atskiras, 10 kamb. dupleksas, 2 virtuves, 2 
vonios, 2 apšiId. krosnys; sklypo frontas 35, gylis 120 pėdų, garažas. Kai
na $14.800. t

$4.000 įmokėti. Bathurst - Barton, pusiau atskiras, 8 dideli ir Šviesūs kamb., ve
randa; dvi mgdernios virtuvės; kietmedžio grindys; namas visai nepra
skolintas. Kaina $14.500

$2.500 įmokėti. Cokswood. 100 akrų geros žemes, gerai išdirbtos, su visais tro
besiais: gyven. namas 9 kamb., tvartas, klojimas, įrankiams pastogė, viš- 
tininkas, garažas. 45 mylios nuo Toronto, prie plento; sodyba apaugusi 
medžiais - sodu. Turtinga apylinke. Kaina $9.500.

$3.500 įmokėti. Wasago Beach, arti centro, prie vandens, 500 frontas iš 180 
pėdų sklypas, apaugęs pušimis, 5 vilos po 4 kamb su visu apstatymu, nuo
savybė nepraskolinta. Kaina $11.500.

$2.000 įmokėti.‘Crystal Beach, atskiras kampinis medinis namas, 7 kamb., 2 
virtuvės, 2 vonios, "Lunch" su visais įrengimais: 3 šaldytuvai, visi indai ir 
t. Biliardo kambarys, iš restorano ir biliardo vasarą didelės pajamos! Kai
na $6.000. Pigus palikimas.

Mann & Martel
1245 Bloor St“ W? T ° “ Sei. OL. 8481

Prie Lansdowne

Namų telefonai:
J. TAMUUONIS—OL. 8074. Z. UMBRA2ŪNAS—ME. 0667
Gerai žinoma ir lietuvių išbandyta namų pirkimo • pardavimo 

įstaiga, įsigijusi mūsų tautiečių gerą vardą.
1. Siūlome plačiausią namų pasirinkimą visame Toronte.
2. Nemokamai suteikiame visas informacijas.
3. Sudarome labai geromis sąlygomis paskolas iš bankų.
4. Atliekame visas morgičių operacijas.

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

Nepamirškit manęs!
19. KRONAS

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 olyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujos, moderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas.

įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burnėridi) Į senas krosnis ir taisomi 
seni apšildymai.

Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. Kadangi prekės 
gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be jokių tarpininkų, todėl įrengimai daromi 

žymiai papigintomis kainomis ir išsimokėjimui dviems metams.

Visi patarimai veltui.

U ž s a k y m a i p r i i m a m i:

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

$1.500 įmokėti. Bloor - Dovercourt.
6 dideli komb., mūrinis, 2 dide
les virtuvės, pilnas rūsys, gražus 
kiemas. Pilna kaina $9.500. 
Skambinti Z Umbražūnui.

$1.500 įmokėti. Givm> - Dundas. 6 k. 
Garažui vieta. Visa kaina tik 
$8.500. Skomb. Z. Umbražūnui. 

$1.500 įmokėti. Yonge - Bloor, 6 did.
k., mūrinis, 2 virtuvės, pilnas 
rūsys, garažui vieta, neprasko
lintas. Skomb. Z. Umbražūnui.

$2.000 įmokėti. Bloor - Symington. 6 
k., mūrinis, 2 virt., pilnos rūsys, 
garažas. Vienas morgičius balan
sui 10 metų. Skambinti Z. Um
bražūnui.

$2.500£mokėti. Lisgar - Queen. 7 k., 
dviejų ougštų, mūrinis, pusiau 
atskiras, nepereinami kamb., ge
ros nomos, vieta garažui, Kaina 
tik $11.000. Skambinti J. Ta- 
mulioniui.

$2.900 įmokėti. Bloor - Ossington, 8 
k., 3 virt., 2 garažai, tvarkingos 
ir Švarus. $170 pajamų į mėnesį 
ir butas . savininkui. Skambinti 
Z. Umbražūnui.

$2.900 įmokėti. Davenport - Lans
downe. 8 k., 3 virt., puikus mū
ras, alyvos šildymas. Pajamų virš 
$160 į mėnesį ir butas savinin
kui. Skamb. Z. Umbražūnui.

$3.500 įmokėti. Bloor - Margueretta.
8 k., dviejų butų mūrinis duplek
sas, moderniškos virtuvės ir vo
nios. Karštu vand. šildomas, pa
dalintas rūsys su 2 krosnimis. 
Dvigubas garažas. Geri morgi- 
Čiai. Skamb. Z. Umbražūnui*.

$3.000 įmokėti. Symington - Wallace.
6 k. mūrinis, pusiau atskiras, ne
perein. kamb., labai geros ir 
švarus namas, alyvos šildymas, 
garažas. Skamb. J. TomulioniuL 

$4.500 įmokėti. High Pork, 7 k., at
skiras mūro namas, 2 virt., gara
žas. Vandens - alyvos Šildymas. 
Skamb. Z. Umbražūnui.

$4.500 įmokėti. Gilmour - Annette.
6 k., mūrinis, kvadratinė siste
ma, modernus namas. Vandens 
šildymas, privatus įvažiavimas ir 
garaž. Skarpb. J. Tamulioniui. 

$6.000 įmokėti. Indian Rd. - Bloor.
11 k., atskiras mūro namas, 2 
modernios virtuvės, 2 prausyklos 
su dušais, vandeniu - alyva ap- 

. šildomas, didelis kiemas su 2 ga
ražais. Skamb. Z. Umbražūnui.

DĖMESIO! 60 noujų namų modernioj 
Kington Heights vietoj, modern, 
vieno ougšto namai su oro-ven- 
tiliacijos ir alyvos šildymu, pri
statytas garažas. Tik naujai pa
statyti ar statomi. Kaina ir įmo
koj imas nevienodos. Didžiausios 
pasirinkimas, suinteresuotieji pa
siskubinkite. Skambinti J. Ta
mulioniui.

$4.500 įmokėti. High Park - Wright. 
7 k. atskiras, per 2 augštus mū
ro namas, 2 virtuvės, labai ge
rai užlaikytas, dvigubas garažas 
su pločiu įvažiavimu, nėra skolų, 
"iš pirmų rankų". Skambinti Z. 
Umbražūnui.

$5.000 įmokėti. Windermere - Bloor. 
6 kambarių, mūrinis, atskiras, 
nepereinami kambariai, kietos 
grindys, alyvos Šildymas, gara
žas. Skamb. J. Tamulioniui.

$5.000 įmokėti. Willard - Bloor. 7 k., 
atskiros, mūrinis, kvadratine sis
tema, moderni virtuvė, vieta 2 
kamb. trečiame augšte, alyvos 
šildymas, garažas. Viso apie 
$17.000. Skambinti J. Tamu- 

x lioniui.
$5.500 įmokėti. Windermere - Bloor. 

6 k., mūrinis, atskiras, kilimai 
kambariuose ir ant laiptų, dažy
tas alyviniais dažais. Modernus 
—oro ventiliacijos ir alyvos šil
dymas. ‘ Vaismedžiai kieme, pri
vatus įvažiavimas ir garažas. 
Skambinti J. Tamulioniui.

$6.500 įmokėti. Bloor - Jane. 8 k. 
dviejuose augštuose, ultramodernus 

naujos mūro namas, atskiras, 2 
vonios, paskutinės modos moder
ni virtuvė, vandeniu - olyva ap
šildomos, žaidimų salė su boru, 
didžiuliai Kalifornijos stiliaus 
lango i visuose kambariuose, ga
ražas su privačiu įvažiavimu, la
bai gražioje vietoje, puikus re
ginys. Skomb. Z. Umbražūnui.

$9.000 įmokėti. Indian Rd. - Bloor.
11 didelių kambarių, atskiros, 

S mūrinis, kietos grindys, 2 vonios, 
vandens šildymas, garažai, pui
ki vieta. Skamb. J. Tamulioniui.

$12.800 pilna kaina. Bloor - Margue
retta, 8 k., 3 virtuvės, mūrinis, 
didelių pajamų namas. 
Skambinti Z. Umbražūnui.

PASAULYJE 
GARSIOS 

VOKIŠKOS 
PERLON 

MOTERIŠKOS 
KOJINĖS.

Lietuviškos ir 
vokiškos 
patefono 

plokštelės.
DOVANOS 

su lietuviškais 
motyvais ir 
importuotos.

4711 
vokiečių kos

metikos prekės.
WALTER 
KOPPEL 

609 YONGE ST. 
TORONTO 

Tel. WA. . 4-4596

— Meksika. — Meksikos vy
riausybė nuo šio pirmadienio sa
vos pezos vertę numušė 30,8%.

— Londonas. — Pirmojo -pa
saulinio karo kapitonas, antrojo 
karo pulkininkas Įeit., našlys su 
2 sūnum ir 3 dukrom, 62 m. am
žiaus, Rudolph Elves, stoja į Be
da College, angų seminariją Ro
moje, kad pasidarytų kunigu.

— Vašingtonas. — JAV numa
to šiemet užsieniui teikiamos pa
galbos nemažai paskirti arabų 
valstybėm.

įdedu ir iššveičiu naujas ir senas grin
dis padarau kaip naujas. Alticku vi

sus kitus grindą darbus.

FRANK SLECZKOWSKI
TEL. KE. 1756

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

Advokatas — Notaras ' ' v
100 Adelaide St. W.

•Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

Didžiausia
dant nepatingėkite paskambinti mums, nes:
1. Gausite pilnas informacijas ir patarimus veltui;
2. Turime įvairiausių namų pardavimui vakarų Toronte;
3. Iš visų mūsų įstaigoje dirbančių pardavėjų — astuoni kalba 

lietuviškai;
4. Skoliname pinigus įmokėjimo padidinimui;
5. Sudarome naujus morgičius ir parduodame esamus morgičius.

ŠIĄ"SAVAITĘ TURI BŪTI PARDUOTI:
Bloor - Quebec rojone, atskiros, mūrinis, labai gerų plytų, 8 kambarių, 3 virtu

ves, alyva šildomos. Didelis kiemas, garožos. Viena skola 10 metų.
$ 1.800 įmokėti, Ossington - Dundas, 6 komborių mūrinis," įvažiavimas į kiemą. 
$2.500 įmokėti. Bloor - Brock, otsk., 6 komb., dvi virtuvės, įvažiavimas į kiemą. 
$4.000 įmokėti. Porkdale rajone, atskiras, mūrinis, 7 k. per du augštus, vande- 

deniu šilddomos, garažas.
$4.000 įmokeli, Bloor - Concord. Mūrinis, atskiros, 6 kambarių, vandeniu - aly

va šildomos. Užpakaly įvažiavimas į kiemą.
$5.000 įmokėti, Rucholme Dr. - College. Mūrinis, atskiros, 8 k. dvi virtuvės, alie

jumi šildomos, garožos.
$5.Q00 įmokėti. Porkdale rajone, prie gero susisiekimo, lobaigerų plytų, 9 komb., 

vandeniu aliejumi šildomos, kamb. dideli, puikus įvažiavimas j kiemą.
$5.000 įmokėti. Pearson - Roncesvalles. Atskiros, dviejų butų, 9 komb., per du 

augštus. Du įėjimai, dvi vonios, dvi virtuvės, vandeniu ir aliejumi šildom. 
$8.000 įmokėti. Bloor - Indian Rd., mūrinis, atskiroj vandeniu šildomos, 13 k., 

2 virtuvės, dvi vonios, 2 atskiri įėjimai, du garažai, lengvi mokėjimai.
14.000 pilna kaina. Dovercourt - Dundas. 8 k. per du augštus, mūrinis, gero 

plono, du garažai, dvi virtuvės.
$5.000 įmokėti, Bloor - Delaware, mūrinis, gero plano 7 k. per du ougtus, di

delis kiemas, geras įvažiavimas.
Šimtai kitą namą, kurie turi būti parduoti mėnesio ar dvieju mėnesių laikotarpy,

įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997
KUZMAS

Namy telef. LA. 1250.

POŠIUS
Namų telef. JU. 7558.,

BALTAKYS
Namų telef. LL. 8310.

MACIUNSKAS

PLIOPLYS
Namų telef. RO. 3345.

ZIGMANTAS

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

GERIAUSIOS ANGLYS - YRA PIGESNĖS!
■ . *

V. ir S. AUŠROTAI

priima Jūsų užsagymus 

kasdien nuo TO vai. ryto iki

10 vai. vakaro.

206 GILMOUR AVE . TORONTO Telefonas: LY. 0305

B.' SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 
870 COLLEGE ST. ™ Telef. OL. 6381

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, etc.
91 Yong-e St., Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

DOMINION
COAL & WOOD

ŠIOS SAVAITĖS NAMAI SKUBIAM PARDAVIMUI:

$11.900. Bloor - Delaware. Mūrinis, 6 kamb. narnos. $3.000 įmokėti.
$14.500. Bloor - Indian Grove. 7 komb. mūrinis namas. $4.000 įmokėti.
$16.900. St. Cloir - Oakwood rajone, atskiras, gerų plytų, 2 ougštų namas, 

dupleksas, vandeniu - alyva Šildomos. Geros pirkinys.
$16.900. High Pork - Ronccšyolles rojone, atskiras, 9 kamb., mūrinis namas, 

vandeniu - alyva šildomas, garažas.

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas — 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

A. S. NORRINGTON REAL ESTATE
1177 BLOOR ST. W., TORONTO, TEL. LL. 3102

(tarp Dufferin ir Lansdowne)

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

ir visoj Ontario provincijoje.

$1.800 įmokėti — Dundas g-vėj, netoli Roncesvalles, 8 komb. geros mūrinis 
namas, tiktų siuvėjui ar kit. bizniui, alyva apšildomas, 2 virtuves, skolų 
nėra. Nebrangus ir pelningas. J

$3.500 įmokėti -—-■ Indian Rd. - Humberside, 8 komb./ gražių plytų namas, iš
ilginių koridorių sistema, olyva apšildomas, 2 virtuvės, graži aplinkuma, 
tuščios — galima tuoj kraustytis.

$5.000 įmokėti — Pacific - Bloor, 10 kamb. mūrinis dupleksas, 2 virtuvės, 2 
vonios, vandeniu - alyva šildomas,dvigubos garažas, privatus įvažiavimas.

$8.000 įmokėti — Parkdale, 12 kmb. tripleksas, geros plytos, 3 virtuves, 3 vo- 
' nios, vandens - alyvos šildymas, geras nuomavimo rajonas.
$10.000 įmokėti —- Bathurst - Dupont. Gražus, naujas, 12 kamb., mūrinis na

mas, vsikos moderniai įrengto, dvigubas garažas, augštos pajamos, patogus 
išnuomoti..

TURIME DAUG KRAUTUVIŲ!

Kasdien gauname nauju pasiūlymą, todėl patariamo paskambinti ir pranešti ko 
ieškote pirkti, arba ką turite parduoti, kuriame rajone ir už kokią kainą<

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

Ap. Sakevičius - Sakus
Įstaigos telefonas LL. 3102, namų tel. LL. 0656

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. ME. 2471 
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijcntams mūsų firma yra įsigijusi 
gerą vardo Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis 
naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba virs 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:
MARGUERETTA-OAKVILLE. $2000, 

įmokėti $1.000. Gražus sklypas 
60 iš 178, pėdų, norintieji staty
ti namus Oakvillcs miestelyje 
pasiskubinkite — tikrai reto 
proga! Skambinkite P. MALI
ŠAUSKAS, OL. 6321.

RUNNEMYDE ROAD. HIGH PARK. 
$10.900, įmokėti $2:000. 6 ge
rų neperein. kamb. namas. Nau
jo krosnis, lobdi švarus ir gerai 
išlaikytos. Garažas. Skambinkite 
P. MALIŠAUSKAS, OL. 6321.

KENNETH AVE. - BLOOR. $16.900, 
įmokėti apie $6.000. 10 neper
ein. kamb., gražaus mūro, visai 
atskiros namas. Galimo Įrengti 
rūsyje butą iš 3-jų kamb. ir 2 
kitehenettus 3-me ougšte. Gara
žui viecto. Skubus pardavimas. 
Skambinti P. MALIŠAUSKAS, 
OL 6321.

FERMANAGH - RONCESVALLES. 
$16.500 plnio kaino, lobai gero 
mūro namas, 8 kambariai, dvi 
virt., kietos grindys, alyva apšil
domas, didelis kiemas, dvigubas 
garažas, balansui vieno atvira 
skola. Skambinti P. ŽULYS, 
OL. ^6321.

BERESFORD-ANNETTE. $3.500 įmo
kėti, pusiau atsk. gero mūro, 6 
kamb. namas. Vond. šildomos, 
kietos grindys, garažas, lengvi 
mokėjimai, lobai gražus namas. 
Skamb. P. ŽULYS, OL. 6321.

SHAW - COLLEGE. $5.000 įmokėti. 
Visai otsk. gero mūro, 8 kamb , 
vand. šildomas, 2 virt, kietos 
grindys, lobai gerų pajamų na
rnos. Pilno kaino $17.000. Skom 
binti P. ŽULYS, OL.6321.

GIVINS - DOVERCOURT RD. $3.500 
įmokėti. Lobai gero muro, 8 di
delių komborių namas. 3 virtu
vės, didelis kiemas. Pilno kaino 
tik $13.900. Skambinti Vyt. 
LUNYS, OL. 6321.

DUNDAS - OSSINGTON, $1.900 įmo
kėti, gero muro, 7 nepereinamų 
kambarių narnos. Geros rūsys, 
vieta garažui. Tiknoi geras pir
kinys už šį įmokėjimą. Skambin

ti Vyt. LUNYS, OL. 6321.
HIGH PARK - RONCESVALLES. Visiš

kai atskiros. $6.500 įmokėti. 
Privatus įvažiavimas, 1 1 kamb , 
nomos, dupleksas. 2 vonios, 3 
virtuvės. Reikia pamatyti, kod 
įvertinus. Skambinti Vyt. LU
NYS, OL. 6321.

EMERSON - BLOOR. $12.000, įmokė
ti apie $4.000. Atskiros mūrinis,
6 komb. nomos. kietmedžio grin
dys, alyva šildomas, garažui ga
limybės. Skubus pardavimas. 
Skamb. P. KERBER1S, ME. 2471.

SYMINGTON - DUPONT. $14.200, 
įmokėti apie $3.000. 6 kamb. 
mūrinis namas, kietm. grindys, 
naujos garažas, namas lobai ge
rame stovyje. Skambinti P. KER- 
BERIS, ME. 2471.

BERESFORD - HIGH PARK, $14.200, 
įmokėti apie $3.500. 6 komb. 
mūrinis namas, karštu vandeniu 
šildomos, kietm. grindys, gara
žas. Skambinti P. KERBERIS, 
ME. 2471.

MARKHAM - COLLEGE. $13.900. 7 
neperein. kamb. per du augštus 
namas, olyva Šildomos, vieta ga
ražui, greitos užėmimas. Skam
binti P. GRYBAS, ME. 2471.

WILLARD - COLBECK. $17.900, įmo
kėti $6000. Atsk. rypuotų plytų,
7 komb. per du augštus namas, 
alyva šildomas, moderni virtu
vė, 4 gobolų vonia, kvadratinis 
plonas, garažas. Balansui vieno 
skola. Skambinti P. GRYBAS, 
ME. 2471.

MONTROSE - HARBORD. $15.000, 
įmokėti $5.000. Pusiau atskiros,
8 nepereinom. komb. namas, 3 
virtuvės, dvigubas garažas. Ba
lansui viena skola. Skambinti P. 
GRYBAS, ME. 2471.

HAWIE - ST. CLAIR. $4-5.000 įmo
kėti apie 15 metų senumo, ot 
skiras, 7 kamb. per du augštus 
nomos, moderni virtuvė, gara
žas. Skambinti P. GRYBAS, ME. 
2471.

1. Namai pardavimui, Greitos ir sąžiningas patarnavimas per
kant bei parduodant namus įvairiose miesto dalyse.

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

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

Taip pat duodamos informacijos nedarbo dienomis po pamaldų.

Kreiptis OL. 6381

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

Dar ne vėlu įsigyti tabako ūkį
šių metų sezonui.

Pirkimo ir informacijų reikalais kreipkitės i 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!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
perstata u:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080 

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO

1613 BLOOR Sr. 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 i* 
paltams. Užsakymus atlieku žemiau
siomis kainomis.
1004 DUNDAS ST. W. TORONTO 

Tel. LL. 3222.

VIENYBĖJE. GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre-. 
dito Kooperatyve

’’PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Avgitas palūka
nos. Būstinė Lietuvių Namuose, 
235 Ossington Avė., Toronto. Tol. 
KE. 3027. Darbo valandos penkta
dieniais 7-9 vai. vek.

PERKANT-PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS J LIETUVIŠKĄ BIURĄ

A. MINIOTA
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 
skubiai ir savo kalboje.

Vcikiontis kino teotros 585 vietų ir 
pastatas St. Cloir g-je, duodan
tis savaitei $400 gryno pelno. 
Silto-šolto oro reguliavimas. Įmo 
keti $3?.000; kaina $80.000.

Veikiantis kino teotros 430 vietų, su 
postofu, kuriame yro gyvena
mos būtos ir parduotuvei potol- 
po; šilto-šolto oro reguliavimas; 
viskos lobai gerame stovy. Bloor 
— Bothurst rajone. Įmokėti 
$20.000. — Kaino 55.000.

įmokėti $5.000 — Kaino $21.000. 
12 k. dupleksais, mūrinis, atski
ros, lobai gerom stovy, vande
niu apšildomos. Balansui vieno 
skola 10 metu. Roncesvalles — 
High Pork rajonas.

$500-$1.500 galite gauti per mūsų biurą 
tik už Jūsų parašą, be žirantų, jei Jums 
trūksta pinigų įmokėjimui perkant namą.

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

k. atskiros, naujos, 6 mėn. se
numo nomos, olyva šildomas, su 
gorožu; prašomo kaino $22.000

$8.000 įmokėti; Porkdole rojone, 9 
k. atskiros mūrinis narnos. 3 
garažai, $180 pojamų mėn. ir 
sou būtos iš 3 komborių. Koino 
$18.000. Geros pirkinys.

$6.000 įmokėti, Dundas — Ddver- 
court rojone. 12 k. atskiros mū
rinis nomos.

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

$4.500 įmokėti. Porkdole rojone 9 k. 
mūrinis nomos su gorožu. Koino 
$14.500.

Mūsų prityrę teisininkai pigiai 
sudaro pirkimo — pardavimo 

dokumentus.

HARRISON — Dundas, 8 k., mūrinis 
pusiau atskiros, 2 virtuvės; ga
ražui vieta. įmokėti $4.000 — 
Koino $15.000.

ROBINSON — Dundas, 8 k., mūrinis, 
3 virtuvės, vandeniu - olyva šil
domos, garožos, vieno skola ba
lansui 10 metų. Įmokėti $5.000 
— Koino 16.500.

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

CONCORD — College, 8 k. mur. 
pus. atskiros, 2 virt, garažui 
vieto, įmokėti $6.000, pilno 
koino $17.000.

$4.500 įmokėti. Bloor - Indian Grove 
rajone, 7 komb. pusiau atski
ras nomos, mūrinis, olyvo šildo
mos. Koino $14.500.

$4.200 įmokėti. High Pork rajone, 6 
komborių mūrinis nomos, olyvo 
šildomas. Koino $13.200.

$8.500 įmokėti. High Pork rajone, 7 
komborių atskiros mūrinis na
rnos. 2 gorožoi. Koina $18.500.

Turime daugelį kitų loboi gerų Ir įvairiomis kainomis bei {mokėjimais namų, kurių dėl vietos stokos neįmanomo paskelbti.

F. Jonynas
TelefoMS OL. 8444 

Namų OL. 2972.

P. Dambrauskas
Tolof. istaigo OL 8443 

Namų JU. 4198

V. Jučas
Biznio teUf. OL 8444 

- H.i»v MW. 0L Wl»

V. Siminkevičius
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Įžeidinėti negalima
— Nesuprantu, kaip tu gali 

taip elgtis — vyras sako žmonai 
— Santaupų mes neturime, krau
tuvė į skolą jau nebenori duoti 
maisto, pienininkas kelintą kar
tą prašo užmokėti už pieną, o tu 
dabar vidurvasarį nuėjai ir nu
sipirkai kailinius. Vien dėl to, 
kad pigu... \

— Labai atsiprašau! Visai ne 
pigūs. Betkokiais aš nenešiosiu...

Jam tai būtų pakeliui
Sentimentali moteris kartą 

klausia į romantiką nelinkusi 
savo vyrą:

— Ar tu gedėtum, jeigu aš nu
mirčiau?

— Žinoma, gedėčiau — atsako 
vytas.

— Ar tu dažnai ateitum į ka
pus?. ..

— O, žinoma, Juk tai man vi
siškai pakeliui vykstant į golfo 
lanką...

Gudrybė
— Gudri katytė’ ta Marytė. Ji 

pasakė Jonui, kad galės ją pabu
čiuoti, jei mes rūkęs.

— Tai kur čia gudrybė?
— Bet gi Jonas nerūko...

Atsargus
— Mamyte, ar tu negali išimti 1 

iš tėvelio kišenės nosinę ir at
megzti joje mazgą?

— Na, o kam gi?
— Tai, kad ... tas mazgas, man 

rodos, reiškia mane ...

NUOMOK 
PILNA 
VESTUVINI 
RŪBU 
KOMPLEKTĄ 
VYRAMS IR 
MOTERIMS.

*

WEDDING CLOTHES RENTALS
256 COLLEGE at Spadina 
556 YONGE at Wellesley

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ! ’ '

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial A.utc Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, ONT.

DĖMESIO! - DĖMESIO!

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

Voląiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
Gamrna priry.usrct virėjos. - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

Mes dirbame 24 valandas

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
749 QUEEN ST. E.

Tel. RI. 5804

$10 nuolaidos, kas atsineš šį skelbimą ir pirks nemažiau kaip už $50

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

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

Problema
— Turiu tau pasakyti, mielas 

bičiuli, kad tu esi asilas!
— Šitaip... Tai ar aš esu tavo 

draugas, kad esu asilas, ar aš esu 
asilas, kad esu tavo draugas?

Jaunavedžių tarpe
— Ach, Petreli, ar gali būti 

dar daugiau ko pasaulyje šalia 
meilės!

— Nieko, brangioji," visai nie
ko ... Bet sakyk tarp kitko, ką 
gi tu šiandien pietums turi?

Mintys
Holman Hunt paveikslas “Pa- 

šaulio Šviesa”, vaizduoja Kristų 
sode naktį, kairėje rankoje lai
kantį šviečiančią žvakę, o deši
ne besibeldžiantį į sunkias duris. 
Kai šis paveikslas vienoje paro
doje buvo atidengtas, vienas me
no kritiki prikišdamas autoriui 
pastebėjo:

— Pone Hunt, Jūsų paveikslas 
neužbaigtas. Šitose duryse nėra 
rankenos.

— Tos durys — atsakė daili
ninkas — tai žmonijos širdys, 
jos atsidaro tik iš vidaus.

—o•—
Po vieno žymaus pedagogo pa

skaitos moteris paklausė:.
— Kaip anksti galiu pradėti 

savo vaiko auklėjimą?
— Kada jūsų vaikas turi gim

ti? — pasiteiravo paskaitininkas.
— Kada turi gimti? — nustebo 

moteris — jis jau penkių metų!
— Dėl Dievo meilės, moteriške 

— suriko paskaitininkas, — ne
gaišk čia man, bekalbėdama. Bėk 
greit į namus. Tamsta jau pra
radai penkius pačius geriausius 
metus!

A. STANČIKAS
Baigęs National Radio Institute Radio 

ir televizijos skyrių.
TAISAU RADIO APARATUS 
Prašau skambinti ME. 1602, kasdien 
nuo 6 vai. iki 9 vai. vakaro ir šešta
dieniais nuo 9 vai. iki 12 vai. ryto.

DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas 
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAŠ ST. W.
Toronto, Ont. 

Tel. EM. 4-2715

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

Sav. G. KERAITIS

576 QUEEN ST. W. 
Tel. EM. 3-1618

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Fort William, Ont.
Motinos Dienos minėjimas ruo

šiamas balandžio 24 dieną.
Rytą 9 vai. šv. mišios už mi

rusias ir kenčiančias motinas St. 
Elizabeth bažnyčioj Westford, 
Fort William.

Vakare 6 vai. minėjimas Trade 
Labour Hall, 125 Finlayson St.

Maloniai kviečiame visus kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Apylinkės valdyba.

WELLAND, Ont.
Šie mėtai labai skaudžiai pa

lietė Wellando lietuvius, nes 
daugiau negu pusė yra paliesti 
nedarbo. Dauguma jau nedirba 
3-6 mėn. Dirbantieji tekstilės ir 
Port-Colborne nikelio fabrikuo
se, atrodo išsilaikys. Šiaip visi 
didieji plieno pramonės fabrikai 
atleido išdirbusius net 11 metų. 
Laukia visi pavasario, gal kar
tais kur nors pavyks susirasti 
darbų.

Tautos Fondo Wellando skyr., 
norėdamas sukelti Tautos Fon
dui lėšų ir praskaidrinti su artė
jančiu pavasariu netaip jau ma
lonią padėtį, ruošia Wellando ir 
apylinkės lietuviams jaukią išsi
blaškymo pramogą.

Balandžio 24 d. Slovakų salėje,- 
162 Hagar. St. Wellande, 7 vai. v., 
įvyks šaunus vakaras. Progra
moje vaidinimas — 2-jų veiksmų 
komedija “Vargšas Tadas”. Re
žisuoja Br. Simonaitis, vaidina 
geriausios Wellando meno mėgė
jų būrelio pajėgos. Gros labai 
geras orkestras. Dėl bufeto, ne
manome, kad teks nusiskųsti, už
teks visko. Įėjimas tik 75 centai. 
Tad balandžio 24 d. visi ir iš vi
sur keliai veda tik į Wellandą.

TF Wellando sk. Įgaliotiniai.

Pilzeno burmistras suimtas
Pereitų metų birželio mėnesį 

buvo kilę darbininkų neramumų 
ir Čekoslovakijos^ stambiame 
pramonės centre Pilzene. Darbi
ninkai protestavo prieš moneta
rinius valdžios parėdymus, labai 
nenaudingus darbininkams. De
monstrantų minia tada išdaužė 
net miesto rotušę. Burmistras J. 
Mainzer pabėgo iš rotušės su vi
sa taryba. Apkaltintas neryžtin
gumu, netrukus po to jis buvo 
atleistas. Vėliau paaiškėjo, kad 
jis dar buvo davęs įsakymą poli
cijai nešaudyti. Dėl to dabar jis 
suimtas ir bus teisiamas.

— Otava. — Kanadoje mirtin
gumas nuo džiovos krito iki 13 
kiekvienam 100.000 gyventojų, 
kai 1942 m. dar buvo 51,4, o 1952 
m. 17,1.

Balandžio 16 d. Lietuvių Na
muose įvykusios tarpkomandi- 
nės šachmatų žaibo rungtynės 
tarp “Vyties” ir estų klubų šach
matininkų baigėsi nelengva lie
tuvių pergale: 5%: 4% arba 
32%:2t% laimėtomis partijomis. 
Buvo žaidžiama 10 lentų po še
šias partijas ir kiekvienas žaidė
jas, laimėjęs šešių partijų mat- 
čą, pelnė komandai' tašką arba 
atvirkščiai. Lietuvių komandai 
partijas ir taškus' laimėjo — Ri
mas 1% — 0 t., Fabricijus 2Vz — 
0 t., Matusevičius 2 — 0 t., Ste- 
paitis 1 — 0 t., Sirutis 4 — lt., 
Mačiulaitis 3 — % t., Genčius 
5 — lt. Tarvydas 4% — 1 t. ir 
Ciplijauskas 5 — lt.

Mūsų pirmųjų lentų kovoto
jams, žaidžiant be Vaitonio, be 
abejo teko atlaikyti nelengvą 
priešo spaudimą, bet užtat vidu
rys ir “jaunuomenę” savo darbą 
atliko be priekaištų. Taigi, vytie- 
čiai, padedami Vaitonio, atrodo 
šachmatų žaibo varžybose, galė
tų nugalėti ir bet kurį kitą To
ronto šachmatų klubą. Ir tai lie
tuvių šachmatininkai atsiekė tik 
žaibinio žaidimo treniruočių dė
ka, kurios vyksta Lietuvių Na
muose kiekvieną sekmadienį 4 
vai. Jeigu mūsų šachmatininkai 
dar daugiau laiko paskirtų ir ne- 
žaibinio žaidimo treniruotėms 
bei pirmenybėms, tai ir toje sri
tyje tarpklubinėse pirmenybėse 
atkovotų anksčiau turėtą meiste
rio titulą.

Rungtynės buvo gerai suorga
nizuotos ir praėjo jaukioje ir 
gyvoj nuotaikoj.

B-C Krepšinio Lyga
Verbų sekmadienį užbaigė savo 
sezoną finalinėmis rungtynėmis, 
kuriose Trotters pelnytai nuga
lėjo Tridents pasekme 74:70. Tai 
buvo antras Trotterių laimėji
mas. Pirmosios rungtynės baigė
si 86:72. Tokiu būdu Trotters, 
nors ir telaimėjęs III-čia vietą 
sezono metu, tapo šios lygos 
meisteriu 1954 metams. ,

Tuoj po šių rungtynių nugalė
tojams buvo įteikta didžiulė per
einamoji taurė ir apdovanoti pa
sižymėję krepšininkai. Populia
riausiu žaidėju tapo pačių žaidė
jų ir žiūrovų išrinktas Tridento 
krepšininkas Ted Sahaidak. Ed 
Boguski (Mustangs) gavo dova
ną kaipo geriausias taškų me
džiotojas — 367 taškai. Antruoju 
tapo paminėtas' Al Miežitis (Lat
vian Hawks) su 308 taškais.

Iš lietuvių daugiausia krepšių 
primėtė R. Preikšaitis — 198 taš-

Lietuvis siuvėjas

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

LIETUVIU BALDU KRAUTUVĖ

“MOHAWK FURNITURE”
2448 DANFORTH AVE., TELEF. OX. 4444

Didelis pasirinkimas baldų, šaldytuvų, siuvamų ir skalbimo 
mašinų, radijo ir televizijos aparatų, krosnių, vaikų baldų 
ir vežimėlių, kilimų, lovoms užtiesalų, lempų. Minkštus bal
dus 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 
ne tik namuose, bet ir kelionėje.

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA
Krutuvė atidaryta nuo ryto 9 vol. iki vakaro 9 vol.

Informacijų klausti JONĄ AUKŠTAITJ.

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

Būkite taupūs 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- 

. 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 garantuojame. 
Pirkėjui pageidaujant keičiame.

Užsakymai priimami iš visos Ontario provincijos.
113 OSSINGTON AVENUE, TORONTO

Works
'Specialybė: 

Cheminis valymas įvairių 
rūšių užuolaidų. 

138*46 CLAREMONT STR.
30 metų valymo patyrimas

Atsiminkite, kad vasariniai rūbai 
netinkamai laikomi sugenda. Mū
sų sandėliuose jūsų vasariniai rū
bai bus rūpestingai saugomi. Kai 
darysite rudeninį apsitvarkymą, 

valyti viską duokite žinomai 
firmai:

TELEF. EM. 8-4557

kai. Jam atiteko penkta vieta. 
Turint galvoje, kad lietuviams 
teko žaisti vienomis rungtynė
mis mažiau, galima buvo tikėtis 
žymiai daugiau sumedžiojant 
taškų. M. Ignatavičius, nors ne
žaidė dviejų rungtynių, liko 8 
vietoj su 161 tašku. M. Duliūnas 
— 11 vietoj su 137 taškais.

Nors mūsų krepšininkai teuž
ėmė 6 vietą, tačiau kartais suko- 
vodavo gana puikiai ir sudaryda
vo pavojaus net ir meisteriui, 
kuriam paskutines. rungtynes 
pralošė tik dyiem taškais. Daly
vaudami šiose pirmenybėse, mū
sų krepšininkai s įgyjo daugiau 
patyrimo, išlaikė savo formą ir 
pritraukė kelius jaunus krepši
ninkus, kurie išaugs į rimtus žai
dėjus. Tikėkimės, kad kiti metai 
bus visokiariopai sekmingesni.

A. S.•
Futbolas (soccer)

Lietuvoje mes težinojome tik 
vieną futbolą — kojom spardo
mąjį. Čia futbolu vadina daugelį 
žaidimų kamuoliu, nors ir ne- 
spardomū kojomis, kaip rugby, 
rankasviedį ir kit.

Futbolas — kojom Spardoma
sis — atsirado Anglijoj net apie 
XI amžių. Kaikurie istorikai mė
gino tą garbę graikams priskirti, 
tačiau turėjo nusileisti, nes nie
kur graikų istorijoje, nei litera
tūros, nei sporto, nei pagaliau 
iškasenose nesimato futbolo žai
dimo pėdsakų. Vėl kiti teigė, 
kad tas žaidimas kilęs Kinijoje. 
Ištikrųjų kinai išviso nėra gru
pinių žaidimų mėgėjai, o beto, 
jei ten tas žaidimas būtų atsira
dęs, ir Vardas turėtų būti kinie- 
tiško atspalvio, kai dabar vardas 
yra grynai angliškas (football).

Anglai to žaidimo atsiradimą 
sieja su Danijos okupacija (1042) 
Danams iš britų salų pasitrau
kus ir anglams atkasinėjant ko
vų vietas, jie pradėję spardyti 
danų kaukuoles. (Pasirodo ir 
anglai nemėgo būti okupuotais!) 
Suaugusius pradėję pamėgdžioti 
vaikai. Žinoma, tiek daug galvų 
nebuvo, tačiau Įtūžimo iškeltas 
žaidimas neišnyko ir kiek vėliau 
sugalvota vietoj galvos gyvulio 
pūslę spardyti. Ilgą laiką žaidi
mas neturėjo jokių taisyklių nei 
kitokių suvaržymo formų. Pa
prastai laimėtoju tapdavo ta pu
sė arba to kaimo vaikai, kurie tą 
pūslę nuspardydavo į priešinin
ko kaimą. Henriko II laikais tas 
žaidimas buvo uždraustas, nes 
kariai buvo perdaug pamėgę 
žaidimą ir praleisdavo kariškus 
pratimus. Dabartinę formą fut
bolas įgavo tik devynioliktame 
šimtmety. Kadangi pavadinimas 
futbolas pradėtas maišyti kelių 
rūšių žaidimams, tai laikui bė
gant išryškėjo specifiški vardai. 
Tuo laiku Londone atsirado dvi 
organizacijos: London Football 
Association ir London Football 
Rugby. Rugby ir paliko iki da
bar rugby, o Association buvo 
sutrumpinta iki Assoc, paskui 
As nukrito ir pasiliko soc-|-cer.

Kanadoje futbolas pasidarė 
populiaresnis tik pokarinei imi
gracijai prasidėjus. Anksčiau la
bai maža kas domėdavosi, ne
bent imigrantai anglai. Kanadie
čiai nesidomėjo ir, tur būt, ne
suklysiu pasakęs, nesidomi. Per 
šiuos 5-6 metus futbolas sužydė
jo. Vien Toronte, berods, virš 50. 
komandų dalyvauja sezono meto 
įvairiuose turnyruose. Kanadoje 
veikia: Kanados Futbolo Sąjun
ga, kuri turi dideles teises. Pvz. 
be jos žinios oficialiai negali nie
kas atsikviesti futbolo komandos 
iš užsienio. Čia futbolas 95% su
darytas tautybių rėmuose. Tas 
sukelia didesnį ryžtą žaidėjų, ži
noma, tik tada, kai komanda tu
ri daug savų žiūrovų — entur 
ziastų. Ilgiausiai gyvuoja Toron
te “Ulster” sporto klubas — virš 
30 m. Kiti nesugebėjo išsilaikyti 
dėl įvairiausių priežasčių, kaip 
stoka žaidėjų susidomėjimo, ma
ža žiūrovų ir kit. Dėl tos prie
žasties nepraktikuojama nei me
tinių Kanados pirmenybių. Vos 
vieną kartą per 50 m. buvo pra
vestos 1947 metais. Reikia tikė
tis, kad dabar tokių pirmenybių 
pravedimas vėl atgis.

Toronte veikia kelios futbolo 
lygos. Lietuviai žaidžia senjorų 
lygoje. Lygą sudaro apie 20 ko
mandų. Šiais metais į lygos ko
mitetą — valdybą įeina ir lietu
vių sp. kl. “Vytis” - atstovas S. 
Pulkys. Ką tai reiškia? Reiškia 
tai, kad mūsų klubas yra rimtas 
turi išsidirbęs pasitikėjimą ir 
gerą vardą. K. Lukošius.

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

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

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 6123
ANT. JUOZAPA1TIS

S=

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTS 

Pritaiko akinius 
167 College (kampas McCaul) 

Kabineto Nr. 9 
Toronto

Priima tik susitarus. 
Skambinti vakarais 
telefonu LA. 1168.

Dr. Aleksas Valadka
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.

Telefonas ME. 2933.

Dr. A. Pacevičius
Gydytojas ir Chirurgas

YARMEY CLINIC 
314 BATHURST ST. 

Toronto

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

RENTGENAS, PHYSIOTERAPtJA, 
LABORATORINIAI TYRIMAI
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

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

(tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 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

Dr. S. V. FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vidaus ir moterų ligos 
251 CRAWFORD STREET, TORONTO 

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

Kalba vokiečių ir rusų kalbomis

Dr. J. J. VINGILIS
VIDAUS LIGOS

Priima tik susitarus telefonu
WA. 1-0219

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

Dr. N. Novošickis
) DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

345 BLOOR ST. WEST 
z (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. MORKiS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimų 

1082 BLOOR W., TORONTO 4, 
Q rytus nuo Dufferin St.)

Dr. Alexander SZATMARI 
NERVŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556 

namų LL. 5228.

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS 
Kalbu slavų kalbomis 

Room 204, 221 Victoria St 
Office EM. 6*1681. Res. LY. 5797

ANT. LIUDŽIUS
buv. advokatas Vilniuje, Tremtinių 
Reikalams Teisių Patarėjas — iki at

vykimo Kanodon — Vokietijoje.
Toronto įstaigos adresas:

73 ADELAIDE STREET WEST,
IV augite, 436 kambarys

Laik. darbo vai.: pirmod., trečiad. ir 
penktod. 6-8 pp. šešt.: 10-12, 1-5 pp.

įstaigos telef. EM. 6-5561 
Bute: ME. 0636

i rusu

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

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

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

TeL WA. 1-6708

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

TORONTO
(Įėjimos iš 613 Brock Ave.)

Priima ligonius, gimdyves ir moterų 
ligomis sergančios kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5-8 vol. p.p., šeštadieniais nuo 
11 -3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimų.

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.

buv.

Dr. JOHN REKAI
Chirurgas ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas,

Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojos.

219 St. Clair Ave. W- Toronto, Ont. 
Susitarti telefonu WA. 1-0237 

Kalbama lenkiškai ir rusiškai

Dr. MICHAEL BALKANY 
MOTERŲ LIGŲ GYDYTOJAS 

Gimdymo pagalba 
202 St. Clair Ave., Toronto 

(prie Avenue Rd.) 
Priėmirpai pagal telefoninį susitarimo 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
, Gydytojas

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 
kampos Euclid Ave.

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

Akių specialistas
M. STEFANUK 

(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

AKIU SPECIALISTAS

L. LUNSKY. R.O.

DANIEL D. STOKAL
Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skaudėjimą ir ner
vingumą. Kolba slavų kalbami--.
470 College St. W. Toronto 

Telef. WA. 1-3924

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

Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

batų krautuvė
ir vyrų botus

1414 Dundas St West Toronto

STANLEY SHOE STORE

vyrų botai, normolous dydžio ir plotOs 
EE—EEE

( 1438 Dundas St W. Toronto
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* Aa. pulk. Pranas Kaunas 
Balandžio 16 d. 6 vai. v. Toronte 
mirė savanoris - kūrėjas pulk. 
Pranas Kaunas, sulaukęs 62 m. 
amžiaus. Velionis neprikl. lai
kais Lietuvos kariuomenėje ėjo 
įvairias atsakingas pareigas: 10 
pėst. pulko vado, Karo Mokyk
los inspektoriaus, vėliau Karo 
Mokyklos viršininko ir paskuti
niu metu Vilniaus m. ir apskr. 
komendanto. Bolševikams oku
pavus Lietuvą buvo suimtas ir 
kalinamas. Į Kanadą atvyko 1949 
metais ir veik visą laiką gyveno 
Toronte. Palaidotas balandžio 
d. Vilties Kalno kapinėse.

Atvyks kun. J. Zeliauskas
Kun. J. Zeliauskas, Saleziečių 

gimnazijos direktorius jau atvy
ko į Niujorką. Greitu laiku žada 
atvykti į Torontą ir parodyti ne- 
judomų paveikslų filmą apie sa
leziečių gimnazijos veiklą.

KLKM D-jos susirinkimas
Balandžio 5 d. po 11 vai. pa

maldų seselių kotryniečių vie
nuolyno patalpose įvyks KLKM 
D-jcs Toronto skyr. narių ir pri
jaučiančių susirinkimas, kuris 
bus trumpas informacinis. Visos 
narės kviečiamos dalyvauti.

z Valdyba. I
' Į

Vyr ateitininkams
Atvelykio sekmadienį 7 vai. v. 

(ne 5 vai., kaip buvo skelbta), 
Tėvų Pranciškonų klebonijos pa
talpose įvyks vyr. at-kų susirin
kimas. Paskaitą “Ateitininkų 
ideologijos apimtis“ skaitys Tė- 

mingo Prisikėlimo pamaldų pra-'vas dr. V. Gidžiūnas, OFM. 
vedimo šv. Antano bažnyčioje.1 Nariai kviečiami kuo skaitlin- 
Ypatingai dėkojame parapijos Siau dalyvauti. Valdyba, 
chorui, kuriam vadovauja V Ve- T nnlr .ę. ns»,.vsa
nkaitis, uz nuotaikingas velyki

Šy. Jono Kr. parapijos žinios
— Didžiosios Savaitės metu 

daug Toronto lietuvių, o taip pat 
ir kanadiečių' aplankė lietuvių 
bažnyčioje įrengtą Kristaus 
Karstą.

— Sekančio sekmadienio 9.30 
vai. pamaldos, šv. Jurgio skautų 
globėjo šventės proga, yra laiko
mos Toronto skautų intencija.

— Šį sekmadienį, paskutinįjį 
. balandžio mėnesį, bažnyčioje da
roma rinkliava bažnyčios remon
to naudai.

— Nuo Velykų kiekvieną sek
madienį 11 vai. pamaldų metu 
parapijos choras, vadov. kun. B. 
Pacevičiaus, gieda šv. Liudviko 
mišias. Prieš šias pamaldas įve
damas “Asperges” — tikinčiųjų 
pašventinimas švęstu vandeniu.

— Šį pirmadienį, dalyvaujant 
labai gausiam lietuvių skaičiui, 
iš šv. Jono Kr. bažnyčios iškil
mingai buvo palaidotas a.a. pulk. 
Pranas Kaunas.

— Velykų pirmąją dieną pa
krikštyta: Dainius Steponas Žal- 
dokas, Leonardas Vincentas Pla- 
čiakis, Dijana Margarita Geldu- 

■ tytė, Ellen Aleksandras Kriščiū
nas ir Darius Antanas Arvidas 
Marijošius.

Prisikėlimo parapijos žinios
— Atvelykio sekmadienį laike 

11 vai. pamaldų College teatro 
salėje šv. mišias giedos “Daina
vos” ansamblis, kuris Eatono au
ditorijoje atvelykio šeštadienį 
statys operetę “Šienapiūtė”.

— Viešą padėką reiškiame vi
siems, prisidejusiems prie sek-
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Valdyba.
cnuiui, nuuaiu vduuvduja v. ve- lankėsi dr <st Daukša 
rikaitis, už nuotaikingas velyki- „ 7an?.esi .“r- UauKfa , .Balandžio 19 d. Toronte lanke- 
nPŠamA kad wJvkinė^nJLniins' Montrėalio kataliku veikėjas 
choro arbatėlė įvyks balandžio dr. St. Daukša su Ponia. Aplanke 
23 d., 3 vai. v. klebonijos patai- !a?P..Pat Tz. tedakają ir ap
pose. Visi choristai, jų draugai ir ■ ZIUreJ° aPaPa‘uvę.
norintieji papildyti chorą, kvie-1 j Kvietytės studijos gastrolės 
ciami dalyvauti. Bus rengiamas - ----- — —
naujas ateities repertuaras.

— Prisikėlinjp vienužy no Tė
vai pranciškonai Toronte visą 
gegužės mėnesį kasdien laikys 
šv. mišias už savo tautiečių mo
tinas. Visi lietuviai kviečiami 
įjungti savo motinas į tą kasdie
ninę šv. mišių auką. Motinų var
dus su auka siųsti sekančiu ant
rašu: Tėvai Pranciškonai, 32 
Rusholme pk. cr., Toronto, Ont.

— Balandžio 22 d. įvyks iškil
mingas parapijai prie Simcoe 
ežero dovanoto sklypo nuosavy
bės dokumentų įteikimas. Iškil
mės įvyks savininko Don Chris
tian rezidencijoje. Jose dalyvaus 
Toronto visuomenės atstovai.

— Balandžio 23 d.. 8 vai. vak. 
klebonijos patalpose įvyks para
pijos komiteto ir PERM Būrelio 
valdybos narių posėdis, kuriame 
bus svarstomi parapijos veiklos 
pianai.

— Kiekvieną šeštadienį vaka
re 3.30 — 5.30 ir 7.30 — 9.30 y ai. 
šv. Antano bažnyčioje, Bloor ir 
Rusholme Rd. bus klausomos iš
pažintys. Toje pačioje bažnyčio
je laike gegužės mėnesio pirma
dieniais, trečiadieniais ir ketvir
tadieniais vakare 7.45 vai. vyks 
gegužinės pamaldos, šeštadie
niais bus organizuojamos maldi
ninkų kelionės į įvairias Marijos 
garbei skirtas šventoves Toron
te. kuriose bus laikomos geguži
nės pamaldos.

— Gegužės 1 d. ir birželio 12 
d. Mazaryk salėje įvyks paren
gimas. Jo pelnas skiriamas BS 
Fondui. »

— Velykų dienos rinkliavoje 
iš santaupų nuo Velykų stalo 
gauta BS Fondui $314.45.

— Pakrikštyti: Danutė Stefa
nija Jonaitytė, Rasa Elena Buk- 
šaitytė, Irena Ona Zalagėnaitė.

P.p. Jokubynienė ir Dervinie- 
nė Velykas praleido Los Ange
les, iš kur prisiuntė sveikinimus 
ir “TŽ”.

Susižeidė Pr. Kušlikis
Didįjį Penktadienį, remontuo

damas savo namus, nelaimingai 
nuo kopėčių nukrito ir nusilau
žė koją mokytojas Pranas Kušli
kis. Sugipsavus koją, ligonis pa
guldytas šv. Juozapo ligoninėje, 
349 kambary. Linkėtina, kad tau
tiečiai nelaimės ištiktą Pr. Kuš- 
likį, atliekamu laiku aplankyti.

— Weston sanatorijoje Elzei 
1 vaškaitei padaryta plaučių ope
racija.

Gegužės 3 d. Hart House Teat
re įvyks šeštasis Kanados baleto 
festivalis. Jame pasirodys baleto 
trupės iš Halifaxo, Montrėalio, 
Otavos, Vancouverio ir Toronto, 
o be to dar tautinių šokių gru
pės: suomių, danų, cechų, Kana
dos prancūzų ir vokiečių.

Festivaly taip pat dalyvaus 
Jone Kvietytė su savo moder
naus šokio studija iš Montrėalio.

Baltų Federacijos Kanadoje 
pranešimas

Kovo mėn. J T paskelbė Ad 
Hoc Komiteto priverstiniems 
darbams *Sov. Sąjungoje prane
šimą. Čia tarp kito dėl deporta
cijų iš Pabaltijo valstybių 1944 
m . komitetas buvo pasakęs, jog 
jis susilaikąs pareikšti dėl to 
nuomonę nes jis esąs pašauktas 
studijuoti tik dabartinę padėtį 
ir kadangi jis nesąs gavęs jokios 
informacijos dėl dabartinės de
portuotų asmenų padėties“.

Sąryšyje su šituo pranešimu. 
Baltų Federacija kovo 21 d. pa
siuntė raštus Kanados užs. rei
kalų ministeriui Pearson, Otavo
je, ir JT generaliniam sekreto
riui Dag Hammarskjdld, Niu
jorke.
.Iš Kanados užs. reikalų minis

terijos kovo 26 d..buvo gautas 
toks atsakymas:

Brangūs ponai,
Mr, Pearsono pavestas šiuo 

pranešu gavimą Jūsų kovo 21 d. 
laiško dėl Jungtinių Tautų Ad 
Hoc Komiteto priverstiniems 
darbams pranešimo. iKartu pra
nešu, kad Jūsų rašto kopija yra 
pasiųsta JT generaliniam sekre
toriui.

Kaip Jums žinoma, Ad Hoc 
Komiteto priverstiniems dar
bams pranešimas yra numatytas 
diskusijoms Ūkinėje ir Sociali
nėje Taryboje, kurios turės įvyk
ti Niujorke kovo 30 d. Kaip Jums 
žinoma, Kanada tuo tarpu nėra 
Tarybos narys ir todėl negali da
lyvauti šito pranešimo diskusijo
se. Bet visvien, kokie žygiai ūki
nės ir socialinės Tarybos būtų 
daromi, priverstinų darbų reika
las pateks į JT Generalinio Su
sirinkimo diskusijas. Jūs galite 
būti užtikrinti, kad Jūsų paaiš
kinimus • šitas Departamentas 
nuodugniai įvertins, kai mes 
rengsimės dalyvauti šitose dis
kusijose.

Pasirašė Veikiantis Valstybės 
Pasekretorius Užsienio Reika
lams.

1212 DUMDAS STW. T*L LA-9547 
J. Beržinskas. 

Užsakymai priimami ir paltu.

S “DAINAVOS” ANSAMBLIS TORONTE
J Š. m. BALANDŽIO 24 DIENĄ, 7.30 vai. vak. EATONO AUDITORIJOJ STATO 2 VEIKSMŲ k
JI 4 PAVEIKSLŲ LYRINŲ OPERETĘ kj

’’SIENAPIUTE”
W Dirigentas Stepas SODEIKA Duetą dainuoja D. STANKAITYTĖ ir I. WJ Režisorius Gasp. VELIČKA PIETUSAITĖ sopranas, Br. PERNARA- V
% Dailininkas A. VARNAS V1ČIUS - tenoras, Vyt RADYS - barito- JI
& Šokių vadovė I. EIDRIGEV1Č1ŪTĖ ■ « . nas. Svarbiausias roles vaidina E. KRA-w

Muzika Miko PETRAUSKO ir Petro SAKPAL1AUS SAUSKIENĖ ir V. PETRAUSKAS.

Operetę išpildo “Dainavos” ansamblis, orkestrui pritariant.
Bilietus iš anksto galima įsigyti p. Beržinsko prekyboje 1212 Dundas St. W. ir “Tulpės“ 

valgykloje, 994 Dundas St. W. *

ŠEŠTADIENI, BALANDŽIO 24 DIENĄ, 7.30 vai. vak.
UNF AUDITORIJOJE, 297 College St, rengiamas

ATVELYKI N IS

BALIUS
* ♦

Šokiams gros gera 9 asmenų kapela.
1 * Veiks turtingas bufetas.

KVIEČIAME ViSUS. KVIEČIAME VISUS

LAS Kanados Vietininkija.

MONTREAL. One
»

Vok. Kr. Valdybos padėka
Toronto Šalpos K-tas skelbia 

Vokietijos Kr. V-bos padėkos 
laišką:'; ;■: V ■■
Nuoširdžiai dėkojame už Tams

tų auką mūsų Vargo mokykloms 
$300 sumoj. Toronto Senelis, tik
ras ir nuoširdus lietuvių vaiku
čių Vokietijoje globėjas, neuž
miršo jų ir artėjančių Velykų 
švenčių proga.

Tamstų auką mes panaudosi
me Tamstų nurodytu būdu ir pa
sistengsime paruošti mūsų mo
kyklas lankantiems vaikučiams, 
o jei planai leis, ir visiems trem
tinių vaikučiams, gražius Vely
kų margučius. Jiems tikrai bus 
džiaugsmas, kad Toronto Senelis 
vis ir vis stengiasi paruošti jiems 
gražų švenčių stalą ir paįvairin
ti jų skurdžias dienas švenčių 
džiaugsmu.

Dar kartą nuoširdžiai dėkoja
me, linkime ir Tamstoms links
mų ir laimingų Velykų švenčių, 
ir labai prašome perduoti mūsų 
nuoširdžią padėką ir mūsų linkė
jimus visai Toronto lietuvių ben
druomenei.

Pasirašė Pr. Zunde p-kas, A. 
Makarskas Vajaus reik, v-jas.

Pagalba darbui susirasti
Plėsdamas tremtiniams teisi

nės pagalbos darbą ryžausi su
organizuoti savitarpinės pagal
bos pagrindu — nemokamą pa
ramą ieškantiems darbo tautie
čiams.

Taigi tuo reikalu kreipiamasi 
šiuo atsišaukimu pirmoje eilėje 
į visus lietuvius prekybininkus, 
restoranų ir krautuvių savinin
kus, rangovus, nekiln. turto par
davimo įstaigas, viešbučių laiky
tojus, ūkių bei tabako ūkių savi
ninkus ir visus kitus pranešti 
apie kiekvieną laisvą darbo vie
tą, pareiškiant savo pageidavi
mus. Juk mes pakankamai jau 
turime savų įvairių darbo sričių 
specialistų, kurie gali atlikti jū
sų jiems pavestą darbą tikrai są
žiningai ir pilnai patenkinti jūsų 
reikalavimus.

Kartu prašoma visus dirban
čius lietuvius pranešti apie esan
čias arba numatomas darbo vie
tas fabrikuose, statybos bendro
vėse. prekybos namuose (kaip 
pvz. Eaton & Co, Simpson & Co 
ir kit.), raštinėse, bankuose, siu
vyklose ir ,visose kitose darbo 
vietose, kuriose jūs dabar dirba
te.

Argi mūsų tautinės garbės 
jausmas ir organizuotumo gabu
mai yra menkesni už žydų ar 
vokiečių?

Verslininkų Draugijos inicia
tyvos reikalas būtų kuo greičiau 
siu laiku išleisti lietuviškų įmo
nių ir visų kitų lietuviškų įstai
gų reklaminį katalogą — vadovą.

Tik per savitarpinę paramą ir 
solidarų veikimą visų tautiečių 
bus galima tinkamai įsistiprinti 
šioje mūsų naujoje laisvoje tė
vynėje. >

Ieškančius darbo prašau kreip
tis tik asmeniškai: pirmadieniais 
ir trečiadieniais tarp 6-7 v. vak. 
ir šeštadieniais tarp 10-12 vai.

Įstaigos adresas: 73 Adelaide 
Str., West, IV augšt., 436 kamb.

Pasiūlyti ir pranešti apie esan
tį kurioje nors darbovietėje dar
bą galima telefonu arba raštu.

Prašome skambinti laikinai 
numatytu darbo vai. metu: pir
madieniais, trečiadieniais, penk
tadieniais tarp 6-8 vai. vak. ir 
šeštadieniais 10-12 ir 1-5 vai. p.p. 
telef. EM 6-5561. A. Liudžius.

Šalpos grupės “Daina” narių Toronto Liet. Namų valdyba 
susirinkimas įvyks balandžio 25 prašo visus skolininkus, pagal jų 
dieną, sekmadienį, 3.30 vai. pp., duotus pasižadėjimus Lietuvių 
226 Shaw St., pas narę p. Kund- Namų serams pirkti, skolą iki š. 
rotienę. — i j -------

Trimito sukaktuvinis koncertas
— balius

Gegužės 1 d. sukanka 2 metai 
nuo Įsisteigimo TLO “Trimitas“, 
kuris per tą laiką išvarė gražią 
muzikalinės veiklos vagą.

Orkestras koncertuodamas Ha
miltone, Niagara Falls ir Wind
sore pasiilgusiai geros muzikos 
publikai paliko neišdildomus 
įspūdžius. Instrumentalinės mu
zikos, o ypatingai lietuviškos, 
retai teturime progos išgirsti. 
Todėl “Trimito” rengiami kon
certai verti susidomėjimo.

“Trimitas” kruopščiai ruošiasi 
savo dviejų metų sukaktuviniam 
koncertui, kur visuomenė turės 
progos išgirsti naujos lietuviškos 
bei klasikinės muzikos. P.Ž.

m. liepos mėn. 1 d. apmokėti, ar
ba iki tos dienos pranešti valdy
bai, kaip jie numato tą skolą 
tvarkyti.

Pinigai priimami kasdien Lie
tuvių namų raštinėje nuo 18 iki 
21 vai., kuri randasi 235 Ossing- 
ton Avė., tol. KE. 3027.

Ta pačia proga Lietuvių Namų 
valdyba kreipiasi į visus Toronto 
lietuvius, kurie Šerų dar nepirko, 
ir prašo juos stoti į šerinirįkų ei
les. išperkant bent po vieną Še
rą. ' '' ' : i ■

Toronto Lietuvių Namai yra 
visų lietuvių namai, todėl visi 
juos remkime, pirkdami Liet. 
Namų Šerus. : ;

Lietuvių Namų V-ba. -
P a d ė k a

Už suruoštę mūsų 25 metų vedybinio 
gyvenimo; sukokčici paminėti staigmeną, 
brangias dovanas, šaunias vaišes ir ma
lonius linkėjimus, nuoširdžiausiai dėko
jame gerb. rengčjoms-įoms ir visiems 
prisidejusiems: pp. O. Mašalienei, sol. 
St. Mašoloitei, V. St. Baubinams, M. J.

Šalpos Komitetas gegužės 1 d. 
7 vv. 1862 Wellington .St., “Dom 
Polski” salėje rengia pirmą viešą 
vakarą. Programoje solistė Vie- 
nožinskaitė - Adomonienė, paly
dint muzikei Judzentavičiūtei; 
brolių Lapinų orkestras išpildo. 
Listo Rapsodiją, Rožytę ir kit.

Šokiams groja tas pats orkest
ras. Visas vakaro pelnas skiria
mas tautiečiams Vokietijoje su
šelpti. Mielus Montrėalio lietu
vius rengėjai prašo atsisakyti 
įsivyravusios Montrealyje tradi
cijos ir atsilankyti į šį parengi
mą. Savo atsilankymu paremsite 
mūsų brolius - seses anapus van
denyno, nušluostysite ne vienam 
alkanam našlaičiui ašarą, sura
minsite 'beviltį sanatorijoje ar 
baigiantį gyvenimo kelionę sve
timtaučių prieglaudoje senelį.

Pavasario džiaugsmu pasida
linkime su bedaliais. Tai bus 
gražiausias, nevystantis našlai
tės žiedas mūsų pavasario šven
tėje.

Šokių metu veiks turtingas 
bufetas su alučiu, vynu ir kit., 
bus taip pat ir kavutės su lietu
viškais pyragais.

Tad iki pasimatymo gegužės 1 
dieną Šalpos Komiteto rengia
mame vakare. ________  x
Šv. Jono liu.terionių bažnyčioj 1 DE. 8119. Registracija baigiama 

Jeanne Mance ir Prince Arthur I gegužės 2 d. Kelionės išlaidos 
gt. kampe, sekmadienį, balandžio asmeniui -^ $6. Valdyba. 
25 d., 12.30 vai. lietuvių pamal- — Montrcalis. — Naujiems fi- 
dos. .Kun. dr. M. Kavolis. nansinįams metams, kurie prasi-

Misijos šv. Kazimiero parapi- | deda gegužės 1 d , Montrėalio 
joj vyko visą didžiąją savaitę, i miesto taryba priėmė biudžetą 
Misijas vedė pranciškonas Tėvas $110.749.648. Iš tos sumos $20.- 
Žalalis. :556.236 tenka abiems švietimo

AV bažnyčioje eina užsakai J.1 komisijoms, o $90.193.412 miesto 
Ladygos su C. Kairaityte ir J. i ūkiui ir administracijai. Mokes- 
Ramanausko su D. Palbokaite. į čių normos paliktos tos pačios.

Atvelykio sekmadienį, 10 vai. j —Montrealis. — Fred Rose, 
mišių metu bus vaikučių pirmo-! komunistų vadas, kuris už šni- 
ji šv. Komunija. pinėjimą Sov. Sąjungai skirtą 6

Minės šv. Jurgį. Ateinantį sek- metų bausmę atsėdėjo, yra išvy- 
madienį, balandžio 25 d., “Ne- i kęs “sveikatos pataisyti” į Sov. 
ringos” skaučių ir Montrėalio ' Sąjungą. Dabar pas jį išvyko ir 
skautų tuntai rengia savo globė- žmona su 17 metų dukra.

Sovictiniai menininkai
Kanados - Sovietų bičiulių 

draugija paskelbė, kad Sovietų _ _____ _ _______(
menininkų grupė atvyksta ir pir-i Poškovičioms, S. J. DemiRioms,'dr. A. 
mas jų koncertas būsiąs balan- į Poęcvičiuj, Miliūnams, M. S. Jose- 
džio 21 d. Toronte. Jų vadovas lr'u^onjs'
Al. Solddovnikov, o grupėje 'ra. noVičįUi, jnį. pr. Rdzgoičiui> p. a. Raz- 
smuikininkas Kogan, pianistas ....... . . - _ .........
P. Serebriov. bosas solistas Ry
gos operos Arthur Frindbergs, 
baleto solistai Golovkina ir Žda- 
nov, akompaniatorė Maksimova 
ir vertėjas Nekrasov.

Grupė koncertuos: balandžio
23 d. Vancouveryje. balandžio
24 d. Edmontone, bal. 25 d. Sas- 
katoone, bal. 26 d. Winnipege, 
bal. 28 d. Fort William ar Port 
Arthure, bal. 29 d. Sudbury, ge
gužės 3 d. Otavoje, gegužės 4 
d. Montreaiy, gegužės 7 d. gal 
būt vėl Toronte, o po to gal dar 
Windsore.

Šeši Kanados menininkai ba
landžio 9 d. taip pat išskrido iš į 
Montrėalio 3 savaičių vizitui į S. i 
Sąjungą.

i

Padidės mokesčiai
Ruošiant; šių metų biudžetą 

aiškėja, kad Toronto miestas 
mokesčius turės padidinti. Ma
noma, kad pačiam miestui, ne- 
i Raitant prijungtųjų priemies
čių, mokesčių keliu 'teks surink
ti 2.7 mil. dpi. daugiau. Apskai
čiuojama,’ kad namų savinin
kams teks mokėti vidutiniškai 
daugiau nuo $10 iki $30.
REIKALINGAS tabako formai vyras nuo 
lėtiniam darbui, mėgstąs formos darbus. 
Atlyginimas pagal susitarimą. F. B. Kelly, 
R.R. 2, West Lome, Ont.

REIKALINGA padavėja - darbininkė 
"Europe" restoranui. 7.56 Ėucen St. W., 
tel. EM. 6-0091.

„ J, Dagilienei, V. Dagiliui, O. 
J Rinkevtčioms, J. Miliušui, VI. Germa- 

goitienei, J. Krasauskui, P. Penikiui, Mrs.
S. Dormogd, J. S. Černiauskams, B. A. 
Raventams, V. Pąškovičiui, A. Dailido- 
niui, J. Smailiui,. B. Radzevičiui, A- ir
T. Galtnerytėrhs, V. Masalui ir E. Punk- 
riui. Ypatinga padėka solistei p-lei St. 
Mošolaitėi už jos puikiai paruoštą ir iš
pildytą meninę dalį. M. ir J. Punkriai.

Laikrodininkas
Toisou visu rūsiu laikrodžius sąžinin
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Glashuette laikrodininkų mo
kyklą. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti iš provincijos reg. laišku.

LIETUVIŲ 
SMULKIŲ PREKIŲ 

KRAUTUVĖ

“VITA”
1033 College St.

(sekančios durys nuo Prisikė
limo parapijos)

Išnuomojamas butas iš 2 dideliu kamba
rių ir virtuvės, II augšte. Parkdale rajo
ne. Skambinti vakarais LL. 9397.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ir 2 
kambariai ir virtuvė ll-me augšte. 179 
Dovercourt Rd.

Išnuomojamos kambarys I augite. Gali
ma virtis. Tek-L Y. 7214.

({nuomojamos kambarys su baldais vien 
gungiui. 119 Sorauren Ave., KE. 3422.

Išnuomojami du kambariai ir virtuvė II 
augite, prie gero susisiekimo, High Park 
rajone. Teirutis kiekvienu laiku. Telef. 
LO. 3647. X - V .

Dėl imigraejios j JAV skubiai parduoda- 
damos vieno savininko 1952 m. spalio 
mėn. naujos pirktos De Lux Chevroletas, 
niekad nebuvęs katastrofoj, gerai pri
žiūrėtas — kaip naujos. Yra radio, hea- 
tem, seotkoveriai. Tik $1.550. A. ėre
lis, 98 Givins St., tel. LL0917. Tik ij 
antradienį, fre^radtenj ir ketvirtadienį.

Vaisių ir uogų 
mėgėjai!!

Pigiomis kainomis galite gauti
. sodinimui:
obelų, kriaušių, slyvų, pyčių 
ir vyšnių skiepų, serbentų, di
džiųjų agrast, vynuogių ir ki
tokių vaiskrūmių pas

A. MACĮ
Milestone, ant Hamiltono ke

lio, ties London, Ont.

jo šv. Jurgio minėjimą. Visuo
menė širdingai kviečiama daly
vauti, Šventės programa: 10 va J. 
pamaldų^ A V bažnyčioje; 11.30 
vai. iškilminga abiejų tuntų su
eiga AV parapijos salėje, po su- ' 
eigos — montažas “Pavasario 
balsai“.

Skautai ir skautės dalyvauja 
uniformose. Tuntininkai.

Iškyla į Quebeco miestą. Liet. 
Akad. Sambūris ruošia vienos 
dienos iškylą į šios provincijos 
sostinę — Quebecą. Quebecas 
yra žinomas kaip įdomus ir cha
rakteringas šiaurės Amerikos 
kontinento miestas. Augštutinė 
miesto dalis yra apjuosta istori
ne mūro siena ir todėl šią miesto 
dalį turistai vadina “Meca”. Iš
kylos metu bus aplankyta tvirto
vė, katedra, valdžios pastatų par
kai su didele gausybė statulų, 
buv. mūšių laukai ir kitos miesto 
įdomybės. Iškyla įvyks gegužės 
23 d* Kadangi bus vykstama erd
viu autobusu, tai ir. pati kelio
nė numatoma bus nuotaikinga. 
Visuomenė nuoširdžiai kviečia
ma dalyvauti. Vietų 'skaičiui 
esant ribotam, nariai ir svečiai 
kviečiami skubiai registruotis 
pas ccl. S. NaginiOnį, telef. TU. 
SIGS'arba col. H. Lapinienę, telef.

Ontario 12 marksizmo-lčninizino mokyklų
Specialiai tą klausimą tyre 

agentai, atvykę iš Otavos, teigia, 
kad Toronte yra arti 500 komu
nistinių organizacijų ir leidžia
ma 14 kom. laikraščių, o jo apy- t - ----—--
linkėj dar 2. Ontario provincijo- j nistai leidžia dar specialius laik- 
je yra 12 kom. partijos laikomų raštelius, kuriuos dalina prie 
mokyklų, kuriose mokoma įmonių darbininkams, 
marksizmo - leninizmo tečrijo

metais išviso buvę daugiau 300 
komunistinių organizacijų susi
rinkimų.

Komunistų valdomos esą 4 di
delės darbininkų unijos. Komu-

Yra dar specialių komunisti- 
partijos istorijos, savaip dėsto-j nių jaunimo organizacijų. Dabar 
ma tarptautinė politika, o be to, į pagrindinė yra The National Fe- 
specialiai komunistinei veiklai iteration of Labor Youth, kuri 
paruošiamas jaunimas. Tokios Įeina į World Federation of De- 
mokyklOS veikią prie Brampto-j mocratic Youth. Kadaise ši orga
no, Woodbridge, Palermo, Mal-■ nizacija vadinosi Young ,Coih- 
ton. Streetsville, Pickering, Ha-įmunist League of Canada, vėliau 
miiton. Etobicoke Township, dar Fed. of Labor \outli^ Šios 
Otavoje ir Port Weller.

Pereitais metais,' partijos or
ganui The Can. Tribune vado
vaujant, buvo vykdomas, pinigi
nis vajus, kuriam vadovavo O. 
Kogan, o Toronte Šam Mich- 
nick. Tuo pat metu buvo kuria
ma visose miesto dalyse klubai, 
kurių įkurta net 84. Daugiausia 
jų įkurta Trinity rajone, 22, ir 
Spadina — 19. Kituose miesto 
rajonuose po 3-5, o kitur ir po 1.

Mieste komunistų dispozicijo
je veikia 7 salės. Jomis, sako, 
naudojasi ukrainiečių, bulgarų - 
makedonų, rusų, lietuvių, žydų, 
lenkų, suomių grupės. Pereitais
GERIAUSIA PROGA dabar užsiprenume
ruoti furnaiq "TIME". 78 savaitėms —- 
1 Vi metų — $6.87. Reguliariai metams 

(52 sav.) — $6.50.
Spaudos atstovas: V. AUŠROTAS, 
206 Gilmour Ave. Tel. LY. 0305.

VELYKŲ DOVANA VAIKUČIAMS!
Tik neseniai pasirodžiusi, puikiai Ston- 
čikoitės iliustruota, St. Džiugo eilėraščiu 
knygelė "KIŠKUČIO VARDINĖS". Kai
na SI.S0. Gaunama "T. Žib." knygyne.

Niekšiška piktadarybė atideng
ta šį pirmadienį Toronto“ Taikos 
kalno” kapinėse—įsilaužta į vie
ną kriptą ir išlaužtas karstas. 
Matyt, ieškota brangenybių. To
je kriptoje paskutinis naujas 
karstas buvo padėtas prieš 20 
metų. Kokios šeimos tai kripta ir 
ar įtariami-nusikaltėliai, tuo tar- 
pu neskelbiama.______________

organizacijos organas yra Cham
pion, leidžiamas Spadina Rd." 
Jaunimas visais budais naudoja
mas komunistų partijos veiklai 
paremti.

Pajėgiausiom 
jom laikomos:

ko. organizaci- 
C. Peace Con

gress, vad. J. G. Endicott ; Toron
to Peace Council, vad. Fr. Park; 
Can. Soy. Friendship Soc., vad. 
D. Carter, United Jews People’s 
Order, vad. J. Belfer.

Vasario 16 gimnazijos adresas
Mielus gimnazijos rėmėjus ir 

bičiulius prašome rašyti ir ką 
siųsti gimnazijai šiuo adresu:

Priv. Litauisches Gymnasium, 
(16) Lampertheim (Hessen), 
Schloss Rennhof, Deutschland - 
Germany.

Pinigus galima siųsti tiešiai 
gimnazijai arba į gimnazijos ei
namąją sąskaitą banke Vokieti
joje šiuo adresu:

Badische Bank, Konto Nr. 
3559 — Litauisches Gymnasium, 
Mannheim — Germany.

Bankas už pinigų persiuntimą 
ir priėmimą ima tam tikrą mo
kestį. Daugiausia nuskaitoma už 
čekius.

Šia proga mieliems gimnazijos 
rėmėjams ir bičiuliams reiškiu 
nuoširdžią gimnazijos padėką.

Antanas Giedraitis,
Gimnazijos direktorius.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

GARDEN - RONCESVALLES, $17.000, otskiros, mūrinis namas, vandeniu - oly-
, vo Šildomos, 8 dideli komborioi per 2 ougŠtus, 2 virtuvės, nėra gorožo.

Įmokėti opie $7.000.
INDIAN RD. - HEWITT, 13 komb., gražus plytų namas, 2 gorožoi, vandeniu 

šildomos, 2 vonios, 2 virt. Įmokėti tik $7.000. Atviros 10 metų morgičius.
BLOOR gatvėje, elektros reikmenų - rodio krautuvė. Pilno komo tik $4.000 

plius inventorius. Neougšto nuomo
DOVERCOURT - COLLEGE. 11 komb., atskiros, plytų namas, gorožos, 24 pėdų

* žemės plotos prie namo, vandeniu šildomas, 2 vonios. įmokėti $8.000. Viso
524.00C

BALTIC CARTĄGE & 
' MOVERS 

pergabena baldus, specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis.1 
30 DEWSON ST., Toronto, Ont 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tarnyba.

AL GARDENS
REAL ESTATE

I486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, vakarais HU. 4-1S43

X

Naujas mūšy skyrius:
1597 Bloor St. W. Tel. LA. 8772

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI




