
Nr. 23 (76) TORONTO, Ontario, 1951 m. Birželio (June) men. 7 d.

The Lights of Homeland 

Lithuanian Weakly 

Publist hl by the Lithuanian 
R.C. Cultural Society 

of Canada
Authorized os Second Class 

Moil Post Office Deportment 
Ottowo

Kaina 19<

SAVAITRAŠTIS

Leidžia Kanados Lietuvių 
Katalikų Kultūros Draugija*

941 Dundas St. W., Toronto

TARPTAUTINĖJE SCENOJE
Artėjant didžiojo gedulo die

noms, kai minėsime 10 metų sis- 
tematingo mūsų tautos naikini
mo pradžios sukaktį, kiekvienam 
ateina į galvą labai skaudžių 
minčių. \

Už ką visos tos nekaltos tau
tos kančios ir kokios perspekty
vos ateičiai? Nejaugi taip jau tę
sis per amžius?

Mes keliame balsą, rodydami 
pasauliui mūsų tautai daromą 
dangaus keršto šaukiančią 
skriaudą, rodome niekinamą ir 
sutrypiamą žmogų, tą didžiausią 
mūsų kultūrinės epochos verty
bę, o pasaulis skaičiuoja iš bude
lio galimus gauti skatikus. Iš
girstam gražių žodžių iš konfe
rencijų salių ir parlamentų tri
būnų, bet tik žaismui. Gėda net 
prisiminti, kad kaip tik tie kraš
tai, kuriems skiriame visas sa
vo viltis, iki šiol tebėra nerati
fikavę genocido konvencijos. Ne
siryžta pasmerkti žmogaus kan
kinimo ir žudymo. O mes eina
me skųstis, kad mūsų krašte ge
nocidas vykdomas. Džiaugiamės, 
kai koks laikraštis išspausdina 
— neretai mūsų pačių parašytą

tvarkyti kaip tik tas erdves, kur 
lietuvis vargo keliais nelaisvės 
jungą velka.

Tad ir mums savo skundą ne
šant pasauliui tenka prisiminti, 
kad nepakanka vien skriaudas 
kelti ir okupanto bolševikine ti- 
ranija skųstis. Tai gali paveikti 
tik sentimentalias mases, o vado
vaujantiems tai tik medžiaga ar
chyvui, diplomatų ateities kal
boms. Taigi, besiskųsdami, nepa
mirškim ir konstruktyviosios pu
sės, nepamirškim savo reikalo 
susieti su tuo keliu, kuriuo galy
bes interesas stumia, nepamirš
kim tose pakelėse statyti perspė
jančių rodyklių.

Šiandien mes visas viltis de
dame į JAV. Bet ar jų globalinės 
politikos užkampiuose yra palik
ta vietos ir mums?}Kartais pa
brėžiama, kad taip. Bet kur ženk
lai? Tiesa, Valstybės Departa
mento specialistas Rytų Europos 
reikalams p. G. F. Kennan De
partamento žurnale Foreign Af
fairs dar balandžio Nr. rašė, kad 
Pabaltijo tautos niekad nebū
siančios verčiamos sueiti į betko- 
kius santykius su Rusija, bet jos,

Pop. Pijus X paskelbtas palaimintuoju
Pereitą sekmadienį, birželio 3 

d. popiežius Pijus X iškilmingai 
paskelbtas palaimintuoju. Šis di
dysis pastarųjų laikų Bažnyčios 
ganytojas yra nusipelnęs kelis 
vardus: “vargšų popiežius”, “po
piežius katechetas”, “Eucharisti
jos popiežius”. Be to, jis buvo 
bažnytinės muzikos reformato
rius, uždraudęs bažnyčiose pro- 
faninę muziką.

Pijus X — Giuseppe Melchiore. 
Sarto — gimė 1835 m. birželio 2 
d. šiaurės Italijos kaimiečių šei
moje. 1858 m. įšventintas kuni
gu, vėliau buvo Mantuos vysku
pu, o nuo 1893 m. kardinolu Ve
necijos patriarchu. Popiežium 
išrinktas 1903 m. po Leono XIII, 
mirė 1914 rugpjūčio 20 d.

Tai pirmasis popiežius pa
skelbtas palaimintuoju 279 me-

tų laikotaryje, po Pijaus V pa
laimintuoju paskelbto 1672 m., 
kanonizuoto 1712 m.

Pasiaukojimas Marijos Širdžiai
Gegužės. 13 d., Lietuvos Baž

nytinės provincijos 25 m. sukak
ties proga, Romoje, Lietuvių Šv. 
Kazimiero Kolegijos * koplyčioje 
Lietuvos vyskupai — Kauno Ar
kivyskupas Metropolitas J. J. 
Skvireckas, Vilkaviškio Vysk. 
Koadjutorius V. Padolskis, Kau
no Arkivyskupo Augziliaras V. 
Brizgys ir Titulinis Olimpo Vysk 
P. Pr. Bučys — paskelbė Lietu
vos ir visų lietuvių katalikų pa
siaukojimą Nekalčiausiajai Ma
rijos Širdžiai. Be iškilmingo pa
siaukojimo akto, ta proga pa
skelbtas visų 4 vyskupų atitin
kamas laiškas tikintiesiems.

SAVAITĖS ĮVYKiy APŽVALGA

— tai smerkiantį žodį. O kas iš I esą, būtų kvailos, jei atsisakytų 
to, jei ir žymesnis koks žurnalis-1 glaudaus bendradarbiavimo šu
tas parašo kokį, kad ir taiklų, 
straipsnį? Slibinas, kaip anas 
Krilovo pasakėčios šunytis, 
“klauso ir šveičia”. O kodėl ne- 
šveisti, jei visa lai tik tušti žo-

C-s/Cko nemokant" 
iš savo kišeniaus vien paža
dant leisti dar keletą metų lais
vai bizniauti. Juk ašaros ir krau
jo klanai nieko nejaudina — tai, 
mat, vidaus reikalas, o demok
ratai į “tautų pasirinktą valdy- 
mosi formą” nesikiša...

Gėdingas pasaulis. Nesakykim 
— mūsų laikų, — visada jis toks 
buvo. Principai tik žaismui, o 
vairuojantis veiksnys — intere
sas. Ir genocidinį slibiną nušluos 
ne susijaudinimas dėl žmonių 
skausmo, ne noras išlaisvinti 
šimtus milijonų vergų bei bau
džiauninkų. bet interesas. Ačiū 
Dievui, interesas demokratinį 
pasaulį stumia pagaliau imtis

“neimperialistine Rusija”, kuri 
amerikiečių “specialistų” galvo
se vaidenasi maždaug caristinės 
imperijos pavydalo. Mes laiko
me, kad anos imperijos inilžiniš- 

pa— 
ve^tų, ne i^ųVi^tų? b ameri
kiečiams atrodo, kad . Rusijos 
ekspansija tai tas pats kaip Ame
rikos konkvistadorų užkariavi
mai bei anas epochalinis verži
masis į vakarus, riebesnių kąs
nių beieškant. Visos pavergtosios 
tautos amerikiečio sąmonėje pri
lygsta jo kontinento indėnų kil
tims, tetinkančioms į rezervatus.

Štai čia yra mūsų ir kitų pa
vergtų tautų dirva — iškelti tik
rąjį Rusijos vaizdą, kad nesikar- 
totų nauji Teheranai ir naujos 
Jaltos. Mums reikia veržtis į 
amerikoniškąją mintį,- ją pako
reguoti, nes kitaip mes galim vėl 
atsidurti pasmerktųjų “indėnų” 
kategorijoje.

Sovietai propagandos meistrai
Bolševikai prisiuntė Torontui Ševčenkos paminklą

Ukrainiečiams Taras Ševčenko 
yra maždaug tas pats kaip mums 
Maironis ir Basanavičius kartu. 
Šio ukrainiečių tautos budintojo 
ir pranašo kultas yra keliamas ir 
sovietinėje-Ukrainoje, jo poezi
ja, kad ir išcenzūruota bei api- 
bolševikinta ten taip pat sklei
džiama, o ukrainiečiams patrio
tams jis yra laisvės kovų, orga
nizuotumo ir tautinės kultūros 
simbolis.

ne mašina ukrainiečių išeivijai 
sugalvojo didelį šposą. Maskvos 
Litera tuma j a Gaze ta dar kovo 
27 d. paskelbė, kad du rusų skulp 
toriai Makar Kondratjevič ir 
Aleksiej Prokofjevič Olejnik ga
vę 50.000 rublių premiją už Ta
ras Ševčenkos paminklą, kurio 
vieta nesanti žinoma. Į tai tada 
niekas neatkreipė didesnio dė
mesio, bet štai paskutinis “The 
Ensign” numeris praneša, kad 
šitas paminklas —- 22 pėdų bron
zinė T. Ševčenkos stovvla ir 70. . w

į Torontą. Siunta buvusi adre
suota komunistinei Association 
of United Ukrainian Canadians, 
kurios būstinė 107 Ronccsvalles

PABALTIJYS VIS DAŽNIAU PRISIMENAMAS
Jei įtakingoji Naujorko- ir vi

sos Amerikos spauda anksčiau 
tik per kelis mėnesius kartą pri
simindavo katrą Pabaltijo vals
tybę' paskutiniuoju laiku “New 
York Times” beveik kasdien įdo
maujasi ten bręstančiais įvy
kiais. Ir ne tik spauda. Iš gerai 
informuotų šaltinių teko patirti, 
kad užsienių reikalų ministerijos 
Pabaltijo departamentas aty- 
džiai seka pabėgėlių nuotaikas 
bei sentimentus Amerikos ir jų 
tėvynės atžvilgiu. Matyt, prama- 
tomi netrukus jiems teksią užda
viniai. Aukštai kvalifikuoti as
menys buvo paprašyti parengti 
apie Kątuvius visą eilę raportų, 
kuriuose, kaip teko patirti, Ka
nados lietuvių spaudos dalis, 
nors nepriklausomai nuo temos, 
buvo aukštai įvertinta.

Gegužės 29 “New York Times” 
paskelbė UP agentūros žinią, jog 
vietiniai lietuvių sluogsniai pa
informavę apie Lietuvoje vyks
tantį valymą sovietų pakalikų 
tarpe. Smulkiai buvo išdėstyta 
B. Bodeko. MVDistų prokuroro 
nužudvmo byla.

Sekančią dieną. 5.30 “NYT” 
ekspertas Rusijos klausimais 
Harry Schwartz pranešė panašią 
padėtį esant Estijoje. Gudijoje, 
Moldavijoje, Kirkizijoje ir Uzbe
kistane. Labiausiai valymas, esą, 
palietęs Estiją, kur “buržuazi
nių nacionalistų” valymas vyks
tąs jau nuo pereitų metų.

. Gegužės 31 “NYT” citavo “The 
Baltic Review” iš Stockholmo, 
iškeldamas sunkią sovietų mote-

(Paskutinės Naujor ko naujienos) 
rų padėtį, sprendžiant iš jų gy
venimo Pabaltijo kraštuose.

Birželio pirmomis dienomis 
lietuviškoji “Amerikos Balso” 
transliacija buvo praplėsta į 30 
minučių programą. Štabas tebe- 
prašo visų klausytojų, kurių pri
imtuvai tik pagauna, translia
cijų pasiklausyti ir pareikšti sa
vo pastabas. Šiuo metu štabą su
daro: buvęs NCWC tarnautojas, 
buvęs karininkas, vėliau profe
sorius; buvęs karininkas vėliau 
inžinierijos profesorius; teisinin
kas; kalbininkas; dvi tarnauto
jos ir dainininkė. Kaikurie iš jų 
dirba laikinais etatais, kiti įro
dę savo tinkamumą šiam žurna
listiniam darbui priimti tikrais 
tarnautojais.

“Voice of America” 
nepasitenkinimas auga

Pabėgėliams, kuriems komu
nistų ir nacių okupacijos metu 
tekdavo klausytis vakaro gūdu
moje BBC ar “Voice of America” 
transliacijų, nėra reikalinga pa
aiškinimų ar šitokia informacija 
pavergtiems būtina ar ne.

Nelaimei,’ kaikuriems aukš
tiems JAV pareigūnams “Voice 
of Amerika” tik institucija Ame
rikos prestižui išlaikyti, nes juk 
lygiai tokias pat, žymiai seniau 
ir geriau suorganizuotas, turi so
vietai, britai, turėjo vokiečiai. 
Bet jie, ar dėl nesugebėjimo, ar 
dėl biurokratizmo nepajėgia 
“Amerikos Balsą” padaryti tik
ruoju balsu. Balsu krašto, kurį 
saugoja Laisvės Statula. Sitai

neslėpti juo toliau, juo darosi 
sunkiau. Gegužės 31 “New York 
Times” pirmas vedamasis rašo: 
“Amerikos Balsas” birželio pa
baigoje kalbės 45 kolbomis ir, jei 
kongresas duos pinigų, aprėps 
visą pasaulį... pagal Trumano 
"Tikrosios Tiesos” doktrina. Bet 
šitie užsimojimai, dar visko ne
pasako. Daug svarbiau negu kie
kybė juk kokybė. Ir dėl šitos 
“Balso” kokybės daroma tiek 
daug priekaištų. Senatorius Wil
liam Benton neseniai pareiškė: 
“Beveik nerasite asmens, kuris 
nepurkštų ant “Amerikos Bal
so”. Žinoma, šitoks užsimojimas 
neapsieina be klaidų. Mums yra 
žinoma, jog “Balso” pareigūnai 
stengiasi savo programą gerinti. 
Bet ir šito permaža. Pav., senato
rius Benton siūlo, kad daug dau
giau dėmesio būtų skiriama že
mės ūkiui, sveikatai ir higienai, 
derlingumo pakėlimui ir bendrai 
“juodadarbių” temomis”, 
niai išleistoje brošiūroje 
chologinis karas” Saul K. 
rev kritikuoja Amerikos
macines įstaigas, kad jų propa
gandoje trūksta “bendrų idėjų 
apipavydalinimo” ir “nepapras
tai kenčia” dėl intelektualinės ir 
dvasinės tuštybės”. Kiti kritikai 
esą kur kas šiurkštesni. Kongre
sas galiausiai atsisakė duoti 
“Balso” tolūnesniams projek
tams daugiau pinigų. Mūsų nuo
mone, kaikurie šių priekaištų yra 
perdėti; bet faktas pasilieka, jog 
buvo iškelti. Prieš tris mėnesius 
tas pats senatorius Bentonas siū-

Nese- 
“Psi- 

Pado- 
infor-

pa-Ave. Toronte. Jis turįs būti 
statytas dabar švenčiamai ukrai
niečių įsikūrimo Kanadoje 60 
metų sukakčiai paminėti Camp 
Palermo, 12 mylių į vakarus nuo 
Toronto, kur liepos 1-2 d. raudo
nieji ukrainiečiai ruošia jubilie
jinį festivalį. . ;

Įdomu, kad visa tai iki pat pas
kutinio momento buvo slepiama. 
Apie šitokį <$0vietų-Ukrainos 

idąrumo" ž
i raudonieji 

veikėjai-niekad neprasitarė, tad 
nesužinojo apie tai nieko ir anti- 
bolševikiniai kovotojai, atsidūrę 
prieš labai komplikuotą padėtį, 
kai tautos pranašo paminklas la
bai stambioje kolonijoje atsidu
ria Kremliaus tarnų globoje, jų 
veiklos centre .

Taikos Korėjoje gandai buvo 
praeitos savaitės laikraščių dė
mesio centre. Jie prasidėjo prieš 
pora savaičių ir ypač pagyvėjo 
po to, kai sugniužo antrasis rau
donųjų puolimas ir JT kariuo
menė atsidūrė vėl ten, kur buvo 
prieš puolimo pradžią. Pasaulis 
laiko, kad dabar atėjęs tinka
miausias momentas sustabdyti 
karo veiksmus ant Šiaurės ir 
Pietų Korėjos sienos. Net JAV 
valstybės sekretorius Achesonas, 
kalbėdamas senato karinės ir už
sienių komisijoms MacArthuro 
byloje, pasisakė už tokias paliau
bas, pabrėždamas, kad laipsniš
kai turėtų pasitraukti iš Korėjos 
abiejų pusių — JT ir kinų — pa
jėgos. Betgi iš Kinų pusės tuo 
tarpu bent viešai nepareikšta jo
kios nuomonės. Spauda tvirti
na, kad taikos siūlymus padariu
si per Švedų bankininką bei 
sportininką Wallenberg ir Mas
kva. Malikas tai užginčijo, o 
spauda vėl paskelbė, kad iš Pei- 
pingo atskridęs Švedų ambasa
dorius Kinijai, kuris atvežęs Ki
nų nuomones. Tik nesakoma ar 
tai oficialūs siūlymai ar tik jo 
įspūdžiai. Pietų Korėjos vyriau
sybė pareiškė protestą, nurody
dama, kad paliaubos tik duotų 
progos raudoniesiems persitvar
kyti. Bet JTO komisija, kuri lan
kėsi Korėjoje ,savo -vadovybę iš
siuntė į Indiją., prašyti, kad "pa- 
.arpinfhkautų~ršūšisiekti su%Ki-" 
nais. ; .

Trygve Lie, lankydamas^ 
Otavoje pareiškė, kad, jei kinai 
dabar nuo taikos atsisakytų, vi
sos tautos turėtų padidinti savo 
pajėgas Korėjoje. O JT vadas 
Korėjoje Ridgway savo pirmojo
je spaudos konferencijoje pareiš-

Tarptautinė komunistu brigada
“NYT” skelbia iš Hongkongo 

pranešimą, kad Mukdene suor
ganizuota tarptautinė komunis
tų brigada, kurios oficiali vėliava 
yra raudona su 11 geltonų žvaigž 
džių. Jai vadovauja Sovietų mar
šalas Kurenkovas. Jis jau vasa
rio 18 d. perėmė komandą tarp
tautinės Tol. Rytų armijos, į ku
rią įeina kinai, rusai, š. korė
jiečiai, Kr. Mongolijos kariai, ja
ponai, lenkai, vengrai, čekai, lie
tuviai, latviai ir estai. Korenko- 
vo uždavinys — diriguoti Korė
jos karą, ginti Mandžiūriją ir, 
“jei reikės”, pulti Japoniją. Jis 
turi 2 padėjėjus: Sovietų gen. 
Įeit, i Berevyanko ir kinų gen. 
Peng Teh-huai.

Teroras ir sukilimas Kinijoje
PIA Nr. 16-51 skelbia, kad Ki

nijoje eina didelis “banditų” lik
vidavimas. Tarp šaudomųjų, 
kaip paaiški iš “Pravdos”, yra 
ir amerikiečių karių. Badaujan
tiems gyventojams, paliktiems 
su bado norma, sakoma: “Jūs ga
lite likti čia ir mirti badu, arba 
eiti į kariuomenę — ir ten visko 
turėsite į valias”. Paskutinėmis 
žiniomis, aktyviai partizanus re
miančiu pietvakarių Kinijoj yra 
1.600.000, taip pat stipriai jų 
veikla reiškiasi ir kitur. Prieš 
komunistus taip pat sukilo Vid. 
Mongolijoj 20.000 mongolų, ku
rie taip pat nori prisidėti prie 
kinų aktingos kovos su komunis
tais. Tos pačios PIA žiniomis, ko
munistų pravesta užimtojoj Ko
rėjoj žemės reforma yra tik pro
pagandinė. Iš tikro naujai gavu

sieji žemės turi valstybei mokė
ti kur kas didesnius mokesčius ir 
duoti didesnes pyliavas, nei se
niau, ją nuomodami. Pietų Ko
rėjos parlamentas priėmė kur 
kas pažangesnį žemės reformos 
įstatymo projektą.

Partizanij kovos Slovakijoje
“Neuer Wiener Tagesz.” pra

nešimu, Tatrų kalnuose, Slova
kijoje, ėjusios kietos kautynės 
tarp reguliarios čekų kariuome
nės ir slovakų partizanų. I. Ba- 
zoyskio pareiškimu “Daily Tele
graph” dienraščiui, kovojantieji 
partizanai nėra jokie “tautiniai 
komunistai”, bet antikomunisti
niai slovakai. Jie palaiko ryšius 
su Vyr. Slovakų Išlaisvinimo 
Komitetu ir ukrainiečių pogrin
džio armija. Jų aktyvių kovotojų 
skaičius siekia apie 5.000.

— Ukrainos nauju min. pirmi
ninku, kaip matyti iš “Pravdos”. 
paskirtas W. W. Mackevičius, se
nojo min. pirmininko D. S. Horo- 
čenkos likimas nežinomas.

lė pravesti tyrinėjimą; pageida
vo, kad “Amerikos Balsas” būtų 
atskirtas nuo State Department© 
ft* Veiktų kaip visai atskira vy
riausybės įs/aiįa. Daugelio nuo
mone toįi tyrinėjimas vis dėlto 
būtų labai pravartus ir Bentono 
siūlymu turėtų susidomėti kon
greso Užs. Reikalų komitetas.

kė, kad “su jais nėra kompromi
so ir mes neturime pasirinki
mo”. Jo nuomone, komunistų pa
jėgos dar nesą sulaužytos ir jie 
tebesą pajėgūs pulti. Paskutinė
mis dienomis, JT kariuomenei 
pasiekus Hwachon, jie ištiktų
jų sustojo traukęsi ir prade ja 
naujus priešpuolius, kurie, gali
mas dalykas, po kurio laiko virs 
nauju trečiuoju puolimu.

Tolimųjų Rytų padangės te
bėra visos apsiniaukusios. Iš Ki
nijos ateina žinios apie žiaurų 
komunistinį terorą ir krikščio
nių persekiojimą. Birželio 3 d. 
ten paskelbtas valdžios įsaky- 
mas knkscionims nepal^kyti jo- vieĮė vifinskį 4 didžilJu kon. 
kių ryšių su amenkieaų m kitų ferenciją Vašingtone liepos 23

mano laišką Britam ir Iranui, 
raginantį ginčą išspręsti genio- _ 
j u, atsakymo dar nėra. Britai jau 
yra paskelbę, kad nacionaliza
cijos principą pripažįsta, tik no
rėtų, kad dėl to būtų susitarta, 
bet ar neoficialios derybos per 
bendrovę duos laukiamų vaisių 
tuo tarpu sunku pasakyti. Atro
do, kad iki to dar ilgas kelias, 
o derybų likimas beabej o prik
lausys nuo to kiek paspaus Iraną 
sovietai.

Paryžiaus konferencijoj staig
mena, kad vakariečiai, nelaukda
mi galo derybų dėl darbotvar
kės, oficialiomis notomis jau pak

tautų misijom, o be to, reikalau
jama įsijungti į kovą prieš “ame
rikoniškąjį imperializmą” ir pa
remti vyriausybės politiką bei 
žemės reformą.

Indokinijoje komunistai jau 
visa savaitė vykdo puolimus, 
stengfįąmiesi pralaužti prancūzų 
sustiprinimo linijas. Pirmieji jų 
puolimai buvo sėkmingi, bet po 
trijų dienų jie buvo atmušti. Ko
vos tebevyksta.

Japonijos taikos sutarties rei
kalu senatorius Dulles nuvyko į 
Londoną su aiškiom instrukci
jom, kad komunistinė Kinija 
prie derybų negali būti prileista 
tol, kol nesustabdys agresijos 
Korėjoje. Be to, Dulles turi iš- 

-sia^įnti - kitus klausimus, dėl 
kurių JAV nesutaria štf D. Bri
tanija. Tai liečia ir Japonijos lai
vyną, kurio plėtimą D. Britani
ja nori suvaržyti ir Japonijos 
kapitalus užsieniuose bei 200 
milionų dolerių iždą, kuris dabar 
laikomas okupacinės valdžios 
žinioje. JAV linkusios visą, tai 
gražinti Japonams, o D. Britani
ja norėtų, kad tas klausimas bū
tų sprendžiamas kartu su Sov. 
Sąjunga. Pagaliau svarbus For- Į 
mozos klausimas, kuri dar Kai
ro konferencijoje buvo pripažin
ta Kinijai, bet JAV siūlo, kad 
taikos sutarty būtų įrašytas tik 
Japonijos atsisakymas nuo jos, 
o jos likimas būtų paliktas spręs
ti ateičiai. Tuo tarpu JAV paža
dėjo Kiniją bombarduoti per 6 
vai., jei ji pultų Formozą. Nuo 
šios Dulles misijos pasisekimo 
labai daug kas priklausys.

Irano naftos byla savo griež
tumo taip pat nustoja ir paleng
va pereina prie derybų.

Irane dėl to dar labai jaudinasi 
ir vyksta antibritiškos bei anti- 
amerikoniškos demonstracijos, 
rengiamos nacionalistų bei ko
munistų, naftos rajonas nuo ge
gužės 30 d. užimtas kariuomenės, 
o britų karo laivai patruliuoja 
jūroje, bet padėtis laikoma kiek 
atslūgusia. Iranas atsisako tuo 
reikalu derėtis su Britu vyriau
sybe. bet jau pradėjo pasitari
mus su bendrove. Eiti į Haagos 
Tarptautinį Tribunolą Iranas 
atsisakė, o į asmenišką prez. Tru

d. Maskvos atsakvmo laukiama 
šiomis dienomis. Gromiko iš- 
anksto pareiškė, kad sovietų rei
kalavimas kalbėtis dėl Atlanto 
Sąjungos ir JAV bazių esąs neat
šaukiamas. Galimas dalykas kad, 
jei sovietai siūlymą atmes, va
kariečiai ryšis nutraukti Pary
žiaus derybas, o savo norus de
rėtis laikys įrodę šiuo pastaruo
ju siūlymu.

Rytų Vokietijoje sovietai pra
vedė savo “taikos plebiscitą”, pa
teikę balsuoti klausimą, ar jūs 
prieš apsiginklavimą ir visos Vo
kietijos taikos sutartį?” Visas 
100% atsakymų buvę teigiami. 
Italijoje praeitos savaitės savi- 
valdybiniuose rinkimuose, kurie

Pakeista Lenkijos - S. Sąjungos siena
Iš Varšuvos pranešama, kad 

Maskvoje pasirašyta sutartis, 
kuria Sovietų Sąjunga ir Lenkija 
apsikeiči adviem žemių plotais. 
Lenkija atiduoda Sovietų Sąjun
gai pasienio sritį į rytus nuo 
Liublino, pripažintą Lenkijai 
1945 m. sutartimi, iš kurios ten 
gyvenę ukrainiečiai buvo iškelti 
į Sovietinę Ukrainą, o Sovietų 
Sąjunga atiduoda Lenkijai Dro- 
hobyčo srities dąlį, į rytus nuo 
Drohobyčo. Sutartį pasirašė Vi
šinskis ir Lenkijos premjero pir
masis pavaduotojas Zavadskis. 
Sutarty taip pat numatyta uk
rainiečių ir lenkų iškeldinimas į 
atitinkamas valstybes.

Sukeistosios sritys yra nedide
lės — apie 260 kv. klm. ploto. 
Sovietų gaunamoji sritis yra že
mės ūkio, o Lenkų gaunamoji — 
pramonės, su naftos ir natūra
laus gazo šaltiniais.

Kad sovietai šią turtingą sritį 
perdavė Lenkijai, tenka spręsti, 
jog Maskva ją laiko jau visiškai 
sava ir gal ruošia 17-ąją respub
liką.

Okupuotų kraštų rusifikacija
Tarp 13 Rygos fabrikų, pas

kiausiai pasižymėjusių lenkty
nėse, iš 26 ta proga viešai sumi
nėtų asmenų 16 buvo rusai, 3 žy
dai, 4 nežinomos tautybės ir tik 
3 latviai. Ir Estijoje rusinimas 
sparčiai Vykdomas. Beveik pusė 
visų valstybės tarnautojų yra 
rusai, be to, 6 iš 26 ministerių, 16 
iš 45 viceministerių ir 142 iš 282 
Estijos komunistų partijos svar
besnių pareigūnų. Saugumo, val
dininkai veik visi išimtinai yra 
tik rusai; valdinę tarnybą gali 
gauti tik tie, kurie moka rusų 
kalbą. Panašus rusinimas eina ir 
Lietuvoje.

tai prakišo turėtąją daugumą 21 
mieste. O ypač svarbu, kad jie 
prakišo net tokiuose miestuose 
kaip Venecijoje ir Genuoje, per 
kur atvežama Amerikos parama 
Italijai ir kur komunistinės sa
vivaldybės darė daug kliūčių. 
Laimėti iš komunistų miestai: 
Genoa, Venecija, Ancona, Ra
vena, Varese, Novara, Forli. Bo- 

[ lognoje komunistai dar laimėjo, 
surinkę 1.797 balsų daugiau, bet 
rinkimai ten užkvestijonuoti, 
nes yra 4000 nepripažintų balsų. 
Visus nustebino socialistų cent
ras Milanas, kur taip pat laimė
jo krikščionys demokratai. Ki
tame Italijos trečdaly rinkimai 
vyks šį sekmadienį.

Airijos rinkimai pereitą savai
tę aiškių rezultatų nedavė. De 
Valeros partija gavo 69 vietas, 
koalicija 64, o nepriklausomieji 
—14. Kadangi 5 iš šių remia de 
Valerą, tai jis gauna 74 prieš73. 
Galimas dalykas, kad bus skel
biami nauji rinkimai.

JAV tebevyksta apklausinėji
mas Mac Arthuro byloje, bet vi
suomenės dėmesys jau atslūgo 
ir mažai kas buvo bepasakyta. 
Po oro pajėgų štabo viršininko 
Vandenbergo kalbėjo admirolas 
Sherman, kurio daugelis nuo
monių artimos MasArthuro rei
kalavimams, bet ir jis teigė, kad 
jį reikėję atleisti, nes buvęs ne
pakankamai atydus instrukci
joms ir vedamai politikos linijai. 
Jo nuomone Kinijos blokada 
esanti būtina. Po jo liudijęs Ache 
sonas tik akcentavo taikos viltis 
ir teigė, kad, priėmus MacArthu- 
ro siūlymą išplėsti karo laukus, 
kitos valstybės būtų JAV nepa- 
rėmųsios. Be to, jis opoųavo 
minčiai, kad Formozos išlaiky
mas esąs gyvybinis. Jau 1949 m. 
buvę išsiaiškinta, kad su For
mozos perėjimu į komunistų ran 
kas reikia skaitytis.
Kanados pragyvenimo indeksas 
per balandžio mėn. pakilo 0,2 
punkto ir gegužės 1 d. pasiekė 
182. Praeitą sekmadienį kanadie
čiai džiaugėsi sulaukę JAV kon- 
gresmonų ekskursijos, atvyku
sios pasižiūrėti “jūrų kelio”, ku
rie užtikrinę, kad kongresas tą 
klausimą netrukus spręs. Otavą 
sujaudino pereito sekmadienio 
milžiniškas gaisras kariškuose 
sandėliuose, padaręs nuostolių 
apie $1.000.000. Spėjama, kad tai 
sabotažo vaisius.
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LIETUVIŠKOS SAMANOS
“Aš jau ir džiaugtis ir pykti užmiršau. Toks 

kasdieniškas gyvenimas. Kulniuoju į šapą; kai 
šalta — drebu, kai šilta — lieju prakaitą, kuris 

; . netilptų į išgertas bonkas. Iš dienos naktį ir iš
i , t < z > nakties .. dieną padarė”...

'ti f Muojxu-X' ■ .IH.
Aš mėgstu lietuviškas sama

nas; Dar piemeniu būdamas po 
jas ne kartą medžiojau gyvates 
“gegutės neužkukuotas vais
tams”. Paaugęs mėgau jose at
sigulęs pasvajoti. Bet kokių gra
žių, kiek jų rūšių — sunku ne 
biologui suskaityti.

Bet kad pačiam teks apsama
noti, tai nei kartą nepagalvojau. 
Juste juntu, kaip kasdieną į ma
no širdį auga, keroja vešliausios 
samanos, kurios, tikiu, biologi
joje vardo neturi. Juntu, kaip 
gyvenimas pulsuoja, žinau, kad 
esu gyvas ir vegetuoju, bet ne 
gyvenu. Miršta aplinka, neeg
zistuoja nei ateitis. Kartais pa
sapnuoju praeities saulėtus ba
rus, kaip Biliūno Brisius ir vėl 
nešu gyvenimą, kaip naštą, kaip 
jungą. Nieko nekeikiu, niekam 
nepriekaištauju, nei džiaugsmo, 
nei pykčio; juk aš apsamanojęs 
individas — nulis begalybėje. Jei 
mane gyvenimas virškina — te
gulei įsuko į savo ratus ir mai- 
gq — tegu; aš, kaip Žemaitės 
Kurmelis, negaliu, pagalvoti, kad 
egzistuoju. Virtau tuo, kuris te
taikina tik biologiškus reikala
vimus, nes mano dvasia ilsisi 
samanų patale. Kam rodyti va
lios ir dėti pastangų išbristi iš 
pelkės. Skeptikas ir apatiškas 
viskam. Mano jaunystję, .^įndė 
karas ir tebemindp. jo vaisiai. 
Rpdos, kareivis buvau geras. 
Pro žuvusius draugus ėjau tik 
pirmyn, kad laimėčiau. Mano 
saulėtos dienos bėgo artilerijos 
ir kulkosvaidžių ugny. Mano 
svajones suplėšė nuoga realybė. 
Perjaunas subrendau. Jau dabar 
galėčiau daugiau paporinti už 
savo senelį anūkams. Belaisvė, 
išskriningavimas arba savųjų į 
stovyklą nepriėmimas mane to
kiu padarė. Bet juntu, vai juntu, 
kad kartais prasiveržia “ saulės 
spindulys, sublizga vaižgantiš- 
kas deimantukas manyje. Tada 
noriu sušukti: Aš gyvas! Nenu
rašykite manęs į .debitą. Aš no
riu saulę dar rieškučiomis sem
ti, juk taip mažai jos ragavau! 
Ir vėl lendu, lyg sraigė, į savo 
kiautą.

Iš draugo laiško.
Bet ilgai nebegaliu tverti, kaip 

mano kambario draugas Joe, ku
ris ne kartą man pasakoja: 
“See, sekas singeris, nei apsi
prausęs, nei atsimyĮėjęs, nei at- 
sivalgęs, see”. Jis jau 20 metų 
kulniuoja į tą pačią “sopą”, ima 
maistą toj pačioj “grosernėj”, 
nuolat pila už lūpos tose pačio
se tavernose. Gavęs “pėdę” iš
dalina ir vėl iš pradžių ... Jokių 
troškimų, jokių vilčių. Klaiku. 
Tada pajuntu, juk man dar nėra 
visas pasaulis mano kvartalas. 
Oi, daug daug pavasarių noriu 
pagyventi su žibutėmis, purie
nomis, be... patrankų ugnies. 
Juk ir aš noriu sukurti idilišką 
“myli-nemyli” ramunių meilę. 
Ne. Aš neliksiu su Joe mirkti 
visą jaunystę tame dvokiančia
me tvenkiny ir klausytis tik var
lių kurkimo. Ne! Dar kartą ne! 
Aš noriu gyventi. Dar mano 
sparnai nepakirpti. O samanos, 
samanos!... Jas išdegins vasa
ros saulė ir mano jaunystė. Ži
nau ir suprantu, kad mano jauni 
pečiai dar daug turės pakelti. 
Aš gimiau Marso “ženkle”. Nei 
diplomatų gražbylystė, nei 
mokslininkų smegenys, nei bili
jonai dolerių neatneš pasauliui 
laimės. Pergalę pirksim mes. Be 
mūsų prievolės ir pareigos supra
timo, be mūsų kovingumo ir pa
siaukojimo — tegu būna armi- 
jos ginkluotos superatomft^mis
— nelaimės. Tik karys neša per
galę savu krauju ir auka. Žinau, 
kad laimėjimas mūsų, nes juntu, 
kad “pavasaris eina Karpatų 
kalnais”. Aš prisikeliu gyveni
mui ir laimėjimui. Prisikeliu su 
pavasariu ir noriu, vai kaip no
riu su jaunuoliška šypsena, ku
rią mano veide matydavo ma
no motina, pažvelgti į nepražy
dusią laimę, kuri manyje glū
di ir sušukti: “Gyvenu pavasarį 
—pavasariui, kuris neša džiaugs
mą, viltį ir atbudimą. “Gervės
— kelią, gulbės — kelią, vieške
liu pačiu didžiuoju — aš važiuo
ju” (laisvai cit.) su poetu Bin
kių noriu sužukti. Važiuoju į 
laimėjimą, kuris man Neries pa
krantėse nuskins taip mielą ži
butę. R. Medelis.

Galingą ir stiprią ano karo me
to aviaciją stebėtinu greitumu 
kanadiečiai po karo likvidavo. 
Karo metu į Angliją buvo pa
siųsta net 48 eskadrilės. Turėjo 
virš 20 tūkstančių lakūnų-pilotų, 
plius keleriopai didesnį skaičių 
įvairaus kito personalo. Aviaci
jos fabrikai pastatė tūkstančius 
lėktuvų. Turėjo šimtus aviacijos 
mokyklų ir tūkstančius instruk
torių krašte. Deja, po karo la
kūnai išsiskirstė, lėktuvai tapo 
išmontuoti ir paversti laužu, ar 
parduoti už centus. Pav. Cana
dian Car and Foundry Comp, 
prie Montrealio išmontavo 5000 
lėktuvų. Du šimtus likusių pato
bulintų garsiųjų Mosquito bom
bonešių 1947 m. parduota Čiang- 
kaišekui. Viso Kanadoje pasta
tyta 1134 šio tipo lėktuvai. Dabar 
jie labai būtų pravartus sau, kol 
bus įsigyta geresnių. Atkuriant 
aviaciją viską reikia pradėti vėl 
iš naujo. Greito karo atveju Ka
nada dar beginklė ore. Naujos 
moderniškos aviacijos išplėtimui 
planai yra padaryti trejų metų 
laikotarpiui. Skirta 1,5 bilijono 
dolerių. Numatyta įsigyti 3000 
lėktuvų ir turėti 40.000 tarnybą.

Esamos pajėgos
Turima keturios reguliarios 

kovos eskadrilės (praeitais me
tais dvi). Viena eskadrilė nuo 
sausio mėnesio yra pasiųsta į 
Angliją. Antra yra prie Dorval 
ir pratinasi su naujaisiais F-86-E 
Sabre naikintojais. Trečia prie 
St. Hubert, Que., naudoja britų 
gamybos vampyrus. Ir ketvirta 
prie Uplands skraido su ameri
koniškais mustangais. Viena pil
na eskadrile — 25 lėktuvai.

Turima dar dvylika pagalbinių 
eskadrilių (pereitais metais 10), 
kurios karo atveju momentaliai 
virstų aktyvios tarnybos eskad
rilėmis. Po dvi yra prie Montre
alio ir Toronto, po vieną prie 
London, Hamilton, Saskatoon, 
Edmonton, Calgary ir Vancou
ver. Dauguma personalo narių 
sau pragyvenimą užsidirba civi
liniu darbu. Kaikurios eskadri
lės turi anglų gamybos spraus- 
minįus _“Vampires” tipor lėktu
vus, tačiau daugumoje pagalbi
nių eskadrilių pagrindą sudaro 
“Harward” mokomieji ir ameri
kiečių mustangai.

Jūros pakraščių apsauga turi 
2 eskadriles (praeitais metais nei 
vienos). Laikinai naudoja perei
to karo pertaisytus “Lancaster” 
tipo keturmotorinius bombone
šius. Viena eskadrilė stovi Green 
wood N.S. Kita šiomis dienomis 
turi įsikurti prie Pacifiko.

Iki pereitų metų prie Rockliffe 
stovėjo trys pilnos sudėties es
kadrilės naudojamos išimtinai 
fotografavimui. Ar jos dar tebė
ra ir kokius uždavinius šiuo lai
ku turi, neskelbiama.

Turima trys transporto eskad
riles. Viena su “North Star” to
limo skridimo lėktuvais naudo
jama Korėjos transportui

dvi, trumpesnių atstumų “Da
kota”, yra namuose.

Dar yra smulkesnių gelbėjimo 
vienetų, kurie kartais sudaro es
kadriles, kaip, pav., Nr. 103 “Ręs

vieji bombonešiai. Jie naudojami

arba taikiniams vilkti
Transportui yra apie 24 “North 

Star” tipo didieji lėktuvai ir 75 
dvūnotoriniai “Dakota”. Dalis jų

Kitos

TOLIMESNĖS DERYBOS DĖL SCHUMANO PLANOI

Gegužės m. 17 d. Unkel’y, ne
toli Bonnos, prasidėjo paruošia
moji konferencija Schumano 
plano reikalu. Kas Paryžiuje ba
landžio 18 d. užsienio reikalų mi- 
nisterių buvo pasirašyta, tas 
dabar tęsiama toliau. Svarsto
ma Tarybos sudarymas, jos būs
tinė, oficialios kalbos pasirinki
mas.

Beveik tuo pačiu laiku, nuo 
gegužės 21 d. Paryžiuje, anglų, 
amerikonų, prancūzų ekspertai 
susirinko tartis dėl Tarptautinio 
Ruhro Autoriteto padėties, ku
ris nuo 1948 m. gruodžio m. kon
troliuoja, Vokietijoje anglies, 
kokso ir geležies produkciją. Ky-, 
la klausimas: Kaip reikės sude
rinti šį Ruhro Autoritetą su Schu 
mano Plano įsteigtu Aukščiau
siu Autoritetu? Bonnos vyriau
sybė, kai reikėjo pasirašyti Schu 
mano planą, reikalavo Ruhro 
Okupacinio Autoriteto panaiki
nimo. Prancūzų užs. reik, iftinis- 
teris pažadėjo šį reikalą sutvar
kyti. Amerika, Beneluxo kraš
tai sutiko taip pat, lieka neaiški 
anglų pozicija, kurie .kaip ir ki
tur, laikosi savo nervuojančio 
principo: Wait and see.

Tarp šių dviejų konferencijų 
visi klausimai ir ypač sunkeny
bės yra dvejopos: Aukštojo Au
toriteto politinė galia ir anglies 
bei geležies rinkos tvarkymas; 
nuo šių dalykų sutvarkymo prik-

lausys Europos anglies ir gele
žies bendra ateitis.

Aukštojo Autoriteto galia
Šis organas pagal pasirašytą 

sutartį yra pagrindinis. Jis vei
kia nepriklausomai ir su galia, 
kuri iki šiol buvo Vakarų Euro
pos vyriausybių ir profesinių są
jungų žinioje. Visiškai yra nor
malu, kad vyriausybės* ir profe
sinės sąjungos šiandien yra 
šiurpo kratomos, kai pagalvoja, 
kad joms reiks daug tradicinių 
priveligijų atsisakyti. Todėl 
Schumann plano sutartis yra 
pilna atsargių rezervų, pagal 
kuriuos vyriausybės visko neiš
leidžia iš savo rankų. Pvz., Aukš
tojo Autoriteto asmenys yra ne
priklausomi, bet 10 ir 9 sutar
ties straipsniai pasirūpina garan
tijomis esamai vyriausybių įta
kai išlaikyti. Aukštąjį Autorite
tą sudaro devyni nariai: astuoni 
yra paskiriami bendru susitari
mu vyriausybių, kurios pasira
šė sutartį, o devintąjį renkasi 
anie aštuoni nariai. Taigi, vy
riausybės daug baimės turėti ne
gali.

Kitas Aukštojo Autoriteto ri
botumas kils iš esamų anglies ir 
geležies industrijose tiek darbo, 
tiek kapitalo organizacijų. Jos, 
jei norės, galės sabotuoti visą 
plano mechanizmą. Dalyko pa
sisekimas priklausys nuo tarpu
savio pasitikėjimo.

Bendra rinka
Bendros rinkos mintis reiškia, 

kad anglies ir geležies produk
tai laisvai galės cirkuliuoti Eu
ropos Bendruomenėje. Jų pir
kimas ir pardavimas priklausys 
tik nuo lojalios konkurencijos ir 
įmonių geresnio lygio.

Mintis yra graži: rinka apim
tų apie 250 milijonų konsuman- 
tų. Bet ir sunkenybės nemažos, 
nes bendra rinka turi savaime 
keisti visą esamą V. Europos vi
dujinę ekonomiją ir socijalinę 
politiką. Bendra rinka turėtų ves 
ti į bendrų kainų kūrimą, o bend 
ros kainos savaime rišis su val
stybių pinigine sistema, algomis, 
soc. įsipareigojimais, mokes
čiais ir t.t. Pakol kas bendra rin
ka, atrodo, lyg nepasiekiamas 
idealas. Svarbu, kad Europa pra
deda eiti prie konkrečių Vienos 
Europos kūrimo reikalų, nors ir 
mato, kad idealai turi sunkumų.

J. Vilnis.

Atnaujina diplomatinius 
santykius

Ispanijos izoliacijos laikotar
pis jau pasibaigė. Madrido gat
vėmis vėl važinėja svetimų vals
tybių ambasadoriai, lydimi Fran 
ko gvardijos. Kovo mėnesį at
naujino savo ambasadas Ispani
joje JAV, San Salvadoras, Nor
vegija, D. Britanija, Olandija |r 
Italija.

wood” N.S. Jį sudaro 4 “Canso” 
hidroplanai, 2 “Dakota” trans
portiniai, 1 “Lancaster”, 1 “Ner- 
sęman” hidroplanas, 1 “Sikors
ky ’’helikopteris.

Aviacijos mokyklos
Mokyklų centras yra prie 

Trenton, Ont. Mokoma aukštojo 
pilotažo ir įvairių specialybių 
aviacijos mokslų. Paruošiami in
struktoriai. Dabartiniu metu yra 
105 mokiniai.

Pagrindinė skraidymo mokyk
la yra prie Centralia, Ont. Ly
giai tokia pat mokykla įsteigta 
prie Gimli, Man.

Lakūnų-naikintojų aviacijos 
mokykla įsteigta prie Chatham, 
N.B. Lakūnai navigatoriai mo
komi prie Summerside, PEI. Ra
dio specialistai paruošiami prie 
Clinton, Ont.

Pereitame kare Kanada turė
jo 154 aviacijos mokyklas. Jos 
daugumoje buvo nedidelės. Mo
kyklose buvo parengta 120.000 
asmenų lėktuvų įguloms. 73.000 
buvo kanadiečiai. Likusią dalį 
sudarė anglai ir kitų sąjunginin
kų lakūnai. Buvo paruošta dar 
107.000 žemės personalo. Mokyk
lų mokomąjį ir administracinį 
personalą sudarė 104.113 asm. 
Kanadai mokyklos kainavo 1 bil. 
281 mil. dot, nors dalį mokėjo ir 
kiti sąjungininkai. Apskaičiuoja
ma, kad tokio masto mokyklos, 
paruošiant tokį kiekį žmonių pa
gal dabartinius aviacijos reika
lavimus, kainuotų 5 bil. dol. Pa
ruošimas lakūno-piloto pagal da
bartinius reikalavimus ir kainas 
kaštuoja netoli $60.000, o lakūno- 
navigatoriaus $100.000. Šias su
mas prieš kelis mėnesius apskai
čiavo Kanados civ. vadovybės 
pareigūnai.

Šiuo metu mokyklose mokosi 
2-3000 asmenų, šeši šimtai yra 
kaip svečiai iš Atlanto pakto 
valstybių. Vertinant pasiruošimą, 
aviacijai ~negajp?a užmiršti^^T^R pirmiausia sustojo artimiau- 
civilinių skraii ptno klub^kurie 

 

turi 133 mokomuosius lėktuvus 
ir 68 instruktorius. Įsirašyti į to
kį klubą yra pati pradžia, norint 
tapti lakūnu.

Aerodromai
Nauji yra statomi prie Tim

mins, North Bay ir Sudbury. Vi
si trys ant garsiojo šiaurės kelio. 
Jų pastatymo kainą pavaizduoja 
North Bay aerodromas, kurio 
statyba kainuos $1.142.000 Yra 
taisomi ir išplečiami senieji ae
rodromai, kaip Greenwood, Sum 
merside, St. Hubert, Uplands, 
Chatham ir daugelis kitų.

Šiais metais numatyta už 14 
mil. dolerių Įrengti Į šiaurės ry
tus nuo Edmontono didžiulį 115 
mylių ilgumo ir 40 mylių platu
mo aviacijos poligoną. Šiame 
plote aviacija galės atlikti viso
kiausius šaudymo pratimus. Čia 
bus išbandomos ir iš toli vairuo
jamos raketos, kurių laboratori
niai darbai yra atliekami prie 
Valcatier, Que. Kanada turi dar 
8 mažesnius aviacijos šaudymo 
pratimų poligonus.

Turimi lėktuvai
Pagrinde buvo 85 anglų gamy

bos “de Havilland Vampires” ti
po sprausminiai kovos lėktuvai, 
įsigyti prieš keturis metus. Jų* 
beliko tik 55-60. Kiti sudužo ava
rijose ar išimti iš apyvartos dėl 
sugedimų.

Pereitą rudenį už septynis mi
lijonus dolerių buvo pirkta iš 
JAV 100 “Mustang” tipo tolimo 
skridimo propelerinių kovos lėk
tuvų. Jie dalinai užpildo spragą 
iki sulaukiant savų sprausminių.

Jau gauta iš Canadair fabriko 
prie Montrealio apie 30 F-86-E 
Sabre. Viena eskadrilė aprūpinta 
jais. “Sabre” bus pagrindas Ka
nados aviacijai. Aprūpintas 12 
tūkstančių (6000 svarų) arklio 
jėgų sprausminiu varikliu, iš
vysto 700 mylių per valandą 
greitį. Apginklavimo pagrindą 
sudaro šeši stambaus kalibro 
kulkosvaidžiai. Vienas lėktuvas 
kainuoja $40.000.

Toronto De Havilland dirbtu
vės jau pertvarkė ir perdavė jū
rų pakrančių tarnybai 25 “Lan
caster” bombonešius. Dar toks 
pat skaičius randasi dirbtuvėse.

Naujų bombonešių eskadrilių 
nekuriama. O dabar yra 25 “Mit
chell” ir 12 “Ventura” tipo leng-

naudojama mokymui
Turima apie 250 “Harward” 

mokomųjų lėktuvų, 50 dvimoto- 
rinių “Beechcraft Expeditor^’. 
Paskutinieji naudojami ryšiams 
palaikyti ir susisiekimui įvairių 
aviacijos pareigūnų.

Dar turima 12 didelių “Can- 
so” hidroplanų, po keletą vien- 
motorinių “Norseman”, “Sikors
ky” helikopterių, “Chipmunk” 
pradinių mokomųjų ir “Auster” 
žvalgybos lėktuvų.

Bendroje sumoje Kanados ka
ro aviacija — RCAF šiuo metu 
turi aie 675 galinčius skristi lėk
tuvus.

Laivyne aviacija (RCNAF)
Aukščiau minėtose pajėgose 

niekur neminėjom Kanados lai
vyno aviacijos. Laivynas prilai
ko didesnę paslaptį, todėl tiks
liai nusakyti jo aviacijos sudėtį 
yra sunkoka. Yra žinoma, kad 
laivynas turi vieną 18.000 to tal
pos lėktuvnešį HMSC Magnifi- 
cent-Magie ir nemažiau penkias 
eskadriles. Trys eskadrilės pri
klauso lėktuvnešiui, kitos stovi 
Dartmouth,N.S.

Lėktuvnešio eskadrilės perei
tais metais naudojo angliškus 
“Sea Furies” ir “Fierefly” lėktu
vus. “Sea Furies” apginklavimas 
— keturios 2 Omm pa t rankelės ir 
trys po 500 sv. bombos ar rake
tos. Skridimo nuotolis 1500 my
lių. “Fierefly” taip pat keturios 
20 mm patrankėlės ir dvi po 1000 
svarų bombos ar 16 raketų. Skri-, 
dimo nuotolis su pagalbiniais ba
kais — 11>SO mylių. Vieno 
tuvo kaina apie 70-100.000.

lėk

Praeitais metais laivyno avia
cija įsigijo 105 lėktuvus. 75 ame
rikoniškus “Grumman Avenger” 
sunkius povandeninių laivų me
džiotojus ir 30 naujų iš Anglijos 
“Sea Furies”. Bendras’ turimų 
lėktuvų skaičius yra 150-200 lėk
tuvų. Laivyno aviacijos mokyk
la yra prie Halifaxo.

Aviacijos fabrikai
Krašto apsaugos ministeris 

Hon. Claxton pereitais metais iš
sitarė, kad Kanada karo metu 
gali gaminti 5000. lėktuvų per 
metus. Kiek tai tiesos, sunku pa
sakyti, bet tuo tarpu apie nau
jus lėktuvus daug kalbama, lau
kiama ir vis nesulaukiama. Yra 
keturi didesni lėktuvų fabrikai- 
dirbtuvės Kanadoje.

Canadair Ltd- prie Montrealio 
anksčiau gaminusi ne tik sau bet 
ir eksportui “North Star” ketur
motorinius, dabar gamina ameri
koniškus F-86-E Sabre. Masinę 
gamybą išvystė šiais metais. 
Pradėjo su 10 lėktuvų sausio 
mėn., o dabar gamina apie 20 per 
mėnesį. Didesnę gamybą šiais 
metais nesitiki išvystyti, nes nė
ra vilties gauti didesnio kiekio 
variklių iš JAV. Jei variklių trū
kumas nevaržytų, tai fabrikas 
lengvai pasiektų 100 lėktuvų per 
mėnesį.

Avro Canada Ltd. prie Malton 
antri metai tebevargsta su savos 
’jonstrukcijos CF-100 naktiniu 
naikintuvu. Išleidus du pradi
nius bandomuosius modelius, 
kurių vienas, besiruošdamas į 
Angliją, sudužo, tikimasi po mė
nesio, kito išpildyti pradinį už
sakymą 10 lėktuvų, o po dviejų 
metų gaminti nemažiau 50 per 
mėnesi ir turėti jau 500 paga
mintų. Lėktuvo du sprausrriiniai 
varikliai “Orenda” tipo, taip pat 
savos konstrukcijos, gaminami 
vietoje. Šis lėktuvas yra beveik 
vienintelė, neskaitant pagalbos 
iš JAV, Kanados miestų viltis, 
atsiginti nuo priešo naktinių

puolimų. Pereito karo metu Av- 
ro fabrikas (anksčiau vadinęsis 
Victory Aircraft Ltd.) pagamino 
300 “Lancaster” tipo bombone
šius. Dauguma jų išsiųsta į Ang
liją.

Canadian Car and Foundry 
Ltd. atnaujina dirbtuves prie 
Montrealio ir Lakehead prie 
Fort William. Turi užsakymą pa
statyti 1000 “Harward” moko
mųjų lėktuvų, kurių naujas mo
delis yra vienodas su JAV T-6-G 
mokomuoju lėktuvu. Per karą 
Lakehead prie Fort William sky
rius gamino “Hurricane” tipo 
kovos lėktuvus Anglijai ir Ka
nadai. JAValstybėms “Curtis 
Helldriver” lėktuvnešio lėktu
vus. Po karo statė autobusus ir 
troleibusus. *

De Havilland Aircraft of Ca
nada Toronte didelėj paslaptyje, 
ginkluotai sargybai saugant, sta
to vienmotorinio lėktuvo pradinį 
modelį “King Beaver”. Numa
toma, kad šis lėktuvas galės at
likti eilę kariškų uždavinių. Kaip 
transporto, žvalgybos, artilerijos 
koregavimo, sužeistųjų trans
porto ir kt.

Iš JAV užsakyta 100 “Beech- 
craft Expeditors”. Didesnė pusė 
jų skiriama navigacijos mokyk
lai į Summerside, PEI.

Balandžio 5 d. oro pajėgų vice 
maršalas Frank McGill spaudai 
pareiškė, kad trijų metų lėktuvų 
statymo programa Kanadai kai
nuos daugiau kaip 1,5 bil. dole
rių, t. y. daugiau kaip trečdalis 
apsiginklavimui Skirtų lėšų. Pa
baigus šią programą Kanada ga
lės išpildyti kiekvieną užsienio 
užsakymą. Tam laike aviacijos 
fabrikuose dirbs 36.500 žmonių. 
Dabar dirba apie 15.000. Be to, 
bus suorganizuota 40 kovos es
kadrilių. Vienuolika eskadrilių 
su “Sabre” lėktuvais stovės Ang
lijoje gen. Eisenhowerio žinioje.

P. Brakas.

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ VOKIETIJOJE
Lietuviai tremtiniai, lygiai 

kaip ir vokiečiai pabėgėliai, bėg
dami nuo karo šmėklos Į vaka-

siuose rytams kraštuose. Tokiu 
būdu anglų zonos kraštuose, ku
riuos užplūdo masės vokiečių 
pabėgėlių, ir lietuvių yra dau
giausia. Neturtingiausi Vokieti
jos kraštai, Schleswig-Holsteinas 
ir žemut. Saksonija, be didesnės 
pramonės, su sunaikintais dides
niais miestais, užtvindinti pabė
gėlių minių, kurios prasibrovė 
arba buvo nukreiptos i mažiau
sius kaimelius, Į tolimiausius už
kampius, turi globoti palyginti 
didžiausią lietuvių skaičių.

Lietuvių tremtinių būklė čia 
yra visų blogiausia. Kraštų ad
ministracija, neturėdama užtek
tinai lėšų, taupo kiekviename 
žingsnyje ir galvoja tik apie tai, 
kad neišleidus tremtinių reika
lams nei vieno pfenigio viršaus. 
Čia stovyklose gyvenantiems 
skaitomos aukščiausios butų 
nuomos ir jas tremtiniai iš var
gingų pašalpų turi sumokėti. Jie 
turi sumokėti už visa: butą, ku
rą, šviesą ir vandenį ir iš mažos 
pašalpos dar pragyventi. Darbo 
galimybių tremtiniams nėra jo
kių. 99% lietuvių yra bedarbiai.

Nežiūrint skurdžiausių pragy
venimo sąlygų, čia lietuvių ben
druomenė yra pavyzdingiausia, 
labiausiai susiorganizavusi, dis
ciplinuota. Iš čia centro orga
nams tiksliausiai kiekvieną mė
nesį teikiamos žinios apie lietu
vių bendruomenės vienetus ir 
renkami solidarumo mokesčiai. 
Čia ir privačiai gyvenantieji lie
tuviai yra geriausiai susiorgani
zavę ir išsilaikė seniūnijose per 
visus pokario penkeris metus,* 
nors pradžioje lietuvių bendruo
menės centrai, labiausiai susiję 
su didelėse stovyklose gyvenan
čiomis lietuvių' bendruomenė
mis, mažai arba net ir visai nesi
rūpindavo po kraštus išsisklai
džiusiais mažesniais privačiai 
gyvenančių lietuvių, pirmoje ei
lėje klaipėdiečių ir prūsų lietu
vių, vienetais.

Amerikiečių zona dabar per
gyvena laikotarpį kraustymų iš 
vienos stovyklos į kitą ir skaidy
mo didesnių bendruomenių į ma
žus išblaškytus būrelius arba net 
atskiras šeimas. Krąšto Valdy
ba kiek įmanydama kovoja prieš 
Šitą tendenciją, kuri trukdo or
ganizacinį darbą, sunkina šalpos 
darbą ir vaikų mokslinimą 
neša kiekvienam lietuviui 
didesnį vargą. Bekraustant

bei 
dar 
lie-

■■H

tuviai patenka i vis blogesnes są
lygas, o bendruomeninis gyveni
mas darosi kaskart mažiau Įma
nomas ir išlaikomas tik pasi
šventimu -tiek centrinių.-orgaju^ 
tiek pačių bendruomenių. * ~

Vokietijoje dar yra 155 vieto
vėse 10.271 organizuotų lietuvių. 
Kraštais ir zonomis jų paskirsty- 
mas.yra toks:

Stovyklose gyvenantieji:
-. Schleswig-Holstein 13 vieto

vių 1382 lietuviai.
2. Niedersachsen 12 viet. 

lietuviai.
3. Nordrhein-Westfalen 4 

to vės 262 lietuviai. Viso 29 
tovės su 2896 lietuviais.

Privačiai gyvenantieji:
1. Schleswig- Holstein 32 

tovės 1840 lietuvių.
2. Niedersachsen 22 viet. 

lietuvių.
3. Nordrhein-Westfalen 10 vie

tovių 275 lietuviai. Viso 64 vie
tovės su 3455 lietuviais.

Britų Zonoje viso yra 93 vie
tovės su 6331 lietuviu.

1. Bavarija -38 vietovės su
2855 lietuviais. • -s

1252

vie- 
vie-

vie-

1320

tovės su 301 lietuviu. Viso JAV 
zonoje yra 47 vietovės su 3356 
lietuviais.

Viso Prancūzų zonoje yra 15 
vietovių su 584 lietuviais.

Nežiūrint nuolatinės emigra
cijos, registruotų lietuvių skai
čius per paskutiniuosius metus 
vis laikosi 10.000-11.000 ribose. 
Vyksta nuolatiniai, nors ir nedi
deli, pakitėjimai. Vienos seniū
nijos dingsta, jų vieton susiburia 
kitose vietovėse lietuviai į seniū
nijas su keliolika ar net keliomis 
dešimtimis narių. Pavieniai lie
tuviai vis dažniau po kelerių me
tų kreipiasi pirmą kartą į Krašto 
Valdybą, norėdami įsijungti į 
lietuvių bendruomenę arba gauti 
materialinės pagalbos bei pata
rimu.

Mūsų vargo mokyklos
Vasario 16 gimnazija. Vokie

čių savivaldybė paskyrė gimna
zijai pusės hektaro sklypą, kur 
gimnazijos mokiniai turės pro
gos pasilavinti daržininkystėje, 
naudingai praleisti laisvalaikį ir 
išsiauginti sau maistui daržovių. 
Šiam darbui vadovaus agr. Ber- 
tašius, buvęs Lietuvoje žemės 
ūkio mokyklų mokytojas.

Anglijos katalikių moterų są
junga, (Catholic Women’s Lea
gue) kurios atstovės Vokietijoje 
labai vertina mūsų gimnaziją, 
paskyrė premijas goriausiems 
klasėse anglų kalbos žinovams. 
Ruošiamasi iškilmingam premi
jų įteikimui.

Anglijos skautės yra vienos iš 
nuoširdžiausių mūsų gimnazijos 
rėmėjų. Jos renka ir siunčia gim
nazijos moksleiviams drabužių, 
maisto produktų ir šiaip reika
lingų dalykų. Jų rūpesčiu 5 mū
sų gimnazijos mokiniai kviečia
mi šios vasaros atostogas praleis
ti Anglijoje, skautų šeimose. Pa
žymėtina, kad šitokia proga pa
sinaudoti galės tik 15 jaunuolių 
iš visos Vak. Vokietijos. 33% šio 
skaičiaus skiriamų vietų lietu
viams — labai simpatingas prie- 
teliškumo ženklas.

Nauji mokytojai: kun. P. Gir- 
čius, baigęs Romoje aukštuosius 
mokslus, atvyko į Diepholzą. 
Gimnazijoje kun. Girčius yra ka
pelionas ir lotynų kalbos moky-

toj as. Anglų kalbos dėstyti atvy
ko mok. H. Skvirblienė, kuri nuo 
1945 metų dėstė tą kalbą lietuvių 
tremtinių gimnazijose Liubeke 
ir Oldenburge.

Kompozitorius J. Strolia kvie
čiamas į Diepholzą muzikos ir 
dainų mokytoju.

Inž. Al. Stauskas, buvęs Lie
tuvoje kūno kultūros rūmų spor
to mokytoju, atvyko dirbti Va
sario 16 gimnazijoje. Dėsto kūno 
kultūrą ir matematiką vyr. kla
sėse, kol pasveiks matematikos 
mokytojas S. Antanaitis, kuris 
šį mėnesį pradės darbą.

Skautai. Didžioji dalis gimna
zijos mokinių yra skautai. Jie 
gražiai veikia ir sudaro sąlygas 
naudingam laisvalaikio praleidi
mui. Vadovauja sk. v. sklt. O. 
Gešventas, kurs kartu yra ir 
bendrabučio vedėjas bei lietuvių 
kalbos mokytojas Maž. Lietuvos 
lietuvių vaikams.

Grupė skautų ruošiasi daly
vauti Austrijoje šią vasarą 
įvyksiančioje tarptautinėje skau 
tų stovykldj-jambore tarp 16.00C 
iš viso pasaulio suvažiavusių 
skautų. Lėšų šiam reikalui surin
ko Amerikos lietuviai skautai.

Augsburge - Hochfeld veikia 
IRO remiama lietuvių pradžios 
mokykla, kurią lanko 23 moki
niai. Tai bene vienintelė lietu
vių mokykla, šiuo metu dar gau
nanti IRO paramą.



Jy viltys už vandenyno Padėkite mums padėti
G. J. Jakonis

Oro paštu iš Vokietijos
Tūkstančiai Europos lietuvių 

yra susijaudinę dėl padėties, į 
kurią atsidūrė likusieji iki šiol 
Vokietijoje lietuviai. Iš vienos 
pusės karo grėsmė, iš kitos pu
sės padidėję emigraciniai sun
kumai. Dėl karo grėsmės euro
piečiai nuolat jaučia, kad virš jų 
kabo Damoklo kardas. Labiau
siai jaudina emigraciniai sun
kumai. Tartum viso pasaulio ga
lybės yra susijungusios tūkstan
čiams nelaimingų žmonių neleis
ti ištrūkti iš Europos.

K

“Bolševikus įsileido, mūsų ne!” 
Vadinamieji saugumo nuosta

tai nuolat griežtinami. Saugumo 
tikrinimų griežtumas kartais nu
krypsta prieš tuos, kurie tikrai 
yra bolševikų ir nacių aukos, 
kaip štai baltiečiai. Tuo tarpu 
reikia spėti, su geromis vizomis 
nuvyko į Ameriką nuo pat 1947 
m. daug tokių “emigrantų”, ku
rie ką tik buvo atvykę privilegi
juotai iš sovietų valdomų kraštų 
apsirūpinę ir klastotais ir tik
rais dokumentais. Dabar jie 
Amerikoje, be abejo, eina penk- 

• tosios kolonos agentų pareigas, 
tuo tarpu daug baltiečių, kurie 
buvo ujami tiek bolševikų, tiek 
nacių, dėl visokių dokumentali- 
nių smulkmenų yra trukdomi 
persikelti į užjūrį. Įsileidžiafni

vakar dar buvę sovietų piliečiai, 
o neįsileidžiami sovietų nu
skriaustieji ir tikrieji amerikie
čių ir vakarų pasaulio draugai. 
Tai ne vieną Europoje likusį nu
teikia su skausmu.

Kuriuos reiktų remti, tie 
dar labiau spaudžiami

Kaip politiniu atžvilgiu, taip 
ir sveikatos tikrinimo reikaluo
se. Žmoniškumo principai reika
lauja, kad silpniausieji, nelai
mingiausioj i, labiausiai pagalbos 
reikalingi. f Tačiau emigracijos 
praktikoje yra taip, kad tie, ku
rių sveikata būtų bent kiek silp
nesnė, negu vidutinė, tie dar la
biau smukdomi ir skriaudžiami, 
kad tik nentsigautų. Europoje 
dirbančios emigracinės komisi
jos, ypač sveikatos tikrinimo 
srityje, yra skandalingai antihu
maniškos. Žmonės, kurie įsileis
ti į užjūrio kraštą, nors ir silp
nesnės sveikatos, lengviau galė
tų sau pragyvenimą užsidirbti, 
negu Vokietijoje ir galėtų net 
100 metų amžiaus pasiekti, yra 
emigracinių komisijų, kelis me
tus pavarginus, išskiriami ir nu
metami it senas laužas. Skriau
da, tuo padaryta tūkstančiams 
nelaimingų tremtinių, ir jų vai
kams, šaukiasi stačiai Dangaus 
keršto.

Sveikame kūne — sveika siela.

Gyvenimą prieš 10 metų nega
lime lyginti su dabartiniu. Prisi
minę senus tėviškės laikus, jau
čiame ir matome nepaprastų, 
kartu ir neįprastų skirtumų. Šis 
emigracinis gyvenimas nėra taip 
sklandus, kaip mes kartais pa
galvodami ar nepagalvodami pa
sakome. Tų nesklandumų esama 
perdaug, kad nepastebėtume. Iš 
pergyventų tremties metų daug 
ko pasimokėme, prie įvairiausių 
sąlygų sugebėjofhe prisitaikyti 
ir, atrodo, pradedame ir čia su 
aplinka apsiprasti. Tuo atveju 
lengviau pavieniam individui, 
bet kaikurių organiz. veikla su
siduria su įvairiais sunkumais 
bei nenugalimomis kliūtimis, 
kurias pašalinti be visuomenės 
paramos ir bendradarbiavimo 
neįmanoma. *

Šiame straipsnelyje noriu at
kreipti visų lietuvių dėmesį į 
vieną svarbiausią, gyvybiškiau- 
sią visuomenės dalį — į sportuo
jantį jaunimą. Jie čia yra visų 
užmiršti ir niekas nekreipia į 
juos bent mažiausio dėmesio. O 
juk tai mūsų tautos pasireiškimo 
šaltinis, jos idėjų, egzistencijos 
bei spalvų gynėjai bei garsinto
jai šiame svetimame krašte.

Toronto lietuvių sportuojanti

Pasaulis jau atkreipia dėmesį Į Lietuvą
(Mūsų Naujorko korespondento)

Paskutiniuoju metu įtakingoji 
Naujorko spauda dažnai ir gana 
objektyviai informuoja apie Lie
tuvą, primindama jos ir jos kai
mynų esamą politinę padėtį. Ge
gužės 7, “The New York Times” 
išspausdino platų Drew. Middle
ton, laikraščio korespondento 
Frankfurte, pranešimą dėl nera
mumų Sovietų teritorijoj e. J is 
nurodė, kad nėra duomenų pa
tikrinančių gandus, jog sovietų 
kariuomenė dažnai yra sukilė
lių užpuolama. “Tačiau satelitų 
kraštuose tebėra Rusijos, impe- 
nalžęjnu.i pentine rezistenciją 

"Tokia pat rezistencija egzistuo
janti, su gan žymiu pasyviu pa
sipriešinimu, buvusiose Balti
jos valstybėse, Moldavijoje, Va
karų Ukrainoje ir kaikuriose 
Gudijos vietose. Autorius per
spėja, jog yra didėlė klaida ma
nyti, kad šie sukilėliai pajėgsią 
sutriuškinti Sovietų galybę. “Tie 
kurie pažįsta Sovietų MVD ir 
milicijos pajėgas, šitokią sukili
mo galimybę taikos metu visiš
kai atmeta”... “Tiek Ukrainoje, 
tiek Baltijos respublikose, vaka
riečių nuomone, Sovietų Sąjun
gos neramumų centruose, šiuo 
metu tik mažas skaičius vyrų tę
sia kovą sovietams neprieinamo
joje teritorijoje”... Middleton 
sakosi šią nuomonę susidaręs iš 
visos eilės diskusijų su aukštais 
Amerikiečių ir Britų okupacijos 
pareigūnais Europoje.

Gegužės 21 d., tas pats dien
raštis, “turįs geriausią savo in
formacijos tinklą pasaulyje”, 
straipsnyje “Sovietai persijoja 
savuosius vadukus”, šiuo kartu 
nenurodydamas nei straipsnio 
autoriaus, nei informacijos šalti
nių, skelbia įsidėmėtinus faktus, 
patvirtinančius pirmojo straips
nio teigimus.

Amerikos ambasada (?) infor
muojanti, jog stipriausiai valy
mas palietęs Moldavijos ir Lie
tuvos respublikas, “Lietuvoje 
komunistų centro komiteto na
riai Edvardas Osarskis ir Daniel 
Šupnikov buvo pakeisti Moskvi- 
novu ir Filipavičium. A.J. Snieč
kus pasiliko šios srities pirmuoju 
sekretorium”. Laikraščio išve
džiojimais, “Moldavijoje, Lietu
voje ir Buriat-Mongolijoje šie 
pakeitimai buvę padaryti ry
šium su perdidelio tautiškumo 
išsiplėtimu šiuose kraštuose. 
Moldavijoje ir Lietuvoje nepa
tenkinamai pravedama kolūkini- 
mo programa taip pat galėjo tu
rėti šiems valymams lemiamos 
reikšmės”.

Susijungė aptisovietinės
» grupės

Jūsif laikraščio koresponden
tas jau anksčiau rašė, jog lietu
viai ir ukrainiečiai savo biule
teniuose nuolat reikalavo Vaka
rų valstybes įsisąmoninti bet ko
kios nedalomosios Rusijos esamą 
ir būsimą pavojų. Gal būt tai pa
dėjo amerikiečių nuomonės kiti
mui. Jiems padedant, Miunche-1

ne praėjusį mėnesį devynios an- 
tisovietinės grupės sudarė bend
ros kovos prieš šią tyraniją prog
ramą. Šias grupes sudaro: ukrai
niečiai, gruzinai, gudai, azerbei- 
džaniečiai, kazokai, kalmukai, 
Krimo totoriai, šiaurės kauka
ziečiai ir turkmėnai. Jie sutarti
nai puolė baltųjų ir raudonųjų 
rusų imperialistinius siekimus. 
Amerikiečių spauda dėl to rū
pinasi, kad šitai nepaprastai sun
kina rusų pabėgėlių įjungimą į 
bendrą antisovietinių grupių 
programą. Šios ' visos tautybėj 
»mdwhujant ukrainieėianis,’ 
smarkiai atakavo George Ken
nan, “laikinai pasitraukusį” Sta
te departamento pareigūną, dėl 
nuomonės palikti “Rusiją” nesu
skaldytą. Ją jis neseniai buvo 
paskelbęs “Foreign Affairs” žur
nale. Ukrainiečiai nepaprastai 
piktinasi Kennan palyginimu 
ukrainiečių su Pennsilvanijos 
gyventojais JAV-bėsc, esą toks 
pat skirtumas esąs tarp rusų ir 
ukrainiečių. Nemažiau buvo Už
pultas State dapartamento pa
reigūnas Jack K. McFall, kuris 
prieš keletą mėnesių taip gi tvir
tinęs, jog Rusija neturėtų būti 
išskaidyta.

Pasitraukė žydų patriotas
Prie prezidento Roosevelto JA 

V-bių valdžioje buvo bene 5 ka
bineto nariai žydai, kurių žy
miausi — Morgenthau, jr., Ickes, 
Baruch — buvo pašalinti Truma- 
nui perėmus kėdę. Tačiau prezi
dento “patarėjas bendriesiems 
reikalams” David K. Niles pajė
gė išsilaikyti iki paskutiniosios 
savaitės, kada taip pat atsistaty
dino. Vašingtone jau keli metai 
jis buvo “kontroversinė, paslap
ties apgaubta asmenybė”. Jo at
sistatydinimo viešai reikalavo 
kaikurios demokratų grupės.

vęs per vyriausiojo teisėjo Felix 
Frankfurter protekciją, kuris 
buvęs vienas didžiausiu Roose
velto patikėtinių. Ištarnavęs 15 
metų taip svarbiame poste, ap- 
sprendęs tarp kitų svarbių prob
lemų prez. Trumano nuomonę 
“Displaced Persons” byloje, Mr. 
David Niles, Amerikos vyriau
sybės galvos patarėjo pirmieji 
atsistatydinimo žodžiai buvę: 
“...jaučiuosi pavargęs, o taip 
pat noriu kuo greičiausiai aplan
kyti naująją Izraelio valstybę, 
kaip privatus pilietis...” Tuo 
tarpu Naujorke smuklininkai bi
jojo prisipažinti esą lietuviškos 
kilmės. A.

visuomenės dalis, mėgėjai, buvę 
sportininkai bei sportu besido
mintieji yra susispietę į Lietu
vių Sporto klubą “Vytis”, kuris 
veikia kaip atskiras vienetas ir 
jungia visas sporto šakas kaip ir 
įvairiausių pažiūrų sportininkus. 
Tai yra didis jų bei klubo įna
šas į mūsų taip suirusį visuome
ninį bendradarbiavimą. Pasa
kyčiau tai gryniausias PLB 
branduolys esamas ir būsimas. 
To kelio reiktų mums visiems 
laikytis. Užgrūdinę savo kūną, 
patobulinsim sielas ir rimčiau 
būsim pasirengę asmeniniam gy
venimui bei savo tėvynės atva
davimo uždaviniams vykdyti.

Visa tai ne vien sportininkų 
rūpesčiai bei uždaviniai. Jauni
mui reikia ir visuomenės para
mos, kad nepalūžtų dvasioje bei 
siekimuose. O ar Toronto lietu
viškoji visuomenė gali tuo pasi
girti? Iš patyrimo tenka pripa
žinti, kad mūsų visuomenė per
daug sulindusi į savo asmeninį 
kiautą, kad rastų vieną kitą va
landą praleisti su sportininkais 
aikštėse, suteikiant jiems bent 
mažytę dalelę moralinės para
mos bei prijautimo. Kur dingo 
tie Lietuvos laikai, kada stadio
nai lūždavo nuo žmonių gausu
mo? Ar mes nebe tie patys, kurie 
už kiekvieną laimėtą kovą tiek 
pergyvendavome, prijautimo ir 
džiaugsmo reikšdavome? Kodėl 
visa taip pasikeitė, kai dabar 
mums to labiausia reikia?

Vienas gražus pavyzdys — Pa- 
baltiečių sporto šventė. Latvių 
ir estų, nors jų tik mažytė dale
lė, palyginus su mumis, buvo 
pilnutėlė salė, o lietuvių tik ke
letas sportininkų ir vienas kitas 
prijaučiantis.

Ta pačia proga norisi paliesti 
mūsų reprezentantų — sporti
ninkų bei klubo—-išsilaikymo pa
dėtį šiame krašte. Lietuvoj kuo- 
,ne visos sporto šakos rungtynių 
metu duodavo pakankamai paja
mų aprūpinti žaidėjus apranga 
bei kitomis priemonėmis. Kana
doje mūsų klubui tuo atžvilgiu 
didžiausia problema. Jokios mū- 
sų.rungtynės pajamų čia neduo
da, savų aikščrj neturime, savo 
tautos namų, ar kaip juos pava
dintume, irgi neturime. Sales 
reikia nuomoti, mokant už va
landą iki $10 ar daugiau; sporto 
apranga ir sportininkų draudi
mas kainuoja dideles sumas. Kad 
to viso reikia, negali būti ir kal
bos. Tad klubas stengiasi savo 
finansus pagerinti visai ne su 
sportu surištomis priemonėmis 
bei būdais; kaip tai, ruošdamas 
įvairias pramogas, šokius, gegu
žines bei koncertus. Čia ir krei
piuosi į visą mūsų visuomenę pa
laikyti mūsų pastangas sudaryti 
kuo geresnes sąlygas mūsų spor
tuojančiai visuomenės daliai.

Juk tai mūsų pačių reikalas 
garbė stebėti rungtynes bei spor
tininkus tinkamai apsirengusius 
bei techniškai pasiruošusius.

Kviečiu visus lietuvius nuo
širdžiai paremti mūsų sporto 
klubą, kurio eilėse yra Toronto 
ir net Ontario meisterių; ar tai 
neverta mums didžiuotis ir ar tai 
neverta mums su jais pabend
rauti, jų rungtynėse dalyvauti ir 
laimėjimais kartu pasidžiaugti?

Kostas Lukošius.
Red. pastaba. Visiškai pritar

dami p. Lukošiaus šauksmui ir 
jausdamiesi turį pareigos veikti 
visuomenės nuotaikas lietuviš
kųjų interesų linkme, turime pa
stebėti, kad mūsų norai patais 
nauti saviesiems sportininkams, 
garbingai nešantiems lietuvišką
ją vėliavą, iki šiol nesisekė ne 
dėl mūsų kaltės. Mums susidarė 
įspūdis, kad Toronto sportinin
kai patys izoliuojąs! ir garsintis 
nenori. Tokias išvadas darome iš 
fakto, kad pakartotini mūsų su
sitarimai dėl sporto žinių teiki
mo trumpai tetvėrė arba visai 
nerealizavosi. Ne paslaptis, kad 
pernai klubo išrinktas oficialus 
korespondentas po kelių nume
rių “TŽ” toliau rašyti atsisakė 
ir rašė tik “NL”. Šis faktas, be
rods, prieštarautų ir straipsnio 
autoriaus tezei apie sportininkų 
sambūrį kaip PLB prototipą. Au
toriaus priminimas, kad pabal- 
tiečių sporto šventėje buvę daug 
latvių ir estų, bet veik nebuvę 
lietuvių, mums duoda progos 
priminti, kad mes ir apie ją ne
same gavę jokių žinių, nei, kad 
ji bus, nei, kaip ji praėjo.

ir
Nors daug lietuviškos jaunuo

menės išsiklaidė po visą pasau
lį, tačiau didelis skaičius dar yra 
Vokietijoje ir dėl įvairių prie
žasčių turės ten palikti. Kyla 
klausimas, kas bus su jais? Kas 
bus su tuo, ypatingai Mažosios 
Lietuvos, jaunimu, kuri tėvai 
yra priversti leisti tik į vokiš
kas mokyklas? Kaip juos išlai
kyti mūsų tautai?
. Su tokiais ir panašiais klausi
mais susidūrusi Vokietijos LB
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Konferencijų suktukas. Ir vi si laukia: Britas su amerikonu laukih, kad Juozas baigs “spa- 
vedoti” persą, Paryžiaus kon fer.—Gromyko, Kašmiro ginčo, sankcijų komit. ir 4 Didž. sta
lai tušti, Torquay konf.—ir k ėdės išneštos, Kanada laukia kanalo, japonas taikos sutarties.

Tautos ateitis yra priaugan
čios kartos rankose. Joks politi
kas, nors jis būtų ir taip išmin
tingas, negali garantuoti tautai 
šviesios ateities, jei žus jos jau
nimas. Tai buvo gerai suprasta, 
kai lietuvių tauta dėl savo mo
kyklų kovojo prieš caro valdžią 
ir kai kaizerio laikais peticijomis 
buvo protestuojama prieš Ma
žosios Lietuvos mokyklų paver
timą germanizacijos įrankiu.

Švietimo reikšmė taip pat bu
vo gerai suprasta nepriklauso- Kr. Valdyba pasistatė vieną iš 
mybės laikais. Su entuziazmu didžiausių uždavinių — išlaikyti 

bent vienintelę lietuvišką gim
naziją Vokietijoje. Tai kilnus ir 
garbingas užsimoj imas. Žinoma, 
tas nepriklauso vien tik nuo tam 
darbui pasišventusių žmonių. 
Neužtenka, kad mokytojai dali
nasi kuklia alga, neužtenka ir 
mokinių užsidegimo mokytis.

Supratus didelę atsakomybę 
prieš mokinius ir tėvus, tiek 
Krašto Valdybą tiek gimnazijos 
vadovybę ^nuolat spaudžia rū
pesčiai — kaip ilgai pasiseks 
gimnaziją išlaikyti. Beliko vie
nintelė išeitis, kreiptis į pasaulio 
lietuvius ir prašyti pagalbos. Ir 
Mažosios Lietuvos Bičiulių Drau 
gija buvo prašoma prisidėti prie 
šalpos darbo — išlaikyti dvi gim
nazijos klases, kuriose daugiau
sia yra mažlietuvių vaikai. MLB 
D-ja tuoj ėmėsi iniciatyvos ir 
reikalo svarbą suprantančių lie
tuvių aukomis beritt dalinai ga
lėjo savo pažadą ištesėti. Kadan
gi šalpa yra nuolatinė, tai ir ML 
BD-ja nenuilsta apeliuoti į mū
sų tautiečių širdis — padėti mū
sų jaunimui Vokietijoje. -

Vasario 16-tosios Gimnazija 
yra ta salelė, kur dar galime at
gaivinti ir išsaugoti bent dalį 
mūsų jaunų, taip naikinamų tau
tos daigų Vokietijoje. Priklausys 
nuo mūsų, ar mes ją sutvirtinsi
me, nes numojus ranka ji taps 
nuplauta.

Mes visi sunkiai uždirbame sa
vo centą, tačiau neužmirškime, 
kad esame vienos šeimos nariai 
ir kiekvienas savo vietoje kovo
tojai už tos šeimos geresnę ateitį.

“... Mes stengiamės visomis 
jėgomis priartinti' tą Valandą, 
kada brangioj mūsų tėvynėje 
laisvės'varpai suskambės. Tuo 
manome jums nors dalinai atsi
lyginti už tas pastangas ir aukas, 
kurias 'atliksite dėl mūsų ...”, 
rašo mums Lietuvių Vasario 16- 
tosios Gimnazijos direktorius sa
vo bei mokinių ir mokytojų 
vardu.

Turėdami tai prieš akis, įvai
rių progų metu pagalvokime, 
kaip galėtume mūsų gimnazijos 
jaunimui Vokietijoje padėti. Ar 
negalėtume iš įvairių parengimų 
jiems skirti bent keletą dolerių? 
Ar negalėtų daugiau kas iš mūsų 
apsidėti kukliu mėnesiniu mo
kesčiu ir pan. Ar nebūtų pravar
tu pagalvoti, kur dar steigti šal
pos draugijas ir pritraukti pla
tesnę mūsų tautiečių masę prie 
to kilnaus darbo? Tat pažindami 
mūsų tautiečių geras širdis ir 
šiandien į juos kreipiamės:

Padėkite mums padėti!
Visais piniginiais MLB D-jos 

reikalais prašoma kreiptis į D-jos 
iždininką sekančiu adresu: A. 
Lymantas, 7116 Cartier Str. 
Montreal, P. Que.

MLB D-jos LCV-ba.

buvo imtasi mokyklų tinklo pra
plėtimo, kurio darbo vaisiais 
mes šiandien galime pasigėrėti. 
Turime naują kadrą inteligenti
jos, galinčią stoti ten, kur ją tė
vynė pašauks.

Lietuvių mokslo troškimų ne
nuslopino ir mūsų tautos nelai
mės. Tuoj po karo, susibūrus į 
lietuviškas bendruomenes, sto
vyklose įsisteigė lietuviškos 
mokyklos ir gimnazijos. Ir vėl 
eita su entuziazmu prie darbo. 
Nors trūko tinkamų patalpų, 
knygų ir reikalingiausių mokslo 
priemonių, tačiau idealizmas ir 
troškimas šviesos nugalėjo visus 
sunkumus. Mokytojai neklausė, 
koks bus atlyginimas, o mokiniai 
užmiršo alkį ir nejuto šalčio. Tas 
darbas nebuvo be vaisių. Nema
žas skaičius lietuviško jaunimo, 
baigęs tremties gimnazijas stu
dijavo ar net baigė universite
tus.

Vykstant emigracijai ir IRO 
nutraukus tremtiniams globą, 
turėjo baigtis šis taip gražiai 

irpradėtas darbas. Gimnazijos 
mokyklos buvo uždarytos.

Mažosios Lietuvos Bičiuliai Toronte
Toronte Maž. Liet. Bičiulių 

D-jos skyrius įsisteigė praeitų 
metų rugsėjo mėn. pabaigoj ir 
dabar, praėjus geram pusmečiui, 
galima Įvertinti skyriaus veik
los vaisius. M. L. B. D-jos tiks
las yra gilesnis Mažosios Lietu
vos problemų pažinimas bei iš- 
populiarkiinvas jų visuomenėj, 
mędžįagi^iš~_p^rėmimas maža
lietuvių jų. kovoje už išsilaiky
mą. Tose srityse ir buvo veikta, 
kiek sąlygos leido.

Mažosios Lietuvos klausimams 
studijuoti buvo surengtą 3 viešos 
paskaitos. Pirmą paskaitą iš M. 
Lietuvos istorijos skaitė Dr. Ša
poka, o kitas dvi — apie Maž. 
Lietuvos kultūrinę kovą ir M.L.

1 veikėjus — klaipėdiškis Dr. 
Anysas.

Susipažinimui ir susiartinimui 
su Toronte gyvenančiais maža- 
lietųviais, balandžio 29 d. buvo 
suruošta arbatėlė, kurioj dalyva
vo mažalietuviai, įvairių Toron
te veikiančių organizacijų vado
vai, o taip pat svečias iš Ameri
kos, Čikagos MLB D-jos valdy
bos atstovas p. J. Mašiotas. Bu
vo pasakyta gražių kalbų ir su
stiprinti ryšiai tarp Maž. Liet. 
Bičiulių.

Didesnis D-jos rūpestis buvo 
nepasiturinčių mažlietuvių šel
pimas.

Pirmiausia, pr. metų gruodžio 
mėn buvo padaryta rūbų rinklia
va, kurios metu surinkta 1670 sv. 
vertingų rūbų ir avalynės. Tų 
rūbų supakavimas ir išsiuntimas 
Vokietijon kainavo $150. Pa
siųstais rūbais galima bus pil
nai aprengti 50 vyrų, 100 mote
rų ir 100 vaikų. Sudarius dau
giau lėšų, pradėta siųsti atski
roms mažalietuvių šeimoms 
maisto ir rūbų siuntinėliai (10 
sv. maisto ir 8 sv rūbų). Viso 
pasiųsta 35 siuntinėliai, iš kurių
2 pasiuntė savo lėšomis D-jos 
nariai p. Traškevičius ir p. Ba- 
nelis, ir 2 siunt. “Dainos” grupė.

Čia malonu pastebėti', kad 
“Dainos” grupė, turėdama daug 
savo šelpiamųjų, kuriems šimtus 
siuntinių, išsiunčia, neatsisako, 
padėti ir mažalietuviams. Toron
to MLBD skyriaus šelpiamieji 
mažalietuviai (50 žmonių) be
veik visi gyvena Šlezvig-Holstei- 
no provincijoje, jie vieni iš kitų 
sužino apie veikiančią D-ją ir at
siunčia graudingus laiškus, pra
šydami pagalbos. Kaikurie iš jų, 
silpnai lietuviškai bemokėdami, 
parašo vokiškai, kad esą tikri 
lietuvninkai, o Lietuva, tai did
vyrių žemė. Tokie, ekstra prašy
tojai, pagal valdybos nutarimą 
yra patenkinami. Jiems pasiun
čiama “Care” siuntinėliai — 10 
sv. taukų. Viso pasiųsta 15 “Ca
re” siuntinių.

Mūsų patriarchui Dr. Vydūnui 
pasiųsta specialus vegetarinio

maisto siuntinys, kartu su pa-, 
sveikinimu jo gimimo dienos 
proga. Jis padėkojo laiške ir pra
nešė, kad jo sveikata pasitaisė 
žymiai — jis buvo “gaivykloje” 
— sanatorijoje.

Toronto skyrius mažlietuvių 
šelpimui išleido apie $500, kurie 
buvo surinkti kaip narių mokes
tis, aukos ir pajamos iš minėji
mų. Svarbiausias lėšų šaltinis., 
yra aukos. Visiems D-jos na
riams buvo išsiuntinėti aukų la
pai ir jie Įpareigoti parinkti šiek 
tiek aukų savo pažįstamų tarpe. 
Dauguma narių tikrai rūpestin
gai tame darbe patalkininkavo ir 
aukų lapus grąžino su pinigais, 
bet, gaila, kaikurie nariai grą
žino tuščius. Šiek tiek gauta 
aukų iš lietuvių krautuvių ir val
gyklų savininku, iš Liet. Atgimi- 
m o Sąjūdžio ir iš Liet. Evangeli
kų Susivienijimo.

Vienintelės lietuvių gimnazi
jos rėmimo reikalas visiems yra 
aiškus, bet Toronte šis klausimas 
buvo pamirštas; pav. iš p. Pėte- 
raičio pranešimo “Gimnazijos 
skatikėlius beskaitant” matyti, 
kad iki šiol iš Toronto prisiųsta 
gimnazijai aukų tik $19. Toron
te nuolatinių gimnazijos rėmėjų, 
kurie kas mėnesį mokėtų po $1, 
iki šiol, kiek mums žinoma, buvo 
tik 8 asmenvs: 5 MLBD valdy
bos nariai: Tamošauskas, Preik- 
šaitis, Lelis, Skirgaila, Dragašius 
ir 3 D-jos nariai: Bersenas, Kuo
las ir Anysienė

Turint galvoje, kad gimnazijos 
rėmimas yra visos lietuvių bend
ruomenės reikalas, MLBD To
ronto skyrius dar pr. metų gruo
džio mėn. prašė Toronto Ap. LO 
Komiteto imtis iniciatyvos orga
nizuoti gimnazijai aukų rinkimą 
ir nuolatinius rėmėjus. Tik š.m. 
kovo mėn. LOK išsiuntinėjo vi
soms Toronte esamoms organiza
cijoms aukų ir nuolatinių rėmėjų 
lapus, bet iki šiol dar nežinoma, 
kiek iš kitų organizacijų atsirado 
nuolatinių rėmėjų. Atrodo, kad 
sudėjus visų organizacijų su
rinktas gimnazijai aukas, susida
rys žymi suma |

Visiems yra aišku, kad tiek 
gimnazijos, tiek vargstančių ma
žalietuvių rėmimas priklauso 
nuo mūsų duosnumo ir pasiauko
jimo Kas iki šiol mažalietuvių 
naudai padaryta, niekas iš mūsų 
dėltd nepavargo ir nepajuto ap
sunkinimo, tik nemalonu konsta
tuoti, kad Toronto liet visuome
nėje dar nesusidarė platesnės 
bazės MLBD-jos veiklai išplėsti 
ir narių tarpe pasigendama dau
giau visuomenės veikėjų ir kito
kių žymių asmenų, o taip pat pa
sigendama ir pačių mažalietu
vių, kurių Toronte jau nemažai 
gyvena.

Šm. kovo 18 d. Čikagoje įvyko problemos yra svarbios visiems 
MLBD-jos steigimas. Iš steigia- j lietuviams P. L.

Amerikiečiai smarkiai 
kritikuoja “Voice of Amerika”

JAV spaudoje nuolat pasiro
do žinios ir straipsniai, kuriomis 
užsipuolama “biurokratija ir bc- 
planiškumas” taip svarbioje 
institucijoje. Šitos kritikos išda
voje kongresas “nupiovė” 90% 
administracijos prašomo fondo. 
Paskutinę savaitę, NYT prane
šė, jog perėmus visą šios insti
tucijos vadovybę buv. pasekre- 
toriui Barett, kongresas net su
tiktų iš naujtį pasvarątyti State 
Departamento prašomą “Voice 
of Amerika” pinigų sumą.

Lietuviškoji programa greit 
bus praplėsta į 30 minučių trans
liaciją. Kolkas dar nėra lietuviš
kosios programos oficialaus ve
dėjo, kas labai kenkia šios infor
macijos įstaigos darbui.

mojo susirinkimo aprašymo ma
tyti, kad tenai dalyvauja patys 
žymiausi žmonės, kaip Sidzi
kauskas, Zaikauskas, Šmulkštys, 
Dr. Nasvytis, o pas mus Toronte 
visuomenės smetonėlė laikosi 
nuošaliai, nors Maž. Lietuvos
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IŠ PAVERGTOS 
TĖVYNĖS

Veda ALMU S

LTSR komunistų partijos 
dauguma sekretorių rusai

Gal Draugas Yla paaiškintų 
kas per dalykas, jog lietuviais 
Stalinas nepasitiki. Ar kartais 
ir jam neparūps kodėl iš ketu
rių Klaipėdos sekretorių yra 
Drg. Arsentjevas, drg. Gerulai-, 
tis, drg. Semionovas, drg. Va
silkovas. Kodėl Radviliškyje vi
sam gyvenimui vadovauja drg. 
Polzunov, Razin, Dubovik? ko
dėl Druskininkuose kompartijos 
įstaigoje tik šios pavardės: drg. 
JUrkian, Dorošehko, Slavensk, 
Savšenko? Ar kartais gal ir tei
singai..^amerikiečiai baiųiinasi 
viet^j/jco^ųnistinęs Jjąidyklėą 
tik rusiškąjį, imperializmo skor
pioną ropojant?

Pagriežtėjo Sovietų anti- 
amerikoniškos propagandos 

tonas
Kaip matyti iš sovietinės 

spaudos, LTSR, sovietai suinten
syvino priešamerikoninę propo- 
gandą. Kiekvienas žodis, liečiąs 
šį kontinentą, būtinai turi pas
tabą: “tai Vis anglo-amerikoniš- 
kųjų karo kurstytojų nauji nu
sižengimai” ... Visuose laikraš
čiuose, pradedant “Sovietskaja 
Litvą”, baigiant “Valstiečių Laik 
raščiu”, kiekvieną savaitę telpa 
milžiniški prieš amerikonus ra
šiniai.

“Voice of Amerika” lietuviš
kosios transliacijos metu Vil
niaus radijas retransliuoja Mask 
vos žinias ir programą. Prieš ją 
nuo 18.15 duodama programa 
vaikams taip pat rusų kalba. 
Dažniausiai lietuviškoji ' Vil
niaus programa būna baigiama 
šeštą valandą vakare.

Dėmesio “Laisvės” ir “Liaudies 
Balso” rašytojams

“Tiesa” paskelbė konkursą ap
sakymui. Nemažesniam kaip 15 
pusi. Premijos paskirta 9.000 
rublių. Siūlome būtinai ką nors 
parašyti iki .liepos mėn. Kriti
kais bus “lietuviai” Šimkus, Gu- 
zevičius, Možiūrinas, Reimeris, 

■ ’ "SHičkis, Rodą. Būtinai reikią pri
dėti gyvenimo (aprašymas (tik 
susimildami nerašykite apie sa
vo namus ir karus) ir panašūs 
priedėliai. Temos labai' plačios: 
“Lenino-Stalino partijos vado
vaujamos tarybinės liaudies ko
va už komunizmo įkūrimą mū
sų šalyje; tarybinių žmonių kū
rybinis darbas kovoje už lais
vės ir taikos sukūrimą visame 
pasaulyje; kova prieš Amerikos 
— Anglijos karo kurstytojus. 
Rusų tautos parama lietuvių 
tautai; kapitalizmo liekanų žmo
nių sąmonėje nugalėjimas ir tt. 
Jei kuris “patrijotas” laimėtų, 
mūsų laikraštis įdės jo nuotrau
ką ir paskelbs šeštąjį pasaulio 
stebuklą.

Cholodilin siunta
Inž. S. Cholodilin, LTSR Že

mės Ūkio ministerijos MTS val
dybos viršininko pavaduotojas, 
pasibaisėtinai siunta, jog štai čia 
pat reikia traktoriams išeiti į 
laukus, o daugumoje kolchozų jie 
dar nė nepradėti remontuoti, o 
kur atremontuoti, taf pirmą die
ną vienoje vietoje iš 14 pagedę 
net penki. Jis paminėjo tik du 
MTS kolchozų skyriui, kurie lai
ku traktorius sutvarkę — Zarasų 
ir Baisogalos. Esą LTSR veikia 
virš 120 tokių stočių.

Išdrįso skųstis.. *
P. Jalmokąs LTSR spaudoje 

iškėlė lietuvių kalbos cinišką 
darkymo faktą — jis perspausdi
no “TSRS Ryšių ministerijos įga
liotinio valdybos prie LTSR mi
nistrų tarybos” laišką: “Nuro
dytą sumą perveskite į Valstybi
ni Behką ryšių ministerijos įga
liotinio Sąskaiton... arba gry
nais pinigais layka 7 dienų. Ne
užmokėjus nurodytu laiku, rūšių 
telefonas bus išjungtas. Viršinin
kas Bugateris”.
“Draugija Lietuvos TSR gam

tai pakeisti ir saugoti”
Šitokio keisto pavadinimo 

draugija buvo įsteigta kovo mėn. 
Į jos organizacinį komitetą iš
rinkti: prof. Ivanauskas, drg. 
Bergas, prof. Valius ir kit 
“Draugija nusibrėžė uždavinį 
plačiai propaguoti stalininį pla
ną tėvynės gamtai pakeisti ir 
jos gamtiniams turtams gausin
ti.” Komentarus paliekain skai
tytojams.

Pabaltijo vadovai
“The Baltic Review” Nr. 217-17 

skelbia, kas šiuo metu Pabaltijy 
yra sovietiniai aukščiausi vadai. 
Estijoj — gen. maj. K. A. Allikas, 
adm. N. M. Charlamovas, pėst. 
gen. maj. G. F. Bystrikovas ir 
aviac. gen. maj. B. L. Petrovas, 
1948-49 m. dirbęs Amūro laivyne. 
Gen. maj. L. J. Vaghinas iš so
vietų okup. pajėgų R. Vokietijo
je perkeltas taip pat į Estiją 
drauge su kap. Zavlevu, kuris ap
dovanotas Lenino ordinu, veikia 
drauge su MVD. Latvijoje svar
biausi karo vadai yra Rygoj sov. 
herojus J. Ch. Bagriamanas, Pa
baltijo kąro apygardos vyr. 
ginki, jėgų viršininkas, jo pa
dėjėjas — Liepojoj reziduojąs 
gen. Įeit. V. F. Gerasimenka, Gri- 
voje gen. Įeit. A. V. Muchinas, 
netikėtai vas. 23 d. Sovietų armi
jos metinių proga, Rygos operoje 
pasakęs kalbą. Lietuvoje siaučia 
geri. Įeit. VI. R. Vaškevičius, Pa
baltijo karo apygardos štabo vir
šininkas, ir gen. maj. Lapkinas, 
naujas politrukų šefas, pakeitęs 
gen. maj. Guliajevą. Estija ar tik 
nėra jau prijurigta prie Lenin
grado karo apygardos.

Prof. Pr. Mažylis — agitatorius
“Tiesoje” kovo 29 buvo pa

skelbtas j o straipsnis “J A V im
perializmas — pikčiausias tautų 
priešas”. Gerbiamas gydytojas, 
už pagalbą gimdyme dažnai ėmęs 
iki 500 litų, ir turėjęs Kaune di
džiausius namus, v tvirtina, jog 
visos Lietuvos nelaimės išplau
kia iš JAV. Pirmojo karo nelai
mės irgi buvusios JAV imperia
listų padarinys... 1918 metais 
Tarybų Lietuva buvo sugniuždy
ta Amerikos-Anglijos-lietuvių 
buržuazijos bendrų jėgų talka. 
Imperialistinių kariuomenių va
dai liepė vokiečiams ginti Lie
tuvą nuo tarybinių karių... Pri
tariant Antantės vadovams len
kai atėmę Vilnių, tik sovietai vi
sada laikę Vilnių Lietuvos' sosti
ne ... “Lietuvą valdant buržua
zijai darbininkai būdavo išnau
dojami, Lietuva buvo paversta 
Amerikos pusiaukolonija... JA 
V-bių kapitalistai, užpuolę taikią 
Korėjos respubliką, perėjo prie 
tiesioginių agresijos veiksmų 
prieš Kinijos liaudies respubli
ką ...” Mažylio gražbylystė ste=- 
binanti. Ir pirmosios okupacijos 
metu šių eilučių autoriui teko 
girdėti jį, niekieno neverčiamą, 
nemažiau liaupsinantį Staliną.

Prokuroras skatina skundus
G. Bacharov, “2-os klasės vals

tybinės justicijos patarėjas, Lie
tuvos TSR prokuroras” balan-. 
džio mėnesio “Tiesoje” skatina 
skaitytojus kuo daugiau siųsti 
valdžios įstaigoms skundų, jei 
jie kur mato “neteisybę”. Kiek 
naujų aukų Volgos kanalo sta
tybai!

Tai informacija
“Sov. Litva” rašo: “Mūsų kraš

te padarytas galas neturtui, be
teisiškumui ir nedarbui. Sovietų 
jūrininkai, grįžę iš užjūrio kelio
nių, pasakoja, kad D. Britanijoje 
minios alkanų žmonių visą laiką 
renkasi prie sovietų laivų, pra
šydami duonos. Gavę jos, badau
ją anglai sušnabžda tik vieną pa
dėkos žodį: Stalinas“. Ką pasakys 
anglai, pasiskaitę tokią “informa
ciją”? Panašių ’’tikslių praneši
mų” apie “badą” Švedijoje ir 
Olandijoje buvo ir kituose sovie
tiniuose leidiniuose.

Docentas Petras Vasinauskas 
— mokslų kandidatas

Kovo 13 d. Žemės Ūkio Aka
demijoje Kaune, Kęstučio gt. 15 
(buv. Žemės Ūkio Ministerijoje) 
šis docentas gynė temą “Žemės 
dirbimo būdai pagal Dotnuvos 
Bandymų Stoties 1924-1951 metų 
duomenis”. Kažin ar po kurio lai
ko jo neapšauks ir neprivers 
muštis į krūtinę dėl “klaidų”, 
kai panaudojo buržuazinių laikų 
^luomeniš?

• Panašu į teisybę
A. Ivanauskas tarybinėje spau

doje nurodo, kad “Kauno Poli
technikos studentus galima su
tikti ir Maskvoj, ir Urale, ir Vi
durinėj Azijoj (kitaip Sibire), ir 
Ukrainoj... Jie ten esą siunčia
mi “praktikuotis”, kaip tai J. Ža- 
deikaitė į Maskvą, P. Varnelė į 
Leningradą, A. Zikaraitė į Ja- 
roslavlį. Argi jau nėra, kur lie
tuviams mokytis tėvynėje? Ar 
taip jau viską driskiai apsėdo?

Winnipeg, Man
Steigiamojo šeinio minėjimas
Gegužės 20 d. WLBendruome- 

nė paminėjo Lietuvos steigiamo
jo seimo istorinę datą. Paskaitą 
skaitė P. Liaukevičius. Meninę 
programos dalį išpildė K. Stri
kaitis, padainuodamas solo dvi 
daineles; P. šopaga pagrojo akor 
deonu operų popurį, tautinių šo
kių grupA pašoko du šokius.

Ta pačia proga įvyko LBend- 
ruomenės susirinkimas, kurį pra
vedė kultūros reikalų tvarkyto
jas J. Činga.

Sidabrinis jubiliejus
Vladas ir Pranė Steponavičiai, 

senosios kartos lietuviai, gegu
žės 19 d. atšventė savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį. Iš
kilmingas banketas jiems pa
gerbti įvyko Lietuvių klube, da
lyvaujant dideliam skaičiui sve
čių. Banketui vadovavo V. Dau
baras, organizavo J. Mikalauskas 
su talkininkais.

Jubiliatai susilaukė daug gra
žių ir nuoširdžių sveikinimų, ku
rių tarpe sveikino vietos klebo
nas kun. B. Mikalauskas, OFM. 
Buvo įteikta daug vertingų do
vanų, kurios jubiliatus sujaudi
no iki ašarų. Po banketo sekė pa
silinksminimas.

— Romanas Michalauskas ir 
p-lė Alma Simonaitytė gegužės 
24 d. priėmė moterystės sakra
mentą. Vestuvių banketas įvy
ko p.p. Pangonių namuose.

J. Garšva.
— Pasiruošimai birželio 14 d. 

išvežtųjų minėjimui eina pilnu 
tempu. Išrinktas kelių tautybių 
vykdomasis komitetas, į kurį 
įėjo pirmininkas — p. J. Činga, 
lietuvių atstovas, vicepirminin
kas — p. Janowsky, ukrainiečių 
atstovas ir sekretorius — p-lė 
Ozolinš, latvių atstovė. Taip pat 
išrinktas rezoliucijų ir propagan
dos komitetas.

— YMCA suruoštame tautų 
festivalyje lietuviai pasirodė ge
gužės 25 d. Lietuvių taut, šokių 
grupė pašoko “Rugelius” ir “Kal
velį”. Šokiams grojo p. Stonkus.

— Gegužės 27 d. Šv. Povilo 
kolegijos koplyčioj^ pirmos Šv,

Naujieną bubnininkas iš Wii>nipego
“Naujienų” publicistas iš Wpg. 

Jurgis Januška dažniausiai pyks
ta ant tų, kurie eina į bažnyčią, 
tiki į Dievą, pripažįsta popiežių 
ir galvoja ne taip kaip jis. Pas
kutiniame savo rašte jis nenu- 
krysta nuo savo temos, tik ją 
skystai nudėsto ir išėjo tik barš
čiai ...

Kalbant apie Wpg. lietuvių gy
venimą reikia pastebėti, kad čia 
tvarkomasi visai demokratiškai.
1950 ir 1951 m. B-nės valdybos 
buvo išrinktos visai demokratiš
kai slaptu balsavimu ir be jokių 
“policinių priemonių”.

Dėl 1950 m. valdybos vadova
vimo juk galime būti ne vieno
dos nuomonės ir visiems valia ją 
pareikšti. Demokratinėse bend
ruomenėse kiekvienas turi teisę 
ir net pareigą būti renkamu, 
rinkti ir daryti teisingas pasta
bas net aukščiausiam valstybės 
atstovui. Asmenys, išėję demo
kratiškų organizacijų darbo sta
žą nebijo kritikos.

1951 m. dviems pirmiesiems 
B-nės susirinkimams pirminin
kavo p. Jurgis Januška ir jo pa
reiga buvo išreikšti buv. valdy
bos pirm, ir kt. veikėjams padė
ką už nuveiktus darbus. Kodėl 
jis to nepadarė, neaišku, bet 
mandagumas būtų buvęs vieto
je. Barti už nepareiškimą valdy
bai padėkos tuos, kurie jos, veik
lai, darė priekaištų, juk netikslu.

Aukščiausiai J.J. straipsnio to
nas pakyla kalbant apie “para
pijinius”. Tiesą pasakius, Wpg. 
nėra dar jokios lietuvių parapi
jos, nei jos komiteto. Yra tik Lie
tuvių Kat. Misija su dvasios va
du. Tačiau Wpg. parapijiniai ne
sikrato bet kokio visuomeninio 
darbo ir demokratiniuose 1950 ir
1951 m. rinkimuose visas bažny
tinis komitetas yra išrinktas į 
B-nės darbo organus: 4 valdybon 
ir 1 parengimų komisijom J.J.

Komunijos priėjo: Demeneckaū 
tė, Malinauskas A., Krikščiūnas 
Ar., Matulionis Mrg. ir Radzevi
čius Algirdas. Katekizaciją vai
kučiams atliko kun. Mikalaus
kas, OFM.

— P. Pauplys, ilgą laiką Wpg. 
buvęs nuosavybių pardavimo 
agentu, dabar pardavė savo na
mus ir išvyksta į Torontą, kur 
taip pat mano bizniauti. Wpg. 
jis buvo KLS-gos nariu ir valdy
boje. Paskutiniu laiku buvo KL 
B-nės pirmininku. Wpg. lietu
viai naujieji ateiviai labai gaili 
jo netekdami, nes jis juos visur 
ir visuomet užtardavo ir kuo ga
lėdamas padėdavo. Naujoje vie
toje jam linkima geriausios sėk
mės ir dar didesniu uolumu pri
sidėti prie lietuvių visuomeninio 
gyvenimo pagyviniino. Jam iš
vykus Wpg. lietuvių klube vėl 
sumažėjo naujųjų ateivių gynė
jų eilės.

—Paskutiniu laiku namus 
pirkosi Balbunai, Malinauskai, 
Noliai, Aidžbaliai ir Strikaitis.

— LOK iš Montrealio prisiun
tė WLB-nės skyriaus vadovybei 
registravimo korteles. Lietuvių 
registracija netrukus bus pradė
ta. Kartu numatoma pravesti 
rinkliavą Tautos Fondui. B-nėš 
skyriaus valdyba Tautos Fondo 
pinigų rinkimo reikalams pasky
rė valdybos narį p. Liaukevičių 
Povilą.

Padėka
Sūruošusiems mums didėlę 

staigmeną — mūsų 25 m. vedy
binės sukakties proga, visiems 
mieliems kaimynams, giminėms, 
komitetui: pp. Gudžiūnams, Daū 
barams, Vidrikams, Mikalaus
kams, Monkevičiams, Bukaus
kui, Lenienei, Ginkuvienei, Za
vadskienei, Pranevičienei, Jasi- 
lionienei; taip pat visiems daly
vavusiems, krikšto dukteriai Vik 
tori j ai ir sūnui Walteriui už gė
les, torontiečiams Jarams ir Ur
bonams, Matusow (Hudson, 
Ont.) už šaunų pokylį ir vertin
gas dovanas, kurios liks mums 
minty amžinai, tariame nuoširdų 
lietuvišką ačiū.

P. ir W. Steponavičiai.

Dr. N. J* Neufeld
Gydytojas ir 
Chirurgas

612 Boyd Building 
Tel. 925069

Rezid. 1102 Wolseley Ave.
Tel. 34222

Winnipeg, Man.

1$ LIETUVIŠKOJO PASAULIO

Ištikimąjį Dievo Tarną ir nepailstantį lietuvybės kovotoją,

Prelatu Jonę Balkūnę
25 metų kunigavimo sukakties proga nuoširdžiai sveikina

“Tėv. Žiburių” Leidėjai ir Redakcija su 
Administracija.

VOKIETIJA
VLIKe vietoje išvykusio į JAV 

A. Siliūno LLKS atstovauja 
“Tremties” redaktorius S. Mig
linas.

J. Valaitis, atšaukiamas BALF 
atstovas Vokietijoje, Schleishei- 
me atsisveikinęs su pabaltiečiais, 
važiuodamas su savo įpėdiniu 
Zunde, per auto katastrofą susi
žeidė. .

JA VALSTYBĖS
Prelatas J. Balkūnas, Maspe- 

tho parapijos klebonas, žymus 
pamokslininkas ir visuomeninin
kas, gegužės 30 d. šventė savo 
25 metų kunigystės sukaktį. Spe
cialus komitetas surengė minė
jimą — iškilmingas pamaldas ir 
bankietą.

A. Vanagaičio kapo paminklas 
Čikagos Šv. Kazimiero kapinėse 
atidengtas gegužės 30 d.

“Draugo” konkurso “Ryškioji 
asmenybė” daviniai būsią pa
skelbti šiomis dienomis.

“Help free Lithuania” — to
kio šūkio atvirutes su Vyties pie
šiniu ir tautinėmis spalvomis iš
leistos Čikagoje. Adreso pusėje 
yra įrašas: “Please help in any 
way ‘ you can to restore to the 
Lithuania Nation and its people 
the freedom which is rightfully 
theirs”.

Lietuvių aukos Korėjoje
Kadangi daugelis Amerikos 

lietuvių pakeitė pavardes į žy
diškas arba anglosaksiškas bei 
lenkiškas, sunku susidaryti tik
rą .vaizdą, kiek lietuvių yra Ame
rikos ginkluotųjų pajėgų nuosto
lių sąrašuose. Paskutinio mėne-

nemėgstami parapijiniai visais 
laikais yra pirmuose darbo ba
ruose ir nudirbę yra daug dau
giau kaip tie, kurie vienija “vi
sų šalių proletarus”. Tie rinki
mai parodo, kad Wpg. “parapiji
nių” yra daugiau kaip kad jų 
suskaito ant savo rankų pirštų 
J.J. Rezultatai nepatinka jam ir 
jo draugams. Taurūs senieji lie
tuviai ne tik Wpg., bet taip pat 
visoje Kanadoje yra nenuilstą 
bendradarbiai organizacijose, ką 
parodė ir 1951 m. Wpg. B-nės sk. 
valdybos rinkimai. Iš 7 valdybos 
narių 3 buvo senieji lietuviai, iš 
jų tarpo buvo pirmasis valdybos 
pirmininkas ir dabartinis.

Tie, kurie prie tautinių lietu
vių organizacijų neprisideda, 
žiūri į Maskvos Kremliaus pusę 
ir laukia kada iš ten pradės skris
ti kepti karveliai, žadami per 
Bimbos, Pruseiko ir Ylos propa
gandinę makalyhę.

Diktatūrų istoriją J.J. turėtų 
pastudijuoti. Ar Stalinas su Hit
leriu yra mažiau išžUdę “parapi
jinių” vien tik Už žodį Dievas? 
Rusijoje bedievybė yra visai už
gniaužusi bet kokį religijos prak
tikavimą. Baisiausieji betkurių 
žiaurumų laikai nublėšta prieš 
Stalino žiaurybes. Dabartinė Is
panijos diktatūra yta palaima 
palyginus su dalelyte bolševiki
nės. Demokratams nei viena dik
tatūra nepriimtina ir nepateisi
nama.

Taigi, bubnas pasirinktas blo
gas, nekoks ir bubnininkas.

St BUjokas.

Vancouver, B.C.
— Su gražiuoju gegužės mė-

nešiu į nauja šeimos gyvenimą 
„J,----  _ ir, Ipirmą pasiruošimo žingsnį — ką 
tik iš atostogų Čikagoje grįžus 
— padarė p-lė Danguolė Šilin
gaitė su p. Radzevičium, sužadė
tuvėmis. Abu pavyzdingi tautie
čiai, uolūs kat. spaudos rėmėjai 
ir skaitytojai. Neabejotina, juo- 
dviejų kuriamoji sąjunga bus 
pavyzdžiu kitiems.

šio sąraše, kuriame priskaitoma 
virš 64.000 užmuštų, sužeistų ir 
paimtų į belaisvę randame šias 
lietuviškas pavardes: Bumbulis, 
Adomaitis, Vaverka. Kapitonas 
Kenneth Mikalauskas iš Conn, 
paimtas komunistų nelaisvėn.

Brooklyne šaukiami DP-kai 
JAV armijon

Beveik kiekvieną savaitę iš 
Brooklyn© į Amerikos gink
luotąsias pajėgas išvyksta 2 —5 
jaunuoliai lietuviai tremtiniai. 
Paskutinėmis dienomis buvo pa
šauktas Tremtinių D-jos pirmi
ninko sūnus Alksninis, gyd. Pet
riko iš Kauno sūnus Algirdas, 
jaunesnysis rašytojų brolių Me
kų Alfonsas, žinomo advokato 
sūnus Romas Dulskis, kuris pa
skirtas artilerijon kaip ir Sau
lius Zaunius. Šią savaitę patikri
nimui pašauktas “Tėviškės Ži
burių” platintojas New Yorke 
Algirdas Kepalas, kuris, tačiau 
kaip studentas turi daug vilčių 
būti atidėtas.

Tremtinių įvažiavimo pratęsi
mo bilių atstovų rūmai priėmė 
310 balsų prieš 63, Juo įvažiavi
mo laikas vietoj birželio 30 d. 
baigiasi gruodžio 31 d. Esą, dėl 
Korėjos karo nebuvę parūpinta 
pakankamo kiekio laivų visiems 
341.000 pervežti. Bilių dar turės 
priimti senatas.

Dr. V. Paprockas išlaikė vals- 
I tybinius gydytojo egzaminus 
Naujorke.

Gediminas Daudžvardis, mū
sų konsulo Čikagoje jaunesnysis 
sūnus, buv Wilson kolegijos stu
dentas, įstojo į JAV aviaciją, po 
dpmokymo bus perkeltas į lakū
nų mokyklą.

A. šlepetytė Detroite įsteigė 
baleto studiją, į kurią įstojo jau

Džiovininkų tremtinių sutiko 
dar priimti Šveicarija ir Švedija. 
Pirmoji priims dar 40-50 ligonių, 
be šeimų, o Švedija. — 100 džio
vininkų vaikų ir dar po 2 šeimos 
narius.

Vasario 16 d. gimnazija Diep- 
holze mokslo metus baigė su Ve
lykomis, turėdama 95 mokinius.

IRO būstinė Amerikos zonoje 
persikėlė į naujas patalpas, tad 
jos adresas naujas: IRO US-Zone 
HQ, Muenchen, Prinzregentstr. 
28.

Įstrigusias emigracijos bylas 
tikrino kažkokia amerikiečių ko
misija, dirbanti visiškai slaptai 
ir tuo tarpu dar nepaskelbusi jo
kių savo darbo vaisių. Tik kalba
ma, kad iš Ludwigsburgo perei
namoje stovykloje įstrigusių per 
vieną trečdalį esą praleisti emi
gruoti.

JT Komisaras Pabėgėlių Rei
kalams, kuris pradės veikti IRO 
baigus savo veiklą, lankėsi Vo
kietijoje, kur tarėsi su okupaci
niais komisarais ir vokiečių įstai
gomis pabėgėlių reikalais.

Tremtinių Bankas — Vertrie- 
benen Bank, AG, Bonn — iš IRO 
gavo 1,5 mil. DM ir dalina pasko
las iki 5-8000 DM atskiriems as
menims ar šeimoms ir iki 50.000 
bendrovėms ir kooperatyvams.. 
Paskolos duodamos 16 metų 
imant 2,5% per pirmuosius 5 m. 
ir po 5% per likusį laiką. Kadan
gi IRO Įneštoji suma nėra dide
lė, tai paskolomis galės būti ap
rūpintas nedidelis tremtinių 
skaičius. Vokietijos LB Krašto 
Valdyba paskelbė nurodymus, 
kaip bankui rašyti, norint patek- 
ti į paskolos prašančiųjų eilę. 
Taip užsiregistravusio j i'gaus pa
skolos prašymų blankus, ku
riuos užpildę kreipsis į sau arti-

vietoves išvykus ir kitoms čia 
vietoje ištekėjus, mūsų kolonijo
je teliko dvi mergužėlės-lelijėlės. 
Tuo tarpu kavalieriai, kurių net 
iki dvidešimt priskaitome, labai 
susirūpinę ir karts nuo karto pri
versti pagalvoti apie rytus: To
rontą, Windsora.

— Prieš dvi savaites vilnietis 
Alfonsas J ako viekas vedė p-lę 
Mariją Kronstein, iš Jugoslavi
jos, vokiečių kilmės.

LONDON, Ont.
Susiorganizavo Londono 

lietuvės moterys
Gegužės 27 d. Londono lietu

vės moterys pp. Statkų salėje tu
rėjo susirinkimą. Iš Otavos at
vykusi Dr. Šidlauskaitė skaitė 
labai įdomią paskaitą. Aptaru
sios organizacinę reikšmę, Lon
dono lietuvės moterys įkūrė Lie
tuvių Katalikių Moterų Draugi
jos skyrių ir išsirinko valdomuo
sius organus.

Sėkmės naujai ir jaU penkta
jai Londono lietuvių organiza
cijai. L. fe-tas.

Tautiečio nelaimė
Rodney turįs gfražų tabako ūkį, 

Povilas Skuja praeitą šėštadiė- 
nį atVyko pas pažįstamus į Lon
doną. Ridamas per gatvę buvo 
greitosios pagalbos automobilio 
permuštas ant žemės ir perva
žiuotas. Sulaužyta ranka ir ko
ja. Tuo pačiu autmobiliii buvo ir 
į ligoninę nugabentas. Pažymė- 
tiha, kad P. Skuja tik prieš Sa
vaitę būVo grįžęs iš ligoninės, 
kut ilgesnį laiką gydėsi.

D. BRITANIJA
Lietuvių Namai

D. Britanijos Lietuvių Namų 
valdybos paskelbtas papildomas 
vajus nenumatytoms išlaidoms 
— paskolos valstybiniams mo
kesčiams — padengti davė gerų 
vaisių. Surinkta net 121 svaras 
daugiau negu reikia.

Dabartiniai laikinieji bendro
vės direktoriai jaučiasi savo dar
bą atlikę ir gegužės 19 d. sušau
kė visuotinį akcininkų ąjisirinki- 
mą pastoviems direktoriams iš
rinkti.

Inž. V. Izbickas išlaikė egza
minus ir gavo visas inž. teises. 
PLIS narių inžinierių D. Britani
jos skyrius šiuo metu turi 19.

vaujantį toje apylinkėje Tremti
niu Banka.

Pinnebergę šiuo metu yra 62 
lietuviai, įsikūrę prie anksčiau 
profesorių gyventų “Vilniaus 
rūmų”.

Tremtiniai į JAV armiją ver
buojami specialiuose būriuose 
Niurnberge, Ansbache, Erlange- 
ne, Schwabache, Grafenwoerche, 
Bamberge ir Bay r eu the.

IRO vėl pravedė tremtinių 
skriningus ir visus, kurie negalės 
emigruoti, pervedė į vokiečių 
ūkį. Taupumo sumetimais IRO 
atleido visus antros eilės tarnau
tojus tremtinius, palikdama tik 
I eilės tarnautojus, kurių tarpe 
tremtiniu nėra.

Sukūrusius ateitininkišką šeimą,
BiRUTę APANAV1ČICTĘ ir vet. gyd. BRONIŲ ZNOTINĄ, 
širdingiausiai sveikiname ir linkime Aukščiausiojo palaimos 
bendrame ateities kelyje.

Hamiltono ateitininkai.

Sudbury, Ont.

WELLAND, Ont
Birželio 14 minėjimas

KLB Wellando ALOKas ren
gia birželio 17 d., sekmadienį, 
“Birželio 14” minėjimą Wellan
de. Minėjimas prasidės i0 vai. 
ryto pamaldomis St. Mary’s baž
nyčios Salėje. Po pamaldų ten 
pat paskaita ir meninė dalis.

Wellkrido it apyliknės lietu
viai maloniai prašomi dalyvauti 
pamaldose it mnėjime.

Wellando ALOKas.
Joninė*

KLB Wellando ALOKas bir
želio §3 d., šeštadienį, rengia 
Welland^ vengrų parke Fort 
RobiriS&ft Rd. (1.5 M. į tytUS rtild 
Wellando) naktinę Johinių ge-

gužinę — pikniką.
Gegužinės metu gros Hamilto

no lietuvių orkestras “Aidas”, 
veiks turtingas bufetas ir kitos 
įdomios programos dalys, Jonų 
pagerbimas ir pan.

Wellandas maloniai kviečia 
tautiečius atsilankyti į tradicinę 
Joninių gegužinę susitikti daug 
pažįstamų bei draugų iš Ameri
kos ir Kanados, pasiklausyti gra
žios muzikos, pasidžiaugti gam
ta ir atšvęsti Jonines Wellande.

Nepalankus oras gegužinės ne
sutrukdys, nes yra įrengta spe
cialiai gegužinėms daryti salė 
kuria bus naudojamasi.

Wellando ALOKat.

Motinos dienos minėjimas
Sudburio lietuviai Motinos 

diehą minėjo gegužės 27 d; Kris
taus KpraliėUs isalėjė. Iš ryto 
gausiai sūsirinkę tautiečiai mel
dėsi už saVo motutes. Vakare to
je pat salėje įvyko meninė mi
nėjimo dalis. Paskaitą Skaitė 
bendruomenės pirm. R. Bagdo
nas. Po paskaitos sekė montažas 
“Lietuvė motina”. Montaže da
lyvavo: A. Staškevičienė, L. Re
meikienė, R. Bagdonienė, M. Ži- 
žienė, I. Semaškienė, A. Podery- 
tė ir N. Indriulaitytė.

Montažą paruošė Al. Juozaitis, 
režisavo — A. Semaška. Vyrų 
sekstetas: A. Kusinskas, J. bžen- 
kaitiSį A. Semaška, P. Jutelis, R. 
Bagdonas ir Al. Juozaitis padai
navo keturias dainas.

Lenciūgėlį pašoko: I. Semaš
kienė, R. Bagdonienė, M. žižie- 
nė, A. Poderytė ir N. Indriulai
tytė. Čigonų šokį šoko: I. Semaš
kienė, A. Bagdonienė ir L. Re
meikienė.

Po minėjimo buvo šokiai.
— Birželio 3 d. lietuviams vai

kučiams bus Pirmoji Komunija.

— Lietuviai ruošiasi dalyvauti 
birželio 10 d. įvykstančiame Eu
charistiniame kongrese. Būtų 
gražu, kad moterys dalyvautų 
apsirengusios tautiniais drabu
žiais. Plakatus ruošia p. Romeika

— Rugpiūčio 6 d. Sudburyje 
įvyks tautų festivalis. Lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Reikėtų pa
rodyti daugiau aktyvumo, kad 
galėtume paradyti kitoms tau
toms savo tautos šokius ir dai
nas.

— Tautos Fondui surinkta 
apie $250. '

— P. Labuckų ir p. Dambraus
kų šeimos susilaukė naujagimių 
— sūnų.

— INCO darbininkams pakel
tas atlyginimas ir sumažintas sa
vaitinis valandų skaičius iš 44 į 
40. Dabar fabrike ir žemės pavir
šiuje dirbantiems bus mokama 
1,43 dol. per vai. ir daugiau, o 
kasyklose 1,56 dol. ir daugiau. 
Kompanijai reikalinga apie 2000 
naujų darbininkų. Darbininkai 
priimami kasdien INCO patal
pose Frood Rd. Sudburyje.
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PREL. POVILĄ JANUŠEVIČIŲ PRISIMENANT
5 PUSL,

Jo Prakilnybė prelatas Pr. M. Juras,
Lawrence, Mass., Šv. Pranciškaus lietuvių parapijos klebonas, 
balandžio mėn. pakeltas Šv. Tėvo Monsignoru, kurio pagerbi
mo iškilmės paaukštinimo ir 60 metų amžiaus sukakties jDroga 
įvyko parap. bažnyčioje ir St. Marys Auditoriume gegužės 20 d. 
Kun. Juras gimė 1891 m. birželio 16 d. Šiaulių parapijoje, Bridų 
km. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, 1912-1914 m. lanko Šv. Karo
lio kolegiją Naujorke, 1914-15 m. gydosi ligoninėje, 1916 m. pra
deda dirbti LRKSA, 1917-1922 m. mokosi kunigų seminarijoje 
St. Louis, Mo., o paskui Brighton, Mass. Kunigu įšventintas 
1922 m. birželio 22 d. 1922-27 m. vikarauja Lawrence, Mass. 
1927-9 m. klebonauja Lowell, Mass., o nuo 1929 m. tebeklebo- 
nauja Lawrence. Plačiai išsišakojusios veiklos visuomeninin
kas, daugelio knygų autorius ir leidėjas, mecenatas, AL Kultū
ros Instituto bei “Alkos” muziejaus — dabar Brockton, Mass., 
kūrėjas, apskritai visuomenės ir kultūros didelis darbuotojas, 
visur spėjąs pats dirbti ir kitus dirbančius paremti, parėmęs 
taip pat “Tėviškės Žiburius” ir “Žiburių” spaudos bendrovę. 
Šia proga Jo prakilnybei linkime dar ilgų metų didžiai veiklai 
ir džiaugsmo, matant brandžiai augant gausios sėjos vaisius.

Redakcijai prisiųsta
Telesforas .Valius, Vytautas 

Didysis 1350-1430 Vytautas 
The Great 1350-1430, didelio sie
ninio formato — 17x21 ¥2 col. 
portretas, kurio klišė buvo spaus 
dinta “TŽ” Vasario 16 d. minėji
mo Nr. Išleido B-vė “Tulpė”.

Dr. Jonas Balys, Tautosaka 
apie dangų, išleido Jj-jį BacHtt- 
nas, Sodus, Mich., 1951, 24 psl.

Nello Vian, Šv. Antanas Pa
duvietis, išvertė Antanas Vai- 
čiulaitis, 1951 m. Tėvų Pranciš
konų leidinys, Kennebunk Port, 
Maine, Viršelis ir vinjetės dail. 
Telesforo Valiaus, 144 psl.

Laiškai Lietuviams, 1951 m. 
gegužės mėn., Vol. 2, Nr. 5, 65- 
80 pusi.

Šv. Pranciškaus Varpelis, 1951 
m. Nr. 5., gegužės mėn., 129-160 
pusi.

Naujorke susibūrė gražus 
lietuvių žurnalistų būrys

' Naujorke gyveną lietuviai 
žurnalistai lėtai, bet buriasi svar 
biam tautiniam darbui, kurio 
uždelsimas jiems primestų sun
kią atsakomybę. Paskutiniojo 
posėdžio metu, valdybos pirmi
ninkas buvo prižadėjęs paskelbti

Gegužės 2 d. ELTA paskelbė, 
kad gautomis žiniomis iš Lietu
vos, mirė prelatas Povilas Janu- 
ševičius. Toji liūdna žinia ma
nyje atgaivino daugelį atsimi
nimų, kurie yra šviesiausi, kil
nūs, be šešėlio. Tie atsiminimai 
gyvai susieti su prelato Povilo 
Januševičiaus kilnia asmenybe, 
kuri lietuviškame maste skynė 
kelia labdarybės ir šalpos srityje, 
lyg Šv. Vincentas de Paul. Tos 
dvi asmenybės gyveno skirtin
gais amžiais, saviškose sąlygose, 
kituose politiniuose verpetuose, 
bet ėjo tuo pat keliu: buvo kori
fėjais labdaros srityje. Jei Šv. 
Vincentas de Paul (1576-1660) 
buvo revoliucionierius, nekartą 
aštriai susikirtęs su kard. Ar
mand Jeūn Duplessis Richelieu, 
prel. P. Janušęvičius buvo tikras 
stoikas. Abu kunigai. Abu orga
nizatoriai. Šv. Vincentas, kuris 
dideliu kantrumu nešė kunigiš
ką kryželį, apmėtytas akmeni
mis, galop aukojosi padėti Pary
žiaus varguomenei, kuri buvo 
skurde ir tamsume, organizavo 
gailestingąsias seseris, gailestin
gąsias moteris, kurios neretai 
skendo prietarų beribėje. Jis bu
vo ta didelė srovė, kuri skaidri
no nelemtį vergų galerose, bū
damas kapelionu ar Dievo pa
laiminta ranka to meto skurduo- 
menei. i

Šv. Vincentas organizuoja
moms kilmingoms gailestingoms 
moterims kalė, kad krikščionys 
pamestinukai yra tokie pat? kaip 
ir kilmingieji, nes juos teskiria 
tik vargas. Prelatas Povilas, be- 
sikuriant Lietuvai, organizuoja 
Vaikelio Jėzaus Draugiją globo
ti, auklėti ir mokyti našlaičiams. 
Toji draugija iš vyriausybės ga
vusi Vilijampolėje didelį sklipą 
su keliomis lūšnelėmis; išaugo į 
milžinišką prieglaudą, dideles 
dirbtuves ir gražias mokyklas. 
Kai Šv. Vincentas, lyg milžiniš
ka srovė, paliko neišdildomus 
pėdsakus, kur jis koją dėjo, prel. 
Povilas buvo kuklus, ryžtingai 
ėjo vienu keliu iki jo tikslas bu
vo atsiektas. Ir jis turėjo eilę 
kliuvinių, Lietuvoje, nelyginti 
Šv. Vincentas, gyvendamas Pran 
cūzuose. Jei abiejų nedraugai

Už vienuolyno sienų
Pagarbiai nešdamas valstybi

nės gimnazijos Biržuose pažy
mėjimą, tą gražų 1925 m. pava
sarį, mesdamas į istorinę pilį 
žvilgsnį, kuris buvo kažkaip ne
jučiomis sulydintas su mūsąja 
praeities tragedija, mintis ginė 
kitą: “Ką darysi toliau?” Žino
jau, kad reikia studijuoti. Gim
nazijos Suole man vis piršosi: fi
losofija. O kas tuo atveju? Mo
kytojausi? Ne, nes neturėjau po
linkio* mokytojauti. Mane anuo
met domino socialiniai ir ūkiški 
reikalai, bet jie tesiribojO gim
nazijos kooperatyvą organizavi
mu. Kas per vieni tie ūkio moks
lai? Toje klaidumoje atėjo į pa
galbą brolis Ernestas. Kiek pri
simenu, jis rašė man iš Londo
no: “Patariu studijuoti ūkio 
mokslus. Butą ir pensijoną parū
pinau Šv. Trejybės kolegijoje, 
kurios klebonas yra kilni asme
nybė prel. P. Januškevičius, ki
limo biržietis”. Kodėl jis ten pa
rinko buveinę mano studijavi
mo metui; iki šio meto neteko 
pasikeisti mintimis su broliu Er
nestu, nors mudviejų sugyveni
mas visuomet buvo ir yra broliš
kas. Aš jau anuomet spėjau, kad 
nulėmė ne vien prel. Janušeyį- 
čiaus bifžietiška kilmė...

Ir taip atsiduriu ankstybą 
rugsėjo rytą Kaune, Jakšto gtv. 
Nr. 1. Aš ten radau milžiniška

sieną, supančią didėlę erdvę, ku
rios tolimame kampe matyti baž
nyčia. Jaunas vyras liko paten
kintas, kad buvo įleistas į tą mil
žinišką kiemą, kuris dvelkė pra
eitimi. Klebonijoje jau radau 
bruzdantį prelatą Januševičių, 
kuris mane sutiko malonia, bet 
santūria šypsena. Prieš mane 
stovėjo vidutinio ūgio, stoiško, 
rimto veido, plačių akių, lieso
kas, plonai kirptų lūpų, gerokai 
praplikęs vyras. Man mėtėsi į 
akis jo gana ilgoki ir liesi pirštai. 
Nežiūrint į jo senyvą amžių, jo 
Veide išdrįsdavo pasirodyti tik 
viena- kita raukšlė, kai jis ma
loniai šypsodavosi.

Pirmą dieną pritapau už vie- 
nu<<^no sienų. Tų sienų aptvara, 
sodo didžiulių medžių siluetai, 
arti besanti Nemuno ir Neries 
santaka, kažkada ten buvusio 
vienuolyno nuotaika, Vakare 
girdima vargonų melodija, suda
rė savotišką derinį. Į visa tai įsi
jautus man susidarė visai kitas 
požiūris į bebandantį modernėti 
Kauną. Senamiestis, o ypač bu
vusio vienuolyno sienos man bu
vo mielesni už tas tiesias, šoki
nėjančias linijas. Toji buveinė, 
kurioje tvėriau ketverius metus, 
man pasidarė sava, o šeiminin
kas prel. Janušęvičius neišdil
domas iš atminties.

Janilfonis, diplomatiškos povy
zoj, vėliau išvykęs į Pietų Ame
riką, ir, rodos, dabar ten begyve
nąs, kun. Grauslys, linkęs į filo
sofiją, užsidaręs ir pagaliau kun. 
J. Juodeika, prieš porą metų at
vykęs į JAV. Pasauliečių tebu
vome mudu su Kazimieru In- 
čiūrą.

Pietų metu prelatas vengdavo 
didelių kalbų. Jo autoritetas 
kiekvieną įpareigojo laikytis ati
tinkamame lygmenyje. Tai ne
reiškė, kad buvo suvaržyta lais
vė. Prelatas apie savo veiklą 
dažnai nutylėdavo, bet mėgdavo

klaustis, kas dedasi kiekvieno 
pasaulyje. Manasis pasaulis bu
vo siauras, nes tenkinausi tik 
studijomis ir Universitetu. “Jei 
Dievas leis, užtektinai turėsi lai
ko skirti visuomeninei veiklai. 
Pihhiaušia turi įgyti rimtą pa
grindą nusiblaškydamas”, saky
davo prelatas.

Tačiau neyisuomet toji rimtis 
prie stalo būdavo išlaikoma. Kai 
kun. Kanopackis prieš pietus už
kąsdavo, pietų metu nuduodavo 
miegantį. Tuomet pasigirsdavo 
prelato falcetinis balsas: ’’Pater 
Johahneš, ar esate pavargęs?”.

šaukti visuotinas susirinkimas 
birželio mėnesio pradžioje.

“Laiko stoka”, kada tenka 
dirbti kaip eiliniam darbininkui, 
redaktoriui ir visuomenininkui, 
valdybos narių darbą sulėtina. 
Tačiau virš 30 šioj apskrity gy
venančių spaudos darbuotojų te
betiki, kad valdyba savo pažadus 
ras galima ištesėti. Naujorke ir 
jo apylinkėse gyvena šie laikraš
tininkai: Merkelis A., Urbonas 
S., Gražiūnas A., Sužiedėlis S.,

Richelieu dvasia yra galingesnė 
ir garsas didesnis už šventojo.

Petrėnas J., Rimydis J., Gedgau
das V.. Narkeliūnaitė S., Naujo
kaitis Pr., Žemelis H., Blazas H.-, 
Vyliaudas B.. Aušrotas Br., Vai
nora S., Kulys Br., Penikas J., 
Landsbergis A., Dambrava V., 
Jurkus P., Mekas J., kun. Dabu- 
šis, Sodaitis J., Valakas J., Po
cius A., Baužinskas A., Šulaitis 
D., Augustinas ir kiti. A.

Gyvenimas vienuolyno celėje
Ne virinas aš gyvenau erdvio

je vienuolyno celėje, per kurios 
vidurį buvo užgriozdytos trys 
spintos, atskyrusios mūsų mie
gamąjį. Kitą inbuvį radau K a? 
zį Iričiūrą, anuomet garsiai sken- 
dusį čigonių, artisčių pasaulyje, 
kurios neretai buvo jo pirmųjų 
leidinių siužetais. Kazys ne vien 
literatūrą studijavo, jbet buvo 
Vaikelio Jėzaus reikalų vedėju. 
Mano realus būdas, ūkio-faktų 
mokslų studijavimas jam nepati
ko. Aš taip pat ne be šypsenos 
sutikau jo pirmuosius bandy
mus. Tačiau mudu likova nuo
širdžias bičiuliais.

Jam būti reikalų vedėju buvo 
sunku. Bėgiojirnasriyairiais rėi^ 
kalais, balansų sudarymas, <0 
ypač dalyvavimas ponių rately
je, kurios rinkosi kas antradienį, 
buvo nemalonūs. Jis kentė, stu
dijavo, svajojo, tačiau su prelatu 
Povilu gerai sugyveno, nors lab
daros idėja buvo svetima Kaziui 
kaip ir man.

Prelatas vėliau ir mane bandė 
įsukti į Antradienio ponių rate
lį, kurio uždavinys paremti lab
darą, o ypač viešą jo finansavi
mą. Jis mane kįalbino: “Pone 
Gediminai, patariu pažinti mote
ris, nes jos Visuomeninėje veik-

loję gali daug padėti”. Aš anuo
met, kaip ir dabar, turėjau savo 
pažiūrą, kuri gal prelatui ir ne
patiko: “Moterys turi atlikti sa
vo pareigą, tačiau joms nėra ko 
kištis į visuomeninį gyvenimą, 
jei jos nenori to darbo dirbti ir 
nešti atsakomybės”. Rodos, porą 
kartų buvau koją įkėlęs, bet 
greitai išnykau, lyg padai būtų 
svilę. Tas ponių ratelis gal ir pa
dėjo, tačiau kafikurie smulkūs 
barneliai kaikuomet versdavo 
prelato santūrias lūpas ištarti: 
“Ak, tos ponios”.

Mudviejų kambarys buvo gre
timas prelato vieninteliam kam
bariui, kuris buvo nepaprastai 
kuklūs. Valgomasis — viešas, sa- 
lonukas — viešas, didelis salo
nas, prikrautas senobiškų baldų 
— nenaudojamas. Klebonija te
turėjo tokiuos pat patogumus, 
kaip ir ūkininko butas.

Veik kasdieną jį sutikdavau 
pietų metu. Patiekalai būdavo 
užtektinai sotūs, bet kuklūs. 
Bendrastaliais būdavo: prelatas, 
kuris sudarė patriarchališką 
nuotaiką, valstybinės lenkų gim
nazijos kapelionas kun. Jonas 
Kanapackis, labai nuoširdus, di
delis juokdarys, jau miręs, besi
keičianti Vikarai — kun. Juozas

Šv. Trejybės klebonija buvo 
tikrai nepuošni ir tegyventa ant
rame aukšte. Pirmasis buvo už
griautas senienomis ir knygomis. 
Gal rodos, nuo Benediktinų vie
nuolyno uždarymo, prieš kelis 
šimtmečius. Jo apranga kukli, 
bet tvarkinga. Svečiai retai tebū
davo, išskyrus prel. Jakštą-Dam
brauską ar vieną kitą atklydėlį, 
kurie būdavo sutinkami biržie- 
tišku nuoširdumu, bet visuomet 
kukliai.

Parapijos ir asmeniškos san
taupos buvo skiriamos minėtai 
draugijai. Bet tai tebuvo lašas 
jūroje. Ne kas kitas, o prelatas 
Povilas turėjo surasti pinigo be
siplečiančiai prieglaudai, dirb
tuvėms ir mokykloms.

Neretai pasitaikydavo proga 
būti prelato pakviestam atlanky
ti jo sielos kūdikį. Tai buvo mil
žiniška įstaiga, bet vargana. Vi
sur buvo švaru, tvarkinga, bet 
kuklu, net biedna. Mergaitėms, 
jo pastangomis, buvo pastatyta 
prieglauda Žaliakalnyje, netoli 
Prisikėlimo bažnyčios. Visą lai
ką jo dėmesio centre tebuvo tos 
prieglaudos. Neretai, įvykus kam 
nelauktam, žiūrėk, jau prelatas 
padeda pietų šaukštą, atsiprašo

Visa siela labdarai
ir išvyksta.

Tas jo kuklumas ne visiems 
patiko, o ypač dėl pietų. Užuo
lankoms mestą sakinį jis sutik
davo kuklia šypsena, kuri dau
giau atžymėta liūdesio ženklu: 
“Mūsų krašte daug vargo. Argi i z 
nemiela atitraukti duonos kąsnį /f:; 
tai varganai rankai?” Ar jį su
prato aplinkos dalyviai? Vargu. 
Jį mylėjo, vertino, daug kas ger
bė, bet mažas skaičius jį tesu
prato.

Skaityti mažai teskaitė. Nuo
vargio suspaustomis blakstieno
mis perversdavo laikraščius ir 
eidavo kalbėti poterių. Rytais, 
lyg laikrodis, keldavo pusę še
šių, kad po ankstybųjų mišių, pa
tvarkius parapijos reikalus, ga
lėtų išvykti į prieglaudas ar jų 
bėdomis.

Jo vienintelis džiaugsmas, kai 
iš buvusių auklėtinių, kuris ga
vo atsakingą vietą ir padėjo 
plėsti įstaigą. Jis tesitehkindavo 
paminėjęs: “Buvęs auklėtinis 
dabar jau geras talkininkas”.

Prelato esmihis požymis — pa
sitikėjimas žmonėmis. Piktva- 
liai jį neretai bandydavo užuo
lankomis apeiti. Gal jo nemažas 
akylumas išgelbėdavo iš spąstų.

Dalyvavimas spaudoje
Prelatas, būdamas jaunesnis, 

apsčiai tašė katalikiškoje spau
doje.

Jis stvėrėsi daugelio sričių. 
Kai lietuviškai kalbant Kaune 
buvo sunku nugirsti, nes tik ke
liolika lietuvių šeimų tegyveno, 
berods 1907 m., išleidžia lietuvių 
kalbos gramatiką. Begyvenda
mas klebonijoje užtikau eilę jo 
parašytų knygelių apie bitinin
kystę, sodininkystę ir tt. Jos bu
vo jau dulkėmis nusėsk-

Prelato Povilo plunksnos ke
lias, turint galvoje ano meto są
lygas, vertas dėmesio. Jis buvo 
vienas kukliausių, bet vertingų 
plunksnos darbininkų.

Jo politinė pasaulėžiūra buvo 
glaudžiai siejama su katalikybe. 
Jiedu su prelatu Jakštu-Damb- 
rausku įkūrė Katalikų parti
ją. Mano metu, jai pirmininkavo 
prel. Povilas, o valdyboje nuola-
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TARP masės kitų tautybių belaisvių, buvome keletas lietuvių. 
Visi gyvenome atskirame kambaryje.

Gyvenimas už spygliuotų vielų kiekvienam palieka skaudžių 
prisimniimų. Bet ir tame žemės pragare pasitaiko linksmesnių, 
juokingesnių momentų. Gyventi už spygliuotų vielų vasaros metu 
dar būtų ne taip žiauru, jei gautum daugiau maisto — duonos. 
Alkanam paminėjus duoną arba apystovas, kada galima geriau 
pavalgyti, savaime pasileidžia seilės, kurių ir taip nedaug likę. 
Garsiai kalbėti apie maistą būtų savotiškas kitų papyktinimas, 
todėl tokių kalbų niekas nepageidavo. Apie maistą, apie buvusius 
per Kalėdas ar Velykas apkrautus stalus, galėjo kiekvienas galvoti 
sau vienas ir karts nuo karto nuryti seilę.

Nežiūrint to, kalba apie maistą išlįsdavo į paviršių. Tai suge
bėdavo geriausiai atlikti vienas iš mūsų — Juozas. Jis dažnai pra
dėdavo kalbėti visai nekaltai, kartais duonos visai nepaminėdamas. 
Gautą duonos gabalėlį daugumas suvalgydavo iš karto. Retas 
kuris pasilikdavo jos kitam kartui su kava.

— Aš einu į kavinę, — garsiai pareikšdavo Juozas prieš atne
šant kavą. Ten muzika, vis linksmiau ...

Reiškia ir Juozas duonos nebeturi, gers tik kavą.
Po kavos viduriuose dar labiau sukurkdavo pypliai. Vieni ei

davo į orą pasivaikščioti, nes ir oras duodąs kiek maisto, o kitiems 
priešingai — pasivaikščiojus gryname ore dar daugiau norisi val
gyti. Pastarieji sėsdavo prie kortų, kurios nuo perdidelio varto
jimo buvo nežmoniškai sustorėjusios.

— Tai kur teisybė, — sako Juozas, dalindamas kortas, — kai 
mes liesėjame, jos riebėja?

Lošti kortomis teko iš eilės. Sekančiai partijai sėdo kiti. Nors 
pirmieji ir nelabai norėdavo užleisti, bet nieko nepadarysi, reikia 
laikytis tvarkos. Ir Juozas atsikelia nuo taburetės, pažiūri kiek į 
naujus kortuotojus ir eina iš lengvo per kambarį.

— Kažin, ką rytoj gausime pietums? — klausia jis visų iš karto.
— Kaip paprastai — kručkų sriubą, — atsako vienas nuo stalo.
Juozas ranka patraukia per savo sukritusį pilvą it mėgina dar 

daugiau suvežti diržą: vis mažiau gurgės.
Prie lango stovi vienas, kuriam visai nerūpi, kas čia dedasi 

kambaryje. Jis žiūri į debesėlius ir galvoja, kaip būdavo gera na
muose. Juk jis ko-ne-ko, bet duonos valgydavo kiek norėdavo, žiho-

primena

ma, ne sausos. Dabar gi alkis aižo vidurius. Juozas išlengvo pri
eina prie jo ir beveik rimtai paklausia:

— Ar tu valgytum, jei tau dabar kas duotų pyrago su sviestu?
Paklaustasis dėbtelia akimis į Juozą ir, nieko neatsakęs į tokį 

beveik kvailą klausimą, nueina šalin.
— Aš valgyčiau, — atsako šypsodamasis pats sau ir eina prie 

stalo, kramtydamas pypkės kandiklį.
— Tu, Juozai, perdaug neatsargus, — pastebi vienas iš lošian

čiųjų, — nuo sviesto tavo viduriai gali ‘daugiau nukentėti, negu 
dabar.

Juozas išsiima iš dantų pypkę ir atsuka kandiklį. Sujungime 
dar yra nikotino kvapo. Prikiša prie nosies ir patraukia.

— Jei kas duotų dabar gero tabako — iškristam, nuo pauosty- 
mo svaigsti!

Deja, to tabako niekas nedavė, o pypkės nikotinas baigė išga
ruoti. - ,■ s" >

— Reikės stoti prie vartų, gal paims į darbūs, vis pavyks nu
tverti kokį “cizą” gatvėje, — aiškina Juozas visiems.

— Dirbom kelias dienas, o ar daug nuorūkų radom? 
vienas nuo stalo.

— Kartą mačiau gerą nuorūką, bet toliau buvo, nepatogu bėg
ti, — tęsia Juozas įsukdamas atgal į pypkę kandiklį. — Reikia pasa
kyti, vyrai, kad pas mus nėra vienybės. Anądien Stasys išbėgo iš 
rikiuotės pasiimti nuorūkos, tai kiti ėmė Jį pulti: savigarbos, savi
garbos. Žinai, jeigu jie rūkytų ir jie neturėtų tos savigarbos. Kad 
ir nuorūka, vis dūmelis, o dabar kramtyk kandiklį.

— Žinai, Juozai, — atsiliepė vienas iš už spiritas. — Greit va
žiuosime namo!

— Kada?
— Kai ta sukramtys! kandiklį...
— Nukąsčiau iš karto, bet neleis, velniai. Dar pasrėbsime kruč- 

kinės.
— Vyrai, šiandieną gausime bulvių priedo, — praneša naujie

ną iš kiemo atėjęs Alfonsas. — Kalbėjau su vienu estu. Jam sakė 
jų vyresnysis.

— Vėl reikės skirti komisiją bulvėms padalyti, — įsikiša Ka
zys. _ gį kartą reikėtų skirti sąžinihgesnius. Juk ne tas pats gauti 
dvi didesnes bulves, negu tris mažesnes.

— Koks skirtumas? — atsiliepia kažkas iš kampo. — čia svarbu 
kubatūra ir svoris.

— Kubatūra! Jei taip būtų, tai kiekvienas ūkininkas kiaulėms 
galėtų duoti dideles bulves, o pats valgyti mažas.

— Nieko, — pertraukia Juozas, — svarbu turėti ant stalo bul-

ves, pasidalyti mokėsime. Juk ir praeitą kartą —komisija bulVeš 
dalino, o visi kiti apstoję žiūrėjo ir pastabas davė..

— Tuščia jų, tų bulvių, — įsikišo Leonas. — Gauni kartą per 
savaitę, tik vidurius praplečia, paskui tik alkį daugiau junti. Ge
riau pasvarstyti, kaip racionaliau suvalgyti duoną.

— Suvalgai ją ir be racionalumo, bi tik būtų, — įsiterpia Stasys.
— Imkit pavyzdį iš manęs, — aiškina Alfonsas. — Aš ant duo

nos užtepu gautą gabalėlį margarino ir užbarstaū storai druskos. 
Žinot, druska turi rūgščių ir sutraukia vidurius; sutrauktus juos 
lengviau pripildyti...

— Reikėtų pabandyti kitaip, — įsikiš i Juozas. — Pirmiausia 
nuryti saują druskos, kad vidurius sutrauktų; paskui margariną, 
kad vidurius suteptų ir po to nuryti duoną — visą gabalą iš karto, 
nekramčius. Nekramtyta duona ilgiau laikysis ir viduriams bus 
darbo. Juk žmogus i r alksti, kai viduriai neturi darbo.

— Geras patarimas, bet kas tai pirmas išbandys? — klausia 
Kazys.

— Visi išradėjai savo išradimus išbando pirmieji, — primena 
Alfonsas, — tai ir šį išradimą teks bandyti Juozui.

— Gal Vertėtų pabandyti, — šypsosi Juozas. — Ar nepavyks 
apstatyti pilvo. Pažiūrėsiu.

Vakare devintą valandą visi turi būti lovose 
mažai kas miega. Daugumas iki vidurnakčio nesudeda akių. Tyla. 
Kiekvienas galvoja apie savo artimus, namiškius ir... kaip gauti 
daugiau pavalgyti, nes po vakarienės, kuri išduodama 3 vai. po 
pietų, alkis labiausiai pradeda aižyti vidurius.

Viršutinėse lovose du kaimynai šnekasi. Iš pradžių patyliai, o 
paskui garsiau — kaip kepami blynai.

Tylioje vakaro prieblandoje jų kalba aiškiai girdisi.
— Žinai, geros šeimininkės iškepa blynus iš miltų, bulvių, 

obuolių. Kaime kepa tarkuotų bulvių blyną — gurkinį arba mies
tiečiai jį kugeliu vadina. Kaime kepa ne tokį storą ir valgo pasida
žydami su avienos spirgomis. Mieste tai apipilia smulkiai supjaus
tytais ir pačirškintais lašnukas. Aš mėgdavau labiau kaimišką. 
Žinai, ant stalo pašildytų avienos taukų su spirgomis. Paimi gaba
lą to blyno, padažai ir — gurkt, beveik nereikia nei kramtyti;..

— Nutilsit jūs ten, ar ne?— šūktelia kažkas iš apačios.
Tikrai, daugumai nuo tų kalbų apie blynus jau buvo praskydę 

seilės, gurgė viduriai
Kadangi tuo laiku kalbėti draudžiama, tai kalbą apie blynus 

jie baigs rytoj kur nors kieme... J. V-nas.

miegoti. Bet

tiniais buVo p.p. Stakėlė, Šlėpa- 
vičius ir Kupcikevičius. Šita sri
tis jo pernelyg nedomino, bet 
tebuvo poilsiu su pasauliečiais 
pabendrauti. Partiją tūrėjo ge- 
netolus, kurie nevaldė armijos ir - 
net nebandė jos turėti. Bandė pa
kalbinti viehą, kitą, bet kažko
dėl nelinko į ją dėtis. Taip pa
vyko ir mud'viemš su Kaziu In- TNfeM 
čiūrą išsisukti tinkamai argu- 
taentavus. Kazys, berods, pareiš
kė visišką nesidomėjimą politi
ka, o aš atsikalbėjau prelato Po
vilo žodžiais: “Kai studijas baig
siu galėsiu politiškai veiklai bū- ‘ 
ti naudingesnis”.

Nepasakyčiau, kad tas atsikal- 
bėjimas jam būtų buvęs malo
nus, tačiau jis man nedarė ma
žiausio priekaišto.

Ir taip slinko vieneri po kitų 
— tie ketveri metai. Jie buvo ra
mūs, tegirdint miesto gūdų ūže
sį, pavasariop stebint gyvybės 
atkutimą milžiniškame sode, ku
riame aš vienas, dažniausia, kny
gų lydimas priešpiečius praleis
davau. Tie ketveri metai ramy
bės man leido persvarstyti dau
gelį klausimų, iš universiteto iš
sinešti du diplomus ir savo bu
veinėje atsisveikinti su bičių- - 
liais, vyriausybės siunčiamam, 
išvykstant užsienin tarptautihio 
ūkio studijoms pagilinti.

Gi svarbiausia man išpuolė 
nuodugniai pažinti tą ramią, pa
siaukojančią, vidiniai didingą 
prelato Povilo asmenybę. Vėliau 
nekartą teko jį sutikti, bet jaU 
ne kleboną ir net nė Vaikelio Jė
zaus Draugijos pirmininką. Jo 
veide buvo pastebimas švelnus 
liūdesys dėl šio pasaulio nedė
kingumo. Jis niekuomet nesi
skundė — asmeniška nedalia at 
artimo pikta valia. Jo šypsenoje 
aš teišskaičiau Napoleono žodžiiį 
prasmę: “Ar žinai kas sunkiausia 
pakelti, kai pakinta tavoji lai
mė? ‘tai žmogaus pažeminantis 
jr įžeidžiantis nedėkingumas”.

TačiaiT prelatas Povilas Janu- 
ševičius pasiskyrė tik sau nešti 
nedėkingumo, pažeminimo ir 
įžeidimo naštą. Nes jis žinojo? 
kad padarė tai* ką galėjo jo pe- 
čiai kelti. Jis padarė viską arti- * 
rhą mylėti it jam pagelbėti.

Ged. Galva.

ĮSIGYKITE Tik KĄ tefcrtjšiĄ 
iš spaudos knygą:

“Šv. Antanas Paduvietis**, 
kurią iš prancūzų kalbos išvertė 
rašytojas-laureatas A Vaičiulai
tis. Viršelį ir vinjetes piešė dail. 
T. Valius. Labai graži kalbė, 140 

psl, Kaina tik i doleris.
Užsakymus siųsti šiuo adrėsu: 

Franciscan Father?, Kehnebūnk



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI

Parduodant ar perkant namą 
mielai Jums patarnausiu!

Žinau lietuvišką skonį ir norą. Galiu sudaryt} paskolas. 
Veltui suteikiu informacijas apie parduodamus namus, 
paskolas,bizniusirtt. Jūsų patarnavimui

Penktoji kolona Kanadoje auga Lenkijos primas Romoje

skambinkite telef.: LA 4817, LA 5804, LO 7871

933 Bloor Street West
(1 blokas į vakarus nuo Ossington Avė.)

J .Green Real Estate
k < . *

Kinų žygis į Tibetą baigtas
Apie įvykius Tibete ilgai ne

buvo jokių žinių. Buvo tik žino
ma, kad kiniečių kariuomenės 
žygis nepasisekė, kad Tibetą ap
gynė ne jo kariuomenė, bet gam- 
tiinėš 'sąlygos; kurių Kinijos ka- 

>Tiu©Tftewėl neįveikė r ii? kirašto už- 
dhitiHiepajėgė. *O tas kraštas maž 
daug lygus Vokietijos ir Pran
cūzijos dydžiui. Buvo žinoma, 
kad Dalai Lama iš Lhasos pabė
go į Indijos pasienį ir kad su Ki
nija vyko derybos.

Pagaliau gegužės 27 d. Pei- 
pingo radio paskelbė, kad dery
bos baigtos ir pasirašyta sutartis, 
kuri praktiškai reiškia Tibeto 
priėmimą Kinijos militarinėn 
kontrolėn ir kartu rodo užsimo
jimą Tibetą padalinti į dvi da- 
i . » ■ ..... -

lis — Dalai Lamos ir kinų komu
nistų globojamo jo varžovo Pan- 
čen Lamos.

Sutartis Tibetui pripažįsta la- 
maizmą, t.y. tam tikrą budizmo 
rūšį, atseit ir visą iki šiolinę san
tvarką, garantuoja net, kad ne
bus baudžiami jokie “imperialis
tų bei Kuomintango”, t.y. kinų 
nacionalistų “kolaborantai”, bet 
pripažįstama komunistinės Kini
jos kontrolė, kuri bus vykdo
ma per karines įgulas. Atseit ko
munistinei Kinijai nepasisekė 
parblokšti Tibeto vienu smūgiu, 
tai bandys jį paimti savo val
džion laipsniškai, nors sutartyje 
sakoma, kad vidaus reformas pa
ti Tibeto valdžia vykdysianti 
laisva valia.

Surenku — superku įvairių spalvotų metalų bei kitokį ne
tinkamą laužą Toronto miesto ir apylinkės ribose. Pav., 
gali būti: senos krosnys, vandens linijos, kranai, varioo, 
švino, cinko, aliuminijaus ir kt., mašinų baterijas, radia
torius, įvairius metalinius indus, skardą, metalo baldus ir 
bendrai visokį metalo laužą, PAIMU PATS savo priemo
nėmis. Kas turėtu virš minėto laužo, praneškite tarp 7-10 
vai. vak. telefonu LO. 9023 VLADAS IVANAUSKAS.

Iš Kanados laikraščių komu
nizmo ir penktosios kolonos klau 
simu didžiausio susirūpinimo ro
do katalikų savaitraštis ‘The 
Ensign”, kurio vyr redaktorių 
yra iš Lietuvos kilęs R. W. Keys- 
serlingk, didelis tremtinių ir 
lietuvių bičiulis.

Šis žurnalas ne kartą yra iškė
lęs į viešumą visą eilę šnipų bei 
sąlygų, kurios pasitarnauja šni
pams įsiskverbti į Kanados gy
venimą. Paskutiniame Nr., bir
želio 1 d., G. Campbell McDo
nald, žurnalo Otavos biuro di
rektorius, nurodo, kad per mažai 
esą kreipiama dėmesio į komu
nistų išvalymą iš imigruojančių
jų tarpo. Jis nurodo pavyzdžius 
naujųjų imigrantų, pasirodžiu
sių penktosios kolonos agentais. 
Pirmiausia jis nurodo Dimitrijų 
Lesčenko, buvusį spvietų kari
ninką, kuris Kanadon atvyko 
1948 m. kaip tremtinys iš Vokie
tijos, Britų zonos, 1949 m. spalio 
4 d. buvo suimtas Calgary kaip 
šnipas ir deportuotas. Esąs labai 
reikšmingas faktas, kad, visai 
nesenai asmuo, kuris Montrealio 
policijos šefo pareiškime spau
dai buvo nurodytas, kaip Que
bec komunistų vadas, imigraci
jos organų buvo pakviestas į 
uostą paliudyti naujai atvyks
tančių imigrantų įsileidimo rei
kalu ir pasirašęs, kur reikia, pa
siėmęs savo globon 4 vyrus bei 
3 moteris, jau kaip teisėtus imi
grantus. Kai apie tai buvo pain
formuotos Otavos įstaigos, vi
siems tai buvęs didelis netikėtu
mas. Lygiai esą nesuprantama, 
kaip nei imigracijos, nei užsienių 
reikalų ministerial negalėję nie
ko pasakyti į klausimą, kodėl lei
džiama grįžti Kanadon tiems ju
goslavams, kurie po karo išvy-

ko iš jos į Jugoslaviją, atsisaky
dami Kanados pilietybės, o da
bar grįžta finansuojami Kana
dos komunistinių organizacijų, 
nes nepritarė Tito antistaliniš-. 
kai politikai. Pagaliau dar pri
menama, kad ir daugelio tremti
nių nuomone komunistų esą su 
jais atvykę, o redakcijai pasisiū
liusį painformuoti apie sovietų 
armiją buvusį jos karininką pri
mena kaip pavyzdį, kad jo nie
kas neskriningavęs nei iš Euro
pos išvykstant, nei čia atvykus.

Tremtiniai gi ištikrųjų mano, 
kad skrininguojama perdaug, tik 
ne iš to galo.

Lenkijos primas arkivyskupas 
Višinskis atvyko Romon lydimas 
Lodzės vyskupo Klepacz ir savo 
sekretoriaus. Tai pirmas arki
vyskupo vizitas popiežiui, kai jis 
buvo paskirtas 1948 m. lapkri
čio 12 d. Jokio komunikato ne
paskelbta nei tuojau atvykus, 
nei po audiencijos pas popiežių, 
ar vizitų komisijose. Britų žinio
mis, prieš išvykdamas į Romą, 
arkivyskupas paskelbęs laišką, 
kuriame užakcentavęs vienybę 
su popiežiumi ir naujai šventina
miems kunigams priminęs, kad 
kunigai atkritėliai nuo Romos 
yra ne ganytojai, bet vilkai, ku
rie naikina savo aveles.

SPORTO ŽINIOS

Konfliktas dėl tikybos dėstymo
ramoje. Tėvai tuo nepatenkinti, 
nes norėjo, kad bylą spręstų teis
mas ir kad galima būtų ta proga 
visus klausimus išsiaiškinti.

PELĖDOS 2-ras Nr. jau išėjo iš 
spaudos! Rašoma apie divorsus, 
piknikus, ryškiąsias asmenybes, 
karalienės kontestą. Daug aktua
lios kronikos ir juokų! Apdai
nuojama graboriai! Paveiksluo
se vaizduojama DP trafiko egza
minai, idealios šeimos idilija, 
PLB organizavimas, senos, nau
jos “ligos”, premijos .ttrį,,_ Sa 

jos “ligos”, premijos ir tt.
Pelėda už 40 centų pąšto ženk

lais, siunčiama į namus. Metinė 
prenumerata $4.00, pusei metų 

_ 2.50 dol.
' {Taip pat išėjo iš spaudos Dr. A. 

•Garmaus Nemuno pakrantėmis 
— 126 psl. kaina $1.25. Tito Nar
buto — “Stalin kills God in Li
thuania” už 5 centus. Baigiama 
spausdinti gausiai iliustruota A. 

’Vilainio — “Žemaičių Žemėje” II 
Raida, 160 psl. už $1.50. Gauta 
Maceinos — “Jobo drama” — $2.
/Lietuvių Knygynas “Nemunas” 
i3143 So Halsted St. Chicago 8, Ill. 
' Telef. Victory — 2-3314.

BRONIUS SERGAUTIS 
vertėjas

Išrūpina statomiems arba se
niems namams paskolas, padeda 
sudaryti pirkimo-pardavimo do
kumentus, tvarko imigracijos 
reikalus, tarpininkauja įvairiose 
įstaigose. Kreiptis tel. KE 7593.

9 Irene Ave. Toronto.

ALEKSANDRA 
MODISTĖ

Namuose priimu užsakymus
atnaujinimams ir naujoms

MOTERIŠKOMS 
SKRYBĖLĖMS

Kaina prieinama
22 Lake view Ave., Tel. ME 2398 
(prig. Ųundąs ir Ošsihgton g-vių)

MĘS PERKAME 
KUR

CONTINENTAL
ASSURANCE 

COMPANY
800 Bay St. Toronto

Daugybė įvairių draudimo bū
dų, kurie patenkins Jūsų 

reikalavimus.
Reprezentuoja:

S. F. MIGLINIK
34 Hickson St.

Ofic. telef. WA 9059, 
namu — LO 0225.

Tinkamas draudimas yra * 
geriausias taupymo būdas!

“TŽ” jau buvo rašyta, apie 
Mallardville, B.C., katalikų kon
fliktą su Švietimo vadyba. Ka
talikai balandžio 2 d. uždarė 2 
savo mokyklas, reikalaudami pa
šalpos. Jų argumentas paprastas 
ir paremtas kitų Kanados pro
vincijų praktika — mes mdkame 
mokesčius švietimo reikalams, 
tad mūsų mokyklos turi gauti 
atitinkamą dalį. Švietimo vado
vybė betgi pareiškė katalikų vai
kų mokymą pati perimanti ir įsa
kė jiems lankyti viešąsias mo
kyklas, nors jose teko įvesti net 
dvi pamainas.

Katalikai betgi pastatė ir kitą 
reikalavimą, būtent, kad jų vai
kai būtų mokomi tikybos. Švieti
mo vadovybė siūlė tikybos mo
kymą atlikti ne pamokoms skir
tu laiku, bet visi 670 katalikų 
vaikų nuolat vaikšto į tikybos 
pamokas. Švietimo vadovybė 
grąsina tėvams kelsianti bylą 
teisme, nes švietimo įstatymas 
reikalauja, kad visi 7-15 m. vai
kai lankytų mokyklą, o už nelan- 
kymą numato bausmes iki $10 
dienai. Katalikai nenusileidžia ir 
siūlo bylą perkelti į teismą, nes 
tuo būdu privačių mokyklų klau
simas bus iškeltas į įstatyminę 
plotmę ir galės būti perkeltas į 
aukštesnes instancijas.

-- Vancouveris. — Br. Kolum
bijos švietimo vadyba nutarė 
Maillardville tėvų, kurie pirma
dieniais savo -vaikus, siunčia į 
tikybos pamokas, į teismą ne
traukti. Esą, bus ne mokyklų 
kaltė, jei vaikai gale metų pasi
rodysią atsilikę mokyklos prog-

MANNING CARTAGE
& MOVERS

184 Manning Ave. 
Tel. WA—0791

Perkraustome ir pervežame 
įvairius daiktus vakarais ir 
dienos metu. Kalbame vokiš

kai, rusiškai ir lenkiškai.

MODERNI LIETUVIŠKA

Vyrišku rūbų krautuvė
• Paltai ir kostiumai parduodami gatavi 

: ir pagal užsakymą. Skrybėlės, įvairūs 
švarkai, kelnės, megstukai, viršutiniai

J ir apatiniai baltiniai, kojinės,
/ 7 f

ir apatiniai baltiniai, kojinės, 
pirštinės ir kt.

Visų dalykų didelis pasirinkimas

Nuolaidos lietuviams 10%
Savininkas P. Salmonaitis

DERBY MEN’S SHOP
2576 YONGE ST. TORONTO Telefonas HY 9624

Life - Fire - Auto
VITOLDAS KRUPAVIČIUS

GENERAL INSURANCE SERVICES
Tuoj pat draudžia: automobilius, bran- 
genybes, rūbus, baldu#, įmones ir namus 
nuo ugnies ir vagysčių. Taip pat veltui 

suteikia informacijas ir patarimus.
LIFE INSURANCE

Bet kokioms informacijoms telefonuokite 
ar kreipkitės asmeniškai

55 YONGE ST. — TORONTO 
Telefonas EM 3-6331

Po darbo valandų, šeštadieniais ar šven
tadieniais prašau telefonuoti LL 9204.

t

ŽIEDUS, PINIGINES IR ALBUMUS 
su lietuviškais ženklais ir įvairius 
laikrodžius, gausite tik pas vienintelį 

“Adrian Jewellers” atstovą

t

3
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JONĄ BERZINSKĄ
872 Dundas St W. Tel. WA 2429
106 Evelyn Cresc. TeL MU 3940

Įsigykite virimo knygą
"TAUPIOJI VIRĖJA"

Knygą paruošė 
p. H. Mačiulytė- 
Daugirdienė.
“TAUPIOJI VI

RĖJA” patiekia 
300 įvairių val
gių gaminimo re
ceptų, daugumoj
pačios autorės išbandytų. Jo
je rasime, kaip pasigaminti 
mūsų mėgiamuosius lietu
viškus valgius ir lietuvišką 
krupniką.

Knyga įrišta plastika. Ją 
atidarius, ji neužsiverčia. Tai 
šeimininkėms sudaro didelį 
parankumą. Knygos kaina 
$2.00.

Užsakymus siųskite: 
“EGLUTES” Administracija, 
P. O. Box 22, Brockton, Mass.

AKIŲ SPECIALISTAS 
M. STEPANUK 

(optometrist)
Patikrina akis ir pritaiko 

akinius, jei reikalinga
Bathurst Medical Building 

312 Bathurst. Telef. EM 3-6373

HNATYSHYN

paruošia vaistus pagal Kana
dos ir Europos receptus.

Greitas pristatymas.
312 Bathurst St. Tel. WA 4956

Toronto, Ont.

Parduodame:
231 naujų ir vartotų vyr. ga
bardino paltų — įvairių rūšių 
kaina nuo H0 iki M0 
452 naujus ir vart. kostiumus 
Tropinius kostiumus už $10.

Pinigai įmokami iš karto
Hollywood Clothing

270 QUEEN ST. WEST 
(kampas Beverley)

R. MacIntyre Aylesworth
B.A. , 

ADVOKATAS IR 
NOTARAS

B. 61; 880 Bay Str. 
(Bay Grossvenor Bldg.) 

Tel. RA 2107-8 arba RA 1787 
Kalbame vokiškai ir rusiškai

Br. Kolumbijoje trūksta 
darbininkų

Mūsų gyvenime stebime nuo
latinį reiškinį, kad iš Vancouve- 
rio ir kitų Britų Kolumbijos vie
tų naujieji ateiviai nuolat trau
kia arčiau į rytus, dažniausiai į 
Ontario miestus. Tuo tarpu Br. 
K. pramonininkai jau šaukia, 
kad aiškiai trūkstą darbininkų ir 
savo provincijos vyriausybę ra
gina pasekti Ontario pavyzdžiu 
ir užsimoti savą atskirą imigra
cinį planą. Šiaip į tolimą sritį 
mažai kas tevykstą, o ypač ma
žai vykstą britų imigrantų.

— Otava.—Kanadiečiai, vyks
tą už geležinės uždangos, nuo 
šiol turės pranešti diplomatinėm 
įstaigom apie savo kelionės pla
nus iš anksto.

Kolumbija prisideda prie 
karo Karė joje

JAV ir kiti kraštai, kurių ka
riuomenė kaunasi Korėjoje, su 
pasitenkinimu sutiko žinią, kad 
Kolumbija taip pat prisiunčia 
batalijoną — 1.180 karių. Tai bus 
pirmoji lotynų valstybė, prisidė
jusi prie šio karo.

“Išradėjas” kalėjime
Nors oficialiai, neskelbiama, 

bet vienas^ laikraštis . pranešu 
kad patieiFprezidento Perono 
paskelbtą naują atominės ener
gijos atpalaidavimo būdą Ar
gentinos kariniai inžinieriai pa
vadinę blefu, o kažkas išsireiš
kęs, kad Dr. Ronald Richter ne- 
išradęs nieko daugiau, kaip tik 
“būdą gauti iš Perono medalių 
už nuopelnus”. Peronas esąs taip 
įsiutęs, kad Richterį įkišęs į ka
lėjimą. Kas bus naujai kuriamos 
atominių tyrimų įstaigos vado
vas, neskelbiama. ,

Toronto sportininkų žiniai (AUSTRALIJA
Pranešame, kad vasaros sezo

nui Bellwoods parke klubas iš
rūpino lietuviams naudotis dvi 
teniso aikštes: pirmadieniais — 
aikštė Nr. 2 (šiaurinė aikštė), 
trečiadieni.*^ ir penktadieniais 
— aikštė Nr. 8 (pietinė, prie 
GoreVale gatvės). Naudotis gali
ma nuo 7 vai. vak., jei laisvos — 
ir anksčiau.

Tame pačiame parke gautas 
leidimas naudotis tinklinio aikš
te: pirmadieniais, antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 6 vai. vak.

Futbolininkų treniruotės vyks
ta kiekvieną trečiadienį parko 
slėnyje nuo 7 vai. vak.

Klebono sutikimu gauta nau
dotis parapijos salė ping-pongui: 
trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 vai. vak. ir sekmadieniais 
atskiru susitarimu tuoj po pietų. 
Norintieji žaisti sekmadieniais, 
dėl salės turi susižinoti per sek
cijos vadovą, Ontario meisterį, 
Praną Gvildį, tel. MI. 4378.

Sporto klubas “Vytis”.

AUKOJO “T. ŽIBURIAMS”:
Garbės prenumeratoriai:

Po $10: Marija Aukštaitė, Mon
real, Que.; Dr. Br. Radzivanas, 
Brooklyn, N.Y.; V. Juodelis, Ed- 
montonas, Altą., J. Stradomskis, 
Delhi, Ont.

Po $2: E. Meškėnienė, Toronto. 
J. Aleliūnas, Forget, Sask.

Po $1.50: K. Pažėraitė, Brazi-

Po $1: Matušaitis, Toronto, Pr. 
Jonelis, Tillsonburg, Ont., St. 
Laurinavičius, Toronto, P. Jara
šiūnas, Toronto, P. Prankie, Ha
milton, Ont., B. Cvirka, Toronto,’ 
Kun. Pažemeckas, New Haven, 
Conn., A. Kazlas, Cleveland, 
Ohio, Pr. Dauginas, Stratford, 
Ont., J. Laugalys, Toronto, Ont.’ 
J. Stonis, Providence, R.I. USA. 
Kulnys Vyt., Vancouver, B.C.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

Administracija.

Perthe, V.A. sėkmingai veikia 
krėipšinio komanda, pernai iško
vojusi vakarų Australijos meis
terio vardą. Komandai vadovau
ja S. Ginčiauskas, kuris kovo 16 
d. turnyre gavo asmeninę dova
ną, kaip geriausias žaidėjas. Ta
me turnyre latviai nugalėti 43: 
32 krepšių santykiu.

Melbourne sporto klubo “Var
pas” nauja valdyba: pirm. A. R. 
Raulinaitis, vicepirm. Alg. Liu- 
binskas, sekr. D. Giedraitytė, ka
sim Daunys ir reikalų vedėjas 
Lazauskas. Kontrolės kom.: Bal
tutis, Makulis, Alekna.

Leonos Baltrūnas, Fizinio Auk 
Įėjimo ir Sporto Įgaliotinis Aus
tralijoje iš pareigų pasitraukė, 
perduodamas jas ALB Krašto 
Valdybai. ALB Krašto Valdyba 
sporto reikalams paskyrė vieną 
savo narį, o p. L. Baltrūnui už 
darbą pareiškė padėką.
PAV. LIETUVOJE

Balandžio mėn. Rygoje įvyko 
tinklinio pirmenybės, kuriose be 
Pabaltijo tautų, dar žaidė gudai. 
Nugalėtojais tapo vyrų ir mote
rų grupėse Talinas, antra vieta 
teko Rygai, trečia — Minskui ir 
Vilniui ketvirta. A.

50 metrų bėgimo rekordas
Balandžio mėn. Kaune buv. 

Kūno Kultūros rūmuose įvyko 
lengvaatletikos pirmenybės.

Varžybose dalyvavo Kauno, 
Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių 
sportininkai. Pirmąsias dvi vie
tas pasiėmė kauniečiai, trečiąją 
— Kauno apskrities komanda. 
Lengvaatletė Aleksiūnaitė (Šiau 
liai) 'pasiekė naują respublikos 
rekordą per 6,8 sek. “peršokusi” 
50 metrų bėgimą. A.

Moterų rūbų 
siuvėja

N. ŠALKAUSKIENĖ 
persikėlė į 69 Essex St.
Bloor ir Ossington gatvių 

rajone. Tel. LA 6432

DIDYSIS ATIDARYMO IŠPARDAVIMAS
ŠEŠTADIENĮ, KOVO 26-tą IR VISĄ SEKANČIĄ SAVAITĘ

Nereikia nieko pirkti, tik ateikite apžiūrėti. Pagal įėjimo kuponą
galite laimėti:

1. Maža skalbimo 
mašiną.

2. Automatinį 
prosą.

3. $250.00 kredito 
kuponų.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

FRANK BOCHULIS
Taiso ir parduoda naujausius įvairių rusių laikrodžius. Galim? 
įsigyti žiedų, Toronto suvenirų; Parduodamos įvairios auksinės 
ir sidabrinės prekės. Už darbų garantuoja. Kainos prieinamos.

Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro -
272*4 QUEEN ST. W. TORONTO

HIGH PARK CHIMNEY SERVICE
Valome, statome naujus ir taisome senus kaminus ir tvarkome 

gazo ir alyvos krosinių linijas (transitlining).
K. D A R G I S

. * 54 Indian Trail, Toronto. Telef. LL 2252

rONTRAKT©RIUS
medžio, cemento, “arborite, tiles” ir 

kiti maži bei dideli darbai.
■ Viduje ir lauke

Mūsų šaldytuvai, 
krosnys, skalb. ma 
šinos, radio, elekt
ros reikmenys par
duodami sena kai
na BE TAKSŲ.

PASISKUBINKITE APSILANKYTI

GROTELL ELECTRIC
214 OSSINGTON AVĖ., TORONTO

(prieš “Pix” kino teatrą;

AR APDRAUDEI VISKĄ KĄ TURI?
Visais apdraudimo reikalais kreipkitės į:

INSURANCE & REAL ESTATE 
Susikalbu įvairiomis kalbomis. 

Perku ir parduodu, keičiu įvairias nuosavybes
1165 Dundas St. W. Toronto. Norint skambinkit: KE 5944.

JON. GREIČIŪNAS 
Telefonas ME 7651 

91 HILLCREST DRIVE. TORONTO

Skambinti vakarais tarp 7 ir 9 vai. teL LO 3517

TEL.
EM 3-2131

Budime
24 

valandas
Ar jūs pageidaujate

pirkti namus, farmas, hotelius ir kitokius biznius Hamiltono, 
St. Catherines ir Toronto rajonuose? 

Kalbame visokiomis kalbomis.
Kreiptis A. DAGELIS, Telef. 9-4684 arba 5-1509 

reprezentuoja Kenneth J. Coope, Real Estate Broker 
and General Insurance.

707 Barton St. E. Hamilton, Ont. Telef. 9-4684 arba 5-1509.

Instaliuoju naujus namus, vasarnamius, prijungiu elektrines ply
tas, elektrinius vandens tankų kaitintuvus ir kitus įvairius elekt

ros darbus atlieku pigiau ir greitai.

THE TWO LITTLE 
JEWELLERS

Mūsų krautuvėje turime didelį pasirin
kimą: laikrodžių, deimantų, brangak

menių ir sieninių laikrodžių.
Taisome įvairių rūšių laikrodžius. Ga

lite mokėti grynais arba duodame 
išsimokėjimui. Kalbame ukrainiškai.
Užeikite į

558 QUEEN ST. WEST, TORONTO 
Tel. E M4-0047
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JEIGU PAGEIDAUJATE be jokio susikimšimo, laisvai prie sta
liukų, skaniai, sočiai ir nebrangiai pavalgyti įvairių lietuviškų 
valgių prie nemokamos muzikos, kviečiame atsilankyti tiktai į 

pirmąją erdviausią Lietuvišką Valgyklą 
“PARK RESTAURANT” 
1002 Dundas'Str. W., Toronto, prie pat parke Montrose Ave 

(pora minučių kelio nuo lietuvių bažnyčios į vakarus)
Čia gausite išsineštinai visokių buterbrodų ir maisto gaminių 

krautuvių kainomis, o taipgi ir nakvynę.
Pietūs ir vakarienė duodama iki 11 vaL —- atidaryta iki 12 vaL

GERRY & DAVIDSON 
' Indai ir geležies reikmenys 

Skubiai pristatome Į namus 
848 Dundas St. W. 

PL 1849
Kalbame rusiškai

HAMILTON, Ont.

Jeigu norite puikiai pailsėti,
prisiminti lietuvišką Palangą, jos gražų baltą smėli, 
ir žavią aplinką — važiuokite vasaroti į

O. ir E. Narušių vasarnamį 
‘FOUR OAKS” TOURIST HOME, 

Leamington, Ont., 318 Erie St. Šouth.
Greitas ir geras patarnavimas. Lietuviški valgiai 
Rezervacijos galimos laiškais ir telefonu 233 R.

AKIŲ SPECIALISTAS

L LUNSKY, R.O.

_______  UKRAINIEČIAI SAVININKAI

S3) G.LUKE’S
--------- A & Electrical Appliance Co.

I 797-799 Dundas St. W.
Toronto,

, Tel. WA 9228 Tel. WA 9228 I ♦
k J Parduodame

SKALBIAMAS MASINAS
DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

Kas pirks šias mašinas, gaus 2-jų metų 
garantija.

Pritaiko akinius visiems akių 
defektams. Ištiria akių ner
vus, kurie dažnai sukelia gal
vos skaudėjimą ir nervingumą 

Kalba slavų kalbomis 
470 College St. W. Toronto 

TeL RA 3924

SKIFF’S
VALYMAS —

PROSĄ  VIMAS —
PATAISYMAS —

Kalbame lietuviškai 
909 Dundas St. West. Toronto 

Telefonas EM 4-6649

Jeigu norite pirkti virtuvę ar šaldytuvą, geriausiai pirkti fabriko

Dr. Chas. OKUN
DANTISTAS

838 Dundas St. W. Toronto 
(kampas Euclid Ave.)

Priima vakarais pagal susita
rimą. Tel. WA 9822

Parduodame piano akordeonus

Norėdami elektros reikmenų ar sofų (chesterfields) paskam
binkite mums ir mes pristatysime Jums į namus.

DR. F. TICKETT
Gydytojas 

ir 
chirurgas

Priėmimo valandos 2-3 ir
7-9 po pietų

11 Gore Vale Avė. Toronto 
Telef.: WA 3754

Pirmos eilės lenkiška rankinė Telefonas EM 3-0360
SKALBYKLA — WOODBINE HAND LAUNDRY 

Rūbų valymas
Mes paimame iš namų ir pristatome. Kainos neaukštos 

205 Euclid Ave. (prie Dundas St.), Toronto, Ont.
BR. BUKOWSKA, R.O.

AKIŲ SPECIALISTĖ

Duona, pyragaičiai, tortai
pristatomi į namus, skambinkite:- LL 7445

BEAVER BREAD LIMITED
103 Lightbourne Ave. Toronto

UKRAINIEČIAI LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
įsikūrę prieš 27 metus

CARDINAL & SON
366 Bathurst St. Toronto Telefonas WA 9954

LONDON FURNITURE CO
Pilnas baldų pasirinkimas. Minkšti baldai—parduodami nauji 
ir atnaujinami seni. Kalbame europ. kalbomis

875 Queen St. W. Toronto. Tel. PL 2010

Lietuviška Baldų Krautuvė
“ATLANTIC CITY UPHOLSTERING CO” 

Sav. J. Kamishaitis
899 BLOOR St. W. TORONTO Tel. LO 1438

skambinkite AD 1618“Reiškite jausmus gėlėmis”

THE VICTORY FLORIST
Vestuvių puokštės, vainikai, dekoratyvinės gėlės bei vazonai
Sav. A. MERKER 576 QUEEN ST. W. TORONTO

RUTH FROCKS
Moteriškos suknelės, kostiumai, paltai, apatiniai, kojinės ir kt

Duodame lengvam išsimokėjimui

1637 Queen St. W. (prie Roncesvailes) TorontS. Tel. LO 7882

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

LAIKRODININKĄ
turinti 30 metų profesinę praktiką 

Kalbu lenkiškai
M. MALINA — 1187 DUNDAS ST. W. TORONTO

LIETUVIŠKAI KALBĄS KAILININKAS
Parduodami gatavi ir siuvami pagal Jūsų užsakymą kailiai. 

Kailinių taisymas ir persiuvimas. 
Duodama lengvam išsimokė j imui

BERGMAN FUR CO TORONTO
197 Spadina Ave. Prieš ateidami skambinkite: EM 4-6509

Tikrinu akis ir pritaikau aki
nius suaugusiems ir vaikams. 
Priėmimo valandos: kasdien 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vak. 
Sekmadien. pagal susitarimą.

55 St. John’s Rd. W. Toronto 
kampas 94 Laws St.
Tel. LYndhurst 0052

DANTISTAS
J. A. GORCHYNSKI

312 Bathurst St.
Bathurst Medical Building 
Telef. EM 3-6373 Toronto

STANLEY SHOE STORE
Aukščiausios rūšies moterų, 

vaikų ir vyru batai, norma
laus dydžio ir platūs 

(EE—EEE)
1438 Dundas St W. Toronto 

(prie Gladstone)

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

GYDYTOJAS ir 
CHIRURGAS 

Priėmimo valandos 2-4.30 ir 
7-9 po pietų 

386 Bathurst St. Toronto 
Tel. WA 1344

A.A. Laima Baltrukonytė
Birželio 4 d. Hamiltono liet, 

gedulo diena — palaidota pirmo
ji tremtinė, 19 m. amžiaus — Lai
ma Baltrukonytė, mirusi birželio 
1 d. Paliko tėvelius, sesutę Jani
ną Kauneckienę, švogerį A. Kau- 
neeką, dėdę Petrą Baltrukonį. 
tetas: Baltrukonienę ir Oną Am- 
brasienę, pusbrolį Alfredą Am
brasą. Gedulingas pamaldas at
laikė kun. Dr. J. Tadarauskas ir 
pasakė labai gražų pamokslą ka
pinėse. Atsisveikinimo žodį tarė 
pažįstamų vardu kun. F. Gurec- 
kas, teatro “Aukuro” vardu p. 
Kudabienė ir p. A. Stasėvičius, 
ateitininkų — Matkevičius.

Laidotuvėse dalyvavo nepa
prastai daug lietuvių iš Hamilto
no, Toronto, Hartfordo, Conn, 
JAV, Manchesterio, Conn ir New 
Yorko (draugė R. Žukauskaitė).

Tremtiniams Vokietijoje Pirmos komunijos proga
VAIKŲ NUOTRAUKOMS PAPIGINTOS KAINOS

Iš anksto susitarus, fotografuoja 
ir sekmadieniais.

193.50
102.50

18.50

Gegužės 15 d. galutinai baig
tas aukų vajus lietuviams Vo
kietijoje sušelpti, kuris davė 
$576 grynais pinigais ir didelį 
kiekį vartotų drabužių, kurie dar 
nebaigti pakuoti.

Pagal aukotojų norą surinkta 
pinigais suma pasiskirstyta ši- 
taip:
1. BALFui .................... $261.50
2. Diepholzo 16 Vasario

gimnazijai . ...............
3. TBC ligoniams ..........
4. Karo invalidams Vo.

kietijoje .....
Šia proga dedame vardini au

kotojų sąrašą, kuriems KLB Ha
miltono Apylinkės valdyba, mū
sų vargstančių tautiečių vardu, 
taria nuoširdų ašiū.

$20 kun. Dr. J. Tadarauskas.
Po $10: S. Ramanauskas, J. Svi 

las, V. Charžauskaitė, S: Bakšys,
5. Naikauskas, HDMTeatrts 
“Aukuras”, Hamiltono Liet. So
cialdemokratų org.

$9 J. Miliūnas.
Po $8; A. Pauliukas, N. Za

bulionis.
Po $6: J. Stankus, J. Mikšys.
Po $5: K.Kvedaras, J. Giedrai

tis, L. Kažemėkiene, D. Šiurna, 
J. Kamaitis, A. Kamaitis, A. Šeš
tokas, N. iš 242 Hunter St. W., 
S. Pilipavičius, A. Dalangauskas, 
J. G., V. Sakavičius, M. Biekša, 

JP. Zubas, J. Povilaitis, J, Šimai
tis, K. Žilvytis, J. Mačiukas, Pet
kevičius, Peoples Market Gro
cery, V. Burdinavičienė, K. Pri- 
jelgauskas, J. Baranauskas, K. 
Matkevičius, V. Narkevičius, F. 
Krivinskas, M. Ragauskas, V. 
Bartninkas, V. ir J. Kazlauskai,- 
A. Patamsis, A. Dirsė, K. Milaše
vičius, E. ir V. Dargiai, V. Mi-

40 metų
Birželio 10 d., sekmadienį, 

“Dainavos” salėje, 4 vai. p.p. Ha
miltono ateitininkai minės atei- 
tininkijos 40 metų sukaktį. Pas
kaitą skaitys visuomenininkas 
teisininkas p. V. Ignaitis.

Gegužės 27 d., toje pat salėje, 
įvyko ateitininkų ir prijaučian
čiųjų susiartinimo kavutė, kurio
je dalyvavo daugiau pusės šim
to asmenų. Malonu pastebėti, 
kad svečių tarpe buvo ne tik kuo 
pos dvasios vadas kun. Dr. J. 
Tadarauskas, bet ir lietuvių šeš
tadienio mokyklos vedėjas p. J. 
Mikšys, skautų atstovas p. Z. 
Laugalys ir kt. Kiekvienas jų pa
sakė po nuoširdų gražų žodelį.

Kavutės metu protarpiais bu
vo išpildyta įvairi ir įdomi prog
ramėlė. Moksleiviai ateitininkai, 
be kitų numerių, gražiai pasiro- 
dė su jumoristiniu laikraštėliu y Kezys
“Kočėlas”, kurį paskaitė moksl. ’ 
pirm. St. Verbickas. į nikaitė, J. Gimžauskas, B. ir A

Aukštaitis, i Racevičiai, V. Poškaitis.

Po $4: J. Karaliūnas, V. Subat-

Užsisakykite anglis
Savininkas W. WILSON

Telefonas RI 4411 143. Hamilton St., Toronto

Lietuviška valgykla ir maisto produktų parduotuve

“A T L A N T I C“'
1330 Dundas St. W. prie Rusholm ir Lisgar St. Tel. ME 9347

Maistas gaminamas europietiškai iš šviežių produktų. Daromi 
įvairūs sviestainiai (sandvičiai). Patarnavimas greitas.
Mieli tautiečiai prašomi atsilankyti ir įsitikinti.

Valgykla atidaryta nuo 6 vai. ryto iki 23 vaL vakaro.
Savininkai: Preikšaitis ir Bleizgys.

DANIEL D. STOKAL

TEISININKAS, 
ADVOKATAS, 

NOTARAS
Kalbu slavų kalbomis.

Room 204, 221 Victoria St. 
office telef. PL 1753, 

Res. tel. LY 5797

“EUROPA” FOTO STUDIO 
Tel. WA 6849

615 Queen St W. Toronto 
Mūsų specialybė vestuvinės, 

šeimų nuotraukos ir spalvoti 
portretai

Darbas pirmos rūšies

DANTISTAS 
Dr. ELIAS WACHNA

Priėmimo vai. 16-12, 2-6 
Pirmadieniais ir ketvirtadie
niais priima taip pat 7-9 popiet

386 Bathurst St. Toronto 
TeL EL 6515

Prityręs kvalifikuotas lietuvis laikrodininkas

STINSON’S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brangenybes 
Garantuotas darbas ir prieinamos kainos

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 vai vakaro.

TEL. WA 6812 587 QUEEN ST. W. TORONTO

QUEEN WEST FURNITURE CO
Didelis pasirinkimas naujų ir vartotų baldų: 

Dirbame pagal užsakymus baldų — chesterfield ir studio — 
komplektus ir parduodame kilimus.

• lovų komplektai, s
• siuvamos mašinos,

• krosnys ir tt . ✓
• Kalbame rusų kalba

LLNA Foto studija
984 DUNDAS ST. West, TORONTO

TELEFONAS ME 8967

Po $3: P. Lukavičius, J. Zur- 
lys, J. Šarūnas, E. Antanaitienė, 
A. Seniūnas, S. Dramantas, A 
Mulionis, J. Štaras, B. Bedarfas, 
R. Tirilis, J. Seniūnas, A Gode
lis, A Stasėvičius, A Jankūnas,
K. Trumpickas, A Žulys, V. Sta- 
bingis, J. Buiionis, J. Jackūnas, 
A. Kelečius.

Po $2.50: J. Saunorienė, V. Ja- 
sinevičius, A. Laugalys. ’

Po $2: Pikiai, L. ir A. Levins* 
kai, A Mingėla, M Jonikas, J. 
Inkratas, V. Ančiulis, G. Repšys, 
J. Apanavičius, A. ir V. Leyins- 
kai, Čelkai-Kažemėkai, J. Kši- 
vickis, Virbicckai, A. ir V. Vais
kiai, V. ir V. Stripai, V. Motie
jūnas, K. Meižys, B. Venclovas,
L. Rūta, J. Mikutaitis, A. Pun- 
dzius, J. Adamauskas, V. Solov- 
jevas, Č. Tiškevičius, L. Šalčiaus- 
kas, V. Poškaitis, P. Jankus, E. 
Gužienė, Z. ir A Pulinauskai, J. 
Sakalauskas, B. Sutkaitytė, B. 
Aselskis, J. Grigaitis, A. Geleži
nis, J. Stundžia, V. Jako viekas, 
St. D., S. Raupėnas, J. Regina, 
P. Slučka, V. Mačionis, S. Piže- 
rienė, E. ir B. Mickūnai, K. Ba
ronas, J. Telyčėnas, A. Žulienė, 
J. Girdvainis, S. Senkus, J. 
Paukštys, V. Juzokas, I. ir V. Va
siliauskai, A. Ruzgas, A. Dūda, S. 
Slavinskienė, J. Petriūnas, K.

! Butkevičius, J. Rutkauskas, A. 
Šilgalis, P. Kareckas, S. Baipšys, 
J. Dubinskas, A. Buinys, K. Mik- 
šas, D. Gutauskienė, R. Kairys, 
O. Šiurnienė. \

Po $1.50: J. Vegys, A. Gieda
mas.

Po SI: A. Lękūtytė, J. Grantas, 
A. Petrušaitis, Prunskus, D. Stu- 
kas, Pilkauskai, M. Bobelis, N. 
Garbatavičius, A. Kiesiūnas, J.

Steiblys, V. Babeckas, A. Ker
šys, G. Žemaitienė, L. Vindašius, 
A Abcarskis, B. Šapys, P. Ble- 
kys, A. Blekys, P. Zabarauskas, 
Matoliūnas, J. Cibas, V. Geleži
nis, L. Kubilienė, J. Banevičius, 
M. Jurgutis, J. Jurgutis, R. Gu- 
tauskaitė, E. Rumbutytė, B. Liš- 
kauskasx M. Liškauskienė,. G. 
Paltarokas, K. Jurgelis, A. Gu- 
rečkas, J. Krištolaitis, P. Sadaus
kaitė, N. Sadauskaitė, O. Leve- 
rienė, G. Vindašius, B. Šlepetys, 
M. Uikienė, E. Milašienė, E. Gro- 
vienė, P. Gaidauskas, J. Steig- 
vila, E. Kudaba, J. Paškevičius, 
P. Vaitkus, M. Ratenspergienė, 
S. Normantas, Eidukaitis, E. 
Gumbelevičius, A. ErstikaitiS, P. 
Rocys.

$0.50 Meižienė.
Sį vajų savo aukomis pinigais 

parėmė 197 Hamiltone gyvenan
tieji tautiečiai. Atvirai kalbant, 
tai gal ir mažokas skaičius, nes 
čia dirbančiųjų lietuvių paskai
toma iki 600. Betgi prisimenant, 
kad tai pirmasis didesnio masto 
aukų vajus, reikia skaityti, kad 
KLB Hamiltono Apylinkės val
dybos atliktas 'darbas šioje lab
daros srityje, davė gražią pra
džią. Gi visi kiti tautiečiai, ne
turėję progos prie šio vajaus pri
sidėti, maloniai prašome pana
šias rinkliavas paremti ateityje!

— Gegužės 27 d. įvyko pirma
sis Tautos Fondo Kanadoje Ha
miltono atstovybės posėdis. Jo 
metų priimtas atsišaukimo į Ha
miltono lietuvius tekstas ir ap- 

! svarstyti kiti TF reikalai Hamil
tone? Atstovybėj"e maloniai suti
ko dirbti, kada juos patvirtins 
KLB Hamiltono apylinkės val
dyba, 7 asmenys. Sk. St.

DRAUDIIYTAI
Apmokame ligonines, operaci

jų ir daktarų sąskaitas bei 
prarastą darbo laiką.

Draudimą išmokame namuo
se arba ligoninėje 

amžius 
nenustatytas

Skambinkite: G.A. Mc GUIRE 
Charles E. REA Ltd.

2047 Yonge St 
Tel. MA 6377 arba LL 9624 

Draudžiame nuo ugnies, auto
mobilius ir tt.

LOUIS A. TURECK 
Advokatas, notaras 

ir tt.
Suites 213-14

455 SPADINA AVĖ., 
(College ir Spadina kampas) 

Telef. RA 5125-6

Advokatas — Notaras

73 Adelaide St W.
Room 322

Telefonas EL 3161

Kainos nepakilo pas:
ART FASHIONS

didžiausiose Toronto kredito krautuvėse:
536 Queen St. W. ir 1158 St. Clair Ave. W.

Mes turime šimtus suknelių, apsiaustų, 
kostiumų ir paltų. Geriausios rūšies ta 

pačia žema kaina. Mes pagelbėsime 
Jums įsigyti pavasario rūbus.

Pirkite patogiomis išsimokėjimo sąlygomis
Tel. WA 7537 Tel. WA 8497 <

MARGIS DRUGS
JONAS V. MARGIS Phm B.

19 St. John’s Road (prieš 3131 Dundas St. W.) 
Varduodama Penicilin, Streptomicin ir kiti moderniški vaistai.

Paruošiami vaistai pagal receptus
Kosmetika: Yardley”s, Richard Hudnut — Max Factor ect

LAIKOMOS PALANGOS
Telefonas

TREJOS DEVYNERIOS MU-9543
....... .. ..................b,i į .i,,,... ........ . i ■

Telefonas
MU-9S43

SUSIRGUS KREIPKIS Į 

VAI HIV CLINIC 
314 BATHURST ST., TORONTO

Slavų medicinos klinika, vadovaujama Dr. W. I. Y ARMEY 
Telefonas: EM 4-7146.

JEIGU NORITE NEŠIOTI GRAŽIAI NUKIRPTUS PLAUKUS 
eikite į

LIETUVIŠKA KIRPYKLA
867 DUNDAS ST. W. (prie Manning Ave.) TORONTO

Kerpame skubiai. Nesugaišite brangaus laiko.
Sav. Br. Pakėnas

Spausdiname
laikraščius, žurnalus, knygas ir Įvairius smulkius spaudinius: pa
kvietimus, atvirutes, blankus, pažymėjimus, vizitines korteles, 
vokus ir kit. F
Darbą atliekame lietuviškomis raidėmis ir švariu Hnotipo rinkimu.

„ŽIFUKIIJ*’ Spaudos Bendrovė
941 DUNDAS ST. W., TORONTO. Telefonas EM 3-4265
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TORONTO, Ont.
Mokslo metų pabaiga

Lietuvių Parapijos šeštadienioSekmadienį, birželio 10 d., tuoj | J______
po 12 vai. pamaldų, šaukiamas Mokyklos mokiniai praeitą sek- 
Kanados Liet. Kat. Moterų D-jos —J1—1  ---- ĄniLn c
Toronto skyriaus metinis susi
rinkimas. Programoje metinė 
veikimo apyskaita, pranešimas 
vaikų darželio steigimo reikalu 
ir kiti įdomūs reikalai. Narėms 
dalyvavimas būtinas. Kviečia
mos ir naujos narės.

Skyriaus V-ba.

Prašome priglausti dainaviečius
Sporto klubas “Vytis” malo

niai prašo Toronto visuomenę 
pagelbėti sportininkams apgy
vendinti birželio 16 d. atvykstan
čius “Dainavos” ansamblio daly
vius. Prie Bažnyčios bus iška
bintas vardinis dalyvių sąrašas, 
kuriame bus galima atžymėti 
kas bei kiek asmenų sutiktų pa
globoti. Būtų gera, kad paliktų 
savo telefono numerį, kad atva-

madienį šventė 1950-51 mokslo 
metų užbaigimą.

Susirinkimą, kuriame dalyva
vo vaikai, jų tėvai ir mokytojai 
vedė Tėvų Komiteto pirminin
kas p. Pusvaškis. Vaikučiams 
buvo įteikti mokslo pažymėji
mai. Kiekvienas jų buvo pakel
tas, jei ne į aukštesnį skyrių, tai 
į aukštesnę grupę. IV-jo skyr. 
mokiniai turėjo patikrinamuo
sius egzaminus raštu. Geriausiai 
išlaikiusiems paskirti 6 pagyri
mo lapai: Juliui'Treigiui, Algir
dui Augustinavičiui, Genei Nor
kutei, Liudai Niauronytei, Gra
žinai Girdauskaitei ir Dalei, Go- 
ceitaitei. Dalės Goceitaitės dar
bas pripažintas pirmuoju ir jai 
paskirta p. P. Aleknos $20 pre
mija.

Mokyklos programoje buvooctvv vciciuiiu uuiuctĮ) rkciu. aiva i ... i -i . -
žiavusius dalyvius galima būtų keletas ederascių. JDel laiko^tru- 
lengviau pasiimti. Taip pat gali
ma pranešti telefonu K. Luko
šiui LO. 0670.

Sport okl. “Vytis”.

Futbolo rungtynės
Birželio 7 d., ketvirtadienį, 

vai. vak. Withrow parke įvyksta 
pirmenybių futbolo rungtynės 
tarp “Vytis” ir “Nationals”. Va
žiuoti Harbourd tramvajumi į 
rytus.

7

Šokių vakaras
“Šviesa” rengia šokių va- 
kuris įvyks š. m. birželio

KS 
karą, 
mėn. 9 dieną, 7.30 vai. YMCA sa- 

’ Įėję (College-Dovercourt gatvių 
kampas).

Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti. Rengėjai.

kūmo ji buvo trumpa. Kalbėto
jų tarpe buvo: mokyklos laiky
tojas kun. klebonas P. Ažubalis, 
Tėvų Komiteto pirm. p. Pusvaš
kis, premijos skyrėjas p. P. 
Alekna, mokytojai: p-lės Dauk- 
šytė, Vilėniškaitė, p. Br. Macke
vičius ir kun. F. Gureckas.

Šeštadienio mokykla jau baigė 
trečiuosius mokslo metus. Mo
kyklą lankė vidutiniškai 60 mo
kinių iš galimų 80. Mokykloje 
pastoviai dirbo 5 mokytojai. Mo
kyklos laikytojas kun. P. Ažu
balis ragino mokinius palaikyti 
ryšį ir vasaros šeštadieniais, įsi
jungiant į šeštadienio žaidimus. 
Mokykla ir Tėvų Komitetas sten 
giasi vasaros metu suorganizuo
ti vaikų stovyklą, vaikų iškylas 
ir išleisti vasaros atostogų metu 
trūkstamus vadovėlius. Ponas P. 
Alekna žadėjo finansuoti vado
vėlių išleidimą. Jo gražus žygis 
sutiktas garsiu plojimu.

Susirinkimas baigtas Tautos 
himnu. Po to buvo rodoma jau
nimui pritaikyta filmą.

Atidaryta lietuviška baldų 
krautuvė

Prieš tris metus Kanadon at
vykę lietuviai:’ J. Masionis, J. 
Aukštaitis, A. Draugelis ir A. 
Baltrušis bendromis jėgomis įsi
gijo baldų parduotuvę “Mo
hawk” — 2448 Danforth Ave.

, Pavykusi ekskursija Niagaron
Praeitą sekmadienį apie 70 to- 

rontiečių dviem autobusais ap
lankė Niagaros krioklius. Oras 
pasitaikė puikus ir ekskursan
tai- aplankė netik pačią Niagarą, 
bet ir artimesnes apylinkes. Kai 
kurie bandė laimę pereiti Ame
rikos pusėn, bet ne visiems pa
sisekė.

Ekskursija pakelyje Hamilto
ne išklausė sekmadienio pamal- 
das.Ekskursiją suorganizavo To
ronto at-kai.

Pabrangs tramvajų bilietai
Nuo rugpiūčio 1 d. Toronte 25 j Madoje Karaliaus gimtadie- 

centai bus mokami nebe už 4. niui vyriausybes paskirta birže- 
bet už 3 bilietukus. Mokestis už 4 d - tad ŠI pirmadienį valsty- 
vienkartinę kel ionę ir toliau 1 iks 
10 centų. Vaikai 25 centus mokės 
nebe už 10. bet už 7 bilietukus, 
o moksleiviai už 25 centus gaus 
nebe 7, bet ,5 bilietukus.

Dabartinės kainos išsilaikė net ...
•:o melu bet ju pajamų nebepa-į dlnt0>e P' L B' Padeko-
aanka išlaidoms padcnqti. Per- )l? Išrovė nemaloni klaida - 
eitais metais susisiekimo bendro- Praustos dvt pavardes, būtent 
vė turėjusi nuostolio per 1 mi- P Laugahenes ir p simomenes. 
lijoną dolerių, o šiemet be kainų Redakcija laba, atsųiraso.
pakėlimo, esą, turėtų apie 3 mi- ---- -----—
lijonus dolerių.

Tuo būdu nuo rugpiūčio 1 d.!, 
Toronto miestinio susisiekimo i

Otavoje, Hamiltone, Londone,!

vė turėjusi nuostolio per 1 mi-

Dirbtinas gimtadienis
Kanadoje karaliaus gimtadie-

binės įstaigos ir bankai nedirbo. 
Bet karalius ištikrųjų yra gimęs 
gruodžio 14 d.

Atsiprašome
Pereitame “TŽ” Nr. išspaus

Redakcija labai atsiprašo.

Išnuomojamas kambarys vedu
sių porai arba 2 vyrams. Gali- Toronto rmesumo susisieKimo ima naudoUs garažu Krciptis po 

kaina bus ta pati kaip Montreale,. 6 yal 17Q Lisgar St teI KE 2729.

Edmontone, Calgary, Winnipe-1
ge, Victorijoje ir kt. miestuose. High Park rajone Pacific Avė 
Brangiau mokama tik Vancou- (prie Annette buso) išnuomoja- 

45 cent, už mas frontinis kambarys. Skam- 
l binti JU. 2509.

very ir Windsore - 
4 bilietukus.

KINO “CENTRE” 7,2D“t"XTw
Kasdien nuo 6 vai. vak. Jaukiai apšildyta — grynas oras

2.

Ketvirtadienį — šeštadienį, birželio 7-9 d.
STRIKE IT RICH — su Red Cameron ir Bonnita Granville
BIG CAT —- spalv. — su Lou McCallister, Peggy Ann Garner

Pirmadienį — trečiadienį, birželio 11-13 d.
MADONNA OF THE 7 MOONS — su Patricia Rock
FRAMED — tik suaugusiems — su Glenn Ford ir Janis Carter

LINKSMI IR {DOMŪS PRIEDAI KIEKVIENOJ PROGRAMOJ 
Prie kiekvienos programos rodoma nauja “Savaitinė apžvalga”

Imigracijos (darbo, butų garantijų sudarymas) nuosavybės 
perleidimo, paskolų parūpinimo, palikimų, pilietybės ir kiti 
reikalai. • Atstovavimas teismuose ir įstaigose. • Do
kumentų patvirtinti vertimai ir nuorašai. • Visokeriopos 
informacijos. • Gynimas lietuvių interesų Kanadoje ir 
kitose valstybėse atliekamas prityrusių teisininkų ir kaini
ninkų, studijavusių Amerikos ir Europos universitetuose.

JONAS JUSKAITIS

Teisinės - Kalbinės Pagalbos Biuras
•67 Dundas St. Toronto, Ont, Canada. Telefonas PL 4880

m

t

CHICAGOS “DAINAVOS” ANSAMBLIS TORONTE
birželio 16 d. 8 vai. vak.

pavasario sezonui stato muzikalinį vaidinimę

• Gasparas VELIČKA — autorius ir režisorius
• St SODEIKA — ansamblio vadovas, dirigentas
• A. VALEIŠAITĖ — šokių vedėja
• A. GRIGALICNAITĖ — šokių vedėja
o B. PAKŠTAS — instrumentalinės dalies vadovas
o P. KAUPAS — dailininkas dekoratorius

Didžiausias lietuvių ansamblis tremtyje-90 aktorių
Bilietai $2, $1.50, $1 gaunami visose lietuviškose valgyklose ir krautuvėse.

Toronto Sporto Klubas “Vytis1

Padidinti mokesčiai Toronto 
universitetui ‘

Mokestis už mokslą Kanados 
aukštosiose mokyklose jau ir 
anksčiau buvo nemažas. Toronto 
universitetas paskelbė naujus 
mokesčius, padidinamus nuo $29 
muzikos studijom ir iki $70 me
dicinos bei technikos studijoms.

Naujieji metiniai mokesčiai 
bus šitokie:

Studijos kolegijoje bakalaura- 
tui gauti $278, komercijos — 
$314, namų ūkio — $277, inžinie- 
rijos — $417, architektūros — 
$417, medicinos — priešmedicini- 
niame kurse 285, pirmuosiuose 3 
medicininiuose kursuose po

,99

$

$521, o ketvirtame — $529; den- 
tiatrijos priešdentiatriniame kur 
se — $335, o tolimesniuose po 
$454, socialinių mokslų — $347, 
teisės — $339, miškininkystės — 
$367, muzikos bendrasis kursas 
— $185, mokykliniai kursai — 
$290, gail. seserų — $202, fizinio 
lavinimo bei sveikatos — $313.

Be to, dar yra atskiri diplomi
nių ir mokslinių laipsnių kursų 
mokesčiai. Už naudojimąsi labo
ratorijomis bei klinikomis ima
mas taip pat atskiras mokestis.

— Toronto. — Pieno kaina To
ronte būsianti nustatyta 19 cen
tų krautuvėje ir 20 c. į namus 
pristatant

Liūdnai žiniai apie tėvelio mirtį pasiekus,

liūdesio valandoje užjaučiame
Neil Me Neil Infants Home 

Lietuvaičių tarnautojų personalas.

reiškiame gilią užuojautą tėvams bei giminėms ir 
drauge liūdime.

“A u k u r a s”

Mirus mūsų mielai bendradarbei, HLDMT “Aukuras” 
aktorei

LAIMUTEI BALTRUKONYTEI,

Mielai idėjos sesei

štaigiai mirus, jos mylimiems tėveliams^ sesutei ir vi
siems giminėms liūdesio valandoje, reiškiame giliausią 
užuojautą.

Hamiltono Ateitininkų Kuopa.

Skaudžioje
LAIMUTĖS mirties valandoje . 

ponus Baltrukonius
giliai užjaučia

' Sigita ir Vytautas Aušrotai.

Išnuomojamas kambarys. Gali
ma naudotis virtuve. Šiltas van
duo. 609 St. Clarens A ve. Krcip- 

Kreiptis nuo 6 vai. vak.

Išnuomojamas naujai atremon
tuotas butas iš dviejų didelių 
kambarių ir virtuvės. Su naujais 
baldais. III-mc aukšte. Teirautis: 
183 Seaton St Telcf. MI. 9773.

Išnuomuojamas didelis ir gra 
žus kambarys liet, namuose.

Telcf. ME — 7/265

MONTREAL, One

Išnuomojami naujai dažyti su 
pilnu apstatymu du butai po 2 
kambarius suaugusių asmenų 
šeimoms arba vienas butas iš 4 
kambarių lietuviškam rajone. 

Klausti tel. ME 0023.

D. HOLOTA REAL ESTATE 
Pirkimo — pardavimo 

tarpininkas 
496 Queen St. W. 

(prie Denison Ave.)
TeL WA 5232 Toronto

Kiek Kanadoje 
lietuvių

Gyventojų surašymas Kana
doje jau vyksta. Apie rudenį bus 
paskelbta pirmieji surašymo da
viniai, o galutiniai—visos smulk
menos bus paskelbtos sekančių 
metų kovo mėn. Tada galutinai 
sužinosime ir Kanados lietuvių 
skaičių, kuris nuolat auga natū
raliai ir atvykstant naujiems 
imigrantams. O tuo tarpu turi
me štai tokias žinias:

1931 m. gyventojų surašymo 
metu Kanadoje lietuvių'buvo 
5876. Nors nemažas lietuvių skai
čius ir karo metu ir po karo per
sikėlė į JAV, tačiau galim spėti, 
kad iki dabar naujų senųjų ka
nadiečių lietuvių skaičius bus 
vis dėlto pakilęs, sakykim, kad 
jis pakilo bent 1000, atseit seno
sios kartos išeivių dabar galėtų 
būti apie 7.000. Po karo naujųjų 
ateivių lietuvių tremtinių iki 
1950. m. atvyko 8.059. Kaip dabar 
skelbiama pagal oficilaius davi
nius, per 1950 m. naujųjų lietu
vių atvyko 1.081, tad naujai at
vykusiųjų, neskaitant čia gimu
sių jų šeimose, bus 9.140 arba iš
viso Kanadoje dabar turi būti 
per 16.000 lietuvių.

Ta proga prisimintina, kad per 
1950 m. į Kanadą imigravo arti 
74.000 žmonių, iš kurių daugiau 
25.000 buvo tremtiniai. Be minė
tu lietuviu dar buvo: 12.075 leri- j - *■

I kai bei iš Lenkijos kilę ukrai
niečiai, 120 ukrainiečių iš Sovie
tų' Ukrainos, 2.026 estai, 1970 

į vengrai, 1840 čekoslovakų. 1828 
latviai, T702 jugoslavai, 1515 ru
sų, 1163 rumunai, 95 bulgarai ir 
32 albanai.

Sveikatos draudimas
Tiek JAV, tiek Kanadoje vi

soks draudimas yra vienas stam- 
j biausių ir pelningiausių biznių, 

firmom duodančių milžiniško 
pelno. Ne paslaptis, kad dažnos 
tų firmų draudimo schemos nau
dingos tik joms, o apsidraudu- 
siems ramybės teikia tik tol, kol 
yra sveiki. Tačiau ir Kanadoje 
yra įstaigų, kurios iš draudimo 
nesiekia pelno. Jų yra 11, visose 
provincijose ir jos visos yra re
miamos vyriausybės, o jų ap
draustųjų skaičius siekiąs 1.200.- 
006 žmonių. Kaikurios tų įstaigų 
yra kooperatinės bendrovės.

Ontario provincijoje veikia to
kia The Physicians Services Ine., 
priklausanti Ontario Medical As
sociation. Ji apmoka gydytojams 
už pacientų gydymą. Kaikurios 
tokios įstaigos apmoka vien ligo
ninės išlaidas, kitos, gydymą ir 
ligonines ir tt

Draudimosi mokesčiai yra ne
vienodi: nuo $12 iki $30 asme
niui ir nuo $33 iki $78 šeimai me
tams.

goms. Dauguma, pradinių mo
kyklų atostogas pradės nuo bir
želio pabaigos, tuo tarpu aukš- j 
tesniosios mokyklos jau yra pa
leistos.

I
Šv. Jėzaus Širdies šventė

Birželio mėnuo yra pašvęstas * 
Jėzaus Širdžiai. Tad birželio 1 d., 
pereitą penktadienį vakare, 
Montrealyje prie Šv. Juozapo 
bažnyčios susirinko apie 100.000 
žmonių. J.E. Arkiv. P. Leger lai
kė lauke Šventas Mišias, tūks
tančiai žmonių priėjo Šv. Komu
nijos. Tarpe daugumos anglų ir 
prancūzų kanadiečių taip pat da
lyvavo ir lietuviai.

Ekskursija į Torontą
Birželio 8-10 d. ruošiama eks

kursija į Torontą. Ekskursiją 
ruošia Montrealio Akademinis 
Sambūris ir skaučių “Neringos” 
bei skautų vyrų tuntai. Iškyloje 
gali dalyvauti visi.

Lietuvių nelaimės
Pereitą savaitę, dirbdamas pas 

p. Šarkį, susižeidė labai sunkiai 
vos tik atvažiavęs iš Paryžiaus 
Kazys Lukošius. Jis guli dabar 
Notre Dame ligoninėje, III aukš
tas, kambarys 352.

Taip pat neseniai sunkiai su
sirgo Elena Narbutaitė. J. Saba
na jau irgi senokai serga plau
čių liga. Ligoniams linkėtina 
greit pasveikti.

Krepšinio rungtynės su 
latviais

Pereitą šeštadienį Aušros V. 
parapijos salėje įvyko draugiš
kos lietuvių-latvių krepšinio 
rungtynės. Rungtynes laimėjo 
latviai rezultatu 49-30. Latviai 
parodė aiškiai daug geresnį loši
mo lygį negu lietuviai, greičiau
siai lietuviams yra stoka treni
ruočių bei geresnio susižaidimo. 
Po rungtynių, griežiant puikiai 
kapelai “Melodija”, buvo links
mi šokiai.

— Per Jonines tretininkai ža
da suruošti parengimą su įvairia 
programa, kaip kad pasirodymai, 
šokiai ir kita. Reikia pastebėti, 
kad tretininkų veikla Montrea
lyje labai pagyvėjo ir, nors nese-. 
nai atsikūrė, organizacija laiko
si ant tvirtų pagrindų.

! — Neseniai į Montrealį iš Pa-
Stanibi nežinomojo auka i ryžiaųs atvyko inžinierius Stan- 

Praeitą savaitę paskelbta, kad 
prieš mėnesį Montrealio Notre 
Dame bažnyčioje, dėžutėje, ku
rios aukų paskirtį rodo užrašas: 
“Tikėjimui plėsti” buvo rastas 
vokas, iš dėžutės kyšojęs, su 26 
šimtinėm, t.y. $2.600. Ant voko

Birželio liūdnųjų įvykių 
minėjimo programa

Birželio 17 d., sekmadienį:
1. 10 vai. Aušros Vartų para

pijos bažnyčioje gedulingos pa
maldos už bolševikų nukankin
tus ir išvežtuosius į Sibirą bei pa
vergtoje tėvynėje kenčiančius 
tautiečius.

Pamaldose dalyvauja organi
zacijų vėliavos, perrištos gedulo 
kaspinais. Ta pačia intencija ge
dulingos pamaldos bus atlaiky
tos ir Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje.

2. 12.30 vai. Dominion Sq. prie 
Nežinomojo Kareivio paminklo 
protesto demonstracija dalyvau
jant latviams ir estams.

Lietuviškoji visuomenė prašo
ma kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti neatsižvelgiant į oro sąlygas.

3.10.30 vai. vakare per CK AC 
radiofoną banga 730 transliuo
jama gedulingiems birželio įvy
kiams paminėti programa.

Montrealio Apyl. LOK.

Agr. Bronius Povilaitis 
magistras

Bronius Povilaitis, buvęs Dot
nuvos Žemės Ū. Akademijos vyr. 
asistentas, tremtyje Hamburgo- 
Pinnebergo Pabaltiečių univer
siteto mokomojo personalo na
rys, buvęs taip pat Pabaltiečių 
Centrinės Tarybos Vokietijos 
Britų zonoje lietuvių atstovu,, 
nuo 1949 m. pradžios dirbęs 
mokslinį darbą Montrealio Mc 
Gili universitete, tame pat uni
versitete už studiją apie piktžo
les pasėliuose gavo to universite
to gamtos mokslų magistro laips
nį — Master of Science.

Magistrato diplomas jam bu
vo įteiktas gegužės 28 d. bendro
se universiteto mokslo leipsnių 
įteikimo iškilmėse, kuriose daly
vavo arti 10.000 žmonių, daly
vaujant ir generalgubernatoriui 
Vise. Alexander su ponia ir dau
gybei kitų aukštų asmenybių.

Mes sveikiname naująjį ma
gistrą, pirmąjį iš lietuvių trem
tinių pasiekusį tokio aukšto 
mokslinio laipsnio Kanadoje, 
linkėdami patvarumo ir sėkmės 
tolimesniuose darbuose, o pla
čiau apie tai parašysime kitame 
“TŽ” numeryje.

kevičius su šeima. Ponai Stanke
vičiai turi du sūnus. Šeima ap
sigyveno Verdune.

Padidinami pajamų 
mokesčiai

, - - - . « • u - Nuo š. m. liepos rhėn. 1 dieonosbuvo užrašyta vargingoms baz- .. , . , , . .v. . Kanadoje darbo pajamų mokes-nvcioms ir jokio laiškelio voke. .. v x ...- . / . j i tis padidinamas. Lyginant su ikiPinigu paskyrimas dar nenu-lv. , ... >. , -• . •. Z šiol veikiančiu mokesčių atskai-
spięs as. tymu, nuo liepos 1 d. tiems, ku-

„ . . . , , , . rie mokėjo kas savaitę $2.00Baigiasi mokslo meta, I teks mokėli $2 $4 ?5 atskai.
Kaip visur Kanadoje, taip ir i tymas padidės iki $6.10, $7.00 pa- 

Montrealy mokslo metai jau ei- į sidarys $8.95, o $13.75 pakils iki\ 
na prie galo. Daugelis lietuvių, $16.90.
kurie taip pat lanko angliškas ar
prancūzų mokyklas jau nebeuž- bos su JAV deficitas balandžio 
ilgo bus paleisti vasaros atosto- mėn. siekė 93 milijonus dolerių.

- Otava. — Kanados preky-

pergabena baldus, bagažą ir kitokį transporto patarnavimą 
pigiai atlieka STANLEY VASARAJS (latvis)

Gabenama ir į užmiestį
9 Delaware Avė. Toronto, Ont. Telef. (nuo 6 vai. vak.) OL 1403

AR JŪS PAGEIDAUJATE J 
PIRKTI NAMUS f

DIDŽIAUSIAS NUOSAVYBIŲ PASIRINKIMAS KANADOJE!
- F ■ . • r

Jci nori pirkti namus (senus ar naujus), restoranus, krautuves, 
apartamentus ir kitokios rūšies įmones 

kreipkis į

ERNEST RIDOUT 
Real Estate Ltd.

1172 BAY STREET, TORONTO. TEL. PR. 5761
Mandagus patarnavimas VOKIEČIŲ if anglų kalbomis.

Prašykite H. TAMMSALU

Mūsų (staiga HAMILTONE:
prašykite V. VARANGU

913 MAJN STREET EAST. TEL. 9-4121

Norėdami pirkti 
ar 
parduoti namus 
kreipkitės į

A. Garbenis
Mes turime Toronto mieste pasirinkimui daug senų ir 

naujų namų. Kalbame: lietuviškai, latviškai ir slavų kalbomis.
Kreiptis: A. GARBENIS

M.DAVY&Co
REALTORS

105 RONCESVALLES AVE.
Tel. L4 — 2763, LA — 6101, vakarais — KE — 5361____


