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MOTINOS PAŠAUKIMO DIDYBĖ
Du keliai moterį veda į tobu

lybės augštumas: mergystė ir 
motinystė. Pirmasis yra vertin
gesnis Dievo akyse, o antrasis 
reikalingas žmonijos išlaikymui, 
nes jai Dievas pavedė' naujų 
žmonių gimdymą ir auklėjimą. 
Kadangi motina turėjo būti ta 
reta vieta, kur žmogiškumas 

. taip glaudžiai susieina su dieviš
kumu, dėl to ji ir buvo sutverta 

geresnė ir gražesnė už visus tva
rinius.

Dievas sutvėręs dangų ir že
mę, atskyręs šviesą nuo tamsos, 
pamatė, kad tai buvo gera. Die
vo įsakymu žemė pasipuošė ža
luma, išdygo žolė, išaugo medžiai 
ir visa gamta pasipuošė pirmai
siais žiedais ir tai buvo labai ge
ra ir gražu. Sutvėrė Dievas gy
vulius, žvėris ir paukščius ir vi
sa tai buvo gera. Pagaliau Jis 
sutvėrė Adomą, kad jis būtų Jo 
tvarinių valdovu ir pavadintų 
juos vardais.

Visa ką Dievas sutvėrė buvo 
gera ir gražu. Adomas tai matė, 
bet jis kažko ilgėjosi. Geri Dievo 
tvariniai ir gamtos grožis nepa
tenkino jo širdies. Pirmojo vyro 
širdis troško kitokio gėrio ir gro- 

. žio. “Negera žmogui būti vie
nam”, tarė Dievas, kai Adomas 
liūdnas vaikščiojo rojuje. Tada 
pirmajam vyrui Jis davė pirmą
ją moterį. Ta gi moteris turėjo 
būti gražesnė ir geresnė už visus 
tvarinius, nes kiti tvariniai nei 
savo grožiu nei savo gerumu vy
ro nesužavėjo. Ir ištikrųjų, Die
vo lėmimu ji yra tokia žavi, kad 
vyras palieka savo ;tėvą- Ir moti
ną ir glaudžiasi prie savo žmo- 

. nos.
Laimindamas pirmąją jauna

vedžių porą, Dievas tarė: “Veis
kitės ir dauginkite^ ir pripildy
kite žemę”. Vadinasi, nuo anų 
pirmijjų jungtuvių Dievas tė
vams suteikė kuriamąją galią, 
ar; geriau, padarė juos savo ku
riamųjų žmonių dalininkais. Šis 
įsakymas ypatingu būdu palie
čia moterį motiną, kuri pradeda 
naują gyvybę ir pagimdžiusi auk 
lėja Dievo tarną ir kurios nors 
valstybės pilietį. Iš čia ir išplau
kia motinos pašaukimo didybė 
ir josios pareigų kilnumas.

Iš tikrųjų, motina pasaulyje 
turi begalinę reikšmę. “Nedaug 
kas pasauliui yra taip būtina, 
kaip moteris motina”. Žmonija 
galėtų gyventi be moterų virėjų, 
siuvėjų ir kino žvaigždžių, bet 
ji negalėtų išsilaikyti be moterų 

’ motinų. Čia neklydo ir Leonas 
Tolstojus sakydamas: “Motinos, 
jūsų rankose pasaulio išgany
mas!” Teisingai ir prancūzų mi- 
nisteris Simon yra pasakęs, kad 
“Visos žmonijos ateities viltys 
yra sudėta motinų širdyse”. Tik 
reikia, kad moterys šį savo pa
šaukimo kilnumą suprastų Die
viškojo Apreiškimo šviesoje.

Žemė ašarų pakalnė. Ji pilna 
skausmų ir vargų. Išvydę pasau
lio šviesą mes pravirkstame, o 
mirdami užmerkiame savo aša
rotas akis. Kas nušluosto kūdikio 
ašaras? Kas paguodžia vargų 
prislėgtą šeimos tėvą? Tai pada
ro tik kilniadvasė moteris. Ji yra 
šeimos laimės šaltinis, nes ji, 
kaip vaidilutė, savo širdyje kū
rena negęstančios meilės židinio 
ugnį. Tai apmąstydamas, Rous
seau savo mintyse sukūrė gražų 
motinos paveikslą, apie kurį ši
taip išsitaria: “Nėra gražesnio ii 
garbingesnio atvaizdo pasaulyje, 
už šeimos motiną, apsuptą kūdi
kių, kuri vadovauja namų ruo
šos darbams ir sumaniai juos 
tvarkydama sukuria savo vyrui 
malonų gyvenimą”. Kilniadvasė 
moteris motina pati jaučiasi lai
minga ir tą laimės liepsnelę už
dega savo vyro ir savo vaikų 
širdyse.

Motinos gyvenimo prasmė, jos 
džiaugsmas ir Uimė glūdi jos 
vaikuose. Tik ii viena žino, ka 
reiškia mylėti ir būti laiminga 
Tik ji viena sėdėdama prie kūdi 
kio lopšelio dienas ir naktis ne
pavargsta. Tik ji viena moka vi
suomet. atleisti, nes ji dėl to atė 
jo į pasaulį. Motinos širdyje vi
suomet turi vietą jos vaikas/ 
nors jis būtų negeras, nes mei
lėje ir aukoje yra motinos pa
šaukimo esmė.

Kūdikio ateitis irgi motinos

rankose. Jis bus toks kokiu jį iš- 
auklės motina. Garsusis Ameri
kos prezidentas Linkolnas šitaip 
apie save .išsitaria: “Kas aš esu 
ir kuo galiu būti, už viską esu 
dėkingas savo motinai”. O vokie
čių rašytojas Richteris • drąsiai 
tvirtina: “Duokite mums gerų 
motinų ir mes būsime geriausi 
žmonės!” Vadinasi, visokiariopa 
žmonijos gerovė priklauso nuo 
motinų kilnumo ir jų rūpestin
gumo vaikų auklėjime.

Motinos kūdikis taip pat yra 
Dievo tvarinys. Kaip ji pati, taip 
.r jos vaikai pirmoje eilėje pri
klauso Dievui ir turi Jam tar
nauti. Iš ko gi, jei ne iš motinos 
kūdikis pirmą kartą išgirsta Die
vo vardą? Kas gi nekaltus vai
kelius prieš guldant paklupdo 
vakaro maldai? Kas mūšų bro
lius seniau stiprino Sibire, jei ne 
motinos ant kaklo uždėtas ro
žančius? Kas duoda ir mums 
stiprybės naujos tremties klyst- 
Keliuose, jei ne Lietuvoje pali
kusių motinų maldos? Prasmin
gas tad yra vyskupo Kettlerio 
pasakymas: “Didžiausia gerada
rybė, kurią Dievas žmogui gali 
suteikti, be abejonės, yra tikra 
krikščionė motina”.

Motinos rankose yra mūsų 
tautos ateitis. Praeityje mūsų 
motinos užaugino didvvrius. Jos 
Lietuvai davė 1830 ir 1863 metų 
sukilėlius ir lietuviškosios kul
tūros nešėjus knygnešius. Nepri
klausomosios Lietuvos kūrėjus- 
savanorius ir šių dienų miško 
brolius partizanus. O ką duos 
Lietuvai šių dienų tremtinė ir 
pjvergtosiois Lietuvos motina? 
Ar ji, nuo kurios darbas ar sve
timas rėžimas, visai dienai at
plėšia vaikučius sugebės, ‘ bent 
vakarais su jais susitikusi, įdieg
ti Dievo ir Tėvynės meilę? Ar ji 
juos išmokys savo kalbos ir su
gebės apsaugoti nuo svetimos 
įtakos? Ar ji pati, gyvenimo ap
linkybių blaškoma, paliks ištiki
ma savo pašaukimui ir pajėgs 
eiti vargo mokyklos mokytojos 
pareigas? Šiuos sunkius laikus 
gyvendami, mes. kaip anuomet 
italų poetas Leopardi, motinos 
dienoje šaukiame: “O moterys, 
iš jūsų daug tikisi mūsų tėvynė... 
Motinos, jūsų rankose mūsų tau
tos gyvybė!”

Motina, kuri kartais trokšta
mos meilės ir laim^ nepatiria, 
yra kilnios meilės ir neišsiamia- 
mos‘ laimės šaltinis. Ji, kuri savo 
skausme ašaras paslepia, kitą 
kenčiantį su meile paguodžia, 
yra Dievo palaima atsiųsta že-

PASKUTINĖ
Praėjusios savaitės įvykiai lei

do spėti, jbg dešimtmetį užsitę
sęs konferencijų ir jų metu, va
kariečių nuolaidumas bei lepšiš- 
kumas pirmadienio Ženevos su
sitikimu turėtų būti užbaigtas.. 
Laukta, kad ten vakariečiai, net 
ir britai po specialaus naktinio 
posėdžio, pradės įvykius vadinti 
tikraisiais vardais ir atviromis 
akimis pažvelgs į savo pačių atei
tį, jei Maskvos švankratis — im
perializmas nebus ryžtingai pa
suktas atgal. Ir jei vadai taip su
tartų, kaip reaguos išsigimusios 
vakarų tautos, persisunkusios 
neviltimi ir pašvinkusios savo 
būsenoje. Tokia Prancūzija, ku
rią kadaise simbolizavo — bro
lybė, lygybė ir laisvė! O dabar 
jos kariai marokiečiams, alžirie- 
čiams ar indokiniečiams yra im
perializmo ir kolonializmo sim
boliais! Jei Korėjos auka paska
tino NATO ikūrima, tai Dien- 
bienphu kovų išdavos pasilieka 
neaiškios. Išvakarėse, susirinkęs 
NATO politikų ir generolų šta
bas sakė, kad- nežiūrint neaprė
piamos TSRS karinės persvaros 
(400 divizijų mėnesio laikotar
pyje, pagaminta tankų 300 divi-i 
zijoms, 20.000 sprąusminių lėk
tuvu, iš kuriu 800 “atominiu” 
bombonešių), jie kažinkaip su
gebėsią Europos pusiasalį nuo 
bolševikų, naujomis strategijo
mis išgelbėti. Naujoviški ginklai 
būsią naudojami. Pasaulio spau
doje viltasi, jog kas nors, kaip 
nors sugalvos NATO Azijai — 
nesvarbu, kad Kiniją jau bolše
vikų, o Indija — naivių neutra
list valdomos.

Bet NYTimes korespondentas 
Sulzberger sekmadienį niujor
kiečiams atsiuntė šitokia išvada: 
“Viliamasi, jog bus ištikrųjų įgy
vendinta globalinė strategija.... 
Baugus balandis vienok gali su
silaukti baisingų kataklizmų ir 
pareikalauti iš žmonijos geleži
nių ’ nervų iki savo paskutinės 
dienos. 1954 balandis ir Ženeva 
gali būti prisiminti, istoriškai 
kalbant, kaip istorijos klimati
niai taškai”.

Skraidančio Dulles 
planai
Dulles praėjusiomis savaitė

mis dar energingiau, nei kada 
anksčiau ieškojo Vakarų vieny
bės. Turėdamas amerikiečių dau
gumos pasitikėjimą, jis zujo iš 
Londono į Paryžių ir atgal savo 
pasitikėjimu užkrėsdamas kitus 
užsienių reikalų ministerius. Jis;

Niujorko bendradarbio 
ALMALS

! ja su armija drįs atgaivinti MVD 
j galią, kai jos svarbiausi agentai 
i sprunka kaip žiurkės iš skęstan- 
i čio laivo?

Savaitės įvykiai
glaudžiau bendradarbiavo su I C1°. *aiv° • . . . .
Edenu, kuris irgi pradėjo laksty- į Atrodo, jog Stalino mirtis ir 
ti iš sostinės į sostinę su slaptais i Amerikos išlaisvinimo politika 
planais. Atrodė, jog Mr. Dulles | veda , Prie. lemiamų pasiekimų 
buvo įtikinęs jį, kad laikas yra ! Pasaulyje lr gal be karo: Krem- 
tinkamiausias “išlaisvinimo tai- aPlms panika, kai Molotovas 
kingomiš priemonėmis” politikai Pafvaziuos 1S Ženevos nieko ne- 
veikti. Vakarai pirmavo savo ga- 1 - _ .
lia bent teorijoje H&A bombo- repos bendruomenę, įgalindami 
mis, o įvykiai “Ministerstvo ; '’pkiecių įsijungimą žygiui Į^ies 
Vnutrennich Diel — MVD — :!iranita- /^ada konferencij<šps 
liudijo, jog gaunamos žinios iš j tikslo nebus nors Massva 
Lietuvos apie gerėjantį gyveni-i dat mihau nm kada sauksis tai- 
mą reiškė, jog MVD teroro sis-;KOi> 11 teisingumo .

pešęs, o prancūzai ratifikuos Eu-

rėmė ir Dulles.
Dėl Ženevos konferencijos iš 

cities optimizmo nedaug. Po Š. 
Atl. Sąj: konferencijos Edenas 

tema iš tikro pergyvena krizę. Neįtikėtina > dar buvo parvykęs pasitarti su
___ _  . _ _________ _ “j Istorinėje perspektyvoje mūsų ■ kabinetu, kurio pasėdy dalyvavo 

vakariečių išskėstomis rankomis vaikučiams bus nesuprantama, į ^r. kariškiai, nors oficialiai šau- 
sutinkami (laikinai buvo sten-' jog 1945 m. amerikiečių ir britų 1 kiama, kad tai nereiškia, jog 
cnamasi npoalvnti snip iii nra- srarbinm kariai durtuvais varė svarstytas D. Britanijos dalyva-

Žymiausi MVD karininkai buvo

o_rbingi kariai durtuvais varė ’ svarstytas D. Britanijos dalyva- 
“sovietu žmones” grižti namo, i v^mo Indokinijos kare klausi- 
kur jų laukė MVD lageriai, o po'mas- D- Britanija stovi už taikų 
9 metu Australija sutiKo verčiau i sprendimą. Prancūzai Bidault 

kius ir nustoti vilnų biznio nei ’ taikos, bet betkokiems kitiems 
galvoti, jog gerai stuktelėjus vi- I atiduoti sovietams ivfVD-istą ir 1 sprendimams jis turėsiąs atsi- 
sa TSRS sistema subirsianti į ši-! jo žmoną, kurių sąžinė tikriau- klausti net parlamento. Prancū- 
pulius. Pabėgėliai iš Lietuvos ■ šiai yra apsunkinta ne vieno ka- za\ sutinka už taiką pasidalinti 
gerai žino, jog ji laikėsi tik ne- j linio mirtimi. Beje, prisiminus teritorija su komunistais. Bet 
žmoniško žiaurumo ir teroro' priverstinę repatriaciją, kurią čia pakėlė balsą ^ Vietnamo Bao 
priemonėmis besinaudojančios I skatino Amerikos didvyriai UNR l kuris Paryžiuje jau buvo 
MVD pagalba. Paskutiniųjų sa-' Ros'direktoriai Mr. La Guardia sutaręs dė], Indokinijos' nepri- 
vaičiu dezertyrai liudija, jog “Ii- ir garbingas senatorius iš Niu-j klausomybės bei ryšių su Pran- 
beralizmas” Rusijoje reiškia ko- jprko H. Lehman, nustebino ne-; cūzija formos. Jis paskelbė ne- 
munizmui galą. Tačiau ar parti-

giamasi negalvoti apie jų pra
eities darbus ir vaidmenį žudant 
ir prievartaujant pavergtuosius). 
Jie pateikė vakariečiams tikrus
arba tariamus sovietų pasaulinės nutraukti diplomatinius santy- ! davė visus įgaliojimus pasiekti
organizacijos planus, skatino

(Nukelta į 2 pusi.)

Atominiu specialistu konferencija
pie ^atomines energijos pa- jama sušaukti ^AV-vadovau  janApie 'atominė?/ energijos pa 

jungimą civilizacijos reikalams 
buvo kalbama jau ne kartą spe
cialistų suvažiavimuose. Pasku
tinis toks suvažiavimas įvyko 
Norvegijos sostinėje Oslo. Ten 
amerikiečiai mokslininkai ne
daug ką tegalėjo pasakyti, nes 
betkokias informacijas iš atomi
nių tyrimų perteikti kitoms vals
tybėms draudė įstatymas. Tas įs
tatymas dar ir dabar tebevei
kia, tačiau jau yra pateiktas bi- 
lius jam pakeisti, nes dabar ne
beleisti kalbėti apie atominės 
energijos* gamybą, kai visa eilė 
valstybių tą jau sugeba, nebėra 
jokios prasmės.

JAV pasuko šiuo •atžvilgiu 
nauja linkme su po Bermudos 
konferencijos prez. Eisenhowe- 
rio JTautose pasakyta kalba, iš
kėlusią siūlymą panaudoti ato-

jčLLUd o u urvu 'V-ri. v v ctcivv SU j<in~ 

čių pasaulio mokslininkų konfe
rencija atominėse energijos pro
blemoms apsvarstyti. Kada šita 
konferencija įvyks, tuo tarpu 
nenustatyta.

Ženevos konferencija, prasidėjusi šį pirmadienį, apsprendė ir 
pereitos savaitės įvykius. Net Š. Atlantp Sąj. užsienių r. ministe- 
rių konferencija Paryžiuje, numatyta 3 dienoms, posėdžius baigė 
per vieną dieną, nes pagrindinio — pasaulio valstybių santykių — 
klausimo neišsiaiškinus nebuvo prasmės daryti vienokių ar kitokių 
sprendimų. Iš šios konferencijos paskelbtas tik vienas įdomesnis 
nutarimas, pasiūlytas Kanados Pearsono, kad Atlanto Sąj. vals
tybės prieš pradėdamos betkokį karą pirmiausia turi pasitarti su 
Sąjungos nariais. Nors tai fak-*------------------ ----------------------
tiškai sena Pearsono giesmelė į plotelį 1 % mylios radiuse ir vos 
prieš vienos Dulles kalbos posa- besilaiko. :
kį, tačiau rezoliuciją tuojau pa- Į Indokiniją amerikiečių lėk- 

~ tuvai milžinai gabena Prancūzų
kariuomenę, bet bėda, kad į ap- 

' gultąją tvirtovę sunkiai beįma
noma numesti desantus, nebent 
suorganizuoti pajėgą šone, kuri 
prasilaužtų į tvirtovę. Į tą reika
lą įsikišo Indija, kuri pareiškė 
neleisianti amerikiečiams skristi 
per savo teritoriją ir smarkiai 
užsipuolė Pakistaną bei Ceiloną, 
kur tie lėktuvai net nutūpią. Pa
galiau Indija, Pakistanas, Ceilo- 
nas, Burma ir Indonezija nutarė 
susirinkti apsvarstyti projektą, 
pagal kurį iš Indokinijos turėtų 
pasitraukti ir Prancūzai ir Ki
nai, būtų nustatyta demarkaci
jos linija pagal dabar abiejų pu
sių valdomas žemes, o po to per 
5 metus tų visų valstybių prie
žiūroje pravesti visuotiniai rin- 
kimM ir išspręsta Indokinijos 
valstybių ateitis. Atseit, siūlo
ma naujos laidos Korėjos istori
ja, akcentuojant, kad Azija esan
ti ir prieš komunizmo ekspansi
ją ir prieš vakariečių imperializ
mą^ Ženevoje šis planas nepalan- 
kJSrĖKOiTrt?h«iojam^3,' bet kai -ga
lutinoje formoje apdirbtas bus 
pateiktas konferencijai, gal ir su
silauks didesnio dėmesio.

JAV vyksta komedija, trans
liuojama per televiziją ir radiją 
— McCarthy ir armijos 3 parei
gūnų bylos sprendimas. Ir visa 
tai, kad esą senatorius bei jo pa
dėjėjai norėję proteguoti vieną 
kariuomenėn pašauktą savo įs
taigos bendradarbį. įdomu, kiek 
tūkstančių kitų jaunuolių turėjo 
protekcijų ir niekas dėl to nei 
mur-mur. Ir tai daroma, tokiuo 
metu, kai šaukiama apsivalyti 
nuo komunistų propagandos, kai 
kalbama apie apsivalymą nuo jų.

Susidomėjimas Ženevos įvy
kiais nustelbė viską: ir ten pat 
vykstančią konferenciją preky
bos galimybėms su komunisti
niais kraštais ištirti ir Tito pa
siūlymą kompromiso keliu iš
spręsti įklimpusį Triesto klausi
mą, ir Višinskio išvykimą iš Niu
jorko, kaip sakoma atsisveiki
nant su diplomatine veikla; ir 
JT nusiginklavimo komisijos 
darbus, kur sudaryta pakomisė 
iš JAV, Sovietų, D. Britanijos, 
Prancūzijos ir Kanados, o So
vietų reikalavimas įsileisti Kini
ją atmestas.

pasirašysiąs paruoštos sutarties, 
jei Prancūzai numato teritoriją 
perskirti. Dulles, nuoširdžiai ar 
diplomatiškai sako, kad JAV su 

: prancūzų trokštama taika sutik- 
• šią,'jei tik rfebt?&ią pažeisti' jOs" 
: interesai tame rajone, bet jis vis 
' dėlto tebesieks Pacifiko ramybei 
Į išlaikyti ir pietryčių Azijai nuo 
i komunizmo išsaugoti 10 valsty- 
j bių pakto. x
j Korėjos reikalu ir Dulles ir

Sovietai įstojo Į UNESCO Molotovas pareiškė siekią suvic- 
Sovietu ambasadorius Londo-, 

ne Malikas pasirašė JT švietimo. ■ 
mokslo ir kultūros organizacijos Į 
statutą: Tuo būdu Sovietų Są
junga pasidarė tos organizacijos 
— UNESCO — 70-uojū nariu. 
Tuojaus po to 9 narių sovietų 
delegacija atvyko į Haagą. kur 
svarstoma kultūros turtų apsau-' 
gos karo metu klausimas. Atsi
sėdo jie niekam nieko nesakę. 
Netrukus užprotestavo, kam ten 
dalyvaująs nacionalistų Kinų 
atstovas. Kai to klausimo svars- 

, A tymas amerikiečių siūlymu bu
rninę energiją civiliams reika-' vo atmestas, rusai pareikalavo, 
lams. Kad įstatymas bus pakeis-Į kad būtų įsileista Rytų Vokieti- 
tas, niekas neabejoja ir preziden-j ja. Posėdį teko atidėti. _ 

mei, dėl to ji verta mūsų pagar- spyrė prancūzus greičiau ratifi- tui pavedus, Atominės Energijos -------------
ja. Posėdį teko atidėti.

e

bos, pagrįstos meile.
T. V. Gidžiūnas, OFM.

kuoti Europos Armijos (Wehr- Komisijos pirmininkas L. L. 
machto įjungimo) planus, ir vis Strauss pranešė, kad yra planuo-

SOVIETAI NUTRAUKĖ SANTYKIUS SU AUSTRALIJA
Pereitame “TŽ” numeryje jau 

rašėme, kad su daugybe doku
mentų, išduodamas daug šnipi
nėjimo paslapčių, pabėgo Sovie
tų ambasados Australijoje sekre
torius Petrov, kuris, pasirodo, 
buvo viso šnipinėjimo darbo va
dovas ir žinojo beabejo ne kokią 
vieną šnipų grupę, kaip pav. 1946 
ru panašiai Kanadoje pasielgęs 
Guzenko, bet žinojo visą šnipi- 
lėjimo sistemą ir visus agentus. 
<adangi netoli Australijos yra 
/ykdomi britų atominių bombų 
sprogdinimo bandymai, tai šitie 
bandymai ir bus buvęs svarbiau- 
>ias čionykščio šnipinėjimo tiks
las. Pagal Petrovo pateiktas ži- 
iias sužinota, kad rusams tarna
vo ir apie 40 australų. Šnipinėji- 
nu užsiėmė ir sovietiniai žurna- 
istai, kurie Petrovui pabėgus iš 

savo butų miestuose staiga din- 
,TO. Spėjama, kad jie iš krašto įs
prukti nespėjo, bet bus pasislė
gę ambasadoje, kad nebūtų su- 
mti. Tik klausimas ar nesuklius 
iie australų policijai, kai bus iš 
erašto išgabenami?...

Bandymas išgabenti Petrovo 
.moną, kaip jau žinome, nepasi
ekė. Ji iš Darvin, kur ją perėmė 
;loboti australų policija, slapta 
lugabbnta ten pat, kur yra sau
jomis vyras. Kur tai yra. net 
■paūdos žmonėms nepasisekė 
lustatyti, jie žino, kad iš Darvin 
:i buvo lėktuvu atgabenta į vie
ną aerodromą, o kaip buvo iš ten 
išvežta — lėktuvu ar jau auto
mobiliu — ir jie nebesusigaudė.

Petrovienė būdama sovietų 
ambasadoje tikros padėties neži
nojusi. Ji maniusi, kad jos vyro 
nebėra gyvo. Kai iš Sydnejaus 

•aerodromo jai buvo duota progos 
telefonu pasikalbėti su vyru, ji 
apsisprendė, likti. O jos pasiliki
mas pasirodo yra gana reikšmin
gas. Jos būta šifro valdininkės 
ambasadoje. Petrovo išvežtų do
kumentų dalis, galbūt, yra šif
ruoti ir be jos pagalbos juos iš
skaityti gal nebūtų lengva.

Maskva dėl viso to pakėlė di
delį trukšmą. Apie Petrovo pa
grobimą jau nebekalba, bet skel
bia, kad jis apvogęs atstovybę, 
išnešęs daug pinigų ir reikalauja 
jį išduoti kaip krimfhalinį nusi
kaltėlį. Jo australamas perduo
tieji dokumentai esą sufabrikuo
ti. Petrovienė, pasak Maskvos, 
buvusi pagrobta, tad reikalauja 
ja grąžinti. Maskva betgi puikiai 
žino, kad iš to nieko nebus ir už
sienių viceministeris Gromiko 
įteikė Australijos charge d’af
faires Maskvoje notą, kurioje be 
šitų reikalavimų praneša, kad jie 
nutraukią diplomatinius santy
kius ir reikalauja, kad ir austra
lų atstovybės personalas išvyktų 
iš Sov. Sąjungos per 2-3 dienas.

Sovietams kitos išeities, žino
ma, ir nebuvo. Jei diplomatinius 
santykius jie palaikytų ir toliau, 
Petrovo atneštus dokumentus iš
tyrus, juos gali nutraukti Aust
ralija, be to, neabejotinai tektų 
daug aiškintis dėl įvairiausių šu
nybių, kurios beabejo paaiškės, o

Ir Rumunija prisitaikė
Rumunijoje pagaliau įvyko 

komunistų partijos suvažiavi
mas, kurio metu, kaip ir kituose 

! komunistiniuose kraštuose parti- 
» jos galva nuo vyriausybės gal

vos atskirtas ir paskelbtas prin
cipas kolektyvinės partijos vado
vybės. Gheorghhun-Dej liko tik 
premjeru, partijos gen. sekreto
rių tapo G. Apostol.

Savo pranešime Gheorghui-

santykius nutraukus nebus jokio 
klapato. Kas paaiškės ir bus pa
skelbta, galima bus pavadinti 
propaganda ir išlaukti, kol vis
kas aprims. Lygiai, kaip btivo 
Kanadoje.

— Maskva. — Spaudos žinio
mis, kurios oficialiai dar nepa- Dej pareiškė, kad vos apie 80- 
tvirtintos, Australų atstovybės 100.000 partijos narių tedirbą 
personalo numatytas išvykimas liaudies labui, tad kiti turėsią 
iš Maskvos i Helsinkį šeštadienio ' būti išvalyti. Dėl to laukiama 
vakare 8 vai. buvo sutrukdytas i Rumunijos komunistų partijoj 
— jiems neįteikta pasų ir gele- i labai didelių pakeitimų.
žinkelio bilietų. Gal sovietai nu
sprendė juos pasilaikyti kaip dį partijos vadovybės nuo vy- 
įkaitus? » I riausybės atskirtos Lenkijoje.

— Canberra. — Sovietų notą, Vengrijoje, Rumunijoje. Laukia- 
reikalaujančią išduoti Petrovą, ma, kad tas pats bus padaryta 
atmetė, nes jie patys apsispren- Bulgarijoje, kur ir premjeru ir 
dę, o kai asylo teisė suteikta, vy- gen. sekretorių tebėra tas pats 
riausybė nei negalinti jų leisti, [asmuo — Vulko Červenkov.

MAIŠOSI SOVIETU LAIVAI
Balandžio 19 d. į Newfound-Į vyko jų sekti. Otavos vyriausioji 

lando St. John uostą įplaukė du (laivyno būstinė tvirtina, kad tuo 
dideli sovietų žvejų laivai apsi- metu, kai rusų laivai tame rajo- 
rūpinti gėlu vandeniu irkitomis i ne žvejojo, ten jokiu bandymu 
smulkmenomis. Stebimasi, kad ' nebuvę daroma. Išvada iš to, kad 
jie taip toli buvo atplaukę, ir' apie bandymus rusai sužinojo ir 
žvejojo, kur niekad nežvejoda- atvyko, o juos pamatę, kanadie- 
vo. Tuose pačiuose vandenyse čiai persikėlė su bandymais ki- 
žvejoję ispanų ir portugalų lai- tur. Ir vis dėlto pykstama, kai 
vai, kaip jūrose įprasta, pasiuntę sakoma, kad ir Kanados įstaigų 
ženklais sveikinimus, bet nega- tarnautojų ištikimybę reikia pa- 
vę jokio atsakymo.

Kaikas tvirtina, kad pastaro- 
simis savaitėmis Kanados laivy- reikalauja, kad nedarbui suma
nąs kaip tik tame regijone ban- i žinti Kanada tuojaus pradėtų ir 
dęs kažkokius slaptus jūreivys-i viena vykdyti St. Lawrence van- 
tės įrankius. Išeitų, kad rusai at-' dens kelio statybą.

, nijimo, bet beabejo kiekvienas 
: savaip ir sunku laukti šiuo rei- 
' kalu sutarimo, nors tai bus kon
ferencijos pirmasis svarstymo 
punktas. Greičiausia nuo jo bus 
peršokta, prie Indokinijos, kur 
žmonės žūna. Tik kas ir kaip šį 
klausimą iškels, dar neaišku, 
kaip neaišku iš viso ar sklandžiai 
konferencija prasidės, kai Mo
lotovas pakartotinai akcentuoja 
savo pasitenkinimą, kad tai pir
mas atvejis, kada susirenku visi 
5 pasaulio didieji, o vakariečiai 
sako, kad to penktojo — Kinijos 
— jie nelaiko sau lygiu dalyviu,- 
t et pakviesta tik dėl to, kad 
sprendžiamieji klausimai ją lie
čia. Kodėl komunistinei pusei, 
kurių yra 3 greta 16 vakariečių 
siuntusių kariuomenes į Korėją, 
neužvilkinti konferencijos -; pra
džios procedūriniais klausimais, 
kad tuo tarpu jų draugai Indoki
nijoje paimtų Dien-Bien-Phu, 
kur prancūzai gynėjai suspausti

SOVIETU TERORISTAS PABĖGO

Dabar pagal Maskvos pavyz-

JAV pareigūnai Bonnoje pa
skelbė, kad metė savo sovietų 
agento darbą ir pasiprašė globos, 
aip pat išduodamas sovietines 
šnipinėjimo paslaptis, saugumo 
kapitonas Nikolai Eugenijevič 
Chochlov, prisiųstas į Vakarų 
Vokietiją su teroristine misija, 
tarp kitko nužudyti rusų pabėgė- 
ių veikėją G. S. Okolovič.

Chochlov su dviem padėjėjais 
vokiečiais H. Kukowitsch ir K. 
Weber į Vokietiją atvykę iš Švei
carijos. Jų bazė buvo įrengta 
Frankfurte a. M. Jie buvę pa
ruošti specialioj mokykloj Mas
kvoje ir aprūpinti specialiomis 
žudymo priemonėmis. Tai "be
garsiai elektra šauną pistoletai, 
kurių' kulkos užnuodijamos cia
no kalio nuodais, laikomais ci
garečių .dėžutėje specialiam įren
gime. Pasak amerikiečių saugu
mo, Chochlov priklausė vad. 
“Devintajam teroro ir diversijos 
skyriui”, kurio uždavinys yra sa-

čiu ir savo sesute likusi Mask
voje. Jis kvietė visą pasaulį su
sidomėti jo šeimos likimu ir ne
prileisti, kad ji būtų nužudyta.

Chochlov atnešęs ir kaikurių 
naujų informacijų apie įvykius 
Sov. Rusijoje po Stalino mirties 
ir Beri jos likvidavimo; apie pa
grobimą Berlyne antikomunisti
nio veikėjo teisininko Linse ir 
pagaliau apie užverbavimą da
bar Meksikoje kalinamo Troc
kio 
čių 
šią 
nių 
mus jau daugely kraštų esą pa
daryta daug suėmimų. Tikimasi, 
kad jo atneštos žinios padės ge- 
‘riau išaiškinti Sovietų šnipų 
tinklą pasaulyje.

JAV augštasis komisaras so
vietų komisarui Vokietijoje Se- 
mionovui raštu pareiškė protes
tą, prieš taip žiaurius ir nežmo
niškus užsimojimus kaip antiko-

žudiko Mornard. Amerikie- 
saugumas sako, kad tai bū- 
paskelbta tik patikrinus ži- 
tikrumą. Pagal jo parody-

tikrinti.
— Toronto. — Darbo unijos

botažas, žmonių pagrobimai ir mimistinės organizacijos vado 
nužudymai. Chochlov pirmiau-j nužudymas. Rašte sakoma, kad 
šia prisipažino numatytajai au- Chochlov pasiprašė ir gavo poli- 
kai, Okolovič, kuris jį suvedė su tinio pabėgėlio teises bei globą 
amerikiečių saugumu. • ir prašoma leisti pas jį atvykti

Spaudos konferencijoje, kurią žmonai, kurios nurodomas ir ad- 
«uruošė jau amerikiečiai, Choch-' resaš Maskvoje.
lov pareiškė, kad dėl žudymų už- Sovietai apie Chochlovą nieko 
davinio jį perspėjusi pirmučiau- aiškaus dar nepaskelbė. Esą, tai 
šia žhona, kuri su 21 mėn. vaiku-f propagandinis išmislas.

ir prašoma leisti pas jį atvykti
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TAUTIETI!
Neabejotinai Tamsta laikai save Lietuvių bendruomenės nariu 

ir Tamstai yra brangus Lietuvos vardo populiarinimas kitataučių 
tarpe bei bendruomenės žygiai, kurie siekia lietuvybės išlaikymo ir 
galutino Lietuvos išlaisvinimo.

Tie reikalai neapsieina be išlaidų ir todėl yra nustatytas metinis 
$2 solidarumo mokestis, kuris yra renkamas nuo kiekvieno suau
gusio dirbančio lietuvio, nežiūrint jų pažiūrų skirtumo.

Tai yrą garbės mokestis ir jį sumokėjusieji patenka į susipratu
sių lietuvių bendruomenės narių sąrašą.

Valdybai yra didelis palengvinimas, jei mokestis yra sumokamas 
laisva tautiečių iniciatyva. Tas sutaupo daug išlaidų ir laiko.

Prašome panaudoti šio atsišaukimo atkarpą ir siųsti mokestį 
paštu šiuo adresu: KLB Apylinkės Valdybai, 235 Ossington Avė., 
Toronto.
, Likusias atkarpas prašome pasiūlyti kitiems, Tamstos „pažįsta

miems,- lietuviams. Už šią Tamstos talką Valdyba bus labai dė-

Mokestį betarpiškai galima sumokėti per kiekvieną Toronto 
apylinkės valdybos narį; Toronto Lietuvių Namų raštinėje, 235 
Ossington Avė.; svetainėje “Tulpė”, 994 Dundas St. W.; J. Beržins- 
ko krautuvėje, 1212 Dundas St. W; ir “Atlantic” restaurant, 1330 
Dundas St. W. Toronto Apylinkės Valdyba.

Siunčiu solidarumo mokestį $ už.........metus
.... .......                  vardu. 

Pakvitavimą prašau siųsti šiuo adresu:..... ...........

pusmeti

Parašas.

Pabėgėliai Vokietijoje,
Krašto gyvenime viena pagrin

dinių problemų yra žmogus ar
ba darbo jėga, kaip pasakytų 
ekonomistas. Ir Vak. Vokietijoje 
dažnai visaip vertinamas ant
plūdis pabėgėlių iš Rytų Vokįe- 
tijos ir iš svetimų R. Europos 
kraštų. Dažnai sakomą, kad tai 
yra sunki našta Vak. Vokietijai. 
Kad jucs reikią ir maitinti ir pa
rūpinti jiems pastoges, kurių 
subombarduotoj Vokietijoj taip 
labai trūksta. Bet visai kitaip 
jau prieš metus šitą padėtį įver
tino Hamburgo univ. prof. Hans 
Harmsen, savo paskaitoje Pary
žiuje vykusioje demografų kon
ferencijoje. Harmsen iškėlė kaip 
tik teigiamąją reikšmę pabėgė
lių antplūdžio V. Vokietijon. Jis 
teisingai nurodė, kad žymia dali
mi tai yra atlyginimas už žuvu
sius karo metu. Jo apskaičiavi
mu, 1939-45 m. karas V. Vokie
tijoje pražudė 4400.000, o pabė
gėlių iš Rytų Vokietijos (jis ne- 
.liečia svetimšalių) esą apie 4.- 
200.000. Vadinasi nuostolis vos 
200.000. Be to, pabėgėlių skaičius 
nuolat pasipildo. Nuolat atbėga 
naujų bėglių iš R. Vokietijos. 
Ūkiškai žiūrint, yra įsidėmėtina, 
kad atbėga daugiausiai subren
dę, darbui pajėgūs žmonės, nes 
bėga juk ne seneliai ir ne vaikai. 
Tuo būdu šitie pabėgėliai popu
liaciniu požiūriu yra vertingiau
sias elementas. Jų tarpe procen
tas žmonių iki 40 metų amžiaus 
yra žymiai didesnis, gimimų skai 
čius didesnis, o mirimų skaičius 
mažesnis negu tarpe vietinių gy
ventojų.

Kataliku^ priespauda Lenkijoje
Katalikų Bažnyčia, kuriai Len

kijoje priklauso per 90'< visų 
gyventojų, iki šio meto sugeba 
priešintis komunistinei valdžiai. 
Lenkijos komunistai, vadovauja
mi iš Maskvos, pagal jcs įsaky
mą panaudojo visą eilę priemo
nių Katalikų Bažnyčios pasiprie
šinimui palaužti. Praėjusiais me
tais rugsėjo 26 d. Varšuvos vy
riausybė prievarta atsigabeno 23 
įtakingiausius katalikų dvasinin
kus. Anuomet jiems buvo pa
reikšta, kad Lenkijos kadinolas 
if Katalikų Bažnyčios primas 
Steponas Višinskis , esąs, atleistas 
iš pareigų. Kardinolas, ypač ašt
riai kovojęs prieš komunizmą, 
atsisakė patvirtinti vysk. Kač- 
mareko nubaudimą 10 metų ka

ulėti. Ta proga minėtieji dvasinin
kai buvo prievartaujami pasira
šyti pareiškimą, kuriame gyven
tojai kviečiami bendradarbiauti 
su Rusija. Kardinolas Višinskis 
uždarytas vienuolyne.

Kat.* Bažnyčia kovoja prieš ko
munistinę vyriausybę nuo pat 
jos atsiradimo. Vyriausybė, ne
galėdama palaužti katalikų griež 
to nusistatyme, 1950 m. balan
džio 14 d. pasirašė susitarimą, 
kuriame pripažįstama popiežiaus 
galia tikėjimo, dorovės ir bažny
tinės teisenos srityje. Tame su-' 
sitarime Lenkijos katalikų dva-i jama. Kai kurie katalikų laik
sinė vyresnybė pasižadėjo gerb

Paskutine
(Atkelta iš 1 psl.) ■ 

seniai pastebėtas rašinys tūla
me Niujorko žurnale “The New 
Leader” 1947 metais, kuriame iš
vedžiojama, jog gavęs Kemptėno 
lietuvių protesto telegramą ge
nerolas Eisenhoweris įsakė “de 
facto” sustabdyti TSRS piliečių 
repatriaciją. Gal dėlto gen. Ei
senhoweris ALT vadų nuostabai 
gerai atsiliepė apie “DP-kus”.

Kongresmenas Kersten 
jau pro-lenkiškas
Siūlę ieškoti susitarimo su len

kais praėjusių savaičių įvykių 
plėtotės buvo apvilti. Paaiškėjo, 
jog Londone susivieniję lenkai 
gen. Sosnkowskio vadovybėje 
nesutinką su jokiu kompromisu 
nei dėl Lvivo, nei dėl Vilniaus ir 
neįsileidžia lenkų, kurie mano 
kitaip šiuo klausimu. Taip likosi 
išjungti Mikolaiczyko ir dar ke
lios mažesnės grupės. Tuo tarpu 
kongresmenas Kersten, aiškiai to 
norint jo kolegoms lenkų kilmės 
atstovams, praėjusią savaitę At- 

. stovų Rūmuose išdirbo iš pasku
tiniųjų tūlą profesorių Samuel, 
Sharp, pavadindamas jį komu
nistu ir kitaip, kaip jis drįso sa
vo knYgoj -‘Poland: White Eagle 
on Red Field” (Žiūr. 1953 m. Nr. 
40 “T2”), lenkus vadinti “impe
rialistais ir nesavistoviais”, kad 
jie visad priklausę nuo'savo kai
mynų. Kersten šaukė, jog tai di
džiausia neteisybė ir į “Kongre
so Reoordus” įtraukė šios knygos 
kritikas, parašytas lenkų profe
soriaus Zawadski bei dr. Jan 
Karski. Tą pačią savaitę jis ruo
šėsi vykti klausinėti lenkų Či
kagon su savo komitetu “ant ko
munistinės agresijos”, o bičiulį 
Thaddeus M. Machrowicz, atsto
vą iš Michigano, pasiuntė pasi
ruošti Londonan.>

ti teisingus valstybės reikalavi
mus. Bet šis susitarimas suteikė 
progos valstybei kištis į Bažny
čios vidaus reikalus.

Lenkijos komunistų vyriausy
bė tą sutartį išaiškino sau palan
kia prasme. Popiežiaus pripaži
nimas buvo nutylėtas ir uždraus
ta su juo santykius^ palaikyti. 
Dvasiški j a pakaltinta nepaisanti 
valstybės reikalų, eilė kunigų 
nubausta mirti, o dar daugiau 
kalėti. Tie visi kunigai buvo ap
kaltinti kovoję prieš komunisti
nę vyriausybę ir siekią atgaivin
ti .tautinę Lenkiją. Pagaliau pra
ėjusių metų gruodžio 17 d. epis
kopato vadovybė buvo priversta 
prisiekti ištikimybę komunisti
nei vyriausybei. Tuo būdu Baž
nyčia buvo įpareigota talkinin
kauti komunistinei vyriausybei.

Kodėl dvasiškija padarė kai 
kurių nuolaidų Lenkijoje?

Pirmiausia buvę siekta dvasi
ninkus išlaikyti jų vietose ir už
kirsti kelią uždaryti kunigų se
minarijas. Iki šio meto komunis
tinė Lenkijos vyriausybė nesiki
ša į bažnyčių vidaus reikalus ir 
apeigų sritį. Visa labdaros veik
la, kuri anksčiau priklausė Ka
talikų Bažnyčiai, jau atsidūrė 
valstybės žinioje, katalikų spau
da visai suvaržyta dr cenzūruo- 

raščiai atsidūrė komunistų pa
tikėtinių ar net visai nekatalikų 
rankose. Lenkijos katalikai nėra 
patenkinti šiomis nuolaidomis. 
Tačiau taip pat yra žinoma, kad 
dvasiškuos griežtas susikirtimas 
su vyriausybe gali būti labai pa
vojinga, nes daugelis asmenų 
taptų^kankiniais už tikėjimą.

Patikimi šaltiniai tvirtina, kad 
bažnyčios yra ypatingai gausiai 
lankomos. Bažnyčias lankančių
jų tarpe pastebimi ne vien dar
bininkai, valdininkai, karinin-

kai, bet ypač jaunimas. Jauni
mas atsiduria labai keistoje pa
dėtyje. Komunistų partija juos 
verčia stoti į komunistinio jauni
mo organizaciją. Nemaža jauni
mo dalis dėl geresnio pragyveni
mo stoja į tą organizaciją, tačiau 
neatsisako istorinių tradicijų bū
ti geru lenku ir geru kataliku. 
Ši painiava aiškiai rodo, kad ko
munistų Įtaka yra tik paviršuti
nė, o Katalikų Bažnyčia pada
riusi laikinio pobūdžio nuolaidas, 
tikisi išvengti nereikalingu au
kų.

METŲ ŠVENTĖS, - 
VESTUVĖS AR 
KRIKŠTYNOS

gausiai iliustruota knyga 
“Nepriklausomos Lietu vos 
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- 
ticms pritruks!

Paieškojimai
Aldonai Mažeikaitei, savo 

ku gyv. Hannoveryje, PLB 
kietijos Krašto Valdyboje 
gautas labai svarbus laiškas. Ži
nantieji, kur paminėtoji galėtų 
dabartiniu metu rastis, maloniai 
prašomi mums pranešti.

Ieškau savo pažįstamų ir gimi
nių, kurie randasi visoje Kana
doje. Atsiliepti: Antanas Vens- 
kus, Hotel del Lago, Maracaibo, 
Venezuela, America del Sur.

lai- 
Vo- 
yra

Laikrodininkas
Taisau vity rūšių Icikrodiius fųiinm- 
gai ir vertingai JOHANN SERVO. 
Baigęs Glashuette laikrodininkų mo
kyklų. 334 QUEEN ST. W. TORONTO 
Galima siųsti iš provincijos reg. laišku.

Nedarbas pasiekęs viršūnę
Darbo įstaigų žiniomis, Kana

doje bedarbių skaičius kovo mė
nesį pasiekė po karo dar negir
dėtą dydį. Kovo 18 d. Kanadoje 
buvo 569.898 bedarbiai. Dirban
čių tuo pačiu metu buvo 4.459.- 
000, t.y. 17.000 daugiau kaip prieš 
mėnesį, bet 75.000 mažiau kaip 
tuo pat metu pernai.

Pasak valdžios duomenis be
darbių skaičius esąs pasiekęs pa
čią viršūnę ir jau rodąs tenden
cijos nebe kilti, bet pulti. Darbo 
unijos greito pagerėjimo nelau
kia ir reikalauja, kad prideda
mos šalpos bedarbiams būtų 
mokamos ir toliau, kad įstaty
mas apie mokėjimą tik iki balan
džio 15 d. būtų pakeistas.

Toronto rajoninės nedarbo įs
taigos superintendentas Sulli
van pareiškė, kad jo nuomone ši 
vasara darbo atžvilgiu būsianti, 
kad ir blogesenė už 1953 m. vasa
rą,’ bet neabejotinai geresnė už 
1952 m. vasarą.

Pilietybės diena
Pilietybės ministeris Hon. W. 

Harris, Q.C., paskelbė, kad šie
met pilietybės diena paskirta ge
gužės 21d.

Ta proga ministeris pasidžiau
gė, kad pareiškimus pilietybei 
gauti įteikia vis daugiau ir dau
giau naujųjų kanadiečių. 1953 m.’ 
tokių pareiškimų buvę įteikta 
arti 25.000, kai 1952 m. buvę to
kių pareiškimų įteikta tik 13.000.

Saunders vyksta į Europą
Ontario Hydro pirmininkas ir 

Kanados tautinės parodos šefas 
Saunders išvyksta į Europą, kur 
Vokietijoje gal dairysis užpirkti 
medžiagų St. Laurence kelio sta
tybai, Graikijoje kalbėsis dėl 
Olimpinių žaidimų suorganiza
vimo Toronte, Anglijoje galbūt 
aplankys Kento kunigaikštienę, 
kuri yra pakviesta atidaryti šių 
metų parodą. Kunigaikštienė 
taip pat pakviesta rugpiūčio 31 d. 
atidaryti naują Niagaros stotį.

— Victoria. — Br. Kolumbijos 
provincijoje pagal naują įstaty
mą pradėta duoti licencijos svai
ginamųjų gėrimų pardavinėji
mui gerti lokaluose. Jau duoti 
leidimai ir geležinkelių restoran- 
vagonuose.

Ūkiškai pabėgėliai V. Vokieti
jai taip pat atnešė naudos. Jie 
neužpludo normaliai gyvenan
čio? visuomenės, bet tokią, ku
rioje kąrąs buvo padaręsįdėlių 
spragų. Daugybė žmonių buvo 
atplėšti nuo savo darbo anoą bu
vo žuvę ir jų dirbtojo darŠdnie-

-. - - 7 ._ .°' 
vaidmens niekas netęsė. Atėję 
pabėgėliai dažnai nuėjo kaip tik 
į šitas tuščias vietas ir atnešė 
kraštui naudos. Be. jų dar ilgai 
niekas nebūtų galėjęs to atlikti. 
Žymia dalimi jų darbo dėka V. 
Vokietijcs atsigavimas vyko taip 
sparčiai. Kad tie pabėgėliai bu
vo tikrai įsijungę į darbus, rodo 
ir statistiniai duomenys. Jūk di-. 
džiausios ūkinės krizės metu, 
1949 m. žiemą V. Vokietijoje be
darbių tebuvo vos 640.000. Tai 
reiškia, kad-3 mil. pabėgėlių"bu
vo, įsijungę į darbus. '

V. Vokietijoje su dabartinėmis 
sienomis nemanoma sutikti ir 
visur bei visada akcentuojama, 
kad žemės anapus Oderio- vistik 
turės grįžti, atseit, pabėgėliai 
galės grįžti į tėvų sodybas. Vie
tos gyventojų tarpe neretai pa- 

•sigirsta nusiskundimų, kad atė
jūnai “prūsai” užimą vietos gy
ventojams priklausančias vietas, 
bei išnaudoja vietos gyvento
jams priklausančias galimybes. 
Tačiau pabėgėlių jaunosios kar
tos įsikūrimo procesas vyksta 
gana sparčiai. Kai senoji pabėgė
lių karta gyvena savo tėviškių 
ilgesiu, jaunoji karta veržiasi į 
gyvenimą, leidžia šaknis naujo
se vietose, su vietos gyventojais 
susiriša mišriomis vedybomis, 
ūkiniais sandėriais ir t.t. Hessene 
gyvenančių pabėgėlių tarpe pra
vestoji anketa parodžiusi, jog 
dauguma bėglių ir psichologiš
kai yra įsijungę į vietos gyveni
mą, nes jiem^ juk ir ten ta pati 
Vokietija, o savo energijai dirvą 
jie jau senai surado — vieni su
kūrė biznius, kiti per vedybas 
įsigijo kare žuvusių vyrų žmonų 
ar dukrų valdytas įmones ar 
ūkius ir t.t.

Svarstydamas šią problemą, 
“Neue Zuericher Zeitung” priėjo 
išvados, kad bent 35% pabėgėlių 
yra jau taip įaugę į naują gyve
nimą Vak. Vokietijoje, kad iš jo 
vėl išsiplėšti ir grįžti į Rytus jie 
jau visiškai nebesvajoją. Tai esą 
tiė, kurie jau tiarį gerą darbą ir 
padorią pastogę gyventi. Apie 
45% dar nesą gerai įsikūrę, bet 
jau įsikabinę ir laikui bėgant jie 
beabejo padidins anuos 35%, Vi
siškai pakibusių ore ir padėtimi 
nepatenkintų esą vos apie 20%. 
Tai esą daugiausia naujai per 
sieną atbėgantieji, kurių. visa 
psichologija dar ilgą laiką nebū
na palanki jokiam įsikūrimui, 
nes bėgdami jie jautėsi bėgą tik 
trumpam, “kol susitvarkys”.

Pabėgėlių ministerijos apara
tas yra sudarytas iš tų pačių pa
bėgėlių. Jie yra atrama viso są
jūdžio už nuo Vokietijos atskir
tųjų žemių atgavimą. Tačiau, pa
sak Prancūzų publicistu Cle
ment, ministerijos žmonės labai 
gerai matą, kas vyksta ir jie jau

SINGER
PERTAISYTOS

NEŠIOJAMOS ELEKTRINĖS 
SIUVIMO MAŠINOS 

Pilna kaina 

$19.95

įkalbą, kad atgavus rytines žemes 
į jąsųįri&ę mertkos nuotrupos 
pabalių, o jojjnfi apgyvendinti 
reikėsią griebtis kolonizacijos, 
kaip kadaise; reikėsią' siųsti į ry
tus bavaru?, šyabus, pareiriio gy
ventojas ir pąn. “Deutsche Zei- 
tung^ nurodo dar vieną įsidėmė
tiną pabėgėlių bruožą. Esą, ma
sės pabėgėlių buvimo faktas ir 
naujas antplūdis pabėgėlių iš 
Rytų zonos sudarė politinę padė
tį, kurioje teko paskubinti Vak. 
Vokietijos pramonės atkūrimą. 
Iš vienos pusė reikėjo parūpinti 
darbo, o iš antros, reikėjo suda
ryti sąlygas geresnes negu Rytų 
.Vokietijoje, kad atbėgėliai nesi
jaustų apsivylę. Laikraštis, rem
damasis statistikos biuro paskelb 
tais duomenimis daro išvadą, 
kad kaikurių populiacinių veiks
nių įtakoję gyventojų prieaug
lius V.-Vokietijoje nuo 1956-60 
m. nebedidės, bet pradėk mažėti, 
vadinasi darbo jėgos pertekliaus 
tada netik nebebus, bet jos trūks, 
ypač -kad pramonė- neabejotinai 
augs, o tamtikrą skaičių vyrų 
dar absorbuos kariuomenė, kuri 
anksčiau ar’vėliau vistiek bus 
sukurtą. ; -

Šitoje ateities padėtyje ne tik 
pabėgėlių įaugimas į vietos gy
venimą beabejo turės būti spar
tesnis, bet jie pasidarys būtina 
dalimi tenykščio gyvenimo. Jei 
juos iš to gyvenimo staiga iš- 
skirtum, tai būtų labai pajusta.

Nėra abejonės, kad visos šios 
pastabos yra realios, nors iš to 
dar neseka, kad Vokietija pasi
darytų jau nebepajėgi rytinėms 
sritims atgauti arba tam kada 
nors netektų noro. Vokietija vi
sada galės gauti darbo jėgos iš 
kitur, kad ir imigrantų forma, 
bet savo germaniškojo veržlumo 
nepraras, nors į savo kraštą be
siveržiančių pabėgėlių masės pa
krikimas, beabejo, mažins klau
simo aštrumą. Iš šitų faktų bei 
apskaičiavimų daryti kokių iš
vadų pav. Maž. Lietuvos spren
dimo klausimu vargu ar galima. 
Čia reikėtų įvertinti dar daugelį 
kitu veiksniu. Bet šitie faktai 
yra įsidėmėtini mūsų lietuvių 
tremtinių, likusių V okieti j o j e, 
likimo klausimu. Šiandien jie 
ten dar tebėra nepageidaujama 
našta, nes jų darbo jėga dar ne
reikalinga, o kita jų dalis tos 
darbo jėgos neturi — yra mote
rys su vaikais ar invalidai. Atro
do, kad kaip tik tuo metu, kai 
kaip numatoma, Vokietijai pra
dės trūkti darbo jėgos, suaugs į 
darbininkus dabartiniai nedar
bingųjų šeimų vaikai. Jų esama, 
berods, nemažai. Tada tu šeimų 
padėtis, žinoma, pasikeis, pasi
keis padėtis ir visos lietuviško
sios bendruomenės Vokietijoje. 
Ar tai numatoma? Tuo tarpu to
kių žymių nematyti. Jei girdime 
kokiuos projektus, tai viskas ap
sprendžiama išeinant iš šiandie
ninės padėties faktais paremtų 
samprotavimų. O vertėtų prisi
minti, kad ir po penketo metų 
padėtis bus jau neabejotinai pa
sikeitusi. Gr.

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.

Dažytojas

K. ABROMAITIS 
sąžiningai atlieka visus darbus

Tel. JU. 7044

Reikalingi

★

Garantija 
5-kiems metams 
Nauja šviesa ★ Naujas dangtis
Naujas motoras* Nauja kojinė 

kontrolė
Paskambinkite, pademonst

ruosime Jūsų namuose'veltui.
WA. 1-5161

IMPERIAL
Sewing Machines Co. Ltd. ' 

289 College St. 
TORONTO, ONT. 

orbo
KITCHENER, ONT.

762 King St E. Tel. 2-6853

Visų rūčių laikrodžius, puošmenas ir brangenybes 
rasite 16-15% pigiau. ne ;u kitur, pas

L Al K RODIKIN KA
turintį 30 metų profesinę praktiką 

Kalbu lenkiškai
1203 DUNDAS STREET WEST. TORONTO

t

Toronto

pardavėjai.
Naujai atidarytam mūsų sky
riui reikalingi keli geri vyrai. 
Privalo mokėti anglų kalbą ir 

turėti automobilį.
Mokami geri procentai

Kreiptis:
M. A. KIBSEY, Broker 

374 Bloor St W.
Tel? WA. 2-1106

DAUGIAU KANADIEČIU 
VAŽINĖJA

Nepasitikėjimas prekyba su Sovietais 
kad tokiai padėčiai esant mažai 
kas begali jais patikėti

Atgauti pasitikėjimą, Sovietai 
griebėsi įvairių priemonių. Jau 
kuris laikas Londono biržoje jie 
gausiai pasiūlo aukso bei kitų 
brangiųjų metalų. Gautąją už 
tuos metalus valiutą Sovietai pa
naudoja apmokėti iš Vakarų 
gaunamoms prekėms.

Tačiau vien tik auksu visko 
nepadarys. Jo nepakanka apmo
kėti nė tų sandėrių, kurie yra 
anksčiau sutarti, ką bekalbėti 
apie ateities įvežimus. O ką Mas
kva daugiau pasiūlė Vakarams? 
Pasiūlė grūdų, miško medžiagos, 
ir žibalo. Galima įsivaizduoti, 
kokia bėda užgulė Sovietus, jei 
pusbadžiu gyvenanti šalis išga
bena grūdus į užsienius. Trūks
tant žibalo tenka jį išvežti. Tie
sa, sovietinis žibalo išvežimas 
remiasi aiškia vagyste. Jie par
davinėja žibalą, kurį atėmė iš 
austrų ir rumunų.

O kurių prekių Sovietai nori 
gauti iš Vakarų? Iš Danijos no
rėt# gauti sviesto, lašinių, taukų, 
mėsos ir silkių; iš Norvegijos — 
silkių, banginių taukų, celvilnės; ■ 
iš Argentinos — vilnų ir avienos. 
Dar Sovietai norėtų gauti dulkių 
siurblių ir kitų elektrinių apa
ratų, dirbtinio šilko, kakao, cit
rinų ir kitų prekių. Keista, kad 
kraštas, turintis visas sąlygas 
gaminti maisto daugiau negu sau 
reikia, yra priverstas iš užsienio 
įsivežti sviesto, lašinių ir jautie
nos. Mr.

Nors Sovietai nuolat giriasi, 
kad pas juos visko yra, bet ste
bint jų pastangas gauti iš užsie
nio prekių, matyti visai kas kita. 
Pasak Vakarų ūkio žinovų, jau 
1952 m. Sovietai bandė kuriuo 
nors būdu užmegzti platesnius 
prekybos ryšius su Vakarų pa
sauliu, suruošdami Maskvoje 
vad. tarptautinę ūkio konferen
ciją. Tačiau po konferencijos pa
dėtis nepagerėjo. Kai kurie kraš
tai savo prekybą su Sovietais 
dargi sumažino. Kita konferen
cija įvyko Ženevoje 1953 metų 
balandžio mėn. uždaromis duri
mis. Ją sušaukė JT ūkinė Euro
pos komisija, norėdama ištirti 
prekybos su Rytais pagyvinimo 
galimybes.

Toje konferencijoje Sovietai 
sutiko už vakariečių prekes tiek
ti net tokias prekes ir žaliavas, 
kurios yra svarbios pačiai Sov. 
Sąjungai. Iš to matyti, kad Mas
kva yra patekusi į didelius ūki
nius sunkumus, jei dar nepriėjo 
liepto galo.

Kaip .Vakarai į tai žiūri? Nėra 
paslaptis, kad y^ač anglai ir kai 
kurie vadinamieji neutralūs kraš 
tai mielai norėtų su Rytais dau
giau prekiauti. Bet kiek švedai, 
šveicarai ir kiti sudarinėja su 
Sovietais prekybos sutarčių, nie
ko gero jos neatnešė. Sovietai iš 
Vakarų vis norėdavo gauti kuo 
daugiau prekių, o patys nepatei
kia tiek prekių ar žaliavų, kaip 
sutarta. Rezultate — Sovietai 
tik įsiskolino, vis nemanydami 
sąskaitas išlyginti. Suprantama,

Rytų Vokietija apginkluota
Praeitą rudenį Saksonijos sos

tinėje Dresdene buvo atidaryta 
nauja augštoji tariamai milici
jos mokyklą sovietinėje Vokie
tijoje. Spėjama, kad toji mokyk
la ruoš karininkus naujam Vo
kietijos generalinio štabo bran
duoliui sudaryti. Mokyklai vado
vaująs feldmaršalas Paulus, bu
vęs Wehrmachto vadas ties Sta
lingradu. Tos akademijos direk
torius yra pulk. Hans Adam, bu
vęs feldmaršalo adjutantas ir 
Hitlerio Kriegsakademie auklė
tinis.

Rusai, kaip ir prancūzai,'prie
šinasi Vak. Vokietiją apginkluo
ti. Bonnos respublika teturi 40.- 
000 pasienio policijos, ginkluotos 
revolveriais, karabinais ir leng
vaisiais kulkosvydžiais. Maskvos 
tvarinys — R. Vokietijos “liau
dies respublika” — išlaiko 110.- 
000 karinio pobūdžio liaudies 
milicijos. Kremlius ją aprūpina 
šarvuočiais, sunkiąja artilerija, 
oro ir nedideliu jūrų laivynu.

Praėjusių metų birželio 17 d. 
sukilimo metu Rytų Vokietijos 
kariuomenė pasirodė esanti ne
patikima. Rusai turėjo pasiųsti 
savo šarvuočius ir pėstininkus iš

Potsdamo į rytinį Berlyną suki
limui nuslopinti.

Neseni įvykiai rodo, kad be 
augštosios karo mokyklos Dres
dene, buvo suorganizuota trečio
ji armija, kurios štabas 'yra Meck 
lenburge. Vadinas, dabar bus 
trys armijos, kiekviena po 55.000 
žmonių. Pirmosios dvi esančios 
šiaurinėje ir pietinėje sovietinės 
Vokietijos dalyje.

Oro dalinių skaičius padidintas 
25%. Vokiečius lakūnus apmoko 
rusų instruktoriai. Paskutinėmis 
žiniomis, vokiečiams parūpina
mi senesnio tipo sprausminiai 
lėktuvai mokymosi reikalams. 
Vakarų Vokietijoje tuo tarpu 
apie apginklavimą tebekalbama,

|. —Bonna. — Petersberg Hotel 
prie Reino, kur 1938 m. buvo su
stojęs Chamberlain, kai tarėsi su 
Hitleriu, buvo paimtas okupaci
nių valdžių būstine. Prieš 2 me
tus grąžintas vokiečiams, jis da- 
baT' vėl pradėjo veikti kaip vieš
butis.' ■

-—Tokio. — Japonų premjeras 
Jošida pareiškė,' •kad Japonija 
Sovietų — JAV karo atvejy lik
tų neutrali.

PARDUODAMOS 
įvairiausio dydžio tabako farmos.

ŽEMI {MOKĖJIMAI 
TAIP PAT SMULKIŲ PREKIŲ KRAUTUVĖS 

IR GAZOLINO STOTYS.
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negu visų kiįų fabrikų gamybos kartu 
sudėjus. C.C.M. gąmina puikius dvi
račius ir kitokius vaikų ^tžifciėlius. 
Aplankykite, savo artimiausią ,C.C.M. 
pardavėją pirmiausia
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MAMA, Aš PARVAŽIUOJU...
Pamažėle, pamažėle senutė 

slinko atšlaitės takeliu žemyn. 
Sulinkusi nuo metų naštos, laz
dele pasiramsčiuodama, ėjo to
lumon žvelgdama silpnomis ir 
nuvargintomis akimis. Jos, rodė
si, nieko nematė kas aplinkui 
dėjosi, į nieką nereagavo — joms 
viskas vistiek. Taip ji judėjo, lyg 
be tiksle ... Oh, ne...

Matydavau ją kiekvieną rytą 
tuo pačiu takeliu judančią ir tom 
pačiom į tolį įsmeigtam liūdnom 
bet gerumu dvelkiančiom akim. 
Ji eidavo į miestelį, bet vis vel
tui... Matėsi iš jos kenčiančių 
akftj, kai sėdėdavo saulutės ato
kaitoje ant suolelio išvargintas 
po kelionės kojas pailsinti. Joje 
mačiau motiną, bet vis nedrįsau 
prisiartinti ir užkalbinti. Neno
rėjau sudrumsti jos gilių minčių,, 
ilgesingų lūkesčių bei malda ju
dančių lūpų. Pavasariais maty
davau ją, ilgiau ten sėdinčią ir 
besišildančią; juk jos lūšnelėj

Vasario 16 gimnazijos rėmėjams
Vasario 16 Gimnazijai Remti 

. Komisija pakartotinai prašo rė
mėjus neužtęsti savo mokėjimų. 
Tas apsunkina netik pačius rė
mėjus, komisiją, bet ir gimnazi
ją- ’

Yra daug rėmėjų, kaip ir at
skirų būrelių Kanadoje, kurių 
mokesčiai jau ilgas laikas nemo
kami. Duoti pasižadėjimai nepil
domi. Tuo būdu būrelių veikla 
paraližuojama ir pati gimnazija 
statoma į gana pavojingai sun
kią padėtį materialiniu atžvilgiu.

Ir gimnazijos rūmams išpirk
ti aukos plaukia gana lėtai. Iki 
šiai dienai gimnazijai remti ko
misija yra gavusi ir persiuntusi 
rūmų išpirkimui tiek:

Montrealio apyl. v-ba
Sault St. Marie “ “
Oakvilles
Rodney
Otavos
ir V. Grinius aukojo

a

a '

$277,82
61,75
38,78
25,00
16,50

$10,00
O kur kitos apylinkės? Iš jų 

negauta nei aukų, nei pranešimų, 
kad .pinigai būtų pasiųsti Vokie-

VISIEMS GIMNAZIJAI REMTI BŪRELIAMS
Gimnazijai Remti komisija 

statistikos reikalu prašo būrelių 
vadovus artimiausiu laiku atsa
kyti į šiuos klausimus:

L Kada būrelis įsisteigė?
2. Kiek jis turi narių-rėmėjų?
3. Kiek iki šiai dienai gimna

zijai išsiuntė pinigų ir per kur?
4. Iki kuriam laikui yra atsi

skaitęs su gimnazija?
5. Būrelio vadovo-vės pavar

dė, vardas ir adresas. Būrelio Nr. 
Pastaba: Šis kreipimasis neliečia 
būrelių: Nr. 195, vadov. p. Rim
kevičiaus, Sudburyje, Ont.; Nr.

141 — vad. p. Januškos, Windsor, 
Ont.; Nr.Nr. 212, 213 ir 214 Ha
miltone bei būrelių, veikiančių 
Montrealyje. Čia išvardinti bū
reliai labai skrupulingai bendra
darbiauja su komisija.

Prašomas žinias siųsti komisi
jos sekretorei p. Gasiūnienei 320 
Argyle Ave., Verdun, P. Q.

Piniginiais reikalais susiraši
nėjimą, aukas, mokesčius ir kt. 
prašome nukreipti tiesioginiai 
komisijos iždininkui Pr. Šimelai- 
Čiui — 1271 Allard Ave., Verdun, 
P. Q. Gimnazijai Remti K-ja

Atvykęs į Kanadą 1948 m. spa
lio mėn., apsukrusis latvis pasi
darė Carlton College ekonomijos 
profesorių ir imigracijos reika
lams patarėju prie Kanados vy
riausybės, už ką gaudavo $100 
per mėnesį. Gyvendamas Otavo
je jis susipažino su Newfound
land premjeru Smallwood, ku
ris jį pasikvietė ūkiniu patarė
ju. Valdmanis Įvykdė ten dide
lių darbų, sukūrė Newfoundlan- 
do pramonės pagrindus ir net be 
svetimo kapitalo, panaudodamas- 
valdžios pinigus, kad Smallwood 
juo buvo taip patenkintas, jog 
vieną kartą, opozicijai puolant, 
kaip taip leidžiąs Valdmaniui 
šeimininkauti, Smallwood išsi
reiškė, jog jis be Valdmanio net 
nenorėtų būti premjeru. Vald
manio alga buvo $25.000 me
tams, o pernai buvo pridėta dar 
$5.000. Pereitų metų spalio mėn., 
kai suėjo 5 metai nuo įvažiavi
mo jis gavo piletybę.

Pastaruoju metu Valdmanis 
gyveno Montrealy, kur įkūrė sa
vo vadovaujamos anos valdžios 
pinigais ūkinę veiklą varančios 
firmos biurą. Į Newfoundlandą 
jis tik protarpiais tenuskrisda- 
vo. Čia ir prasidėjo įtarimas. 
Premjeras pamatė, kad Valdma
nis perdaug nesiskaito. Montrea
ly NALCO—Newfoundland and 
Labrador Corporation — perso
nalą susamdė premjero visai ne- 
siklausdamas.' Premjeras, be to,

Šį mėnesį atšventę 25 metų vedybinio gyvenimo sukaktį torontiečiai M. ir J. Punkriai. Jų'de
šinėje sėdi sūnus Zenonas, o kairėje antrasis sūnus Eduardas ir O. Mašalienė.

*

nebūdavo šilta. Kaip ji ten gy
veno, kuom ji maitinosi — Die
vas težino... tur būt, viltis ir 
malda ją dar gyvą laikė...

Ir šiandien ją mačiau. Ji buvo 
kitokia. Jei raukšlėtas veidas ne
galėjo tikro šypsnio beparodyti 
tai išdavė jos akys. Tai buvo ge
rumu, ramybe ir švelnumu dvel
kianti didžios padėkos išraiška— 
šypsnis, kurio niekada nesu jos 
veide matęs. Tas vidinio džiaugs
mo atsispindėjimas tame sunkių 
ir skaudžių gyvenimo metų iš
vagotame veide mane labai- pa
veikė ir nugalėjo. Pajutau norą 
pasidžiaugti kartu su ja. Priėjau 
ir, nežinodamas ką iš susijaudi
nimu pakalbėjęs, atsisėdau greta 
jos. Ji buvo gavusi žinią... Pa
galiau ... Nieko nepratarusi, at
kišo man tik ką gautą laišką. 
Praskleidžiau...

— Mama, aš parvąžiuoju, — 
paskaičiau...

K. Lukošius.

tijon.
Atsiliepusioms apylinkių val

dyboms ir p. V. Griniui komisija 
nuoširdžiai -dėkoja. Dar neatsi
liepusias prašo paskubinti aukų 
rinkimą o jeigu jau pinigai per
siųsti, tai mums pranešti, kiek, 
kada ir per ką pinigų pasiųsta.

Taip pat ir gimnazijai išlaikyti 
aukų rinkimą reikalinga suin
tensyvinti. Daug rėmėjų, rėmu
sių gimnaziją per kelis metus, 
reikalingi pakeitimo, o beto, ir 
pragyvenimas smarkiai pakilo — 
mokinių išlaikymui reikalinga 
daugiau lėšų.

Komisija negali praeiti tylo
mis pro tuos, nors pavienius, rė
mėjus, kurie gyvendami toli ne
tik nuo didesniųjų kolonių cent
rų, bet neretai ir nuo civilizaci
jos, nepamiršta Tėvynės reikalų, 
prisimena ir gimnaziją. Tautietis 
Vladas Pyragius iš tolimo New
foundland© šiomis dienomis įmo
kėjo $8.00. Tebūna jam komisi
jos ir gimnazijos vardu lietuviš
kas ačiū.

SUIMTAS DR. A. VALDMANIS
pastebėjo, kad pateikiamos fir
mai apmokėti neįtikėtinai dide
lės sąskaitos išlaidų Valdmaniui 
atsilankant į JAV. Rezultate bu
vo kaikas patikrinta ir rasta, kad 
Valdmanis yra nusukęs $160.000. 
Tolimesnis tardymas gal parodys 
ir didesnes sumas.

Neseniai buvo paskelbta, kad 
Valdmanis atsistatydino ir per
eina į privatų biznį. Pasirodo, 
kad jis pasitraukė jau Small- 
woodo paragintas, kuris netru
kus bylą perdavė karališkajai 
raitajai policijai (RCMP), kuri 
jį balandžio 23 d. 3 vai. rytą su
ėmė. Jis suimtas New Brunswick 
provincijoje St. Andrews mies
te, kur buvo nusipirkęs žuvų ap
dirbimo fabriką St. Andrews 
Packers Ltd. Fabriko direktorių 
jis buvo padaręs savo brolį Os- 
waldą, pas kurį suėmimo metu ir 
buvo apsistojęs. •

Premjeras Smallwood, sako, 
esąs labai sujaudintas, nes iki 
pat paskutinio momento neįtaręs 
nešvariai elgiantis ir iškelti bylą 
Valdmaniui jam buvęs nemalo
niausias reikalas. Jis, mat, ištik- 
rųjų vertina ’tai, ką Valdmanis 
padarė Newfoundlands, sukur
damas pramonę — 12 naujų fab
rikų. Tam valdžia investavo $20.- 
000.000. Jo darbų negali neigti ir 
niekas, tačiau visi buvo labai 
priešingi Valdmanio užsimoji
mui kurti ne privačią pramonę, 
bet valdišką ir kam tai darant

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Iš Toronto Lietuvių Choro “Varpas” koncerto Hamiltone. Ramunė Telyčėnaitė įteikia gėlių muz. 
St. Gailevičiui, choro vadovui.

Kas labiau bijosi?
JAV gynybos sekretorius Wil

son, balandžio 19 d. liudydamas 
vienoje atstovų rūmų'pakomisi
jo je, pareiškė nuomonę, kad JAV 
nors ir esą pažeidžiamos, tačiau 
reliatyviai esą saugios. Sovietų 
Rusija nedrįsianti pulti ir atga
benti į JAV atominę bombą, nes 
ji žinanti, kad tokiam atvejy tuo
jau sektų reakcija ir Sov. Sąjun
gos miestai būtų sunaikinti. Mi- 
nisterio nuomone, sovietai puoli
mo atvejy labai skaudžiai nu
kentėtų, prarastų daug lėktuvų, 
kol atgabentų atominę bombą į 
JAV, tad jie atominio karo biją- 
si labiau negu amerikiečiai. JAV 
gynyba juo toliau tuo labiau 
esanti stiprinama ir aprūpinama 
naujais, vis tobulesniais, prietai
sais bei ginklais.

Žodžiu, gynybos sekretorius 
laikosi jau daug kartų girdėtos 
nuomonės, kad JAV apsiginkla
vimas galįs sulaikyti Sovietų Są
jungą nuo puolimo, atseit, gink- 
lavimasis yra taikos garantija. 
Beabejo, tame yra dalis tiesos. 
Niekas nenorės pradėti karo su 
galingesniu, kai matytis, kad jį 
praloš. Tačiau ši amerikoniškoji 
tezė nėra visai teisinga. Ji teisin
ga, jei statomas klausimas ar ga
li Sovietų Sąjunga pulti JAV, 
bet toli gražu ne tikra, jei kal
bama apskritai apie karą bei-bet- 
kurib kito krašto puolimą. Mes 
jau m atome, kad Azijoj e komu
nistinis pasaulis kariauja eilę 
metų, kariauja vykdydamas 
Maskvos planą, o pati Sovietų 

buvo pasiremta vokiškais specia
listais bei patyrusiais darbinin
kais, kurių prigabenta į New- 
foundlandą daugybė, ir kad ma
šinos taip pat pastatytos nei ka- 
nadiškos, nei angliškos, nei ame
rikoniškos, bet vokiškos, kurios 
ištikro buvo pigesnės, kaip ir 
kvalifikuoti darbininkai bei in
žinieriai vokiečiai galėjo būti 
gauti su žemesniais atlygini
mais, negu būtų tekę mokėti’ 
anglosaksams. Pramonininkų 
sferos ir konservatorių opozici
ja už tai labai puolė Valdmanio 
politiką, o Smallwood jį palai- Į 
kė, nes svarbu buvo kuo daugiau 
sukurti su mažesnėm išlaidom.

Dabar kafladiškoje spaudoje 
nuolat akcentuojama, kad Vald
manis yra latvis ir pasakojama, 
kad jis vadovavęs Latvijos fi
nansams, buvęs rezistencijos va
das, kaip buvęs vokiečių kalina
mas, nuteistas mirti ir tik Švedų 
karaliui įsikišus išgelbėtas, kaip 
Stella Polaris ordeno kavalie
rius. Latviai jo, berods, dideliu 
veikėju nelaiko. Dabartinės by
los metu, beabejo, bus iškeltas 
jo vaidmuo ir Latvijoje. Dabar 
apie tai pasakojama, ką jis pats 
yra pasakojęs.

— St. John’s. — Valdmanio ad
vokato prašymas paleisti jį pagal 
užstatą, atmestas, motyvuojant 
tuo, kad kvota nebaigta, kad pi
nigų sumos perdidelės ir kad jis 
nėra Newfoundlando gyventojas.

Sąjunga juk nelaikoma kariau
janti. Ir nėra jokios abejonės, 
kad dar daugely pasaulio regio
nų gali įsižiebti karas, kuris for
maliai nebus Sovietų Sąjungos 
karu.

Amerikiečiai, beto, savo sam
protavimuose daro ir kitą didelę 
klaidą. Jų galvosenoje Sovietų 
Sąjunga yra tokia pati valstybė, 
kaip ir visos demokratinio pa
saulio valstybės. Jiems atrodo, 
kad ir sovietinės vyriausybės 
veiksmus apsprendžia tokie pa
tys veiksniai, kaip ir demokrati
jose. Jų galvojimu pav. sovietinė 
valdžia .nerizikuos karu, jei bus 
tikra, kad tai atneštų Sov. Sąj. 
miestų sunaikinimą. Esą, pasie
kus neabejotinos karinės persva
ros, galima laukti, kad sovietai 
įvykdytų reikalavimus geruoju. 
Girdi, net iš okupuotų kraštų pa
sitrauktų arba demokratiją įves
tu- . ~~

Čia užmirštama, kad Sov. Są
jungoje viešpatauja diktatūrinė 
santvarkai, kuri savo išlikimui 
niekad nepasigailės paaukoti net

JO N AS AISTIS
LIETUVĖS
TAI ŠIT — susėdusios pabarėj jūs šnekatės, 
O pilkos, it medinės dievdirbių madonos. 
Ranka nubraukę sūrų veido prakaitą, 
Valgote jūs vargo ir sopulio duoną.

•O vakarais prie rūtų daržely rymote — 
Išsitiesia daina, it šlapokšniuos rūkas. 
Praeis gyvenimas kaip sunki darbymetė. 
Pasiliks skruostai nuo ašarų nublukę
Ir pievoje sielvartą ant grėblio remiate, 
Akys ilgesiu tartum linais pražysta: 
Bara jus beširdės žiežulingos pamotės, 
Baramos kaip rūtos rudenį nuvystat.
O po to jūs tekat, tekate tik liepiamos, 
Ištekėję pievon ąsotėlius nešat.
Lieka jaunas bernas, lieka ten, po liepomis ...
Menat jį ir meilę, sapnui nepanašią.
Būnat ir tylios, būnat geros motinos, 
Sopuliui gimdytą prie krūtinės glaudžiat. 
Jūs gerai pažinot, skausmo prisisotinę, • 
Sunkią žemės naštą, šitą naštą skaudžią.
Ir išleidžiat sūnų su vienu makruotiniu — 
Užkandis nusvėręs mergautinę juostą!
Argi jutas neaišku, argi abejotina?
Lydint, ilgamakre braukdamos per skruostus ..
Rudenį jūs verpiat liną arba pašukas, 
Krūpčiojat, kai durys šiurpulingai verias: 
Gomury žirginiai, metelės ir ašaros;
Ilgesys banguoja, lyg mėlynė marių.

- Ir bažnyčion einat, ir ilgai ten klūpote, 
Giedat: ’’Nebijosim, kad ir kalnai virstų!” * 
Einate ten guostis, pasiguost nors truputį... 
Kažin, ar tą skausmą tie skliautai nugirsta?
Taip veidai pilkėja, medis taip nulyjamas, 
Ir nelieka ženklo sopulio taip didžio, 
Tik širdyje tvyro aštrūs kalavijai jums, 
Prie varpstelių skausmas Motinos po kryžium.

Joseph R. McCarthy
Joseph Raymond McCarthy, 

kaip ir daugelis augštai pakilu
sių amerikiečių yra iškilęs savo 
paties jėgomis ir apsukrumu.

Jis gimė prieš 44 metus, kaip 
ketvirtas iš 7 vaikų, 150 akrų 
pieno ūkiu besiverčiančioje far- 
moje Wisconsine. Pagal tėvą jis 
airis, o pagal motiną vokietis, 
nors abu tėvai gimę jau JAV. 
Baigęs 8 metų pradžios mokyk
lą, jis nusprendė verstis vištų 
ūkiu. Bet jam nelabai sekėsi. Ta
da jis nuėjo dirbti į mėsos krau
tuvę, vakarais dar dirbdamas ki
no teatre. Būdamas 20 metų jis 
staiga nusprendė vėl mokytis ir, 
per 1 metus išlaikęs egzaminus 
iš visų 4 augštesniosios mokyk
los klasių, įstojo į Milwaukee 
Marquette universitetą. Tai bu
vo 1930 m. Iš pradžių jis studija
vo inžineriją, bet greit perėjo į 

kelių dešimtų milijonų gyvento
jų, net visų viso krašto miestų 
ir 1.1. Ten nėra nieko brangesnio 
už režimą. Jei kils kada pavojų 
režimui, komunistai kovos paau
kodami absoliučiai viską, tikėda
miesi, kad iš chaoso jie vėl iškils. 
Jie labai gerai žino, kad, jei pri
sieitų susikibti, amerikiečiai grei 
tai sugriautų jų pramonę, jų 
miestus ir suardytų susisiekimą, 
tačiau jie taip pat žino, kad ame
rikiečiai dar neturi priemonių 
jų milžiniškai erdvei apvaldyti. 
Jie žino, kad jie kautųsi nors su 
lazdomis, kautųsi ir dešimtims 
milijonų žuvus, nes, pasak Stali
no, juk tai tik statistika; jie žino, 
kad tokiose JAV ir pusmilijonis 
žuvusių nuo vienos bombos, su
keltų paniką ir apardytų visus 
planus.

Taigi, svarstant, ka|rą pusę 
greičiau galima pabaidyti ginklų 
galia, reikia pirmiausia nepa
miršti psichologinių sąlygų, ne
pamiršti, kad ten savo galvą ir 
individas mažiau vertina, o val
džia piliečio galvos visai never
tina. V. Mik.

teisę. Studijuodamas jis dirbtu 
restorano kelneriu, paskum ben
zino stotyje aptarnaudavo auto
mobilius, o be to dar rasdavo lai
ko boksui ir dalyvavo studentų 
gyvenime.

Baigęs jis advokatūra vertėsi 
tik 4 metus. Po to išėjo kariuo
menėn. Ištarnavo 2% metų, iš 
pradžių leitenanto, paskum kapi
tono laipsny, kaip aviacijos ži
nių tarnybos karininkas Ramiojo 
vandenyno įvairiose salose.

1945 m. jis buvo išrinktas tei
sėju, o sekančiais metais senato
rių, išstūmęs taip pat respubli
koną La Fallette jr.

— Otava. — Pagal pragyveni
mo brangumą Kanados miestai 
šitaip išsirikiuoja: Montrealy, 
Vancouvery, Toronte, Winnipe- 
ge, Halifaxe.

LEISKIME VIEŠPATAUTI DVASINĖMS VERTYBĖMS (IV)

TIK TUOMET NURIMSIME
Lietuve, mono tėvynė, 
Tu esi koip sveikata! 
Tik tas patirs, kiek tave reikia 

vertinti, 
Kas tavęs jou neteko.

Adomas Mickevičius.

Saulė teka ne iš tos pusės
Vienas lietuvis, pagyvenęs ku

rį laiką Argentinoj, pasakojo, 
kad ten begyvendamas vos iš 
proto neišėjęs. Gyvenęs neblo
gai. Galėjęs būti patenkintas gy
venimu. Ir klimatas buvęs visai 
pakenčiamas. Bet ta saulė jį be 
galo kankinusi. Ne karščiu, bet 
kad ji tekėdavusi ne iš tos pusės! 
Mes pratę matyti saulę tekant iš 
kairės į dešinę, o ten priešingai: 
iš dešinės į kairę. Ir tai taip vei
kią savijautą, kad galima esą ir 
išprotėti, nes tai esą tiesiog prieš 
mūsų prigimtį. Tik kai vėl Lie
tuvon sugrįžęs, vėl jautęsis pui
kiausiai.

Kitas žmogelis, iš profesijos 
siuvėjas, nuvažiavo į Argentiną, 
kad daugiau uždirbtų ir sukurtų 
geresnį gyvenimą. Bet po trum
po laiko pradėjo nykti, liesėti, 
kol pasidarė kaip tikras ligonis, 
netekęs jėgų. Gydytojai apžiūrė
ję nerasdavo jokių ligų. Vienas 
iš jų patarė grįžti į savo gimtąjį 
kraštą. Paklausė. Ir džiaugėsi, 
kad turėjo santaupų grįžimui. 
Sugrįžęs į Lietuvą vėl atgavo jė
gas ir gerai jautėsi.'Gal ir jam ta 
saulė buvo “kalta”.

Bet ir ten, kur saulė teka iš 
tos pačios pusės, kaip Lietuvoj, 
žmogus, netekęs tėvynės, daž
niausiai jaučia kažkokį nerimą 
ir sunkią savijautą. Pažinau vie
ną sunkų ligonį Vokietijoj, kuris 
jausdamas artėjančią mirtį, pra
šė savo artimųjų, kad kai Lietu
va atgaus laisvę, bent jo palai
kus nuvežtų į gimtinę. Kai arti
mieji jam tai pažadėjo, .o kaip 
maloniu džiaugsmu nušvito jo 
veidas! Net jo sveikata po to pa
gerėjo.

Gal ryškiausiai nusako savo 
tėvynės vertę poetas Adomas 
Mickevičius, palygindamas ją su 
sveikata. O kas gi iš mūsų ne
norėtų atgauti prarastos sveika
tos? Gal sveikieji to dar nesu
pranta, bet kas sveikatą jau pra
rado, sutiktų viską atiduoti, su
tiktų elgeta likti ar dirbti pačius 
sunkiausius darbus, kad tik’ vėl 
sveikatą atgautų. Taip yra ir su 
prarasta tėvyne. Tik šią spragą 
savyje jaučiame ne fiziniai, o 
dvasiniai:

“ŠIENAPIŪTĖ” TORONTE
Vargų ar būtų galima rasti ki

tur tiek gražių ‘ tradicijų kaip 
Lietuvoje. Kiekvienu metu lai
kas ir jo darbai pinami su daina, 
poezija, vaidyba, šokiais ir tra
dicinėmis vaišėmis. Visą tą me
nini margumyną sukūrė pats 
kaimas ir tik laikui bėgant kū
ryba virsta tradicija, įgauna 
naujas formas, turinį ir prasmę. 
Besiblaškydamas Jietuvis po pa
saulį deja, nieko panašaus ne- 
cžtiko ir gyvena tik prisimini
mais idilijos ir nuotaikos, supu« 

,sioS jį tėviškėje.
Jau Lietuvoje meno ansamb

liai mėgino šias tradicines pa
baigtuves pavaizduoti scenoje, 
sutraukdami mases žiūrovų. Tuo 
labiau sveikintinas ryžtas užsie
niuose dirbančių ansamblių, kad 
duoda progos bent mintimis per- 

. sikelti tėviškėn ir pagyventi bu
vusia taip artima dvasia, žmo
nių ir laukų harmonija.

Lietuvių meno ansamblis “Dai
nava” pereitą šeštadienį aplankė 
Torontą ir Eatono auditorijoje 
atskleidė Lietuvos kampelį, im- 
pro'’izuodamas šienapiūtės nuo
taikas.

Reikia pabrėžti, jog susidomė
jimas buvo didelis, turbūt, vie
nintelis Toronte parengimas su
traukė tiek daug žiūrovų. Taigi, 
torontiečiai ansamblio neapvylė, 
tuo labiau ansamblis torontiečių.

Kiekvieną žiūrovą džiugino 
puikus dainų sąskambis, tiek ly
giųjų balsų, tiek mišraus choro. 
Ir solistai pademonstravo pakan
kamą minčiai apdirbtą medžia
gą. Dainų melodingumas kiek 
ištęstas — minorinis, dvelkiąs 
melancholija. 

GERIAUSIAS EUROPOS FILMŲ TEATRAS 
(tromvoidus sustojimas tarp Spodino ir Bathurst) 

Informacijos telefonu Kl. 0850 ir Kl. 6319

“ICH HABE MEIN HERZ IN HEIDELBERG VERLOREN” 
tęsis tik iki šeštadienio, gegužės 1 d. Sekanti programa: 

“ROTE ROSEN, ROTE LIPPEN, ROTER WEIN” 
Filmas iš paskutinių karo dienų. Gražūs Italijos gamtos vaizdai. 
Pagrind. rolėse: GARDY GRANASS, LIL DAGOVER, JOHN 
von DREELEN, ROLF von NAUCKHOFF, HANS RICHTER.

1 Prasideda nuo gegužės 1 dienos.
Kasdien 6.30 ir 8.30 vai. vak. Šeštadieniais nuo 2 vai. pop ietų. 

VISUS MALONIAI KVIEČIAME

O štai poeto Kazio Bradūno 
dejonės:

Be tėvynės negobu sušilti 
Svetimojo židinio liepsna, 
Be tėvynės ir gyvent ir mirti 
Visoj žeme) vietos negana!

arba:
Neopsėti loukoi mane Šaukia, , 
Ir visur oš jų bolsa girdžiu . . . 
Geriau butų man Šaknys išaugę— 
Būčiau likęs juose nors medžiu.

Tai ir mūsų visų dejonės. Jei 
tokiais pačiais žodžiais mes ir 
nepajėgiam išsireikšti, tai savo 
širdy jaučiame tą patį.

Ten nusiraminsim, kur t
jaunimas vakarais lietuviškas 
sutartines dainuoja
Ar nepasiilgsti mielosios savo 

tėviškėlės ir tamsta, mielas J. 
Šauky? Ar nepabodo svetimiįjų 
dvasia, dažniausia tik doleriu 
persunkta? Ar nepabodo tie dū
mais persismelkę svetimų miestų 
mūrai? Ieškai užsimiršimo ir nu
siraminimo geresniame gyveni
me. Ne tamsta pirmas to ieško
jai, ir ne tamsta pirmas tuo ap
sivilsi: turtais prigimto, tėvynės 
ilgesio nenumarinsi. Apsiraminti 
gili tik paviršutiniškai, bet ne 
širdies gilumoj.

Tik tuomet nusiraminsim, kai 
sugrįšim namo — ten, kur maži 
bėginėjom, kur ramybe ir primi
tyviškumu persisunkusi gamta, 
ežerais, upeliais, kloniais ir kal
vom papuošta. Ir esu tikras, kad 
laikui atėjus skubėsime visi iš 
visų pusių į Lietuvą, kad tik 
greičiau ją pasiekti. Neabejoju, 
neatsiliks ir J. Šaukys. Nes ir sa
vo straipsnį parašė greičiau tik 
nusiraminimo ieškodamas. Kas 
daug išvidiniai kenčia, tas nori 
būtinai išsipasakoti, nes išsipa
sakojus pasidaro lengviau. Esu 
įsitikinęs, kad mudu, mielas J. 
Šauky, kada nors susitiksim Lie
tuvoj. Jūs ten beabejo turėsite 
nuosavus namus: Aš jumis ap
lankysiu kurį nors šeštadienio ar 
šventadienio vakarą. Tuomet at
sisėsim ant Jūsų namo slenksčio 
ir besišnekučiuodami dalinsimės 
dienos rūpesčiais. Kažkur soduo
se lakštingala suoks, o iš tolumos 
atplauks lietuviškų sutartinių 
garsai, tų pačių sutartinių, ku
rias ir mes kitados plėšdavom.- 
Ir tikėkim, kad tuomet Dievulis 
(toks, kokį mes maži būdami su
pratom : senas — senutėlis ir ge
ras — gerutėlis — kaip Salako 
bažnyčioj virš didžiojo altoriaus 
A. Pūslio nupieštas) mūsų liku
sias, dienas laimins.

Mečys Musteikis.- >

Masinės scenos darnios, orga
nizuotos, kuriose jautėsi neper
tempta režisūra ir veikėjų gali
mas laisvumas. Žinoma, ginžyti- 
nas dalykas, kaikurių veikėjų 
charakteriuose vulgariškumas. 
Jis, tiesa, nėra svetimas kaimui, 
bet ar vertas dėmesio scenoje?

Ansambliui vadovauja prity
rę meno puoselėtojai, tačiau vei
kėjų tarpe daugumą sudaro mė
gėjai, dirbą sunkiose sąlygose, 
todėl nenuostabu, jei veikėjas, 
atlikdamas solo partiją dramati
niame momente nelengvai išreiš
kia vidinę nuotaiką.

Tautiniai šokiai grakščiai pa
ruošti, tik savo stiliumi peržen
gia tradicines formas. Turint au
ditorijoje užsieniečius jie patei
sinami. Kiek mažiau žiūrovams 
suprantamas naktigonės sapne 
pavaizduotas dviejų spalvų šo
kis. Jis savo forma primena pa
sakų laumes — raganas, bet jų 
prasmė libretoje ir pabaigoje ne
paaiškėja.

Operetę paįvairino orkestras 
ir puikios dailininko A. Varno 
dekoracijos, tik apšvietimas ga
lėjo būti geresnis.

Lengva iškelti trūkumus, bet 
padaryti tai, kas padaryta, yra 
tikras rengėjų ryžto rezultatas. 
“Šienapiūtė” žiūrovų tarpe pa- ' 
liko malonų įspūdį ir torontie
čiai dėkingi vadovams už tą pro
gą pagyventi mielais prisimini
mais. Žiūrovas.

— Toronto. — Ontario provin
cijoje per kovo mėnesį daugiau
sia žmonių mirė nuo širdies li
gų — 1465. Nuo vėžio mirė 571, 
prievartos ir nelaimių mirčių 
buvo 249.
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Sav. C. SALMONAITIS

DERBY
MEN’S StiCR4

Parduodami paltai, kostiumai, įvai- » 
rus 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

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

A. MORKIS
REAL ESTATE

1077 BLOOR ST. West (prie DuHerin). Tel. OL. 8459

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

$6.000 jmokėti, Roncesvailes - Queen, 10 kamb., grynų plytų, 4'virtuvės, 2 vo
nios, vandeniu - alyva Šildomos, šoninis įvažiavimas ir garažas. Viso 
kaina. $21.500. . *

vir-

i

KEN WILES REAL ESTATE
*

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

6 kambariu, mūrinis, karštu vandeniu šildomas namas, High Park rajone. Kai
na $12.500

8 kambariu, mūrinis, oru Šildomas narnos. Yra garažas. Geras pirkinys. Kaina 
$13.500.

6 kambarių, mūrinis su gara(u namas. Jane ir Bloor rajone. Įmokėti $3.500.
7 kambarių, mūrinis,atskiras, karštu vandeniu - alyva šildomas namas. Yra sve

čių kambarys rūsyje, dvi keturių gabalų prausyklos. Randasi gražioje 
High Park Ave. Kaino $18.700, įmokėti $5.000.

1675 BLOOR STREET WEST
ĮSTAIGOJ ATSTOVAUJA LIETUVIS

Antanas E. Mičiūnas
ĮSTAIGOS TEL. KE. 7941'~ - NAMŲ TEL. LL. 8361

KEH WILES REAL ESTATEi

Naudingiausia pinigą investuoti į žemę

HAMILTON, Ont
Motinos diepos minėjimas. KL' Afelyk^ švenčių prova apylin- 

B-nės Hamiltono apylinkės vai- kės Valdybą ir visus Hamiltono 
dyba Motinos dienos minėjimą lietuvius pasveikino visuomenės 
rengia gegužės 2 d. Iš ryto 11 vai. veikėja, rašytoja ir radio komen- 
Aušros Vartų parapijos bažny- tatorė Mrs. Edyth.Hyder, 
čioje bus atlaikytos pamaldos su Dėl spaudoje pasirodžiusio tai- 
Libera. sykiių projekto sudalyti apylin-

5 vai. pp. St. Michael salėje, k *n taryboms, dauguma hamilto- 
213 James St. N., įvyks oficialio
ji minėjimo dalis su gausingų 
šeimų motinų pagerbimu, pa
skaita ir meninė programa. Bus 
suvaidintas Z. Šukienės vaizde
lis “Motina”. Prie įėjimo ren
kamos aukos gausingų šeimų 
motinų Vokietijoje sušelpimui. 
Kviečiame visus gausingai daly
vauti ir pagerbti mūsų visų 
brangiąsias motinas.

Apylinkės v-ba.
Renkamas solidarumo mokes

tis. KLB Hamiltono apylinkės 
valdyba pradėjo rinkti solidaru
mo mokestį nuo balandžio 15 d. 
Visas miestas suskirstytas rajo
nais ir pas kiekvieną tam rajo
ne gyvenantį lietuvį užeis valdy- 

i bos įgaliotas rinkėjas, kuris pra
šys solidarumo, mokestį, nusta
tytą Krašto Tarybos $2. Kam pa- 

: togiau gali betarpiai sumokėti, 
valdybos iždininkui A. Mingėlai, 

, 190* Catharine St. S.’, arba ki
tiems valdybos nariams kiekvie
ną sekmadienį tuojau po pamal
dų parapijos salėje. Nuoširdžiai 
prašome visų tautiečių atlikti Šią 
solidarumo pareigą, nes mūsų 
tautiniai - kultūriniam darbui 
taip pat yra reikalinga ir finan
sinė parama.

Ta pačia proga pranešama, kad 
apylinkės valdyba gegužės 22-23 
d. nori atžymėti Hamiltono lie
tuvių bendruomenės 6 metų įkū
rimo sukaktį surengdama šešta
dienį sporto rungtynes, vakare 
įvykstant xiideliam pobūviui, o 
sekmadienį pravedant minėjimą 

’ —koncertą, kuriam kviečiami 
' žymūs solistai iš Amerikos. Pla- 
'• čiau apie tai sekite spaudoj pra

nešimus ir rezervuokite šias die- 
= nas bendruomenės sukaktuvėms 

paminėti. Apylinkės v-ba.
— Apylinkės valdyba įteikė 

Hamiltono miesto centrinei bi- 
, bliotekai pirmuosius du tomus 
Lietuvių Enciklopedijos, kuri 
tam tikslui specialiai buvo užsa
kyta. Bibliotekos, vedėja Miss Fr. 
F. Waldon prisiuntė padėkos 

, laišką. \
Pereitais metais buvo įteikta 

10 knygų anglų kalba apie Lietu
vą, kurios sukėlė susidomėjimo 

i ne tik bibliotekos tarnautojų tar
pe, bet mėgiamos ir eilinių skai- 

: tytojų. Valdyba yra pasiryžusi 
; visas naujai pasiradančias kny-

Reikalingi 
lietu viai-nuosavybių 

pardavėjai
Lietuviai nasaulvie

TIKSLIAUSIA TAI PADARYTI DABAR — PASINAUDOJANT

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

SKLYPAI PO 10 AKRŲ — apaugę mišku ir be miško, tinką že
mės ūkiui, daržams, riebaus juodžemio. Kainos nuo $7-5.00 už 
akrą. .

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

gas anglų kalboje apie Lietuvą 
dovanoti šiai bibliotekai. (Ar ne
galima pasiūlyti bibliotekai, kad 
ji bent dalį knygų nupirktų. Ir 
lietuviškų. Red.)

— Per trumpą savo veiklos 
laikotarpį naujai išrinktoji apyl. 
V-ba sukvietė vieną bendrą po
sėdi su organizacijų pirminin
kais, sušaukė visuotinį susirin
kimą Liet. Namų įsigijimo reika
lu, surengė Maž. Lietuvos minė
jimą ir E. Simonaičio pagerbimą, 
“Varpo” choro koncertą.

Artimiausi darbai laukia Moti
nos Dienos minėjimas, 6 mt. su
kakties atžymėjimas ir birželio' 
trėmimų minėjimas, kuris bus 
rengiamas bendrai visų pabaltie- 
čių, pritraukiant ir kitas tauty
bes, suorganizuojant plataus mas 
to prieškomunistines demonstra
cijas su plakatais ir gyvais pa
veikslais. Tuo reikalu pasitari
mas įvyko, artimiausiu laiku 
įvyks antras pasitarimas apsvars 
tymui smulkiau visų detalių.

Bendruomenės V-bos užmegs- 
ta pažintis su The Hamilton 
Spectator dienraščiu duoda nau
dos, nes kėliais atvejais apie lie
tuvius buvo labai gražiai atsi
liepta ir įefeta nuotraukų. Vienų 
metų laikotarpyje Spectator til
po 9 ilgesni ar trumpesni, prane
šimai, pailiustruoti 6 nuotrauko
mis.

Pokarpatės ukrainiečių antrąjį 
kongresą kovo 20 d. lietuvių var
du pasveikino apyl. vald. vicep. 
V. Antanaitis. Dabar gautas iš jų i 
nuoširdus padėkos laiškas, džiau 
giantis, kad lietuviai įvertina jų 

i laisvės kovas.,

niečių yra nuomonės, kad tai ne
pagyvintų bendruomenės veik
los. o ideologinės organizacijos 
įneštų partinį atspalvį kas nepa
sitarnautų lietuviškiesiems rei
kalams. Reikia manyti, kad spau 
doje šis reikalas bus plačiau iš
gvildentas. Tm. K.

Šį šeštadienį, gegužės 1 d. 7 v. 
v, parapijos salėje,* 58 Dundurn 
St. N. Hamiltono skautės rengia 
vieną didžiausią savo pasirody
mų. . -

Programoje bus sdvaidintas Z. 
Šukienės 2-jų veiksmų farsas 
“Studentas iš užsienio”. Jį su
vaidins mūsų jaunimas. Vaizdelį 
režisuoja pati autorė. Hamilto- 
niečiai labai skaitlingai atvyko į 
Toronto liet, jaunimo teatro sta
tytą “Atžalyną”. Juo labiau svar
bu mums palaikyti savosios ko- 

, lonijos atžalyną. Beto, gi ir auto
rė yra iš mūsų tarpo, tad manau 
visiems bus įdomu pamatyti, ką 
jį šį kartą mums parašė.

Skautų vadovė E. Vilimienė 
suprašė daug svečių iš Toronto, 
kurie pažadėjo skaitlingai daly
vauti.-' ■

Po programos smagūs šokiai !
Visi tad dalyvaukim ateinan

čio šeštadienio skaučių rengia
mam vakare ir būtinai atsives- 
kim savo mokyklinio amžiaus 
jaunuosius. Vaikams įėjimas 
laisvas.

Gegužės mėnuo šįmet žada 
ypač būti gyvas Hamiltono lie
tuvių organizacine veikla. Šio 
mėnesio 8' d. vietos ateitininkų 
kuopa rengia įdomų literatūros 
ir meno vakarą, kuris įvyks pa
rapijos salėje, 58 Dundurn St. N- 
Po programos nuotaikingi šo
kiai.

Šiuo metu kuopos v-bai vado
vauja Jer. Pleinys, kuris savo 
energingu darbu daug prisidėjo 
prie ateitininkų veiklos suakty
vinimo. Hamiltono tikinčioji vi
suomenė nuoširdžiai prašoma 
mūsų katalikiškąjį avangardą — 
ateitininkus paremti jų veikime, 
kas labai daug turi teigiamos 
Įtakos jų aktyvesniam darbui 
ateity.

“Trimito” koncertas, kurį ren
gia TFA Kanadoje Hamiltono 
skyrius, savo 3 metų sukakčiai 
atžymėti, jau ne už kalnų! Jis 
įvyks gegužės 15 d. Armėnų sa
lėje, 69 Princess St. Kviečiame 
visus lietuvius jame atsilankyti. 
Kalbant iš atviros širdies, tenka 
konstatuoti vieną faktą. TF vie
tinis skyrius padarė daug, nežiū-

Kandidatai privalo turėti au
tomobilį. Mokame > u g š t u s 
procentus ir padedame surasti 
namus. Pilna kooperacija. Jei
gu esate šioj srity naujokas — 
mes išmokinsime, kartu galė
site dirbti.

Kreiptis į
Mr. MACAN

' Tel. MU. 6542

J. MACAN REAL ESTATE 
513 Jane St, Toronto

teikti.
Orvydų naujasis adresas: 24 

Queensdale East Hamilton, Ont., 
tel. JAckson 2-9980.

N. Zabulionis šiomis dienomis 
nusipirko gražiausią iš visų lie- 
uvių turimų namų rezidencinia

me kvartale — James St. South.
Šiame puikiame pirkiny tarpi

ninkavo lietuvis Juozas Valevi
čius, su kuriuo išsikalbę jus teko 
patirti, kad tai buvęs rėjas atsi
tiktinumas, kad $30.000 vertės 
namas buvo parduotas už apie 
$21.000.

N. Zabulionis buvo “Dainavos” 
salės savininku, kurią prieš kiek 
laiko pardavė. Sk. St.
Lietuvių Namų reikalas

Laikinoji Valdyba, susirinkusi 
pirmo posėdžio, pasiskirstė pa
reigom: J. Paleliūnas — pirm., 
J. Valevičius — vicep., St. Dalius 
— sekr., V. Antanaitis — įžd., 
vald. nariai — K. Baronas, B. 
Kronas ir J. Bajoraitis. Posėdyje 
plačiai aptarti įstatų parengimo 
klausimai, kurie nusistatyta pa
ruošti dvejopi: akcinės bendro
vės ir kooperatinės, kuriuos iš
spausdinus paskleisti susipažini
mui. Nutarta paruošus pasižadė
jimų blankus tuojau pradėti 
rinkti, kad galima būtų orientuo
tis kiek galima bus sukelti pradi
nio kapitalo. Turint apčiuopia
mus davinius jau galima bus 
svarstyti ir apie pačių namų įsi
gijimo galimybes, ar tai perkant 
senus namus ar vykdant naują 
statybą. Jau prieš posėdį keli 
vald. nariai apžiūrėjo vieną pa
siūlytą namą, kuris randasi arti 
miesto centro ir padarius reikia
mus remontus jame galima įreng 
ti dvi sales, kurios sutalpintų iki 
700 asmenų. Jei pavyktų sukelti 
didesnę sumą, tikslinga būtų gal
voti apie statybą naujo pastato. 
Tačiau laik. valdyba nesprendžia 
šito klausimo, palikdama galuti
ną sprendimą visuotiniam susi 
rinkimui.

JA VALSTYBES
Putnamo ateitininkų metinė 

šventė bus gegužės 30 d. Tą die
ną bus pašventinta nauja kuopos 
vėliava, kuriai projektą paruošė 
dail. K. Varnelis.

Moksleivių At-kų S-gos Centro' 
Valdyba skelbia, kad ruošiama 
moksleivių stovykla prie Akro- 
no, Ohio, rugpiūčio pabaigoje ir 
rugsėjo pradžioje, kuriose daly- 
viaj visi vyks į Čikagą, į Ateiti
ninkų Kongresą. Gražu, kad to
kie dalykai iš anksto p amatomi.

BALF reikalų vedėju Čikago
je pakviestas Vincas Dobą. Jo 
uždavinys bus palaikyti pasto
vesnį ryšį su centru. Jo adresas: 
6018 So Albany Ave., Chicago 
29, Ill., tel. GR. 6-64-54.
Religinis koncertas Brooklyne

Verbų sekmadienį, Williams
burg© - Brooklyne lietuvių Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje, 
kuriai vadovauja kun. Norbertas 
Pakalnis, žinomi lietuvių meni
ninkai ir parapijos choras patei
kė įspūdingą religinės muzikos 
koncertą. Pagrindinę dalį “Pas
kutiniai Septyni Kristaus Žo
džiai” — Th. Dubois žinomąją 
kantatą, išpildė solistai Agnė 
Skarulytė vietoj sirgūšiOs Z. 
Griškaitės — sopranas, V. Ben
derius — tenoras, A. Brazys — 
baritonas, vargonų koncertmeis
teris J. Žukas ir Apreiškimo pa
rapijos choras, vadov. savo var- 
goninko ir chorvedžio P. Sako. 
Išpildymas ištisai buvo įspūdin
gas. Norėtųsi atžymėti kaikurias 
atskiras dalis, kaip pavyzdžiui 
“Ketvirtąjį Žodį”, kurį su giliu 
įsijautimu ir meistriškumu gie
dojo A. Brazys. Dėl “Penktojo 
Žodžio” parapija gali didžiuotis 
savuoju choru. Išgautas didingas 
forte buvo tikriausias minios 
šauksmas, pasisekąs tik augštos 
klasės chorams.

Antrąją koncerto dalį pradėjo 
“Agnus Dei” A. Brazis. Niujorke 
gyvenantis vienas iš žymiausių
jų lietuvių vargonų koncertmeis
terių, Jenas Žukas išpildė J. S. 
Bacho “Toccata F Major”. Gaila, 
ji tebuvo taip trumpa...

Ch. Gounod — “Gailia” išpil
dyta dainininkės A. Skarulytės, 
palydint Apreiškimo parapijos 
chorui, sudarė trečiąją šio reli
ginio koncerto dalį.

Verbų sekmadienio malonų 
vakarą užbaigė palaiminimas, 
chorui ir solistams giedant R. 
Wagnerio “O Salutaris”, Palstri- 
nos “Bone Jėzų” ir Singerbjerge- 

Apreiškimo parapijos bažnyčia

kiną '“subatvakariais” ir kad jie 
ziltingai lauks panašių koncertų 
ateityje. • N. Š.
VOKIETIJA

Vokietijos PLB Kr. valdyba 
š Hannoverio persikėlė netoli 
Vasario 16 gimnazijos, į (17a) 
Weinheim, Bergstrasse, Postfach 
233.

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

Toronte dėl visų informacijų kreipkitės j mūsų atstovą

E. H. K AZMAREK
899A Bathurst St., teh OL. 4837

LAKE SIMCOE HOMES & PROPERTIES

j “Tėviškės Žiburių“ administra- 
1 cijoje yrą gautas pasaulinio 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 

filmai.
Knyga didelio formato, 325 pusi. 

Kaina $3.50.

Savininkas DON CHRISTIAN

Jackson Point, Ont.

rim kad am, Jir IdlkvSnai i rima ^°00. ^ai' Kad JWei* 
kitai org-jai, pasitaikė daug kliu- tintl Pažadėjimų užpildymą, 
čių. Skyriaus v-ba galėjo to at- suinteresuoti prašomi kreiptis 
siekti tik turėdama lietuvių pa- tiesioginiai pas laik. valdybos 
ramą. Ši nenutrūkstama paspir- nai ?us’ nelaukiant kol bus aplan- 
tis ypač v-bai reikalinga šiuo iš- ??amu??eu . . ... , 
kilmingesniu momentu, kai jos ! Laik. valdybos nariai, is karto 
veikloje užverčiamas vienas rys- i susidurdami su lesų klausimu 
. • . . • . ■ ” u- aPsldejo mokesčiu, kad galėtų

u pradines išlaidas padengti ne
prašant iš niekur aukų. Tačiau 
jautrus visiems lietuviškiems 
kolonijos reikalams gerb. klebo
nas kun. dr. J. Tadarauskas su
teikė pirmąją auką $5, užsitar
naudamas nuoširdžios padėkos.

L. M.

siekti tik turėdama lietuvių pa
ramą. Ši nenutrūkstama paspir-

kesnis lapas ir stovima nežino
mos ateities angoje.

Įvertinkime TF vietinio sky- 
. riaus darbus savo už vis skaitlin
giausiu atsilankymu į šį koncer
tą. "J"

Orvydų 9 asmenų šeimos ma
terialinė padėtis ir sūnui Baliui, 

. turinčiam 4 asmenų šeimą užpir- 
kus namus, nepasitaisė. Padėtis 
pasunkėja ir dėl vaistų brangu
mo. Nesenai išrasti naujausi 
prieš reumatizmą vaistai, nuo 
kurių po pirmo jų pavartojimo 
motina pradėjo judinti vieną ko
ją ir vieną ranką. Į kokią tragiš
ką padėtį ši giliai religinga lie
tuvių šeima patekus, galime 
spręsti iš šios Zigmo laiško iši- 
traukos: . '

“Žmonės ir o-jos kitaip pažiū
rėjo', kai tik paaiškėjo, jog brolis 
užpirko namus,—su pašalpom— 
stop.

Nei Šalpos Fondas (paskutinis 
mokėjimas $40 buvo 1954. I. 31.) 
nei kiti jau nebepasirodė. Jie 
turbūt taip galvoja: — turi na
mus (nors ne aš ir ne tėvai), tai 
esi turtingas. Dabar kaip tik dar 
sunkiau. Brolis iš kailio neriasi, 
nes bėgy 2 mt. turės išmokėti 
privačią skolą $3.000, ir kartu 
mokėti kas mėnesį $100 mergy
čių. Aš nuomos jam moku $50 į 
mėnesį, o kur visa kita? Gaunu 
iš Public Welfare kas mėnesį $80, 
tai ir viskas. Na, tiek to, Dievas 
neapleis”.

Didįjį šeštadienį, po ilgesnės 
petraukos Šalpos Fondo iždinin
kas B. Grinius vėl atnešė $30 
pašalpą. Katalikių Moterų atsto
vė, aplankiusi šv. Velykų proga, 
nusiskundė, kad maža kasoje tė
ra pinigų, tad šiuo kartu nei 
kuklios pašalpos negalėjusi su-

Moteriškų ir vyriškų rūbų siuvėjas

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

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

rio “Tantum Ergo”. Pilnutėlė
■ . . , , ,. Apreiškimo parapijos bažnyčia

Dabartiniu metu, dar neprade- Hudijo jog Amerikos didmiesty- 
jus rinkti pasižadėjimų serams • - - - ■
pirkti platesniu mastu, jų jau tu- je — kultūros ir meno centre — 

gyveną lietuviai jau nepasiten-

Padėka
Maloniai dėkojame Toronto LAS val

dybai, sutikusiai atleisti nuo susitarimo 
"Trimito" orkestrą, kuris turėjo groti 
LAS gegužės 15 d. ruošimam parengi
me.

šis draugiškas LAS pasielgimas sutei
kė galimybę lietuviškom Toronto orkest
rui "Trimitas" išpildyti musu skyriaus 
3-jų metų sukaktuvinio koncerto, kuris 
įvyks gegužės 15 d. Hamiltone, įspūdin
ga ir naują programa.

TFA Kanadoje Hamiltono $k. Valdyba.

Motinos dienos minėjimą ren
gia apylinkės valdyba gegužės 2 
d. ukrainiečių salėje 2690 Semi
nole, paskaitą skaitys p. Kund- 
rotienė, meninę dalį atliks me
no mėgėjų grupė “Alka”, vadov. 
akt. Pusdešrio. Pradžia 6 vai. v.

— Lietuvių katalikų paskuti
nė registracija rodo skaitlinę 265, 
o savo pamaldose sekmadieniais 
dalyvauja tik apie 50, tarp jų 3 - 
5 ne lietuviai. Rimtai prisimin
kime, savo pamaldose dalyvauti 
ne tik kataliko, bet čia išeivijoje 
ir lietuvio pareiga. Kol niekas 
neverčia, savo pamaldose venki
me anglicizmo ir išlaikykim lie
tuvišką pamaldumo charakterį. 
Taigi ar ne per daug “pažangūs” 
jei visiems (be 3:5) pamaldų da
lyviams dar lietuviškai supran
tantiems skaitoma ir angliškai 
evangelija?

— Liet, bendruomenės apyl. 
valdyba labai visų prašo mokėti 
solidarumo mokestį. Esama sko
lingų už tris paskutiniuosius me
tus. Būti bendruomenės nariu 
reiškia turėti ir pareigų. Solida
rumo mokestis gi, privalomas 
visiems dirbantiesiems nariams. 
Mokestį renka ižd. Pakauskas.

Koresp.

D. BRITANIJA
“Londono Vaidila” kovo 28 d. 

atšventė savo 5 m. sukaktį. Tai 
buvo paminėta specialia šeimy
niška vakariene. Ta proga buvo 
atsisveikinta su trimis sambūrio 
nariais: su Viktorija Karaliene, 
kuri su savo šeima balandžio 1 
d. išplaukė į JAV, ir su Adolfu 
bei Matilda Liūdžiūte Paukš

čiais, kurie balandžio 4 d. išplau
kė į Kanadą.

P. Paukštienė yra Anglijoje 
gimusi ir augusi lietuvaitė, o jos 
vyras buvo atvykęs į Angliją po 
karo iš Italijos.

J. Pumeris, buvęs Karo Muzie
jaus Kaune orkestro viršila, da
bar groja Londono karališkosios 
gvardijos orkestre, keletą metų 
vadovavo Londono lietuvių pa
rapijos chorui, kuris kaip pasau
linis choras pasivadino “Lituani- 
ca” vardu.

Jo dukra balandžio 3 d. susi
tuokė su gvardijos orkestro ve- 
dėo pavaduotoju Simpson.
ARGENTINA

Susivienijimo Lietuvių Argen
tinoje XII-sis suvažiavimas, su
šauktas Kudirkos vardo rūmuo
se, patvirtino toliau dabartinę 
valdybą: pirm. J. Každaila, vice- 
pirm. F. Albavičius, sekr. O. Žei- 
žytė ir K. Kliauga, ižd. J. Šutinis 
ir J. Stalioraitis, nariai J. Gervė, 
V. Januškevičius, J. Žvirblis ir J. 
Žabarauskas. Garbės tesman iš
rinkti: VI. Šimoliūnas, P. Žeižys,
I. Stukas, J. Siliūnas ir J. Strun- 
gis; rev. komisijon —- J. Ascila,
J. Trainauskas. J. Rastenis. Są
jungos organu vėl perrinktas 
“Arg. Lietuvių Balsas”. Susivie
nijimas su sporto klubu narių 
turi 732, nejud. turto vertė sie
kia apie 1 mil. pezų. Priimtas pa
geidavimas, kad prie centro ir 
skyrių būtų įkurti lituanistikos 
kursai. > - v

Kun. Pr. Brazys kard. Piazza 
paskirtas vyr. lietuvių katalikų 
dvasios vadovu visai Argentinos, 
lietuvių bendruomenei. Jis, su
sitaręs su vietos vyskupais, skirs 
atskirų vyskupijų dvasios vadus, 
kurie turės visas klebonų teises. 
Tuo būdu norima per savus dva
sinius vadovus sustiprinti lietu
višką dvasinę, mintį.

Jau buvo vėlu kai grįžau po šachmatų rungtynių. Žmona seniai 
miegojo.Taikiaus įslinkti į lovą tyliausiai. Bet vos duris pradariau, 
ji sujudėjo ir nusisukę į sieną. Supyko, pagalvojau. Nutariau nie
ko nesakyti. Atsiprašysiu ryt ir pasiteisinsiu. Pats būsiu ne tiek 
susijaudinęs, pailsėjęs ir ramus. Mane kankino, kodėl pralošiau. 
Jau tysojau lovoje su visomis partijos kombinacijomis, kai žmona 
atsisukusi ėmė nervingai kalbėti. Ji išmetinėjo, kad bastausi nakti
mis, ji turinti vieniša sėdėti namuose. Nenorėdamas dar labiau ją 
jaudinti, tylėjau, mintimis ieškojau žodžių pasiteisinti. Pagaliau 
pradėjau aiškinti, kad tik ją vieną mylėjau ir myliu, bet čia kalta 
mano silpnybė lošti šachmatais.

— Jei mylėtum, nepaliktum manęs vienos nėščios, — pagaliau 
ji tarė.

Išgirdęs tai, šokau iš lovos, uždegiau šviesą ir ėmiau vaikščioti 
iš kertės į kertę. Dar Prancūzijoje gyvendamas buvau nutaręs 
vaikų neauginti. Jau ten priėjau išvados, kad jaunuoliai yra tik pa
trankų taikinys. Kam aš turiu skirti tiek laiko ir turto, pergyventi 
tiek vargo ir skausmo, kad vėliau kas nors turėtų malonumo tai
kyti ir žudyti. Be to, svetimame krašte ir norėdamas neišauklėsi 
lietuviuko. Jis išaugs svetimas, skirsis nuo manęs, kaip gegužiukas 
nuo savo auklėtojų.

Žmona išsigando ir nutilusi sekė mano bėgiojimą. Aš niekaip 
negalėjau suprasti, kaip tai galėjo įvykti ir ar negalima švelniu 
būdu visa išlyginti.

Pagaliau vėl išgirdau jos balsą. Jis buvo visai kitas, visai ne
panašus į ankstyveznį išmetinėjimą, ramus ir iškilmingas.

— Likimas lėmė, būsim tėvais... .
— Niekuomet! Aš nenoriu. Daug yra pasaulyje šeimų, kurios 

r.eaugina vaikų. Kodėl mes turime auginti? — paklausiau išdidžiai.
— Juk Dievas siuntė žmones į pasaulį, kacį apgyventų jį. Kam 

mudu turim laužyti Jo šventus įsakymus ir išsiskirti iš daugumos?
Bandžiau įrodyti, kad tai priklauso tik nuo mūsų, kad tai jos 

kūno dalis, su kuria ji gali laisvai pasielgti kaip tinkama.
— Ne, tai ne mano kūno dalis, bet mano svečias, <— atsakė ji. 

— Aš negaliu elgtis su juo, kaip aš noriu ar norėčiau, bet kaip Baž
nyčios ir Dievo įstatymai reikalauja. Pagaliau mūsų tautos papro
čiai argi nieko nereiškia? Daug yra lietuvių pasaulyje, kurie no
rėtu turėti šeimas, bet negali dėl įvairių aplinkybių, kurios ne
priklauso nuo jų valios ir galios. Mes turime papildyti juos...

—.•
šiandien parsivežiau iš ligoninės ne žmoną, bet šeimą. Šeimi

ninkas paprašė susirasti butą. Čia turėjome kambarį antrame augš- 
te, o virtuvę rūsy. Mums buvo labai nepatogu, o seimininkams dar 
labiau. Kai kišenėje vėjai švilpia, tai ne juokai. Prasidėjo gyve
nimo realybė ir šio krašto rodoma neapykanta prieaugliui.* Kol 
susiradau prieglobstį ir jį nors iš dalies aptvarkiau, priartėjo ir 
žiema. Iškraustyti padėjo policija, o nukraustė geras bičiulis. Bu
to apstatymą susinėšiau ant pečių nuo žydų turgaus.

Taip karta betriūsdamas apie tuos baldus ir indus pagal žmo
nos nurodinėjimus išgirdau balsą:

' — Palaikyk vaiką, aš pati sutvarkysiu indus ir pasidėsiu.
Vos paėmiau jį į rankas, kai jis paleis gerklę šaukti. Cypė kaip 

trys katės. Žmona sudaužė kelias lėkštes iš išgąsčio. AŠ net nepa
jutau, kaip jis atsidūrė ant jos rankų. Už minutės visa nutilo. Tik 
aš stovėjau pakabinęs nosį....
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SU AŠAROMIS IR SUSIKRIMTUS”
DĖL UPTONO SINCLAIR “THE JUNGLE”

Gražu, kad lietuviai domisi ki
tataučio parašyta apysaka, ku
rios veikėjams duota lietuvių 
vardai. Tai amerikono Upton 
Sinclairo “The Jungle”, išėjusi 
1906 m. Lietuviams parūpino 
vertimą Vincas Daukšys (jau 
miręs), kurį išleido A. Olšauskas 
Čikagoje 1908 m., vardu “Rais
tas”. Kitas vertimas, vardu “Pel
kės’1, pasirodė Vilniuje ir Ameri
kos laikraščiai spėjo, jis buvęs 
pavogtas iš V. D. “Raisto”. Ant
ra “Raisto” laida išėjo 1912 m., 
o lietuvių komunistų spauda 
apysaką persispausdino savo skil 
tyse, rodos, 1945 m.

Apysakos kilmė tokia, kaip ji 
atpasakota knygoje “J. O. Sirvy
das” (1941 m.)

1902 m. jaunas rašytojas Up
ton Sinclair iš socialistų Appeal 
to Reason dienraščio redakcijos 
gavo $500 stipendijos patyrinėti 
Amerikos darbininkų gyvenimo 
ir darbo sąlygas. Jis apsigyveno 
Čikagoje, skerdyklų rajone kur 
tirštai gyventa lietuvių ir išgy
veno 7 savaites. Tipus apysakai 
gavęs, sako, vieną sekmadienį 
praleidęs lietuviškose vestuvėse 
karčiamoje.

Žymus amerikonų laikrašti
ninkas, Mark Sullivan (Our 
Times, I, p. 472-473) sako, “Rais
tas” jam išrodęs Tolstojaus “pe
simizmo” ir kitokių rusiškų min
čių įtakos pavyzdžiu amerikonų 
literatūrai. Jis sako:
“Čia vaizduojama Jurgio Rut- 
kaus, lietuvio kauniečio, tragiš
kas gyvenimas. Gimtame kaime 
pasiskaitęs skelbimą, kuriuo 
Amerikos pramoninės korpora
cijos ir laivų kompanijos viliojo 
Amerikon važiuoti, Jurgis atva
žiuoja Čikagon ir gauna darbo 
gyvulių skerdykloje. Čia kaimie
tis ateivis paragauna veik kiek
vieno Amerikos pramonės ir po
litinės sistemos esamo lygio. Jis 
davė kyšį darbo gauti ir darbą 
išlaikyti. Gyveno įnamiu šeimo
je, kuri tą pačią lovą dviems 
nuomavo: vienas, mat, dirbo 
naktimis ir miegojo dieną, o ki
tas dirbo dieną ir miegojo naktį. 
Jurgį apsuko nuosavybių parda
vėjas, pakišdamas sutartį, kurios 
jaunas lietuvis ateivis nemokėjo 
perskaityti. Jį ir jo šeimą kirto 
sunkios ligos. Prasivėrė žaizdos, 
kilusios dėl darbo sąlygų. Darbe 
jį spartino tam tikri darbo saiko 
nustatytojai. Darbdaviai slepia
mais traukiais vogė, neapmokė
dami, miesto teikiamą vandenį. 
Jurgis gėrė netikusį ir brangų 
alų, nes karčiamninkai buvo gra
žiai susiuostę su miesto politikie
riais. Jis savo kailiu patyrė dar
bo netekimą, nedarbą, streiką, 
ir pateko į taip vadinamą juodą, 
darbdaviams nepageidaujamų

darbininkų sąrašą. Jį sekiojo šni
pai, o subankrūtijęs bankas nu
nešė visas santaupas. Asmeninės 
skriaudos -nepakęsdamas, jis pri
muša dirbtuvės perdėtiriį ir pati
ria, kaip geruoju darbdaviai su 
teismo įstaigomis sugyvena. Vie
nu žodžiu, Amerikos gyvenime 
nebuvo asmens, įstaigos ar įta
kos, kuri, su jaunu lietuviu atei
viu susidūrus, nebūtų jo apga- 
vus, išnaudojus, sužvėrinus ar 
nuskriaudus”.

Apie tą knygą vienas lietuvis 
redaktorius (J. O. Sirvydas) ra-

“Lietuvis jaunikaitis Rutkus at
važiavo Amerikon, aukso šalin, 
naują gyvenimą pradėti — jau
nas, sveikas, pilnas energijos. 
Čikagos skerdyklose prasideda 
jo gyvenimo drama ir mokykla. 
Čia patiria visas Amerikos biz
nio suktybes. Lietuvoje nėra to, 
ką čia matė. Visuomenės santvar 
ka čia žmogų žmogui priešu pa-, 
daro. Nėra tėviškumo, nėra bro
lybės — biznis visus žmogaus 
jausmus užmuša. Rutkus bando 
nors vieną artimą ir mylinčią 
sielą arti turėti. Veda Oną. Nuo
dai, tačiau, ir žydinčią porą pa
siekia: vargas ją prispiria eiti 
dirbti, nes Jurgį darbe sužeidžia. 
Perdėtinis ją suvilioja. Ji gimdo 
ir miršta. Rutkus perdėtinį puo
la, tampa suimtas ir kalėjiman 
pasodintas. Vėliau, Rutkus virsta 
susipratusiu kovotoju socialis
tu”- .*

Tema, galima sakyti, gyva ir 
šiandien. Neseniai išėjusioje kny 
goję “The Lonely Crowd” David 
Riesman apie į Ameriką atvyku
sį ateivį sako: Jis buvo smurtin
gai iš savo gimtinės gūžtos iš
stumtas”. Skurde belaukdamas 
kelio į aukso kraštą, jis kanki
nasi ir vargsta visu kelionės me
tu. Ameriką pasiekęs, jis pasine
ria Čikagos ar Niujorko landynė
se (arba Amerikos žemės ūkio 
užkampiuose) ir sieloje nesusi
randa jokios atspirties. Jis pasi
lieka be vairo, be globos, be tei
sių, be meilės. Tat, kam reikėjo 
keliauti? Tokiu pat liūdnu tonu 
apie ateivius Amerikon rašo ir 
rašytojas Oscar Handlin knygoje 
“The Uprooted”, kurią Watts lei
dykla Anglijoje išleido.

Nors Sinclairo “Raistas” buvo 
į septynioliką kalbų išverstas, 
ateivių plaukimo į Aaneriką ne
sustabdė. Matyti, ir jame, ir augš 
čiau minėtose naujose knygose 
ne viskas taip tamsu, kaip vaiz
duota. Didžioji Amerikos lietu
vių dauguma, pavyzdžiui, nenu
sigyveno kaip Jurgis Rutkus. Iš 
trijų suvirš šimtų knygos pusla
pių, tik aštuoni pagavo tuome
tinės Amerikos visuomenės dė
mesį. Tai tie, kurioje pavaizduo-

ta kokiose nesanitariškose sąly
gose Amerikos biznis (skerdyk
los) teikė vartotojams mėsos ga
minius. Čia kalbėta apie kerosi- 
nu apipilamas džiova sirgusias 
kiaules. Subruzdo visas kraštas 
ir spauda. Klausimas atsidūrė 
kongrese ir mėsos grynumui pri
žiūrėti sukurta labai griežta ir 
veikli organizacija. Autorius 
Sinclair sakė: “Pasidariau įžy
mus ne dėl to, kad visuomenė 
darbininkais būtų susirūpinusi, 
bet dėl jos nenoro valgyti džio
va apkrėstų kiaulių mėsos”.

Ateiviai Jurgiai palikti savam 
likimui. Tačiau, tas likimas ne
buvo toks baisus. Sinclair bent 
rado jiems sielos atgimimą, vil
tį. Jurgis tampa socialistas, ko
votojas už geresnę darbininkams 
būklę. Autoriai Riesman ir Han- 
dlin gi nieko nerado.

Pats Sinclair apie Raistą me
muaruose rašo:

“Rašiau su .ašaromis ir susi
krimtęs, ir į knygos puslapius 
liejau visą mano tuometinio gy
venimo kančią. Paviršium, apy
saka kalba apie skerdyklų dar
bininko šeimyną, bet turinys tai 
buvo mano paties šeimos gyve
nimas. Kam man buvo reikalin
ga žinoti neturtėlio kančią? Ar 
tai ne aš, tik žiemą prieš tai, su 
žmona ir mažučiu vaikučiu, lin- 
dėjome skurdžiame namelyje, 
teturėdami tik medvilnines ant
klodes, kur nors klostėmės viso
kiais driskalais, vistiek tūnojo- 
me dantį kalendami savo atski
rose lovose. Mūsų berniukas su
sirgo plaučių uždegimu ir ko ne
numirė. Šita tai širdgėla suėjo į 
knygą”.

Bendrai, galima sakyti, kad 
lietuvis Jurgis Rutkus tik pri
puolamai pateko į Raisto vaidy- 
las. Rašytojas tik tiek lietuvių gy 
venimą pažino, kad susirašė lie
tuviškus vardus. Viskas kitkas 
būtų tikę lenkui, vengrui, ar slo
vakui darbininkui. Apysaka, be 
autoriaus asmeninių to meto per
gyvenimų skausmo ir širdgėlos, 
pavaizduoja, ką nemaža dalis 
and meto ateivių Amerikos did
miesčiuose rado ir sutiko. Ieškoti 
joje ko nors būdingai lietuviško, 
be asmeninių vardų, būtų nedė
kinga. Man ir šiandien rodosi, 
kad vardą Rutkus autorius pasi
ėmė iš lietuvio socialisto agita
toriaus, kurį asmeniškai pažinč
iau vaiku būdamas, Karolio Rut- 
kaus, nes jis jau tada-buvo gero
kai apamerikonėjęs ir karštas 
Amerikos socialistų partijos agi
tatorius, turbūt pažįstamas ir 
Appeal To Reason redakcijai, ir 
jaunam socialistų rašytojui, Up
ton Sinclair.

Vyt. Sirvydas.

— Aš manau, jis bijo tavęs, — tarė žmona. — Tu toks apžėlęs 
it laukinis. Tu turi skustis du kart į dieną. . .

Mano kantrybė trūko ir aš atrėžiau:
— Jei jis toks bailys, tai atiduokim jį į prieglaudą. Mums tikrai 

nebrangiau kainuos. Pagaliau tu galėsi dirbti ir būsim vėl laisvi.
Tačiau jos niekas neįtikino. Ji privertė mane būti be plaukų ir 

barzdos, kad neišgąsdinčiau jos mažyčio. Aš siutau iš piktumo ir 
pavydo. Anksčiau ji rūpinosi tik manimi, o šiandien tik juo. Atro
do, kad aš būčiau niekam nereikalingas.

Paslapčia galvojau, kaip atstatyti prarastą laimę. Geriausia 
būtų su juo susidraugauti, bet kaip? Juk jis bijo manęs. Vieną 
vakarą apsišvarinau ir iškilmingai nuėjau jam pasirodyti. Priki
šęs prie lovelės galvą, sakau tiesiai: •

— Išpildžiau tavo įgeidžius, pasižiūrėk! - ;
Jis atidarė akis ir ėmė rėkti. Atšokau it širšės įgėltas. Tuo tarpu 

žmona priėjus pajudino jį ir jis uždarė savo spiegiančią gerklę.
Žmona sudavė man per petį ir sako:
— Vargšas tėvas negali ir nemoka prisijaukinti sūnaus. Gaila ...
— Prašau nevadinti manęs tėvu, aš juo nenoriu būti. Tu tai se

niai žinai, — atrėžiau jai tiesiai.
— Tu juokingai atrodai be plaukų, bet dar juokingiau kalbi, — 

atsakė ji, matyt, norėdama viską praleisti juokais. — Būk geras ir 
nekalbėk niekų.

Nežinau, kuo tas pasikalbėjimas būtų pasibaigęs, jei nebūtų 
atėjusi jos motina. Aš išnėriau iš kambario ir klausiausi, ką jos kal
ba. Jos, kaip tyčia, svarstė, į ką jis panašus, kaip jis atrodys užau
gęs ir tt...

Kai uošvienė išėjo, ištraukiau degtinės bonką, pripildžiau, stik
liukus ir nekantriai laukiau žmonos. Jai atėjus, pasiūliau išgerti 
dėl taikos ir ramybės. Mano didžiausiam nustebimui, ji atsisakė, 
ko anksčiau niekuomet nedarydavo. Pačiupęs bonką, norėjau 
sviesti į kampą, bet ji ramiai paėmė ją iš manęs ir pabučiavusi į 
veidą pasakė:

— Negaliu gerti, kol maitinu jį. Būtų labai gerai, kad ir tu ne
gertum ...

— Ką? Jis privers mane būti abstinentu! — iššvokščiau pro 
dantis ir pagriebęs pripiltus stikliukus ištuštinau.

Ji stovėjo prieš mane ir žiūrėjo labai liūdnomis akimis. Atsipei
kėjęs, norėjau susitaikyti su žmona, būti jai atviras, todėl ir tariau:

— Žinai, vaikas nemėgsta manęs, o aš jo. Perskirk mus.
— O Dieve, juk jis mūsų mylimiausias sūnelis, — sako ji. — 

Juk tu po kelių metų galėsi mokyti lošti šachmatais, palydėti į mo
kyklą, jis turės tavo pavardę, atstovaus tave. Juk tai bus mūsų 
gyvenimo tąsa, tautos ateitis ir tesamentas...

—Bet aš jo nemėgstu.
— Tu neturi taip kalbėti. Jei tu taip ir elgsies, tai namuose 

niekuomet nebus ramybės ir išauginsi sau prięšą, ne sūnų.
— Jis jau dabar laiko mane savo priešu. Jis nesileidžia ne tik 

pakilnoti, bet nei'pažiūrėti į save. Aš vos prisiartinu prie lovelės, 
jis šaukia. Jis bijo. Na, kai jis užaugs ir įvirtas bus, aš turėsiu jo 
bijotis. :

— Atrodo, tu esi ne tėvas, bet iškrypėlis.
— Tai jis išsigimėlis, — atrėžiau aš.
Žmona išbėgo iš kambario. Man pasidarė jos gaila. Vargšė tu

rėjo pakelti mano storžieviškumą. Kilo mintis atsiprašyti, bet dėl 
to vaikiūkščio negalėjau savęs priversti.

------------
Ant stalo mano lėkštėje stovėjo taurė šampano. Aš nustebęs pa

klausiau: *
— Kas atsitiko, kad šiandien gaunu šampano?

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Kolumbijoje pagarsėjusios savo koncertais, akordeonistės 
sesutės Ingrida, 15 m., ir Astrida, 14 m., Sideravičiūtės kovo 
27 d. su tėvais iš Begotos atskrido į Torontą.

Jaunosios menininkės mokėsi Vokietijoje 1945-50 m. pas 
vieną vokiečių muzikos profesorių. Koncertuoti pradėjo taip 
pat Vokietijoje, kur gyveno su tėvais Fallingbostelio perei
namoje stovykloje. Tuomet jų koncertas buvo gražiai įvertin
tas “Žiburių” ir “Draugo”.

Šeima Kolumbijoje pusketvirtų metų gyveno tik iš mer
gaičių koncertų. Jos du kartus koncertavo respublikos prezi
dentams, daugelyje radijo stočių, turėjo oficialų švietimo mi
nisterijos leidimą pasirodyti su pavyzdiniais koncertais viso 
krašto jaunuomenės auklėjimo įstaigose. Sesutės visoje Ko
lumbijoje buvo labai išpopuliarėję ir vietos spauda apie jų pa
sirodymus labai gražiai atsiliepdavo ir jų tėvelis Albinas S. 
yra sudaręs gražų spaudos atsiliepimų albumą.

Jų repertuaras platus — pirmoje vietoje klasikinė muzika, 
toliau populiarioji ir įvairių tautų liaudies muzika ir dainos. 
Koncertuose Astrida dainuoja kontraltu. Turbūt, neilgai tru
kus jos suruoš savo koncertų ir Kanados miestuose.

NAUJOS KNYGOS
Leonardas Žitkevičius, Saulutė de- j kučiams, kurių net tėveliai Lie- 

“j. viršflis .?r .Jil't,strocJos tuvos nėra matę.
Mykolas Sleževičius, rašo Julius 
Butėnas, Mečys Mackevičius, Kazys 
Škirpa, Andrius Valuckas, Birutė 
Novickienė, Jonas Kardelis, Anta
nas Novickis, Liudas Šmulkštys, Jo
nas Bildušas, Juozas Audėnas, Juo
zas Mikuckis; išleido Terra, reda
gavo Antanas Rūkas, Chicago III., 
1954, 346 psL, kieti kolenkoro vir
šeliai. Kaino nepažymėta.

Mykolas Sleževičius beabejo 
Nepriklausomos Lietuvos gyve
nime nebuvo eilinė figūra. Tam 
tikrose sferose ir tam tikru metu 
tai buvo vadovaujanti asmeny
bė, turinti tikrai nemažų nuopel
nų Lietuvos valstybės ir visuo
menės gyvenime. Jei kas jo dar
bo vaisių nevertina teigiamai, 

i turi visdėlto pripažinti, kad tai

žai teprisimena. O reikėtų ir to
kių knygučių, kurios tiktų vai-

— Pirmi pietūs naujame bute, — ji paaiškino ir staiga ašaroto
mis akimis tęsė. — Kai tik ką padarau tau iš meilės, tu kažinko 
ieškai. ■ . b".-'’ ■

Aš nutariau nutilti, bet pagalvojau, kad ji truputį daugiau kul
tūringa ir todėl nerėkia, o tik ašaras lieja. Po valandėlės tylos 
ji sako:

—Šiandien pietus paruošiau pagal daktaro nurodymą. ..
— Radai, kur mokytis kulinarijos. Šnicelio vertę žinau ir be 

daktaro.
— Tavo keista laikysena, ir nervai kokie gi tavo!...
— Manau, kad mano nervai ir laikysena geresnė už to dakta

rėlio, nes jis neturi nei žmonos nei šeimyninio vargo. Ką jis gali 
pasakyti? •

— Jis sakė, kad aš turiu daugiau rūpintis tavimi, nes tu pavydi, 
kai aš rūpinuosi tik vaiku. Bet juk tu žinai, kad tu esi svarbiausias 
man asmuo pasaulyje. Gi vaikas, kai tik supras tavo vertę, ims 
branginti tave.

— Jis nepasitiki manim, o aš juo. Geriau atiduokim į prieglau
dą, — atrėžiau.

Tuo tarpu vaikas pradėjo rėkti ir žmona išėjo jo raminti. Aš 
valgiau šnicelį pagal daktaro receptą. Skanus, bet perbrangiai Vai
ruoja. Be to, kainavo ne tik honoraras už šnicelį, bet ir visas pun
das knygų, kurias žmona supirko man gydyti. Keista, galvojau. 
Žmonės sako, kad vaikai — šeimos ryšys, o čia, kylys, šeimos ar
dytojas. ,

besėti uos, ’
dail. J. Pilipausko, išleido Liet. Kn. 
Klubas 1953 m., Chicago, 64 psl. 
Kaina $1.50.

Tiesa, pereitais metais vaikų 
literatūros knygų nedaug tepasi- i 
rodė, tačiau šiam rinkiniui šių į 
metų jaunimo literatūros premi
ja paskinta ne be reikalo. .Žitke
vičius šioje dirvoje jau ne nau
jokas ir vis tas pats puikus ei
liuotojas, neblogas vaikų psicho
logas ir didelis jų bičiulis. Ir eina 
jis su laiku. Tiesa, ir čia dar yra 
plikų lietuviškų vaizdelių, bet 
yra jau ir naujos amerikoniškos 
aplinkos aptarimų čia augan
tiems lietuviukams lengviau sur 
prantamų, tačiaus viskas veidu 
nusukta į tėvynę, jos gėlelėmis 
papuošta. Beabejo tai pirmas' buvo vyras, kuris išvarė neabe- 
gražus žingsnelis į lietuvišką Ii-i j otinai ryškią vagą.
teratūrą vaikams, kurie tėvų že- j Pagerbdami jo atminimą, liau- 
mės jau nebeprisimena arba ma- dininkai jį, atrodo, be reikalo su- 

partino. Rašo apie jį vien partie
čiai ir vien partijos mastu ma
tuodami, kai jis buvo visdėlto 
valstybininkas ir jei jo gyvenime 
tos valstybinės veiklos nebūtų 
buvę, nereikėtų apie jį nei kal
bėti. Monografijos autoriai ak
centuoja, kad Sleževičius Lietu
vą sukūręs, išnešęs visą valsty
bės kūrimo naštą ant savo pečių, 
tačiau visa tai kažkaip perdaug 
neįtikinamai išdėstyta. Ištikrųjų 
reikėjo geriau pavaizduoti epo
chą, jos problemas bei priminti 
kaip tas problemas sprendė Sle
ževičius, kaip jas suprato kiti ir 
kodėl Sleževičiaus sprendimas 
buvo tikslus. Jo biografai — Bu
tėnas ir Mackevičius, kurie už
pildė 187 knygos puslapius, bet
gi pavaizduoja savąjį herojų iš
karpoje, atsietą nuo viso gyveni
mo, tarytum be to kambarėlio,' 
kuriame jis dirbo, daugiau nieko 
nebūtų buvę. Nematyti nei kitų 
valstybininkų, nei net tos pačios 
partijos veikėjų.

Kai paskaitai knygą, kažkaip 
truputį keista. Biografai ne tiek 
biografiją pasakoja, kiek bando 
liaudininkų akimis apibūdinti 
valstybės kūrimo laikotarpį, pro
tarpiais prisimindami ir Sleževi
čių. Abu biografai betgi visdėlto 
laikosi arčiausiai minimojo as
mens. Tuo tarpu kiti, kurie rašo 
,atsiminimus nuo jo tikrai toli. 
K. Škirpa rašo apie tuos didelius 
nuopelnus Lietuvos kariuome
nei, kurių jis būtų pasiekęs, jei 
būtų ilgiau likęs štabo viršinin
ku bei kaip buvo iš tos vietos 
pašalintas. J. Kardelis rašo, kaip 
Sleževičiui sutikus, jis pastatęs 
ant kojų nugyventas “ Lietuvos 
Žinias”. Kiti pateikia trumpus 
atsiminimų fragmentėlius, laik
raštinio pobūdžio straipsniukus.

Galbūt, čia svetur rašyti apie 
valstybininką nebuvo lengva, 
dokumentų negalima buvo gauti, 
bet atsiminimų, atrodo, galima 
buvo parinkti rimtesnių.

šiaip ar taip, prie Sleževičiaus 
jo gerbėjams, atrodo, dar teks 
grįžti. A.

——w
Prabėgo kuris laikas beauginant mažytį. Nesirodžiau aš jam ir 

nekvaršinau sau galvos dėl jo. Vieną dieną, grįžęs iš darbo, radau 
žmona labai susirūpinusią. Bevalgant pietus jį paaiškino, kad rei
kią susiderinti su kaimynais. '

— Jie visi žiūri į mus kaip į keistuolius. Apkalbėjau su kaimy
nėmis. Jos visos tik pučias it katės, tačiau po ilgesnių pasikalbėji
mų sutiko aplankyti mus ateinantį šeštadienį. Ypatingai nori pa
matyti tave ir vaiką. Žinoma, aiškinau, kad tu labai susirūpi
nęs nauju mūsų gyvenimu ir latrai puikus vyras. »

Man liko tik pritarti žmonos sumanymui. Dar pagyriau, kad 
gerą kelią pasirinko.

Vargšė mano žmona triūsė visą savaitę, besiruošdama šešta
dienio svečiams. Paskutinę dieną ji neturėjo laiko nei pietus pa
valgyti. Daktaro patarimu, kūdikį maitino iš buteliukų. Mat dėl 
motinos rūpesčių, pritrūko maisto.

O aš turiu savo darbą, rūkau dvigubai ir jaučiuosi veik paten
kintas. Tiesa, mintis knitina širdį susitaikinti su tuo mažyčiu. Bet 
kaip? Jau kuris laikas nešdinuos iš ten, kur žmona tampo jį.

šeštadienio popietį betgi pritrūkau kantrybės. Žmona buvo iš
vargusi ir puošėsi priimti svečius, o jis pradėjo zirzti. Atsidariau 
šaldytuvą, pasiėmiau bonką su kažkokiuo skystimu, pašildžiau 
karštam vandeny, ir, uždėjęs čiulptuką, pridėjau prie jo palčiai 
išžiotos rėkiančios burnos. Sučiupo čiulptuką ir ėmė traukti. Ru
dasis skystis matomai ėmė mažėti. Pagaliau buvo jau visai prie 
pabaigos. Aš susirūpinau, kur gausiu daugiau, kai jam pritrūks, 
jis ištraukė savo rankutes ir grabaliojo man apie veidą, sučiupo 
už ūsų ir ėmė pešti. O aš jam kalbėjau apie praeitį, kai buvo man 
labai nedraugiškas. Tada išgirdau juoką. Atsigręžęs pamačiau 
daug nepažįstamų veidų, kurių akys buvo atkreiptos į mane pro 
atviras duris. Aš ištraukiau čiulptuką iŠ burnos ir padėjau tuščią 
bonką ant stalo, o jis zurzėjo kažką sau vienas. Svečiai ėmė ploti 
pavyzdingam tėvui. Uošvienė, įbėgus į kambarį, norėjo jį paimti, 
bet jis ėmė rėkti. Tada aš iškilmingai tariau:

— Prašau palikti jį man, mudu susitvarkysim ... P.

— Kairas. — Karaliaus Faruko 
paliktų kolekcijų bei brangeny
bių licitacija iždui davė $1.624.- 
000. Kaikuriom brangenybėm, 
įvertintom daugiau $100.000, ne
atsirado pirkėjų ir jos buvo i£- 
aukcijono išimtos.

Iš kultūros ir knygų pasaulio
Ateitininkų albumas

Kongreso proga Ateitininkų 
Federacijos Vyr. Valdyba ruo
šias išleisti albumą, kuris apims 
visos Ateitininkų Federacijos 

Į veiklą, atskiras sąjungas, svar
besniuosius organizacijos įvy- 

; kius, vadovaujančius asmenis, 
į “Ateities” redakcija turi nemaža 
nuotraukų, bet dar daug ko 
trūksta. Į anksčiau spaudoje pa
sirodžiusią žinutę apie išleidžia
mą albumą, kai kas jau atsiliepė 
ir atsiuntė labai vertingų nuo
traukų.

Daugiausia trūksta nuotraukų 
iš at-kų veiklos prieš Pirmąjį P. 
karą ir Nepriklausomoje Lietu
voje. Kas turėtų nuotraukų iš 
buvusių kongresų, suvažiavimų, 

į korporacijų bei draugovių val- 
Į dybų ar narių, prašome pasko
linti. Nuotraukos bus saugoja
mos ir grąžintos.

Taip pat prašome visas kuopas 
ir draugoves atsiųsti nuotraukų 
iš dabartinio at-kų gyvenimo 
įvairiuose kraštuose, švenčių mi
nėjimų, iškilų, stovyklų, kuopų 
valdybų ir tt

Siųsti adresu: . “Ateitis” 680. 
Bushwick Ave, Brooklyn 21, NY.

Tėvai Pranciškonai išleido sa
vo lietuviškosios provincijos met 
raštį: Catalogus Independentis 
Commisariatus Lituaniae S. Ca- 
simiri”. Pasirodo, kad lietuviai 
pranciškonai JAV yra įsikūrę 4 
vietose, Kanadoje dviejose, o 
Lietuvoje buvo penkiose. Šiuo 
metu liet, pranciškonų kunigų 
esama 36, klerikų 8, broliukų 23 
ir postulentų 2..

“Šv. Kazimieras — Lietuvos 
Karalaitis”, kun. Br. Zdanevi- 
čiaus 4 veiksmų istorinė drama, 
kovo 27 ir 28 d.d. buvo suvaidin
ta Los Angeles Šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Pastatymui tal
kininkavo garsėjanti filmų 
žvaigždė Rūta Kilmonis, režisa
vo akt. J. Kaributas, dekoracijas 
piešė S. Makarevičius.

P. Babickas yra paruošęs spau
dai dramatizuotą pasaką “Jūra- 
gis” ir baigia tvarkyti apysaką 
“Žvaigždės viršum Sibiro”.

St. Vainoras išvertė į liet, kal
bą Th. Heyrdahlo veikalą “Kon - 
Tiki”, o E. Skujenieks — Ingri
dos Viksnos “Turime bristi Į jū- 
rą .

Pirmoji spaudos paroda, ryšy

su spaudos laisvės sukaktimi, 
Čikagoje įvyko Vyčių salėje ba- ' 
landžio 25-28 d.d.

Lietuvių Auditorijoje tokia 
paroda atidaroma gegužės 15 d.

Osolineum arba didžiūnų Oso- 
linskių biblioteka, turtinga do- 1 
kumentų bei rankraščių rinki
niais, kurioje buvo daug medžia
gos ir iš Lietuvos istorijos, Lvivą 
įjungus į Soviet. Ukrainą, buvo 
pervežta į Vroclavą (Breslau). 
Taip bent buvo paskelbta. Dabar 
betgi aiškėja, kad didelė dalis 
tos bibliotekos rinkinių buvo pa
likta Lvive ir įjungta į Tarybi
nės Ukrainos Mokslų Akademi
jos biblioteką.

“Lietuvių Dienų” balandžio 
mėn. numeryje atžymima poeto 
Bernardo Brazdžionio 30 metų 
literatūrinio darbo sukaktis. Šią- 1 
me numeryje duodamas pasikal
bėjimas su juo, trejetas jo eilė
raščių, eilė nuotraukų iš jo gyve
nimo. Apie B. Brazdžionio kū
rybą rašo A. Tyruolis. Tame pa
čiame numeryje rašo: K. Moc
kus, St. Lūšys, A. Tulys, prof, 
dr. M. W. Graham ir kt. Telpa 
virš 50 nuotraukų iš viso pasau
lio lietuvių gyvenimo. Po viso
mis nuotraukomis parašai duo
dami lietuvių ir anglų kalba. 
Žurnalas turi anglišką skyrių. 
Metinė prenumerata visame pa
saulyje $4. Administracijos ad
resas: “Lietuvių Dienos”, 9204 
So. Broadway, Los Angeles 3, 
Calif. .

Redakcijai prisiųsta
Antanas Maceina, Saulės gies

mė, šv. Pranciškus Asižietis kaip 
krikščioniškojo gyvenimo šauk
lys, išleido prel. Pr. M. Jūras, 
Brooklynas, N Y, 1954. Viršelis 
dail. Telesforo Valiaus, spaudė 
Pranciškonų spaustuvė Brookly- 
ne.

Veikalas laimėjęs 1952 m. “Ai
dų” mokslo premiją, 454 psl., kie
ti apdarai.

Ateitis, 1954 m. balandis. Nr.4, 
73 — 96 psl.

Tai velykinis numeris. Kartu 
paminima ir spaudos laisvės at
gavimo sukaktis. Numeris gra
žiai iliustruotas — net 26 iliustr.

Lietuvių Dienos, 1954 m. ba
landžio mėn., Vol. 5, Nr. 4. 24 psl.

Laiškai lietuviams, 1954 m. 
balandis, Vol. V, Nr. 4, 97-128 psl.

dėmesio/
Dėl vietos stokos tenka likviduoti dali ne 

» gatyvų archyvo. Jums, kurie darėte nuo
traukas LUNA Studijoje, tie negatyvai turi 
didelę dokumentinę vertę, nes juos sunai
kinus tų nuotraukų jau nebebus galima už
sisakyti. Dėl to, visi norintieji, ligi gegužės 
mėn. 31 dienos savo negatyvus už labai že
mą kainą gali įsigyti savo nuosavybėn ar 
pakartotinai užsisakyti paveikslų.

L USA
FOTOGRAFUOS MENO STUDIJA

984 Dundas Street West’ 
Telef. ME. 8967

R

Latviu Gėlių Krautuvė

LOTUS"
802 BATHURST ST. (kampas Bloor) - Tel. KE. 3884

ĮVAIRJŲ ROSIU GĖLĖS: 
dirbtinės, gyvos, vazonuose. Vestuvinės puokštės: europietiškos 

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

NELAUKITE — VELYKOMS UŽSISAKYKITE IŠ ANKSTO!

m   « «i n ■ —11 n i — ■i.h^ri

MARGIS VAISTINĖ
JONAS V. MARGIS-vaistininkas

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

VALANDOS
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TESLIA Mann & Martel

J. Kaškelis
Tcl. EM. 8-2646. N«mų — KE. 7536 

575 Queen St. W., Toronto

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:

1245 Bloor St. W. - Tel. OL. 8481
Prie Lonsdowne

Namų telefonai:
J. TAMULION1S—OL. 8074. Z. UMBRAŽŪNAS—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.

PASAULYJE 
GARSIOS 

VOKIŠKOS 
PERLON 

MOTERIŠKOS 
KOJINĖS. 

Lietuviškos ir 
vokiškos 
patefono 

plokštelės.
DOVANOS 

su lietuviškais 
motyvais ir 
importuotos.

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.

$4.800 įmokėti, Annette - Foirvicw, atskiros, 10 komb. dupleksas, 2 virtuvės, 2 
vonios, 2 opšild. krosnys; sklypo frontas 35, gylis 120 pėdų, garažas. Koi
no $14.800.

$4.000 įmokėti. Bathurst - Barton, pusiau otskiros, 8 dideli ir Šviesūs komb., ve
randa; dvi modernios virtuvės; kietmedžio grindys; nomos visai nepra- 
skolintos. Kaina $14.50C

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

$3.500 įmokėti. Wosogo 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.

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

Nepamirškit manęs!

V - E.; KRONAS
REAL ESTATE AND INSURANCE

1294 KING ST. EAST, HAMILTON, ONTARIO 
Telefonas: 9-3558

TORONTU!, HAMILTONUI IR APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS
Įrengiami nauji visu rūšių namų apšildymai anglimis arba alyva. Keičiamos 
senos krosnys į naujas, moderniškas alyva apšildomas ir pilnai' automatiškas, 

įrengiami alyvos apšildymai (Oil Burnerioi) 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.

Užsakymai priimami:

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

$1.500 įmokėti. Bloor - Dovcrcourt.
6 dideli kamb., mūrinis, 2 dide
lės 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. Skamb. J. Umbražūnui. 

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

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

$2.500 įmokėti. Lisgar - Queen. 7 k., 
dviejų augštų, mūrinis, pusiau 
atskiros, nepereinami kamb., ge
ras namas, vieta garažui, Kaina 
tik $11.000. Skambinti J. Ta- 
mulioniui.

$2.900 įmokėti. Bloor - Ossington, 8 
k., 3 virt., 2 garažai, tvarkingas 
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 
$1.60 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 geras ir 
švarus namas, alyvos šildymas, 
garažas. Skamb. J. Tomulioniui. 

$4.500 įmokėti. High Park, 7 k., at
skiras mūro namas, 2 virt., gara
žas. Vandens - ulyvos šildymas. 
Skamb. Z. Umbražūnui.

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

$6.000 įmokėti. Indion Rd. - Bloor.
Ilk., 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 naujų namų modernioj 
Kington Heights vietoj, modern, 
viena ougšto namai su oro-ven
tiliacijos ir alyvos šildymu, pri
statytos garažas. Tik naujai pa
statyti ar statomi. Kaina ir įmo
kei imas nevienodos. Didžiausios 
pasirinkimas, suinteresuotieji pa
siskubinkite. Skambinti J. Ta- 
mulioniui.

$4.500 įmokėti. High Park - Wright. 
7 k. atskiros, per 2 augštus mū
ro namas, 2 virtuvės, labai ge
rai užlaikytas, dvigubas garažas 
su plačiu 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. Tomulioniui.

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

$5.500 įmokėti. Windermere - Bloor. 
6 k., mūrinis, atskiras, kilimai 
kambariuose ir ant laiptu, dažy
tas alyviniais dažais. Modernus 
—oro ventiliacijos ir alyvos šil
dymas. ' Vaismedžiai kieme, pri
vatus įvažiavimas ir garažas. 
Skambinti J. Tomulioniui.

$6.500 įmokėti. Bloor - Jone. 8 k. 
dviejuose augštuose, ultromodernus 

naujas mūro namas, atskiras, 2 
vonios, paskutinės mados moder
ni virtuvė, vandeniu - olyvo ap
šildomas, žaidimų salė su baru, 
didžiuliai Kalifornijos stiliaus 
langai visuose kambariuose, ga- 

' ražas su privačiu įvažiavimu, la
bai gražioje vietoje, puikus re
ginys. Skamb. Z. Umbražūnui.

$9.000 įmokėti. Indian Rd. - Bloor. 
11 didelių kambarių, atskiras, 
mūrinis, kietos grindys, 2 vonios, 
vandens šildymas, garažai, pui
ki vieta. Skamb. J. Tomulioniui.

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

vokiečių kos
metikos prekės.

WALTER 
KOPPEL 

609 YONGE ST. 
TORONTO 

Tel. WA. 4-4596

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
Nilestone, ant Hamiltono ke

lio, tics London, Ont.

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

sus kitus grindų darbus.

FRANK SLECZKOWSKI
TEL. KE. 1756

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

Advokatas — Notaras

100 Adelaide St. W.
Room 107

Telefonas EM. 6-4182
Toronto

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

priima Jūsų užsagymus

kasdien nuo 10 vai. ryto iki

10 vai. vakaro.

206 GILMOUR AVE.. TORONTO

DOMINION
COAL & WOOD

Telefonas: LY. 0605

J. J. ELLIS
REAL ESTATE

1072 BLOOR STREET WEST - TORONTO - TEL. ME. 2471 
Sąžiningu ir maloniu patarnavimu visų tautų klijentams mūsų firma yra įsigijusi 
gerą vardą Toronto visuomenėje ir sparčiai auga bei plečiasi, atidarydama vis 
naujus skyrius. Šiuo metu pas mus dirba virš 100 įvairių tautų agentų, j dieną 
gauname opie 60 naujų namų pardavimui. Tai faktas, kad pas mus ir jų pasi

rinkimas tikrai didelis. Štai tik keletas pavyzdžių:
WILLARD - HIGH PARK. $13.500, 

įmokėti apie $6.000. 6 grožių 
kamb., šiurkščių plytų, tikro mū- 
or nomos. Karštu vandeniu šil
domos, kietmedžio grindys, 2 ge
ros virtuvės, garažas su privačiu 
įvažiavimu iš gatvės. Skambin
kite P. MALISAUSKAS, OL. 
6321.

DURIE ST. -’.HIGH PARK. $13.900, 
įmokėti apie $4.000. 6 didelių 
nepereinamų kamb., tikro mūro 
namas. Naujos kietmedžio grin
dys, nauja moderni virtuvė, kam
bariai dažyti aliejiniais dažais, 
gražus kiemas. Skambinkite P. 
MALISAUSKAS, OL. 6321.

FERMANAGH - RONCESVALLES.
$16.500 plnia koino, 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.

HARWARD-RONCESVALLES. $6.000 
įmokėti, visai otskiros, labai ge 
ro mūro nomos, 9 kambariai, dvi 

• virtuvės, kietm. grindys, van
deniu - alyva šildomos, garažas, 
pilna kaina $16.500. Skambinti 
P. ŽULYS, OL. 6321.

SHAW - COLLEGE. $5.000 įmokėti. 
Visai atsk. gero mūro, 8 kamb., 
vand. Šildomos, 2 virt, kietos 
grindys, lobai gerų pajamų na
mas. Pilno kaina $17.000. Skom 
binti P. ŽULYS, OL.6321.

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

DUNDAS - OSSINGTON, $1.900 įmo 
keti, gero muro, 7 nepereinamų 
kambarių namas. Geras rūsys, 
vieta garažui. Tikrai geras pir
kinys už šį {mokėjimą. Skambin-

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

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

EMERSON - BLOOR. $12.000, įmokė
ti opie $4.000. Atskiras mūrinis, 
6 kamb. namas, kietmedžio grin
dys, alyva šildomas, garažui ga
limybės. Skubus pardavimas. 
Skamb. P. KERBERIS, ME. 2471.

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

BERESFORD - HIGH PARK, 
įmokėti apie $3.500. 
mūrinis namas, karštu

$14.200, 
6 komb. 

_____  ___ ,___ vandeniu 
šildomas, kietm. grindys, gara
žas. Skambinti P. KERBERIS, 
ME. 2471.

MARKHAM - COLLEGE. $13.900. 7 
neperein. komb. per du augštus 
namas, alyva šildomas, vieto ga
ražui, greitos užėmimas. Skam
binti P. GRYBAS, ME. 2471.

WILLARD - COLBECK. $17.900, įmo
kėti $6000. Atsk. rupuotų plytų,
7 komb. per du augštus namas, 
alyva šildomas, moderni virtu
vė, 4 gabalų -vonia, kvadratinis 
plonas, garažas. Balansui vieno 
skola. Skambinti P. GRYBAS, 
ME. 247).

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

HAWIE - ST. CLAIR. $4-5.000 įmo
kėti opie 15 metų senumo, ot 
skiros, 7 komb. per du augštus 
namas, moderni virtuvė, gara
žas Skambinti P. GRYBAS, ME. 
2471.

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

ŠIOS SAVAITĖS NAMAI SKUBIAM PARDAVIMUI:

$11.900. Bloor - Delaware. Mūrinis, 6 komb. namas. $3.000 jmokėti.
$14.500. Bloor - Indian Grove. 7-komb. mūrinis namas. $4.000 įmokėti.
$16.900. St. Clair - Oakwood rajone, atskiras, gerų plytų, 2 augštų namas, 

dupleksas, vandeniu - alyva šildomas. Geros pirkinys.
$16.900. High Pork - Roncesvalles rajone, atskiras, 9 kamb., mūrinis namas, 

vandeniu - alyva šildomas, garažas. —

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: 
figos, nelaimingų atsitikimų atvejais ir tt.

Taip pat duodamos informacijos nedarbo dienomis po pamaldų.

Kreiptis OL. 6381

DĖMESIO!
Lietuvis Elektros — Radio 

Technikas 
ANTANAS ČEPONIS 

Taisau, patikrinu, prijungiu ar 
persto ta u:

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

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

techniškus patarimus.
Skambinti telef. KE. 1080

44 GWYNNE AVĖ., TORONTO
■ ■ ........„

1613 BLOOR ST. WEST 
Tel. LO. 6480 

VYRŲ, MOTERŲ ir VAIKŲ 
RŪBAI 

Lietuviams nuolaida. 
Sav. P. BAIKAUSKIENĖ

VYRŲ IR MOTERŲ RŪBŲ 

Siuvėjas 
A. BERESNEVIČIUS

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

Tel. LL. 3222.

VIENYBĖJE GALYBĖ
Taupyk Lietuviškame Kre
dito Kooperatyve

•PARAMA”.
Indėliai apdrausti. Augštos palūka
nas. Būstinė Lietuvių Namuose, 

* 23S Ossington Ava., Toronto. ToL
KE. 3027. Darbo valandos penkto- 
dieniais 7-9 vol. vok.

Veikiomis

JEFFERY, JEFFERY 
& FROST 

Advokatai, etc.
91 Yonge St., Toronto 

Telef. EM.6-5255
Prašoma kreiptis į

N. ČEPULKAUSKIENĘ

GEORGE BEN, B.A. 
teisininkas —- 

advokatas ir notaras. 
Kalba slavų kalbomis.

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

Seymour Hermant
ADVOKATAS, NOTARAS 

ir tt.

Suite 410
394 Bay St., Toronto, Ont.

Telef.: EM.4-9912

ŠIĄ SAVAITĘ TURI BŪTI PARDUOTI: -
-------- J—W - — I ~ -***** — *

Bloor - Quebec rojone, atskiros, mūrinis, laboi gerų plytų, 8 kambarių, 3 virtu
ves, alyva šildomas. Didelis kiemas, garažas. Viena skola 10 metų.

$ 1.800 įmokėti, Ossington - Dundas, 6 kambarių mūrinis, įvažiavimas į kiemą. 
$2.500 įmokėti. Bloor - Brock, atsk., 6 kamb., dvi virtuves, įvažiavimas j kiemą. 
$4.000 įmokėti. Parkdole rajone, atskiras, mūrinis, 7 k. per du augštus, vande- 

deniu šilddomos, garažas.
$4.000 įmokėti, Bloor - Concord. Mūrinis, otskiros, 6 kambarių, vandeniu - aly

va šildomas. Užpakaly įvažiavimas į kiemą.
$5.000 įmokėti, Rucholme Dr. - College. Mūrinis, atskiras, 8 k. dvi virtuves, alie

jumi šildomas, garažas.
$5.000 Įmokėti. Porkdole rajone, prie gero susisiekimo, laboigerų plytų, ^komb., 

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

augštus. Du įėjimai, dvi vonios, dvi virtuvės, vandeniu ir aliejumi šildom.
$8.000 įmokėti. Bloor - Indianjkl, mūrinis, atskiros, vandeniu Šildomas, 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 

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

delis kiemas, geras įvažiavimas.

Šimtai kitų namų, kurie turi būti parduoti mėnesio ar dviejų mėnesių laikotarpy.

Įstaigos telefonai: OL. 7996 arba OL. 7997
KUZMAS

Namų telef. LA. 1250.
BALTAKYS

Namų telef. LL. 8310.
PLIOPLYS

Namų telef. RO. 3345.

POŠIUS
Namų telef. JU. 7558.

MAC1UNSKAS ZIGMANTAS

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

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

(tarp Duffcrin 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 kamb. geros mūrinis 
namas, tiktų siuvėjui ar kit. bizniui, alyva apšildomas, 2 virtuvės, skolų 
nėra. Nebrangus ir pelningos.

$3.500 įmokėti — Indian Rd. - Humberside, 8 kamb., gražių plytų namas, iš
ilginių koridorių sistema, alyva apšildomas, 2 virtuvės, graži aplinkuma, 
tuščias — galima tuoj kraustytis. -

$5.000 įmokėti — Pacific - Bloor, 1.0 kamb. mūrinis dupleksas, 2 virtuvės, 2 
vonios, vandeniu - alyva šildomas,dvigubas garažas, privatus įvažiavimas.

$8.000 įmokėti — Parkdale, 12 kmb. tripleksas, geros plytos, 3 virtuvės, 3 vo
nios, vandens - alyvos šildymas, geras nuomavimo rajonas.

$10.000 įmokėti-— Bathurst - Dupont. Gražus, naujas, 12 kamb., mūrinis na
mas, vsikas moderniai įrengta, dvigubas garažas, augštos pajamos, patogus 
išnuomoti. -

TURIME DAUG KRAUTUVIŲ!

Kasdien gauname nauju pasiūlymų, todėl patariamo paskambinti ir pranešti ko 
ieškote pirkti, arba ką turite parduoti, kuriame rajone ir ui kokią kainą.

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys

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

Dar ne vėlu įsigyti tabako ūkį
šių metų sezonui.

Pirkimo ir informacijų reikalais kreipkitės į mūsų atstovą
ANTANAS ARIMAS

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

FREEMAN & NEWTON
GENERAL INSURANCE AND REAL ESTATE 

33 Robinson St. Telefonas 1666. Simcoe, Ontario

PERKANT - PARDUODANT NAMĄ AR KITOKIĄ NUOSAVYBĘ 
KREIPKITĖS Į LIETUVIŠKĄ BIURĄ

REAL ESTATE & BUSINESS BROKER
OL. 8443 - OL. 84441333A Dundas St. W., Toronto

Visais biznio reikalais mūsų agentai nemokamai suteiks informacijas lietuvių kalboj ir mielai 
Jums patarnaus pirkimo — pardavimo atveju.

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

trūksta pinigų įmokėjimui perkant namą.

Mūsų šios savaitės pasiūlymai

Mūsų prityrę teisininkai pigiai, 
sudaro pirkimo — pardavimo 

dokumentus.

kino teotras 585 vietų ir 
pastatas St. Clair g-je, duodan
tis savaitei $400 gryno pelno.

** Šilto-šalto oro reguliavimas. Įmo 
keti $35.000; kaina $80.000.

Veikiantis kino teatros 430 Vietų, su* 
pastotu, kuriame yrp gyvena- 

* mos butas ir parduotuvei patal
pa; šilto-šalto oro reguliavimas; 
viskas laboi gerome stovy. Bloor 
— Bathurst rajone. Įmokėti 
$20.000. — Kaino 55.000.

įmokėti $5.000 — kaino $21000 
12 k. dupleksas, mūrinis, atski
ros, lobai gerom stovy, vande
niu apšildomos. Balansui vieno 
skola 10 metų. Roncesvalles — 
High Pork rajonas.

$9.000 įmokėti, St. Cloir rajone, 10 
k. otskiros, naujos, 6 nriėn. se
numo namas, olyvo šildomas, su 
garažu; prašomo kaino $22.000

$8.000 įmokėti; Porkdale rajone, 9 
k. atskiros mūrinis nomos. 3 
garažai, $180 pajamų mėn. ir 
sau butas iš 3 kambarių. Kaina 
$18.000. Geros pirkinys.

$6.000 jmokėti, Dundas — Dovcr- 
court rojone. 12 k. atskiros mū
rinis nomos.

$6.000 įmokėti. High Pork rojone at
skiras 8 k. mūrinis lobai gražus 
narnos. 2 garažai. Pilno koino 
$20.000. /

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

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

ROBINSON — Dundas, 8 k., mūrinis, 
3 virtuvės, vandeniu - olyvo šil
domas, garažas, viena skola ba
lansui 10 metų. Įmokėti $5.000 
— Kaina 16.500.

DUFFERIN — Bloor, 10 k., mūrinis, 
per 2 ougštu, 4 virtuvės; van
deniu - olyvo šildomas, 2 maši
nom garažas. Vieno skola ba
lansui 9 met. Įmokėti v$5.500 
— Kaina $20.000.

CONCORD — College, 8 k. mūr. 
pus. atskiras, 2 virt, garažui 
vieta, Įmokėti $6.000, pilna 
kaina $17.000.

$4.500 įmokėti. Bloor - Indian Grove 
rajone, 7 komb. pusiau atski
ros nomas, mūrinis, alyva šildo
mos. Kaino $14.500.

$4.200 jmokėti. High Pork rajone, 6 
kambarių mūrinis nemos, alyva 
šildomas. Kaino $13.2OO%

$8.5OOe įmokėti. High Pork rojone, 7 
komborių otskiros mūrinis ne
mos. 2 gop^toi. Koino $18.500.

Turime dougelj kitų laboi gerų Ir Įvairiomis kainomis bei i mokėjimo Is namų, kurių dėl vietos stokos nejman omo paskelbti.

F. Jonynas
TehfoMi įstaigos OL 8444 

Homy OL 2972.

P. Dambrauskas
I OTVee igO» VU. j 

Namų JU. «19S

V. Jučas V. Siminkevičius



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Menary
Pusė arklio neliks

Škotas įeina į krautuvę ir pra-

1 PU8L,

— Ar negalėčiau gauti penti-

; — Gal du pentinus Tamsta 
jnanot?
* —Ne, kam du? Jei aš priver
ksiu bėgti vieną arklio pusę, tai 
'-antroji gi nestovės:..
Z Moderniškas atsilyginimas
I —-Taigi, tamstos kasininkas 
pabėgo su visais pinigais ir išsi
vedė dukterį.
* —Matyt, jautrios sąžinės, — 
j-aminosi tėvas. — Jau pradeda 
atsilyginti. Pirmajai pradžiai su
grąžino dukterį.

Naujiena
Ir baltą vyną geriant nosis pa
rausta.< *

Nesusipratimas
Įbėgusi krautuvėn moterėlė 

pradėjo:
— Sukčiai! Kątik sugrįžo čia 

.. pirkęs mano vaikas vyšnių. Mo
kėjo už du svaru, o sugrįžus, ty
čia pasvėriau, pusantro tebuvo.

— Galimas daiktas, — atsakė 
pardavėjas — bet ar tamstelė 
pasvėrei vaiką, gal ten pussvaris 
priaugo.

• ' . ' ■ ■ I

Portretų sujungimas
Pas tapytoją užeina ponia ir 

prašo nutapyti portretą pagal 
jos atneštas dvi fotografijas. Me
nininkas apžiūri fotografijas ir 
randa jų pagaminimo datas.

— Bet, ponia, kai paš galiu 
tuos portretus sujungti, kad vie
na nuotrauka daryta prieš mė
nesį, o kita prieš 30 metų?

— Tai nieko. Aš manau, tams
ta gali iš vienos paimti veidą, o 
iš antros rūbus ...

Svečiuose pas draugą
Svečias, žiūrėdamas į šeimi

ninkės paveikslą:
— Tavo žmona tikra gražuolė! 

Aš tik stebiuosi, kad tu nesi pa
vydus! 4

—Aš esu pavydus, mano mie
las, bet aš niekad nepasikviečiu 
vyrų, į kuriuos mano žmona ga
lėtų įsimylėti.

Rado savo sritį
Krautuvės pardavėjas buvo 

atleistas už nemandagų elgesį su 
klijentais. Po kurio meto krau
tuvės vedėjas sutiko jį jau poli
cijos uniformoje.

— O, Jūs įstojot policijon!...
— pastebėjo vedėjas.

— Tai tikrai man tinkamas 
darbas. Čia klijentai visada ne
teisūs ...

Nepraktiška
— Girdėjau, kad Jūsų sūnus 

mokosi dantų gydytoju. O juk 
anksčiau. pasakojot, jog jis nori 
būti ausų gydytojų. .

— Taip, jis norėjo, bet aš per
kalbėjau, kad žmogus teturi tik 
dvi ausis, o net 32 dantis.

4

WELLAND, Ont.
Tautos Fondo Wellando skyriaūs Įga

liotinių pravestos rinkliavos yasario 16 d. 
minėjimo proga vasario 21 d. apyskaita;

Aukojo: po $20 — S. Stonis ir J. Ra
dvila;

$10 — A. Daubarys;
$6 — P. Bafcas; . <
po $5 — J. Paužudis, M. Kuzavas, A.

Bieliūniene, "Pelėdos" redakcija, B. Si
monaitis, S. Ulbinas, S. Janušonis, A. Pi- 

I voriūnas, V. Gudaitienė, A. Stankevičius, 
V. Eižirias, J. Staškevičius;

$4 —- Br. Miškinis;
S3 — K. Polsonas;
po $2 — St. Mačikūnas, G. Jonaitis, 

J. Čeporius, J. Pivoriūnas, A. Skaistienė, 
V. Šurka, K. Stankevičius, J. Blužas, K. 
Sungaila, V. Zinaitis, P. Linkevičius, V. 
Markūnas, J. Paurys, J. MaŠauskas, P. 
Bersėnas, A. Naiduškevičius, A. Smols- 
kis;

$1,50 — 3. Jackevičius;
po $1 — L. Mačikūnas, J. Miškinfc, 

P. Gumbinas, V. Nekrošienė, A. Bruz- 
deilinas, V. Ramonas, J. Blechertas, A. 
Pamataitis, B. Augustinaitis, A. Kalvai
tis, V. Pivoriūnas, K. Blažienė, J. Kutka, 
kun. B. Mikalauskas, kun. A. Zajanč
kauskas, P. Butkienė, A. Ramanauskas, 
A. Tamulynas, C. Yordon, P. Kalvaitis, 
V. Zinaitytė; *

po $0,50 — J. Baliukas,. K. Šerėnas.
Viso aukotojų 59, gauta aukų -—- 

$180,50. P.p. V. Eižinui, V. Vytauskui 
ir Br. Luomanui vežiojusiems aukų rin
kėjus neimant atlyginimo, taip pat vi
siems aukotojams nuoširdi padėka.

TF Wellondo sk. įgaliotiniai.

Vasarai artėjant parduodami ę J/T7/Y/
pigiomis kainomis Y' 1/<4/1/

\7 kub. pėdų šaldytuvas su
5 metų garantija tik......

Turime ir kitų šaldytuvų didžiausią pasirinkimą. Pasakykite 
• firmą ir dydį — mes parūpinsime pigiausia kaina ir geromis iš- 
simokėjimo sąlygomis. Prieš pirkdami visada pasiteiraukite

“MOHAWK FURNITURE”
2448 DANFORTH AVE., TORONTO - - - TEL. OX. 4444

*
DĖMESIO! DĖMESIO!

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

* Valgiai gaminami pagal lietuvių skonį iš šviežių produktų.
. Gamma ptiry.asrct Airijos. - - Sav. V. ir J. Ivanauskas.

Mes dirbame 24 valandas

749 QUEEN ST. E. 
TeL RI. 5804

Mūsų krautuvė dvejose vietose:
576 QUEEN ST. W. 

Tel. EM. 3-1618

REAL ESTATE 
PARDUODA 

BROCK AVĮ.
$9.500, 6 kamb., per du ougštus narnos, 2 virtuvės, kietmedžio grindys visur, 
puikiai dažytas, galima tuojau užimti; įmokėti $3.b00.

LYND AVE — DUNDAS .
$13.000, 'solidžių plytų namas, 6 kamb. per du ougštus, išilginis koridorius, 
šilto oro-olyvos šildymas, dvigubos garoŽos. Galimo tuojau užimti; įmokėti tam 
tikrą sumą. *

PINECREST — BLOOR
$17.500, solidžių plytų atskiros namas, 7 komb. plius apšildomas saulės kam
barys, vandens- alyvos šildymas, kvadratinis planas, 2 virtuvės, įvažiavimas ir 
garažas

RONCESVALLES AVENUE
$35.000, krautuvė, ir apartmentas, susidedąs iš 4 komb. ir saulės kamb., taip 
pat 3 kamb. apartmentas lll-me ougšte, garažas 2-jų augštų, dirbtuvė kieme, 
krautuvę galima užimti tuojau, vondens-alyvos šild.; įmokėti tom tikrą sumą.

MENARY & SON REAL ESTATE
Telef. LL. 1112-3, vakarais JU. 9056

431 Roncesvalles Avė., Toronto.

WINNIPEG, Man.
Tuskenis; po $50 — EI. Spilchak, 
Al. Lingė, EI. Lingienė; po $40 — 
dr. Zulonas, X. Y.; $25 — VI. Ar- 
manavičius; $20 — M: Grabienė; 
$15 Z— Navogrockis; po $10 — 
Dargužas, Šopaga; $6.25 — J. Im- 
brasas; po $5 — Kalasauskas, Pe
čiulis; $2 — Janison. Bazaras da
vė pelno-$513,15.

Misijos. Verbų savaitėje misi- 
jonierius Tėvas J. Bružikas SJ., 
pravedė savaitės misijas, kurios 
praėjo dideliu pasisękimu. Baž
nyčios salė kas vakaras buvo 
perpildyta. Šiam istoriniam Win- 
nipego parapijos momentui pa
minėti atspausdinta specialūs 
paveiksliukai. Prisimenant pir
mus krikščionybės laikus, misi
jos baigtos Agape, kurią, parapi
jiečių padedami, suruošė ateiti
ninkai.

Velykų pirmą dieną pakrikš
tytas Eugenijos ir Everesto Fe- 
deravičiu sūnus Edvardo Anta
no vardų.

Vaikų atostogos. Mokyklinio 
amžiaus vaikai galės atostogauti 
vyskupijos vasarvietėje — Camp 
Morten. Vaiko savaitės pragyve
nimas kaštuoja $14,52, bet mo
kėti- tereikės $10 savaitei, liku
sius padengs iš įvairių fondų.

Atostogos prasidės: berniu
kams liepos 1-29 d.; mergaitėms 
— liepos 29 - rugpiūčio 26 d.

Į vasarvietę kursuoja autobu
sas. Norintieji atostogauti pra
šome kreiptis į parapijos klebo
ną. Be to, ten galima gauti atski
rų vilų ir šeimoms. Vieta nepa
prastai rami.

Dovanos bažnyčiai. Vytauto 
Jančiuko ir Radzevičių šeimos 

| padovanojo gražų didelį pliuši- 
. nį kilimą. Povilas ir Uršulė Jau-
niškiai — gražią albą ir juostelę.

Monika Grabienė audžia tauti
nes juostas, kaklaraiščius, take
lius ir viską kas reikalinga tau
tinių rūbų papuošimui, o gautus 
pinigus skiria bažnyčios statybai.

Pinigais aukojo: $60 Antanas

Fort William, Ont.
1954 m. Tautos Fondui aukojo:

po $6 — Bružas Vincas ir Kavaliaus
kas Henrikas;

55,75 — Sibulskis Valerijus;
po $5 — Danenas Juozas, Jonaitis 

Augustinas, Paulauskas Antanas, Jasevi- 
čiūtė Emilė, Jonaitis Stasys, Donėnas 
Jurgis, Mitules Adolfas, Mitules Anta
nas; '■ ■- ■

po $3 — Zigmantas Jonas ir Kazlaus
kas Juozas;

po $2 — Kajutis Petras, Jokubauskas 
Vincas, Simonaitis Jonas, Kaminskas 
Kazys; '

po $1,50 — Bagdonas Pranas, Druk- 
teris Feliksas;

$ 1,25 — Markus J ustinaš;
po $1 — Stukonis Valteris, Zaligaus- 

kas Vytautas, Krigeris Algirdas, Mikonis 
Albertas, Druktenis Leonas, Giedraitis 
Antanas, Bružas Irena, Jonaitis Valė ir 
Jonaitis Malvina.

Viso $85,00; parengimo visas pelnas 
$79,70. Išviso — $164,70.

Visi pinigai pasiųsti Tautos Fondui.
Tautos Nepriklausomybės minėjimą 

ruošiant, daug rūpesčio ir darbo įdėjo 
p.p. Bružai, Jonaitienė su dukra, Ka
minskai,. Drukterienė, Sibulis, Kajutis, 
Mitalai. Nemažai vyrų būvo atvykę iš 
miškų. Jie savo dalyvavięnu daug mums 
padeda. P. Stasys Jonaitis labai rūpestin
gai rinko aukas Tautos -Fondui; broliai 
Danėnai ir p. Paulauskas gražiai talki
ninkavo darbe.

Apylinkės valdyba labai nuoširdžiai 
dėkoja visiems maloniesiems aukotojams 
už duosnumą, o rengėjams ir rinkėjams 
už jų pasišventimą padėti tėvynės rei
kalams. Apylinkės valdyba.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!

Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Aute Collision
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

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

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

TORONTO, ONT. . Sav. G. KERAITIS

Lietuvis siuvėjas

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

......... ■ 1T ■

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

."2. i1 u s 11 11 1 ... ■ i.. ....i
Būkite taupūs ir 1954 metais!
METROPOLITAN KITCHEN FURNITURE 

COMPANY
' 113 OSSINGTON AVE. - TEL. LL. 6458
I
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 garautuojame. 
Pirkėjui pageidaujant keičiame.

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

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

COLLIS FURNITURE COMPANY
439 QUEEN ST. W. (prie Spadina). TeL EM. 6-80*4

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

Garantuotas saugojimas. Mokama 
atsiimant Garantuojama. 
Pasiimame ir pristatome.

DYfe
Works

Specialybė: 
Cheminis valymas įvairių 

rūšių užuolaidų.
13846 CLAREMONT STR.

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. 84557
30 metų valymo patyrimas

SPORTAS
Pabaltijo tautų olimpiada

Š. m. balandžio 22 d. įvykusia 
me Pabaltijo Tautų Sporto Fede 
racijos susirinkime buvo nutarti 
šių metų Olimpiadą ruošti gegu 
žės 28-29 d.d. Centrinės YMC2 
patalpose. Šios Olimpiados pre 
gramoj yra numatytos sekančio 
sportinės varžybos: krepšinis 
tinklinis, stalo tenisas ir šachma 
tai. Futbolas ir lengv. atletik 
būtų pravesti kiek vėliau. Olim 
piadoje dalyvaus latvių, estų i 
lietuvių sportininkai. Lietuviu 
atstovaus sportininkai iš Toron 
to, Hamiltono ir Montrealio.

Tarp sportinių varžybų bu 
įterpti ir kultūriniai pasirody 
mai, o gegužės 29 d. Masaryk sa 
Įėję įvyks bendras visų tautų po 
būvis.

Tikimasi, kad šiais rųetais mū 
sų visuomenė parodys didesn 
susidomėjimą šiomis žaidymė 
mis. Sporto Apyg. Vadovas

Šachmatai
Pereitame “TŽ” numeryje 

sporto skyriuje šachmatai pad: 
ryta techniška klaida — minim 
žaidėjų eilėje praleista R. Pai 
kauskas, žaidęs šeštoje lentoje i 
iš šešių sužaistų partijų laimėję 
4, duodamas komandai 1 tašką.

— Besitęsiančiame Montreal] 
miesto turnyre Žalys yra antroj 
vietoje.

— Po Kanados pralaimėjim 
pasauliniame mėgėjų ledo rutv 
lio turnyre Švedijoje, Toront 
profesionalų komandos Mapl 
Leafs vadovas pasisiūlė vykti 
Rusiją ir parodyti tikrą hocke 
meną ir Kanados pajėgumą, ne 
ruseliai Švedijoje buvo išsitari 
kad jie gali nugalėti bet koki 
komandą. Tačiau, atrodo, išver 
gimui katastrofos — pralaimėj: 
mo, rusai atsakė kad šiuo met 
jie negalį pasiūlymo priimti. I 
dalies, gal, ir ne vien dėl baimė 
atsisakyta; Rusija kad ir skei 
biasi turtinga (mes jos gerbus 
žinome) bei sporto proteguotoji 
dar iki šio laiko net Maskvoj 
neturi dirbtino ledo arenu.

IMIIIIIIIIt

IŠTARIAMA: FEIS-ELL

Reiškia, kad šios lignino nosi
naitės nepaprastai patogios ir 
minkštos — jos visuomet švel
nios nosiai. Prašykite “FACE- 
ELLE” lignino nosinaičių.

^aceelle

1111111111111111110 lllllllllllillllllllllll

WEDDING CLOTHES RENTALS
256 COLLEGE at Spadina
556 YONGE at Wellesley______

dalios
dvigub.

Ružovos d I 
frigubos /

NUOMOK 
PILNA 
VESTUVINĮ 
RŪBU 
KOMPLEKTĄ 
VYRAMS IR 

: MOTERIMS.

. DAŽAI IR SIENOMS 
POPIERIS!

Vaškas, šepečiai, terpentinas
Sky’s Paint & Wallpaper 

891 DUNDAS ST. W.
Toronto, Ont

Tel. EM. 4-2715

DĖMESIO!
Lietuvio IGNO ASTRAUSKO

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

taus EE—EEE dydžio.
1414 Dundas St West Toronto 

Tel. KE. 3881

I

Dr. M. Arštikaitytė
AKIŲ LIGŲ SPECIALISTĖ

Pritaiko akinius
i-' 167 College (kampas McCaul)
J- Kabineto Nr. 9
a , Toronto
i- Priima tik susitarus.

Skambinti vakarais
>- telefonu LA. 1168.

5> . ,r-

l" Dr. Aleksas Valadka
i- 1081 BLOOR ST. W.
r (prie Dufferin)'
s •
i- .. ,. . . . ,prųma ligonius ir gimdyves
s nuo 24 ir nuo 6.30-8 vai. vak. 

Ketvirtadieniais įr šeštadie- 
niais nuo 2-5 vai.

( Rentgenas pagal susitarimą.
•

t- Telefonas ME. 2933.
Lį —*>•

s* Dr. A. Pacevičius
, Gydytojas ir Chirurgas

B, YARMEY CLINIC
i. 314 BATHURST ST.
ų Toronto

S- Telef. kabinetas EM. 6-2696
ir Namų OL. 4778 * į

!s RENTGENAS, PHYSIOTERAPIJA,
LABORATORINIAI TYRIMAI •%
Priima ligonius ir gimdyves: 

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

-.. —.

° Dr. Jonas Yčas
0 Gydytdjas ir chirurgas
e 1390 DUNDAS ST. W.
į (tarp Gladstone ir Rusholme Rd.)

Priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2 iki 4 vai. 

** p.p. ię nuo 6.30 iki 8 vai. vak., 
a šeštadieniais nuo 2 iki 4 vai. 

p.p. arba pagal susitarimą.
u Telefonas LO. 1794

Toronto ,
S '
ts •

■ Dr. S. V. FEINMAN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

A Vidaus ir moterų ligos
e 251 CRAWFORD STREET, TORONTO 

Telefonas LL. 5739
m Darbo vai.: 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 AVĖ., TORONTO
(prie Dupont ir Bathurst)

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS

Baigęs universitetą Vokietijoje 
ir Kanadoje

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

TORONTO

WA. 3-2003
* Priėmimo valandos: nuo 9-12 ir nuo 
B 2-9 vai. vak. (pagal susitarimą).

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą

1082 BLOOR W., TORONTO 4.
(į rytus ndo Dufferin St.)

Dr. Alexander SZATMARI
- h^RVŲ LIGŲ GYDYTOJAS

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

susitarimą.
Telef. įstaigos WA. 1-0556

* narni; LL. 5228.

DANIEL D. STOKAL 
B.A. .

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis 

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

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

vykimo Konadon — Vokietijoje.
Toronto įstaigos adresas:

73 ADELAIDE STREET WEST,
IV ougšte, 436 kambarys

Loik. darbo vai.: pirmod., treČiod. ir 
penktad. 6-8 pp. šešt.: 10-12, 1-5 pp.

Jttoigot telef. EM. 6-5561 u
Buto: ME. 0636 7

Dr. Sylvia UZANS
* Vaikų ir odos ligos

Darbo valandos: 5-7 pp., šeš
tadieniais 12-1 pp.

52 Linsmore Crs., Toronto 
(netoli Danforth Ave.)

TeL GL. 2892.

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

Dirbęs Europos ir Konodos 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 AVE., 

TORONTO
(įėjimas iš 613 Brock Ave.) .

Priima ligonius, gimdyves ir mgterų 
ligomis sergančias kasdien nuo 1-4 ir 
nuo 5-8 vai. p.p., šeštadieniais nuo 
11-3 vai. p.p., kitulaiku pagal susi
tarimą.

Telefonas OL. 6851

Dr. Į. 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
Chirurges ir akušeris

Dr. PAUL REKAI
Vidaus ligų specialistas,

Budapešto bendrosios ligoninės 
vyr. gydytojas.

219 St. Clcir 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.) 
Priėmimai pagal telefoninį susitarimq 

WA. 1-9632 ir HU. 8-7841

Dr. F. Tickett
Gydytojas 

ir ■ 
chirurgas 

Priėmimo valandos 2-3 ir 
7-9 po pietų

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

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
kampos Euclid Avę.

Priima vakarais Dagai 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 vol. 10-12, 2-6. Pirmadie
niais, ketvirtadieniais priima tarp 7-9.

386 Bathurst St Toronto
TeL EM. 4-6515

AKIU SPECIALISTAS

L LUNSKY. R.0

Pritaiko akinius visiems akių defek
tams. Ištiria .akių nervus, kurie daž
nai sukelia galvos skoudejirnq ir ner
vingumų. Kalba slavų kolbomi-.

470 College St. W. Toronto 
Telef. WA. 1-3924

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

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

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

7 Havelock, Toronto. Telef. OL. 5123
ANT. JUOZAPAITIS

Bathurst St Toronto 
Telef. EM. 8-1344

STANLEY SHOE STORE
Augiausios rūšies moterų, vaikų ir 
vyrų batai, normalaus dydžio ir platūs

1438 Dundas St W. Toroido 
prie Glodstone
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PAVASARIS SU LIETUVIŠKA MUZIK

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Prisikėlimo parapijos žinios
— Praėjusį sekmadienį mišias 

;r giesmes per pamaldas giedojo t 
Jikagos “Dainavos” ansamblis”. 
Sausus ansamblio skaičius ir 
gražus giedojimas parapijiečius, 
eurių pamaldose dalyvavo virš 
2000, nuteikė labai maloniai.

— Parapijos gegužinės pamal
dos bus'šv. Antano bažnyčioje— 
Bloor ir Rusholme Rd., pirma
dieniais, trečiadieniais ir ketvir
tadieniais 7.45 vai. vak.

— Motinos dienos noveninės 
mišios tėvų pranciškonų bus lai
komos per visą gegužės mėnesį, 
dus meldžiamasi už visas mūsų 
tautos ir mūsų parapijiečių mo
tinas.

— Šeštadienį, gegužės 1 d., 8 
vai. vak., parapijos komitetas, 
talkininkaujamas PBRM būre- 
'lk>, Masaryk salėje, 212 Cowan 
Ave., prie Queen St. W., rengia 
zakarą. Pelnas skiriamas BSF.

— Praeitą sekmadienį, balan
džio 25 d., Prisikėlimo parapijos 
klebonijoje įvyko Toronto vyr. 
ateitininkų susirinkimas. Jame 
ialyvavo ir svečių iš Hamiltono. 
Šiame susirinkime paskaitą skai
tė vyr. at-kų federacijos dvasios 
vadas, Tėv. V. Gidžiūnas, OFM, 
tema: “
apimtis”. Po paskaitos buvo gy- 

Posėdžių uždarymas — Tau- į vos diskusijos ir paskui buvo ap
los himnas. Toronto lietuvių vi- j tarti at-kų kongreso ir vasaros 
suomenę prašome minėjime kuo [stovyklos reikalai, 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Šventės Rengimo Komitetas.

Pradedant šiuo šeštadieniu, 
gegužės 1 d., per visą gegužės 
mėnesį 7.30 vai. vakaro šv. Jono 
Kr. lietuvių bažnyčioje Dievo 
Motinos garbei laikomos geguži
nės pamaldos: penkių minučių 
susikaupimo konferencija, Dievo 
Molinos litanija ir palaiminimas 
Švenčiausiu.

Motinos Dienos minėjimas
Gegužės 2 d. 11 vai. iškilmin

gos pamaldos visose katalikų ir 
evangelikų lietuviškose parapi
jose su šventei pritaikintais pa
mokslais.

Pamaldų metu Prisikėlimo pa
rapijos bažnyčioje solo giedos P. 
Radzevičiūtė, o šv. Jono parap. 
— p. Ščepavičienė.

3 vai. p.p. Dovercourt-College 
kino teatro patalpose iškilmin
gas posėdis:

Iškilmingas atidarymas — 
malda; pagerbimas mirusių ir 
gyvų motinų; paskaita — dr. 
Marijos Žilinskienės, viešnios iš 
Cleveland©.

Meninę dalį atlieka ateitinin
kai, skautai, šeštadieninė lietu
vių pradžios mokykla, augštesn. 
lituanist. kursai ir solo dainuos 
Marija Vilčiauskaitė pianinu pa
lydint Danutei Zubrickaitei.

Ateitininkų ideologijos

TLO “TRIMITAS” dviejų metų sukakties proga, šeštadienį, gegužės 1 d., 7.30 v.v., UNF audi
torijoje, 297 College St., rengia įspūdingą

KONCERTA-BAL1U
PROGRAMOJE: A. Prialgaus’io naujas kariškų dainų popuri, “Martha” ir “Otelio” operų iš' 
traukos. Koncerto dirigentas - muz. prof. L. Turkevech, sol. Br. Marijošius, poetas Vyt. Kasty 
tis ir orkestras “Trimitas” 14-kos asmenų sudėtyje.

Įvairus bufetas; smagūs šokiai ir staliukai 6-iems asmenims (Rezervuojant skambinti A. Žio 
bakas, LO. 8869). Bilietai tik $1, gaunami pas orkestro dalyvius ir koncerto vakarą prie įėji 
mo. ‘ Visus maloniai kviečiame.

t Aukojo
Velykų švenčių proga Vokieti

joje likusiems tautiečiams auko
jo: po $5 — Juozas Paškevičius 
ir Antanas Saulis; $3 — Kazys 
Gaputis; $2 — St. Jokubauskas. 
Viso $15.

KLB Toronto apylinkės valdy
ba vieton vainiko a.a. mirusio 
pulkininko Prano Kauno kapui, 
jo šeimos pageidavimu, paaukojo 
Vasario 16 gimnazijos rūmams

Pavasario

BALIUS

Šv. Jono Kr. parapijos žinios
— Ši sekmadieni. Motinos Die

ną, 11 vai. pamaldos skiriamos 
už lietuves motinas. Pamaldų 
metu giedos sol. Br. Marijošius, 
ir smuikuos Stp. Kairys. Išaugi
nusioms dideles šeimas moti
noms rezervuojamos vietos prie 
altoriaus už Dievo stalo.

— Lietuvių šeštadienio mo
kyklos mokinių mėnesinė išpa
žintis ivy.ks šį šeštadienį tuojaus 
po mokyklos pamokų.

— Bažnyčios remonto naudai 
praėiusi sekmadieni surinkta 
$357.80.*

— Atremontavus parapijos sa
lę. šį sekmadienį po gegužinių 
pamaldų parapijos salėje įvyks
ta jaunimui pobūvis — šokiai.

— Pakrikštyta Kymantas Leo
nas Kaknevičius.

Šv. Andriaus liuterionių baž
nyčioje, Carlton ir Jot vis gatvių 
kampe, gegužės 2 d. 9 vai. lietu
vių pamaldos. Jų pamokslas tai
komas Motinos dienai.

j<un. dr. M. Kavolis.
Toronto ir Hamiltono 

apylinkių valdybos 
balandžio 28 d. susirenka pirma
jam bendram posėdžiui. Šios dvi 
kolonijos aktyviai dalyvauja 
bendruomeniniam darbe ir turi 
daug bendrų reikalų. Norėdami 
glaudžiau bendradarbiauti ir iš
diskutuoti veiklos išplėtimo ga
limybes tarp abiejų kolonijų ir 
susirenka posėdžiui.

Nauja Liet. Radio Programa 
iš CFJB Radio stoties Brampton 
banga 1090 kiekvieną sekmadie
nio rytą 9.30-10 vai. Programa 
pradėta Velykų rytą. Girdima 
gerai Hamiltone, Londone, To
ronte, St. Catherine, Welland, 
tabakų ūkiuose.

Mirus mylimai mamytei, gilaus liūdesio valandoje 
p. p. Z. K. LEMBERT A MS 

ir visai šeimai reiškiame gilią užuojautą

St. M. Girčiai ir I. A. Rakamos.

KLK Moterų D-jos Toronto sk. 
gegužės 8-9 d.d. švenčia savo 5 
metų veiklos sukaktį.

Gegužės 8 d. 6 v.v. vakarienė - 
vaišės šv. Jono Kr. parapijos sa
lėje. Vaišių metu sveikinimai ir 
Įvairi meninė programa. Gros 
puiki muzika.

Gegužės 9 d. 11 vai iškilmingos 
šv. mišios abiejose Toronto liet, 
kat. bažnyčiose.

Norintieji dalyvauti šventės 
vaišėse ir gauti smulkesnių in
formacijų prašomi kreiptis į p. 
Ramanauskienę — tel. LA.8797, 
ir p. Jagėlienę — tel. ME. 2926. 
Vakarienės bilietus reikia įsigyti 
iš anksto. Bilietai bus platinami 
ateinantį sekmadienį gegužės 2 
d. po visų pamaldų prie išėjimo 
abiejose Toronto liet. kat. para
pijose. Sk. V-ba.

Kun. dr. Gaidamavičius nuo 
gegužės 15 d. atsikelia gyventi į 
Torontą. Šiomis dienomis knygų 
rinkoje pasirodys jo antroji kny
ga, sprendžianti dorinio prisikė
limo problemas.______________

TL kredito kooperatyvas 
“Parama”

Iki; šio laiko išduota paskolų 
apie $70.000 per 120 asmenų. Na
rių skaičius siekia arti 300, ka
pitalas iki $50.000. Už indėlius 
mokama 3%. Tikimasi, kad ir 
šiais metais šeimininkai gaus 5/< 
dividendo. Indėliai ir paskolos 
apdrausti.

Didesniam narių patogumui ir 
dėl trumpo laiko nebegalint visų 
interesantų aptarnauti per vieną 
vakarą kooperatyvas bus atida
rytas penktadieniais 7-9 v.v. ir 
šeštadieniais 11-1 vai. pp.

Jan Kiepura ir Marta Eggert, 
vyras su žmona, kadaise labai 
populiarūs filmų artistai,' gegu
žės 5 d. koncertuos Massey''Hali. 
Montrealyj koncertuoja Plateau 
salėje.

— Toronto. — Taikos kalno 
kapuose pereitą savaitę rasta at
plėšta kripta ir atplėštas kars-

KLB Oakvillės apyl. valdyba 
Rosenheimo lietuvių pradžios 
vargo mokyklai paaukojo $15,50. 
Toronto Šalpos komitetas nuo
širdžiai dėkoja aukotojams ir 
prašo toliau aukas atnešti į Lie
tuvių Namus — 235 Ossington 
Avė. ar į svetainę “Tulpė”.

Ta proga Toronto ŠK reiškia 
ypatingą padėką St. Naikauskui 
paaukojusiam $50, iš kurių pusė 
paskirta Vasario 16 gimnazijai. 
Savo duosnumu ir atjautimu Vo
kietijoje likusių tautiečių jis gali 
būti pavyzdžiu visiems Toronto 
lietuviams. Si. Naikauskas ir 
pernai, Šalpos K-tui tik prade-į 
jus veikti, buvo pirmasis ir stam- Į 
biausias Toronto aukotojas.

Toronto Š Komitetas.
J.E. vysk. B. I. Webster, Toron- 

ronto vyskupas auksiliaras nuo 
1946 m., paskirtas Peterborough 
vyskupu.

Vaikų šventė
Atvelykio sekmadienį TLN 

apyl. Švietimo Skyriaus buvo 
surengta velykinė vaikų popie
tė vaikams su loterija ir žaidi
mais.

Mažieji ir mokyklinio amžiaus 
vaikai turėjo didelio džiaugsmo 
loterijoje laimėję saldumynų ir 
žaislų, džiaugėsi Velykų bobute 
ir kiškeliais.

Tėvai irgi buvo patenkinti to
kia vaikams suruošta pramoga ir 
pageidavo panašių popiečių ruoš 
ti dažniau.

Skautai-ės
Atvelykio sekmadienį minėjo 

savo Globėją šv. Jurgį. Su šiuo 
minėjimu sutapo ir skaučių “grį
žimas” iš kelionės po Lietuvą. 
Šv. Jono Kr. bažnyčioje pamaldų 
metu buvo pašventinta Vyčių šv, 
Jurgio vėliava, gauta iš Kanados 
skautų. Po pietų Įvyko skaučių 
Šatrijos ir skautų Rambyno tun
tų sueiga šv. Kazimiero salėje. 
Čia būrelis jaunesniųjų skaučių 
ir skautų davė įžodį ir pasipuo
šę naujais kaklaraiščiais. Vyriau 
sias Skautininkas St. Kairys pa
sveikino mažuosius Sąjungos na
rius. Tuntininkė sktn. V. Ka- 
lendrienė pažymėjo tą dieną vi
sur laisvame pasaulyje vykstan
čios Seserijos visuotinos sueigos 
reikšmę- ir skaučių kelionės per 
Lietuvą reikšmę ir svarbą tau
tinio auklėjimo požiūriu. Skau
tės, skaitydamos ištraukų iš sa
vo 30 dienų dienoraščių — 
kelionės per Lietuvą — atidavė 
juos įvertinti komisijai, kurią su-

Prisikėlimo Parapijos Komitetas

TLO “Trimitas”.

;, talkininkaujant PBRMBūre- 
liui, gegužės 1 dieną, 8 vai. vak. puošnioje ir didžiojoje Ma

saryk salėje rengia parengimą. Gros puiki kapela, už
kandžiai, gėrimai. Pavasario staigmenos — gėlių ' 

valsai, loterijos ir kitos staigmenos.

Masaryk salė randasi ant Queen ir Cowan Ave. Išlipti Queen 
gatvėje, viena stotis į rytus nuo Lansdowne (212 Cowan Ave.). 
Įžanga tik $1. Pelnas skiriamas Prisikėlimo Bažnyčios Statybos 
Fondui. Visi torontiečiai kviečiami smagiai praleisti pirmą pa
vasario parengimą .

Gegužės 8 d. 8.30 v.v. CLUB TOP HAT didžiojoje salėje (važiuo
ti Queen tramvajumi i vakarus iki galo) ivyks didysis šiame 

sezone “VYČIO” SPORTO KLUBO

F ar engimas-Balius
Svečių patogumui atskiri staliukai, kelnerių aptarnavimas, šo
kiams platforma, air conditioning ir bufete įvairių rūšių gėri
mai ir užkandžiai. Gros didelio sąstato orkestras ir dainuos po

puliari Toronte šlagerių dainininkė.

Norint užsisakyti vietas ir bilietus iš anksto, prašome kreiptis 
telefonu į A. Pulki — LO. 1657 ar P. Bernecką — OL. 8010. Ne

užsisakę bilietų iš anksto, gaus prie įėjimo.

Visi maloniai kviečiami atsilankyti. . Sporto kl. “Vytis” v-ba.

tas. Pasirodo tai atliko trys, ne-Įdaro p. Merkelienė, sktn. S. Ši- w... t-- 1 + A rnrtrf T7 'l’o iiIaiGppilnamečiai jaunuoliai. Jie per
duoti teismui.

I\inc ’’CENTRE”
772 Dundas St. W. Kasdien nuo 6 vai. vak. Reguliuojamas oras

2.

Pirmadienį — trečiadienį, gegužės 3, 4, 5 dd.
Visi spalvoti;
LEAVE HER TO HEAVEN — Gene Tierney, Cornel Wilde 
SOUND OFF — Mickey Rooney, Anne James

Ketvirtadienį — šeštadienį, gegužės 6, 7, 8 dd.
HURRICANE SMITH — John Ireland, Yvonne DeCarlo
SOUTH OF CALIENTE — Roy Rogers

leikytė ir rašyt. V. Tamulaitis.
Toliau perskaityti vyr. skauti- 

ninkės dr. D. Kesiūnaitės, Sese
rijos Dvasios vadovo kun. St. 
Ylos ir tautinio auklėjimo vado
vės sktn. dr. M. Žilinskienės svei 
kinimai raštu.
- Sueiga baigta gyvuoju paveiks
lu. deklamacijomis ir dainomis.

Alius Braziukaitis, daugeliui 
torontiškių pažįstamas kaip il
goką laiką vedęs krautuvės ir 
valgyklos biznį “Parkside Deli- 
cates”, 1620 Bloor St. W., šiuo 
metu savo dalį pardavė. Tikima
si, turėdamas daugiau laisvesnio 
laiko, įsijungs į visuomeninį 
darbą. Linkėtina.

Baltų Federacija praneša
Papildant mūsų pereitoje sa

vaitėje paduotą žinią, šiuo pra
nešama. kad į B. Fed. raštą JT 
generaliniam sekretoriui gautas 
atsakymas iš tos pačios organi
zacijos Human Rights (žmogaus 
teisių) skyriaus, kurio turinys 
paduodamas lietuvių visuome
nės žiniai.

"Mon pavesto pakvituoti Tamstų ko
vo 21 d. laiško govimę.

Kaip Tamstoms turbūt žinomo, Ad 
Hoc Komitetas Priverstiniems Darbams 
(Forced Labour) yra padaręs savo pra
nešimų ūkinei ir socialinei Tarybai ir 
Tarptautinės Darbo įstaigos valdybai. 
Komiteto nustatytoji procedūra užsiimti 
su pranešimais nevaldiškų organizacijų 
ir privatinių asmenų todėl nebeveikia.

Tose aplinkybėse, vienintelė Sekreto
riatui galimo procedūra yra, žiūrėti j 
Tamstų roštę, kaip į pranešimų žmo
gaus teisių reikale ir jom pritaikyti pro
cedūrų, nustatytų ūkinės ir socialinės 
Tarybos rezoliucijoje 75 (V)/ kurios nuo
rašų mes Jūsų inforHocijoi prisiunčiame.

Mes atkreipiame Tamstų dėmesį į ši
tos rezoliucijos paragrafų e, pagal, kurį 
Geheralinis ,‘Sekrętorius yrą įpareigotas 
pasiųsti Tamstų pranešimo^nuorašų pa
liestai valstybei, Jungtinių Tautų nariui, 
nepažymėdamas Tamstų identiškumo, 
išskyrus paragrafe b numatytų išimtį. 
Jeigu aš iš Tamstų negoostO priešingo 
nurodymo, oš priimsiu, jog Tamstos su
tinkate atidengti Tamstų Federacijos 
vardo.

Norėdamos Sekretoriatų įgalinti pritai
kinti Jūsų kovo 21 d. laiškui minėtų pro
cedūrų, prošou prisiųsti man papildomai 
vienų Tamstų laiško nuorašų'7.

Baltų Federacija savo atsaky
me J T žmogaus teisių skyriui 
prašė jos raštui pritaikyti viršui 
minėtą procedūrą, prisiuntė vie
ną papildomą nuorašą ir pažy
mėjo, jog ji neturinti niek,o prieš 
atidengimą Baltų Federacijos 
vardo.

LINKSMI IR ĮDOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja savaitinė apžvalga

1212 DUNDAS ST. W.
J. Beržinskaa 

Užsakymai priimami ir paitu. '

nepamirškite užsukti lletuviškon dovanu,, 
suveniru, ir (vairią reikmenų krautuvėn

Čikogos Lietuvių Meno Ansombliui 
"Doinovo" ir jo vodovoms, gražiu giedo
jimu praturtinusiems mūsų parapijos At
velykio sekmadienio pamaldas, reiškiame 
nuoširdiiousig padėka.

Taip pat nuoširdžiai dėkojame PBR 
Moterų Būreliui už mūsų brangiems sve
čiams doinaviečioms paruoštas gražias 
vaišes. Tėvai Pranciikoftoi.

Padėka
Mono mylimai žmonai — mūsų bran

giai mamytei a.a. Onai Vosylienei mi
rus, už parodyta užuojauta ir poromg 
nuoširdžiai dėkojome: Tėvui. Pauliui OFM 
savo nuolatiniais lankymais suteikusiam 
jai daug džiaugsmo jos sunkioje*, ligoje, 
už maldas koplyčioje ir’šv. mišias T.T. 
Pranciškonams; kun. dr. Kovotiui — už 
gražias laidotuves; pp. Balsioms, Pokar- 
nioms, Girčioms, Jankauskams, Kordo- 
korns, Stankoičioms, B. Miciulevičiui ir 
A. Šulcui už gėles ir visiems kitiems da
lyvavusiems maldose ir palydėjusiems i

-amžino poilsio Vieta. ' J
t -Nuliūdę wfo* ir veikei.

-EAST -WEST VERTIMŲ BIURAS 
L. URBAT — PRISIEKUSI VERTĖJA

Notaro patvirtinti įvairių dokumentų vertimai, imigracijos ir pi
lietybės reikalais susirašinėjimai atliekami skubiai ir sąžiningai.

Biuro adresas: 1663 Bloor SL W. (TTC stotis — Indian Rd.) 
Tel. OL. 4251 arba BE. 1-4872

Motinos pagerbimo šventė ruo-. ... - . u
šlama gegužės 9 d. Darcy Mc-I Gegnes 1 d. 7 vaL vakaro. 
Gee saleje, 220 Pine Ave. West. ' 
Pradžia punktualiai 4 vai. PP- - , . .
Pirmoje programoj dalyje bus. *a „ A- I VIiSSq VAix.AK/y
aUtori^šVentei pritaikytįžodį programoje: Solistė Vienužius- 
tars is forono atvykęs KLB Kr. 
Valdybos pirm. J. L________
Meninėje daly bus: Liet. šešt. 
mokyklų mokinių pasirodymaą; 
montažas, specialiai J. Akstino 
paruoštas Motinos dienai, .kurį 
atliks “Neringos” skaučių tun
to skautės; vyrų kvartetas, ved. 
Z. Lapino; skautų vyčių būrelio 
globojama taut, šokių grupė, ve- 
lama J. Kibirkščio.

Visi Montrealio lietuviai kvie
čiami atvykti į šią gražią šventę 
ir drauge pagerbti visiems bran
gų asmenį — motiną.

Apylinkės v-ba.
TF Montrealio skyrius vyk

dys aukų vajų per visą gegužės 
mėn. Visuomenė ir organizacijos 
kviečiamos talkininkauti.

Liet. KM, D-jos skyriaus narių 
susirinkimas šaukiamas gegužės 
2 d., sekmadienį, po pamaldų, A 
Vartų parapijos patalpose. Narių 
dalyvavimas būtinas. V-ba.

Šalpos reikalai. Balandžio 18 
d. įvykdyta vieša rinkliava AV 
parapijos bažnyčioje tremtinių 
šalpai. Surinkta $74,35. Laukia
ma eilės, kuomet bus galima to-

1862 Wellington Str., “Dom Pols- 
ki” salėje Montrealio Šalpos Ko-

sudarytas prezidiumas iš motinų
I k®**®"Adomonienė; muzikė Ju- 

Matulionis. I dzentavičiūtė; Brolių Lapinų or-
kestras.

Bufete: alus, vynas, kavutė, 
užkandžiai. Įėjimas 1 doleris.

Šalpos Komitetas

Šokių vakarą su plačia ir gyva 
programa ruošia L. Akad. Sam
būris gegužės 8 d. Beaubien sa
lėje ties 11 Ave., Rosemount. 
Veiks turtingas bufetas, paįvai
rintas šaltais ir karštais valgiais 
ir gėrimais. Šokiams gros brolių 
Lapinų “Lituanicos” orkestras. 
Pelnas skiriamas Stipendijų ir 
Pašalpų Fondui. Valdyba.

Iškilon Į Quebeco miestą dar 
galima užsiregistruoti pas S. Na- 
ginionį, tel. TU. 8166 arba pas H. 
Lapinienę, tel. DE. 8119, įmo
kant $6 kelionės išlaidoms pa
dengti. Suinteresuotus prašome 
pasiskubinti, nes vietų skaičius 
jau labai ribotas. Valdyba.

A. A. prez. Antano Smetonos 
10 metų mirties sukaktuvių mi
nėj imą-akademiją atidarė ir pra
dėjo minėjimui ruošti komiteto 
pirm. J. Viliušis. Programoje 

kia rinkliava Įvykdyti šv. Kaži- buvo kleb. Tėvo J. Kubiliaus in- 
miero par. bažnyčioje. vokacija ir S. Kęsgailos paskaita.

Aukotojams Šalpos Komitetas 
j tremtinių Vokietijoje vardu nuo
širdžiai dėkoja.

Artimiausiu laiku Verdune bus 
pradėta rinkliava lankantis na
muose. Tikimės, kad Verduno

kurioje nušvietė velionio gyve
nimą ir veiklą, plačiau apsistoda
mas prie nepriklausomybės at
statymo laikotarpio. Meninėje 
dalyje buvo viešnios iš’ JAV op. 
sol. V. Jonuškaitė, davė puikų

lietuviai aukų rinkėjų tuščiomis i harmonizuotų liaudies dainų 
neišleis. Iš anksto lietuviškas koncertą.

J. R. Sinionavičius 
pradėjo dirbti Jos. Strung Real 
Estate, 2181 Yonge St., tel. HU. 
1-1166. Buto tel. OL.1274.

REIKALINGA moteris virtuvės darbams 
870 Dundas St. W., Baltic restoranas.

REIKALINGAS mokytojas duoti akordeo
no pamokas 9 metų berniukui. Telef. 
LL. 0793.

Išnuomojamas kambarys suaugusiems. 
264 Lisgar.

Išnuomojomi 2 kambariai ll-me augšte. 
37 Givins St. Tel. LO. 6613.

Išnuomojamos kambarys vyrui arba mo
teriai. Galima pasinaudoti virtuve. 1o 
Clinton PI. Tel. OL. 5485. Skambinti bet 
kurift laiku.

Išnuomojamas front i n is kambarys High 
Park rajone, Galima naudotis virtuve. 
Tel. LY. 2060 po 6 vai. vak.

Išnuomojamas frontinis kambarys ir vir
tuvė l-me augšte. Su baldais. Telef. OL. 
8575, 213 Delaware Ave.

Išnuomojamas su baldais antrame augš
te kambarys moteriai arba mergaitei; 
galimo naudotis virtuve. Tel. LO. 7593 
(p. Nikai).

- <4.______________________________ ;_______________ _

Išnuomojamas frontinis kambarys be bal
dų, galima naudotis virtuve, High Pork 
rajone, tel. LO. 1785.

Išnuomojamas kambarys ir virtuvė ll-me 
augšte. 143 Claremont St. telefonas 
EM. 4-1581.

Išnuomojamos kambarys ir virtuvė arba 
2 kambariai ir virtuvė; tel. LA. 0417, 
12 Golden Ave.

High Park rajone išnuomojami 2 kamba
riai ir virtuvė (be baldų). Tel. JU.5828.

Reikia išvežti nereikalingų žemę. Turin
tieji sunkvežimį ar norį šių žemę gaufi 
kreipkitės LL. 2493.

SKUBIAI PARDUODAMAS geras bisnis- 
kroutuvė su 5 kamb. butu. Geras mūras. 
Kreiptis B. Sergautis Real Estate, telef. 
OL. 6381.

PARDUODAMA aazinė virtuvės plyta 4 
angų. Tel. RO. 4943; 306 Windermere 
Ave.

PARDUODAMI nauji, automatiniai, įvai
rių dydžių plokšteliu patefonai, 60 peri- 
įodų srovė $15 ir 25 per. srovė $16.50. 
Radio aparatai "Philips", "Halicrofter", 
"General Electric" ir kitu. Nuolaida 20 
%. Tel. EM. 8-2014. 921 Dundas St. 
W. Radtomechanikas Riekus.

Dėl ligos skwbioi ir pigiai oorduodomos 
automobilis "Morcury" 1950 m. Sodon; 
yra radio, karteris, air-condrtion, padan
gas tautos ete. Gražiai atrodo, kaip na»- 
i«s. Kaina $1.300. Kreiptis: J. Jasėnas. 
41 Brock Cras., Toronto, td. LO. 2401.

GERIAUSIA PROGA dabar užsioronuma- 
w*i žurnalo "TIME", 78 sava it ėm s — 
1 Vi maty — $6.87. Reodmrioi metams 

(52 «av.) — $6 50
S»*acidat atstovas: V. AUŠROTAS, 
206 Gitmoar Ava* Tel. LY. 0305.

Toliau dramos aktorė B. Diki- 
nienė skaitė ištrauką iš A. Sme
tonos raštų. Gražiai programon 
įsipynė Z. Lapino vad.' vyrų 
kvartetas. Visuomenė atsilankė 
gana skaitlingai.

Montrealio skautai ir skautės 
paminėjo savo globėją šv- Jurgį. 
Pamaldos Įvyko A V bažnyčioje, 
iškilminga sueiga tos pat para- 

O kur kitų 22 Montrealy vei- Mos salėje. Atsilankė gražus 
• -• ' ■ būrelis tėvų ir bičiulių. Skautės-

ai pasirodė su montažu “Pavasa- 
-__ „„rio balsas”. Šventės proga abu

J Montrealio Šalpos K-tas. į Montrealio tuntus pasveikino 
——BHM aPyb v~bos vardu A. Gražys, 
' . 7~ I skautų tėvų ir rėmėjų būrelioLatvija paskelbė, kad Rygos - _ - - -

operos solistu vadinamo, dabar- 
Kanadoje su kitais Sovietų Ar
tistais gastroliuojančio Artūrs 
Frindbergs, niekas iš senesniųjų 
Rygos teatro žmonių nėra girdė
ję. Laikraštis įdėjo jo nuotrauką 
ir klausia, kas jį pažįsta.

“Švarus kaip pienė!”
Šitokiu šūkiu specialus mote

rų komitetas šį pavasarį pra
dėjo kompaniją už Toronto mies
to švarumo išlaikymą. Komite
tas ypač kreipiasi į moteris, ra
gindamas imtis iniciatyvos apva
lyti savo gyvenamo rajono gat
ves, vejas, darželius ir užpaka
linius pravažiavimus. Komite
tas kviečia moteris apvalymus 
atlikti suorganizuojant visą ra
joną, kviečia taip pat ateiti tal
kon seneliams ir nesveikiems 
žmonėms.

Padėka
Visiems prisidejusiems prie abiejų vai

kų popiečių surengimo, ypač organizuo
jant programą ir loteriją dėkojam: Se
selėms Kotrynietėms, dr. Norvaišienei, 
p. Irenai Kairienei, p. Onai Jonaitienei, 
p. Juozaitienei; Velykų Bobutei Magda
lenai, Kiškeliams: Gintautui Strumyloi, 
Rimutei Rosenblataitei, žaidimus prove- 
dusiam p. Gaižučiui ir kitiems skautams; 
už veltui duotą salę kun. klebonui Pet
rui AžubaliuiUr Lietuvių Namams, taip 
pat visiems vaikučių tėvams, otvedusiems 
savo mažuosius į Šiuos pirmus voikų pa
rengimus. Apyl. Švietimo Skyrius.

aciu.
Organizacijų aukos. Montrėa- 

lio Šalpos Komitete yra gauta iš 
šių Montrealyje veikiančių or
ganizacijų aukos tremtinių Vo
kietijoje šalpai: Lietuvių Katali
kių Moterų D-jos — $25 ir Lietu
vos Kariuomenės Kūrėjų - Sava
noriu Saj. Montrealio Skyriaus 
— $12.

kiančių organizacijų aukos? Ti 
kimės, kad ir jos paseks šių dvie 
jų pavyzdžiu nepoilgo. Laukia 
me.

rio balsas”. Šventės proga abu

vardu dr. S. Daukša ir rajono va
deiva skaut. J. Bulota.

Už falsikavimą 2 m. kalėti
Montrealy gyvenąs publicistas 

Raymond Arthur Davies teismo 
pripažintas asmeniu, gyvenusiu 
falsifikuotais dokumentais. Pasi
rodo tai Rudolph Shohan.. kuris 
1921 m. imigravo su tėvais iš Ru
sijos į Niujorką, kur organizavo 
komunistini jaunimą ir išviso 
reiškėsi komunistinėje veikloje. 
Persikėlęs i Kanadą, veikė kaip 
Davies, sufalsifikavo metrikus, 
pavirsdamas 1908 m. gimusiu 
Montrealy. 1936 m. gavo pame
luodamas užsienio pasą.

Jam pritaikyta didžiausia 
bausmė 2 metai kalėti. Būdamas 
Maskvoje, jis buvo Saturday 
Night ir McLean žurnaų bendra
darbis.

Iš Delhi pasiekė žinia, kad mū
sų tautiečio A. Paleckio krautu
vę "Super Market” ši pirmadienį 
ištiko gaisro nelaimė.

Dėkoju dr. Valodkai ir dr. C. Knowlton 
už sėkmingai atliktos operacijas; Tėvui 
Pauliui, kun. Ažubaliui, p. ščepavičienei, 
pp. Romėnams už lankymą manęs ligo
ninėje, šalpos komitetui "Caritas" už gė
les ir dovanėlę. K. Petrikas.

VELYKŲ DOVANA VAIKUČIAMS!
Tik neseniai pasirodžiusi, puikiai Stan
čiko it ės iliustruota, St. Džiugo eilėraščiu 
knygelė "KIŠKUČIO VARDINES". Kai
na $1.50. Gaunama "T. Žib." knygyne.

BALTIC CARTAGE & 
MOVERS

pergabena baldus, Specialistas 
pervežti šaldytuvus. Transportas 
visų rūšių. Didelis sunkvežimis. 
30 DEWSON ST., Toronto, OnL 
Informacijų kreiptis OL. 1403 

24 valandų tarnyba.

A. Garbenis
REKOMENDUOJA

GARDEN - RONCESVALLES, $17.000, atskiras, mūrinis namas, vandeniu - aly
va šildomos, 8 dideli kambariai per 2 ougštus, 2 virtuvės, nėra 'garažo. 
Įmokėti apie $7.000.

INDIAN RD. - HEWITT, 13 komb., gražus plytų namas, 2 garažai, vandeniu 
šildomas, 2 vonios, 2 virt. Įmokėti tik $7.000. Atviros 10 metų morgiiius.

BLOOR gatvėje, elektros reikmenų - radio krautuvė. Pilno komo tik $4.000 
plius inventorius. Neougšto nuoma

DOVERCOURT - COLLEGE. 11 komb., atskiros, plytų namas, garažas, 24 pėdų 
žemės plotos prie namo, vandeniu šildomos, 2 vonios. įmokėti $8.000. Viso 
$24.OOC

L GARBENS
REAL ESTATE

1486 DUNDAS STREET WEST (prie Dufferin), TORONTO 
Telefonai: LO. 2738, vakarai* HU. V-1543

Naujas mūsų skyrius:
1597 Bloor St W. Tel. LA. «777

REIKALINGI NAMAI PARDAVlMbl

I




